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امکان انتقال کرونا از فاصله 3/9 مترىروى دیگر بارش هاى رگبارى و سیل در اصفهانادامه داستان «پایتخت 6» تغییر مى کند؟با حقوق کارگران، چندماهه مى توان خودرو خرید؟ وفا هخامنش:  سرم به سقف مى خورد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مصرف زیاد 
نمک باعث 

چه بیمارى هایى 
مى شود؟

اصناف اصفهان از امروز بازرسى مى شوند
3
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تجربه متفاوت سوئد در 
«همزیستى با کرونا» 

وام یک میلیونى 
قرض الحسنه شد

«کرونا» نان 20 هزار 
استاد حق التدریس را 

آجر کرد

5

خسارت ده ها 
میلیاردى  کرونا به 
حوزه  فرهنگ و هنر

نمک مى تواند فشار خون شما را افزایش دهد، تا حدى که 
ممکن است شما را دچار سکته یا نارسایى هاى قلبى کند. 

تقریباً یک سوم جمعیت کسانى که سن باالیى دارند، 
دچار فشار خون هستند، کاهش مصرف نمک و 
ورزش منظم به شما این باور را خواهد داد که... 

معاون هنرى و سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان میزان خسارت هایى که 
به دلیل شیوع کرونا به بخش هاى مختلف حوزه 
فرهنگ و هنر این استان وارد شده را اعالم کرد.

محمدعلى جعفرى در گفتگو با «ایســنا» اظهار 
کرد: با توجه به اینکه با شــیوع کرونا، دســتور 
«لغو تمام برنامه هاى فرهنگى و هنرى مستلزم 
تجمع تا اطالع ثانــوى» از ســوى وزارتخانه 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى صادر شــد، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان، میزان 
خسارت هاى وارد شــده به حوزه فرهنگ و هنر 

استان را در دو جدول...
4

افزایش همسر آزارى در اصفهان در قرنطینه خانگىافزایش همسر آزارى در اصفهان در قرنطینه خانگى
نتیجه تحقیقات بهزیستى استان نشان مى دهدنتیجه تحقیقات بهزیستى استان نشان مى دهد

3

به منظور نظارت بر رعایت پروتکل هاى بهداشتى؛ 

پاى «جناب خان» 
هم به فضاى مجازى 

باز شد

رسول کربکندى با اشاره به لزوم ورود به مسائل اجتماعى مثل کرونا: 

ورزشکاران که هیچ
 باز هم گلى به جمال هنرمندان

مدیر ســازمان فوتبال باشــگاه ذوب آهن 
اصفهان گفت: فوتبالیست ها بیشتر به منافع 
خودشان فکر مى کنند و کمتر در مسائل اجتماعى 

مثل کرونا ورود مى کنند.
2

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اکران آنالین 
«خروج» 
منطقى بود؟

دخل و خرج و باید و نبایدهاى نمایش یک فیلم 
در شبکه جهانى اینترنت

خرید و فروش امتیاز مسکن ملى غیرقانونى است
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان تصریح کرد:
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این شرایطاین شرایط
 دیوانه کننده است دیوانه کننده است

شــرکت حمل و نقل توکا(ســهامى عــام) در نظــر دارد انــواع ضایعــات موجود
(آهن آالت،الستیک،روغن سوخته،فیلتر روغن،آلومینیوم،بشکه....) و قطعات و ملزومات 
راکد خود را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند. از کلیه متقاضیان دعوت 
مى گردد،از تاریخ 1399/02/1 لغایت 1399/02/14(به جز روزهاى پنج شــنبه و تعطیالت 
رسمى) از ساعت 8 الى 13 به واحد بازرگانى شرکت به شــماره تماس 03152735075 
داخلى 119 واقع در جاده مبارکه،جنب شرکت فوالد مبارکه،شرکت حمل و نقل توکا مراجعه و 
یا از طریق سایت اینترنتى شرکت به آدرس www.tukatrans.com  نسبت به دریافت 

اوراق مزایده شامل شرایط و برگ پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

برگزارى مزایده عمومى
شماره 01/ز/99

شرکت حمل و نقل توکا(سهامى عام) 

3

حدى که 
بى کند. 

رند، 

3

رسول کربکندى با اشاره به لزوم

ورزشکار
 باز هم گلى به
مد
اص
خودش
مثل کرونا ور
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نماینده مردم رشــت در مجلس مى گوید: مجلس کنونى 
محلى اســت، ما براى مباحث کالن تر نیاز به مجلس سنا 
داریم؛ فــردى که با 4000 رأى نماینده مجلس مى شــود 
در کنار فردى مى نشــیند که یک میلیون و 200 هزار رأى 
نماینده شده اســت. «غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى»، به 
«برنا» گفت: مجلس و نماینده مردم دارد از خاصیت مى افتد. 
نمایندگان هیچ کارى نمى توانند انجام دهند. اگر تصمیم 
نمایندگان کوچک ترین بار مالى داشته باشند دولت تأیید 
کند و اگر کوچک ترین مشکلى داشته باشد، شوراى نگهبان 

آن را خالف شرع مى داند.
ایمن آبادى با بیان اینکه اشکال دیگر این است که تعارض 

منافع وجود دارد، اظهار کرد: جاى باالترى باید باشــد که 
براى مصالح کشــور تصمیم گیرى کند و پاى خودش در 
میان نباشد. آقاى عبداللهى هشت دوره نماینده بوده اند او 
االن کجاست؟ آقاى باهنر کجا هستند؟ سناتورها باید وارد 
مجلس سنا شوند.  نماینده مردم رشت در پاسخ به این سئوال 
که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام مى تواند نقش مجلس 
سنا را ایفا کند یا خیر، توضیح داد: ما باید مجلسى تشکیل 
دهیم که افرادى در آن حضور یابنــد که بیش از چهار پنج 
 دور توسط مردم انتخاب شده اند و این مجلس باید مجزا از 
شوراى نگهبان و انتخابى باشد. سناتورها باید مسائل کالن 

کشور را بررسى کنند. 

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى در جلسه ستاد 
اقتصادى دولت اظهار کرد: مقرر شــد تســهیالت یک 
میلیون تومانى به وام قرض الحسنه تبدیل شود و سودى 

که از مردم قرار بود گرفته شود، دولت برعهده بگیرد.
به گفته رئیس جمهور، در جلسه ســتاد اقتصادى دولت 
تصمیم گرفته شــد این بخش و سود را دولت بدهد و به 
شکل وام سابق نباشد و به وام قرض الحسنه اى تبدیل 

شود و سود آن را دولت پرداخت کند. 
وى خاطرنشان کرد: همه تالش ما این است که بتوانیم 
چهار یا پنــج روز قبل از روز اول مــاه رمضان این یک 
میلیون تومان در حساب همه یارانه بگیران ریخته شود 

و آنها بتوانند از آن استفاده کنند البته چارچوبى دارد که 
به مردم اطالع داده مى شــود آنهایى که مایل هستند از 
این وام قرض الحسنه اســتفاده کنند از طریق پیامک 

اعالم کنند.
روحانى گفت: پولى که به صورت وام اردیبهشــت ماه 
پرداخت مى شــود،  از تیر ماه به تدریج از یارانه آنها کسر 
خواهد شــد.  یارانه اردیبهشــت و خرداد آنها پرداخت 
مى شود و از تیر ماه به بعد ماهانه یک مقدار کسر مى شود 
به دلیل آن یک میلیــون وامى که بــه صورت قرض 
الحسنه پرداخت شده، رقمى حدود 35 هزارتومان است 

که برداشت مى شود./1604

سناتورهاى ایرانى 
باید وارد مجلس سنا شوند

وام یک میلیونى 
قرض الحسنه شد

مطب هاى دندانپزشکى 
فعالً  تعطیلند

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان    ایرنا |
بیمارى هاى وزارت بهداشت گفت: دستورالعملى 
براى مراکز دندانپزشکى ابالغ شده و کارهاى 
اورژانس دندانپزشکى در کلینیک هاى منتخب 
ارائه مى شود، اما مطب هاى شخصى تا اطالع 
ثانوى تعطیل هستند. مهدى شادنوش بیان کرد: 
بر اساس مراکز جهانى سالمت از جمله سازمان 
جهانى بهداشت، دندانپزشکى یکى از مشاغل 
پرخطر در زمان شیوع کرونا محسوب مى شود و 
به همین دلیل، مطب هاى دندان پزشکى هنوز 
اجازه فعالیت ندارند، زیرا در زمینه انتقال ویروس 

بسیار خطرناك هستند./1608

جزیره اى عارى از کرونا 
جزیره هندورابى در کیش با توجه    ایرنا |
به اقدامات پیشگیرانه،جزیره اى پاك و عارى از 
بیمارى کووید- 19 است. امیر ترکاشوند، مدیر 
جزایر اقمارى منطقه آزاد کیش مى گوید: براى 
حفظ ثبات و امنیــت اجتماعى با جدیت تمام از 
ورود افرادى که به هر دلیلى از جزیره هندورابى 
خارج شده بودند و احتمال دارد ناقل این بیمارى 
باشند در این مدت جلوگیرى شده است./1609

فوت 2 دانشجو بر اثرکرونا 
  ایرنا | وزیر علــوم، تحقیقات و فناورى 
درباره برخى اخبار مبنى بر فوت چند دانشجوى 
دانشــگاه هاى زیرمجموعــه وزارت علوم به 
علت ابتال بــه ویروس کرونا، گفــت: دو نفر از 
دانشجویان دانشگاه هاى مستقر در تهران فوت 
کردند که یکى از آنها اهل شهرستان گرمسار از 
استان ســمنان بود و محل سکونت دانشجوى 

دیگر هنوز مشخص نیست./1610

متأسفم از تعدیل خبرنگاران 
  ایسنا| على اکبــر قاضى زاده، اســتاد 
روزنامه نگارى نســبت به تعدیل خبرنگاران و 
تعطیلى مطبوعــات در دوران قرنطینه و کرونا 
ابراز تأسف کرد وگفت: روزنامه نگارى در کشور 
ما در حال حاضر صد و هشتاد و چند سال دارد 
و دیگر یــک فرهنگ و خرده فرهنگ اســت. 
نمى دانم کســانى که این فکر را کرده اند چه 
مشکالتى داشــته اند و چه چیزى باعث شده 
که این تصمیم را بگیرند، اما بــه نظر من این 
اتفاق یکــى از تکان دهنده ترین و پرضررترین 

اتفاق هاى سال 99 بود./1611

تلویزیون ترانه «پرستار» 
را پخش نکرد

قاسم افشــار از رفتار تلویزیون    صبا |
براى پخش نکردن قطعه جدید وى براى اداى 
دین به پرســتاران که براى مبارزه با کرونا در 
بیمارستان ها هســتند، انتقاد کرد. این خواننده 
پاپ گفت: 24 اسفند قطعه اى با نام «پرستار» 
منتشر کردم که در آن اداى دینى به پرستارانى 
که جان خود را براى مبارزه بــا بیمارى کرونا 
به خطر انداخته اند، شــده بــود. این آهنگ در 
سایت هاى موسیقى پخش شد، اما جالب است 
صدا و ســیما به این بهانه که ایــن کار مجوز 

ساخت ندارد از پخش آن خوددارى کرد.

دستکارى نوشابه  اى!
  مهر | رئیــس پلیس امنیــت عمومى 
خراسان رضوى از شناســایى عامل دستکارى 
و خوردن نوشابه شیشه اى در مشهد که انتشار 
کلیپ تصویرى آن باعث تشویش اذهان عمومى 
شــده بود خبر داد. متهم یکى از کارگران حمل 
و پخش در مشــهد اســت که در کلیپ منتشر 
شــده اقدام به خــوردن نوشــابه و جایگزینى 
محتواى یک شیشه دیگر داخل شیشه مذکور 

مى کند.

نفسشان از جاى گرم 
بلند مى شود 

مشاور رئیس جمهورى با انتشار مطلب    انتخاب|
توییترى نوشت: کسانى که شعار مى دهند کشور را باید 
تعطیل کرد البد نفسشــان از جاى گرم بلند مى شود. 
حسام الدین آشنا در این پیام توییترى تأکید کرده که آنها 

خیالشان از درآمد خود و نزدیکانشان راحت است.

احتمال تغییر لحظه اى 
فاز کرونا

کیانــوش    باشگاه خبرنگاران جوان | 
جهانپور، سخنگوى وزارت  بهداشت گفت: در حال حاضر 
در  فاز مدیریت بیمارى کرونا قرار گرفته ایم اما هر لحظه 
ممکن است این ویروس تغییر شکل دهد. به همین دلیل 
ممکن است در خصوص مقابله با بیمارى کرونا  وارد فاز 
جدیدى شویم که این مســئله در کشورهاى اروپایى و 

آمریکاى شمالى به وضوح  دیده شده است.

آخرین وضعیت الریجانى 
   خبر آنالین | جلســه علنى مجلس شوراى 
اسالمى روز گذشته با ریاست مسعود پزشکیان تشکیل 
شد. پزشکیان در جریان این نشســت درباره وضعیت 
جســمانى على الریجانى گفت: خوشبختانه وضعیت 
جسمانى برادرمان على الریجانى بسیار خوب است و از 

هفته دیگر در خدمت ایشان هستیم.

افزایش مجدد دستمزد 
منتفى است

  تسنیم| طى چند روز گذشته اخبارى مبنى بر 
اصالح دستمزد مطرح شده است، اما عضو هیئت مدیره 
کانون عالى کارفرمایى ایران از منتفى بودن تغییر مصوبه 
شوراى عالى کار در مورد حداقل دستمزد خبر داد و گفت: 
مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران افزایش مى یابد. پیش 
از این هم بحث هایى مبنى بر افزایش 200 هزار تومانى 
حق مسکن مطرح شده اســت، این میزان در جلسه با 
کارگران و کارفرمایان و دولت بررسى شده اما هنوز به 

نتیجه قطعى نرسیده است./1606

پرواز پس از 4 سال
  ایسنا| شرکت هواپیمایى «الخلیج» بحرین 
که وابسته به دولت این کشور است روز دوشنبه به منظور 
بازگرداندن شهروندان خود که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا در ایران بودند، اولین پرواز خود به ایران پس از چهار 
ســال توقف را انجام داد. بر اساس این گزارش، بیش از 
1000شهروند بحرینى طى دوماه گذشته به دلیل انتشار 
ویروس کرونا در ایران حضور داشتند. پروازهاى میان 
ایران و بحرین از سال 2016 متوقف شده است و روابط 

دیپلماتیک میان این دو کشور وجود ندارد.

برایم رزومه بفرستید!
آذرى جهرمى، وزیــر ارتباطات در    برترین ها|
حساب کاربرى خود در توییتر نوشت: «به مرکز تماس 
یکى از شرکت هاى اینترنتى زنگ زدم، وضع خدمات 
دهى افتضاح. به مدیرش زنــگ زدم، مى گوید 550نفر 
نیرو مى خواهیم اما نیرو نیست. بعید مى دانم بهانه  خوبى 
آورده باشد. برایم به آدرس minister@ict.gov.ir رزومه 
بفرستید. شخصاً نظارت مى کنم تا 550نفر استخدام کند. 

تهران و شهرستان ها.»

حقوق هاى نجومى 241 مدیر 
رئیس دیوان محاســبات گفت:     خبر آنالین |
طبق قانون مدیریت خدمات کشــورى سقف پرداختى 
به مدیران 23 میلیون و 583 هزار تومان است. در بررسى 
حقوق و مزایاى مدیران کشــور مشخص شد خالص 
دریافتى تعداد 241 نفر از مدیران دستگاه بیشتر از سقف 
تعیین شده مذکور است. عادل آذرادامه داد: باالترین مبلغ 
دریافتى مربوط به یکى از مدیران بوده که این مبلغ  بالغ بر 

53 میلیون تومان در ماه بوده است./1607

خبرخوان

روزنامه «ایران ورزشى» در شماره دیروز خود گزارش 
جالبى درباره ثروت سردار آزمون در زمینه اسب منتشر 
کرد. در گزارش مفصل این روزنامه از جمله آمده است: 
قطعًا مشهورترین فردى که میان ترکمن ها به اسبدوانى 
عالقه دارد، سردار آزمون است. او که فارغ از فوتبال در 
اسبدوانى هم حضورى فعال دارد و با داشتن چند اسب 

در داخل ایران زبانزد است. 
شــاید براى تان جالب باشد که بدانید ســردار آزمون 
در تمام این سال ها چند اســب خریده و آنها چه تعداد 
قهرمانى براى او به ارمغان آورده اند. سردار با خرید اسب 
استرالیایى که نامش را «سرلیک» گذاشته، وارد کورس 

اسبدوانى ملبورن خواهد شد.
 او از حیث قیمت، یک رکورد به جا گذاشــته و اســبى 
خریده که حدود پنج میلیارد مى ارزد. مالکیت 23 اسب 
که آخرى از همه گران تر اســت، کسب قهرمانى هاى 
متعدد و البته تجربه اى که سردار و پدرش خلیل آزمون 
در این کار دارند باعث شــده تا او در کنار عالقه، ثروت 

قابل توجهى هم در این زمینه داشــته باشد. ثروتى که 
به حدود ده میلیارد تومان مى رســد و سردار را به یکى 
ا ز مالکان قدرتمند اســب ایرانى در کشور تبدیل کرده

 است./1603

اولین آمار فروش آنالین فیلم «خروج» در ســینماى 
آنالین «فیلیمو» و «نماوا» اعالم شد. طبق این گزارش 
و با مجموع آمار هر دو ســرویس «فیلیمو» و «نماوا»، 
33 هزار و 995 بلیت در 24 ساعت ابتدایى اکران آنالین 
«خروج» به فروش رفته اســت که درآمــدى بیش از 
407 میلیون تومان را براى این اکران آنالین به همراه 
داشته اســت. از طرفى طبق معیارهاى سنجش تعداد 
تماشاگر در شــبکه نمایش خانگى یعنى در نظر گرفتن 
حداقل 2/5 تماشــاگر به ازاى یک بلیت، دسترســى 
شش ســاعته به محتوا و امکان تماشــاى خانوادگى، 
مجموع تعداد تماشاگران فیلم «خروج» در دو سرویس 
وى او دى «فیلیمو» و «نمــاوا» را مى توان حداقل 85 
هزار نفر بــرآورد کرد. الزم به ذکر اســت این آمار تنها 
با گذشــت 24 ســاعت از آغاز بلیت فروشى سینماى 
آنالین «خروج» در «فیلیمو» و «نماوا» به ثبت رسیده

