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خانه پنهان کرونا در بدن ما کجاست؟خمینى شهر در خطرناك ترین وضعیت ممکنعلى نصیریان، از درس هاى کرونا مى گویدیک نکته درباره سهمیه بنزین اردیبهشت  واکنش اسطوره به سیو بهتاش فریبا سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نشانه هایى 
که مى گویند 

اکسیژن خونتان 
پایین آمده است

افزایش تعداد ناقالن کرونا در اصفهان
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ناگفته هاى پوران درخشنده 
درباره سینماى ایران

توزیع 120 هزار 
بسته اقالم بهداشتى در 

حاشیه شهر 

درخواست اتحادیه اروپا 
براى تعلیق 

تحریم هاى آمریکا 

5

اعمال 
جریمه هاى سنگین 
تا 23 فروردین

هیپوکسى مى تواند در نتیجه مصرف داروهاى خاص 
و یا داشتن حمله آسم رخ دهد. این عارضه زمانى 

اتفاق مى افتد که اکسیژن خون به ویژه در شریان ها 
پایین تر از حد معمول باشد. اگرچه عالیم هیپوکسى 

از فردى به فرد دیگر متفاوت است، با این حال...

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهــان از اعمال 
جریمه هاى ســنگین و توقیف خــودرو براى 
ســفرهاى غیرضــرورى در این اســتان تا 23 

فروردین ماه خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا محمدى با اشاره به شیوع 
بیمارى کرونــا کووید 19 در اســتان اصفهان 
اظهار کرد: اعمال طرح زوج و فــرد از در منازل 
و جریمه هاى 500 هزارتومانى براى ســفرهاى 
غیرضرورى تا 23 فروردیــن ماه ادامه دارد. وى 
افزود: مراکز تعویض پالك و آموزشــگاه هاى 

رانندگى تا...
4

مدارس احتماًال تا مدارس احتماًال تا 1515 اردیبهشت تعطیل هستند
سخنگوى ستاد استانى پیشگیرى و مقابله با ویروس کرونا اعالم کردسخنگوى ستاد استانى پیشگیرى و مقابله با ویروس کرونا اعالم کرد

پیشنهاد تعطیلى دانشگاه ها تا این روز هم به ستاد ملى مبارزه با کرونا فرستاده مى شود پیشنهاد تعطیلى دانشگاه ها تا این روز هم به ستاد ملى مبارزه با کرونا فرستاده مى شود 
3

آمار 24 ساعت منتهى به روز شنبه نشان مى دهد

حیف از آن طوفان سپاهان
تنش همیشگى میان سپاهان و پرسپولیس در سال 98 هم 
ادامه داشت و در دیدارهاى مختلف باعث به وجود آمدن 
مشکالت زیادى براى دو تیم شــد، هرچند که جنجال 
در آخرین بازى این دو تیم باعث شــد زردپوشان از 

قهرمانى در فصل جارى دورتر شوند.
از زمانى که امیر قلعه نویى به سپاهان آمد، این تیم یک 

روند صعودى را طى کرد...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پلیس راهور استان اصفهان خبر داد

کاسبان اصفهان 
خواهان بازگشت 
به حالت عادى 

هستند

ایجاد بیمارستان قرنطینه در زندان اصفهان
مدیر کل زندان هاى استان اعالم کرد
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محمد محبى: محمد محبى: 

به اینستاگرام فعًال به اینستاگرام فعًال 
فکر نمى کنمفکر نمى کنم
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وقتى محسن یگانه 
«خودخواه» 
مى شود!

جهانى شویدجهانى شوید
با با  نصف جهاننصف جهان
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مدیر برنامه ریزى شــرکت ملى پخــش فرآورده هاى 
نفتى گفت: کارت هاى سوخت قابلیت ذخیره 360 لیتر 
بنزین را دارند که با این حساب اگر فردى از ابتداى زمان 
سهمیه بندى از سهمیه اش استفاده نکرده باشد، سهمیه 

اردیبهشت ماه به آن فرد تعلق نمى گیرد.
شــهرام رضایى با بیان اینکه ســقف تعریف شده براى 
کارت هاى ســوخت 360 لیتر است، اظهار کرد: به طور 
مثال اگر شخصى از زمان شروع طرح سهمیه بندى بنزین 
تاکنون تنها 10 لیتر از سهمیه خود را استفاده کرده باشد، 
در اردیبهشت ماه فقط 10 لیتر براى آن فرد شارژ مى شود 

و 50 لیتر باقى سوخت خواهد شد.

وى با تأکید بر اینکه تاکنون براى کارت سوخت چنین 
سیستم و مکانیزمى تعریف شده است، تصریح کرد: اگر 
قرار باشــد تغییرى حاصل و این 360 لیتر به 420 لیتر 
افزایش یابد و سهمیه اردیبهشــت ماه نیز در آن ذخیره 

شود، به مصوبه هیئت دولت نیاز است.
به گفتــه مدیــر برنامه ریزى شــرکت ملــى پخش 
فرآورده هاى نفتى، شرکت ملى پخش تنها مجرى است 
و قاعدتًا در این دو هفته درباره این مسئله بحث خواهد 
شد و منفى یا مثبت بودن این مســئله را اطالع رسانى 
خواهیم کــرد اما تاکنون تصمیم جدیــدى در این باره 

اتخاذ نشده است.

وزراى خارجه اتحادیه اروپا خواســتار بــه تعلیق درآمدن 
تحریم هاى اقتصادى آمریکا بر کشورهایى از جمله ایران 

در پى شیوع ویروس کرونا شدند.
اتحادیــه اروپا روز جمعــه از اجراى برخــى معافیت هاى 
بشردوستانه حمایت کرد تا تحریم هاى اقتصادى اعمال شده 
بر کشورهایى همچون کوبا، ونزوئال و ایران به تعلیق در آمده 
و این کشورها بتوانند در یک فوریت بهداشتى به تجهیزات 

پزشکى ضرورى دست پیدا کنند.
در یک کنفرانس مطبوعاتــى که از راه دور برگزار شــد، 
«آرانچا گونزالــس الیا»، وزیر امور خارجه  اســپانیا گفت 
که این موضوع میان وزراى خارجــه اتحادیه اروپا در یک 

کنفرانس ویدیویى که روز جمعه برگزار شد مورد بحث قرار 
گرفته و بر سر آن توافق شــده است. گونزالس خاطرنشان 
کرد که تحریم هاى اقتصادى اعمال شده از سوى آمریکا بر 
کشورهاى دیگر «همواره یک ماده قانونى حقوق بشرى یا 
استثنا» دارند که به واسطه آنها تحریم ها در مواجهه با یک 
فوریت حقوق بشرى مانند شیوع ویروس کروناى جدید، به 
تعلیق در مى آیند. با پیشروى این بیمارى همه گیر، وزراى 
اتحادیه اروپا از درخواســت «آنتونیــو گوترش»، دبیرکل 
سازمان ملل مبنى بر «ایجاد سازوکارهاى موارد استثنایى 
حقوق بشرى براى دست یافتن کشورهاى تحت تحریم به 

تجهیزات ضرورى پزشکى» حمایت کردند.

یک نکته درباره سهمیه بنزین 
اردیبهشت 

درخواست اتحادیه اروپا براى 
تعلیق تحریم هاى آمریکا 

بازگشت نیم بند روزنامه ها
   خبر فورى | بســیارى از روزنامه ها از روز 
گذشــته 16 فروردین ماه فعالیت رسمى خود را 
براى سال جدید آغاز کردند اما از آنجایى که حداقل 
تا بیســتم فروردین ماه چاپخانه ها تعطیل است 
و مطبوعات با محدودیت چاپ روبه رو هســتند، 
روزنامه ها به صورت PDF بر روى ســایت هاى 
خود قرار گرفتند. این در حالى است که روزنامه هاى 
«شرق» و «ایران» در تعطیالت نوروز نیز انتشار 

خود را از سرگرفته بودند.

رابطه «پایتخت» با «همسفر» 
و «ممل آمریکایى»! 

   رویداد24 | بسیارى از بینندگان قسمت آخر 
سریال «پایتخت» معتقدند پایان بندى سریال با 
حضور «رحمت» و همســر جدیدش با نگاهى به 
فیلم هاى «ممل آمریکایى» و «همسفر» ساخته 
شده است. شما هم چنین احساسى داشتید؟! در این 
دو فیلم مشهور دهه 50 بهروز وثوقى و گوگوش 

نقش هاى اصلى را بازى مى کردند. /1474

فعالسازى اینترنت رایگان؟
   ایرنــا | درحالــى که چند رســانه معتبر خبر 
از اینترنت رایــگان به کاربران دادند، اما مشــاور 
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت که شایعه 
از قول او نقل شده بود، این مسئله را تکذیب کرد 
و گفت: تمام خبر دروغ اســت. اسماعیل رادکانى 
افزود: نمى دانم ایــن خبر چطــور از قول من در 
رسانه ها نقل شده است. اصًال چنین چیزى در حوزه 
وظایف من نیست که بخواهم درباره آن صحبت 
کنم. بر اساس این شایعه، «بسته هاى اینترنت با 
ظرفیت 20 گیگ براى مشترکین اینترنت خانگى 
و 5 گیگ براى مشترکین تلفن همراه در روزهاى 

آینده تهیه خواهد شد».

تابستان قطعى برق نداریم
   باشــگاه خبرنگاران جوان | محســن 
طرزطلب، مدیرعامل شــرکت تولید برق حرارتى 
گفت: تمام تدابیر و برنامه ریزى ها براى تأمین برق 
زمان پیک در نظر گرفته شده و پیش بینى مى شود 
تابستان را بدون خاموشى برنامه ریزى شده پشت 

سر بگذاریم. /1475

یارانه و بسته معیشتى 
ادغام مى شود؟

   ایلنا | حسین میرزایى، سخنگوى شناسایى 
مشموالن طرح حمایت معیشــتى، درباره ادغام 
بسته معیشتى و یارانه در سال 99، اظهار کرد: ادغام 
یارانه و بسته معیشتى در سال 99 امکانپذیر نیست. 
استداللى از سوى مجلس شوراى اسالمى مطرح 
شــد مبنى بر اینکه یارانه و بسته معیشتى ادغام و 
مبلغ آن 72 هزار تومان شود، اما این کار به ضرر 60 
میلیون نیازمند بود. وى با اشاره به اینکه ادغام بسته 
معیشتى و یارانه و تعلق این مبلغ به تمام افراد نقض 
هدفمندى بود، گفت: طى جلسات برگزار شده، این 
موضوع در کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه به طور 

قطعى لغو شد.

چند درصد ایرانى ها 
سفر نوروزى رفتند؟ 

   روزنامه شهروند | ســازمان راهدارى 
با آمار و جزئیات بیشــتر گفته است که در 12 روز 
تعطیالت نوروز به طور میانگین روزانه 474 هزار 
خودرو شخصى در جاده ها تردد داشته است. این 
سازمان گزارش داده اســت که تردد خودروهاى 
شــخصى در جاده ها به حدود نصف  سال گذشته 
رســیده اســت. بنا بر این گزارش، در تعطیالت 
نوروزى هفت  میلیون و 170 هزار وســیله نقلیه 
سبک و سنگین تردد داشته اســت. آمار پارسال 

14 میلیون و 130 هزار دستگاه بوده است.

الریجانى به کما نرفته
   بهار | یک عضو هیئت رئیســه مجلس شــوراى 
اسالمى شــایعه به کما رفتن رئیس مجلس را تکذیب 
کرد. بهروز نعمتى اظهار کرد: آقاى الریجانى در پى ابتال 
به کرونا در قرنطینه خانگى به سر مى برد و من تلفنى با 
ایشان گفتگو کردم. وى افزود: شایعه منتشر شده درباره 
به کما رفتن رئیس مجلس صحت ندارد. ایشان در منزل 

مشغول مداواست و حالشان از دیروز بهتر است. 

خارجى ها هنوز در قم هستند
   دیده بان  ایران | عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلــس درباره ضــرورت همدلى و 
یکصدایى مسئوالن در خصوص مبارزه با بیمارى کرونا 
گفت: اینکه مى گویند قرنطینه نداریم که نمى شــود؛ 
معتقدم اگر روز اول قم را قرنطینــه مى کردیم و اجازه 
نمى دادیم خودرویى از این شــهر خارج شــود و مراکز 
غیرضرورى را بســته بودیم، تا این حد بیمارى شیوع 
پیدا نمى کرد. امروز هنوز زوار خارجى در شهر قم رفت 

و آمد دارند! 

کرونا از عالئم ظهور نیست
   ایکنا | آیــت ا... محمد جواد فاضــل لنکرانى در 
خصوص مســائل و اتفاقات پیش آمده بیمارى کرونا و 
ارتباط آن با عالئم ظهور در فضاى مجازى نوشــت: بر 
حســب متون دینى، حوادث این زمان از عالئم ظهور 
شمرده نشده... چنین حوادث و بالها و امراضى در طول 
تاریخ مکرراً با شــدت و ضعف محقق شــده است و به 
هیچ وجه نمى توان آن را به عنوان یکى از عالئم ظهور و 

یا قریب الوقوع بودن آن دانست.

بازداشت روحانى مدعى
 طب اسالمى 

   فارس | مرتضى کهنســال، روحانى مدعى طب 
اسالمى با حکم دادگاه ویژه روحانیت در لنگرود بازداشت 
شد. وى در اقدامى عجیب با ورود به بخش هاى مختلف 
بیمارستانى در گیالن ضمن به سخره گرفتن توصیه ها و 
دستورات پزشکى از خود فیلم هایى گرفته بود که نشان 
مى داد مشغول مداواى بیماران مبتال به ویروس کرونا 
است. این اقدام واکنش افکار عمومى و جامعه پزشکى 
را در پى داشــت و دادگاه ویژه روحانیت حکم بازداشت 
این روحانى مدعى طب اســالمى را در همان نخستین 
روز هاى سال جارى صادر کرد. بر همین اساس مرتضى 
کهنســال روز جمعه در لنگرود بازداشت شد و در حال 

حاضر در بازداشتگاه به سر مى برد.

نجفى دیابت و سرطان دارد
   روزنامه شرق | یکى از وکالى  مدافع محمد 
على نجفى مى گوید: ما به طور مشــخص به عنوان 
وکالى نجفى از قوه قضاییه درخواست داریم وثیقه 
معرفى شده و بازداشت شده از سوى ثبت را اجرایى 
کند و قرار قبولى وثیقه براى زندان ارســال شــود. 
نجفى 70 ساله است، سه بیمارى زمینه اى و شدید از 
جمله سرطان پروستات هم دارد، قصاص از او ساقط 
شده و قتل غیرعمد هم از سوى دیوان پذیرفته شده 
است؛ درخواســت داریم این پرونده با توجه به نظر 
دیوان و نظر کارشناسان که به اتفاق گفته اند نجفى 
کامًال بى اراده شــلیک کرده و قتل شبه عمد است، 

رسیدگى شود./1477

شیوع کرونا بین راننده ها
   فــارس | مدیرعامل شرکت اتوبوسرانى تهران در 
پاسخ به این پرســش که چه تعداد از رانندگان اتوبوس 
پایتخت مبتال به کرونا شده اند، گفت: حدود 40 راننده 
متأسفانه تســت کروناى آنها مثبت بوده و دو نفر از این 
افراد جان خود را از دست داده اند که البته صرفاً نمى توانیم 
تأیید کنیم که این افراد کجا مبتال به کرونا شــده اند و 
ممکن است در محیط کار و یا منزل درگیر این بیمارى 

شده باشند./1476

خبرخوان

هرچقدر که رسانه ملى ســعى مى کرد قبل از روى آنتن 
فرستادن «پایتخت6» با پخش نظرات مثبت ملت گرفتار 
در کرونا از عملکرد قابل قبولش در تولید سریال بگوید ولى 
منتقدان و بعضاً مخاطبان طرفدار «پایتخت» از حجم ورود 
شوخى هاى نازل در فصل تازه سریال گله داشتند. رسانه 
هاى اصالح طلب و اصولگرا هم که کم پیش مى آید در 
ظاهر شبیه هم حرف بزنند ولى در نواختن «پایتخت6» 

دو روزنامه «شرق» و «جوان» کامًال همپوشانى یافتند.
روزنامه اصولگراى «جوان» با آبکى خواندن «پایتخت6» 
نوشــت: اگر در پایتخت هاى قبلى سادگى شخصیت ها 
منجر مى شد صرفًا در قلیلى از موقعیت ها؛ دورویى، نفاق 
و دیگر خصایص منفى خود را نشــان دهــد و بروز این 
ویژگى هاى منفى هرگز به رویه اى عادى تبدیل نمى شد، 
اما در «پایتخت 6» شــاهد بیرون آمدن این خصایل از 

حاشیه به متن هستیم.
این روزنامه ادامه داد: اگر دلمان خوش بود که ســریال 
«پایتخت» در مقایســه با فیلم هــاى بى مایه و مبتذل 
ســینمایى که مبتنى بر شــوخى هاى جنســى ساخته 
مى شوند از طنزى فاخرتر و مناسب تر براى خانواده ها و 
طیف وسیع مخاطبان تلویزیونى برخوردار است، در این 
فصل از «پایتخت» شاهدیم که این مجموعه نیز تن به 
موقعیت هاى آبکى و سطحى داده که صرفًا اصالت خنده 
در آن مطرح بوده و فرهنگ به کلى به حاشیه رفته است. 
همه اینها باعث مى شود که فقدان مرحوم خشایار الوند 

