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چگونه مى توان دیابت را مدیریت کرد؟کوه صفه اصفهان دوباره جان گرفتفیلم مسعود کیمیایى هم آنالین اکران مى شودتوقف 160 کامیون پشت مرز ایران و ترکیه وداع با دالر، سالم بر ریال! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

جوانه هاى 
روى سیب زمینى 

بى خطر است؟

اصفهانى ها بیشتر به فکر خودکشى افتاده اند
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امان از این 
کرى خوانى هاى بچگانه

هشدار! کادر درمانى 
افسرده اند

اُفت میلیونى قیمت 
زعفـران 

در روزهاى کرونایى
5

بارش هاى 
سیل آسا 

تا پایان اردیبهشت 
در اصفهان

مهم نیست چقدر سعى در صرفه جویى در مصرف 
مواد غذایى دارید، ولى معموًال پیدا شدن مواد 

غذایى فاسد در یخچال شما امرى اجتناب ناپذیر 
است. اما تاریخ انقضاى سبزیجات همیشه مشهود 

و مشخص نیست. آیا جوانه هایى که ...

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
گفت: بر اســاس پیش بینى هواشناســى وقوع 
بارش هاى فصلى، رگبارى و سیل آسا تا پایان ماه 

اردیبهشت در این استان محتمل است.
منصور شیشه  فروش اظهارداشت: بیشتر روزهاى 
یک ماهه گذشــته با بارش هاى باران همراه بود 
و این بارش هاى رگبارى بیشتر در ساعت عصر 
و شب و در مناطق شرق و شــمال استان بوقوع 

پیوست.
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4040 هزار اصفهانى بیمه بیکارى مى خواهند هزار اصفهانى بیمه بیکارى مى خواهند
معاون بیمه اى اداره کل تأمین اجتماعى استان اعالم کردمعاون بیمه اى اداره کل تأمین اجتماعى استان اعالم کرد
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همزمان با خودکشى یک دختر جوان اعالم شد

بازگشت رضا صادقى 
به تلویزیون 

با برنامه «دعوت»

عمر قهرمانى ها خیلى کوتاه است
پیشکسوت فوتبال ایران با بیان اینکه عمر قهرمانى ها کوتاه است، به 
دعواى افشــین پیروانى و امیر قلعه نویى واکنش نشان داد و گفت: از 

افشین مى خواهم از حواشى دور شود.
 غالمحسین پیروانى درباره اظهارات اخیر افشین پیروانى علیه امیر 
قلعه نویى و باشگاه سپاهان گفت: من در جریان نیستم. چون نمى دانم 

چه اتفاقاتى افتاده است، نمى توانم قضاوت کنم.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

غربالگرى 
کرونایى

 4 میلیون اصفهانى 

در اجالس شوراى اسالمى استان اصفهان
 اعالم شد

نماینده اى کسى را کشت اما اعتبارنامه اش تأیید شد!
نماینده رشت ماجراى گروکشى براى تأیید اعتبارنامه ها را فاش کرد
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تاوارس: کسى از آینده تاوارس: کسى از آینده 
خبر نداردخبر ندارد
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وبه تلویزیون ز نبه تلویزیونبهتلویزیونو هتل
«دعوت»با برنامه «دعوت» برنامه ابا «دعوت»ا نامه ب وبا ر

ع
پیش
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افش
 غال
قلعه
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عضو انجمن ملى زعفران در خصوص آخرین وضعیت 
عرضه و تقاضاى این محصول در بــازار اظهار کرد: از 
ابتداى اســفند سال گذشته با شــیوع ویروس کرونا در 
کشور، بازار خرید و فروش زعفران همانند بازار  هاى دیگر 
با رکود مواجه شد به طورى که ایران به عنوان بزرگ ترین 
تولید کننده زعفران در جهــان، هیچ صادراتى در دو ماه 

گذشته تجربه نکرده است.
على حسینى افزود: عالوه بر صادرات، تقاضاى محصول 
در بازار هاى داخلى نیز نسبت به ماه هاى گذشته کاهش 
پیدا کرده است و این کاهش تقاضا در بازار هاى داخلى و 
جهانى، منجر به افت یک میلیون تومانى قیمت هر کیلو 

زعفران شده است.
عضو انجمن ملى زعفران با اشــاره به تولید زعفران در 
ســال 99 تصریح کرد: با توجه به بارندگى هاى اخیر و 
قوت سطح زیر کشت نسبت به سال هاى گذشته، پیش 
بینى مى شــود با افزایش تولید زعفران در سال جارى 

مواجه شویم.
حســینى مطرح کرد: هم اکنون با توجه به شرایط پیش 
رو، حجم زیادى از زعفران در انبار ها ذخیره شده است؛ با 
وجود این، دولت پس از رفع ویروس کرونا باید به دنبال 
راهکار هایى باشــد تا بیش از پیش زعفــران ایرانى به 

کشور هاى جهان صادر شود.

رئیس اتاق بازرگانى ایران و ترکیــه اظهار کرد: در حال 
 حاضر نزدیک به 160 کامیون ترك بــه مقصد ایران و 
افغانستان پشت مرز ایران، از سوى خود ترك ها متوقف 
شده و اجازه ورود به خاك ما را نمى دهند که البته هزینه آن 
را تولیدکننده ایرانى که نیازمند مواد اولیه است باید بپردازد.
مهرداد سعادت اظهار کرد: فعًال مرزهاى دو کشور بسته 
اســت. از روز نخســت هم بزرگ ترین دغدغه ما ادامه 
تجارت زمینى بود چون ترانزیت ریلى کفاف حجم تجارت 
دو کشــور را نمى دهد، از همین روى پیشنهاد دادیم که 
حداقل مرز بازرگان باز باشــد که متأسفانه مورد پذیرش 

قرار نگرفت.

وى ادامــه داد: در روزهاى اخیر رایزنى هایى از ســوى 
مقامات ما مانند وزیر کشــور، رئیس دفتر رئیس جمهور 
و رئیس سازمان توســعه تجارت با همتایان ترك خود 

داشته اند که هنوز به نتیجه نرسیده است.
سعادت با بیان اینکه پیشــنهاد تشکیل منطقه مشترك 
با ترکیه داده ایم، گفت: تمام تــالش ما معطوف بر حل 
و فصل مشکالت تجارى اســت از همین روى پیشنهاد 
تشکیل منطقه مشترك با رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
همانند آنچه در مرز ترکیه و عراق ایجاد شــده اســت را 
داده ایم که البته هنوز پاسخ مثبتى از سوى ترك ها دریافت

 نکرده ایم.

اُفت میلیونى قیمت زعفران 
در روزهاى کرونایى

توقف 160 کامیون پشت مرز 
ایران و ترکیه

سیما، مشکل کرونا را 
حل کرد!

  برترین ها | طاهره لباف، کارشــناس 
شبکه افق صدا و سیما در یک برنامه  تلویزیونى 
بخور آبجوش را براى از بین بردن کرونا تجویز 
کرد. هفته پیــش هم فرد دیگــرى به عنوان 
کارشناس صدا و سیما، بو کردن نارنج، پرتقال و 
نارنگى را براى پیشگیرى از کرونا تجویز کرده 

بود./1655

خبر از پیک سوم مى دهند
  تسنیم| ایرج حریرچــى، معاون کل 
وزارت بهداشــت گفت: تا اطالع ثانوى در کل 
دنیا حتى کشــورهایى که به نظر مى رسد پاك 
هستند، پیک دوم، سوم و چندم کامًال محتمل 
است! این گونه نیســت که اگر در قم و گیالن 
شیوع شدید داشتیم و اآلن افت کرده، پرونده 
این بیمارى بسته شده باشد! در استان مازندران 
که در یک برهه زمانى، پیــک بیمارى وجود 
داشت به مرحله مدیریت بیمارى وارد شده ایم 

اما نباید خیالمان راحت شده باشد./1656

پدر سریال را درآوردید!
  برترین ها | پاشــا جمالــى، بازیگــر 
مجموعه تلویزیونــى «نون.خ»، در پســتى 
اینستاگرامى، به سانسور این سریال اعتراض 
کرد. او نوشت: «بسه دیگه سانسور، پدر سریال 
را درآوردید، اجازه دهید مردم بیشــتر بخندند، 
مگر چه گفتیم که این همه سانسور مى کنید؟ 
توجه کردیــد لب ما یه چى دیگــه مى گوید و 
صدا یه چى دیگه پخش مى شــود؟ این گروه 
در شرایط خیلى سخت کار کرده، هم سرماى 
منفى 10 درجه کوهســتان دیده، هم در اوج 
کرونا کار کرده اســت. حــق همکارانم با این 
پخش ضایع مى شود.خســتگى به تنم موند به 

خدا، دم تک تک بچه هاى "نون. خ" گرم.»

امتحان پایه دوازدهم 
حضورى است

معــاون آمــوزش متوســطه وزیر    پانا |
آموزش و پرورش در پاسخ به ســئوالى درباره 
شیوه برگزارى امتحانات مدارس گفت: امتحان 
نهایى پایه دوازدهم حتمــًا به صورت حضورى 
برگزار مى شــود در این خصوص تصمیم گیرى 
شده و برگزارى آن قطعى اســت اما در 11 پایه 
دیگر ممکن است درصورتى که ستاد ملى مبارزه 
با کرونا اجازه امتحان حضــورى را صادر نکند، 
ارزشــیابى بدون امتحان حضورى و از طریق 

ارزشیابى مستمر معلمان انجام شود./1657

«پایتخت 6»، فینال دارد؟!
ســریال «پایتخت» جــزو معدود    برنا |
سریال هایى است که مخاطبانش در هر حال 
پیگیر اخبار و اطالعات مربوط به ساخت و زمان 
پخش آن هستند و البته در این مسیر شایعاتى 
نیز گاه به گوش مى رسد. الهام غفورى، تهیه 
کننده ســریال «پایتخت» عدم ساخت فینال 
سریال پر مخاطبش را تکذیب کرد و افزود: در 
انتظار مهیا شدن شــرایط هستیم و در صورتى 
که همه چیز دســت به دســت هم بدهد قطعًا 

فینال «پایتخت» ساخته مى شود.

سکه باز هم ارزان مى شود
رئیــس اتحادیه طــال و جواهر    مهر |
درباره کاهش قیمت ســکه گفت: بخشــى از 
کاهش قیمت سکه به افت تقاضا طى هفته هاى 
گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا برمى گردد 
و در عین حال بانک مرکــزى با مدیریت بازار 
دالر توانسته بر بازار ســکه هم اثرگذار باشد. 
محمدولى افــزود: البته انتظــار نداریم که در 
روزهاى آینده قیمت با شدت بیشترى کاهش 

پیدا کند. 

محمود صادقى محکوم شد
  فارس| دادگاه براى محمود صادقى، نماینده 
مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى 21 ماه حبس و 
پنج میلیون جزاى نقدى در نظر گرفت. این حکم به دنبال 
شکایت آیت ا... صادق آملى الریجانى از وى صادر شده 
است. نماینده تهران در مجلس شوراى اسالمى براى 

این حکم درخواست تجدید نظر داده است.

کرونا الریجانى را ول نمى کند 
عضو هیئت رئیسه مجلس در تشریح آخرین    بهار|
وضعیت جســمى على الریجانى پس از ابتالیش به 
بیمارى کرونا، گفت: هنوز تست کروناى على الریجانى 
منفى نشــده و او این هفته نیز در جلسات علنى حضور 
نخواهد داشت. احمد امیرآبادى فراهانى با بیان اینکه به 
تازگى از على الریجانى تست کرونا گرفته شده است، 
اظهار کرد: در این تست مشــخص شد که هنوز وجود 
ویروس کرونا در بدن او وجود دارد و جواب تســت در 

زمینه بیمارى کرونا منفى نشده است. 

با دعوت بزرگان کاندیدا شدم
  تابناك | مصطفى میرسلیم، نماینده منتخب 
مجلس یازدهــم در گفتگو با روزنامه «شــرق» گفته 
است: شاید براى شما باور این مطلب مشکل باشد که 
تمام منصب هاى سیاســى من بعد از پیروزى انقالب 
بنا به دعوت بــزرگان این نظام بوده و من شــخصاً به 
دنبال تصدى آن نبوده ام... اما درباره ریاست مجلس یا 
بهتر بگویم سخنگویى و خدمتگزارى، تشخیص آن با 

نمایندگان محترم مجلس است.../1658

احتمال بازگشایى مساجد 
  مهر | غالمحســین اســماعیلى در نشست 
خبرى مجــازى که صبح دیروز برگزار شــد، گفت: به 
متولیان تدوین دســتورالعمل هاى کرونایى که براى 
عموم فعالیت هاى اجتماعى دستورالعمل هاى بى شمارى 
را تدوین کردند و زمینه بازگشت برخى مشاغل را مهیا 
کردند، پیشنهاد مى کنم براى جلسات مذهبى محدود و 
نمازهاى جماعت پروتکلى بنویسند و ساده ترین راه که 
تعطیلى مساجد است را بر نگزینند. مى شود مساجد را با 
تدوین دستورالعمل هایى براى استفاده از این فرصت ماه 

مبارك مهیا کرد./1659

آخرین وضعیت «اون»
بعد از آنکــه «کیم جونــگ اون» رهبر    ایلنا|
کره شمالى تحت عمل جراحى قلبى- عروقى قرار گرفته 
است، گمانه زنى ها درباره وضعیت جسمى وى افزایش 
یافته است. شبکه خبرى «CNN» به نقل از یک مقام 
آگاه آمریکایى اعالم کرد واشنگتن از طریق گزارش هاى 
اطالعاتى، وضعیت ســالمت کیم را تحت نظر دارد و 
برخى گزارش ها حاکى از آن است که وى ممکن است 

در معرض خطر بزرگى باشد. 

توافق در سال 1400 
  تابناك | صادق زیبا کالم با بیان اینکه «دونالد 
ترامپ» مى داند بر خالف روحانى یا ظریف که در ایران 
کار ه اى نیستند، تندرو ها کاره اى هستند تصریح کرد: 
اگر او بتواند با آنها به توافق برسد، این توافق مثل برجام 
نیست که تندرو ها زیرش بزنند و نگذارند موفقیت آمیز 
شود؛ بنابراین احتمال اینکه توافق بین تندرو ها و ترامپ 

در سال 1400 صورت بگیرد بسیار زیاد است./1660

ما متولى نیستیم
پرویز فتــاح، رئیس    خبرگزارى دانشجو |
بنیاد مستضعفان در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه با 
توجه به لزوم پرداخت هزینه غیر مستقیم براى شرکت 
در کالس هاى درسى خود با اپلیکیشن «شاد» آیا بنیاد 
مستضعفان تصمیم براى حمایت از دانش آموزان مناطق 
محروم دارد یا خیر؟گفت:  ما متولى دانش آموزان نیستیم 
و تقاضاى کمک به این قشر باید از طرف وزارت آموزش 

و پرورش صورت بگیرد./1661

خبرخوان

روزنامه «آرمان ملى» در گزارشــى که در این روزنامه 
منتشــر شــد، به موضوع مهمى که این روزها کشور با 
آن مواجه شده اســت پرداخت. این روزنامه در بخشى از 

گزارش خود نوشت: 
«مریم حضرتى، معاون پرستارى وزارت بهداشت اعالم 
کرد: 65  درصد نیروهاى پرســتارى در مراقبت مستقیم 
از بیماران کرونایى هســتند که طى تحقیقاتى افزایش 

خستگى و افسردگى در بین پرســتاران مشخص شده 
است که مداخالت مشاوره و روانپزشکى براى پرستاران 

در بسیارى از بیمارستان ها در نظر گرفته شده است.
مهمترین علت افزایش افسردگى در پرستاران، دورى از 
خانواده، مشقت کارى، ترس از کرونا یا سختى کار نبوده، 
بلکه مهمترین علت مشاهده مرگ بیماران جلوى چشم 

آنها بوده است. 

یکى از این پرستاران مى گوید: "ما نه تنها در روز شاهد 
فوت مردم هستیم، بلکه بسیارى از همکارانمان را نیز از 
دســت داده ایم. بعد از مرگ همکار و دوست نزدیکم که 
در بخش بیمــاران کرونایــى کار مى کردیم، کار کردن 
برایم خیلى سخت تر شــده، هر روز باهم سوار سرویس 
مى شدیم و مى آمدیم بیمارستان اما از 8 فروردین دیگر 

تنها شدم." »

بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقى در توییتر خود از 
ماجراى بازگشت معین، خواننده لس آنجلسى به ایران 

گفت. او در رشته توییتى نوشت:
بعد از سال ها دیدمش، مسئول مذاکره مستقیم بازگشت 
معین به ایران در زمان  احمدى نــژاد. گفتم: فقط بگو 
کى و چطور کار را خراب کــرد؟ آن همه مذاکره و قول 
و قرار در ترکیه. تقریبًا برگشــت او قطعى بود. او گفت: 
اتفاقًا دفتر ریاســت جمهورى به شــدت پایــه بود و 

همکارى کرد. تــا لحظه آخر. ولــى... آن تماس همه 
چیز را خراب کــرد: از پاى هواپیما مســتقیم مى روى

 اوین!
هیچکس گردن نگرفت آن زمان. شــاید هم بازى بود. 
حتى بلیتش را هم رزرو کرده بود. نشد که بشود. به مدیر 
دفتر احمدى نژاد مســیج دادم:  معین کنسل شد! معین 
گفته بود: بخاطر حضور در مراســم فــارغ التحصیلى 

 پریچه، نشد که بروم!

