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قاتالن کلیه را بشناسیدخرابى تلفن هاى همراه در اصفهان افزایش یافته است عیوضى: انتشار آلبوم، دیگر سود اقتصادى ندارددیوان محاسبات به وظیفه خود عمل نمى کند پایان کار آقاى پرافتخار در تیم ملى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آخرین وضعیت کودکان کرونایى اصفهان
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کرونا چه فایده اى براى 
سیاره زمین داشته است؟

گزارش یک مرگ دردناك

روحانى جمعه ها چه 
کارى انجام مى دهد؟
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ترافیک هسته 
مرکزى اصفهان 
خطرناك است

ویروس کرونا این روزها تمام ابعاد زندگى 
افراد را تحت تأثیر قرار داده و 

کلیدواژه هایى، چون شستشوى مکرر 
دست ها و ضدعفونى سطوح، بیشتر از هر 
چیزى در اخبار و منابع مختلف شنیده و ...

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان 
گفت: وکالت نامه هایى که منقضى شــده، بعد از 
این کــه مراکز تعویض پالك باز شــد، تا دو ماه 

معتبر هستند.
محمدرضا محمدى در گفتگو با «فارس» با اشاره 
به مراکز تعویض پالك اظهار داشت: بر اساس 
دستورالعمل کشــورى مراکز تعویض پالك و 
آموزشــگاه هاى رانندگى به دلیل تراکم و تجمع 
انسانى از مراکز پر خطر در حوزه انتشار ویروس 
هستند و اگر شرایط مناسب درخصوص بهداشت 
این مراکز رعایت شــود، بنا بر دستور ستاد ملى 

مبارزه...
4

جشنواره فیلم کودك اصفهان برگزار مى شود اما در پاییزجشنواره فیلم کودك اصفهان برگزار مى شود اما در پاییز
به رغم درخواست ها در روزهاى اخیر؛ به رغم درخواست ها در روزهاى اخیر؛ 

رئیس بیمارستان کودکان امام حسین (ع) تشریح کرد

در این شرایط هر تصمیمى تنش زا 
خواهد بود

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن معتقد اســت که نحوه پرداخت قرارداد 
بازیکنــان در فوتبال ایــران نامنظم بــوده و به همیــن دلیل براى 
تصمیم گیرى درباره کاهش دســتمزد بازیکنان بایــد همه موارد در 

نظر گرفته شود.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

صدور دستور
 توقف تخریب

 خانه بنکدار اصفهان

جزئیات اعزام مشموالن به سربازى در شرایط کرونا
2

جوجه هاى یک روزه چرا معدوم شدند؟

محمد طیبى: محمد طیبى: 

به ما گفتندبه ما گفتند
 براى رفتن به ورزشگاه براى رفتن به ورزشگاه
 از جنازه ما رد شوید!

حسین امیرى-مدیر امور مالى             حبیب قاسمى- شهردار شهرضاحسین امیرى-مدیر امور مالى             حبیب قاسمى- شهردار شهرضا

آگهى مزایده (مرحله اولآگهى مزایده (مرحله اول – – نوبت دوم) نوبت دوم)

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه دوم از جلسه 255 مورخ 98/12/13 شوراى اسالمى شهر شهرضا اجاره جایگاه 
CNG واقع در خیابان گاز(( با سهم پایه 75٪(هفتاد و پنج درصد) براى شهردارى و 25٪(بیست و پنج درصد) براى متقاضى)) را از 

طریق مزایده عمومى و به مدت یکسال به شرکت هاى واجدالشرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 

داخلى 242 مسئول امور قراردادهاى  شهردارى تماس حاصل نمایند.
*آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 99/02/09 دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در 

واحد حراست شهردارى مرکزى
*تاریخ گشایش اسناد: ساع ت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 99/02/10 در محل شهردارى شهرضا

* به پیشنهادات مخدوش،مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*پیشنهاددهندگان باید مبلغ 200,000,000 ریال(دویســت میلیون ریال) را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده 

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

 م الف: 818503*شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

اجاره بهره بردارى از جایگاه اجاره بهره بردارى از جایگاه CNGCNG خیابان گاز واقع در خیابان گاز(کمربندى)  خیابان گاز واقع در خیابان گاز(کمربندى) 
خیابان به شماره اشتراك خیابان به شماره اشتراك 21081235002108123500

حسین امیرى-مدیر امور مالى             حبیب قاسمى- شهردار شهرضاحسین امیرى-مدیر امور مالى             حبیب قاسمى- شهردار شهرضا

آگهى مزایده ( مرحله دوم آگهى مزایده ( مرحله دوم –– نوبت دوم) نوبت دوم)

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه چهارم جلســه 239 مورخ 98/11/01 و مصوبه دوم، جلسه 232 مورخ 98/10/15 
شوراى اسالمى شــهر مغازه هاى واقع در بازارچه سبزى شهرضا و اعیانى کشتارگاه دام شهردارى شهرضا را از طریق مزایده عمومى 

بفروش برساند.
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 

داخلى 241  مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
*آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 99/02/09 دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در 

واحد حراست شهردارى مرکزى
*تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 99/02/10 در محل شهردارى شهرضا(حضور متقاضیان بالمانع مى باشد.)

* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*پیشنهاددهندگان باید حداقل 5٪ مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقدبه حساب سپرده 3100000052002 بانک ملى 

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

 م الف: 818494*شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

فروشفروش مغازه هاى  مغازه هاى واقع در بازارچه سبزى شهرضا واقع در بازارچه سبزى شهرضا 
فروش اعیانى کشتارگاه دام شهردارى فروش اعیانى کشتارگاه دام شهردارى شهرضاشهرضا

بازیگر «پایتخت»: 
فعًال من «استندباى 
نقى» هستم!
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نماینده مردم فالورجان در مجلس در رابطه با گزارش 
رئیس دیوان محاســبات در خصوص تفریغ بودجه 97 
گفت: آقاى عادل آذر خیلى راحت تر مى توانستند، گزارش 
خود را در جلسه با اعضاى دولت و دیوان محاسبات مطرح 
کنند، نباید این گزارش بــه تریبون ها و فضاى مجازى 

کشیده مى شد.
ناصر موسوى الرگانى ادامه داد: دیوان محاسبان و دولت 
اگر با اســتدالل با هم صحبت مى کردند مى توانستند 
همدیگر را مجاب کنند. در صحبت ها تناقض زیاد است. 
اگر سازمان هاى نظارت مثل دیوان محاسبات و دادستان 
دیوان به وظیفه خود عمل مى کردند، نباید بعد از یکسال 

چنین گزارشى را اعالم مى کردند که 4/8 میلیارد دالر از 
ارزهایى که براى واردات کاالى اساســى تخصص پیدا 

کرده، سرانجامش مشخص نیست. 
او گفت: در خصوص حقوق هاى نجومى، آقاى نوبخت 
در آن زمان گفتند که 2000 نفر حقوق نجومى بگیر داریم 
که رفته رفته این عدد کم شد و بعد در گزارش دیگر، آقاى 
عادل آذر 343 نفر را اعالم کردند، چطور شد که 2000 
نفر به 343 نفر رسید؟ چطور شد که آقاى عادل آذر  مجدد 
از حقوق هاى نجومى گله کردند؟ پس دیوان محاسبات 
به وظیفه خود عمل نمى کند. این مسائل باعث مى شود 

تا اعتماد مردم به نظام و مسئولین کم شود.

رئیس ســازمان وظیفه عمومــى ناجا با اشــاره به اعزام 
اردیبهشت ماه سربازان در سراســر کشور در مورد برخى 
نگرانى ها در مورد ســالمتى این افراد گفت:  من متوجه 
نگرانى خانواده ها هستم، اما این اطمینان را مى دهم که ما 
نیز نگران سالمت این عزیزان هستیم و تمام تالشمان را 
براى مراقبت از آنان انجام داده ایم. سربازان هنگام اعزام 

طى چندین مرحله غربالگرى مى شوند.
سردار تقى مهرى با بیان اینکه در هریک از این مراحل اگر 
فرد مشکوك به کرونا تشخیص داده شود، از اعزام جلوگیرى 
خواهد شــد، گفت: عالوه بر این اقدامات، فاصله گذارى 
اجتماعى در اتوبوس هاى اعزام سربازان نیز اعمال شده و 

آنان یکى در میان روى صندلى ها حضور خواهند داشــت. 
رئیس ســازمان وظیفه عمومى ناجا تأکید کرد:  عالوه بر 
این موارد، تمامى سربازان و همچنین پرسنل نظامى که از 
پادگان خارج شده باشند به ازاى هر بار ورود مجدداً وضعیت 
سالمتى شان بررسى خواهد شد. در داخل آسایشگاه ها نیز 
فاصله گذارى اجتماعى رعایت شــده و فاصله تخت ها از 
یکدیگر به دو متر افزایش یافته است. عالوه بر آن فضاهاى 
پرتردد ضدعفونى مى شود.  کیفیت غذا  و خورد و خوراك 
بیشتر شده اســت. وى تأکید کرد: با اقدامات انجام شده 
محیط هاى پادگانى وضعیت بهداشــتى بهترى از فضاى 

بیرونى شهر و معابر خواهد داشت./1624

دیوان محاسبات به وظیفه 
خود عمل نمى کند

جزئیات اعزام مشموالن به 
سربازى در شرایط کرونا

چرا آمار ابتال به کرونا در 
کاشان باالست؟

   ایلنا | دکتر ســید علیرضا مروجى، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکى کاشان، منطقه کاشان 
را به ســبب کم تحرکى، تغذیه نامناسب، آمار 
باالى ســکته هاى قلبى و مغــزى به میزان 
دو برابر آمار کشــورى و برخى از عادت هاى 
نامناسب را بسیار آســیب پذیر دانست و گفت: 
طبیعى است هنگام شیوع بیمارى هایى مانند 
کووید- 19 به شــدت کاشــان درگیر شود و 
آمــار مراجعه شــهروندان به مراکــز درمانى 

افزایش پیدا کند./1629

ابتالى پزشک ایرانى به 
کرونا در فرانسه

   برترین ها | پروفســور یزدان یزدان پناه، 
مسئول ایرانى  االصل مقابله با کرونا در فرانسه 
به این ویروس مبتال شــد. ایــن متخصص 
ایرانــى تبار و عضو شــوراى علمى فرانســه 
که سال هاســت مســئولیت تحقیــق درباره 
بیمارى هاى ویروســى در این کشور بر عهده 
دارد دوران نقاهت ناشــى از ابتــال به کرونا را 

مى گذراند. 
پروفسور یزدان پناه، مســئول بالینى-درمانى 
و تحقیقاتى ویروس کرونا در فرانسه و رئیس 
بخش بیمارى هاى عفونى بیمارستان «بى شا» 
پاریس که از او به عنوان اعضاى مورد اعتماد 
«امانوئل ماکرون» در شوراى علمى فرانسه نام 
برده مى شود به دلیل ابتال به بیمارى کووید- 

19 در بیمارستان بسترى است.

محرومیت 3 دوپینگى
   سایت فدراسیون کشتى | با اعالم 
ستاد مبارزه با دوپینگ ایران، سه کشتى گیر به 
دلیل اســتفاده از مواد غیرمجاز، با محرومیت 
رو به رو شدند. بر این اســاس مرتضى قیاسى 
چکا به مدت شش ماه، رســول گرمسیرى به 
مدت یکســال و کیوان رضایى به مدت چهار 
ســال با محرومیت روبه رو شــده اند و شروع 
محرومیت نامبردگان از تاریخ 3 اسفند ماه سال 

1398 است.

درگذشت متخصص 
بیهوشى به علت کرونا

   عصرایران | دکتــر غالمرضا فخرى پس 
از پنج  روز تحمل بیمــارى در روز 29 فروردین 
به علت درگیرى با بیمارى کرونا در حین خدمت 
به خیل شهداى مدافع ســالمت پیوست. وى 
متولد سال 1349 بود. مراسم خاکسپارى پیکر 
این شهید در شــهر برازجان پس از طى مراحل 
بهداشتى در بهشــت زهرا(س) تهران و طبق 
پروتکل ســتاد مقابله با شــیوع ویروس کرونا 

انجام شد.

جزئیات واریز وام  
یک میلیونى

   فرارو | ســخنگوى تســهیالت حمایتى 
کرونا درباره فرصت ارسال کدملى به سرشماره 
وزارت رفاه براى دریافت وام تسهیالتى کرونا 
گفت: اگر سرپرســتان خانوار تا 31 فروردین 
ماه (امشــب) پیامک حاوى کدملــى خود را 
ارســال کنند، وامشــان تا چهارم اردیبهشت 
واریز مى شــود، اما کســانى که تا هفته آینده، 
(هفتم اردیبهشــت ماه) کدملى خود را ارسال 
مى کنند تالش مى کنیم تا واریز وام پنج شنبه 
هفته بعد برایشان صورت گیرد. کدملى تان را 
مستقیمًا به سرشماره 6369 ارسال کنید. این 
وام یک میلیون تومان به ازاى هرخانواده است 
و بازپرداخت آن به صورت خودکار از یارانه کسر 
مى شود و 30 قســط 35 هزار و 100 تومانى با 

کارمزد 4 درصد خواهد بود./1630

استان ها تقسیم بندى مى شوند
   پایگاه اطالع رسانى ریاست جمهورى | 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى روز شنبه در 
ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: وزارت بهداشت و درمان 
مأموریت دارد بر اساس معیارهاى تعریف شده و پذیرفته 
شده جهانى استان ها و شهرهاى کشور را نسبت به شرایط 
شیوع بیمارى در ســه وضعیت مشخص تقسیم بندى 
کرده و در هفته هاى آتى پروتکل هاى مرتبط با آنها که با 

معیارهاى مشخص تعریف شده اند را اجرا کنند./1632

تأثیر کرونا بر فضاى سیاسى 
   اعتمــاد آنالیــن | نماینــده اصفهــان و عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره تأثیر کرونا 
بر فضاى سیاسى کشــور هم توضیح داد: تأثیر کرونا بر 
فضاى سیاسى کشور مثبت بود. کرونا باعث شد نگاه ها 
در فضاى سیاسى کشور واقع گرایانه تر شود. همچنین 
گروه هاى سیاسى در این شــرایط کمتر به اختالفات 
دامن مى زنند. حیدر عابدى گفت: گروه هاى سیاسى در 
شرایط کنونى کمتر در جامعه توقعاتى ایجاد مى کنند، در 
حالى که پیش از این بدون توجه به توان دولت، توقعات 
جامعه را باال مى بردند. در حال حاضر میدان از کسانى که 
برایشان مهم نبود امید در جامعه بمیرد یا کاهش پیدا کند 
گرفته شده است. گروه هاى سیاسى به یکدیگر نزدیک تر 

شده اند و همگرایى روزبه روز بیشتر مى شود./1633

کرونا را گیج کردى!
   برترین ها | ابطحى، فعال سیاسى در توییتر خود 
نوشت: سیاست آقاى روحانى از بقیه دنیا موفق تر بود. این 
مقدار برنامه هاى مختلف اعــالم کرد. باز کنید. ببینید. 
بروید سفر. نروید. اینا باز باشه. اونجا نباشه که کًال کرونا 
گیج شده. دنبال یکى مى شود که اخبار طالیى از داخل 

دولت بیرون بدهد تا تکلیفش روشن شود.

قرنطینه را بشکنید!
   عصرایران | «دونالد ترامپ» خواستار بازگشایى هر 
چه زودتر کسب و کارهاست. او روز جمعه با نوشتن سه 
توییت تحریک آمیز از هوادارانش در سه ایالت خواست 
تا قانون قرنطینه را بشکنند. فرمانداران سه ایالت فوق از 
حزب دموکرات هستند و مخالف بازگشایى زودهنگام 
کسب و کارها هستند.  او دیروز نیز در توییت توهین آمیز 
«نانسى پلوسى» را دیوانه خطاب کرد و از او خواست به 
واشنگتن برگردد و براى مردم صدمه دیده از بحران کرونا 
فکرى بکند و قانونى تصویب کند. ترامپ و پلوسى با هم 

قهر هستند و صحبت و جلسه اى نداشته اند.

سایت حاج فردوسى 
از دسترس خارج شد

   اعتماد آنالین | سایت حاج فردوسى، فرد معممى 
که از طریق دعا خواندن براى مشتریان خود پول دریافت 
مى کرد و خود را پدر معنوى کمال و سعادت مى خواند، از 
دسترس خارج شد. در روزهاى اخیر انتقادهاى بسیارى 
به عملکرد حاج فردوسى در فضاى رسانه اى مطرح شد. او 
در قسمتى از  منوى سایت خود، جایى را به عنوان التماس 
دعا طراحى کرده بود که در ازاى ثبت نام و واریز پول از 
طرف مردم به صورت ثبت نام در این سامانه اینترنتى، 
براى آنها دعا مى خواند. او نوشته بود دعا براى برگشت 
سالمتى کسانى که به کرونا مبتال شــده اند 66/666 
تومان و اگر هم بیرون از ایران هســتید براى دریافت 

دعاى ویژه 11/11 یورو پرداخت کنید.

وداع با 405
   عصر ایران | فرشــاد مقیمــى، مدیرعامل گروه 
صنعتى ایران خودرو از طراحى پلتفرم خودروى برقى خبر 
داد و گفت: با جدیت درحال توسعه محصوالت هستیم. 
محصول 405 نیز طبق برنامه زمانبندى تعیین شده در 
تابستان از مدار تولید خارج خواهد شد. تولید این محصول 

صرفاً براى انجام تعهدات ادامه خواهد داشت./1634

خبرخوان

روزنامه «ایران»، خبرى منتشر کرده که نشان مى دهد 
کرونا هم برخى اوقات مى تواند خیر و برکت داشته باشد!

