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با خوردن غذاى بیرون کرونا مى گیریم؟پیشتازى اصفهان در پرورش ماهیان خوراکىصداوسیما کوتاه آمد، «جناب خان» کنسرت داد!جزئیات کشف سنگ نگاره اى عجیب در استان مرکزى  جریمه اى که هر روز کنتور مى اندازد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تأثیر کیوى
 بر کاهش 
کلسترول خون

نیاز 3 برابرى اصفهانى ها به مشاوره
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ابتکار روزنامه ها در 
روزهاى کرونایى 

رأى استیناف؟ مطمئنم 
عادالنه است

بر ازدحام در اتوبوس ها 
نظارت مى شود
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کارگران اصفهان 
خواهان اصالح 

دستمزد در سال 99 
هستند

یکى از عوامل خطر بیمارى هاى قلبى 
عروقى، کلسترول باالى خون است که 

کیوى مى تواند آن را کاهش دهد.
همانطور که مى دانید سطح کلسترول باال 

خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى...

دبیر اجرایى خانه کارگر و عضو شوراى اسالمى 
شهر اصفهان گفت: کارگران این استان خواهان 
اصالح حداقل دستمزد تعیین شده خود در سال 

99 مطابق با نرخ تورم موجود در کشور هستند.
حداقل دســتمزد کارگران در سال 99 بر اساس 
مصوبــه چهارمین جلســه شــوراى عالى کار
 21 درصد افزایــش یافت و به یــک میلیون و

  835 هزارتومان رسید.
4

اصفهان، اصفهان، 7272 ساعت بعد از بارندگى هاى شدید ساعت بعد از بارندگى هاى شدید
از خسارت تگرگ و باران تا شایعه قریب الوقوع بودن سرماى سخت بهاره از خسارت تگرگ و باران تا شایعه قریب الوقوع بودن سرماى سخت بهاره 

3

وقتى قرنطینه خانگى یک دردسر جدید مى شود 

نظر مجرى سرشناس 
تلویزیون درباره «پایتخت»

مهدى خلیل:

من و ذوب آهن همدیگر را مى خواهیم
سنگربان لبنانى ذوب آهن تأکید کرد که این باشگاه ایرانى خواستار 

تمدید قرارداد قرضى او به مدت یک فصل دیگر شد.
به گزارش ســایت عربى «کوره»، مهدى خلیل، ســنگربان لبنانى 

ذوب آهن در فصل جارى به صورت قرضى در لیگ ایران بازى کرد.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در گوگل هم
 بى خیال کرونا 

هستیم!

مردم کدام استان ها بیشتر از دیگران پیگیر 
اخبار ویروس همه گیر هستند

تأثیر کرونا بر مصرف برق در اصفهان
3

رضا فتاحى: 

رددارا ننجفف آآبااددمحمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد  - شهش محمدمغغزىز ننجفف آآباادىد

آگهى مزایده (نوبت دوم )آگهى مزایده (نوبت دوم ) چاپ اول

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه هاى شماره 98/2894 مورخ 98/09/24 و 
شماره 98/3310 مورخ 98/10/29 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به فروش پنج واحد تجارى 
به مساحت کل 147/8 متر مربع و همچنین سه واحد مسکونى به مساحت کل 473/06 متر مربع 
(از محل منابع داخلى )، واقع در منطقه سه بصورت یکجا و حسب مشخصات موجود در مدارك 

مزایده، با قیمت پایه  کل هشت واحد به مبلغ 17/570/400/000 ریال اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 99/02/08 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.برندگان اول، دوم و سوم 

مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده  آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است و شهردارى نجف آباد دررد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى  باشد.
 م الف: 811579

رددارا ننجفف آآبااددمحمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد  - شهش محمدمغغزىز ننجفف آآباادىد

آگهى مناقصه (نوبت دوم)آگهى مناقصه (نوبت دوم) چاپ اول

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/3596 مورخ 98/11/20 شوراى محترم اسالمى شهر 
عملیات احداث بلوار کشاورز منطقه دو شهردارى را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 99/976/096/531 ریال با 
تعدیل و مابه التفاوت، از محل اعتبارات عمرانى سال 1398 شهردارى و بر اساس فهرست ابنیه و راه و باند سال 

1398 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزمه کارى مرتبط 
و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه بوده و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه چهار  

در رشته راه و ترابرى) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه، با همراه د اشتن مدارك و رزمه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/02/08 به امور 

قرارداد هاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان  باید مبلغ 5/000/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان 

اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.
 م الف: 811574
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دوباره که گاف دادى دوباره که گاف دادى 
افشین!افشین!

من و
س
تم
به
ذو

5

ال

3



0202جهان نماجهان نما 3729یک شنبه  24 فروردین  ماه   1399 سال هفدهم

با روند صعودى شیوع ویروس کرونا و اعالم وضعیت قرمز 
در آذربایجان غربى رئیس دانشگاه علوم پزشکى با انتشار 
پست هایى در فضاى مجازى اعالم کرد، هر کس مسئول 

جان خودش باشد.
جواد آقازاده در این پست هاى دلهره آور نوشته است: در 
ستاد اســتانى مبارزه با کرونا، آینده استان را وخیم اعالم 
کرده ام، نامه مشترك بنده و استاندار آذربایجان غربى مبنى 
بر ادامه محدودیت ها تا آخر فروردین به ستاد ملى ارجاع 
شد. تصمیمات غلط، بى تدبیرى ها و بى توجهى نسبت به 
جان مردم، مرد تالشگر عرصه سالمت آذربایجان غربى 
را هم خسته کرده اســت. رئیس دانشگاه علوم پزشکى 

آذربایجان غربى در دومین پست اینستاگرام خود عنوان 
کرده است، هر کس در شرایط فعلى مسئول جان خودش 
است، پس خودمان باید چاره اندیشــى کنیم. آقازاده با 
هشدار نسبت به وضعیت قرمز شــیوع ویروس کرونا در 
اســتان خطاب به مردم ادامه داده است، یک عده عالقه 
دارند با عزرائیل والیبال بازى کنند، تا بر شــأن و منزلت 
پایتخت والیبال دنیا بیافزایند، شــما سعى کنید داور این 
بازى نشوید. با انتشار این پست ها در فضاى مجازى موجى 
از واکنش هاى توأم با تــرس و دلهره در فضاى مجازى 
آذربایجان غربى و برخى از رسانه ها ایجاد شده که مردم را 

دچار ترس و وحشت کرده است.

براساس مطالعات پژوهشگر سازمان زمین شناسى دوره 
بازگشت زمین لرزه ها در ایران اصًال کوتاه نیست. از این 
رو تمامى مناطق داراى سابقه لرزه خیزى تاریخى مهم که 
از صد سال گذشته تاکنون زلزله اى تجربه نکرده اند حتمًا 
در آینده اى نامعلوم قابلیــت تجربه کردن زمین لرزه اى 
بزرگ را خواهند داشت و در پاسخ به افرادى که مى گویند 
ساخت و ســازها دور از گســل هاى لرزه زا باشد، هشدار 
دادند که با دور شدن از یک گسل به گسل خطرناك ترى 

نزدیک نشوند.
دکتر شهریار سلیمانى آزاد، پژوهشگر لرزه زمین ساخت 
سازمان زمین شناســى کشــور در خصوص اینکه آیا 

زمین لرزه هاى اخیر بیشتر از گذشــته شده است، تأکید 
کرد: حتى در صورت افزایش موقت خرد لرزه خیزى در 
یک بازه زمانى، رخداد زمین لرزه هاى اثرگذار و بزرگ در 
گستره ایران نسبت به سال هاى قبل تغییر فزاینده خاصى 
نداشته است. سلیمانى با ابراز خرسندى از اینکه در گذر 
120 سال گذشــته هنوز هیچ زمین  لرزه بزرگى در هیچ 
شهر بزرگى از کشور رخ نداده است، اظهار کرد: در ایران 
دو رشته کوه البرز و زاگرس را داریم که بخش عمده اى از 
گسل هاى کشور در پهنه این دو رشته کوه متمرکز شده اند 
و به عبارت دیگر بسیارى از گسل هاى فعال، سازنده این 

دو رشته کوه هستند.

داور والیبال با عزرائیل 
نشوید!

زمین لرزه هاى بزرگ در ایران 
زیاد نشده است

شرط مجریگرى 
سلبریتى ها 

   مهر | مدیر شبکه 5 سیما تأکید کرد که از این 
پس در برنامه هاى تولیدى این شبکه سلبریتى ها 
به تنهایى اجرا را برعهده نخواهند داشــت. سعید 
اشناب بیان کرد: از این پس رویکرد ما این است که 
اگر چهره یا سلبریتى اى قرار بود در شبکه به اجرا 
بپردازد، حضور ایشان در کنار مجریان تلویزیون 
باشد. به این ترتیب هیچ سلبریتى اى از این پس به 

تنهایى برنامه ها را اجرا نخواهد کرد./1557

وسعت فرهنگ زیرزمینى 
   کافه ســینما | تعداد بیننــده  الیو اخیر 
امیر تتلو از مرز 600 هزار بیننده گذشــت. این در 
شرایطى است که در دنیا، بیشترین بیننده  یک الیو 
با کمتر از 500 هزار بیننده، در اختیار «کریستیانو 
رونالدو» بود. این آمار نشان مى دهد که فرهنگ 
زیرزمینى ایران که اغلب افراد شامل این فرهنگ 
را، نوجوانان و جوانان ایرانى تشکیل مى دهند چه 
وسعتى پیدا کرده اســت. تتلو دور آمار 626 هزار، 
کادر کشیده و نوشته: «رکورد جهانى»، همراه با 

یک ایموجى چشمک!

مزدك دالیل رفتنش را گفت
   خبر آنالیــن | مزدك میرزایى گزارشــگر 
سابق صداوســیما که مدتى است به انگلستان 
مهاجــرت کــرده و با شــبکه فارســى زبان 
ماهواره اى همکارى مى کند، در مصاحبه الیو 
اینســتاگرامى از دالیل رفتنش از تلویزیون و 
ایران گفت. او در این باره گفت: «اگر مى خواهید 
دالیل رفتنم را بدانید، همان دالیلى اســت که 
رضا جاودانى و جواد خیابانى در مصاحبه شــان 
گفتند.» او همچنین درباره عادل فردوسى پور و 
خاطره اش از او گفت: «خاطره هاى زیادى دارم 
اما چیز به خصوصى یادم نمى آید.» پیش از این 
رضا جاودانى و جــواد خیابانى در مصاحبه اى از 
انحصار و توجه زیاد صداوسیما به یک شخص 

خاص گله کرده بودند.

رکوردى که زندوکیلى 
شکست

   خبر آنالین | کنسرت آنالین على زندوکیلى 
جمعه شب از نظر تعداد مخاطب رکوردشکن بود. 
این خواننده پاپ در صفحه شــخصى خود اعالم 
کرد که رکورددار تماشاى کنسرت آنالین با بیش از 
هفت میلیون بازدید است. على زند وکیلى در سالن 
همایش هاى برج میالد به روى صحنه رفته بودو  
بیشترین مخاطب را در میان کنسرت هایى در نوع 
خود که در شب هاى گذشته به صورت آنالین اجرا 

شدند، داشت. /1558

«دورهمى»، از این هفته
   خبر آنالین | برنامه «دورهمى» که قرار بود 
مطابق معمول از چهارشــنبه شب گذشته روى 
آنتن شبکه نسیم برود، از جدول پخش هفته پیش 
حذف شد. صفحه رسمى این برنامه در اینستاگرام 
نوشت: «با توجه به مشکالت ضبط برنامه در این 
ایام و علیرغم تالش هاى تیم تولید "دورهمى"، 
این برنامه به سختى و با تأخیر براى پخش آماده 
مى شود. ضمن معذرت از تمامى بینندگان، ادامه 
مجموعه "دورهمى"، از هفته آینده (هفته جارى) 

روى آنتن خواهد رفت.»

تاریخ آغاز مدارس 
   رکنا | مهرزاد حمیدى، معاون وزارت آموزش 
و پرورش دربــاره ادامه تعطیلــى مدارس گفت: 
85 درصد محتواى دروس، تدریس شده است و 
آمادگى داریم ســال تحصیلى را به اتمام رسانده 
و امتحانات را برگزار کنیم و از 15 شهریور دوباره 

مدارس باز شوند./1559

تأمین نان رویکرد دولت است
   برترین ها | على ربیعى، دستیار ارتباطات اجتماعى 
رئیس جمهورى و سخنگوى دولت در روزنامه «ایران» 
نوشــت: حفظ جان و تأمین نان براى اجتناب از مرگ و 
فقر کرونایى رویکرد اصلى دولت است. بنابراین دولت 
هیچگاه سیاست ســالمت محور را کنار نگذاشت. در 
استراتژى دولت در دوره شــیوع کرونا، حفظ سالمت و 
جان مردم در اصل قرار گرفته و همــراه با آن بر تأمین 
مایحتاج زندگى روزمره و معیشت در چارچوب سالمت 

بنا نهاده شده است./1554

نمایندگان در جایگاه تماشاچى
   تســنیم |عضو هیئت رئیســه مجلس جزئیاتى 
از تغییرات ایجاد شــده در نحوه قرارگیرى نمایندگان 
براى حضور در جلسات علنى در شرایط بحران کرونا را 
تشریح کرد. سیدامیرحسین قاضى زاده  هاشمى ادامه داد: 
صندلى ها یک در میان قرار داده شده و در میان صحن 
نیز صندلى هایى براى ایجاد مانــع براى تردد احتمالى 
نمایندگان در بین صندلى ها قرار گرفته است. وى گفت: 
ممکن است در صورت نیاز براى تغییر در محل قرارگیرى 

نمایندگان از جایگاه تماشاچیان استفاده شود.

چرا قرنطینه نکردیم 
   روزنامــه ایران | واعظى، رئیــس دفتر روحانى 
درباره دلیل قرنطینه نشدن قم و شهر هاى دیگر گفت: در 
طول تقریباً دو ماه گذشته در مقابله با کرونا طیف متنوعى 
از راهکارها را از نظر میزان مداخالت دولت ها شاهد بودیم 
که امروز نتایج هر یک مشخص شده و مى توان درباره 
اثربخشى شان قضاوت کرد. به عنوان مثال کشورهاى 
ایتالیا و اسپانیا از مداخله حداکثرى یا همان قرنطینه کامل 
استفاده کردند اما خب این روش در این کشورها همانطور 

که مى دانیم جواب نداد./1555 

خودکشى دختر 12ساله 
   برترین ها | دختر بچه پایه پنجم ابتدایى به دلیل 
فقر خودکشى کرد. این کودك در یکى از مناطق به شدت 
محروم استان ایالم به علت فقر مالى و نداشتن لباس عید 
خودکشى کرده و جان سپرده است. پدر این دختر بچه 
معلول است و به همراه پنج عضو خانواده در فضایى 12 

مترى در فقر مطلق زندگى مى کنند. 

رشد مصرف اینترنت 
   فارس | ســجاد بنابى، نایب رئیس هیئت مدیره 
شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به افزایش دو برابرى 
مصرف اینترنت در کشور گفت: از زمان شیوع ویروس 
کرونا و تمهیــدات مقابله با این بیمــارى و همچنین 
دورکارى بخش عمده اى از نیروى شــاغل در نهادها 
و ارگان هاى دولتى به طــور میانگین مصرف اینترنت 
در کشــورى 1/5 برابر افزایش یافته است. وى افزود: 
طبق پیش بینى هایى که انجام داده ایم میزان مصرف 
اینترنت با آغاز فعالیت هاى نهادها و ادارات در روزهاى 

آینده بیشتر خواهد شد.

رفتار سفیر چین مؤدبانه بود!
   برترین ها | روزنامه «کیهان» در یادداشتى از آنچه 
اظهارات نسنجیده ســخنگوى وزارت بهداشت درباره 
نحوه برخورد و اطالع رســانى چین درباره شیوع کرونا 
خواند انتقاد کرد و رفتار اخیر سفیر چین را مؤدبانه خواند! 
این روزنامه نوشــت: «مدعیانى که در مقابل بدترین 
توهین ها، تهمت ها و تحقیرهاى مقامات آمریکایى و 
اروپایى از جمله  تروریست خواندن ملت ایران از سوى 
 ترامپ دم برنیاوردند، جریان بدنامى که پس از هر خباثت 
و فریبکارى و دغلکارى غربى ها در برجام و پسا برجام 
به جاى اعتراض، به توجیه و ســرپوش گذاشتن بر آن 
برآمدند و ده ها و صدها نمونــه دیگر... امروز با وقاحت 
هرچه تمام تر واکنــش محترمانه ولو با لحن اعتراضى 
سفیر چین خطاب به جهانپور را به مستعمره شدن ایران 

تعبیر مى کنند.»/1556

خبرخوان

روزنامه «کیهان» از نامه برخى سینماگران به رئیس قوه قضاییه براى آزاد کردن تهیه 
کننده مجموعه «شهرزاد» انتقاد کرد. 

«کیهان» نوشت: برخى از سینماگران که اکثریت قریب به اتفاق آنها از حامیان یک 
جریان سیاسى خاص بوده و هســتند، نامه اى را خطاب به آیت ا... ابراهیم رئیسى، 
رئیس دستگاه قضا نوشتند و خواستار آزادى متهم اصلى اختالس از صندوق ذخیره 
فرهنگیان (محمد امامى) شده اند! در میان امضا کنندگان این نامه، اسامى  افرادى دیده 

مى شود که طى سال هاى اخیر با برخى از سران جریان اصالحات مراوده و نشست 
و برخاست هم داشــته اند! نام برخى منتقدان سینمایى و روزنامه نگاران رسانه هاى 
زنجیره اى نیز در بین این اسامى هست. همچنین برخى از این افراد احتماًال وامدار 
این مفسد اقتصادى هستند و از این نگرانند که برخورد با این مفسد اقتصادى، موجب 
رسوایى آنها هم بشود! الزم است که دستگاه قضایى افراد امضا کننده این نامه را زیر 

نظر داشته و چرایى حمایت آنها از یک مفسد اقتصادى را ردگیرى کند.