 است.
در همین حال محمد ذوقى، مدیر روابط عمومى سازمان 
«اوج» در گفتگو با برنامه رادیویى «پشت صحنه» درباره 
منطق اقتصادى اکران اینترنتــى «خروج» حاتمى کیا 
گفت: هزینه تولید این فیلم 9 میلیارد تومان شده است. 
فرض کنید االن کرونایى نبود و ما قرار بود در سینما فیلم 
را اکران کنیم، نهایت با حدود 12میلیارد مى فروختیم. از 
این رقم یک سوم آن سهم فیلمساز مى شود؛ یعنى حدود 

چهار میلیارد نصیب فیلمساز مى شود.
وى ادامه داد: طبیعتاً وقتى ما دچار کرونا شدیم و سینماها 
باز شوند این رقم کمتر مى شــود؛ چون ما چند ماه را از 
دست دادیم و زمان اکران فیلم ها نیز فشرده تر مى شود. 
یعنى اگر بدون کرونا هفت هفته مى توانستیم روى پرده 

باشیم با کرونا پنج هفته روى پرده سینما هستیم.
مدیر روابط عمومى مؤسسه «اوج» در پاسخ به سئوال 
مجرى برنامه در مورد اینکه با توجه به اینکه مســئله 
قاچاق فیلم بدیهى بود با چه منطقى فیلم را در اینترنت 
اکران کردید، تأکید کرد: ما مى دانســتیم فیلم قاچاق 

مى شود و آمادگى آن را داشــتیم و از این اتفاق تعجب 
نکردیم. اما در اکران اینترنتى حداقل 70 درصد فروش 
در وى او دى ها به فیلمساز مى رسد. یعنى اگر 500 هزار 
نفر این فیلم را با قیمت بلیت 12 هزار تومانى ببینند بیش 

از چهار میلیارد تومن نصیب ما مى شود.
ذوقى اظهار کرد: حتى اگر فروش آنچنانى هم نداشته 
باشیم باز هم به موفقیت رســیده ایم؛ چون ما دو اتفاق 
مهم را رقم زدیم. یکى اینکه مسئولیت اجتماعى در ایام 
کرونا احساس مى کردیم و باید انجامش مى دادیم. دوم 

اینکه یک اتفاق جدیدى که در دنیا رایج است را در ایران 
خلق کردیم. این مسیر هندسه توزیع سینماى ایران را به 

نفع مردم و فیلمساز تغییر مى دهد.
اما ادعاى کپى شدن فیلم «خروج» در حالى منتشر شده 
که گزارش ها حاکى است سه رسانه داخلى که به صورت 
غیرمجاز اقدام به انتشار غیرمجاز این فیلم کرده بودند 
شناسایى و هر سه فورى و خارج از روال ادارى مسدود 
شدند. پیگیرى ها از سازمان هنرى رسانه اى «اوج»  که 
ســرمایه گذار و تهیه کننده فیلم است نیز نشان مى دهد 

پیش از اکران آنالین پیش بینى  یا هماهنگى هایى شده 
بود و هر ســایتى که لینک دانلود فیلم را منتشــر کند، 

توسط پلیس فتا شناسایى و مسدود مى شود.
اما حتى در صورت واقعى بودن قاچاق فیلم یادشده، این 
سئوال مطرح است که آیا این اقدام ممکن است از سوى 
جریان هایى صورت گرفته باشد که منافع خود را با باب 
شدن اکران آنالین فیلم ها در خطر مى بینند و اکنون به 
نفعشان اســت که نگرانى ها از نبود امنیت کافى براى 

اکران آنالین فیلم ها بیشتر شود؟

دخل و خرج و باید و نبایدهاى نمایش یک فیلم در شبکه جهانى اینترنت

اکران آنالین «خروج» منطقى بود؟ 

با حقوق کارگران، چندماهه مى توان خودرو خرید؟اصطبل 10 میلیارد تومانى سردار آزمون

ده نمکى به تلویزیون بر مى گردد؟!

قدرت هاى ماوراء الطبیعه و جادوى سیاه در اسناد سیاتکذیب یک شایعه درباره اصفهان

گرچه اقتصاد کشــور زیر قدرت نمایى کرونا، ملتهب و 
غیرشفاف تر از گذشته به نظر مى رسد اما براى عده اى 
که پیش از نفوذ این ویروس به ارکان اقتصادى کشور، 
معیشت متزلزلى را تجربه مى کردند و با حساب بانکى 
خالى، «شبانه روز» را دقیقه به دقیقه تا لحظه  اتمامش 
مى شــمردند، تفاوت چندانى میان روزهاى کرونایى و 
غیرکرونایى وجود ندارد؛ هرچند در تحلیل کلى، کرونا 

نان همه را آجر کرده است. 

البته زمانى کــه مى گوییم «عده اى...» شــاید تصور 
کنید که موضوع صرفــًا به 500 یا نهایــت 1000 نفر 
مربوط مى شــود؛ اما نــه، صحبت از 20 هزار اســتاد 
حق التدریس است که با مدرك دکترا و کارشناسى ارشد، 
کارگر پاره وقت دانشــگاه هاى ثروتمند ایران شده  اند؛ 
دانشگاه هایى که حرف «آقا باالسر»شان یعنى «وزارت 
علوم، تحقیقات و فناورى» را در مورد ارتقاى معیشت 

استادان نمى خوانند. 

منظور از ارتقاى معیشــت، اعمال افزایش حق الزحمه 
اســتادان متناســب با نــرخ تــورم و کنار گذاشــتن 
بدعهدى هاى گذشته در پرداخت به موقع آن است؛ در 
نتیجه دانشگاه ها معجونى از بى تدبیرى براى مهمترین 
رکن توسعه  آموزش هاى دانشــگاهى، یعنى استادان 
حق التدریس که تعدادشــان هم کم نیســت، درست 
کرده اند و تازه همین معجون بدطعم را هم قطره قطره در 

دست هاى خالى استادها مى چکانند./1605

«کرونا» نان 20 هزار 
استاد حق التدریس را 
آجر کرد

با توجه به رسیدن پایه حقوق کارگران در سال جارى به 
یک میلیون و 835 هزار و 427 تومان مى خواهیم حساب 
کنیم که یک کارگر چه مدت باید حقوق خود را پس انداز 
کند تا صاحب ارزان ترین خودرو هاى داخلى به صورت 
صفر کیلومتر شود. این محاسبه البته در شرایطى است 
که این کارگر قاعدتاً حقوق خود را نباید صرف هیچ مورد 
دیگرى کند. در حال حاضر پراید که ارزان ترین خودروى 

داخلى محسوب مى شود به قیمت بین 60 تا 65 میلیون 
تومان خرید و فروش مى شود. قیمت پراید  SE۱۱۱ در 
بازار 62 میلیــون تومان خرید فروش مى شــود و یک 
کارگر اگر قصد داشته باشد این خودرو را خریدارى کند 
باید 22 ماه به حقوق خود دســت نزند و آن را پس انداز 
کند البته به شــرط اینکه قیمت خودرو افزایش نداشته 

باشد.

صداوسیما در سال جدید براى ساخت چند مینى سریال 
درباره موضوعات ملى و امنیتى بــا کارگردانان مطرح 

سینما و تلویزیون در حال مذاکره است.
شنیده ها حاکى از آن است که از جمله کارگردانانى که 
با آنها مذاکره شده، مسعود ده نمکى است که قرار است 
ساخت فیلمنامه اى درباره مســائل و مصائب یک مقام 
مسئول در کشور  را بر عهده داشته باشد. این فیلمنامه که 
نام موقت آن «ساعت 12 ظهر» نام دارد به کارگردانى 

ده نمکى و تهیه کنندگى محمد خزاعى و در درجه الف 
ویژه در فضایى استراتژیک و سیاسى ساخته خواهد شد.

ده نمکــى پیش از ایــن ســریال «دارا و نــدار» را در 
تلویزیون به عنــوان اولیــن تجربه داشــت و پس از 
آن ســریال «معراجــى هــا» را در ســال 93 به روى 
آنتــن برد و حاال بعد از شــش ســال دوبــاره از طرف 
صداوســیما با او براى ســاخت ســریال مذاکره شده

 است.

مرکز مقابله با شایعات سایبرى در گزارشى نتایج بررسى 
درباره صحت و سقم برخى اخبار منتشره در شبکه هاى 

اجتماعى فضاى مجازى را ارائه کرد. 
در گــزارش این مرکــز از جمله آمده اســت: در برخى 
کانال هــاى تلگرامى وابســته به فرقــه ضاله بهاییت 
و کانال هــاى تلگرامى منافقین، شــایعه اســتفاده از
 کیت هاى معیوب چینى تست کرونا در بیمارستان هاى

 دولتى اصفهان منتشــر شد که با بررســى هاى مرکز 
مقابله با شایعات سایبرى مشخص شد، این شایعه کذب 
بوده و براى دومین بار در طول ایام شیوع کرونا در ایران 
منتشر شده است. همچنین مشخص شد کیت هاى مورد 
استفاده در کشور، عمدتاً از شرکت هاى اروپایى وارد شده 
و در کل کشور به صورت یکسان توزیع مى شود  و مورد 

استفاده قرار مى گیرد.

پس از چهار سال پیگیرى یک پژوهشگر، آژانس مرکزى 
اطالعات آمریکا، سى آى اى، اسنادى سرى را از طبقه بندى 
خارج کرده که نشان مى دهد اتحاد جماهیر شوروى تا دهه 
70 میالدى، آزمایش هاى وحشتناکى را براى بهره بردارى 
از قدرت هاى ماوراى طبیعه، جادوى ســیاه و روانشناسى 
ماوراء انجام مى داده است. این اسناد احتماًال باعث شادى 
افراد خرافاتى خواهد شد، اگرچه بر اساس اسناد، شوروى 

دستاوردى در زمینه استفاده از این ابزارها نداشته است. 
این بار اول نیست که چنین مدارکى از سیا بیرون مى آید. 
سه ســال پیش گزارش شــد که در دهه80 دستگاه هاى 
اطالعاتى آمریکا از چند رمال کمک خواســته بودند جاى 
دیپلمات هاى گروگان گرفته شده در ایران را پیدا کنند. بامزه 
اینکه گزارش ادعا کرده بود از 202 گزارش رمال ها «فقط 

7تا درست بوده».
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روزهاى پایانى فروردین در 
انتظار باران

کارشـناس پیش بینى آب و هواى اداره کل هواشناسى 
اسـتان اصفهان گفـت: نقشـه هاي هواشناسـی بیانگر 
جوي تقریبًا ناپایدار بر روي استان اسـت، بر این اساس 
در این مدت افزایش ابر، گاهی وزش باد تقریباً شدید در 
مناطق شمالی و شرقی استان در ساعات بعدازظهر و شب 
بارش هاي رگبـاري بهاري، گاهی همراه بـا رعد و برق 
پیش بینی می شـود. آسـیه آقایى اظهار کرد: از روز پنج 
شنبه موج ناپایدار بعدي به استان وارد شده و به تدریج در 
اکثر مناطق استان افزایش ابر و در ساعات عصر و شب 

بارش هاي رگباري خواهیم داشت.

تقدیر از کارکنان مخابرات 
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان با اهداى تقدیر 
نامه هایى از مدیر، معاونین و کارکنان مخابرات منطقه 
اصفهان تجلیل کرد. طاهره چنگیز بـا اهداى لوح هاى 
تقدیرى خطـاب به حیدرى زاده مدیـر مخابرات منطقه 
اصفهان، قربانى معاون شـبکه، هیبتیان معاون تجارى 
و امور مشتریان و همچنین جمعى از مدیران و کارکنان 
این مجموعه از همکارى مخابـرات منطقه اصفهان در 
راستاى توسـعه ظرفیت ارتباطى مرکز اطالع رسانى و 
مشاوره تلفنى دانشگاه علوم پزشکى (سامانه 3113) در 

اپیدمى بیمارى کرونا قدردانى کرد.

احداث باند دوم خیابان 
علیمردان خان

باند دوم خیابـان علیمردان خـان با اعتبارى بالـغ بر 22 
میلیارد ریال در شـاهین شـهر احداث شـد سـید رسول 
موسویان، معاون فنى و عمرانى شهردارى شاهین شهر 
گفت: باند دوم خیابان علیمردان خـان با اعتبارى بالغ بر 
22 میلیارد ریال و مساحت 16 هزار متر مربع، احداث شد. 
وى مساحت زیرسازى این خیابان را 20 هزار متر مربع و 
طول جدولگذارى آن را حدود 4000 متر طول عنوان کرد. 

ضد عفونى 
دانشگاه خوراسگان

 در راسـتاى کنتـرل شـیوع ویـروس کرونـا عملیـات 
ضدعفونـى و گندزدایـى دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد 
اصفهان (خوراسگان) با همکارى گروه توپخانه 15 خرداد 
اصفهان انجام شد. پیام نجفى، رئیس این دانشگاه گفت: 
این عملیـات در ادامه رونـد رزمایش دفـاع بیولوژیک و 
پاکسازى محیطى گروه توپخانه 15 خرداد صورت گرفت. 
در این عملیات سـاختمان هاى 9 دانشـکده آموزشـى، 
مجموعه سلف سـرویس خواهران و برادران، ساختمان 
مجموعه ادارى، سطح معابر و پیاده روها و درهاى ورود و 

خروج دانشگاه پاکسازى و گندزدایى شدند.

فعالیت هاى مجازى 
کانون پرورش فکرى 

مدیـرکل کانون پـرورش فکـرى کـودکان و نوجوانان 
اصفهان گفـت: فعالیت هاى اعضاى کانون در شـرایط 
کرونایى که امکان حضور آنها در مراکـز وجود ندارد در 
شبکه هاى اجتماعى دنبال مى شـود. محمد قلمکاریان 
افزود: بر این اسـاس مربیان مراکز کانون با اسـتفاده از 
امکان شـبکه هاى اجتماعى ارتبـاط خود را بـا اعضاى 
کودك و نوجوان کانون حفظ کردند. وى اظهار کرد: در 
این راستا بیش از 20 برنامه فرهنگى و هنرى برگزار شد 

و همچنان ادامه دارد.

بى تفاوت نباشیم
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
در ادامه فعالیت هاى خود در زمینه اطالع رسانى مقابله 
با ویروس کرونا به ارائه طرح هایى با محوریت «رعایت 
فاصله فیزیکـى» در قالـب تابلوهاى تبلیغات شـهرى 
پرداخته اسـت. هر یک از این  طرح ها با شعار «همه در 
یک قایق نشسـته ایم؛ بى تفاوت نباشـیم» به موضوع 
«فاصلـه فیزیکى» مـى پـردازد. عالقـه منـدان براى 
دریافت هر یـک از  ایـن طرح ها مـى توانند به سـایت 

esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

خبر

معاون بهره بردارى شرکت ذوب آهن گفت: ذوب آهن 
اصفهان در سال 98 موفق شد شرایط تولید خوبى را تجربه 
کند و رکوردهاى ماندگارى با همت تالشگران بخش هاى 

مختلف در کارنامه شرکت ثبت شد. 
مهرداد توالئیان  افزود: در ســال 98 موفق شدیم، انبوه 
سازى تولید ریل را محقق نماییم و قراردادهایى که براى 
تحویل این محصول اســتراتژیک به شرکت هاى زیر 
ساخت، گل گهر و متروى بهارستان داشتیم انجام دهیم. 
در سال جدید نیز تأمین نیاز ریلى کشور را در بخش هاى 

مختلف در  دستور کار داریم.
این مقام مسئول بیان کرد: با توجه به نامگذارى سال جدید 

تحت عنوان جهش تولید از ســوى مقام معظم رهبرى 
امیدواریم در سال 99 بتوانیم شرایط تولید را بهبود بخشیم. 
توالئیان تصریح کرد: زیر ســاخت هاى مناســب براى 
تولیدات بیشتر وجود دارد اما مشــکل تأمین پایدار مواد 
اولیه براى ذوب آهــن اصفهان همچنــان آزار دهنده 
است. بحران هایى شــبیه ویروس کرونا و تبعات آن نیز 
مشکالتى را ایجاد کرده و نیاز است با دور اندیشى نسبت 
به تأمین مواد اولیه اقدامات شود تا با ذخیره کافى، تولید 
صورت گیرد و بحران ها بى اثر باشند. همچنین نیاز است 
معادن زغال داخل کشور فعال تر باشند و بتوانند نیاز داخل 

را تأمین کنند.

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: واگذارى 
و انتقال امتیاز مسکن ملى به غیر، تحت هر یک از عناوین 
حقوقى، غیرمعتبر و ممنوع اســت و بر اساس مقررات 

پیگرد قانونى دارد.
علیرضا قارى قرآن اظهار کرد: ثبت نام اولیه طرح اقدام 
ملى مسکن ارزش معامالتى ندارد و خرید و فروش آن 
غیرقانونى است، همچنین ثبت نام در سامانه به معناى 
عضویت یا تخصیص واحد نیســت و چه بســا پس از 
بررسى شرایط قانونى فرد ثبت نام کننده غیرواجد شرایط 
تشخیص داده شــود و به این ترتیب مدارك آن از جمله 
کد رهگیــرى و... فاقد هر گونه ارزش اســت، بنابراین 

خرید و فروش آن فقط باعث از بین رفتن سرمایه خریدار 
مى شود.

وى با اشاره به ممنوعیت واگذارى امتیاز واحدهاى طرح 
ملى مسکن، گفت:  امتیاز این قبیل افراد باطل مى شود، 
همچنین واگذارى و انتقال امتیاز مســکن ملى به غیر، 
تحت هر یک از عناوین حقوقى، غیرمعتبر و ممنوع است 

و براساس مقررات پیگرد قانونى دارد.
مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان تصریح کرد: 
در صورت مبادرت به واگذارى امتیاز مسکن ملى به غیر، 
عالوه بر اقدام قانونى علیه افراد متخلف، امتیاز آنها باطل 

و افراد خریدار نیز از هیچ حقوقى بهره مند نخواهند شد.

خرید و فروش امتیاز 
مسکن ملى غیرقانونى است

مشکل تأمین پایدار مواد اولیه 
همچنان آزار دهنده است

مدیرکل پست استان اصفهان ترافیک مرسوالت جابه 
جا شده در سال گذشته در این منطقه را 25 میلیون و 752 
هزار و 745 مورد اعالم کــرد. حمید باقرى در گفتگو با 
«ایرنا» اظهار کرد: سال گذشته 13 میلیون و 290 هزار 
و 573 مرسوله از استان صادر و  12 میلیون و 462 هزار 
و  172 مرسوله در این مدت وارد این منطقه شده است. 