احمدى نژاد، آن موقع در مجلس گفت: مردمى که قالى 
مى بافند نباید روى حصیر زندگى کنند و ملتى که روى 
دریاى ثروت نشسته است نباید فقیر داشته باشد. و این 
مستقیمًا اشاره به ترانه آهنگ «مردم» از معین دارد که 
فقط چند ماه قبل از این سخنرانى منتشر شده بود. بعد از 
این اتفاق بالگ هاى طرفداران معین این را به نشانه اى 
تعبیر کردند مبنى بر اجازه دولت به بازگشت بى  دردسر 

ستاره موسیقى  به ایران. 

نماینده مردم رشت در مجلس در رابطه با «روند اعتبارنامه 
نمایندگان مجلس یازدهم» گفت: در صورتى که مردم به 
صالحیت نماینده اى ظن و گمان داشته باشند که توانسته 
به انحاى مختلف از همه فیلترهاى نظارتى رد شود، در این 
صورت مى توانند به سایر نمایندگان مراجعه کنند و از آنها 
کمک بگیرند تا اعتبارنامه آن فرد را متوقف و شخص را 

از کرسى محروم کنند.
غالمعلى جعفرزاده ایمن آبــادى در گفتگو با «برنا» در 
رابطه با علت «رد شــدن اعتبارنامه ها» گفت: خرید و 
فروش رأى، سوابق اجرایى، ســوابق اخالقى و سوابق 
قضایى منجر به رد اعتبارنامه نمایندگان مى شــود. در 
مجلس هاى نهم و دهم نماینده اى بــود که در دوران 
جوانى در ایست بازرسى کســى را کشته بود یا کسى را 

داشتیم که تصاویرى از او منتشر شده بود که در یکى از 
سفرهاى خارجى اصول اخالقى را رعایت نکرده بود یا 
مدرك تحصیلى فردى را از دانشگاهش استعالم گرفته 
بودند و در ارزیابى داخل کشــور در حد فوق لیسانس یا 

لیسانس نبود اما اینها از خود دفاع کردند. 
جعفرزاده ایمن آبادى گفت: در اعتبارنامه ها گروکشــى 
مطرح است. متأسفانه برایش تدبیرى اندیشیده نشده و 
کافى است یک نماینده بگوید از دیگرى مدرکى دارد، آن 
وقت اعتبارنامه خودش هم زیر سئوال مى رود و متقابل 
به هم اعتراض مى کنند و موضوع این وسط گم مى شود. 
نگرانم در گروکشى و امتیازخواهى هاى مجلس یازدهم 
براى کرسى ریاست مجلس و ریاست کمیسیون ها از این 
حربه استفاده شود و به طرف بگویند باید اینطورى اقدام 

کنى وگرنه اعتبارنامه ات را زیر سئوال مى بریم. 
نماینده مردم رشت در پاســخ به این سئوال که به نظر 
شــما چند نفر از منتخبین در اعتبارنامه خود مشــکل 
دارند؟ گفت: واقعًا نمى دانم چون در شــهرهاى بزرگ 
خیلى خرید و فروش آراء وجود نــدارد. چنین جرأتى را 
در بین نمایندگان نمى بینم کــه بخواهند اعتبارنامه اى 
را رد کنند. همه مى دانیم افرادى با تخلف هاى سنگین 
مالى و مسئولیت هاى اجرایى که داشتند، تأیید شدند و 
رأى آوردند و حاال هم صحبت هیئت رئیسه شان مطرح 
است. نمایندگانى که به حاکمیت وصلند، پرونده هاى آنها 
بررسى نمى شود. اگر من تأیید مى شدم و رأى مى آوردم 
حتماً  مثًال قالیباف را وادار مى کردم پاسخگوى ابهامات 

دوران شهردارى اش باشد!

نماینده رشت ماجراى گروکشى براى تأیید اعتبارنامه ها را فاش کرد

نماینده اى کسى را کشت 
اما اعتبارنامه اش تأیید شد! روزنامه «جوان» در مطلب جالبى از اینکه امسال 

هم مانند سال گذشــته در ماه رمضان از برنامه 
«ماه عسل» خبرى نیست انتقاد کرده است. به 
اعتقاد این روزنامه احسان علیخانى نباید «برنامه 
تقلیدى عصر جدید» را جایگزین «ماه عســل» 
مى کرد. «جوان» از تعاریف عجیبى براى برنامه 

«ماه عسل» یاد کرده است:
«"ماه عسل" سال ها بدون رقیب خوراك معنوى 
بخش عمده اى از روزه داران ایرانى پیش از افطار 
را مهیا مى کرد، اما در یک خطــاى راهبردى با 
برنامه اى تقلیدى تاخت زده شد... ”عصر جدید" 
فقط در بعد جــذب مخاطــب مى تواند هماورد 
"ماه عسل" باشد، اما "ماه عسل" فقط سرگرم 
نمى کرد بلکه رونق فضاى معنوى لحظات پیش 

از افطار را صدچندان مى کرد.
در واقع کاراکترهاى "ماه عسل"... مى آمدند تا 
مقابل میلیون ها مخاطب خود را بشکنند تا دوباره 
متولد شوند و در این زایش دوباره مخاطبان خود 
را نیز به تجربه و درکى تازه از جهان هستى نائل 
کنند. "ماه عسل" همان کارى را که یک فیلم 
شاهکار در تاریخ ســینما مى تواند با مخاطبانش 

بکند، انجام مى داد.
اگر چه همه مردم را مقابــل تلویزیون هاى خود 
به گریه وامى داشــت، اما آن اشــک ریختن ها 
براى زالل شــدن و عبور از صافــى، صداقت و 
پاکى و معرفت الزم بــود و کارى که گریه هاى 
"ماه عسل" با مردم مى کرد، شاید هزاران فیلم 
و ســریال طنزآلود و ســرگرم کننده و خنده دار 
توان انجامش را نداشــتند. اما چه چیزى سبب 
شد احســان علیخانى "ماه عســل" را با همه 
مؤلفه هــاى بى نظیرش رها کند و ســراغ تولید 
برنامه اى تقلیدى برود که برند تمدن غرب است.

موضوع این بود که عده اى آنقدر علیخانى را متهم 
کردند که اشــک مردم را درمى آورد که کم کم 
خودش هم باورش شد که دارد کار بدى با جامعه 
مى کند. آنقدر گفتند مردم ما به شادى نیاز دارند 
که گویى "ماه عسل" مردم را ناشاد مى کرد. او 
باالخره مقاومتش شکست و "ماه عسل"  را رها 
کرد که البد برنامه اى بسازد که مردم را شاد کند، 
اما این کجا و آن کجــا. ..کاش جنس بنجل را با 

جنس اصل تاخت نمى زدند.»

جوان: «ماه عسل» 
براى زالل شدن 

الزم بود! 

خانه دریاچه اى که در قسمت دوم فیلم «پدرخوانده»، استفاده شده، اکنون با 
قیمت 5/5 میلیون دالر براى فروش آماده شده است. این عمارت خیره کننده 
که مانند الماس مى درخشــد، بار ها به خانواده هاى مافیا، کالهبرداران و... 
فروخته شده است و به نوعى از امالك پر حاشیه محسوب مى شود. شاید زیبایى 
خیره کننده این خانه باعث شده است که «فرانسیس فورد کاپوال» از این خانه 
در فیلم هاى خود استفاده کند و این خانه اکنون براى فروش در دسترس است.

این ملک میزبان چندین صحنه مشهور از جمله قتل «فردو کورلئون»، حمله 
انتحارى با مسلسل و موارد دیگر در فیلم «پدرخوانده» بوده است. این خانه 
اشرافى واقع در کالیفرنیا و مجاور دریاچه تاهو است و داراى پنج اتاق خواب، 

پنج حمام و یک کتابخانه و اتاق تلویزیون است.
در این خانه زیبا همیشه دریاچه به عنوان پشت زمینه دیده مى شود. یعنى شما 
مى توانید شــام بخورید در حالى که به دریاچه تاهو نگاه مى کنید. در صورت 
عدم عالقه به شنا در دریاچه، این مجموعه داراى استخر روباز و جکوزى است. 
این ملک همچنین داراى بندرگاه مخصوص به خود است، بنابراین مى توانید 

قایق  هاى زیادى را براى حرکت در دریاچه استفاده کنید.
این ملک داراى برخى سقف هاى آجرى حیرت انگیز و دیوار هاى سنگى است. 
امالك عظیم و زمین هاى اطراف آن به مساحت 15 هکتار در اختیار ساکنان 

این ملک خواهد بود.

فروش خانه معروف فیلم «پدرخوانده»؛ 83 میلیارد تومان

هشدار! کادر درمانى افسرده اند

روایتى از ماجراى بازگشت خواننده لس آنجلس نشین 

یک ســایت یونانى از انتقال خیالى «بهتاش فریبا» به 
پاناتینایکوس یونان نوشت. سایتTo 10 یونان نوشت: 
در یک سریال ایرانى به موضوع انتقال یک دروازه بان به 
نام «بهتاش فریبا» به تیم فوتبال پاناتینایکوس یونان 
پرداخته شده است. این سریال یک ایجنت فوتبالى را 
به نمایش مى گذارد که بازى «فریبــا» را درون دروازه 
نساجى مازندران در بازى با پرسپولیس زیر نظر مى گیرد 
و زمینه انتقال او را بــه پاناتینایکوس یونان با رقم 500 
هزار یورو فراهم مى کند. البته در قســمت هاى بعدى 
قرار اســت درباره سرنوشــت این دروازه بان در یونان 

سکانس هایى پخش شود.
نکته جالب دیگر درباره این دروازه بان که نقش او را بهرام 
افشارى، بازیگر تئاتر و سینماى ایران ایفا مى کند این 
است که او یک کاله به شــکل کاله  «پیتر چک» سر 
مى کند و همه او را با این لقب مى شناسند و همین باعث 
شده حتى «پیتر چک» نیز تحت تأثیر او قرار گیرد و در 

صفحه اینستاگرام افشارى کامنت بگذارد.

عالقه یونانى ها 
به «بهتاش»
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ابتالى 250 نفر کادر درمانى 
به کرونا 

سـخنگوى دانشـگاه علـوم پزشـکى اصفهـان گفت: 
دسـت کم250 نفر کادر درمانى، پرسـتارى و بهداشتى 
این استان به جز شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل 
در دو ماه گذشـته به بیمـارى کرونا مبتال شـدند. آرش 
نجیمى افزود: تاکنون دست کم 190 نفر از کادر درمانى 
و پرستارى بیمارستان ها و 60 نفر از شبکه هاى بهداشت 
اسـتان که زیر پوشش دانشـگاه علوم پزشکى اصفهان 
هسـتند به بیمارى کرونا مبتال شـدند. وى خاطرنشان 
کرد: به جز یک نفر از اعضاى کادر درمانى که در بخش 
مراقبت هاى ویژه تحت درمان است، مورد بدحال و وخیم 

در بین این افراد نداشتیم.

آمار ابتال به کرونا تا اول 
اردیبهشت

در 24 سـاعت منتهى به روز اول اردیبهشت، 138 بیمار 
با عالئم کرونا در بیمارسـتان هاى 22 شهرستان استان 
اصفهان بسترى شدند.  همچنین در این مدت 109 بیمار 
بهبود یافته از مراکز درمانى این استان مرخص شده اند. 
تعداد بسترى شـدگان در مراکز درمانى استان نیز 796 
نفر بود و اکنـون 195 بیمـار مبتال به کرونـا با وضعیت 
شدید بیمارى در بخش هاى آى سـى یو مراکز درمانى 
این استان تحت درمان هستند. بیمارستان هاى خورشید، 
امین، غرضى و عیسـى بن مریم جزء بیمارسـتان هاى 
مرجع بسـترى بیمـاران کرونایـى کالنشـهر اصفهان 

هستند.

تکذیب خبر فوت 2 کودك 
کرونایى

رییـس روابـط عمومـى اداره کل بهزیسـتى اصفهـان 
خبر فوت دوکودك شـیرخوارگاه این شهرسـتان بر اثر 
ابتال به کرونا را تکذیب کرد. در روزهاى اخیر شـایعاتى 
در رسـانه هاى اسـتان مبنى بـر فوت دو کـودك تحت 
پوشـش شـیرخوارگاه بهزیسـتى اصفهان مطرح شده 
اسـت. محمدرضا عسـگریان زاده اظهار داشـت: موارد 
ابتال یا مشکوك به کرونا  در مراکز زیر پوشش بهزیستى 
اصفهان مشاهده شده اما تا امروز هیچ مرگ و میرى در 

این مراکز گزارش نشده است.

تأمین سازه  گلخانه هاى کشور 
رییس انجمـن گلخانه داران اسـتان اصفهان گفت: 80 
درصد از سـازه هاى گلخانه هاى کشـور در شهر گلشن 
دهاقان تولید و به کشورهاى دیگر نیز صادر مى شود. اکبر 
امامى تصریح کرد: صنعت گلخانه سـازى گلشن باعث 
اشتغال 200 نفر به صورت مستقیم و ایجاد مشاغلى نیز 
بصورت غیر مستقیم شـده که در حال حاضر نیز توسعه 

صنعت رو به افزایش است.

پایان قرنطینه نمایندگان 
دو تـن از نمایندگان مـردم اصفهان در مجلس شـوراى 
اسـالمى که به کرونا مبتال شـده بودند، پس از بهبودى 
و پایـان دوران قرنطینه فعالیت هاى خـود را آغاز کردند. 
حجت االسـالم احمد سـالک، نماینده اصفهان با اشاره 
به اینکه 14 روز را در قرنطینه خانگى سپرى کرده است 
از بهبود خود خبر داد و ابوالفضل ابوترابى، نماینده نجف 
آباد نیز ضمن اشـاره به اینکـه بعـد از 15 روز از قرنطینه 
خانگى خارج شده، بیان داشت: من روز دوشنبه از قرنطینه 

خارج شدم.

افتتاح آشپزخانه طرح اطعام 
سرپرست کمیته امداد امام استان اصفهان از افتتاح اولین 
آشـپزخانه طرح اطعام مهدوى براى پخت و توزیع 500 
هزار وعده غـذاى گرم در مـاه مبارك رمضـان خبرداد. 
کریم زارع گفت: برپایى ضیافـت هاى بزرگ افطارى با 
حضور مددجویان، نیکوکاران و خیران، حذف و به جاى 
آن غذاى طبخ شده در آشـپزخانه هاى متمرکز و تحت 
نظارت بهداشت، درب منازل مددجویان و جامعه تحت 
حمایت با رعایت همه جوانب و حفظ شان و عزت نفس 

آنها توزیع خواهد شد.

خبر

سلسله  نشست هاى "چهل چراغ" در ماه مبارك رمضان 
امسال با موضوع "طراحى زندگى در روزهاى سخت" از 

شبکه استانى اصفهان پخش مى شود.
یکى از ویژه برنامه هاى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان در ماه رمضان هر ســال، برگزارى 
سلسله نشست هاى "چهل چراغ" بود که در طول هشت 
دوره گذشته مخاطبان بســیارى را در هر بعدازظهر پاى 

سخنان کارشناسان حوزه خانواده مى نشاند.
این در حالى اســت که ممنوعیت برگــزارى اجتماعات 
مانع از برگزارى این نشســت نشده و امســال قرار است 
این ویژه برنامه را در قالبــى متفاوت و از قاب تلویزیون به 

تماشا بنشینیم.
به گفته معاون اجتماعی و مشارکت هاي مردمی سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان، برنامه 
"چهل چراغ" از ســاعت 14:30 تا 16 روزهاى زوج ماه 
مبارك رمضان به صورت زنده از شبکه استانى اصفهان و 
در فضاى فرهنگسراى مجازى سازمان پخش مى شود و 
تکرار برنامه نیز روزهاى فرد در همان ساعت پخش خواهد 
شد. همچنین گلچین 20 دقیقه اى هر برنامه شب ها و از 

ساعت 21 به بعد روى آنتن مى رود.
مرتضى رشیدى گفت: نشست هاى چهل چراغ امسال در 

14 قسمت تدارك دیده شده است. 

  معاون بهره بردارى شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان 
گفت: بهار امســال در کنار تلخى هاى کرونا ویروس، 
فوالدمردان خط مقــدم جبهه صنعت با دســتیابى به 
رکورد هــاى غرورآفریــن در نواحى تولیدى شــرکت 
فوالدمبارکه توانســتند، حالوت و شــیرینى خاصى به 

فضاى این بنگاه صنعتى بزرگ ببخشند.
مختار بخشــیان افزود: فوالدى ها در واحد ناحیه آهن 
ســازى با دســتیابى به تولید 711 هزار و 500 تن آهن 
اسفنجى در فروردین از رکورد قبلى به میزان 700 هزار 
و 500 ُتن عبور کردند و در واحد شهیدخرازى با دستیابى 
به تولید 251  هزار و 650 تــن، رکورد 250 هزار و 500 

تن پشت سر گذاشته شد. وى گفت: همچنین  همکاران 
سختکوش و پرتالش ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى 
مداوم، با تولید 636 هــزار تن تختال بــه رکوردى به 
یادماندنى و افتخار آمیز دست یافتند به طورى که رکورد 

ماهانه قبلى این واحد معادل 618 هزار تن بود.
معاون بهره بردارى شرکت فوالد مبارکه اصفهان افزود: 
با 129 هزار و 500 تن آهن اسفنجى تولید و  رکورد قبلى 

این ناحیه به میزان  128 هزار تن شکسته شد.
مختار بخشیان گفت: همچنین تولید کالف گرم تولیدى 
مجتمع فوالد سبا به 127 هزار و 200 تن رسید تا رکورد 

ثبت شده قبلى با 120 هزار و 172 تن بهبود یابد.

