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جویدن هسته 
انگور مفید است

 یا مضر؟

وضعیت اصفهان «نارنجى» شد
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فعالیت قلیان سراها 
در اصفهان ممنوع شد

باید، باید و باید ببرى 
بزرگوار!

اصفهان روى پله سوم 
طالق و پله پنجم ازدواج

5

 تخت ICU در 
اصفهان کم نیست

یکى از سئواالت رایجى که همیشه در فصل 
تابستان در میان طرفداران انگور مطرح مى شود، 

این است که آیا مى توان هسته انگور را جوید یا 
نه؟ به عبارت ساده تر، جویدن هسته انگور فواید 

یا مضراتى براى بدن دارد یا نه؟...

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
«کمبود و نگرانى هایــى در خصوص تخت هاى 
ICU و پذیرش نشــدن بیماران در این اســتان 
نداریم.»  به تازگى ویدیویى در شبکه هاى اجتماعى 
استان مبنى بر رهاسازى بیماران کرونایى و بسترى 
نشدن برخى از بیماران به دلیل کمبود تخت هاى 
ICU مطرح شــده که بازتاب گسترده اى داشته 
اســت. طاهره چنگیز افــزود: «در زمــان حاضر 
بیمارســتان هاى غرضى، امین و خورشید در شهر 
اصفهان مأموریت پوشش کامل بیماران کرونایى را 
دارند البته دیگر بیمارستان ها هم در صورت مراجعه 

4بیماران مکلف به پذیرش و...

دردسرهاى برگزارى کنکور در اصفهان با حضوردردسرهاى برگزارى کنکور در اصفهان با حضور8500085000 نفر نفر
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با پشت سر گذاشتن مرحله «هشدار» شیوع کرونا و تند شدن شیب بسترى شدن بیماران؛

خاطرات مریم امیرجاللى
 از احمد پورمخبر

آمدن برانکو به ایران
 خیلى سخت است

مترجم سابق برانکو به خبر تمایل باشگاه هاى تراکتور و سپاهان براى 
جذب این مربى کروات واکنش نشــان داد.  عبدالصمد ابراهیمى 
وکیل حقوقى فوتبال اعالم کرده که مســئوالن باشگاه هاى 
تراکتورسازى و سپاهان به دنبال مذاکره با برانکو هستند، 

اما مترجم سابق برانکو نظر ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دانشگاه علوم پزشکى محتواى فیلم منتشر 
شده در فضاى مجازى را تکذیب کرد

افزایش 450 درصدى 
میزان بسترى ها 

در اصفهان

طى 4 هفته رخ داده است؛

جزئیات قتل 3 طالفروش اصفهانى در کازرون
2

سپاهان- صنعت  نفت آبادان امشب در نقش جهان

خدا بدادت برسه خدا بدادت برسه 
قربانى!قربانى!
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روزترین  به  با 

اخبار 

شماییم همراه 
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مترجم سابق بر
جذب اینمر
وکیل ح
تراکت
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رئیــس جامعــه هتلــداران کشــور دربــاره موضوع 
قرنطینه برخــى از بیماران مبتال بــه کرونا در هتل ها و 
مسافرخانه هاى کشــور، اظهار کرد: انجام این موضوع 
ممنوع است و مدیران هتل ها و کارکنان آنها به هیچ وجه، 
فردى را که مبتال به کرونا باشد و یا عالئم این بیمارى در 

آن مشهود باشد، پذیرش نمى کنند.
جمشید حمزه زاده گفت:  همه هتل ها مجهز به دستگاه 
تب سنجى هستند و اســتفاده از لوازم بهداشتى و حفظ 
پروتکل هاى مربوط به حفظ ســالمت مسافران مورد 

توجه قرار دارد.
رئیس جامعه هتلداران کشور ادامه داد: البته ابتداى شیوع 

کرونا حدود دو هتل براى کادر درمان و پرستاران مبتال به 
کرونا در نظر گرفته شد که در این محیط ها قرنطینه باشند 
ولى پس از مدتى، این قضیه کامل لغو شد و با امکانات 
گسترده وزارت بهداشت، ســپاه و ارتش در حال حاضر 
نیازى به قرنطینه بیماران مبتال به کرونا در هتل ها نیست.
حمزه زاده خاطرنشان کرد: در صورتى که فرد عالیم ابتال 
به کرونا را نداشته باشد ولى شــخصًا بداند که مبتال به 
کروناست در صورت مراجعه به هتل براى قرنطینه اقدامى 
خالف اخالق و موازین بهداشتى انجام داده است. وى 
گفت:  جامعه هتلداران به صورت کامل مخالف قرنطینه 

بیماران مبتال به کرونا در هتل ها و مسافرخانه هاست.

کرونا در سال جارى زورش به جشنواره بین المللى فیلم فجر 
و نمایشگاه کتاب تهران چربید، اما سرنوشت سى و نهمین 
جشنواره فیلم فجر که قرار است در بهمن ماه برگزار شود 
چه خواهد شد؟ آیا وضعیت مشابهى براى دیگر رویدادهاى 
سینماى ایران نیز رقم خواهد خورد یا شرایط به گونه دیگرى 
پیش مى رود و با وجود ریسک باال، شــاهد برگزارى این 

رویدادهاى پرتراکم خواهیم بود؟
جشنواره فیلم کوتاه تهران که در مهرماه برگزار مى شود، 
جشنواره سینماحقیقت که معموًال در آذرماه برگزار مى شود 
و جشنواره ملى فیلم فجر که در بهمن ماه برگزار مى شود 
مهمترین رویدادهاى سینمایى است که به ترتیب زمانى 

با این چالش مواجه هســتند. البته هیچ رویدادى به اندازه 
جشــنواره ملى فیلم فجر، برگزارى اش با تراکم جمعیت 
همراه نیست و با توجه به آنکه بخشى از سالن هاى تهران 
و شهرســتان ها را درگیر مى کند و کاخ جشنواره نیز مملو 
از جمعیت است، از بیشترین استعداد براى شیوع ویروس 

برخوردار است. 
هنوز سیاستگذاران امیدوارند تا دى سال جارى شرایط به 
حالت طبیعى بازگردد و مجموعه جشنواره هاى فیلم، تئاتر، 
موسیقى و هنرهاى تجسمى برگزار شود؛ هرچند در جلساتى 
که در این خصوص برگزار شده، درباره روش هاى جایگزین 

به ویژه برپایى آنالین هم بحث و گفتگو شده است.

قرنطینه بیماران کرونایى 
در هتل ها صحت دارد؟

جشنواره فیلم فجر 
لغو مى شود؟

حق مسکن 
به تیر نرسید!

   برترین ها | همچنان که پیش بینى شــده 
بود افزایش 200 هزار تومانى حق مســکن سال 
1399 کارگران در هیئت وزیران به تصویب نرسید 
و افزایش مبلغ آن در فیش حقوقى تیر ماه کارگران 
لحاظ نشد. شــوراى عالى کار هفدهم خرداد ماه 
امسال پیشــنهاد افزایش 200 هزار تومانى حق 
مسکن کارگران را تصویب کرد. بر این اساس مبلغ 
کمک هزینه مسکن که پیش از این یکصد هزار 

تومان بود به 300 هزار تومان افزایش یافت. 

تکذیب شایعه یک فاجعه
   انتخاب | رئیس بیمارستان على بن ابیطالب 
(ع) زاهدان با تکذیب شایعه فوت 16 بیمار به دلیل 
اشکال در سامانه اکسیژن ادامه داد: در همان شب 
46 بیمار در بخش هاى مختلف این بیمارســتان 
بسترى و به طور مســتقیم از سامانه اکسیژن ساز 
اســتفاده مى کردند و طبیعى است که در صورتى 
که اختاللى در اکســیژن اتفاق مى افتاد شاهد از 
دست دادن همه این عزیزان بودیم. خلیل سلوکى 
عنوان کرد: حتى چند ثانیه اختالل در سامانه هاى 
تأسیساتى یک بیمارستان مى تواند به قیمت جان 

تعداد کثیرى از بیماران تمام شود.

زن 99 ساله خوش شانس
   خبر فورى | یک زن 99 ســاله یهودى از 
قتل عام نازى ها در جنگ جهانى، سقوط هواپیما، 
سرطان و کرونا جان سالم به در برده است. بیمارى 
کروناى این خانم چنان شــدید بوده که دختر 57 
ســاله او فکر مى کرده مادرش را براى آخرین بار 
مى بیند، اما مادرش کرونا را هم توانست شکست 

دهد.

نگران بحران آبان هستیم
   تابناك | رئیس مرکز روابط عمومى و اطالع 
رسانى وزارت بهداشت درباره شیوع کرونا گفت: 
متأسفانه شرایط عادى نیست و اگر امروز نتوانیم 
به پروتکل هاى بهداشــتى عمل کنیم، روزهاى 
ســخت ترى را در پیش خواهیم داشت. ما نگران 
بحران انســانى در پاییز هســتیم، اگــر امروز به 
پروتکل هاى بهداشتى و اســتفاده از ماسک بى 
اعتنا باشیم، وضعیت در شهریور و مهر بسیار بدتر 
از امروز خواهد شــد. کیانوش جهانپور ادامه داد: 
هدف گذارى وزارت بهداشت براى کنترل کرونا، 
استفاده 95 درصد مردم از ماســک و رعایت 75 
درصد مردم از پروتکل هاى بهداشتى است که اگر 
به این هدف دست پیدا نکنیم، شاهد بحران انسانى 

در آبان ماه خواهیم بود.

هفته جهنمى در راه است
   برتریــن ها | بر اســاس بررســى داده ها و 
نقشه هاى پیش یابى هواشناسى هواى گرم براى 
برخى مناطق پیش بینى شده است. بر این اساس 
بیشینه دماى هوا در استان هاى مرکزى و جنوبى 
به بیش از 40 درجه سلســیوس خواهد رســید. 
خوزستان، ایالم و بوشهر در صدر گرم ترین نقاط 

کشور خواهند بود.

دزدى از قبرستان 
   رکنا | گزارشات مردمى طى ماه هاى گذشته 
از یک سرقت سریالى و پرتکرار از قبرستان هاى 
ایذه از جملــه روضه الزهرا(س) در خوزســتان 
خبر مى دهد. با توجه به تعطیلى قبرســتان هاى 
شــهر به دلیل شــیوع ویروس کرونا، سارقان با 
فراغ بال اقــدام به جمع آورى و ســرقت درها و 
قاب هاى عکس در قبرستان روضه الزهرا(س) 
شــهر کردند. آنها حتى تعدادى از ســنگ ها را 
شکســته و قاب هاى آلومینیومى را از ریشه در 

آورده و با خود برده اند.

ورود به اینترنت نسل پنجم 
   خبر آنالین | حجت االســالم و المسلمین حسن 
روحانى، در جلسه دیروز هیئت دولت گفت: مى خواهم 
خبر خوشى به مردم بدهم و آن اینکه در حال ورود به 
اینترنت نسل پنجم هستیم و از روزهاى آینده این نسل 
کار خود را در تهران آغاز مى کند و به تدریج گسترش 
پیدا مى کنــد؛ این تحولى بــزرگ در عرصه دیجیتال 
است؛ نســل پنجم فقط براى ارتباطات نیست، بلکه 
براى اقتصاد دیجیتال کشور است. از وزارت ارتباطات 
مى خواهم در روزهاى آینده بــراى مردم توضیحات 

الزم را ارائه کند.

جلوى توقف روضه خوانى را 
بگیرید

   ایرنا | آیت ا... محمدرضا ناصرى یزدى، امام جمعه 
یزد با اشاره به تالش برخى افراد براى تعطیلى مراسم  
مذهبى به بهانه کرونا خاطرنشان کرد: یکى از پیشنهادها 
براى تعطیل نشــدن روضه خوانى، این است که بعد از 
نمازهاى جماعت منبرى ها براى همان تعدادى که در 
مســاجد حضور دارند روضه بخوانند و مختصر مداحى 
هم بکنند. ناصرى یزدى گفت: هیئت ها هم اگر امکان 
عزادارى در خیابان نداشته باشــند مراسم را در همان 
مســاجد و حســینیه هاى خود با رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى برگزار کنند و جلوى 

توقف روضه  خوانى را بگیرند.

تفاوت ما و آنها
   برترین ها | نایب رئیس سابق اتاق بازرگانى تهران 
از هجوم ایرانى ها براى خرید ملک در دوبى انتقاد کرد. 
پدرام سلطانى در توییتى نوشت: «امارات با بهره بردن از 
فرصت هایى که ما خود را از آنها محروم کرده  بودیم، به 
یکى از مرفه ترین کشورهاى جهان تبدیل شد. اکنون با 
تکیه بر ثروت و با همکارى کشورهاى پیشرفته به مریخ 
چشم دارد. و شــمار زیادى از ایرانیان با خرید خانه در 

دوبى، چشم به امارات دارند...»

ماجراى غیبت شهردار 
   برتریــن ها | محمد ســاالرى، رئیس کمیسیون 
شهرسازى و معمارى شوراى شهر تهران در واکنش به 
عدم حضور شهردار تهران پس از تخریب طبقه اضافى 
ملک متعلق به نهاد ریاســت جمهورى توسط شورا و 
شهردارى تهران در صفحه شخصى خود نوشت:   عدم 
حضور  شهردار تهران در جلســات هیئت  دولت تداوم 
دارد، ضرورت دارد طرفین نســبت به چرایى موضوع 

 شفاف سازى کنند .

قالیباف عقل حکومتى دارد
   دیــده بــان ایــران | محمدرضا باهنر با اشــاره 
به ترکیب هیئت رئیســه مجلس یازدهم و ریاســت 
محمدباقر قالیباف بر آن، اظهار کــرد: آقاى قالیباف 
یک نکته مثبت و خوب دارد و آن این اســت که عقل 
حکومتى خوبى دارد. بعضى از دوستانمان هستند که 
عقل سیاســى خوبى دارند اما عقل حکومتى ضعیفى 
دارند. در این مشــکالت پیچیده کشور سه قوه باید با 
هم مشکالت را حل کنند و علیه هم نباشند، این را باید 
مدیر مجلس بفهمد و بداند، نه اینکه کوتاه بیاید و تسلیم 
دولت شود، اما باید دولت را تاتى تاتى کند و هل دهد 
و کارى انجام دهد؛ اگر قرار باشد چوب بردارد و دنبال 
تهدید باشد مشکل حل نمى شود. از این جهت روحیه 

آقاى قالیباف روحیه مناسبى است.

«ویروس ترامپ»!
   ایسنا | رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ویروس 
کرونا را «ویروس ترامپ» نامید؛ اظهاراتى که به انتقادها 
درخصوص عملکرد رئیس جمهور آمریکا در مدیریت 
پاندمى کرونا دامن مى زند. «نانسى پلوسى» گفت: این 
پاندمى است که به دلیل انفعال و عدم اقدام ترامپ پیش 
از بهتر شدن، بدتر شد. وى افزود: در حقیقت بدون شک 

این «ویروس ترامپ» است.

خبرخوان

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا برخى از دالیل افزایش 
قیمت موادمخدر را تشریح کرد.

سرهنگ مجید کریمى اظهارکرد: افزایش قیمت موادمخدر 
اعم از مواد صنعتى و سنتى عوامل و دالیل مختلفى دارد که 
قطعاً یکى از مهمترین دالیل آن اقدامات مؤثر و مفیدى است 
که از سوى پلیس انجام شده است. وى ادامه داد: وقتى فضا 
براى قاچاقچیان و سوداگران مرگ ناامن باشد، قیمت ها نیز 
افزایش پیدا مى کند؛ به طورى که مثًال در شرق کشور قیمت 
یک کیلو مواد 200 دالر و در غرب کشــور هر کیلو 12هزار 
دالر مى شود که این نشان مى دهد ریسک قاچاق مواد به 
دلیل قدرت کشف باال و اشــراف اطالعاتى پلیس افزایش 
یافته است. در واقع اینها هزینه هایى است که به گروه هاى 

قاچاق وارد مى شود.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا با بیان اینکه فاکتورهاى 
متعدد دیگرى هم در افزایش قیمت دخیل است، درباره اینکه 
آیا شیوع کرونا هم در افزایش قیمت تأثیر داشته، گفت: یکى 
از این موارد هم مى تواند کرونا باشد، چرا که به واسطه اینکه 

حمل و نقل ها محدود شد، قیمت ها افزایش پیدا کرد.

ثروتمندترین فــرد جهان در یــک روز 13 میلیارد دالر به 
ثروتش افزود.

