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قوز گردن را دستکم نگیریدتأمین مرغ در استان اصفهان جاى نگرانى نداردمحمدرضا اعرابى حقش را از دنیاى موسیقى نگرفتنسل پنجم اینترنت مرداد ماه عرضه مى شود رفت و برگشت هاى مجازى آقاى صریح! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خیار و 
 5 خاصیت

 شگفت انگیز

براى رعایت بهداشت الزم شود برخورد مى کنیم
3

3

3
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هجوم گرد و خاك سمنان 
به اصفهان

 چرا قم قرنطینه نشد؟

ماجراى کارخانه اى که 
قرار بود یک دهم قیمت 

واگذار شود

5

پشت بام خوابى
 در اصفهان 
موردى است

این ماده غذایى حاوى مواد مغذى مفید و همچنین برخى 
ترکیبات گیاهى و آنتى اکسیدان هاست که ممکن است 

به درمان و حتى جلوگیرى از برخى بیمارى ها کمک کند. 
همچنین خیار کم کالرى است و حاوى مقادیر خوبى از 

آب و فیبر محلول است و براى ارتقاى ...

رئیس اتحادیه مشــاوران امــالك اصفهان در 
مورد پدیده پشــت بام خوابى و استفاده مشترك 
دو خانــوده از یک واحد مســکونى در اصفهان 

توضحیاتى ارائه کرد.  
عدم عرضه مســکن با توجه به رشد جمعیت در 
این هفت سال باعث افزایش قیمت سرسام آور 
مسکن شده اســت و رویاى خرید خانه را براى 
مستاجران به رویاى اجاره خانه تبدیل کرده است.

هفته پیش عکسى ...

4

سقف افزایش اجاره در اصفهان سقف افزایش اجاره در اصفهان 2020 درصد است  درصد است 
استاندار در حاشیه جلسه دیروز ستاد ملى مقابله با کرونا: استاندار در حاشیه جلسه دیروز ستاد ملى مقابله با کرونا: 

3

دادستان عمومى و انقالب اصفهان با تأکید بر احتمال شیوع بیشتر ویروس کرونا در استان:

گالیه هاى رضا یزدانى
 از شرایط معیشتى 

هنرمندان 
در روزهاى

کرونایى

سپاهان- گل گهر، امشب در نقش جهان

یا ببر یا ببر!
پس از چهار ماه تعطیلى، لیگ برتر از امشب براى سپاهان و قلعه نویى 

آغاز مى شود، فرصتى براى جبران مافات.
مســابقات لیگ برتر فوتبال پس از حدود چهار ماه تعطیلى به دلیل 
شــیوع ویروس کووید- 19، از هفته گذشته آغاز شــد و امشب در 

چارچوب رقابت هاى هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال...
2
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رئیس اتحادیه مشاوران امالك ضمن توضیح 
درباره اجاره کردن اشتراکى یک بنا:

مى خواهند 
اصفهان را مانند خیابان 
منحرف آمستردام هلند 

کنند

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس:

خیابان توحید دنباله دار مى شود
 نتیجه توافق شهردارى منطقه 5 اصفهان با ارتش؛

3

م ل
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نگاه ها به نگاه ها به 
تصمیم رامینتصمیم رامین

4

3

ى از شرایط معیشتى ی ی ر ز
ندانهنرمندان  نهن هنرمندانر
روزهاىدر روزهاى روزهاىدر ادر ز

ناکرونایکرونایى یىک رو

 روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 همراه با ارزیابى کیفى (فشرده)

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز سه شنبه مورخ 1399/04/24 به نشانى: اصفهان- خیابان ارتش- امور برق منطقه پنج اصفهان دفتر امور، تحویل 

نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122251- 031 کارشناس مناقصات و قراردادها و جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122240- 031 اداره مهندسى و طرح ها تماس 

حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

 https://www.eepdc.ir ارائه تأییدیه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت *
جهت به روز رسانى مدارك ثبتى الزامى است. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس 

حاصل فرمایید)
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى 

خود محفوظ مى دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مبلغ تضمینمناقصه

9914038
نیرورسانى به متقاضیان، بهینه سازى، رفع 
حریم و اصالح شبکه در محدوده امور برق 

منطقه 5 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
590/000/000 ریال1399/04/101399/04/151399/04/241399/04/30

9914029
نیرورسانى به متقاضیان، بهینه سازى، رفع 
حریم و اصالح شبکه در محدوده امور برق 

منطقه 5 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
613/000/000 ریال1399/04/101399/04/151399/04/241399/04/30

ناگفته هاى «جهانپور» از 110 روز کرونایى

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روزشنبه به تاریخ  99/04/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/04/22

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031

(داخلی 395 )

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/04/09

شماره 
محل تامین موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار
(ریال )

احداث بند خاکى و عبور لوله خط انتقال فاضالب محله بهجت آبادشهر زاینده 99-2-37/2
4,942,917,248239,000,000جارىرود منطقه-لنجان (با ارزیابى کیفى)

احداث بند خاکى و عبور لوله فاضالب  در شهرهاى مبارکه و دیزیچه و 99-2-38/2
4,724,208,557232,000,000جارىزیباشهر منطقه مبارکه  (با ارزیابى کیفى)

5,167,300,425246,000,000جارىشبکه جمع آورى فاضالب شهرك برکت منطقه شاهین شهر (با ارزیابى کیفى)99-2-41

چاپ اول

ى 
 

د. 

میثم محمدى-شهردار زرین شهر    

تجدید آگهى مناقصه عمومى
شــهردارى زرین شــهر به اســتناد بودجــه عمرانــى مصوب ســال1399 
خوددرنظــر دارد اجــراى عملیــات زیرســازى،لکه گیرى،ترمیم ترانشــه 
و روکــش آســفالت معابــر فرعى ســطح شــهر زرین شــهر را بــا اعتبار 
اولیه15/000/000/000ریــال از محــل اعتبــارات شــهردارى از طریق مناقصه 
عمومى به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل 
مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تاپایان 

وقت ادارى مورخ99/04/24به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.
 م.الف:895793

چاپ اول
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وزیر ارتباطات گفت: در حوزه توسعه شبکه ملى اطالعات، 
همراه اول وظایف ســنگین و مهمى دارد، از همراه اول 
خواسته ام تا مردادماه امسال در پنج نقطه تهران اینترنت 

نسل پنجم را ارائه کند.
محمد جواد آذرى جهرمى افزود: مــا در باندهاى پایین، 
محدودیت فرکانســى داریــم و بایــد در باندهاى باال 
سرمایه گذارى کنیم. تا یکى دو هفته آینده البراتوار نسل 
پنجم اینترنت رونمایى مى شود و به بهره بردارى مى رسد.
وزیر ارتباطات خاطرنشــان کرد: همراه اول بزرگ ترین 
اپراتور خاورمیانه است و وسیع ترین پوشش شبکه ارتباطى 
کشور را دارد. بارها گفته شده که همراه اول بزرگ ترین 

بنگاه اقتصادى مانند لوکوموتیوى است که سایر بنگاه هاى 
اقتصادى دیجیتال را به حرکت در مى آورد.

وى اشــاره کرد: براى حمایت از پیام رسان و موتورهاى 
جستجو با تمام تنگناهاى اقتصادى که وجود دارد سرمایه 
گذارى خوبى صورت گرفته اســت کــه مردادماه از آن 
رونمایى مى شود. وزیر ارتباطات گفت: نکته بعدى که از 
همراه اول مى خواهم، توجه به زیست بوم کودکان است. 
ســرمایه گذارى براى  کودك و نوجوان سرمایه گذارى 
براى نسل آینده است. وى ادامه داد: همراهى با کسب و 
کارهاى نوپا از دیگر مسائلى است که تأ کید مى کنم آن را 

مورد توجه قرار بدهید. 

حدود یک ماه است که بخش هایى از جنگل ها و مراتع در 
کشور در آتش مى سوزند. در ابتدا سهل انگارى گردشگران 
و برخى اختالفات محلى علت وقوع آتش بیان مى شد اما 
حاال با وقوع 1100 مورد آتش سوزى در جنگل ها و مراتع 
کشور طى سه ماه فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها 
مى گوید: از نظر ما درصدى از این آتش سوزى ها عمدى 
و دستى در کار اســت که ناکارآمدى سازمان هاى ذیربط 

را نشان دهد.
سرهنگ على  عباس نژاد با اشــاره به اینکه از ابتداى سال 
تاکنون حــدود 1100 مورد آتش ســوزى در جنگل ها و 
مراتع کشور به وقوع پیوسته است که حدود 300 مورد آن 

طى ده روز اخیر رخ داده، اظهار کرد: از نظر ما درصدى از 
این آتش سوزى ها عمدى اســت و دستى در کار است که 
ناکارایى سازمان هاى ذی ربط را نشان دهد و حتى ممکن 
است بهره بردارى هاى سیاسى هم پشت این موضوع باشد.
وى افزود: تاکنون چندین نفر به اتهام آتش سوزى عمدى 

در جنگل ها و مراتع بازداشت شده اند.
فرمانده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا درباره 
خســارت هایى که به مراتــع و جنگل هاى کشــور طى 
آتش سوزى هاى اخیر وارد شده است، گفت: در حال حاضر 
مى توان گفت که طى یک هفته اخیر حدود 800 هکتار از 

اراضى جنگلى و مرتعى درگیر حریق بوده اند.

نسل پنجم اینترنت مرداد ماه 
عرضه مى شود

300 فقره آتش سوزى در 
جنگل ها و مراتع طى 10 روز 

کالهبردارى صیغه اى
کارآگاهان پلیــس فتا در زنجان    رکنا |
متوجه یــک کانال تلگرامى شــدند که تحت 
عنوان صیغه یابــى به فعالیت مــى پرداخت. 
رئیس پلیس فتا زنجان از شناسایى و دستگیرى 
دو متهــم کالهبردار در این رابطــه خبر داد و 
گفت: متهمان بــه هویت معلــوم در یکى از 
استان هاى همجوار مورد شناسایى قرار گرفتند 
و با هماهنگى مراجــع قضایى  در یک عملیات 
غافلگیرانه دســتگیر شــدند. مجرمان پس از 
روبه رو شدن با مســتندات، به کالهبردارى از 
بیش از 1000 نفر به میزان تقریبى یک میلیارد 
و 500 میلیون ریال در سراســر کشور اعتراف 

کرده اند.

بهنام بانى بازیگر 
«گشت ارشاد 3» شد

  مهر | بهنام بانى، خواننده پاپ به عنوان 
تازه ترین بازیگر جلوى دوربین فیلم سینمایى 
«گشت ارشاد 3» به تهیه کنندگى و کارگردانى 
سعید سهیلى رفت. فیلمبردارى فیلم  سینمایى 
«گشت ارشاد 3» اواخر هفته گذشته در تهران 
با حضور مســعود کیمیایى آغاز شد و در ادامه 
فیلمبردارى ایــن فیلم، بهنام بانــى، خواننده 
پاپ جلــوى دوربین رفت. تاکنــون عالوه بر 
بهنام بانى، ساعد ســهیلى و پوالد کیمیایى به 
عنــوان دو بازیگر اصلى فیلــم جلوى دوربین 

رفتند./2142

فستیوال 
خوردن گوشت سگ!

ویــروس کرونــا از     اعتماد آنالین |
چین آغاز شــد و جهان را درگیر خود کرد. اما 
با وجود شیوع گســترده ویروس کرونا و اعالم 
ممنوعیت هاى مکرر در چین، مردم این کشور 
همچنــان به خوردن گوشــت ســگ عالقه 
وافرى دارنــد و بى تفاوت نســبت به ویروس 
کرونا فســتیوالى براى خوردن این حیوان به 
راه انداختند. روزنامه انگلیسى «ایندیپندنت» 
در گزارشــى از پکن خبر داد، مــردم چین در 
فستیوالى ده روزه که تا پایان ژوئن ادامه دارد، 
قرار است ده هزار سگ را بخورند. این فستیوال 
در حالى برگزار مى شود که محققان همچنان 
نسبت به انتقال ویروس کرونا از یک حیوان به 
انسان دچار شک هستند و از این رو مسئوالن 
چینى خــوردن حیوانات وحشــى و عجیب را 
بعد از شــیوع ویــروس کرونا ممنــوع اعالم

 کرده اند.

 مراقب کالهبرداران باشید
ســازمان تأمیــن اجتماعى با    ایسنا|
صدور اطالعیه اى بار دیگر از بیمه شــدگان و 
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعى خواست 
توجه داشــته باشــند که هر نوع تماس تلفنى 
یا مراجعــه حضورى افــراد و یــا نمایندگان 
شرکت هایى با عنوان همکاران سازمان تأمین 
اجتماعى به منازل و تقاضــاى وجه براى ارائه 
هر نوع خدمتــى قطعًا کالهبردارى اســت و 
هرگز از ســوى این ســازمان انجام نمى شود. 
در این اطالعیه آمده اســت که بیمه شدگان و 
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعى در صورت 
مواجهه با تماس تلفنى یــا مراجعه حضورى 
افرادى براى دریافت وجه، موضوع را به پلیس 

و مراجع قضایى اطالع دهند.

موج دوم قطعى است
رئیــس کارگــروه ارزیابــى    انتخاب |
فرصت هاى مدیریت کرونا بــا تأکید بر اینکه 
موج دوم شیوع این بیمارى قطعى است، ادامه 
داد: ما در حال حاضر در مرحله  پایانى موج اول 
هستیم و استان هایى که موج شیوع این بیمارى 
در آنها بیشتر انجام شده، امروز شاهد افزایش 

ابتال  هستند./2143

حدنصاب افزایش اجاره بها 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى    پانا |
روز گذشته در ستاد ملى مدیریت و مقابله با کرونا درباره 
کمک به مستأجران گفت: اگر جایى سند بین مالک و 
مستأجر امضا نشده است،  باید اجاره بها نسبت به سال 
قبل در تهران از 25 درصد و در کالنشهرها از 20 درصد 
و در بقیه جاها از 15 درصد بیشتر نباشد. این مبناى اضافه 
اجاره بهاست. این اجاره بها معتبر خواهد بود تا زمانى که 
وزارت بهداشت شرایط این ویروس را از حالت اضطرار 
خارج اعالم کند؛ هر زمان هم که اعالم کرد این مصوبه 

تا سه ماه بعد از آن معتبر خواهد بود.

اجاره پشت بام از نگاه قالیباف
  ایسنا| محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس 
شوراى اســالمى گفته تصمیم و اقدام ما مسئوالن و 
کارگزاران نظام و شماى کارمند و کارشناس است که 
مردم کشور را فقیر یا ثروتمند مى کند، آنها را به سمت 
آسایش و آرامش مى برد یا شرایطى ایجاد مى کند که 

برخى مجبور مى شوند پشت بام اجاره کنند./ 2138

مخالف 25 مترى هستیم
  فارس| رئیس کمیسیون عمران مجلس از نامه 
مخالفت مجلس به رئیس جمهور و وزیر راه براى ساخت 
آپارتمان هاى 25 مترى خبــر داد. محمدرضا رضایى 
کوچى اظهار کرد: اصًال موافقت مجلس با این موضوع 
صحت ندارد. نگاه این گونه ساخت و سازهاى کوچک و 
25 تا 35 مترى فقط به رویکرد زندگى به صورت مجردى 
است و هیچ خانواده اى نمى تواند در یک واحد 35 مترى 
زندگى کند. بنده نمى دانم این طرح از کجا منشأ گرفته و 

چه کسى آن را           ارائه کرده است./2139

یک مداح بازداشت شد
مداح و مرثیه سراى یک مجلس سوگوارى    ایمنا|
در شهرستان اللى در استان خوزستان به دلیل بى توجهى 
به دستورالعمل هاى بهداشتى در ایام شیوع کرونا بازداشت 
شد. رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اللى بیان 
کرد: مداح مذکور به استناد مصوبه قرارگاه مبارزه با کرونا 

و حکم قضایى هم اکنون در بازداشت به سر مى برد.

دختر شهید سلیمانى
 ازدواج کرد؟

«زینب مغنیه»، خواهر    همشهرى آنالین|
شــهید «عماد مغنیه» از ازدواج «دختر ســردار قاسم 
سلیمانى» و «پسر سیدهاشــم صفى الدین»، معاون 
اجرایى حزب ا... لبنان خبــر داد. زینب مغنیه در صفحه 
شخصى خود در اینستاگرام تصویرى از نام زینب سلیمانى 
و سیدرضا صفى الدین با نشان قلب و عشق به اشتراك 

گذاشت./2140

«پمپئو» پشت خط ماند!
  مهر | «محمود عباس»، رئیس تشــکیالت 
خودگردان فلسطین، از پذیرش تماس تلفنى «مایک 
پمپئو»، وزیر خارجه آمریکا، امتناع کرده است. تماس 
تلفنى مذکور در چارچوب نشست هاى مجازى مربوط 
به الحاق بخش هایى از کرانه باختــرى میان «دونالد 
ترامپ»، رئیس جمهور آمریــکا و «بنیامین نتانیاهو» 

نخست وزیر رژیم صهیونیستى صورت گرفت.