وى ادامه داد: ترافیک مرســوله هاى پستى سال 98 در 
اصفهان نسبت به سال پیش از آن 12/5 درصد افزایش 
یافت. به گفته وى سال 98 پســت اصفهان در زمینه 
حجم ترافیک و جابه جایى مرســوله هاى پستى پس از 
استان هاى تهران و خراسان رضوى، رتبه سوم کشورى 

را به دست آورد.

با فعال شدن تعداد بیشترى از صنوف از هفته آینده بر 
تعداد خطوط اتوبوسرانى ناوگان حمل و نقل عمومى 

افزوده خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و 
حومه با بیان اینکه تاکنون بیــش از 500 اتوبوس 
در کالنشــهر اصفهان فعال است، گفت: با توجه به 
کاهش 85 درصدى بهره برداران خطوط اتوبوسرانى 
به علت تعطیلى مدارس و برخــى صنوف، از هفته 
آینده با فعال شدن تعداد بیشترى از صنوف بر خطوط 

ناوگان اتوبوسرانى افزوده مى شود.
قدرت افتخــارى افزود: با توجه به مصوبات ســتاد 
استانى مقابله با کرونا به غیر از خطوط مرتبط با حومه 

و مترو، بقیه خطوط با 63 خط فعال است و با رصد و 
گزارش روزانه به تدریج بر خطوط افزوده خواهد شد. 
وى با اشــاره به افزایش قیمت ناوگان اتوبوسرانى 
اصفهان و حومه گفت: با توجه به مصوبه شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان و تأیید فرماندارى شهرستان 
اصفهان نرخ کرایه اتوبوس 25 درصد افزایش یافت.
افتخارى بــا بیان اینکه کرایه خطــوط در روزهاى 
تعطیل با 15 درصد افزایش نســبت بــه روزهاى 
عادى اعمال مى شــود، افزود: چنانچه کارت بلیت 
الکترونیک بدون شارژ باشد و یا مسافر این کارت را 
همراه نداشته باشد مبلغ 2000 تومان با کارت بلیت 

راننده یا بازرس اعمال مى شود.

جابه جایى25 میلیون مرسوله پستى

اتوبوس ها از هفته آینده بیشتر مى شوند

مدیر بازرســى و نظارت بر اصناف اســتان اصفهان با 
اشــاره به پلمب 982 واحد صنفى در اســتان، گفت: از 
صبح روز چهارشنبه (امروز) تمام بازرسان اصناف استان 
اصفهان اولویت نخست خود را بازرسى به منظور رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى براى مقابله با کرونا از سوى کسبه 
و اصناف قرار مى دهند و بنا بر دســتور مقام قضایى در 

صورت بى توجهى واحد صنفى پلمب خواهد شد.
جواد محمدى فشارکى در گفتگو با «ایسنا» با بیان اینکه 
از تاریخ 4 فروردین ماه تا دوشــنبه شب هفته جارى، 25 
هزار و 418 بازرســى صنوف مختلف در استان اصفهان 
انجام شــد، اظهار کرد: در این بازرســى ها 982 واحد 
صنفى که تا پایان فروردین ماه باید تعطیل مى کردند، اما 
نسبت به مصوبه ستاد مبارزه با کرونا تمکین نکرده بودند، 
پلمب شــدند. وى همچنین افزود: در این مدت بازرسى 
از واحدهاى صنفى ضرورى همچون میوه فروشــى ها، 
سوپرمارکت ها، گوشت قرمز، گوشت سفید و... انجام شد 
که در مجموع 831 فقره پرونده براى ارسال به تعزیرات 

حکومتى تشکیل شد.
وى در خصــوص اینکه بیــش از 75 درصــد واحدهاى 

صنفى بنابر مصوبه ستاد مبارزه با کرونا از این هفته دوباره 
بازگشــایى شــدند، توضیح داد: به غیر از برخى صنوف 
پرریســک از لحاظ شــیوع و ابتال به کرونا بقیه صنوف 
باز هســتند، همچنین برخــى صنوف براى بازگشــایى 
شــروط خاصى دارند؛ به عنــوان مثال رســتوران ها و 
فســت فودى ها نباید باز باشــند، اما غذاى بیرون بر آنها 
براســاس این مصوبه ایرادى ندارد. محمدى تأکید کرد: 
این پروتکل تا 30 فروردین ماه ادامــه دارد و بعد از آن در 
ستاد ملى مبارزه با کرونا در کشور تصمیم گیرى جدیدى 
در خصوص صنوف بسته، انجام مى شود. وى با اشاره به 
اینکه در تحلیلى اعالم شده که حمل و نقل عمومى درصد 
باالیى در شیوع و ابتال به ویروس کرونا به خود اختصاص 
داده اســت، درباره اصرار اصناف به بازگشایى مغازه هاى 
خود گفت: شاید حدود 5 درصد کســبه داراى وضع مالى 
خوبى باشند و از این شرایط آســیب کمترى دیده اند، اما 
باالى 90 درصد کسبه اگر یک روز فعالیت نداشته باشند 
نمى توانند هزینه معیشت خود و خانواده اى را تأمین کنند.

مدیر بازرسى و نظارت بر اصناف استان اصفهان ادامه داد: 
از سوى دیگر منزل و مغازه بســیارى از کسبه، اجاره اى 

اســت، همچنین آنها امروز با چک هاى برگشتى مواجه 
هستند، بنابراین امروز کسبه ناچار به بازکردن مغازه خود با 
وجود خطر ابتال به کرونا هستند. وى در خصوص ضرورت 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى از سوى اصناف، تصریح 
کرد: متولى این موضوع وزارت بهداشت است، اما بازرسى 
اصناف از روز دوشنبه به بازرسان خود اعالم کرده اینکه در 

اجراى پروتکل هاى بهداشتى اصناف ورود کنند.
محمدى تأکید کرد: از صبح چهارشــنبه تمام بازرسان 
اصناف اســتان اصفهان اولویت نخست خود را بازرسى 
براى رعایت این پروتکل هاى بهداشــتى براى مقابله 
با کرونا از سوى کســبه و اصناف قرار مى دهند و بنا بر 
دستور مقام قضایى اگر این موارد اجرا نشود واحد صنفى 
بعد از یک مرتبه تذکر، پلمب خواهد شد. وى در ادامه در 
خصوص بازرسى هاى ویژه اصناف در ماه رمضان، گفت: 
بازرسى اصناف با افرادى که هر گونه تخلف به خصوص 
در بحث گرانفروشى دارد، برخورد خواهد کرد و از شنبه 
هفته آینــده (30 فروردین) تیم هاى بازرســى اصناف 
طرح تشدید بازرســى ویژه ماه رمضان را در استان آغاز 

خواهند کرد.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
بارندگى  و سیل چند روز گذشته در غرب و جنوب این 
استان تاکنون 72 میلیارد تومان به بخش هاى مختلف 

منطقه خسارت وارد کرده است.
منصور شیشه فروش در گفتگو با ایرنا افزود: در مجموع 
بارش هاى رگبارى و ســیالب، وزش بــاد، تگرگ و 
کاهش دما  48  و 24 میلیارد تومان به ترتیب به بخش 
کشاورزى و زیرســاخت ها و راه هاى استان وارد شده 
است. وى اضافه کرد: 3700 هکتار از اراضى باغى و 
زراعى استان بر اثر سیالب و طغیان رودخانه ها در چهار 

روز گذشته خسارت دید.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره 
به اینکه این خســارت ها به 1990 هکتــار از باغ ها و 
1710 هکتار از مزارع اســتان وارد شــد، اضافه کرد: 
بارش تگرگ و ســرمازدگى خساراتى به محصوالت 
جو، گندم و کلــزا در مزارع شهرســتان هاى نایین، 
شهرضا، اردستان، کاشان، گلپایگان، شاهین شهر و 

سمیرم وارد کرد.
به گفته وى سرمازدگى و تگرگ در لنجان و خمینى 

شهر هم خسارت هایى به میوه ها و محصوالت باغى 
منطقه وارد کرد.

شیشه فروش افزود: وزش باد شدید در مناطق شرقى 
اســتان به گلخانه ها، دیواره هاى باغ ها و محصوالت 
زراعى شهرستان هاى نایین و خور و بیابانک خسارت 

زد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان اظهار 
کرد: بارش باران، موجب فعال شــدن رودخانه هاى 
فصلى در برخى مناطق استان از جمله اردستان، نطنز، 
کاشان و آران و بیدگل شد و آب ُشستگى شانه راه ها را 
به دنبال داشته است. وى تصریح کرد: همچنین رانش 
زمین به 22 کیلومتر از جاده ها و راه هاى اردستان، نطنز 

و دهانه چند پل در منطقه اردستان آسیب زده است.
شیشــه فروش ادامــه داد: بارش ها بــه 145 واحد 
مسکونى در مناطق روســتایى فریدونشهر، سمیرم، 
آران و بیدگل، گلپایگان، خوانسار و اردستان از 20 تا 70 
درصد خسارت وارد کرد. وى آسیب دیدگى 20 رشته 
قنات در مناطق اردســتان و آران و بیدگل را از دیگر 

خسارت هاى سیل این مدت اعالم کرد.

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان گفت: در 
پى بارش هاى اواخر سال قبل و فروردین امسال حدود 
30 میلیون مترمکعب سیالب استحصال و از خسارت به 

عرصه هاى طبیعى استان جلوگیرى شد.
محمدحسین شــاملى افزود: این میزان آب به وسیله 

سازه هاى مرتبط با طرح هاى آبخیزدارى مانند بندهاى 
ذخیره اى، خاکى، ســنگى مالطى و بتنى و ســیل بند 
ذخیره شد که  عالوه بر  جلوگیرى از آسیب به زمین هاى 
کشاورزى و مناطق مسکونى؛ به تغذیه سفره هاى آب 

زیرزمینى، چاه ها و قنوات در سطح استان کمک کرد.

استحصال30 میلیون متر مکعب سیالب 

معاون هنرى و سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان میزان خسارت هایى که به دلیل شیوع کرونا 
به بخش هاى مختلف حوزه فرهنگ و هنر این استان وارد 

شده را اعالم کرد.
محمدعلى جعفرى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: با توجه 
به اینکه با شیوع کرونا، دستور «لغو تمام برنامه هاى فرهنگى 
و هنرى مستلزم تجمع تا اطالع ثانوى» از سوى وزارتخانه 
فرهنگ و ارشاد اسالمى صادر شــد، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اســتان اصفهان، میزان خسارت هاى وارد 
شده به حوزه فرهنگ و هنر استان را در دو جدول «سینما» 
و «سایر هنرها» بررســى کرد و براى وزارتخانه فرهنگ و 

ارشاد اسالمى فرستاد.
وى ادامه داد: ما عالوه بر برآورد خســارت هایى که از اول 
اسفند 1398 تا پایان فروردین 1399 به بخش هاى مختلف 
هنرى و سینمایى وارد شده، «عدم النفع» این بخش ها که 

ناشى از تعطیلى کارشان بوده را نیز تجمیع کرده ایم.
معاون هنرى و سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اصفهان تصریــح کرد: در بخش ســینمایى که شــامل 
پردیس هاى سینمایى، ســالن هاى سینما، آموزشگاه هاى 
آزاد سینمایى و استودیوهاى ســینمایى است سه میلیارد 
تومان خسارت و سه میلیارد و 600 میلیون تومان عدم النفع 

برآورد شده است.
جعفرى افــزود: در بخش هنرى نیز که شــامل خانه هاى 
مد و لباس، مؤسســات تک منظوره هنرى مــد و لباس، 
استودیوهاى ضبط صدا، آموزشگاه هاى آزاد هنرى ازجمله؛ 
تجسمى، نمایشــى و موســیقى، نگارخانه، تولید و اجراى 
نمایش هاى صحنه اى تئاتر، سالن هاى تئاتر، تماشاخانه، 
تولید و اجراى نمایش هاى خیابانى و ســالن هاى اجراى 
کنســرت و جنگ اســت نیز درمجموع 44 میلیارد تومان 
خســارت و 69 میلیارد و 560 میلیون تومــان عدم النفع 

محاسبه شده است.

به منظور نظارت بر رعایت پروتکل هاى بهداشتى؛ 

اصناف اصفهان از امروز بازرسى مى شوند

شهردار اصفهان براى حل مشکالت رانندگان حمل 
و نقل عمومى به دلیل شیوع ویروس کرونا، به معاون 
اول رئیس جمهور، نامه نوشت و خواستار کمک دولت 

در این زمینه شد.

قدرت ا... نوروزى در متن این نامه خطاب به اسحاق 
جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهور آورده است:

یکى از صنوفى که بیشترین آسیب را در این بحران 
دیده اند، راننــدگان فعال در حمــل و نقل عمومى 
شــهرى بوده که در قالب بیمه رانندگان از خدمات 
تأمین اجتماعى برخوردار هستند، اما در مراجعه این 
افراد به سامانه تأمین اجتماعى جهت ثبت درخواست 
دریافت بیمه بیکارى با پیغامى مواجه مى شوند که 
به علت پرداخت 27 درصد ســهم بیمه و نداشــتن 
کارفرما پرداخت بیمه بیــکارى براى آنها امکانپذیر 
نیست، که این موضوع ســبب اعتراض رانندگان به 
دلیل مشــکالت مالى ناشــى از محدودیت فعالیت 

آنها شده است.
شهردار اصفهان خواستار آن شده که تمامى رانندگان 
فعال در حوزه حمل و نقل عمومى شهرى بتوانند در 
مدت زمان مشــخص از بیمه بیکارى با کمک هاى 

جایگزین مشابه آن برخوردار شوند.

نامه نگارى شهردار اصفهان با جهانگیرى 

معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان گفت: در یک 
تحقیق مقایسه اى که از نظر شیوع آسیب ها بین اسفند 
97 و 98 انجام شد همانطور که انتظار مى رفت تماس 
مردم با اورژانس اجتماعى (123) در اسفند 98 نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 38/4 درصد افزایش داشته است.

مجتبى ناجى در گفتگو بــا «ایمنا» در خصوص دیگر 
موضوعات و در صــد افزایش آنها بیــن تماس هاى 
مردمى افزود: بیشتر مشکالت مطرح شده اختالفات 
حاد خانوادگى بین زوجین بوده است که اختالفات بین 
زوجین با افزایش 47 درصدى روبه رو بوده همچنین در 
این تماس ها افکار، قصد و اقدام به خودکشى هم افزایش 
دو برابرى داشته که این با خودکشى موفق متفاوت است 
همچنین در اسفند 98 فرار از منزل 83 درصد کاهش 

داشته که قطعاً دلیل آن وجود بیمارى کرونا بوده است.

معاون اجتماعى بهزیستى اســتان اصفهان با تأکید بر 
اینکه همه این موارد افزایشــى در موضوعات تماس 
گیرندگان بوده است، تصریح کرد: در این تماس ها آسیب 
دیدگى زنان و دختران هم 40 درصد نســبت به مدت 
مشابه سال قبل کاهش داشته  اما همسرآزارى با افزایش 
26 درصدى روبه رو بوده همچنین درصد کودك آزارى 
جسمى و جنسى تغییرى نداشته اما کودك آزارى از نوع 
غفلت با کاهش 50 درصــدى و کودك آزارى روانى با 
کاهش 57 درصدى روبه رو بوده است. وى با اشاره به 
اینکه ممکن است برخى دالیل افزایش یا کاهش این 
موضوعات استرس و اضطراب ناشــى از شیوع کرونا 
بوده باشــد، گفت: این آمار قطعاً آمار واقعى نیست چرا 
که ممکن است بسیارى از مردم دچار مشکل شوند اما 

تماسى با اورژانس اجتماعى نداشته باشند.

افزایش همسر آزارى در اصفهان در قرنطینه خانگى

خسارت ده ها میلیاردى  
کرونا به حوزه فرهنگ و هنر 

روى دیگر بارش هاى رگبارى و سیل
 در اصفهان
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مریال زارعى، هنرمند سینما و تلویزیون کشورمان 
روز 25 فروردین ماه 98 تولد 46 ســالگى اش را 
جشن گرفت. زارعى از آن دست هنرمندانى است 
که با درك باال و ایجاد حســى عمیق نقش هاى 
ماندگار زیادى را در سینما و تلویزیون خلق کرده 
است و باعث ثبت ماندگارترین ها در ذهن مخاطب 
شده است و در برخى از آثار اگر او و نقشش را حذف 

کنیم چیز ارزشمندى از فیلم باقى نخواهد ماند.
این بازیگــر ســینما و تلویزیون کشــورمان در 
نقش هاى ماندگار زیــادى مقابل دوربین رفت و 
جوایز زیادى در جشنواره هاى مختلف سینمایى 
دریافت کرد اما یکــى از ماندگارترین نقش هاى 
او بازى در فیلم سینمایى «شیار 143» است. این 
فیلم به کارگردانى نرگــس آبیار و تهیه کنندگى 
محمدحسین قاسمى است که سال 92 ساخته 
شد و مورد اســتقبال زیادى در سینماها قرار 
گرفت و با حضور در چندین جشــنواره بین 
المللى جوایز ارزشمندى دریافت کرد. مریال 

زارعى نقش اصلى ایــن فیلم یعنى «مش الفت» 
قصه را بازى مى کند که بازى درخشان او یکى از 

ماندگارترین نقش هایش را خلق کرد.
«مش الفت»، مادر رنج کشیده روستایى است که 
در انتظار بازگشت پسر رزمنده اش 15 سال چشم 
انتظارى و رنج را تحمل مى کند و به امید شنیدن 
خبرى از پسرش سال ها رادیوى کوچکى را به کمر 
مى بندد و با شــنیدن هر خبرى از رزمنده ها امید 

تازه اى در دلش زنده مى شود.
بازى در نقش جوانى، میانسالى و پیرى شخصیت 
اصلى قصه «شیار 143» شــهامت و جسارتى را 
طلب مى کرد که مریال زارعى بعد از مدتها کنکاش 
با خودش موفق به اجراى آن شــد و بار دیگر هنر 
بازیگرى اش را به رخ کشید و مورد توجه بسیارى 

از منتقدین قرار گرفت.
بازى در لحظه هاى انتظار براى رســیدن خبرى 
از تنها دارایى زندگى که ســال هاست خبرى از او 
نیست نقشى بود که مریال زارعى توانست به خوبى 
ادا کند و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن سى و 

دومین جشنواره فیلم فجر را از آن خود کند.
مریال زارعى در همان ســال دو بــار دیگر برنده 
ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن براى بازى 
در فیلم «شــیار 143»   در جشنواره فجر قم 
و مشهد شــد.یکى از مهمترین جوایز مریال 
زارعى براى بازى در این فیلم، جایزه بهترین 
بازیگر در جشــن منتقدان و نویسندگان 

بود./1599

به بهانه روز تولد یکى از مهمترین بازیگران زن ایران

ماندگارترین نقش مریال زارعى

پژمان جمشیدى که در دومین تجربه همکارى خود با جلیل سامان 
و رضا نصیرى نیا ماه رمضان با «زیرخاکــى» در تلویزیون دیده 

خواهد شد، درباره ویژگى هاى این سریال صحبت کرد.
ســریال «زیرخاکى» به کارگردانى جلیل سامان و تهیه کنندگى 
رضا نصیرى نیا در ماه مبارك رمضان از شــبکه یک سیما روى 

آنتن مى رود.
بازیگران اصلى این ســریال عبارتند از پژمان جمشــیدى، ژاله 
صامتى، نادر فالح، ایرج ســنجرى، امید روحانى، اصغر نقى زاده، 
بازیگر خردسال رایان سرلک و با حضور هادى حجازى فر و گوهر 

خیراندیش.
جمشیدى که با چهره اى متفاوت در ســریال جدید جلیل سامان 
حضور پیدا کرده درباره حضور در «زیر خاکى» گفت: «این سریال 
را مى توان یک مجموعه مفرح متفاوت در تلویزیون دانست چرا که 
اکثر کمدى هاى سینمایى و تلویزیونى معموًال بر دیالوگ استوارند 
اما در اینجا موقعیت، فضاى طنــز را ایجاد مى کند. یک مجموعه 
مفرح با شخصیت هاى کمدى و البته فضاهایى که شاید قبل از این 

از تلویزیون ندیده باشیم.»