بنیانگذار و مدیرعامل شرکت «آمازون» بار دیگر به رکورد 
تازه اى در دنیاى میلیاردرها دست یافت. در پایان معامالت 
روزانه بورس نیویورك ارزش ســهام گروه آمازون 2/83 
درصد جهش کرد و به 3170/15 دالر در هر ســهم رسید. 
این افزایش محسوس باعث شــد تا تنها در طول یک روز 
ثروت «جف بزوس» 13 میلیــارد دالر افزایش پیدا کند و 
وى با189/3 میلیارد دالر فاصله خود را با دیگر میلیاردرهاى 

جهان بیش از پیش اضافه دهد. 
بزوس 56 ساله حتى با وجود مجبور شدن به واگذارى بخشى 
از سهام شرکت  «آمازون» به همسر سابقش، بزرگ ترین 
سهامدار شــرکت «آمازون» با 12 درصد کل سهام باقى 
مانده اســت. او عالوه بر «آمازون» مالک شرکت فضایى 
«بلو اورجین» است که ارزش سهام آن در بازار حدود 6/2 
میلیارد دالر برآورد مى شود. در حال حاضر «آمازون» یکى 
از پنج شرکتى در جهان است که باالى یک تریلیون دالر 

ارزش دارند.
«مک کینزى بزوس»، همســر ســابق جف که مالک 4 
درصد کل سهام «آمازون» اســت اکنون با 60/3 میلیارد 
دالر به عنوان دومیــن زن ثروتمند در جهان محســوب 
مى شود. وى اخیراً بخشى از سهام در اختیار خود را فروخته 
بود. انتظار مى رود جف بزوس به زودى به نخستین فردى در 
جهان تبدیل شود که 200 میلیارد دالر ثروت دارد. بیشترین 
رکورد از دست رفتن ثروت روزانه وى نیز مربوط به اواسط 

مارس امسال بوده که به دنبال ریزش «وال استریت»، هفت 
میلیارد دالر از ثروت خود را طى یک روز از دست داد. 

در ســال هاى اخیر تمایل مصرف کننــدگان براى خرید 

اینترنتى نسبت به قبل به شدت افزایش یافته و همین عامل 
نیز باعث افزایش قیمت سهام شرکت آمازون در بورس ها 
شده است. این مسئله به ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا 

قابل مشاهده است که شرکت آمازون براى پاسخگویى به 
نیاز رو به افزایش متقاضیان خود اعالم کرد قصد استخدام 

75 هزار نیروى جدید را دارد.

رکورد پولدارتر شدن در یک روز شکسته شد!

چرا موادمخدر 
گران شده است؟

چندى پیش چند روزى را در یک شهر شــمالى گذراندم. 
مى خواستم نشانى کسى را پیدا کنم که متوجه نکته جالبى 
شدم. خانه ها شــماره پالك نداشــتند. معلوم شد شهردار 
هوشمند شــهر دســتور داده پالك ها را بردارند و به جاى 
آن کدپســتى 10  رقمى را به در منازل بچسبانند. حاال اگر 
شــما بخواهید مثًال آدرس منزل خاله جان تــان را بدهید، 
باید بگوییــد خیابان فــالن کوچه بهمان، خانه شــماره 
4451334587 و چون هیچ دیوانه اى حاضر نیست شماره 
پالك 10 رقمى را حفظ کند، ســاختمان هاى نوساز براى 
خودشان اسم گذاشــته اند؛ مثًال ساختمان زنبق، ساختمان 
الله و ساختمان هاى کهنه ساز هم آدرس مى دهند دِر آبى 
پهلوى بقالى مش حســین و... به نظر شما آى کیوى این 

شهردار چند است؟

شهردار خیلى باهوش!

معاون حفاظت و امور اراضى ســازمان جنگل ها با اشــاره به اینکه با صدور رأى 
قاضى بیش از 5000 هکتار از اراضى جنگلى واقع در استان مازندران، شهرستان 
سارى به وقف شــخص خاصى درآمده اســت، گفت: به نظر مى رسد قاضى در 
صدور رأى دچار اشتباه شده است، زیرا جنگل منابع ملى است و نباید در تصرف 

فرد خاصى باشد.
بهمن افراســیابى با بیان اینکه به این رأى اعتراض کردیم و پیگیر برگشت رأى 
هستیم، گفت: در جلسات با سازمان اوقاف نیز متوجه شدیم که این سازمان موافق 
این رأى نیست و به نظر مى رســد قاضى در صدور رأى دچار اشتباه شده است. 
امیدواریم این رأى به زودى شکســته شــود و این 5000 هکتار از منابع ملى و 

جنگل هاى با ارزش هیرکانى دست نخورده به مردم بازگردد.
معاون حفاظت و امور اراضى سازمان جنگل ها با اشاره به اینکه این رأى قابلیت 
اجرایى ندارد، گفت: نمى دانیم قاضى براساس چه مســتنداتى این رأى را داده 
است. اگر فردى ادعاى مالکیت داشته باشد راه قانونى براى اعتراض وجود دارد 
و براساس مستندات، اعتراض ها قابل رســیدگى است. اگر حقى از کسى ضایع 
شده باشد قابل برگشت است. اما جنگل به هیچ عنوان نمى تواند جزو مستثنیات 
قرار گیرد وحتى واگذارى آن هم مطلقًا ممنوع است. این 5000 هکتار جنگل جزو 
اراضى ملى است و کســى نمى تواند ادعاى مالکیت این مقدار از اراضى جنگلى 

را داشته باشد.

5000 هکتار جنگل واگذار شد!

در حالى که آمارهاى منتشر شده از سوى ســازمان ثبت احوال کشور نشان از این 
دارد که میزان ازدواج در هر سال نسبت به ســال گذشته خود روند کاهشى داشته 
است، استان هاى تهران، خراسان رضوى، خوزستان، آذربایجان شرقى و اصفهان 
در سال 98 بیشترین آمار ثبت ازدواج را داشتند. بیشترین آمار طالق هم به ترتیب در 
استان هاى تهران، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقى و مازندران  بوده است. سال 
98 در استان اصفهان 26 هزار و 173 مورد ازدواج و ده هزار و 24 مورد طالق ثبت 
شده است. بر اساس این آمار نسبت ازدواج به طالق در استان اصفهان 38 درصد 
گزارش شده است.  با مقایسه آمارهاى ازدواج پنج سال اخیر در کنار یکدیگر مى توان 
به این نتیجه رسید که آمار ازدواج ساالنه رو به کاهش است؛ اما نکته جالب این است 
که در پنج سال گذشته آمار طالق تقریباً ثابت و با تغییرات حداقلى همراه بوده است.

اصفهان روى پله سوم طالق
 و پله پنجم ازدواج

3 نفر از طالفروشان اهل اصفهان که براى هم صنفى هاى خود در کازرون، طال و جواهر 
مى بردند بامداد روز سى و یکم تیر ماه 99 در یکى از باغ هاى این شهر به قتل رسیدند.

دادستان عمومى و انقالب کازرون با بیان این مطلب در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: این 
سه طالفروش اصفهانى سى ام تیرماه 99 در یکى از باغ هاى کازرون مشغول استراحت 
بودند که حدود ساعت 4  بامداد روز سى و یکم تیر توسط فرد و یا افرادى با سالح شکارى 
ساچمه اى به قتل رسیدند. مصطفى انصارى فرد افزود: بر اساس اطالعات به دست آمده 
از طال فروشان کازرون، این سه مقتول باالى 60 سال سن دارند و دو نفر از آنها برادر 

هستند و چندین سال بود که با صنف طال فروشان کازرون معامله داشتند. 
وى ادامه داد: تحقیقات براى شناسایى قاتل و یا قاتالن آغاز شده است و اطالعات بیشتر 

در این زمینه پس از اتمام تحقیقات اطالع رسانى خواهد شد.
این در حالى اســت که دو روز پیش از این حادثه، فرمانده انتظامی اســتان فارس از 
دستگیري سارقان مسلحى که شهریور ماه سال گذشته اقدام به سرقت صد میلیارد ریال 
طال در بخش «بیرم» شهرستان «الرستان» کرده بودند، خبر داد. آنها که  بدون برجاى 
گذاشتن ردپایى از محل متواري شده بودند باالخره طی سه عملیات منسجم، در استان 

بوشهر و شهرستان هاى المرد و فیروزآباد دستگیر شدند. 

میلیون ها نفر از مردم کره شمالى از سوء تغذیه و فقر رنج مى برند. حاال رسانه ها گزارش 
داده اند که حکومت کره شمالى نیز توصیه کرده که خوردن الك پشت گزینه خوبى است 
و مردم آن کشور در شرایط کمبود برنج، ذرت، گوشت و ماهى بهتر است از الك پشت 
به عنوان جایگزین غذایى استفاده کنند. در توصیه اى حکومتى اشاره شده که از دیرباز از 
الك پشت براى پختن غذا هاى عالى استفاده شده و الك پشت حاوى مواد مغذى است 
و سرشار از پروتئین، ویتامین ها و آمینو اسید است که براى درمان هپاتیت، فشار خون 
باال، دیابت، ضعف کودکان و سایر امراض مفید هستند. در حالى که مردم کره شمالى در 
فقر به سر مى برند «کیم جونگ اون»، رهبر آن کشور از اشتهاى خوبى برخوردار است و 
عالقه زیادى به پنیر هاى اروپایى از دوره تحصیلش در سوییس داشته است. همچنین، 

گفته شده او عالقه زیادى به خوردن خاویار دارد.

جزئیات قتل 3 طالفروش اصفهانى
 در کازرون

برنج و گوشت نیست
رئیس دانشگاه علوم پزشکى تبریز با اشاره به اینکه امام جمعه تبریز در استراحت  الك پشت بخورید!

خانگى به سرمى برد، گفت: تست هاى اولیه انجام شده بیمارى کرونا را در امام جمعه 
تبریز تأیید نکرده بود. 

محمد حسین صومى با اشاره به جزئیات بیمارى حجت االسالم والمسلمین دکتر 
آل هاشم اظهار کرد: در رابطه با کســالت امام جمعه محترم تبریز، ایشان حدود ده 
روز پیش درجاتى از کسالت داشتند که بررسى هاى آزمایشگاهى انجام شد و نتیجه 
PCR منفى بود. در روزهاى بعد تغییرات خونى مختصرى مالحظه شد که کنترل 
مى شد. وى گفت: روز دوشنبه سى تى اســکن انجام شد و کمى گرفتارى داشتند 

و علیرغم PCR منفى الزم بود در خانه ایزوله شوند و به توصیه ها عمل کنند.
صومى خاطرنشان کرد: ایشان در استراحت خانگى هستند و حال عمومیشان خوب 
اســت و طى روزهاى آینده اگر همچنان تحت مراقبت باشند به شرایط عادى باز 

خواهند گشت.

امام جمعه تبریز به کرونا مبتال شد

  مهدى بابایى/ خبرگزارى ایسنا |

  پرویز اجاللى / روزنامه شرق |
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افزایش قیمت نان نداریم
رئیس اتحادیه نانوایان استان اصفهان از منتفى شدن 
افزایش قیمت نان در بازار اسـتان اصفهـان خبرداد. 
محمد پهلوان زاده اظهار کرد: با توجه به افزایش تورم 
اقتصادى و از طرفى باالرفتن نرخ آرد سـهمیه اى در 
بازار قرار بر این بود که قیمت نان در بازار افزایش یابد 
که با جلسـاتى که با حضور مسئوالن اسـتان برگزار 
شـد مقرر گردیـد تـا در راسـتاى کاهش فشـارهاى 
اقتصادى بـر دوش مردم آن هم در اوضاع گسـترش 
شـیوع ویروس کرونا در جامعه طـرح افزایش قیمت 
نان در بازار استان منتفى شود. او افزود: در حال حاضر 
هیچ گونه افزایش قیمتى در واحد صنفى نان اسـتان 

اصفهان نداریم.

دماى هوا در مرداد 
افزایش مى یابد

رئیس اداره پیش بینى هواشناسـى استان اصفهان با 
اشاره به روند افزایشى دما در سطح استان در ماه مرداد، 
گفت: دماى هوا از ابتداى هفته آینده گرم تر مى شود 
و این افزایش در کمینه دما به ویژه در سـاعات صبح 
خواهد بود.  زهرا سیدان با بیان اینکه از روز پنج شنبه 
روند افزایشى دما را در استان شاهد خواهیم بود، گفت: 
دماى هوا از ابتداى هفته آینده نیز بیشتر مى شود و این 
افزایش در کمینه دما به ویژه در ساعات صبح خواهد 
بود. بنا به اعـالم اداره کل هواشناسـى، دماى هوا در 
اسـتان اصفهان در ماه مرداد امسـال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، 2 درجه گرم تر خواهد بود.

ثبت اطالعات بوستان ها
مدیرعامل سـازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: پارك ها و بوستان هاى شهر اصفهان 
در وبسایت سازمان معرفى شـده و اطالعات مربوط 
به 105 بوسـتان همراه با امکانات آنها با لحاظ متراژ 
و مساحت به طور کامل روى سـایت بارگذارى شده 
اسـت. فروغ مرتضایى نژاد آموزش مجازى را یکى از 
خدمات وبسایت سازمان پارك ها عنوان کرد و گفت: 
در ایـن بخش هدف ارائـه آموزش هاى شـهروندى، 
کارشناسـى و کارگرى به صورت آنالیـن و وبینار از 

طریق سایت سازمان پارك هاست.

106 روز هواى قابل قبول
بنا بر داده هاى آمارى، کالنشـهر اصفهان از ابتداى 
سـال جارى تا پایان ماه تیر، دو روز هواى پاك، 106 
روز هواى قابل قبول (سـالم)، 15 روز هواى ناسـالم 
براى گروه هاى حساس و یک روز هواى ناسالم براى 

عموم را تجربه کرد.

اسکان تابستانى در مدارس 
ممنوع است

رئیس اداره تعـاون و امور رفاهـى اداره کل آموزش و 
پرورش اسـتان اصفهان گفت: به علت شیوع مجدد 
کرونـا و افزایش مبتالیـان به این بیمـارى، پذیرش 
مسافران فرهنگى در مدارس همچنان ممنوع است 
و هیچ مدرسـه اى مجوز ایـن کار را نـدارد. آذرکیوان 
امیرپور اظهار کرد: همه ساله در ایام نوروز و تابستان 
مدارس پذیراى مسـافران فرهنگـى بودند ولى ورود 
کرونا ویروس به کشـور  لغـو این اسـکان را تا اطالع 

ثانوى به دنبال داشته است. 

کشف 44 فقره سرقت از 
خودرو

یک سـارق داخل خودرو با 44 فقره سـرقت در شرق 
اصفهان شناسایى و دستگیر شد. رئیس پلیس آگاهى 
استان گفت: در پى شکایت چندین شهروند مبنى بر 
سرقت داخل خودرو در شرق شـهر اصفهان، بررسى 
موضوع در دسـتور کار کارآگاهان پلیـس آگاهى این 
فرماندهـى قرار گرفت. سـرهنگ حسـین ترکیان با 
اشـاره به شناسـایى و دسـتگیرى یک سـارق افزود: 
متهم به 44 فقره سـرقت داخل خودرو در شرق شهر 

اصفهان اعتراف کرد.

خبر

سخنگوى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: 
اگر مردم همانند اکنون، نسبت به مدیریت مصرف برق 
اقدام کنند خاموشــى نخواهیم داشت، اما اگر مدیریت 
مصرف نداشته باشــیم امکان اینکه در ساعاتى از روز 

دچار خاموشى شویم، وجود دارد.
محمد على اکبرى با اشاره به پیش بینى هایى مبنى بر 
افزایش دماى هوا در مرداد ماه و جهش مصرف برق در 
اصفهان، در خصوص وضعیت این استان توضیح داد: در 
حال حاضر با افزایش دماى هوا، اصفهان در نقطه سر به 
سر برق قرار گرفته است و اگر از این سقف تعیین شده 

عبور کنیم ناچار به خاموشى خواهیم بود.

على اکبرى با هشدار نسبت به اینکه پیک مصرف برق 
اصفهان با افزایش دماى هوا حتى به ساعات شب هم 
رسیده است، اظهار کرد: متأسفانه پیک مصرف شبانه 
برق در اصفهان رو به افزایش اســت، در حالى که باید 
مصرف را کنتــرل کنیم و عمده مشــکل اصفهان در 

ساعات پیک روز است.
وى تأ کید کرد: اگر مــردم همانند اکنون، نســبت به 
مدیریت مصــرف برق اقدام کنند خاموشــى نخواهیم 
داشت، اما اگر مدیریت مصرف نداشــته باشیم امکان 
اینکه در ســاعاتى از روز دچار خاموشــى شویم وجود

 دارد.