ماجراى استخدام داماد روحانى
کامبیز مهدى زاده، داماد رئیس جمهور    فارس|
به دنبال استخدام در پژوهشگاه صنعت نفت است. این 
اقدام پس از نگارش نامه یکى از اعضاى هیئت دولت در 
13 خرداد ماه به جعفر توفیقى، رئیس پژوهشگاه صنعت 
نفت که در آن بر طى شدن مراحل استخدام تأکید شده، 
صورت گرفته اســت. مهدى زاده دانش آموخته مقطع 
دکتراى زمین شناسى است و براى استخدام در وزارت 
نفت و طى مراحل جذب به عنوان عضو هیئت علمى به 
پژوهشکده صنعت نفت معرفى شده است. داماد حسن 
روحانى پیش تر براى حضــور در انتخابات مجلس رد 

 صالحیت شد./2141

خبرخوان

خبرنــگار پایگاه اطالع رســانى «انصاف نیوز» 
در ادامه پیگیــرى هاى پرونده مــرگ قاضى 
منصورى، بعدازظهر شــنبه هفتم تیر ماه با هتل 
«دوك» در رومانى تماس گرفت. شــخصى که 
تلفن را پاســخ داد وقتى فهمید موضوع پیگیرى 
پرونده  «غالمرضا منصورى» است، گفت «من 
نمى خواهم در این مورد صحبت کنم؛ متأسفم. 
خداحافظ» و تلفــن را قطع کــرد. این دومین 
تماس این سایت با هتل دوك بعد از مرگ قاضى 

منصورى بود.
غالمرضا منصورى تا جمعــه 30 خرداد در هتل 
دوك واقع در بخارست-پایتخت رومانى- اقامت 
داشــته اســت؛ در همین روز خبرهایى مبنى بر 
مرگ او منتشر شد. او در ایران از متهمین پرونده  
اکبر طبرى بــود و متهم به دریافــت 500 هزار 
یورو رشوه شــده بود. پس از انتشــار خبر مرگ 
منصورى گمانه زنى هاى زیادى در مورد چگونگى 
و علت مرگ او مطرح شــد؛ عده اى مرگ او را 
خودکشى مى دانستند و عده اى هم قتل. تعدادى 
هم مى گفتند او اصًال نمرده است و براى فرار از 

محاکمه شــدن مرگ خود را صحنه سازى کرده 
است. وزارت امور خارجه  ایران خبر مرگ او را در 
همان روز انتشار خبر تأیید کرد. ولى درمورد علت 

آن هنوز چیزى مشخص نبود.
خبرنگار «انصاف نیوز» روز سه شنبه سوم تیر ماه 
نیز با هتل دوك تماس گرفته بود؛ شــخصى که 
تلفن را پاســخ داده به «انصاف نیوز» گفته بود: 
«فعًال پلیس در حال تحقیق در این مورد اســت 
و تا زمانى که تحقیقات آنها به پایان نرســیده ما 
نمى توانیم دراین باره صحبتى کنیم.» این شخص 
در پاسخ به این سئو ال که آیا مى توانید خبرنگار یا 
شخصى که بتواند در این زمینه صحبت کند را به 
ما معرفى کنید، گفته بود:  «نه، ما حق انجام چنین 

کارى را در این لحظه نداریم.»
دادستانى بخارســت نتیجه  نهایى کالبدشکافى 
غالمرضا منصــورى را -همان روز ســوم تیر 
ماه- اعالم کرد. براســاس این گزارش مرگ او 
با خشونت و با شتابزدگى بوده اســت. اما بنا بر 
اعالم ایــن مرجع قضایى حاال قرار اســت فیلم 

دوربین هاى هتل در این مرحله بررسى شود.

طى 110 روز از اول اسفند 1398 تا همین چند روز قبل، 
به جز ایام اولیه که دکتر حریرچى آمار را اعالم مى کرد، 
تقریبًا هر روز کیانوش جهانپور رأس ساعت 14 جلوى 
دوربین ظاهر مى شد و آمار وضعیت شیوع کرونا در کشور 
را به میلیون ها بیننده این بخش پراضطراب خبرى ارائه 
مى داد. روز گذشته رئیس ســابق  مرکز اطالع رسانى 
وزارت بهداشــت به پرســش هاى خبرنگاران پیرامون 
اقدامات وزارت بهداشــت طى 110 روز سخنگویى اش 

پاسخ داد که بخشى از اظهارات او را مى خوانید.
■ در هفتــه پایانى بهمن از اســتان هاى قزوین، یزد و 
اصفهان مواردى گزارش شد که تست موارد مشکوك 
مثبت نبود تا اینکه روز 29 بهمن گزارشى از ذات الریه از 
شهر قم به ما اعالم شــد که پس از انجام تست و تست 
مجدد سى ام بهمن قبل از ظهر وقتى آقاى دکتر نمکى 
از هیئت دولت برگشتند مثبت بودن کروناى این دو مورد 
قطعى شد و در کمترین فاصله زمانى ممکن این خبر از 
دو خبرگزارى رسمى کشور اعالم شد و پس از دو ساعت 
هر دو مورد جان باختند که این خبر نیز پس از فوت این 

افراد اعالم شد.
■ اینکه بخواهیم بگوییم قطعًا کرونا یک کانون شیوع 
داشته و آن هم قم بوده صحیح نیست ولى به هرحال قم 
هم یکى از آنها بود، کسى نمى تواند ساعت دقیق ورود 
ویروس را اعالم کند، ویروس دوره نهفتگى و کمون دارد 
و بیمار هم مراوده مستقیم با چین نداشته است، مشخص 
مى شــود که به طور غیرمستقیم مشــاهده شده است 
بررسى ها نشان مى دهد سه کانون شیوع وجود داشته اما 

یکى از آنها قم بوده است.
■ شواهد علمى نشــان مى دهد آذرماه و دى ماه در دو 
شهر شــمالى ایتالیا و پاریس بیمارى کرونا وجود داشته 

است و قطعًا نمى توان گفت منشأ بیمارى در ایران شرق 
بوده اســت. مراودات ما با ووهان بسیار محدود یا صفر 

بوده است. 
■ قرنطینــه و حکومت نظامى در قم جــواب نمى داد، 

به دلیل اینکه ممکن بود این افراد شناســایى شده طى 
روزهاى قبل در شــهرهاى دیگر تردد داشته باشند و در 
دوره نهفتگى بیمارى را به شهرهاى دیگر منتقل کرده 
باشــند به همین دلیل معتقدم قرنطینه شهرها حرکتى 

نمایشى بود و نمى شد در هر بازه یک شهر را قرنطینه کرد، 
به طور مثال بیمارى که در شهر کاشان شناسایى مى شود 
ده روز قبل به بیمارى مبتال شــده اســت لذا نمى توان 

شهرى را قرنطینه کرد و عمًال این اقدام سودمند نبود.

ناگفته هاى «جهانپور» از 110 روز کرونایى

 چرا قم قرنطینه نشد؟

پلمب چند ایستگاه دوچرخه سوارى در شهر اصفهان که 
ظاهراً دوچرخه هایشان را به زنان اجاره مى دادند، در چند 
روز گذشته سروصداى زیادى را به دنبال آورده است. در 
حالى که هنوز به درستى معلوم نیست این اقدام با شکایت 
چه نهادى انجام شــده، اما جنجال هاى رسانه اى آن 
مرزهاى استان را درنوردیده و سایت هاى سراسرى هم 
به آن پرداخته اند. در همین راستا روز گذشته پایگاه اطالع 
رســانى «رکنا» گفتگویى با حجت االسالم محمدتقى 
نقدعلى، نماینده مردم خمینى شهر در مجلس یازدهم و 
از منتقدین دوچرخه سوارى زنان انجام داده که او در این 
مصاحبه مى گوید این موضوع اصًال اولویتى ندارد که به 

آن پرداخته شود اگرچه یک فعل به گفته او حرام است.

■ این درســت نیســت که مى گویند دوچرخه سوارى 
بانوان امرى نیست که منعیت قانونى داشته باشند. اگر 
ماده 638 قانون مجازات اسالمى را مّدنظر قرار دهیم، 
مى توانیم دوچرخه سوارى زنان را غیرقانونى تلقى کنیم. 
این قانون مى گوید که هر کس فعل حرامى را در مأل عام 

انجام دهد، باید مجازات شود. 
■ امروز کمپین هایى که در خارج از کشور به راه افتاده این 
را به عنوان یک نماد انحراف القا مى کنند. مثًال مى بینیم 
بعضى رسانه هاى خارجى مى زنند که اصفهان بنا بود به 
خیابان آمستردام هلند تبدیل شود. شما جستجو کنید یا اگر 
اطالعاتى دارید ببینید خیابان آمستردام هلند نماد چیست؟ 
نماد انحراف است. لذا حتى اگر دوچرخه سوارى زنان جائز 

هم باشد، اسباب سوءاستفاده است. 
■ ستاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر با شهردارى 
و ارگان هاى مربوطه ماننــد اداره کل ورزش و جوانان 
رایزنى کرده که مکان هاى سرپوشــیده و داراى حفاظ 

را براى دوچرخه ســوارى زنان اختصاص دهد مثل باغ 
بانوان و سالن هاى سرپوشیده یا استادیوم هایى که در 
منظر عمومى نیستند. در این شــرایط دوچرخه سوارى
 زنان معقول اســت و مســئله حادى نیســت، منتهى 
رسانه هاى معاند خارجى و بعضى از انسان هاى جاهل 
داخلى این مطلب را در بوق و کرنا مى کنند ولى امروز این 
را عرض مى کنم که اولویت مسئوالن معیشت و اشتغال 

و مشکالت اقتصادى است. 
■ نباید امروز دوچرخه ســوارى زنان اولویت مسئوالن 
بشود، امروز با دالر 20 هزار تومان روبه رو هستیم. من از 
نماز جمعه این هفته که تا به درب  مصال برسم، دیدم که 
استغاثه و فریادرس خواهى مردم بلند است که مجلسیان 
چه مى کنید. مردم از نظر معیشــتى در مضیقه هستند. 
نباید خیلى در دام رســانه اى و موج آفرینــى بیافتیم. 
اولویت اول کشور معیشت، اقتصاد، اشتغال و تورم مردم 

است.

اظهارنظر عجیب معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان 
در مورد فعالیت زنان در رشته هاى پاورلیفتینگ، بوکس 
و ورزش زورخانه اى در فضــاى مجازى بازتاب فراوانى 
داشت. وى در این باره گفته بود: با توجه به اینکه در مبانى 
اعتقادى ما از زن به عنوان «ریحانه» یاد شده، نمى توانیم 
رشته اى را قبول کنیم که کل سیستم بدنى و فیزیولوژى 
او را تحت تأثیر قرار دهد بنابراین مســائل پزشــکى و 

ورزشى  را مورد بررسى قرار مى دهیم.
یک کاربر در پاســخ به خانم معاون نوشــت: «ایشون 
نماینده جامعه جراحان زیبایى براى مقابله با انواع پروتز 
هستند. ریحانه را چه به وزارت ورزش؟» یک کاربر دیگر 
با انتشار تصویرى از زنان که پاى کوره هاى گرم مشغول 
کار هستند نوشت: «زنان کارگر و سرپرست خانواده هم 

ریحانه هستند؟»  

مى خواهند اصفهان را مانند خیابان منحرف 
آمستردام هلند کنند

هشتگ «ریحانه» در توییتر ترند شد هتل «دوك» پاسخ نمى دهد

مانى مهدوى
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بررسى دشوارى امتحان زبان 
معـاون متوسـطه اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان 
اصفهان گفت: اداره سنجش وزارتخانه آموزش و پرورش 
امتحان زبان پایه دوازدهم را بررسى مى کند و نتیجه آن 
را به زودى اعالم مى کند که آیا تغییرى در امتحان و نحوه 
نمره دهى ایجاد مى شـود یـا خیر. محمدرضـا ناظم زاده 
اظهار داشت: استان اصفهان نقشى در طرح سؤال هاى 
زبان پایه دوازدهم نداشته و امتحان به صورت هماهنگ 

کشورى برگزار شده است. 

ورود اتوبوس بحران 
مدیرعامـل سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنـى 
شـهردارى اصفهان گفت: اتوبوس بحـران مخصوص 
فرماندهى عملیات تحویل این سازمان شـد تا در آینده 
نزدیک با نصب تجهیـزات به روز و اسـتاندارد به محل 
فرماندهى سیار تبدیل شود. آتشپاد محسن گالبى تصریح 
کرد: با توجه به اینکه اصفهان معین شهر تهران است در 
مواقع بحران مى توان از ایـن اتوبوس براى مدیریت هر 

چه بهتر عملیات ها استفاده کرد.

جذب نیرو در ذوب آهن 
شرکت سـهامى ذوب آهن در نظر دارد به منظور تأمین 
بخشـى از نیازهـاى نیـروى انسـانى خـود در مشـاغل 
کارشناسى، تعداد محدودى از فارغ التحصیالن شاخص 
دانشـگاه هاى برتر که داراى شـرایط اختصاصى تعیین 
شده مى باشند را از طریق مصاحبه تخصصى، کانونهاى 
ارزیابى شایسـتگى، معاینـات طب صنعتـى و گزینش، 
به صورت قـراردادى، طبـق ضوابط قانـون کار و تأمین 
اجتماعى جذب نماید. عالقه مندان براى اطالع از جزئیات 

بیشتر مى توانند به سایت این شرکت مراجعه کنند.

اصالح اتصال خط انتقال چاه 
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه فریدونشـهر، خط 
انتقال چاه جدید محله سنگباران اصالح و مورد بازسازى 
قرار گرفت. گفتنى است که  این امر در راستاى اختالط 
آب و افزایـش کیفیت و کمیت آب توسـط پرسـنل آبفا 
منطقه در مدت زمان هشت ساعت،با لوله به قطر 200 و 

جنس فوالدى صورت پذیرفت.

واژگونى مینى بوس 
رئیس پلیـس راهور اسـتان اصفهـان گفـت: صبح روز 
یکشـنبه8 تیر مـاه لغزندگى معبر ناشـى از شستشـوى 
گاردریل توسـط پیمانـکار مربوطه و تخطئ از سـرعت 
مطمئنه از سـوى راننده مینى بوس در مسـیر شمال به 
جنوب بزرگراه شـهید خـرازى منجر بـه واژگونى مینى 
بوس شـد. سـرهنگ محمدرضا محمدى گفت: در این 
حادثه راننده و چهار نفر از سرنشـینان مینى بوس دچار 
جراحت سطحى شدند اما خوشبختانه هیچ کدام آسیب 

جدى ندیدند.

احداث 3 بلوار جدید
شـهردار خمینى شـهر گفت: شـهردارى خمینى شـهر 
بدهکار نیسـت و عالوه بر این سـه بلوار در سـه منطقه 
اصلى شهر در دست احداث اسـت. اصغر حاج حیدرى از 
افتتاح دو بلوار مرکزى و آیت ا... احمدى این شـهر تا سه 
ماه آینده و بلوار شـهداى خوزان در پایان سال خبر داد و 
افزود: شهروندان در زمینه آزادسـازى معابر و خیابان ها 

همکارى زیادى داشتند.

برگزارى مانور لحظه صفر 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان  اصفهان گفت: در 
پى اعالم زلزله فرضى 6  ریشترى مانور لحظه صفر روز 
شنبه در استان اصفهان برگزار شد. على محمد هاشمى 
گفت : این مانور با حضور کلیه شعب استان بدون اطالع 
قبلى توسـط معاونت امداد و نجات این استان اجرا شد. 
وى  افزود : این مانور به منظور ارتقاى زمان دسترسى به 
منطقه حادثه و آشنایى بیشتر تیم هاى ارزیابى به وظایف 
مربوطه و نیز تمرین آموخته ها و افزایش توان عملیاتى 

نیروهاى امدادى هالل احمر استان برگزار شد.

خبر

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شوراى 
اســالمى از برخورد با واگذارى یک کارخانه در دهه 80 

خبر داد.
ابوالفضل ابوترابى اظهار کرد: کارخانه شهید مدرس کرون 
مســاحت 5000 هکتارى دارد و داراى مخزن آب بسیار 
بزرگ و نیروگاه برق اختصاصى اســت، در دهه 80 و در 
همان زمانى که من دادستان بودم، این کارخانه را با قیمت 

بسیار کمتر از قیمت واقعى به فروش گذاشتند.
نماینده مــردم نجف آباد ادامــه داد: دادســتانى به این 
زمین خوارى بزرگ ورود پیدا کرد و با آن برخورد شــدید 
قضایى کردیم، در نتیجه این کارخانه به بیت المال برگشت 

و اکنون متعلق به منابع طبیعى است.
دادستان اسبق تیران و کرون تصریح کرد: طبق کارشناسى 
که انجام شد، قیمت این کارخانه 250 میلیارد تومان بود که 
خریدار، قصد خرید آن را به مبلغ حدوداً 14 میلیارد تومان 
داشــت، اما با پیگیرى و اقدامات صورت گرفته در حال 

حاضر این زمین به نام دولت و منابع طبیعى است.
ابوترابى عنوان کرد: بعد از اینکه رأى قطعى صادر شــد 
دادســتان کل کشــور اعالم کرد که جلوى بزرگ ترین 
زمین خوارى ایران گرفته شد، امروز آن مافیا دوباره فعال 
شده اســت در صورتى که این زمین متعلق به کل مردم 

ایران است.