بیش از پیش برایمان محسوس باشد. 
روزنامه «جوان» افزود: ضعف فیلمنامه ســبب شده در 
«پایتخت6» خبرى از داستان نباشد. در «پایتخت» هاى 
پیشــین در هر قســمت یک اتفاق یا ماجرا محور بود و 
داســتان مبتنى بر همین اتفاق کانونى پیش مى رفت و 
معموًال سرنوشت ماجرا در هر قسمت تا حدودى مشخص 
بود و داستان مبتنى بر یک طرح و جمع بندى حساب شده 
و مهندسى شده طرح ریزى شده بود، اما کامًال مشخص 
است که نویســنده «پایتخت 6» از ایجاد یک چارچوب 
دراماتیک عاجز بوده و صرفًا در خلق برخى موقعیت هاى 
کمیک تمرکز کرده و با رونمایى از سندروم دست بى قرار 

اوج خالقیت خود را عرضه کرده است.
این رویکرد ربط مســتقیمى با همان اتفاقى دارد که به 
تدریج توانسته مانند یک بیمارى سایه اش را روى مدیران 

سازمان صداوسیما سنگین تر کند و آن هم اصالت دادن 
به خنــده و جذب مخاطب به هر قیمتى اســت. مدیران 
صداوســیما در رقابت با ماهواره و در وضعیتى که دولت 
از اهرم بودجه براى کنترل سازمان سوءاستفاده مى کند 
تا حدودى تن به حاکمیت اسپانســر ها داده اند و ظاهراً 
از درك تأثیرات مخرب بداخالقى هاى نمایشــى غافل 
هستند. واقعیت این است که حتى هالیوود هم این اندازه 
به سرگرمى و خنده اصالت نمى دهد و پیام و محتوا، حتى 
براى لیبرالیســم هم اولویت دارد. هدف سطحى، اولیه 
و کامًال تاکتیکى مى تواند این باشــد کــه آثارى، چون 
«پایتخت» مردم را در رقابت با ماهواره جذب تلویزیون 
خودمان کند، اما این اســتراتژى حداقلى در غیبت نگاه 
کالنى که باید به فرهنگســاز بودن این آثار توجه داشته 

باشد مى تواند خسران زا باشد.
روزنامــه اصــالح طلب «شــرق» هــم در تحلیلى بر 

«پایتخت6» آورد: ســریال در بازتاب برخــى وقایع و 
خصوصیات قومى و طرح موضوع، کامًال محافظه کارانه 
پیش مى رود و درباره کیفیت بصــرى مجموعه هم جز 
تأسف، نظر خاصى نمى توان داد. سریال به مجموعه اى 
از تصاویر براى تبلیغات تبدیل شده که احیاناً دو تا جوك و 
طعنه بى مزه و دم دستى و کنایه سیاسى بدون بو و خاصیت 

هم در آن گنجانده شده است.
روزنامه «شرق» ادامه داد: مشــکل اینجاست که براى 
رساندن چند ایده به قسمت هاى طوالنى یک مجموعه 
تلویزیونى، به غیر از موقعیت هاى ایستا، حرکات طبیعى 
آدم ها و کشمکش ها هم الکى کش داده مى شوند، زوایاى 
غریب بى دلیل و به وفور در ســریال گنجانده مى شوند و 
سریال در حد یک سیرك تنزل مى کند. در نتیجه، با توجه 
به روحیه پذیرنده تماشاگر، معمولى ترین چیزها را به عنوان 
طنز و شوخى به او مى دهیم و سطح سلیقه او را در یک دهه 

یکسان و حتى نازل نگه مى داریم! در نتیجه مفهوم ریتم 
در اینجا به پرکردن اوقات فراغت تقلیل مى یابد و عمًال 
از یک ساعت هر قسمت، ده دقیقه براى پى گرفتن وقایع 

کفایت مى کند!
این روزنامه تأکید کرد: مى توانیــم درباره پدیده هایى از 
جنس «پایتخت» منتقد باشیم؛ چون برآمده از وضعیتى 
ناســالم اند و به جاى بهبود اوضاع، از آب گل آلود ماهى 
مى گیرند. قومى را به شکل اجسام درآورده و هنوز با سایز 
شکم و ابروى پرپشت و قد دراز و مسخره بازى از تماشاگر 
خنده مى گیرند! به جاى تقویت خود فرهیختگى در بیننده، 
او را به لحاظ ذهنى و ســلیقه اى عقبمانده نگه مى دارند 
و باعث تکامل او نمى شــوند. به وضعیت موجود ظاهراً 
معترض هستند؛ اما از نابسامانى بیشتر بهره مى برند تا نظم 
و کمال؛ و هیچ روزنه اى براى بهتر شدن به بیننده نشان 

نمى دهند جز چند نصیحت دیکته شده بى بخار!/1472

حمله همزمان روزنامه هاى اصالح طلب و اصولگرا به فصل اخیر «پایتخت»

«آبکى» و شبیه «سیرك»!

درباره عشق و عاشقى در میان اهالى سینما و تلویزیون زیاد 
شــنیده ایم ولى کمتر پیش آمده اهالى ســینما و تلویزیون 
خود بیایند و جز درباره عشق هایى که به ازدواج منجر شده 

درباره گرفتارى هاى عاشــقانه خود یــا همکاران خویش، 
بى پرده پوشى حرف بزنند.

مهــرى مهرنیا، بازیگر زنــى که در انتهــاى عمر به  علت 
بى توجهى مدیران فرهنگى مجبور به زندگى در آسایشگاه 
کهریزك شده بود ازجمله بانوان بازیگرى است که گرفتار 
عشقى دروغین شده بود. جمشــید پوراحمد از چهره هاى 
قدیمى تئاتر و ســینما با ذکر نقل قولى از مهرى مهرنیا به 
«جام جم» گفت: سال52 که مهرى مهرنیا درگیر مشکالت 
مالى بود و براى رفع و رجوع برخى از این مشــکالت، پولى 
پس انداز کرده بود، آقایى به او نزدیک مى شود و چنان ابراز 
عشق مى کند که به مرور مهرى مهرنیا باورش مى شود که 
این مرد واقعاً دوستش دارد و مى خواهد بقیه عمرش را کنار 
او بگذراند. پوراحمد ادامه داد: بعد از مدتى که این آقا، اعتماد 
خانم مهرنیا را جلب مى کند آن زمــان 400 تومان از خانم 
مهرنیا قرض مى گیرد که روز بعد برگرداند ولى مى رود و دیگر 
هرگز پیدایش نمى شود! مهرى مهرنیا نام این مرد را «عاشق 

400 تومانى» گذاشته بود و همواره با خنده از او یاد مى کرد.

«عاشق 400 تومانى»
 سرراه بازیگر زن سینما و تلویزیون!

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده هاى سالمت 
ســازمان غذا و دارو گفت: همزمان با طرح موضوع وجود 
ناخالصى در فرآورده هاى «رانیتیدین»، سازمان غذا و دارو 
طى ماه هاى گذشــته، اقدامات الزم براى آزمایش تمامى 
نمونه  این دارو موجود در بازار دارویى کشور را انجام داده است 

و نتایج حاصل شده به زودى اعالم مى شود.
دکتر مهرناز خیراندیش اظهار کرد: تمامى نمونه هاى فرآورده 
«رانیتیدین» در کشــور به منظور آزمایش میزان ناخالصى 
فراخوان و آزمایش هاى الزم روى این داروها انجام شــده 
است. وى افزود: پس از اعالم نتیجه آزمایش ها، داروهایى که 
میزان ناخالصى «نیتروزامین» موجود در آن بیشتر از حد مجاز 

باشد، ریکال خواهد شد. مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف 
فرآورده هاى سالمت ســازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه 
آزمایش هاى الزم روى نمونه هاى ارسالى تمامى شرکت ها 
دوبار انجام شده و نتایج آن در اســرع وقت اعالم مى شود، 
گفت: براساس نتیجه آزمایش، ریکال تمامى فرآورده هاى 

«رانیتیدین» داراى ناخالصى به سرعت انجام مى شود.
بر اساس گزارش سازمان غذا و دارو، الزم به ذکر است اداره 
مواد غذایــى و دارویى ایاالت متحــده آمریکا(FDA) از 
ابتداى ماه آوریل (13 فروردین) تمامى شــکل هاى داروى 
«رانیتیدیــن» را به دلیل احتمــال وجود آلودگــى از بازار 

جمع آورى کرده است.

آزمایش تمامى فرآورده هاى «رانیتیدین» در کشور

سخنگوى سازمان تعزیرات حکومتى گفت: از 3 اسفند 98 
تا 12 فروردین امسال، بیش از هفت میلیون ماسک، 74 
میلیون دستکش و 467 هزار لیتر الکل فقط در گشت هاى 

تعزیرات به دست آمده است.
ســید یاســر رایگانى افزود: تهران، همدان، لرستان و 
خراسان رضوى داراى بیشــترین پرونده تشکیل  شده 

هستند. سخنگوى ســازمان تعزیرات حکومتى با بیان 
اینکه نیروى انتظامى هم کشفیات مستقلى در این زمینه 
دارد که پرونده آنها را براى رســیدگى بعضًا به دادسرا و 
بعضاً به تعزیرات ارائه مى کند، گفت: کشفیات اعالم  شده 
فوق فقط و فقط مواردى است که در گشت هاى مشترك 

تعزیرات به دست آمده است.

حجم باالى کشفیات ضد کرونا 

پراید جزو خودروهایى است که اکثر مردم توجه ویژه اى 
به خصوص نسبت به قیمت آن دارند اما امسال قرار است 

با این خودرو خداحافظى شود.
شاید بتوان گفت یکى از معروف ترین خودروهاى موجود 
در بازار ایران همین پراید است، خودرویى که تولید آن از 

سال 72 توسط سایپا آغاز شد. 
این خودرو با شکل و شمایل 
مختلف در دو مدل سدان 131 
و 132، یک مــدل هاچ بک 
111، یک مدل ناچ بک 141 
و یک مدل وانت 151 به تولید 
رســید. اما آنطور که به نظر 
مى رسد پراید بعد از 27 سال 
تولید به خط پایان رســیده و 
قرار است امسال تولید آن به 

صورت کامل متوقف شود.
این خودرو در سال 98 فراز و 

نشیب هاى زیادى را به خصوص از لحاظ قیمتى طى کرد. 
با توجه به اینکه پراید ارزان تریــن گزینه موجود در بازار 
است آن را مى توان به نوعى در دسترس ترین خودروى 
صفر دانست. این خودرو در فروردین سال گذشته قیمتى 
بین 41 الى 45 میلیون تومان داشت اما شرایط به گونه اى 
پیش رفت که حتى بــراى مدتى نــرخ آن به حدود 70 

میلیون تومان نیز رسید!
عوامل مختلفى در گران شــدن این خودرو نقش داشت 
که یکى از آنها شاید خبر توقف تولید آن بود. همین قضیه 
باعث شــد جنجالى در بازار خودرو به پا شود و به نوعى 
فروشندگان قیمت هاى باالترى اعالم مى کردند چون 

دیگر قرار نیست در آینده این خودرو تولید شود. در همین 
راستا جواد سلیمانى، مدیرعامل سایپا جزئیات توقف تولید 
پراید را چنین بیان کرد: تولید پرایــد مدل132 تا پایان 
دى ماه 98 ادامه داشــته و تولید پراید مدل111 تا پایان 
اردیبهشت 99 و پراید مدل131 تا پایان تیرماه 99 به پایان 

خواهد رسید./1473

خداحافظى با پراید بعد از سال ها 
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افزایش تعداد ناقالن کرونا 
در اصفهان

تعداد موارد مرگ بخاطر بیمارى کووید 19 در اسـتان 
اصفهان در 24 سـاعت منتهى به روز شـنبه کاهش و 
تعداد ناقالن افزایش یافته است. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان با اشاره به اینکه این آمار، شهرستان 
هاى آران و بیدگل و کاشان را شامل نمى شود، گفت: 
در ایـن مـدت در تعـداد ورودى بیماران مشـکوك به 
ویروس کروناى بیمارستان هاى استان کاهش کمى 
را شـاهد بودیم، ولى هنوز این تعـداد از 140 نفر کمتر 
نشده است. طاهره چنگیز با بیان اینکه مردم هنوز خطر 
ابتال به بیمارى کویید 19 را جدى بگیرنـد افزود: آمار 
ناقالن استان نسبت به روزهاى ابتدایى شیوع ویروس 
کرونا افزایش پیدا کرده است؛ یعنى اگر آمار ناقالن در 
روزهاى ابتدایى شیوع این ویروس خیلى کمتر از یک 
درصد شهروندان اسـتان بود، االن شمار ناقالن بیش 
از این تعداد اسـت. چنگیز معنى این حـرف را افزایش 
احتمال ابتال به ویروس کرونا در صورت رعایت نکردن 

نکات بهداشتى دانست.

شبکه برق اصفهان 
پایدار است

معاون تولید نیروگاه اصفهان با اشاره به اینکه با وجود 
شیوع ویروس کرونا نیروگاه اصفهان با ظرفیت باال در 
حال تولید برق است گفت: در نیروگاه اصفهان روزانه 
14 میلیون کیلووات برق تولید مى شـود و این میزان 
تولید 60 درصد از نیاز مردم کالنشهر اصفهان را تأمین 
مى کند. عبدالرضا صفرى افزود: از پنج واحد تولید برق 
این نیروگاه چهار واحد فعال است و در 20 روز آینده آن 
یک واحد هم به خط تولید برق وارد مى شـود تا شبکه 

بیش از پیش تقویت شود.

خدمات رسانى اتوبوسرانى 
با یک سوم ظرفیت

نـاوگان اتوبوسـرانى کالنشـهر اصفهـان از دیـروز با 
حدود یـک سـوم ظرفیـت (27 خـط) به شـهروندان 
خدمات رسـانى مى کند. مدیر روابط عمومى شـرکت 
واحد اتوبوسرانى اصفهان با اشاره به مصوبه هاى ستاد 
پیشـگیرى از شـیوع ویروس کرونا  به منظور کاهش 
ترددهـاى غیرضرورى گفت: مسـافران اتوبوسـرانى 
اصفهان پس از شـیوع کرونا حدود 90 درصد کاهش 
داشت و در حال حاضر هم خطوط اتوبوسرانى بر اساس 
نیازسـنجى انجام شـده در ماه گذشـته فعال هستند. 
حمیدرضا دافعیان افزود: ما تا اطالع ثانوى در روزهاى 
تعطیل رسمى و جمعه ها هم خدمات رسانى نخواهیم 
داشت و در حال حاضر به باغ رضوان نیز سرویس دهى 

انجام نمى شود.

اینترنت رایگان براى 
دانش آموزان600 روستا

معاون پژوهش، برنامه ریزى و نیروى انسانى اداره کل 
آموزش و پـرورش اصفهان گفت: این اقـدام در قالب 
تفاهمنامه منعقد شـده بین وزارت آمـوزش و پرورش 
با سـازمان فناورى اطالعات ممکن شـد. غالمحسن 
سخایى افزود: عملیت نصب مودم و اینترنت رایگان از 
26 اسفند براى 900 روستاى هدف آغاز شد که تاکنون 

حدود 600 روستا از این امکان بهره مند شده اند.

بهره بردارى از بازار بین المللى 
گل و گیاه 

مدیرعامـل سـازمان سـاماندهى مشـاغل شـهرى و 
فرآورده هاى کشـاورزى شـهردارى اصفهـان گفت: 
بازار بین المللى گل و گیاه ارغوان بـه عنوان پروژه اى 
بسـیار حائز اهمیت براى شرق شـهر اصفهان در حال 
احداث است که در تالش هستیم تا اواخر سال جارى 
بهره بردارى شـود. محمـد مجیرى اظهار کرد: سـال 
گذشته فراخوانى براى طراحى سـردر بازار بین المللى 
گل و گیاه ازغـوان برگزار کردیم که طـرح یک طراح 
خانم از دانشـگاه گـرگان برگزیده شـد و اعتبـار مورد 
نیاز در بودجه امسال سازمان در نظر گرفته شد تا اجرا 

شود. 

خبر

معاون فنى و نظارت اداره کل راهدارى استان اصفهان 
گفت: از ابتداى طرح راهدارى نــوروزى تا پایان آن در 
پانزدهم فروردین امسال، میزان تردد در راه هاى استان 
66 درصد نسبت به مدت مشابه ســال گذشته کاهش 

یافته است.
محمدعلى صلواتى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: طى 
روزهاى 25 اســفند تا  پانزدهم فروردین ماه به عنوان 
آخرین روز طرح راهدارى نوروزى، 8 میلیون و 344 هزار 
و 584 تردد در راه هاى استان ثبت شده که میزان ترددها 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته، 66 درصد کاهش 
داشته اســت. وى گفت: در این مدت، آمار خودروهاى 

ورودى و خروجى به محورهاى استان هر کدام به ترتیب 
72 و 73 نسبت به سال گذشته کمتر شده است. به گفته 
معاون فنى و نظارت اداره کل راهدارى استان اصفهان، 
طى این مدت تعداد وسیله نقلیه ورودى به راه هاى استان 
601 هزار و 558 خودرو و تعداد وسیله نقلیه خروجى 600 

هزار و 81 خودرو بوده است.
صلواتى گفت: آزادراه اصفهان- زرین شهر (فالورجان) 
با 16 هــزار و 121 تردد، آزادراه زرین شــهر-اصفهان 
(فالورجــان) با 17 هــزار و 692 تردد و زرین شــهر-

اصفهان (فوالدشهر) با 15 هزار و 748 تردد، شلوغ ترین 
محورهاى استان در روز پانزدهم فروردین ماه بودند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
هم اکنــون حدود 80 نفر در نقاهتگاه شــهر ابریشــم 
نگهدارى مى شــوند تــا دوره نقاهت کرونــا را طى 

کنند.
على محمد هاشــمى کرد: در حال حاضــر مکانى که 
براى نگهدارى بهبــود یافتگان کرونــا در نظر گرفته 
شده در شهر ابریشم است، البته مکان هاى دیگرى هم 
پیش بینى شده که خوشبختانه تا االن به این مکان ها 

نیازى نبوده است.
وى گفت:  با هماهنگى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
هم اکنون حدود 80 نفر در این مرکز نگهدارى مى شوند 

تا دوره اى که براى بهبــود و نقاهت کرونا الزم دارند را 
طى کنند و به خانه هاى خــود بازگردند.  وى همچنین 
با اشاره به اینکه خوشــبختانه تاکنون به مراکز دیگرى 
که براى نگهــدارى بهبودیافتگان پیش بینى شــده 
بود نیاز نشــده، خاطرنشــان کرد: از جمله مکان هاى

پیش بینى شــده مجموعه ورزشــگاه بانو امین است 
که این مــکان هم آماده شــده اما خوشــبختانه هنوز 
نیازى بــه بهــره بــردارى از آن نبوده اســت، مکان 
دیگرى نیز از سوى ارتش آماده شــده که به دلیل نبود 
بیمار تــا االن نیاز نبــوده که مورد بهره بــردارى قرار 

گیرد.