 مدیر آبفا شهرستان مبارکه اعالم کرد: در سال جارى 
با حفر چاه باغ ملک که آبدهى آن بــه 20 لیتر در ثانیه 
مى رسد و اجراى 4 کیلومتر خط انتقال آب این چاه به 
مخزن 1000 متر مکعبى زیبا شــهر، آب شرب پایدار 
روســتاى باغ ملک و مجتمع 14 روستایى فخر آباد در 

شهرستان مبارکه تأمین شد.
مرتضى یادگارى گفت: در هیچ روســتاى شهرستان 
مبارکه آب شرب به صورت سیار تأمین نمى شود. وى 
با اشــاره به نظارت و کنترل مخزن 1000 مترمکعبى 
زیباشــهر از طریق سیســتم تله کنترل اظهار کرد: در 
حال حاضر توزیــع آب از مخــزن 1000 مترمکعبى 

زیباشهر به روســتاهاى تحت پوشش کامًال به صورت 
آنالین مورد بررســى قرار مى گیرد کــه این امر نقش 
بســزایى در توزیــع عادالنــه آب میان مشــترکین 

دارد.
مدیر آبفا شهرستان مبارکه جمعیت روستاى باغ ملک 
و مجتمع 14 روســتایى فخرآباد را 20 هزار نفر اعالم 
کرد و افــزود : خط انتقال چاه باغ ملــک به خط انتقال 
مخزن 1000 مترمکعبى زیباشــهر، با اعتبارى بالغ بر 
دو میلیارد تومان عملیاتى شد و اجراى این پروژه منجر 
به رفع افت فشار و قطعى آب شــرب در این روستاها

 شد.

آبرسانى پایدار 
به روستاهاى مبارکه

مدیریت مصرف برق نکنیم 
اصفهان خاموش مى شود

سال گذشته حدود 83 هزار نفر در آزمون سراسرى ورود به 
دانشگاه ها در اســتان اصفهان شرکت کردند اما آنطور که 
رئیس دانشگاه اصفهان مى گوید، این آمار امسال 2000 نفر 

بیشتر هم شده است.
هوشــنگ طالبى که اظهاراتش روز گذشته در خبرگزارى 
«ایرنا» منتشر شــد، گفته است: امســال حدود 85 هزار 
نفر براى شرکت در آزمون سراســرى ورود به دانشگاه ها 
در اصفهان ثبت نام کردند که با توجه به شــرایط ناشى از 
شــیوع بیمارى کرونا، نیاز به فضاى فیزیکى بیشتر نسبت 
به سال هاى گذشــته براى برگزارى آن داریم. وى با بیان 
اینکه بر اســاس آخرین دســتورالعمل ها، زمان برگزارى 
کنکور سراســرى اواخر مرداد  امسال اســت، اظهار کرد: 
تالش ستاد آزمون هاى استان اصفهان این است که کنکور 
در همان حوزه هاى قبلى مانند دانشگاه اصفهان و صنعتى 
اصفهان با اختصاص دادن فضاى بیشــتر برگزار شود اما 
ممکن است ظرفیت مکانى این حوزه ها، کافى نباشد که در 
این صورت به همکارى سایر دستگاه هاى اجرایى و نهادها 

نیاز خواهیم داشت.
طالبى مهمترین مسئله براى برگزارى آزمون سراسرى در 
سال جارى را تأمین فضاى مناســب و رعایت دستورهاى 
بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى براى حفظ سالمت 
داوطلبان، مراقبان و دست اندرکاران کنکور خواند و تصریح 
کرد: براى تحقــق این امر، همکارى همه دســتگاه هاى 

اجرایى مرتبط ضرورى است.
طالبى با اشاره به محدودیت هایى که امسال در برگزارى 
کنکور به وجود آمد، خاطرنشان کرد: در سال هاى گذشته 
داوطلبان قبل از ورود به محل آزمون مورد بازرسى بدنى قرار 
مى گرفتند اما امسال به دلیل شرایط ناشى از شیوع بیمارى 
کرونا، امکان چنین کارى وجود ندارد بنابراین نیاز به ساز و 

کارى براى بازرسى ایمن داریم.
رئیس دانشــگاه اصفهان با بیان اینکه سال هاى گذشته 
هنگام برگزارى کنکور با ازدحام زیاد مردم به ویژه خانواده 

داوطلبان در پشت در حوزه هاى امتحانى و مناطق اطراف آن 
مواجه بودیم، تأکید کرد: الزم است امسال نهادهاى مرتبط 
مانند نیروى انتظامى و پلیس راهور براى جلوگیرى از ازدحام 
به منظور حفظ فاصله گذارى اجتماعى برنامه ویژه اى داشته 
باشند. وى اضافه کرد: ستاد آزمون هاى استان نیز امسال نیاز 
بیشترى به همکارى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان براى 

مراقبت بهداشتى و حضور پزشک دارد.

طالبى تعداد داوطلبان آزمون کارشناســى ارشد در استان 
اصفهان را 46 هزار نفر و داوطلبان دکتــرا را 11 هزار نفر 
اعالم و اضافه کرد: مقرر است که آزمون کارشناسى ارشد 
در سه نوبت صبح و عصر پنج شنبه و صبح جمعه (16 و 17 
مرداد)  برگزار شود اما دانشگاه اصفهان به سازمان سنجش 

پیشنهاد کرد که این آزمون در سه نوبت صبح برگزار شود.
وى با بیان اینکه این پیشنهاد در سازمان سنجش در حال 

بررسى است، تصریح کرد: اگر این پیشنهاد مورد موافقت 
قرار گیرد به صورت کشورى اجرا خواهد شد.

رئیس دانشگاه اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا امکان 
تفویض اختیار برگزارى آزمون سراسرى به هر استان وجود 
دارد، تأکید کرد: با توجه به اینکه آزمون به صورت سراسرى 
برگزار مى شود و سئواالت یکسان اســت، امکان چنین 

کارى وجود ندارد.

دردسرهاى برگزارى کنکور در اصفهان 
با حضور85000 نفر سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 

با اعالم اینکه هــم اکنون وضعیت اصفهان 
نارنجى شده است، گفت: در تیرماه وضعیت 
اصفهان زرد بود، امــا از 30 تیرماه اصفهان 
نارنجى شــد و مرحله هشــدار را پشت سر 
گذاشــتیم. بسیارى از شهرســتان ها هم از 
وضعیت ســفید به زرد و بعضــى از زرد به 

نارنجى تبدیل شدند.
آرش نجیمى در گفت و گو با «ایسنا»، با اشاره 
به اینکه تعداد بیماران بسترى کووید19 در 
اســتان اصفهان به بیش از 800 نفر رسیده 
اســت، اظهار کرد: چهارشــنبه1 مردادماه 
(دیروز) تعداد بیماران بســترى به 844 نفر 

رسید که عدد باالیى است.
وى با اشاره به پشــت سر گذاشتن آمار 700 
بیمار بسترى کووید19 با شیب تند در استان 
اصفهان، گفت: این درحالى اســت که 800 
بیمار بسترى هم شیب تندى دارد که ممکن 
است در هفته هاى آینده ما را وارد کانال 900 

بیمار بسترى کند.  
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
همچنین به افزایش تعداد موارد حاد بیمارى 
در استان اشاره و تصریح کرد: مساله دیگرى 
که براى ما مشکل ایجاد کرده تعداد موارد حاد 
بیمارى است، به طورى که همزمان با افزایش 
موارد بسترى، تعداد موارد حاد و افرادى که 
نیاز به تخت مراقبت ویژه دارند نیز افزایش 
پیدا کرده اســت و به همین خاطر مجبوریم 
تعداد تخت هاى بیشتر آى سى یو را آزاد کنیم 

و به بیماران کووید19 اختصاص دهیم.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
با یادآورى اینکه در پیک اول شیوع کرونا به 
بیش از هزار بیمار بسترى رسیدیم، گفت: در 
شرایطى هستیم که با اوج بحران در فروردین 

ماه فاصله زیادى نداریم.

وضعیت اصفهان 
«نارنجى» شد 

اســتاندار اصفهان گفت: براســاس گزارش دانشگاه 
علوم پزشکى یکى از مکان هاى شــیوع ابتال به کرونا 
قلیان سراها هســتند که فعالیتشــان از روز سه شنبه 
در استان ممنوع شــد و در صورت ادامه فعالیت با آنها 

برخورد مى شود.
عباس رضایى ســه شنبه شب در حاشــیه جلسه ستاد 
اســتانى مقابله با کرونا افزود: همچنین شرکت دانش 
آمــوزان در کالس هاى تابســتانه برخــى از مدارس 

غیرانتفاعى این اســتان ممنوع است زیرا کالس فوق 
العاده تابستانه براساس ضوابط ستاد مقابله با کرونا باید 

تعطیل باشند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: همچنین آموزشگاه هاى 
آزاد موظف به رعایت پروتکل هاى بهداشــتى ابالغى 
توسط دانشــگاه علوم پزشکى هســتند و اگر رعایت 
نکنند براساس قانون و توســط مقامات قضایى بسته 

خواهند شد.

رضایى با بیــان اینکه متولیان امر بهداشــت و درمان 
باید در این شــرایط براى مردم الگو باشند، اظهار کرد: 
شــلوغى و ازدحام بیش از حد برخى مطب ها باید مورد 
توجه قرار گیرد، البته از برخى پزشــکان تشکر مى کنم 
که نوبت دهــى اینترنتى بــه بیمــاران را مدنظر قرار

 مى دهند.
وى با اشــاره به فعالیت کاروان هاى نــداى محرم در 
استان اضافه کرد: برخى از مسئوالن و سران هیئت هاى 

عزادارى اباعبدا... الحسین (ع)  پیشنهاد تعطیلى کاروان 
نداى محرم را ارائه کردند که براســاس این پیشــنهاد 

کاروان نداى محرم در استان تعطیل است.
رضایى گفت: مراسم دعاى پر فیض عرفه در اماکن باز 
و با رعایت پروتکل هاى بهداشــتى و استفاده از ماسک 
بالمانع است که مسئوالن این مراسم پرفیض با مراجعه 
به فرماندارى ها و براساس ضوابط تعیین شده مى توانند 

این مراسم را برگزار کنند.

فعالیت قلیان سراها در اصفهان ممنوع شد

ابتالى 5 عضو جامعه مطبوعاتى اصفهان به کرونا
مدیر خانه مطبوعات اصفهان با تأیید خبر ابتالى پنج تن 
از اهالى رسانه این شــهر به کرونا گفت: با پیگیرى هاى 
انجام شده، اعضاى خانه مطبوعات اصفهان مى توانند 
با مراجعه به مجتمع مطبوعاتى الله، به صورت رایگان 
تست کرونا بدهند و از سالمت خود اطمینان حاصل کنند.
امیراحمد زندآور در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: متأسفانه 
پنج نفر از جامعه مطبوعات اصفهان به کرونا مبتال شده اند 
اما خوشــبختانه وضعیت عمومى آنها خوب است و تنها 

حال یک نفر از آنها به علت کسالت زمینه اى خوب نبود که 
با دستور ویژه ما براى پیگیرى و مراقبت ویژه به حمدا... 

وضعیت ایشان نیز رو به بهبودى است.
وى از اجراى یک طرح غربالگــرى ویژه اعضاى خانه 
مطبوعات اصفهــان نیز خبــر داد و گفت: بر اســاس 
هماهنگى هاى انجام شده در خانه مطبوعات و به علت 
اهمیتى که براى ســالمتى خبرنــگاران قائلیم، با یک 
آزمایشگاه قرارداد بســتیم و آنها در مجتمع مطبوعاتى 

الله مستقر مى شوند تا از اهالى رسانه تست کرونا بگیرند.
مدیر خانه مطبوعات اصفهان یادآور شد: هزینه انجام این 
تست حدود 60 هزار تومان بود اما رایزنى هایى را انجام 
دادیم تا 300  عضو خانه مطبوعــات به صورت رایگان 
بتوانند از این امکان بهره مند و از سالمتى خود مطمئن 
شوند؛ بااین حال، اگر تعداد کمى از خبرنگاران غیر عضو 
خانه مطبوعات هم مراجعه کردند، سعى مى کنیم به سینه 

آن ها دست رد نزنیم.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
با اعالم اینکه هر فعالیتى با اجتمــاع بیش از ده نفر و یا 
خطرآفرین در محیط بسته فعًال تعطیل است، گفت: زمان 

بازگشایى مجدد این فعالیت ها اصًال مشخص نیست.
ســیدمهدى میرجهانیان اظهار کرد: تعداد موارد مثبت 
ابتال به کرونا و بیماران بسترى در بیمارستان ها در چهار 
هفته اخیر در استان اصفهان به شدت افزایش پیدا کرده 
و حتى میزان بسترى ها طى چهار هفته، 450 درصد رشد 

داشته است.
وى اعالم کرد: براساس شــرایطى که در شهر اصفهان 
و برخى شهرســتان هاى اســتان داریم تصمیم گرفته 
شد یکســرى از مراکزى که فعالیت جمعى دارند مثل 

آموزشــگاه ها اعم از آموزشــگاه هاى فنى حرفه اى، 
موسیقى، ورزشــى، آموزش زبان و حتى کالس هاى 
فوق برنامه آموزش و پــرورش، کالس هاى تقویتى و 
تیزهوشان و همچنین مراکز پرخطرى مثل باشگاه هاى 
ورزشى و استخرهاى شنا فعالً  به صورت موقت تعطیل 
شوند. وى درمورد فعالیت تاالرهاى پذیرایى نیز گفت: 
فعالیت تاالرهاى پذیرایى به شــدت کنترل مى شود، 
چون مى توانند خیلى خطرناك باشند، براى همین هم 
بسیارى از مردم خودشان در مراسم شرکت نمى کنند. 
مثًال تاالرى با 500 نفر ظرفیت، 200 مهمان دعوت کرده 
بود، ولى فقط 30 نفر در مراسم شرکت کردند، چون 170 

نفر دیگر براى سالمتى خودشان اهمیت قائل بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: «کمبود 
و نگرانى هایى در خصوص تخت هاى ICU و پذیرش 

نشدن بیماران در این استان نداریم.» 
به تازگى ویدیویى در شبکه هاى اجتماعى استان مبنى 
بر رهاسازى بیماران کرونایى و بسترى نشدن برخى از 
بیماران به دلیل کمبود تخت هاى ICU مطرح شده که 

بازتاب گسترده اى داشته است.
طاهره چنگیز افزود: «در زمان حاضر بیمارستان هاى 
غرضى، امین و خورشید در شــهر اصفهان مأموریت 
پوشــش کامل بیماران کرونایى را دارنــد البته دیگر 
بیمارســتان ها هم در صورت مراجعه بیماران مکلف 
به پذیرش و بسترى هستند. تعداد زیادى از تخت هاى 
معمولى و ICU بیمارستان الزهرا(س) نیز به بیماران 
کرونایى اختصاص داده شده است.» وى اضافه کرد: 
«سیاست این اســت که براى اینکه کادر درمان دچار 
فرسودگى نشوند بیمارســتان ها به صورت نوبتى وارد 
مأموریت کرونا شوند و تا زمانى که بیمارستانى پر نشده 

بیمارستان دیگرى وارد گردونه نشود.»
چنگیز تصریح کرد: «نگرانى بابت تخت هاى ICU در 
استان اصفهان با توجه به شرایطى که اکنون داریم وجود 
ندارد اما این به معناى عدم اشباع تخت ها نخواهد بود و 
اگر مالحظات کنار گذاشته شود ممکن است ظرفیت 

کمتر از تقاضا باشد.» وى خاطرنشان کرد: «تا پرشدن 
تخت هاى ICU و بیمارســتانى هنوز خیلى جا داریم و 

امیدواریم هرگز این تخت ها پر نشود.»
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار کرد: «رها 
شدن بیماران به هیچ عنوان مطرح نیست و اگر حتى در 
یک بیمارستان تخت ICU به اندازه کافى وجود نداشته 
باشــد بیمار با همکارى ســتاد هدایت به بیمارستان 

دیگرى هدایت شده و خدمات ارائه مى شود.»
در همین حــال به دنبال منتشــر شــدن ویدیویى از 
صحبت هاى دکتر نعمت بخش، رئیس دانشکده پزشکى 
دانشگاه اصفهان درباره فاجعه در وضعیت بیمارستان 
خورشید اصفهان در تاریخ 30 تیر ماه که گفته بود: «ما 
مجبور شدیم مانند اسپانیا عمل کنیم، بیمار50 ساله برود 
ICU و 70 ســاله بماند، تا بمیرد»، آرش نجیمى، مدیر 

روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
«جلسه اى در دانشکده پزشکى براى افزایش ظرفیت 
تخت هاى ICU اختصاص یافته بــه بیماران مبتال به 
کووید-19 تشکیل شــد اما ویدیوى ضبط شده از این 
جلسه با سوء نیت تقطیع و بدون توجه به صحبت هاى 
پیش و پس از آن منتشر شده است.» نجیمى خاطر نشان 
 ICU کرد: «این موضوع که بیمارى به علت کمبود تخت

فوت کرده باشد از اساس نادرست است.»