بعد از نزدیک یک ماه از آخرین روزى که نسخه چاپى روزنامه ها روى کیوسک ها قرار گرفت، دیروز روزنامه ها منتشر شدند 
در حالى که بعضى از آنها عمًال متأثر از شرایط کرونایى روز دست به ابتکارات جالبى زدند.  

روزنامه «ایران» شماره روز شنبه بیست و سوم فروردین ماه خود را به صورت بســته بندى و همراه با اهداى یک جفت 
دستکش توزیع کرد. این اقدام به منظور حفظ سالمت مخاطبان و خوانندگان روزنامه و با هدف جلوگیرى از شیوع احتمالى 

ویروس کرونا صورت گرفت.
روزنامه «همشهرى» هم در پى توصیه ها براى رعایت فاصله گذارى اجتماعى براى مقابله با کرونا، لوگوى خود را از هم 
جدا کرد. همین کار را روزنامه «صبح نو» درباره تیتر اول شماره روز گذشته خود انجام داد تا نشان دهد که روزنامه شهردار 

اسبق تهران هم به توصیه هاى کرونایى پایبند است.

طى روزهاى اخیر کاربران شبکه هاى اجتماعى با انتشار تصویرى از 
نقشــه گوگل، خبر از تغییر نام یکى از میادین شرق تهران به نام یک 
خواننده مقیم لس آنجلس دادند. این در حالى اســت که به نوشــته 
«باشگاه خبرنگاران جوان»، گوگل به کاربران خود اجازه مى دهد نام 

اماکن مختلف را به نام دلخواه خود تغییر دهند.
این پایگاه اطالع رسانى وابسته به تلویزیون در ادامه نوشت: از آنجایى 
که تغییر نام معابر و میادین سطح شهر نیازمند مصوبه شوراى شهر و 
اعمال آن توسط سازمان فاواى شهردارى است، موضوع را از سازمان 

فاواى شهردارى تهران پیگیرى کردیم.
على محمدى، مدیر روابط عمومى سازمان فناورى شهردارى تهران 
(فاوا) با بیان اینکه شــهردارى تهران هیچ نقشى در تأمین داده هاى 
نقشــه گوگل ندارد و گوگل داده هاى نقشه ها را توســط کاربران و 
شــرکت هاى خود در نقاط مختلف دنیا تأمین مى کند، گفت: سازمان 
فناورى شهردارى تهران (فاوا) داده هاى نقشه تهران را فقط بر روى 

آدرس map.tehran.ir بارگذارى مى کند.
با مراجعه به آدرس map.tehran.ir مشخص شد، هیچ تغییر نامى 

صورت نگرفته و نام این میدان همان میدان مالک اشتر است.
شواهد دیگر حاکى از این اســت که گوگل نسبت به اطالعاتى که به 
عنوان نام اماکن مختلف بر روى نقشه اش پیشنهاد مى شود، نظارتى 
ندارد و هر کســى مى تواند با ورود به نقشــه گوگل در شش مرحله 

تقاضاى تغییر نام یک معبر یا میدان را به نام دلخواه خود ارائه دهد.

در سال گذشته کلید واژه هایى مانند فیلم، عکس، آهنگ 
و کرونا در موتور جستجوى گوگل جســتجو شده اند. با 
شــیوع ویروس کرونا در ایران توجه به کرونا آنچنان باال 
نبود و بیشترین میزان پیگیرى در گوگل مربوط به کرونا 
فقط مربوط به 15 اسفند (5 مارس) دیده شد. میزان توجه 
درباره کرونــا و پیگیرى اخبار آن در همه اســتان ها نیز 

یکسان نیست. 
اولین اخبار مربوط به ویروس کرونا در روز 30 بهمن ماه 
1398 (معادل 19 فوریه 2020) مربوط به شهر قم انتشار 
یافت. تا تاریخ 24 اســفند ماه 1398 معادل با 14 فوریه 
2020 رفتار هموطنان در بســتر موتور جستجوى گوگل 
به ترتیب به این شرح است: دانلود، فیلم، آهنگ، کرونا و 
عکس.  روند محبوب ترین کلید واژه هاى کاربران ایران 
در هفته اول انتشار خبر کرونا (30 بهمن تا  7 اسفند) هم 
به ترتیب به صورت زیر است: فیلم، کرونا، عکس، بازى 

و طال. 
اینک با جزئیات روند ابتال به کرونا از ابتداى سال تا کنون، 

محبوب ترین واژه هاى جستجو شده هموطنان در گوگل 
را مى بینید: دانلود، آهنگ، فیلم، عکس و ایران. روند کلید 
واژه هاى جستجوشده بدین معنى است که توجه به کرونا 
آنچنان باال نیست و بیشــترین میزان پیگیرى مربوط به 

کرونا فقط مربوط 15 اسفند است.
اما بیشــترین پیگیرى مربوط به کرونا توسط استان هاى 
چهارمحال و بختیارى، قم، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد 
و لرستان صورت گرفته است. این در حالى است که استان 
چهارمحال و بختیارى که بیشــترین جستجو به کرونا را 
داشته است تنها 15 درصد از جستجوهاى خود را به کرونا 
اختصاص داده است. نام اصفهان هم در بین ده استان اول 

این فهرست وجود ندارد.
کمترین جستجوى واژه کرونا در گوگل مربوط به استان 
سیستان و بلوچستان اســت. بعد از این استان، به ترتیب 
بوشهر، هرمزگان، گلستان، کردستان، خوزستان، خراسان 
شمالى، مازندران، یزد و کرمانشاه کمترین حساسیت به 

واژه کرونا را داشتند.

مردم کدام استان ها بیشتر از دیگران پیگیر اخبار ویروس همه گیر هستند

در گوگل هم بى خیال کرونا هستیم!

ماجراى نامگذارى 
میدان سیاوش قمیشى در تهران! 

ابتکار روزنامه ها در روزهاى کرونایى 

انتقاد «کیهان» از نامه سینماگران به رئیسى

مدتى پیش ســنگ نگاره اى عجیب و مرموز در استان مرکزى کشف شد که 
توجه جهان را به خود جلب کرد! حاال توضیحات بیشترى درباره این سنگ نگاره 

منتشر شده است. این سنگ نگاره  شبیه به مردى نشسته است. 
اندازه تصویر سنگ نگاره حدود 12 * 14 ســانتیمتر است. این تصویر سنگ 
نگاره شش پا دارد که دو تاى باالیى آن به طور مشخص پاهاى یک «مانتیس» 
(موجودى شبیه به ملخ) و همچنین یک ســر مثلثى است. سن سنگ نگاره تا 
حدود 40 هزار سال نیز تخمین زده مى شود. بنا به گفته کارشناسان، یکى دیگر 
از آثار هنرى صخره اى در غار «یافته» در دامنه کوه «یافته» استان لرستان در 
غرب ایران کشف شده است که به دلیل وجود استخوان و زغال چوب در محل 
مورد آزمایش، قدمت آن به 40 هزار ســال پیش باز مى گردد، بنابراین ممکن 

است دوران این سنگ نگاره ها نزدیک به هم باشد.
پژوهشگرانى از دانشگاه آزاد اراك و دانشگاه ملى تایوان در سال 2017 و 2018 
تحقیقاتى را درباره این ســنگ نگاره ها انجام دادند و متوجه شدند دایره هاى 
انتهاى وسط دو پا شبیه به یک چوب اســت که در سراسر جهان در هنرهاى 
سنگى از جمله در آریزونا و نیومکزیکو در جنوب غربى ایاالت متحده، ایتالیا، 

اسپانیا، امارات متحده عربى و ارمنستان یافت شده است.
در حالى که پیدا کردن تصویرى از بندپایان غیر معمول است، اما ظاهراً آنها در 
بین النهرین مورد احترام بوده اند و در کتاب مصرى مردگان به عنوان یک پرنده 
آبى به تصویر کشیده شده اند که مردگان را به دنیاى دیگر هدایت مى کرده اند. 

هیچکس نمى تواند به طور قطع بگوید چرا «مانتیس» تصویرى اســت که از 
دوران باستان به کرات مورد استفاده قرار گرفته است، اما به دلیل رفتار عجیب، 
مهارت در شکار و جنگاورى و نیز توانایى در استتار خود، این باور وجود دارد که 

نماد عرفان و ماوراى طبیعت بوده اند.

جزئیات کشف سنگ نگاره اى عجیب در استان مرکزى 

عزت ضرغامى، رئیس پیشین رسانه ملى و عضو شوراى عالى فضاى مجازى 
که حاال در مقام یک فعال سیاسى اصولگرا در توییتر مى نویسد، به بهانه شوخى 
ســریال «نون. خ» با مردم چین، توییت کرده و به ماجراى دلخورى سفیر چین 
از کیانوش جهانپور و جنجال هایش متلک گفته است.  در آن ماجرا، سخنگوى 
وزارت بهداشت با انتقادات وسیع از سوى طیف نزدیک به ضرغامى روبه رو شد 

چون حرف هایش درباره اطالعات پزشکى چینى ها درباره کرونا را نقد کرده بود 
و باعث دلخورى سفیر چین در تهران شــده بود. ضرغامى در توییت جدیدش 
نوشته: «امشب تو سریال "نون. خ"، آقاخانى به دخترش مى گه به چینى جماعت 
پول قرض نده چون همه به هم شبیهن. بعد نمى دونى از کى باید پس بگیرى! 

نمى دونم از سفیر چین براى این مطایبه اجازه گرفتن یا نه؟!» /1553

متلک عزت ضرغامى به سفیر چین

آرمان کیانى
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کاشان همچنان در صدر است
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکى کاشـان با بیـان اینکه 
از ابتداى شـیوع کرونـا تاکنـون 17 هـزار و 200 بیمار 
مشـکوك به بیمارى حاد تنفسـى به بیمارسـتان هاى 
کاشـان و آران و بیدگل مراجعـه کرده اند گفـت: از این 
تعـداد بیمار مشـکوك در ایـن دو شهرسـتان، آزمایش 
1010 نفر به بیمارى کرونا مثبت بوده است. سید علیرضا 
مروجى افزود: در حال حاضر 196 بیمار حاد تنفسـى در 
بیمارستان هاى شهید بهشتى کاشان و سیدالشهدا(ع) 

آران و بیدگل بسترى و تحت درمان هستند.

ادامه اجراى طرح زوج و فرد 
رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهان اظهـار کرد: اجراى 
طـرح زوج و فرد در تمام معابر شـهرى اصفهـان اعم از 
درون شهرى و بزرگراهى ادامه دارد. سرهنگ  محمدرضا 
محمدى افزود: در راستاى مصوبات ستاد استانى مبارزه 
با ویـروس کرونا، طـرح زوج و فـرد صبح ها از سـاعت 
8 صبح تـا 13 و عصرها از سـاعت 15 تا 24 شـب ادامه 

خواهد داشت.

اتوبوس ها آمدند 
 رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شـهردارى شاهین 
شهر گفت: با توجه به مصوبه ستاد مدیریت و پیشگیرى 
کروناى شهرستان شـاهین شـهرومیمه، فعالیت مجدد 
ناوگان اتوبوسرانى شهردارى شاهین شهر آغاز شد. سعید 
اکرم خانى خاطر نشان کرد: ناوگان تاکسى درون و برون 
شهرى نیز ضمن رعایت مقررات بهداشتى، موظف به جابه 

جایى حداکثر سه سرنشین هستند.

اقدامات پیشگیرانه شرکت گاز 
سـید مصطفى علـوى، مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان 
اصفهان با تأکید برتوجه به توصیه هاى بهداشـتى براى 
کاهش ترددهـاى غیرضـرورى در مکان هاى عمومى، 
افـزود: اسـتفاده و بهره منـدى از خدمـات غیرحضورى 
شرکت گاز استان از طریق مراجعه به درگاه هاى ارتباطى 
به آدرس اینترنتى www.nigc-isfahan.ir جهت 
هرگونه شـکایت، پیشـنهاد و انتقاد، دریافت و پرداخت 
قبـض و...، تماس با تلفن گویاى 24 سـاعته به شـماره 
38194 براى ثبت کارکرد کنتور، اعالم و پرداخت قبض 

و سامانه پیامکى 30003194 امکانپذیر است.

قرنطینه خانگى سالک
حجت االسـالم احمد سـالک، نماینده مردم اصفهان در 
مجلس در خصوص ابتالى خود به ویروس کرونا، اظهار 
کرد: روز شنبه 16 فروردین بود که تست کروناى بنده مثبت 
اعالم شـد و به همین دلیل از آن روز تا کنون در قرنطینه 
خانگى هستم. خوشبختانه حال عمومى ام خوب است و 
با وجود ابتال به کرونا عالیم خاصى از این بیمارى را ندارم.

مهر و موم 19 باغ ویال 
رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى وصنایع دستى 
شهرستان لنجان گفت: 19 خانه و ویال در شهر باغبادران 
در سـاحل زاینده رود و از توابع این شهرسـتان در محور 
جنوب غرب اصفهان مهر و موم شد. احمد فتحى افزود: 
شهر سـاحلى باغبادران به دلیل نزدیکى به مرکز استان 
و همچنین وجود باغ هاى زیبا درکرانه هاى زاینده رود، 
در طول ایام مختلف سال میزبان گردشگران از مناطق 

مختلف استان و حتى کشور است.

تعدیل30 درصد از 
کارکنان  هتل ها

علیرضا رئیسـى، نایب رئیس جامعه هتلداران اصفهان  
درباره اینکـه آیا تعدیل نیـرو و یا تعطیلـى در هتل هاى 
این اسـتان وجود داشـته گفت: تاکنون ورشکستگى در 
هتل هـاى اصفهان گزارش نشـده، امـا خود بـه خود تا 
30 درصـد تعدیل نیـرو از کارکنان هتل هـاى اصفهان 
خواهیم داشت. بسـیارى از کارفرماها کارمندان خود را 
براى دریافت بیمه بیکارى فرستاده اند و این نشان دهنده 

تعدیل نیروى گسترده در روزهاى آتى خواهد بود.

خبر

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: دفترکار 
مجازى براى تمام اعضــاى هیئت علمى این دانشــگاه 
به منظور مشاوره و حل مشــکالت آموزشى دانشجویان 
راه اندازى شد. امیررضا نقش افزود: این دفاتر در شرایط فعلى 
دانشگاه ها و به منظور جلوگیرى از هرگونه اخالل و تأخیر 
در راهبرى رســاله ها و پایان نامه هاى دانشجویى، پروژه، 
کارآموزى و طرح هاى معمارى (کرکسیون)، مشاوره و حل 
مشکالت آموزشى دانشجویان توسط مسئوالن دانشکده ها و 
مدیران گروه ها و... راه اندازى شد به گونه اى که تمام اعضاى 
هیئت علمى به برگزارى جلسات آنالین راهبرى (در ساعت 
و روز دلخواه خود) اقدام کنند و روند کار دانشجو بررسى و رفع 

اشکال شود و نظارت و پیگیرى الزم صورت گیرد.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آبــاد ادامه داد: 
دانشجویان مى توانند پس از هماهنگى قبلى با استاد خود 
یا مسئول مربوطه در دانشکده و دریافت لینک دفتر مجازى 
اســتاد، در روز و ســاعت مقرر (طبق هماهنگى با استاد یا 
مســئول مربوطه) وارد جلسه آنالین با اســتاد شوند. وى 
خاطرنشان کرد: تمام امکانات جلســه آنالین شامل آپلود 
فایل ارائه، به اشــتراك گذارى دســک تاپ، امکان ارتباط 
ویدئویى، وایت برد و... براى دانشجو، پس از تنظیم و تبدیل 
نقش از کاربرعادى به ارائه کننده توسط استاد (اپراتور جلسه 

آنالین) فراهم است.

معاونت ورزشى تفریحى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان در مقابل مهمان ناخوانده اى به 
نام ویروس کرونا، فعالیت هاى خود را به فضاى مجازى برده 
تا شهروندان اصفهانى در روزهایى که مجبور هستند در خانه 
بمانند از ورزش و تفریح غافل نشوند. معاون ورزشى تفریحى 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
در این خصوص اظهار کرد: پیش از فرا رسیدن عید نوروز و 
زمانى که ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرد، به ادارات 
زیرمجموعه معاونت ورزشى تفریحى سازمان اعالم کردیم 
که متناسب با این شرایط برنامه ریزى و برنامه هاى خود را 
تدوین کنند. حبیب ا... ناظریان ادامه داد: در همین راســتا 

وبسایت vcci.ir  با عنوان فرهنگسراى مجازى، توسط 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى طراحى شده 
که هر سه معاونت سازمان برنامه هاى خود را ذیل آن طراحى 
و اجرا مى کنند. وى با تأکید دوباره بر اینکه تمام برنامه هاى 
آموزشى و جشنواره ها به صورت مجازى اجرا مى شود، بیان 
کرد: تمام اماکن ورزشى وابسته به شــهردارى همچنان 
تعطیل بوده و تا ابالغ دستورالعمل جدید ستاد مبارزه با کرونا 
تعطیل خواهد بود. ناظریان در پاســخ به اینکه براى هفته 
اصفهان و مناســبت هاى پیش رو چه تمهیداتى اندیشیده 
شده است، اضافه کرد: براى هفته اصفهان نیز برنامه هایى بر 
اساس مدل فعلى و به صورت مجازى در دست اقدام داریم.