نگهدارى 80 کرونایى 
بهبودیافته در شهر ابریشم

کاهش 66 درصدى تردد 
در محورهاى استان اصفهان

سخنگوى ستاد استانى پیشــگیرى و مقابله با ویروس 
کرونا گفت: ادارات باید با یک سوم ظرفیت و حتى کمتر 
تا 20 سخنگو کرونا اصفهان فروردین به فعالیت بپردازند 
و با تشخیص مدیر اداره تعداد نیرو ها باید به حداقل برسد.

حجت ا... غالمى در خصوص بیست و دومین جلسه ستاد 
استانى مقابله با کرونا که شامگاه جمعه 15 فروردین در 
استاندارى اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: طبق مصوبات 
این جلســه از روز شــنبه (دیروز) صنوفى که مایحتاج 
ضرورى مردم، مانند فرآورده هاى لبنى، اقالم بهداشتى 
و دارو را تأمین مى کنند مانند روز هاى گذشته باز هستند 
و دیگر مشاغل تا 20 فروردین تعطیل هستند. همچنین 
ادارات باید با یک سوم ظرفیت و حتى کمتر تا این تاریخ 
به فعالیت بپردازند و با تشخیص مدیر اداره تعداد نیرو ها 

باید به حداقل برسد.
وى افزود: مدارس نیز تا 20 فروردین تعطیل هستند و در 
این جلسه پیشنهاد شد که دانشگاه ها تا 15 اردیبهشت 
در استان اصفهان تعطیل باشند و دانشجویان بدون آنکه 
در سوابق تحصیلى آنان قید شود مجاز به حذف ترم خود 

باشند که البته این پیشنهاد ها باید به ستاد ملى مبارزه با 
کرونا فرستاده شود تا نظر نهایى را این ستاد بدهد.

سخنگوى ستاد استانى پیشــگیرى و مقابله با ویروس 
کرونا گفت: ادامه تعطیلى مــدارس هم بعد از تاریخ 20 
فروردین تصمیم گیرى مى شود و این احتمال که تا 15 
اردیبهشــت مدارس هم تعطیل باشند وجود دارد، اما در 
این مدت باید دروس در فضاى مجازى و سامانه یکپارچه 

«شاد» به دانش آموزان ارائه شود.
غالمى تصریح کرد: اگر قرار به بازگشــایى مدارس شد 
پیشنهاد اســتان اصفهان این اســت که این بازگشایى 
مرحله اى انجام شود به این معنا که از مناطقى که کمترین 
بیمارى و کمترین جمعیت دانش آموزى را داشته ایم این 
بازگشایى آغاز شود؛ بنابراین به احتمال زیاد بازگشایى 
مدارس با حفظ پروتکل هاى بهداشتى ابتدا از روستا ها 
آغاز مى شود و ســپس به شــهر هاى کوچک و مراکز 

استان ها خواهد رسید.
وى خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه، آموزش و 
پرورش متعهد شد به اندازه نیاز تمام دانش آموزان ماسک 

و اقالم بهداشــتى را ذخیره کند. تمام این پیشنهاد ها به 
ستاد ملى مقابله با ویروس کرونا ارائه شده و به احتمال 
قوى ستاد ملى تا یک شنبه 17 فروردین (امروز) تصمیم 

گیرى خواهد کرد.
غالمى خاطرنشان کرد: یکى دیگر از پیشنهادات ستاد 
اســتانى که قرار شد به ســتاد ملى ابالغ شود این است 
که طرح فاصله گذارى اجتماعى تــا 30 فروردین ادامه 

پیدا کند. 
سخنگوى ستاد استانى پیشــگیرى و مقابله با بیمارى 
کرونا در اصفهان اظهار کرد: دســتورالعمل ستاد ملى را 
با حداقل ظرفیت کارمندى که کمتر یک سوم مشاغل 
کارمندى و خدماتى شامل مى شود باید مدیریت کنیم و 

حجم کارمندان را به سمت ادارات شاهد نباشیم.
وى گفت: همچنان تا بیستم فروردین تردد بین شهرها، 
غیر بومى ها و خارج شدن خودروها از شهر محل سکونت 
ممنوع است و با جرایم 500 هزار تومانى و توقیف خودرو 
ادامه دارد و بعد از تصویب ستاد ملى تا 30 فروردین تمدید 

خواهد شد.

مدارس احتماًال تا 15 اردیبهشت 
تعطیل هستند

سخنگوى ستاد استانى پیشگیرى و مقابله با ویروس کرونا اعالم کرد

رئیس اتاق اصناف اصفهان بــا تأکید بر اینکه وضعیت 
کسب و کار در این استان خوب نیست، گفت: کاسبان 
و بازاریان خواهــان بازگرداندن هرچه زودتر واحدهاى 
صنفى به حالت عادى بــا رعایت نکات بهداشــتى و 

خودمراقبتى هستند.
فعالیت واحدهاى صنفى به غیر از مواد غذایى و اغذیه 
فروشى ها در اســتان اصفهان با توجه به مصوبه هاى 
ستاد استانى پیشگیرى و مقابله با بیمارى کرونا و اجراى 
طرح فاصله گذارى اجتماعى تا بیستم فروردین امسال 

تعطیل است.
رســول جهانگیرى در گفتگــو با «ایرنا» با اشــاره به 
اینکــه فعــاالن صنفى منتظــر اعالم هرچــه زودتر 
دســتورهاى متولیان بهداشت و مســئوالن کشورى 
درباره نحوه فعالیــت خود در روزهاى آینده هســتند، 
تصریح کرد: بسیارى از کاسبان استان اصفهان خواهان 
بازگشــایى واحدهاى صنفى از روز شانزدهم فروردین 

بودند.
وى با تأکید بر اینکه اکنون زمان آن است که همه مردم 
به سمت خودمراقبتى براى پیشگیرى از بیمارى کرونا 
پیش روند، اظهار کرد: تعطیلى واحدهاى صنفى اگر از 
بیســتم فروردین به بعد ادامه پیدا کند از نظر اقتصادى 
ضربه ملى خواهیــم خورد به همیــن دلیل این بخش 

اقتصادى باید به چرخه خود برگردد.

رئیس اتاق اصناف اصفهان اظهار کرد: واحدهاى صنفى 
و کاسبان این استان در دو ماه گذشته با توجه به شیوع 
بیمارى کرونا و اجراى طــرح فاصله گذارى اجتماعى 
و متوقف بودن بســیارى از فعالیت ها، دچار خســارت 
زیادى به ویــژه در بخش هاى مرتبط با گردشــگرى 

شدند.
رئیس اتاق اصنــاف اصفهان همچنین بــا بیان اینکه 
طبق مصوبه اســتانى ســتاد مقابله با بیمارى کرونا تا 

بیســتم فروردین فقط واحدهاى صنفى مواد غذایى و 
مرتبط با آن مانند لبنیات، گوشت، مرغ، حبوبات و اغذیه 
فروشى ها مجاز به فعالیت هستند، افزود: جدولى که در 
برخى از شبکه هاى اجتماعى درباره فعالیت واحدهاى 
صنفى و ســاعت کار آنها منتشر شــد، مشمول استان 

اصفهان نیست.
 وى خاطرنشــان کرد: از روز شــنبه واحدهاى تولیدى 

استان اصفهان نیز مجاز به فعالیت شدند.

کاسبان اصفهان خواهان بازگشت به حالت عادى هستند

مدیرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهان گفت: 
طى هفته دوم ســال جدید، 11 مورد اراضى ملى در 
شهرستان  کاشان و دو مورد در شهرستان  نائین  رفع 

تصرف و به دولت بازگردانده شد.
علیرضا قارى قرآن اظهار داشــت: طبق هشدارهاى 
اعالمى و به همت معاونت امالك و حقوقى و یگان 
حفاظت از اراضى این اداره کل در ســطح اســتان و 
با گشت زنى هاى انجام شــده طى هفته اول نوروز 

هیچگونه تصرف در اراضى دولتى گزارش نشد.
وى افزود: با هوشیارى عوامل یگان حفاظت از اراضى 
سازمان ملى زمین و مسکن در استان طى هفته دوم 
ایام نوروز 13 مورد رفع تصــرف فورى اراضى انجام 

شده است.
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان بیان داشت: 
طى هماهنگى به عمل آمده در طرح نوروزى و گشت 
زنى 24 اکیپ یگان در سطح استان تعداد 11 مورد رفع 
تصرف فورى در تاریخ 11 فروردین ماه به متراژ 2250 
مترمربع با ارزش حدود 11 میلیــارد ریال به صورت 
دیوار کشى، تخریب ساختمان و اشجار در شهرستان 
کاشــان و 2 مورد در روزهــاى 9 و 12 فروردین ماه 
به متراژ 200 مترمربع بــه ارزش یک میلیارد و 800 
میلیون ریال به صورت خاکریزى در شهرستان نائین 
رفع تصرف فورى از اراضى ملى و دولتى انجام شده 

است.

مدیــرکل زندان هاى اســتان اصفهــان گفت: یک 
بیمارستان 50 تختخوابى به همراه یک فضاى قرنطینه 
50 تختخوابى در زندان مرکزى اصفهان ایجاد کردیم 
همچنین یک بسته غذایى براى خانواده 5000 زندانى 
استان اصفهان که دادن مرخصى براى آنها مقدور نشد 

در نظر گرفته شده است.
اســدا... گرجى زاده اظهار کرد: بیش از 7000 زندانى 
به مرخصى رفتند کــه 615 نفر از آنهــا پایان حبس 
شدند و دوران محکومیت آنها تمام شده است و 494 
زندانى از ایــن تعداد به مرخصى رفته مشــمول عفو 
مقام رهبرى شــدند و دیگر به زنــدان بازنمى گردند. 
وى با اشــاره به ایجاد بیمارســتان 50 تختخوابى در 
زندان اصفهان مرکزى، اظهار کرد: یک بیمارستان 50 
تختخوابى به همراه یک فضاى قرنطینه 50 تختخوابى 
در این زنــدان ایجاد کردیم کــه زندانیانى که عالئم 
بیمارى کرونا داشتند در این قرنطینه قرار بگیرند تا دیگر 
زندانیان در صورت مثبت بودن این افراد دچار بیمارى 
نشوند همچنین در صورت مثبت بودن بیمارى آنها در 

بیمارستان ایجاد شده بسترى خواهند شد.
گرجى زاده بــا تأکید بــر اینکه این بیمارســتان 50 

تختخوابى با همکارى دانشگاه علوم پزشکى و هالل 
احمر ایجاد شده اســت، گفت: قبل از این در صورت 
بیمارى، افراد به بیمارستان هاى شهر منتقل مى شدند 
که از امروز زندانیان داراى بیمارســتان اختصاصى در 
زندان هستند و تجهیزات این بیمارستان توسط علوم 
پزشکى و هالل احمر تأمین شــد.  وى با بیان اینکه 
شــرایط کنترل زندان ها در حد مطلوب است، تصریح 
کرد: ورود زندانیان جدید به محیط زندان به خصوص 
زندان مرکزى ممنوع است و زندانیان جدید یا بازداشت 
موقتى ها در بازداشــتگاه جدید ایجاد شده نگهدارى 
مى شــوند و تا زمان مشخص شــدن وضعیت شیوع 
بیمارى کرونا به زندان داخل نمى شوند تا زندانیان در 

شرایط ایمنى باشند.
گرجى زاده با بیان اینکه دو مورد مشکوك به بیمارى 
از ورودى ها داشــته ایم، گفت: این دو مورد مشکوك 
به کرونا که در حــال حاضر تحت درمان هســتند از 
ورودى هاى جدیــد بودند که به محیــط زندان وارد 
نشده بودند و پس از بازگشــت هم در فضاى قرنطینه 
زندان خواهند بود و پزشــکان بر وضعیت آنها نظارت

دارند.

سخنگوى سازمان آتش نشانى اصفهان با توجه به استفاده 
زیاد مردم از مواد ضدعفونى کننده در شرایط کنونى کشور 
گفت: مردم دقت کنند که استشمام مداوم این مواد آسیب 

هاى ریوى را در پى دارد.
فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به اینکه مــردم به اندازه 
مصرف از مواد ضدعفونى کننــده و الکل خریدارى و از 
نگهدارى مقدار زیاد آن در مکان هاى بســته خوددارى 
کنند، اظهار کرد: الزم است شهروندان از روشن کردن 
آتش در نزدیک مواد الکلى و ضدعفونى به خصوص پس 
از ضدعفونى کردن محیط ها خوددارى کنند زیرا این مواد 

سریع االشتعال و قابل انفجارند.
 وى افزود: والدین توجه کنند که مواد ضدعفونى کننده و 

الکلى را دور از دسترس کودکان نگهدارى کنند.

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان بیان کرد: صاحبان خودروهاى شخصى و عمومى 
پس از مصرف این نوع مواد در داخل ماشین، پنجره ها را باز 
و پس از چند دقیقه اقدام به روشن کردن خودرو کنند.  وى 
ابراز کرد: استشمام مدام مواد ضدعفونى کننده براى ریه ها 
مضر است و باید از بو کردن موادشیمیایى پرهیز شود و در 
صورت لزوم به استفاده به ویژه در شرایط کنونى کشور از 

ماسک مناسب استفاده شود.
کاوه آهنگران با بیان اینکه الکل را نباید به صورت مستقیم 
به پوست زد و قبل از استفاده حتماً با مقدار معینى آب مقطر 
یا آب اکسیدان ترکیب کرد، گفت: باید دقت کنیم که از 
پاشیدن مواد در نزدیکى شعله، اجاق گاز، سماور، بخارى 

و... خوددارى شود.

13 مورد رفع تصرف فورى اراضى ملى در اصفهان 

ایجاد بیمارستان قرنطینه در زندان اصفهان

استشمام مداوم مواد ضدعفونى کننده 
آسیب هاى ریوى را در پى دارد

عضو هیئت مدیره نظام صنف کشــاورزى اصفهان با 
اعالم بازگشایى زاینده رود گفت: با توجه به میزان بارش 
هاى بهاره در دو ماه آینده براى تداوم زاینده رود براى 

کشت تابستانه تصمیم گیرى خواهد شد.
حســین محمدرضایى در گفتگو با «مهر» با اشاره به 
بازگشایى ســد زاینده رود از بامداد پانزدهم فروردین 
ماه اظهار کرد: براى تکمیل دوره آبیارى کشت پاییزه 
کشاورزان از بامداد پانزدهم فروردین ماه تا 15 خردادماه 
خروجى آب از سد زاینده رود افزایش یافت. وى در مورد 
نیاز آبى کشــاورزان بیان کرد: با توجه به شرایط آب 

و هوایى امسال ان شاءا... که کشــت غله کشاورزان 
تا تاریخ معین شــده یعنى 15 خرداد رسیده باشد و در 
غیر این صورت باید براى تاریخ بسته شدن آب براى 

کشاورزان تجدید نظر شود.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزى اصفهان 
افزود: تخصیص آب براى کشت تابستانه منوط به بارش 
هاى دو ماه آینده خواهد بود که امیدواریم به فضل الهى 
محقق شود تا کشاورزان با تداوم زاینده رود براى کشت 
تابستانه بتوانند شعار امسا ل «جهش تولید» که توسط 

مقام معظم رهبرى نامگذارى شده را محقق کنند.