 چند روز قبل زن جوانى به دادسراى امور جنایى تهران 
رفت و از راننده یک پراید شکایت کرد و گفت: حدود 40 
روز از خانه بیرون نرفته بودم چون با شیوع ویروس کرونا 
مى ترسیدم مبتال شــوم و خانواده ام نیز گرفتار شوند تا 
اینکه مجبور شــدم بخاطر تهیه مایحتاج خانه به خرید 
بروم. کنار خیابان به انتظار تاکسى ایستادم اما خبرى از 
تاکسى نبود تا اینکه بعد از چند دقیقه خودروى پرایدى پیدا 
شد. از انتظار خسته شده بودم و به ناچار سوار شدم اما هیچ 
مسافرى نداشــت... ناگهان به خیابان خلوتى رسیدیم و 
مرد جوان از فرصت استفاده کرد و چاقویى را که به همراه 
داشت به سمت من گرفت. او مرا تهدید کرد که اگر تسلیم 

خواسته شومش نشوم مرا مى کشد. 
در حالى که داشتم به راننده التماس مى کردم تا مرا رها 
کند ناگهان چشمم به تابلویى افتاد که درباره کرونا هشدار 
داده بود این تابلو انگار تلنگرى به ذهنم زد و باعث شد تا 
نقشه اى بکشم. ناگهان شــروع به سرفه کردم و به مرد 
جوان گفتم، من کرونا دارم و االن هم مى خواســتم به 
دکتر بروم. گفتم اگر مرا رها نکنى تو هم کرونا مى گیرى. 
بخاطر مریضى من، خانواده ام مبتال شــده اند و باید در 
بیمارستان بسترى شوم. بعد هم شروع کردم به سرفه و 
ریختن آب دهان روى راننده پراید و تهدیدش کردم که 
اگر مرا رها نکند، کرونا مى گیرد. راننده هم که به شدت 
ترسیده بود، مرا از ماشــین بیرون انداخت و فرار کرد. او 
آنقدر ترسیده بود که حتى از من سرقتى هم نکرد./1623

کرونا، زن جوان را نجات داد!

عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلــى مجلس و عضو 
فراکسیون امید مجلس دهم، درباره طرح دو فوریتى مجلس 
مبنى بر اصــالح قانون انتخابات و واکنش تند عباســعلى 
کدخدایى، سخنگوى شوراى نگهبان و یکى دیگر از اعضاى 
شوراى نگهبان به این طرح نمایندگان مجلس گفت: به هر 
حال این طرح دو فوریتــى رأى آورده و به صحن مجلس 
خواهد رفت. در واقع با موضعى که کدخدایى گرفته، به طور 

قطع به یقین، این طرح با بهترین رأى تصویب مى شود. 
قاسم میرزایى نکو با بیان اینکه این طرح دو فوریتى گوشه اى 
از نظارت استصوابى را زیر سئوال مى برد، گفت: ما به دنبال 
این هستیم چیزهاى دیگرى هم به این طرح اضافه کنیم، 
مبنى بر اینکه وقتى شوراى نگهبان و اعضاى آن را انتخاب 

مى کنیم چرا نتوانیم آنها را مورد مؤاخذه قرار دهیم؟ همانگونه 
که وزیر را انتخاب و بر اعمال آنها نظارت مى کنیم. بنابراین 
چرا نمایندگان ملت نتوانند بر کسانى که خودشان انتخاب 

مى کنند، نظارت کنند؟
میرزایى نکو درباره ضرورت تصویب طرح دو فوریتى الحاقى 
به قانون انتخابات تأکید کرد: با این طرح، این گونه نیست که 
در زمان تبلیغات انتخابات، هر سخن و شنیده هایى مطرح 
شود و در واقع همه اینها چارچوب بندى مى شود. به همین 
دلیل اکنون با مطرح شــدن این طرح از سوى نمایندگان، 
کدخدامنشــى کدخدایى گل کرده و این گونه واکنش تند، 

نشان داده است.
این ســخنان میرزایى نکو در حالى اســت که کدخدایى در 
بخشى از یادداشت خود با زیر سئوال بردن اقدام نمایندگان 
نوشته بود: در خبرها آمده بود مجلس بعد از تعطیالت کرونایى 
و غیر کرونایى جلسه علنى داشــت و ناگهان یک طرح دو 
فوریتى مطرح شــد که همگان را به تعجب واداشت. وسط 
بحران کرونا چه چیز واجب تــر از اصالح قانون انتخابات؟! 
انتظارى که چهار سال به پاى آن نشسته بودیم! اول خیال 
کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنى اصالح قانون انتخابات و 
اجراى سیاست هاى کلى انتخابات موضوع دو فوریتى است! 
اما زهى خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانى است 

که علیه آنها مثًال گزارش خالف واقع داده شده است!

کدخدامنشى کدخدایى!

در روزهاى اخیــر تصاویــرى دردناك از معدوم ســازى 
جوجه هاى یک روزه منتشر شد که با توجه به شرایط کنونى 
کشور در زمینه تأمین مواد غذایى و همچنین استفاده از شیوه 
اى غیرانسانى براى این کار، واکنش هایى را به همراه داشت. 

این جوجه ها، زنده زنده دفن مى شدند. 
تعطیلى بسیارى از فست فودها، رستوران ها و غذاخورى هاى 
دانشگاهى، مراکز دولتى و... موجب کاهش مصرف مرغ و در 
نهایت کاهش قیمت مرغ شده است. همین به عاملى براى 
کاهش تولید مرغدارى ها تبدیل شده که به نظر اصلى ترین 
دلیل انجام چنین عمل غیرانسانى بوده است. اما اصل ماجرا 

از چه قرار بود؟
انجمن صنفى تولیدکنندگان جوجه یک روزه چهار روز قبل 
نامه اى به واحدهاى صنفى خود ابالغ کرده است که نشان 
مى دهد معدوم سازى دســتورى الزامى درون صنفى براى 

تنظیم میزان تولید بوده است.
همچنین معاون امور تولید دام وزارت جهاد کشــاورزى نیز 
در اظهارنظرى درباره علت اصلى معدوم سازى جوجه هاى 
یک روزه گفت: شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلى بسیارى 
از مراکز و مراسم مصرفى گوشت مرغ از جمله دانشگاه ها، 
غذاخورى ها و... شد که همین موجب کاهش حدود 3000 
تومانى قیمت مرغ شد که از میزان مصوب نیز پایین تر بود. 
وى ادامه داد: یکى از اقدامات فورى که الزم بود انجام شود 
کاهش و توقف تولید جوجه یک روزه بود. در ســتاد تنظیم 
بازار تصویب شــد تا به جاى 125 میلیون جوجه یک روزه، 
115 میلیون جوجه در یک ماه تولید شود. طبق مصوبه قرار 
نبوده جوجه معدوم شود و تصمیم گرفته شده بود که تخم مرغ 

نطفه دار کاهش یابد.
در ظاهر اتفاقى که براى جوجه هاى یــک روزه رخ داده را 
مى توان به یــک تصمیم درون صنفى بــراى تنظیم نظام 
عرضه و تقاضا ربط داد. اما زمانى که ابعاد آن بررسى مى شود و 
وضعیت صنعت مرغدارى از تولید و واردات جوجه یک روزه تا 

کشتار و توزیع و فروش مرغ بررسى مى شود، ابعاد پنهان این 
تصمیم نمایان مى شود.

کارشناسان معتقدند در زمینه کشتارگاه مرغ نوعى انحصار به 
وجود آمده و از سوى دیگر در زمینه تولید جوجه یک روزه و 
مرغدارى توسعه مناسبى رخ داده است. انحصار به وجود آمده 
در زمینه کشتارگاه ها موجب شده تا به هنگام تنظیم عرضه و 

تقاضاى آنها تعیین کننده قیمت و سود باشند.
روح ا... ایزدخواه کارشناس اقتصادى و منتخب مردم تهران در 
مجلس شوراى اسالمى در اظهارنظرى درباره علت اساسى 
کشــتار دردناك جوجه هاى یک روزه گفت: در چرخه تولید 
مرغ عدالت در سهم برى عوامل رعایت نشده است. از این رو 

موجب تکثر در تعداد واحد تولیدى جوجه و مرغدارى ها شده 
است اما در حلقه هایى از جمله شبه انحصارها هستیم. در این 
چرخه کشتارگاه ها دائماً سود مى کنند اما مرغدارى ها و صنف 
تولید جوجه با آسیب هایى از جمله ضررهاى اقتصادى روبه 
رو مى شوند. علت اصلى اتفاق کشــتار جوجه ها نیز ناتوانى 

مرغدارى ها در خرید جوجه است.
وى ادامه داد: کرونا موجب تعطیلى مراســم شــب عید و 
عروســى هاى ایــام عید شــعبان و رجب شــد که همین 
برنامه ریزى واحدهاى تولید جوجــه را مختل کرد. کاهش 
قیمت جوجه و عدم کفایت هزینه ها موجب شد تا جوجه ریزى 

براى این واحدها صرفه اقتصادى نداشته باشد.

با این حال ممکن اســت در ظاهر وزارت جهاد کشاورزى و 
معاونت دام و طیور این وزارتخانه، مقصر نباشــند اما آیا این 
معاونت از وقوع چنین شــرایطى پیش بینى الزم را نداشته 
اســت؟ آیا خبرهاى یک ماه اخیر مبنى بر کاهش مصرف 
مرغ در مراکز مختلف و کاهش قیمت مرغ تازه در بازار به آنها 
نرسیده است؟ شرایط بازار به نحوى بوده که امکان پیش بینى 
چنین شرایطى وجود داشته است و باید سریعاً تمهیدات الزم 
براى افزایش ذخیره سازى و یافتن روش ها و بازارهایى براى 
صادرات اندیشیده مى شــد تا هم از مرگ زنده جوجه هاى 
یک روزه و هم از مرگ صنعــت پرورش جوجه و مرغدارى 

جلوگیرى مى شد.

جوجه هاى یک روزه چرا معدوم شدند؟

گزارش یک مرگ دردناك

صحبت هاى روحانى درباره رســیدگى به امور کشور در 
روزهاى جمعه همواره مورد انتقاد بسیارى از کارشناسان 
و مردم قرار گرفته بود. رئیس جمهور درباره روز سهمیه 
بندى بنزین گفته بود که مانند مردم در روز جمعه فهمیده 
بود که بنزین گران شده است. البته روحانى درباره کرونا 
هم عدم تعطیلى مراکز کشور در زمان ویروس کرونا گفته 
بود دیگر از جمعه که گذشت باید همه جا باز شود که این 
هم مورد انتقاد قرار گرفته بود. حاال معاون اطالع رسانى 
دفتر رئیس جمهورى گزارشى از اقدامات وى در روزهاى 

جمعه ارائه کرده است.
علیرضا معزى روز جمعه هفته گذشته در حساب شخصى  
توییترش درباره اقدامات رئیس جمهور  نوشت: «معموًال 
رئیس جمهور، جمعه ها را به پیگیرى امور از طریق گفتگو 
با وزرا اختصاص مى دهد. امروز (دو روز پیش) هم  روحانى 
با وزراى نفت، بهداشــت و اقتصاد گفتگوهاى جداگانه 
داشــت. در این مکالمات از تولید فرآورده هاى نفتى تا 
وضعیت  کرونا و واگذارى ها در بازار  بورس، مورد بررسى 

قرار گرفت.»

روحانى جمعه ها چه کارى انجام مى دهد؟

3 پسر جوان که براى شرط بندى با دوستانشان لباس 
زنانه پوشیده و با بستن قالده به گردن در خیابان هاى 
شهر بجنورد حرکات نامتعارفى انجام مى دادند از سوى 

پلیس دستگیر شدند.
سرگرد شاکرى، فرمانده پلیس فتاى خراسان شمالى 
گفت: این افراد که 17، 19 و 21 سال داشتند، با پوشیدن 
لباس زنانه در خیابان و بســتن یک قــالده به گردن 
یکى از دوستانشــان، وى را در حالى که چهاردســت 
و پا روى زمیــن راه مى رفــت از مســیرهاى اصلى 
مرکز شــهر عبور داده و از این حــرکات فیلمبردارى 

کرده و ســپس آن را در فضاى مجازى منتشــر کرده 
بودند.

ســرگرد شــاکرى با اشــاره به واکنش مردم به این 
رفتارهاى غیرمتعارف و به دور از شئون انسانى افزود: 
پس از نشــر این تصاویر در فضاى رسانه اى، پلیس با 
جدیت وارد عمل شده و این هنجارشــکنان را در 12 

ساعت شناسایى و بازداشت  کرد.
این افراد با ابراز ندامت از رفتار خــود، علت این اقدام 
نامتعارف را چالش جرأت، شــوخى و شــرط بندى با 

دوستان خود عنوان کرده اند./1625

ماجراى پوشیدن لباس زنانه و بستن قالده

فینال مسابقه اینترنتى شطرنج «بنتربلیتس» چهارشنبه 
شب هفته گذشــته در حالى برگزار شد که شاهد رقابت 
دیدنى «مگنوس کارلسن»، قهرمان نروژى حال حاضر 
دنیا با علیرضا فیروزجا، نفر اول ریتینگ جوان جهان بود؛ 
مســابقه اى که از چندى قبل با حضور 133 بازیکن آغاز 
شد و بعد از انجام 131 بازى حذفى، فینال آن به کارلسن 
مشهور و شطرنج باز نابغه 16 ســاله ایرانى رسید. رقابت 
اینترنتى فیروزجا و کارلسن در شرایطى شروع شد که از 
همان ابتدا، بسیار نزدیک و پایاپاى بود اما در نهایت این 
علیرضا بود که موفق شــد به امتیاز 8/5 برسد و قهرمان 

این مسابقات شود.

به گزارش «شرق»، مگنوس، نفر اول رده بندى شطرنج 
جهان، با ریتینگ 2862 در حالى شکست را پذیرا شد که 
فیروزجا نفر 21 بزرگســاالن جهان و نفر اول رده بندى 

جوانان جهان با ریتینگ 2726 است. 
علیرضا فیروزجا بــا این قهرمانى، بــار دیگر با عملکرد 
بى نظیــرش دنیاى شــطرنج را مــات و مبهوت ذهن 
هوشمند خود کرد. قهرمانى او در مسابقه «بنتربلیتس» 
به قدرى بازتاب گسترده در رســانه هاى خارجى داشت 
که برترین هاى این رشته، او را مورد ستایش قرار دادند، 
طورى که حتى کارلسن بعد از شکست مقابل این بازیکن 

گفت: «علیرضا به طور حیرت آورى قوى است».

نابغه ایرانى دنیا را مبهوت کرد
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جشنواره گالب گیرى 
لغو شد

رئیـس اداره میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
گردشگرى کاشـان گفت: بر اسـاس مصوبات ستاد 
ملى مبـارزه با کرونـا، هیـچ برنامه اى امسـال براى 
جشـنواره گالب گیـرى در کاشـان و حومـه وجـود 
نخواهد داشت. مهران سرمدیان اظهار کرد: تا اطالع 
ثانـوى کلیه اماکـن تاریخـى و گردشـگرى تعطیل 
خواهـد بود و هیچ گردشـگرى را پذیـرش نخواهیم 

داشت.

صدور مجوز کنسرت آنالین
معاون امور فرهنگى و رسـانه اى اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسـالمى اصفهان گفت: سایت مستقل بخش 
موسیقى استان اصفهان آماده سازى شده  تا کالس 
آنالیـن برگـزار شـود. اصغر مختـارى اضافـه کرد: 
همچنین مجوز برگزارى کنسـرت به صـورت زنده 
به یکـى از موسسـه هاى  فرهنگى هنـرى اصفهان 
در تعامـل با یکـى از تلویزیون هـاى اینترنتـى اعطا 
شـد و براى صدور مجوز آموزش در آموزشـگاه هاى 

سینمایى استان اصفهان اقدام شده است.

پرداخت کرایه تاکسى 
QR با

مدیرعامل سـازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شـهردارى اصفهان گفت: تا دو هفته آینده پرداخت 
کرایه تاکسـى در اصفهان به صـورت الکترونیکى و 
با اسـتفاده از بارکد خـوان انجام خواهد شـد. هادى 
منوچهرى اظهار کرد: هدف از راه اندازى بارکدخوان 
QR براى تاکسـى هاى شـهر، مقابله و پیشگیرى از 

شـیوع ویروس کرونا و تامین ایمنى بیشتر رانندگان 
و شهروندان اسـت. کیف پول الکترونیک به صورت 
رایـگان در اختیار رانندگان تاکسـى قـرار مى گیرد و 
همشهریان مى توانند کرایه تاکسـى را با آپ مربوط 

پرداخت کنند.

ابتالى 10 کادر آزمایشگاهى 
به کرونا

مدیر امـور آزمایشـگاه هاى اسـتان اصفهـان گفت:
تاکنـون بیـش از 7هـزار تسـت قطعـى کرونـا 
ویروس در آزمایشـگاه هاى مرجع سـالمت اسـتان 
گرفتـه شـده اسـت. مباشـرى زاده  گفت:امـروز 
در آزمایشـگاه هاى مرجـع تسـت کرونـا 24 سـاعته 
مشـخص میشـود. وى افزود:تا امروز 10 نفـر از کادر 
آزمایشـگاهى اصفهـان بـه کرونـا ویـروس آلـوده

 شده اند.

پرداخت وام به نیازمندان 
صندوق قرض الحسـنه امداد والیت استان اصفهان 
در سـال 98 بیش از 96 میلیارد و 659 میلیون تومان 
تسـهیالت قرض الحسـنه به 16 هـزار و 382 خانوار 
نیازمند اصفهانى پرداخت کرد. سید مجتبى حجازى، 
مدیر امور شعب صندوق قرض الحسـنه امداد والیت 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه کلیه خدمات ارائه شده 
در این صندوق تحت نظـارت و اشـراف کمیته امداد 
اسـت، گفت: اولویت اصلى در این صنـدوق افزایش 

خدمت رسانى به مددجویان و نیازمندان است.

ثبت نام مسابقات قرآن کریم 
مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: ثبت نام چهل وسـومین دوره مسـابقات قرآن 
کریـم سـازمان اوقـاف از 6 اردیبهشـت مـاه آغـاز 
مى شود. حجت االسالم و المسـلمین محمدحسین 
بلک گفت: مسابقات در مرحله شهرستانى در استان 
اصفهان دربازه زمانى 24 خـرداد تا 27 تیرماه برگزار 
خواهد شـد و عالقمنـدان به شـرکت در ایـن دوره 
از مسـابقات مى تواننـد از 6 اردیبهشـت لغایـت 16 
خـرداد بـراى ثبت نـام از طریـق مراجعه به سـایت
 www.my.oghaf.ir ویـا ادارات اوقـاف اقـدام

 کنند.