براى شکست کرونا
مجازى تفریح کنید

راه اندازى دفاتر مجازى آنالین 
در دانشگاه نجف آباد 

اســتان اصفهان در روزهاى اخیر بارندگى هاى مطلوبى 
را پشت سر گذاشته اســت. گزارش ها حاکى است شدت

 بارش ها در چند روز گذشــته در بعضى شهرستان ها به 
راه ها، باغ ها، مزارع و واحدهاى مســکونى مناطق غرب، 

جنوب و شمال استان اصفهان خسارت وارد کرده است.
مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان به خبرگزارى 
«صداوسیما»گفت: در پى بارش شدید تگرگ و سرمازدگى 
بهاره در سه روز منتهى به شــنبه 3700 هکتار از مزارع و 
باغ هاى شهرســتان هاى کاشــان، نطنز، آران وبیدگل، 
گلپایگان، اردســتان، لنجان، نایین، ســمیرم و شهرضا 

خسارت وارد شده است.
منصور شیشه فروش افزود: همچنین این بارندگى هاى 
سیل آسا به 22 کیلومتر از راه ها در شهرستان هاى کاشان، 
آران وبیدگل، نطنز و سمیرم و 10 رشته قنات در شهرستان 
هاى کاشان و آران و بیدگل خسارت وارد کرده است. وى 
گفت: عالوه بر این در پى بارش شدید باران در گلپایگان، 
خوانسار، چادگان، آران و بیدگل، فریدونشهر و کاشان به  
145 واحد مســکونى 20 تا 70 درصد خسارت وارد شده 

است.
مدیر کل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهــان افزود: 
همچنین بارش باران ســیالبى موجب فرونشست زمین 
در جاده طاهرآباد به روستاى یزدل و جاده سفیدشهر آران 
و بیدگل شــده که به صورت موقت مسیر مسدود و مسیر 

جایگزین براى تردد تعیین شده است.
نماینده کارفرماى ســد مخزنى کوچرى در گلپایگان هم 
گفت: با توجه به بارندگى هاى قابل توجه سال زراعى جارى، 
سد گلپایگان طى هفته گذشــته سرریز شد که پیش بینى 

مى شود سد کوچرى نیز بین روزهاى 10 الى 15 اردیبهشت 
ماه سرریز شود.

سد کوچرى گلپایگان سال 94 مورد بهره بردارى قرار گرفت 
و سال گذشته براى نخستین بار سرریز کرد.

بهرامعلى شــاهرضایى در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: 
حجم سد کوچرى گلپایگان 207 میلیون متر مکعب است 
که در پى بارش هاى سال زراعى جارى تا روز 22 فروردین 

ماه، ظرفیت آب ســد کوچرى به 170 میلیون متر مکعب 
رسیده است.

اما جالب آنکه به رغم بارش هاى شدید چند روز گذشته، 
مســئوالن آب منطقه اى اصفهان مى گویند حجم آب 
پشــت ســد زاینده رود تغییر قابل توجهى نداشته است.  
حسن ساسانى، معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب 
منطقه اى اصفهان در گفتگو با «ایسنا» با اشاره به ذخیره 

495 میلیون مترمکعبى ســد زاینــده رود، گفت: با وجود
 بارش هاى اخیر، تنها یک ســوم سد زاینده رود ُپر است و 
متأسفانه برخالف پیش بینى ها میزان بارندگى در ایستگاه 

چلگرد ناچیز و تنها به صورت باران بوده است.
اما آنچه مسلم اســت اینکه ظاهراً قرار است بارندگى ها 
همچنان ادامه داشته باشد آن هم با چاشنى شایعات عجیب!

معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 

در همین باره با رد شایعات مبنى بر نفوذ توده هواى بسیار 
سرد به کشور و اســتان در هفته جارى گفت: بارش هاى 
مطلوب بهارى تا پایان اردیبهشت کمابیش پدیده غالب 
جوى اســتان به ویژه در نیمه غربى، شــمالى و جنوبى 

اصفهان خواهد بود.
نوید حاجى بابایى در گفتگو با «ایمنا» با رد شایعات مبنى بر 
ورود توده هواى سرد  سیبرى به کشور و استان اصفهان، 
اظهار کرد: سازمان هواشناسى کشور با صدور اطالعیه اى 
این موضوع را به کلى تکذیب کرد و در این باره نگرانى وجود 
ندارد. وى تأکید کرد هفته پایانى فروردین ماه پدیده جوى 

خاصى را در استان نخواهیم داشت.
در همین حال مدیرکل هواشناســى اســتان اصفهان به 
«ایرنا»گفت: میانگین بارش هاى اســتان در سال زراعى 
جارى (اول مهر 98 تا 23 فروردیــن 99) به 185 میلیمتر 

رسیده است. 
حمیدرضا خورشیدى اظهار کرد: این مقدار بارش در مقایسه 
با مدت مشابه ســال زراعى قبل که 262 میلیمتر بود، 77 
میلیمتر کاهش را نشان مى دهد. وى با بیان اینکه میانگین 
حسابى بارندگى متوسط یکسال زراعى کامل استان 202 
میلیمتر است ادامه داد: میانگین حسابى بارندگى در سال 
جارى استان، تاکنون نسبت به میانگین بلندمدت حدود 13 

درصد افزایش داشته است.
به گفته وى بیشترین میزان بارش با 564 میلیمتر مربوط 
به شهرستان فریدونشهر و کمترین میزان با 42/3 میلیمتر 

مربوط به خوروبیابانک است.
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان بیان کرد: میزان بارش 
در اصفهان در بازه زمانى مورد نظر 90/9 میلیمتر گزارش 

شده است.

از خسارت تگرگ و باران تا شایعه قریب الوقوع بودن سرماى سخت بهاره 

اصفهان، 72 ساعت بعد از بارندگى هاى شدید
مانى مهدوى

این روزها همه جا حرف از کروناســت، ویروســى که ناگهان از 
راه رســید و مردم را خانه نشــین کرد. اما ایــن قرنطینه خانگى 
تجربه هاى غافلگیر کننده زیادى براى خانواده ها داشته که یکى 
از آنها، افزایش سه برابرى تماس ها با مرکز مشاوره تلفنى 1480 

بهزیستى است.
معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان در گفتگو با 
«ایسنا» با اعالم این خبر، اظهار کرد: در روزهاى پایانى هر سال، 
به دلیل سرگرم بودن خانواده ها به خانه تکانى، خرید و سپس دید و 
بازدیدهاى نوروزى، تماس با مرکز مشاوره تلفنى 1480 به کمترین 
میزان در طول سال مى رسید، اما امسال با جهش چند برابرى آمار 

تماس گیرندگان روبه رو بودیم.
سمیه کریمى مشکالت همسران با یکدیگر را بیشترین شکایت 
تماس گیرندگان با این مرکز مشاوره بیان کرد و ادامه داد: دومین 
محور شکایت هاى مردمى مربوط به مشکالت ارتباط والدین با 

کودکان و نوجوانان و سپس نگرانى از ابتال به ویروس کروناست.
معاون پیشگیرى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان از برقرارى 
نزدیک به 3500 تماس تلفنى موفق در اسفندماه خبر داد و افزود: 
البته تعداد تماس گیرندگان با 1480 اصفهان به طور کلى بســیار 
باالست و پشت خطى بسیار زیادى هم داریم تا جایى که مى توان 
گفت بیش از چندین برابر تماس هایى که وصل مى شود، متقاضى 

پشت خط داریم که امکان پاسخگویى به آنها وجود ندارد.
وى جمعیت زیاد استان و ســرریز جمعیت از استان هاى دیگر به 
اصفهان را از دیگر دالیل باال بودن میزان تماس با مرکز مشاوره 
تلفنى دانست و گفت: بخش زیادى از مردم ترجیح مى دهند تلفنى 
خدمات رایگان مشاوره اى بگیرند، همچنین سرریز تماس بعضى 
استان ها که تعداد خطوط مشاوره آنها کمتر است نیز به اصفهان 
ارجاع مى شــود و به همین دلیل از 1 تا 15 فروردین، نزدیک به 
1600 تماس موفق داشــتیم که منجر به ارائــه راهکار و گفتگو 

شده است.
کریمى درباره پیش بینى برخى کارشناســان درباره افزایش آمار 
طالق پس از بحران کرونا، توضیح داد: 70 درصد تماس گیرندگان 
با مرکز مشاوره تلفنى بهزیستى درخواســت راهنمایى و مشاوره 
در حوزه تعارضات زندگى خانوادگى خــود دارند، به عبارت دیگر 
مى خواهند مشکالتشان حل شود نه اینکه طالق بگیرند، اما اینکه 
بعد از گذراندن بحران کرونا، آمار طالق باال برود، به چند دلیل قابل 
پیش بینى است. وى ادامه داد: از اول اسفند تا کنون ثبت درخواست 
طالق صورت نگرفته، اگر روال عادى انجام مى شــد، متقاضیان 
طالق در ماه هاى گذشته توزیع مى شــدند، اما احتمال مى رود 
بعد از گذران این دوران، افرادى که از قبل مشــکل داشــته اند و

 نتوانسته اند به مراکز مشاوره اى مراجعه و مشکلشان را حل کنند، 
مستقیم سراغ آخرین راه حل یعنى طالق بروند. 

نیاز 3 برابرى اصفهانى ها
نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان یکى از مهمترین  به مشاوره

راهکارها در تغییر شــرایط اقتصادى و نجات بخش 
صنایع را استفاده از ظرفیت هاى شرکت هاى دانش 
بنیان دانست و بر افزایش اهمیت اقتصاد دانش بنیان 

در زمان بحران ویروس کرونا تأکید کرد. 
حمیدرضا قلمکارى در نخستین نشست اتاق بازرگانى 
اصفهان با خبرنگاران که به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد، گفت: انتشار ویروس کرونا در کشور سبب 

شد تا بسیارى از واحدهاى اقتصادى و کسب و کارها 
به کاهش ســاعت کارى و در برخــى مواقع تعطیلى 
کامل روى آورند که خسارت هاى مالى زیادى را براى 
این بنگاه ها به همراه داشته است. وى  این آسیب ها 
را در بخش هاى خدمــات، صنعت و کشــاورزى و 
زیر بخــش هاى توریســم، حمل و نقل، پوشــاك، 
آموزشى، خرده فروشــى و مانند آن به مراتب بیشتر 

از سایر بخش ها دانست.

افزایش اهمیت اقتصاد دانش بنیان در بحران کرونا

مدیر شــیالت و امور آبزیان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان گفت: توزیع بچه ماهى خوراکى در استخر هاى 
گرم آبى استان آغاز شــده و پیش بینى مى شود امسال 
بیش از 1000 ُتن ماهــى خوراکى در این اســتخر ها 

پرورش یابد.
محمدرضا عباسى گفت: در استان اصفهان دو نوع ماهى 
خوراکى شامل  ماهیان گرم آبى و سرد آبى پرورش داده 
مى شود، ماهیان سرد آبى مانند قزل آال و ماهیان گرم آبى 

مانند کپور ماهیان و ماهى آمور هستند.

مدیر شــیالت و امور آبزیان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان گفت: در استان اصفهان شهرستان هایى نظیر 
نایین، اردستان، مبارکه، برخوار، نجف آباد و مناطق شرق 

اصفهان مستعد پرورش ماهیان گرم آبى هستند.
عباسى ادامه داد: در استان اصفهان بیش از 2000 استخر 
کشاورزى داریم که حدود 800 استخر مستعد پرورش 
ماهى و به عبارت دیگر دو منظوره هستند، یعنى هم براى 
آبیارى زمین هاى زراعى کشاورزان و هم در آنها ماهى 

پرورش داده مى شود./1560

پیشتازى اصفهان در پرورش ماهیان خوراکى

سخنگوى شرکت برق توزیع شهرستان اصفهان گفت: 
در تعطیالت فروردین امسال شاهد افزایش 7 درصدى 

مصرف برق در اصفهان بودیم.
محمد على اکبرى در گفتگو با «ایســنا» در خصوص 
میزان مصرف برق اصفهان در پى شیوع کرونا، اظهار 
کرد: میزان مصرف برق در اسفند ماه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزایش داشته اما نسبت به ماه هاى 
قبل خود با کاهش مصرف مواجه بود در حالى که پیش 
بینى مى شد به واسطه روزهاى پایانى سال و خریدهاى 
نوروزى مردم، حدود 8 درصد افزایش مصرف داشته 
باشیم اما به واسطه تعطیلى مشاغل، ادارات و در خانه 
ماندن افراد، افزایش مصرف تنهــا 2 درصد بود. البته 
13 فروردین امسال نسبت به فروردین 1398 به دلیل 
ماندن افراد در خانه و نرفتن آنها به سیزده به در، شاهد 
رشد مصرف برق بخش خانگى بودیم. وى در ادامه در 
خصوص وضعیت بازدیــد از کنتورهاى برق و صدور 
قبوض آن در شرایط حاضر به دلیل شیوع کرونا، اظهار 
کرد: در حوزه برق با دو روش برخورد مى شود، از یک 
سو قرائت کنتور توسط خود مشترکان انجام مى شود و 

از سوى دیگر با وجود شیوع کرونا، مأموران قرائت کنتور 
با تمام تدابیر بهداشتى و ایمنى توسط پزشک معتمد 
شرکت، به براى ثبت شماره کنتور به منازل مراجعه مى 

کنند کما اینکه آنها برخوردى با ساکنان ندارند.
على اکبرى با اشاره به روش هاى خوداظهارى کنتور 
برق در اصفهان گفت: افراد مى توانند شماره کنتور برق 
را قرائت کرده و براساس فرمت مشخص بر روى سایت 
اینترنتى شرکت توزیع برق اصفهان و یا تماس با شماره 
38121 و یا ارســال پیامک به شرکت با خوداظهارى 

عدد کنتور برق خود را اعالم کنند.

شهردار اصفهان گفت: براى اجراى طرح فاصله گذارى 
تالش هاى ویژه اى انجام داده و زمینه درست اجراى 
این طرح را با آموزش و نشانه گذارى در مکان هایى که 

صف و ازدحام ایجاد مى شود، فراهم کرده ایم.

قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: بــا توجه به آغاز برخى 
فعالیت ها و احتماًال افزایش ترددها، نگرانى از ازدحام 
در اتوبوس ها براى ما ایجاد شــد که تصمیم گرفتیم 
خطوط فعال اتوبوسرانى را افزایش دهیم، بنابراین از 
روز شنبه 59 خط فعال شــده تا مردم بتوانند با فاصله 
از یکدیگر از حمل و نقل عمومى اســتفاده کنند. وى 
تصریح کرد: بر فعالیت و شلوغى خطوط هم نظارت 
مى شود تا اگر در خطى ازدحام صورت گرفت، سریعًا 

تعداد سرویس خط را افزایش دهیم.  
شهردار اصفهان همچنین اعالم کرد مترو هنوز تعطیل 
است و در صورت نیاز حتمًا مترو هم به ناوگان حمل و 

نقل عمومى اضافه مى شود.

تأثیر کرونا بر مصرف برق در اصفهان

بر ازدحام در اتوبوس ها نظارت مى شود

دبیر اجرایى خانه کارگر و عضو شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان گفت: کارگران این استان خواهان اصالح حداقل 
دستمزد تعیین شده خود در سال 99 مطابق با نرخ تورم 

موجود در کشور هستند.
حداقل دستمزد کارگران در ســال 99 بر اساس مصوبه 
چهارمین جلسه شوراى عالى کار 21 درصد افزایش یافت 

و به یک میلیون و  835 هزارتومان رسید. 
اصغر برشان روز شنبه در گفتگو با «ایرنا» افزود: امسال 
میزان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم است که همین 
امر باعث نگرانى جامعه کارگرى استان اصفهان شد. وى 
با بیان اینکه بنا به اعالم مسئوالن نرخ تورم در سال 98 
باالى 30 درصد بوده اســت، تصریح کــرد: با این حال 
چگونه افزایش حداقل حقوق کارگران 21 درصد تعیین 
شد؟ وى با بیان اینکه جلسه هاى شــوراى عالى کار با 
حضور نمایندگان سه گروه کارگرى، کارفرمایان و دولت 

برگزار مى شود، اظهار کرد: امسال از سال هاى نادرى بود 
که تساوى این سه ضلع در جلسه تعیین حداقل دستمزد 
کارگران ســال 99 به هم خورد و تعداد دو ضلع دیگر از 

کارگران بیشتر بود.
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان بــا بیان اینکه حداقل 
دستمزد کارگران مالك حداقل مستمرى بازنشستگان 
تأمین اجتماعى نیز هست، 
اضافه کــرد: اگــر آنها نیز 
از ایــن افزایــش حداقل 
دستمزد کارگران یعنى 21 
درصد پیــروى کنند، همه 
بازنشســتگان و مستمرى 

بگیران آسیب خواهند دید.
وى با اشاره به اینکه دولت 
اعالم کرده است که حقوق 
کارمندان نباید از دو میلیون 
و 800 هزار تومــان کمتر 
باشد، گفت: این درحالى است که حقوق کارگران در سال 
جارى با میزان افزایش تعیین شده در مصوبه شوراى عالى 

کار به دو میلیون و 500 هزار تومان هم نخواهد رسید.
عضو شوراى اســالمى اصفهان با بیان اینکه کارگران 
خواهان رســیدگى فورى به این موضوع توسط دولت 
و قوه هاى مقننه و قضاییه هســتند، افزود: ما نگرانى و 
مخالفت خود را نســبت به این موضوع اعالم مى کنیم 
و امیدواریم هرچه زودتر و قبل از آنکه اعتراض ها به آن 

گسترش یابد، حل شود.