معاون فرهنگى شهردار اصفهان از جمع آورى و مستندسازى 
عکس هاى عبدا... هاشــمى نســب، عکاس پیشکسوت 
اصفهانى به دستور شهردار اصفهان خبر داد و گفت: از این 
مجموعه عکس هاى ارزشمند عالوه بر آرشیو در بخش هاى 

پژوهشى استفاده خواهد شد.
محمد عیدى ادامه داد: این عکس ها موضوعات مختلفى 
را در بر مى گیرد همچنین مقرر شــد با توجــه به امکاناتى 
که شــهردارى در اختیار دارد این آثار را خریدارى کرده یا 
فضایى فراهم کنیم تا این آثار به اصفهان، هدیه شود در این 
خصوص مدیر منطقه 6 متولى اجراى این کار شد و شهردار 
اصفهان دســتور ویژه اى براى طبقه بندى، شماره گذارى، 

اولویت بندى و موضوع بندى این عکس ها صادر کرد، قرار 
است این عکس ها و آرشیو اســتاد هاشمى در عکاسخانه 
مجموعه فرهنگى تخت فوالد آرشیو و در آنجا تمهیداتى 
براى استفاده عالقه مندان به ویژه در حوزه هاى پژوهشى 
فراهم شــود. همچنین محمدرضا برکت، مدیر منطقه 6 
شهردارى اصفهان در این رابطه گفت: سید عبدا... هاشمى 
نسب نمین، از عکاسان خبرى شهر اصفهان است که بیش 
از 60 سال سابقه عکاسى در عرصه رسانه و مطبوعات دارد، 
عکس هاى این هنرمند آرشیوى جامع از تاریخ معاصر شهر 
به شمار مى رود و شهردار اصفهان تاکنون شخصًا دو بار از 

منزل و آثار این هنرمند پیشکسوت دیدن کرده است.

مستندسازى مجموعه آثار 
عکاس پیشکسوت اصفهانى

ماجراى کارخانه اى که قرار 
بود یک دهم قیمت واگذار شود

رئیس اداره خدمات پس از فروش تلفن ثابت شرکت 
مخابرات منطقــه اصفهان گفت: ســامانه پرداخت 
غیرحضورى 2000، مهمترین درگاه اطالع مشترکین 

از میزان کارکرد تلفن ثابت است.
مسیح محمدى درباره نحوه اطالع مالکین از میزان 
بدهى تلفن ثابت، اظهار کرد: مشترکین مى توانند از 
طریق تماس با سامانه تلفنى 2000 نسبت به اطالع از 
بدهى قبض تلفن خود اقدام کنند. وى افزود: مالکین 

مى توانند به منظور جلوگیرى از قطع تلفن مستأجر و 
تخلیه شدن آن، از طریق تماس با سامانه 2000 (کلید 
1) و وارد کردن شماره تلفن ثابت نسبت به پرداخت آن 
اقدام کنند. محمدى ادامه داد: مشترکین در صورت 
دریافت نکردن پیامک قبض تلفن ثابت مى توانند از 
طریق تماس با سامانه تلفنى 2000 (قسمت خدمات 
غیرحضورى)، سامانه 36060 و استفاده از کد دستورى 

#2020* اقدام کنند.

کارکرد سامانه تلفنى 2000 

موزه عکس ســد زاینده رود به مناسبت 50 سالگى 
بهره بردارى از این سد همزمان با هفته صرفه جویى 

افتتاح مى شود. 
محمد شــفائى، مدیــر روابط عمومى شــرکت آب 
منطقه اى اصفهــان اظهار کــرد: مجموعه عکس 
ارزشــمندى از احداث ســد و نیم قرن فعالیت هاى 
شرکت آب منطقه اى اصفهان در فضایى بالغ بر 75 
متر و در محدوده تاج سد زاینده رود با 80 قطعه عکس 

در روزهاى آتى افتتاح مى شود.

وى با بیان اینکه مجموعــه عکس هاى به نمایش 
درآمده در موزه دائمى عکس سد زاینده رود از زمان 
احداث ســد بر روى دره زاینده رود را شامل مى شود، 
افزود: مجموعه عکسى از سال هاى 1346 تا 1349 
که احداث سد زاینده رود به اتمام رسید و نیز پروژه هاى 
شرکت آب منطقه اى براى نخستین بار در معرض دید 
عموم قرار مى گیرد. شــفائى به بازدید ساالنه از سد 
زاینده رود اشاره کرد و گفت: ساالنه بالغ بر 15 هزار نفر 

از سد زاینده رود بازدید مى کنند.

موزه عکس سد زاینده رود افتتاح مى شود

رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان در مورد 
پدیده پشت بام خوابى و استفاده مشترك دو خانوده 
از یک واحد مسکونى در اصفهان توضحیاتى ارائه 

کرد.  
عدم عرضه مســکن با توجه به رشد جمعیت در این 
هفت سال باعث افزایش قیمت سرسام آور مسکن 
شده است و رویاى خرید خانه را براى مستاجران به 

رویاى اجاره خانه تبدیل کرده است.
هفته پیش عکســى در فضاى مجازى منتشر شده 
که نشان مى دهد برخى از مردم به پشت بام  خوابى 
روآوردنــد و یا اینکــه خانواده ها به دلیــل ناتوانى 
اقتصادى با یکدیگر خانه اى را اجاره مى کنند که این 

پدیده ها معضل اجتماعى است.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان پیرامون 
رواج در این پدیده در اصفهان بــه «صاحب نیوز» 
گفت: شاید به صورت موردى پشت بام خوابى باشد 
اما اینکه در سطح اصفهان گسترش پیدا کند، نیست.

رســول جهانگیرى بیان کرد: بحث دیگر که اخیر 
مطرح شده، استفاده مشترك دو خانوده از یک واحد 

مسکونى است که این نیز بیشتر موردى است.
وى افزود: این سخنانان واکنش به افزایش عجیب 
و غریب و هیجانى قیمت مسکن است؛ چنین چیزى 
در استان اصفهان وجود نداشــته و شاید در سطح 

کشور چند مورد پیدا شود.

پشت بام خوابى در اصفهان موردى است

معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان با اطمینان خاطر دادن به مردم استان 
درخصوص فراوانى گوشــت مرغ گفت: تأمین مرغ در 
اســتان جاى نگرانى ندارد چرا که با تناســب عرضه و 
تقاضا، قیمت مرغ واقعى شده و عرضه آن با افزایش تا 5 

درصد قیمت مصوب به بازار، امکانپذیراست.

حسین ایراندوســت با اشــاره به تحویل 420 تن مرغ 
گوشتى افزود: اگرچه شیوع کرونا تنظیم بازار مرغ را بر 
هم زد و تناسب عرضه و تقاضا بر قیمت مرغ اثر گذاشت؛ 
اما با بازگشایى رستوران ها، هتل ها و مراسم ها تقاضاى 
مرغ افزایش یافت و همین موضوع قیمت مرغ را واقعى 
کرد. وى اضافه کرد: اســتان اصفهان جایگاه دوم را در 
تولید مرغ گوشتى دارد و با جوجه ریزى هاى انجام شده، 

با کمبود مرغ در بازار مواجه نیستیم.
معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان افزود: از چند روز گذشــته بخشى از مرغ هاى 
منجمد در کنار مرغ گرم براى تعادل بخشیدن به بازار، از 
سردخانه هاى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 

به بازار عرضه شده است.

تأمین مرغ در استان اصفهان جاى نگرانى ندارد

مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان از آغاز عملیات ساخت 
ادامه خیابان توحید خبر داد. 

احمد رضایى بیان کرد: بعــد از توافقاتى که در روزهاى 
اخیر با ارتش داشــتیم، عملیات ســاخت ادامه خیابان 
توحید به طول 2 کیلومتر و اعتبار پنج میلیارد تومان در 
حال انجام است. وى با بیان اینکه ادامه خیابان توحید 
حدفاصل بلوار دانشگاه تا بزرگراه اقارب پرست است که 
با ارگان هاى مختلف مثل ارتش، دانشــگاه اصفهان و 
دانشگاه علوم پزشکى براى امالك تعارض داریم، اظهار 
کرد: در گام نخســت توافقات با ارتش انجام شده و فاز 
اول حدفاصل بلوار دانشگاه تا برج کبوتر در مرحله اجرا 
قرار مى گیرد. این طرح به گونه اى است که از کنار برج 
کبوتر مرداویج عبور مى کند و برج را به عنوان یک المان 

شهرى مورد طراحى و بازآفرینى قرار مى دهیم.
مدیر منطقه 5 شــهردارى اصفهان افزود: عرض این 
خیابان 30 متر و طول آن حدوداً 2 کیلومتر اســت و به 
زودى طــى تعامالتى که با ارتش داشــتیم این پروژه 
عملیاتى مى شــود. مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: ادامه خیابان توحیــد، یکى از محورهاى 
شمالى-جنوبى است که از محورهاى جنوبى شهر امتداد 
پیدا کرده و به دانشگاه اصفهان منتهى مى شود و ادامه 
کار در امتداد یکى از مسیرهاى شریانى اصلى شهر است. 
همچنین این طرح به موازات بلوار شهداى صفه و خیابان 
هزار جریب است که با توجه به عرض خیابان شهداى 
صفه به علت ایمنى و شیب ها، نیاز به فضایى داشتیم تا 

بار ترافیکى شهر را جابه جا کنیم.

خیابان توحید دنباله دار مى شود

دادستان عمومى و انقالب اصفهان با اشاره به اینکه امکان 
دارد دوباره موج جدیدى از شــیوع کرونا را داشته باشیم، 
گفت: توصیه هاى الزم صورت گرفته که موارد بهداشتى 
و فاصله اجتماعى حتما رعایت شــود، اما متاسفانه براى 
مردم مقدارى عادى شده و مردم به این مساله به عنوان 

یک مساله جزئى نگاه مى کنند.
على اصفهانى، با حضور در یکصد و بیســت و هشتمین  
جلســه علنى شــوراى شــهر اصفهان که صبح دیروز 
(یکشنبه-8 تیرماه) برگزار شــد اظهار کرد: باید مجدداً 
بر رعایت اصول بهداشتى و فاصله اجتماعى تاکید شود 
و جایى که الزم باشد برخورد قضایى صورت گیرد ما هم 

این کار را انجام مى دهیم.
دادستان عمومى و انقالب اصفهان درباره وضعیت بافت 
تاریخى شهر اصفهان و رفع تخلفات در این بافت گفت: ما 
براساس نظر کارشناسى و دستگاه هاى متولى امور که در 
این زمینه مسئولیت دارند و باید نظر دهند عمل مى کنیم، 
به طورى که اگر جایى بافت تاریخى است و دستگاه متولى 
اعالم مى کند ضوابط رعایت نشده، طبیعتاً باید جلوگیرى 
کنیم، اما اگر تضمین بدهد تمام مســائل قانونى رعایت 

شده دادستانى کارى ندارد که دستور توقف دهد. اصفهانى 
همچنین توضیح داد: اگر قوانین رعایت شده ولى جایى 
احراز شود که سوء استفاده شده و یا قوانینى که باید رعایت 
شود رعایت نشده و براى دادستانى احراز شود دستور توقف 

طرح را مى دهد تا وضعیت روشن شود.
وى در مورد وضعیت گذر آقا نــورا... نجفى توضیح داد: 
اگر از نظر دستگاه هاى متولى امر گذر آقانجفى مشکلى 
نداشته باشد و اعالم کنند هیچ مشکلى نیست، دادستانى 
داعیه اى بــراى توقف و جلوگیــرى از آن ندارد، ضمن 
اینکه باید رعایت ســاکنان و افرادى که در آن محدوده 
ساکن هستند شود و حقوق آنها هم رعایت شود، ولى از 
آن طرف باید از این بافت تاریخى که به ثبت ملى رسیده 

محافظت کنیم.
اصفهانــى اعالم کرد: دیــدارى با حضــور همه اعضا، 
کارشناسان و دستگاه هاى متولى انجام مى دهیم و اگر 

مشکلى در مورد گذر آقا نجفى باشد برطرف مى کنیم.
دادســتان اصفهان در ادامه در مورد وضعیت آب زاینده 
رود، اظهار کرد: ما منابع آبى دیگرى هم داریم و یکى از 
کارهایى که شوراى شهر و شهردارى مى تواند انجام دهد 

سرمایه گذارى در این زمینه است که کار قانونى است و 
هیچ مشــکلى ندارد. وى خاطرنشان کرد: اگر آب جارى 
باشد بسیارى از مشــکالت این شهر حل مى شود و نفع 
آن به مردم و شــهردارى بر مى گردد، بنابراین پیشنهاد 
مى شود شهردارى بر روى اجراى طرح هاى جدید و منابع 
آبى جدید در سمیرم و نقاط دیگر سرمایه گذارى کند که 

براى آینده شهر مى تواند موثر باشد.
دادستان عمومى و انقالب اصفهان با تاکید براینکه آب 
یک موضوع ملى اســت و متولى امر وزارت نیرو است، 
توضیح داد: در شــوراى عالى آب درخصوص زاینده رود 
مصوبات خوبى داشــته ایم مثًال مصوبــات 9 گانه، ولى 
متاســفانه اجرا نشــده و متولى امر وزارت نیرو است، در 
حالى که دستگاه قضایى و دادستانى در جلسات مختلف 
بر این مصوبات تاکید داشته و اعالم کرده ایم مردم ما و 
کشــاورزان چیزى جز آنچه قانونى و براساس مصوبات 
شوراى عالى آب اســت نمى خواهند. متاسفانه مسائل 
و اختالفاتى کــه برخى نمایندگان بــه آن دامن زده اند 
دست به دست هم داده و نتوانسته ایم مشکل زاینده رود 

را حل کنیم.

دادستان عمومى و انقالب اصفهان با تأکید بر احتمال شیوع بیشتر ویروس کرونا در استان:

براى رعایت بهداشت الزم شود 
برخورد مى کنیم

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان آخرین آمار مبتالیان به کرونا و بهبود یافته ها 
و ترخیص شــدگان و بیماران بســترى با شــرایط حاد در بخش مراقبت هاى ویژه در 

 بیمارستان هاى استان در 24 ساعت منتهى به روز یکشنبه را تشریح کرد.
آرش نجیمى اظهار کرد: 93 بیمار جدید از افراد مشــکوك به کرونا ویروس به جز 
شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل با عالئم بالینى در بیمارستان ها بسترى شدند.

وى افزود: در این بازه زمانى تعداد 57 نفــر از بیماران مبتال به کرونا که در 22 مراکز 
درمانى و بیمارستان هاى استان به جز کاشان و آران و بید گل تحت مراقبت بودند با 

بهتر شدن وضعیت عمومیشان ترخیص شدند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان که آمار مبتالیان به کرونا را در 24 ساعت 
منتهى به روز شــنبه  74 نفر اعالم کرده بود، گفت: اکنون تعداد کل بیمارانى که در 
شهرستان هاى استان به جز کاشــان و آران و بید گل با تشــخیص کرونا بسترى 
هستند 545 نفر است که از این تعداد 132 نفر وضعیت وخیم ترى دارند و در بخش 
مراقبت هاى ویژه و آى ســى یو هاى مراکز درمانى در حال دریافت خدمات درمانى 

هستند.

آخرین آمار ابتال به کرونا در اصفهان 

استاندار اصفهان گفت: اجاره بهاى واحدهاى مسکونى در 
تهران تا 25 درصد، کالن شهرها منجمله اصفهان تا 20 

درصد و بقیه شهرها تا 15 درصد افزایش خواهد داشت.
عباس رضایى روز یکشنبه در حاشــیه جلسه ستاد ملى 
مقابله با کرونا با حضور رییس جمهورى از طریق ویدیو 
کنفرانس افزود: تمدید افزایش اجاره بهاى مسکن تا سه 
ماه بعد از اعالم پایان کرونا توسط وزارت بهداشت است.

وى با اشــاره به اینکه متاســفانه طى دو ماه اخیر شاهد 
افزایش قیمت در ابعاد مختلف زمین، مسکن و اجاره بها 
بودیم، تصریح کرد: این افزایش قیمت بدون تدبیر فشار 
بر مردم و مستاجران وارد کرد. وى گفت: تمامى قراردادها 
از جمله اجاره، خرید، پیش فروش،پیش خرید و رهن همه 
باید در سامانه ثبت و کد رهگیرى اخذ شود که این مهم از 

الزامات ستاد مقابله با کرونا بود.
رضایى از مالک و یا مالکان مســکن خواست در صورت 
امکان اجاره بها بر مبناى قرارداد ســال قبل منعقد شود 
تا اجاره نشین ها در شرایط امروزى با مشکالت کمترى 

مواجه شوند.

 استاندار اصفهان استفاده از ماسک را احترام به سالمت 
دیگران دانست و خاطرنشان کرد: از مردم اصفهان انتظار 

است در راستاى استفاده از ماسک پیشگام باشند.
وى با اشــاره به اینکه برخى از مردم از ماسک استفاده 
نمى کنند،گفت:  قرار شد شــیوه نامه اى تنظیم شود و از 
15 تیرماه استفاده از ماسک در مجامع عمومى از جمله 
مترو، اتوبوس و تاکسى اجبارى شــود که ممکن است 

جریمه هایى براى این مهم صورت بگیرد.

سقف افزایش اجاره در اصفهان 20 درصد است
ابراهیم هنرمند،کارشناس مســئول پیش بینى هواى 
اســتان اصفهان خیزش گرد و خاك از جنوب استان 
ســمنان را علت کاهش کیفیت هواى دیروز اصفهان 
دانست و گفت: جهت وزش باد از شمال شرقى کشور 
اســت و گرد و خاك جنوب ســمنان به سمت مناطق 
مرکزى کشور از جمله اصفهان حرکت مى کند؛ این گرد 
و خاك در شهرهاى کویرى اردســتان و زواره تقویت 
شــده و کیفیت هواى مناطق مرکزى استان را کاهش 
مى دهد. وى با اشاره به اینکه طى چند روز آینده کاهش 
کیفیت هواى اصفهان را داریم، تصریح کرد: به دلیل گرد 
و خاك مناطق شرقى، مناطق مرکزى هم متأثر مى شود 

و کیفیت هوا کاهش مى یابد.
این کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
با بیان اینکه بهتر اســت طى چند روز آینده گروه هاى 
حساس ترددهاى غیرضرورى نداشته باشند، اظهار کرد: 
کاهش کیفیت هواى اصفهان تا اواســط روز سه شنبه 

(فردا) ادامه دارد.