 تخت icu در اصفهان کم نیست
دانشگاه علوم پزشکى محتواى فیلم منتشر شده در فضاى مجازى را تکذیب کرد

افزایش 450 درصدى میزان بسترى ها در اصفهان
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مجرى جدید «به خانه برمى گردیم» با اشــاره به مدتى 
غیبت خود در ســیما، از بیکار شدن مجریان پیشکسوت 

ابراز نارضایتى کرد.
سیدمرتضى حسینى که به تازگى اجراى ویژه برنامه «به 
خانه برمى گردیم» را در روزهاى جمعه به عهده گرفته است 
درباره مدتى غیبت خود در سیما گفت: مدتى نبودم و اتفاقًا 
خدا را براى آن شکر مى کنم زیرا شاید اگر بودم، اتفاق بدى 

برایم مى افتاد. براى حضورم و غیبتم خدا را شکر مى کنم.
این مجرى دربــاره علت این غیبت اظهار کرد: ســلیقه 
دوستان طورى بوده که من مدت کوتاهى نباشم. علتش را 
باید از سرورانى بپرسید که من را دعوت نمى کردند. حاال که 
دعوت کردند، رفتم. فردا هم اگر بگویند دیگر برنامه نداشته 

باشم، مى گویم چشم.
وى اضافه کرد: نه غمى وجــود دارد و نه ذوق زدگى. من 
29 سال مجرى رسانه بوده ام و فرزند مردم هستم. اگر در 
رسانه باشم، سعادت است و اگر نباشم طلب ارث و میراث 
پدرى از آن ندارم. خداوند اینقدر رزاق است که اگر تمام دنیا 
دست به دست هم بدهند تا من را از کار برکنار کنند، باز هم 

روزى ام را مى دهد.
حسینى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اینکه آیا امکان دارد 
در برنامه روتین «به خانه برمى گردیم» هم اجرا کند، گفت: 
بستگى به تهیه کننده دارد. اگه اجرایم خوب باشد، بله ولى 
اگر مردم نپسندند، نه. اما نیاز به زمان دارد. فعًال تا آخر سال 
در برنامه هفتگى هستم. ان شاءا... همینجا بابى مى شود تا 

برنامه دیگرى هم بگیرم.
حسینى با اشاره به حضور مهدى مریخ در این برنامه گفت: 
من 22 سال اســت که با آقاى مریخ اجراى برنامه دارم. 
سعادت داشتیم و به همه ایران رفتیم. ما یاران جدانشدنى 

هستیم و با همدیگر به همه جشن ها مى رویم.
این مجرى باسابقه صداوسیما با اشاره به ترانه هایى که در 

دو هفته گذشته در برنامه «به خانه برمى گردیم» خوانده 
است، عنوان کرد: در 22 سال اخیر در اجراهاى صحنه اى 
مى خوانم و به شوخى «شــومنى» مى کنم چون دوست 
ندارم اجرایم کامًال جدى باشد. من و مهدى مریخ نزدیک 

به 40 کار موسیقى به همین شکل داریم.
وى در پاسخ به احتمال ورودش به عرصه خوانندگى گفت: 
نه، نسبت به خواننده هاى خوب کشــور چنین جسارتى 
نمى کنم، چون صدایى ندارم. به شوخى مى خوانم تا فضا 

تلطیف شود. خوانندگى یک حرفه تخصصى است.

حســینى با تأکید بر اینکه بازیگرها با ورود به عرصه اجرا 
جاى کسى را تنگ نکرده اند، گفت: معتقدم اگر همه هشت 
میلیارد نفر انسان مجرى شوند، هرکس که کارش را بلد 
است، راهش را پیدا مى کند. من خودم باید کارم را درست 
انجام بدهم. در همین مدت که در تلویزیون نبودم، اجراهاى 
صحنه اى ام پر و شلوغ بود. وقتى استاد شجریان تصنیفى 
مى خواند، آدم هایى در حد اســتاد به آن گوش مى دهند و 
وقتى مثًال محمد علیزاده مى خواند، بیشــتر نوجوان ها و 
جوان ها گوش مى دهند. االن طیف جوان خیلى زیاد شده و 

آنها هم بازیگرها را دوست دارند پس رسانه تصمیم گرفته 
تا براى اجرا از این عزیزان دعوت کند.

این مجــرى معایب این اتفاق را این گونــه توضیح داد: 
این اتفاقى است که براى شبکه ها هزینه سنگینى در بر 
داشته است. اگر من حسینى هر برنامه 200 هزار تومان 
دریافت مى کــردم، االن بازیگرها بین 25 تا 70 میلیون 
تومان دســتمزد مى گیرند که البته نوش جانشان باشد. 
وضعیت شبکه خوب شده و مى تواند این اتفاق را رقم بزند. 
من نمى توانم به تفکر مدیران محترم شبکه ها جسارت 

کنم. آنها دوست دارند مجرى هاى قدیمى و پیشکسوت 
که مردم دوستشــان دارند، کنار بروند و بــه جاى آنها 
بازیگرها بیایند. اینکه چرا بازیگرها هستند، هیچ اشکالى 
ندارد، ولى اینکه پیشکسوت ها نیستند از منظر اخالقى 

ناخوشایند است.
حسینى درباره حضور اسپانســرها در تلویزیون و تأثیرات 
آنها گفت: باالخره دنیاى حرفه اى همینطور است و از این 
منظر، اتفاق خوبى رقم خورده است. تلویزیون به یاد ندارد 
که من برنامه اى اجرا کرده باشم و اسپانسر نداشته باشم. 
همین قرعه کشى فوتبال را هم خودم به تلویزیون بردم. آن 
موقع وضع مالى تلویزیون خوب بود و به دنبال اسپانســر 
نبود. حتى حضور اسپانسر را به ســختى مى پذیرفتند اما 
االن نه، مى گویند اول اسپانسر را پیدا کنید و بعد طرح را 

تصویب کنید.
مجرى تازه «به خانه برمى گردیم» افزود: وقتى تلویزیون 
پول ندارد، این جبر است دیگر. همین برنامه «عصر جدید» 
را ببینید؛ من حدود ده سال پیش به آقاى شریعت پناهى 
که آن موقع در شبکه 3 بودند، پیشنهاد دادم یک دوربین 
بگذارید، مردم بیایند کارهاى خارق العاده بکنند؛ مسابقه اى 

به نام «رکورد».
وى با اشــاره به آخرین فعالیت تلویزیونــى خود پیش از 
مدتى غیبت بیان کرد: در آن ســال ها عزیــزى به ما رو 
کرد و پیشــنهادى داد. من گفتم قابلمه و ماهیتابه تبلیغ 
نمى کنم ولى براى 50 میلیون نفر هوادار قرمز و آبى فوتبال، 
مجرى برنامه شدم. در آن زمان در یکسالى که من مجرى 
قرعه کشــى بودم، مبلغ صد میلیارد تومان پول نقد براى 
دو تیم جمع آورى شد؛ پنجاه و هفت هشت  میلیارد براى 
پرسپولیس و سى و هفت هشت میلیارد براى استقالل. این 

به عالوه درآمد تلویزیون و اپراتور بود.
حسینى تأکید کرد: من قرعه کشــى ها را در اوج سالمت 

انجام مى دادم و جوایز را به دست مردم مى رساندم.

ســرى جدید برنامه «فرمول یک» با اجراى سید 
على ضیاء، در ایــام عید قربان روى آنتن شــبکه 

یک مى رود.
در ســرى جدید این برنامه، از افرادى که در حوزه 
خوانندگى فعالیت دارند دعوت شــده قطعه اى را با 
موضوع «ایران و همدلى» براى برنامه ارسال کنند. 
قرار اســت خواننده هاى حرفه اى تر آهنگ ها را به 

صورت زنده در برنامه «فرمول یک» اجرا کنند.
برنامه «فرمول یک» کارى از گروه اجتماعى شبکه 
یک سیماست و ســید على ضیاء، تهیه کنندگى و 

اجراى آن را برعهده دارد.

بازیگر سرشــناس ســینماى هند که این روزها به دلیل ابتال به ویروس کرونا در پخش سرى جدید «فرمول یک»؛ به زودى
بیمارستان بسترى است، از عشق و دعاى مردم تشکر کرد.

«آمیتاب باچان»، بازیگر 77 ساله بالیوودى که به تازگى به ویروس کرونا مبتال شده 
است، در پیامى در صفحه توییتر خود نوشت: «در این روزهاى سخت، تمام روزم با 
پیام هاى محبت آمیز شما پر شده است و در اینجا بهترین کارى که مى توانم انجام 
دهم، تشکرى صمیمانه از شماســت.»  آمیتاب باچان به همراه پسرش «آبیشک 
باچان» که او نیز به ویروس کرونا مبتال شده است، در بیمارستانى در شهر بمبئى 
بسترى هستند.  «آیشواریا راى»، دیگر ستاره معروف بالیوودى و عروس خانواده 
باچان به همراه دختر هشت ساله اش نیز درگیر بیمارى کرونا و تحت مراقب پزشکى 
هستند. بیش از 1/1 میلیون نفر تاکنون در هند به ویروس کرونا مبتال شده اند و 28 

هزار نفر هم جان خود را از دست داده اند.

پیام «آمیتاب باچان» به مردم هند، از بیمارستان

روایت مجرى معروف از بازگشت دوباره اش به اجراى تلویزیونى

حسینى: «عصر جدید» پیشنهاد من بود

فیلم سینمایى «مسخره باز» به کارگردانى همایون غنى زاده روز سه شنبه به 
نمایش خانگى آمد اما همایون غنى زاده توصیه به ندیدن این فیلم کرد.

«مسخره باز» براى اولین بار در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش 
درآمد و از 17 مهر 98 در سینماهاى کشور اکران شد و به فروشى بیش از سه 
میلیارد تومان دست یافت. همایون غنى زاده، کارگردان فیلم «مسخره باز» 
پستى را به اشتراك گذاشت و از مردم خواست که نسخه منتشر شده این فیلم 

سینمایى را فعًال، نبینند. این کارگردان کشورمان با انتشار این پست نوشت:
«دوستان، نسخه "مسخره باز" که در فیلیمو و نماوا در حال پخش است ناکامل 
و مخدوش شده است. در حال تالش براى رفع مشکل هستم. لطفاً این نسخه را 

نبینید. قطعاً پیگیرى حقوقى خواهم کرد. همایون غنى زاده.»
«مسخره باز» اولین فیلم بلند سینمایى همایون غنى زاده است که روایتى از 
ماجراى جوانى که شیفته بازیگرى اســت و در یک سلمانى کار مى کند را به 
تصویر مى کشد که چگونه عشق به بازیگرى باعث شده است هر شب بعد از 

اتمام کار سر تمرین بازیگرى حاضر شود.
غنى زاده که 20 سال سابقه حضور در تئاتر را دارد، تاکنون نمایش هاى پرفروشى 
نظیر «کالیگوال»، «مى  سى  سى  پى نشسته مى میرد»، «ملکه زیبایى لى  نین»، 
«در انتظار گودو» و... را به روى صحنه برده و به عنوان اولین ساخته سینمایى 
خود، «مسخره  باز» را ساخت که از فیلم هاى پرفروش و تحسین شده پاییز سال 
گذشته محسوب مى شود. در خالصه داستان فیلم «مسخره باز» آمده است: 
«تو پرورشگاه صدام مى کردند مسخره باز! اما من مشت محکمى حواله صورت 
یکیشون کردم تا داستان رو شروع کنم.» على نصیریان، هدیه تهرانى، صابر 
ابر، فرهاد اصالنى، رضا کیانیان، بابک حمیدیان، محسن حسینى، داریوش 
موفق و... بازیگران فیلم «مسخره باز» را تشکیل مى دهند. فیلم «مسخره باز» 
در اولین تجربه اکران در جشنواره فجر موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر 
نقش مکمل مرد( على نصیریان)، بهترین فیلم اول، بهترین فیلم هنر و تجربه 

و بهترین جلوه هاى ویژه بصرى شد.

«سیلوستر استالونه» به دلیل این ادعا که اگر «رمبو» در زندگى واقعى وجود 
داشت با ماسک زدن در پاندمى کرونا مخالفت مى کرد، انتقادات زیادى را 

متوجه خود ساخت.
این بازیگر 74 ساله تصویرى از فیلم اکشــن «اولین خون» و شخصیت 
«رمبو» بدون ماسک که از او پرســیده بودند: «پسرم، ماسکت کو؟» در 
صفحه  اینستاگرامش منتشــر کرد و با افزایش انتقادات، مجبور به حذف 
آن شد. اســتالونه ذیل این تصویر نوشــته بود: «اگر "اولین خون" امروز 

ساخته مى شد...»
بسیارى از دنبال کنندگان استالونه معتقد بودند که این بازیگر به بحث هاى 
دنباله دار در مورد زدن ماسک در مکان هاى عمومى که به یک بازى سیاسى 
تبدیل شــده و میان مردم آمریکا دو دستگى انداخته دامن مى زند. یکى از 
کاربران مى نویسد: «در این صورت، "جان رمبو" مرتکب اشتباه مى شد.» 
کاربر دیگرى اضافه کرد: «به این ترتیب "رمبو" شخصیت شرور داستان 
مى شد.» کاربر دیگرى نوشت: «پس واقعًا فکر مى کند "رمبو" است. چه 

توهمى.»
استالونه على رغم انتشار این تصویر بارها با ماسک دیده شده است. از زمان 
شــروع پاندمى دولت ها پیام هاى ضد و نقیضى در مورد لزوم زدن ماسک 
صادر کرده اند. با این حال، تحقیقات زیادى ثابت کرده است که پوشاندن 
دهان و بینى با ماسک از گســترش ویروس جلوگیرى مى کند. در بریتانیا 
ماسک زدن در سوپرمارکت ها و فروشــگاه ها از 24 ژوئیه اجبارى شده و 

کسانى که این قانون را رعایت نکنند تا 100 پوند جریمه خواهند شد. 
استالونه در پنج فیلم نقش «جان رمبو»، کهنه سرباز جنگ ویتنام را بازى 
کرد. آخرین قسمت فیلم در سال 2019 با عنوان «آخرین خون» عرضه شد 
و در حالى که با بودجه  50 میلیون دالرى ساخته شده بود 90 میلیون دالر 

در سراسر دنیا فروخت.

مریم امیرجاللى، پیشکسوت سینما و تلویزیون با اشاره به 
خصوصیات اخالقى و شخصیتى زنده یاد احمدپور مخبر، 
از وى به عنوان انسانى همراه و دوست داشتنى ، بى آزار و 

بى حاشیه یاد کرد.
امیرجاللى درباره تجربه کار و شــخصیت زنده یاد احمد 
پورمخبر اظهار کرد: تجربه یک کار مشــترك در سریال 

«ترش و شــیرین» که فکــر مى کنم اولیــن همکارى 
مشــترك او با رضا عطاران بود را دارم کــه براى بازى 
دعوت شد. مرحوم پورمخبر آن روز همراه پسرش براى 
تست بازیگرى آمده بود و عطاران پس از تست بازیگرى 
او را انتخاب کرد و ما در کنــار هم کار کردیم. وى افزود: 
آن مدتى که در ســریال «ترش و شــیرین» در کنار او 
کار کردم، بســیار نازنین، همراه و دوســت داشتنى  بود؛ 
روحش شــاد چرا که آدمى بى آزار و بى حاشــیه بود که 
کارى به کار کســى نداشــت.امیرجاللى تصریح کرد: 
مقدارى به دلیل کهولت ســن، در دیالوگ گفتن مشکل 

داشت و او را همراهى مى کردیم و هواى 
وى را داشــتیم؛ کار «ترش و شیرین» 
در کنار او کارى خاطره انگیز و دوست 
داشتنى شــد.  امیرجاللى در عین حال 
گفت: اگر زنده یاد گرجســتانى هم زنده 

بود حتمًا حرف هایى بــراى گفتن درباره 
این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون 

داشت، چراکه او هم خاطراتى را 
با مرحوم پورمخبر در سریال 

«متهم گریخت» داشت.