کارگران اصفهان خواهان اصالح دستمزد 
در سال 99 هستند
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آنها روى هم رفته بیش از یک میلیون طرفدار در اینستاگرام 
دارنــد و عکس هایى که منتشــر مى کننــد، الیک ها و 

کامنت هاى زیادى مى گیرد.
سارا و نیکا فرقانى اصل در 8 مرداد 1383 در تهران متولد 
شدند. نیکا یک دقیقه از سارا بزرگ تر است. نسرین جلیلى، 
مادر سارا و نیکا کارمند است و پدر سارا و نیکا فوتبالیست 
بود و به مدت 15 سال در لیگ جوانان در تیم هاى عقاب و 
راه آهن بازى کرد، اما به دلیل حادثه اى که در فوتبال برایش 
پیش آمد دیگر نتوانســت این ورزش را ادامه دهد. پس از 
پایان فصل دوم ســریال «پایتخت»، سارا و نیکا به همراه 
پدر و مادرشان به سوئد مهاجرت کردند تا در این کشور ادامه 

تحصیل دهند.
اولین تجربه حضور هنرى ســارا و نیکا به سریال «دوباره 
زندگــى» به کارگردانى نــادر مقدس در ســال 1384 بر 
مى گردد که  هشــت ماهه بودند و در آن سریال نقش دو 
خواهر را ایفا مى کردند که در کودکى از یکدیگر جدا شده 
بودند و یکى در خانواده اى ثروتمنــد و دیگرى در خانواده 
مذهبى بود. اما شهرت این دوقلوى نوجوان به علت بازى در 
نقش «سارا» و «نیکا» در سریال «پایتخت» است. آنها از 
شروع سریال به عنوان دوقلوهاى «نقى» و «هما» حضور 
داشــتند و اکنون دختران نوجوان خوب و مؤدبى هستند 
که البته گاه با «نقى» و «هما» در چالش هســتند و حرف 

همدیگر را خوب درك نمى کنند.
اما سارا و نیکا در دنیاى واقعى و نه در سریال، چه مى کنند 
و چه عالیقى دارند؟ با گشــتى به صفحه اینستاگرام این 

خواهران دوقلو، در مورد آنها بیشتر خواهیم دانست. 
شاید باورش سخت باشد، اما سارا و نیکا هر کدام تقریباً نیم 
میلیون فالوور در اینستاگرام دارند. البته برخالف اینکه همه 
چیز در مورد این دوقلوها یکسان است و حتى دیالوگ هاى 
آنها  در «پایتخت» هم به اندازه تقســیم مى شــود، تعداد 
فالوورهاى شان در اینستاگرام یک اندازه نیست. نیکا 556 
هزار فالوور دارد و ســارا 490 هزار. اینکه نیکا چه جذابیت 

بیشترى براى کاربران اینستاگرام داشته که افراد بیشترى او 
را فالو کرده اند دقیقاً مشخص نیست، اما شاید یکى از دالیل 
این اتفاق به تعداد پســت هاى دوقلوها برگردد که نیکا به 
مراتب از سارا فعال تر است و تصاویر بیشترى را از خودش 
و خواهرش و همینطور سریال «پایتخت» منتشر مى کند. 
جالب تر اینکه نیکا تیک آبى اینستاگرام هم دریافت کرده 

است اما سارا هنوز تیک آبى ندارد.
از میان بازیگران «پایتخت»، احمد مهرانفر تنها کســى 
است که سارا و نیکا را در اینستاگرام دنبال مى کند و خبرى 
از محسن تنابنده که در سریال هم عالقه خاصى به حضور 
دخترانش در اینستاگرام ندارد، در صفحه سارا و نیکا نیست. 

البته از پست هایى که سارا و نیکا منتشر مى کنند مشخص 
است که این دو خواهر با ریما رامین فر و نسرین نصرتى که 
نقش هاى «هما» و «فهیمه» را در سریال بازى مى کنند، 

رابطه خوبى دارند. 
قدیمى ترین تصویرى که در صفحه اینستاگرام سارا منتشر 
شــده، مربوط به تصویرى از خودش و خواهرش در دوران 
کودکى اســت که دارد چیزى را دِر گوشــى به خواهرش 
مى گوید. جالب است که این تصویر نزدیک به 210 هزار 

الیک خورده، بیشتر از بقیه پست هاى سارا در اینستاگرام. 
اما صفحه اینستاگرام نیکا پست هاى جالب ترى براى تماشا 
دارد. نیکا تصویرى از فیلم «دوباره زندگى» منتشر کرده که 

در آغوش پرستو صالحى است و به گفته خودش آن زمان 
فقط هشت ماهه بوده.

در یک عکس هم سارا و نیکا را در ورزشگاه آزادى مى بینید. 
این عکس مربوط به مسابقه ایران و کامبوج در چارچوب 
رقابت هاى مقدماتى جام جهانى فوتبال 2020 قطر است. 
جالب اســت بدانید که آن زمان وقتى بحث بر سر حضور 
دختران و زنان در استادیوم آزادى داغ بود، محسن تنابنده 
این عکس را منتشر کرد و نوشت: «نقى هم راضیه دختراش 

برن استادیوم».
شاید این هم براى تان جالب باشد که دوقلوهاى «پایتخت» 

طرفدار کدام تیم «پایتخت» هستند: «همیشه آبى!»

گشتى در آلبوم عکس هاى سارا و نیکا در اینستاگرام

کمى بیشتر درباره دوقلوهاى نیم میلیونى «پایتخت»  «شاهرخ خان» ساختمان دفتر خصوصى اش را که 
یک ســاختمان چهار طبقه در بمبئى است با رعایت 
موارد ضرورى براى قرنطینه زنان، کودکان و افراد 
سالمند در اختیار ســتاد قرنطینه شهرش گذاشت. 

مقامات شــهرى بمبئى از این اقدام شاهرخ خان و 
همسرش در رسانه هاى اجتماعى تشکر کردند.

شــاهرخ خان نیز در توییترش نوشت: مفتخر است 
که مى تواند بخشى از تالش تیم شهرى براى مقابله 
با کووید- 19 باشد و هر دوى آنها از اینکه بخشى از 

این تالش هستند و مى توانند از اهالى بمبئى حفاظت 
کنند، تشکر مى کنند.

این نخستین بار نیست که بازیگر 54 ساله بالیوودى 
در این تالش سهیم مى شود. وى اوایل همین ماه قول 
داد به دولت هاى ماهاراشترا، دهلى و 

بنگال غربى کمک مالى کند.
وى کمک هاى دیگــرى هم کرده 
اســت از جملــه اهــداى 50 هزار 
تجهیزات محافظت شخصى براى 
افرادى که در خــط مقدم این کارزار 
هســتند، تهیه مواد غذایــى روزانه 
براى 5500 خانواده در بمبئى، تهیه 
بســته هاى غذا براى ده هزار نفر در 
روز و تأمین مواد ضرورى براى 2500 

کارگر روزمزد که بیکار شده اند.
وى گفت: زمانى که نژاد بشرى با یک چنین بحران 
عظیمى روبه رو شده اســت فقط یک پاسخ واقعى 
مى تواند وجود داشته باشد؛ اینکه همه در یک تالش 
جمعى، مهربان تر، قوى تر و شجاع تر تالش کنیم تا با 

روزهاى آینده روبه رو شویم.

پیمان قاســمخانى مى گوید: اگرچه اکران فیلم در فضاى 
اینترنتى کارى امتحان شده و موفق در سینماى دنیا بوده، 
اما جذابیت فیلم هاى کمدى به تماشاى دسته جمعى و در 

سالن سینماست.
پس از اینکه دست اندرکاران فیلم «خروج» به کارگردانى 
ابراهیم حاتمى کیا اعالم کردند این فیلم رونمایى شــده در 
جشنواره سى وهشتم فجر، در این روزهاى تعطیلى اجبارى 
سینماها به صورت آنالین و البته فقط براى 24 ساعت اکران 
مى شود، بازخوردهاى متفاوتى در رسانه ها انعکاس یافت؛ 
عده اى این کار را ضربه به سالن هاى سینما دانستند و عده اى 
هم آن را راهکارى دانستند براى کم کردن بار اکران فیلم ها 
و کنار رفتن آثارى که در سینماها مخاطب زیادى نمى توانند 

کسب کنند.
بر این اســاس و با توجه به اینکه زمان بازگشایى سینماها 
و اطمینان خاطر پیدا کردن مردم براى حضور در ســالن ها 
مشخص نیســت، پیش بینى هایى از برخى فیلم هاى تازه 
ساخته شده مطرح شده که ممکن است به صورت آنالین 
اکران شــوند. از جمله تهیه کننده فیلم ســینمایى «خون 
شد» از رایزنى با سرمایه گذار این فیلم و «عنکبوت» براى 
اکران آنالین آنها خبر داد و گفت: «ما نباید این شیوه راکه 
عمًال بخشى از روند اکران فیلم اســت، از دست بدهیم.» 
صحبت هاى جــواد نوروزبیگى در حالى اســت که به نظر 
مى رسد رضایت اصلى براى اکران آنالین«خون شد» باید 
از طرف مسعود کیمیایى باشد. کارگردانى که همواره روى 
سینمایى بودن آثارش و نمایششــان در سالن سینما تأکید 
داشته و از این نظر اکران آنالین فیلم تازه اش مى تواند حتى 
جنجالى تر از تصمیم ابراهیم حاتمى کیا براى نمایش اینترنتى 

«خروج» باشد.
از طرف دیگر یکى از این فیلم ها «خوب، بد، جلف 2» ساخته 
پیمان قاسمخانى است که یکى از گزینه هاى اکران نوروزى 
بود. این فیلم پس از پایان جشــنواره فجر براى گرم کردن 

تنور سینماها در روزهاى باقیمانده تا آخر سال که به اصطالح 
زمان ُمرده اکران گفته مى شود، روى پرده رفت ولى با شیوع 
ویروس کرونا حتى به زمان قانونى اکران نوروزى هم نرسید.

کارگردان این فیلم در پاسخ به اینکه آیا حاضر است فیلم خود 
را اینترنتى اکران یا آن را روانه شــبکه نمایش خانگى کند، 
مى گوید: «چنین روشى به طور کلى مسبوق به سابقه است و 
شبکه هایى مثل نتفلیکس اختصاصى فیلم هایى براى شبکه 
خودشان تولید مى کنند که ممکن است اکران هم شود، ولى 
ما در ایران به این موضوع فکر نکرده ایم. کارى که صاحبان 
فیلم "خروج" انجام داده اند هم جالب بوده و خط شــکنى 
کرده اند و فکر مى کنم براى خیلى از فیلم ها مى تواند اتفاق 

درستى باشد.»
قاسمخانى اضافه مى کند:  «اکران در سامانه هاى وى اودى به 
نظرم بیشتر براى فیلم هایى مناسب است که شاید قرار نیست 
یا پیش بینى نمى شود آثار پرفروشــى باشند و در وى اودى 
شانس بیشــترى براى دیده شــدن دارند، اما کمدى قطعًا 

شرایط متفاوت ترى دارد.»

او ادامه مى دهد: «تماشــاى کمدى در ســالن سینما حال 
بهترى دارد و اینکه مردم همه با هــم بخندند یک تجربه 
دسته جمعى جذاب است. براى همین عالقه شخصى من 
این است که فیلم "خوب، بد، جلف 2" در سینما اکران شود، 
چون ماجرا فقط پول و فروش فیلم نیست. لذت فیلم کمدى 
دیدن در سینما براى شخص من باالتر از این است ولى از 
آنجا که وضعیت نامشخص است و نمى شود با قطعیت حرفى 
زد، ممکن است ما هم در آینده به این سمت برویم، هرچند 

فعًال چنین تصمیمى نداریم.»
در «خوب، بد، جلف 2» سام درخشانى و پژمان جمشیدى 
بازیگران ثابت از ســرى قبلى «خوب، بد، جلف» هستند و 
حامد کمیلى، فرهاد آییش و گوهر خیراندیش از بازیگران 

مطرحى هستند که به این گروه اضافه شده اند.
قاسمخانى در دومین تجربه سینمایى خود فیلمى را ساخته 
که بیشتر شوخى با سینما و سینماگران است و طبق گفته 
خودش در جشنواره فجر، قصد دارد قسمت سوم آن را هم 

براى تمام شدن قصه  «خوب، بد، جلف» بسازد./1550

نوروز 99 براى تلویزیون فرصتى بود که شاید حاال حاالها دیگر پیش نیاید. تعطیالت و در عین حال اجبار به خانه نشینى، 
تنهایى و اوقات فراغتى که انتخاب هاى زیادى براى پر کردنش پیش روى مردم نمى گذاشــت و بى شــک تماشاى 

تلویزیون یکى از گزینه هاى اصلى بود.
قطعاً ویروس پیش بینى نشده کرونا مدیران تلویزیونى را هم غافلگیر و مجبور به تغییراتى در برنامه ریزى ها کرد اما عید 

نوروز مناسبتى اتفاقى نبود. انتظار مخاطبان براى برنامه ریزى تمام و کمال تلویزیون در ایام تعطیالت و سال نو اصًال انتظار 
دور از ذهن و زیادى به نظر نمى رسد؛ به ویژه که این روزها تلویزیون باید میان رقباى تازه نفس مجازى اش جایى براى 

خودش باز کرده و حرفى براى گفتن داشته باشد.
در همین راستا هرمز شجاعى مهر، مجرى تلویزیون درباره برنامه هاى نوروزى مى گوید: برنامه هاى 

تلویزیون را خیلى دنبال نکردم و تنها چیزى که براى من و خانواده ام جذاب بود سریال «پایتخت»  
و بازى خوب آقاى تنابنده و مهرانفر بود. علت اینکه زیاد برنامه هــا را دنبال نکردم تکرارى بودن 
بسیارى از مسابقات و برنامه ها بود. اما در عوض سریال «پایتخت» بسیار جذاب بود و نه تنها هر شب 

تماشایش مى کردیم بلکه تکرارش را هم مى دیدیم./1549

«خون شد» و «خوب، بد، جلف 2» به راه «خروج» مى روند؟

نظر مجرى سرشناس تلویزیون 
درباره «پایتخت» پس از ایجاد وقفه در کنسرت آنالین گروه «لیان» و قهر کردن محسن شریفیان، این اجرا دوباره از ساعت 23 جمعه روى 

خط رفت. پس از شیوع کرونا و خانه نشینى مردم، در قالب طرح نوروزخانه، پروژه برگزارى کنسرت هاى آنالین در برج میالد 
تهران براى صندلى هاى خالى اجرایى شد. اما جمعه شب و در ادامه این طرح، کنسرت گروه «لیان» با حاشیه همراه و براى 
ساعاتى قطع شد. در حالى که از قبل اعالم شده بود «جناب خان» با صداپیشگى محمد بحرانى در این کنسرت جلوى دوربین 
خواهد آمد، در میانه اجرا، محسن شریفیان (سرپرست گروه «لیان») وقتى فهمید این عروسک اجازه ندارد روى صحنه 

حضور پیدا کند، از ادامه برنامه صرف نظر کرد.
دلیل اینکه «جناب خان» اجازه نیافت در این کنسرت اجرا کند، آن است که صدا و سیما مالک حقوق مادى و معنوى این 

عروسک است و گروه «لیان» هم از قبل در این مورد هماهنگى نکرده و مجوزى نگرفته بود.
سایت «تیوا» که پخش کننده این کنسرت هاى آنالین است، وابسته به صدا و سیماست و براى همین اجازه نداده 

بود تا گروه نمایشى عروسک «جناب خان» و محمد بحرانى (صداپیشه) جلوى دوربین بروند.
پس از یک ساعت و نیم که از توقف این کنسرت آنالین گذشت، با توافق صدا و سیما، عروسک «جناب خان» 
اجازه یافت در کنسرت حاضر شود و مخاطبان از ساعت 23، به مدت 50 دقیقه، تماشاگر اجراى زنده و آنالین 

گروه «لیان» شدند./1551

صداوسیما کوتاه آمد، «جناب خان» کنسرت داد!

سرى نخســت مجموعه تلویزیونى «ستایش» به 
کارگردانى سعید سلطانى که به دلیل همکارى یکى 
از بازیگران اصلى آن با شبکه ماهواره اى ِجم، در چهار 
سال گذشته از تلویزیون ایران بازپخش نشده بود، این 

روزها روى آنتن شبکه «آى فیلم» رفته است.
رامسین کبریتى، بازیگر نقش «صابر»؛ هنرپیشه اى 
است که در سال 95 به ترکیه مهاجرت کرد و به شبکه 
جم پیوست و انتشــار تصاویر حضور وى در ترکیه، 
موجب شد تا سرى نخست مجموعه «ستایش» به 
شکل یکى از سریال هاى ممنوعه سیما درآید. ولى 
کبریتى در اواسط ســال 98 در گفتگویى اعالم کرد 
که مدت هاست با شبکه جم همکارى ندارد و به کانادا 
مهاجرت کرده است. او همچنین از بازگشت قطعى 
خود به ایران پس از گذراندن تحصیل دانشگاهى در 
کشور کانادا خبر داد و گویا همین مسئله باعث شده 
که سریال «ستایش» از ممنوعیت پخش خارج شود.

مجموعه تلویزیونى «ستایش» به کارگردانى سعید 
سلطانى، یکى از پربیننده ترین ملودرام هاى تلویزیون 
در دهه 80 است. فصل سوم این سریال در سال 98 از 
شبکه 3 سیما روى آنتن رفت که در آن، بازیگر نقش 

«صابر» تغییر کرده بود.

دفتر فوق ستاره بالیوود محل بسترى 
بیماران کرونایى شد

به فاصله  یک روز پس از انتشــار گزارش بازسازى 
«شب شــکارچى» ســاخته  «چارلز التن» توسط 
استودیوى «یونیورسال»، اعالم شد که فیلم ترسناك 
کالسیک «دیگران» (The Other) به کارگردانى 
«الخاندرو آمنابار» بازسازى مى شــود. استودیوى 
لس آنجلسى «سنشنت اینترتینمنت» امتیاز پخش 
بازسازى «دیگران» با بازى «نیکل کیدمن» که در 
ســال 2001 بیش از 200 میلیون دالر فروخت را به 

دست آورد.
«دیگران» یکى از محبوب ترین فیلم هاى ترسناك 
قرن بیست  و یکم اســت که براى کیدمن نامزدى 
گلدن گلــوب و بفتاى بهترین بازیگــر زن را در پى 
داشت. یک سوم پایانى این فیلم یکى از بهت آورترین 

لحظات تاریخ ژانر وحشت بود.
«دیگران» آمنابار داستانى در سال 1945 در مورد 
یک مادر و دو فرزندش روایت مى کــرد که به نور 

حساسیت داشــتند و روزهاى شــان را درون خانه  
تاریک خود مى گذراندند. این مادر باید از فرزندانش 
در مقابل سه غریبه اى که از راه مى رسیدند محافظت 

مى کرد. 
بازسازى استودیوى «سنشنت» از هم اکنون توجه 
بازیگران تراز اول هالیوود را جلب کرده است. یکى از 
تهیه کنندگان بازسازى «رنى تب» است که مى گوید: 
«کار بر روى فیلم ترســناك محبوبم "دیگران" و 
بازســازى آن براى مخاطبین جدیــد باعث افتخار 
است. کمى عجیب و ترسناك است که ما همزمان 
با شــرایط حاکم بر جهان این فیلم را مى ســازیم: 
بدبینى، قرنطینه هاى خانگى و تــرس و البته میل 
شدید به مراقبت از خود و فرزندانمان در برابر آسیب. 
سعى مى کنیم الیه هاى مخفى شخصیت "گریس" 
رنج ها و وسوسه هایش براى بینندگان قابل درك بود 

را تشریح کنیم.»