زاینده رود بازگشایى شد
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ســینماى ایران در ســال 98 فیلم هاى گوناگونى به خود دید. از 
کمدى هاى سطحى همیشــگى تا فیلمى تعقیب و گریزى و یا 
اثرى  اکشــن و حادثه اى که در شــمار فیلم هاى پرفروش سال 
دیده مى شــدند. در این میان اما فیلم هاى عاشــقانه یا رومانس 
کمتر به چشم مى خورد، هرچند در بسیارى از فیلم ها تم عاشقانه 
و مایه هاى عشقى دیده مى شد. حتى در فیلمى جنگى و سیاسى 
مانند «ماجراى نیمروز: رد خون» هم این یک عاشقانه بود که در 
نهایت از یک عنصر فرعى بدل به بخش اصلى روایت مى شد که 
پایان بندى و سرنوشت شخصیت ها را هم دستخوش تغییر مى کرد.
در اینجا نگاهى انداخته ایم به بهترین فیلم هاى عاشقانه اى که مى 
توان عنوان رومانس را به آنان اطالق کرد و اصل داستان شان یک 
عاشقانه اســت که احواالت قهرمانان فیلم را دگرگون مى کند و 

هرمش دل تماشاگر را مملو از شور و حرارت.
شبى که ماه کامل شد

کارگردان: نرگس آبیار
بازیگران اصلى: الناز شاکردوست،  هوتن شکیبا

«شــبى که ماه کامــل شــد» را مى تــوان دیده شــده ترین و 
پرمخاطب ترین عاشــقانه  سالى که گذشــت دانست. فیلمى که 
تحسین بسیارى از منتقدان و کارشناسان را برانگیخت، بسیارى 
از تماشاگران را عمیقًا متأثر از ماجراهاى عشقى میان «فائزه» و 
«عبدالحمید» کرد و البته سیمرغ بهترین بازیگرى جشنواره فجر 
را براى الناز شاکردوست و هوتن شکیبا به ارمغان آورد. نکته مهم 

فیلم این است که براساس داستانى واقعى ساخته شده.
نیمه اول فیلم یک عاشقانه احساسى اســت که داستان آشنایى 
دو قهرمان را به تصویر مى کشــد. چگونگى آشنایى شان و اولین 

تکانه هاى عاطفى که خصوصاً دل «عبدالحمید» را مى لرزاند. شبیه 
به هر عاشقانه دیگرى در ادامه، مشکالت و مصائب خود را نشان 
مى دهند و در مسیر این عاشقانه، شاخ و شانه مى کشند. مادر «فائزه» 
موافق این ازدواج نیست اما به تدریج نرم مى شود. مادر «عبدالحمید» 
هم که در ابتدا خشن و بداخالق به نظر مى رسد به «فائزه» اکیداً 
توصیه مى کند که با پسرش ازدواج نکند. اما عشق کار خودش را 
کرده و آنها به وصال هم مى رسند. روزهاى خوش اول آشنایى شان 
تماشاگر را با خود همراه مى کند. در گشت و گذار در جنوب کشور 
و نمایش صحنه هاى رومانتیک میان آنان مانند بوسیدن شال یا 
دیالوگ معروف و تکرارشونده «جات کجاست؟ جات کجاست؟» 
«عبدالحمید» وقتى به قلبش اشــاره مى کند، تماشاگر به این دو 
جوان و عشق شــان دل مى بازد. اما در نیمه دوم داستان، ناگهان 
همه چیز عوض مى شود، حقیقت زیســت خانواده «عبدالحمید» 
دســتش را براى «فائزه» رو مى کنــد و درحالى که مى خواهند به 
پاکستان بروند تا براى اروپا اقامت بگیرند، زندگى روى دیگر خودش 

را به «فائزه» و حاال فرزند تازه به دنیا آمده اش نشان مى دهد.
«عبدالحمید» درگیر داستان هاى سیاسى مى شود و تبدیل مى شود 
به بخشى از سازوکار تروریســتى دستگاه برادرش، «عبدالمالک 
ریگى»، بزرگ ترین تروریستى که ایران در مرزهاى شرقى به خود 
دیده اســت. حاال فیلم، واقعیت زندگى را چون سیلى در صورت 
تماشاگر مى کوبد. عشق از دست رفته است و فیلم رومانس بدل 
به اکشنى خشن و تروریستى شده. قربانى آن هم البته که عشق 

و دو طرف آن هستند چه او که مى کشد چه او که جان مى دهد.
خداحافظ دختر شیرازى

کارگردان: افشین هاشمى 

 بازیگران اصلى: افشین هاشمى و شبنم مقدمى
یک کمــدى رومانتیک مفرح که نمونه اش در ســینماى ایران 
سال هاســت به ندرت ساخته مى شــود. عاشــقانه ها یا تلخ و 
دردناك اند. (همان ها هم در نسبت با فیلم هاى اجتماعى بسیار 
کمتر هستند.) و یا کمدى هایى سخیف اند که تنها از یک داستان 
عاشــقانه بهره کشــى مى کنند. در این میان همین که افشین 
هاشمى در پى ساخت یک کمدى رومانتیک رفته، خودش خبر 
خوبى است. این فیلم اقتباسى از فیلمنامه «نیل سایمون» با نام 
«دختر خداحافظى» اســت که البته فیلمش هم با همین نام به 
کارگردانى «هربرت راس» در ســال 1977 منتشر شد. فیلمى 
جالب توجه که بســیارى از تماشــاگران حتمًا بــا آن خاطرات 

نوستالژیکى دارند.
اکثر سکانس هاى فیلم «خداحافظ دختر شیرازى» در فضاهاى 
کوچک و داخلــى یک خانه محقــر با کمتریــن هزینه ممکن 
فیلمبردارى شده اســت، به همین دلیل دو المان طراحى صحنه 
و رنگ و لعاب حاکم بر آن و شخصیت پردازى کاراکترها، اهمیت 
و جایگاه ویژه اى پیدا کرده اند. در نتیجه هاشــمى در فیلم توجه 
خاصى به این دو عنصر مهم دارد. در حقیقت عنصر خانه در فیلم 
«خداحافظ دختر شیرازى» از ابتداى اثر به خوبى به یک جایگاه 

امن و یک سرپناه مطمئن تبدیل مى شود.
در میان همه فیلم ها بى سرو ته کمدى، «خداحافظ دختر شیرازى» 
یک فیلم ســرگرم کننده و حال خوب کن است که حداقل هاى 
احترام به شــعور مخاطبان خود را در نظر مى گیرد. هرچند فیلم 
به دلیل زمان بد و تبلیغات محدود در اکــران چندان موفق نبود 
اما نســخه شــبکه نمایش خانگى آن اکنون در دسترس است و 

تماشایش مى تواند براى این روزهاى مالل آور قرنطینه، انتخاب 
خوبى باشد.

سرخ پوست
کارگردان: نیما جاویدى

بازیگران اصلى: نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار
«سرخ پوست» در این لیست فیلمى مخاطره انگیز به نظر مى رسد. 
ممکن اســت در اینکه آیا مى توان عنوان فیلم رومانس را به آن 
اطالق کرد یا نه اختالف نظر وجود داشته باشد که خب طبیعى هم 
هست. «سرخ پوست» فیلمى اســت که سعى کرده دو ژانر درام 
ماجرایى و عاشقانه را به نوعى با هم ترکیب کند و این شاید جواب 
این اختالف نظرها را بدهد. هرچند داســتان اصلى فیلم درباره 
فرار کردن یک زندانى است اما اتمســفر و فضاى فیلم سرشار 
از عاشــقانه نهان میان رئیس زندان و زن مددجو است که زیر 
الیه هاى شرم و روادارى زن و عبوســیت و جدیت مرد خود را 

مخفى مى کند.
اما هرچه از فیلم مى گذرد این احساس زیرپوستى بیشتر و بیشتر 
مى شود و براى تماشاگر حتى از داستان زندانى فرارى هم مهمتر 
جلوه مى کند. او مى خواهد بداند سرنوشت این عاشقانه چه خواهد 
بود و در صحنه اى که سرگرد براى به دســت آوردن دل مددجو 
آهنگ «ویگــن» را از بلندگوهاى زندان پخــش مى کند، این 

احساس عاشقانه به اوج خود مى رسد.
عاشقانه در سرنوشت نهایى و پایان بندى فیلم هم تأثیر مى گذارد 
و دلیلى مى شود تا سرگرد نظرش را درباره متهم و موفقیت هاى 
کارى که قرار است به دست بیاورد عوض کند و این چیزى است 

که تنها از عهده عشق برمى آید./ 1468

3 فیلم که باید حتماً ببینید

بهترین عاشقانه سینماى ایران در سال 98
تصاویرى از محسن تنابنده و احمد مهرانفر در فیلم سینمایى «استشهادى براى 
خدا» به کارگردانى علیرضا امینى را ببینید که 14 سال پیش ساخته شد. تنابنده 
براى بازى در این فیلم ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را هم 

دریافت کرد.
فیلم «استشهادى براى خدا» سال 86 به ســینما آمد و چهار سال پس از آن در 
نوروز سال 90 بود که این زوج در سریال «پایتخت» شخصیت هاى نقى و ارسطو 
را معرفى کردند. این دو در فیلم «استشهادى براى خدا» کنار جمشید هاشم پور 
نقش آفرینى کردند. این عکس ها را علیرضا امینى کارگردان «استشهادى براى 

خدا» منتشر کرده است./ 1469

تنابنده و احمد مهرانفر خیلى پیش از 
آنکه «نقى» و «ارسطو» شوند

بهرام افشــارى، بازیگــر نقش «بهتاش» در ســریال 
«پایتخت»، رکورددار افزایش مخاطب و افزایش بازدید 

در اینستاگرام شد.

بررسى هاى دو سال گذشــته نشان مى دهد که در ایران 
رکورد افزایش مخاطبان و تعــداد بازدید از یک صفحه، 

در اختیار بهرام افشارى بازیگر نقش «بهتاش» سریال 
«پایتخت» است.

افشــارى اواخر ســال 96 تنها 36 هزار دنبــال کننده 
داشــت، اما با آغاز فصل پنجم 
«پایتخت» که نــوروز 97 روى 
آنتن رفــت تعــداد فالوور هاى 
بازیگر نقش «بهتاش» به بیش 
از 600 هزار نفر رسید. در طول 
14روز نزدیک بــه یک میلیون 
نفر صفحه افشارى را فالو کردند 
تا تعــداد دنبال کننــدگان او در 
اینســتاگرام به مرز یک میلیون 

و 800 هزار نفر برسد.
افشــارى تنها در زمینــه تعداد 
فالــوور رکورددار نیســت، زیرا 
صفحــه او از 29 اســفند تــا 6 
فروردین امســال نزدیک به 50 
میلیون بازدید منحصر به فرد داشته که نسبت به جمعیت 

ایران آمارى بسیار چشمگیر است.

اکران «تاپ گان: ماوریــک» که ادامه اى بر فیلم کالســیک «تام کروز» در 
سال 1986 است و خیلى ها سال ها منتظر ساخته شدنش بودند، به دلیل شرایط 
کرونایى تا اواخر ســال یعنى ماه دســامبر به تأخیر افتاد. این فیلم که قرار بود 
تابستان راهى سینماها شود اکنون 23 دسامبر 2020 یعنى در آخرین روزهاى 

سال نمایش داده خواهد شد.
به نظر مى رسد کمپانى هاى تولید فیلم انتظار ندارند ســینماها حداقل تا نیمه 
تابستان دوباره کار خود را شروع کنند. در عین حال آنها بسیار نگران هستند که 
مخاطبان سینماها چگونه ممکن است به زندگى عادى بازگردند و پس از رهایى 

دنیا از بحران کرونا، چگونه به سینما واکنش نشان دهند.
تولید «تاپ گان: ماوریک» 150 میلیون دالر هزینه داشــت و پارامونت براى 
جبران این هزینه به یک فروش گسترده فکر مى کند. شاید تأخیر نمایش فیلم 
به پارامونت این امکان را بدهد تا در سطح جهان براى آن تبلیغات زیادى به راه 

بیاندازد. این امر ممکن بود با اکران آن در تابستان ممکن نباشد.
تام کروز همچنین مى تواند به بازى در ادامه «مأموریت غیرممکن» ادامه دهد. 
وى در حال بازى در هفتمین فیلم در اروپا بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا در 
ایتالیا، فیلمبردارى نیمه تمام ماند. این تأخیر به وى نیز کمک مى کند تا با خیال 
راحت ترى در ادامه «مأموریت غیرممکن» ظاهر شــود و فرصت براى کمپین 

معرفى و فروش «تاپ گان» هم داشته باشد.
تام کروز بیش از 30 سال پس از فیلم نخست، در این فیلم بازى کرده و بار دیگر 

نقش آفرین شخصیت «ماوریک» شده است./1471

اکران «تاپ گان» تام کروز تا آخر سال 
به تعویق افتاد

رکوردهاى باورنکردنى بازیگر «پایتخت» در اینستاگرام

پوران درخشــنده، تهیه کننده و کارگردان ســینما معتقد است 
سینماى ایران براى عقب نماندن از جامعه نیازمند تولید فیلم هاى 

دغدغه مند به جاى آثار بى خاصیت است.
درخشنده گفت: معتقدم پیش از هر چیز سینماى ایران نیازمند 
آزادى بیان است و این مهمترین مســئله اى است که باید نگاه 
ویژه اى به آن داشته باشــیم. به عنوان یک کارگردان سینماى 
اجتماعى به دلیل اینکه نمى توانم به همه موضوعات اجتماعى 
روز بپردازم از جامعه خود عقب افتاده ام و این مسئله براى یک 

فیلمساز اجتماعى اصًال خوب نیست.
کارگردان فیلم ســینمایى «هیس! دخترها فریاد نمى زنند» در 
تشــریح این موضوع افزود: به عنوان مثال دو سال تمام پروانه 

ساخت فیلم سینمایى «هیس! پسرها فریاد نمى زنند» را صادر 
نمى کردند چرا که به این مسئله فکر مى کردند که موضوع این 
فیلمنامه، موضوعى نیست که در سینما بتوان به آن پرداخته شود 

و آن را یک تابو مى دانستند.
این کارگردان سینما تأکید کرد: زمانى که یک مالحظاتى را براى 
سینما مى گذارید، در واقع جلوى چالش یک کارگردان نسبت به 
مشکالت جامعه خود را مى گیرد و فیلمســاز مجبور به ساخت 
چیزى مى شود که بســیار بى خاصیت است و یا اینکه نمى تواند 
در تجربه هاى سینمایى خود مسائل مهمترى را مطرح کند. وى 
توضیح داد: در چنین شرایطى براى سینماگرانى که دغدغه شان 
توجه به مسائل اجتماعى است، شرایطى پیش مى آید که آرام آرام 

به حاشیه رانده مى شوند و نمى توانند آنچه باید و مى دانند 
را جلوى دوربین ببرند.

کارگردان فیلم سینمایى «شــمعى در باد» بیان کرد: 
مسئله دیگر این است که سینماى ایران در پخش فیلم 

نیز با مشــکالتى مواجه است و ســالن هاى سینمایى در 
کشور کمتر از تولیدات سینمایى اســت و در چنین شرایط 

فیلم هایى که شــاخصه هاى موردپسند سینماداران را 
نداشته باشد، بسیار دیر اکران مى شوند. اگر تعداد 

سالن هاى سینما مناســب بود همه فیلم ها 
مى توانستند در شــرایط یکسان روى 

پرده سینما بروند.

محســن یگانه، خواننده موســیقى پاپ پس از مدت ها دورى از اجراى 
برنامه هاى زنده و تولید آلبوم با انتشار قطعه «خودخواه» در روزهاى اخیر 

تصمیم دارد دور جدید فعالیت هاى خود را آغاز کند. این در 
حالى است که طى ماه هاى گذشته شایعات و اخبارى 
غیررسمى از مهاجرت وى به کانادا در فضاى مجازى 

منتشر شده بود.
طبق برنامه ریزى هاى انجام شــده محسن یگانه 
تصمیم دارد پس از ماه مبــارك رمضان در صورت 

پایان زنجیره شیوع ویروس کرونا و بیمارى کووید 19 
کنسرت هاى خود را در شــهرهاى مختلف کشور 

آغاز کند. این در حالى اســت که وى تصمیم 
داشت مطابق 
سنت قدیمى 
ســال  چند 

اخیر خود در روز 
تولدش کنسرتى را برگزار کند که این 
کنســرت به دلیل همزمانى با ایام ماه 
رمضان و ماجراى بیمارى کرونا عمًال 

منتفى شده است.

محسن یگانه تصمیم دارد پس از انتشار قطعه «خودخواه» با تنظیم شهاب 
اکبرى و میکس آرش پاکزاد تا سه هفته دیگر قطعه «توخوب» را نیز در 

فضاى مجازى منتشر کند.
بهمن ماه سال گذشته بود که آرش حسینى، مدیر رسانه اى محسن 
یگانه در گفتگو با برنامه «پشــت صحنه» رادیو تهران با اشاره به 
برخى حاشیه هایى که درباره سفر اخیر این خواننده به خارج از کشور 
پیش آمده، گفت: «اگر معنى مهاجرت این باشد که براى همیشه 
محسن یگانه خارج از کشور بماند و دیگر به ایران برنگردد، قطعًا 
اینطور نیست. این رفت بى برگشتى نیست و 
محسن یگانه به زودى به ایران 
برمى گردد.»/1470

ناگفته هاى پوران درخشنده درباره سینماى ایران
ه مى شوند و نمى توانند آنچه باید و مى دانند 

ین ببرند.
لم سینمایى «شــمعى در باد» بیان کرد: 
ین است که سینماى ایران در پخش فیلم 

التى مواجه است و ســالن هاى سینمایى در 
ز تولیدات سینمایى اســت و در چنین شرایط 

 شــاخصه هاى موردپسند سینماداران را
اکران مى شوند. اگر تعداد   بسیار دیر

ینما مناســب بود همه فیلم ها 
در شــرایط یکسان روى 

وند.

ران

على نصیریان بازیگر سرشناس کشــورمان در صحبت هایى به موضوع کرونا 
پرداخت.

این بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون گفت: ما باید به خودمان یادآورى 
کنیم که خیلى هم دستمان پر نیست و بسیار آسیب پذیر هستیم و ممکن است با 
یک ویروس کلکمان کنده شود. در نتیجه این همه غرور و تکبر و فخرفروشى و 
زورگویى و قلدرى و بزن و بهادرى و کشتن همدیگر چه لزومى دارد؟ اکنون بشر 
در موقعیتى است که باید به یک همگرایى، همبستگى و دوستى برسد. تمام ملت 
ها باید از دشمنى و درگیرى و خصومت دورى کنند. این یک هشدار براى ماست. 
ممکن است خود کره زمین هم مطمئن نباشد که چه اتفاقى خواهد افتاد. اصًال با 

کارهایى که بشر با کره زمین کرده انتهاى کار نامعلوم است.

على نصیریان
 از درس هاى کرونا مى گوید

وقتى محسن یگانه «خودخواه» مى شود!
ســن یگانه، خواننده موســیقى پاپ پس از مدت ها دورى از اجراى 
ه هاى زنده و تولید آلبوم با انتشار قطعه «خودخواه» در روزهاى اخیر 

یم دارد دور جدید فعالیت هاى خود را آغاز کند. این در 
ىاست که طى ماه هاى گذشته شایعات و اخبارى
سمى از مهاجرت وىبه کانادا در فضاى مجازى

شر شده بود.
 برنامه ریزى هاى انجام شــده محسن یگانه 
یم دارد پس از ماه مبــارك رمضان در صورت 

9ن زنجیره شیوع ویروس کرونا و بیمارى کووید 19
رت هاى خود را در شــهرهاى مختلف کشور 

 کند. این در حالى اســت که وى تصمیم 
ت مطابق 
ت قدیمى 
ســال  

روز  خود در
شکنسرتى را برگزار کند که این

ماه  ــرت به دلیلهمزمانىبا ایام
ان و ماجراى بیمارى کرونا عمًال 

ى شده است.

محسن یگانه تصمیم دارد پس از انتشار قطعه «خودخواه» با تنظیم شهاب
اکبرى و میکس آرش پاکزاد تا سه هفته دیگر قطعه «توخوب» را نیز در

فضاىمجازى منتشرکند.
بهمن ماه سال گذشته بود که آرش حسینى، مدیر رسانه اى محسن
با اشاره به یگانه در گفتگو با برنامه «پشــت صحنه» رادیو تهران
برخى حاشیه هایى که درباره سفر اخیر این خواننده به خارج از کشور
پیش آمده، گفت: «اگر معنى مهاجرت این باشد که براى همیشه
محسن یگانه خارج از کشور بماند و دیگر به ایران برنگردد، قطعًا
اینطور نیست. این رفت بى برگشتى نیست و
محسن یگانه به زودى به ایران
برمى گردد.»/1470



ورزشورزش 05053724 سال  هفدهمیک شنبه  17 فروردین  ماه   1399

تنش همیشگى میان سپاهان و پرسپولیس در سال 98 هم ادامه 
داشت و در دیدارهاى مختلف باعث به وجود آمدن مشکالت 
زیادى براى دو تیم شــد، هرچند که جنجال در آخرین بازى 
این دو تیم باعث شد زردپوشــان از قهرمانى در فصل جارى 

دورتر شوند.
از زمانى که امیر قلعه نویى به سپاهان آمد، این تیم یک روند 
صعودى را طى کرد هرچند که لغــزش در بزنگاه ها آنها را از 
کسب قهرمانى دور کرد. در ســال 98 زردپوشان در کورس 
قهرمانى با پرســپولیس بودند. چه در فصل گذشته و چه در 

فصل جارى.
سپاهان در فصل گذشــته که در بهار 98 به پایان رسید براى 
قهرمانى ششم در لیگ برتر فقط 3 امتیاز کمتر از پرسپولیس 
داشت و براى همین با نایب قهرمانى و کسب سهمیه مستقیم 

لیگ قهرمانان آسیا فصل را به پایان برد.
قلعه نویى که خوب مى دانست هواداران تیمش بعد از چند فصل 
ناکامى و کسب نایب قهرمانى در آخرین فصل لیگ، به چیزى 
به جز قهرمانى راضى نمى شوند تصمیم گرفت تیمى قدرتمندتر 

از فصل گذشته را آماده مسابقات کند.
ســپاهان با جذب بازیکنانى نظیر محمدرضا حســینى، امید 
نورافکن، مرتضى منصورى، گئورگى ولسیانى و... و همچنین 

حفظ اسکلت اصلى تیم پا به مسابقات گذاشت.

آنها به قدرى خوب کار کردند که نه تنها تا هفته شانزدهم هیچ 
تیمى نتوانست آنها را شکست دهد بلکه تا هفته نهم هم هیچ 
تیمى نتوانسته بود دروازه پیام نیازمند را باز کند تا اینکه پارس 
جنوبى در دیدارى که با تساوى به پایان رسید روى یک ضربه 
پنالتى  براى اولین بار در فصل جدید دروازه زردپوشان را باز کرد.

سپاهان در این فصل دو چهره شــاخص در ترکیبش داشت. 
محمد محبى، بازیکن جوانى که از لیگ یک به سپاهان اضافه 
شد و توانســت با بازى هاى خوبش در پیش فصل، قلعه نویى 
را مجاب کند کــه از او در ترکیب اســتفاده کند. محبى آنقدر 

درخشید که به تیم ملى هم دعوت شد.
دیگر چهره تأثیرگذار سپاهان در این فصل کسى نبود جز پیام 
نیازمند. نیازمند در این فصل بارها و بارها با واکنش هایش باعث 
شد خیال قلعه نویى از عقب زمین راحت باشد. او در این فصل 
رکورد گل نخوردن متوالى را در لیگ برتر شکست. دروازه بان 
جوان ســپاهان در این فصل موفق شد 940 دقیقه به صورت 

متوالى دروازه اش را بسته نگه دارد.
ســپاهان در جام حذفى فصل گذشــته در نیمــه نهایى به 
پرسپولیس باخت. قهرمانى پرسپولیس در جام حذفى و لیگ 
برتر در فصل گذشته باعث شد سازمان لیگ دیدار سوپرجام 
را برگزار نکند و جام را به پرسپولیسى ها بدهد. موضوعى که 
باعث اعتراض باشگاه سپاهان شد. آنها این فصل هم مطابق 

سنت چند ساله فوتبال ایران باز هم در مواقعى با پرسپولیسى ها 
دچار تنش شدند. آنها در حالى که با اختالف 5 امتیاز به دنبال 
پرســپولیس بودند به دلیل حضور نیافتن بــه موقع در دیدار 
برگشتشــان با پرســپولیس و رأى کمیته انضباطى، بازنده 
مسابقه شدند تا با تســاوى برابر ذوب آهن در هفته بعد از آن، 
سال را با 10 اختالف امتیاز نسبت به صدر جدول در رتبه دوم 

به پایان برسانند.
آنها در جام حذفى هم با دو پیروزى برابر خیبر خرم آباد و پیکان 
به مرحله یک چهارم نهایى صعود کردند و حریف اســتقالل 
شدند اما این مسابقه به دلیل حضور ملى پوشان امید این دو تیم 

در مسابقات قهرمانى آسیا، به تعویق افتاد.
سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا هم دو مسابقه برگزار کرد. در 
اولین مسابقه در مرحله گروهى موفق شد با نتیجه پر گل 4 بر 
صفر العین امارات را شکست دهد اما در دومین دیدار برابر السد 

با سه گل شکست خورد تا در رده سوم گروهش قرار بگیرد.
اتفاق مهم دیگرى که در سال 98 در باشگاه سپاهان رخ داد، 
استعفاى مسعود تابش از مدیرعاملى این باشگاه بود. تابش که 
بعد از برگزار نشدن دیدار برگشت سپاهان و پرسپولیس بسیار 
تحت فشار بود از سمت خود اســتعفا کرد اما در هیئت مدیره 
باشــگاه باقى ماند. به جاى او نیکفر، رئیس هیئت مدیره این 

باشگاه سرپرستى مدیرعاملى این باشگاه را بر عهده گرفت.

حیف از آن طوفان سپاهان

سپهر حیدرى مدافع سال هاى نه چندان دور پرسپولیس درباره دیدار 12 
سال پیش این تیم با استقالل صحبت هاى جالبى را مطرح کرده است.

 دربى شصت و دوم، 12 ســال پیش در روز 15 فروردین برگزار شد و با 
تســاوى یک بر یک به پایان رسید. پرســپولیس در آن دیدار ابتدا عقب 
افتاد و سپس محســن خلیلى دروازه آبى ها را گشود. سپهر حیدرى یکى 
از بازیکنان فیکس پرســپولیس در آن مسابقه بود که عملکرد خوبى را از 

خود نشان داد.
مدافع اسبق قرمزها در مورد عملکرد خود در دربى ها گفت: من قبًال 

سابقه زدن سه گل به استقالل را داشــتم و با پیراهن ذوب آهن 
رفت و برگشت به این تیم گل زدم. روحیه قوى مقابل استقالل 
داشتم و دوست داشــتم با پیراهن پرسپولیس هم گل بزنم اما در 

هفت بازى این اتفاق رخ نداد. ما اســترس زیادى بابت دربى نداشتیم اما 
یک حس متفاوتى بود که هیچکس از بیرون نمى تواند آن را تجربه کند.

حیدرى در پاسخ به این سئوال که آیا حاضر بود گل قهرمانى را نمى زد و 
در دربى گلزنى مى کرد؟ گفت: استقالل تیم قابل احترامى است و دربى 
هم بازى مهمى اســت اما حاضر نیستم گل بازى با ســپاهان را با هیچ 
چیزى عوض کنم. من قبًال هم رفت و برگشت به 
استقالل گل زده بودم اما گل به سپاهان یک 
اتفاق ویژه اســت که فکر نکنم در تاریخ 
دیگر چنین اتفاقــى رخ دهد و بعضى از 
همشــهریان من هم از دستم ناراحت 
شــدند و انتظار داشــتند که در بازى 

پرسپولیس گل نزنم.

سپهر از گل به سپاهان
 همچنان ذوق زده است

دروازه بان اسطوره اى اهل جمهورى چک به یکى از پست هاى بازیگر 
سریال «پایتخت» واکنش نشان داد.

در سریال «پایتخت» که سال هاست یکى از محبوب ترین برنامه هاى 
تلویزیونى براى مردم ایران به شمار مى رود، ردپاى فوتبال هم دیده مى 
شود. فصل ششم این سریال در حالى در 15 قسمت پخش شد که یکى از 
شخصیت ها با نام بهتاش فریبا در این فصل نقش دروازه بان تیم نساجى 
قائمشــهر را بازى مى کند و در یک بازى مقابل پرســپولیس به صورت 

تصادفى شانس بازى و درخشش پیدا کرد.
صحنه هاى بازى بهتاش در برابر پرســپولیس که دقیقًا در روز بازى تیم 
هاى پرسپولیس و نساجى در لیگ نوزدهم فیلمبردارى شده و با جلوه هاى 
ویژه تصویر او به جاى علیرضا حقیقى (دروازه بان اصلى نساجى) قرار داده 
شده، توجه زیادى را جلب کرد و پس از پخش در قالب سریال، به سرعت 

در شبکه هاى مجازى دست به دست مى شود.
اما اخیراً اتفاقى بسیار جالب در این زمینه و در همان فضاى مجازى رخ داد. 
در سریال «پایتخت» کاراکتر بهتاش فریبا به دلیل ضربه اى که به سرش 
وارد شده یک کاله شبیه پیتر چک بر ســر دارد و دائمًا خودش را با لقب 
«پتر چک ایران» صدا مى زند. در صحنه هاى دیدار مقابل پرســپولیس 
هم او با همین شکل و شــمایل واکنش هایى درخشان نشان مى دهد و 
ســتاره زمین لقب مى گیرد. حاال اتفاق جالبى که در اینستاگرام رخ داده، 
این است که اکانت رســمى پیتر چک، دروازه بان اسطوره اى جمهورى 
چک و باشگاه هاى چلسى و آرسنال، زیر یکى از پست هاى صفحه بهرام 

افشارى –بازیگر نقش بهتاش فریبا– واکنش نشان داده است.
صفحه بهرام افشــارى عکس هاى زیادى از مجموعه «پایتخت6» را 
در خود جا داده و بعضى از آنها هم به ســکانس هاى بازى با پرسپولیس 
و ورزشــگاه آزادى اختصاص دارد. پیتر چک زیر یکى از این پست ها که 
تصویر شیرجه بهتاش به سمت توپ است، کامنت گذاشته و نوشته است: 

«سیو زیبا (با اموجى چشمک).»

واکنش اسطوره به سیو بهتاش فریبا

پیتر باالخره ماجرا را فهمید

استقالل گل زده بودم اما گل به سپاهان یک 
اتفاق ویژه اســت که فکر نکنم در تاریخ 
دیگر چنین اتفاقــى رخ دهد و بعضى از 
همشــهریان من هم از دستم ناراحت 
شــدند و انتظار داشــتند که در بازى 

پرسپولیس گل نزنم.

محمد محبى در فصل جارى یکــى از پدیده هاى فوتبال 
کشور و یکى از بازیکنان موفق لیگ برتر بود.

وى که فصل گذشته در تیم شاهین شهردارى بوشهر و در 
لیگ یک بازى مى کرد این فصل عالوه بر بازى در لیگ 
برتر و لیگ قهرمانان به همراه تیم سپاهان توأمان پیراهن 
تیم امید و تیم ملى را پوشید. هر چند خاطرات خوبى در این 
دو تیم براى او رقم نخورد اما به طور حتم در مسیر پیشرفت 

قرار دارد و مى تواند به سوى اهداف بزرگ تر گام بردارد.
در تیم امید بازیکنان خوبى دور هم جمع 
شده بودید و تیم پر مهره اى بودید اما 
صعود نکردید! و از ســویى خودت هم 
نتوانســتى در تیم امید پر فروغ ظاهر 

شوى. چرا؟
بله درســت مى گویید. ما تیم خوب و یکدستى داشتیم اما 
بدشانسى یکى از مهمترین دالیل عدم صعود ما از مرحله 
گروهى بود. به واقع اتفاقــات فوتبالى در بازى هاى انجام 
شده به سود ما رقم نخورد. به طور حتم دالیل عدم صعود 
تیم امید در چهار دهه اخیر باید به صورت قوى تر واکاوى 
شــود. اما در خصوص عملکرد خودم بایــد بگویم فوتبال 
یک بازى گروهى و 11 نفره اســت. قرار نبود من در تیم 
امید سوپرمن باشــم. من هم به اندازه همه بازیکنان براى 
موفقیت تیم امید تالش کردم و از جان مایه گذاشتم اما 

نشد که نشــد و یک خاطره بد در ذهن همه ما شکل 
گرفت.

برخى مى گفتند چون در تیم ملى 
بازى کردى براى بازى در تیم امید 
انگیزه نداشــتى! آیا این درست 

است؟
به طور حتم نه. من حتى در بازى هاى ســر کوچه 
و محلى هم با همه توان و انگیــزه بازى مى کنم 
و فوتبال در هر موقعیتى را دوست دارم. این حرف 
در مورد من صادق نیست. پیراهن تیم ملى در هر 
جایگاهى ارزشمند است و حس و حالى دارد که با 

بازى در هیچ تیمى قابل قیاس نیست. بازى هاى تیم 
امید بازى هاى ملى بود و طبیعتًا درخشش من و هم تیمى 
هایم نه تنها به ســود فوتبال ایران بلکه به سود ما هم مى 

شد.
در تیم ملى به جاى علیرضا جهانبخش 
بازى کردى. این یــک موفقیت بزرگ 
براى تو بود. اما ایــن حضور خاطرات 

خوبى براى تو نداشــت. به عنوان یک 
بازیکن چرا ایران بــه بحرین و عراق 

باخت؟
در تیم ملــى من به جاى کســى بازى نکــردم. علیرضا 
جهانبخش یکى از الگوهاى فوتبــال من و یکى از مفاخر 
فوتبال ایران اســت. کادر فنى صالح دید که از من دعوت 
کند و من هم با همه توان سعى کردم در تیم ملى بازى کنم. 
در خصوص باخت به تیم هاى بحرین و عراق باید بزرگ 

هاى تیم اظهار نظر کنند. وظیفه من بازى کردن بود.
خیلى اخراج مى شوى در 

حالى که بازیکن آرام و 
با ادبى هستى...

من خیلى اخراج نمى شوم. دو بار در این 
فصل به علت خطاهاى فنى از سوى 
داوران با کارت قرمز مواجه شدم. البته 
به خودم قول دادم که دیگر اخراج نشوم. 