درســت زمانى که فکــر مى کنید بدتــر از این 
نمى شــود، بدتــر از آن هم پیــش مى آید. این 
حکایت این روزهاى فعاالن حوزه موسیقى است؛ 
هنرمندانى که در ســال هاى گذشته از فروش 
کم آلبوم ها به ســمت برگزارى پیاپى کنسرت  
در تهران و شهرستان ها روى آورده بودند، حاال 
گزینه کنسرت را هم از دست داده و بدون هیچ 
منبع درآمدى مانده اند. آینــده نامعلوم کرونا در 
ایران و جهان نیز آنها را روز به روز نسبت به آینده 

وحشت زده تر مى کند.
ماجرا از آنجا شروع شد که تمامى کنسرت ها در 
اسفند ماه سال گذشــته به علت شیوع ویروس 
کرونا لغو شدند؛ کنسرت هایى که بسیارى از آنها 
از قبل بلیت فروشى شده بودند. این مسئله عالوه  
بر خسارت مالى شدید به موسیقى ایران، باعث 
شد هنرمندان موسیقى طالیى ترین زمان براى 
اجراى کنسرت را هم از دســت بدهند. در ابتدا 
کمتر کسى باور مى کرد این ماجرا ادامه دار باشد و 
بخواهد به کنسرت هاى نوروزى هم ضربه بزند، 
اما اآلن حدود پنج ماه اســت که هیچ کنسرت 
موسیقى با حضور تماشــاگران در ایران و جهان 
برگزار نشده و هیچ هنرمند موسیقى از این راه به 

درآمد نرسیده است.
البته عده اى معتقد هستند برگزار نشدن کنسرت 
خوبى هایى هم داشته و مثًال آنها را صاحب وقت 
بیشــترى کرده تا با حوصله تر و با دقت بیشــتر 
آهنگ بســازند و بخواننــد. از طرفى یک عده 
مى گویند حال روحى مناســبى ندارند و در این 
فرصت نتوانسته اند هیچ قطعه جدیدى را ضبط 
کنند. از مرحلــه تولید که بگذریــم، هنرمندان 
موســیقى با نحوه عرضه آثارشــان هم مشکل 
دارند. شاید پیش از کرونا هم کمتر کسى به خرید 
آلبوم موسیقى رغبت نشان مى داد ولى حاال کرونا 
هم مزید بر علت شده تا هنرمندان موسیقى یک 
منبع درآمد دیگر خود را از دست بدهند. این روزها 
بیشتر از هر چیزى شاهد انتشار تک آهنگ هایى 
هســتیم که به غیر از قطعاتى که بــراى تیتراژ 
فیلم ها و سریال ها خوانده مى شود، سایر آهنگ ها 

هیچ سود مالى براى هنرمندان موسیقى ندارد.
رضا یزدانى، خواننده موســیقى پاپ راك درباره 
این موضوع گفت: اکنون شرایط براى هنرمندان 
بسیار سخت شده اســت. هزینه  زیادى صرف 
تولید قطعات جدید مى کنم ولى نمى توانم از آنها 
درآمدى کسب کنم. در حال حاضر شرایط براى 
انتشار آلبوم و برگزارى کنسرت مناسب نیست و 
همین مسئله فعالیت هاى ما را محدود کرده است.

این خواننده ادامه داد: ایــن روزها با عواملى که 
با من کار مى کننــد صحبت مى کنــم و از آنها 
درخواســت دارم فعًال از من دســتمزد نگیرند. 
اجازه بدهند شرایط بهتر شود تا کنسرت برگزار 
کنم و بتوانم با آنها تسویه کنم. در این روزها اگر 
مهربانى نکنیم به این راحتى هــا نمى توانیم از 

بحران کرونا عبور کنیم.
وى به مشکالت مالى نوازنده ها اشاره کرد و گفت: 
از زمان شیوع ویروس کرونا کنسرت ها تعطیل 
شدند و تولیدات موســیقى کاهش چشمگیرى 
داشتند که همین مسئله باعث مى شود نوازنده ها 
در شرایط مناسبى از نظر مالى به سر نبرند چرا که 
تمام درآمد آنها از بین رفته است. امیدوارم براى 
این دوستان فکر شــود تا کمى از مشکالت آنها 

کاسته شود.

فیلم «مسخره باز» را فعالً نبینید!

خاطرات مریم امیرجاللى
 از احمد پورمخبر

داشت و او را همراهى مى کردیم و هواى 
وى را داشــتیم؛ کار «ترش و شیرین»

در کنار او کارى خاطره انگیز و دوست 
داشتنى شــد.  امیرجاللى در عینحال

گفت: اگر زنده یاد گرجســتانى هم زنده 
بود حتمًا حرف هایى بــراىگفتن درباره
این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون 

داشت، چراکه او هم خاطراتى را 
با مرحوم پورمخبر در سریال 

«متهم گریخت» داشت.

و بهترین جلوه هاى ویژهبصرى شد.ت هر شب بعد از 

فیلم ســینمایى «هفت و نیم» به کارگردانى و نویســندگى نوید محمودى و تهیه کنندگى جمشید محمودى از 
چهارشنبه 8 مرداد ماه در سامانه هاى فیلیمو و نماوا نمایش داده مى شود.

«هفت و نیم» که محصول مشترك ایران و افغانستان است، ماجراى زندگى هفت دختر افغانى و ایرانى را در هفت 
اپیزود به صورت ســکانس پالن روایت مى کند، این فیلم قصه دخترانى است که جمعه شب مراسم عروسى آنها 

برگزار شود اما هر کدام از آنها به نوعى درگیر مسئله اى هستند.
نوید محمودى، غزال طالیى هشتمین جشنواره جهانى فیلم پارسى را براى فیلم «هفت و نیم» دریافت کرده است.

اظهارنظر جنجال  برانگیز 
«سیلوستر استالونه» درباره ماسک

«هفت و نیم» 
از 8 مرداد اکران 
آنالین مى شود

ضربه مهلک کرونا به موسیقى

رضا یزدانى: 
شرایط براى هنرمندان 
بسیار سخت شده است

  مصطفى قاسمیان/ خبرگزارى صبا |
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تیم فوتبال ذوب آهن در هفته بیست  و ششم رقابت هاى 
لیگ برتر به مصاف تیم فوتبال فوالد خوزســتان خواهد 

رفت.
 هفته یازدهم از دور برگشت رقابت هاى لیگ برتر فوتبال 
امشــب با برگزارى هفت دیدار آغاز مى شود که در یکى 
از حســاس ترین بازى هاى آن ذوب آهن باید در ورزشگاه 
الغدیر اهواز به مصاف فوالد خوزســتان با مدیریت سعید 
آذرى، مدیرعامل سابق سبزپوشان برود. دیدارى سخت 
و 6 امتیازى که نتیجه آن عالوه بــر دو تیم برگزارکننده، 
براى تیم هاى استقالل، شهرخودرو، صنعت  نفت و حتى 
سپاهان و تراکتور حائز اهمیت است و مى تواند تنور لیگ را 

در هفته هاى پایانى داغ تر کند.
سبزپوشان اصفهانى در شــرایطى راهى اهواز مى شوند 
که هفته گذشــته در یک بازى پر حــرف و حدیث مقابل 

ماشین سازى شکست خوردند.
فوالدى ها نیز در هفته گذشــته رقابت هاى لیگ مقابل 
پرسپولیس صدرنشین شکست خوردند و براى ماندن در 

کورس سهمیه چاره اى جز پیروزى در این دیدار ندارند.
تقابل ذوب آهن و فوالد را مى توان به نوعى فینال نیم فصل 
دوم به شمار آورد؛ پرسپولیس براى تثبیت قهرمانى تنها به 
2 امتیاز دیگر نیاز دارد و فوالد با توجه 2 بازى عقب افتاده اش 
تنها تیمى است که در صورت پیروزى در تمام بازى هاى 
باقیمانده و امتیاز از دست دادن سرخ هاى پایتخت، از شانس 

اندکى براى قهرمانى برخوردار است و ذوب آهن در صورت 
پیروزى مقابل فوالد عمًال قهرمانى پرسپولیس را تثبیت 
مى کند و عالوه بر آن شــانس دیگر تیم همشهرى اش 

سپاهان را براى کسب سهمیه افزایش خواهد داد.
ذوب آهن در دو بازى گذشــته روند رو به رشدى را شروع 
کرده اســت؛ شــاگردان بوناچیچ بعد از شکست سنگین 
مقابل پیکان، نمایش چشــم نوازى مقابل شاهین ارائه 
دادند و پیروزى ارزشــمندى را کســب کردند؛ در بازى 
مقابل ماشین سازى نیز على رغم شکست بازى باکیفیت و 
تماشایى را به نمایش گذاشتند. اوج گیرى دوباره بازیکنان 
هجومى این تیم از جمله اسماعیلى فر، مهدى پور، پهلوان 
و درخشش ایوان مارکوویچ شــرایط سبزپوشان را در فاز 
هجومى بهبود بخشیده و بازگشت دارکو بیدوف نیز دست 

لوکا را براى تغییرات مدنظرش باز گذاشته است.
سبزپوشان اصفهانى در فاز دفاعى و پس از تغییرات مدنظر 
بوناچیچ از شرایط بهترى برخوردارند، با این حال اشتباهات 
مرگبار و خطاهاى بى مورد مدافعان ذوب آهن مى تواند براى 

این تیم دردسرساز شود.
یکى از چالش هاى اصلى بوناچیچ در این دیدار پر کردن خأل 
حدادى فر خواهد بود، کاپیتان خوش اخالق ذوبى ها که با 
اخراج هفته گذشته مقابل فوالد غایب است، نقش محورى 
در طراحى حمالت ذوب آهن دارد و بوناچیچ باید براى پر 

کردن این خأل فکرى کند.

ذوب آهن مقابل فوالد کار سختى پیش  رو دارد؛ سبزپوشان 
اصفهانى باید مقابل تیمى به میدان برود که از ســه بازى 
قبلى خود دو برد و یک شکست به دست آورده و با 39 امتیاز 

در رده ششم جدول جاى دارد.
قرمزپوشان اهوازى با شکست مقابل پرسپولیس در هفته 
گذشته، از جمع مدعیان فاصله گرفتند و با توجه به دو بازى 
عقب افتاده شان شانس خوبى براى بهبود جایگاه  خود در 
جدول و حتى کسب سهمیه آسیایى دارند و همین امر انگیزه 

آنها را دوچندان کرده است.
فوالد در فصل جارى تیم قدرتمندى اســت و بازى بسته 
و تخریبى را به نمایش مى گذارد. شاگردان نکونام در فاز 
هجومى شرایط خوبى داشته و در خط میانى و حمله خود 
بازیکنان با کیفیت زیادى از جمله فرشاد احمدزاده، محمد 
آبیشک، حسن بیت سعید و پاتوســى را در اختیار دارد که 

مى توانند براى ذوبى ها دردسرساز شوند.
در فاز دفاعى فوالدى ها شرایط خوبى دارند و آمار 15 گل 
خورده نشان دهنده عملکرد خوب فوالدى ها در خط دفاعى 
است. بوناچیچ در این دیدار با توجه به بازى در زمین حریف 
و گرماى طاقت فرساى اهواز کار سختى را در پیش دارد. 
اصلى ترین چالش او تزریــق آرامش و روحیه و دور  کردن 
استرس از بازیکنان ذوب آهن اســت. امرى که اگر در آن 
موفق شود، امیدوارى هاى زیادى را به اردوى سبزپوشان 

تزریق خواهد کرد.

ذوب آهن و فوالد امشب در اهواز

باالخره رسیدید به تیم آذرى

لیگ نوزدهم به هفته هاى پایانى خود نزدیک مى شود 
و سرنوشــت قهرمانى فصل تا تقریباً روشن شده است؛ 
پرسپولیس صدرنشین با اختالف 15 امتیازى با تیم دوم 
جدول، براى قطعى کــردن قهرمانیش تنها به 2 امتیاز 
دیگر نیاز دارد و بــا توجه به بازى هــاى باقیمانده باید 

سرخپوشان پایتخت را قهرمان این فصل دانست.
با این حال فاصله امتیــازى اندك تیم هاى دوم تا هفتم 
جدول و رقابت سنگین آنها بر سر کسب سهمیه  آسیایى 
تنور لیــگ را همچنــان داغ نگه داشــته و بازى هاى 

باقیمانده به اوج حساسیت خود رسیده است.
بر همین اساس سپاهان در یکى از مهمترین دیدارهاى 
هفته بیست وششــم باید به مصاف صنعت  نفت آبادان 
برود؛ دیدار سخت و فینال گونه که نتیجه آن عالوه بر 2 
تیم براى تیم هاى استقالل، فوالد، تراکتور و شهرخودرو 
حائز اهمیت اســت و مى تواند سرنوشــت زردپوشان 
اصفهانى را براى باقى  ماندن و یا حذف از جمع مدعیان 

سهمیه یکسره کند.
سپاهان در حالى آماده مصاف با صنعت  نفت مى شود که 
هفته گذشته مقابل تراکتور تن به شکست داده و فاصله 
این تیم با صدر جدول به 16 امتیاز رســید. زردپوشان 
اصفهانى 42 امتیازى بوده و با دلیل تفاضل گل بیشتر 

نسبت به شهرخودرو، در رده سوم جدول جاى دارند.
در آن سو، بازیکنان صنعت  نفت در شرایطى آماده این 

دیدار مى شوند که با 37 امتیاز در رده هفتم جدول قرار 
داشته و تنها 5 امتیاز با سپاهان فاصله دارند و در صورت 

پیروزى در این دیدار جایگاهشان بهبود مى یابد.
زردپوشان اصفهانى در این دیدار مقابل تیمى به میدان 
مى روند که در فصل جارى نتایج خوبى را کسب کرده و 
نخستین شکست شــاگردان قلعه نویى را در لیگ رقم 
زده است؛ با این حال، صنعت  نفت نیز شرایط مشابهى 
با ســپاهان دارد و در آغاز مجدد لیگ نتوانســته نتایج 

درخشان قبلى را تکرار کند.
شــاگردان ســراج در چهار دیدار آخر خود تنها 4 امتیاز 
به دست آورده و یک برد، یک مســاوى و دو شکست 
حاصل کار آنها در هفته هاى قبلى است. سپاهانى ها نیز 
در چهار بازى آخر خود تنها 5 امتیاز به دست آورده اند و 
یک برد، دو مساوى و یک شکست، حاصل کار شاگردان 

قلعه نویى در هفته هاى گذشته بوده است.
تقابل ســپاهان و صنعت  نفت تحت تأثیر نتیجه بازى 
تیم هاى شــهرخودرو و تراکتور قرار دارد. زردپوشــان 
اصفهانى على رغم شکست تلخ هفته گذشته و سقوط به 
رده سوم جدول، هنوز از شانس کسب سهمیه برخوردارند 
و در صورت پیروزى مقابل صنعت  نفت و از دست دادن 
امتیاز توسط تراکتورى ها، مى توانند جایگاهشان را پس 

بگیرند و شانس اول کسب سهمیه باشند.
سپاهان مقابل صنعت  نفت کار ســختى پیش رو دارد؛ 

زردپوشان اصفهانى باید مقابل تیمى به میدان بروند که 
در فصل جارى نتایج درخشانى کسب کرده و با کسب 
ده برد، هفت مساوى و هشت شکست در کسوت یک 

مدعى جدى ظاهر شده است.
طالیى پوشان آبادان در فاز هجومى شرایط خوبى دارند و 
از مهاجمان خالق و زهردارى بهره  مى برند. صنعت  نفت 
در میانه میدان نیز با حضور بازیکنانى مانند طالب ریکانى، 
مهدى حنفى و مصطفى احمدى شرایط خوبى دارد و از 
هافبک هاى خالق و مؤثرى بهره مى گیرد. در فاز دفاعى 
اما عملکرد طالیى پوشان آبادن چندان دلچسب نبوده و 
28 گل خورده نشان از ضعف این تیم در فاز دفاعى دارد.

از طرف دیگر شاگردان قلعه نویى با شروع مجدد لیگ 
از فرم ایده آل خود خارج شــده و نسبت به گذشته افت 

فاحشى داشته اند.
روند نزولى ســپاهانى ها در چند هفته گذشــته صداى 
بسیارى از دوســتداران و هواداران این تیم را درآورده 
و انتقادات زیادى علیه قلعه نویى و تیمش در پى داشته 
اســت و همین امر فشــار مضاعفى را به زردپوشــان 

اصفهانى وارد مى کند.
عالوه بر آن افــت فاحش مهاجمان ســپاهان در کنار 
اشتباهات مرگبار خط دفاعى شرایط سپاهان را سخت تر 
از قبل کرده و زردپوشان اصفهانى براى پیروزى باید با 

تمرکز کامل به میدان بروند.

سپاهان- صنعت  نفت آبادان امشب در نقش جهان

باید، باید و باید ببرى بزرگوار!

مترجم سابق برانکو به خبر تمایل باشگاه هاى تراکتور و سپاهان براى جذب این مربى 
کروات واکنش نشان داد.

 عبدالصمد ابراهیمى وکیل حقوقى فوتبال اعالم کرده که مســئوالن باشــگاه هاى 
تراکتورسازى و سپاهان به دنبال مذاکره با برانکو هستند، اما مترجم سابق برانکو نظر 

دیگرى درباره این موضوع دارد.  
محمدرضا چلنگر مترجم ســابق برانکو درباره این مطلب در گفت و گویى اظهار کرد: 
من خبر رسمى درباره پیشنهاد 2 باشگاه سپاهان و تراکتور به برانکو  را نشنیده ام، اما 

این مربى قرارداد سنگینى با تیم عمانى دارد و خیلى 
سخت است که بتواند این قرارداد را فسخ کند و به 
ایران بیاید. فکر مى کنم که باشگاه پرسپولیس 
مالیات برانکو را نداده اســت و اگر این موضوع 
واقعیت داشته باشد این مربى براى سفر به ایران 

با مشکل مواجه مى شود.  
او ادامه داد: به هر حال قرارداد سنگین با عمانى ها 

و پرداخت نشــدن مالیات مسائلى هســتند که مانع 
از حضور برانکو به ایران مى شــوند. عالوه بر 

این اگر این مشــکالت حل شود  بعد از 
آن  تیم هاى خواهان برانکو باید با او 

توافق کنند.