خبر

مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شــرکت آبفا استان 
اصفهان عنوان کرد: پــس از تصفیه نهایــى آب، کلر 
باقیمانده در آب بین 0/8 تا یک PPM است که با وجود 
این مقدارماده گندزدایــى در آب، ویروس کامًال از بین 

مى رود.
فهمیه امیرى اظهار کرد: بدنه ویــروس کرونا از چربى 
تشــکیل شــده که در معرض ماده گندزدایى که قرار 
مى گیرد، کامًال از بین مى رود. وى تصریح کرد: اولویت 
شرکت آبفا اصفهان تأمین و توزیع آب سالم و بهداشتى 
است، که براین اساس در سطح استان آزمایشگاه هاى 
متعددى، کیفیت آب را از لحاظ میکروبى، شــیمیایى و 

فلزات ســنگین مورد آزمایش قرار مى دهند. وى افزود: 
در سطح استان عالوه بر آزمایشــگاه هاى ثابت، همه 
روزه اکیپ هاى ســیار کیفیت آب را از نظر پارامترهاى 

میکروبى، شیمیایى و فلزات سنگین آزمایش مى کنند.
امیرى در پاسخ به ســئوال احتمال ضرر ماده گندزداى 
موجود در آب براى سالمتى گفت: آب شرب تصفیه خانه 
باباشیخعلى به روش ازن گندزدایى مى شود و میزان کلر 
طورى تنظیم مى شــود  که طبق دســتورالعمل وزارت 
  PPM بهداشت میزان کلر باقیمانده در آب از 0/8 تا یک
باشد و این مقدار به طور قطع براى سالمتى مردم هیچ 

گونه مشکلى ایجاد نمى کند.

ذوب آهن اصفهان در ســال 1398 در حــوزه فروش 
و صادرات عملکــرد خوبى از خود به جاى گذاشــت و 
رکوردهاى جدیدى از جمله در صادرات، میزان و ارزش 

فروش ثبت کرد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان ضمن بیان مطلب فوق 
گفت: این شــرکت در سال گذشــته موفق شد میزان 
صادرات محصوالت اصلى خود را به یک میلیون و 154 
هزار ُتن برساند که افزایش 28 درصدى نسبت به سال 
1397 داشته است. در ســال 1397 ذوب آهن اصفهان 

900 هزار تن صادرات داشت.
منصور یزدى زاده افزود: ثبــت باالترین ارزش فروش 

(تحویل) در ســال، در تاریخ ذوب آهن اصفهان و ثبت 
رکورد باالترین ارزش فروش (تحویل) در ماه، در تاریخ 
ذوب آهن اصفهان به میــزان 1137 میلیارد تومان در 
اســفند 98 از جمله دســتاوردهاى این شرکت در سال 
گذشته است. همچنین تناژ تحویلى محصوالت فرعى و 
فوالدى ذوب آهن در سال گذشته دو میلیون و 622 هزار 
تن بود. وى با اشــاره به حضور این شرکت در بازارهاى 
جدید دو کشــور اروپایى و یک کشور آسیایى، گفت: در 
 CE Markingسال گذشــته موفق به تمدید گواهینامه
براى صــدور محصوالت به اروپا شــدیم کــه با وجود 

تحریم ها صورت گرفت. 

افزایش تناژ صادرات 
ذوب آهن در سال 1398

احتمال انتقال کرونا از طریق 
آب صفر است

رییس اتحادیه تلفن ثابت و همراه اصفهان گفت: خرابى 
گوشى هاى تلفن همراه پس از شــیوع بیمارى کرونا و 
به دلیل ضد عفونى کردن نادرست افزایش یافته است 
و مراجعه هاى زیــادى در این زمینــه در چند روز اخیر 

داشته ایم.
حسن میرشمشیرى افزود: امکان انتقال ویروس کرونا 
از گوشى تلفن همراه که از وســایل ُپر کاربرد مى باشد، 
زیاد است به همین دلیل الزم اســت این دستگاه ضد 
عفونى شود اما عده اى از مردم این کار را درست انجام 

نمى دهند.
وى با بیان اینکه این موضوع به آســیب وارد شدن به 
بسیارى از گوشى هاى تلفن همراه به دلیل نفوذ مواد ضد 

عفونى کننده و آب به داخل آن ُمنجر شده است، اظهار 
داشــت: واحدهاى ارائه خدمات و تعمیر گوشــى تلفن 
همراه در چند روز گذشته با مراجعات زیاد مردم در این 

زمینه مواجه شده اند.
میرشمشیرى با اشاره به اینکه براى ضد عفونى کردن 
گوشى تلفن همراه بهتر اســت از الکل خالص استفاده 
شــود، توضیح داد: براى این کار بهتر است از پاشیدن 
مستقیم الکل به گوشــى خوددارى کرد بلکه ابتدا یک 
دستمال را با آن مرطوب و سپس گوشى را با دستمال، 

ضد عفونى کرد تا محلول وارد گوشى نشود.
وى با بیان اینکه الکل به دلیل اینکه زود تبخیر مى شود 
بر روى ســطح گوشــى باقى نمى ماند و آســیبى وارد 

نمى کند، اضافه کرد: اما بیشتر محلول هاى ضد عفونى 
کننده که مردم این روزها اســتفاده مى کنند به صورت 
ترکیب با آب اســت که اگر این آب به داخل گوشــى 
تلفن همراه نفوذ پیدا کند با برخــى از تجهیزات و مواد 
داخل آن واکنش شــیمیایى مى دهد و به آنها آســیب

 مى زند.
رییس اتحادیه تلفن ثابت و همراه اصفهان گفت: برخى 
از مردم نیز از محلول وایتکس براى ضد عفونى کردن 
استفاده مى کنند که این ماده براى گوشى تلفن همراه 
بســیار ضرر دارد و عالوه بر از بین بردن رنگ گوشى 
با قســمت هاى فلزى واکنش داده و سیستم گوشى را 

ُمختل مى کند.

دســتور توقف تخریب و ساخت و ســاز در خانه بنکدار 
اصفهان صادر شد.

مدیر کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
اســتان اصفهان گفت: با توجه به اینکه شرکت سامان 
گستر وابسته به شــهردارى اصفهان در طى روزهاى 
گذشته بدون دریافت اســتعالم از این اداره کل اقدام 
به قطع درختــان و تخریب در و پنجــره این مجموعه 
براى فراهم کردن شرایط براى تخریب کامل آن کرده 
بود، یگان حفاظــت میراث فرهنگى بــه محل اعزام 

شد.
فریــدون الهیارى با بیــان اینکه اگر چه ایــن خانه به 
ثبت ملى نیز نرســیده اســت افزود: با توجه به اینکه 
شهردارى اصفهان هیچ گونه استعالمى براى تخریب 
از این اداره نگرفته است، با صدور نامه اى از شهردارى 

اصفهان درخواســت شــد تا زمان بازدید کارشناسان 
میراث فرهنگى و صــدور مجوز احتمالــى از تخریب 

جلوگیرى کنند.
در همین حال معاون میــراث فرهنگى اداره کل میراث 
فرهنگى،  گردشــگرى و صنایع دستى استان اصفهان 
گفت: میراث فرهنگى به عنوان یک مرجع، خانه تاریخى 
بنکدار را بررسى و نظر خود را درباره ارزش تاریخى این 

بنا عالم مى کند.
 ناصر طاهــرى در خصــوص آخریــن وضعیت خانه 
بنکدار اظهار کرد: ایــن خانه متعلق بــه دوره پهلوى 
دوم و ثبت ملى نشده اســت و در اولویت ثبت میراثى 
نبوده و نیســت. اما هنوز مجوزى براى تخریب یا عدم 
تخریب آن داده نشده و در مکاتبه با شهردارى اصفهان 
درخواست شده تا بررسى و اعالم نظر قطعى کارشناسان 

میراث فرهنگــى مجوزى براى تغییــر این خانه صادر 
نکنند.

وى درباره ظاهر و ارزش هنرى این خانه اظهار کرد: آن 
طور که درباره شــباهت این خانه به کاخ نیاوران و سعد 
آباد مطرح مى شود،  صحیح نیست. اما دوران پهلوى نیز 
یک دوره تاریخى اســت و نمى توان آن را حذف کرد و 
حفظ آثار بر جا مانــده از آن در صورت دارا بودن ارزش 

هنرى مهم است.
معــاون میراث فرهنگــى اداره کل میــراث فرهنگى، 
 گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان افزود: شاید 
این خانه همه مولفه هاى یک اثر تاریخى را نداشته باشد، 
 اما میراث فرهنگى به عنوان یک مرجع بررسى خواهد 
کرد و نظر خود را درباره ارزش تاریخى این محل اعالم 

مى کند.

صدور دستور توقف تخریب 
خانه بنکدار اصفهان

دکتر محمدرضا شریف، سرپرســت مرکز آموزشى و 
درمانى شهید دکتر بهشــتى کاشان در پیامى خطاب 
به مدیر عامــل بانک رفــاه کارگــران  از خدمات و 
حمایت هاى مادى و معنوى مسئولین بانک رفاه تقدیر 

و تشکر کرد.
در این پیام آمده است: بیمارســتان 750 تختخوابی 
شهید بهشــتی کاشــان بعنوان یکی از بزرگترین و 
مهمترین مرکز بستري بیماران کرونا در سطح کشور 
فقط پذیراي بیماران کرونایــی در طول اپیدمی اخیر 
بوده اســت. با توجه به کثرت موارد امور مالی مربوط 
به پایان سال 98 و ابتداي سال 99 که با اپیدمی اخیر 
افزایش قابل توجه نیز داشته خوشبختانه شعبه 715 
شهید بهشتی کاشان که مستقر در داخل بیمارستان 
می باشــد در تمامی ایام بحران باز و به ارائه خدمات 

بانکی مشغول بوده اســت و تمامی کارمندان فداکار 
بانک نهایت همکاري خود را در این وضعیت بحرانی 
با بیمارستان داشته خصوصًا جناب آقاي محمد مالیی 
رئیس محترم شــعبه مذکور که حتی در ساعات غیر 
موظف نیز ایثارگرانه مشغول فعالیت بودند، لذا تقاضا 
دارد دستور فرمائید به نحو شایسته از ایشان و همچنین 
مدیریت محترم شعب اســتان اصفهان جناب آقاي 
حمیدرضا صفائیان که همواره حامی و پشــتیبان این 
مرکز بزرگ درمانی بوده و در تامین تسهیالت جهت 
پرسنل و پزشکان این مرکز و همچنین تهیه تجهیزات 
پزشــکی مورد نیاز بیمارســتان نهایت همکاري را 
داشــته اند و خصوصــًا در بحران اخیــر نیز حمایت 
صمیمانه مادي و معنوي خویش را مبذول نموده اند 

تقدیر و تشکر به عمل آید .

رئیس بیمارستان کودکان امام حسین (ع) در خصوص 
وضعیت ابتالى کــودکان در اصفهــان به ویروس 
کوویــد- 19 اظهار کــرد: باید توجه داشــت که در 
مجموع حدود 73 کودك با عالئم مشکوك به کرونا 

در اصفهان بسترى شدند.
مهرداد معمارزاده در گفتگو با «ایمنا» افزود: در ابتدا 
بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان امام حسین (ع) 
بســترى بودند، اما با هدف اینکه بیمارســتان بتواند 
به ســایر کودکان بیمار خدمات رسانى کند، بخشى 
از بیمارســتان امین به کودکان مشــکوك به کرونا 

اختصاص یافت.
رئیس بیمارستان امام حســین (ع) با بیان اینکه در 
حال حاضر دو فــوق تخصص عفونــى کودکان در 

بیمارستان امین به کودکان مشکوك به کرونا خدمت 
رســانى مى کنند، ادامه داد: به صــورت میانگین بر 
اساس اعالم این پزشکان روزانه بین هفت تا هشت 
کودك مشکوك به کرونا در این بیمارستان بسترى 

هستند.  
وى با بیان اینکه از بین کودکان مشــکوك به کرونا 
تست دو مورد از آنها مثبت بوده است، تصریح کرد: این 
دو کودك داراى بیمارى زمینه اى سرطان و نارسایى 

کلیه بوده اند.
معمــارزاده با بیان اینکــه رفتار کرونــا در کودکان 
خفیف تر از بزرگساالن است، ادامه داد: این بدان معنا 
نیست که خانواده ها نسبت به پییشگیرى ها بى توجه 

باشند.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان 
گفت: وکالت نامه هایى که منقضى شده، بعد از این که 

مراکز تعویض پالك باز شد، تا دو ماه معتبر هستند.
محمدرضــا محمــدى در گفت وگو بــا «فارس» 
با اشــاره به مراکز تعویض پالك اظهار داشــت: بر 
اساس دستورالعمل کشورى مراکز تعویض پالك و 
آموزشگاه هاى رانندگى به دلیل تراکم و تجمع انسانى 
از مراکز پر خطر در حوزه انتشار ویروس هستند و اگر 
شرایط مناسب درخصوص بهداشت این مراکز رعایت 
شود، بنا بر دستور ستاد ملى مبارزه با کرونا، در آینده 

بازگشایى مى شوند.
وى بیان کرد: در ستاد مقابله با کرونا استان اصفهان 
مصوب شد وکالت نامه هایى که منقضى شده، بعد از 
این که مراکز تعویض پالك باز شــد تا دو ماه معتبر 
هستند و امیدوار هستم وجاهت قانونى و قابلیت اجرا 
داشته باشد تا به کسانى که از طرف فروشنده وکالت 
گرفته اند ولى وکالت نامه آن ها منقضى شده به آن ها 

خدمات دهیم.
محمدى با بیان این که طرح زوج و فرد و محدودیت 
بین شهرى برداشته شده اســت اما خطر رفع نشده و 
ویروس کرونا هنوز وجود دارد، عنوان کرد: اســتان 
اصفهان در وضعیت قرمز قرار دارد و شــرایط استان 
پایدار است و هنوز کرونا در استان کاهش پیدا نکرده 

است و نباید از این شرایط غفلت کنیم.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان 
با تأکید بــر این که شــهروندان ترافیک عصرگاهى 
و ترددهاى بین شــهرى و رفت آمدهــا را به حداقل 
برسانند، خاطرنشان کرد: مردم باید قرنطینه خانگى 
و خودمحافظتــى را اولویت کار خــود بگذارند و از 
ســفرهاى غیرضرورى به ویژه در مرکز اســتان که 
عصرها در هسته مرکزى شهر ترافیک شکل عادى 
به خود گرفته، پرهیز کنند، این رفت و آمدها بســیار 
خطرناك اســت و مى تواند ویروس را بیشتر منتشر 

کند.

رئیس دانشــگاه آزاداســالمى واحد نجــف آباد از 
راه انــدازى مرکز مشــاوره و خدمات روانشــناختى 
غیرحضورى (آنالین) در این واحد دانشگاهى خبر داد.

امیررضا نقش درباره راه اندازى این دفتر مشاوره اظهار 
کرد: با توجه به شرایط خاص ایجاد شده ناشى از شیوع 
ویروس کرونا و نیاز به قرنطینه خانگى در کشور این 

واحد دانشگاهى اقدام به ارائه خدمات مشاوره اى به 
دو صورت خدمات آنالین و تلفنى کرده اســت. وى 
افزود: بحران  هاى اخیر و روند رو به گسترش تغییرات 
زندگى در دوره بیمارى کرونا، نهاد خانواده و اجتماع 
را در معرض تهدیدهایى از قبیل افزایش نارضایتى و 
تعارضات درونى و افزایش استرس و پرخاشگرى ها 
قرار داده است. از سوى دیگر شــرایط کنونى جامعه 
به نحوى اســت که ارائه خدمات مشاوره به صورت 

حضورى امکانپذیر نیست.
نقش گفت: اکنون هنوز تجربــه چندانى در رابطه با 
مشــاوره غیرحضورى(آنالین) در کشور وجود ندارد 
با این حال مرکز مشــاوره و خدمات روانشناختى این 
واحد دانشگاهى و همه مشاوران این مجموعه تالش 
کردند خدمات خود در این زمینه را به صورت آنالین 
به مراجعان ارائه کنند؛ بنابر  این مرکز مشاوره دانشگاه 
تصمیم به برگزارى جلسات مشــاوره غیرحضورى 

رایگان کرده است.