فیلم ترسناك «دیگران» بازسازى خواهد شد

جمعــه گذشــته زادروز «مارلون برانــدو» بود. این 
کارگردان و بازیگــر آمریکایى، یکى از محبوب ترین 
بازیگــران دوران خودش بود که اعتبــارش را براى 
«تلفیــق بازیگــرى و واقعیــت» به  دســت آورد. 
نقش آفرینى برانــدو در چند فیلــم از جانب اکثریت 
تحسین و تشــویق شــد. بازى او در نقش «دن ویتو 
کرلونه» در «پدرخوانده» هنوز هم یکى از ماندگارترین 
کارهاى اوست. باوجود چندین جنجالى که او را درگیر 
خود کرد، اما براندو هنوز هم به عنوان یکى از بهترین 
بازیگران نسل خودش به شمار مى رود. در اینجا 10 تا 
از تأثیرگذارترین نقل قول هاى او درباره بازیگرى و البته 

شیوه زندگى را برایتان مرور مى کنیم:
1-بازیگــرى درواقع نمود ظاهــرى یک تحریک 

عصبى است، کنار گذاشتن بازیگرى اما نشانه بلوغ 
است.

2-هرچه حساس تر باشید احتمال اینکه موردحمله 
قرار بگیرید، زخمى شوید و رشد نکنید، بیشتر است. 
به خودتان اجازه ندهید چیــزى را حس کنید، چون 

بیش ازحد الزم احساس خواهید کرد.
3-حســرت در زندگى بى فایده است، چون مربوط 
به زمان گذشته  است. تمام چیزى که ما داریم، حال 

حاضر است.
4- تمام چیزى که من مى خواهم این است که به طور 

معمول، دیوانه باشم.
5-موفقیت  هاى زیاد به اندازه شکست هاى پى درپى 

شمارا زمین مى زنند.
6-اگر مى خواهید تماشــاگران را جذب خود کنید، 
باید تخیالتشــان را زنده کنید. این آخرین راه براى 

این کار است.
7-تنها وظیفه اى که یک بازیگر دارد این اســت که 

حوصله تماشاگر را سر نبرد.
8-هر بار کــه زمیــن مى خورید، قوى تــر از قبل 

بر مى خیزید.
9-هیچ وقــت دســتمزدى را کــه مى گیریــد با 

توانایى هایى که دارید اشتباه نگیرید.
10-یک بازیگر درواقع یک شــاعر است، کمترین 
کارى کــه او انجــام مى دهــد، ســرگرم کردن

 مردم است./1552

10 نقل قول از اسطوره بازیگرى جهان به مناسبت سالروز تولد او

درس هاى زندگى به روایت «مارلون براندو»

فصل اول «ستایش» 
چگونه از قرنطینه 

خارج شد

ل اجبار به خانه نشینى، 
 و بى شــک تماشاى 

مه ریزى ها کرد اما عید 
الت و سال نو اصًال انتظار 

 مجازى اش جایى براى 
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ت»
دن
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سرپرست سپاهان نســبت به حواشى و اتفاقات روزهاى 
اخیر و بحث درمورد سرنوشت لیگ برتر صحبت کرد.

رضا فتاحى در گفتگویى، در خصوص وضعیت بازیکنان 
و شــکل اجراى تمرینات در دوران قرنطینه اظهار کرد: 
تمام بازیکنان مــا طبق برنامه اى که به آنها داده شــده 
مشغول انجام تمرینات به صورت اختصاصى و از داخل 
منزل هستند و آنها را به طور آنالین و به صورت ویدیویى 
کامًال زیر نظر داریم و وضعیتشــان بررســى مى شود. 
تعدادى از بازیکنان در اصفهان ماندند و بیشــتر آنها به 
شهر خودشان برگشــتند و در کنار خانواده هستند ولى 

وضعیتشان همانطور که گفتم دائماً پیگیرى مى شود.
وى در مورد اینکه برخى تیم ها در این شرایط به صورت 
مخفیانه تمرینات گروهى برگزار مى کنند هم توضیح داد: 
امیدوارم این اتفاق نیافتاده باشــد یا اگر هم افتاده دیگر 

شاهد آن نباشــیم ولى همانطور که ما با توجه به ابالغیه 
ســتاد مبارزه با کرونا و تأکید وزارت ورزش بر ممنوعیت 
برگــزارى تمرینات، برنامه هاى خودمــان را لغو کردیم 
امیدوارم اگر تخلفى صورت مى گیــرد طبق آن چیزى 
که قبًال گفته شده بود با باشگاه ها برخورد جدى صورت 
بگیرد تا از این طریق شاهد اجراى عدالت باشیم چرا که 
اگر برخورد صورت نگیرد ممکن است سایرین هم دست 
به قانون شکنى بزنند و بدین ترتیب تیم هایى که به قانون 

و شرایط احترام گذاشتند متضرر مى شوند.
سرپرســت ســپاهان در مورد اینکه ممکن است برخى 
بازیکنان بدون اجازه باشگاه در تمرینات گروهى و چند 
نفرى شرکت کنند هم گفت: چنین چیزى امکان ندارد و 
مطمئن باشید از سوى بازیکنان ما سر نمى زند. همانطور 
که گفتم وضعیت تک تک آنهــا را پیگیرى مى کنیم و 

مى دانیم همه در خانه مشغول تمرینات انفرادى هستند 
و اجازه ایــن را ندارند که تمرینات دســته جمعى برگزار 
کنند و مطمئن باشید اگر بازیکنى تخطى کند با او برخورد 

خواهیم کرد.
فتاحى در ادامه گفــت: ما یک آزمایش هــم در یکى از 
مجهزترین آزمایشگاه هاى اصفهان از کل مجموعه انجام 
دادیم که خوشبختانه جواب آنها آمد و هیچ یک از اعضاى 
باشگاه به ویروس کرونا مبتال نبودند. البته این آزمایش ها 
آنطور که شــنیدم تا 30 درصد مطمئن است و نمى توان 
نسبت به آن اطمینان کامل داشت و امیدوارم دانشمندان 
خوب ایرانى روش کامل مقابله با این ویروس را پیدا کنند. 
جا دارد از دکتر صدیقى، دکتر ربیعى و دکتر متین کیا هم 
تشکر کنم که به صورت ویژه پیگیر وضعیت بازیکنان و 

برنامه تیم هستند.

وى در مورد بحث قهرمانى لیگ که این روزها خیلى در 
موردش صحبت مى شــود هم عنوان کرد: در این مورد 
فقط یک تیم ساز مخالف مى زند که البد قهرمانى لیگ 
براى آنها خیلى مهم است و اگر اینطور است که حاضرند 
جان انسان ها براى قهرمان شدنشان به خطر بیافتد جام 
را به آنها بدهند تا این غائله ختم شود. ما دنبال این شکلى 
قهرمان شدن نیستیم و اگر براى آنها ارزشى دارد امیدوارم 
به آن برســند. تیم لیورپول انگلیس بعد از 30 ســال در 
آستانه قهرمان شدن است و فاصله 20 امتیازى در جدول 
دارد ولى سرمربى شان مى گوید جان یک انسان از فوتبال 
براى ما با ارزش تر اســت. ما هم اینطور فکر مى کنیم و 
به نظر ما هم جان یک نفر انســان از همه این جام ها با 
ارزش تر اســت ولى اگر تیمى جور دیگرى فکر مى کند 

عقیده خودشان است.

رضا فتاحى: 

 مدافع راست ذوب آهن مى گوید شرایط تمرین کردن رأى استیناف؟ مطمئنم عادالنه است
در دوران قرنطینه بسیار سخت است.

 فرشاد محمدى مهر در مورد نحوه برگزارى تمرینات 
تیم فوتبــال ذوب آهــن گفت: مــا اینترنتى تمرین 
نمى کنیم ولى هر روز از کادرفنى برنامه مى گیریم تا 
بتوانیم در خانه تمرین کنیم. واقعًا شرایط سخت است 

و امیدوارم هرچه زودتر این روزها تمام شود. 
او در مورد تفاوت تمرین گروهى و تمرین در خانه هم 
مى گوید: تفاوت که از زمین تا آسمان است و در خانه 
نمى شود کار زیادى انجام داد. باز من در خانه تردمیل 
دارم اما بازیکنانى که ندارند سخت مى توانند آمادگى 

بدنى خود را حفظ کنند.
مدافع راست ذوب آهن در مورد شایعاتى که در مورد کم 
کردن قرارداد بازیکنان به وجود آمده هم گفت: من فکر 
مى کنم نمى شود بازیکنان ایرانى را با خارجى مقایسه 
کرد. آنها چقدر مى گیرند و ما چقدر مى گیریم، ضمن 
اینکه بازیکنان ایرانى همینطورى هم هر ســال 20 
درصد از قراردادهاى خود را دریافت نمى کنند. امیدوارم 
طورى باشد که بازیکنان فوتبال ضرر نکنند چون ما هر 

سال بخش زیادى از مطالباتمان را نمى گیریم.
محمدى مهــر مى گویــد در صــورت تعویق لیگ 

نمى شود جام را به پرســپولیس داد: پرسپولیس 10 
امتیاز از همه تیم ها جلوتر اســت و شانس اول است 
اما چون 9 هفته مانده نمى شود جام را به این تیم داد. 
شما ببینید لیورپول هم شرایط مشابه پرسپولیس دارد 
اما قرار نیســت این تیم را قهرمان اعالم کنند. فکر 

نمى کنم قهرمانى پرسپولیس منطقى باشد.

فرشاد محمدى مهر: 

 تفاوت از زمین تا آسمان است

سنگربان لبنانى ذوب آهن تأکید کرد که این باشگاه ایرانى خواستار 
تمدید قرارداد قرضى او به مدت یک فصل دیگر شد.

به گزارش سایت عربى «کوره»، مهدى خلیل، سنگربان لبنانى ذوب 
آهن در فصل جارى به صورت قرضى در لیگ ایران بازى کرد.

او در گفتگویى که با سایت عربى «کوره» داشت، گفت: بازى 
کردن در خارج از کشور یک تجربه درخشان در کارنامه 
هر بازیکنى اســت. لیگ ایران از قوى ترین لیگ هاى 
آسیاست. در شرایط کنونى دوست دارم که در ذوب 
آهن باقى بمانم. باشگاه ذوب آهن از باشگاه العهد 
خواسته که یک فصل دیگر به صورت قرضى در 
این تیم بازى کنم. در حال حاضر من و ذوب 

آهن همدیگر را مى خواهیم.
این دروازه بــان لبنانى ادامــه داد: فعًال 
تمرینــات ذوب آهن به علــت کرونا 
تعطیل شده است اما من تمرینات خود را 
به صورت فردى ادامه مى دهم و با کادر 

فنى هم در ارتباط هستم.

مهدى خلیل:

من و ذوب آهن همدیگر را 
مى خواهیم

 امیرحسین صادقى که این روزها خیلى پرمصاحبه 
شــده و مدام هم ژســت متعصب ها را مى گیرد، در 
تازه ترین اظهاراتش با انتقاد از وزارت ورزش گفته: 
«بارها پیشنهاد کردم اســتقالل را به مدت ده سال 
به من اجاره بدهنــد و یک پولى هــم بگیرند. هم 
بدهى هاى تیم را مى دهم و هم باشگاه را به سوددهى 
مى رسانم.» حاال چرا باید به شما اجاره بدهند؟ مثًال 
باشگاهدار حرفه اى هستى؟ فعال زرنگ اقتصادى 
هستى؟ قبًال کدام تپه را در این فوتبال آباد کرده اى؟ 
بعد بدون مزایده و هیچى، همینطورى تیم را بدهند 
به یک پیشکســوت مثل شــما که چى؟ پس 200 
پیشکسوت دیگر اســتقالل چى؟ بعد حاال آمدیم و 
برنامه هاى شما عملى نشد و تیم در سال دوم یا سوم 
با کله خورد زمین؛ تکلیف چیست؟ باید برایت حکم 
تخلیه بگیرند؟ کًال خبرنگارها زنگ مى زنند، شما چرا 

اینقدر حرف مى زنى برادر؟

چقدر حرف مى زنى برادر

لیگ هاى معتبر فوتبال جهان به دلیل ویروس کرونا 
سرنوشت عجیبى دارند.

چند وقتى اســت که ویروس خطرنــاك کرونا در 
سراسر جهان شیوع پیدا کرده است. به همین دلیل 
همه جهان درگیر این بیمارى هســتند و حتى این 
ویروس، ورزش در ســطح جهان را هم تحت تأثیر 

قرار داده است.
لیگ هاى معتبر فوتبال جهان چند هفته اى است که 
تعطیل شده و هنوز تصمیم قطعى در خصوص ادامه 
برگزارى یا لغو کامل آن گرفته نشده است. حاال یوفا 
طى بیانیه اى از لیگ هاى اروپایى درخواست کرده 
است که لیگ ها را لغو نکنند و اگر شرایط ادامه بازى ها 
وجود ندارد به ماه ژوئن موکول شود. این درحالى است 
که گفته شده بود بوندس لیگا به دلیل جان بازیکنان، 

لغو خواهد شد که این موضوع هم تکذیب شد.
همچنین در خبرها آمده بود ســازمان لیگ فوتبال 
بلژیک اعالم کرد از تصمیم لغو مسابقات فصل به 
دلیل ویروس کرونا منصرف شــده و تصمیم گیرى 

درباره این موضوع را به آینده موکول کرده است.

لغو بى لغو

 منابع آگاه به روزنامه «الشــرق االوســط» خبر دادند که 
فدراسیون فوتبال عربستان قصد دارد ادامه بازى هاى فصل 
2020-2019 را همراه با دیدارهاى فصل آینده برگزار کند. 
این منبع اعالم کرده که فدراسیون فوتبال عربستان هنوز 
تصمیم خود را به باشــگاه ها اعالم نکرده اما فیفا با تمدید 
قرارداد اتوماتیک بازیکنان، این چراغ ســبز را به مسئوالن 
برگزارى مسابقات داد که لیگ هاى خود را بعد از هماهنگى 

با کنفدراسیون هاى قاره اى، از سر بگیرند.

فیفا همچنین تأکید کرده که فدراسیون ها بدون هماهنگى 
با دولت ها و تدابیر امنیتى راجع به کرونا، نمى توانند لیگ را 
برگزار کنند. «الشرق االوسط» اعالم داشته که فدراسیون 
فوتبال عربستان که لیگ از شــروع فصل آینده ادامه پیدا 
مى کنــد و توقع مى رود کــه این تاریخ آگوســت (مرداد و 
شهریور) باشد؛ البته بعد از لیگ قهرمانان آسیا تصمیم قطعى 
در این باره گرفته مى شود. باتوجه به صحبت هاى مسئوالن 
وزارت بهداشت و سالمت عربستان مبنى بر اینکه هنوز یک 

ماه دیگر تدابیر فعلى باقى خواهند ماند، به نظر مى رســد به 
این زودى ها فوتبال برگزار نخواهد شــد و به همین دلیل 
باشگاه ها و فدراســیون باید به بازیکنان خارجى اجازه سفر 

بدهند تا در کنار خانواده شان باشند.
این روزنامه نوشــت که هفته آینده جلساتى بین فدراسیون 
فوتبال عربستان و کمیته هاى مربوط به لیگ قهرمانان آسیا 
برگزار مى شود و آنجا تصمیم گرفته خواهد شد. الزم به ذکر 
است که هنوز هشت بازى از لیگ این کشور باقى مانده است.

2 فصل متصل مى شود

در حالــى کــه دیر یــا زود  
داســتان تمرین مخفیانه 
بازیکنان پرسپولیس در 
ورزشــگاه درفشى فر و 
شهید کاظمى رسانه اى 
مى شــد خبرگــزارى 
«ایلنا» بــراى اولین بار 
عکسى از حضور چند بازیکن 
پرسپولیس در محل تمرین این 
تیم با لباس ورزشى را منتشر 
کرد تا مشخص شود تمرین 
ولــو انفــرادى بازیکنان 
پرسپولیس در ورزشگاه 
محل تمرینشان شایعه 

نبوده و واقعیت داشــته اما در کمال تعجب بار دیگر شاهد 
صحبت هــاى تهاجمى و طلبکارانه سرپرســت این تیم 
(افشین پیروانى) در مصاحبه تلفنى با تلویزیون بودیم که 

مدعى شد عکس مذکور، مربوط به گذشته است!
البته سرپرست پرســپولیس به خوبى از تبعات منفى این 
اتفاق و بى اعتبار شــدن نتایج این تیم بــا این حرکت 
آنها که روح رقابت منصفانه و اخالق را خدشه دار کرده 
مطلع است و احتمال ورود کمیته اخالق به این قضیه و 
محرومیت بازیکنان در عکس فوق باعث شد تا پیروانى 
بر روى مواضع قبلى خود پافشــارى کند اما متأسفانه او 
هر چه بر مواضع خود اصرار بیشــترى کند، دروغ هاى 
سریالى هماهنگ دوستان بیشــتر نمایان مى شود چرا 
که مدت زیادى نیســت که بانک گردشگرى به عنوان 
اسپانسر جدید پرسپولیس فعالیت مى کند و پیراهن هایى 

که بازیکنان در عکس فوق پوشیده اند، منقش به نام بانک 
گردشگرى بوده و از همه واضح تر اینکه مدت زیادى از 
کوتاه شدن موهاى محمد انصارى در سال 99 نمى گذرد 
و او با همان موهاى کوتاهش در این عکس ظاهر شده 
که مشخص مى کند این عکس در سال 99 گرفته شده و 

قدیمى نبوده و نیست.
در پایان نیز به افشــین پیروانى توصیه مى کنیم قبل از 
مصاحبه هاى اینچنین که اعتبار خود و باشگاه پرسپولیس 
را زیر ســئوال مى برد، ابتدا با فردى که تولید محتواى 
اپلیکیشن پرســپولیس را دارد هماهنگ کنند و سپس 
خبر رسمى اپلیکیشن پرســپولیس را تکذیب کنند چرا 
که باشگاه پرسپولیس رسمًا به این موضوع معترف شده 
که برخى از بازیکنانش با رعایت موازین بهداشــتى در 

ورزشگاه شهید کاظمى حاضر شده اند!