                                                            انصافــا موقعیــت گلى که على قربانى در بازى 
سپاهان و تراکتور از دست داد عجیب و غریب بود. صحنه آنقدر باورنکردنى 

بود که حتى گزارشــگر تلویزیونى هم هاج و واج مانده بود. قربانى بعد از 
دریبل رشید مظاهرى، توپ را از زاویه اى مناسب به تور بیرون دروازه 

زده بود و بر زمین افتاده بود اما گزارشــگر بازى ابتدا با قاطعیت 
صحنه را گل اعالم کرد، ســپس دچار تردید شد، بعد دوباره 

اعالم گل کرد و از این که سپاهانى ها خوشحالى نمى کنند 
ابراز تعجب کرد و ســرانجام بعد از پخش صحنه آهســته 
گل متوجه شد که على قربانى چه شــاهکارى را رقم زده 
است! البته صحنه آنقدر عجیب بود که نمى شود ایرادى به 

گزارشگر بازى گرفت. در نهایت سپاهان این بازى را باخت و 
قلعه نویى در نشست خبرى خود گفت: «روى توپى که على قربانى 

گل نکرد، من در این چهل سال که در فوتبال هستم، ندیده بودم. برایم 
قابل هضم نیست چرا توپ قربانى گل نشد. اول فکر کردم آن توپ 

گل شــده اســت، اما وقتى دیدم بازیکنانم خوشحالى نمى کنند 
فهمیدم گل نشده است!» 

استثنائا این بار هیچ اغراقى در صحبت هاى قلعه نویى نیست 
و هنوز هم نمى شود درك کرد که قربانى چطور آن توپ را 
به بیرون زد اما قربانى از حاال باید خودش را آماده کند تا هر 
چند روز یک بار قلعه نویى در مصاحبه ها و نشســت هاى 
خبرى اش از این صحنه حرف بزند! قلعه نویى پیش از این 
هم تلویحا چند بازیکن را مقصــر ناکامى هایش معرفى 
کرده است. همین االن اگر از او درباره نتایج تیم ملى در 
مسابقات جام ملت هاى آســیا در سال 2007 بپرسید، از 
بازى با کره جنوبى و ضربات پنالتى اش حرف مى زند! 
او بارها از مهدوى کیا و خطیبى که پنالتى هاى شــان 
را از دســت دادند حــرف زده و این اتفــاق را جزو 

بدشانسى هاى خودش دانسته است. او یک بار هم 
در وقتى سرمربى استقالل بود، بعد از سوت پایان 
دربى به سمت بیژن کوشکى حمله ور شده بود 
چرا که معتقد بود او وظیفه اش یعنى یارگیرى 
من تومن با على کریمى را انجام نداده است! 
خالصه این جمله را از ما به عنوان بخشــى از 
نشست خبرى قلعه نویى در سال 1412 داشته 
باشید: «با سپاهان شایسته قهرمانى بودیم اما 
13 سال پیش قربانى توپى را گل نکرد که 40 
سال یک بار هم اتفاق نمى افتد و به خاطر 

همان صحنه قهرمانى را از دست دادیم!

قاســم حدادى فر کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن تأکید کرد اگر داور بازى 
تیمش برابر ماشین ســازى محروم هم شــود چیزى براى ذوبى ها تغییر 

نخواهد کرد.
قاســم حدادى فر در گفت وگویى در واکنش به اینکه گفته مى شــود این 
داور مدتى محروم خواهد شــد، تأکید کرد: محرومیت یا عذرخواهى داور و 
مسئوالن چه چیزى را در مورد تیم ما تغییر مى دهد؟ آیا قرار است سه امتیاز 
را به ذوب آهن بدهند؟ قطعًا این اتفاق رخ نخواهد داد. تیم ما سه امتیاز را به 
راحتى و با اشتباهات داور از دســت داد. ما واقعاً شرمنده هواداران هستیم و 
با برد در این بازى مى توانستیم حداقل شــرایط خودمان را در جدول کمى 
بهتر کنیم. هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در ادامه خاطرنشــان کرد: خیلى 

از هواداران فوتبال در این شرایط ســخت اقتصادى حداقل به این فوتبال 
دلخوش کرده اند، هر چند که معتقدم مردم این قدر مشکل و بدبختى دارند 
که دیگر فوتبال براى شان جذاب نیست و اهمیت چندانى ندارد. االن مردم 
وقتى صبح از خواب بیدار مى شوند به جاى فکر کردن به فوتبال یا تفریح هاى 
دیگر به این فکر مى کنند که قیمت گوشــت، مرغ، گوجه و ... چقدر است و 
دالر چقدر گران تر شده اســت. از طرفى در فوتبال هم اتفاقاتى رخ مى دهد 
که خیلى ها را دلسرد مى کند. کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن در پایان تصریح 
کرد: تیم ما امسال نتایجى نگرفت که در حد اعتبار و نام باشگاه باشد، ولى 
گاهى اوقات هم با اشتباهات داورى اذیت شدیم. االن هم تالش مى کنیم در 
بازى هاى بعدى عملکرد خوبى داشته باشیم و چند پله در جدول صعود کنیم.

خدا بدادت برسه قربانى!
کاپیتان سابق تیم فوتبال ذوب آهن گفت: ذوب آهِن 
بوناچیچ پرنوسان نشان داده که ناشى از تحت فشار 

قرارگرفتن در پایین جدول است.
مهدى رجب زاده در گفتگویى، در ارتباط با شــرایط 
تیم فوتبال ذوب آهن در آســتانه دیدار با تیم فوالد 
در اهواز در چارچوب دیدار هاى هفته بیست و ششم 
لیگ نوزدهم، اظهار کرد: دیدار با فوالد در اهواز بازى 
آسانى نخواهد بود. متأســفانه در دیدار قبلى مقابل 
ماشین سازى، داورى بازى اصًال خوب نبود و یکى از 

ضعیف ترین قضاوت هایى بود که من در عمر دیدم. 
وى در ادامــه در خصوص آینــده ذوب آهن با وجود 
بوناچیچ، تصریح کرد: در حال حاضر که او به عنوان 
ســرمربى ذوب آهن انتخاب شــده همه باید از این 
مربى حمایت کنیم تا به موفقیت برسد. تیم بوناچیچ 
پرنوسان ظاهر شــده، آنها چهار گل از پیکان تهران 
دریافت کردند و به شاهین شــهردارى بوشهر پنج 

گل زدند. 
کاپیتان سابق تیم فوتبال ذوب آهن در پایان پیرامون 
نتایج اخیر این تیم، خاطرنشان کرد: دلیل نوسان تیم 
بوناچیچ، ناشى از شــرایط روحى و عصبى بازیکنان 

بوده که بــه دلیل قــرار گرفتن در منطقــه خطر و 
نزدیکى به منطقه سقوط اســت. در واقع، در زمانى 
که بوناچیچ بــراى حضــور روى نیمکت ذوب آهن 
انتخاب شد، بسیارى از کارشناســان با این انتخاب 
مخالف بودند، چون او به جز مقطعى که در سپاهان 
بوده، در سال هاى اخیر خوب نتیجه نگرفته است اما 
باید به انتخاب باشگاه احترام گذاشت و به موفقیت 

تیم کمک کرد.

مهدى رجب زاده:

  بوناچیچ پرنوسان بوده است
ک

ت

ت

صافــا موقعیــت گلى که على قربانىدر بازى
 عجیب و غریب بود. صحنه آنقدر باورنکردنى 

یونى هم هاج و واج مانده بود. قربانى بعد از 
 از زاویه اى مناسب به تور بیرون دروازه 

ما گزارشــگر بازى ابتدا با قاطعیت 
ـپس دچار تردید شد، بعد دوباره 

پاهانى ها خوشحالى نمى کنند 
بعد از پخش صحنه آهســته 
ى چه شــاهکارى را رقم زده

ب بود که نمى شود ایرادى به 
ت سپاهان این بازى را باخت و 

ود گفت: «روى توپى که على قربانى
ل که در فوتبال هستم، ندیده بودم. برایم 

ربانى گل نشد. اول فکر کردم آن توپ 
یدم بازیکنانم خوشحالى نمى کنند 

 صحبت هاى قلعه نویى نیست 
د که قربانى چطور آن توپ را 
اید خودش را آماده کند تا هر 
 مصاحبه ها و نشســت هاى 
 بزند! قلعه نویى پیش از این 
صــر ناکامى هایش معرفى 
 او درباره نتایج تیم ملى در 
7ا در سال 2007 بپرسید، از 
 پنالتى اش حرف مى زند! 
ىکه پنالتى هاى شــان 
ه و این اتفــاق را جزو 
ه است. او یک بار هم
، بعد از سوت پایان
حمله ور شده بود 
ش یعنى یارگیرى
جام نداده است!
وان بخشــى از
2ل1412 داشته 
رمانى بودیم اما 
0گل نکرد که 40
به خاطر  تد و

ت دادیم!

قاســم حدادى فر کاپیتان تی
تیمش برابر ماشین ســازى

نخواهد کرد.
قاســم حدادى فر در گفت وگ
داور مدتى محروم خواهد شــ
مسئوالن چه چیزى را در مور
را به ذوب آهن بدهند؟ قطعًا ای
راحتى و با اشتباهات داور از دس
با برد در این بازى مى توانستی
بهتر کنیم. هافبک تیم فوتبال

ت برسه قربانى!

ل به این فوتبال
 و بدبختى دارند
دارد. االن مردم
ال یا تفریح هاى
و ... چقدر است و
قاتى رخ مىدهد
پایان تصریح  در
شگاه باشد، ولى
الش مىکنیم در
ول صعود کنیم.

بود. متأســفانه در دیدار قبلى مقابل هد
ى، داورىبازى اصًال خوب نبود و یکى از 

 قضاوت هایى بود که من در عمر دیدم. 
در خصوص آینــده ذوب آهن با وجود  ـه
صریح کرد: در حال حاضر که او به عنوان 
ذوب آهن انتخاب شــده همه باید از این 
تکنیم تا به موفقیت برسد. تیم بوناچیچ 
هر شــده، آنها چهار گل از پیکان تهران 
دند و به شاهین شــهردارى بوشهر پنج 

قتیم فوتبال ذوب آهن در پایان پیرامون 
ن تیم، خاطرنشان کرد: دلیل نوسان تیم 
از شــرایط روحى و عصبى بازیکنان  شى

تیم کمک کرد.

قاسم حدادى فر: 
فکر به گرانى ها دیگر جایى براى فوتبال نگذاشته است

آمدن برانکو به ایران
 خیلى سخت است

م ی ر و بر ب ور ر نو پ ب
م عمانى دارد و خیلى 

د را فسخ کند و به
گاه پرسپولیس 
گر این موضوع 
ى سفر به ایران 

سنگین با عمانى ها 
ى هســتند که مانع 

وند. عالوه بر 
د  بعد از 

د با او 

  آى اسپورت |
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اخطار اجرایى
شماره: 971/98 حل 12 به موجب رأى شماره 1772 تاریخ 98/8/29 حوزه 12 شوراى 
حل اختالف شهرستان خمینى شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه پژمان فارقى 
فرزند مرتضى نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ شش میلیون و 
هشتصد و نود هزار ریال وجه یک فقره چک شماره ى 253118 مورخ 96/2/18 عهده 
ى بانک ملى بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
تا زمان اجراى حکم و پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصد و شانزده هزار ریال بابت هزینه 
دادرســى و حق الوکاله ى وکیل در حق خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت مهدى 
(عج) با مدیرعاملى آقاى غالمحسین عموسلطانى با وکالت خانم اکرم صالح پور نشانى: 
خمینى شهر- خ امام جنوبى- کوچه شترگلو نشانى وکیل: بروجن- گندمان- بلوار اصلى- 
رو به روى دادگسترى و پرداخت نیم عشــر دولتى به صندوق دولت. رأى صادره غیابى 
اســت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 

محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 

922043 شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر/4/240
نظریه کارشناسى

شــماره 942/26/18 –سرهنگ بازنشسته راهور فیروز عســگرى- کارشناس رسمى 
دادگسترى – رشته امور وسائط نقلیه موتورى زمینى به شــماره پروانه 942 – ریاست 
محترم شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد  با احترام بازگشت 
به شماره 970/98 مورخه 99/3/27 اشعار مى دارد به محض وصول نامه و مطالعه متن 
آن مبنى بر ( تقاضاى بازدید از یک دستگاه ســوارى دنا به شماره انتظامى 837 ن 52 
ایران 53 و تعیین میزان خسارت وارده به نرخ روز به خودروى مذکور ) ، به اتفاق خواهان 
از یک دستگاه سوارى دنا به شماره انتظامى 837 ن 52 ایران 53 ، مدل 1396 ، شماره 
موتور*147H0343710* شماره شاسى *NAAW01HE1HE476443* بازدید 

معمول : وســیله نقلیه فوق از ناحیه پهلوى چپ شامل : درب جلو چپ ، درب عقب چپ 
، گلگیر عقب چپ ، خسارت دیده است ، که با بررســى و تحقیق پیرامون قیمت لوازم و 
قطعات مورد نیاز ، دســتمزد صافکار ، نقاش ، به نظر اینجانب میزان خسارت وارده به 
خودرو پنجاه و هفت میلیون ریال ، افت قیمت هفتاد و پنــج میلیون ریال ، زمان الزم 
جهت توقف و تعمیرات ده روز ، هزینه ایاب و ذهاب این ایام سه میلیون ریال ، در نتیجه 
مجموعًا به ریال : 135000000=3000000+75000000+57000000 معادل سیزده 
میلیون و پانصد هزار تومان برآورد و اعالم مى گردد.  922820/م الف – فیروز عسگرى 
کارشناس رســمى دادگسترى- شعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد/4/241
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 139985602008001399 تاریخ ارســال نامه: 1399/04/30 نظر به 
اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره:  218 فرعى از 76 اصلى که بشماره 
2530 فرعى تبدیل گردیده یک و در دفتر ســه 430 صفحه 428 بنام محمدتقى امینى 

ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
139921702008006158- 99/4/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره: 31399- 99/4/21 به گواهى دفترخانه 140 بهارستان رسیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 923471 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/4/242

وزارت بهداشــت ژاپن از داروى دگزامتازون به عنوان 
دومین داروى مؤثر براى مبارزه بــا کرونا خبر داد. نکته 
بسیار مهم درباره این دارو اینکه هم ارزان است و هم به 

وفور در بازار یافت مى شود.
در سراسر جهان داروهاى متنوعى براى مقابله با ویروس 
کرونا استفاده مى شود. رایج ترین دارویى که براى مقابله 
با کرونا به خوبى جواب داده و تأیید ســازمان بهداشت 
جهانى را به دنبال داشــته «رمدسیویر» است که توسط 

یک شرکت آمریکایى تولید مى شود.
اما مشکلى بزرگى که وجود دارد این است که آمریکا با 
دســتور «دونالد ترامپ» اجازه صادر کردن این دارو را 

نمى دهد و آن را براى مصرف داخلى در نظر گرفته است.
اما وزارت بهداشت ژاپن اعالم کرده بعد از تجربه خوبى 
که انگلیسى ها در استفاده از دگزامتازون براى مبارزه با 
کرونا داشــته اند این دارو را به عنوان گزینه دوم براى 

استفاده مبتالیان در نظر گرفته است.
نتایج آزمایشات اعالم شده توســط محققان در آمریکا 
در ماه گذشته نشان داد که دگزامتازون اولین دارو براى 
نجات مبتالیان به کروناســت تا  جایى که خبرگزارى 
«کیودو» ژاپن به نقل از دانشــمندان نوشت: «این دارو  
یک پیشــرفت بزرگ در تالش براى مقابله با بیمارى 

همه گیر ویروس کروناست.»

رکوردشــکنى کرونا در مازندران همچنان ادامه دارد و در 
موج جدید، دامنه ابتالى آن به روســتاها و بین کودکان و 
افراد کم سن و سال رسیده است. اعمال محدودیت هاى 
جدید با اوج گیرى کرونا در مازندران هر روز بیشتر مى شود 
و این ویروس ناخوانده، بخش هاى مختلف کسب و کار و 

فعالیت هاى اجتماعى را در استان از نفس انداخته است.
بررسى ها و تحلیل ها نشــان مى دهد که بیشتر مبتالیان 
مازندران در مجالس عروسى و دورهمى هاى خانوادگى به 
این بیمارى مبتال شدند و با این حال باز، بازار عروسى هاى 
زیرزمینى که به صورت غیرقانونــى در تاالرباغ ها برگزار 

مى شود، داغ است.

تعطیالت پایانى هفته، ســفر مهمانان از پایتخت و دیگر 
شهرهاى کشور از یک سو، سفر بومى به مناطق ییالقى 
و کوهستانى از سوى دیگر نگرانى ها پیرامون اوج گیرى 
این بیمارى را بیشتر کرده است. روستاهاى مازندران که 
در مرحله اول بیمارى کرونا نسبت به شهرها، کمتر درگیر 
بیمارى شده بود، با گرم شدن هوا و سفر بومى به مسافران 
در تعطیالت پایان هفته به مناطق ییالقى و کوهستانى، این 

مناطق را مهد بیمارى کرونا کرده است.
کرونا و اوج گیرى دوباره آن سبب شد تا کسب و کارهاى 
محلى آسیب ببیند و بســیارى از کسبه و فعاالن صنفى با 

مشکالت عدیده اى مواجه شوند. 