تقدیر از خدمات بانک رفاه

آخرین وضعیت کودکان کرونایى اصفهان

ترافیک هسته مرکزى اصفهان خطرناك است

راه اندازى مرکز مشاوره غیرحضورى 
دانشگاه نجف آباد 

جشنواره فیلم کودك اصفهان برگزار مى شود اما در پاییز

خرابى تلفن هاى همراه در اصفهان افزایش یافته است 

مدیر اجرایى سى ودومین جشنواره بین المللى فیلم هاى 
کــودکان و نوجوانان در اصفهان با بیان اینکه شــوراى 
سیاست گذارى جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان مرجع تصمیم گیرى دربــارة زمان برگزارى 
این رویداد است گفت: پاییز سال گذشته برگزارکنندگان 
این جشنواره در هماهنگى و تعامل با سازمان سینمایى، 
تصمیم گرفتند دورة سى وسوم را در آبان ماه سال 1399 
برگزار کنند و به همین دلیل فراخوان بین المللى جشنواره 
براى تاریخ اکتبر 2020، در جشــنواره فیلــم برلین به 

مخاطبان بین المللى اطالع داده شد. 
ایمان حجتى در گفت وگو با «ایسنا» اظهار کرد: پیش از 
اینکه ایران با مسئله اى به نام ویروس کرونا درگیر شود، 
برگزارکنندگان جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان به 

این نتیجه رسیده بودند که بهتر است دورة سى و سوم را 
بعد از اتمام ماه صفر و در فصل پاییز برگزار کنند؛ به همین 
دلیل فراخوان بین المللى جشــنواره، بــراى تاریخ اکتبر 
2020، در جشــنواره فیلم برلین به مخاطبان بین المللى 
اطالع داده شد. در ادوار پیش نیز این جشنواره در فصل 
پاییز و همزمان با روز جهانى کودك برگزار مى شد اما طى 
دوره هایى به دلیل مقارن شدن با ماه هاى محرم و صفر، 

در فصل تابستان شاهد برگزارى آن بودیم.
وى ادامه داد: اکنون با توجه به شــیوع کرونا در ایران و 
جهان و بین المللى بودن جشــنواره، احتمال تغییر زمان 
برخى جشنواره هاى سینمایى کشور که زمان برگزارى 
آن ها در فصل بهار و تابستان بوده، وجود دارد به همین 
دلیل نمى توان از برگزار شدن جشــنواره در پاییز 1399 

خبر قطعى داد. 
وى در پاســخ به برخى از اظهاراتى کــه طى روزهاى 
گذشته از سوى یک ســینمادار در اصفهان مطرح شده 
و در آن ضمن پیشــنهاِد برگزار نکردن جشــنواره فیلم 
کودك، گفته شــده بود «اکنون وقت آن است که بودجۀ 
جشــنواره فیلم کودك صرف جبران خســارت تعطیلى 
سالن هایى شود که طى سال هاى قبل از اکران فیلم هاى 
جشنواره حمایت کرده بودند»، گفت: برگزارى جشنواره 
فیلم کودك و نوجوان همیشــه براى سالن ها مهم و نیز 

درآمدزا بوده است. 
مدیر کل امــور ارتباطات و روابط بین الملل شــهردارى 
اصفهان گفت برگزار نشــدن جشــنواره فیلم کودك و 

نوجوان، مشکلى را از بقیه حل نخواهد کرد. 
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محمدرضا عیوضى، خواننده موسیقى پاپ معتقد اســت به دلیل دانلودهاى رایگان دیگر انتشار آلبوم و حتى قطعات مجزا 
دیگر هیچ سود مادى ندارد.

عیوضى درباره فعالیت این روزهایش به ویژه با بروز بحران کرونا گفت: جدیدترین ترانه که از من پخش شده مربوط به 
چندین روز پیش است که «مسکن» نام داشت و آهنگسازى آن را دانیال شهرتى برعهده داشت.

وى افزود: جدا از این کار چند ترك آماده پخش دارم که قرار است به ترتیب آنها را نیز پخش کنم. «خداحافظ»، «چشمان 
خاکسترى» و «سهم من» نام این ترك ها هستند. درباره ترتیب پخش هم باید بگویم همانگونه که نام برده ام این قطعات 

به فاصله یک یا دو ماه پخش خواهند شد.
این خواننده درباره شرایط تولید آلبوم گفت: به توجه به امکانات دانلود که براى همه مردم پیش آمده، شرایط آلبوم تهیه کردن 
بسیار سخت شده است، حتى تهیه ترك ها هم هیچگونه سودى ندارد براى همین اکثر هنرمندان با سرمایه شخصى آلبوم ها 

یا ترك هاى خود را تولید مى کنند یا اینکه سرمایه گذارى که از آنها حمایت مى کند بازگشت سرمایه برایش فراهم نیست.
عیوضى در پایان درباره کنســرت هایش هم گفت: برخى اجراهایى در قالب کنسرت شاهدش هستیم به نظرم نشانه اى از 

کنسرت ندارد بلکه نمود بارز کارهایى است که قبل از انقالب هم شاهدش بودیم./1619

پوالد کیمیایى، بازیگر و کارگردان سینماى ایران گفت: سینماى حاتمى کیا پروداکشن هاى بزرگ 
دارد؛ او کارگردانى کاربلد و صاحب سبک اســت و هر وقت در حوزه خودش بوده، فیلم هاى موفقى 

ساخته است.
او معتقد است: اکران آنالین «خروج» در چنین شرایطى که سینماها به دلیل شیوع ویروس کرونا 
تعطیل هستند، اتفاقى مثبت و تصمیمى هوشمندانه است و توضیح مى دهد در شرایط عادى اکران 
آنالین به سینما لطمه خواهد زد؛ ولى اینکه فیلم ها با فاصله کوتاهى به فضاى مجازى بیایند، مى تواند 
اتفاق خوبى باشد. ضمن اینکه حسن سینما به دسته جمعى دیدن فیلم و خروج از زندگى روزمره است.

کیمیایى درباره حاتمى کیا هم مى گوید: جاى او در ســینماى ایران مشخص است، حاتمى کیا یک 
صندلى در ردیف هاى اول سال سینما دارد و این جایگاه همیشه براى او محفوظ است.

کیمیایى مى گوید: آقاى حاتمى کیا به هر جهت سینما را خوب بلد است و بسیار با وسواس و یک دید 
خیلى باز کار مى کند. کارهاى او با پروداکشن هاى بزرگى همراه هستند و پیش تولیدهاى خیلى خوبى 
دارند. سینماى حاتمى کیا با پروداکشن هاى بزرگ و پیش  تولیدهاى خوب همراه است؛ او با وسواس 

کار مى کند و سینما را به خوبى بلد است
فرزند مســعود کیمیایى تصریح کرد: در اینجا چند نکته وجود دارد. یکى اینکه حاتمى کیا در حوزه 
کارى مشخصى فعالیت مى کند و به نظرم وقتى فیلمساز در حوزه کارى خودش بماند قطعاً پیشرفت 
زیادى خواهد داشــت. چرا که یک تِمى را اجرا مى کند که آن را مى شناسد و با آدم هایش آشناست. 

که موفقیت هایى کمتر از قبلى ها داشــته اند اما داشــتیم فیلم هایى از آقاى حاتمى کیا 
خودش مــى رود و آن آدم هــا و آن تم را به محض اینکــه او به منطقه 

فیلمش مى افتد.مى آورد، اتفاق خوبى براى 
لحاظ تکنیک، کارگردانى اســت که وى گفــت: حاتمى کیا از 

داراى مشخصه و امضاى به خصوص استخوان بندى مناسب، 
ســال کار مى کند به نظــر من اتفاق خود اســت. اینکه هر 

خیلى خوبى است.

تارا بهبهانى، هنرمندى است که حدود هشت سال قبل براى شرکت در «بینال پکن»، 
اثرى را خلق کرد که به ویروس کرونا بى شــباهت نبود. او که آن روزها هیچ ایده اى 
درباره این ویروس کوچک جان سخت نداشت، صرفًا تالش کرده بود با خلق این اثر 

تصویرى از آینده بشریت را نشان بدهد؛ تصویرى که حاال شباهتش با ویروس کرونا 
براى خودش هم عجیب است.

این هنرمند درباره ایده خلق این اثر توضیح مى دهد: سال 2012 پنجمین بینال پکن 
با موضوع «آینده و واقعیت» برگزار شد که من نیز بر اساس همین موضوع این اثر را 
خلق کردم. این اثر برخالف تمام آثارى که کشیده بودم و پر از رنگ بودند، جنبه هاى 

دیگرى از دنیا را نشان مى داد و به قسمت تاریک آن پرداخته بود. 
او با تأکید بر اینکه هنگام خلق این اثر هیچ ذهنیتى از ترســیم یک ویروس در ذهن 
نداشته، ادامه مى دهد: من در این اثر یک کارخانه تولید انبوه را کشیده بودم و اصًال به 
ذهنم نمى رسید که روزى برسد که همانند فیلم هاى هالیوودى همه مردم دنیا از ترس 

یک ویروس کوچک ذره بینى در خانه هاى شان بمانند و دنیا مختل شود. 
بهبهانى مى گوید: زمانى که تصویر ویروس کرونا منتشر شد ناخودآگاه نقاشى اى که 
حدود هشت سال پیش براى بینال پکن کشیده بودم به ذهنم آمد. این اثر هشت سال 
پیش در بینال پکن جزو آثار برگزیده شد و حتى به نوعى مسیر زندگى حرفه اى ام را 

نیز تغییر داد.
این هنرمند نقاش خاطرنشان مى کند: این شباهت براى خودم هم بسیار عجیب بود. 
من فقط مى خواستم جنبه دیگرى از زندگى را نشان بدهم؛ آن هم بدون استفاده از 
تصاویر متداولى که براى نشان دادن جنبه هاى منفى زندگى از آنها استفاده مى شود 
و اصًال تصور نمى کردم روزى این تصویر مشابه ویروسى باشد که کل جهان را تحت 

تأثیر خودش قرار مى دهد.

شاید نام سیدزاده در «پایتخت6» براى مخاطبان عمومى تلویزیون ناآشنا باشد، اما براى اهالى سینما و تلویزیون به عنوان تهیه کننده شناخته شده است. در این فصل از مجموعه 
«پایتخت»، «نقى معمولى» در ادامه ماجرا هایى که براى خود و خانواده اش رقم مى زند این بار راننده شخصى نماینده سارى در مجلس شوراى اسالمى شده بود؛ نماینده اى به 
نام «مالکى» که سید امیر سیدزاده ایفاگر نقش آن بود. سیدزاده از آن دسته از تهیه کنندگان سینماست که معموًال تهیه کنندگى آثار کارگردانان فیلم اولى را به عهده مى گیرد. 

چگونه براى بازى در سریال «پایتخت» دعوت شدید؟
 اوایل آذرماه سال 98 بود که آقاى محسن تنابنده با من تماس گرفت و این نقش را پیشنهاد داد. آشنایى من با ایشــان و آقاى سیروس مقدم و شناختى که از این دو بزرگوار 
داشتم به سال 1386 و سریال «پیامک از دیار باقى» بازمى گردد که من تهیه کننده آن مجموعه تلویزیونى بودم و آقایان مقدم و تنابنده هم به ترتیب کارگردانى و نویسندگى 

را به عهده داشتند. 
قصد ادامه بازیگرى را دارید؟

نمى توانم با قطعیت پاسخ بدهم. ادامه بازیگرى من به پیشنهادات احتمالى بستگى دارد که ارائه مى شود. براى خود من معیار اصلى این است که چه به عنوان تهیه کننده و چه 
در جایگاه بازیگر یا هر سمت دیگر، در آثارى مشارکت داشته باشم که بتواند دل مردم را شاد کند. کار هایى که به ارتقاى فرهنگ عمومى جامعه و جریان اصیل و مستقل آثار 

نمایشى در سینما و تلویزیون کمک کند.
براى باورپذیر بودن نقش یک نماینده مجلس از حیث لحن، حرکات و رفتار چه کردید؟

 راستش عالوه بر راهنمایى آقایان مقدم و تنابنده، از داشته ها و تجربیات خودم نیز بهره بردم. بیش از 15 سال است که به عنوان تهیه کننده سینما و تلویزیون فعالیت مى کنم. 
در این مدت، به اقتضاى فعالیت هاى فرهنگى و هنرى با مسئوالن و مدیران فرهنگى و بعضًا تعدادى از نمایندگان مجلس 
نشست و برخاست داشتم. در «پایتخت» سعى کردم شیوه گفتار، لحن و حتى راه رفتن این قشر از جامعه را به شکلى 
پذیرفتنى در نقش آقاى «مالکى» منعکس کنم. مثًال فکر مى کنم در ســکانس سخنرانى در «جشن نفس» این 

موضوع نمود بیشترى داشت و سعى کردم این تجربه ها و دیده ها را به کار ببندم.
گویا قرار بود چند سکانس مربوط به شما هم در ساختمان مجلس تصویربردارى شود؟
 بله؛ یکى از ایده هاى محسن تنابنده حضور «مالکى» در صحن مجلس شوراى اسالمى بود. قرار بود براى 
تصویربردارى به ســاختمان مجلس هم برویم، اما متأسفانه بخاطر شــیوع ویروس کرونا گروه سازنده 
«پایتخت» از بسیارى از ایده آل هاى خود گذشتند که این هم از همین موارد بود. ضمن اینکه از 
اواسط اسفند، شیوع این ویروس در منطقه مازندران پررنگ شد و کار خیلى مشکل شد. گروه 
با رعایت تمام موارد بهداشتى و اصول ایمنى به سختى تعهد خود براى رساندن 15 قسمت از 
«پایتخت» به آنتن را انجام دادند. شاید اگر تهدید ویروس کرونا براى سالمتى گروه سازنده و 

بازیگران نبود، سه قسمت آخر سریال سمت و سوى دیگرى مى یافت.
آیا شخصیت «مالکى» در قسمت آخر حضور داشته و بازى شما ادامه دارد؟

 این موضوع به نظر آقایان مقدم به عنوان کارگردان و تنابنده به عنوان سرپرســت گروه نویسندگان 
بستگى دارد که چطور بخواهند فرجام شخصیت ها را در داستان این فصل به پایان برسانند. من هم مثل 
سایر بازیگران و البته مخاطبان سریال منتظر هستم تا ببینم ان شاءا... بعد از شکست بیمارى کرونا تصمیم 

دوستان براى ادامه تصویربردارى چیست. قطعاً هر تصمیمى که اتخاذ شود من هم تابع خواهم بود.
پس به جاى «نقى» دیگر نوبت شماست که «استندباى» باشید؟!

بله؛ (باخنده) دیگر «نقى» استندباى حاجى نیست و ما استندباى آقاى تنابنده و دوستان هستیم!
در طول مدت تصویربردارى یا پخش سریال به این فکر کردید که کاش واقعاً نماینده 

مجلس یا مثًال شوراى شهر بودید؟!
البته با داشتن چنین راننده اى خیلى بعید است که آدم چنین آرزویى داشته باشــد؟! اما واقعیتش این است که من 
به هیچ عنوان عالقه اى به فعالیت سیاسى یا نامزدشدن در مجلس و شوراى شهر ندارم و اصًال هم وسوسه نشدم. نه 
اکنون و نه در سال هاى فعالیتم در سینما و تلویزیون هیچ گونه وابستگى به جناح هاى سیاسى نداشته و ندارم و 

کارنامه کارى من مؤید این ادعاست.
 شما هم مانند شخصیت «هما» یا یکى دو شخصیت فرعى سریال لهجه شمالى 

نداشتید. آیا این انتخاب خودتان بود؟
 هیچ اصرارى نبود که حتماً لهجه داشته باشم. من نمى خواستم که نقش «مالکى» را بازى کنم 
بلکه به دنبال این بودم که آن را زندگى کنم؛ آقاى مقدم مــرا در چگونگى ایراد دیالوگ ها و 
کلمات مخیرکردند بنابراین همان لهجه و لحنى که در شرایط واقعى دارم را در سریال استفاده 

کردم./1622

بازیگر «پایتخت»: فعًال من 
«استندباى نقى» هستم!

فیلم ســینمایى «خروج» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا روز پنج 
شــنبه هفته پیش در چهارمین روز از اکران اینترنتى به فروش یک 

میلیاردى رسید. 
با مجموع آمار هر دو سرویس «فیلیمو» و «نماوا»، 84 هزار و 400 
بلیت در سه روز و 21 ساعت به فروش رفته که در آمدى بیش از یک 
میلیاردى به همراه داشته اســت. از طرفى طبق معیار هاى سنجش 
تعداد تماشاگر در شبکه نمایش خانگى یعنى در نظر گرفتن حداقل 
2/5 تماشــاگر به ازاى یک بلیت، دسترسى شش ساعته به محتوا و 
امکان تماشاى خانوادگى، مجموع تعداد تماشاگران فیلم «خروج» 
در دو سرویس وى او دى «فیلیمو» و «نماوا» را مى توان حداقل 211 

هزار نفر برآورد کرد.
«خروج» در حالى به باشگاه یک میلیاردى  ها پیوسته است که اولین 
بار است بعد از شیوع ویروس کرونا و تعطیلى سینما ها یک فیلم به 
صورت اینترنتى اکران مى شود. این تجربه در اکران فیلم سینمایى 
داستانى قبًال در کشور وجود نداشته است و با مشکل نسخه غیرقانونى 

نیز دقایقى بعد از اکران آنالین روبه رو شد.
این فیلم قصه زندگى گروهى پنبه کار شهرستانى را روایت مى کنند که 
محصول شان بر اثر بارش شدید باران آب خورده و وعده هایى که به 
آنها داده شده، پوچ درآمده این گروه تصمیم مى گیرند براى اعتراض 

به وضعیتشان نزد هیئت دولت در نهاد ریاست جمهورى بروند.
فرامرز قریبیــان، پانته آ پناهى هــا، کامبیز دیرباز، ســام قریبیان، 
محمدرضا شریفى نیا، گیتى قاســمى و جهانگیر الماسى به عنوان 

بازیگران اصلى در این فیلم به ایفاى نقش پرداختند./1621

«خروج» به باشگاه میلیاردى ها 
پیوست

تعریف و تمجید پوالد کیمیایى از حاتمى کیا عیوضى: انتشار آلبوم، دیگر سود اقتصادى ندارد

«برایان ِدنِهى»، هنرپیشه فیلم هاى به یادماندنى «اولین خون» سیلوستر استالونه درگذشت. ِدنِهى 
دارنده دو جایزه «تونى» که به اسکار تئاتر شهرت دارد، در 81 سالگى درگذشت.

او هنرپیشه فیلم هاى به یادماندنى «اولین خون» سیلوستر اســتالونه و «تامى کوچولو» و «پیله» 
بود. ِدنِهى نقش هایى شــاخص در تلویزیون نیز ایفا کرد و در مجموعه هاى «دودمان» و «مرگ 

فروشنده» خوش درخشید.
«الیزابت دنهى»، هنرپیشــه هالیوودى دختر برایان دنهى خبر درگذشت او را در صفحه توییترش 
اعالم کرد و ضمن ابراز اندوه فراوان، عنوان کرد که علت مرگ پــدر طبیعى بوده و ربطى به کرونا 

نداشته است.
برایان ِدنِهى بیشترین شهرت و محبوبیتش را براى بازى در فیلم «اولین خون» سیلوستر استالونه 
به دست آورد. او در این فیلم در نقش شخصیت «تیزل» رئیس پلیس سادیسمى شهرى کوچک در 
آمریکاست که شخصیت «ِرمبو» با بازى معروف سیلوستر استالونه را به شدت مورد آزار و اذیت قرار 

مى دهد و در نهایت «رمبو» طغیان مى کند./1620

هنرپیشه «اولین خون» درگذشت

اجراى ویژه برنامه قبل از افطار شبکه 3 سیما این بار به یکى از مجرى 
برنامه هاى معارفى و مناسبتى تلویزیون سپرده شده است.