هجوم گرد و خاك سمنان 
به اصفهان
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رضا یزدانى یکى از خواننده هاى فعال در زمینه انتشار 
آلبوم و تک آهنگ است اما فعالیت هاى او هم مانند سایر 
هنرمندان طى ماه هاى اخیر کاهشى چشمگیر داشته 
است. کاهش فعالیت هاى رضا یزدانى عالوه بر موسیقى، 
در عرصه بازیگرى و نمایش هم بوده است. چرا که او 
طى چند سال حضور پررنگى در فیلم هاى سینمایى و 

تئاترهاى مختلف و اخیراً هم سریال داشته است.
رضا یزدانى درباره فعالیت هایش در روزهاى خانه نشینى 
گفت: «به دلیل اینکه خانه و استودیوى من نزدیک به 
هم است، تقریباً سه روز در هفته بین خانه و استودیو در 
تردد هســتم. 23 ترك را در حال تولید دارم که ملودى 
برخى از آنها را خودم ساخته بودم و ملودى برخى دیگر 
توسط دوستانم ساخته شده بود. یکسرى ملودى و شعر 
بود که در این چند وقت ســاخته شــده بود و به شکل 
گسترده ترى این کارها را به تنظیم کننده هاى مختلف 
سپرده ام. همکارى من با تنظیم کننده ها در این روزها به 
صورت دورکارى است. در حقیقت این روزها به شدت 
در حال کارکردن هســتم چون همیشه درگیر سینما و 
سریال بودم. االن با تمام انرژى در حال تولید کارهاى 

جدید هستم و کارهاى خوبى شده اند.»
او در ادامه اعالم کرد: «در حال آماده کردن یک آهنگ 
براى فیلم سینمایى "سمپاشى" هستم که سال گذشته 
در آن بازى کرده بودم. فیلم دیگرى که مشــغول کار 
هستم "سینما شهر قصه" اســت. "راند چهارم" هم 
یکى دیگر از فیلم هایى است که دو ترانه دارد و ویدیوى 

متفاوتى برایش آماده کرده ایم.»
رضا یزدانى درباره جزئیات آثارى که در دست تولید دارد 
گفت: «قطعاً پس از ایــن روزها دو آلبوم از من خواهید 
شنید. یکسرى از کارهایى که این روزها در دست تولید 
دارم به عنــوان تک آهنگ براى چند فیلم و ســریال 
استفاده خواهد شــد. ســایر کارها هم وارد یک آلبوم 
مى شود. چند روزى هم مى شود که با اندیشه فوالدوند 
آلبوم جدیدى را به یاد قدیم ها و آلبوم بى نظیر "سلول 
شخصى" شــروع کرده ایم. خودم از این واژه استفاده 
مى کنم چون سلول شخصى بهترین آلبوم من در طول 

زندگى ام بوده است.»
رضا یزدانى یکى از خواننده هایى بود که نوروز امسال در 
برج میالد تهران کنسرت آنالین و بدون حضور تماشاگر 
برگزار کرد. او دربــاره تجربه برگزارى چنین برنامه اى 
این دیدگاه را داشت: «تجربه کنسرت آنالین مثل همه 
اتفاقات اخیر، عجیب بود. زمین دارد به سمت دیگرى 
مى رود و جهان به سمت دیگرى حرکت مى کند. قطعًا 
پس از کرونا که به زودى از آن خالص نمى شــویم با 
اتفاقات دیگرى مواجه خواهیم شــد. هنر هم بخشى 
از تغییر جمعى در جهان است و قطعًا اتفاقات جدیدى 
را شــاهد خواهیم بود. به قول اندیشه فوالدوند جهان 
دارد به ســمت یک قوطى که موبایل است مى رود! در 
مجموع برگزارى کنسرت آنالین خیلى جدید بود، آن 
هم در سالنى که 15 سال محل برگزارى کنسرت هاى 
من بوده است. این براى اولین بار بود که کسى رو به روى 
من حضور نداشت ولى مى دانستم که چند میلیون نفر 
به صورت آنالین آن کنســرت را تماشا مى کردند. به 
همین دلیل تالش کردم ارتباط خوبى با دوربین خودم 

داشته باشم.»
یکى از حاشیه هاى کنسرت هاى آنالین نوروز امسال 
بحث  دســتمزد هاى دریافتــى خواننده ها بــود. رضا 
یزدانى درباره بحث دستمزدهاى آن کنسرت ها چنین 
نظرى داشــت: «نمى دانم این حرف ها از کجا مى آید. 
نمى خواهم چیزهایى که نباید را عنوان کنم ولى عددى 
که پرداخت شد، شوخى بود. دستمزدى بود که همه آن 
به نوازنده ها پرداخت شد و نمى دانم این حرف و حدیث ها 
از کجا آمد. اگر براى مردم نبود در کنسرت هاى آنالین 
نوروز شــرکت نمى کردم چون هر لحظه ممکن بود 
هرکدام از ما مبتال شویم. نمى دانم درباره میلیاردهایى 
که مى رود کسى حرف نمى زند ولى تا یک هنرمند کار 
خیر مى خواهد انجام دهد به سرعت حرف در مى آورند.»
رضا یزدانى یکــى از خواننده هایى اســت که عالوه 
بر کارهاى عاشــقانه راك و پاپ – راك، چند آهنگ 
اجتماعى هم در کارنامه کارى خود دارد و همین موضوع 
باعث شده تا او سراغ تولید آهنگ با موضوع کرونا هم 

برود: «دو آهنگ با موضوع کرونا و شرایط کنونى تولید 
کرده ام. چند کار هم از اندیشه فوالدوند دارم که درباره 
جهانى است که در حال تغییر است. به دلیل اینکه واقعًا 

جهان پس از کرونا مثل گذشته نخواهد بود.»
یزدانى در ادامه گالیه هایى جدى نســبت به شرایط 
معیشتى کنونى هنرمندان عرصه هاى مختلف و نوع 
نگاه مردم نسبت به چهره هاى سرشناس عنوان کرد: 
«کسى که االن از دســتش برمى آید باید به دیگران 
کمک کند چون خیلى از مشاغل از بین رفته و خیلى ها 
در مضیقه هستند. من نمى گویم از بچه هاى تئاتر هستم 
ولى تا کنون در هشــت تئاتر بازى کرده ام و هشت تا 
40  شب روى صحنه بوده ام. من بچه هاى تئاترى که 
خرج زندگى آنها فقط از دســتمزد تئاتر تأمین مى شد 
را مى شناســم که االن هیچ درآمدى ندارند. چه کسى 
باید پاسخگوى آن هنرمندان باشد؟ همیشه مى گویند 
هنرمندان اینطور و آنطور هستند و به بهانه ده هنرمندى 
که سلبریتى هستند به همه هنرمندان مى تازند و توهین 
مى کنند. 90 درصد هنرمندان مشکالت عدیده مالى 
و معیشــتى دارند. در بحران کرونا چه کســى به فکر 
آنهاست؟ براى بازیگران تئاترى که در مشکالت مالى 

هستند چه کارى انجام دادند؟»
او نهایتًا از مشــکالت صنف نوازنده ها هم گفت که 
این روزها با تعطیلى کنســرت ها و کاهش چشمگیر 
تولیدات موسیقى اغلب آنها در شرایط خوبى از لحاظ 
اقتصادى به سر نمى برند: «مشکالت مالى هنرمندان 
فقط مختص یک حوزه نیست. بچه هاى نوازنده هم 
چنین مشکالتى دارند. اغلب نوازنده ها تمام درآمدى 
که داشتند از کنسرت ها بود که عدد عجیبى هم نیست. 
برخى از آنها تدریس هم انجــام مى دادند اما در حال 
حاضر با لغو کنســرت ها، عمًال تمام درآمد آنها از بین 
رفته اســت. به نظرم باید براى نوازندگان هم فکرى 
انجام شود. درست است که شاید برخى از خواننده ها 
براى اعضاى گروهشان کارهایى انجام دهند و قطعًا 
انجام مى دهند اما مشکالت این صنف هم بسیار بزرگ 

است.»/2133

گالیه هاى رضا یزدانى از شرایط معیشتى هنرمندان در روزهاى کرونایى

به بهانه 10 هنرمند سلبریتى 
به همه مى تازند

احمدرضا درویش قصد دارد مجموعه تلویزیونى 
«فصل قلندران» را که یک ســریال داســتانى 
و تاریخى است در 104 قســمت بسازد. «فصل 
قلندران» که احمدرضا درویش قصد دارد آن را 
کارگردانى کند، قصه اى در عصر صفویه است که 

در جنوب کشور و حاشیه خلیج فارس مى گذرد.
این سریال داســتانى و تاریخى در 8 فصل 13 
قسمتى که هر قسمت 60 دقیقه زمان دارد ساخته 
خواهد شد و براى نگارش فیلمنامه این اثر شش 
ماه تحقیق شده اســت. همچنین مدت نگارش 
فیلمنامه 18 ماه بوده و چهار نویســنده فیلمنامه 

این اثر را به نگارش درآورده اند.
در ســال 1031 هجرى قمرى «خالو حســین 
دادور»، کهنسال ترین ساکن جزیره هرمز همراه 
با فرزندان، نوه ها، نبیره هــا و اقوام خود در یک 
سفر جمعى عازم دریا شــده اند. همراهان «خالو 
حســین» همه ماهیگیر و صیاد مروارید هستند. 
«خالو حسین» بر روى عرشه کشتى بادبانى، در 
بستر دراز کشیده و کودکان صیاد مروارید، دور او 
حلقه زده اند. «خالو حسین» با سیمایى حاکى از 
125 ســال تجربه هاى تلخ و شیرین، خاطرات 

گذشته را مرور مى کند.
نوه ها، نتیجه ها و نبیره هاى «خالو حســین»، 
مبهــوت، به ســخنان «خالو حســین» گوش 
مى دهند. صداى «خالو حسین»، در پیچ و تاب 
بادبان هــا مى پیچد. «خالو حســین دادور»، به 
120 سال قبل اشــاره مى کند، به دوران پس از 
استیالى مغوالن و تیموریان و آنچه بر ایرانیان 

گذشته است.
همه رویدادهاى فیلمنامــه «فصل قلندران» از 
زبان «خالو حسین» دالور روایت مى شود. «خالو 
حســین دادور»، فرزندان «ابراهیم بیک دادور» 
اســت که در کودکى تحت تعالیم پــدر خود در 
دسته صیادان مروارید فعال بوده است. «ابراهیم 
بیک دادور»، پدر «خالو حســین»، تاجر جواهر 
و مروارید در خطه جنوب بــوده که همه اموال و 
گنجینه جواهراتش توســط پرتغالى ها در هرمز 
مصادره شده و به یغما رفته است. «خالو حسین» 
با همان ســن اندك، صندوقچه حاوى مروارید 
ســفید (مرجانه) یادگار پــدرش را در قعر دریا و 
در البه الى بدنه یک کشــتى غرق شده پنهان 

کرده است.
کشتى مسافرى غرق شده، قبل از اشغال هرمز 
و هنگام بازگشت از سفر حج، توسط کشتى هاى 
توپدار پرتغالى به آتش کشیده شده و با مسافرانش 
که از حج باز مى گردند، غرق شده است. «خالو 
حسین» اکنون در جوانى در رأ س گروهى مخفى 
از مبارزان به کشــتى هاى تدارکاتــى پرتغالى 
شبیخون مى زنند و پهنه خلیج فارس را براى آنان 

نا امن کرده اند.

محمدرضا اعرابى حقش را از دنیاى موسیقى نگرفت
آرمان کیانى

خبر درگذشــت «محمدرضا اعرابى»، خواننده اصفهانى در 
شــبکه هاى مجازى و خبرگزارى ها بازتاب یافت. اعرابى 
بعدازظهر شــنبه به دلیل ابتال به ویروس کرونا در سن 38 
سالگى در بیمارستان خورشید درگذشت. این خواننده از مدتى 
قبل در بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان بسترى شده بود.

اعرابى متولد 12 بهمن 1361 و دانش آموخته رشته  موسیقى 
بود که «از تو باید مى گذشــتم» معروف تریــن قطعه از این 
خواننده اصفهانى اســت. او فعالیت هنرى خود را از ســال 
1371 با حضور در کالس هاى ردیف آوازى نزد شــادروان 

استاد قاسمى و استاد سید رضا طباطبایى آغاز کرد و در ادامه 
کالس هاى سلفژ را نزد استاد کیا در اصفهان به پایان رساند.

اعرابى اوایل دهه 80 با انتشار آهنگ ها و موزیک ویدیوهایش 
به شهرت رسید و از مدتى قبل، مراحل تولید آثار جدیدش را 
آغاز کرده بود. او طى ســال هاى گذشته چند کنسرت را هم 
در شهر اصفهان برگزار کرد اما موفق به حضور روى صحنه 
در تهران نشده بود. «عروسک» یکى از آهنگ هاى معروف 
زنده یاد محمدرضــا اعرابى در اوایل دهه 80 بود. «ســراب 
آرزو» و «بگو کجایــى» از جمله آخریــن آهنگ هاى این 

خواننده است.

محمد بکرانى، مدیر مؤسسه فرهنگى هنرى «نت هشتم»، 
در گفتگو با سایت «موسیقى ما» به این نکته اشاره داشت که 
قرار بود آثار جدید این خواننده که تولید شده بودند به زودى 

منتشر شود.
محســن فرحى، تهیه کننده و دوســت صمیمى محمدرضا 
اعرابى هم درباره این خواننده به خبرگزارى «ایسنا» گفت: 
نزدیک به 16 سال است که محمدرضا را مى شناسم و باوجود 
اینکه طى 20 سال کار تهیه کنندگى، خوانندگان مهمى مثل 
بهنام بانى، فرزاد فرزین، حامد همایون، مهدى مقدم، کورش 
صنعتى و... را به دنیاى موســیقى معرفى کــردم، به جرأت 

مى توانم بگویم او یکى از بهترین هاى رشــته پاپ_سنتى 
ایران بود.

وى ادامه داد: محمدرضا اعرابى امســال با دو شرکت براى 
اجراى کنسرت قرارداد نوشــته بود، اما متأسفانه نتوانست 

حقش را از دنیاى موسیقى بگیرد.
این تهیه کننده یادآور شد: حدود ده ترك از آلبوم او به نام «نوا» 
آماده شده و اگرچه نشر آن به تصمیم تهیه کننده آن وابسته 
اســت، اما به عنوان یادبودى براى این هنرمند خوش صدا و 
خوش اخالق هم که شده، 100 در صد پیگیر انجام این کار 

خواهیم بود. /2132

شــته پاپ_سنتى

با دو شرکت براى 
تأسفانه نتوانست 

بوماو به نام «نوا»
 کننده آن وابسته 
رمند خوش صدا و
کار این گیر انجام

احمدرضا درویش
 سریال تاریخى مى سازد

داستان 
«خالو حسین دادور» 
ساکن جزیره هرمز

رضا رویگرى با لحنى آمیخته به طنــز اما تلخ درباره 
اوضاع این روزهایش مى گویــد: من بعضى وقت ها از 
کرونا خواهش مى کنم تشریف بیاورند منزل ما... واقعًا 
خسته شــدم، زیاد هم از کرونا نمى ترســم. ما زندگى 
نمى کنیم. یک هنرمند به چه چیزى زنده است؟ به اینکه 

کار بکند و از کارى که مى کند لذت ببرد.
این بازیگر با گله مندى از پرداخت نشدن دستمزدهایش 
گفت: نمى شود که بازیگر و عوامل کار کنند و مزایاى 
مالى اش به شخص دیگرى برسد. بازیگر هم در همین 
جامعه زندگى مى کند. من االن ماهى پنج میلیون و 300 
هزار تومان اجاره مى دهم چطور باید این مبلغ را پرداخت 

کنم؟ طلب هایم را نمى توانم بگیرم.
این بازیگر با یادآورى اینکه چند سالى مى شود که بیمار 
است و هر نقشى را نمى تواند بپذیرد، اظهار کرد: نزدیک 
به 500 میلیون تومان از این و آن و از کارهاى تلویزیونى 

و سینمایى طلب دارم که نمى توانم بگیرم. کار کرده ام و 
پولم را نداده اند. درست نیست من با این شرایط بروم کار 

کنم و پولم را هم ندهند.
رویگرى درباره شــرایط حال حاضــر و حال وهواى 
این  روزهایش توضیح داد: آجرهــاى دیوار روبه رویم 
را مى شــمارم تا ببینم کم نشــده باشــد! من بعد از 
«مختارنامه» از طرف دوســتان تلویزیونى چهار سال 
ممنوع کار شــدم. علتش را نپرســید چون خودم هم 
نمى دانم. شش هفت سال هم مى شود که بیمار هستم 
براى همین چند سالى مى شود که کار درست و حسابى 
نکرده ام. کارى که به دل خودم بچسپد نکردم. گاهى 
کارهایى پیشنهاد مى شود اما مثل هنرور با ما برخورد 
مى کنند. من 57 ســال کار نکردم که روزى چندر غاز 
دستمزد بگیرم. نمى شود که بازیگر و عوامل کار کنند و 
مزایاى مالى اش به  شخص دیگرى برسد. بازیگر هم در 