گزینه دوم ژاپن 
براى مبارزه با کرونا

کوچ بیمارى به روستاها و 
ییالقات مازندران

3 دلیل براى قرمز شدن ایالم
ایـالم از جمله اسـتان هایى اسـت که جزو    رکنا |
مناطق قرمز اعالم شده است. شاید باور نکردنى باشد اما 
بسیارى از مردم در این استان مى گویند بیمارى کرونا یک 
شـایعه اسـت. برخى هم معتقدند بدن هاى قوى دارند و 
امکان ندارد به کرونا مبتال شوند. برخى نیز در سال هاى 98 
و 99 از نظر اقتصادى ضعیف شده اند و امکان رعایت کردن 

توصیه هاى بهداشتى براى آنها میسر نیست.

براى تست کرونا کجا برویم
بـر اسـاس اعـالم وزارت    دیده بان ایران |
بهداشت، افراد مشکوك به کرونا براى تست رایگان کرونا 
باید به مراکز 16 ساعته مراجعه کنند، این مراکز از افرادى 
که مشـکوك به کرونا هسـتند و با سـامانه 4030 تماس 
گرفته اند و به این مراکز ارجاع داده شده اند، تست رایگان 

کرونا مى گیرند.
 

با چین همکارى مى کنیم
  ایسنا| رئیس جمهورى آمریکا گفت: در صورتى 
که هر کشورى از جمله چین بتواند اول به تولید موفقیت آمیز 
واکسن کووید-19 دست یابد، دولت آمریکا آماده همکارى 
با آن است. «دونالد ترامپ» تأکید کرد پیشرفت خوبى در 
درمان و تولید واکسن کووید-19 در ایاالت متحده حاصل 
شده است.  واکسن احتماًال بسیار زودتر از انتظار به دست 
مى آید و فوراً در دسـترس قرار مى گیرد و ارتش آمریکا در 

روند توزیع آن نقش خواهد داشت.

آگهى تغییرات
شرکت ساختمانى عرش گستر سازه اسپادانا ســهامى خاص به شماره ثبت 46915 و شناســه ملى 10260649880 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجتبى عاطفى نیا کدملى 1292775211 و منصور همتى دهاقانى کدملى 1292966726 
و هاجر وفادار دهاقانى کدملى 5129601157 بســمت اعضــاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. صبا ســلیمیان دهکردى 
کدملى4610287188 و فهیمه قدیرى طادى کدملى1292956305 به ترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (922076)

آگهى تغییرات
شرکت مدار درخشان آب سهامى خاص به شماره ثبت 63764 و شناسه ملى 14008861346 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/04/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت اضافه گردید : «ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : 
تولید در زمینه مواد شوینده صنعتى -بهداشتى -اتومبیل و فرآورده هاى آن -مواد شوینده انسانى و فرآورده هاى آن -مواد ضد عفونى الکلى و غیر الکلى -مواد آرایشى 
و بهداشتى -کیت هاى تشخیص مواد مخدر و کیت تشخیص الکل و کیت تشخیص سنگ کلیه و تجهیزات پزشکى ، پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح» 
- مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان کرارج ، روستا باستان آباد، محله باستان اباد ، جاده شیراز ، کوچه گلستان ، 
پالك 0 ، طبقه همکف - کدپستى 8179116655 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 (922084)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود فنى مهندســى کارا نهاد نیک فام درتاریخ 1399/04/24 به شماره ثبت 65112 به شناسه ملى 14009289409 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مشارکت و ســرمایه گذارى در زمینه طراحى، ساخت و تولید 
و تامین، توزیع، خرید و فروش و صادرات و واردات قطعات و ســامانه هاى الکترونیکى، اپتیکى، مکانیکى و نیز قطعات و سامانه هاى مرتبط با حوزه نفت، گاز و 
پتروشیمى (بجز اکتشاف و استخراج و بهره بردارى از معادن نفت و گاز و پتروشیمى)، ماشــین آالت صنعتى در شرکت هاى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى 
- تامین و ســاخت قطعات و تجهیزات براى شــرکت هاى دولتى و خصوصى داخلى و خصوصى خارجى در حوزه فوالد و آهن – ارائه خدمات مهندسى درزمینه 
طراحى ، مشاوره ، ساخت ، نصب و اجراى ماشین آالت و دســتگاه ها و تجهیزات ، کنترل و اجراى کیفى قطعات ، ماشین آالت و دستگاه هاى صنعتى، مکانیکى و 
اپتیکى و مواد شیمیایى – طراحى، تامین، تولید، ساخت، بســته بندى، توزیع و پخش، خرید و فروش، خدمات پس از فروش، واردات و صادرات کلیه تجهیزات 
پزشکى و ابزار و قطعات پزشکى در زمینه ارتوپدى، ستون فقرات، فک و صورت، جراحى اعصاب، قلب و عروق، بیمارستانى، لوازم آزمایشگاهى، دندانپزشکى، 
چشم پزشکى، آرایشى و بهداشتى و مواد اولیه دارویى شامل کلیه داروهاى مجاز شیمیایى و بیولوژیک طبیعى و مکمل هاى دارویى و غذایى و رژیمى – ارائه کلیه 
خدمات امور بازرگانى – خرید و فروش و صــادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – ترخیص کاال از گمرکات داخلى – شــرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى اعم از داخلى ، خارجى و بین المللى – اخذ وام و تســهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى داخلى 
و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – گشایش اعتبارات اســنادى و LC براى شرکت نزد بانک ها – شرکت در نمایشگاههاى بین المللى تخصصى 
و غیر تخصصى داخل و خارج کشور – ایجاد شعب و دفاتر نمایندگى در زمینه موضوع فعالیت شــرکت در داخل و خارج از کشور – انعقاد قراردادهاى همکارى و 
مشارکت با شرکت هاى داخلى و خارجى در زمینه موضوع فعالیت شرکت – عقد قرارداد با اشــخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى در زمینه موضوع فعالیت 
شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ،
 بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله طالقانى ، کوچه چهارده معصوم [22] ، کوچه شهید محمدرضا اعتبارى ، پالك 17 ، طبقه همکف کدپستى 8159984859 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى مهدى اعتبارى به شماره ملى 1291487972 
دارنده 6000000 ریال سهم الشرکه خانم زکیه طباطبائى به شماره ملى 1291584641 دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى 
اعتبارى به شماره ملى 1291487972 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم زکیه طباطبائى به شماره 
ملى 1291584641 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ،
 بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد. در موضوع فعالیت عبارت ارائه کلیه خدمات و امور بازرگانى کلى میباشد لذا عبارت (و) از بین خدمات و امور بازرگانى برداشته شد اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (921286)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص آبین قنات جهان جوى جالل آباد درتاریخ 1398/12/12 به شماره ثبت 4715 به 
شناسه ملى 14009029485 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و اجراى کلیه طرحهاى آبیارى ،زهکشى ،مرمت و بازسازى قنات 
ها ،تاســیس و راه اندازى واحدهاى تولیدى و صنعتى مرتبط با موضوع شرکت و کشاورزى و دامپرورى امور 
عمرانى و ساختمانى خدمات بازرگانى مرتبط با موضوع شرکت اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک هاى خصوصى 
و دولتى جهت تحقق اهداف شرکت عقد قرارداد و مشارکت در طرحهاى سرمایه گذارى مرتبط با موضوع شرکت 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، دهستان صادقیه ، روستا جالل آباد، محله ندارد 
، خیابان امام خمینى غربى ، خیابان شهیدحمیدعوض زاده ، پالك 1 ، طبقه همکف کدپستى 8539165786 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 18144000 ریال نقدى منقسم به 51840 سهم 350 ریالى 
تعداد 51840 سهم آن با نام عادى مبلغ 7000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 2175 
مورخ 1398/11/29 نزد بانک ملى شعبه نجف آباد با کد 3211 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمد پاینده نجف آبادى به شماره ملى 1090259931و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى یداله جاللى جالل 
آبادى به شماره ملى 1090951515و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى محمد باستانى نجف آبادى 
به شماره ملى 1091164282و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى فرامرز جاللى جالل آبادى به شماره ملى 1091584745و به سمت عضو 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 اســالمى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
قاسم محمدى نجف آبادى به شماره ملى 1090835531 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى 
آقاى على صادقى جالل آبادى به شماره ملى 1092112898 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 نجف آباد (920638)

آگهى تغییرات
شــرکت ســاختمانى عرش گســتر 
ســازه اســپادانا ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 46915 و شناســه 
ملــى 10260649880 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/02/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : مجتبى عاطفى نیا بشماره ملى 
1292775211 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره و هاجر وفادار دهاقانى بشــماره 
ملى 5129601157 بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره و منصــور همتى دهاقانى 
بشــماره ملى 1292966726 بعنوان 
مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء مدیرعامــل و با مهر 
شرکت معتبر است. مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (922069)

روى موج کووید-19

5 مــاه از ورود کروناویروس (کوویــد- 19) به ایران 
مى گذرد و در این مــدت اخبار و اطالعات بســیارى 
درباره این ویروس، رفتار، عالیم بیمارى، دارو و درمان 
بیمارى منتشر شده است. شاید تنوع اطالعات و اخبار 
در هیچ پدیده دیگرى به اندازه کرونا نباشد. معاون وزیر 
بهداشت مى گوید که موذى گرى کروناویروس عامل 
اصلى حیات آن است، ویروسى که بر خالف اجدادش در 
حالت ضعیف هم همچنان آدم مى کشد و مبتال مى کند. 
بخش هایى از اظهارات دکتر علیرضا رئیسى را درباره 

شیوه عمل این ویروس بخوانید.  
■ســاختار ویروس کرونا به گونه اى اســت که به نظر 
مى رسد مجموعه اى از چند ویروس است. یک تکه هایى 
از ویروس شبیه هپاتیت C، یک بخش هایى شبیه ایدز 
(HIV)، یک بخش هایى شبیه آنفلوآنزاست و این ساختار 
عجیب و غریب موجب رفتارهاى عجیب و غریب شده 
است. همین موضوع هم باعث شده داروهایى که براى 
این بیمارى تجویز مى شــود در عمل هیچ تأثیر قطعى 
نداشته باشد. به همین دلیل تولید واکسن آن هم سخت 

خواهد بود.
■نکته این است که موتاسیون عجیبى در کروناویروس 
رخ نداده اســت. یک تغییرات کوچکى در ویروس رخ 
داده که به آنها بریفت یا شــیفت گفته مى شود. زمانى 
که موتاســیون در یک ویروس رخ دهد ممکن اســت 
رفتار ویروس به طور مشــخص تغییر کنــد. به تازگى  
رفتارشناسى ویروس را مطالعه کرده اند و دیده اند که اثر 

این تغییر، مسرى تر شــدن ویروس است اما این تغییر 
روى پاتوژنوســیتى ویروس و یا همــان بیمارى زایى 

ویروس تأثیر نداشته است.
■ کروناویروس، ویروس خاصى اســت. در این مدتى 
که آمده موتاســیون خاصى بر روى آن انجام نشده و 
مانند آنفلوآنزا نیســت که در مدت اول تا انتهاى پاییز 

بیش از 270 موتاسیون داشته باشد. یکى از دردسرهاى 
کروناویروس هم این اســت که در آن موتاســیون رخ 
نداده است. رفتار کروناویروس (کووید- 19) حتى مانند 
اجداد این ویروس از جمله مرس و سارس و چهار گونه 
دیگر کروناویروس و ســرماخوردگى نیســت و با آنها 

متفاوت است.

■موارد بسیار زیادى وجود دارد که این ویروس فرد را 
مبتال مى کند و فرد متوجه نمى شــود و خوب مى شود. 
یک درصدى از افراد هم ممکن اســت عالیم بســیار 
خفیفى مانند ســردرد، گلو درد و بدن درد کمى داشته 
باشند. یک درصدى از افراد هم هستند که عالیم خفیف 
دارند و نیازى هم به درمان ندارد و این افراد در منزل با 

استراحت خوب مى شوند. یکســرى از افراد هستند که 
عالیمى دارند اما نیاز به بسترى ندارند و مى توان درمان 
سرپایى براى آنها انجام داد. یکسرى از افراد هم نیاز به 

بسترى پیدا مى کنند.
■ شاید سئوال شود که چرا سارس و مرس از بین رفتند 
و همه گیر نشــدند اما براى کرونا این موضوع رخ نداد. 
نکته مهم در اینجا این است که هرچه میزان کشندگى 
و پاتوژنتیسیتى یک ویروس باالتر باشد شانس توقف 
آن خیلى بیشتر اســت چون افرادى که مبتال مى شوند 
مى میرند و دیگر زنده نیســتند که بخواهند بیمارى را 
به فرد دیگرى منتقــل کنند. ســارس و مرس باالى 
35 درصد مرگ و میــر دارند و اتفاقًا مشــکل اصلى با 
کروناویروس همین ادامــه حیات با وجود ضعیف بودن 
اســت و از همین رو در مدت طوالنى افراد بیشترى را 
مبتال مى کند. ضمن اینکه با اینکه کشــندگى کرونا از 
مرس، سارس و آنفلوآنزا کمتر است اما یکى از دالیلى که 
همه از کروناویروس مى ترسند این است که رفتارهاى 
عجیب و غریب و موذیانه دارد و افــراد زیادى را آلوده 

مى کند.
■ برخى افراد سیستم ایمنى بدنشان به گونه اى است که 
وقتى ویروس وارد بدنشان مى شود ویروس به سرعت 
تکثیر مى شود و آن را به ســرعت پخش مى کنند. این 
افراد بسیار خطرناك هستند و تعداد زیادى از افراد آلوده 
مى شوند. به عنوان مثال وقتى مى گوییم در یک عروسى 
400 نفره صد نفر مبتال شده اند دلیلش وجود یکى از این 

نمونه ها ست.

معاون وزیر بهداشت دلیل رفتار عجیب کرونا را تشریح مى کند

کرونا شبیه هپاتیت، ایدز و آنفلوآنزاست
  زهره بال/ خبرگزارى مهر |
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یکى از سئواالت رایجى که همیشه در فصل تابستان در میان طرفداران انگور 
مطرح مى شود، این است که آیا مى توان هسته انگور را جوید یا نه؟ به عبارت 

ساده تر، جویدن هسته انگور فواید یا مضراتى براى بدن دارد یا نه؟
انگور یکى از میوه هاى محبوب تابستانى است که در سراسر جهان با رنگ ها و 
گونه هاى مختلفى یافت مى شود. بعضى از انگورها فاقد هسته و بعضى از آنها 
نیز داراى هسته اند. هسته بعضى از انگورها یک عدد و برخى 
دیگر چند عدد اســت. گاهى هسته هاى 
انگور کمى براى جویدن سفت 
به نظر مى رسند و گاهى هم 
انگورها هســته هاى نرم و 

آبدارى دارند.
هرچند کــه بعضى ها 
ادعا مى کنند که هسته 
انگور در صورت جویده 
شدن طعم تلخى در دهان 

به وجود مى آورد، اما بهتر است بدانید که هسته انگور معموًال یک خوراکى بدون 
طعم است و شاید تلخى آن ناشى از گسى خود هسته باشد.

فرضیه هایى که مصرف هسته انگور را براى افراد مجاز نمى دانند، همان هایى 
هستند که مى گویند جویدن هسته انگور مى تواند خون را رقیق کند و اگر هسته 
انگور همزمان با مصرف داروهاى رقیق کننده خون مانند وارفارین اســتفاده 
شود، مى تواند فرد را به مشکل دچار کند. این فرضیه به آن دلیل رد مى شود که 
شما باید حجم بسیار فراوانى از هسته انگور را بجوید تا باعث ایجاد تداخل در 
کارکرد داروهاى رقیق کننده خون شود یا حجم بسیار باالیى از هسته انگور را 

بجوید تا خونتان رقیق شود.
 بنابراین، این فرضیه تقریبًا مردود اســت و شــما مى توانید بــدون نگرانى، 
هسته هاى انگورهاى هســته دار را همراه با میوه انگور بجوید. فقط اگر حجم 
باالیى از داروهاى رقیق کننده خون را در طول روز مصرف مى کنید، بد نیست 

که در این مورد با پزشک معالجتان نیز مشورتى داشته باشید.
 هســته انگور (خصوصًا انگورهاى بنفش، قرمز و سیاه) داراى پلى فنول هاى 
بســیار قوى اســت که مى توانند باعث کاهش قابل توجه التهاب و استرس 

اکسیداتیو در بدن شــوند. ترکیبات آنتى اکسیدانى 
موجود در هســته انگــور به کاهش خطــر ابتال به 
بیمارى هاى مزمن و ســندرم متابولیک هم کمک 

مى کنند. افرادى که به طور منظم انگور را با هسته اش 
مى خورند، کمتر با خطر افزایش قند خون، افزایش کلسترول 

خون و افزایش فشار خون روبه رو مى شوند.
 از طرف دیگــر، هســته انگــور داراى فالونوئیدهایى مانند 
اســید گالیک، کاچین و اپى کاچین اســت که همگى از طریق 

مبارزه بــا رادیکال هــاى آزاد در بــدن باعث کاهش چشــمگیر 
التهاب در بدن و بهبود عملکرد مغز و سیســتم ایمنى مى شوند. به 

همین دلیل هم جویدن هسته انگور (خصوصاً در این تابستان کرونایى) اهمیت 
فراوانى پیدا مى کند.