رسالت بوذرى طى این سال ها برنامه هاى مختلفى را در تلویزیون 
اجرا کرده است از اجراى «شب هاى روشــن» در شبکه 2 با تهیه 
کنندگى پیام ابراهیم پور تا «مخاطب خاص» شــبکه 3 ســیما که 

مخاطبش را دقایقى به کربال مى برد.
این مجرى تلویزیون حاال قرار است اجراى ویژه برنامه اى را بر عهده 
داشته باشد که جایگزین «ماه عســل» و اجراى احسان علیخانى 

خواهد بود.
احسان علیخانى طى دو سال اخیر درگیر ساخت برنامه «عصر جدید» 
شد و به همین دلیل همانطور که در جشنواره جام جم سال 97 اعالم 
کرد پرونده «ماه عسل» بعد از حدود 12 سال بسته شد. به همین دلیل 

هم سال گذشته «ماه عسل» دیگر روى آنتن رفت.
حاال رسالت بوذرى اجراى ویژه برنامه اى در این بازه زمانى را بر عهده 
دارد و باید دید تا چه حد مى تواند «ماه عســل» دیگرى از اجراهاى 

خود براى مخاطب بسازد.

جایگزین احسان علیخانى و 
«ماه عسل» مشخص شد

بهنام بانى، خواننده موسیقى پاپ با انتشار تصویرى با ویروس کرونا 
که این روزها در سراسر جهان شــیوع پیدا کرده است، شوخى کرد. 
این خواننده، تصویرى که یک طراح با فتوشاپ از بهنام بانى در حال 
مقابله کرونا طراحى کرده است را منتشر کرد و نوشت: «باحال بود.»

بانى نوروز امسال در قسمتى از سریال «پایتخت 6» حضور پیدا کرد تا 
براى اولین بار در سریال هاى تلویزیونى نیز دیده شود.

بهنام بانى یک تنه
 مقابل کرونا ایستاد!

در این مدت، به اقتضاى فعالیت ها
نشست و برخاست داشتم. در
پذیرفتنى در نقش آقاى
موضوع نمود بیشترى
گویا قرار بود چن
 بله؛ یکى از ایده ه
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شباهت عجیب نقاشى 8 سال قبل هنرمند ایرانى به کرونا

محمدرضا عیوضى، خواننده موس
دیگر هیچ سود مادى ندارد.

عیوضى درباره فعالیت این روز
چندین روز پیش است که «مس
وى افزود: جدا از این کار چند تر
خاکسترى» و «سهم من» نام
به فاصله یک یا دو ماه پخش خو
این خواننده درباره شرایط تولید آل
بسیار سخت شده است، حتى تهیه
یا ترك هاى خود را تولید مى کنند یا

عیوضى در پایان درباره کنســرت
کنسرت ندارد بلکه نمو

عیوضى: انتش

خودش مــى رود و آن آدم هــا و آن تم رابه محض اینکــه او به منطقه 
فیلمش مى افتد.مى آورد، اتفاق خوبى براى 
لحاظ تکنیک، کارگردانى اســت کهوى گفــت: حاتمى کیا از 

داراى مشخصه و امضاى به خصوصاستخوان بندى مناسب، 
ســال کار مى کند به نظــر من اتفاقخود اســت. اینکه هر 

خیلى خوبىاست.

زمان پخش سریال «موچین» با بازى بازیگران مشهور کمدى در نمایش خانگى مشخص شد.
سریال «موچین» به کارگردانى حسین تبریزى و تهیه کنندگى میثم آهنگرى سریال جدید نمایش 

خانگى است که تا چند روز دیگر پخش آن آغاز مى شود.
این سریال جدید نمایش خانگى با حضور بازیگران سرشــناس زیادى از آذرماه سال گذشته مقابل 
دوربین رفت. پخش ســریال «موچین» از دوشنبه 8 اردیبهشــت ماه آغاز مى شود و این سریال با 

داستانى طنز اوقات خوشى را براى مخاطبان رقم خواهد زد.
حسین تبریزى، کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر کشورمان در جدیدترین تجربه کارگردانى اش 

سریال «موچین» را براى نمایش خانگى آماده کرد و با این سریال طنز به نمایش خانگى مى آید.
در خالصه داستان سریال «موچین» آمده است:

«انصاف نیست که دنیاى ما آنقدر کوچک باشد که آدم هاى تکرارى را روزى صد بار ببینیم و آنقدر 
بزرگ باشد که نتوانیم آن کسى را که دوست داریم حتى یک بار ببینیم...»

مرجانه گلچین، حمید لوالیى، شهره لرستانى، زهرا جهرمى، عباس جمشیدى، مهران رجبى، امین 
چنارانى، افشین غیاثى، مجید شهریارى، سعیده عرب، آشا محرابى، رابعه اسکویى، على صادقى و امیر 

نورى گروه بازیگران سریال «موچین» را تشکیل مى دهند./1618

پخش سریال «موچین» در نمایش خانگى
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کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن معتقد اســت که نحــوه پرداخت قرارداد 
بازیکنان در فوتبال ایران نامنظم بوده و به همین دلیل براى تصمیم گیرى 

درباره کاهش دستمزد بازیکنان باید همه موارد در نظر گرفته شود.
قاسم حدادى فر در گفتگویى درباره شرایط این روزهاى فوتبال ایران 
اظهار کرد: شرایط بسیار سختى است؛ به خصوص براى ما بازیکنان 
که زندگى بدون فوتبال معنایى ندارد و خیلى ســخت مى گذرد. 
امیدوارم هرچه زودتر این بیمارى از جهان ریشه کن شود و همه  
انسان ها سالم و سالمت باشــند و رقابت هاى ورزشى از سر گرفته 
شــده و ما نیز بتوانیم دوباره فوتبال بازى کنیم و همه در کنار هم 

لذت ببریم.
وى با تأکید بر اینکه فیفا باید براى تعیین سرنوشــت لیگ هاى 
مختلف راهکار عملى ارائه کند، گفت: در چند هفته گذشته بارها 
گفته ام و باز هم تأکیــد مى کنم که در خصوص سرنوشــت لیگ 
فدراسیون ما هر تصمیمى بگیرد، تنش زا خواهد بود و فیفا به عنوان مرجع 
اصلى قانونگذار فوتبال باید در این مورد یک تصمیم واحد اتخاذ کند و همه 
کشورهاى عضو ملزم به اجراى آن باشند. درباره ادامه یا لغو شدن لیگ ها 
اگر هر فدراسیونى به طور جداگانه تصمیم گیرى کند، فکر مى کنم خیلى 

عواقب بدى دارد و تنش و چالش زیــادى به وجود خواهد آمد و در نهایت 
نمى شــود آن ایده را عملى کرد. فیفا باید در این مورد بررسى هاى الزم را 
به عمل آورده و در گام نخست ســالمت جامعه را در نظر بگیرد و سپس 

یک تصمیم واحد گرفته و همه  کشورهاى عضو ملزم به انجام آن شوند.
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن با اشــاره به تأکید فیفا بر ادامه مســابقات 
لیگ خاطرنشان کرد: اگر فیفا به همه کشورها ابالغ کند که باید لیگ ها 
ادامه یابد، فکر مى کنم زمان مناسبى براى دوران آماده سازى و بدنسازى 
تیم ها در نظر بگیرد تا تیم ها بتوانند دوران آماده ســازى مناسبى را پشت 
سر بگذارند. هرچند فکر مى کنم بازى ها تا حدودى فشرده شده و یا بدون 
تماشاگر برگزار شوند که اشکالى ندارد اما در کل بازى ها باید برگزار و تیم 

قهرمان به صورت طبیعى و قانونى مشخص شود.
وى در پاسخ به اینکه موافق کاهش دستمزد بازیکنان شاغل در لیگ هست 
یا خیر، بیان کرد: شرایط حاکم بر فوتبال ما با سایر کشورها قابل مقایسه 
نیست، در سایر کشورها دستمزد بازیکنان به صورت منظم پرداخت شده و 
دریافتى بازیکنان به موقع است. بازیکنان فوتبال در سایر کشورها ماهیانه 
و یا هفتگى حقوق دریافت مى کنند و اگر یک یا دو ماه هم حقوق دریافت 
نکنند، شاید اتفاق خاصى براى  آنها رخ ندهد. اما در فوتبال ما پرداختى ها 

اصًال منظم نیست. قاعدتًا میزان پرداختى تیم ها باید تا بدین جاى فصل 
بین 70 تا 80 درصد مى بود اما تیم هایى داریم که تنها بین 30 تا 40 درصد 

مبلغ قرارداد بازیکنان را پرداخت کرده اند.
حدادى فر افزود: از نظر مالى و نحوه پرداخت قراردادها بین کشــور ما و 
سایر کشورها هیچ شــباهتى وجود ندارد، اما در نهایت تابع تصمیمات و 
دستور مقامات باال هستیم. اگر تصمیمى در این مورد گرفته شود، بازیکنان 
هم باید تبعیت کنند، اما از نظر نحوه پرداخت قراردادها هیچ شــباهتى با 
کشورهاى دیگر نداریم و باید این نکات در تصمیم گیرى ها در نظر گرفته 

شود.
وى در خصوص برنامه مربیان ذوب آهن براى آماده نگهداشتن بازیکنان 
این تیم، گفت: در شــرایط فعلى که نمى توانیم به صورت جدى تمرینى 
انجام دهیم، اما مربیان تیم براى حفظ آمادگى نســبى ما تمریناتى را در 
نظر گرفته اند که این تمرین ها در خانه و یا مکان هاى اختصاصى خودمان 
انجام مى دهیم تا بتوانیم آمادگى نســبى خود را حفــظ کرده و زمانى که 
تمرینات شروع شــود از آمادگى نسبى برخوردار باشــیم. منتظر هستیم 
کمیسیون پزشکى مجوز شــروع تمرینات را صادر کند و زمان بازگشایى 

لیگ مشخص شود.

قاسم حدادى فر: 

در این شرایط هر تصمیمى تنش زا خواهد بود

به سرمربى تیم ملى گفته شده از این به بعد مکاتبات و تماس هاى خود را از طریق مهدى 
خراطى انجام بدهد.

 سال ها بعد از حضور جدى محمدرضا ســاکت در سمت مدیر مرکز تیم هاى ملى فوتبال 
ایران به نظر مى رسد دوره این مدیر اصفهانى شاغل در فدراسیون فوتبال به پایان رسیده 
باشــد. این خبرى است که در آغاز ســال کارى جدید در فدراســیون دهان به دهان مى 
چرخد. ساکت در حال حاضر در اصفهان است و چند روزى است به محل کار خود در مرکز 
تیم هاى ملى مراجعه نکرده اما به نظر مى رسد تصمیمات جدى در این باره گرفته شده است.
خبرى که روى این موضوع صحه مى گذارد همان مسئله مکاتبات سرمربى تیم ملى با 

خراطى است و اینکه دیگر با محمدرضا ساکت در ارتباط نباشد. 
ساکت، مدیر سابق تیم فوتبال سپاهان است که بعد از جدایى از این تیم با حضور مهدى 
تاج در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به تهران نقل مکان کرد و در دوران نایب رئیسى 
و ریاست مهدى تاج کنار او بود و حتى به عنوان سرپرست روى نیمکت تیم ملى فوتبال 

ایران نشست.
با تغییراتى که در رأس فدراســیون فوتبال اتفاق افتاده به نظر مى رسد دوره دگرگونى و 
تغییرات فرا رسیده باشد و آرام آرام نفرات جدیدى جایگزین چهره هاى سابق فدراسیون 
فوتبال بشوند. با این شرایط آینده کارى ساکت نیز به بازگشت به پست مدیریت باشگاهى 
در فوتبال ایران خواهد بود که البته باید دید با توجه به موضوع بازنشســتگى او در نهایت 

چه اتفاقى مى افتد.

پایان کار آقاى پرافتخار در تیم ملى

محمد طیبى در خصوص شــرایط این روزهایش در 
تعطیلى مسابقات و تمرینات گروهى اظهار داشت: 
در این مدت که تمرینات گروهى تعطیل اســت 
ما طبق برنامه اى که کادر فنــى در اختیارمان 
گذاشته به صورت اختصاصى و در خانه تمرینات 
را پیگیرى مى کنیــم و به صــورت آنالین با 
کادرفنى در ارتباط هستیم ولى این مدل تمرین 
جاى تمرینات اصلــى و گروهى را نمى گیرد 
و هرچقدر هم ســعى کنیم نمى شود بدنمان 
را در شــرایط کامًال آماده براى بازى نگه 
داریم و فکر مى کنم در این شــرایط اگر بنا 
بر ادامه مسابقات باشــد مدت زیادى را نیاز 

دوره  بدنسازى داریم.به 
وى در مورد سرنوشــت ادامه لیگ هم عنوان کرد: نمى دانم 
شــرایط به چه صورت اســت ولى به نظرم اگر امکان ادامه 
رقابت ها وجود دارد و با صبر کردن و زمان دادن شرایط فراهم 
مى شود بهتر اســت بازى ها ادامه پیدا کند ولى اگر خطرناك 
است باید لیگ تعطیل شــود و حتى جان یک انسان هم اگر 
قرار باشد به خطر بیافتد نمى ارزد. امیدوارم مسئوالن بهترین 

تصمیم ممکن را بگیرند.
مدافع سپاهان در رابطه با اینکه مى گویند در صورت نیمه کاره 
ماندن لیگ جام باید به تیم پرســپولیس داده شود هم گفت: 
اصًال این موضوع درست نیســت چرا که هنوز 9 بازى و 27 
امتیاز دیگر باقى مانــده و در ادامه رقابت ها هر اتفاقى ممکن 
است رخ دهد و این که وقتى هنوز قهرمان لیگ مشخص نشده 
به تیمى جام بدهند اتفاق جالبى نیست. ضمن اینکه ما هنوز 
منتظر رأى کمیته اســتیناف در خصوص بازى با پرسپولیس 
هستیم و هنوز نتیجه آن بازى هم قطعى نیست و ممکن است 

اختالف از این هم کمتر شود.
طیبى در پاسخ به اینکه کمیته استیناف چه حکمى باید براى آن 
بازى بدهد اظهار داشت: من نمى دانم چه حکمى باید داده شود 
و تخصصى در این زمینه ندارم ولى آنچه مى دانم این است که 
ما واقعاً قصد داشتیم مقابل پرسپولیس بازى کنیم و شرایطى که 
باعث شد دیر به ورزشگاه برویم دست خودمان نبود. ما کامًال 
آماده بازى بودیم و از صبح روز بازى که بیدار شدیم و حتى  شب 
قبلش انگیزه زیادى داشتیم و لحظه شمارى مى کردیم که وارد 
زمین شویم ولى وقتى چند ساعت مانده به بازى اعالم مى کنند 
بدون تماشاگر برگزار شود مشخص است که هوادار واکنش 
نشان مى دهد. باالى 2-3 هزار نفر جلوى درب هتل مانع خروج 
ما شدند و حق هم داشتند ناراحت باشند چون بازى مهمى بود و 
از چند روز قبلش هم اعالم نکرده بودند شرایط اینچنین است.

وى افزود: ما وقتى ناراحتى هــواداران را دیدیم خودمان هم 
ناراحت شــدیم. باور کنید هرکارى الزم بود کردیم تا از هتل 
خارج شــویم ولى شــرایطش نبود. یک هوادار جلوى چرخ 
اتوبوس خوابیده بود و مى گفت باید از جنازه من رد شوید تا به 
ورزشگاه بروید و حتى چرخ اتوبوس را پنجر کردند و در آخر هم 
متاسفانه درگیرى پیش آمد که اتفاق قشنگى نبود. خدا را شاهد 
مى گیرم که قصد داشتیم بازى کنیم و اینکه مى گویند عمداً به 
ورزشگاه نرفتیم دروغ است. ما آنقدر انگیزه داشتیم که اگر بازى 

برگزار مى شد صد در صد پرسپولیس را شکست مى دادیم.
مدافع ســپاهان در پایان گفت: امیدوارم هرچه زودتر از این 
شرایط خالص شویم و مشــکل ویروس کرونا رفع شود تا 
هم کشور و مردم به شرایط عادى برگردند و هم تکلیف ما 
روشن شود و باالخره تصمیم گیرى شود که لیگ ادامه پیدا 
مى کند یا تعطیل خواهد شــد. براى همه مردم هم آرزوى 

سالمتى دارم.

چه اتفاقى مى افتد.

محمد طیبى: 

به ما گفتند براى رفتن به ورزشگاه
 از جنازه ما رد شوید!