باید به این موضوع هم توجه 
کنیــم که 

مدیریت کارت زرد و قرمز داوران با ما نیست.
هنوز هم صفحه اینستاگرام ندارى؟

نه. فعًال فکرش را نمــى کنم. کارهــاى مهمترى براى 
رسیدگى به آنها دارم. اگر روزى هم در اینستاگرام صفحه 
داشته باشم حضور در فضاى مجازى تنها بخش کوچکى از 
زندگى من خواهد بود. االن هم از اینکه در فضاى مجازى 

نیستم اصًال دغدغه اى ندارم.
صادقانه بگــو؛ مى خواســتید جلوى 

پرسپولیس بازى کنید؟
همینطور اســت. در این باره صحبت هــاى کافى مطرح 

شده است.
قهرمانى در لیگ برتر براى تیم سپاهان 

سخت شده است. آیا اینطور نیست؟
اگر هم اینطور باشــد باید به این نکته اشــاره کنم در 
فوتبال وقوع هر اتفاقى محتمل به نظر مى رســد. ما با 
امید جلو مى رویم. تالش مى کنیم و به لطف خداوند هم 
ایمان داریم. در نهایت آنچه صالح خداوند باشد رخ خواهد 
داد. وقتى تالش کنیم و براى خوشحال کردن تماشاگران 
با همه توان گام برداریم دیگر جاى شرمندگى باقى 
نمى ماند کما اینکه تا االن هم در این مســیر 
بوده ایم. به شــخصه با توجه به توانمندى 
تیم به قهرمانى در این فصل از بازى ها 

نا امید نیستم.
در لیگ قهرمانان آسیا شروع 
خیلى خوبى داشــتید اما در 
برابر السد به یکباره دچار 

توقف شدید. چرا؟
در لیگ قهرمانان با بهترین تیم 
هاى آســیا همگروه هستیم. در 
برابر السد هم خوب بازى کردیم 

ابتدایى را تبدیل به گل مى کردیم به و اگر موقعیت هاى 
طور حتم شرایط به گونه دیگرى رقم مى خورد. السد هم جز تیم 
هاى خوب آسیا به شمار مى رود و به طور حتم در بازى برگشت در 
برابر این تیم بهتر خواهیم بود و براى پیروزى بازى خواهیم کرد. در 
لیگ قهرمانان تیم ها در سطح باال فوتبال مى کنند و خیلى باید در 

ایجاد موقعیت و همچنین موقعیت طلبى هوشیار باشیم.
ویروس کرونا...

شکست این ویروس در گروى همدلى و با هم بودن است. 
ایمان به لطف خداوند و گوش دادن بــه حرف هاى کادر 

درمانى.

محمد محبى: 

به اینستاگرام فعالً فکر نمى کنم
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هاى تیم اظهار نظر کنند. وظیفه من بازى کردن بود.
خیلى اخراج مى شوى در 

حالى که بازیکن آرام و 
با ادبى هستى...

من خیلى اخراج نمى شوم. دو بار در این 
سوى فصل به علت خطاهاى فنى از

داوران با کارت قرمز مواجه شدم. البته 
به خودم قول دادم که دیگر اخراج نشوم. 

هم توجه باید به این موضوع
کنیــم که 

زى یسب پو پر
همینطور اســت. در این باره ص

شده است.
قهرمانى در لیگ ب
سخت شده است
باشــد باید اینطور اگر هم
فوتبال وقوع هر اتفاقى محت
امید جلو مى رویم. تالش مى

نهایت آنچه صال در ایمان داریم.
داد. وقتى تالش کنیم و براى خ
د برداریم با همه توان گام
نمى ماند کما اینکه
بوده ایم. به شــ
تیم به قهرمان
نیست نا امید
در لیگ
خیلى
برابر
توق
ل در
هاى
برابر

ابتدایىو اگر موقعیت هاى 
طور حتم شرایط به گونه دیگرى ر
هاى خوب آسیا به شمار مى رود و به
برابر این تیم بهتر خواهیم بود و براى
لیگ قهرمانانتیم ها در سطح باالف
ایجاد موقعیت وهمچنین موقعیتط

ویروس کرونا...
شکست این ویروس در گروى
گوش ایمان به لطف خداوند و

درمانى.

در حالى که ویروس کرونا فقیر و غنى نمى شناسد و سایه شوم خود را بر سر 
اقتصاد از بزرگ ترین شــرکت ها و خطوط هواپیمایى جهان تا زندگى یک 
دستفروش ساده گسترانده، طبیعى است که باشگاه هاى بزرگ فوتبال دنیا 
از بارسلوناى اسپانیا تا یونتوس ایتالیا تحت تأثیر این ویروس منحوس قرار 
بگیرند و جهان حدود دو ماه بدون فوتبال سپرى کند و درآمدهاى این باشگاه 
ها و لیگ هاى معتبر جهان کاهش پیدا کند. همین شرایط باعث شده که اکثر 
باشگاه ها خواهان کاهش  دستمزد بازیکنان و مربیان خود تا 70 درصد در 

روزهاى تعطیلى و انتشار این ویروس باشند.
حتى لیگ برتر انگلیس که گفته مى شود تجارى ترین لیگ فوتبال جهان 
است نیز خواهان کاهش دستمزد بازیکنان شده و«وزیر بهداشت انگلیس 
از بازیکنان لیگ جزیره درخواست کرد تا دستمزدشان را در ایام تعطیالت 
کاهش دهند.»  جالب است که برخى باشگاه ها از جمله برایتون که علیرضا 
جهانبخش در آن بازى مى کند هم از بازیکنانش درخواست کاهش دستمزد 
را نداشته اما باشگاه برایتون انگلیس خبر داد گراهام پاتر، سرمربى تیم و دو 
دستیارش به صورت داوطلبانه خواهان کاهش دستمزد سه ماه آینده خود 
بخاطر تعطیلى لیگ در ایام کرونا و حمایت از این باشگاه شدند و حتى احتماًال 
بازیکنان این تیم از جمله جهانبخش هم در اقدامى بشردوستانه بخشى از 

دستمزد خود را کاهش بدهند.
تمامى این اتفاقات در حالى در فوتبال جهان رخ مى دهد که در فوتبال ایران 
که مدعى حرفه اى گرى هم هســت شاهد یک ســکوت عجیب از سوى 
باشگاه ها، مربیان، بازیکنان و حتى مدیران عامل در این رابطه هستیم! انگار 
نه انگار فوتبال باشگاهى ایران بیش از یک ماه است که تعطیل شده و تیم ها 
حتى تمرین هم نمى کنند. با این حال هیچکس حاضر نشده در زمینه کاهش 

دستمزد بازیکنان و مربیان در فوتبال ایران سخنى بر زبان بیاورد.
هیچ مربى و بازیکن و حتى مدیرعاملى باشگاهى به روى خود نمى آورد که 
باید در این وضعیت ســخت اقتصادى کشور اقدامى عملى نه شعارى براى 
کاهش دستمزدها و کاهش هزینه هاى باشگاه در این روزهاى تلخ کرونایى 
انجام بدهند. دلیلش شاید خیلى نامعلوم نباشد اینکه فوتبال ما برخالف آنچه 
به نهادهاى بین المللى اعالم کرده ایم نه حرفه اى است و نه حتى خصوصى! 
ما یک فوتبال کامًال دولتى داریم که خرجش را بیت المال مى دهد و باشگاه 

ها فقط روى کاغذ خصوصى شده اند.
جالب است که دو باشگاه دولتى ایران یعنى پرسپولیس و استقالل هم در این 
زمینه سکوت کرده اند و وزارت ورزش که متولى هر دو باشگاه است نیز در 
زمینه کاهش دستمزدهاى مربیان و بازیکنان این دو باشگاه خبرى اعالم نمى 
کند. فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هم طبیعى است که خود را وارد چالش 
بازیکنان و باشگاه ها در این شــرایط نمى کنند اما بهتر است که فدراسیون 
و سازمان لیگ حداقل به صورت مشورتى هم که شده به باشگاه ها بگویند 
که براى کاهش هزینه هاى این فصل خود مثل تمام فوتبال جهان و باشگاه 
هاى بزرگ دنیا دســتمزد بازیکنان و مربیان خود را در روزهاى کرونایى و 

تعطیل کم کنند.
به هر حال به نظر مى رســد در این روزهایى که فوتبال و مسابقات و حتى 
تمرینات تیم ها تعطیل اســت باشــگاه ها و نهادهاى مربوطه مثل وزارت 
ورزش، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به مسئله کاهش دستمزد بازیکنان 
و مربیان به طور جدى ورود کنند و حداقل بخشى از هزینه هاى بیت المال را 
کاهش بدهند. خون بازیکنان فوتبال باشگاهى ایران از مسى و رونالدو رنگین 
تر نیست و قطعاً مهارتشان هم از آنها در زمینه فوتبال بیشتر نیست اما دستمزد 

آنها نسبت به این دو فوق ستاره هم کاهش پیدا نکرده است.
جالب است در لیگ قطر هم که تقریباً تمام پول و هزینه هایش از سوى دولت 
قطر به طور غیرمستقیم تأمین مى شود هم مسئوالن خواهان کاهش دستمزد 
بازیکنان لژیونر در لیگ ستارگان قطر شده اند. آیا باشگاه هاى ما نمى توانند 

دستمزد بازیکنان خارجى و ایرانى خود را در این روزهاى تعطیل کم کنند؟!
حتى برانکو سرمربى اسبق پرسپولیس که اکنون سرمربى تیم ملى عمان شده 
به طور خودجوش بخشى از دستمزد خود را به فدراسیون فوتبال این کشور 
بخاطر انتشار ویروس کرونا بخشید! کاش برخى از مربیان و بازیکنان ما که 
خیلى هم ادعاى حرفه اى گرى در فوتبال را دارند چراغ اول را در این راه روشن 

کنند و به طور داوطلبانه دستمزد خود را کاهش بدهند.

ببینیم شماها چه مى کنید!

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: تا زمانى که مشغول مبارزه با 
کرونا هستیم،  بازى هاى لیگ برتر ادامه پیدا نمى کند.

محمود اسالمیان در پاسخ به اینکه تکلیف برگزارى مسابقات لیگ برتر 
چه مى شــود، عنوان کرد: در شــرایط کنونى اولویت اصلى ما حفظ جان 
انسان هاست؛ زیرا این موضوع یک مسئله منطقى به حساب مى آید. هر چند 
تا زمانى که مشغول مبارزه با کرونا هستیم،  بازى هاى لیگ برتر ادامه پیدا 
نمى کند. ورزش جدا از سایر موارد نیست و باید همدل و متحد با یکدیگر در 
جهت شکست دادن این ویروس گام برداریم تا هرچه زودتر شرایط بهتر از 
قبل شود. در این صورت مى توان با یک برنامه ریزى دقیق لیگ را ادامه داد. 
عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص انتخاب مهدى محمدنبى 
به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: هر کسى که پس از انتخاب نبى 
به AFC نامه زده و مسائل غیرواقع را گفته،  کار خیلى زشت و بدى انجام 
داده است. AFC نامه هاى زیادى در طول سال براى فدراسیون هاى عضو 
ارسال مى کند اما اینکه متأسفانه برخى آن را به بیرون درز مى دهند به دور 
از اخالق است. انتشار چنین مواردى قطعاً فوتبال را با بحران مواجه مى کند.
وى اضافه کرد: هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال تشــکیل جلسه داده و 
صورتجلسه را هم امضا کرده اند. همه اعضا زنده هستند و گواهى مى دهند 
که چنین تصمیم گرفته اند. کسى که به کنفدراسیون فوتبال آسیا اطالعات 
دیگرى داده و نامه ها را لو داده، باید شرمنده،  معرفى و تنبیه شود. همچنین 
دســتگاه هاى نظارتى باید به این اتفاق ورود کنند. انتشار این نامه باعث 
مى شــود که افراد زیادى آن را ببینند و این گونه نیست که انتشار آن تنها 
یک بُعد داشته باشد. این موضوع باید بررسى شود و نتایج آن هم به مردم و 

فوتبالدوستان اطالع رسانى شود.
اسالمیان در پاسخ به اینکه آیا انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد 
یا خیر، اظهار کرد: با این اوضاع و احوال فوتبالى و البته شیوع کرونا، برگزارى 
انتخابات بسیار سخت است و چیزى نمى توان گفت اما هر چه زودتر باید 

اصالحات مدنظر انجام شود تا پس از آن انتخابات را برگزار کنیم.

آن فرد را تنبیه کنید
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مدیرعامل شرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان 
از کاهش 85 درصدى مصرف بنزین در روز 13 فروردین 
و کاهش 54 درصدى آن در ایام نوروز امســال در سطح 

استان خبر داد.
حســین صادقیان در خصوص مصرف بنزین در استان 
اصفهان در ایام نوروز 1399 اظهار کرد: با پیوســتن مردم 
به کمپین در خانه بمانیم، مصرف بنزین از ابتداى فروردین 
امسال تا پایان روز سیزدهم همین ماه، 54 درصد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
وى ادامه داد: با توجه به طرح ممنوعیت تردد در ایام نوروز 
امسال و پیروى مردم از فاصله گذارى اجتماعى در تاریخ 13 

فروردین ماه سال جارى، مصرف بنزین در استان اصفهان 
نسبت به روز طبیعت سال گذشته 85 درصد کمتر شد.

صادقیان کاهش مصرف ســوخت را ناشى از فهم درست 
شرایط، توســط مردم عنوان کرد و گفت: با وجود شیوع 
گسترده ویروس کرونا در کشور، جایگاه هاى عرضه سوخت 
و فرآورده هاى نفتى در شهرستان هاى استان اصفهان به 

صورت 24 ساعته فعال هستند.
وى تصریح کرد: بیش از 300 جایگاه پمپ بنزین و 162 
جایگاه سوخت CNG  در اســتان، با رعایت کامل موارد 
بهداشتى و ایمنى فعال بوده و به صورت شبانه روزى در حال 

عرضه سوخت به مردم هستند.

عضو هیئت علمى دانشــگاه آزاد اســالمى نجف آباد از 
بررسى شبیه ســازى تأثیر رفتارهاى انسانى در احتمال 
همه گیرى ابتال به ویروس کرونا و مرگ و میر افراد در 

پژوهش خود خبر داد.
هادى شــیرویه زاد گفت: بــا مالك قــرار دادن تعداد 
مرگ ومیرهاى تأیید شده ناشى از ویروس کرونا، نتایج 
حاکى از آن اســت که تعداد مبتالیان به این بیمارى در 

فروردین به بیش از 26 هزار نفر خواهد رسید.
عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
افزود: اگر حدود 25 درصد افراد مبتال نیاز به مراقبت هاى 
ویژه بیمارستانى (آى سى یو) داشته باشند به 6500 تخت 

نیاز خواهد بود که با توجه بــه وجود حدود 5000 تخت 
آى سى یو در کشور به صورت آزاد، این امر مى تواند نتایج 
فاجعه بارى داشته باشــد، چراکه تعداد افراد غیرمبتال به 
ویروس کرونا که نیاز به خدمات آى ســى یو دارند اما به 

دلیل عدم امکانات فوت خواهند شد، زیاد مى شود.
شیرویه زاد متذکر شــد: درصورتى که اگر هر ایرانى در 
طول روز یک نفر کمتر را مالقات و بهداشــت فردى را 
رعایت کند، تعداد مبتالیــان در فروردین به حدود 20 
هزار نفر کاهش خواهد یافت و در این صورت به 5000 
تخت آى ســى یو نیاز خواهد بود که به اندازه تخت هاى 

موجود است. 

مصرف بنزین در اصفهان
 54 درصد کاهش یافت 

پیش بینى ابتالى 26 هزار نفر 
به کرونا در فروردین 

نماینده نجف آباد 
کرونایى شد

بنا بر اعالم دفتـر نماینده مردم نجف آبـاد در مجلس، 
تسـت کروناى ابوالفضـل ابوترابى مثبت اعالم شـد. 
ابوالفضل ابوترابى، نماینده مردم نجف آباد در مجلس 
دهم و منتخـب مـردم این شـهر در مجلـس یازدهم 
گفت: هم اکنون در قرنطینه به سر مى برم و در صورت 
برگزارى جلسات مجازى مجلس و با استفاده از امکانات 
فراهم شده از سوى هیئت رئیسـه در این نشست هاى 
شرکت خواهم کرد. وى تصریح کرد: پیش از آغاز سال 
جدید تست کرونا از صد نماینده مجلس گرفته شد که 
مشـخص شـد که بیش از 40 نفر مشـکوك به کرونا 

هستند ولى 23 نماینده هم کرونا دارند.

قدردانى شهردار شاهین شهر 
از مردم

شهردار شاهین شـهر در راستاى همراهى هوشمندانه 
شـهروندان این شـهر در در روز طبیعـت پیامى صادر 
کرد. در این پیام آمده اسـت: مردم فهیم شـاهین شهر 
بار دیگر در زمینه رعایت مسـئولیت اجتماعیشـان در 
اجراى طرح «در خانه بمانیم»،  روز 13 فروردین برگ 
زرین دیگرى را در صفحه پرافتخار خود ثبت نمودند. بر 
خود الزم مى دانم از تالش ها و همکارى شبانه روزى 
همه دسـت اندرکاران و برنامه ریزان ستاد پیشگیرى 
و مقابله بـا ویروس کرونـا و نیز همراهى بسـیار خوب 
شـهروندان ارجمنـد در اجـراى طـرح فاصلـه گذارى 
اجتماعى و کاهش زنجیره انتقال بیمارى کرونا تقدیر 

و تشکر نمایم.

آزادى 30 مددجو 
به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان، محمدى مدیـر بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان از آزادى 30 نفـر مددجو با جرائـم غیرعمد با 
اختصاص مبلغ 700 میلیون ریال در سال گذشته خبر 
داد. وى عنوان کرد: در مجموع بالغ بر دو میلیارد ریال 
بابت آزادى زندانیان جرائم غیر عمد استان در دو سال 
اخیر از منابع مالى بنیاد پرداخت که منجر به آزادى 110 

نفر مددجو شده است.

هواى اصفهان ناپایدار است
نقشـه هاى اداره کل هواشناسـى اسـتان اصفهـان 
بیانگرجوى به نسـبت ناپایـدار بـراى  دو روز آینده در 
استان است و بر این اساس در این مدت در اکثر مناطق 
اسـتان گاهى افزایش ابر و وزش باد شدید، در مناطق 
شـمالى و شـرقى وزش باد گاهى همراه با گردوخاك 
محلى پیش بینى مى شـود. دماى هـوا در اکثر مناطق 

استان تغییر محسوس نخواهد داشت.