نکته قابل توجه دیگر درباره هســته انگور این اســت که این خوراکى حجم 
مناسبى از مالتونین را هم در خود جاى داده است. مالتونین جزو هورمون هاى 
تنظیم کننده چرخه خواب در بدن اســت. بنابراین، افرادى که اختالل خواب 

دارند هــم مى توانند انگورهاى 
هســته دار را براى وعده قبل از خواب شان انتخاب و 

مصرف کنند.

سیدانى 
ر ابتال به 
هم کمک 

هسته اش 
فزایش کلسترول 

الونوئیدهایى مانند 
از طریق که همگى

عث کاهش چشــمگیر 
ـتم ایمنى مى شوند. به 

صاً در این تابستان کرونایى) اهمیت 

اســت که این خوراکىحجم  ین
ست. مالتونین جزو هورمون هاى 
نابراین، افرادى که اختالل خواب 

دارند هــم مى توانند انگورهاى 
هســته دار را براى وعده قبل از خواب شان انتخاب و 

مصرف کنند.

جویدن هسته انگور مفید است یا مضر؟

نیز داراى هسته اند. هسته بعضى از انگورها
گ دیگر چند عدد اســت.
انگور کمى برا
به نظر مى ر

انگورها هس
آبدارى
هرچند
ادعا م
انگور
شدن طع

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى کیا خودرو آپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 23106 و 
شناسه ملى 10260439236 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مریم نورى کدملى 
1281745170 و اصغر نریمانى زمان آبادى کدملــى 6609551545 و امیر 
نریمانى کدملى 1292475072 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. مجید اســماعیلى کدملى 1291479813و محمود 
میرمحمد صادقى کدملى 1285621417به ترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین شده است. تراز مالى سال 1398 تصویب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (923182)

آگهى تغییرات
 شــرکت بازرگانى کیا خودرو آپادانا ســهامى خاص به شماره ثبت 23106 
و شناســه ملى 10260439236 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ 1399/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مریم نورى بشــماره ملى 
1281745170 بعنوان رئیــس هیئت مدیره و امیر نریمانى بشــماره ملى 
1292475072 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و اصغر نریمانى زمان آبادى 
بشــماره ملى 6609551545 بعنوان مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد رسمى و بهادار و بانکى و تعهداورو قراردادها به امضاء 
مدیرعامل و یکى از اعضاى هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (923174)

تاسیس
موسسه غیر تجارى هیات ورزشى تکواندو استان اصفهان درتاریخ 1399/04/29 به شماره ثبت 6227 به شناسه ملى 14009299587 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع : مدیریت درجهت توسعه و ارتقاء 
ورزش تکواندو از پایه تا قهرمانى با استانداردهاى فدراسیون هاى جهانى و آسیایى و فدراسیون ج ا.ا و تالش درراه ایجاد ساختار مدرن نظیر 
آکادمى و موسسات آموزشى این رشته درسطح استان شماره مجوز 992032287 تاریخ مجوز 1399/03/12 مرجع صادرکننده مدت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله درب کوشک ، خیابان 
مسجد سید ، خیابان چهارباغ پایین ، پالك- 248 ، طبقه همکف کدپستى 8136685393 اولین مدیران : آقاى شهرام اله آبادى به شماره 
ملى 0056812523 به سمت رئیس هیات بمدت 4 سال انتخاب گردید. خانم شهره اسفندیارى به شماره ملى 1289083355 به سمت 
نائب رئیس هیات وعضو اصلى بمدت نامحدود آقاى رسول متین فر به شماره ملى 4621421557 به سمت دبیر هیات وعضو اصلى بمدت 
نامحدود و آقاى مهیار مودبى به شماره ملى 0054727669 به سمت خزانه دار و عضو اصلى براى مدت نامحدود تعیین انتخاب شدند . حق 
امضا هاى مجاز هیات - اسناد بانکى واوراق بهادار وتعهد اور هیات با امضاى ثابت خزانه دارو امضاى رئیس هیات و در غیاب رئیس هیات ، 
نایب رئیس (در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) و در غیاب نایب رئیس،دبیر هیات (نیز در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس 
هیات ) قابل اقدام است. کلیه مکاتبات عادى و ادارى (غیر تعهدآور) با امضاى رئیس هیات و در غیاب وى نائب رئیس و یا دبیر هیات انجام 
میپذیرد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه به استناد نامه شماره ص/99203/2287 مورخ 1399/3/12اداره کل ورزش و جوانان استان 

اصفهان اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (922108)

مصطفى تبریزى، روانشناس درباره اضطراب و راه هاى مقابله با آن اظهار کرد: زمانى فرد نسبت به مسئله اى 
نگران است و این نگرانى باعث اندیشه ورزى و خردورزى وى شده و این، نگرانى را برطرف مى کند؛ در نتیجه این 

خوب است.
وى ادامه داد: اضطراب یعنى نسبت به چیزى که مبهم است و نمى دانیم چه مى شود، رنج مى بریم و اذیت مى شویم؛ براى نمونه 

نمى دانیم فالن معامله را که انجام داده ایم ســود دارد یا زیان؛ اگر امتحانى را داده ایم نتیجه آن خوب مى شود یا نه و... قالب این 
نگرانى ها اضطراب مى شود و راجع به چیزهایى است که مبهم هستند و ما نمى دانیم.

این روانشناس ابراز کرد: اگر باورهاى اصلى خود را درست کنیم، اضطراب پیش نمى آید؛ براى نمونه احتمال بدهیم در معامله یا سود 
کرده یا ضرر مى کنیم و دچار اضطراب مى شویم؛ یعنى براى هر احتمال راه حل داشته باشیم.

 تبریزى تصریح کرد: زمانى است که ما اضطراب آموخته شده داریم؛ یعنى والدین ما دچار اضطراب بوده اند و نگرانى داشتند؛ مثل اینکه 
بیان مى کنند اگر زلزله یا سیل بیاید چه اتفاقى مى افتد و چکار کنیم؟ ما آن را یاد گرفته ایم و اینها را اضطراب هاى انتقالى مى گوییم.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا اضطراب ژنتیکى است یا اکتسابى، خاطرنشان کرد: عمدتاً اضطراب از راه یادگیرى است؛ 

یعنى ژنى به نام ژن اضطراب نداریم بلکه از محیط یاد مى گیریم. ژنتیک یعنى ژن شناخته شده؛ مثًال افسردگى و وسواس 
ژنتیکى داریم و دالئل ژنتیک دارند اما عمدتاً اضطراب را در محیط یاد مى گیریم.

این روانشناس متذکر شد: زمانى اســت که کودکان با اضطراب به دنیا مى آیند اما این ژنتیک نیست، بلکه 
ممکن است در رحم مادر اتفاقى بیافتد و مثالً  در ماه هشــتم و نهم که گوش جنین شنوایى دارد، 

فریاد والدین را در خانه مى شــنود و چون برایش غیر عادى است، آن را در شکم مادر 
تجربه مى کند و باعث خو گرفتن با آن مى شود و این هم جزو عوامل 

محیطى است.

عضــو انجمــن 
عمومى  پزشکان 
ایران گفت: شستن 
و ضدعفونــى کردن 
ماســک هاى معمولــى 
پزشکى اثربخشــى آنها را از 

بین مى برد.
بابک پورقلیچ درباره اســتفاده از ماسک در 

حین رانندگى و پیاده روى اظهار کرد: اســتفاده از ماسک حین 
رانندگى در صورتى که تنها در اتومبیل باشــیم نیازى نیست اما 
در حین پیاده روى نیز باید توجه داشت که فاصله فیزیکى با سایر 
افراد رعایت شود، در صورت پیاده روى در اماکن شلوغ استفاده 

از ماسک الزامى است.
عضو انجمن پزشکان عمومى ایران در پاسخ به این پرسش که 
ماسک هاى سه الیه معمولى چه زمانى باید تعویض شوند گفت: 
ماسک هاى معمولى بسته به کیفیت یک الى سه ساعت مى توانند 

کارایى داشته باشند اما پس از گذشت سه ساعت اثربخشى خود 
را از دست مى دهند و در صورت استفاده طوالنى مدت از ماسک 
ممکن است در صورت سرفه یا عطســه ویروس از ماسک عبور 

کرده و به سایرین انتقال یابد.
پورقلیچ ادامه داد: توجه داشــته باشــید که شستن و ضدعفونى 
کردن ماســک هاى معمولى پزشکى اثربخشــى آنها را از بین 
مى برد و نســبت به  بافت پارچه و جنس پارچه میزان محافظت 

آنها متفاوت است.

و
ماسـ
پزشکى ا

بین مى برد.
بابک پورقلیچ درباره اس

ماسک هاى جراحى را نشویید

مدیر گروه بیمارى هاى عفونى دانشگاه علوم پزشکى بیرجند گفت: براى بقاى ویروس در هواى 
اتاق یا فضاى بسته یا جایى که نور خورشید وجود دارد، عوامل متعددى، چون میزان تابش اشعه 

خورشید، رطوبت و دماى هوا تأثیرگذارند.
مسعود ضیایى در مورد نحوه محاسبه میزان ماندگارى ویروس کرونا در هوا و بر روى سطوح، 
اظهار کرد: اکنون براساس یافته هاى جدید مى دانیم این ویروس مى تواند براى مدتى در هوا 

معلق بماند و این امر نشان دهنده ضرورت استفاده از ماسک است.
وى افزود: براساس تحقیقات جدید، افراد براى در امان ماندن از ویروس کرونا باید حتى در 

محیط هاى باز و در بسته کم جمعیت نیز ماسک بزنند.
این متخصص عفونى بیان کرد: تحقیقات جدید نشان داده ویروس مى تواند تا مدتى در هوا 

در فاصله نزدیک فردى که ترشحات از او آزاد مى شود، معلق بماند.
ضیایى با بیان اینکه عوامل متعددى در باقى ماندن ویروس بر روى ســطوح و هوا تأثیر 
دارند، ادامه داد: براى بقاى ویروس در هواى اتاق یا فضاى بسته یا جایى که نور خورشید 
وجود دارد، عوامل متعددى، چون میزان تابش اشــعه خورشــید، رطوبت و دماى هوا 

تأ ثیرگذارند.
ضیایى یادآور شد: این ویروس برد محدودى به اندازه یک تا یک و نیم متر را داشته و در 
نتیجه در هوا معلق نمى ماند؛ مگر اینکه لوله گذارى یا ساکشن ترشحات براى بیماران 
تنفسى انجام شود و آن زمان تبدیل به ذرات ریز شده و حتى تا هشت ساعت در هوا 

معلق مى ماند، مى تواند مسافتى را طى کند و باعث آلودگى شود.

عمر ویروس کرونا 
در محیط بسته و باز چقدر است؟ 

راز اصلى عمر بیشتر

محققان دانشگاه اُتاگو نیوزیلند عنوان مى کنند افراد مى توانند با انجام برخى کارها بر روند 
باشند.پیــرى کنترل داشــته 
تیم تحقیق در این باره مى گوید: «انتخاب سیگار «یورام باراك»،سرپرست 

نکشــیدن و تعهد به حفظ فعالیت هاى اجتماعى 
بهترین راه داشتن روند پیرى موفق است.»

وى در ادامــه مى افزاید: «شــرکت در فعالیت هاى 
اجتماعى به معناى رفتن به بیرون از خانه و تعامل با افراد 
دیگرى به جز افراد خانواده و حضور در فعالیت هایى نظیر 

کنسرت یا بازى گلف است.»
محققان در این تحقیق، داده هاى مربوط به 292 فرد صد ساله 
را که فاقد هرگونه بیمارى  مزمن شایع نظیر دیابت، افسردگى، 
زوال عقل و فشارخون باال بودند بررسى کردند. نتایج نشان 
داد مشارکت اجتماعى و حضور در فعالیت هاى اجتماعى در 

هرگروه سنى مفید است.
شــواهد قبلى نشــان داده بودند که ورزش موجب بهبود 
سالمت و افزایش طول عمر مى شود اما مطالعه جدید نشان 
مى دهد در بین گروه هــاى داراى تحرك فیزیکى باال، 
حضور در فعالیت هاى اجتماعى هم بسیار در کاهش 

ریسک ابتال  به زوال عقل مؤثر است.

استفاده از مواد طبیعى براى مصارف دارویى از گذشــته تاکنون در زندگى 
انسان ها رایج بوده و حنا یکى از مواد دارویى پرمصرف در جهان است. بیشتر 
مردم حنا را به عنوان رنگ مو استفاده مى کنند، اما 
حنا به جز تغییر رنگ موها، آثار دیگرى هم بر جاى 

مى گذارد و خواص درمانى دارد.
■ اگر مى خواهید فشار خون خود را کاهش دهید 
و سیستم قلبى عروقى خود را تقویت کنید از آب 

دانه هاى حنا مصرف کنید.
■ حنا به عنوان یک آبرسان قوى مو است 
و به عنوان یک مــاده طبیعى بــراى نرم کنندگى مو 

محسوب مى شود.
■ حنا به عنوان یک ماده ضدچروك طبیعى شناخته مى شود چرا که باعث 
آبرسانى زیاد به پوست صورت شــده و بدن را در مقابل چین و چروك مقاوم 
مى کند. اگر مى خواهید پوســت جوان و شادابى داشــته باشید از حنا کمک 

بگیرید.
■ شما مى توانید پوست یا برگ حنا را خیس کرده و آب به دست آمده را براى 
سم زدایى کبد، طحال و پاکسازى بدن مفید است. حنا براى درمان بیمارى هاى 

کبد بسیار کاربردى است.
■ در قدیم از حنا براى رنگ کردن موى سر اســتفاده مى شده، حنا به دلیل 
خواص خود براى رنگ مو بسیار مفید اســت چرا که تأثیرى منفى بر روى 

فولیکول هاى مو نمى گذارد.
■ حنا به عنوان یک سفیدکننده طبیعى پوست است. مى توانید به کمک حنا 

الیه بردارى پوست را انجام دهید، حنا پوست را تمیز و روشن مى کند.
■ روغن حنا باعث درمان استرس و اضطراب مى شود و به درمان بى خوابى 
کمک مى کند. براى درمان بى خوابى شبانه بهتر است هر شب قبل از خواب 

روغن حنا را ببویید.
■ حنا داراى خاصیت ضدباکتریایى و ضدقارچى اســت که باعث پاکسازى 
پوست مى شود و همچنین چربى پوست را کاهش مى دهد که این امر باعث 

درمان آکنه مى شود.
■ روغن حنا داراى خاصیت ضد التهابى اســت که بــه درمان بیمارى هاى 

روماتیسم و آرتروز کمک مى کند.
■ حنا داراى خاصیت ضدباکترى و ضدعفونى کنندگى قوى است که باعث 
درمان سریع تر زخم ها مى شود. با ایجاد یک الیه پوستى محافظ از عفونت هاى 

پوستى جلوگیرى مى کند.
■خواص ضدالتهابى موجود در برگ حنا باعث افزایش جریان خون در سر 
شده و به درمان سردرد کمک مى کند. شما براى این امر مى توانید مقدارى آب 
برگ درخت حنا را بر روى پیشانى خود قرار دهید تا میگرن شما تسکین پیدا 

کند، حنا براى درمان طبیعى ریزش موى سر بسیار مؤثر است.
■ حنا به  دلیل داشــتن توانایى خنک کنندگى مى تواند براى درمان آفتاب 

سوختگى مؤثر باشد.

خواص جادویى حنا را بشناسید
استفاده از مواد طبیعى براىمصار
انسان ها رایج بوده و حنا یکى از مو
حنا مردم
حنا بهج
مى گذا
اگ■اگر م
و سی
د
■
و به عنوان یک



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

پرهیــزکاران در روز، دانشــمندانى بردبــار و نیکوکارانى باتقوا 
هســتند که ترس الهى آنان را چونان تیر تراشــیده الغر کرده است، 
کسى که به آنها مى نگرد مى پندارد که بیمارند اما آنان را بیمارى نیست 
و مى گوید، مردم در اشــتباهند! در صورتى که آشــفتگى ظاهرشان، 
نشــان از امرى بزرگ اســت. از اعمال اندك خود خشــنود نیستند و 
اعمال زیاد خود را بسیار نمى شــمارند. نفس خود را متهم مى کنند و 

ازکردار خود ترسناکند.
موال على (ع)
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