 بعید مى دانم واژه اى بتواند تحقیرى که فوتبال ایران در مجامع 
بین المللى از رهگذر پرونده هاى مالى مى شود را توصیف کند. 
انگار در خارج از ایران میان بازیکنــان از کار افتاده و از رده 
خارج، رقابتى جهانى براى بستن بهترین قرارداد با تیم هاى 
ایران و همچنین افزایش رکورد دریافت بیشــترین غرامت 
از محل شــکایت از تیم هاى ایران در جریان اســت. هرچه 
بازیکن از رده خارج تر و ناکارآمدتر، احتمال نزدیک شدن به 
مبالغ هنگفتى از پول بیشتر. به همان میزان که در آن سوى 
آب رقابتى عالى براى بستن بهترین قرارداد با تیم هاى ایرانى 
و مدیران الیقش در جریان است، در ایران هم کمیته هایى 
تشکیل شــده اند تا یکى یکى پرونده ها را رفع و رجوع کنند 
و دربه در به دنبال منابعى براى تأمین بدهى باشــند. تجربه 
نشان داده فرقى ندارد شما استقاللى یا پرسپولیسى باشى و 
وابسته به ساختار دولتى یا تیم متمولى مثل تراکتور که توسط 
یک مولتى میلیاردر اداره مى شود. در همه حالت هاى ممکن 
احتمال بستن قراردادى آبرومند و نزدیک به واقعیت که حق 
و حقوق باشگاه و بازیکن در آن به درستى استیفا شود، نزدیک 
به صفر اســت. در جدیدترین مورد از موارد سریالى و فراوان 
فوتبال ایران، یک بازیکن بازنشسته، از کار افتاده و همراه با 
مصدومیت و مشکالت قلبى توانست از باشگاه تراکتورسازى 
800 هزار دالر غرامت بگیرد. کوین کنستانت، ستاره گینه اى 
که در ایران با برند بازیکن سابق میالن تبلیغ مى شد و رسانه ها 
او را در نقش یکى از ستاره هاى تکرار ناشدنى خارجى فوتبال 
ایران جا مى زدند بدون حتى یــک دقیقه بازى براى تراکتور 
از آنها 800 هزار دالر دریافت کرد؛ رقمى که بعید اســت در 
هیچ کدام از قراردادهایش بابت کارى تا این حد سبک دریافت 
کرده باشد. در واقع مى توان نحوه قرارداد بستن او با باشگاه 
تراکتور را به عنوان یک کیس آموزشى در دانشگاه ها تدریس 
کرد. به نظر مى رسد در فوتبال ایران مهم نیست که شما دولتى 
هستید یا خصوصى، از هر بخشى که باشید مدل پول خرج 
کردن بى حساب و کتاب در همه جا جریان دارد. انگار اگر شما 
این استانداردها از بى کفایتى را نداشته باشید، نمى توانید در 
این بازى حضور پیدا کنید. براى عضویت در باشگاه مدیریت 
ایرانى در فوتبال باید همه این اســتانداردها را داشته باشید. 
چندان به دنبال ساختن زیرساخت براى باشگاه نباشید و تنها 
به دنبال اتالف منابع باشید. از باشگاه تان یک هویت پوشالى 
بسازید و ویرانه اى را براى بعدى ها باقى بگذارید. بعید مى دانم 
هیچ جاى ایران به اندازه فوتبالش چنین ساختار یکدستى از 

مدیران و مؤثران را داشته باشد.

این تحقیر تا کى ادامه دارد؟
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سردار آزمون مدتهاست به یکى از سوژه هاى نقل و انتقاالت 
فوتبال روسیه تبدیل شده و هر روز خبرهاى تازه اى از وى در 
رسانه ها منتشر مى شود و تیم هاى جدیدى به عنوان مشترى 

وى معرفى مى شوند.
این اخبار در شرایطى منتشر مى شود که در سالهاى قبل هم 
پیشنهاداتى از تیم هاى مختلف به مهاجم ایرانى شاغل در لیگ 
روسیه مى رسید اما سردار همچنان در این کشور به فوتبالش 

ادامه داد.
 «gazeta» در تازه ترین اظهار نظر از سوى رسانه ها، سایت
در گزارشى پیرامون سردار آزمون عنوان کرده که وقتش رسیده 
تا این بازیکن به لیگ هاى معتبرتر برود و سود خوبى نصیب 

تیم زنیت بکند.
در گزارش این سایت به نحوه حضور ســردار آزمون در لیگ 
روسیه اشاره شــده که وى ابتدا با تیم روبین کازان کارش را 

شروع کرد و سپس به روســتوف رفت و حاال در زنیت کارش 
را دنبال مى کند.

براساس این گزارش، سردار آزمون با گلزنى در لیگ روسیه و 
لیگ قهرمانان اروپا مورد توجه چند تیم از قاره سبز قرار گرفته 
که یکى از مهمترین آنها تیم ناپولى ایتالیاست. این تیم حاضر 
اســت براى جذب بازیکن تیم ملى فوتبال ایران 25 میلیون 

یورو بپردازد.
تیم فوتبال زنیت البته قصد دارد سردار آزمون را با مبلغ بیشترى 
به فروش برساند اما هنوز با هیچ تیمى وارد مذاکره نشده است. 
تیم هاى ناپولى، وستهام، لسترسیتى، اورتون و چند تیم دیگر 

خواستار جذب این بازیکن شده اند.
سایر رسانه هاى روسیه هم با اشاره به پیشنهاداتى که سردار 
آزمون از تیم هاى مختلف دریافت کرده، گزارشى در مورد آینده 
این مهاجم تیم ملى ایران منتشــر کرده اند اما هنوز مشخص 
نیســت وى در پایان فصل دل از لیگ روســیه خواهد کند یا 

همچنان فوتبالش را در این کشور ادامه خواهد داد.

 یک ویروس شــناس پیشنهاد کرده اســت که در صورت 
بازگشــایى دوباره فوتبال، کل 22 بازیکن حاضر در زمین 
ماســک بزنند تا ویروس کرونا را به همدیگر منتقل نکنند. 
مارك فن رانست ویروس شناس سرشناس بلژیکى گفته 
است که در صورت بازگشــایى دوباره فوتبال ماسک براى 
بازیکنان اجبارى شــود. در حال حاضر بــه جز لیگ هاى 
بالروس، تاجیکســتان، نیکاراگوئه و بوروندى فوتبال در 
کشور متوقف شده است. لیگ ترکمنستان نیز قرار است که از 
روز یکشنبه بازگشایى شود. این پزشک بلژیکى  در مصاحبه 
با نشریه لوسویر گفته است که نیازى نیست که بازیکنان از 
ماسک جراحى استفاده کنند چرا که فوتبال بازى کردن در 
آن مناسب نیست. در حقیقت در اینترنت ماسک هایى وجود 
دارد که براى بازیکنان راگبى یا دوچرخه سوارها نیز مناسب 
است. این ماسک ها راحت تر هستند. شیوع بحران کرونا 
باعث شده تا تصاویرى بى سابقه و دیده نشده را در فوتبال 
ببینیم. در زمانى که لیگ برزیل در مقابل تعطیلى به خاطر 
کرونا مقاومت مى کرد بازیکنان تیم گرمیو پورتو آلگره در 
واکنش به این مسئله با ماسک وارد زمین شدند. این بازى در 
آرنا گرمیو بدون تماشاگر برگزار  شد که تیم گرمیو با نتیجه 

سه بر دو در آن بازى به پیروزى رسید.

ماسک بزنید
 و فوتبال بازى کنید

حاال دیگه وقتشه

 شــجاع خلیل زاده از شرایط خود در پرســپولیس چندان راضى نیست و 
ممکن است در پایان فصل تصمیم بگیرد به یکى از پیشنهادات خارجى 

خود جواب مثبت دهد.
شجاع چند فصلى است که پیشنهادات رسیده از لیگ ستارگان قطر را رد 
مى کند اما این بار شاید او تصمیم جدیدى بگیرد. مدافع محبوب هواداران 
پرسپولیس در کمال تعجب جزو آن دسته از بازیکنان اصلى تیمش است 
که کمترین دســتمزد را مى گیرد تا حدى که نفرات کنــارى او از جمله 
محمدحســین کنعانى زادگان و محمد انصارى حدود دو برابر دستمزد او 

مبلغ قراردادشان است. خلیل زاده برخالف برخى همبازیانش ابتداى فصل 
گذشته از جدایى برانکو ایوانکوویچ و تحت فشار قرار گرفتن مدیران وقت 
پرســپولیس اســتفاده ابزارى نکرده و اولین بازیکنى بود که با حضور در 

ساختمان باشگاهش قرارداد خود را تمدید کرد.
این در حالى بود که برخى دیگر از سرخپوشان از طریق مدیر برنامه هاى خود 
صحبت از پیشنهادات چند میلیاردى از تیم هاى چینى، کره اى و حتى داخلى 
مطرح کرده و با تحت فشار قراردادن مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس 
در نهایت قرارداد 3 میلیاردى با این باشــگاه  امضا کردند. به خاطر همین 
قراردادهاى سنگین است که این باشگاه براى پرداخت دستمزد بازیکنانش 

دچار مشکل شده است.
به هر شکل شجاع از شرایطى که در این فصل برایش رقم خود تا حدى 

دلخور است و ممکن است در صورت رسیدن پیشنهاد خوب خارجى این 
باشگاه را ترك کند.

نکته قابل توجه اینکه شجاع خلیل زاده دو بند براى جدایى در قراردادش 
دارد. اول اینکه او در صورتى که نیم فصل گذشته قصد ترك پرسپولیس 
را داشت باید یک میلیون دالر به این باشگاه پرداخت مى کرد که طبیعتا 

زمان آن گذشت.
بند دیگر قرارداد او براى نقل و انتقاالت تابستانى است. طبق این بند شجاع 
مى تواند با پرداخت 400 هزار دالر قراردادش را فسخ و به بهترین پیشنهاد 
خود جواب مثبت دهد. با این حساب راه جدایى شجاع براى ترك پرسپولیس 
تقریبا هموار است. البته شاید فقط تیم هاى عربى و چینى حاضر به پرداخت 

پول رضایت نامه خلیل زاده شوند

سرمربى مونته نگرویى ذوب آهن در انتظار اعالم برنامه لیگ برتر و بازگشت به اصفهان 
قرار دارد.

 شیوع ویروس کرونا که باعث تعطیلى مسابقات لیگ برتر و تمرینات تیم ها شده، با خروج 
بازیکنان و مربیان خارجى شاغل در ایران و سفر به کشورهایشان همراه بود و حاال منتظر 

اعالم برنامه سازمان لیگ هستند.
میودراگ رادولوویچ، سرمربى مونته نگرویى ذوب آهن یکى از نفراتى است که با توجه به 
شیوع ویروس کرونا هنوز موفق نشده به ایران بازگردد و در حال حاضر خارج از کشور است 

و منتظر اعالم باشگاه ذوب است تا به اصفهان بازگردد.
مدیران باشــگاه ذوب آهن، طبق قرارداد مدتى قبل درصدى از مطالبات سرمربى مونته 

نگرویى خود را پرداخت کردند.

رادو پول گرفت

شجاع دیگر بوى رفتن مى دهد
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ابالغ اجراییه
نظر به اینکه در پرونده کالسه 550/98 شــوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب 
مفاد دادنامه شماره 774 – 98/11/26 صادره از شــعبه یک حقوقى محکوم علیه مهدى 
سلحشورى فرزند عبدالحسین محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى جهت انتقال 
سند خودروى سوارى پراید جى تى ایکس مدل 89 شماره انتظامى 42643 هـ 16 و پرداخت 
مبلغ 1/725/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له رحمان رمضانى گردیده است 
و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد  علیهذا مراتب یک 
نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم 
اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 815386 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /1/141
ابالغ رأى

شماره پرونده: 597/98 شماره دادنامه: 831 تاریخ: 98/12/24 مرجع رسیدگى: شعبه اول 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: احمد ملکى فرزند محمدباقر – نشانى: زرین 
شهر خ شریعتى ك شفا پ 27 خوانده: 1-ســید هادى هاشمیان فرزند سید جواد – نشانى: 
زرین شهر خ فردوسى ك اکبر میرزائى – 2-محمد حسن قرقچیان فرزند محمود – نشانى: 
مجهول المکان. خواسته: انتقال سند. گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور 
رأى مینماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى احمد ملکى فرزند محمد باقر 
به طرفیت آقاى 1-سید هادى هاشــمیان فرزند سید جواد 2-محمد حسن قرقچیان فرزند 
محمود به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند قطعى یک دســتگاه اتومبیل پى کى آى 
مدل 85 به شماره انتظامى 85764 ج 33 به ارزش 100/000/000 ریال با احتساب مطلق 
خسارت قانونى به شرح متن دادخواست تقدیمى و با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده 
و استعالم از مدیریت راهور و رونوشت سند قطعى که بیانگر مالکیت خوانده ردیف دوم رضا 
ملک محمدى فرزند عبدالحسین نســبت به اتومبیل فوق الذکر مى باشد لذا شورا دعوى 
خواهان را ثابت تشخیص و مســتندا به ماده 219 و 220 قانون مدنى حکم به محکومیت 
خوانده ردیف دوم (محمد حسن قرقچیان) به حضور در یکى از  دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
سند رسمى خودروى پى کى آى مدل 85 به شماره انتظامى 85764 ج 33 به نام خواهان و 
پرداخت مبلغ 1/250/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد 
و در خصوص خوانده ردیف اول آقاى سید هادى هاشمیان فرزند سید جواد با توجه به اینکه 
خواهان دلیل و مدرکى دال بر مالکیت ایشان به شورا ارائه نداده لذا شورا دعوى خواهان را در 
این خصوص محرز ندانسته و به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به رد دعوى 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره حضورى و ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. /ش12/19. م الف: 815404 

محمد سلیمانى – قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /1/142

حصروراثت 
عبدالکریم قربانى کهریزسنگى داراى شناسنامه شماره 57 به شرح دادخواست به کالسه 
9900013 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان عزیزاله قربانى کهریزسنگى بشناسنامه 220 در تاریخ 98/9/30 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عبدالکریم قربانى 
ش ش 57 ، 2. قاسمعلى قربانى ش ش 57 ، 3. ام لیال قربانى کهریزسنگى  ش ش 14 ، 4. 
ربابه قربانى کهریزسنگى ش ش 15 ، 5. غالمحسن قربانى کهریزسنگى ش ش 975، 6. 
غالمحسین قربانى کهریزسنگى ش ش 24 ، 7. فاطمه قربانى کهریزسنگى  ش ش 65 ، 
8. غالمعلى قربانى کهریزسنگى  ش ش 49(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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد816824/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/1/145
اخطار اجرایى 

شماره 205/98 به موجب راى شماره 727 تاریخ 98/9/23 حوزه چهارم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مظفر محمدى ارمندى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به استرداد 16 میلیون تومان و 15 فقره سفته که 10 فقره سفته 
424180 الى 424189 و 5 فقره ســفته 735285 الى 735289 در حق محکوم له اجرایى 
محکوم له: محمد قلى یادگار صالحى  به نشانى: یزدانشهر قسمت دوم راستان 7 غربى پ 
133 کد پستى 54651-85196 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت 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. 816788/م الف-شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/1/146
اخطار اجرایى 

شماره 1512/96 به موجب راى شماره 1300 تاریخ 98/11/7 حوزه نهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محسن چوب تراش به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان 
هزینه هاى درمانى فرزندان مشــترك به نامهاى آراد و آرمین چوب تراش در حق محکوم 
له اجرایى و مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال نیم عشر دولتى.محکوم له: نسترن توکلى(با 
وکالت خانم زهرا سلحشورى) به نشانى: ویالشهر خ شهید صدوقى پالك 40 ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد 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. 814597/م الف-شعبه نهم شوراى حل 
اختالف نجف آباد/1/147

اخطار اجرایى
 شــماره 842/98 به موجب راى شــماره 1399 تاریخ 98/11/28 حوزه نهم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه على آقا حسینى به نشانى 
فعًال مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت نفقه معوقه خانم از 98/7/1 لغایت صدور 
حکم 98/11/26 ماهیانه پانصد هزار تومان و جهت فرزند مشترك دانیال ماهیانه چهارصد 
هزار تومان از تاریخ ثبت دادخواست 98/7/21 به عنوان نفقه حال و این مبلغ سالیانه طبق 
شــاخص تورم افزایش مى یابد (به عنوان نفقه آتیه) و مبلغ صدو پنجــاه وپنج هزار ریال  
نیم عشر دولتى.محکوم له: ســمانه حســینى با وکالت خانم زهرا سلحشورى به نشانى: 
گلدشــت خ طالقانى روبروى کتابخانه کوچه بن بست ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 814596/م الف-شــعبه نهم شوراى حل اختالف نجف 

آباد/1/148
حصروراثت

 على کرمى  داراى شناســنامه شــماره 1080406530 به شــرح دادخواست به کالسه 
9900045 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن کرمى بشناسنامه 43 در تاریخ 98/9/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا کرمى  ش ش 4119 ، 2. نرگس 
کرمى  ش ش 1080163905 ، 3. على کرمى  ش ش 1080406530 ، (فرزندان متوفى)، 
4. طاهره مختارى ش ش 50 (همســر 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 شد. 816882/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/1/149
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1021/98 دادنامه 12/10-1257/ 
98تاریخ رسیدگى 98/12/5 مرجع رسیدگى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف 
آبادخواهان: مریم جهان بخش مهدى آبادى نشانى: نجف آباد آزادگان فاز 3 خ فرهنگ 4 
ك درعلى پ 15 کد پستى 8516816184 خوانده: پریسا ابول پور نشانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى مریم جهان بخش مهدى آبادى به طرفیت خوانده خانم 

پریسا ابول پور مبنى بر تقاضاى صدور حکم مطالبه على الحساب مبلغ 12/500/000 میلیون 
تومان (بابت ضمانت بانکى) به انضمام کلیه هزینه هاى دادرسى و تمبر و اوراق و  خسارت 
تاخیر تادیه وبدواً صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده شورا با توجه به استعالم 
انجام شده از صندوق قرض الحسنه ولى عصر تسهیالت متعلق به خانم پریسا ابول پور که 
بابت ضمانت این تســهیالت تاکنون مجموعًا مبلغ ده میلیون و چهل و سه هزار تومان از 
حساب خانم مریم جهان بخش اخذ گردیده و از توجه به عدم پرداخت توسط وام گیرنده با 
توجه به مستندات ضمیمه شده که عبارت است از پرینت و استعالم انجام شده که خواهان 
ارائه ننموده و نشان از طلبکار بدون خواهان است به عالوه اینکه خوانده على رغم نشر آگهى 
در جلسه حضور نداشته و هیچ گونه دلیلى بر برائت ذمه خود ارائه ننموده لذا شورا از توجه به 
میزان خواسته مستنداً به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و چهل و سه هزار تومان  
بابت اصل خواسته و هزینه دادرســى و اخذ محکوم به و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ دادخواست مورخ 98/9/4 لغایت وصول محکوم به صادرو اعالم مى نماید و نسبت به 
مازاد خواسته به لحاظ عدم احراز حقانیت خواهان مستنداً به ماده 1257 قانون مدنى حکم بر 
بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید  . راى صادره بخش اول  غیابى و ظرف مدت بیست 
روز قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف مدت مشابه قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.و از بخش دوم ظرف 20روز از ابالغ قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومى حقوقى نجف آباد مى باشد 816884/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

نجف آباد  شعبه دوم/1/150
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شــماره 139860302035000173 – 7/ 9 / 
1398 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
و بالمنازع متقاضى خانم آرزو کریمیان جزى فرزند حیدر بشــماره شناسنامه 114  صادره 
از اصفهان درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 200 متر مربع به پالك 43 فرعى از 
اصلى واقع در 16 به آدرس شاهین شــهر خیابان بهنام محمدى فرعى 3 شرقى پ 166 
محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشــار نوبت اول : 31 / 1 / 99 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 2/14 /99 م الف :817392 عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر/1/155

داده هایى که سازمان بهداشــت جهانى جمع آورى کرده 
است و اطالعاتى که کشورها به صورت تک تک منتشر 
مى کنند نشــان مى دهد که هنوز سخن گفتن از «ایمنى 

گله اى» در مواجهه با این ویروس بسیار زود است.
«مایک رایان»، متخصص ارشد حوزه اورژانس در سازمان 
جهانى بهداشت روز جمعه گفت که این سازمان مطمئن 
نیست که وجود آنتى بادى در خون افرادى که از بیمارى 
کووید-19 بهبود یافته اند، مانع ابتالى مجدد آنها به این 

بیمارى شود.
وى همچنین افزوده اســت که حتى اگر آنتى بادى هاى 
تولید شده در خون افراد مبتال به کووید-19 در عدم ابتالى 

مجدد آنها مؤثر باشد، عالئم موجود نشان مى دهد که بدن 
تعداد کمى از افراد حاوى این آنتى بادى هاست و بنابراین 
نمى توان از آنچه «ایمنى گله  اى» نامیده مى شود، سخن 
گفت. مایک رایان گفته است: «انتظار این بود که اکثریت 
افراد جامعه حاوى آنتى بادى ناشى از کووید-19 باشند اما 

شواهد کلى علیه این انتظار اولیه است.»
با این حال داده هایى که ســازمان بهداشت جهانى جمع 
آورى کرده است و اطالعاتى که کشورها به صورت تک 
تک منتشر مى کنند نشان مى دهد که هنوز سخن گفتن 
از «ایمنى گله اى» در مواجهه  با این ویروس بســیار زود 

است.