رکورد زنى فوالد مبارکه 
اصفهان در فروردین

طراحى نقشه عبور از 
بحران هاى زندگى

معاون بیمــه اى اداره کل تامین اجتماعى اســتان 
اصفهان گفت: بیش از 40 هزار نفر در استان اصفهان 
به دلیل بیکارى ناشى از شیوع ویروس کرونا درخواست 

استفاده از مقررى بیمه بیکارى داشتند.
عبدالرســول آقاهادى در گفت وگو با « ایمنا» اظهار 
کرد: این تعداد در ســتاد مرکزى، پایــش و پس از 
بررسى ها مشموالن واقعى تحت پوشش بیمه بیکارى 

قرار مى گیرند.
وى با بیان اینکه هنوز لیســتى از ستاد مرکزى ابالغ 
نشده که بتوانیم تعداد متقاضیان واقعى را اعالم کنیم، 
افزود: در بخش اجبارى بیمه شدگان استان اصفهان 
حدود 700 هزار بیمه شــده داریم کــه این 40 هزار 
نفر درصد زیادى از این تعداد نیســت و خوشبختانه 

کارفرمایان همکارى الزم را با جامعه کارگرى داشتند 
و تالش کردند تا تعدیل نیروى کمترى انجام شود، 
قول مســاعدت هایى از طرف دولت در جهت ارائه 
تسهیالت به کارفرمایان بوده که امیدواریم عملیاتى 
شــود تا حداقل ریزش در بخش کارگرى را داشــته 
باشیم. معاون بیمه اى اداره کل تامین اجتماعى استان 
اصفهان در خصوص تعداد دریافــت کنندگان بیمه 
بیکارى قبل از شــیوع کرونا تصریح کرد: بر اساس 
قانون بیمه بیکارى در حال حاضر حدود 24 هزار و 500 
نفر دریافت کننده بیمه بیکارى بر اساس شرایط عادى 
قبل از کرونا شامل فسخ قرارداد یا انقطاع رابطه مزدى 
بین کارفرما و کارگر وجود دارد و این تعداد جداى از 40 

هزار درخواست جدید است.

مرد 45 ساله اى عصر روز دوشنبه از ارتفاع محدوده 
زیر آبشار بوستان کوهستانى صفه اصفهان سقوط 

کرد و جان باخت.
این حادثه ساعت 17 و 9 دقیقه به آتش نشانى اعالم 
شد که تیم امداد و نجات کوهستان از ایستگاه شماره 
12 به محل اعزام شدند. در این حادثه مردى 45 ساله 
از منطقه زیر آبشار و از ارتفاع سقوط کرد که به دلیل 

شدت جراحت هاى وارد شده در دم جان سپرده بود. 
این حادثه درحالى رخ داد که صبح روز یکشنبه نیز 
مرد 55 ســاله اى از دره بادگیر بوستان کوهستانى 
صفه اصفهان ســقوط کرد و در حالت نیمه هوشیار 

راهى بیمارستان شد.
30 آبان سال گذشته هم مردى حدود 45 ساله از کوه 
ُصفه اصفهان سقوط کرده و جان خود را از دست داد.

مدیر مجموعه تاریخــى، فرهنگى و مذهبى تخت 
فوالد اصفهان از تدارك دو ویژه برنامه از سوى این 

مجموعه براى ماه مبارك رمضان خبر داد.
سیدعلى معرك نژاد پخش برنامه زنده سحرگاهى با 
عنوان "بهشت اجابت" از شبکه استانى اصفهان را 
یکى از اقدامات مجموعه تخت فوالد در ماه رمضان 
دانست و اظهار داشت: این برنامه زنده از ساعت 3:30 
بامداد تا اذان صبح، به مدت 30 سحر در ماه مبارك 
رمضــان و از محل مجموعه تاریخــى، فرهنگى و 
مذهبى تخــت فوالد اصفهان پخش مى شــود که 
عالوه بر شبکه استانى اصفهان به مدت 10 شب از 

شبکه سراسرى شما نیز پخش خواهد شد.

وى درباره محتواى این برنامه ســحرگاهى گفت: 
موضوعات محورى این برنامــه به صورت متنوع و 
به روز و با رویکرد اقتصادى انتخاب شــده است و با 
توجه به نامگذارى سال 99 به نام سال جهش تولید 
از سوى مقام معظم رهبرى، الزامات تحقق جهش 
تولید از دیدگاه فرهنگى و همچنین راه هاى وسعت 

رزق بررسى مى شود.
مدیر مجموعه تاریخــى، فرهنگى و مذهبى تخت 
فوالد افزود: در همین راستا به مفاهیمى مانند ارتباط 
با خدا، ارتباط با دیگران، سپاس گزارى و شکرگزارى، 
وفاى به عهد، خوش خلقى، دوستى و غیره که منجر 

به وسعت رزق مى شود پرداخته خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
بر اساس پیش بینى هواشناســى وقوع بارش هاى 
فصلى، رگبارى و سیل آسا تا پایان ماه اردیبهشت در 

این استان محتمل است.
منصور شیشــه  فروش اظهارداشت: بیشتر روزهاى 
یک ماهه گذشته با بارش هاى باران همراه بود و این 
بارش هاى رگبارى بیشــتر در ساعت عصر و شب و 
در مناطق شرق و شمال استان بوقوع پیوست. وى 
ادامه داد: بارش هاى رگبارى و سیل آسا از باالدست 
کوهپایه ها جارى شده و دشت هاى مناطق مختلف 

شرق و شمال استان را  تحت تاثیر قرار داد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان افزود: 
بیشترین بارش ها از ابتداى سال جارى تا کنون در 
مناطق کاشان، آران و بیدگل، نطنز، اردستان و نائین 

گزارش شد و بارش هاى سایر نقاط استان نسبت به 
سال گذشته و بلند مدت کاهش داشته است.

وى بارندگى بهار امســال در مناطق شمال و شرق 
اســتان را مطلوب توصیــف و بیان کــرد: توصیه 
مدیریت بحران اســتان این اســت که ستادهاى 
سیل شهردارى ها همچنان فعال باشند و مجاوران 
رودخانه هاى فصلى نکات ایمنــى را کامل رعایت 

کنند.
مدیــرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان 
خاطرنشان کرد: سال گذشته چهار نفر در استان بر 
اثر صاعقه جان خود را از دست دادند و در این زمینه 
به کشاورزان و باغداران توصیه مى شود که هنگام 
فعالیت در عرصه باغ ها و مزارع خود به نکات ایمنى 

در برابر صاعقه توجه ویژه داشته باشند.

40 هزار اصفهانى بیمه بیکارى مى خواهند

کوه صفه اصفهان دوباره جان گرفت

از سحورى خوانى تا معرفى مشاهیر در برنامه 
"بهشت اجابت" 

بارش هاى سیل آسا تا پایان اردیبهشت در اصفهان 

همزمان با انتشــار ویدئویى از خودکشى یک دختر جوان از 
روى پل چمران و اعالم خبر اقدام به خودکشى یک دختر19 
ساله، هشــدارها درباره افزایش خودکشــى به دلیل شیوع 

ویروس کرونا  بیشتر شده است.
بنا بر این گزارش، دختري 19ســاله در شهرستان اصفهان 
که قصد خودکشی داشــت با حضور به موقع پلیس از مرگ 

حتمی نجات یافت. 
سرهنگ" محمدرضا خدادوست"، فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان اظهار داشت: در پی اعالم مرکز فوریت هاي پلیسی 
110 مبنی بر اینکه فردي قصد دارد با پرت کردن خود از روي 
پل عابر پیاده یکى از مناطق اصفهان اقدام به خودکشی کند، 
بالفاصله رئیس و ماموران کالنتــري 19 این فرماندهی به 

همراه نیروهاي امدادي در محل حاضر شدند.

وي افزود: علی رغم اینکه این دختر نوجوان قصد داشــت 
خود را از باالي پل به پائین پرتاب کند اما رئیس کالنتري، 
با اســتفاده از تکنیک هاي عملیات روانی و صحبت هاي 
روانشناختی وي را منصرف و به صبر و بردباري دعوت کرده 
و در خصوص راه حل هاي رفع مشکالت پیش روي با او به 

گفت و گو پرداخت.
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: دختر 19 ساله 
جهت مشــاوره به کالنتري منتقل که طبق گفته هاي وي 
به علت مشکالت شخصى و عاطفى قصد خودکشی داشته 
اســت. در همین حال معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى 
استان اصفهان گفت: در اسفند سال گذشته همسرآزارى با 
افزایش 40 درصدى و افکار یا اقدام به خودکشى در اصفهان 

با افزایش 50 درصدى روبرو بوده است.

مجتبى ناجــى در گفت وگو با «ایمنــا»، در خصوص تاثیر 
شــیوع کرونا بر روابط خانوادگى، اظهار کرد: اگرچه شیوع 
کرونا به عنوان یک عامل تهدید کننده ســالمت جسمى 
اســت اما به لحاظ اجتماعى، روانى و خانوادگى هم تبعاتى 
دارد، این موضوع براى خانواده هایى که مشکالت زمینه اى 
در روابط خود داشتند در ایام قرنطینه تشدید و منجر به بروز 

ناسازگارى هایى شد.
وى در خصوص افزایش آسیب هاى اجتماعى در زمان شیوع 
کرونا، تصریح کرد: در مقایســه آمارى تماس گیرندگان با 
اورژانس اجتماعى افزایش برخى از آســیب هاى اجتماعى 
مشهود است. براى مثال همسرآزارى با افزایش 40 درصدى 
و افکار یا اقدام به خودکشــى با افزایش 50 درصدى روبرو 

بوده است.

اصفهانى ها بیشتر به فکر خودکشى افتاده اند

اجالس شوراى اســالمى اســتان اصفهان دیروز صبح با 
حضور معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى استان در 
سالن اجتماعات اســتاندارى اصفهان تشکیل شد. در ادامه 
این نشست معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى استان 
اصفهان به ســئواالت نمایندگان شــوراهاى شهرستانى 

پاسخ داد.
کمال حیدرى در خصوص سئوال نماینده شوراى شهرستان 
برخوار در زمینه شــیوه دفن فوتى هاى کرونا گفت: یکى از 
اتفاقات بد، بزرگ کردن این موضوع بوده است در حالى که 

فوتى بیمارى کرونا با دیگر فوتى  ها تفاوتى ندارد.
وى در همین راســتا توضیح داد: فوت شده کرونایى پس از 
مرگ دیگر ترشحى به افراد زنده منتقل نمى کند و در پروتکل 
دفن استفاده از آب ژاول براى استریل شدن تأکید شده است 

و پس از شستشو استریل هاى الزم انجام مى شود.
حیدرى در ادامه با بیان اینکه کاور استریل و سپس پلمب و 
براى غسل منتقل مى شود ادامه داد: در زمان دفن نیازى به 
دفن در جاى مخصوص وجود ندارد و هر مکانى مى توان این 

افراد را دفن کرد.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشــکى استان اصفهان با 
بیان اینکه براى احتیاط از مقدارى آهک و آب ژاول براى رفع 
مشکالت احتمالى استفاده مى شود افزود: این فوتى ها را باید 
غسل داد و به هیچ وجه تیمم جایز نیست چرا که ترشحاتى از 

جسدخارج نمى شود.
وى در پاسخ به ســئوال نماینده فریدون شهر درخصوص 
کمبود دســتگاه هاى ســیتى اســکن در بیمارستان هاى 
شهرستان هاى اســتان گفت: همه اقدامات براى ترخیص 
این دستگاه ها  از گمرك انجام شده اما هزینه مالى آنها هنوز 

تأمین نشده است.
حیدرى در ادامه در پاسخ به سئوال نماینده شوراى نایین در 
مورد تأمین نیروى تخصصى به صورت مقیم در شهرستان ها 
گفت: با برنامه ریزى هاى صورت گرفته با جذب نیروى بومى 
در چندسال اخیر مشکل نیروهاى تخصصى در شهرستان ها 

تأمین شده است.
وى در ادامه با اشــاره به اینکه امسال و ســال آینده عمده 
نیروهایى که براى تخصص رفته بودند به شهرســتان ها 
برمى گردنــد تصریــح کرد: اگــر نیــروى متخصص در 
شهرستان ها وجود داشته باشد دستگاه ها و تجهیزات الزم 

هم تأمین مى شود و بدون نیروى متخصص وجود دستگاه و 
تجهیزات معنایى ندارد.

حیدرى درخصوص هزینه تجهیــزات و اقالم مصرفى در 
استان اضافه کرد: هفته اى پنج میلیارد تومان هزینه دستکش، 
ماسک و گان سیستم بهداشتى ماست و با وجود داشتن یک 
هزار و 205 مرکز بهداشتى در اســتان هر سه روز یکبار 75 

هزار ماسک و 15 هزار گان به این سیستم وارد مى کنیم.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان افزود: 
هزینه همه اقالم مصرفى ما تاکنون 150 میلیارد تومان شده 
درحالى که به دانشــگاه اصفهان تنها 76 میلیارد نقدینگى 
وارد شده است که در زمینه هزینه اقالم مصرفى تاکنون 15 

میلیارد بدهى اقالم مصرفى داشته ایم.
وى با اشاره به اینکه روزانه 75 هزار ماسک در مراکز درمانى 
استان نیاز است، خاطرنشان کرد: مردم باید یاد بگیرند با کرونا 
زندگى کنند و در مکان هاى پرتجمع اســتفاده از ماسک را 
جدى بگیرند و استفاده از دستکش در صورت آلوده بودن خود 
موجب خطراتى خواهد بود و درحال حاضر ماسک پارچه اى و 

مواد ضدعفونى کننده به وفور در بازار موجود است.
حیدرى با بیان اینکه فاصله گذارى اجتماعى به خوبى اجرا 
نمى شود و با وجود اینکه هنوز واکسن بیمارى در دسترس 
نیست اضافه کرد: احتماًال وجود کرونا را در پاییز هم داشته 
باشیم و الزم است مردم خود مراقبتى هاى ضرورى را انجام 
دهند. معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان 
با اشاره به اینکه 4 میلیون و 100 نفر در استان مورد غربالگرى 
قرار گرفتند گفت: با سرعت بســیار به سمت بیمارى یابى 
حرکت کردیم و افراد داراى ریسک باال مانند مادران باردار، 

بیماران سرطانى، دیابتى ها و سالمندان غربالگرى شدند.
وى افزود: از این تعــداد افراد 36 هزار نفــر نیازمند معاینه 
حضورى بودند و 14 هزار مورد نیز دارو درمانى شدند دو هزار 
و 700 نفر از آنها نیازمند بسترى در بیمارستان و 150 نفر هم 

به صورت سرپایى درمان شدند.
حیدرى با اشــاره به اینکه نمودار ابتال در استان اصفهان به 
صورت ثابت مانده است، گفت: متأسفانه بیمارى در روستاها و 
مناطق دوردست استان نفوذ کرده، هرچند همکاران ما براى 
آموزش روستاها تالش مى کنند اما باز هم الزم است شوراها 

و دهیارى ها به امر آموزش مردم توجه الزم را داشته باشند.
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان بابیان اینکه کرونا با 
همه ســختى ها و مصایبى که براى کشور داشت اما درس 

بزرگى به ما داد گفت: توجه به نظام ســالمت کشور باید در 
اولویت برنامه هاى توسعه قرار گیرد.

عبدا... کیانى با اشــاره به اینکه بى نیازى و خود کفایى در 
تولید تجهیزات پزشکى و محافظتى یک نیاز ضرورى براى 
پساکروناست تصریح کرد: کشور باید به سمت خود کفایى در 

این زمینه حرکت کند.
وى در همین راســتا افزود: خرج پول در زمینه بهداشت و 
درمان هزینه نیست بلکه سرمایه گذارى بسیار ضرورى است، 

براى اینکه سالمت نسل هاى آتى تضمین شود.
کیانى با بیان اینکه نقش شهردارى ها در حوزه سالمت مردم 
باید تقویت شود اضافه کرد: گسترش کرونا نشان داد که مردم 
اصلى ترین فاکتور در کنترل بیمارى ها در نظام ســالمت 

کشور هستند.
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان با اشاره به اینکه وقتى 
مردم آگاه باشــند و رعایت کنند بار از دوش سیستم درمان 
برداشته مى شود خاطر نشان کرد: بار اصلى ارتباط با مردم به 
خاطر اعتمادى که مردم به نمایندگان شوراها دارند و منتخب 

آنها هستند بر عهده شوراهاى محلى است.
وى افزود: هرچقدر نظام سالمت عمومى تر شود و آگاهى 
مردم افزایش یابد مســیر در حفظ ســالمت آنها هموارتر 

مى شود.
کیانى در همین راستا اظهار کرد: سطح این ارتباط را قانون 
گذار باید به گونه اى مشخص کند تا شوراهاى شهر بتوانند 

نظام سالمت شهر را مدام پایش و کنترل کنند.
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان با بیان اینکه اگر مسئله 
تولید حل گردد بســیارى از مسائل کشــور حل خواهد شد 
تصریح کرد: تورم و بیکارى کاهش پیدا خواهد کرد و مسئله 

اشتغال حل خواهد شد.
وى با تأکید بر اینکه تولید مســئله اصلى هر کشورى است 
گفت: ایران با وجود تحریم هاى ظالمانه، پتانســیل هاى 
فراوانى براى رشد و تولید دارد از نیروى جوان و متخصص تا 

پهنه سرزمینى و منابع انرژى و خدادادى فراوان.
کیانى اصل مهم در افزایش و جهش تولید را در دست قواى 
سه گانه حاکمیتى کشور یعنى قواى مجریه، مقننه و قضاییه 
دانست و گفت: دولت و مجلس باید ضمن کاهش مقررات 
دست و پاگیر در امر ایجاد شــرکت ها و حمایت از کسب و 
کارها به ویژه کســب وکارهاى جدید و اســتارت آپ هاى 

نوظهور  رشد تولید را فراهم کنند.