او افــزود: «مثًال ما در تلویزیــون فضاى مفرح قبــل از انقالبى 
نداشــته ایم یا حداقل من بخاطر ندارم. اما در این مجموعه با طى 
یک پروســه پنج دهه اى از دهه 50 تا دهه 90 در جریان اتفاقاتى 
قرار مى گیریم که یکى از ویژگى ها و جذابیت هاى «زیر خاکى» 

است.»
بازیکن سابق فوتبال و بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون در پاسخ 
به این ســئوال که بازى در قاب تلویزیون تا چه اندازه در اولویت 
بندى هاى کارى او مهم است گفت: «مخاطب تلویزیون نسبت 
به ســینما و تئاتر، مخاطب گسترده ترى اســت و باید قبول کرد 
افرادى که در شهرســتان ها زندگى مى کنند خیلى امکانات رفتن 
به سینما و دیدن هنرپیشه هاى مورد عالقه شان در قاب سینما یا 
صحنه تئاتر را ندارند، در نتیجه مؤثرترین راه ارتباط ما با آنها قاب 

تلویزیون است.»
این بازیگر با اشاره به گریم متفاوت خود در سریال «زیر خاکى» 
گفت: «من در این مجموعه گریم هاى متفاوتى داشتم؛ چهار گریم 
سخت در لوکیشن هاى متعدد سریال که به احتمال زیاد در فصل 

بعدى این گریم ها بیشتر بشوند.»

 پژمان جمشیدى 
با گریم هاى 
مختلف در 
«زیرخاکى» 

تهیه کننده ســریال «بچه مهندس» ضمن 
اشاره به مراحل آماده سازى فصل سوم این 
مجموعه براى پخش در مــاه رمضان تأکید 
کرد که شیوع کرونا تأثیرى در پایان بندى این 

مجموعه نداشته است.
«بچه مهندس» گام اولیــه خودش را در ماه 
رمضان دو ســال قبل برداشت. سریالى که 
ماجراى آن به پرورشــگاهى بــه نام «خانه 
خورشــید» برمى گردد و ســه فاز کودکى، 
نوجوانى و جوانى پســرى به اســم «جواد 
جوادى» را مطرح مى کند. پسرى که در کودکى 
رها شده و در پرورشگاه بزرگ مى شود. این 
سریال حاال به فصل سوم رسیده و قرار است 
در شــب هاى  ماه رمضان روى آنتن شبکه 

2 برود.
حسن وارسته نویســنده فصل سوم «بچه 
مهندس» اســت و نقش جوانى «جوادى» را 

روزبه حصارى بازى مى کند.
سعید ســعدى، تهیه کننده ســریال «بچه 
مهندس3» درباره آماده سازى این مجموعه 
براى پخش در ماه رمضــان بیان کرد: «بچه 
مهندس3» در مرحله پست پروداکشن شامل 
صداگــذارى و جلوه هاى ویژه قــرار دارد و 
بخش هاى پایانى کار در حال انجام است. وى 
ادامه داد: در حال حاضر 15 قسمت از سریال 
آماده شــده و نیمه دوم در حال آماده سازى 
است که در نهایت در حدود 40 قسمت خواهد 
شد. سعدى با اشاره موضوعات این فصل از 
سریال اظهار کرد: ما ادامه زندگى «جوادى» 
را در ایــن فصل مى بینم کــه بحث رفتن به 
دانشگاه و اتفاقاتى است که در جامعه برایش 

پیش مى آید.
در کناِر روزبه حصارى بازیگــر «جوادى» و 
شخصیت اصلى داســتان، فرهاد قائمیان، 
ثریا قاسمى، کامران تفتى و اتابک نادرى از 
بازیگران جدیدى  هســتند که در فصل سوم 

«بچه مهندس» حضور دارند.

تازه ترین خبرها از 
«بچه مهندس» تلویزیون

ادامه داستان 
«پایتخت 6» 
تغییر مى کند؟

اولین عکــس از گریــم متفاوت محمدرضــا هدایتى 
در ســریال «ســلمان فارســى» به کارگردانى داوود 
میرباقرى منتشر شــد. هدایتى یکى از بازیگرانى است 
که در روزهاى ابتدایى کار به این ســریال پیوســت و 
در کنار بازیگران سرشناس این سریال به ایفاى نقش 

مى پردازد.
سریال «سلمان فارسى» به کارگردانى داود میرباقرى و 
تهیه کنندگى حسین طاهرى اوایل بهمن ماه در جزیره 
قشم کلید خورد و تصویربردارى بخش هاى مربوط به 
بیزانس این سریال تا اواخر اسفندماه ادامه داشت. داود 
میرباقرى، کارگردان سرشناس سینما و تلویزیون ساخت 
سریال «سلمان فارسى» را برعهده گرفت و این روزها با 

این پروژه عظیم و زمانبر مشغول است.
فرهاد اصالنى، على دهکردى، علیرضا شجاع نورى و 

محمدرضا هدایتى بازیگران اصلى این سریال هستند 
که در کنار بازیگرانى از دیگر کشورها در سریال «سلمان 

فارسى» بازى مى کنند.
سریال «سلمان فارسى» سه دوره از زندگى شخصیت 
اصلى قصه این سریال یعنى «سلمان فارسى» را روایت 
مى کند و علیرضا شجاع نورى، بازیگر نقش اصلى این 
سریال و ایفاگر نقش میانســالى و کهنسالى «سلمان 
فارسى» است.  طبق پیش بینى ها ساخت این سریال به 

زمانى حدود پنج سال نیاز دارد.
داوود میرباقرى ساخت سریال هاى تاریخى و مذهبى 
چون «معصومیت از دست رفته»، «مختارنامه»، «مسافر 
رى» و «امام على(ع)» را در کارنامه هنرى اش دارد و به 
نظر مى رسد با ساخت سریال «سلمان فارسى» به دنبال 

خلق اثر ماندگار دیگرى است.

چهره متفاوت محمدرضا هدایتى 
در سریال «سلمان فارسى»

«مهدى برقعى»، عروسک گردان عروســک «جناب خان» درباره 
فعالیت این روزهاى خود گفت: به طور کلــى منهاى فعالیت براى 
صفحه «جناب خان» در خانه هستیم و شرایط براى کار کردن مهیا 
نیست. هرچند پیشــنهادهایى در سال گذشته داشــتم، اما تعدادى 
از کارها به دلیل شــیوع کرونا و تعطیلى و قرنطینه متوقف شد و به 

انجام نرسید.
وى درباره سرنوشت عروســک «جناب خان» نیز بیان کرد: من که 
هیچ خبرى از گروه «خندوانه» ندارم و اگر خبرى باشــد قطعًا به ما 
اطالع مى دهند که تا این لحظه خبر جدیدى ندارم و هر آنچه بوده در 

رسانه ها منتشر شده است. 
عروسک گردان عروســک «داداش گلم» در مجموعه تلویزیونى 
«کاله قرمزى» افزود: معموًال در این چند ســاله کارهاى عروسکى 
بســیارى براى نوروز ســاخته مى شــد، از «کاله قرمزى» گرفته 
تا «جناب خــان» و ... اما خب امســال هم به دالیلى هــر دو این 

مجموعه ها ساخته نشد.
وى درباره تأثیرگذارى مثبت برخى برنامه ها و هنرمندان در شرایط 
بحرانى روى مردم و جامعه نیز گفت: خیلى دوست داشتم «خندوانه» 
امسال ساخته شود. به هر حال کارهاى هنرى روح آدم را آرام مى کند 
مخصوصًا کار عروسکى و «جناب خان». به نظرم باید به رامبد هم 

حق دهیم شاید او هم مثل خیلى ها دست و دلش به کار نمى رود که 
چنین تصمیمى گرفته است.

عروســک «جناب خان» ابتدا در مجموعه 
عروسکى «کوچه مروارید» حاضر شد و 

بعد از مدتى به برنامه «خندوانه» آمد. 
اوج محبوبیت این عروسک در فصل 
هاى 2 و 3 «خندوانه» بود تا جایى 
که بســیارى از هنرمندان به علت 
حضور «جناب خان» به این برنامه 

مى آمدند. محمد بحرانى صداپیشه و 
مهدى برقعى و حامد ذبیحى عروســک 

گردانى این عروســک را 
به عهــده دارند. 

همچنیــن 

امیر سلطان احمدى نیز مشاور هنرى این عروسک در «خندوانه» بود.
گروه هنرى عروســک «جناب خان» به تازگى به همراه عروسک 
گردان، صداپیشه و اتاق فکرى که در برنامه «خندوانه» فعایت داشتند، 
صفحه اى براى این عروسک در فضاى مجازى  راه اندازى کردند 

و در آن این عروسک به فعالیت هاى خود مى پردازد.

داریوش ارجمنــد، بازیگر و کارگردان تئاتر و ســینما و 
تلویزیون در گفتگــوى زنده رادیویى دربــاره مبارزه با 
ویروس کرونا گفت: مى خواهــم پیامى بدهم که حتى 
اگر یک نفر اشــکالى داشته باشد، شــما هم همه جا را 
ضدعفونى کرده باشــید، کافى است که یک ویروس از 
جایى به جاى پاك برود و به همه منتقل شود. صحنه اى 
از سریال «امام على(ع)» یادم است که وقتى مالک اشتر 
مى خواست به مصر برود، قرار بود ترورش کنند. عمر و 
عاص نزد معاویه است و معاویه مى گوید این کار شدنى 
نیست. عمر و عاص گوش خود را به زمین مى چسباند و 
مى گوید صداى یک قلب را مى شنوم. یک قلب براى من 
کافى است و همان قلب را گیر مى آورد و مالک را مسموم 

مى کنند و مى کشند.» 

ارجمند بیان کرد: «مــى خواهم بگویم این ویروس هم 
یک دانه اش فقط کافى اســت؛ بنابراین باید ریشه اش 
را بکنیم. این دشمن ماســت. من مى توانم همدستش 
شوم، بقیه که توجه نمى کنند هم مى توانند. باید این بى 
توجهى را از خود دور کنیم. من فکر مى کنم مردم ایران 
بسیار فهمیده هستند. مردمى که اجاره شان را بخشیدند، 
همدلى نیست؟ دولتى که بودجه مى دهد براى کسانى 

که کار روزمزدى دارند و االن ندارند، همدلى نیست؟» 
بازیگر نقش «مالک اشــتر» در پایان گفت: «من نمره 
بســیار باالیى به مردم مى دهم. مردمى که به خود من 
زنگ مى زنند براى تأمین ســبد کاال و خودم هم کمک 
مى کنم همدلى مى کنند. باید به هم کمک کنیم که همه 

زندگى شان را بکنند. »

داریوش ارجمند از ویروس کرونا گفت

ى کار کردن مهیا 
شــتم، اما تعدادى 
ه متوقفشد و به 

بیان کرد: من که 
باشــد قطعًا به ما 
بوده در  وهر آنچه

جموعه تلویزیونى 
کارهاى عروسکى 
ه قرمزى» گرفته 
الیلى هــر دو این 

رمندان در شرایط
داشتم «خندوانه» 
آدم را آرام مى کند 
م باید به رامبد هم 

عروســک «جناب خان» ابتدا در مجموعه 
عروسکى «کوچه مروارید» حاضر شد و 

بعد از مدتى به برنامه «خندوانه» آمد. 
اوج محبوبیت این عروسک در فصل 
3 و 3 «خندوانه» بود تا جایى  2 2هاى
که بســیارى از هنرمندان به علت 
حضور «جناب خان» به این برنامه 

مى آمدند. محمد بحرانى صداپیشه و 
مهدى برقعى و حامد ذبیحى عروســک 

گردانى این عروســک را 
به عهــده دارند.

همچنیــن 

گردان، صداپیشه و اتاق فکرى که در برنامه «خندوانه» فعایت داشتند، 
صفحه اى براى این عروسک در فضاى مجازى  راه اندازى کردند 

در آن این عروسک به فعالیت هاى خود مى پردازد. و

پاى «جناب خان» هم به فضاى مجازى باز شد

مشاور پروژه مجموعه تلویزیونى «پایتخت6» 
با بیان اینکه، چهار قســمت از تولید و پخش 
این سریال باقى مانده است، گفت: نویسنده 
ادامه داســتان ســریال «پایتخت 6» تغییر 

نکرده و آرش عباسى است.
مهدى فرجى با بیان اینکه در حال حاضر راجع 
به «پایتخت7» و اینکه چه کســى نویسنده 
باشد بحثى نشده است، افزود: اما آن چیزى 
که قرار است براى ادامه و چهار قسمت پایانى 
«پایتخت6» نــگارش، ضبط و فیلمبردارى 
شــود، برعهده آرش عباســى نویسنده این 

سریال است.
مدیر اســبق شبکه یک ســیما که از همان 
ابتداى ساخت مجموعه «پایتخت»  در کنار 
گروه سازنده آن بوده اســت ادامه داد: تغییر 
اساسى قرار نیســت در «پایتخت6» اتفاق 
بیافتد و این ســریال با ساخت چهار قسمت 

پایانى به سرانجام مى رسد./1600

«واکین فینیکس» چنان دچار اضطراب مى شــود که یکبار پشت صحنه یک 
برنامه زنده تلویزیونى باال آورد.

این بازیگر برنده جایزه اســکار مى گوید در دورانى که مشغول کار است باید 
حســاب و کتاب ویژه اى داشته باشد تا بتواند با اســترس کنار بیاید. فینیکس 
مى گوید هنوز پیش از آغاز فیلمبردارى هفته ها دچار اضطرابى ترسناك است 
و وقتى که پروژه جدیدى آغاز مى شــود به لحاظ جسمانى احساس مریضى 

مى کند.
او مى گوید: «در سه هفته اول فیلمبردارى آنقدر عرق مى ریزم که گروه مجبور 

است پدهایى را زیربغلم بگذارند.»
«جیمز گرى» که با واکیــن فینیکس همکارى کرده یکبــار درباره او گفت: 
«بسیار خجالتى است. رفتارى که خیلى ها ادا یا همچین چیزى تلقى مى کنند.»
گرى که در چند پروژه مانند «مهاجران» با فینیکس همکارى کرده خاطره اى 
از او در پشــت صحنه برنامه زنــده تلویزیونى تعریف کــرد. فینیکس چنان 
اضطراب داشــت که باال آورد. جیمز گــرى اما نام این برنامــه تلویزیونى را

 نگفت.
فینیکس 45 ســاله مى گوید او دچار اضطراب مى شــود چون هرچه درمورد 
بازیگرى در جوانى بهش یاد دادند کامًال اشتباه بوده است: «به شما یاد مى دهند، 
دیالوگ هایت را از بر باشــى. غلط! به شما یاد مى دهند خودت به درك برسى، 
غلط! به شما یاد مى دهند در تالش هایت موفق باشى،  اشتباه، اشتباه،اشتباه، 

اشتباه! این کارهایى است که نباید انجام بدهید.»

درگیرى «جوکر»
 با اضطراب
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مدیر سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: فوتبالیست ها بیشتر 
به منافع خودشان فکر مى کنند و کمتر در مسائل اجتماعى مثل کرونا ورود 

مى کنند.
رسول کربکندى در مورد مســئولیت اجتماعى فوتبالیست ها در روزهاى 
کرونایى اظهار کرد: جامعه ورزش در راستاى انجام به وظایف اجتماعى خود 

دارند و در این زمینه معموًال نســبت به هنرمندان فعالیت کمترى 

از هنرمندان عقب تر هستند. هنرمندان معموًال در این شرایط به مسئولیت 
هاى اجتماعى خود بسیار خوب عمل مى کنند و خودشان را بهتر نشان مى 
دهند اما ورزشکاران به خصوص فوتبالیست ها کمتر به مسئولیت اجتماعى 

شان عمل کرده اند.
وى افزود: در این روزهاى کرونایى تعداد انگشت شمارى از اهالى فوتبال 
فعالیت خوبى داشتند. به همین دلیل، بیشــتر به چشم آمدند. در این روزها 
همه جا صحبت از کمک هاى سیدجالل حسینى و على کریمى است و اینکه 
این دو نفر براى کمک به مردم جامعه چه فعالیت هاى کرونایى انجام داده 

اند. سایر فوتبالیست ها و ورزشکاران در این زمینه به خوبى عمل نکرده اند.
کربکندى با اشاره به دســتمزد خوب بازیکنان فوتبال نسبت به هنرمندان 
عنوان کرد: با اینکه بازیکنان فوتبال درآمد بیشــترى نسبت به هنرمندان 

دارند اما بدون تعارف باید بگویم که هنرمندان نســبت به مسئولیت هاى
 اجتماعى شان حساس تر هستند و بهتر از فوتبالیست ها عمل مى کنند.