دوباره که گاف دادى افشین!

 گویا باشگاه فنرباغچه ترکیه قصد دارد سرمربى تیم ملى 
ایران را به خدمت بگیرد.

به گزارش ســایت «ملیت» ترکیه، گفته مى شود على 
کوك، رئیس باشــگاه فنرباغچه براى به خدمت گرفتن 
مارم ویلموتس با او تماس ویدئویى داشــته است و قصد 
دارد این ســرمربى بلژیکى را هر چه سریع تر به خدمت 

بگیرد.
 بعد از جدایى ارسون یانال از رأس کادر فنى این تیم هنوز 
نتوانسته با سرمربى جدیدى به توافق برسد و این در حالى 
است که رؤساى این باشگاه به دنبال این هستند تا هدایت 
تیمشان را به یک مربى باتجربه بســپارند و اکنون این 
باشگاه با مارك ویلموتس، سرمربى سابق تیم ملى بلژیک 

و ایران تماسى داشته است.

فنرباغچه در زمان مربیگرى یانال نتایج بدى کسب کرد 
به همین دلیل این باشگاه به دنبال این است تا خیلى سریع 
جانشین مناســبى براى او پیدا کند. بنا به گزارش هاى 

رسیده افرادى از سوى باشگاه فنرباغچه در حال مذاکره 
با ویلموتس هستند.

ویلموتس سال گذشــته بعد از پنج ماه مربیگرى در تیم 
ملى ایران به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش، قراردادش 
را به صورت یکطرفه فســخ کرد. فنرباغچه در این فصل 
اللهیار صیادمنش، مهاجم ســابق استقالل را در ترکیب 

خودش دارد.
در پایان این گزارش آمده است: ویلموتس فوتبالش را از 
سال 1987 آغاز کرد و در سال 2003 خداحافظى کرد. وى 
در چهار جام جهانى بازى کرده و بهترین گلزن جام جهانى 
بلژیک شد. او پس از ترك فوتبال، وارد سیاست نیز شد و 
در مجلس سنا بلژیک خدمت کرد و در سال 2005، او از 

مقام سناتورى استعفا کرد.

ویدئوکال على کوك با ویلموتس

 انتقال یحیى گل محمدى از شهرخودرو به پرسپولیس 
رکورد هزینــه رضایتنامه در تاریخ فوتبــال ایران را 
شکسته است. باشگاه مشــهدى شش میلیارد تومان 
پول مى خواست که 4/5 میلیاردش مانده، 1/5 میلیارد 
تومان جریمه دیرکرد به آن تعلق گرفته و روزى یک 
میلیون تومان هم غرامت به آن اضافه مى شود. همه 
اینها در حالى اســت که یحیى کًال شش بازى روى 
نیمکت پرسپولیس نشسته که ســه تا را برده، دو تا را 
مساوى کرده و یکى را هم باخته. یک بازى با سپاهان 
هم بوده که تیم حریف در زمین حاضر نشده است. بعد 
االن کل مســابقات تا زمان نامعلوم تعطیل است، اما 
جریمه شهرخودرو براى پرسپولیس همینطور کنتور 
مى اندازد. اصًال شاید ادامه بازى هاى این فصل برگزار 
نشود، اما پرسپولیس باید همه این پول را به شهرخودرو 

بدهد و تازه این عالوه بر دستمزد دو تا سه میلیاردى 
خود گل محمدى است!

جریمه اى که هر روز کنتور مى اندازد

سنگربان لبنانى ذوب آهن تأکید
تمدید قرارداد قرضى او به مدت ی
به گزارش سایت عربى «کوره»،

آهن در فصل جارى به صورت قر
او در گفتگویى که با سایت
کردن در خارج از کش
هر بازیکنى اســت
آسیاست. در شر
آهن باقى بمانم
ی خواسته که
این تیم با
آهنهم
این د
تمر
تعط
به ص
فنى هم

مهدى

من و ذوب آه
مى خ

باشگاه سپاهان در شروع اقدامات خود براى بستن تیم 
فصل بعد به دنبال تمدید قرارداد برخى از بازیکنانش 
است و از همین رو مى خواهد رضایتنامه امید نورافکن 

را از تیم بلژیکى بگیرد.
 باشگاه ســپاهان که این روزها یک پاى دعواى لغو 
مسابقات لیگ و تکلیف قهرمانى آن است، از االن به 
دنبال بستن تیم فصل آینده است و در گام اول قصد 
دارد با بازیکنانى که نیاز به تمدیــد قرارداد دارند وارد 

مذاکره شده و شرایط حفظ آنها را فراهم کند.
یکى از بازیکنــان مورد نظر ســپاهان امید نورافکن 
است که تحت قرارداد باشــگاه شارلواى بلژیک بوده 
و به صورت قرضى در لیگ نوزدهم در سپاهان توپ 
مى زد و حاال باشگاه بعد از توافق با خود او براى ماندن، 
به دنبال گرفتن رضایتنامه از باشگاه بلژیکى و دائمى 

کردن قرارداد این بازیکن است.
نورافکن در پایان لیگ هفدهم با جدایى از استقالل با 
شارلواى بلژیک منتقل شد و نیم فصل لیگ هجدهم 
به صورت قرضى به جمع آبى پوشان برگشت ولى این 
باشگاه در پایان فصل حاضر نشد براى دائمى کردن 
قراردادش با شــارلوا به توافق برسد و از همین رو او با 

پیشنهاد باشگاه سپاهان راهى این تیم شد و حاال بعد 
از یک فصل موفق در جمع طالیى پوشان به احتمال 

زیاد در پنجره تابستانى قراردادش را دائمى مى کند.
ظاهراً روند مذاکرات تا کنون مثبت بوده و به احتمال 
زیاد مشــکلى در گرفتن رضایتنامه نورافکن از شارلوا 

وجود نخواهد داشت.

دیگه قرضى بسه، او را کامل بدهید

در حالــى کــه دیر یــا زود
داســتان تمرین مخفیانه
بازیکنان پرسپولیس در
ورزشــگاه درفشى فر و
شهید کاظمى رسانه اى
مى شــد خبرگــزارى
«ایلنا» بــراى اولین بار
عکسى از حضور چند بازیکن
پرسپولیس در محل تمرین این
تیم با لباس ورزشى را منتشر
کرد تا مشخص شود تمرین
ولــو انفــرادى بازیکنان
پرسپولیس در ورزشگاه
محل تمرینشان شایعه
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70 درصد موارد مرگ و میر ناشى از ویروس کرونا در جهان 
مربوط به اروپاســت. ایتالیا، اسپانیا و فرانسه بیش از همه 
کشور هاى اروپایى تحت تأثیر این ویروس قرار گرفته اند. 

سازمان جهانى بهداشــت همچنان بر خطر پایان دادن 
به قرنطینه تأکید مى کند. این سازمان در مورد موج دوم 
آلودگى ها نگران است. «تدروس آدهانوم گبریسوس»، 
دبیرکل این ســازمان گفــت برخى کشــور ها به پایان 
قرنطینه مى اندیشند. ســازمان جهانى بهداشت بیش از 
همه مى خواهد این محدودیت ها از میان برداشــته شود، 
اما همزمان لغو بسیار سریع این محدودیت ها مى تواند به 

تبعات مرگبارى منجر شود.

اسپانیا با ثبت 16 هزار مورد مرگ به لغو قرنطینه مى اندیشد. 
احتماًال برخى حوزه ها مانند ساخت و ساز فعالیت خود را از 
سر خواهند گرفت. اپیدمى در اسپانیا به اوج رسید، اما به نظر 

نمى رسد شیوع ویروس به زودى متوقف شود.
 شیوع ویروس کرونا از اواخر ماه دسامبر سال 2019 در شهر 
ووهان چین آغاز شد و در حال حاضر به تمامى کشورها و 
مناطق مختلف در جهان سرایت پیدا کرده است. به استناد 
جدیدترین آمار منتشــره تا صبح دیروز (شــنبه)، تعداد 
مبتالیان به ویروس کرونا در جهان به یک میلیون و 699 
هزار و 631 نفر رسیده است. نزدیک 103 هزار نفر نیز بر اثر 

ابتال به این ویروس جان داده اند.

رئیس مؤسسه عالى پژوهش تأمین اجتماعى بااشاره 
به نتایح مطالعه اخیر دانشــگاه ســازمان ملل درباره 
تأثیرات اقتصادى کووید- 19 گفت: سونامى فقر ناشى 
از کرونا بیش از نیم میلیــارد نفر فقیر در جهان برجاى 

مى گذارد.
روزبه کردونى با اشاره به تبعات اجتماعى و اقتصادى 
کروناویروس در جهان گفت: اخیراً دانشــگاه سازمان 
ملل نتیجه شوك آور مطالعه اى را منتشر کرده که طى 
آن برآورد شده است بر اثر تأثیرات گسترده اقتصادى 
کرونا، بیش از نیــم میلیارد نفر فقیــر یعنى 8 درصد 
جمعیت جهان به جرگه فقرا خواهند پیوســت و کرونا 

مى تواند وضعیت فقر برخى کشورهاى در حال توسعه 
را به 30 سال قبل برگرداند.

بــه گفته وى از ســوى دیگر ســازمان بیــن المللى 
کار اعالم کرده اســت بیش از 2/7 میلیارد شــغل از 
کرونا متأثر شــده اند پیش بینى مى شود کرونا باعث 
مى شود بیش از 35 میلیون شــاغل فقیر جدید داشته 
باشــیم. این بدین معناست که ســونامى فقر ناشى از 
کرونا به نیروى کار هم رحــم نخواهد کرد و به همین 
دلیل اســت که باید اذعان و پیش بینى کرد که با یک 
فاجعه اقتصادى غیرعادى، دردنــاك و مصیبت آمیز 

مواجه شده ایم.

اروپا 
در صدر قربانیان کرونا

نیم میلیارد فقیر
 رهاورد کرونا

مرگ 3 نسل از یک خانواده 
   برترین ها | یک خبرنگار روز گذشته با انتشار عکسى 
از یک پدر و پسر در توییترش نوشت: «این مرد در بیمارستان 
رشت بسترى بود که گزارشگر تلویزیون سراغش رفت و 
گفت حالش خوب است و از کادر پزشکى تشکر کرد. او چند 
روز بعد از پخش مصاحبه اش فوت کرد. قبل از آن پدرش 

مرده بود و امروز هم پسر سه ساله اش تسلیم کرونا شد.»

آمریکا رکورد شکست
   ایسنا | دانشگاه جان هاپکینز، یکى از قدیمى ترین 
و معتبرترین دانشگاه هاى تحقیقاتى ایاالت متحده که 
در شهر بالتیمور ایالت مریلند قرار دارد اعالم کرد، شمار 
دقیق تعـداد مبتالیان بـه کووید-19 ناشـى از ویروس 
کرونا در آمریکا به 500 هزار و 399 نفر رسـیده اسـت و 

تاکنون نزدیک 19 هزار تن جان باخته اند.

بحران پیاز در کویت 
   اعتمـاد آنالین | رسـانه هاى عربى با اسـتناد به 
تصاویر منتشر شده در فضاى مجازى خبر دادند کویتى ها 
صف هاى طوالنى براى خرید پیاز ایجاد کردند زیرا در این 
کشور شایع شده پیاز مى تواند به مبارزه علیه کرونا کمک 
کند. این کمبود باعث شد تا فروشگاه ها پیاز را جیره بندى 
کنند و به هر مشترى بیش از یک گونى کوچک نفروشند.

آگهى تغییرات
شرکت گروه انرژى خورشیدى تفتان سبز صفه 
سهامى خاص به شماره ثبت 62645 و شناسه 
ملى 14008444344 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1398/12/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
موسسه حسابرســى تالش ارقام حسابداران 
رسمى به شناســه ملى 10100560383 به 
ســمت بازرس اصلى و ســیده مرجان کریمى 
به شــماره ملــى 0453614401 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال مالى 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (810379)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانــى هیراد فوالد ســپاهان 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
51632 و شناســه ملى 10260703162 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: آقاى محمدمهدى غالمى به شــماره ملى 
1199095656 بــه عنــوان رئیس هیئت 
مدیره و خانــم عالیه طرم به شــماره ملى 
0044901194 به عنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقاى سیدمحمدصالح اخوت به شماره 
ملى 1290724997 بــه عنوان عضو هیئت 
مدیره و آقاى علیرضا اســفرجانى به شماره 
ملى 1290649200 به عنــوان مدیرعامل 
(خارج از اعضاء هیئت مدیره) براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت به امضاء ثابت رئیس هیئت 
مدیره و یکى از اعضاء هیئــت مدیره همراه 
با مهر شــرکت داراى اعتبار میباشد و سایر 
مکاتبات ادارى صرفاً با امضاء مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (808747)

آگهى تغییرات
شرکت خدمات پیشخوان نوید سپاهان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
4688 و شناسه ملى 14008930240 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : نورمحمد باتوانى به شماره ملى 
1128888394 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و معصومه توارئى به شــماره ملى 
1128869391 به ســمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و ملوك توازئى به شــماره 
ملى 1128873354 به ســمت عضو 
هیات مدیره و مدیر عامل شــرکت براى 
مدت نامحدود انتخــاب گردیدند. کلیه 
اسناد و مدارك و اوراق بهاء دار با امضاى 
مشــترك آقاى نورمحمد باتوانى و خانم 
ملوك توازئى همراه با مهر شرکت و اوراق 
عادى و ادارى شــرکت پس از تصویب 
هیات مدیره با امضاء خانم ملوك توازئى 
(مدیر عامل) معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (809214)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى اتحادیه تعاونى هاى مسکن 
مهر شهرســتان گلپایگان به شــماره ثبت 
883 و شناســه ملى 10260148630 به 
اســتناد صورتجلســه هیئت تصفیه مورخ 
1398/11/12 و نامــه شــماره 11918 
مورخ 1398/12/17 اداره تعاون گلپایگان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى بهارى بختیار 
کدملى1290578095 به سمت رئیس هیات 
تصفیه ومهدى لیاقت کدملى1219095567 
به ســمت نائب رئیس هیات تصفیه و على 
ســلیمانى کدملى0558307906 به سمت 
منشى هیات تصفیه و مدیر تصفیه (تا تاریخ 
1400/9/4) انتخاب شــدند. کلیه اسناد و 
اوراق مالى و تعهــدآور و قراردادها با امضاء 
على سلیمانى(مدیرتصفیه) و مهدى بهارى 
بختیار (رئیس هیات تصفیه) و در غیاب رئیس، 
با امضاى مهدى لیاقت (نائب رئیس) و مهر 
هیأت تصفیه معتبر مى باشد. اوراق و نامه هاى 
عادى با امضاى على سلیمانى (مدیر تصفیه) و 
مهر هیأت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى گلپایگان (809220)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى مسکن کارکنان شعبات بانک ملى 
ایران در کاشان به شماره ثبت 1072 و شناسه ملى 
10260165450 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/11/16 و نامه شماره14503 
مــورخ 1398/12/13 اداره تعــاون کاشــان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على اصغر حفیظیان با 
کد ملى 1261702832 به سمت رئیس و حسین 
دهقانى با کد ملى 6199587731 به سمت نائب 
رئیس وحسین باقالکار با کد ملى 6199128427 
به سمت منشى هیئت مدیره و احمد حیدرى با کد 
ملى 6199608089 به سمت مدیر عامل شرکت 
به مدت 3 ســال انتخاب و کلیه قراردادها ، اسناد 
رسمى تعهد آور از قبیل چک،سفته و برات و اوراق 
بهادار با امضاء آقاى احمد حیــدرى مقدم (مدیر 
عامل) و آقاى على اصغــر حفیظیان (رئیس هیئت 
مدیره ) همراه با مهر شرکت داراى اعتبار است و در 
غیاب آقاى على اصغر حفیظیان (رئیس هیئت مدیره 
) آقاى حسین دهقانى (نائب رئیس هیئت مدیره) 
حق امضاء خواهد داشت.ضمناً اسناد عادى و نامه 
ها با امضاء آقاى احمــد حیدرى مقدم (مدیر عامل 
) و مهر شرکت معتبر خواهد داشت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى کاشان (809223)

آگهى تغییرات
شــرکت پارس بهداد آریا با مسئولیت 
محــدود به شــماره ثبــت 23989 و 
شناســه ملــى 10260447885 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1398/11/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : امیر رضا فتحیان به کد ملى 
1281934321 به سمت رئیس هیأت 
مدیره و محمد رضا فتحیــان با کد ملى 
1286534658 به سمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و احمد رضــا فتحیان با کد 
ملى 1292475285 به ســمت عضو 
هیات مدیره و مدیر عامــل براى مدت 
نا محدود انتخاب شــدند. کلیه اوراق و 
اسناد مالى ، چک و ســفته و اسناد تعهد 
آور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکى از 
اعضاء هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل 
با امضاء رئیس هیات مدیــره و یکى از 
اعضاء و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره 
میباشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (809227)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى محصوالت نان مازند 
اسپادان ســهامى خاص به شماره ثبت 
36521 و شناسه ملى 10860193593 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: محمد حسین شجاعى چراتى بشماره 
ملى 2161514393 مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره و عزیزاله شــجاعى چراتى 
بشــماره ملى 2150311895 بعنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره و فاطمه صمدى 
بشــماره ملى 2161591606 بعنوان 
عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت معتبر است. مدیر 
عامل مجرى مصوبــات هیات مدیره مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (810332)