در اجالس شوراى اسالمى استان اصفهان اعالم شد

غربالگرى کرونایى 4 میلیون اصفهانى

محیا حمزه
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بازیگر سریال ماه رمضانى «پدر پسرى»:

بعد از 7 سال با «هیوال» 
دیده شدم

محمدجواد جعفرپور، بازیگر جوان سینما و تلویزیون 
درباره حضور خود در سریال رمضانى «پدر پسرى» 
و نقش هایــى که پیش از این بازى کرده اســت، 
گفت: من پیش از این در ســریال «جالل الدین» 
بازى کردم کــه مربوط به چند ســال پیش بود و 
در سینما هم چند فیلم داشــته ام که از آخرین آنها 
«نارنجى پوش» ساخته داریوش مهرجویى حدود 
هفت سال مى گذرد و خوشحالم که بعد از این بازه 
زمانى سال گذشته توانســتم دوباره بازى کنم و با 

سریال «هیوال» دیده شوم.
وى ادامه داد: البته در این مدت چند فیلم دیگر هم 
بازى کردم ولى نقش ها یا فیلم ها خیلى مطرح نبود. 
من در فیلم «به همین سادگى» به کارگردانى رضا 
میرکریمى و یا در فیلم «شکارچى شنبه» ساخته 
پرویز شیخ طادى حضور داشــتم و باز هم دوست 

داشتم در فیلم هاى مطرحى کار کنم.
جعفرپور که نقش فرزند «هوشنگ شرافت» را در 
سریال «هیوال» بازى مى کرد درباره تجربه خود از 
حضور در این سریال گفت: ابتدا قرار بود نقش پسر 

«کامران» یعنى مهران مدیرى را بازى کنم که نیما 
شــعبان نژاد آن را بر عهده گرفت ولى بعد از اینکه 
به عنوان بازیگر نقش فرزند «هوشنگ» انتخاب 
شدم، صحبت هایى با پیمان قاسمخانى داشتیم و 

این نقش پررنگ تر شد.
بازیگر «هیوال» با اشاره به دیده شدن دوباره اش 
در این ســریال درباره تجربه اى که در چند فیلم 
و ســریال از کودکى داشته اســت، گفت: من از 
کودکى بازیگرى را با فیلم هایى از رضا میرکریمى 
و داریوش مهرجویى شــروع کرده ام. بازیگرى از 
سن کودکى یک ویژگى خوب دارد که رزومه آدم 
اینگونه مشخص اســت و دیگر نمى خواهد خود 
را معرفى کنید اما یک ویژگــى دیگر هم دارد که 
فیزیک و ظاهر کســى که از کودکى کار مى کند 
تا بزرگى خیلى تغییرات دارد و نوعى ریســک هم 
محسوب مى شود به همین دلیل خیلى از بازیگران 
هالیوود که در کودکى به شــهرت هم رسیده اند و 
بازى هاى خوبى ارائه کرده اند در بزرگى و با تغییر 

چهره دیگر بازى نکرده اند. 

وى که این روزها در یک ســریال رمضانى بازى 
مى کند درباره این مجموعه توضیح داد: ســریال 
«پدر پســرى» اقتباس از یک کتاب است که در 
آن، داســتان درباره خانواده اى است که با معضل 
بازنشســتگى پدرشــان مواجهند. این سریال اما 
درباره «حامد» پسر خانواده است که تصمیم دارد 
پایان نامه اش را بنویســد. «حامــد» را من بازى 

مى کنم که نقش اول این سریال است.
وى درباره فضاى سریال نیز گفت: سریال فضایى 
شــامل کمدى موقعیت دارد و بار طنز آن بیشتر 
به ســمت فانتزى مى رود و به گونه اى اســت که 
مخاطب بارهــا مى تواند منتظــر لحظاتى براى 

خندیدن باشد. 
این بازیگر درباره کار در این روزها بیان کرد: این 
سریال در 40 قسمت تولید مى شــود و ما فعالً  تا 
خرداد باید سر ضبط باشــیم. با توجه به اینکه این 
روزها همه در معرض ویــروس کرونا قرار داریم 
کمى شرایط ســخت اســت و باید کمى به فکر 

مراقبت هم باشیم.

هشتمین قسمت سریال «هم گناه» با بازى پدرام شریفى و مارال بنى 
آدم به نمایش خانگى رسید.

«هم گناه» سریال جدید مصطفى کیایى در نمایش خانگى است که از 
اواخر اسفندماه سال گذشته پخش آن آغاز شد و توانست با جلب نظر 
مخاطب به یکى از پربیننده ترین سریال هاى نمایش خانگى تبدیل 
شود. هشتمین قسمت این ســریال روز اول اردیبهشت ماه در شبکه 

نمایش خانگى توزیع شد.
پوستر این قسمت سریال با عکسى از پدرام شریفى و مارال بنى آدم نیز 

همزمان با انتشار آن در نمایش خانگى منتشر شد.
پدرام شــریفى بازیگر نقش «پیمان» و مارال بنــى آدم بازیگر نقش 
«سارا» در این سریال است که در قسمت هشتم این سریال نقش هاى 
پررنگ ترى دارند. مارال بنــى آدم، بازیگر جوانى که تجربه بازیگرى 
در تئاتر، فیلم فروشنده و خشکســالى و دروغ را در کارنامه هنرى اش 
دارد در سریال «هم گناه» در کنار بازیگران باتجربه دنیاى هنر ایفاى 

نقش مى کند.
پدرام شــریفى یکى از بازیگران نقش اصلى «هم گناه» است که در 
فیلم هاى زیادى از جمله «متولد 65»، «سیانور»، «بادیگارد»، «سال 
دوم دانشکده من»، «شیرجه بزرگ»، «بى صدا حلزون»، «شبى که 

ماه کامل شد» و... ایفاى نقش کرده است.
«هم گناه» سریالى خانوادگى اســت که ماجراى چند برادر و خواهر 
که در یک خانه زندگى مى کنند را به تصویر مى کشد و در هر قسمت 
با اضافه شــدن شــخصیت هاى جدید و ماجراهایى نو، داستان هاى 

تازه اى هم به قصه ورود مى  کند.

هشتمین قسمت «هم گناه» 
با پدرام شریفى و مارال بنى آدم

محمد تنابنده، نویسنده «نون.خ2»:
 براى من طبیعى است که با برادرم 

مقایسه شوم

على نصیریان، بازیگر پیشکســوت ســینما، تئاتر 
و تلویزیــون پیرامون آخریــن فعالیت هاى خود در 
عرصه بازیگرى گفت: من هم مثل اکثریت جامعه 
بازیگــران و هنرمندان پس از شــیوع کرونا کارى 
نداشته ام، بیشــتر تولیدات و فعالیت هاى فرهنگى 
طى دو ماه گذشته تعطیل شده و من هم به تبعیت 

از آن بیکار بودم. 
وى درباره نحوه گذرانــدن اوقات فراغت جامعه در 
هنگام قرنطینه خانگى اظهار کرد: به شــخصه در 

روزهایى که به دلیل کرونا خانه نشین بودم، بیشتر 
وقتم را به مطالعه کتاب پرداختــم، اما نمى توانم به 
همه بگویم کتاب بخوانید زیرا شــاید برخى کتاب 

خواندن را دوست نداشته باشند.
بازیگر برنده ســیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر در 
همین راســتا ادامه داد: از نظر من هر فرد مى تواند 
در دوران خانه نشینى به دلیل شــیوع کرونا کارى 
که به آن عالقه مند است را انجام دهد، برخى کتاب 
مى خوانند، برخى فیلم مى بینند و برخى هم زمان خود 

را با خانواده شان سپرى مى کنند، این دوران بهترین 
زمان براى رسیدن به فعالیت هاى شخصى است. 

بازیگر سریال «برادر جان» با تأ کید بر لزوم رعایت 
اصول بهداشتى اذعان کرد: از نظر من حفظ سالمتى 
در شرایط فعلى بسیار مهم است پس توصیه مى کنم 
که مردم در صورت امکان از خانه خارج نشوند، البته 
برخى براى امرار معــاش از خانه بیرون مى آیند که 
البته طبیعى اســت اما در همین شــرایط هم حفظ 

اصول بهداشتى و ایمنى ضرورى است. 

محمد تنابنده از نویســندگان مجموعه «نون.خ2» که  برادر محسن تنابنده است و 
بخشى از طراحى موقعیت ها و ســیناپس اولیه فیلمنامه با همکارى او صورت گرفته 

است، درباره طراحى شوخى هاى سریال توضیحاتى ارائه کرد.
تنابنده که در این فصل از مجموعه تلویزیونى «نون.خ» در نگارش سیناپس و طراحى 
فیلمنامه با امیر وفایى به عنوان نویسنده اصلى فیلمنامه همکارى داشته است، درباره 
چگونگى پیوستن خود به گروه تولید این سریال گفت: سعید آقاخانى طرحى کلى براى 

فصل دوم داشت و از من خواست در پرداخت قصه و سیناپس کمک کنم.
وى درباره نوع این همکارى نیز توضیح داد: من به همراه ســعید آقاخانى سیناپس و 
طراحى اولیه قسمت ها را در مى آوردیم و امیر وفایى که دیالوگ نویس بى نظیرى است، 
دیالوگ ها را مى نوشت و به فیلمنامه تبدیل مى کرد. اولین چیزى که براى ما شرط بود 
این بود که در تمام ســکانس ها در وهله اول قصه را جلو ببریم و جایى وجود نداشته 

باشد که قصه درجا بزند.
نویسنده «نون.خ 2» اضافه کرد: من و سعید آقاخانى درباره این قصه ها گپ مى زدیم 
و بناى مان بر این بود که در هر سکانس با یک موضوع شوخى کنیم. شوخى ها هم به 

نوعى باشد که با هارمونى و فضاى کار همخوانى داشته باشند.
تنابنده با اشاره به سکانسى که پس از پخش مورد توجه مخاطبان هم قرار گرفت، گفت: 
در جشن انار که قرار بود یک نفر را به عنوان باغبان نمونه انتخاب کنند ما با امیر وفایى 
فکر کردیم که چه کار کنیم که هم قصه جلو برود هم شوخى هاى جالبى داشته باشیم 
و به این نتیجه رسیدیم که با جشنواره فیلم فجر شوخى کنیم و از طرفى هم سعى داریم 
در شوخى ها حد و اندازه را نگه داریم و خوشبختانه وفایى این اندازه را در دیالوگ نویسى 

به خوبى رعایت مى کند.
برادر محســن تنابنده پیش از این نگارش فیلمنامه ســریال هاى «قرعه» و «خونه 
یکى» را بر عهده داشته است، درباره همکارى در «نون.خ» یادآور شد: تمام قصه ها 
و طراحى هایى که من انجام مى دادم در مرحله بعد با امیر وفایى و سعید آقاخانى چک 
مى شد. آقاخانى خودش فیملنامه نویس درجه یکى است و به شکل عجیبى روى متن 
وسواس دارد. زمانى که من موقعیت ها را طراحى مى کردم، اگر لحظه اى درنمى آمد 

همانجا مى گفت.
این نویسنده درباره حساسیت هاى آقاخانى نیز اظهار کرد: او خودش هم کُ رد است و 
به مسائل اشراف داشت و مهمترین چیز برایش این بود که شوخى ها برخورنده نباشد 

و به کردها احترام گذاشته شود.
است نام و کارش با محسن تنابنده در پایان دربــاره اینکه چقدر ممکن 

بــراى مــن خیلى تنابنده برادرش مقایســه شود، گفت: 
صورت بگیرد و خدا طبیعى اســت که این مقایســه ها 
حال من از همان را شــکر که او موفق است با این 
آکادمیک در حوزه ابتدا تصمیم گرفتــم که به طور 
این هم کار تئاتر و هنر فعالیت داشته باشم. پیش از 

نمایشنامه نویسى انجام داده ام.

برنامه هاى على نصیریان در روزهاى کرونایى 

زى 

ایى 
شتر 
ت که 
راى 

این
الً  تا 
این

ریم 
فکر

است نام و کارش با محسن تنابنده در پایان دربــاره اینکه چقدر ممکن 
بــراى مــن خیلى تنابنده برادرش مقایســه شود، گفت: 

صورت بگیرد و خدا طبیعى اســت که این مقایســه ها 
شــکر که او موفق است با این حال من از همان را
آکادمیک در حوزه ابتدا تصمیم گرفتــم که به طور
این هم کار تئاتر و هنر فعالیت داشته باشم. پیش از

نمایشنامه نویسى انجام داده ام.

«خون شد» به کارگردانى مســعود کیمیایى و «مهمانخانه ماه نو» با 
حضور مهناز افشــار و بازیگران ژاپنى از جمله فیلم هایى هســتند که 
احتماًال به زودى به صورت آنالین اکران خواهند شد. جواد نوروزبیگى، 
تهیه کننده این دو فیلم ضمن حمایت مجدد از اکران آنالین فیلم هاى 
ســینماى ایران، اعالم کرد که در مورد زمان اکــران دو فیلم «خون 
شــد» و «مهمانخانه ماه نــو» در کمتــر از یک ماه دیگــر به نتیجه 

مى رسد.
وى در مورد اکران آنالین فیلم هــاى در انتظار اکران گفت: به نظر من 
نتیجه فروش فیلم خروج در همین چند روز ابتدایى، بد نبوده است. ضمن 
اینکه ضعف هاى این کار هم به سرعت در حال برطرف شدن است که 

خبر خوبى است.

این تهیه کننده که در کارنامه خود تهیه بیش از 30 فیلم سینمایى را دارد 
افزود: به نظرم طرح اکران آنالین فیلم ها قابل تردید نیست و من شک 
ندارم که این اتفاق براى سینماى ایران خوب است و البته باید اشکاالت 

آن برطرف شود تا نتیجه بهترى بدهد.
تهیه کننده «خون شد» در مورد اینکه نتیجه نهایى  تصمیم گیرى براى 
اکران فیلم هاى خودش کى اعالم خواهد شد گفت: تصمیم من براى 
اکران پابرجاست و همانطور که گفتم در حال مذاکره هستیم و همکارانم 
هم مشغول بررســى سیســتم اکران آنالین فیلم ابراهیم حاتمى کیا و 
اشکاالت احتمالى اش هستند تا بتوانیم با نتیجه بهترى نسبت به اکران 
ســایر فیلم ها اقدام کنیم و مطمئنم که خیلى کمتر از یک ماه به نتیجه 

خواهیم رسید.

على قوى تن که به دلیل شباهت چهره اش به سهراب سپهرى، فیلمى 
سینمایى درباره این شاعر و نقاش سرشناس ایرانى ساخته، برش هایى 
از فیلم را به مناســبت چهلمین ســالگرد درگذشت ســپهرى منتشر 

کرد. 
قوى تن مى گوید: این فیلم درباره یک شاعر نامدار و محبوب ایران است 
و قطعًا مردم دوســت دارند در فیلمى از سهراب ســپهرى، روایتى از او 
ببینند که در تصوراتشان هست و از جهاتى هم ما ملزم هستیم که زوایاى 
دیده نشده اى را از شخصیتى چون سهراب نشان بدهیم و این تقابل، کار 
فیلمساز را ســخت مى کند. فیلم «رؤیاى سهراب» یک فیلم بیوگرافى 

نیست بلکه راوى زوایاى پنهان و دیده نشده اى از سهراب سپهرى است.
این کارگردان همچنین مى گوید: از ســال 90 دغدغه ام بود و دوست 
داشتم فیلمى درباره سهراب سپهرى بسازم. دلیل سال ها توقف و تعمق 
من این بود که فکر کردم اگر کس دیگرى این توان، دغدغه و تمایل را 
دارد، درباره سهراب فیلمى بسازد اما در نهایت قرعه به نام خود من افتاد.

مهدى سلطانى، بهاره کیان افشــار، الله اسکندرى، ترالن پروانه، مینا 
جعفرزاده و... بازیگران این فیلم سینمایى هستند.

«رؤیاى سهراب»  به احتمال فراوان در سال جارى در سینماهاى کشور 
اکران خواهد شد./1662

رضا صادقى، خواننده پرآ وازه موسیقى پاپ کشور تیتراژ ابتدایى «دعوت» ویژه برنامه افطار شبکه 
یک سیما را مى خواند.

این قطعه با ترانه اى از پیام ربیعى، آهنگسازى و تنظیم مهدى ابراهیمى نژاد و صداى خاطره انگیز 
رضا صادقى به عنوان تیتراژ ابتدایى ویژه برنامه « دعوت» در نظر گرفته شده است که همزمان با 

پخش اولین قسمت از برنامه شنیده خواهد شد.
برنامه «دعوت» به تهیه کنندگى مجتبى کشــاورز و حضور حجت االســالم محمدبرمایى به 
عنوان مجرى_کارشناس از ابتداى ماه مبارك رمضان روى آنتن شبکه یک سیما خواهد رفت و 
محور اصلى آن متفاوت از سال گذشته، تقویت بنیان خانواده است که شامل سرفصل هایى نظیر 

انضباط، وجود روحیه مشورت در فرزندآورى، حسن معاشرت در خانواده، نظم و 
و تربیتى ایرانى اســالمى خانواده، فرزندخواندگى، سبک زندگى 

مى شود.
اجتماعى شبکه یک سیما ویژه برنامه «دعوت» کارى از گروه 
که براى پنجمین ســال به تهیه کنندگى مجتبى کشاورز است 

ســاعت 19 و 20 دقیقه متمادى از شــنبه 6 اردیبهشت، 
روى آنتن مى رود.