وى در مورد اینکه چرا چنین شرایطى بر فوتبالیست هاى ما حاکم است، اظهار 
کرد: فوتبالیست ها بیشتر به منافع خودشان فکر مى کنند و کمتر در مسائل 
اجتماعى مثل کرونا ورود مى کنند اما گاهى شاهدیم که هنرمندان حتى قید 
فعالیت حرفه اى خود را مى زنند اما در حیطه مسئولیت هاى اجتماعى عملکرد 
مناسب ترى دارند، به نظرم فوتبالیست ها باید در این راه متحدتر و بهتر عمل 
کنند. مدیر سازمان فوتبال ذوب آهن در مورد کاهش دستمزد بازیکنان در 
این روزهاى کرونایى که فوتبال تعطیل است، عنوان کرد: در این شرایطى 
که کرونا دنیا را تحت تأثیر قرار داده، کل دنیا دچار خســارت و ضرر مالى 
شده اند. البته ما در مورد کشور خودمان صحبت مى کنیم و باید فوتبالیست ها 

نیز در ضرر و زیان هاى مالى سهیم شوند و نباید فقط باشگاه ها متضرر شوند. 
هرچند ورزشکاران دوران فعالیت حرفه اى کوتاهى دارند و یک عمر باید با 
درآمد این دوره زندگى کنند اما در چنین مواقعى فوتبالیست ها نیز باید در این 

ضرر و زیان مالى سهیم شوند.
کربکندى تصریح کرد: شــاهدیم در برخى باشگاه هاى انگلیس بازیکنان 
با یکدیگر جلسه گذاشــته اند تا بخشى از دســتمزد خود را کم کنند زیرا 
مى دانند که اگر باشگاه ها ورشکسته شوند و باشگاهى وجود نداشته باشد، 
آنها نیز درآمدى نخواهند داشت. بنابراین به باشگاه هایشان کمک مى کنند. 
در کشورمان هم باید بازیکنان به این طریق به باشگاه هایشان کمک کنند. 
امیدوارم که هیچ ورزشکار و هیچ انسانى به خاطر کرونا خسارت جانى نبیند 

ولى خود را در خسارت باشگاه ها سهیم کنند.

مدیر سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: فوتبالیست ها بیش
به منافع خودشان فکر مى کنند و کمتر در مسائل اجتماعى مثل کرونا و

مى کنند.
رسول کربکندى در مورد مســئولیت اجتماعى فوتبالیست ها در روزه
جامعه ورزش در راستاى انجام به وظایف اجتماعىخ کرونایى اظهار کرد:

دارند و در این زممعموًال نســبت به هنرمندان فعالیت کمترى 

رسول کربکندى با اشاره به لزوم ورود به مسائل اجتماعى مثل کرونا: 

ورزشکاران که هیچ، باز هم گلى به جمال هنرمندان

وفا هخامنــش،  مدافع بلندبــاالى ذوب آهن 
بلندقامت ترین بازیکن لیگ برتر اســت. البته 
محمد دریس 2 مترى را هم داریــم، اما او گلر 
است و وفا با 198 سانتیمتر بین بازیکنان از همه 
بلندقد تر است. آدم هایى با قد و قواره او معموًال 
یا بسکتبالیست مى شوند یا والیبالیست، اما وفا 
در لیگ برتر فوتبال بــازى مى کند. بازیکنى که 
ابتداى فصل با رؤیا هاى بزرگ به عراق رفت و 
لژیونر شد، اما درگیرى هاى داخلى این کشور او را 

به ایران بازگرداند. 
این روز ها کجا تمرین مى کنى؟

آمده ام شهر خودمان بندر ترکمن و اینجا هستم 
تا تمرینات تیم شروع شود. وقتى کسى نیست، 

مى روم استادیوم شهر تمرین مى کنم. 
چرا هر جا مــى روى لیگش 

تعطیل مى شود؟
از شانس من است دیگر! رفتم عراق بعد از پنج 
شش بازى جنگ شد! برگشتم ایران بازى کنم 
که بعد از چهار پنج بازى کرونا آمد و لیگ اینجا 

هم تعطیل کردند. 
شرایطت در عراق چطور 

بود؟
همه چیز از نظر امکانات و شرایط مالى خوب 

بود ولى اختالفات داخلى عراق لیگ را 
تعطیل کرد و من هــم براى آماده 

ماندن به ایران برگشتم. 
تا حاال در لیگ 

روى  کسى 
ســرت 

سر زده؟
شاید جلو تر یا عقب تر از من کسى سر زده باشد، 

اما باالتر از من محال است. 
رونالدو حدود ارتفاع 3 مترى 
سر مى زند. تو در چه ارتفاعى 

سر مى زنى؟
اگر ســقف خانه ما 3 متر باشــد، بپرم سرم به 
ســقف مى خورد و فکر نکنم رونالدو هم باالتر 
از من بتواند سر بزند و با این شرایط حتمًا ارتفاع 

سرزنى اش از من کمتر است. 
براى جلوگیرى از شیوع کرونا 

چه کار مى کنى؟
تمام نکات بهداشــتى را رعایت مى کنم و فقط 
براى کار ضرورى خــودم بیرون مى روم و اجازه 
نمى دهم خانواده بیرون بروند. دست هایم را هم 

آنقدر شستم که پوستش رفته! 
پیشنهادى براى ادامه لیگ یا 

تعطیلى آن دارى؟
فکر نکنم کسى به پیشنهاد هاى ما توجه 
کند، اما جان انســان ها در خطر 
است و براى یک بازى فوتبال 
اصحــاب رســانه، کارکنان 
فدراسیون و اعضاى باشگاه ها 
درگیر مى شوند و خانواده هاى 
این افراد چشم انتظارشان هستند 
و تا زمانى که کرونا هست، نباید 
بازى هــا برگــزار 

شود.

وفا هخامنش:  سرم به سقف مى خورد

وینگر ذوب آهن از شــرایط خودش در قرنطینه و 
تعطیلى فوتبال و مسابقات لیگ مى گوید.

محمدرضا عباسى در گفتگویى در خصوص شرایط 
این روزهاى خودش و ذوب آهن در دوران تعطیلى 
مســابقات و تمرینات اظهار کرد: خب مسابقات 
تعطیل اســت و ما هم در خانه قرنطینه هستیم و 
مشغول تمرینات انفرادى. کادرفنى به ما برنامه 
تمرینى داده و به صورت اختصاصى آن 
را دنبال مى کنیــم ولى اوضاع 
واقعًا ســخت و ناراحت 
کننده است و براى 
مایــى کــه با 
فوتبال زندگى 

شرایط دیوانه کردیم و بزرگ شدیم این 
بــراى فوتبال و کننده اســت. واقعــًا دلم 

مستطیل سبز تنگ شده است.
وى افزود: این مشکالت درست در زمانى ایجاد شد 
که ذوب آهن شرایط خوبى پیدا کرده بود و تغییر 
کادرفنى و تفکرات سرمربى جدید داشت نتیجه 
مى داد و تیم روند صعودى در پیش گرفته 
بود و فکر مى کنم ما جــزو تیم هایى 
بودیــم که از تعطیلى مســابقات 
متضرر شــدیم. خود من هم 
بعد از یــک مصدومیت 
ســخت بــه میادین 
برگشته بودم و فکر 
مى کنم این اواخر 
عملکــرد خوبى 

داشتم و از لحاظ شخصى هم برایم بد بود. امیدوارم 
هرچه زودتر این ویروس شرش کم شود و اوضاع 
به حالت عادى برگردد و بازهم بتوانیم بازى کنیم.

وینگر ذوب آهن در مورد اختالف نظرى که بین 
باشگاه ها در رابطه با ادامه فصل وجود دارد و اینکه 
از نظر خودش تصمیم مناسب چیست هم توضیح 
داد: به نظرم نمى شــود خیلى ســاده با این ماجرا 
برخورد کرد چرا که موضوع خیلى مهمى اســت. 
باشگاه ها و تیم ها هزینه هاى میلیاردى انجام دادند 
یک فصل زحمت کشیدند و حاال در این نقطه که 
شرایط بحرانى ایجاد شــده باید فدراسیون یک 
تصمیم کارشناســى بگیرد که کسى ضرر نکند یا 
کمترین ضرر را به تیم ها برســاند. این فقط براى 
تیم هایى که در کورس قهرمانى یا سهمیه هستند 
یا تیم هایى که خطر سقوط دارند نیست و تیم هاى 
وسط جدول هم برایشان مهم است در چه شرایطى 
کارشان را تمام کنند و از طرفى چند تیم لیگ یکى 
هم یکسال زحمت کشیدند و رؤیاى لیگ برترى 
شدن در سر دارند و در کل نمى شود با موضوع به 

این مهمى سرسرى برخورد کرد.
عباســى در مورد اینکه اگر لیــگ ادامه پیدا نکند 
تکلیف قهرمانى چه مى شــود هــم گفت: تیم ما 
که درگیر کــورس باالى جدول نیســت و اینکه 
تکلیف قهرمانى چه مى شــود در سرنوشــت ما 
تأثیرى ندارد ولى به نظرم درست نیست در حالى 
که 9 هفته به پایان فصــل مانده و هنوز 27 امتیاز 
براى هر تیمى باقى است و با این شرایط منطقى 
نیست بیایند بگویند تیم صدرنشین قهرمان شود. 
امیدوارم شرایط ادامه لیگ فراهم شود تا این حرف 
و حدیث ها هم تمام شــود چرا که فکر مى کنم در 

این شــرایط هر تصمیمى گرفته شود عده زیادى 
معترض خواهند شد.

وى در مورد بحث قرارداد بازیکنان و اینکه خارج 
از ایران مبلغ قرارداد بازیکنان کسر شده هم اظهار 
کرد: اینها هم بحث هاى مهمى هســتند که باید 
کارشناسى شود و در این مورد فدراسیون فوتبال 
به تنهایى نمى تواند تصمیم بگیرد و فکر مى کنم از 
سوى FIFA یا AFC تصمیم گیرى خواهد شد. 
من خودم یک فصل دیگر با ذوب آهن قرارداد دارم 
و خیلى برایم فرقى نمى کند ولى بازیکنانى که آخر 

این فصل آزاد مى شوند شرایطشان خاص است.
وینگر ذوب آهن در مورد اینکه تصمیم دارد در این 
تیم بماند یا قصد جدایــى دارد هم گفت: من یک 
فصل دیگر با ذوب آهن قــرارداد دارم و اگر بنا بر 
جدایى باشد با تصمیم باشگاه است. االن فعًال همه 
فکر و ذکر ما این ویروس لعنتى است که امیدوارم 
هرچه زودتر تمام شــود و فعًال به این مسائل فکر 

نمى کنم.
عباسى در مورد اینکه با توجه به حضور مداومش 
در ذوب آهن دوست دارد مثل قاسم حدادى فر کل 
فوتبالش را در این تیم سپرى کند یا نه هم توضیح 
داد: من بچه ذوب آهن هســتم و از پایه هاى این 
تیم رشد کردم و االن هم ششمین سالى است که 
در تیم بزرگساالن بازى مى کنم. واقعًا هرچه دارم 
از ذوب آهن است و اینجا شرایط راحتى دارم و در 
یک باشگاه حرفه اى فعالیت مى کنم و این تیم را 
دوست دارم ولى خب هر بازیکنى دنبال پیشرفت 
است و من هم دوست دارم پیشرفت کنم و هدفم 
لژیونر شدن است ولى نمى دانم در آینده چه اتفاقى 

خواهد افتاد.

وینگر ذوب آهن از شــرایط خودش در قرنطینه و 
تعطیلى فوتبال و مسابقات لیگ مى گوید.

محمدرضا عباسى در گفتگویى در خصوص شرایط 
این روزهاى خودش و ذوب آهن در دوران تعطیلى 
کرد: خبمسابقات  مســابقات و تمرینات اظهار
تعطیل اســت و ما هم در خانه قرنطینه هستیم و 
مشغول تمرینات انفرادى. کادرفنى به ما برنامه 
تمرینى داده و به صورت اختصاصى آن 
را دنبالمى کنیــم ولى اوضاع

وواقعًا ســخت و ناراحت 
ککننده است و براى 
کــه با مممایــى

ففوتبال زندگى 
شرایط دیوانه کردیم و بزرگ شدیم این 
بــراى فوتبال و کننده اســت. واقعــًا دلم 

مستطیلسبز تنگ شده است.
وى افزود: این مشکالت درست در زمانى ایجاد شد 
ککککه ذوب آهن شرایط خوبى پیدا کرده بود و تغییر 
کادرفنى و تفکرات سرمربى جدید داشت نتیجه 
روند صعودى در پیش گرفته  تیم مى داد و
ببببببببوبوبوبود و فکر مى کنم ما جــزو تیم هایى

ببودیــم که از تعطیلى مســابقات 
متضرر شــدیم. خود من هم 
بعد از یــک مصدومیت 
ســخت بــه میادین 
برگشته بودم و فکر 
مى کنم این اواخر 
عملکــرد خوبى
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محمدرضا عباسى: 

این شرایط دیوانه کننده است

ج ی ی و رو زى ب ج پ ر چه
ل کردند. 

رطور شرایطت در عراق چ
بود؟

از نظر امکانات و شرایط مالى خوب 
ختالفات داخلىعراق لیگر را

هههههههههاده کرد و من هــم براى آم
 ایرانبرگشتم. 

تا حاال در لیگ 
روى  کسى 

ســرت 

وج ى ه پی ىب م ر
کند، اما جان انســان ها در خطر 
است و براى یک بازى فوتبال 
اصحــاب رســانه، کارکنان

فدراسیون و اعضاى باشگاه ها 
درگیر مى شوند و خانواده هاى 
این افراد چشم انتظارشان هستند 
و تا زمانى که کرونا هست، نباید 
بازى هــا برگــزار

ششود.

همسر مرحوم پورحیدرى در مصاحبه اى گفته منصور از باخت پرسپولیس 
ناراحت مى شد.

فریده شجاعى که خودش از جمله مدیران ارشد ورزشى کشورمان محسوب 
مى شود، ســال ها در کنار منصور پورحیدرى چهره فراموش نشدنى فوتبال 
ایران زندگى کرد و به همین دلیل از تمام خصوصیت ها و عالیق او خبردار 
اســت. شــجاعى در میان حرف هایش صراحتًا تأکید کرده کــه تیم دوم 
پورحیدرى، پرسپولیس بود و او همیشه دوست داشت استقالل قهرمان باشد 

و سپس پرسپولیس در جدول قرار بگیرد.
جالب اینجاست که تیم دوم اسطوره پرسپولیس یعنى على پروین هم همیشه 
استقالل بوده و او بار ها این مسئله را عنوان کرده بود. پروین در مقطعى که 

سرمربى تیم ملى ایران بود، هفت هشت استقاللى را دعوت مى کرد و عجیب 
اینکه شش نفر آنها فیکس تیم ملى ایران بودند.

او در مصاحبه اى پرســروصدا هم گفته بود فقط در دربى ها دوســت دارم 
استقالل ببازد و در بقیه مســابقات برنده باشد. گفتنى است همین حاال هم 
بسیارى از هواداران استقالل پروین را دوست دارند درست به همان میزان 
که پرسپولیسى ها نسبت به ناصر حجازى و منصور پورحیدرى ابراز احترام 

مى کنند.
این مسائل باعث مى شــود یاد بى احترامى هاى اخیر نسبت به چهره هاى 
فوتبالى و باشگاه هاى معتبر کشورمان توسط برخى افراد زنده شود و حسرت 

احترامى که قدیمى ها به یکدیگر مى گذاشتند، بر دل بنشیند.

 با طوالنى شدن بحران کرونا، خیلى از باشگاه ها 
فشار مى آورند که ادامه مســابقات لیگ نوزدهم 
تعطیل شود. این مسئله مخصوصاً در مورد تیم هایى 
صدق مى کند که هدف و چشم انداز خاصى براى 
ادامه بازى هــا ندارند و مایل نیســتند تن به یک 
ریسک بیهوده و فرسایشــى بدهند؛ با وجود این، 
بعید به نظر مى رســد اختیار تعطیلى مسابقات در 
دست مدیران داخلى باشد. در حقیقت یک فاکتور 
بسیار تعیین کننده در این میان، رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیاســت. این بازى ها فعًال معلق شده 
تا تکلیف کرونا روشن شود. اگر به فرض قرار باشد 
ادامه مسابقات آسیایى از یک ماه دیگر برگزار شود، 
در این صورت تعطیلى لیگ ایران بى معنا خواهد 
بود، چرا که چهار نماینده کشورمان به هر حال باید 
تمرینات و مسافرت هاى شان را از سر بگیرند و در 

این دیدارها حاضر شوند.
از سوى دیگر با توجه به اینکه در لیگ قهرمانان 
آســیا (بر خالف لیگ ایران) پــاى منابع مالى، 
اسپانســرها و پاداش هاى قابل توجــه در میان 
است، بسیار بعید به نظر مى رسد این رقابت ها به 
آسانى تعطیل شــود و ناقص بماند. در این میان 
کفندراسیون فوتبال آســیا حتى گزینه برگزارى 
متمرکز بقیــه بازى ها در یک کشــور امن را هم 
بررســى مى کند. به این ترتیب مى توان گفت دم 
لیگ به آسیا گره خورده و تعطیلى رقابت هاى لیگ 
نوزدهم تنها زمانى ممکن و منطقى به نظر خواهد 
رسید که لیگ قهرمانان هم کنسل شده باشد. به 
عالوه عدم حضور تیم هاى ایرانى در بقیه مسابقات 
هم با مجازات ها و محرومیت هاى سنگین همراه 
خواهد شد. پس بهتر است باشگاه هاى ایرانى فعًال 
خیال تعطیلى مســابقات را از سر بیرون کنند و به 
جاى غر زدن و فشار آوردن به سازمان لیگ، منتظر 

عبور از این بحران بمانند.

 یکى از راهکارهایى که براى ممانعت از افزایش 
بدهى هاى سرخابى ها مى تواند گره گشا باشد، 
ممانعت از جذب بازیکــن خارجى جدید در این 

دو تیم است.
 دو باشگاه اســتقالل و پرســپولیس که گفته 
مى شود در آستانه واگذارى به بخش خصوصى 
قرار دارند، با بدهى هاى چند صد میلیون دالرى 
مواجه هستند که عمده این بدهى ها به بازیکنان 
و مربیان خارجى مى باشد. بدهى هایى که این دو 
باشگاه را در آستانه ورشکستگى قرار داده است.