آگهى تغییرات
شــرکت پیمانکارى بخشــیان ســپاهان 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
9607 و شناســه ملــى 10260306934 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/07/01 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شد : ســیاوش بخشــیان لنجى به کدملى 
1281820717 و کد پستى 8138946333 
بعنوان رئیس هیئت مدیره و سعید بخشیان 
لنجى به کدملى 1280914629 و کد پستى 
8138946333بعنوان مدیر عامل شرکت و 
سهیل بخشیان به کدملى 1280896329 
و کد پســتى 8138946333 بعنوان نائب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
سعید بخشیان لنجى و ســیاوش بخشیان 
لنجى و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد 
بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (810384)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى محصوالت نان مازند 
اسپادان ســهامى خاص به شماره ثبت 
36521 و شناسه ملى 10860193593 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1398/12/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : محمد حســین شجاعى چراتى کد 
ملى 2161514393 و عزیزاله شجاعى 
چراتى کد ملى 2150311895 و فاطمه 
صمدى کد ملى 2161591606 به عنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. محمد چهارلنگى 
به شماره ملى 1817974564 به سمت 
بازرس اصلى و فرزاد طحانى به شــماره 
ملى 1199873799 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. روزنامه نصــف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین شــده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (810493)

آگهى تغییرات
شرکت ساختمانى و تاسیساتى پوشانه اصفهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 7784 و شناسه 
ملى 10260288917 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1397/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - 
محمد آقامحمدى به شماره ملى 1090578636 
و احمد مسعود به شماره ملى 5409873025 
بســمت بازرس اصلى و على البدل براى مدت 
یکسال انتخاب گردیدند. - صورتها و ترازنامه 
مالى 1396 به تصویب مجمع رسید. - روزنامه 
نصف جهان براى درج آگهى شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(810372)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع فرش کمند کویر کاشان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 349 و شناســه ملى 
10260077066 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 01/12/1398 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان ، شهرستان آران و بیدگل ، بخش مرکزى 
، شهر نوش آباد، محله شــهرك صنعتى ، خیابان 
(خوارزمى) ، بلوار مالمحمدزمان نوش آبادى ، پالك 
176 ، طبقه همکف کدپستى 8746113237 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى آران و 

بیدگل (809218)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع فرش کمند کویر کاشان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 349 و شناســه ملى 
10260077066 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/12/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان ، شهرستان آران و بیدگل ، بخش مرکزى 
، شهر نوش آباد، محله شــهرك صنعتى ، خیابان 
(خوارزمى) ، بلوار مالمحمدزمان نوش آبادى ، پالك 
176 ، طبقه همکف کدپستى 8746113237 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى آران و 

بیدگل (809218)

آگهى تغییرات
شرکت کشــاورزى گوســفند داران اصفهان 
شرکت تعاونى به شماره ثبت 3980 و شناسه 
ملى 10260251332 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/05/31 
و نامــه شــماره 205/3/184/779/1174 
مورخ 1398/10/21 اداره تعاون روســتایى 
شهرســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: کلمه مستغالت به عبارت بهره بردارى جمعى 
و مشترك امالك و مســتغالت و اراضى ملکى و 
یا استیجارى در ماده 5 اساسنامه الحاق گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(809219)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع فرش کمند کویر کاشان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 349 و شناســه ملى 
10260077066 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 01/12/1398 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان ، شهرستان آران و بیدگل ، بخش مرکزى 
، شهر نوش آباد، محله شــهرك صنعتى ، خیابان 
(خوارزمى) ، بلوار مالمحمدزمان نوش آبادى ، پالك 
176 ، طبقه همکف کدپستى 8746113237 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى آران و 

بیدگل (809218)

آگهى تغییرات
شــرکت تعاونى اتحادیه تعاونى هاى مسکن 
مهر شهرســتان گلپایگان به شماره ثبت 883 
و شناسه ملى 10260148630 به استناد نامه 
شــماره 11918 مــورخ 1398/12/17 اداره 
تعاون گلپایــگان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
مهدى بهارى بختیار به کد ملى 1290578095 
و مهدى لیاقت به کد ملى 1219095567و على 
سلیمانى به کد ملى 0558307906 به عنوان 
هیئت تصفیــه از تاریــخ 1398/9/4 تا تاریخ 
1400/9/4 منصوب شدند اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى گلپایگان (809221)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع فرش کمند کویر کاشان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 349 و شناســه ملى 
10260077066 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 01/12/1398 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان ، شهرستان آران و بیدگل ، بخش مرکزى 
، شهر نوش آباد، محله شــهرك صنعتى ، خیابان 
(خوارزمى) ، بلوار مالمحمدزمان نوش آبادى ، پالك 
176 ، طبقه همکف کدپستى 8746113237 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى آران و 

بیدگل (809218)

آگهى تغییرات
شــرکت معین محاســب یکتــا با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 46335 و شناســه ملى 
10260643899 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1398/12/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى 
اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شــهر اصفهان، محلــه طالقانى ، کوچه 
زرگرباشى[18] ، کوچه شهید مجتبى تربتیان ، پالك 
- 27، پالك قدیمى33 ، طبقه همکف به کدپستى 
8135757713 انتقال یافت و ماده 3 اساســنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (809222)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع فرش کمند کویر کاشان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 349 و شناســه ملى 
10260077066 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 01/12/1398 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان ، شهرستان آران و بیدگل ، بخش مرکزى 
، شهر نوش آباد، محله شــهرك صنعتى ، خیابان 
(خوارزمى) ، بلوار مالمحمدزمان نوش آبادى ، پالك 
176 ، طبقه همکف کدپستى 8746113237 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى آران و 

بیدگل (809218)

آگهى تغییرات
شرکت هوشمند گســتر انصار اصفهان شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 44347 و شناسه 
ملى 10260622432 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1398/05/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت در 
واحد ثبتى اصفهان به نشــانى اســتان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله چهار باغ باال ، خیابان دکترشریعتى ، بن بست 
نوید[2] ، پالك - 40، پالك قدیمى 36 ، طبقه سوم 
کدپستى 8173998356 تغییر یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (809224)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع فرش کمند کویر کاشان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 349 و شناســه ملى 
10260077066 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 01/12/1398 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان ، شهرستان آران و بیدگل ، بخش مرکزى 
، شهر نوش آباد، محله شــهرك صنعتى ، خیابان 
(خوارزمى) ، بلوار مالمحمدزمان نوش آبادى ، پالك 
176 ، طبقه همکف کدپستى 8746113237 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى آران و 

بیدگل (809218)

آگهى تغییرات
شرکت منحله در حال تصفیه سرمایه گذارى راد 
هشیار با مسئولیت محدود به شماره ثبت 38989 
و شناســه ملى 10260566588 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1398/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: میثم شهبازى با کدملى 1286121922 به 
مدت یک سال دیگر به سمت مدیرتصفیه انتخاب 
گردید. نشانى محل تصفیه خیابان پروین، خیابان 
حکیم ســنائى، خیابان آذربیگدلى، بن بســت 
زیتون، پالك 6، کد پستى 8199889855 مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (809225)

بعد از آنکه «نارندرا مودى»، نخست وزیر هند زمانى در 
اواخر ماه گذشته، طى دستورى این کشور را به مدت 21 
روز در قرنطینه سراسرى قرار داد، سازمان راه آهن هند نیز 
در اقدامى بى سابقه حرکت تمام قطارهاى مسافربرى را تا 
سه شنبه این هفته متوقف کرد تا مسئوالن بهداشتى این 
کشور بتوانند از واگن ها به عنوان بیمارستان براى درمان 
بیماران کرونایى استفاده کنند. این اولین بار در 167 سال 
گذشته است که قدیمى ترین راه آهن آسیا فعالیت خود را 

به طور کامل متوقف کرده است.
ســازمان راه آهن هند تصمیم گرفته است تا بیش از 20 
هزار واگن قطار را به اتاق هاى قرنطینــه براى بیماران 
مبتال به ویروس کرونا تبدیل کند. این سازمان همچنین 
داراى چندین بیمارستان در سراســر این کشور است و 
مى تواند از این ظرفیت بــراى تبدیل واگن هاى قطار به 

بیمارستان هاى کرونا استفاده کند.
درحالى که هنوز زیرساخت هاى بهداشتى و بیمارستانى 
هند تحت تأثیر تعداد زیاد بیماران کرونایى قرار نگرفته 
اســت، در صورت افزایش تعداد بیماران، تغییر کاربرى 
واگن ها مى تواند فشار بر بیمارســتان ها را کاهش دهد. 
«پیوش گویال»، وزیر راه آهن هند گفت: سازمان راه آهن 
یک محیط پاکیزه و راحت را به بیماران کرونا ارائه مى دهد 

تا آنها بدون هیچ مشکلى بر این بیمارى غلبه کنند.
شبکه ریلى هند چهارمین خط ریلى طوالنى دنیاست که 
تحت مالکیت و اداره دولت این کشور بوده و خدمات خود 

را در یک مسیر ریلى به طول 65 هزار کیلومتر به مسافران 
ارائه مى کند. 

مقامات ســازمان راه آهن در 16 منطقــه ریلى موظف 
شــده اند واگن هاى قطارى که در انتقال مسافر استفاده 

نمى شوند را به اتاق هاى قرنطینه تبدیل کنند.
«راجش دات باجپایى»، ســخنگوى ســازمان راه آهن 

هند گفت: 5000 اتــاق قرنطینه در مدت کوتاهى حاضر 
خواهند شد و اگر الزم باشد تعداد بیشترى از واگن ها مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. هر واگن مى تواند 16 بیمار به 
همراه پرستاران و پزشکان را پذیرش کند. امکان ارسال 
این واگن ها به هر منطقه اى از هنــد که با کمبود تخت 

بیمارستان مواجه است، وجود دارد.

دولت هند همچنین از کارخانه هــاى تولید ریل آهن و 
لوکوموتیو خواسته است تا تولید تخت هاى بیمارستانى، 
صندلى هاى چرخ دار، ماســک، مواد ضد عفونى کننده، 
لباس هاى محافظتى و دســتگاه هاى پزشکى از قبیل 
دستگاه هاى تنفسى به منظور استفاده در واگن ها و سایر 

بیمارستان هاى دولتى را بررسى کنند.

قدیمى ترین راه آهن آسیا متوقف شد

تبدیل واگن هاى قطار در هند به بیمارستان  
طبق برآوردهاى رســمى، تعداد کارمند بخش 
گردشگرى که از شیوع کرونا رنج مى برند، سه 
میلیون نفر است. گردشــگرى در مصر یکى از 
مهمترین عوامل توسعه اقتصاد مصر است زیرا 
گردشــگرى حدود 20 درصد از تولید ناخالص 

داخلى این کشور را تشکیل مى دهد.
 در ماه مارس، «خالد االنانى»، وزیر جهانگردى 
مصرگفت که این کشور به دلیل اقدامات انجام 
شده براى جلوگیرى از انتشــار ویروس کرونا، 
ماهانه یک میلیارد دالر از درآمد گردشــگرى را 
از دست مى دهد. وى همچنین ادامه داد، اگر چه 
کاهش جهانگردى در تمام سطح جهان مشاهده 
شده است اما نرخ ما به اندازه سایر کشورها شدید 

نیست. 
تا اواسط ماه مارس مصر به مردم اجازه مى داد از 
مکان هاى توریستى بازدید کنند و عنوان مى شد 
که آن مکان ها ایمن هستند اما تعداد گردشگران 
در حال کاهش بود زیرا گردشگران تصمیم خود 

را براى ماندن در خانه گرفته بودند.

حمله کرونا به 
بخش گردشگرى مصر 
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گاهى ممکن است کارهایى که براى زیبایى و سالمت 
موهایمان روزانه انجام مى دهیم، فقط باعث آسیب 

رساندن به موها شود و جلو رشد آنها را بگیرد.
همه ما روزانه کارهایى را براى حفظ زیبایى و سالمت 
موهایمان انجام مى دهیم اما گاهى ممکن است این 
کارها فقط باعث آسیب دیدن موها شود و در صورت 
تکرار آن، ممکن است خیلى زود با ریزش مو، آسیب 
دیدگى موها، از بین رفتن درخشــش مو و حتى پیر 

شدن موها مواجه شوید!
براى اینکه زیبایى و سالمت موها به بهترین شکل 
ممکن حفظ شود الزم اســت با برخى از اشتباهات 
روزانه در رابطه با مراقبت از موها آشنا شوید و با عدم 
تکرار این اشتباهات، بهترین و مناسب ترین مراقبت را 

از موهایتان داشته باشید.
استفاده از شانه نامناسب براى مو

شانه هاى پالستیکى یکى از بدترین مدل هاى شانه 
هستند و نباید از این سبک از شانه ها براى مو استفاده 
کرد! پالستیک به راحتى در البه الى موها گیر مى 
کند و باعث افزایش ریزش مو و آسیب دیدگى موها 
مى شود. بهترین مدل شــانه و برس مو، شانه هاى 

چوبى و یا برس هاى چوبى هستند.
شستن موها به صورت روزانه

شســتن روزانه موها یکى دیگر از اشتباهاتى است 
که باعث پیر شدن مو و آسیب دیدن موها مى شود. 
بهترین توصیه این اســت که موها را دو تا سه بار در 
هفته شستشو بدهید و از یک شامپوى مالیم براى این 
کار استفاده کنید. عالوه بر این استفاده از شامپوهاى 
بدون سولفات هم تأثیر خیلى خوبى در مراقبت از مو 
در برابر خشک شدن دارد و کمک مى کند تا موهاى 

سالم ترى داشته باشید.
کشیدن و بستن موها در پشت سر

گرچه مدل موى دم اســبى یکى از راحت ترین مدل 
موها براى خانم هاســت اما این مــدل مو مضرات 
خیلى زیادى براى موها بــه همراه دارد. هنگامى که 
موها خیلى محکم در پشت ســر به شکل دم اسبى 
بسته مى شوند، فشار زیادى به فولیکول هاى مو وارد 
مى شود و باعث ریزش موها مى شود. پس بهتر است 

این مدل مو را خیلى کم استفاده کنید.
اســتفاده از محصوالت ســنگین و 

چسبناك 
اســتفاده از محصوالت ســنگین و چسبناك یکى 
دیگر از اشتباهاتى است که باعث آسیب دیدن موها 
مى شود و به تدریج سالمت و زیبایى موها را از بین 
مى برد. اســتفاده از موس مو و محصوالت سبک تر 
که داراى خاصیت نرم کنندگــى و تقویت کنندگى 
براى مو هستند مى توانند جایگزین بهترى براى این 

محصوالت چسبناك و مضر باشند.
رفتن زیر نور خورشید

موها نیز به اندازه پوســت صورت بایــد در برابر نور 
خورشید محافظت شوند تا آســیب کمترى به موها 
وارد شود. اشعه هاى نور خورشید خیلى سریع و راحت 
تارهاى مو را خشــک مى کند و باعث تغییر در رنگ 

موها مى شود. 
استفاده روزانه از ابزارهاى حرارتى 

اگر عادت دارید هر روز با اســتفاده از سشــوار یا اتو 
موهایتان را حالت دار یا صاف کنید باید گفت که خیلى 
زود موهایتان آسیب مى بینند و پیر خواهند شد و به 
تدریج با افزایش سن، رطوبت، نرمى و سالمت خود 
را از دست خواهند داد! این ابزارهاى گرم شونده باعث 

خشک و شکننده شدن موها مى شوند.

یکــى از عوامل خطــر بیمارى هاى قلبــى عروقى، 
کلسترول باالى خون اســت که کیوى مى تواند آن 

را کاهش دهد.
همانطور که مى دانید سطح کلسترول باال خطر ابتال 
به بیمارى هاى قلبــى عروقــى را افزایش مى دهد. 
ورزش، کاهــش وزن و داروهــا مى توانند به کاهش 
ســطح کلســترول خون کمــک کنند؛ امــا رژیم 
غذایى نیز نقش بســیار مهمى را در ایــن زمینه ایفا 

مى کند.
مواد غذایى که پایه و اساس گیاهى دارند، مانند کیوى، 
بدون کلســترول بوده و حاوى ترکیباتى هستند که 
مى توانند سطح لیپوپروتئین هاى با چگالى کم یا همان 
کلســترول «بد» که LDL نیز خوانده مى شوند، را 
کاهــش داده و همچنین لیپوپروتئیــن با چگالى باال 
یا همان کلســترول «خوب» که HDL نیز نامیده 

مى شوند را افزایش دهند. 

در سال 2009، یک مطالعه که در «مجله بین المللى 
علوم غذایى و تغذیه» چاپ شــده است، گزارش داد: 
بزرگساالن تایوانى با کلسترول خون باال که دو عدد 
کیوى در روز به مدت ده هفته مصرف کردند، کاهش 
قابل توجهى در سطح کلسترول بد (LDL) خونشان 
را مشــاهده کردند که این کاهش با افزایش ســطح 

کلسترول خوب (HDL) همراه بود.
محققان به این نتیجه رســیدند که خــوردن کیوى 

مى تواند یــک راه خوب براى کاهــش خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى باشد.

مطالعــه  دیگرى که در مــاه ژوئــن 2013 در مجله 
انگلیسى تغذیه چاپ شــد، نشان داد که مردان داراى 
کلسترول خون باال با مصرف یک رژیم غذایى سالم 
که شــامل دو عدد کیوى در روز بود، توانستند سطح 
کلسترول کل خونشــان را کاهش دهند در حالى که 

مقدار کلسترول HDL آنها افزایش داشت.