فیلم مسعود کیمیایى هم آنالین اکران مى شود

شاید امسال «سهراب» را روى پرده دیدید
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مربى دروازه بان هاى سپاهان گفت: وقتى نیازمند به سپاهان 
آمد همه مى گفتند دروازه بانى است که تجربه ندارد و شاید در 
دروازه شکست بخورد اما حاال همه مى گویند او بهترین است.  
روى تاوارس که این روزها با تعطیلى لیگ به کشورش پرتغال 
سفر کرده است در مورد شرایط ســپاهان صحبت هاى زیر را 

انجام داده است:
روزهاى قرنطینه را چطور سپرى مى کنید؟

قرنطینه من پس از سفر به پرتغال به پایان رسید و االن در خانه 
و کنار خانواده ام هستم.

کرونا فوتبال را در تمام دنیا تعطیل کرد، 
این اتفاق براى شما خسته کننده نیست؟

البته. کرونا مشکالت زیادى را در دنیا به وجود آورده، چیزى که 
االن اهمیت دارد سالمتى آدم هاست. این موقعیت خوبى نیست 

اما باید قوى باشیم و به آینده ایمان داشته باشیم.
به نظر مى رسد با وجود قرنطینه اجبارى، 
خوشحال هستید چون به جمع خانواده تان 

برگشتید.
بله، خوشحال هستم چون دوران قرنطینه را بدون عالیم کرونا 

تمام کردم و االن کنار خانواده ام مشغول استراحتم.
دروازه بان هاى سپاهان در این روزها چه 
مى کنند؟ آنها را از پرتغال تحت نظر دارید؟

دروازه بان هاى من برنامه ها را مى دانند و همیشه تمریناتشان 
را پیگیرى مى کنند.

یکسال گذشته شما در ایران چگونه بود؟
سال گذشته ســال خوبى برایم بود. دروازه بان ما رکورد ایران 
را شکســت و بهترین دروازه بان ایران شد. این باعث مى شود 
به فرزندم پیام نیازمند افتخار کنم. تمرکزم همیشــه روى کار 

دروازه بان هایم است.
دوســت داشــتید که در نوروز و بهار، 

خانواده تان را به ایران بیاورید؟
در شش سال گذشته خانواده من فقط یکبار به ایران آمدند. 9 
روز در اصفهان بودند و بعد از آن به پرتغال برگشتند. سفر کردن 
سخت است و همیشه ترجیح مى دهم من این کار را انجام بدهم. 
بعضى اوقات پنج روز براى رفتن به پرتغال زمان دارم اما دو روز 

آن را در راه از دست مى دهم چون مسافرت همین است.
در طول تعطیالت نوروز، نام پیام نیازمند به 
دفعات شنیده شد و بسیارى از مردم او را 

بهترین دروازه بان ایران مى دانند.
پیام براى رسیدن به این هدف،کار و تالش زیادى مى کند. او 
بازیکن فوق العاده اى است. یک حرفه اى بزرگ و از همه مهمتر 
اینکه به آموزش هاى خاص ما اعتقاد دارد. به پیام خیلى افتخار 

مى کنم و امیدوارم کارش را در اروپا ادامه بدهد.
شایعاتى مطرح شده که پیام نیازمند به 
پرسپولیس مى رود تا جاى علیرضا بیرانوند 

را پر کند.
من باور دارم که پیام به اروپا مى آید اما به هرحال طبیعى است 
که پرســپولیس او را بخواهد. وقتى او به ســپاهان آمد همه 
مى گفتند دروازه بانى اســت که تجربه ندارد و شاید در دروازه 
شکســت بخورد. االن همه مى گویند او بهترین اســت. این 

فوتبال است دیگر.

چندروز پیش شما با یکى از دوستانتان در 
ارتباطى زنده در شبکه اجتماعى، درمورد 

انتقال نیازمند به پرتغال صحبت کردید.
چنــدروز پیش دعوتنامه اى به دســتم رســید کــه در مورد 
دروازه بان ها در یک کانال صحبت کنم. خبرنگارى پرسید به 
نظرم پیام در کدام باشگاه مى تواند بازى کند و من هم گفتم او در 
شرایط عادى مى تواند در بهترین باشگاه هاى پرتغال بازى کند.

باشگاه نامدارى براى جذب او پیشنهاد 
داده است؟

در مورد پیشنهادهاى پیام چیزى نمى دانم چون وارد این مسائل 
نمى شوم. من یک مربى هستم و تمرکزم روى کار داخل زمین 

و لپ تاپم است!
حرف هاى زیادى پیرامون بازى شما مقابل 
پرسپولیس مطرح است. نظر شما در مورد 

تصمیم کمیته انضباطى چیست؟
در مورد بازى با پرسپولیس حرفى براى گفتن ندارم. من مربى 

دروازه بان ها هستم.
چه نظرى در مورد سرانجام مسابقات لیگ 

برتر ایران دارید؟
فکر نمى کنم لیگ ایران دوباره آغاز شود. در حال حاضر مسئله 
مهم سالمتى خانواده هاى ما و مردم است و این موضوع حتى 
براى خانواده هایى که در مــورد فوتبال صحبت مى کنند هم 

پوشیده نیست.
عده اى نظرشان این است که 

لیگ بایــد در همینجا تمام 
و پرســپولیس به عنوان 

قهرمان معرفى شود.
اجازه بدهید ببینیم چه چیزى پیش مى آید...

آیا بــا کاهش دســتمزد 
فوتبالیست ها در ایران مانند 

اروپا، موافق هستید؟
طبیعى است که باشگاه ها با رکود مواجه شوند چون این ویروس 

به اقتصاد لطمه زده است.
کارلوس کى روش هموطن شماست و این 
روزها در ایران حرف هاى زیادى علیه او 
زده مى شود. آیا دفاعیه اى براى او دارید؟

کى روش، در باشــگاه ها و تیم هاى ملى بزرگــى کار کرده و 
کارهاى بزرگى در بهترین تیم هاى دنیا انجام داده است.

چه زمانى به ایران بر مى گردید؟
در حال حاضر به فکر برگشت به ایران نیستم چون مى خواهم 

در این زمان پر دردسر کنار دختر و همسرم باشم.
صحبت هایى در مورد جدایى امیرقلعه نویى 
شنیده مى شود، اگر او سپاهان را ترك کند 

شما هم از این تیم جدا مى شوید؟
قراردادم با سپاهان اول ژوئن  (12خرداد) به پایان مى رسد. آینده 
را کسى نمى داند. االن در مورد تمرینات ویژه دروازه بان هایمان 
اطالعاتى را به صورت آنالین جمع آورى مى کنم و مى خواهم 

کارم را ارتقا بدهم.
ممکن است با فوتبال ایران قطع همکارى 

کنید؟

نمى توانم پیش از رسیدن آینده در مورد آن صحبت کنم. کسى 
نمى داند اما من به فصل بعد فکر نمى کنم. مى دانم چه چیزى را 
براى خودم و حرفه فوتبالم مى خواهم. قدم به قدم براى رسیدن 

به اهدافم پیش مى روم.
آیا پیشــنهادى براى همکارى با تیم ملى 

ایران داشته اید؟
در مورد تیم ملى ایران، پیشنهاد شخصى دریافت نکردم.

حرف پایانى؟
همیشــه باید بگویم از فوتبال ایران ممنون هستم که به من 
فرصت داد تا کارم را نشان بدهم. در مورد دروازه بان هایم باید 

بگویم این بچه ها بهترین هستند.

ه پ و ب ى بر

مى دانم چون وارد این مسائل 
 تمرکزم روى کار داخل زمین

یرامون بازى شما مقابل 
 است. نظرشما در مورد 

اطى چیست؟
من مربى ى براىگفتن ندارم.

سرانجام مسابقات لیگ 

غاز شود. در حال حاضر مسئله 
ردم است و این موضوع حتى 
 فوتبال صحبت مى کنند هم 

ین است که 
ینجا تمام 
ه عنوان 

ود.
ش مى آید...

ســتمزد 
یران مانند 

د؟
مواجه شوند چون این ویروس 

 هموطن شماست و این 
رف هاى زیادى علیه او 
اعیه اى براى او دارید؟

اى ملى بزرگــى کار کرده و 
ى دنیا انجام داده است.

بر مى گردید؟
 یران نیستم چون مى خواهم 

 همسرم باشم.
ردجدایى امیرقلعه نویى

ر او سپاهان را ترك کند 
جدا مى شوید؟

خرداد) به پایان مى رسد. آینده 
رینات ویژه دروازه بان هایمان 
مع آورى مى کنم و مى خواهم 

بال ایران قطع همکارى 

همیشــه باید بگویم از فوتبال ایران ممنون هستم که به من 
فرصت داد تا کارم را نشان بدهم. در مورد دروازه بان هایم باید 

بگویم اینبچه ها بهترین هستند.

تاوارس: کسى از آینده خبر ندارد

سرپرست باشگاه ســپاهان در مورد حضور نمایندگان این 
باشگاه در جلسه کمیته استیناف تصمیم مى گیرد.

 با اعالم کمیته استیناف فدراســیون فوتبال، روز پنج شنبه 
هفته جارى قرار است جلسه رســیدگى به پرونده مسابقه 
برگزار نشده دو تیم سپاهان و پرسپولیس با حضور نمایندگان 

این دو باشگاه در محل فدراسیون فوتبال برگزار شود.
رضا فتاحى، مدیر تیم سپاهان در مورد برگزارى این جلسه و 

اینکه چه کسى از طرف باشگاه سپاهان در آن حضور خواهد 
داشت گفت: در جلسه روز پنج شنبه نمایندگان هر دو باشگاه 
حضور دارند. باید ببینیم دستور مدیرعامل چه خواهد بود و 
اگر الزم باشد من هم در این جلسه شرکت مى کنم. در جلسه 
روز چهارشنبه به همراه مدیر حقوقى باشگاه شرکت مى کنم 
و براى جلسه پنج شــنبه باید ببینیم نظر مدیرعامل باشگاه 
چه خواهد بود. شاید هم او خودش در این جلسه شرکت کند.

فتاحى در خصوص جلسه امروز چهارشنبه باشگاه سپاهان 
با مسئوالن فدراسیون و سازمان لیگ و اینکه آیا این باشگاه 
پرونده اى در فیفا دارد، اظهار کرد: ما هیچ گونه  پرونده اى در 
فیفا که در خصوص طلب بازیکنان چه از قبل و چه در حال 
حاضر باشــد، نداریم. حتى از بازیکنان خارجى طلب داریم. 
پرونده برونو ســزار را داریم که حکم فیفا هم در این مورد 
آمده، حتى به کمیته استیناف هم رفته و همه چیز آن قطعى 

است و منتظر اجراى حکم هستیم. اما خداراشکر 
هیچ گونه پرونده اى بابت بدهــى به بازیکنان 

خارجى در فیفا نداریم. ممکن اســت 
پرونده هاى داخلى مثالً  در مورد حق 
رشد داشته باشــیم. به هرحال به 
این جلســه مى رویم تا ببینیم چه 

موضوعى مطرح است.

پیشکســوت فوتبال ایران با بیــان اینکه عمــر قهرمانى ها 
کوتاه اســت، به دعواى افشــین پیروانى و امیــر قلعه نویى 
واکنش نشان داد و گفت: از افشین مى خواهم از حواشى دور 

شود.
 غالمحسین پیروانى درباره اظهارات اخیر افشین پیروانى علیه 
امیر قلعه نویى و باشگاه ســپاهان گفت: من در جریان نیستم. 

چون نمى دانم چه اتفاقاتى افتاده است، نمى توانم قضاوت کنم.
وى ادامه داد: با این حال مــى توانم بگویم عمر قهرمانى خیلى کوتاه 
است. قهرمانان پرسپولیس، استقالل یا پاس کجا هستند؟ ناصر حجازى، 
منصور پورحیدرى، همایون بهزادى، جعفر کاشــانى، صفر ایرانپاك کجا 

هستند؟
پیشکســوت فوتبال ایران تأکید کرد: به برادرم افشین هم مى گویم اگر 
تند مى رود باید احترام همه را حفظ کند. عمر قهرمانى کوتاه اســت ولى 
پهلوانى تا وقتى که «خدا خدایى مى کند» باقى مى ماند. ان شــاءا... این 

حاشیه ها نباشد.
پیروانى یادآور شد: باید حواسمان باشد که این قهرمانى ها تداوم ندارد. 
من با فجر و برق شــیراز قهرمان جام حذفى شــدم ولى االن خیلى ها 
یادشان نیست. با فجر چه تیم هاى بزرگى را در فوتبال ایران شکست 
دادیم که همه به تاریخ پیوســت. افتخار مى کنم که خداوند دوستان 

بسیار خوبى به من داد.
برادر افشین پیروانى افزود: از افشین هم خواهش مى کنم از حاشیه ها 
دور شود. او هم آدمى نیست که «بى گدار به آب بزند». باید سئوال کنم 

و ببینم چه اتفاقاتى افتاده است.
غالمحســین پیروانى در پاسخ به این ســئوال که آیا با امیر قلعه نویى 
صحبتى داشــته اســت؟ گفت: خیر من با قلعه نویــى هم صحبتى 
نداشــته ام. قلعه نویى آدم خوبى اســت و نمى توانم وسط این دو 
نفر قضاوت کنم. به برادرم، قلعه نویى و تمــام فوتبالى ها احترام 

مى گذارم.  

عمر قهرمانى ها 
خیلى کوتاه است

تظر اجراى حکم هستیم. اما خداراشکر 
 پرونده اى بابت بدهــى به بازیکنان 

فیفا نداریم. ممکن اســت  ر
ى داخلى مثالً  در مورد حق 
به هرحال به  ه باشــیم.
ـه مى رویم تا ببینیم چه 

 مطرح است.

پرونده اى 
در فیفا نداریم

 درباره کرى خواندن هواداران به خصوص هواداران دو تیم پرســپولیس و 
استقالل زیاد نوشته ایم و واقعاً حرف تازه اى براى گفتن نداریم اما کرى خوانى 
بعضى از بازیکنان و پیشکسوتان دو تیم بعضى وقت ها واقعاً بدتر و تهوع آورتر 
از هواداران خردسال آنها مى شود و بیشتر باعث شرمسارى است. از این دست 
بازیکنان در دو تیم فعلى هم وجود دارند. در استقالل نمونه بارز این بازیکنان 
میالد زکى پور است که بیشتر از آنکه در زمین خودش را به هواداران خودى 
و البته رقیب ثابت کند، در رسانه ها مى درخشد و کرى خوانى مى کند. او که 
در دربى برگشت فصل گذشته تا آستانه درگیرى فیزیکى با برانکو هم پیش 
رفته بود، بارها مصاحبه کرده و طعنه هاى زیادى به پرسپولیسى ها انداخته 
است. او قبًال مدعى شده بود که بعضى رســانه ها با نوشتن مطلب علیه او 
الیک و کامنت مى گیرند! او در آخرین مصاحبه اش با طعنه به پرسپولیس 
که خواهان اعالم قهرمانى اش در لیگ نوزدهم شده گفته: «آنها که در سه 
فصل گذشته با پارتى بازى قهرمانشان کردند، بدعادت شدند. حاال هم البد 
دنبال امداد هاى غیبى هستند تا باز هم قهرمانشان کنند.» حاال کارى نداریم 

که حداقل قهرمانى هاى پرسپولیس در لیگ برتر حاصل پارتى بازى نبوده 
و همین حاال هم اختالف 10 امتیازى پرســپولیس با تیم دوم فقط و فقط 
حاصل قدرت این تیم و البته نتایج ضعیف رقیبانش است. اما انصافًا این چه 
جور کرى خوانى و طعنه زنى است؟ آیا خوار کردن رقیب به معنى بى ارزش 
بودن افتخارات و موفقیت هاى تیم خودت نیست؟ اصًال مگر غیر از این است 
که بزرگ ترین افتخار این دو تیم پیروزى در دربى هاست و نه حتى قهرمانى 
در لیگ برتر؟ پس چرا تیمى را که پیروزى بر آن را بزرگ ترین موفقیت خود 
مى دانید اینقدر خوار و کوچک مى دانید؟ البته فقط زکى پور نیست که چنین 
نگاه بچگانه اى به فوتبال، رقابت و کرى خوانى دارد. در همین پرسپولیس 
هم پیشکسوتى مثل مهرداد میناوند با نازل ترین ادبیات براى استقاللى ها 
کرى مى خواند و براى خودش فحش و توهین مى خرد! خالصه اینکه اگر 
براى خودتان و تیم محبوبتان ارزش و احترام قائل هستید، باید به رقیب هم 
احترام بگذارید وگرنه بردن و کرى خواندن براى تیمى که خوار و کوچکش 

مى دانید، اصالً  لذتى ندارد.