همین جامعه زندگى مى کند.
رویگرى که در سال هاى فعالیتش با هنرمندان بزرگى 
همکارى داشــته، از جمله همبازى شــدن با مرحوم 
محمدعلى کشــاورز در ســریال «خورشــید شب»، 
تجربه همکارى با بزرگان را اینگونه شــرح داد: با این 
بزرگان وقتى آدم کار مى کند تعهد و مسئولیت را از آنها 
مى آموزد. هنرمندانى مانند محمدعلى کشاورز متعهد و 
مسئولیت پذیر بودند. آقاى انتظامى هم وقتى براى فیلم 
«اجاره نشین ها» مى رفتیم دنبالشان یک روز نمى شد که 
آماده نباشند. ما هم از آنها یاد گرفته ایم. چیزى که من از 
این بزرگان به خاطر دارم همین تعهد و مسئ ولیت پذیرى 

و بها دادن به کارشان است./2134

از شوراى شــهر «اورنج کانتى» خواسته شده به دلیل 
اظهارات نژادپرستانه «جان وین»، نام فرودگاه این شهر 

که به نام این بازیگر است، تغییر کند.
حزب دموکرات «اورنج کانتى» با تصویب یک قطعنامه 
اضطرارى از شوراى شــهر اورنج کانتى خواست تا نام 
فرودگاه «جان وین» را تغییر دهند. در این قطعنامه در 
ضمن اظهارات نژادپرستانه جان وین محکوم شده و از 
این ســخنان به عنوان فوق العاده سفید و ضد بومى یاد 
شده است. این سخنان اشــاره به مصاحبه اى در سال 
1971 دارد که در آن بازیگر محبوب آمریکایى ها تأکید 
دارد به برترى سفیدپوستان باور دارد و از اینکه پنج تا ده 
نسل پیش از این، سیاه پوســتان برده بودند، احساس 

گناه نمى کند.
وى گفته بود: به برترى ســفید اعتقاد دارم تا وقتى که 
سیاهپوستان به حد مسئولیت پذیرى تربیت شوند. به 
دادن اختیار و جایگاه رهبرى و قضــاوت به این افراد 

غیرمسئول اصًال باور ندارم.
جان وین همچنین با اشــاره به فیلــم «کابوى نیمه 
شب» اظهارات توهین آمیزى به بومیان آمریکا یعنى 

سرخپوستان کرده بود.
وى گفته بود: حس نمى کنم با راندن آنها از این کشور 
پهناور اشتباه کرده باشیم. این به اصطالح دزدیدن کشور 

از دســت آنها فقط موضوعش بقا بود. شمار بزرگى از 
مردم بودند که به ســرزمین نیاز داشتند و سرخپوستان 
خودخواهانه این زمین ها را براى خودشان مى خواستند.

در قطعنامه تصویب شده آمده است: به رسمیت شناخته 
شــدن نمادهاى نژادپرستانه موجب آســیب روانى و 
جسمى پایدار مى شــود؛ به خصوص براى مردم سیاه 
و دیگر رنگین پوســتان و حذف نمادهاى نژادپرستانه 
یک فرایند ضرورى براى جوامع اســت تــا اقدامات 
تاریخى خشــونت آمیز و قربانیان ظلم را بشناسند و به 

خاطر بسپارند.
این قطعنامه همچنین اشاره دارد که مردم اورنج کانتى 
نیز از اقوام متنوعى هستند و این خود دلیلى براى تغییر 
است و 79 درصد از پاســخ دهندگان در بررسى ساالنه 
اورنج کانتى افزایش تنوع قومى این شهرستان را منبع 

قدرت مى دانند.
در این قطعنامه خواسته شده تا نام فرودگاه اورنج کانتى 
که به نام جان وین است، تغییر کند و گفته شده خیلى 
ساده این فرودگاه را مى توان فرودگاه اورنج کانتى نامید.

جان وین سال 1979 و در 72 سالگى بر اثر سرطان در 
لس آنجلس درگذشت. او سال 1969 براى  بازى در فیلم 
«شــجاعت واقعى» برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر 

نقش اول مرد شده بود.

رضا رویگرى: از کرونا نمى ترسم!

اظهارات نژادپرستانه براى «جان وین» 
دردسرساز شد!

  محبوبه یوسف نژاد/ خبرگزارى ایسنا |

اســماعیل عفیفه، تهیه کننده ســریال «جیران» به 
کارگردانى حسن فتحى درباره دلیل تأخیر در تولید این 
پروژه بیان کرد: ما سال گذشته مجوز ساخت سریال 
را دریافت کردیم و حتى با بازیگران قرارداد بسته ایم 
با این حال به دلیل اینکه ساخت دکور براى کارهاى 
تاریخى طول مى کشد، تولید این سریال به تأخیر افتاد.

وى ادامه داد: کرونا هم دلیــل دیگرى بود که باعث 
شد روند تولید حدود دو ماه به تأخیر بیافتد با این حال 
ما اکنون در پیش تولید سریال هستیم تا به زودى کار 
را شــروع کنیم. تهیه کننده «جیران» درباره شباهت 
فضاى داستانى این مجموعه با دو پروژه دیگر شبکه 
نمایش خانگى و اینکه چرا گاهى چند کارگردان در 
یک بازه زمانى سراغ سوژه اى مشترك مى روند، گفت: 
تاریخ منبعى الهام بخش براى همگان است و پیش از 
این هم درباره ناصرالدین شــاه چند فیلم سینمایى و 

سریال ساخته شده است.
سریال «جیران» با نویســندگى احسان جوانمرد که 
پیش از این فیلمنامه «بانوى عمارت» را نوشته بود، به 
کارگردانى حسن فتحى به تولید مى رسد.  داستان این 
مجموعه درباره یکى از زنان ناصرالدین شاه است و 
پریناز ایزدیار و بهرام رادان از اولین بازیگرانى هستند 

که براى این سریال انتخاب شدند.

سریال قاجارى پریناز ایزدیار و بهرام رادان
 لغو شد؟
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آگهى ابالغ 
نظر باینکه تعداد 1 دستگاه خودرو به شرح ذیل به دلیل عدم مراجعه مالکین در حال طى مراحل قانونى به منظور فروش 
مىباشد، از کلیه مالکین وسائط نقلیه مزبور درخواست مىشود حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور آگهى، جهت 

تعیین تکلیف وسیله نقلیه خود، به همراه مدارك و مستندات مالکیت به اداره آگاهى اصفهان مراجعه نمایند.

شماره انتظامىشماره شاسىشماره موتورنوع سیستمردیف

سارى 00451703018024755اتوبوس مرسدس بنز1

پس از چهار ماه تعطیلى، لیگ برتر از امشــب براى 
ســپاهان و قلعه نویى آغاز مى شــود، فرصتى براى 

جبران مافات.
مســابقات لیگ برتر فوتبال پس از حدود چهار ماه 
تعطیلى به دلیل شیوع ویروس کووید- 19، از هفته 
گذشته آغاز شد و امشــب در چارچوب رقابت هاى 
هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال، از ساعت 20 و 
45 دقیقه تیم هاى ســپاهان و گل گهر سیرجان در 

ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر مى روند.
تیم فوتبال ســپاهان که در آخرین هفته هاى لیگ برتر 
پیش از تعطیلى با از دســت دادن بازى با پرسپولیس و 
توقف در دربــى اصفهان با صدر جــدول فاصله اى 10 
امتیازى پیدا کرد و در شــرایطى لیــگ را آغاز مى کند 
که با فاصله اى بسیار کم نســبت به رقباى پایین دستى 

خود در رده دوم ایستاده و امیدوار است در این فصل اگر 
نتوانست به مقام قهرمانى برسد حداقل مقام سال پیش 

خود را حفظ کند.
تعطیالت چهــار ماهه البته براى شــاگردان قلعه نویى 
چندان هم بد نشد، آنها در آن مقطع با توجه به اتفاقات روز 
بازى با پرسپولیس در شرایط روحى خوبى قرار نداشتند، 
موضوعى که در از دســت دادن امتیاز در دربى اصفهان 

توسط سپاهان بى تأثیر نبود.
سپاهان در حال حاضر با 37 امتیاز از 21 بازى در رده دوم 
قرار دارد، فاصله این تیم با صدر جدول 10 امتیاز است اما 
با تیم ششم تنها 2 امتیاز فاصله دارد و رقابت فشرده اى 
براى کسب ســهمیه لیگ قهرمانان آســیا با چهار تیم 
دیگر در این 9 هفته پایانى دارد. سپاهان خوب مى داند 
که براى کسب سهمیه 3 امتیاز بازى هاى خانگى را باید 

کسب کند.
 قلعه نویى، سرمربى سپاهان در شرایطى امشب تیمش 
را روانه دیدار با گل گهر مى کند که همچنان زوج دفاعى 
اصلى خود یعنى پورقاز و گولسیانى را ندارد و در کنار آنها 
مهدى ترکمان و امید نورافکن دیگر مصدومان کلیدى 
سپاهان هســتند. محسن مســلمان نیز غایب تکرارى 
سپاهان در بازى امشب اســت، بازیکنى که مانند اکثر 

روزهاى این فصل نمى تواند کمکى به سپاهان کند.
گل گهر ســیرجان که با آمدن مجید جاللى توانسته تا 
حدودى از روزهاى ناخوش ابتداى فصل فاصله بگیرد، 
در دو بازى قبلى با پیروزى برابــر صنعت نفت آبادان و 
اســتقالل از قعر جدول و منطقه سقوط فاصله گرفت و 
حاال با منطقه ســقوط فاصله 3 امتیازى گرفته و با 19 

امتیاز در رده سیزدهم جدول جاى گرفته است .

شاگردان مجید جاللى که در بازى هاى تدارکاتى پیش از 
شروع مجدد لیگ نتایج قابل قبولى کسب کردند و روند 
صعودى داشــتند، به نظر براى دیدار با سپاهان آمادگى 
کافى را دارند. گل گهر پیش از توقف لیگ در فرم خوبى 
به سر مى برد، آنها دو بازى آخر خود را برده بودند و از پنج 
بازى آخر خود سه تســاوى و دو برد داشتند، نتایجى که 

براى یک تیم انتهاى جدولى خوب به نظر مى رسید.
با این حال شــاگردان جاللى خوب مى دانند براى بقا در 
لیگ 9 فینال را در پیش دارند و اگر مى خواهند دوباره وارد 
منطقه سقوط نشوند، باید از لغزش دوباره جلوگیرى کنند.

گل گهر با خط حمله خطرناك خود که از بازیکنانى مثل 
گادوین منشا، یونس شاکرى و مهرداد بایرامى تشکیل 
شده مى تواند روز ســختى را در شروع دوباره لیگ براى 

سپاهان رقم بزند.

سپاهان- گل گهر، امشب در نقش جهان

یا ببر یا ببر!یا ببر یا ببر!

ذوب آهــن در حالــى هدایت تیــم خود را بــه لوکا 
بوناچیچ سپرد که نرخ ارز در تاریخ اقتصادى کشور به 
گران ترین قیمت خود رســیده و بعید اســت چنین 
هزینه اى آن هم براى تنها 9 مسابقه توجیه اقتصادى 

داشته باشد.
 با نیامدن رادولوویچ به ایران، مســئوالن ذوب آهن 
تصمیم گرفتند تا هدایت تیم خود در 9 دیدار باقیمانده 
را به مربى نام آشــناى خارجى، یعنى لــوکا بوناچیچ 
بسپارند. این تصمیم ناگهانى مسئوالن ذوب آهن، همه 
را شگفت زده کرد و در حالى اتفاق افتاد که تا چند روز 
قبل شایعات فراوانى مبنى بر حضور گزینه هاى ایرانى 
از جمله صلصالى و استکى که مدت هاست در کنار تیم 
حضور دارند، روى نیمکت مطرح مى شد و حتى جواد 

محمدى، مدیرعامل باشگاه نیز به صراحت اعالم 
کرده بود قصد دارد تا از ظرفیت نیروهاى بومى 

براى ادامه راه استفاده کند.
لوکا بوناچیچ که ســال ها در فوتبال ایران 

حضور داشته و هدایت تیم هاى مختلفى 
از جمله ذوب آهن را بــر عهده گرفته 
اســت، چند فصــل اخیــر عملکرد 

درخشانى از خود به ثبت نرساند.
او کارش را بــا هدایــت تیم هاى 

دســته پایین تر در کشورش 

کرواســى آغاز کــرد، از ســال 83 به لیــگ ایران 
معرفى و سکان هدایت فوالد خوزســتان را بر عهده 

گرفت.
پس از آن به اســتقالل اهواز و بعد از مقطع کوتاهى 
حضور دوباره در هایدوك اسپیلیت کرواسى به سپاهان 
آمــد و پرافتخارترین دوران مربیگــرى اش را تجربه 
کرد. لوکا با سپاهان دو جام حذفى را به اصفهان آورد 
و همراه با این باشــگاه، فینال لیگ قهرمانان آسیا را 

تجربه کرد.
با این حالى بســیارى معتقدند نقــش منصور ابراهیم 
زاده در کنار بوناچیچ حتى پر رنــگ تر از خود او براى 
دستیابى طالیى پوشان به این افتخارات بود. در نهایت 
پیشــنهاد تیم هاى عربى لوکا را وسوسه کرد تا از 
سپاهان جدا شود، اما بعد از آن هرگز 
نتوانست موفقیت هاى گذشته 

را تکرار کند.
او دوبــاره به ایــران آمد و 
از نیمکــت مــس کرمان و 
سپاهان گرفته تا ذوب آهن 
جابه جا شــد، اما فایده اى 
نداشــت و کارنامــه پیرمرد 
کروات هر روز ســیاه تر شــد. 
آمار بوناچیچ در ســال هاى اخیر 

آنچنان خالى از نتیجه گیرى و افتخار اســت که تحت 
هیچ شرایطى قابل دفاع نیست. براى این ادعا مى توان 
به این موضوع اســتناد کرد که لوکا در ده سال اخیر، 
سرمربیگرى 12 تیم مختلف را تجربه کرده و این یعنى 
نتوانسته نتایج مطلوب را کسب کند و در باشگاه هایش 

دوام بیاورد.
با وجود مشکالت بیشــمار مربیان خارجى در فصل 
جارى براى حضور در ایران و جدا شدن افرادى همچون 
استراماچونى، کالدرون، ویلموتس، دنیزلى و رادولوویچ 
باید دید منطق گاندوها براى اعتماد به این ســرمربى 

کروات آن هم با چنین سابقه اى چیست؟
نکته عجیب اینجاست که کادر مدیریتى جدید ذوب 
آهن که بارهــا مدعى بدهى هاى چنــد ده میلیاردى 
در مجموعه خود هســتند، چطور به این راحتى سراغ 
گزینه هاى خارجى براى 9 هفته پایانى لیگ مى روند؟! 
اتفاقى که شــاید در تاریخ فوتبال ما بى سابقه باشد، 
تیمى براى بازى هاى  باقیمانده یک فصل آن هم تنها 

9 دیدار سرمربى خارجى انتخاب مى کند! 
جالب آنکه در شرایطى ذوب آهن به راحتى با بازیکنان 
و ســرمربیان خارجى مذاکره مى کند که افزایش بى 
ســابقه نرخ ارز باعث شده بســیارى از باشگاه هاى 
متمول هم چون سپاهان، استقالل و پرسپولیس قید 
گزینه هاى خارجى را زده و روى ســرمایه هاى ایرانى 

تمرکز کنند.
آیا دالر ذوب آهن از صرافى ها ارزان تر اســت که بى 
محابا از هزینه هاى گزاف، بستن قراردادهاى ارزى را 
دنبال مى کند؟ آیا حمایت از ورزش کارگرى با چنین 

قراردادهایى همخوانى دارد؟

دالرهایتان بیش از حد زیادى کرده بود؟

سخنگوى باشگاه سپاهان درباره بند جدایى در 
قرارداد امید نورافکن توضیحاتى را بیان کرد.

على پزشک، سخنگوى باشــگاه سپاهان در 
گفتگویى درباره اینکه  بند جدایى در قرارداد امید 
نورافکن بازیکن این تیم گنجانده شده است، 
اظهار کرد: این موضوع را تکذیب مى کنم، چون 
قرارداد دائم سه ساله با نورافکن منعقد کرده ایم 

و بند جدایى در قرارداد او وجود ندارد.
پزشــک درباره مبلغ نجومى قرارداد نورافکن، 
گفت: نه به این صورت نیســت و قرارداد این 
بازیکن نســبت به دوران حضــورش در اروپا 

کمتر است.
او دربــاره اینکه پیام نیازمنــد، دروازه بان تیم 
ســپاهان قرار اســت پایان فصل لژیونر شود، 
بیان کرد: درخواســتى براى جذب نیازمند به  
باشگاه ارسال نشده است که در این باره تصمیم 

بگیریم.
سخنگوى باشگاه سپاهان درباره وضعیت این 
تیم اصفهانى در آستانه بازى با گل گهر سیرجان 
اظهار کرد: بازیکنان ما با رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى تمرین مى کنند و آماده بازى با حریف 

سیرجانى هستند.
پزشک درباره اینکه تیم ســپاهان امیدوار به 
جبران فاصله امتیازى خود با پرسپولیس است، 
گفت: به هر حال فوتبال است و نتایج قابل پیش 
بینى نیست  اما ما لیگ را از صفر شروع مى کنیم 
و اگر خداوند یارى کند براى جبران مافات روانه 
مسابقات مى شویم. همچنین تیم ها ریکاورى 
کردند و  مصدومان به تمرینات بازگشته اند و 
بازیکنان تازه نفس هستند به همین علت باید با 

همه توان به مصاف حریفان برویم.