کمک خیران اصفهانى براى 
مقابله با کرونا 

قائم مقـام رئیس دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان در 
امور مشـارکت هاى اجتماعـى از کمـک 200 میلیارد 
ریالى مردم این اسـتان بـه مراکز درمانى و بهداشـتى 
براى مقابله بـا بیمارى کرونـا خبـر داد. محمد صافى 
دسـتجردى با اشـاره به اینکه از محل این کمک هاى 
نقدى، اقـالم بهداشـتى و حفاظتى و تجهیـزات مورد 
نیاز بیمارستان ها، مراکز درمانى و نقاهتگاه هاى استان 
اصفهان خریدارى مى شود، ادامه داد: برخى از اقالم نیز 
بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکى به طور مستقیم 
توسط خیران و شخصیت هاى حقیقى و حقوقى  تهیه 

و تأمین شده است.

ضدعفونى صدا و سیماى 
اصفهان 

به منظور مقابله با ویروس کرونا، روز گذشته (شنبه  16 
فروردین) اماکن داخلى صدا و سـیماى مرکز اصفهان 
از جمله ساختمان واحد خبر، تولید و استودیوهاى ضبط 
این سـازمان توسـط یگان مکانیزه جنگ نوین مرکز 
آموزش توپخانه و موشک هاى شهید سپهبد على صیاد 

شیرازى ارتش اصفهان ضدعفونى شد.

خبر

ذوب آهن اصفهان با همت تالشگران خود در سال 1398 
موفق به ثبت رکوردهایى در تولید، فروش و صادرات شد 
و این موفقیت ها با وجود مشکالت عدیده سال گذشته از 
جمله کمبود شدید مواد اولیه و نقدینگى و شیوع بیمارى 

کرونا حاصل شد.
مدیرعامل ذوب آهــن با بیان این خبــر گفت: با وجود 
آنکه در سال گذشته با مشکالت بسیارى مواجه بودیم 
در بخش تولید با 5 درصد افزایش نسبت به سال 1397 
به عدد دو میلیون و 526 هزار تن تولید چدن رسیدیم که 
منجر به ثبت رکورد جدیدى در تولید ساالنه این شرکت 
با دوکوره بلند شد و در تاریخ ذوب آهن نیز دومین رکورد 

تولید ساالنه محسوب مى شود.
منصور یزدى زاده افــزود: در بخش فروش نیز به لحاظ 
درآمد و تناژ رکورد زدیم و همچنین با یک میلیون و 200 
هزار تن صادرات، در این بخــش و همچنین به لحاظ 
درآمدزایى رکورد جدیدى در این شــرکت ثبت شد که 
جزئیات آن پس از افشــا در ســامانه کدال، قابل انتشار 

خواهد بود.
وى در خصوص شرایط کنونى ارزش سهام این شرکت 
گفت: بزرگ ترین مشــکل ما این است که میزان سهم 
شــناور ذوب آهن اصفهان بسیار باالســت و متأسفانه 
نوسان گیران در این بازار جوالن مى دهند. البته تا آنجا 
که موفق به اخذ موافقت هیئت مدیره شدیم، بازارگردانى 

کردیم و آنچه در توان ما بود انجام دادیم.
مدیرعامل ذوب آهن تصریح کرد: امسال با تدبیر مقام 
معظم رهبرى سال «جهش تولید» نام گرفته است و این 
نوید را مى دهیم که این مجتمع عظیم صنعتى توانایى 
ابزار و ظرفیت الزم براى «جهش تولید» را دارد اما محقق 
شدن این مهم، نیازمند آن است که مطابق منویات مقام 
معظم رهبرى، دولت به اندازه سهم خود از این شرکت 
حمایت کند و مواد اولیه به ویژه سنگ آهن را تأمین کند.

وى افزود: ذوب آهن اصفهان تولید حدود 11 درصد فوالد 
کشور را به عهده دارد و اگر دولت تنها 11 درصد سنگ 
آهن کشور را به این شرکت اختصاص دهد، 10 میلیون 

تن سنگ آهن به این شرکت مى رسد اما انتظار ما تنها 
حدود 7 میلیون تن سنگ آهن اســت که انتظار زیادى 
نیست و این ســنگ آهن را رایگان نیز نمى خواهیم. در 
واقع اگر همانند کنسانتره، گندله و DRI، براى سنگ 
آهن نیز سهمیه بندى انجام شــود،  جهش تولید در این 
شرکت  محقق مى شود و ذوب آهن به تولید 3 میلیون و 

50 هزار تن مى رسد.
مدیرعامل ذوب آهن یادآور شــد: با تأمین سنگ آهن 
به میزان مذکور، به لحاظ کمى به افزایش 20 درصدى 
در تولید مى رسیم و به لحاظ کیفى مشابه سال گذشته 
که انواع ریل تولید شد، امسال نیز محصوالت جدیدى 
تولید مى کنیم.  وى با اشاره به اینکه برنامه ذوب آهن در 
سال گذشته، صفر کردن زیان انباشته بود که به دالیلى 
محقق نشد، افزود: براى دســتیابى به این هدف و برون 
رفت از شرایط فعلى ابزارهاى الزم را داریم تا بتوانیم در 
سال جارى، هم معیشــت پرسنل را بهبود بخشیم و هم 

سهامداران را خوشحال کنیم.

رکوردهاى ذوب آهن اصفهان 
درسال 1398

مدیرعامل ذوب آهن تشریح کرد

پاسخگویى به مشترکین همراه اول در ایام نوروز 99 در 
سطح استان اصفهان صورت پذیرفت.

معاون تجارى و امور مشتریان بیان کرد: پاسخگویى 
به مشترکین همراه اول در ایام نوروز 99 در پنج مرکز 
مخابراتى در سطح شهر اصفهان و مراکز امور مشترکین 
در سرتاسر شهرستان هاى استان به نحو احسن انجام 

گرفت.
محمد هیبتیان افزود: اقدامات الزم به منظور نظارت و 

پشتیبانى از ارائه خدمات تلفن همراه در قریب به 400 
دفتر پیشخوان و مراکز ارائه خدمات در سرتاسر استان 

به نحو احسن انجام شد.  
معاون تجارى امور مشــتریان اظهار کرد: شیفت ارائه 
خدمات ایام تعطیل نیز در امور مشترکین مرکز شهید 
خرازى و دفاتر نمایندگى همــراه اول در 14  نقطه از 
سطح استان به طور مستمر روزانه از ساعت 8 الى 19 

برقرار بوده است. 

شهردار خمینى شهر گفت: با برنامه ریزى فشرده آب 
مورد نیاز و برق آرامســتان باغ فردوس تأمین و همه 
امکانات مورد نیاز از جمله ماســک و تجهیزات براى 

تدفین آماده شده است.
على اصغر حاج حیدرى در جلســه شــوراى معاونین 
شهردارى شرایط حال حاضر شهرستان را شرایطى ویژه 
دانست و گفت: در حال حاضر با حمله ویروس کرونا به 
کشور در شرایط ویژه اى قرار داریم و خمینى شهر نیز 
در وضعیت قرمز قرار دارد که خطرناك ترین وضعیت 
ممکن است. وى افزود: شهردارى خمینى شهر در این 
شرایط در کنار بهداشت و درمان با محوریت فرماندار 

قرار گرفته و عملکرد آن در این زمینه واضح و شفاف 
بوده است.

شهردار خمینى شهر اولویت کارى شهردارى را متوقف 
نشــدن چرخه عمران عنوان کرد و گفت: اولین تدبیر 
شهردارى این است که عمران، با در نظر گرفتن سالمت 

کارکنان نباید متوقف شود.
حاج حیدرى با اعالم خبر جمع آورى روزانه بیش از 200 
تن زباله از سطح شهر گفت: این رقم در شب آخر سال 
به 250 تن رسید. براى حفظ سالمتى پاکبانان ضمن 
ارائه آموزش هاى الزم، ماسک و دستکش نیز در اختیار 

آن ها قرار داده شده است.

رئیس حوزه هنرى اصفهان گفت: سینماها مانند همه 
اماکن عمومى دیگر تا زمانى که ویروس کرونا برطرف 
نشود باز نخواهد شد چراکه ســینماها نیز تابع همان 

مقررات است.
مهدى احمدى فر اظهار کرد: با توجه به تعطیل بودن 
ادارات و ســازمان ها در مدت تعیین شــده براى قطع 
زنجیره کرونــا حوزه هنرى اســتان اصفهان نیز مثل 
دیگر ادارات تعطیل شد، ولى چندین برنامه شیفتى را 
براى انجام برخى برنامه هاى ضرورى حوزه داشتیم که 
هنوز کار تولیدى و اجرایى مشخصى ارائه نشده است. او 
افزود: در طول مدتى که مراکز در تعطیلى به سر مى بردند 
توانستیم با همه مدیران و کارشناسان معاونت فرهنگى 

جلسات متعددى به شکل مجازى برگزار کنیم که نتیجه 
آن تولید تعدادى کاالى فرهنگى و برنامه هاى فرهنگى 
بود که هم قابلیت قرار گرفتن در فضاى مجازى داشت 

و هم محور همه آنها بحث کرونا بود.
رئیس حــوزه هنرى اصفهان بیان کــرد: با تعدادى از 
مسئوالن و بخشى از ادارات استان که در جریان مستقیم 
برنامه کرونا هستند هماهنگى هایى را انجام دادیم و قرار 
بر این شــد که آنها محتوا هاى مورد نظرشان را براى 
ما ارسال کنند تا آنها را به شــکل برنامه هاى مختلف 
فرهنگى و هنرى آماده کنیم و در فضاى مجازى و  همه 
رسانه هاى ممکن قرار دهیم تا به لطف خدا تأثیرات الزم 

در این شرایط را داشته باشد.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در روزهاى اخیر 120 
هزار بسته اقالم بهداشتى در سکونتگاه هاى غیررسمى 
حاشیه شهر و مناطق کمتر برخوردار توزیع شده است، 
اظهار کرد: این بسته شامل، دستکش، ماسک، صابون، 
مایع دستشویى، ژل، اسپرى ضدعفونى کننده و پودر 

لباسشویى است.
قدرت ا... نــوروزى ادامه داد: همچنیــن در این طرح 
شهردارى 1200 بسته اقالم بهداشتى ویژه کودکان کار 

در شهر اصفهان توزیع شده است.
شهردار اصفهان از نصب و توزیع 30 هزار اقالم تبلیغاتى 
ویژه شامل بنر، پوستر و بروشور در مناطق کمتر برخوردار 
شهر خبر داد و گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا بیش 
از 5000 نفر در شهردارى اصفهان به طور مستقیم براى 
نظافت شهر، آبیارى فضاهاى سبز و ضدعفونى معابر 

درگیر این موضوع هستند.
شهردار اصفهان همچنین از توزیع بسته هاى بهداشتى 
در کمپ متکدیان گفــت و افزود: در مجموع شــهر 
اصفهان روزانه بــا یکصد هزار لیتر مــواد ضدعفونى 
براساس دستورالعمل هاى وزارت بهداشت گندزدایى 
مى شود. وى با اشاره به اینکه شهردارى 400 وظیفه 
بر عهده داشــت و مقابله با کرونــا  چهارصد و یکمین 
وظیفه آن به شــمار مى رود و این اقــدام تا زمان قطع 
زنجیره ادامه خواهد داشت تا شهروندان از آلوده نبودن 
فضاهاى عمومى شهر خیالى آسوده داشته باشند، ادامه 
داد: شهردارى از همان ابتداى شــیوع ویروس کرونا 
وارد عرصه شد و توانســت تمام مکان هاى شهرى را 
ضدعفونى کند به طورى که امروز ایــن اقدام را جزو 

وظایف دائمى و مستمر شهردارى مى  دانیم.

رئیــس اداره خدمات شــهرى شــهردارى اصفهان از 
اختصاص کیســه هاى زباله ویژه با رنــگ قرمز براى 
خانواده هــاى داراى بیمــار کرونــا خبــر داد و گفت: 
خانواده هــاى اصفهانــى داراى بیمار مبتــال به کرونا 
مى توانند ضمن تماس با ســامانه 137 از شــهردارى 
بخواهند کیسه زباله هاى مشخص شده با رنگ قرمز در 

اختیار آنان قرار گیرد.
غالمرضا ســاکتى در گفتگو با «ایمنــا» اظهار کرد: 
خانواده هاى داراى بیمار کرونا بایــد زباله هاى آلوده به 
ویروس را در کیســه هاى مخصوص با رنگ قرمز قرار 
دهند تا پاکبانان هنگام جمــع آورى زباله از در منازل، از 
وجود زباله هاى آلوده اطــالع پیدا کنند. وى تأکید کرد: 
براى حفظ سالمت کارگران بخش هاى خدماتى شهر، 
با افرادى که از این اقالم بهداشتى و پیشگیرى از شیوع 

ویروس کرونا استفاده نکنند، برخورد خواهد شد.
رئیس اداره خدمات شــهرى شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه جعبه هاى ایمن و مخازن زباله در محدوده اطراف 
بیمارســتان ها و مراکز درمانى براى انداختن ماســک 

و دستکش همشــهریان نصب شده اســت، گفت: از 
شهروندان اصفهان انتظار مى رود ضمن رعایت تمامى 
نکات بهداشتى از رها کردن ماسک و دستکش استفاده 
شده خود در معابر عمومى خوددارى کرده و حتماً از کیسه 
زباله مناسب اســتفاده کنند و پس از پر شدن در کیسه 
را گره بزنند و در جعبه هاى ایمن و یا ســطل هاى زباله 
دردار رها کنند. وى ادامه داد: نصب ســیفتى باکس در 
ایستگاه هاى BRT، درمانگاه ها، بانک ها، ادارات دولتى و 
مراکز پر تردد به منظور قراردادن ماسک و دستکش هاى 
استفاده شده شهروندان صورت گرفته و این روند ادامه 

خواهد داشت.
ســاکتى با بیان اینکه توزیع کیســه زباله خودرویى در 
راســتاى جلوگیرى از رهاســازى تجهیزات حفاظت 
فردى استفاده شده توسط شــهروندان (مانند ماسک 
و دستکش) انجام شده اســت، افزود: با توجه به امکان 
آلوده بودن اینگونه تجهیزات، اقدامات این چنین مى تواند 
کمک شایانى به شکست ویروس کرونا و حفظ سالمت 

همشهریان کند.

پاسخگویى به مشترکین همراه اول در ایام نوروز 

خمینى شهر در خطرناك ترین وضعیت ممکن

سینماها مانند همه اماکن عمومى همچنان تعطیل است

توزیع 120 هزار بسته اقالم بهداشتى در حاشیه شهر 

مبتالیان به کرونا در اصفهان کیسه زباله قرمز 
دریافت کنند

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان از اعمال جریمه هاى 
سنگین و توقیف خودرو براى سفرهاى غیرضرورى در این 

استان تا 23 فروردین ماه خبر داد.
سرهنگ محمدرضا محمدى با اشــاره به شیوع بیمارى 
کرونا کووید 19 در استان اصفهان اظهار کرد: اعمال طرح 
زوج و فرد از در منازل و جریمه هاى 500 هزارتومانى براى 
ســفرهاى غیرضرورى تا 23 فروردین ماه ادامه دارد. وى 
افزود: مراکز تعویض پالك و آموزشگاه هاى رانندگى تا 23 

فروردین ماه تعطیل خواهد بود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه پارك 
خودروها در حاشیه رودخانه کماکان ممنوع است، تصریح 
کرد: براى حفظ سالمت شهروندان تردد خودرو در شهر با 
محدودیت همراه شده است و طرح زوج و فرد اعمال شده تا 
پایان مصوبه ستاد مبارزه با کرونا استان برقرار است و کادر 
درمانى از جمله پزشکان و پرستاران شامل این محدودیت 
نیســتند. وى بیان کرد: وضعیت تصادفات فوتى از ابتداى 
طرح نوروزى تا پایان سیزدهم فروردین ماه بدون تغییر بوده 
و تصادفات جرحى با 39 درصد و تصادفات خسارتى هم با 

60 درصد کاهش همراه بوده است.
سرهنگ محمدى با بیان اینکه تا سیزدهم فروردین ماه با 
اعمال قانون زوج و فرد تعداد 97 هزار و 506 خودرو جریمه 
شدند، اظهار کرد: تعداد 11 هزار و 407 خودرو در کنار حاشیه 
زاینده رود جریمه شدند و تعداد 36 خودرو از بیشه ناژوان و 

حاشیه زاینده رود به پارکینگ منتقل شدند.

محمدى با بیان اینکه با اجراى طرح فاصله گذارى اجتماعى 
از روز 8 فروردین برخورد قاطع پلیس با کسانى که سالمت 
مردم را به خطر مى اندازند، تشدید شد، اظهار کرد: با اجراى 
این طرح پلیس به ویژه پلیس راهور در سطح شهرها حضور 
کنترلى حداکثرى داشت و در این زمینه نیز مردم همکارى 

خوبى داشتند.
وى ضمن قدردانى از مردم اصفهان نسبت به رعایت توصیه 
خارج نشدن از منزل به ویژه در روزهاى 12 و 13 فروردین 
افزود: اما باید توجه داشت که روز 14 فروردین شاهد حضور 

باالى مردم در سطح شهر اصفهان بودیم.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان به اعمال قانون 4639 
خودروى متخلف ورود به طرح زوج و فرد در 14 فروردین 
اشــاره کرد و گفت: از آنجایى که در روزهاى جمعه طرح 
زوج و فرد نداریم اما عصر روز جمعه 15 فروردین نیز شاهد 
ترافیک نزدیک به روزهاى عادى در شهر اصفهان بودیم. 
وى افزود: چنانچه خودروهایى در شــهر تردد کنند که به 
سفر غیرضرورى به اصفهان اقدام کردند و بومى نیستند و 
یا از یک شهرستان به شهرستان دیگرى سفر غیرضرورى 
دارند مشمول 500 هزار تومان جریمه و توقیف یک ماهه 

خودرو خواهند شد. 