محمد رویانیان گفته: «هیچ وقت به اندازه دوره پرسپولیس اذیت نشدم. 
من دیگر از بازى خارج شده ام و قرار نیست برگردم.» باز خدا پدر سردار 
را بیامرزد که الاقل این یک نفر قید خدمت در فوتبال را زده! مدیرعامل 
اسبق سرخپوشــان احتماًال درســت مى گوید و یادمان هست که در 
پرسپولیس چقدر تحت فشار بود اما مقصر این وضعیت براى او و امثال 
او (مثل مدیرى که چند ســال پیش با گریه از استقالل رفت) خودشان 
هستند که ندیده و نشــناخته «چشــم» مى گویند و وارد حوزه غریب 
مى شوند. مگر مى شــود یک نفر از ناجا به فوتبال بیاید و آنجا مدیریت 
کند؟ مگر مى شود مدیرعامل پرســپولیس نداند پست شیث رضایى و 
محمد نصرتى چیست؟ مگر مى شود او تصور کند سه بازى در فوتبال 
12 امتیاز دارد؟ چشم بسته مى آیید، خودتان اذیت مى شوید و بقیه را هم 

اذیت مى کنید.

آخرین تحقیقات فیفا نشان مى دهد تعلیق مسابقات فوتبال با افزایش میزان 
افسردگى میان بازیکنان فوتبال همراه شده است.

فدراســیون جهانــى فوتبال در ایــن زمینه پــس از تحقیقــات اینطور 
بررسى هایش را روى کاغذ آورده است: «22 درصد از بازیکنان فوتبال و 13 

داشتند، نشانه هاى درصد از بازیکنانى که در جامعه آمارى ما حضور 
افسردگى نظیر عدم عالقه، بى اشتهایى، 

کمبود انرژى و عــدم اعتماد به نفس 
را داشــته اند. این آمار در مقایسه با 
تحقیقى است که سال گذشته انجام 

شد و میزان افســردگى میان بازیکنان زن را 11 درصد اعالم کرده بود و 
افسردگى میان بازیکنان مرد فوتبال را 6 درصد.

این گزارش همچنین ادعا مى کند که 16 درصد این بازیکنان با نشانه هاى 
عمومى افسردگى نظیر استرس روبه رو هستند.

چراغ فوتبال در شرایطى در سراسر جهان خاموش شده که بازیکنان هیچ 
اطالعى در مورد زمان دوباره شــروع رقابت ها ندارند. وینسنت گوتنبرگ 
یکــى از اعضاى مرتبط بــا تحقیقات در ایــن زمینه مى گویــد:  ابهام و 
نداشتن احســاس امنیت در آینده، مهم ترین دالیل افســردگى به شمار

مى روند.

12 امتیاز در 3 بازى،  یادش بخیر

بازیکنان افسرده شده اند

امان از این کرى خوانى هاى بچگانه

فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ به 
باشگاه ها پیشــنهاد داده اند تا قرارداد 
مربیان و بازیکنان خارجى خود را به 
صورت ریالى ببندند تا دچار مشکالت 

حقوقى نشوند.
یکى از شــایعاتى که در هفته هاى اخیر و 
به دلیل باال رفتن تعداد شــکایت سرمربیان 
و بازیکنان خارجى و مبالغ ســنگینى که بر دوش 
باشگاه ها افتاده، مطرح شده است، بحث ممنوعیت جذب 
مربى و بازیکن خارجى در فصل آینده بوده و مشخص نیست این موضوع به 

تصویب هیئت رئیسه فدراسیون خواهد رسید یا خیر.
فریبرز محمودزاده در مورد جذب یا ممنوعیت حضور بازیکن و مربى خارجى 
در فوتبال ایران از ســال آینده اظهار کرد: راهــکارى مختلفى طى روزهاى 
قبل در جلســات ما به میان آمد و قرار اســت دوباره این موضوعات مطرح 

شود.
او با تأکید بر اینکه یکى از موضوعات ما بحث ریالى قرارداد اســت، ابرازکرد: 
یکى از معضالت و مشکالت باشــگاه ها در عقد قرارداد با بازیکنان و مربیان 

خارجى، به نوسانات ارز مرتبط بوده و این مسئله کار را دچار مشکل کرده است.
رئیس کمیته نقل و انتقاالت ســازمان لیگ با بیان اینکه باشگاه ها مى توانند 
فدراسیون فوتبال ایران را به عنوان الگو قرار دهند، عنوان کرد: در حال حاضر 
قرارداد مالى فدراسیون با آقاى اسکوچیچ سرمربى تیم ملى، به صورت ریالى 
اســت و این موضوع مى تواند الگویى براى باشگاه ها باشــد. این پیشنهاد از 
سوى فدراسیون، ســازمان لیگ و باشــگاه ها، توســط دبیر کل فدراسیون 
فوتبال امروز مطرح شده و امیدوار هستیم به عنوان الگویى در باشگاه ها قرار 

بگیرد.
محمودزاده تصریح کرد: دومین راهکار این اســت که باشــگاه ها با توجه به 
نظرات کارگروه ویژه ى بازیکنان خارجى که در فدراســیون فوتبال تشکیل 
شده و آقاى شیعى عضو هیئت رئیسه و یکى از اعضاى کارگروه و آقاى نبى، 

دبیر کل فدراسیون مدیر آن محسوب مى شوند، قراردادهاى خود را ببندند.
او یادآور شد: این کارگروه ان شاءا... در آینده شکل قرارداد خاصى با اخذ نظرات 
کارشناسى حقوقدانان اعالم مى کند تا به عنوان یک نمونه و الگو به باشگاه ها 
مطرح شود تا آنها اگر تمایل به اســتفاده از این مدل قراردادها داشته باشند، 
بتوانند از متون حقوقى در قراردادهایشان اســتفاده کنند تا بعداً  دچار مشکل 

نشوند.

وداع با دالر، سالم بر ریال!
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آگهى تحدید حدود ثبت امالك شهرستان فالورجان
 قسمتى از امالك بخش 9 ثبت اصفهان

پیرو آگهى هاى نوبتى ســه ماهه ســوم ســال 1398 و بموجب ماده 14 قانون ثبت 
تحدیدحدود رقبات زیر واقعات در :

اول : ابنیه و امالك واقع در افجد 36 اصلى و فرعى زیر :
337 فرعى : آقاى اســداله نوروزى افجدى فرزند جعفرقلى ششــدانگ  یک بابخانه  
مجزى شده از 191 فرعى بمســاحت 370/60 متر مربع تاریخ 1399/2/27 ساعت 

9 صبح
دوم: ابنیه و امالك واقع در باغکومه 40 اصلى و فرعى زیر : 

422 فرعى : آقاى ابراهیم شیروانى باغکومه فرزند محمد ششدانگ یک بابخانه منتزع 
شده از پالك 258 فرعى بمساحت 218/49 متر مربع تاریخ 1399/2/28 ساعت 9 صبح

بترتیب در ساعات تعیین شده در محل شــروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 14 
قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم میشــود که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور بهمرســانند چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونى آنها در 
موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك 
که در موقع مقرر  حاضــر نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تعیین حدود فقط تا سى روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف  یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائى گواهى 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید ./
تاریخ انتشار 1399/2/3 

م الف:818311
رئیس اداره ثبت فالورجان - حسین زمانى علویجه/1/154

اخطار اجرایى
 شماره 589/98 به موجب راى شماره 931 تاریخ98/10/11 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- قربانعلى حجتى 2- فرزاد سلطانى 
نژاد به نشانى 1- نجف آباد خ گلبهار شرقى کوى یزدانى کوى ش قنبرى پ 18 – 8517746521 
2-  کرمان رسالت ك 17 سمت راست پالك 7 محکوم است به حضور خوانده ردیف دوم آقاى 
فرزاد سلطانى نژاد در دفتر اسناد رسمى انتقال سند یک دستگاه پیکان وانت به شماره انتظامى 
45-192 ج13 و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه 
هاى دادرسى در حق خواهان را صادر و هزینه نیم عشردولتى .محکوم له: عبدالحسین زمانیان به 
نشانى: نجف آباد خ قدس بعد از گرمابه نصیر مغازه جوشکارى 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، صریحاً اعالم 

نماید822081/م الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/105
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1046/98 دادنامه 98/12/17-1273 
مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آبادخواهان: مهدى عابدى نشانى: خمینى 
شهر درچه خ شــریعتى کوچه گلدشــت پالك 125 جنب حوزه علیمه خواهران خواندگان: 
1- حمید رضا شمسایى 2- عباس جمالى نشانى: 1و2مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 1 
فقره چک به شماره 943994-98/4/28 جمعا به مبلغ 150/000/000 ریال گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مهدى عابدى به طرفیت 1- حمید رضا شمسایى 
2- عباس جمالى به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 

از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه 
و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را 
وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم 
بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 3/990/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسیدچک مورخ 98/4/28 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.822095/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه دوم/2/106
ابالغ راى

راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 49/97 دادنامه 657/97-
97/5/21مرجع رسیدگى شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: ایمان رضایى 
نشانى امیر آباد خ شــریعتى کوچه مســجد خلیل اهللا پالك 38 خوانده: على درخشان  نشانى: 
مجهول المکان، به خواسته: مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع به این شورا 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 ایمان رضایى به طرفیت على درخشان با موضوع 
مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یک میلیون و یکصد و چهل هزار تومان عهده بانک کشاورزى 
هوره به شماره  068172و خسارت تاخیر تادیه از زمان 92/11/2 به انضمام هزینه هاى دادرسى 
نظر به بقا  اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده و  نظر به عدم حضور 
خوانده على رغم ابالغقانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى 

لذا دعواى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین 
دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یک میلیون یکصد و چهل هزار تومان  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و شصت چهار 
هزار دویست پنجاه تومان هزینه دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه از مورخ تاریخ 92/11/20 لغایت 
اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.822027/م الف، قاضى شوراى حل اختالف امیر 

آباد شعبه پنجم/2/107
مزایده

 شــماره پرونده :9609983732201490- شــماره بایگانى : 980974- درپرونده کالســه   
980974 الف اجرایى و بموجب دادنامه 9709973731301011 صادره از شــعبه 104 جزایى 
شهرســتان نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى ســجاد باهنر فرزند محمودمحکوم است به 
پرداخت 153500000 ریال دیه و رد مال  در حق محکوم له  محمدرضا معین که از طریق محکوم 
علیه مال زیر معرفى و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حیدر حیدرى به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده است: اموال توقیفى موضوع مزایده مشتمل بر یک قطعه زمین بایر حدود 
1324/15 متر مربع به شــماره 0 فرعى از 1863 اصلى ملکى خانم زهره قادرى ف غالمعلى به 
شــماره ملى 1090341016 واقع در نجف آباد بلوار شهیدان حجتى اولین کوچه پس از ورودى 
ترمینال مسافر برى جنوب پالك 2 جنوبى توقیف شده از طریق اجراى احکام کیفرى دادسراى 
نجف آباد و در روزسه شنبه 1399/02/16  ساعت 10 صبح  مزایده در دفتر شعبه تشکیل میگردد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر 
بازدید به عمل آورد. 821892/م الف مدیراجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب نجف 

آباد/2/108

منابع آگاه صنعت هواپیماسازى گفتند که شرکت ایرباس 
شــش فروند هواپیماى جت تولید شــده براى شرکت 
ایرآسیاى مالزى را که از بزرگ ترین مشتریانش به شمار 
مى رود، در پى خوددارى از تحویل گرفتن آنها، به حراج 

گذاشته است.
این اقدام غیرمعمول نشانه دیگرى از تعمیق بحران در 
صنعت هوانوردى ناشى از همه گیرى ویروس کرونا در 
جهان است که بنا بر هشــدار برخى تحلیلگران، ممکن 
است منجر به فروش شمار زیادى هواپیماى ساخته شده 

ناخواسته به بهاى ارزان شود.
ایرآسیا مانند دیگر شــرکت هاى هوانوردى که به علت 

قرنطینه ها و ممنوعیت هاى مســافرتى که کســب و 
کار و فعالیــت آنها را فلج کرده، قصــد دارد در هزینه ها 
صرفه جویى کند، اعالم کرده اســت که در سال جارى 
به هیچگونه هواپیماى دیگرى نیاز ندارد. «تام فرناندز» 
یکى از بنیانگذاران ایرآسیا در آوریل (فروردین) گفته بود 
که این گروه هوایى با زمینگیر شدن 96 درصد ناوگانش، 

هیچ درآمدى ندارد.
تاکنون شرکت هاى هواپیماسازى معموًال ضمن تأکید بر 
تحویل دادن جت هاى ساخته شده به شرکت هاى هوایى 
به ویژه مشــتریان عمده خود، درباره تاریخ تحویل بقیه 

سفارش ها، انعطاف نشان مى داده اند.

محققان ویروس کرونا را به یک قطعه موسیقى تبدیل کردند 
تا به تحقیقات در این باره و تولید آنتى بادى کمک کنند.

پروفســور «مارکوس بوهلر» و همکارانــش در MIT با 
استفاده از هوش مصنوعى ساختار پروتئین را به ملودى هایى 
در هم تنیده در یک قطعه موسیقى کالسیک تبدیل کرده اند.

محققان هر آمینواسید (بلوك هاى تشکیل دهنده پروتئین) 
را به یک نت خاص تبدیل کردند. در مرحله بعد یک الگوریتم 
این نت ها را به موسیقى تبدیل کرد. بوهلر معتقد است این 
قطعه موســیقى به افراد کمک مى کند تا رفتار پروتئین را 

درك کنند.
مدت زمان این قطعه موسیقى 50 دقیقه است و در وب سایت 

«ساوند کالد» آپلود شده است. برخى کاربران بخش اولیه 
این قطعه را زیبا و آرامبخــش توصیف کرده اند! بوهلر این 
امر را نشان دهنده ســهولت ورود پروتئین هاى اسپایک به 
سلول هاى بدن انسان مى داند. او مى گوید: «این ویروس 

سلول هاى بدن را مى فریبد و آنها را مبتال مى کند.»
همزمان با تکثیر و چســبیدن پروتئین هاى اســپایک به 
سلول هاى بیشــتر، موســیقى دراماتیک تر و هیجانى تر 
مى شود. یکى از کاربران اشاره مى کند این بخش موسیقى 
شبیه زمانى اســت که ویروس کرونا به ایجاد تب در بدن 
انسان منجر مى شود. برخى دیگر این بخش را ترسناك و 

غمگین توصیف کرده اند.

هواپیماهاى ایرباس 
صفرکیلومتر مشترى ندارد!

ویروس کرونا به قطعه 
موسیقى تبدیل شد!

داروى کرونا را کشف کردیم!
   انتخاب | رئیـس جمهورى ماداگاسـکار در آفریقا 
در حضور وزیران، سـفراى خارجى و خبرنگاران مدعى 
شد کشورش دارویى براى درمان بیمارى ویروس کرونا 
کشـف کرده که متکى بر گیاهان دارویى محلى اسـت. 
نام داروى مذکور «ارگانیک» نـام دارد. این دارو از گیاه 
«Artemisia» که در برابر بیمارى ماالریا اثربخش 
بـوده در کنار گیاهـان محلى دیگـر که در ماداگاسـکار 

مى روید، تهیه شده است.

کروناى  پوست سیاه کن!
   انتخاب |  آنطور که مشـخص است کروناویروس 
همچنان ما را بـا ویژگى هاى خود شـگفت زده مى کند. 
یکى از عجیب ترین اتفاقاتى که براى دو تن از مبتالیان 
این بیمارى رخ داده، سـیاه شـدن پوسـت آنهاست. دو 
تن از پزشـکان چینى در شـهر ووهان که مرکز شـیوع 
کروناویروس اسـت، پس از ابتال به کووید-19 تقریباً تا 
آستانه مرگ پیش رفتند. حال که این دو پزشک به زندگى 
بازگشته اند، عالئمى عجیب پیدا کرده اند و پوست آنها که 
سفید بود، کامًال سیاه شده است. پزشـک معالج این دو 
پزشـک بیمار گفته که رنگ غیرمعمول پوسـت آنها در 
اثر عدم تعادل هورمونى پس از ویروسى شدن کبد ایجاد 
شده است. «لى شاشنگ» در نهایت افزود: «من انتظار 
دارم که رنگ پوست هر دوى آنها به مرور زمان به حالت 

طبیعى بازگردد.»