به دلیل شیوع ویروس کرونا مناطق گردشگرى بارسلونا 
از تاریخ 13 مارس براى بازدیدکنندگان بسته شده است 
و سخنگوى سازمان گردشگرى شهر بارسلون نیز گفته 
است که بارسلون از جنگ ها و بسیارى موانع دیگر جان 
سالم به در برده است. در سال هاى اخیر، ساالنه نزدیک 
به 30 میلیون گردشــگر ساالنه به بارســلونا، در شمال 
شرقى اسپانیا، ســفر کردند تا از مکان هاى تاریخى آن، 
ســواحل و فرهنگ کاتالونیا لذت ببرند. درآمد حاصل از 
گردشگرى تقریباً یک پنجم از درآمد بخش تجارى شهر 

را تشکیل مى دهد.
اما اکنون و در زمان شــیوع کرونا، خیابان هاى شــلوغ 

متروکه شده اند و همه چیز براى مسافران و افراد محلى 
تغییر کرده اســت. بالفاصله پس از ورود کرونا در اواخر 
فوریه، گردشگرى تعطیل شد و ســاکنان شروع به تن 
دادن به یکى از ســخت ترین قرنطینه هــا در بین دیگر 

شهرهاى جهان کردند.
خرید مواد غذایى، یکى از معــدود فعالیت هاى مجاز در 
هنگام شــیوع ویروس کرونا در بارسلون اســت. در یک 
صبح آرام در اوایل آوریل، نور خورشید کوچه هاى قرون 
وسطایى بارســلونا را روشن مى کند. این صحنه ممکن 
است زیبا به نظر برسد، اما سکوت نشان مى دهد که هیچ 

چیز خوب نیست.

آنتى بادى کرونا احتماالً به 
ایمنى گله اى منجر نمى شود

30 میلیون نفر به بارسلون 
نیامدند

بحران خواب در آمریکا 
  ایسنا| بـا همه گیـرى بیمـارى کوویـد-19 
بسـیارى از مردم این کشـور به دلیل تـرس و اضطراب 
از وضعیت آینده به مشـکل بى خوابى دچار شـده اند. به 
گفته محققان آمریکایـى 48 درصد از این افـراد اظهار 
کرده اند که اضطراب عامل اصلى بیدار ماندن آنان است. 
همچنین 26 درصد دیگر بـه دلیل نگرانـى در رابطه با 

سالمت اعضاى خانواده دچار بى خوابى شده اند.

جدیدترین آمار جهانى
  ایسنا| تا ظهر دیروز شـمار کلـى مبتالیان به 
کووید-19 در جهان دو میلیـون و 251 هزار و 817 نفر 
بود که 154 هزار و 311 نفر از آنها جان باخته و 574 هزار 

و 398 نفر نیز بهبود یافته اند./1627

فاجعه هوایى
   خبر آنالین | براسـاس گزارش هـاى انجمن 
شـرکت هاى هوایى در ایران، در نـوروز 99 بیش از 90 
درصد پروازهـاى خطوط هوایى ایران کنسـل شـده و 
خسـارت حاصل از این موضوع تا نیمه فروردین 3000 
میلیارد تومان برآورد شـده اسـت. همراه با این جریان، 
یک میلیـون و 700 هزار نفر شـاغل این حـوزه به طور 
مستقیم و حدود پنج میلیون و 200 هزار نفر شاغل غیر 
مستقیم در صنعت گردشگرى و هتلدارى ایران، در شرف 

بیکار شدن هستند./1627

آگهى تغییرات
شرکت نوآوران مدبر صنعت سهامى خاص به شماره 
ثبت 1420 و شناسه ملى 10860239000 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مورخ 1398/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - 
موسسه حسابرسى دقیق تراز سپاهان به شناسه ملى 
10260191203 به عنوان بازرس اصلى و روح اله 
مستاجران گورتانى به شماره ملى 1141899558 
به عنوان بــازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدند. - ترازنامه و عملکرد ســال مالى 
منتهى به 1397/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شــرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(817916)

آگهى تغییرات
شــرکت بهیــن بافت نقــش جهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 62429 و شناســه ملى 
14008344601 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1399/01/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - راضیه 
جعفرى به شماره ملى 1270346571 به عنوان 
بازرس اصلــى و راحیل جعفرى به شــماره ملى 
1272434443 به عنوان بــازرس على البدل 
براى مدت یک ســال انتخاب گردیدند. اداره کل 
ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(817874)

آگهى تغییرات
شــرکت تالشــگران اندیشــه ورز مهام شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 60182 و شناسه 
ملى 14007492490 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1398/01/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. فتانه پورسینا 
به شماره ملى 1284677206 به عنوان بازرس على 
البدل ، هادى کیانى به شــماره ملى 2280881802 
به عنوان بازرس اصلى براى یک سال مالى انتخاب 
گردیدند. تراز مالى سال مالى منتهى به 1397/12/29 
تصویب شــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (817455)

آگهى تغییرات
شرکت ارمغان تجارت توانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 52410 و شناســه ملى 14004246069 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده مورخ 1398/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - موسسه تدبیر ارقام اســپادانا به شماره ثبت 
46511 و شناسه ملى 14008140550 و حسین 
لوالکى به شماره ملى 1283626543 به ترتیب به 
سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یک سال انتخاب شــدند. - ترازنامه و عملکرد سال 
مالى منتهى به 1397/12/29 مــورد تصویب قرار 
گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(817473)

آگهى تغییرات
شرکت ماشین ســازى مهر آوه اصفهان سهامى خاص به شــماره ثبت 13478 و شناسه ملى 
10260344945 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - على اثناعشرى اصفهانى به شــماره ملى 1284484912 بسمت رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل، محمدعلى اثناعشرى اصفهانى به شماره ملى 1285095121 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره، عادل اثنا عشــرى اصفهانى به شــماره ملى 1292194413، فاطمه اثنا عشرى 
اصفهانى به شماره ملى 1270449011 و طاهره نصر اصفهانى به شماره ملى 1283356503 
بسمت اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
شرکت با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (817778)

روى موج کووید-19

ویروس کرونا از زمانى که اولین بــار در ووهان یافت 
شد تاکنون سراسر دنیا را فرا گرفته است به طورى که 
سازمان بهداشت جهانى آن را ویروسى عالمگیر اعالم 
کرد. تجسم تصویرى مثبت از کرونا با وجود ضررهایى 
که به جهان زده بسیار دشوار است؛ اما «به ازاى هر چه 
بدى در دنیا وجود دارد خوبى هاى زیادى هست تا تعادل 

جهان برقرار بماند».
اگر بخواهیم واقع بینانه بنگریــم، باید بگوییم ویروس 
کرونا در کنار تمام اتفاقات تلخ و ناگوارى که براى مردم 

تمام دنیا رقم زد، فایده مهمى نیز داشت.
کاهش خطر تغییرات اقلیمى

چین که بزرگ ترین منتشــرکننده کربن است (بخاطر 
معادن زغال سنگ و نیروى برق زغالى بیش از 12 گیگا 
تن دى اکســیدکربن تولید مى کند) اکنون کمتر از 25 
درصد دى اکســیدکربن منتشر کرده است. کشتى هاى 
کروز یا بهتر بگوییم «قاتالن آب و هوا» و «قرنطینه هاى 
شــناور» نیز این روزها به مراتب حضــور کمترى در 

دریاهاى جهان دارند.
کاهش تولید کربن که در نتیجه شــیوع ویروس کرونا 
اتفاق افتاد به ما ثابت کرد که مى توانیم در مسائل مرتبط 
به تغییرات اقلیمى بســیار بهتر عمل کنیم. شوربختانه 
فقط هنگامى این مسئله روشن شد که این ویروس در 
جهان گسترش یافت. رؤساى شرکت ها و سیاستمداران 
باید چنین اقدامات فورى اى را براى نجات زمین انجام 
دهند. ممکن است سرعت حل این مشکل کم باشد، اما 
دیگر نباید این گونه فاجعه بار عمل کنند. این ویروس بر 
مصرف سوخت هاى فسیلى نیز تأ ثیر گذاشته است که 

همین امر به ذخیره مقدار زیادى کربن کمک کرد. 
مشکل تغییرات اقلیمى امرى جدى است که باید با آن 
روبه رو شویم. ما داریم تنوع گیاهى و جانورى سیاره مان 
را از دســت مى دهیم. داریم زمین را مى ُکشیم. فقط به 
این دلیل که روند نابودى زمین کند پیش مى رود، این 
حقیقت را نمى توان نادیده گرفت که زمانى خواهد رسید 
که ما توهمى را که از کنترل بر محیط زیســت داریم از 
دست خواهیم داد. اکنون مى بینیم که همه مردم چطور 
مشغول کارند و با آموزش آنالین و دورکارى به فعالیت 

خود ادامه مى دهند.
اگر به عقب بازگردیم و همه چیزهایى را که تا امروز در 
بحران کرونا اتفاق افتاده دوباره بررسى کنیم، درمى یابیم 
که مى توانیم از این شــرایط بحرانى چیزهایى نیز یاد 
بگیریم و شــاید بتوانیم از حادث شــدن بحرانى دیگر 
جلوگیرى کنیم. اگر مردم همچنان از هواپیما و کشتى 
کروز استفاده نکنند و بکوشند تا در خانه کار کنند، ترس 
از این ویروس باعث ایجاد تغییراتى دائمى در انتشــار 

کربن خواهد شد.

عکس العمل فورى بیشتر کشورهاى جهان در مواجهه 
با این ویــروس عالمگیر، چگونگى ایجــاد تغییر براى 
حل بحــران تغییرات اقلیمــى را نیز به ما نشــان داد. 
وقتى دولت ها بــا این ویروس مواجه شــدند، اقدامات 
الزم را بــراى متوقف ســاختن آن انجــام دادند. این 
اقدامات در مقایســه بــا کارهایى که بــراى تغییرات 
اقلیمى انجام دادند بســیار اساسى تر اســت و این در 
حالى اســت که هر دو این مسائل مشــکلى اورژانسى 

هستند.

کرونا چه فایده اى براى سیاره زمین داشته است؟
مرد روس بخاطر فرار از کرونا شهر خود را ترك کرد 
و راهى جنگل شد، اما به شکل عجیبى جانش را از 

دست داد.
«الکساندر نورکو» با دوچرخه خود به چندین کشور 
از جمله مصر و سنگاپور سفر کرده بود. او در روز هایى 
که کرونا روسیه را در برگرفت شهر سن پترزبورگ را 

براى فرار از این فضاى ملتهب ترك کرد.
این شهروند روسى دو هفته قبل مرگش در صفحه 
توییتر خود نوشت که نگران وضعیت کشور به دلیل 
ویروس کروناست و براى ترك چنین فضاى آلوده و 

ناسالمى راهى یک کلبه در جنگل خواهد شد.
«الریسا»، همسر این جهانگرد روسى درباره دلیل 
مرگ همسرش گفت: الکساندر قبل از مرگش براى 
من نوشت که ریشه هاى گیاه نیلوفر را پیدا کرده است 
و مى خواهد آن را بپزد و بخــورد، اما بعد از آن دیگر 
تماس او قطع شد. معلوم شد که الکساندر دچار اشتباه 
شده بود و نیلوفر سمى را به جاى غیر سمى خورده بود 

و به همین دلیل هم جانش را از دست داد.

مرگ عجیب 
جهانگرد معروف 
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آگهى تغییرات
شــرکت نقش آفرینان فنون آتین شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 52481 و 
شناســه ملى 14004287471 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1398/11/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : هومان حیدرى ده چشمه 
به کدملــى 4679574100 و محســن 
اشجع به کدملى 1282279173 و محمد 
حمید اشــجع به کدملى 1272142256 
و مجید حیدرى ده چشــمه بــه کد ملى 
1271983788 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند.فــردوس عمــو بــه کدملــى 
1140168843 و ستاره هداوند به کدملى 
4621485067 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (817475)

آگهى تغییرات
شــرکت نقش آفرینان فنون آتین شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 52481 
و شناســه ملــى 14004287471 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره 
مــورخ 1398/11/20 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : محسن اشــجع به کدملى 
1282279173 بــه ســمت مدیرعامل 
و هومان حیدرى ده چشــمه بــه کدملى 
4679574100 به ســمت رئیس هیات 
مدیــره و محمد حمید اشــجع به کدملى 
1272142256 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره و مجید حیدرى ده چشمه به کد 
ملى 1271983788 به سمت عضو اصلى 
هیأت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت 
مدیره متفقا و با مهر شــرکت معتبر است .

مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (817759)

آگهى تغییرات
شرکت ماشــین ســازى مهر آوه اصفهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 13478 و 
شناســه ملى 10260344945 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1399/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- موسسه حسابرســى امین تدبیر بصیر به 
شناســه ملــى 10103512680 به عنوان 
بازرس اصلى و شــاپور ارشــادى به شماره 
ملــى 1291091211 به عنــوان بازرس 
على البدل بــراى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. - على اثناعشرى اصفهانى به شماره 
ملى 1284484912، طاهره نصراصفهانى به 
شماره ملى 1283356503، فاطمه اثناعشرى 
اصفهانى به شــماره ملى 1270449011، 
محمدعلى اثناعشرى اصفهانى به شماره ملى 
1285095121 و عادل اثناعشرى اصفهانى 
به شــماره ملــى 1292194413 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(817775)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آرمین معدن گلشهر درتاریخ 1399/01/25 به شماره ثبت 4731 
به شناســه ملى 14009073917 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیت هاى معدنى شامل اخذ گواهى 
کشف ،پیگیرى و اخذ پروانه بهره بردارى در جهت شــرکت ، تامین نیرو هاى متخصص معدن ، 
مدیریت نیروهاى ادارى و مالى بصورت موقت ، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى وخصوصى ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى 
و حقوقى ، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى درخصوص تحقق اهداف 
شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، دهستان 
صفائیه ، روستا معدن شن وماسه کمیته، محله معدن شن وماسه کمیته امدا ، جاده کمربندى خمینى 
شهر نجف آباد ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8513137310 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى عباس حاجى باقرى 
فروشانى به شماره ملى 1091151768 دارنده 510000 ریال سهم الشرکه آقاى محمود حاجى 
باقرى فروشانى به شماره ملى 1141489732 دارنده 490000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقاى عباس حاجى باقرى فروشانى به شماره ملى 1091151768و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى محمود حاجى باقرى فروشانى 
به شماره ملى 1141489732و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (817472)

ویروس کرونا این روزها تمام ابعاد زندگى افراد را تحت تأثیر قرار داده و کلیدواژه هایى، چون 
شستشوى مکرر دست ها و ضدعفونى سطوح، بیشتر از هر چیزى در اخبار و منابع مختلف شنیده 

و مبادله مى شود.
همچنین دست ها یکى از اندام هاى بدن هستند که ظاهر آنها، در برخورد اول از اهمیت باالیى 
برخوردار است. به همین دلیل است که باید همیشه نرم، صاف و سالم نگهشان داریم. مراقبت 
از پوست دســت ممکن است راحت به نظر برســد، اما براى شستن و مرطوب 
نگهداشــتن آنها باید حتمًا از محصوالت مناسب استفاده کنید 
تا پوست دست هایتان خشک و ترك خورده 
نشــود. بایــد از 

دست هایتان در مقابل مواردى که مى توانند آنها را تحریک کنند، مثل خورشید، آب و کارهاى 
خانه محافظت کنید.