برانکو، زالتکو، بودیمیر، مارکو، پانادیچ، چوك، 
گابریل، کالدرون و… تعــدادى از عمده ترین 
طلبکاران خارجى پرسپولیس هستند و در سوى 
دیگر در اســتقالل هم نفراتى چون شفر، ساشا 
شــافر، کولى، جباروف، بویان، استراماچونى و 
دســتیارانش و… تعدادى از عمده طلبکاران 

خارجى هستند.
یکــى از راهکارهایى که بــراى جلوگیرى از 
افزایش بدهى هــاى خارجى این دو باشــگاه 
که با نوســانات ارز بیشــتر هم مى شــود این 
مى تواند باشــد که فعًال این دو باشگاه از جذب 
بازیکن و مربى خارجى صرف نظر کرده تا با کم 
شدن بدهى ها، شرایط شــان تا حدودى پایدار 

شود.
وزارت ورزش هــم تمایــل دارد این موضوع 
را به دو باشــگاه زیــر مجموعــه اش تأکید 
کند تا فعًال مدیران این دو باشــگاه به ســمت 
خارجى ها نروند و به جــاى هزینه کردن براى 
بازیکنان جدید، به فکر تســویه بدهى هایشان 
و بســتن پرونده هــاى پرتعــداد در فیفــا 

باشند.

غر زدن را 
تمام کنید 

دیگر به بازیکن 
خارجى فکر هم نکنید

ابالغیــه جدیــد فیفــا دربــاره نقل وانتقــاالت براى 
فدراسیون هاى عضو ارسال شد. 

فدراســیون جهانى فوتبال با توجه به شرایط به وجودآمده 
در فوتبال جهان، دســتورالعملى را درباره زمان آغاز بازار 
نقل وانتقاالت به فدراسیون ها و اتحادیه هاى عضو ارسال 

کرده است.
به گزارش نشریه AS اســپانیا، فدراسیون جهانى فوتبال 
(فیفا) با ارسال بخشنامه اى به 211 فدراسیون و اتحادیه 
عضو این اختیار را داده اســت که بازه زمانى نقل وانتقال 
بازیکن در لیگ هاى خود را به اقتضاى شرایط موجود در آن 
کشورها تعیین کنند و آن را با زمان پایان فصل در هر کدام 

از آن لیگ ها تطبیق دهند.
این بدان معناســت که پنجره نقل وانتقاالت تابستانى در 
اروپا الزامًا نباید از ابتداى ماه جوالى آغاز شود، موردى که 
پیش از این یکى از مقامات حقوقى فیفا نیز به آن اشــاره 

کرده بود.
با توجه به پایان قرارداد بازیکنان در ماه ژوئن هر سال، در 
فوتبال اروپا پنجره نقل وانتقاالت از روز نخست ماه جوالى 
باز مى شود، اما امسال به دلیل ایجاد وقفه در لیگ ها و تعلیق 

آنها، در صورت از سر گرفته شدن، ممکن است مسابقات 
تا اواسط ماه آگوســت هم ادامه پیدا کنند، به این ترتیب 
آن دسته از باشــگاه  هایى که تا پایان ماه ژوئن امسال با 
بازیکنان شــان قرارداد دارند دچار بالتکلیفى درباره آینده 

این بازیکنان شده بودند.
فیفا اما براى برطرف کردن این مشــکل این اختیار را به 
هر یک از فدراســیون هاى زیرمجموعه اش داده اســت 
که بازه زمانى نقل وانتقاالتشــان را براساس شرایط لیگ 
تعیین کنند. آن دسته از فدراسیون هایى هم که بازه زمانى 
نقل وانتقاالتشان را به فیفا اعالم نکنند، باید تابع تصمیمى 
باشند که فدراسیون جهانى فوتبال براى آنها اتخاذ مى کند.

براین اســاس آغاز فصل نقل وانتقاالت در هر کشور پس 
از پایان فصل جارى در آن کشــور خواهد بود و پایان آنها 
به عنوان یــک قانون عمومى قبل از شــروع فصل جدید 
خواهد بــود، این مــدت نباید بیــش از 12 هفته به طول 
بینجامد. پنجره دوم نقل وانتقاالت هم در اواســط فصل 

آغاز مى شود و نباید بیش از چهار هفته به طول بیانجامد.
در بخشنامه اى که فیفا براى شــش کنفدراسیون و 211 
فدراسیون و اتحادیه عضو آماده کرده و نشریهAS به آن 

دسترسى پیدا کرده، مواردى درباره به پایان رسیدن مدت 
قرارداد بازیکنان هم ذکر شده که در ذیل آمده است:

ـ اگر پایان مدت قــرارداد بازیکنى با تاریخى که پیش  1ـ 
از این براى پایان فصل در نظر گرفته شده منطبق باشد، 
مدت پایان قرارداد باید تا تاریخ اعالم شده جدید براى پایان 

فصل، تمدید شود.
ـ اگر زمان شروع قراردادى، تاریخ مقرر قبلى براى آغاز  2ـ 
فصل آینده باشد، آغاز همکارى طرفین باید تا تاریخ جدید 

تعیین شده براى شروع فصل آینده به تعویق بیافتد.
ـ در صورت همپوشــانى پیدا کردن فصول یا بازه هاى  3ـ 
ثبت نقل وانتقاالت، اگر تمام طرفین به توافق همه جانبه 
دست پیدا نکنند، اولویت با باشــگاه قبلى براى استفاده از 
بازیکن تا زمان به پایان رسیدن فصل است تا به این شیوه 
از تمامیت لیگ ها و جام هاى داخلى و رقابت هاى قاره اى 

حفاظت شود.
ـ بدون لطمه به اصالحیه هاى توصیه شده درباره تاریخ  4ـ 
قراردادها، پرداخت هرگونه حق الزحمه  مرتبط با قراردادى 
قبل از شــروع تاریخ یک قرارداد باید تا فرا رسیدن تاریخ 
جدید تعیین شــده براى آغاز فصل آینده یا آغاز اولین بازه 

زمانى تعیین شــده براى انجام نقل وانتقــاالت به تعویق 
بیافتد. مقــررات راهنما براى پیروى در خصوص فســخ 

قرارداد ها عبارتند از:
یک) تمام درخواســت ها براى تمدید زمــان پایان فصل 
کنونى مورد تأیید قرار خواهند گرفت. تمام درخواست ها 
براى تمدید یا اصالحیه در مورد بــازه  زمانى پنجره هاى 
نقل وانتقاالتى که پیش از این شروع شــده باشند، تأیید 
خواهند شد، مادامى که مدت آنها از حدود تعیین شده که 16 

هفته است،  فراتر نرود.
دو) فدراســیون ها مجاز خواهند بــود تاریخ هاى فصل و 
بازه هــاى نقل وانتقاالت را هم از طریــق TMS و هم 

اطالع رسانى به فیفا خارج از این سیستم تعیین کنند.
سه) به عنوان موردى اســتثنا براى بند یک ماده 6 قوانین 
مربوط به نقل وانتقاالت، بازیکن حرفه اى که قراردادش 
به خاطر شیوع کرونا منقضى یا فسخ شده است، بدون توجه 
به تاریخ انقضا یا فسخ قراردادش، این حق را خواهد داشت 
که خارج از بازه زمانى تعیین شــده بــراى نقل وانتقاالت 
نامش در یک فدراســیون (به عنوان بازیکن جدید) ثبت

 شود.

فیفا به فدراسیون ها اختیار الزم را داد

احترامى که در قبرستان ها دفن شده است 
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مزایده
شماره مزایده: 139904302004000009 تاریخ ثبت: 1399/01/24 آگهى مزایده پرونده 
اجرایى به شماره بایگانى: 9705859 ششــدانگ آپارتمان دفتر کار پالك شماره 10298 
فرعى از 12 اصلى مفروز و مجزى شده از 10254 فرعى از اصلى مذکور قطعه 22 واقع در 
بخش 14 ثبت غرب اصفهان بمســاحت 52/48 مترمربع به آدرس: اصفهان اتوبان شهید 
خرازى کوچه 74 شهید پرورش پالك 2 مجتمع تجارى ستاره که سند مالکیت آن با شماره 
چاپى 146075 سرى ج سال 94 با شماره دفتر الکترونیکى 139520302025002875 
ثبت و صادر شده است باحدود و مشخصات: شماًال: در سه قسمت، که قسمت دوم آن شرقى 
است. اول دیواریست مشترك بطول 4/19 متر به دفتر کار قطعه 19 دوم دیواریست بطول 
3/18 متر به راه پله و آسانسور مشاعى سوم درب و دیوار است بطول 5/09 متر به راه پله و 
آسانسور مشاعى شرقا: دیواریست مشــترك بطول 4/59 متر به دفتر کار قطعه 21 جنوبا: 
دیوار و پنجره است بطول 8/19 متر به فضاى پشت بام غربا: دیواریست بطول 7/87 متر 
به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن فضاى ملک مجاور شماره 2972 فرعى از شماره 
12 اصلى قرار دارد. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق در طبقه پنج واحد شماره 1 
ضلع جنوب غربى که یک واحد ادارى و به مساحت تقریبى 52/48 مترمربع مى باشد و در 
زمان بازدید در تصرف آقاى سید حسین مرتضوى قرار داشته و طبق اظهار ایشان مدت 3 
سال است که در تصرف وى مى باشد و داراى یک سالن و آشپزخانه و دستشویى دیوارها 
از pvc و درب ورودى چوبى ضد ســرقت دربهاى خارجى آلومینیوم و گرمایش و پکیج 
وسرمایش اسپیلت داراى برق جداگانه و آب مشترك و گاز مشترك و کف سالن از پارکت 
داراى آسانسور و راه پله از سرامیک و سنگ مى باشد. ملکى آقاى مسعود کاظمى که طبق 
سند رهنى شماره 41685 – 95/06/08 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 101 اصفهان 
در رهن بانک صادرات واقع مى باشد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه فاقد بیمه نامه مى باشد. 
و از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1399/02/15 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور 
سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه چهارصد میلیون تومان 
(400/000/000تومان) شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد میگردد 
ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1399/01/27 
درج و منتشر میگردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول میگردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این 
اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت 
گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. 
ضمنًا برنده مزایده باید مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مهلت پنج روز در حساب صندوق 
ثبت تودیع تماید و اال مبلغ على الحساب دریافتى قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد. م الف: 812255 یعقوبى – سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /1/122

ابالغ راى ماده 169 آیین نامه اجراء
شــماره نامه: 139904902003000648 تاریــخ نامه: 1399/01/24 شــماره پرونده: 
139704002129000668/3 شــماره بایگانــى پرونده: 9707525/1  شــماره پرونده 
:1397040021229000668/1 شــماره بایگانــى پرونده : 9700874 شــماره ابالغیه  
:139906402129000001 تاریخ صدور:1399/01/19 آگهى ابالغ راى ماده 169 آیین 
نامه اجراء به محمد بختیاروند با توجه به این که قبال مفاد اجرائیه به علت عدم شناســایى 
آدرس به وسیله نشر آگهى به محمد بختیاروند نام پدر :حشمت اهللا تاریخ تولد: 1377/02/01 
شماره ملى :1160347050 شماره شناسنامه :1160347050 به نشانى : اصفهان –خ حکیم 
نظامى – کد پستى 8479999999 ا ابالغ گردیده لذا بدین وسیله متن راى صادره سرپرست 
اداره ثبت لنجان به شماره ابالغیه 139906402129000001 به شرح بین الهاللین ذیل 
الذکر نیز به نامبرده ابالغ مى شود. ((پرونده اجرائى قرارداد بانکى کالسه 9700874 اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان بانک کشاورزى شــعبه زرین شهر به استناد قرارداد 
بانکى شماره 792659222 مورخ 1395/04/24 براى وصول طلب ، علیه  محمد بختیاروند 
(وام گیرنده) و على جمالى گله و نعمت  اله  بختیاروند (ضامنین)اقدام به صدور اجراییه تحت 
پرونده کالسه 9700874 نموده است.از اموال متعهد( محمد بختیاروند)مستند به نامه شماره 
1462/98/25/44 مورخ 1398/06/27 رئیس پلیس راهور  ف.ا.ش. لنجان، یک دستگاه 
پژو پارس tu5  مدل 1395 پالك 67-971 ب 24 توقیف شده است.شخص ثالث به نام 
خانم پوران درویشى به موجب مشروحه وارده به شماره 12321 مورخ 1398/12/21 منضم 
به تصاویر  مصدق شده مبایعه نامه عادى مورخ 1396/10/27 و سندرسمى وکالت تعویض 
پالك شماره 35520 مورخ 1396/11/02 دفترخانه 309 گز و برخوار و سند تفویض وکالت 
شماره 73249 مورخ 1397/04/23 دفتر اسناد رسمى شماره 54 گزو برخوارو دادنامه شماره 
98009970368202309مورخ 1398/11/19 شعبه 2 دادگاه  تجدیدنظر استان اصفهان و 
استشهادیه که مالکیت متقاضى(خانم پوران درویشى) نسبت به خودرو مورد توقیف را گواهى 
نموده اند، اعالم نموده که خودروى فوق ابتدا از طرف محمد بختیاروند (مدیون نامبرده )به 
آقاى یزدان کریمى واگذار گردیده و اینجانب پوران درویشــى خودروى مذکور  را از یزدان 
 tu5 کریمى خریدارى نموده  ام و تقاضاى خود مبنى بر رفع توقیف یک دستگاه پژو پارس
مدل 1395 پالك 67-971 ب 24 را ارائه نموده است. راى  << با بررسى  سوابق پرونده 
اجرائى کالسه 9700874  و در اجراى ماده 169 آئین نامه  اجراى  مفاد اسناد رسمى الزم 
االجراء مصوب 1387/6/11 به درخواست خانم پوران  درویشى رسیدگى و مدارك و دالیل 
وى در خصوص ادعاى مالکیت نسبت به یک دستگاه پژو پارس tu5 مدل 1395پالك 67-
971 ب 24 بررسى و با توجه به تصاویر مصدق شده مبایعه نامه عادى مورخ  1396/10/27 
و سند رسمى وکالت تعویض پالك شــماره 35520 مورخ 1396/11/02 دفترخانه  309 
گز و برخوار و سند تفویض وکالت شــماره 73249 مورخ 1397/04/23 دفتر اسناد رسمى 
شماره 54 گز  و برخوار و دادنامه شــماره 98009970368202309 مورخ 1398/11/19 
شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان    اصفهان و استشهادیه که مالکیت متقاضى (خانم پوران 
درویشى ) نســبت به خودروى مورد توقیف را گواهى نموده اند ، در نتیجه درخواست خانم 
پوران درویشى را به  عنوان اعتراض به توقیف یک دســتگاه پژو پارس tu5 مدل 1395 
پالك 67-971ب 24 محسوب و مســتند به ماده 63 آئین نامه اجراى  مفاد اسناد رسمى 
الزم االجراء مصوب 1387/6/11 درخواســت وى را مورد قبول واقع و راى  به رفع توقیف 
خودرو  موصوف ( یک دستگاه پژو پارس tu5 مدل 1395 پالك 67-971  ب 24 ) صادر 
مینماید.معترض به این راى مى تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، شــکایت خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در زرین شــهرخیابان کارگر و یا هیات محترم 
نظارت ثبت استان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهارباغ باال – اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان ( روبه روى بیمارستان شریعتى) تسلیم و گواهى تسلیم شکایت خود 
را به اداره ثبت اسناد لنجان تحویل تا موضوع اعتراض برابر بند 8 ماده 25 اصالحى قانون 
ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگى گردد.  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
لنجان – مصطفى شمسى)) م الف: 812510 نادعلى- مسئول اجرا شعبه اول اجراى اسناد 

رسمى اصفهان/1/120
ابالغ اخطاریه ماده 87

شماره پرونده : 139804002003001428/1 شماره بایگانى پرونده : 9802009/1 شماره 
آگهى ابالغیــه :139803802003000632 تاریخ صــدور : 1398/12/25  آگهى ابالغ 
اخطاریه ماده 87-آئین نامه اجراى اسناد رســمى پرونده 9802009 بدین وسیله به آقاى 
حمیدرضا تقى تاش ساکن : اصفهان  - خیابان عسکریه – خیابان شمس – نبش انورى که 
طبق گزارش مامور مربوطه آدرس متن سند شناســائى نگردیده، ابالغ مى شود که  مقدار 
نه سهم مشاع از هفتاد و دو سهم  عرصه واعیان پالك ثبتى 8573 فرعى از 14915 اصلى 
واقع در  بخش 5اصفهان متعلق به شما در قبال طلب خانم مرجان بنیانیان و 0/05 اجرائى 
متعلقه بازداشــت گردیده  لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى مراتب به 
شما اخطار مى شود هر گونه واگذارى و نقل و انتقال از طرف شما به هر عنوان  از عناوین 
حقوقى (صلح –هبه-.....)نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمى  شود. 
این آگهى فقط  یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ و منتشر میگردد. م الف:812292 

یعقوبى - رییس اداره  اجراى اسناد رسمى اصفهان/1/121

حصروراثت
 زهرا مهدیه نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 647 به شــرح دادخواست به کالسه 
9900009 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان باجیه سیاسى نجف آبادى بشناسنامه 13507 در تاریخ 92/6/27 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا مهدیه نجف 
آبادى ش ش 647 ، (فرزند متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 814376/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/1/123
فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 139985602030000083      خانم مهین حرى فرزند نصراله با وکالت امیر قلى 
حرى فرزند نصراله باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت یک و یک- چهارم سهم مشاع از شش سهم ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 48 فرعى مجزى شده از 172 اصلى واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که  سند مالکیت آن بمیزان 2/5 سهم مشاع از 6 سهم درصفحه 419 دفتر 
127 امالك ذیل ثبت 19661/9056 بنام رضا معین نجف آبادى فرزند محمد حسین ثبت 
و سند بشماره چاپى 2/253928 صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند انتقال 48493 مورخه 
1352/4/23 دفترخانه 23 نجف آباد تمامت مقدار فوق به نامبرده و میترا حرى فرزند نصراله 
بالسویه انتقال گردیده و سند به مهین حرى اختصاص یافته است و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/01/27، 811383/م الف - مهدى 

صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/1/124
حصروراثت

 سعید شکرالهى داراى شناسنامه شماره 1679 به شــرح دادخواست به کالسه 14/99 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 
شکرالهى بشناسنامه 32 در تاریخ 98/9/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. هوشنگ شــکرالهى ش ش 64 ، 2. پریوش 
شکرالهى ش ش 1038 ، 3. سعید شــکرالهى ش ش 1679 ، 4. یحیى شکرالهى ش ش 
3782 ، 5. وحید شکرالهى ش ش 696 ، 6. پروانه شــکرالهى  ش ش 3615، 7. جمشید 
شکرالهى  ش ش 886 8. فریدون شکرالهى ش ش 164(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد814332/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/1/125
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته به خواسته الزام خوانده به خواسته مطالبه 
وجه چک به طرفیت خوانده ابوالقاسم قاسمى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1050/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 99/2/29 ســاعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 

تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 814382/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/1/126

اخطار اجرایى
 شماره 735/98 به موجب راى شماره 967 تاریخ 98/10/24 حوزه 5 شوراى حل اختالف 
شهرستان امیرآباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مجتبى احمدى-محمد مظاهرى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت به نحوتضامنى پرداخت مبلغ هشت میلیون 
تومان بابت اصل خواسته و پرداخت دویست و بیست و پنج هزار تومان هزینه هاى دادرسى 
و تاخیردرتادیه از صدور گواهى عدم پرداخت به مبلغ 93/11/13، 93/12/11 ، 94/1/11، 
94/3/11 لغایت اجراى حکم و پرداخت حق الوکالــه وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له 
اجرایى و پرداخت نیم عشر هزینه دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: 
مجتبى سفرى با وکالت سمیه رستمى  به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مجتمع ارشاد 
دفتر وکالت آقاى حقیقى ماده 34قانون اجراى احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

814386/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد/1/127
اخطار اجرایى

 شماره 566/98 به موجب راى شــماره 885تاریخ 98/10/1 حوزه 5 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سلطان آجرلوئى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خســارت تاخیردرتادیه 88/3/31 و پرداخت ســى هزار تومان بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له اجرایى و پرداخت نیم عشر هزینه دولتى درحق 
صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت سمیه رستمى  به نشانى: 
نجف آباد خ امام کوى ارشاد مجتمع ارشاد دفتر وکالت آقاى حقیقى ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 814390/م الف-شعبه پنجم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 1/128

در حالى که به نظر مى رســد دولت چین بحران شیوع 
ویروس کرونا در این کشور را مهار کرده و اوضاع با شیبى 
مالیم در حال آرام شدن اســت، اما با گزارش شناسایى 
ابتالى 108 نفر جدید به ویروس کرونا در این کشــور 
نگرانى ها از احتمال شــیوع موج جدیدى از بیمارى در 

کشور مبدأ آن یعنى در چین افزایش یافته است.
این مسئله به ویژه براى کشورهایى نگران کننده خواهد 
بود که در صدد هستند طى روزهاى آتى و در حالى که به 
هیچ وجه از نظر مهار بیمارى در شرایط چین قرار ندارند، 
کســب و کارها را به مرور آغاز کنند و اوضاع را به سمت 

عادى شدن پیش ببرند.