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود دماوند آسانبر ایرانیان درتاریخ 1399/01/30 به شماره ثبت 64384 به شناسه ملى 14009081831 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى -نصب -سرویس و نگهدارى انواع آسانسور و پله برقى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله 
نبوت ، بلوار نبوت ، کوچه فرعى 2 جنوبى ، پالك 15 ، مجتمع گلبهار ، طبقه دوم کدپستى 8318973897 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم عاطفه اله وکیل جزى به شماره ملى 5100167661 دارنده 250000 ریال سهم الشرکه خانم بتول بخشنده جزى به شماره ملى 
5110517657 دارنده 250000 ریال سهم الشرکه آقاى قاسم حق شناس جزى به شماره ملى 5110726485 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
خانم عاطفه اله وکیل جزى به شماره ملى 5100167661 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم بتول بخشنده جزى به شماره ملى 5110517657 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى قاسم حق شناس جزى به شماره ملى 5110726485 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (820848)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود ویرا تجارت آیریک درتاریخ 1399/01/31 به شــماره ثبت 64394 به شناسه ملى 14009084298 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش لوازم خانگى ،صوتى و تصویرى،خرید و فروش،تولید وتوزیع،صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى وخصوصى،عقدقرارداد با اشخاص حقیقى وحقوقى، 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 : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شیخ بهایى ، کوچه امامى [12] ، خیابان شیخ بهایى ، پالك - 134، طبقه همکف کدپستى 8134774431 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم لیال ملک زاده به شماره ملى 1284895505 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
آقاى محمد حاجیان به شماره ملى 1290723176 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم لیال ملک زاده به شماره ملى 1284895505و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى محمد حاجیان به شماره ملى 1290723176و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره یا 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (820891)

روى موج کووید-19

تاکنون راز هاى زیادى درباره بیمارى کرونا آشکار شده، با 
این حال یک راز همچنان مبهم است: بیمار صفر کیست؟ 
شناسایى بیمار صفر یا اولین بیمار، مى تواند زوایاى مهم 
دیگرى را آشکار کند. از این رو، دانشــمندان براى پیدا 
کردن اولین کسى که به ویروس جدید کرونا (کووید-19) 
مبتال شــد، تالش مى کنند. اما هنوز معلوم نیســت این 

تالش ها به نتیجه برسد. 
شــبکه آمریکایى «فاکس نیوز» از قول منابع ناشناس 
مدعى شد ویروس کرونا احتماًال به طور غیرعمد توسط 
یک کارآموز در آزمایشــگاه ویروس شناسى ووهان به 
بیرون منتقل شده است. این شبکه با بیان اینکه ویروس 

کرونا در خفاش ها وجود دارد و لذا سالح بیولوژیک نیست، 
مدعى شــد که در آزمایشــگاه ویروس شناسى ووهان، 
مطالعاتى درباره آن انجام شده بود. «فاکس نیوز» در ادامه 
ادعا کرد که بیمار صفر در این آزمایشگاه مشغول به کار 
بود و به طور تصادفى به این ویروس آلوده شــد و سپس 
آن را به بیرون منتقل کرد.  سایر رسانه هاى آمریکا روایت 
مشابهى منتشر کردند.  از آن طرف برخى منابع چینى حتى 
ادعا مى کنند کرونا از یک آزمایشگاه نظامى آمریکایى در 

شرق اروپا خارج شد.
اما به رغم این بحث و جدل، دانشمندان هنوز بر اهمیت 
پیدا کردن بیمار صفــر تأکید مى کنند. بــه اعتقاد آنها، 

پیدا کردن این بیمار مى تواند در پیشــگیرى از شــیوع 
بیمارى هاى همه گیر در آینده کمک کند. همچنین، پیدا 
کردن این بیمار، مشخص خواهد کرد که کووید-19 دقیقًا 
کجا و چگونه به انسان منتقل شد. گفته مى شود که کرونا 

از خفاش به انسان منتقل شده است.
یکى از روایت هاى شایع درباره منشأ کرونا، این است که 
این ویروس در ماه دســامبر 2019، از بازار حیوانات زنده 
در ووهان شیوع پیدا کرد. اما این روایت نیز از نظر علمى 
تأیید نشده است. بعضى رسانه هاى چینى مى گویند اساسًا 
شیوع ویروس کرونا به ماه نوامبر بازمى گردد. همچنین، 
محافل آمریکایى مى گویند در این بازار هیچ خفاشى داد 

و ستد نشده بود.
روزنامه چینى «ســاوث چاینا مورنینگ پســت» طى 
گزارشــى در تاریخ 13 مارس، با اســتناد بــه داده هاى 
دولتى منتشرنشــده چین، اعالم کرد اولین مورد ابتال به 
کووید-19 در چین بــه 17 نوامبر 2019 بازمى گردد. اما 
حتى پزشکان افشاگر چینى هم اواخر دسامبر متوجه شدند 

که با یک بیمارى جدید مواجه هستند.
این روزنامه چینى بر اســاس اســناد دولتى مدعى شد 
که یک مرد 55 ساله اهل اســتان هوبئى چین، احتماًال 
اولین مورد ابتال به کووید-19 بود کــه در 17 نوامبر به 
این بیمارى مبتال شــد. از آن زمان به این ســو، هر روز 
یک تا پنج مورد ابتال گزارش شــد. حدود یک ماه بعد، 
یعنى در 15 دســامبر، براى اولین بار تعداد بیماران کرونا 
در چین دو رقمى شــد (27 مورد). تا 20 دسامبر این رقم 

به 60 نفر رسید.
اما حتى آمار چیــن درباره بیماران کرونــا در نوامبر هم 
بیمار صفر را مشخص نمى کند. از 9 بیمار اول که در ماه 
نوامبر گزارش شدند، هیچ کدام به عنوان بیمار صفر تأیید 
نشدند. گزارش ها درباره آن مرد 55 ساله هم در حد حدس 

و گمان است.
از دیدگاه برخى کارشناسان، پیدا کردن بیمار صفر ممکن 
است به شدت بیمارى او بستگى داشــته باشد. اگر این 
بیمار، در اثر کووید-19 فوت کرده باشد، شاید بتوان از او 
آزمایش گرفت و به نتایجى رسید. اما اگر این بیمار، زنده 
باشد و هنگام بیمارى عالئم خفیفى داشته، ممکن است 

هرگز پیدا نشود.

آگهى تغییرات
شرکت نگین مزرعه هرند سهامى خاص به شماره 
ثبت 34520 و شناســه ملى 10840119205 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1398/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه 
جدید شرکت به نام خورشید به آدرس اصفهان 
خیابان سروش بعد از کوچه 62 ساختمان خورشید 
واحد 6 به کدپستى 8155856421 با مدیریت 
احسان عربى به کدملى 1270923498 تاسیس 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (819935)

اولین بیمار مبتال به کرونا چه کسى بود؟

«ادریس البا»، بازیگر بریتانیایى که به ویروس کرونا معماى بیمار صفر
مبتال شده بود توانســت دوران بهبودى را پشت سر 
بگذارد و حاال با ایجاد صندوق کمک40 میلیون دالرى 

به کمک مبتالیان مى رود.
این بازیگر سرشناس مى گوید گرچه وى و همسرش 
عالیم تقریباً خفیفى از این ویروس را تجربه کردند اما 
زندگى آنها پس از این دوره به طور کل از این رو به آن 
رو شده و آنها دوره ترســناك، پرفشار و عصبى اى را 
پشت سر گذاشتند. وى گفت: همه همین حس را دارند 

و این حس واقعاً دگرگون کننده است.
این بازیگــر بریتانیایى معتقد اســت با وجود همه 
نگرانى هایى که این بیمــارى دارد اما درس هایى 
هم دارد که باید آموخــت و این همه گیرى موجب 
مى شــود به خاطر بیاوریم دنیا خیلى به آدم وقت 
نمى دهد. وى گفت: فکر مى کنم باید دنیا هر سال 
یک هفته به قرنطینه برود تا این دوره را فراموش 
نکنیم. همدیگر را فراموش نکنیــم. من واقعًا این 

کار را مى کنم.

تجربه هاى کرونایى بازیگر معروف

با شیوع ویروس کرونا، بسیارى از دستگاه ها و نهادها 
به دنبال راهکارهایى هستند که با استفاده از آن امکان 
تشخیص موارد مبتال به کرونا یا محیط هاى آلوده به این 
ویروس شناسایى شوند. در تازه ترین این اقدامات یکى 
از مراکز آموزش سگ هاى «جستجو و نجات» اعالم 
کرده که در همکارى مشترك با ارتش به دنبال انجام 
پروژه اى براى آموزش سگ ها براى تشخیص موارد 

ابتال به کروناست.
حمیدرضا شــیرى، مســئول روابط عمومــى پروژه 
«تشــخیص ویروس کرونا» که با همکارى مدرسه 
آموزش سگ ها و ارتش در حال انجام است در این باره 
اظهار کرد: پیش از این نیز از سگ ها براى تشخیص 
ویروس ماالریا و ویروس هاى دیگر کمک گرفته شده 
است، از آنجایى که ســگ ها بو را 20 هزار برابر بیشتر 
از انسان تشخیص مى دهند، پیش از این نیز توانسته 
بودند برخى ویروس ها را تشخیص دهند؛ البته با توجه 

به اینکه ویروس کرونا ناشناخته است و جهش زیادى 
دارد، بسیارى از محققان تا کنون این پژوهش را انجام 

نداده بودند.
وى ادامه داد: تاکنون دو مرحله از این آموزش ها انجام 
شده و در مرحله اول تحقیقات ثابت کردیم که سگ ها 
به ویروس کرونا مبتال نمى شوند، چرا که حدود دو هفته 
است سگ ها به صورت مســتقیم با ویروس ها کار 
مى کنند اما چند مرحله تست انجام شده و تاکنون هیچ 
موردى از انتقال ویروس از ســگ به مربیان مشاهده 

نشده است، بنابر این سگ ناقل نمى تواند باشد.
شــیرى با بیان اینکه امیدواریم تــا ده روز آینده اعالم 
کنیم که ســگ ها مى توانند کرونا را تشخیص دهند 
اظهار کرد: طى تست هایى که انجام مى شود، سگ ها 
مى توانند از میان ده نمونه، که 9 نمونه منفى و یک نمونه 
مثبت است، ویروس را شناســایى کنند. امیدواریم در 

روزهاى آینده بتوانیم این را به دنیا ثابت کنیم.

سگ ها، کرونایاب مى شوند
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ابتال به بیمارى کووید- 19 دالیل مختلفى دارد، اما سبک زندگى افراد و بى 
توجهى به تناسب اندام هم مى تواند زمینه ســاز ورود این ویروس مرگبار به 

بدن شود.
کارشناسان در جدیدترین مطالعه هاى خود دریافتند داشتن اضافه وزن سبب 
افزایش درصد باالى ابتال به بیمارىCOVID- 19 مى شود. این مطالعه 
نشان داده اســت افراد دچار چاقى و اضافه وزن دچار عارضه هاى بیشترى در 
اثر ویروس کرونا مى شوند و در اثر بروز عفونت هایى، چون آنفلوآنزا جان خود 

را از دست مى دهند.
پزشکان اعالم کرده اند سیســتم ایمنى بدن افراد چاق به طور مرتب درگیر 
محافظت و ترمیم آسیب هاى ایجاد شده درچاقى و تجمع چربى در بدن است.

افراد چاق دچار نوعى التهاب در بدن خود مى شوند و سیستم ایمنى براى رفع 
این التهاب ضعیف مى شود و دیگر از قدرت کافى براى مبارزه با ویروس کرونا 

برخوردار نیست.
بنا بر مطالعه هاى انجام شده افراد چاق معموًال داراى رژیم خوراکى سرشار از 
چربى، کربوهیدرات، نمک و شکر هستند و معموًال به میزان کم از مواد خوراکى 
سالم و تقویت کننده سیستم ایمنى بدن، چون میوه و سبزیجات تازه استفاده 

مى کنند به همین دلیل سیستم ایمنى بدن آنها ضعیف است.
از جمله عارضه هاى چاقى تنگى نفس و افزایش ابتال به بیمارى هاى تنفسى 
و تنگى نفس اســت. برخى افراد چاق دچار ابتال به سندرم چاقى مى شوند. در 
اثر این بیمارى میزان دریافت اکســیژن به وسیله ریه ها کاهش مى یابد، زیرا 

دیافراگم شکمى به دلیل چاقى انباشــت چربى قابلیت حرکت چندانى ندارد. 
کاهش دریافت اکسیژن توســط ریه ها سبب مى شــود تا میزان کمترى از 
اکســیژن در رگ هاى بدن حرکت کند و به این ترتیب اعضاى بدن به دلیل 

کمبود دریافت اکسیژن عملکرد مناسبى پیدا نمى کنند.
این یکى از دالیلى است که این روز ها بیشتر قربانیان کرونا درکشور هاى 
مختلف دنیا افراد با اضافه وزن باال به نســبت افراد داراى تناســب اندام 

هستند.
افراد چاق معموًال با ورزش غربیه هستند و داراى فعالیت فیزیکى اندکى هستند، 
ورزش یکى از عامل هاى تقویت سیســتم ایمنى بدن و جلوگیرى از ابتال به 

بیمارى هاى مختلف است.

با ظهور ویروس کووید-19 و همه گیر شــدن آن 
همواره به افــراد در ارتباط با عالئــم آن همچون 
تب، ســرفه و ناراحتى هاى تنفسى تذکر داده شده 
و آگاهى بخشى مى شــود اما در این میان برخى از 

نشانه ها مورد توجه قرار نمى گیرد.
نتایج حاصل از تحقیق دانشمندان بیانگر آن است 
که ویروس کرونا مى تواند منجر به بروز نشانه هاى 
عصبى نیز بشود. سرگیجه، سردرد و اختالل در دو 
حس بویایى و چشایى از عالئم شایع لطمات سیستم 

عصبى ناشى از کروناست.

بــا وجودى که تــا پیش از ایــن صرفــًا موضوع 
درگیرى ویروس در دســتگاه تنفسى مورد بررسى 
قرار مى گرفــت و چندان موضــوع درگیرى مغز و 
سیســتم عصبى هنگام ابتال به کرونا مدنظر نبود 
ولى تحقیقات اولیه حاکى از آن است که 36 درصد 
از نمونه 214 بیمار مبتال به کرونــا در چین داراى 
نشانه هایى از تأثیر کووید-19 بر سیستم عصبى از 
جمله تضعیف و محو شدن قدرت بویایى و چشایى، 
دردهاى عصبى تا تشنج و سکته مغزى را داشته اند.

با اســتناد به این یافته جدید دیگر نســخه قبلى 
پزشــکان مبنى بر اینکه افراد تنها در صورت بروز 
عالئم حاد تنفســى به مراکز درمانى چندان معتبر 

نیست.
با اینکه هنوز از میزان اختالالت عصبى ناشــى از 
کرونا، مدت زمان بهبود و داروى ویژه براى درمان 
آن سخنى به میان نیامده است ولى متخصصان مغز 
و اعصاب بر این موضوع تأکید دارند که بازگشت به 
وضعیت عادى براى بیماران مبتال به کووید-19 که 
دچار اختالالت مغزى شده اند بیشتر از بیمارانى است 
که از حمالت و ســکته هاى قلبى یا مغزى نجات 

یافته اند، به زمان نیاز دارد.

کبد یک عضو حیاتى است. این دستگاه فوق العاده سموم بدن را تبدیل به 
ضایعات کرده و دفع مى کند که با وجود سموم امروزى این کار ممکن است 

به مشکل بر بخورد.
کبد زندگى ما را حفظ مى کند. کبد دومین ارگان بزرگ بدن بعد از پوســت 
محسوب مى شود. کبد بى وقفه و به طور خستگى ناپذیر براى سالمت نگه 
داشتن بدن کار مى کند و وظایف خود را به خوبى انجام مى دهد. هرچیزى 
که مى خورید یا مى نوشید، باید از فیلتر کبد عبور کنند. عبور از فیلتر کبد باعث 
مى شود که سم هاى موجود در غذا از بین برود، قند خون تنظیم شود و سپس 
قند اضافى به شکل گلیکوژن ذخیره شود، کربوهیدرات و پروتئین اضافه نیز 
براى استفاده هاى بعدى ذخیره شود و همچنین یک مایع طالیى در کبد تولید 
مى شــود که به آن صفرا مى گویند و باعث شکستن چربى ها مى شود. در 
نتیجه مقدار مورد نیاز چربى را جذب مى کند و اضافات آن را از طریق مدفوع 
دفع مى کند. همچنین مى تواند سلول هاى خونى و قدیمى آسیب دیده را 
بازسازى کند. کبد آهن ذخیره مى کند و مولکول هاى مخصوص انعقاد خون 
را نیز تولید مى کند. مواد شیمیایى، غذاهاى مضر، نوشابه ها، الکل، آلودگى ها 
و استرس مداوم مشکالت زیادى را براى بدن ما به وجود مى آورد که ممکن 
است به کبد نیز آسیب بزنند. همه ما در طول روز در معرض بیش از 84 هزار 

ماده شیمیایى هستیم که براى بدن آسیب زا هستند.
همچنین غذاهایى که مى خوریم، تا حدى با ضرر و زیان همراه هستند. چربى 
باال، قند و غذاهاى فرآورى شده نیز بیشتر از همیشه در فروشگاه ها، رستوران 
ها و تبلیغات تلویزیون دیده مى شــوند که همگى باعث ایجاد سم در بدن 
مى شوند و به کبد آسیب مى رساند. زمانى که تمامى مواد آسیب زا همراه با 
استرس وارد بدن شوند، فشار زیادى به کبد وارد شده و در نتیجه سطح باالى 
کورتیزول تولید شده که در عملکرد کبد نیز دخیل است و بیمارى هاى کبد را 
به وجود مى آورد. عالئم و نشانه هاى اولیه فشار کبدى و کار کردن بیش از 
حد کبد چه چیزهایى هستند؟ آیا سیگنال هاى هشدار دهنده اى وجود دارد 

که بتوان از آنها جلوگیرى کرد؟
1. خستگى 

خستگى یکى از شکایت هایى است که افراد مختلف در طول زندگى دارند. 
خستگى باعث مى شود کبد شما تحت فشــار قرار بگیرد. کبد گلوکز را به 
گلیکوژن تبدیل مى کند. پس بدیهى است که مى تواند در بدن ذخیره شود 

و در موارد مورد نیاز به گلوکز تبدیل شــده و در بدن آزاد شود و تولید انرژى 
مى کند. کبد از طریق ذخیره سازى گلیکوژن و تولید گلوکز به تأمین انرژى و 
مبارزه با خستگى کمک مى کند. اگر کبد تحت فشار باشد و به پاکسازى نیاز 
داشته باشد، نمى تواند به خوبى قند خون را تنظیم کند. در نتیجه خستگى و 

میل زیاد به مواد شیرین به وجود خواهد آمد.
2. ناتعادلى هورمون ها 

کبد، بدن را از مواد شیمیایى و آلوده کننده ها سم زدایى مى کند و همچنین 
هورمون هاى ما را نیز سم زدایى کرده که شامل استروژن باالست. پس جاى 
تعجب نیست هنگامى که کبد در انجام دادن این وظیفه با مشکل همراه باشد، 