در روزهاى اپیدمى ویروس کرونا رعایت نکات بهداشــتى مانند شستشــوى دست ها براى 
جلوگیرى از انتقال و سرایت ویروس بسیار مهم است؛ بنابراین به محض تماس دست با سطوح 
باید دست ها شسته شــود؛ اما فرآورده هایى که براى ضدعفونى اســتفاده مى شوند هر کدام 
عوارضى نیز دارند که مى تواند پوست را دچار مشــکالتى کنند. طبق دستورالعمل نهادهاى 
بهداشتى، شستشوى ساده دست ها با آب کافى نیست؛ بلکه باید در روز چندین بار و هر بار به 
مدت حداقل 20 ثانیه دست هاى خود را با آب و صابون بشویید تا این اقدام پیشگیرانه مؤثر باشد.
همچنین امکان دارد افزایش تعداد دفعات شستشو در این روزها، پوست دست را با مشکالتى 
مواجه کند که هنگام شســتن آنها باید به موارد زیر توجه کرد: بهتر است صابون دست، بدون 
رایحه باشد. از آب با حرارت باال استفاده نکنید. خارج از منزل دستکش بپوشید. قبل از خواب 
یک الیه ضخیم از کرم را روى هر دو دست بمالید. در حین ضدعفونى کردن وسایل از دستکش 
استفاده کنید. همیشه یک کرم غیر معطر همراه داشته باشید. از محصوالت شوینده داراى مهر 
استاندارد اســتفاده کنید. به خشک کردن دســت ها اهمیت دهید. بهتر است روزى دو مرتبه 
دست هایتان را کرم بزنید. اگر پوستتان دچار خارش ترك خونریزى شد از پزشک متخصص 

پوست کمک بگیرید.
متخصصان عفونى معتقدند میکروب ها در ســطح پوســت خیس راحت تر از پوست خشک 
پخش مى شوند، بنابراین خشک کردن دست ها یک گام کامًال مهم است. حوله هاى کاغذى 
یا پارچه هاى خشک مؤثرترین روش براى پاك کردن میکروب ها بدون پخش آن ها به سطوح 

دیگر است.

چگونه از پوست خود 
در مقابل شستشو محافظت کنیم؟

کلیه ها کار سختى را انجام مى دهند. فیلتر و دفع مواد زاید در جریان خون، تعادل مایعات 
کلى بدن و همچنین هورمون هایى که باعث ایجاد گلبول هاى قرمز خون مى شــوند، 

سالمت استخوان ها و تنظیم فشار خون.
ما کلیه هاى خود را از طریق رژیم غذایى، داروها و سموم محیطى زیاد، آگاهانه یا ناآگاهانه 
در معرض خطر قرار مى دهیم. باید بدانیم چه مقدار از مواد غذایى حتى غذاهاى به ظاهر 

سالم مى تواند به کلیه ها آسیب برساند.
1- آجیل

اگر مستعد ابتال به سنگ کلیه هستید، آجیل میان وعده مناسبى نیست. آنها حاوى دسته 
اى از مواد معدنى به نام اگزاالت هستند که در رایج ترین نوع سنگ کلیه یافت مى شوند.

2- آووکادو
آووکادو با دوز باالى پتاسیم همراه اســت، که مایعات، تعادل الکترولیت و سطح PH را 
کنترل مى کند. کلیه ها براى انجام درست کارشان به تعادل مناسب پتاسیم و سدیم تکیه 
مى کنند. هایپرکالمى نام بیش از حد پتاسیم در خون است و این در افراد مبتال به بیمارى 
پیشرفته کلیوى اتفاق مى افتد. اغلب باعث حالت تهوع، ضعف، بى حسى و کندى ضربان 

قلب مى شود.
3- کافئین

مطالعات نشان مى دهد که مصرف طوالنى مدت کافئین مى تواند بیمارى مزمن کلیه را 
بدتر کند و ممکن است خطر سنگ کلیه را افزایش دهد.

4- محصوالت لبنى
محصوالت لبنى از جمله شیر، پنیر و ماست سرشار از کلسیم هستند و باعث افزایش سطح 

کلسیم در ادرار مى شوند که با خطر بیشتر سنگ کلیه مرتبط است.
5- نمک

سدیم بیش از حد باعث مى شود که کلیه ها آب را به منظور رقیق کردن نمک موجود در 
جریان خون خود نگه دارند و این فشار سنگینى بر آنها وارد مى کند.

6- گوشت
 گوشت حاوى مقدار قابل توجهى پروتئین است. اکنون پروتئین براى فرایندهاى رشد 
و سالمت ماهیچه هاى ما بسیار مهم است، اما متابولیزه کردن آن یکى از سخت ترین 
کارهایى است که کلیه هاى ما انجام مى دهند.  رژیم غذایى سرشار از پروتئین هاى حیوانى 
همچنین خطر ابتال به ســنگ کلیه را افزایش مى دهد. به همین دالیل، رژیم غذایى با 

پروتئین باال براى افراد مبتال به بیمارى کلیوى توصیه نمى شود.
7- شیرین کننده هاى مصنوعى

شیرین کننده هاى مصنوعى، باعث کاهش عملکرد کلیه خواهد شد.

قاتالن کلیه را 
بشناسید

کورش صمدپور، متخصص تغذیه و رژیم درمانى درباره تقویت سیستم ایمنى بدن با توجه 
به روزهاى کرونایى گفت: این روزها با توجه به شــرایط کرونا در ایران و جهان توصیه 
مى شود تا افراد مواد غذایى مغذى به منظور تقویت سیستم ایمنى بدن در مقابل کرونا و 

هم اگر مبتال به آلودگى شدند براى درمان آنها را مصرف کنند.
او افزود: در صفحات مجازى از ارتباط نحوه غذا خوردن با ویروس کرونا اخبارى منتشر 

مى شوند که از نظر علمى دور هستند و نمى توان به آنها اعتماد کرد.
صمدپور تصریح کرد: در این شــرایط براى مقابله با کرونا در درجه اول باید اســترس را 
کنترل کرد، در درجه دوم خواب کافى و مناسب داشت و در درجه سوم الگوبردارى از تغذیه 
مناسب است. این متخصص تغذیه و رژیم درمانى ادامه داد: استفاده از الگوغذایى مناسب 
به معناى مصرف تمامى مواد غذایى است و نباید هیچ الگوى غذایى را از برنامه حذف کرد؛ 
پروتئین ها مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و ماهى که از منابع خوب پروتئین ها هستند باید 

در برنامه غذایى باشند و آنها را مصرف کرد.
صمدپور اظهار کرد: بعضى از افراد در این روزهاى کرونایى میوه جات و سبزیجات مصرف 
نمى کنند، اما باید دانست که اگر سبزیجات خوب شسته و ضدعفونى شوند به هیچ عنوان 
آلودگى را منتقل نخواهند کرد؛ بنابراین توصیه مى شود در برنامه روزانه حتماً مصرف شوند.
او افزود: لبنیات کم چرب منابع خوب کلســیم هستند و غالت ســبوس دار مانند نان 
سبوس دار باید در برنامه غذایى استفاده شود. اگر همه گروه هاى غذایى را رعایت کنیم 

آنتى اکسیدان هایى که به آنها براى مقابله با ویروس نیاز داریم، تأمین خواهند شد.
 ،A این متخصص تغذیه و رژیم درمانى تصریح کرد: آنتى اکســیدان ها شامل ویتامین
ویتامین E و ویتامین C هســتند که تنوع غذایى را تأمین مــى کنند و نیازى به مصرف 
مکمل ها نیســت و اینکه بعضى افراد مکمل ها را مصرف مى کنند، ممکن است اثرات 

سوء هم داشته باشد.

در زندگى زناشویى هم، مثل همه موارد دیگر، بى 
شک راست باید گفت و جز راست نباید گفت. این 
درست؛ اما هر راســت را باید گفت؟ برخى روان 
شناســان معتقدند، زن باید از برخى از سخنان 
راست که شوهرش را آزرده خاطر مى کند بپرهیزد. 
چهار مورد از این راست هاى شوهرآزار بدین قرار 

است:
1. «فالنى کــه اومده بود خواســتگاریم خیلى 
مهربون بود.» هر عاقلى مى گوید، حرف شــما 
درست است؛ چون هر آدمى حسنى دارد؛ اما زخم 

این سخن در وجود شوهر شما التیام ناپذیر است.
2. «بدم میاد ازت.» طبیعى است که هر رابطه اى 

پستى و بلندى دارد، اما وقتى حالتان بد مى شود، 
جمالتى از این قبیل فقط رابطه شما را براى مدتى 

خراب مى کند و دیگر هیچ.
3. «چکار دارى؟» بیان گذشته، آن هم با جزئیات 
و موبه مو، آن هم براى آدم مو از ماستکش، کارى 
کشنده است؛ اما پنهان کردن گذشته و سانسور آن 

هم زندگى خراب کن!
4. «از اون آبجى ات متنفرم.» افکار منفى خود را 
درباره افراد را  براى خــود نگه دارید. به خصوص 
اگر این افکار درباره دوستان یا بستگان شوهرتان 
باشد. سودى که ندارد هیچ، زندگیتان را هم تلخ 

نمى کند.

ویروس کرونا هیچ ارتباطى به نحوه 
غذا خوردن ندارد

درباره 4 موضوع به 
شوهرتان چیزى نگویید

برخى فعالیت ها بــدون آنکه متوجه شــویم انرژى 
زیادى را از ما مى گیرند و منجر به کســالت در طول 

روز مى شوند.
همه ما این تجربه را داشته ایم که بعضى روز ها کسل 
بوده و انرژى کافى براى انجام فعالیت هاى خود نداریم. 
شاید فکر کنید این حالت علت مشخصى ندارد و آن را 
به چیز هایى مانند تاریخ، فصل یــا روز هاى خاصى از 
هفته نسبت دهید. اما باید بدانید که احساس خستگى 
و بى حوصلگى کامًال به فعالیت ها و طرز تفکر شما در 
طول روز بستگى دارد. برخى کار ها در طول روز انرژى 
زیادى از شما مى گیرند بدون آنکه حتى خودتان متوجه 

شوید شما را دچار کسالت مى کنند. 
اســتفاده بیش از اندازه از شبکه هاى 

اجتماعى
در حالى که فکر مى کنید تنها به اندازه بررسى کردن 
پیام هایتان به سراغ شــبکه هاى اجتماعى مى روید و 
وقت زیادى را صرف آن نمى کنیــد، اما انرژى زیادى 
براى آن مى گذارید. حجم زیــاد تصاویر و اطالعاتى 
که از طریق نگاه کردن به صفحه گوشــى به ذهنتان 
وارد مى شود، باعث خستگى ذهن و کاهش عملکرد 

آن مى شود.
زندگى در گذشته

ســعى کنید تمام تمرکز خود را صرف حال حاضر و یا 
برنامه ریزى براى آینده نزدیــک کنید. فکر کردن به 
گذشته تنها ذهن شما را مشــغول مى کند بدون آنکه 
قادر به انجام کارى براى تغییر آن باشید؛ بنابراین با فکر 

کردن به گذشته بیهوده انرژى خود را تحلیل ندهید.
به دل گرفتن و شــخصى کردن همه 

مسائل
برخى اوقات بدون اینکه افــراد از گفتن مطالبى به ما 
منظورى داشت باشند، تعبیرى براى جمالت آنها پیدا 
کرده و ذهن خود را مشــغول آن مى کنیم. این اقدام 
منجر به صرف وقت زیادى براى فکر کردن به مسائلى 
که در واقعیت وجود ندارند مى شود و انرژى ما را بیهوده 
صرف مى کند. بهتر است به جاى فکر کردن به همه 
مسائل تنها با گفتگو و پرسش از افراد، واقعیت حرف 

آنها را درك کنیم.
تفکر زیاد درباره یک موضوع

هر گاه احساس کردید در یک موضوع غرق شده اید، 
سعى کنید با انجام کار هاى روزمره یا کار هاى کوچک 
ذهن خود را به چیز دیگرى مشغول کنید تا از هدر رفتن 

انرژى تان جلوگیرى کنید.
دیر از خواب بیدار شدن

دیر از خواب بیدار شــدن در روز هاى تعطیل، یکى از 
کار هایى اســت که اغلب افراد انجام مى دهند. اما این 
مســئله روز تعطیل آنها را با بى حالى و کسالتى که به 
سراغ آنها مى آید خراب مى کند؛ بنابراین اگر مى خواهید 
روز تعطیل پر انرژى و خوبى را سپرى کنید، از خوابیدن 

بیش از اندازه خوددارى کنید.
استرس هاى پیاپى

استرس انرژى زیادى از بدن مى گیرد و باعث بى حالى 
فرد مى شود. از تمرکز روى افکار آشفته و نگرانى هاى 
بى مورد تا حد امکان پرهیز کنید تا دچار کسالت نشوید.

در لحظه زندگى نکردن
به جاى صرف انرژى خود براى فکر کردن به گذشته یا 
آینده دور، در لحظه زندگى کنید. انرژى امروز را براى 

امروز خرج کنید و بیهوده به سراغ افکار منفى نروید.
بحث و گفتگو هاى بى نتیجه

براى صحبت با افراد بى منطــق انرژى خود را به هدر 
ندهید. اگر مى دانید که حق با شماست، تنها به گفتن 
طرح بحث و استدالل خود اکتفا کنید و براى فهماندن 
دالیل خود به فرد مقابل و قانع کردن او پافشارى نکنید؛ 
چرا که این بحث ها بدون اینکه به نتیجه ایى برسند، 

انرژى زیادى را از افراد درگیر گفتگو مى گیرد.
پر خورى و رژیم غذایى ناسالم

پرخورى زیان هاى بســیارى به بدن وارد مى کند که 
کاهش انرژى یکى از آنها ســت. از خوردن غذا هاى 
ناسالم و بدون مواد مغذى پرهیز کنید تا انرژى خود را 

از دست ندهید.

هفته ها و ماه هــاى اول زندگى کــودك پر از 
تغییرات بزرگ اســت. اما آنچه پدر و مادرهاى 
جدید شاید انتظار نداشته باشــند موهاى ریز و 
درشتى است که روى تشک نوزاد خود باقى مانده 
است. خوشبختانه ریزش موى نوزادان به ندرت 
نگران کننده است. ریزش مو به این معناست که 
یک کودك تعدیل عظیمى را در زندگى خارج از 

رحم انجام مى دهد.
در هر بزرگسال، هر رشته مو موقتى رشد مى کند 
و هنگامى که مو رشد نمى کند، مى ریزد. در هر 
زمان معین، تنها درصد کمى از موهاى سر در این 
مرحله قرار مى گیرند و فقط در حدود 50 تا 100 

رشته در روز از بین مى رود. 
به گفته متخصصــان کودك تغییــرات بزرگ 
هورمونى در بدن کودك بعد از تولد اتفاق مى افتد، 
که مى تواند باعث شود همه موهاى آنها به طور 
همزمان وارد مرحله اســتراحت شوند، این بدان 
معنى است که همه ى موهاى کودك مى توانند 

به یکباره ریخته شوند.
مادر و نوزاد هر دو در طى زایمــان دچار تغییرات 
جنجالى هورمونى مى شوند که براى تولد موفق 
ضرورى است. شروع زایمان به بدن کودك هشدار 
مى دهد تا شروع به تولید هورمون هایى کند که براى 
زندگى در خارج از رحم بسیار مهم هستند. بعضى از 
هورمون ها به پیشرفت شریان ها و رگ هاى کودك 
کمک مى کنند و اطمینــان حاصل مى کنند که

 اندام ها در هنگام زایمان و و بعد از قطع شدن بند ناف 
خون کافى دریافت مى کنند.

یکى از هورمون ها به نام کورتیزول، به ریه هاى 
نوزادان کمک مى کند و به آنها امکان مى دهد 
نفس اول خود را بکشند. همچنین به بدن کودك 
کمک مى کند تا انرژى و حرارت خود را تولید کند. 
زایمان نوع خوبى از استرس را براى کودك ایجاد 
مى کند. استرس باعث تولید کورتیزول مى شود، 
که انرژى را به ســمت تغییرات رشد براى بقاى 

مهم هدایت مى کند.
بعــد از تولد، تمــام موهاى کــودك در مرحله 
استراحت مى ماند تا منابع بیشترى در دسترس 
قرار بگیرند. موها معموًال در سن 8 تا 12 هفتگى 
شروع به ریختن مى کنند و تقریباً در حدود سه تا 
هفت ماهگى رشد مى کنند. با گذشت حدود دو 
سال موهاى ضخیم تر ظاهر مى شوند. زمانبندى 
و الگوى خاص ریزش و رشد مو به چندین عامل از 
جمله جنس، قومیت، ژنتیک، شرایط تولد (نارس، 
زودرس یا دیررس؛ تولد طبیعى یا ســزارین) و 

تغذیه کودك بستگى دارد. 

چرا نوزادان موهاى خود را از دست مى دهند

فعالیت هاى روزمره اى 
که انرژى شما را 
هدر مى دهند



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خدا را سپاس، در حالى که نه از رحمت او ناامیدم، نه از نعمتش بى بهره ام و 
نه از آمرزش او مأیوســم و نه از پرستش او ســر بر تافته ام. خداوندى که 
رحمت او همواره برجاســت و نعمتش را زوال نباشد و دنیا سرایى است  که 
ناپایدارى مقدر او است. مردمش از آنجا رخت برخواهند بست. هم شیرین 
و گواراست و هم سبز و خّرم. خواستاران خود را زود مى یابد و مى رباید. 
هرکه در او بنگرد، دلش را مى فریبد. پس هر توشه نیکو، که میسر است، 

برگیرید و قدم به راه سفر نهید. 
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 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

حسن حجتى - شهردار دولت آبادحسن حجتى - شهردار دولت آباد

آگهى تجدید مزایده عمومىآگهى تجدید مزایده عمومى نوبت اول

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش زمین واقع در 
منطقه صنعتى شهر دولت آباد  از طریق برگزارى تجدید مزایده عمومى 

اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى :روز یکشنبه مورخ 

99/2/14
گشایش پاکات : روز دوشنبه مورخ 99/2/15

محل دریافت اســناد : دولت آباد – بلوار طالقانى – پایگاه اینترنتى
 www.dolatabadcity.ir تلفن :45822010 -031

م الف :818631 

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد 

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

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

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

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

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

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

پیشنهادات مختار مى باشد.
 م الف: 811574

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آبادمحمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد 

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

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

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

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

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