ابتالى 108 مورد جدید به ویروس کرونا آن هم در کشور 
چین که با سیاست سفت و سخت قرنطینه اپیدمى کرونا 
را مهار کرده خبر نگران کننده اى است؛ هر چند که طبق 
اعالم دولت چین از این موارد جدید کشــف شــده، 98 
مورد از میان مســافران خارجى و تنها ده مورد از داخل 

چین بوده باشد.
پاندمى ویروس کرونا راه حلى ملى ندارد و نیازمند یک 
برنامــه جهانى هماهنگ و همــکارى همه دولت هاى 
دنیاســت و حصول این همکارى در حالى که دولت ها 
اختالفات زیادى حتى در نامگذارى این ویروس دارند، 

چشم انداز مثبتى ندارد.

مؤسس اورژانس اجتماعى با اشــاره به اینکه افزایش آمار 
خودکشى ربطى به بحران کرونا ندارد از نبود مهارت کافى 

در مواجهه با مشکالت و چالش ها انتقاد کرد.
در روزهاى اخیر وحید قبادى دانا، رئیس سازمان بهزیستى، 

از روند افزایشى خودکشى در استان تهران خبر داده بود.
سیدحسن موســوى چلک، مؤســس اورژانس اجتماعى 
123، درباره وضعیت ســالمت روان در کشــور گفت: در 
شرایط کنونى جامعه به دلیل شیوع کرونا پرداختن به مقوله 
خشونت، خودکشى و... مى تواند جنبه یادگیرى داشته باشد. 
او تأکید کرد: خشونت در جامعه را مى توان در ابعاد مختلف 
مورد بررســى قرار داد. بحران کرونا همچون بسیارى از 

بحران ها نشــان دهنده قوت و ضعف افراد است. از سوى 
دیگر نشان دهنده موضوع تاب آورى اجتماعى در خانواده و 

محیط هاى اجتماعى است.
این مددکار اجتماعــى تأکید کرد: کرونا به ما نشــان داد 
مهارت هاى الزم براى داشــتن یک خانواده پویا، بانشاط 

و آرام را نداریم.
این مددکار اجتماعى افزود: بر اســاس آمار منتشر شده از 
سوى پزشکى قانونى در سال هاى 97 و 96 میزان خودکشى 
11 درصد نسبت به سال هاى گذشــته آن افزایش داشته 
است. در شرایط عادى هم وزارت بهداشت اعالم مى کرد 

23 تا 25 درصد مردم حداقل یک اختالل روانى را دارند. 

زنگ خطر عادى سازى 
زودهنگام

آمار خودکشى
 ربطى به کرونا ندارد

هشدار درباره 
بحران گرسنگى 

   رکنا |  «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل 
در پیامى در توییتر درباره بروز بحران گرســنگى به 

دلیل شیوع ویروس کرونا هشدار داد.
 وى در این پیام نوشت: «ما نمى توانیم اجازه دهیم 
که بحران کوویــد-19 به یک بحران گرســنگى 
نیز تبدیل شــود. ما باید در شکســت کرونا متحد 
باشــیم و از فقیرتریــن و آســیب پذیرترین هــا 

حمایت کنیم.»

نفس کشیدن حیوانات
 از دست انسان ها

   عصرایران | این روزها که اکثر شهرهاى جهان 
به دلیل شــیوع کرونا در قرنطینه اند، تصاویرى از 
ورود حیوانات به شهرها منتشــر شده است. مثل 
حضور پوما (شــیر کوهى) در شــیلى که با خلوت 
شدن شهر ســانتیاگو براى غذا به خیابان ها آمده 
بود. یا اردك هایى کــه ناگهــان در پاریس فرود 
آمدند و جلــوى چشــم مــردم از خیابانى خلوت

 گذشتند. 
حضور طاووس ها در شهر رونداى اسپانیا پربیننده 
شــد و گوزن خالدارى که در خیابان خلوت شــهر 
ترینکومالى در سریالنکا قدم مى زد. وقتى انسان ها 
در خانه ماندند، حیوانات در خیابان هاى خالى قدم 

زدند./1602

فقدان مدارك
به اطالع مى رســاند کارت بازرگانى شرکت 
صدف بتن سپاهان به شماره 14005490805 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.

فقدان مدارك
بدین وســیله اعالم مى گردد مجوز دفتر طراحى 
شــماره 120-20متعلق به آقاى احمد نیکدار به 
شماره نظام مهندسى 00055-310-23 مفقود 

گردیده است و از درجه  اعتبار ساقط مى باشد.

روى موج کووید-19

الگوى سوئد در تعامل با کووید- 19، که تمام جهان را 
فرا گرفته، توجه همه را به خود جلب کرده است. برخى، 
از خونسردى سوئدى ها در تعامل با این فاجعه انسانى، 
انتقاد مى کنند، فاجعه اى که بسیارى از قدرت هاى بزرگ 
را در حالت جنگ با یک موجود نامرئى قرار داده است. 
در شرایطى که کرونا در تعدادى از شهرهاى اصلى سوئد 
و در رأس آن، استکهلم شیوع پیدا کرده، امروز خطرات 
جدى در مورد سرایت آن به دیگر شهرهاى این کشور 

نیز وجود دارد.
«استفان لوفین»، نخست وزیر سوئد در مناسبت هاى 
مختلف تأکید کرده که سوئدى ها هم استراتژى فاصله 
گذارى و قرنطینه را در پیش گرفته اند؛ اما هر کشورى 
به شــیوه خاص خود این اســتراتژى را اجرا مى کند. 
ســوئد آموزش مجازى یا همان آموزش از راه دور را در 
دانشگاه ها و دبیرستان ها اجرایى و تجمعات بیش از 50 
نفر را ممنوع کرده؛ پروتکل هاى خاصى را براى رستوران 
ها و کافى شاپ ها تعیین کرده و آماده است در صورت 
لزوم، اقدامات بیشترى در این زمینه اتخاذ کند. ضمن 
آنکه تمام مردم ســوئد به این دستورالعمل هاى اعالم 

شده از سوى دولت خود عمل کردند.
آنچه باعث برانگیخته شدن جدال زیادى در خارج از سوئد 
شده است، بسته نشدن مرزهاى این کشور، مانند دیگر 
دولت هاى بزرگ اروپایى از قبیل ایتالیا، فرانسه و اسپانیا 
و اعالم نشــدن حالت فوق العاده است. عالوه بر اینکه 
مقامات ســوئدى ارتش را به خیابان نیاوردند تا مردم را 

مجبور به اجراى فاصله گذارى کنند.
دولت سوئد شرایط را با توجه خاصى بررسى کرده و بین 
شــیوع ویروس و مخاطرات آن و امکانات در دسترس 

براى مقابله با آن، توازن برقرار کرد. شایان ذکر است که 
دولت هاى اسکاندیناوى در حال حاضر در حال بررسى 
موضوع بازگشت دانش آموزان به مدارسشان هستند و 
در این باره، از تجربه سوئد و نتایجى که به آن دست یافته 

است، بهره مند مى شوند.
هیئت ملى بهداشت در ســوئد، با آرامش و عقالنیت با 
مسئله شیوع ویروس کرونا برخورد کرد؛ هر چند که با 
بحرانى استثنایى مواجه بود و باید با ویروسى ناشناخته 
مقابله مى کرد که تا کنون هیچ دارویى براى آن وجود 

ندارد.
وزارت بهداشــت ســوئد، خواســتار تعطیلــى 
رستوران ها، کارخانه ها و حتى آرایشگاه ها نشد؛ همانطور 

که تعطیلى مدارس را در ضمن برنامه هاى خود قرار نداد؛ 
اما همزمان، از مردم خواست  با احتیاط رفتار کرده و از 

انجام سفرهاى غیر ضرورى خوددارى کنند.
عالوه بر این، وزارت بهداشت سوئد شفافیت کاملى را 
در رابطه با مردم و دادن اطالعات به آنها در پیش گرفت. 
سوئدى ها براساس تجربه استقرار دموکراسى طوالنى 
در این کشــور، به مؤسســات خود اعتماد داشته و به 
آموزش هاى آن عمل مى کنند؛ بــدون آنکه نیازى به 

اعمال زور علیه مردم باشد.
تا کنون، دولت ســوئد تصمیم گرفته اســت پنج بسته 
حمایت مالى را به مردم اختصاص دهد و صدها میلیارد 
دالر را براى حمایت از بخش سالمت و بهداشت و کمک 

به کسانى که شغل هاى خود را  از دســت داده اند، در 
نظر گرفته اســت و این، عالوه بر کمک هاى دولت به 
استاندارى هاســت که در نتیجه کاهش فعالیت هاى 
تولیدى و خدماتــى، بخش زیادى از درآمــد خود را از 

دست داده اند.
این در حالى اســت که مقامات سوئدى تالش زیادى 
براى ایجاد بیمارستان هاى صحرایى، افزایش تعداد 
دســتگاه هاى تنفس مصنوعى و تأمین مســتلزمات 
حمایت ویــژه از کارکنان بخش بهداشــت و درمان 
کرده اند؛ تا اندکى از فشــار وارد شده به کارکنان این 

بخش، بکاهند.
تمام این اقدامــات، باعث ادامه زندگى در مؤسســات 
اقتصادى مختلف و همزیســتى آن با بحــران کرونا 
شده است؛ بســیارى از ســوئدى ها در منازل خود با 
استفاده از تکنولوژى هاى پیشرفته موجود، به فعالیت 
شغلى شان ادامه مى دهند و به موازات آن، متخصصان و 
پژوهشگران بیمارى هاى همه گیر در این کشور، در حال 
انجام آزمایش ها و یافتن واکسن مفیدى براى قربانیان 

کووید- 19 هستند.
سوئدى ها نیز مانند دیگر کشورها درگیر کرونا هستند، 
اما ســعى بر آن دارند تا با حکمت، عقالنیت و آرامش، 
براى تمام احتماالت آماده باشند. مؤسسات دموکرات 
در ســوئد، نقش خود را به کامل ترین شــکل ممکن 
ایفا مى کنند و تمام تصمیم گیرى هــا معموًال پس از 
بررسى هاى عمیق و مشارکت تمام جریان ها در سطوح 
مختلف، اتخاذ مى شود و به همین دلیل، مردم سوئد با 
طیب خاطر تصمیمات مسئوالن را مى پذیرند و به آن 

احترام مى گذارند.

تجربه متفاوت سوئد در «همزیستى با کرونا» 
«اســتیون کینگ»، نویســنده 
مشــهور آمریکایــى و خالــق 
داســتان هاى ژانر وحشت درباره 
چــاپ آخریــن رمانــش و تأثیر 
ویروس کرونا بر داستان این کتاب 

خبر داد.
کینگ در مصاحبه بــا رادیو ملى 
آمریکا درباره تأثیر ویروس کرونا 
بر آخریــن رمانش صحبت کرد و 
گفت: «این کتاب که قرار اســت 
در سال 2021 منتشر شود، به دلیل 

شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان تغییرات اساسى داشته است.»
کینگ در این مصاحبه گفت: «من فکر کردم اگر قرار است که این کتاب 
در سال آینده منتشر شود کسى نمى گوید که در زمان نوشتن این رمان چه 
اتفاقاتى روى زمین افتاده است. پس سعى کردم بخش هایى از داستان را 

تغییر دهم.»
به گفته نویسنده آمریکایى در آخرین رمانش شخصیت هاى داستان سوار 
کشتى مى شوند ولى کینگ مجبور مى شود آن را تغییر دهد چون امسال به 

علت ویروس کرونا تمام سفرهاى دریایى و هوایى لغو شده است.
کینگ گفت: «وقتى به شرایط امسال نگاه کردم که همه پروازها و سفرها 
لغو شده است مجبور شدم شروع داستان را از ســال 2019 قرار دهم که 
وضعیت کامًال عادى بود.» پیش از این کینــگ در پیامى توییترى گفته 
بود خوانندگانش احساس مى کنند وضعیت کشورهاى جهان شبیه رمان 

ترسناك «ایستادگى» شده است.
رمان «ایستادگى»، داستانى ترسناك فانتزى پسارستاخیزى است که در 
سال 1987 منتشر شد. در این داســتان همه مردم جهان گرفتار ویروسى 
مرگبار مى شوند. این ویروس مرگبار در آزمایشگاه هاى بیولوژیکى آمریکا 

ساخته شده که جمعیت دنیا را به کام مرگ مى برد.

سلطان ژانر وحشت داستانش را 
بخاطر کرونا تغییر داد
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منیزیم مــاده اى معدنى اســت که بــراى عملکرد 
بدن ضرورت دارد. این ماده در بــدن وجود دارد و در 
استخوان ها، بافت هاى نرم و سلول ها یافت مى شود و 
در بیش از 300 سیستم آنزیمى که مسئول همه چیز، از 
کنترل فشار خون گرفته تا سنتز DNA و ایجاد انرژى 
براى عملکرد بدن هستند، نقش دارد. از آنجا که این 
ماده معدنى مسئول بسیارى از عملکردهاى بدن است، 

کمبود منیزیم مى تواند براى سالمتى مضر باشد.
بعضى از دالیل کمبود منیزیم عبارتند از بیمارى هاى 
دستگاه گوارش، سن باال و دیابت نوع 2. عالیم اولیه 
کمبود منیزیم بى اشتهایى، تهوع، استفراغ، خستگى 
و ضعف اســت. مى توان کمبود منیزیم را با خوردن 
غذاهایى مثل سبزیجات برگى، آجیل و دانه هایى که 

حاوى منیزیم زیادى هستند، درمان کرد.
کمبود منیزیم زیاد شایع نیست، اما گاهى اتفاق مى افتد. 
تخمین زده مى شود که 2/5 تا 15 درصد جمعیت دچار 
کمبود سطح منیزیم در خون هستند. بعضى از دالیل 

این کمبود عبارتند از:
1-بیمارى هاى گوارشى

بعضى از بیمارى هاى گوارشى مثل سلیاك یا سندرم 
روده تحریک پذیر منجر به اسهال مزمن و کم شدن 

توان بدن در جذب مواد مغذى مى شود.
2-پیرى

بر اساس پژوهشى که در سال 2008 انجام شد، پیرى 
خود یکى از عوامل خطرســاز کمبود منیزیم است. در 
حقیقت، کسانى که بیشــتر در معرض کمبود منیزیم 
هستند، افراد پیر و افراد بسیار بیمار هستند. با افزایش 
سن، بدن بخاطر تغییر در اسید معده، در جذب منیزیم و 
سایر مواد مغذى دچار مشکل مى شود. از طرف دیگر، 
بیشتر افراد پیر داروهایى مصرف مى کنند که ممکن 

است در جذب منیزیم تداخل ایجاد کنند.
3-دیابت نوع 2

دیابت، مخصوصاً نوع 2، یکى از عوامل خطرساز است. 
افراد مبتال به دیابت نوع 2، دچار مقاومت به انسولین 

هســتند که احتمال دفع مقادیر زیاد منیزیم از طریق 
ادرار را افزایش مى دهد.