استروژن زیاد در بدن توانایى دفع را نداشته باشد. 
3. نفخ شکم و گاز اضافه در بدن و یبوست

زمانى که مایع صفرا در بدن آهسته حرکت کند و یا ساکن بماند، وضعیت دل 
و روده فرد نیز به هم مى ریزد و گاهى اوقات یبوست به وجود مى آید. مواد 
سمى از باکترى پاتوژنیک نیز باعث انجام پروسه هاى سم زدایى در کبد مى 
شود و در نتیجه نا تعادلى در عملکرد کبد باعث تجمع گاز اضافى و احساس 

نفخ بعد از خوردن غذا خواهد شد.
4. سطح باالى فلزات سنگین

قرار گرفتن در معرض فلزات ســنگین مثل فلزهاى صنعتى کشاورزى و یا 
تکنولوژى مى تواند براى کبد آسیب رسان باشــد. نیروى سوخت زغال و 
پالستیک، فلزات لوازم الکتریکى و... همگى براى کبد آسیب رسان هستند. 
فلزهاى سنگین مى توانند باعث آسیب به کبد شوند و بیمارى هاى مختلفى 
را به وجود بیاورند. زمانى که سم زدایى کبد با مشکل روبه رو شود، فلزهاى 
سنگین در بدن تجمع مى کنند. معموًال سه نوع تست از جمله تست خون، 
تست ادرار و سنجش میزان سطح جیوه مو مى تواند میزان تجمع فلزات را 

به خوبى نشان دهد. دیگر آزمایش ها نیز براى این پروسه انجام مى شود.
5. ادرار تیره و پوست زرد

زمانى که میزان زیادى از بیلى روبین در خون وجود داشته باشد، بیمارى زردى 
به وجود مى آید و رنگ پوست و ادرار زرد تیره خواهد شد و در نهایت باعث 

ایجاد مشکل در عملکرد کبد مى شود.
6. آلرژى و حساسیت به مواد شیمیایى

زمانى که کبد تحت فشار باشد و به پاکسازى نیاز داشته باشد، ممکن است به 

مواد شیمیایى، بیشتر واکنش نشان دهد. مواد شیمیایى مثل گازوئیل، کروسن، 
گاز طبیعى، حشره کش ها، حالل ها، مواد چسبنده، چسب ها، انواع پارچه 

ها، فرمالدهید، مواد پاك کننده، داروها و... جزو این مواد شیمیایى هستند.
آلرژى هاى فصلى نیز در این شرایط بدتر مى شود و در نتیجه حساسیت به 
مواد غذایى افزایش پیدا مى کند. کبد مسئول شکستن هیستامین اضافه در 
بدن است و زمانى که آسیب ببیند و یا به پاکسازى نیاز داشته باشد، هیستامین 
زیادى در بدن تجمع پیدا مى کند. افرادى که آسیب دیدگى کبد آنها زیاد باشد، 

سطح هیستامین خون آنها بیشتر از حالت طبیعى مى شود.
7. بد خوابى

آشــفتگى هاى خواب معموًال در افرادى که دچار بیمارى هاى مزمن کبد 
هستند، بیشتر دیده مى شود زیرا متابولیســم مالتونین در چنین افرادى با 
مشکل روبه رو است. مالتونین، هورمون «ریتم شبانه روزى» است که بدن 
ما به طور طبیعى در تاریکى آن را تولید مى کند و باعث مى شود خواب شبانه 
بهترى داشته باشیم. اگر به طور منظم از قهوه، چربى مضر، شکر، طعم دهنده 
هاى مصنوعى، شیرین کننده ها و یا رنگ غذا استفاده مى کنید، اگر سیگارى 
هستید، در معرض مواد شیمیایى زیاد مثل محصوالت پاك کننده، عطر و 
ادکلن و پاك کننده هاى خشک قرار دارید و در شهرهاى بزرگ و صنعتى 

زندگى مى کنید کبدتان نیاز به پاکسازى دارد.
  راه هایى براى پاکسازى کبد در منزل

1. افزایش مصرف پتاسیم: پتاسیم از جمله موادى است که به پاکسازى 
کبد کمک زیادى مى کند. برخى از مواد غذایى حاوى پتاســیم عبارتند از 

اسفناج، آووکادو،  سیب زمینى شیرین، موز، ماهى سالمون و لوبیا سفید.
2. مصرف جگر

جگر مرغ و گاو هر دو حاوى مواد مغذى هستند که براى سالمت کبد مفید 
مى باشند. اگر تحمل مصرف این خوراکى را ندارید، مى توانید از مکمل هاى 

موجود در داروخانه ها استفاده کنید.
3. مصرف گیاه قاصدك، قهوه، زردچوبه و خار مریم

4. مصرف یک حبه سیر خام
مصرف یک حبه سیر خام به صورت ناشتا براى دفع سموم و فلزات سنگین 
کبد بسیار مؤثر است. براى رفع بوى بد آن مى توانید مقدارى آب لیموترش 

میل کنید و یا آدامس بجوید.

شاید کبد شما هم نیاز به پاکسازى دارد 

کرونا چاق ها را دوست دارد!

بسیارى از غذاهاى سالم منجر به افزایش قدرت مغز مى شــوند. بنابراین اگر شما به دنبال افزایش 
کارایى فکر خود هستید، مى توانید روزانه به سراغ انتخاب این غذاها بروید. مغز شما بیشترین نیاز به 
مواد غذایى مفید را دارد و مى توان گفت این نیاز مغز ده برابر بیش از سایر ارگان هاست. جالب است 
بدانید که مغز 20 درصد کالرى مصرفى را استفاده مى کند. در اینجا 10 ماده غذایى مؤثر براى افزایش 

تمرکز و کارایى فکرى معرفى شده است:
تخم مرغ: کولین یک ماده مغذى ضرورى براى انتقال دهنده هاى عصبى مغز است و زرده تخم 
مرغ منبعى غنى از این ماده محسوب مى شود. در هر 100 گرم زرده تخم مرغ، 600 میلى گرم کولین 
وجود دارد. این تصور که زرده تخم مرغ یک ماده غذایى مضر است، یک باور غلط بوده و باید بدانید 

که تخم مرغ براى بهبود وضعیت تمرکز و حفظ سالمت مغز، یک ماده غذایى مهم به شمار مى آید.
اسفناج: بهبود تمرکز، تنها یکى از دالیلى است که شما را به خوردن اسفناج ترغیب مى کند. مصرف 
اسفناج ظرفیت یادگیرى را به شدت افزایش مى دهد. مطالعات نشان داده که این سبزى تیره رنگ 
خوراکى مفیدى براى حفظ سالمت روده است و نباید فراموش کنید که حفظ سالمت روده ارتباط 

مستقیمى با سالمت مغز دارد. روده ناسالم باعث تشویش ذهن و بدن، اضطراب و عدم تمرکز شود.
ماست: ماســت نیز یکى از منابع مفید پروبیوتیک براى حفظ سالمت روده ها و در نتیجه افزایش 
کارایى مغز است. باکترى هاى مفید موجود در ماســت از جمله الکتوباسیلوس باعث بهبود عالئم 

افسردگى، اضطراب و افزایش خلق و خوى مى شود.
بلوبرى: مطالعات متعدد نشــان داده اند که رژیم غذایى غنى از این میوه منجر به افزایش حافظه 
طوالنى مدت و تمرکز مى شــود. بلوبرى سرشــار از پلى فنولى به نام آنتوســینانین هاست. این 

رنگدانه هاى گیاهى که اغلب آبى، بنفش و قرمز هستند، منجر به بهبود عملکرد شناختى مى شوند.
کلم قرمز: مانند بلوبرى شامل آنتوسیانین ها و غنى از فیبر است. تحقیقات نشان داده که مصرف 

کلم قرمز منحصر به فرد مغز و افزایش تمرکز مى شود.
آووکادو: تیروزین یک اسید آمینه موجود در آووکادو است که باعث افزایش دوپامین در مغز مى شود 
و خلق و خوى را تقویت مى کند. دوپامین همچنین منجر به افزایش توجه، انگیزه و تمرکز مى شود. 

چربى هاى اشباع نشده موجود در این میوه از اعصاب مغز حمایت مى کنند.
ماهى سالمون: اسیدهاى چرب موجود در این ماهى براى سالمت مغز مفید هستند؛ درست مانند 
چربى هاى اشباع نشده آووکادو. این چربى هاى مفید منجر به ساخت غشاى سلولى مغز و تقویت 

حافظه و افزایش خلق و خوى مى شوند ضمن اینکه از شما در برابر افسردگى محافظت مى کنند.
منجر به تســهیل حافظه و بهبود گردو: مصرف این آجیــل پرطرفدار، 

سرشار از پروتئین و فیبر عملکــرد مغز مى شــود. گردو 
تمرکز مى شود.اســت و منجر بــه بهبود 
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متخصص بهداشت و ایمنى مواد غذایى گفت، شستن سطح بیرونى 
بســته هاى مواد غذایى از انتقال ویروس کرونا بــه منزل خوددارى 

مى کند.
هدایت حسینى ضمن توصیه و تأکید خرید مواد غذایى بسته بندى شده 
به شهروندان افزود: مصرف کنندگان حتمًا از مواد غذایى بسته بندى 

شده استفاده کنند و از خرید مواد غذایى فله اى خوددارى کنند.
وى همچنین درباره نحوه نگهدارى مواد غذایى خریدارى شده که از 
فروشگاه وارد منزل مى شــود هم تصریح کرد: به دلیل اینکه ممکن 
است بسته هاى مواد غذایى در داخل فروشگاه با دست هاى آلوده لمس 
شده باشند، توصیه مى شود حتمًا سطح این مواد غذایى که وارد خانه 
مى شود، با آب و صابون شسته شود تا آلودگى پاك شود به ویژه وقتى 

قرار است داخل یخچال با مواد غذایى دیگر در تماس قرار بگیرند.
گرم کردن مواد غذایــى یکى دیگر از توصیه هــاى این متخصص 
بهداشت و ایمنى مواد غذایى بود که حســینى درباره آن توضیح داد: 
ویروس کرونا تا حدودى نســبت به حرارت مقاوم است و حداقل پنج 
دقیقه، دماى 70 درجه را تحمل مى کند و در دماى 56 درجه سانتیگراد، 
نیم ساعت ماندگارى دارد. اما اگر نسبت به آلوده بودن یا نبودن مواد 
غذایى مشکوك هستیم و بخواهیم با روش هاى حرارتى این ویروس 
را از بین ببریم باید دماى 70 درجه و  زمــان کافى هنگام پخت مواد 

غذایى را فراموش نکنیم.
حسینى خاطرنشان کرد: هر چقدر میزان چربى و پروتئین در یک ماده 
غذایى بیشتر باشد، با توجه به اثر حفاظتى این مواد از ویروس، دماى 
باالترى براى از بین بردن ویروس در زمان سالم سازى حرارتى الزم 

است.
وى، از نان به عنوان یکى از مواردى که شــهروندان همواره نسبت 
به آلوده بودن یا نبودن آن احســاس ترس دارند، یاد کرد و گفت: در 
کشور ما، نان به شکل باز و بدون بسته بندى به فروش مى رسد پس 
شهروندان اگر احساس کنند که نان آلوده شده بهتر است آن را با دماى 

70 درجه گرم کنند.
رئیس پیشین انســتیتو تغذیه و صنایع غذایى کشور با تأکید بر اینکه 
نگهدارى لبنیات و فرآورده هاى گوشتى و غذایى در یخچال و رعایت 
ســایر نکات بهداشتى به حفظ بهداشــت مواد غذایى به صورت عام 
کمک مى کند و به صورت خاص باعث مى شود کرونا از خانه ها دور 
شود، به هموطنان هشدار داد: از خوردن تخم مرغ خام خوددارى شود 
و مواد غذایى که به شکل خام استفاده مى شوند مانند سبزیجات، گوجه 
فرنگى، توت فرنگى و میوه جات حتماً با مواد ضدعفونى کننده به خوبى 
شستشو و ضدعفونى شــوند تا اگر آلودگى هاى فیزیکى در سطح آن 

وجود دارد از بین بروند.  

مانعى براى ورود کرونا به منزل 8 خوراکى را به اندازه کافى بخورید تا 
دچار عدم تمرکز نشوید

نشانه هاى عصبى کرونا را بشناسید

هیچ درمانى براى دیابت وجود ندارد اما مى توان آن 
را کنترل کرد و بهبود بخشید. در واقع مى توان گفت 
کنترل دیابت همان درمان دیابت محسوب مى شود، 
زیرا اگر دیابت کنترل شــود فرد مى تواند زندگى 

عادى خود را دنبال کند.
اهداف مدیریت دیابت عبارتند از:

با متعادل کردن میزان مصرف مواد غذایى با دارو و 
فعالیت، میزان قند خون را تا حد ممکن نزدیک به 
حد نرمال نگه دارید. سطح کلسترول خون و ترى 
گلیسیرید (لیپید) خون را تا حد ممکن پایین حفظ 
کنید. فشار خون خود را کنترل کنید. فشار خون شما 
نباید بیش از 140/90 باشد. از بروز مشکالت مرتبط 
با دیابت جلوگیرى کنید و یا حداقل تالش کنید که 

آنها را کاهش دهید.
شــما مى توانید این کار را از طریــق کنترل آنچه 
مى خورید و دنبال کردن یک برنامه غذایى متعادل، 
ورزش روزانه و منظم، دنبال کردن دستورالعمل هاى 
مربوط به نحوه و زمان مصرف دارو وکنترل قند خون 

و فشار خون در خانه دنبال کنید.
یادتان باشــد کارهایى که هــر روز در خانه انجام 
مى دهید بیش از آنچه پزشکتان مى تواند در طول 
معاینه و مراقبت از شــما انجام دهد، بر سطح قند 

خونتان تأثیر مى گذارد.

مهم نیست چقدر سعى در صرفه جویى در مصرف مواد غذایى دارید، چگونه مى توان دیابت را مدیریت کرد؟
ولى معموًال پیدا شدن مواد غذایى فاسد در یخچال شما امرى اجتناب 
ناپذیر است. اما تاریخ انقضاى سبزیجات همیشه مشهود و مشخص 
نیست. آیا جوانه هایى که روى سیب زمینى بعد از گذشت چند روز از 
خرید آن مى زند و هنگام خرید آن وجود نداشته براى سالمتى ضرر 

دارد؟
این سئوال که آیا سیب زمینى جوانه زده هنوز هم براى خوردن خوب است 

یا خیر، پیچیده است. خود جوانه ها را نباید خورد، زیرا حاوى 
غلظت باالیى از سموم سوالنین و کاکونین هستند. این 

سموم که گلیکوکالوئیدها نامیده مى شوند در هنگام 
مصرف در مقادیر زیاد مى توانند باعث ســردرد، 

استفراغ و مشکالت گوارشى شوند.
امــا قطــع جوانه هــا در خــارج از غده بــه طور 
خــودکار آن را 100 درصد غیر ســمى نمى کند. 
برخــى از کارشناســان معموًال توصیــه مى کند 
سیب زمینى هایى که جوانه زده اند را کنار بگذارید، 

اگرچه این یک روش بسیار محتاطانه است. 
گلیکوکالوئیدهاى سمى در سراسر سیب 
زمینى ها وجود دارند، اما بیشترین تمرکز 

را در چشــم ها، پوســت و جوانه ها دارند. این کارشناسان همچنین 
خوردن پوست سیب زمینى تحت هر شرایطى را توصیه نمى کند.

به توصیه پزشکان تغذیه اکثر ســیب زمینى هایى که جوانه زده اند 
در بیشــتر موارد براى خوردن مناســب هســتند. بزرگ ترین تغییر 
شیمیایى که هنگام جوانه زدن ســیب زمینى اتفاق مى افتد، تبدیل 
نشاســته به قند براى تغذیه جوانه هاى در حال رشد است. اگر سیب 
زمینى پس از برداشــتن جوانه ها هنوز ســفت 
باشد، بیشــتر مواد مغذى خود را دارد و 
مى توان از آن استفاده کرد. اما اگر 
سیب زمینى هاى جوانه زده نرم 
و چروك باشــند، از بین رفته اند، 
خواص خود را از دست داده اند و باید 

آنها را دور ریخت.

جوانه هاى روى سیب زمینى بى خطر است؟

ه زده هنوز هم براى خوردن خوب است 
خورد، زیرا حاوى ها را نباید

 کاکونین هستند. این 
ى شوند در هنگام 
 باعث ســردرد، 

د.
رج از غده بــه طور 
ر ســمى نمى کند. 
ًال توصیــه مى کند 
 ند را کنار بگذارید، 

طانه است. 
سر سیب 
ن تمرکز

زمینى پس از برداشــتن جوانه ها هنوز ســفت
باشد، بیشــتر مواد مغذى خود را دارد و
مىتوان از آن استفاده کرد. اما اگر
سیب زمینى هاى جوانه زده نرم
و چروك باشــند، از بین رفته اند،
خواص خود را ازدست داده اند و باید

آنها را دور ریخت.

منجر به تســهیلمگردو: مصرف این آجیــل پرطرفدار، 
سرشار ازعملکــرد مغز مى شــود. گردو 

تمرکاســت و منجر بــه بهبود 
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دهان مردم اندازد از مالى که به میراث مى گذارد تا دیگران بخورند و زبان به 

موال على (ع)سپاس   نگشایند، بسى بهتر است .

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

جهان کرونایى از پنجره کاریکاتور