ید ماده معدنى ضرورى اســت که باید جزو برنامه رژیم 
غذایى ما باشــد، همینطور براى زنان باردار یا خانم هاى 
شیرده مقدار زیادى ید نیاز است اما به طور تقریبى یک 

سوم جمعیت جهان در معرض خطر کمبود ید هستند.
کمبود این ماده معدنى باعث تورم غده تیروئید مى شود که 
به بیمارى گواتر موسوم است؛ کم کارى تیروئید همچنین 
مى تواند باعث خستگى، ضعف عضالنى و افزایش وزن 

باشد.
در اینجا بــه چند منبع غذایــى غنى از ید 
پرداخته مى شود که مى تواند به پیشگیرى 

از کمبود ید کمک کند.
ماهى سفید

ماهى سفید بســیار مفید است و همینطور 
بافت ظریف و نرم و طعــم دلپذیرى دارد. 
این نوع ماهى تقریبًا کم چرب و کم کالرى 
است، اما مقدار مختلفى مواد معدنى و مواد 
مغذى، از جمله ید را دارد. مقدار ید در ماهى 
Cod مى تواند یکسان نباشد، بستگى به 
این دارد که ماهى در مزرعه رشد کرده است 
یا به طور وحشى و همچنین منطقه اى که 

ماهى در آن پرورش یافته است، اهمیت دارد.
لبنیات

مقدار ید در شــیر و ماســت به انــدازه زیادى اســت که 
بر اســاس محتواى ید در خــوراك دام و اســتفاده از ید
 ضدعفونى کننده ها در طول دوره شیردهى حیوانات متفاوت 
است. ماست یک نوع لبنیات ید دار است. یک فنجان ماست 

معمولى نسبتا نصف مقدار روزانه توصیه شده ید را دارد.
نمک ید دار

حدود 71 میکروگرم ید در یک چهارم قاشق چاى خورى 
نمک یــددار وجود دارد که 47 درصــد از مصرف روزانه 

را شامل مى شــود. در چند ساله گذشــته مصرف ید در 
ایاالت متحده کم شده که این امر احتماًال به علت فشار 
سازمان هاى بهداشتى براى محدود کردن مصرف روزانه 
سدیم براى جلوگیرى یا درمان فشــار خون باالست؛ با 
وجود این، به نظر مى رســد نمک تنها فشار خون را در 

افرادى که حساس به نمک هستند باال مى برد.
میگو

میگو یک غذاى کم کالرى، پروتئینى و منبع بسیار خوبى 
از ید است عالوه بر این، میگو مواد غذایى کلیدى مانند 
ویتامین B12، سلنیوم و فسفر دارد. میگو و دیگر غذاهاى 
دریایى منبع خوبى از ید هستند، زیرا برخى از آنها ید را که 
به طور طبیعى در آب دریا وجود دارد جذب مى کنند و براى 

مصرف روزانه توصیه مى شود.
ماهى تن

ماهى تن غذایى کم کالرى، بــا پروتئین باال و غنى از ید 
است. عالوه بر این، منبع خوبى از ویتامین هاى پتاسیم، 

آهن و ویتامین B هم محسوب مى شود.

ماهى تن همچنین منبع خوبى از اسید هاى چرب امگا 3 
است که ممکن است خطر ابتال به بیمارى قلبى را پایین 
بیاورد. ماهى ها با مقدار چربى باال، مقدار کمترى از ید را 
دارا هستند، از آنجا که ماهى تن یک ماهى چرب است، 
مقدار ید موجود در ماهى تن کمتــر از گونه هاى ماهى 
کوچکى مانند ماهى Cod است. با این حال، ماهى تن 

هنوز منبع خوبى از ید شناخته مى شود.
تخم مرغ

تخم مرغ منبع خوبى از ید است. یک تخم 
مرغ کامل با کمتر از 100 کالرى انرژى، منبع 
تقریبًا خوب پروتئین، چربى هاى ســالم و 
همراه با ویتامین ها و مواد معدنى اســت؛ 
بیشترین مواد مغذى، از جمله ید، در زرده آن 
وجود دارد؛ همانطور که گفته شد زرده تخم 
مرغ منبع خوبى از ید اســت، ید به خوراك 
مرغ تخمگذار افزوده مى شــود و در زرده 

تجمع پیدا مى کند.
آلوچه

این خوراکى خوشــمزه در واقع آلو خشک 
شده است. آلو یک منبع بسیار خوب ید، براى 
رژیم گیاهخوارى است. پنج آلوى خشک شده حاوى 13 
میکروگرم ید است و مى تواند حدود 9 درصد ارزش روزانه 

توصیه شده براى ید را فراهم کند.
آلوچه معموًال براى کمک به کاهش یبوســت بهترین 
گزینه بوده و از نظر انواع ویتامین ها و مواد مغذى، از جمله 

ویتامین K، ویتامین A، پتاسیم و آهن غنى است.
لوبیا

لوبیا منبع بسیار خوبى از فیبر، منیزیم و فوالت و انتخاب 
خوبى براى حفظ ســالمت قلب است همچنین این نوع 

لوبیا منبع تقریباً خوب ید براى رژیم گیاهخوارى است.

تأثیر کیوى بر کاهش کلسترول خون

با شــیوع ویروس کرونــا و شــدت گرفتن 
شــمار قربانیان این ویروس بازار شــایعات 
داغ شده و تشخیص درســت از نادرست را با 
مخاطرات بسیارى همراه کرده است. روزانه 
اظهارنظرهاى متفاوتى از طریق شبکه هاى 
اجتماعى به سمع و نظر ما مى رسد و اغلب بى 
آنکه بدانیم این اظهارنظرها مورد تأیید منابع 
رسمى اســت یا خیر آن را مى پذیریم. یکى 
از مهمترین مسائل مطرح شده در این حوزه، 
سفارش غذا از رســتوران هاست. محققان در 
مورد سفارش غذا از رســتوران ها چه نظرى 

دارند؟
پرفســور «بلومفیلد» مى گویــد: «براى کم 
کردن خطر آلودگى، بهتر است بسته بندى مواد 
غذایى را باز کرده و آن را دور بریزید. بعد غذا را 
در ظروف خانگى تمیز و مناسب ریخته و قبل از 
خوردن دست خود را با دقت بشویید. در شرایط 

فعلى شاید بهتر باشد غذاى داغ و تازه پخته از 
رستوران سفارش دهید و از غذاهاى خام و سرد 

صرف نظر کنید.»
او در ادامه تأکید مــى کند که خطر انتقال این 
ویروس از راه غذا ناچیز اســت و سفارش غذا 
از رســتوران در صورت رعایــت روش هاى 
صحیح آماده سازى و پخت غذا هیچ خطرى 
ندارد. براى افراد محتاط یا آسیب پذیر، تهیه و 
پخت دقیق بهتر است. مثًال اگر پیتزا سفارش 
داده اید، براى اطمینان خاطر بیشتر، آن را قبل 

از خوردن دو دقیقه در مایکروویو بگذارید.
پروفسور «ایان ویلیامز»، رئیس شاخه کنترل 
شیوع و پیشگیرى مراکز آمریکا، تأکید کرده 
اســت که ویروس کرونا از طریق غذا منتقل 

نمى شود.
CNN همچنیــن بــه نقــل از «بنجامین 
چاپمن»، اســتاد و متخصص ســالمت مواد 

غذایى در دانشــگاه ایالتى کارولیناى شمالى، 
مى نویسد که بسته بندى غذا به احتمال بسیار 
ناچیزى مى تواند ناقل ویروس باشــد و خطر 
انتقال ویــروس از این طریق بســیار کمتر از 

راه هاى اصلى انتقال ویروس است.
پس از شــیوع ویــروس کوویــد-19، مواد 
کنســروى و منجمد به صورت بــى رویه اى 
خریدارى و مصرف شدند. با توجه به استفاده 
از مواد نگه دارنده در این محصوالت و خطرى 
که این مواد براى سالمتى بدن ایجاد مى کنند، 

خرید آنها راهکار مناسبى به نظر نمى رسد.
بنابراین اگر بــه هر دلیلى امــکان طبخ غذا 
برایمــان وجــود نــدارد ســفارش غــذا از 
رســتوران هاى مورد اعتماد و برندهاى معتبر 
راهکار طوالنى مدت مناسب ترى به نظر مى 
رسد. در حال حاضر رستوران ها تنها اقدام به 
عرضه غذاى بیرون بر مى کنند. مى توانیم غذا 

را به صورت تلفنى یا اینترنتى سفارش دهیم، 
بعد از تحویل توسط پیک، آن را به ظروف تمیز 
منتقل و مجدداً گرم کنیم، در تمام این مراحل 
شستن مکرر دســت به خصوص پیش از میل 

غذا فراموش نشود.
در رفت وآمد، جابــه جا کردن پول و ســایر 
نیازهاى روزمره خود نیز باید ســعى کنید که 
بیش از گذشته هوشــمند زندگى کنید و امور 
خود را با اســتفاده از خدمات آنالین به انجام 
برســانید. این خدمات آنالین حتى شــامل 
مشاوره هاى پزشکى و روان پزشکى و ورزش 
هم مى شود. این روزها بسیارى از باشگاه هاى 
ورزشى اقدام به برگزارى کالس هاى آنالین

 مى کنند. تا زمان حل بحران شــیوع ویروس 
کرونا راه پرچالشــى پیش روى ماســت که 
با انتخاب هاى هوشــمند خود مى توانیم به 

سالمت از آن گذر کنیم.

با خوردن غذاى بیرون کرونا مى گیریم؟

7 اشتباه که زیبایى را 
از موهاى شما مى گیرد

ماده اى ضرورى در بدن که کمبودش چاقتان مى کند
نگه داشتن آب در ظرف مســى و استفاده از لیوان مسى 
براى نوشــیدن آب باعث دفع گازها و رفع مشکل سوء 
هضم مى شــود چرا که مس باعث حرکت بهتر معده و 

بهبود هضم غذاست.
ظروف مســى مى تواند میکروارگانیسم هاى موجود در 
آب را از بین ببرد، مس یکى از مواد معدنى ضرورى براى 
سالمت بدن است همچنین داراى خواص ضدمیکروبى، 
ضد سرطان، ضد التهاب و آنتى اکسیدانى بوده و به خنثى 

کردن سموم کمک شایانى مى کند.
مس به دلیل وجود آنتى اکسیدان هاى قوى از بروز چین 
و چروك در پوست جلوگیرى مى کند همچنین مى تواند 
سلول هاى پوستى را بازسازى کند عالوه بر آن حجم تولید 

ماده مالنین را که محافظ پوست در برابر تابش خورشید 
است، باال مى برد و زخم ها را زودتر بهبود مى بخشد.

آبى که در لیوان مسى نوشیده شود، نه تنها سوء هاضمه 
را برطرف مى کند، بلکه باعث بهبود سوخت و ساز بدن 
(متابولیسم) و کم شدن وزن مى شــود؛ مس به بدن در 

تجزیه چربى و خالص شدن از آن بسیار مى کند.
مس باعث تولید ماده میالین مى شود و این ماده مسئول 
ساماندهى سیستم عصبى مغز است که آب نوشیدن در 
لیوان مسى باعث بیشتر شــدن قدرت مغزى و فکرى 
مى شود؛ از لحاظ پزشکى هم استفاده از لیوان مسى براى 
نوشیدن آب باعث نابودى ســلول هاى سرطانى، التیام

 زخم ها و افزایش کارکرد قلب مى شود.

خواص شگفت انگیز نوشیدن آب در ظروف مسى

نتایج یک بررســى جدید به خوبى نشان مى دهد افراد 
بى سواد دستکم سه برابر بیش از سایر افراد در معرض 

اختالل حافظه و درنهایت آلزایمر هستند.
محققان آمریکایــى نزدیک به 1000 نفــر را در دهه 
70 سالگى خود طى یک دوره چهار ساله مورد بررسى 
قرار دادند و دریافتند، این افراد دســتکم سه برابر بیش 
از آنهایى که خواندن و نوشــتن بلد هستند، در معرض 
آلزایمرند. دانشمندان مى گویند ســواد داشتن به افراد 
اجازه مى دهد تا در فعالیت هــاى تحریک کننده مغز 

شرکت کنند.
با ســواد بودن به افراد ایــن امــکان را مى دهد تا در 
فعالیت هایى که مغز را تحریک مى کند، مانند خواندن 

روزنامه ها و کمک به تکالیف نوه ها مشارکت کنند.
محقق ارشــد این مطالعه مى گویــد:  مطالعه جدید ما 
شواهد بیشــترى را ارائه مى دهد که خواندن و نوشتن 
ممکن است عوامل مهمى در حفظ سالمت مغز باشند.

کدام افراد حتماً مبتال به آلزایمر مى شوند؟
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تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آذین سیما تک آرا درتاریخ 1399/01/16 به شماره ثبت 
64307 به شناسه ملى 14009061638 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه، تولید، 
بسته بندى، توزیع و پخش مویرگى، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه اقالم 
و اجناس و لوازم آرایشى و بهداشــتى، گیاهى و دارویى، بالک، عطریات و مواد اولیه 
آنها - شرکت در نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى و بین المللى - صادرات و واردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - اخذ وام و تســهیالت از بانک ها و موسسات دولتى 
و خصوصى در داخل و خارج از کشــور صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - عقد 
قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى - اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و 
خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ملک شهر ، کوچه فردوسى 32 ، کوچه فردوسى 
1 ، پالك 35 ، طبقه اول کدپستى 8194975473 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 10000000 ریال نقدى میزان سهم الشــرکه هر یک از شرکا آقاى 
على کیانى به شماره ملى 1190425580 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقاى 
مصطفى کیانى به شماره ملى 1209771926 دارنده 9990000 ریال سهم الشرکه 
مدیر عامل آقاى مصطفى کیانى به شماره ملى 1209771926و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (810355)

تاسیس
موسسه غیر تجارى صلح اندیشان سپاهان درتاریخ 1399/01/17 به شماره 
ثبت 603 به شناسه ملى 14009062871 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع :داورى و حل 
و فصل اختالفات از طریق داورى درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، محله ویالشهر ، خیابان 
کاج ، بن بست نیما 2 ، پالك 50 ، طبقه همکف کدپستى 8581843968 سرمایه 
شخصیت حقوقى : 1,000,000 ریال مى باشــد.که تماما پرداخت و در اختیار 
مدیرعامل موسسه قرار گرفت. اسامى و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم فاطمه 
والیتى نجف ابادى به شماره ملى 1092161546 دارنده 500,000 ریال سهم 
الشرکه آقاى رسول بابایى به شــماره ملى 5499929785 دارنده 500,000 
ریال سهم الشرکه اولین مدیران : خانم فاطمه والیتى نجف ابادى به شماره ملى 
1092161546 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى 
رسول بابایى به شماره ملى 5499929785 و به سمت رئیس هیئت مدیره و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاى 
رسول بابایى همراه با مهر موسسه معتبر میباشــد . اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه انتخاب گردیدند. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (810362)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى اتحادیه شرکتهاى تعاونى روســتایى شهرستان اردستان 
به شماره ثبت 21 و شناســه ملى 10260007216 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/09/02 و نامه شماره 13 سیار - 1398/12/20 
اداره تعاون روستایى اردستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا عسکریان زاده 
مهابادى با شماره ملى1189519100 بنمایندگى شرکت تعاونى روستایى 
مهر با شناسه ملى 10260001662 به سمت رئیس و ایرج زینلى السیبى 
با شماره ملى 1189752573 بنمایندگى شــرکت تعاونى روستایى بهار 
به شناسه ملى 10260004228 به ســمت نایب رئیس و ناصر مکتوبى با 
شماره ملى 1189448191 بنمایندگى شــرکت تعاونى روستایى کویر به 
شناسه ملى 10260001890 به سمت منشى هیئت مدیره اتحادیه تا تاریخ 
1400/04/21 و حسین فضایلى بشماره ملى 1189856344 بسمت مدیر 
عامل تا تاریخ 1399/04/21انتخاب شدند. کلیه چکها،قراردادها و اسناد و 
اوراقى که ایجاد تعهد براى اتحادیه نماید و تمام یا قسمتى از حق اتحادیه 
را منتفى سازد، به استثناى مواردى که هیئت مدیره بمنظور اداره امور جارى 
اتحادیه ترتیب خاصى داده باشد، پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود،در غیاب رئیس هیات 
مدیره نائب رئیس حق امضا دارد ولى اوراق عادى اتحادیه با امضاى مدیرعامل 
صادر خواهد شد مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضاى رئیس هیئت مدیره 
صورت خواهد گرفت اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اردستان (810748)

آگهى تغییرات
شــرکت آذرخــش صنعــت 
نوید ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 48111 و شناســه ملى 
10260662810 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العــاده مــورخ 1398/11/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز 
اصلى شــرکت در واحــد ثبتى 
اصفهان به نشانى استان اصفهان 
، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
وحید ، کوچه ( اعتصامى ) ، کوچه 
شهید مطهرى ، پالك - 58، طبقه 
همکف کدپستى8176957741 
تغییر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشــرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (809226)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

بدانید که هیچیک از شــما نباید از خویشــاوندى، که گرفتار فقر و 
بینوایى اســت روى یارى برتابد. باید که یاریش دهد، به مالى که اگر 
انفاقش نکند، بر دارایى اش نیافزاید و اگر انفاقش کند، ســبب نقصان 
در مال او نشود. هر کس که دســت یارى از عشــیره خود فرو بندد، 
یک دست از یارى آنان کاسته شده ، ولى او از یارى دست هاى بسیارى 
خود را محروم داشــته اســت. هرکس که با اطرافیان خود به مدارا 

موال على (ع)رفتار کند همواره دوستى و مودت آنان را نصیب خود ساخته است.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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