بند جدایى؟ نخیر

رامین رضاییان که بعد از پایان حضور در لیگ بلژیک با قراردادى 
کوتاه مدت به الشحانیه قطر پیوسته بود، در ادامه با توجه به نمایش 
درخشــانى که داشــت قراردادش را در فصل گذشــته با این تیم 
تمدید کرد. این در حالى بود که بعــد از جدایى برانکو ایوانکوویچ او 

مى توانست بار دیگر به جمع پرسپولیسى ها اضافه شود. اما 
تعجیل او براى تمدید قرارداد و درخواســت باشگاه 

الشحانیه براى این موضوع در فصل گذشته مانع 
از بازگشت او شد.

اکنون روزنامه «الشــرق» در گزارش اخیر 
خود بــه تحلیل درباره آینــده بازیکنان 

الشحانیه پرداخته است. در این گزارش 
نده آمده که تیم الشحانیه براى چند هفته  قیما با
دنبال جذب لیــگ ســتارگان قطر به شــدت 
عمانى به جاى «جمیــل الیحمــدى،» بازیکن 
است. العکایشى «احمد العکایشى» تا پایان فصل 

تمدید قــرارداد بعد از شــیوع کرونا حاضر به 
روزنامه همچنین خود با الشحانیه نشد. این 

بازیکنان خارجى اعالم کرد قرارداد دیگر 
میخا»، «آمانگو»، الشحانیه یعنى «آلوارو 
رضاییان تمدید شده «دى یانگ» و رامین 
فصل شده است.و این مســئله حل و 

ظاهراً منظور روزنامه «الشرق» از تمدید قراداد بازیکنان 
خارجى اش تا پایان همین فصل است چرا که تعدادى 

از بازیکنان در لیگ ستارگان قطر با اختیاراتى که بعد 
از شــیوع ویروس کرونا تفویض شده، بعد از پایان 

مدت قراردادشان حاضر به تمدید آن نشده اند.
با این حال در شــرایطى که طى روزهاى اخیر و 
با نزدیک شــدن به نقل و انتقاالت تابســتانى در 

فوتبال ایــران، برخى از بازگشــت دوباره رضاییان 
به پرســپولیس خبر مى دادند، به نظر مى رسد رامین 

رضاییان با توجه به شــرایط مالى مناســب و دورى از 
حواشــى احتمالى و اعتمادى که در این تیم با دستیابى به 
پیراهن شماره 10 آنها به دست آورده، قرارداد خود را بار دیگر 

تمدید کرده و به حضورش در لیگ ستارگان قطر ادامه دهد.
پرسپولیس در حال حاضر تنها مهدى شیرى را در سمت 

راست دفاعى در اختیار دارد و احتماًال یکى از اهداف 
تابستانى یحیى گل محمدى جذب مدافع راست براى این 

تیم خواهد بود و البته باید دید هنوز پرونده رامین رضاییان 
باز خواهد بود یا خیر. 

پس

ورز
تیم

پیش
توقف
امتی
ب که

 از پایان حضور در لیگ بلژیک با قراردادى 
ه قطر پیوسته بود، در ادامه با توجه به نمایش 
ت قراردادش را در فصل گذشــته با این تیم 
ى بود که بعــد از جدایى برانکو ایوانکوویچ او 

ه جمع پرسپولیسى ها اضافه شود. اما 
قرارداد و درخواســت باشگاه 

ضوع در فصل گذشته مانع 

رق» در گزارش اخیر 
 آینــده بازیکنان 

. در این گزارش 
نده راى چند هفته  قیما با
دنبال جذب ر به شــدت 
عمانى به جاى ،» بازیکن 
است. العکایشى یان فصل 

تمدید قــرارداد ضر به 
روزنامه همچنین این 

بازیکنان خارجى ر 
میخا»، «آمانگو»، 
رضاییان تمدید شده 

فصل شده است.
«الشرق» از تمدید قراداد بازیکنان 

مین فصل است چرا که تعدادى 
رگان قطر با اختیاراتى که بعد 
نا تفویض شده، بعد از پایان 

ر به تمدید آن نشده اند.
طى که طى روزهاى اخیر و 
ل و انتقاالت تابســتانى در 

 ز بازگشــت دوباره رضاییان 
ى دادند، به نظر مى رسد رامین 

ـرایط مالى مناســب و دورى از
عتمادى که در این تیم با دستیابى به 
ه دست آورده، قرارداد خود را بار دیگر 

ش در لیگ ستارگان قطر ادامه دهد.
ضر تنها مهدى شیرى را در سمت 
یار دارد و احتماًال یکى از اهداف

حمدى جذب مدافع راست براى این 
باید دید هنوز پرونده رامین رضاییان 

ز خواهد بود یا خیر. 

نگاه ها به تصمیم رامین

حماسه ساز ملبورن بعد از چند بار آمدن و رفتن، بار دیگر صفحه اینستاگرام خود را فعال کرد.
خداداد عزیزى که به جز دوران فوتبالى درخشــانش و البته دوران مربیگرى  

ناموفق اش، به صراحت کالم و مصاحبه هاى خواندنى معروف است 
و اخیراً در مصاحبه اى آتشین علیه روند انتخاب فدراسیون فوتبال 
موضعگیرى کرده بود، در اقدامى جالب توجه بار دیگر صفحه 
اینســتاگرامى اش را فعال کرد؛ جالب اینجاست که خداداد از 
معدود بازیکنان تیم ملى ایران در سال 1998 و حماسه ملبورن 

بود که در فضاى مجازى فعالیتى نداشت.
پیش از این هم چندبار خداداد صفحه اینســتاگرامى اش را راه 
اندازى کرده بود که هر بار بعــد از مدتى آن را غیرفعال کرده بود؛ 
نکته جالب آنکه در بدو ورود دوباره خداداد به اینستاگرام، بازیکنانى 
مثل مهدى رحمتى، على کریمى، مهرداد میناوند و رضا شاهرودى با انتشار 
پستى در صفحات شخصى شان خبر از بازگشت خداداد به اینســتاگرام دادند و تصویر خداداد عزیزى 

را بارگذارى کردند تا آمار دنبال کنندگان خداداد خیلى زود و کمتر از سه ساعت، به 16 هزار نفر برسد!

فدراسیون فوتبال امارات با خورخه لوئیس پینتو، مربى کلمبیایى براى هدایت تیم ملى این کشور به توافق 
رسید.

تیم ملى امارات بعد از جدایى ایوان یووانوویچ صرب به دنبال انتخاب سرمربى براى نشستن روى نیمکت 
این تیم در رقابت هاى مقدماتى جام جهانى 2022 بود. در ماه هاى اخیر نام هاى متفاوتى براى هدایت تیم 
ملى امارات مطرح شدند از جمله ووك رازوویچ صرب و کوزمین اوالریو رومانیایى که هیچکدام با تیم ملى 

امارات به توافق نرسیدند.
از چند روز قبل خبر توافق فدراسیون فوتبال امارات با لوئیس پینتو، مربى باتجربه کلمبیایى با وجود این، 

منتشر شد و او سرانجام قرارداد اولیه را با این تیم امضا کرد.
پینتو 67 ساله است و سابقه مربیگرى تیم هاى ملى کاستاریکا، کلمبیا 
و هندوراس را در کارنامه اش دارد. این مربى بعد از توافق با تیم ملى 
امارات اعالم کرد که هدف اصلى اش رساندن این تیم به مرحله 

بعدى مقدماتى جام جهانى است.
او همچنین اعالم کرد عالقه زیادى به بازیکن چپ پا و شماره 
10 این تیم عمرعبدالرحمن پیدا کرده اســت. پینتو در گفتگو با 
شبکه ESPN گفت: دو سال پیش با فدراســیون فوتبال امارات 
صحبت کردم اما این اتفــاق نیافتاد تا اینکه دو مــاه پیش بار دیگر 

مذاکرات آغاز شد.
او افزود: من قبًال فیلم هاى زیادى از بازى هاى تیم ملى امارات دیده ام، این تیم سرعت باالیى دارد و یک 
هافبک فوق العاده خوب در آن بازى مى کند. بازیکن چپ پایى که شماره 10 را مى پوشد. این بازیکن از 
قدرت تکنیکى باالیى برخوردار است و من از عملکرد خوب او شگفت زده شدم.  پینتو گفت: من هنوز براى 
صعود تیم ملى امارات شانس صعود قائل هستم و این هدف اصلى ماست. با خوشحالى به امارات مى روم تا 

براى حضور در جام جهانى تالش کنم.
فدراسیون فوتبال امارات علیرغم امضاى قرارداد هنوز زمان حضور این مربى کهنه کار در امارات و امضاى 
قرارداد رسمى را اعالم نکرده است. پینتو منتظر عادى شدن شرایط پروازه است تا از کلمبیا به امارات برود.

رفت و برگشت هاى مجازى آقاى صریح!

رؤیاپردازى اماراتى ها با «پینتو»



0606 3791 نماگر کرونانماگر کروناسال هفدهمدوشنبه  9  تیر  ماه   1399

حصر وراثت
طاهره کاویانى تهرانى داراى شناسنامه شــماره 25 به شرح دادخواست به 
کالسه 215/99 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عصمت رضائى قهریزجانى به شماره شناسنامه 
425 در تاریخ 1397/5/5 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- غالمعلى کاویانى تهرانى ش 
ش 1 ت ت 1337/1/5 فرزند 2- فاطمــه کاویانى تهرانى ش ش 21 ت ت 
1338/12/5 فرزند 3- طاهره کاویانى تهرانى ش ش 25 ت ت 1342/1/5 
فرزند 4- صغــرا کاویانــى ش ش 460 ت ت 1346/2/15 فرزند 5- زهرا 
کاویانى ش ش 37 ت ت 1348/7/30 فرزند 6- مرضیــه کاویانى تهرانى 
ش ش 23 ت ت 1355/10/25 فرزند 7- محمــد کاویانى تهرانى ش ش 
31 ت ت 1334/4/25 فرزند اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت پى در پى ماهى یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین 
آگهى ظرف یک ماه بــه دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد.
 م الف: 893049 شعبه اول شوراى حل اختالف بخش کرون (مجتمع شماره 

دو)4/115 

یک فوق تخصــص بیمارى هاى ریه معتقد اســت که 
هرچند سى تى اسکن ریه حساسیت بیشترى نسبت به 
تست PCR براى شناسایى کرونا دارد، اما به علت خطر 
اشعه فقط باید براى بیماران با شرایط حاد یا کسانى که 

بیمارى زمینه اى دارند، استفاده شود.
ساسان توانا بیان کرد: حساسیت سى تى اسکن ریه بیشتر 
از PCR حلق است و PCR در بهترین شرایط مى تواند 
تا 60 درصد مثبت بودن کرونا را نشان بدهد، اما بیمار با 

سى تى اسکن ریه در معرض اشعه قرار مى گیرد.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید پزشکى 
ادامه داد: بســیارى از بیماران بارها سى تى اسکن ریه 

انجام مى دهند و توجهى به خطر اشعه آن نمى کنند. حتى 
این اقدام مى تواند در خانم هاى جوان باعث افزایش خطر 

سرطان سینه شود.
وى افزود: سى تى اســکن ریه در مراحل اولیه بیمارى 
مى تواند در مورد کرونا منفى باشــد و در شرایطى حتى 
مثبت کاذب هم دارد. درخواســت براى سى تى اسکن 
باید در موارد محدودى انجام شــود. یعنى نباید اینطور 
باشد که براى همه افراد اســکن ریه درخواست شود و 
این اقدام باید براى کسانى که ضعف سیستم ایمنى بدن 
یا بیمارى زمینه اى داشته یا در شرایط حاد بیمارى قرار 

دارند، انجام شود.

ســخنگوى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى 
از مردم خواســت که به توصیه هاى غیرعلمى در فضاى 
مجازى درباره خوردن برخى مواد غذایى براى درمان کرونا 

توجه نکنند.
ســیما ســادات الرى بیان کرد: از ابتداى شیوع کرونا در 
کشور، برخى افراد در مورد این ویروس و راه هاى درمان آن 
شروع به پخش شایعه هایى در فضاى مجازى کردند که با 
همکارى رسانه ها بخش زیادى از این مطالب نادرست براى 
مردم شفاف سازى شد و همچنان توصیه وزارت بهداشت 
این اســت که مردم به هیچ عنوان به این شایعه ها توجه 
نکنند. وى ادامه داد: تنها مرجــع علمى که در مورد کرونا 

مى تواند توصیه هاى بهداشــتى و تغذیه اى انجام بدهد، 
وزارت بهداشت و انجمن هاى علمى و پزشکى در کشور 
هستند. از طرفى کمیته علمى نیز بسیارى از موارد مطرح 

شده را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.
وى گفت: مواردى مانند خوردن گالب یا سایر مواد غذایى 
که براى درمان کرونا توصیه مى شود، مبناى علمى ندارد. 
بر اساس آنچه وزارت بهداشت بارها اعالم کرده، استفاده 
از همه گروه هاى غذایى و تغذیه مناسب مى تواند شرایط 
جسمى و ســالمت افراد را حفظ کند. ولى اینکه خوردن 
یک ماده غذایى بر درمان کرونا مؤثر باشد، مبناى علمى 

ندارد./2135

سى تى اسکن ریه فقط براى 
کرونایى هاى با شرایط حاد

مردم به توصیه هاى 
غیرعلمى توجه نکنند

ماسک زدن از 15 تیر
 الزامى مى شود

   مهر | حجت االسالم حسن روحانى در جلسه ستاد 
ملى مبارزه با کرونا تأکید کرد: این ویروس على الظاهر از 
دو استان قم و گیالن وارد شد و االن مى بینید هر استانى 
که قبًال بارانداز ایـن ویروس نبود اکنون بارانداز شـده 
است. وى افزود: ما به دنبال آن هستیم که شدت عملى 
در مقابل شهرستان هایى که در وضعیت قرمز هستند، 
نشـان دهیم. روحانى گفت: ما باید تدابیر الزم را اتخاذ 
کنیم تا از پانزدهم تیرماه استفاده از ماسک الزامى شود و 
این مدت تا آخر تیرماه خواهد بود و در صورتى که الزم 

باشد، این مدت تمدید خواهد شد./2136

در موج سنگین «کرونا» 
هستیم

   ایسنا | رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر 
وزارت بهداشت با بیان اینکه ما در موج سنگین بیمارى 
به سـر مى بریم، گفت: ما با یک ویروس کامًال جدید 
مواجه هستیم که شـخصیت آن به لحاظ عملکردى 
با شخصیت سایر ویروس هاى هم خانواده خود کامًال 
متفاوت است. این ویروس پیچیدگى هایى دارد که تا 
به حال بشر با آن مواجه نشده بود. محمدمهدى گویا 
ادامـه داد: این ویروس قدرت سـرایت بسـیار باالیى 
دارد. براى مثال اگر امشب 150 نفر در مراسم عروسى 
شرکت مى کنند سـه روز بعد 120 نفر به این بیمارى 

مبتال مى شوند./2137

آگهى تغییرات
شرکت اختر فن آورى ارتباط سهامى خاص به شماره ثبت 33976 و شناسه ملى 14004116833 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موارد ذیل به موضوع شرکت فعالیت شرکت اضافه گردید : "ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد : تهیه و تولید و توزیع ملزومات مخابراتى به جز مواردى که به موجب قانون در انحصار شرکت مخابران 
ایران مى باشد - واردات و پخش ساعت اعم از هوشمند و مچى ، پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح" - مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله احمد آباد ، کوچه مهرداد8 ، خیابان شهید مفتح غربى ، پالك 87 ، طبقه همکف - کدپستى 
8156815873 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (893812)

آگهى تغییرات
شرکت پارت ســتاك سایه سهامى خاص به شــماره ثبت 54335 و شناســه ملى 14005054079 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/03/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومى فوق العاده مورخ 20/ 03/ 1399 در خصوص افزایش سرمایه به 
هیئت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال از محل واریز نقدى و صدور سهام جدید طى گواهى بانکى 323617 مورخ 1399/3/21 بانک 
صادارت شعبه حکیم شفاهى به مبلغ 3000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 
3000000000ریال منقسم به 300000سهم 10000ریالى با نام عادى که تماماً پرداخت شده مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (892920)

آگهى تغییرات
شرکت پارت ستاك سایه شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 54335 و 
شناسه ملى 14005054079 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه سرمایه تعهدى شرکت 
طى گواهى بانکى 323613 مورخ 1399/2/4 بانک صادرات شــعبه حکیم 
شفاهى پرداخت گردیده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (892922)

آگهى تغییرات
شرکت پارت ستاك سایه سهامى خاص به شــماره ثبت 54335 و شناسه 
ملى 14005054079 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : امیرعباس محمدى فشارکى به 
کدملى1284925420 و سید مجتبى زاده حسین به کدملى 1286576385 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شدند اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (892919)