نشانه هاى کمبود منیزیم
نشانه هاى اولیه: از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ، 

خستگى و ضعف.
نشانه هاى کمبود پیشرفته  منیزیم: بى حسى و مورمور 
شدن بدن (خواب رفتگى)، انقباض و گرفتگى عضالت، 
تشنج، تغییر شخصیت، ضربان غیرعادى قلب و اسپاسم 

عروق کرونرى.
کمبود منیزیم مى تواند منجر به پایین آمدن سطح دیگر 
مواد معدنى هم بشود. مثًال کمبود شدید منیزیم مى تواند 
خود را به شکل کمبود کلسیم یا پتاسیم نشان دهد که 
دلیل آن نقش مهم منیزیم در هم ایستایى یا تعادل مواد 
معدنى است. البته کمبود شــدید منیزیم شایع نیست، 

هرچند ناکافى بودن سطح منیزیم زیاد دیده مى شود. 
غذاهاى سرشار از منیزیم عبارت اند از: سبزیجات برگى 
(مثل اسفناج یا کلم برگ)، آجیل (بادام، بادام هندى، 

بادام زمینى)، لوبیاها و حبوبات (لوبیاى سیاه، لوبیا قرمز، 
اِدامامه (سویاى نارس پخته شده)، بادام زمینى)، میوه ها 
(آووکادو، موز، سیب) و غالت غنى شده (یعنى غالتى 

که ویتامین ها و مواد معدنى به آنها اضافه شده).
البته مى تــوان از مکمل هاى منیزیم هم اســتفاده 
کرد، اما بهتر است که مواد مغذى مستقیمًا از غذاها 
دریافت شوند، چون غذاها داراى مواد مغذى هماهنگ 
دیگرى هستند که مى توانند به جذب منیزیم توسط 
بدن کمک کنند و این مــواد در مکمل هاى غذایى 

وجود ندارند.
اگر مــى خواهید از مکمل اســتفاده کنیــد، حتمًا با 
پزشــکتان یا یک متخصص تغذیه مشــورت کنید. 
مکمل هاى منیزیم در انواع مختلف با سطوح جذب 
مختلف در بازار وجود دارند. بعضى از رایج ترین انواع 
این مکمل ها، به ســختى جذب مى شوند و ممکن 
است باعث مشکالت ناخوشایند گوارشى، مثل گاز، 

نفخ و اسهال شوند.

عالیم کمبود منیزیم چیست و 
چطور باید آن را درمان کرد؟

دانشــمندان چینى دو بخش بیمارستان هوشنشان در 
ووهان را مورد بررســى قرار دادند و دریافتند که انتقال 
ذرات ویروس کرونا در هوا در فاصله 3/9 مترى اتفاق 
مى افتد؛ ویروس همچنین روى سطح دستگیره درها و 

موس هاى رایانه وجود دارد.
این مطالعه نشــان مى دهد که مبتالیان به 
کروناویروس مى توانند عفونت را در فاصله 
3/9 مترى پخش کننــد که این مقدار فاصله 
مســاوى با دو برابر قوانیــن فاصله گذارى 

اجتماعى است.
این گروه تحقیقاتى انتقــال ذرات معلق هوا 
(آئروسل) را مشاهده کردند و دریافتند ذرات 
معلق آلوده به ویروس کرونا چندین ســاعت 
در هوا باقى مى ماننــد، اما این ذرات ویروس 
در هوا با قطرات سرفه یا عطسه که در عرض 

چند ثانیه بــه زمین مــى افتند یا روى ســطوح باقى 
مى مانند، متفاوت است.

آنها همچنین پى بردند ذرات کرونــا در هوا عمدتًا در 
ارتفاعات پایین از فاصله 3/9 متــرى انتقال مى یابند، 

اگرچه مقادیر کمترى از این ذرات آلوده در ارتفاعات باال 
از فاصله 2/4 مترى انتقال مى یابد، در نتیجه فاصله یک 
و نیم مترى براى جلوگیرى از انتقال آن در مکان هاى 

عمومى کافى نیست.

هنوز مشخص نیســت ذراتى که از فاصله 3/9 مترى 
مى توانند انتقال یابند عفونى هستند یا خیر، با این حال 
سازمان بهداشت جهانى تا کنون ریسک ابتال به ویروس 

کرونا را از این فاصله کم مى داند.

عالوه بر این، تحقیقات نشان مى دهد این ویروس به 
دلیل گرانش و جریان هوا بیشــتر بر روى سطح زمین 
مى ماند. میزان باالیى از ویروس کرونا در ســطوحى 
مانند موس هاى رایانه اى، سطل آشغال، تخت خواب 
و دستگیره درها و مکان هایى که بیشتر با 

دست تماس دارند، مشاهده شده است.
به گفتــه این گــروه تحقیقاتــى نیمى از 
نمونه ها که از کف کفش کارکنان بخش 
مراقبت هاى ویژه گرفته بودند، مثبت اعالم 
شد، بنابراین ممکن است کف کفش هاى 
کادر درمانى به عنوان حامل ویروس کرونا 

عمل کنند.
دانشمندان معتقدند که قرنطینه کردن افراد 
مشکوك به ویروس کرونا راهکار مناسبى 
براى کنترل کووید-19 نیست، همچنین 
از آنجایى که اکثر افــراد در خانه تجهیزات کافى براى 
پیشــگیرى و درمان این بیمارى ندارند، محدود کردن 
ویروس به خانواده ها به ســادگى منجر به انتقال این 

ویروس به سایر افراد خانواده مى شود.

حســین آقا میرى، فوق تخصص مغز و اعصاب و عضو 
هیئت علمى دانشگاه علوم پزشــکى شهید بهشتى با 
اشاره به اینکه اضطراب و اســترس در شرایط بحرانى 
امرى طبیعى اســت، اظهار کرد: از زمان شیوع پاندمى 
ویروس کرونا افراد زیادى با عالئم شدید تنگى نفس به 
مراکز درمانى با تصور اینکه به کرونا مبتال شده اند مراجعه 
مى کنند. وى با بیان اینکه تنگى نفس علل مختلف دارد، 
افزود: تنگى نفس مى تواند به دلیل ابتال به بیمارى هاى 
ویروسى نظیر کرونا باشد و یا به دنبال استرس ناشى از 
ابتال به بیمارى ایجاد شود. این فلوشیپ درمان سکته هاى 
مغزى توضیح داد: تنگى نفس ناشى از کرونا، دائمى است 
و با فعالیت بیشتر مى شــود و عالئم همراه با این تنگى 
نفس تب، سرفه هاى خشک و درد بدن است. آقا میرى با 
بیان اینکه تب از عالئم کروناست، خاطرنشان کرد: این 
موضوع که فردى دچار تب مى شود و یا احساس گرما یا 
داغى شدید در بدن دارد، کامًال متفاوت است. وى افزود: 
باال رفتن تب صرفاً به معناى باال بودن درجه حرارت بدن 
است که باید با دماسنج تشخیص داده شود؛ بنابراین مردم 
هر ُگرگرفتگى یا احساس داغى را به منزله ابتال به کرونا 
یا باال رفتن دماى بــدن تلقى نکنند. عضو هیئت علمى 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى تأکید کرد: تنگى 
نفس در افرادى که این روزها استرس هاى شدید ناشى 
از ابتال به کرونا را تجربه مى کنند یا پیش از این نیز به این 
بیمارى دچار بوده اند، با انجام فعالیت ذهنى و جسمى بهتر 
مى شــود؛ در حالى که در افراد مبتال به ویروس کرونا با 
فعالیت و یا حتى راه رفتن، این تنگى نفس هر لحظه بیشتر 
مى شود. آقا میرى گفت: تنگى نفس هایى که به صورت 
حمله هاى ناگهانى باشد؛ به طورى که فروکش کرده و 
دوباره پس از مدتى به وجود مى آید، به احتمال زیاد ناشى 
از اضطراب و استرس است و به ویروس کرونا ربطى ندارد.

دبیر انجمن تغذیه البرز گفت: مصرف گوشــت، حبوبات 
پخته، شیر، لبنیات و ماهى ها براى رشد قد مفید است.

زهرا احدى گفــت: پیروى از یک رژیم متنــوع و متعادل 
شرط الزم براى دستیابى به حداکثر استعداد ژنتیک براى 
افزایش طول استخوان هاست ومواد پروتئینى به خصوص 
در نوع حیوانى و گیاهى آن از اجزاى اصلى مورد نیاز براى 
رشد است. وى افزود: مصرف گوشت، حبوبات پخته، شیر 
و لبنیات و ماهى ها از نظر پروتئینى و تأمین اسیدهاى آمینه 
مورد نیاز براى ساخت هورمون هاى رشد مفید هستند. او 

گفت: عنصر روى در رشد و بلوغ، سالمت و شادابى پوست، 
مو و ناخن تأثیر قابل توجهى دارد و به همین دلیل کمبود 
آن مى تواند مشکل ساز شود. دبیر انجمن تغذیه البرز افزود: 
مهمترین منبع کلســیم، لبنیات وآجیل هایى نظیر بادام 
درختى و سبزیجاتى مثل کلم بروکلى هستند که براى رشد 
قد مفید است. احدى گفت: کمبود روى، ویتامین A، آهن، 
منیزیم، ویتامین C و D، کلسیم هم ممکن است در کوتاه 
قدى کودکان نقش داشته باشــد. او گفت: خواب کافى و 

ورزش بسیار در تنظیم هورمون رشد مؤثر است.

خوردن غذاهاى پرنمک عوارض جبران ناپذیــرى براى بدن دارد و 
سالمتى انسان را به خطر مى اندازد.

1.  افزایش فشار خون
نمک مى تواند فشار خون شما را افزایش دهد، تا حدى که ممکن است 
شما را دچار سکته یا نارسایى هاى قلبى کند. تقریبًا یک سوم جمعیت 
کسانى که سن باالیى دارند، دچار فشار خون هستند، کاهش مصرف 
نمک و ورزش منظم به شــما این باور را خواهد داد که ســطح فشار 

خونتان تحت کنترل است.
2.  ایجاد سرطان معده 

افرادى که در برنامه  غذایى خود مقدار زیادى نمک مصرف مى کنند، 
به نسبت دیگران بیشتر در معرض ابتال به سرطان هستند. هلیکوباکتر 
پیلورى، باکترى است که در بیمارى هاى مرتبط با معده همانند سرطان 

یا زخم معده با هم در ارتباطند. نمک به آستر معده  شما آسیب مى رساند 
و آن را در برابر این باکترى آسیب پذیر مى سازد. به عالوه به یاد داشته 
باشید که مردان نسبت به زنان به میزان بیشترى در خطر مبتال شدن 

به سرطان هستند.
3. اختالالت کلیوى 

سنگ کلیه بیمارى بسیار دردناکى اســت که متأسفانه این روزها به 
طور تصاعدى در حال گســترش اســت. مقصرش هم نمک است! 
زمانى خطرناك خواهد شــد که همراه با فشــار خون باال باشد. این 
دو عامل باعث مى شــود تا کلســیم اضافه از طریق ادرار دفع نشود. 
زیاد شدن کلســیم نیز باعث به وجود آمدن ســنگ کلیه خواهد شد 
و همچنین فشــار خون بسیار باال هم باعث فشــار بیشترى بر کلیه 

مى شود.

4. ایجاد نفخ
نفخ در بعضى موارد به دلیل نگهدارى آب درون بدن پدیدار مى شود. 
مصرف زیاد نمک مى تواند شرایطى را به وجود بیاورد که بدنتان تا 50 
اونس آب در خود نگه دارد. شما مى توانید با کم کردن مصرف نمک، 

بالفاصله شاهد کاهش نفخ معده تان  شوید.
5. پوکى استخوان

خانم ها به علت خواص هورمون هایشان شدیداً مستعد پوکى استخوان و 
استخوان بندى ضعیف هستند. زمانى که بین مردان و زنان مقایسه انجام 
دادیم، زنان ریسک بسیار باالترى را در این زمینه پذیرا هستند. برنامه 
غذایى پر نمک، باعث کم شدن کلســیم مى شود. همچنین مصرف 
زیاد نمک، رابطه مستقیم با دریافت زیاد سدیم داشته و سدیم زیاد هم 
مساوى با ضعف استخوانبندى است. زمانى هم که بدنتان کمبود کلسیم 

داشته باشند، روده هاى شما از استخوان هایتان کلسیم جذب مى کنند. 
پس یکى دیگر از دالیل پوکى استخوان مصرف زیاد نمک است.

6. تنگى نفس شما را بدتر مى کند
نمک مســتقیمًا باعث به وجود آمدن تنگى نفس نمى شود، اما عامل 
بسیار زیادى براى افزایش عالمت هاى آســم است. بیماران آسمى 
اگر مصرف نمکشان را کم کنند، به نتیجه قابل مشاهده اى دست پیدا 
خواهند کرد. افراد بزرگسال نباید بیشتر از 6 گرم نمک در روز مصرف 
کنند و کودکان هم خیلى کمتر از این مقدار. کودکان زیر یکسال بیش 
از یک گرم نمک در روز احتیاج ندارند. این مقدارى است که از شیر مادر 
یا شیر خشک تأمین خواهد شد. مصرف متعادل نمک کمک خواهد 
کرد تا درصد ابتال به انواع بیمارى ها کم بشود. به خاطر داشته باشید 

نمک بیشتر براى مزه است، عاقالنه بخورید و سالم زندگى کنید.

مصرف زیاد نمک باعث چه بیمارى هایى مى شود؟
کنند. 

عامل
سمى 
 پیدا 
صرف 
یش 
 مادر

واهد 
شید 

خوراکى هایى که براى رشد قد مفید است 

آیا هر نوع تنگى نفس 
نشانه ابتال به کروناست؟

آگهى تغییرات
شرکت راه و ساختمانى آذین آراسته سپاهان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 19286 
و شناســه ملى 10260401750 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/02/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 
23بدین شرح اصالح شد : عده اعضاى هیات 
مدیره هیات مدیره شــرکت مرکب از سه الى 
هفت نفر مى باشد که از بین سهامداران انتخاب 
مى شوند و هر کدام به تنهایى یا تماما توسط 
مجمع عمومى عادى یا عادى به طور فوق العاده 
قابل عزل مى باشند اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (815057)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى مصرف کارکنان اداره پست 
اصفهان به شماره ثبت 4420 و شناسه ملى 
10260255720 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1398/10/30و نامه 
شــماره109472 مورخ 1398/11/7 اداره 
تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: ســعید صمیمى کدملى:( 1284867390 
) به ســمت رئیس هیئت مدیــره و عبداله 
یوسفى کدملى:( 4621621971 ) به سمت 
نایب رئیــس هیئت مدیــره و امید وزیریان 
کدملى:( 1287017037) به سمت منشى 
هیئت مدیــره و اصغر محمــودى کدملى:( 
1091064962 ) به سمت مدیر عامل براى 
مدت 3 سال انتخاب شــدند کلیه قراردادها 
و اســناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات 
و اوراق بهادارپــس از تصویب هیأت مدیره، 
با امضاى آقاى اصغر محمودى (مدیرعامل) 
و سعید صمیمى (رئیس هیئت مدیره) و مهر 
شــرکت معتبر خواهد بــود واوراق عادى با 
امضاء آقاى اصغر محمودى (مدیرعامل) و مهر 
شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (815034)

امکان انتقال کرونا از فاصله 3/9 مترى

آگهى تغییرات
شــرکت تعاونى مصرف کارکنان اداره پست 
اصفهان به شــماره ثبت 4420 و شناسه ملى 
10260255720 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1398/10/28 و نامــه شــماره 109472 
مــورخ 1398/11/7 اداره تعاونــى اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســعید صمیمى 
کدملــى 1284867390 و عبداله یوســفى 
کدملى 4621621971 ومســعود محمودى 
کدملــى 1287151256 و اصغــر محمودى 
کدملى1091064962 وامید وزیریان کدملى 
1287017037 به عنوان اعضاى اصلى واصلى 
ســعید پیمان کدملى 1291176047 وبهروز 
شــمس کدملى 1141201410 وعلى اصغر 
ترابى مزرعه ملکى کدملى 5659623158 به 
عنوان اعضاى على البدل هیأت مدیره شرکت 
تعاونى براى مدت سه ســال وحسین عابدى 
جندانى کدملى 5659864562 وایوب فرجى 
کدملى 6219860276 به عنوان بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت تعاونى براى مدت یک سال 
مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (815036)

آگهى تغییرات
شرکت راه و ساختمانى آذین آراسته سپاهان 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
19286 و شناســه ملى 10260401750 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/02/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
آقاى یوسف بهاءلو هوره 4623141187به 
ســمت رئیس هیئت مدیره آقاى فضل آذرى 
1091335338 بــه ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره آقاى على مراد بهــاء لو هوره 
4622842297 به ســمت مدیرعامل آقاى 
اسماعیل درخشــان هوره 1292849479 
به سمت عضو هیئت مدیره خانم طاهره بهاء 
لوهوره 1092212760 به سمت عضو هیئت 
مدیره خانم زهره بهار لوهوره 1092252762 
به ســمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضاى رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر 
است. ضمنا مدیرعامل شرکت نامبرده مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهــد بود اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(815067)

آگهى تغییرات
شرکت معادن گستر پارس ایرسا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63586 و 
شناســه ملى 14008797790 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: موسســه روان پژوهش صدر به شناسه 
ملــى 10260632762 و حمیدرضــا 
خیــرى بــه کدملــى 1291098720 و 
کــد پســتى 8194943655 و ســاره 
خدائى بــه کدملــى 1289125813 و 
کــد پســتى 8194943655 بعنــوان 
اعضاى اصلــى هیات مدیــره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. میالد خدائى 
بــه کدملى 1270329650 و کدپســتى 
8194943655 و بهروز تیمورى سیچانى 
بــه کدملى 1288701977 و کدپســتى 
8194943655 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (815097)

آگهى تغییرات
شرکت معادن گســتر پارس ایرسا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63586 و 
شناســه ملــى 14008797790 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/09/15 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : احمد زهره نســب به شــماره ملى 
1283067031 بــه نمایندگى موسســه 
روان پژوهــش صدر بــه شناســه ملى 
رئیــس  بعنــوان   10260632762
هیئــت مدیــره و حمیدرضــا خیــرى به 
کدملــى 1291098720 و کــد پســتى 
8194943655 بعنوان مدیر عامل و ساره 
خدائى به کدملى 1289125813 و کد پستى 
8194943655 بعنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل: چک، ســفته، بــروات، قراردادها، 
عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
حمیدرضا خیرى و با مهر شرکت معتبر است. 
مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بــود اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى اصفهان (815099)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ســپاس و ســتایش خداوندى را که مى شناســندش بــى آنکه دیده باشــندش، 
خداوندى کــه آفریننده اســت بــى آنکه اندیشــه و فکــرى بــه کار دارد. 
خداوندى که پیوسته باقى و برقرار است و همیشه بوده است ، آنگاه که نه 
از آسمان و برج هایش اثرى بود و نه از حجاب هاى عظیم و ناگستردنى اش 
نشانى، نه از شب تاریک و نه از دریاى آرام و نه از کوه ها با دره هاى گشاده و 
نــه از دره هــاى دراز پیچاپیچ و نــه از زمین گســترده و نــه از موجودى 

صاحب اراده و توان بر روى آن .
موال على (ع)

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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پیامک: 30007642       و      09132008640
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