تاسیس
شرکت سهامى خاص گروه صنعتى زرین نماى اسپادان درتاریخ 1398/07/11 به شماره ثبت 
63229 به شناسه ملى 14008665370 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله 
اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. احداث و راه اندازى کارخانجات و واحدهاى تولیدى ، 
واردات و صادرات ، خرید و فروش کلیه کاال هاى مجاز بازرگانى ، پس از کسب مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیصالح. 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، بازار ، کوچه شهیدان جهانگیر مقدم ، کوچه گذر مشیر یخچال[4] ، پالك - 142، طبقه 
همکف کدپستى 8147664616 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000000 
ریال نقدى منقسم به 1000 ســهم 1000000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 
350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 98/202 مورخ 1398/05/20 
نزد بانک صادرات اصفهان شــعبه چهار راه شکرشــکن با کد 1656 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى بنیامین شفیعى به شماره ملى 
1273150491و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه میرزائى پیکانى 
به شماره ملى 1817441051و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رضا شفیعى به 
شماره ملى 1818276798و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى با امضاء مدیر عامل منفرداً و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى با امضاء مدیر عامل یا نائب رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سپیده پور جم به شماره ملى 1271127539 
به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى عبدالرضا پورجم علویجه به شماره ملى 
1819750728 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 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 (895471)

تاسیس
شــرکت ســهامى خاص گزین آراء متین آیریک درتاریخ 1399/04/03 به شماره ثبت 64906 به 
شناسه ملى 14009228375 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مهندسى طراحى و تجهیزات صنعتى و معدنى وفلزات و 
خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها 
و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى 
و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از 
بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح 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 ، شــهر اصفهان، محله میرعماد ، کوچه مقداد [6] ، کوچه 12 مترى شــهید 
رجائى 39 ، پالك 5 ، ساختمان امیر ، طبقه سوم ، واحد 7 کدپستى 8138988844 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 
سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 483281 مورخ 
1399/03/20 نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه میدان آزادى با کد 2449 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشــد اعضا هیئت مدیره آقاى حامد ربانى نجف آبادى به شماره 
ملى 1091335184 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال خانم فرزانه حسینى جبلى به شماره ملى 1092274758 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى على مالکى به شماره ملى 5419861828 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال 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 بازرسان آقاى محسن رحیمیان به شماره ملى 
1091323607 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى حمید خادمى نجف آبادى به 
شماره ملى 1091345198 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 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 (895495)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فیدار سبز آروند درتاریخ 1398/12/28 به شماره ثبت 2188 به شناسه ملى 
14009058815 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :پیمانکارى ضایعات آهن شامل تولید، پخش، جمع آورى، تفکیک ، 
خرید و فروش، صادرات و واردات انواع آهن آالت اعم از چدن، فــوالد و انواع فلزات و تجهیزات 
وابسته، انواع فرو آلیاژها و قطعات و شمش هاى فوالد، چدنى و آلیاژى، انواع سنگ هاى معدنى، آهن 
اسفنجى، انواع پالستیک، پت و مواد نفتى، کاغذ، مقوا ، شیشه، آشغال ، بطرى و پالستیک نوشابه ها 
، روغن و چوب – پیمانکارى، خرید و فروش، جمع آورى بازیافت، پسماند و ضایعات و بهره بردارى 
مجدد و انجام فرآیندهاى شیمیایى و فیزیکى روى آن ها و تولیدات مجدد مرتبط با پسماند و ضایعات 
و تولید کود کمپوســت - صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى وخصوصى – شرکت در نمایشــگاه ها، سمینارها و کنفرانس هاى داخلى و خارجى 
(بجز فرهنگى و هنرى) – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – اخذ وام و تسهیالت از بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و خصوصى صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى 
شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر 
، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله مهستان ، کوچه (حاج هاشمى ) ، کوچه مهستان 2 غربى ، 
پالك 12 ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپستى 8413693878 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 60000000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 60000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 21000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 330 مورخ 1398/12/21 
نزد بانک ملى شعبه خمینى شهر با کد 3181 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام 
مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى احسان کریمى خوزانى به شماره ملى 1130379841و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى اسداله کریمى خوزانى 
به شماره ملى 1140350978و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدحسین 
مصیب به شماره ملى 1272951642و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم محبوبه صفارى به 
شماره ملى 1140174290 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم زهره صفارى 
به شماره ملى 1140363905 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (895482)

آگهى تغییرات
شرکت ایمن زمین اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 35793 و شناسه ملى 10840078604 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : رضا حق شناس به شماره ملى 1286775027 و مرتضى سلیمانى به شماره ملى 1286695570 وزینب حق شناس به شماره ملى 1292642734 بعنوان اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. سعید امکانیان به کد ملى 1291806953 و علیرضا اسماعیل پور کد ملى 1291981421 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (895476)

روى موج کووید-19

مردم دالیل و بهانه هاى مختلفى براى استفاده نکردن 
از ماسک بیان مى کنند، برخى مى گویند کرونا کجا بود، 
برخى مى گویند فاصله را رعایت  مى کنیم، برخى کسبه 
به استفاده از پالستیک بین مشــترى و مغازه دار اکتفا 
کرده اند و بیان مى کنند با استفاده از پالستیک دیگر الزم 
به استفاده از ماسک نیســت، اما در این بین برخى افراد 
دلیل خاصى را براى نزدن ماسک مطرح مى کنند و آن 
عمل کردن بینى است، آنها ماسک نمى زنند، گویى به 
شکل خطرناکى با کرونا کنار آمده اند یا ریسک ابتال را به 

قیمت حفظ فرم بینى قبول کرده اند.
«غالمى» یکى از افرادى است که حدود ده سال پیش، 
بینى خود را عمل کرده و در خصوص دلیل استفاده گاه 
و بى گاهش از ماسک مى گوید: «پس از جراحى بینى با 
مشکالت تنفسى رو به رو شده ام و استفاده از ماسک هاى 
دو تا ســه الیه نفس کشیدن را به شــدت برایم سخت 
مى کند، به همین دلیل حتى اگر از ماسک استفاده کنم 
در اماکن خلوت آن را کنــار مى زنم تا بتوانم کمى نفس 

بکشم.»
در واقع هزینه هاى سنگین جراحى بینى باعث مى شود 
که افرادى که این جراحى را انجام داده اند از هر عاملى 
که احساس کنند به بینى تازه شکل گرفته شان آسیب 
مى زند، پرهیز کنند، حتى اگــر آن عامل یک ویروس 
موذى و خطرناك باشــد، نکته اى کــه «کریمى» که 
حدود شش ماه است، بینى خود را عمل کرده و از ماسک 

استفاده نمى کند، بر آن صحه مى گذارد.
او بیان مى کند: «بینى که عمل مى شود تا یکسال بافتى 

شبیه خمیر دارد و اســتفاده از ماسک باعث مى شود که 
روى بینى ام خط ماســک بماند، با توجه به اینکه براى 
این عمل هزینه بســیارى صرف کرده ام، از ماســک 
استفاده نمى کنم و سعى دارم در اماکن عمومى از شیلد 

استفاده کنم.»
«صباغ» که قبل از شیوع کرونا بینى خود را عمل کرده 
و شغل آزاد دارد، مى گوید: «از ماسک استفاده نمى کنم، 
چون این کار باعث مى شــود به فرم بینى ام آسیب وارد 

شود، به همین دلیل با گذاشتن یک میز در ورودى مغازه 
اجازه ورود مشتریان به داخل مغازه را نمى دهم و سعى 

مى کنم که فاصله اجتماعى رعایت شود.»
وى بیان مى کند، استفاده از ماسک باعث مى شود که به 
تیغه بینى فشار وارد شود چراکه غضروف تا چند ماه نرم 
است و با توجه به هزینه هایى که عمل بینى دارد ترجیح 
مى دهم کارى که باعث آسیب به بینى و از فرم افتادن آن 

شود را انجام ندهم بنابراین از ماسک استفاده نمى کنم.

افرادى که بینى خود را به تیغ جراحى ســپرده اند ترس 
بسیارى نسبت به استفاده از ماسک دارند، اما ظاهراً این 

ترس کاذب است.
یک فــوق تخصص جراحــى پالســتیک، ترمیمى و 
سوختگى با تأکید براینکه افرادى که بینى خود را عمل 
کرده اند، هیچ محدودیت یا ممنوعیتى براى استفاده از 
ماســک ندارند گفت: «به لحاظ علمى افرادى که بینى 
خود را جراحى مى کنند بعد از دو هفته به راحتى مى توانند 
ماسک بزنند و این امر هیچ فشار یا آسیبى به بینى وارد 
نمى کند، اما به نظر مى رسد ترس افراد از آسیب رسیدن 
به بینى تازه عمل شده باعث شــده است که از ماسک 

استفاده نکنند.»
دکتر سیامک راکعى تصریح کرد: «در هفته اول جراحى 
بینى که اصطالحًا بینى در گچ است، حتى امکان استفاده 
از عینک هم وجود دارد. البته با توجه به شرایط بیمار در 
یکى دو هفته اول، عمومًا افراد از خانه خارج نمى شــوند 
و مسلمًا نیازى به استفاده از ماسک هم نیست، اما پس 

از دو هفته مى توانند به راحتى از ماسک استفاده کنند.»
راکعى در خصوص انجام اعمال جراحى بینى در شرایط 
کنونى اظهــار کرد: «از نظــر علمــى و پروتکل هاى 
بهداشتى و دستورالعمل هاى وزارت بهداشت و سازمان 
جهانى بهداشــت، افرادى که در معرض بیمارى کرونا 
هستند نباید اعمال جراحى انجام دهند و جراحان نیز با 
جدیت از این دستورات تبعیت مى کنند و همین امر باعث 
شده اســت که در شــرایط کنونى تعداد اعمال جراحى 
نسبت به گذشته کاهش یابد و افرادى هم که از این نظر 

نگرانى  دارند، اصًال جراحى نمى کنند.»

ماسک نمى زنم؛ فرم دماغم به هم مى خورد!

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه 
با شبکه «فاکس نیوز» در پاســخ به بیماري کرونا 
و مــوارد روز افــزون ابتال در آمریکا گفت: شــمار 
موارد ابتال به این دلیل بیشــتر شــده است که ما 
گســترده ترین آزمایش ها را انجام مى دهیم. اگر 
آزمایش نمى گرفتیم، هیچ مورد ابتالیى هم نداشتیم. 
وي تصریح کرد: در کشــورهاى دیگر آزمایش ها 
در سطح میلیونى انجام نمى شــود. ما تقریبًا از 30 
میلیون نفر آزمایش گرفته ایم. وقتى از 30 میلیون 
نفر آزمایــش مى گیرید، ممکن اســت حتى وقتى 
یک کودك آبریزش بینى دارد، بگویند کرونا دارد، 
یا هر اســم بیماري که مى خواهید رویش بگذارید؛ 
دارد. وقتى از افراد بیشترى آزمایش بگیرید، با موارد 
ابتال هم رو به رو مى شوید در برخى موارد افراد حتى 
نمى دانستند که بیمارند. شاید هم بیمار نباشند، اما 
این در آزمایش مشخص مى شود. بنابراین خواهند 
گفت که 30 میلیون آزمایش انجام شده است. در حال 

حاضر، درصد بزرگى از آنها (مبتال) هستند.

ممکن است به آبریزش 
بینى یک کودك هم 
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گرفتن عکس دندان یا رادیوگرافى، یکى از اقداماتى است 
که اکثر بیماران مراجعه کننده به دندانپزشکان چه به قصد 
درمان و چه براى مقاصد بیمه اى انجام مى دهند. اما نتایج 
مطالعه اى نشــان مى دهد، این کار باید با احتیاط بسیار 

باالیى به ویژه براى کودکان انجام شود.
استفاده از تصاویر رادیوگرافى در دندانپزشکى به منظور 
تشــخیص پوســیدگى و دیگر بیمارى هــاى دهان و 
دندان همواره اجتناب ناپذیر بوده اســت. تقریبًا نیمى از 
پوسیدگى هاى دندان تنها از طریق رادیوگرافى تشخیص 

داده مى شوند.
با وجود این و بــا در نظر گرفتن فوایــد این روش براى 
تشخیص بیمارى، معاینات رادیوگرافى به دلیل استفاده 
از اشعه یونیزه خطرهاى انکارناپذیرى براى بیمار دارند و 
استفاده نابجا و نامناســب از آنها احتمال این خطرات را 

افزایش مى دهد.
آن گونه که متخصصان مى گویند، ازآنجا که حساســیت 
در برابر اشــعه در کودکان بیشــتر از بزرگساالن است، 
آن دســته از روش هاى تصویربردارى کــه از پرتوهاى 
یون ساز استفاده نمى کنند باید همواره به عنوان یک روش 
جایگزین قرار گیرنــد. همچنین تجهیزات حفاظتى باید 
به گونه اى قرار داده شوند که از بافت هاى حساس به طور 
مؤثر حفاظت کنند، ضمن اینکه باید تاحد امکان از تکرار 
غیر ضرورى گرافى ها اجتنــاب ورزید. چراکه تنها عامل 
خطرناك محیطى براى ســرطان تیروئید و تومورهاى 
مغزى، قرار گرفتن در معرض دوز متوسط تا زیاد پرتوهاى 

یونیزه کننده است.
این موضوع مهم، دستمایه مطالعه اى قرار گرفته است که 

توسط محققانى از دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به انجام 
رسیده است. در این مطالعه مضرات استفاده از رادیوگرافى 

در رفع مشکالت دندان ها مورد ارزیابى واقع شده اند.
بر اســاس یافته هاى این مطالعه که در قالب نامه اى به 
سردبیر نشریه «دندانپزشکى کودکان ایران» منتشر شده 
است، غده تیروئید در برابر تشعشعات رادیوگرافى بسیار 

مستعد ابتال به سرطان است و پرتوهاى یونیزان با دوز باال، 
به عنوان اصلى ترین عامل ایجاد این نوع سرطان گزارش 
شده اند. همچنین، قرار گرفتن در معرض این تشعشعات 

مى تواند موجب سرطان غدد بزاقى شود.
به گفته فرخ لقا محمدى، محقق دانشــکده مدیریت و 
اطالع رسانى پزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و 

همکارش در این تحقیق، «اگرچه ســهم کلى سرطان 
تیروئید در برابر انواع دیگر سرطان ها تقریبًا اندك است 
اما میزان بروز آن طى ســه دهه گذشته در سراسر جهان 
افزایش یافته است. بررسى ها نشــان مى دهند استفاده 
از صفحه هاى مناســب که بــراى کم کــردن اثر این 
تشعشعات حین عکســبردارى طراحى شده اند، مى تواند 

تا حدود 40 درصد، تأثیر مخرب مطروحه را کم کند و در 
کاهش احتمال ابتالى بیمار به سرطان تیروئید، به مقدار 

قابل توجهى مؤثر واقع شود».
این محققــان مى گویند: «طبق مطالعــه میدانى انجام 
شــده و مصاحبه با کارکنان برخى از بزرگ ترین مراکز 
دندانپزشکى ازجمله دانشکده دندانپزشکى علوم پزشکى 
اصفهان، اســتفاده از این صفحات محافظ آنچنان مورد 
توجه قرار نمى گیرد. تکنسین هاى رادیوگرافى در مصاحبه 
خود عنوان کرده اند که درصورت درخواست بیمار، از این 
محافظ ها استفاده مى شود و به صورت پیش فرض استفاده 

از گردنبندها انجام نمى شود!»
با توجه به ایــن یافته ها، محمــدى و همکارش توصیه 
کرده اند: «الزم است ضمن آگاه ســازى دندانپزشکان، 
رادیولوژیست ها و همچنین مردم، استفاده از گردنبندهاى 
سربى مناسب با ضخامت 20 میلیمتر هنگام رادیوگرافى، 
اجبارى شود. ضمن اینکه به اســتناد استانداردهاى پایه 
حفاظت در برابر اشــعه، انجام آزمایش هاى رادیولوژى  
به منظور مقاصد بیمه اى بدون توجه به نشانه هاى بالینى 
قابل توجیه نیست و لذا رادیوگرافى مجدد از دندان ها پس 

از اقدامات ترمیمى و نظایر آن ممنوع است.»
این یافته ها، درصورتى که به درستى توسط مسئوالن امر 
مورد توجه قرار گیرند، مى توانند با بهتر شــدن وضعیت 
ایمنى هنگام انجام رادیوگرافى دندان ها، سهم عمده اى 

در سالم ماندن مردم به ویژه کودکان داشته باشند.
ضمن آنکه شاید بدین طریق، الزام و اجبار انواع بیمه هاى 
درمانى به انجام رادیوگرافى مجدد پس از اقدامات درمانى، 

از روى گرده مصرف کنندگان این بیمه ها برداشته شود.

یافته هاى محققان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نشان مى دهد

عکسبردارى از دندان، خطرى بالقوه براى سالمت
محمد دریایى، متخصص علوم زیســتى و طب 
گیاهى اظهار کرد: باید یک وزارتخانه مســتقلى 
تحت عنوان وزارت غذا تشــکیل شود و بر انواع 
محصوالت صنایع غذایى نظارت کامل داشــته 

باشد.
به گفته وى این ســازمان لبنیات ما را کنترل کند 
که روغن هاى پالم در آن نریزند، انواع و اقســام 
پارافین ها را به پنیرها و روغن هاى ما نزنند؛ اینها 
بیمارى زاست و ناراحتى گوارشى به وجود مى آورد.

این متخصص علوم زیستى و طب گیاهى افزود: 
مصرف نان در کشور ما خیلى باالست و این نان ها 
اغلب چون سبوس ندارد و فقط از آرد سفید تهیه 
مى شود، به نوعى در کبد استحاله و یک تغییراتى 
ایجاد مى شــود که طبق پژوهــش هاى علمى 
دنیا این مواد، ســمى تولید مى کند که آرام آرام 
ســلول هاى کبدى را نابود مى کنــد و جاى آن 
سلول هاى بافت چربى مى نشیند. وى عنوان کرد: 
آن سوسیس و کالباسى که براى تهیه پیتزا به کار 
مى رود، مــوادى از قبیل نیترات ســدیم دارد که 
ســرطان زاســت حاال غیر از مواد اولیــه اش که 
پوست هاى مرغ را جمع مى کنند خمیر تهیه کرده 
و پودر مى کنند و ادویه و مواد افزودنى به آن اضافه 

مى کنند که همه سرطان زاست.

آخرین تحقیقات دانشمندان نشان داده است که عطسه مى تواند 13 برابر 
بیشتر از سرفه کرونا را منتقل کند.

داده هاى موجود محققان را شــگفت زده کرده است. محققان با بررسى 
ذرات ناشى از حرف زدن، سرفه کردن و عطسه کردن اعالم کردند که 

افرادى که صحبت مى کنند 1000 قطره کوچک، سرفه 3000 قطره 
و عطسه 40 هزار قطره را در هوا پرتاب مى کند.

به گفته دانشــمندان تنسى و شــیکاگو آمریکا همه قطرات حامل 
ویروس کرونا نیســتند و قطرات بزرگ تر احتمال انتقال بیمارى را 
دارند و به دلیل سنگینى مدت زمان طوالنى در هوا باقى نمى مانند اما 
قطرات کوچک تر احتمال آلودگى کمترى دارند ولى به دلیل سبکى 

مدت زمان بیشترى در هوا معلق هستند.

همواره این ســئوال مطرح بوده که در صورت عدم دسترسى 
به صابون یا مایع دستشــویى براى پیشگیرى از بیمارى کرونا، 
آیا مى توان از ســایر مواد شــوینده مانند مایع ظرفشویى براى 
ضدعفونى اســتفاده کرد و آیا این مواد شوینده همان میزان از 

پاك کنندگى را دارا هستند؟
با توجه به اینکه یکى از روش هاى عمده انتقال ویروس کرونا، 
تماس دست هاى آلوده با دهان، بینى و صورت است، شستشوى 
دست ها با آب و صابون یا مایع دستشــویى و در صورت عدم 
دسترسى به آنها، استفاده از پاك کننده هایى بر پایه الکل توصیه 

شده است.
مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى آمریکا بیان کرده است 
که شستن دست ها با آب و صابون مؤثرترین روش پیشگیرى 
از بیمارى کووید-19 در زمان شــیوع این بیمارى است اما در 
صورت کمبود یا عدم دسترســى به صابون یا مایع دستشویى 

مى توان از مایع ظرفشویى یا سایر شوینده ها نیز استفاده کرد.
گروه شیمى دانشگاه کنتاکى بیان مى کند که سایر شوینده ها 
همچون مایع ظرفشــویى نیز مى تواند براى ضدعفونى کردن 

پوست به کار رود. این قبیل شوینده ها نیز حاوى مولکول ها و 
ساختارهاى صابونى هستند و تحریکات پوستى کمى به دنبال 
دارند و با توجه بــه اینکه الیه چربى، برخــى ویروس ها نظیر 
کرونا و ســایر میکروب ها را احاطه مى کنند، مایع ظرفشویى 
نیز سبب حذف ویروس ها از ســطح پوست و حتى از بین رفتن 

آنها مى شود.
یکى از مؤثرتریــن روش ها در مقابله با بیمــارى کووید- 19، 
شستشوى مرتب دســت ها با آب و صابون یا مایع دستشویى 
است. اما از آنجا که مایع ظرفشویى به طور معمول، براى تمیز 
کردن ظروف مورد استفاده قرار مى گیرند، به این معنى نیست 

که نمى تواند دست ها را تمیز کند.
مایع ظرفشــویى مى تواند میکروب ها را از بین ببرد و قادرند 
روغن هاى طبیعى را از روى دستان شما پاك کنند. اما به ویژه 
در افراد مستعد خشکى پوســت و اگزما ممکن است تحریکات 
پوستى به دنبال داشته باشند؛ با وجود این، در صورت کمبود یا 
عدم دسترسى به صابون یا مایع دستشــویى مى توان از مایع 

ظرفشویى نیز استفاده کرد.

اگرچه معموًال تصور مى شود خیار یک میوه ساده و کم خاصیت است، اما در واقعیت این 
میوه سرشار از خواص شگفت انگیز است. خواصى که مى توانند براى بدن انسان بسیار 

مفید باشند.
این ماده غذایــى حاوى مواد مغذى مفیــد و همچنین برخى ترکیبــات گیاهى و آنتى 
اکسیدان هاست که ممکن است به درمان و حتى جلوگیرى از برخى بیمارى ها کمک کند. 
همچنین خیار کم کالرى اســت و حاوى مقادیر خوبى از آب و فیبر محلول است و براى 

ارتقاى هیدراتاسیون و کمک به کاهش وزن ایده آل است.
حاوى مواد مغذى است

خیار کم کالرى است اما حاوى بسیارى از ویتامین ها و مواد معدنى است. عالوه بر این، 
خیار از آب باالیى برخوردار اســت. در حقیقت، خیار از حدود 96 درصد آب تشکیل شده 
است. براى به حداکثر رساندن محتواى مغذى آنها، خیار ها باید بدون چربى خورده شوند. 
خیار کم کالرى، اما از نظر ویتامین و مواد معدنى غنى است. خوردن خیار همراه پوست 

حداکثر مواد مغذى را تأمین مى کند.
حاوى آنتى اکسیدان است

آنتى اکسیدان ها مولکول هایى هستند که اکسیداسیون را مسدود مى کنند. فرایندى که 
یک واکنش شیمیایى است که با الکترون هاى غیر جفت که به عنوان رادیکال هاى آزاد 
شناخته مى شوند، اتم هاى بسیار واکنشى را تشکیل مى دهند. تجمع این رادیکال هاى 
آزاد مضر مى تواند به چندین نوع بیمارى مزمن منجر شود. در حقیقت، استرس اکسیداتیو 
ناشى از رادیکال هاى آزاد با سرطان و مشــکالت قلب، ریه و بیمارى خود ایمنى همراه 
است. میوه ها و سبزیجات از جمله خیار به ویژه سرشار از آنتى اکسیدان هاى مفید هستند 

که ممکن است خطر ابتال به این شرایط را کاهش دهند.
باعث تقویت هیدراتاسیون مى شود

آب براى عملکرد بدن بســیار مهم اســت و نقش هــاى مهم زیــادى را ایفا مى کند. 
هیدراتاســیون مناســب مى تواند بر همه چیز از عملکرد بدنى گرفته تا متابولیسم تأثیر 
بگذارد. برخى از افراد تا 40 درصد از کل آب دریافتى خود را از مواد غذایى دریافت مى کنند. 
به ویژه میوه ها و سبزیجات مى توانند منبع خوبى در رژیم غذایى شما باشند. از آنجا که 
خیار از حدود 96 درصد آب تشکیل شده است، به ویژه در تقویت هیدراتاسیون مؤثر است.

ممکن است در کاهش وزن کمک کند
خیار به طور بالقوه مى تواند به شــما در کاهش وزن به چنــد روش مختلف کمک کند. 
اول از همه به این علت که خیار کالرى کمــى دارد. خیار مى تواند طعم و عطر ویژه اى را 
به ساالد ها، ســاندویچ ها و غذا هاى جانبى اضافه کند و همچنین ممکن است به عنوان 
جایگزینى براى کالرى باالتر جایگزین شود. عالوه بر این، مقدار باالى آب خیار مى تواند 

به کاهش وزن نیز کمک کند.
ممکن است قند خون را پایین بیاورد

خیار ممکن است به کاهش قند خون کمک کند و از برخى از عوارض دیابت جلوگیرى کند. 
خیار ها به طور مؤثر سطح قند خون را کاهش مى دهند و کنترل مى کنند. خیار ممکن است 

در کاهش استرس اکسیداتیو و جلوگیرى از عوارض ناشى از دیابت مؤثر باشد.

باالترین قسمت ستون فقرات، قسمت گردنى آن است 
که قوس طبیعى آن به گونه اى است که در پشت گردن 
گودى مختصرى ایجاد مى کند. قــرار گرفتن گردن در 
شکل طبیعى قوس آن سبب توزیع متناسب وزن جمجمه 
روى مهره ها و دیسک هاى گردن و پس از آن روى بقیه 

ستون فقرات مى شود. 
زندگى متفاوت امروزى نســبت به سال هاى قبل سبب 
قــرار گرفتن طوالنى مدت ســر و گــردن در وضعیت 
خمیده به جلو شــده اســت که با افزایش چند برابرى 
فشــار روى اجزاى ســتون فقرات گردنى همراه است. 
نشســتن هاى طوالنى مدت پشــت میز کار، ساعت ها 

مطالعه و درس خواندن، اســتفاده مکرر از تلفن 
همراه و موارد مشــابه سبب خم  ماندن سر 

و گردن به ســمت جلو در شــرایطى 

مى شــود که خود فرد دقت و توجهى به آن ندارد. حتى 
اکنون که شما مشغول مطالعه این مطلب هستید ممکن 
است سر و گردن شما وضعیت نامناســبى داشته باشد. 
ایجاد قوز گردنى ممکن است به دالیل غیرشایع دیگرى 

مثل عفونت ها و تومورها هم رخ بدهد.
ولى شیوع عادت غلط وضعیت هاى نامناسب گردن به 
عنوان علت، آنقدر زیاد است که سایر علل را کمرنگ 
مى کند. قوز گردن با کشــیدگى و اسپاسم در عضالت 
پشت گردن همراه اســت که به دنبال آن، درد گردن و 
حتى سردرد در ناحیه پشت سر ممکن است ایجاد شود. 
به عالوه، خم  شــدن گردن به جلو با ایجاد اثر فشارى 
روى عصب هاى گردنى که از بیــن مهره ها و در 
مجاورت دیسک ها خارج مى شوند هم باعث 
عالئمــى مانند گزگــز، خواب رفتگى و 

بى حسى در دست ها مى شود.
با گذر زمــان، تخریب دیســک هاى بین 
مهره اى و ایجاد زواید اســتخوانى که ما به 
مجموعه آنها «آرتروز» مى گوییم بر شــدت 
عالئم مى افزاید. اگر بررســى علت این عالیم 
با معاینه، ام آرآى، عکس ســاده و ســایر ابزارهاى 
تشخیصى سبب مشخص  شدن علت ایجاد آنها، 
یعنى قوز گردنى شــود، درمان اصلى 
معموًال اصــالح عادت هاى غلط، 
انجام ورزش هاى تقویت کننده 
عضالت پشت گردن، مصرف 
داروها بــراى مدت زمان کوتاه 
یــا طوالنــى و فیزیوتراپى و 
آب درمانــى خواهد بــود. این 
درمان ها اگر صحیــح انجام و 
پیگیرى شوند در بسیارى موارد 
از پیشرفت عارضه جلوگیرى 
کــرده و حتــى رونــد آن را 

معکوس مى کنند.

عطسه 13 برابر سرفه، کرونا را 
منتقل مى کند!

خیار و  5 خاصیت شگفت انگیز

3د 13 برابر 

با بررسى 
ند که 

طره 

مل 
ى را

د اما 
کى 

ونا را 

آیا مایع ظرفشویى براى ضدعفونى در برابر کرونا 
مناسب است؟

قوز گردن را دستکم نگیرید

 به گفته محققان دانشــگاه جان هاپکینز، اضافه وزن به این دلیل 
است که متابولیسم ُکند مى شود، در حالى که قندخون و سایر مواد 

شیمیایى دخیل در اضافه وزن و دیابت نوع 2، تقویت مى شوند.

دکتر «جاناتان جون»، سرپرست تیم تحقیق در این باره مى گوید: 
«نه تنها آنچه مى خورید، بلکه زمان غذاخوردن هم فاکتور مهمى 

در افزایش مشکالتى نظیر چاقى است.»
در این مطالعه، از 20 فرد سالم خواسته شد تا در ساعت 6 عصر یا 10 

شب غذا بخورند. غذاى هر دو گروه هم مشابه بود. 
هر دو گروه ساعت 11 شب به رختخواب رفتند و 
ساعت 7 صبح بیدار شدند. در طول مطالعه، نمونه 
خونى شــرکت کنندگان هر ساعت گرفته شد و 
مطالعات خواب نیز انجام شد. نتایج نشان داد شام 

دیرهنگام موجب افزایش قندخون و کاهش روند 
چربى سوزى مى شود.

به طور میانگین، حداکثر میزان قندخون بعد از صرف 
شام دیرهنگام در مقایسه با زود شــام خوردن، حدود 18 

درصد باالتر اســت. همچنین میزان چربى سوزى حدود 10 
درصد کمتر است.

غذا خوردن در این زمان چاقتان مى کند
دیابت مؤثر باشد. درکاهش استرس اکسیداتیو و جلوگیرىاز عوارضناشى از

ق در این باره مى گوید: 
وردن هم فاکتور مهمى 

0 عصر یا 10 6 در ساعت 6
شابه بود. 

فتند و 
نمونه 
 شد و 
د شام 

ش روند 

عد از صرف 
8ردن، حدود 18

0ى سوزى حدود 10

نشســتن هاى طوالنى مدت پشــت میز کار، ساعت ها 
از تلفن مطالعه و درس خواندن، اســتفاده مکرر

همراه و موارد مشــابه سبب خم  ماندن سر 
و گردن به ســمت جلو در شــرایطى 

به عالوه، خم  شــدن گردن به جلو با ایجا
روىعصب هاى گردنى که از بیــن
مجاورت دیسک ها خارج مى شو
عالئمــى مانند گزگــز، خو
بى حسى در دست ها مى شود
با گذر زمــان، تخریب دیســ
مهره اى و ایجاد زواید اســتخ
مجموعه آنها «آرتروز» مى گویی

عالئممى افزاید. اگر بررســى علت
با معاینه، ام آرآى، عکس ســاده وســ

تشخیصى سبب مشخص  شدن علت
یعنى قوز گردنى شــود،
ومعموًال اصــالحح عاد
مام ورزشرزشهاىهاى جانج
عضالت پشت گر

داروها بــراى مدت
ف یــا طوالنــى و
آب درمانــى خواه
درمان ها اگر صحی
پیگیرى شوند در ب
از پیشرفت عارض
ىـى ـ حتـ کــرکــرده و
معمعکوسکوسمى کمى کنننن

چند واقعیت درباره 
غذایى که مى خوریم

آگهى تغییرات
شــرکت ایمن زمین اسپادانا ســهامى خاص به شــماره ثبت 35793 و شناسه ملى 
10840078604 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : رضا حق شــناس کدملى1286775027 بسمت رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل و مرتضى سلیمانى کدملى 1286695570بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و 
زینب حق شناس کدملى 1292642734 بسمت عضواصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق 
و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره 
منفرداً با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل یا 
نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (895489)

آگهى تغییرات
شرکت آســان نصب پیشــتازان ســپنتا ســهامى خاص به شــماره ثبت 58852 و شناسه ملى 
14006925273 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/01/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - خداداد عباسى به شماره ملى 1840049774 به عنوان بازرس اصلى و زولفعلى مالملى 
تارازى به شماره ملى 1840596732 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
- روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (895481)

  گالره یوسف پور/ خبرگزارى مهر |



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

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

همواره دوستى و مودت آنان را نصیب خود ساخته است .
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سینماى ایران، جورى که ندیده اید!

 روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه   

آگهى شرکت فوالد مبارکه

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اســناد و کسب اطالعات بیشتر به نشــانى   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات 
بخش خرید و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نســبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با 

تأمین کنندگان (SRM) ا قدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانى www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

کد آگهى : 99123

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارك

مدیریت
مرتبط

راهبري ، تعمیرات و نگهداري جرثقیل هاى تولیدى و غیر تولیدى شرکت 48509642مناقصه عمومى1
برنامه ریزي 1399/4/13فوالد مبارکه و فوالد سبا( اعم  از سقفى ، مونو ریل ها  یا  دروازه اى)

خرید

مدیریت خرید 1399/04/21خرید شانزده  ردیف سیم بکسل48511184مناقصه عمومى2
مواد مصرفی

مدیریت خرید 1399/04/21خرید نوزده ردیف سیم بکسل48511407مناقصه عمومى3
مواد مصرفی

آگهى شناسایى و ارزیابى 4
پیمانکاران

اجراي عملیات ساخت،تامین،نصب،تست وراه اندازي تجهیزات کارگاه 
غلتک جدید،شامل ماشینهاي سنگ زنى غلتک، ماشین غلتک، 
مونتاژ ودمونتاژچوك هاي کاري فینیشینگ ورافینگ وپشتیبان و
ماشین هاي شستشوي چوك ویاتاقان،تجهیزچوك برگردان،

EPC تجهیز اندازه گیري چوك خط نورد گرم 2 بصورت

قراردادهاي 1399/04/20
خرید

جواد نصرى-شهردارفالورجان

آگهى مزایده
شهردارى فالورجان درنظر دارد به استناد مصوبه شماره5/324 مورخ99/03/21شوراى 
اســالمى شــهر فالورجان ســاختمان به عنوان دکه فروش مواد غذایــى به متراژ 
تقریبى48مترمربع واقع درفالورجان-خیابان میثم-جنب ایســتگاه ورزشى بانوان را 
باقیمت کارشناسى و شــرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره براى مدت 

یکسال شمسى واگذار نماید.
قیمت پایه ساختمان مذکور به متراژ تقریبى 48مترمربع بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه 

مبلغ 10/000/000 ریال مى باشد.
-شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 

چهارشنبه مورخ99/04/25 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

-هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
-جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه نمائید.

چاپ اول

م.الف:895798