اعمال جریمه هاى سنگین تا 23 فروردین
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باال رفتن ســن عوارض بسیارى بر جســم و روان افراد 
دارد و برخى از این عوارض زندگى فرد را مختل مى کند. 
یکى از این بیمارى ها، پیرگوشى است که در پى آن فرد 
مبتال قدرت شنوایى خود را از دســت مى دهد و متوجه 
صحبت هاى اطرافیان خود نمى شود که تأثیرات منفى بر 

روان بیماران مى گذارد.
در این رابطه دکتر عباس قنبریــان متخصص گوش و 
حلق و بینى با اشــاره به مراجعات فراوان ســالمندان به 
متخصصان گوش و حلق و بینى گفت: شایع ترین بیمارى 
در این رشته که در سنین سالمندى با آن درگیر هستیم، 
پیرگوشى اســت که آمار بســیار باالیى دارد. پیرگوشى 
بیمارى است که سلول هاى مویى گوش داخلى (حلزون) 
به تدریج حساســیت خود را از دست مى دهد و در نتیجه 
گیرنده ها فعالیت الزم را ندارند و بیمــار به تدریج دچار 

ضعف شنوایى مى شود.
فرد مبتال به پیرگوشــى در خصوص شنیدن صداهاى 
اطراف دچار مشکل مى شــود، به نوعى که صداها را به 
خوبى نمى شود و به دلیل آنکه صداها را نمى شنود، قدرت 
برقرارى ارتباط با دیگران را از دست مى دهد و منزوى و 

گوشه گیر مى شود.
این متخصص گوش و حلق و بینــى با تأکید بر اینکه در 
پیرگوشــى معموًال هر دو گوش با هم درگیر کم شنوایى 
مى شوند گفت: این بیمارى ناشــى از افزایش سن است 
و اگر کم شــنوایى درمان نشود بیمار دچار افسردگى هم 
مى شود. وى با اعالم اینکه پیرگوشــى تا مرز ناشنوایى 
کامل پیش نمى رود گفت: این عارضــه به تدریج اتفاق 

مى افتد و تأثیرات روانى بدى دارد. 
دکتر قنبریان مهمترین دلیل پیرگوشى را ژنتیک اعالم 
کرد و گفت: هنگامى که با بســیارى از بیماران صحبت 
مى کنیم متوجه مى شویم که آنها سابقه پیرگوشى را در 

خانواده داشته اند.
عوامل دیگرى هم در این بیمارى نقش دارد که مهمترین 

آنها، کشیدن سیگار است و به بیماران توصیه مى کنیم که 
سیگار را ترك کنند.

وى علت بعدى پیرگوشــى را تماس با ســر و صداهاى 
باال دانست و گفت: معضلى که امروزه بسیار با آن درگیر 
هســتیم، هدفون ها و هندزفرى هایى اســت که روى 
گوش نصب مى کنیــم، هندزفرى هایى که داخل گوش 
استفاده مى کنیم یا بلندگوهایى که در مراسم عروسى ها و 
عزادارى ها نصب مى شود که تمامى این موارد فوق العاده 
مخرب هســتند. صداى بلندگوى داخل ماشــین ها نیز 

تأثیرات بدى بر شنوایى دارد.
متخصص گوش و حلق و بینى با تأکید بر اینکه صداى 
بلند اثرات مخرب خود را روى گوش در همه ســنین بر 
جاى مى گذارد گفت: البته جوانان هــم درگیر تأثیرات 
منفى صداى بلند هســتند، اما افراد سالمند بیشتر از این 

مسئله رنج مى برند.
وى استفاده از برخى داروهاى خاص را در پیرگوشى مؤثر 
دانست و گفت: در سئوال هایى که از بیماران پرسیده ایم، 
مشاهده مى شود که فرد مبتال به پیرگوشى از داروهایى 
مانند جنتامایسین در گذشــته بسیار استفاده کرده است. 
این قبیل داروها ازدوران کودکى بر شنوایى فرد تأثیر دارد 
و حتى در دوران جنینى نیز اگر مادر از این داروها استفاده 

کرده باشد، بر شنوایى جنین اثر مى گذارد.
متخصص گوش و حلــق و بینى یکى دیگــر از دالیل 
پیرگوشــى را مشــکالت قلبى عروقى دانست و گفت: 
بیمارانى که مشکالت قلبى عروقى، فشار خون، تیروئید و 
دیابت دارند، رگ هاى خونى آنان درگیر مى شود و مسیر 
عبور خون تنگ مى شــود که در خون رسانى به گوش 

اختالل به وجود مى آید. 
وى کمبود ویتامین ها را دلیل دیگر پیرگوشى اعالم کرد 
و گفت: امروزه کمتر با معضل کمبــود ویتامین روبه رو 
هستیم اما براى درمان پیرگوشــى، به بیماران ویتامین 
مى دهیم. به صورت معمول ویتامین هــاى گروه B را 

براى کسانى تجویز مى کنیم که مبتال به کاهش شنوایى 
هستند. البته ویتامین B را براى کسانى که مشکل خاصى 
هم ندارند، تجویز مى کنیم چرا که خطرى ندارد و مى تواند 

نقش پیشگیرانه براى بسیارى از بیمارى ها داشته باشد.
وى با تأکید بر اینکه پیرگوشــى در مردان بیشتر دیده 
مى شود گفت: به دلیل اینکه مردان بیشتر در ارتباط با 
صدا هستند، بیشتر ســیگار مى کشند، بیشتر در فضاى 
شــلوغ بیرون خانه هستند و مشــکالت قلبى عروقى 
آنها بیشتر است، در نتیجه بیشــتر به پیرگوشى مبتال 

مى شوند.
متخصص گوش و حلق و بینى گفت: این نکته مهم است 
که پیرگوشــى عمومًا در هر دو گوش به صورت یکسان 
اتفاق مى افتد. البته کمتر پیــش مى آید که فردى از یک 
گوش بیشتر استفاده کرده باشــد یا شغلى مانند تلفنچى 
داشته باشد که ناچار به استفاده بیشتر از یک گوش باشد.

اما اگر فردى با کاهش شنوایى یک گوش روبه رو باشد، 
این دیگر پیرگوشى نیست و باید بررسى شود تا مبادا فرد 
به تومور یا سرطان هاى مربوطه مبتال شده باشد. بنابراین 
به محض آنکه شــنوایى در یک گوش کمتر شده باشد، 
بررسى هاى شنوایى سنجى، MRI یا CT اسکن انجام 
مى دهیم تا مطمئن شــویم که بیمارى خطرناکى فرد را 

تهدید نمى کند.
دکتر قنبریان راه درمان پیرگوشــى را استفاده از سمعک 
دانست و گفت: پس از تست شنوایى سنجى، سمعک را 
معرفى مى کنیم و به محض آنکه بیمار سمعک را نصب 
کرد و صداها را بهتر شنید، احســاس خوبى به او دست 
مى دهد. وى در خصوص مقاومت سالمندان در استفاده 
از سمعک گفت: افراد مبتال به پیرگوشى باید از سمعک 
استفاده کنند زیرا در غیر این صورت، پس از مدتى توانایى 
حرف زدن را نیز از دست مى دهند. چرا که وقتى کلمات 
را به خوبى نمى شنوند، گفتارشــان نیز با مشکل روبه رو 

مى شود.

وقتى گوش ها پیر مى شوند

بر اساس مطلب تازه اى که منتشر شده اســت، دستگاه گوارش حتى 
مى تواند عامل ابتال به بســیارى از بیمارى ها مانند افسردگى، استرس 

مزمن و بیمارى هاى خودایمنى به خصوص MS باشد، اما چگونه؟
محققان اکنون به این نتیجه رسیده اند که وظیفه دستگاه گوارش و به 
خصوص روده ها، تنها هضم مواد غذایى نیست. در دستگاه گوارش انسان 
سیستم پیچیده اى وجود دارد که اغلب به طور مستقل کار مى کند و بر 
خالف سایر اعضاى بدن نه تنها همیشه از دستورهاى مغز پیروى نمى کند 
بلکه خود سیگنال هایى را به مغز مى فرستد.  سیستم عصبى روده حتى 
بزرگ  تر و پیچیده تر از سیستم عصبى در نخاع است و در بهبود سالمت 
مغز نقش زیــادى دارد. عالوه بر این، روده ها محــل زندگى میلیاردها 
باکترى هستند که در مجموع میکروبیوم روده را تشکیل مى دهند. تعادل 
میکروبیوم روده بسیار مهم است. با کاهش تعداد باکترى هاى خوب روده، 
خطر ابتال به سندرم روده تحریک پذیر، آلرژى، دیابت، MS، استرس 

مزمن و افسردگى بیشتر مى شود.
فراموش نکنید که آنتى بیوتیک ها، مصرف بیش از حد قند، چربى و الکل 
نقش مهمى در کاهش باکترى هاى خوب روده دارند. عاله بر این عدم 
تعادل در میکروبیوم مى تواند طى چهار نسل به ارث برسد و در آینده به 

یک مشکل جهانى بدل شود.
اما به گفته دانشمندان، تغذیه نقش مهمى در افزایش باکترى هاى خوب 
روده دارد. جالب است بدانید در میان ساکنان قبیله 1000 نفرى هادزا در 
تانزانیا که داراى متنوع ترین میکروبیوم هســتند، هیچ فردى مبتال به 
بیمارى مزمن روده یا دیابت نیست که این امر تنها به دلیل سطوح باالى 
فیبر در رژیم غذایى است. عالوه بر فیبر، آجیل، دانه ها و چربى هاى گیاهى 
را نباید فراموش کرد. ضمناً افزایش مصرف پروبیوتیک ها، مانند لبنیات 
غنى شده با پروبیوتیک، سرکه سیب، شکالت تلخ، کفیر و ترشى کلم، 

باکترى هاى خوب روده را افزایش مى دهد.

مغز، تنها فرمانده بدن ما نیست

هیپوکســى مى تواند در نتیجه مصرف داروهاى خاص و یا داشتن 
حمله آســم رخ دهد. این عارضه زمانى اتفاق مى افتد که اکسیژن 
خون به ویژه در شریان ها پایین تر از حد معمول باشد. اگرچه عالیم 
هیپوکسى از فردى به فرد دیگر متفاوت است، با این حال 5 عالمت 

شایع آن از این قرارند:
تغییر رنگ پوست: مقادیر ناکافى گلبول هاى قرمز خون که وظیفه 
حمل اکســیژن به بافت هاى بدن را بر عهده دارند، مى تواند منجر 
به تغییر رنگ پوست شود. پوســت افرادى که دچار کمبود اکسیژن 
در خون شده اند معموًال به کبودى گرایش دارد. در مورد افراد تیره 
رنگ، تغییر رنگ پوست در لب ها، لثه ها و اطراف چشم ها و ناخن 

ها بیشتر دیده مى وشد.
سردرگمى: سردرگمى به شرایطى اطالق مى شود که فرد توان تفکر 
روشن یا سریع را ندارد و قادر به تصمیم گیرى و به یادآوردن چیزها 
نیست. اگر خود یا شخص دیگرى دچار این حالت شدید، بدانید که 

ممکن است دچار هیپوکسى شده باشید.
سرفه: یکى از شایع ترین علل هیپوکسى حمالت شدید در مبتالیان 
به آسم است که طى آن به سختى مى توان هوا را در ریه ها افزایش 
داد. در این شرایط سرفه رخ مى دهد. ریه ها در طى سرفه اکسیژن 
بیشترى مصرف مى کنند و این شرایط مى تواند با بدتر شدن عالیم 

آسم، خطرناك باشد.
ضربان قلب و تنفس سریع: در طول فعالیت بدنى، افزایش ضربان 
قلب اتفاقى طبیعى اســت اما در حالت استراحت مى تواند شرایطى 
مانند هیپوکسى را یادآور شود. زمانى که بدن به اندازه کافى اکسیژن 
دریافت نمى کند، قلب شروع به پمپاژ سریع براى کمک به گردش 
خون و رساندن اکسیژن به سراسر بدن مى کند. در این هنگام تنفس 
سریع تر مى شود. تعداد تنفس در شــرایط عادى 12 تا تا 16 بار در 

دقیقه است اما در حالت هیپوکسى به 24 بار یا بیشتر مى رسد.
ضعف تنفس: یکى از واضح ترین عالیم هیپوکسى ضعف تنس است 
و البته بى ارتباط با افزایش ضربان قلب نیست. ضعف تنفس در حالت 
استراحت رخ مى دهد و مى تواند آنقدر شدید باشد که شما احساس 
خفگى کنید. ضعف تنفس در حین فعالیت هاى خانگى یا در هنگام 
خواب نیز ممکن است رخ دهد و شما را از خواب بیدار کند. در برخى 

موارد تنگى نفس همراه با خس خس نیز مشاهده مى شود.

نشانه هایى
 که مى گویند اکسیژن خونتان 

پایین آمده است

آنفلوآنزا و کرونا دو بیمارى مستقل از یکدیگر هستند و نمى توان گفت 
شخصى که قبًال سابقه بیمارى آنفلوآنزا داشته است، به ویروس کرونا 
مبتال نمى شود. توصیه مى شود کسانى که بیمارى آنفلوآنزا را تجربه 

کرده اند توصیه هاى بهداشتى و درمانى را جدى بگیرند.
مهمترین اصل براى مقابله با ویروس کرونا رعایت بهداشت است 
که نباید دستان خود را به نقاط آلوده بزنیم و قبل از هر تماسى دستان 
خود را بشوییم، درصورتى که با بیمار آلوده در تماس هستیم از ماسک 
استفاده کنیم و اگر بیمار قطعًا به ویروس کرونا مبتالست حتمًا باید 

از دو ماسک معمولى و یک گاز استریل در بین آنها استفاده کنیم.
مصرف هیچ ماده غذایى 100 در صد تأیید نشــده اســت که براى 
پیشگیرى از ابتال به کرونا جلوگیرى مى کند، اما افزایش المنت هاى 
ضرورى بدن در افزایش سطح ایمنى و مقابله با کرونا کمک خواهد 

کرد.
تمامى افراد باید استفاده از انواع ویتامین ها را در برنامه غذایى خود 
قرار دهند و مواد غذایى مصرفى خود را به صورت پخته شده استفاده 
کند و فراموش نکنیم که ما فقط در معرض ابتال به کرونا نیستیم بلکه 

در معرض تمامى عفونت ها یا ویروس ها هستیم.
به هیچ عنوان نباید دست زخمى خود را به گوشت خام بزنیم و تمام 
مواد غذایى مصرف شده را کامل بپزیم، بنابراین ما مجاز به خوردن 
سوسیس، کالباس و پنیر خامه اى نیســتیم، چرا که این مواد پخته 

شده نیست.
 در مورد کرونا تمامى اصولى که میکروب در سطح هایى قابلیت حیات 

به مدت زمان متناوبى دارد را باید رعایت کنیم.

کسى که آنفلوآنزا گرفته 
به کرونا مبتال مى شود؟

یک متخصص عفونى گفت: هر ویروسى تمایل به یک قسمت بدن دارد 
که ویروس کرونا همان ابتدا سیستم تنفسى فرد را مختل مى کند. جمال 
میرزایى اظهار کرد: ویروس کرونا یکى از ویروس هایى است که از راه 

تنفسى وارد بدن افراد مى شود.
 متخصص عفونى افزود: ویروس کرونا با ورود به سیستم تنفسى باعث 
ایجاد درگیرى هایى در اعضاى مختلف مى شود که این عالئم بیشتر شبیه 
سرماخوردگى است. وى ادامه داد: شخص ممکن است در ابتدا آن را با 
سرماخوردگى و یا آنفلوانزا اشتباه بگیرد و دیرتر به پزشک مراجعه کند، به 
همین دلیل ممکن است دچار عفونت شدید دستگاه تنفسى شودو روند 
درمانشان طوالنى تر باشد. میرزایى ادامه داد: ویروس کرونا در مرحله هاى 
بعدى با درگیرى هاى شدید ریوى در افراد با زمینه هاى بیمارى هاى مزمن 
و نقص ایمنى مى تواند شدت بیشترى داشته باشد و طول درمان در این 
افراد بیشتر مى شــود. او افزود: ویروس کرونا تمایل زیادى به سیستم 
تنفسى دارد که در چند هفته اخیر نیز دیده شده است که بیشتر بیماران با 
مشکالت تنفسى حاد بسترى شده اند. این متخصص عفونى گفت: اگر 
فردى به این ویروس مبتال شد باید مراقبت ویژه ایى از خود داشته باشد؛ 
پس اولویت ماسک زدن با بیمارانى است که دچار این ویروس شده اند و 

دلیل آن هم مصون ماندن سایر افراد از انتقال این ویروس است.
میزایى با تاکید بر این که اگر بیمارى حال عموى خوبى دارد بهترین کار 
ماندن در منزل است. اما باید چند نکته را به یاد داشته باشد و آن هم جدا 
کردن اتاق و سرویس بهداشتى خود از سایر اعضاى خانواده است؛ افراد 
پس از گذراندن چهارده روز و با از بین رفتن عالئمى، چون تب باال، سرفه 

و... مى توانند به زندگى روزمره خود بازگردند.
این متخصص عفونى توصیه کرد: افرادى که با بیمار مبتال به ویروس 
کرونا در ارتباط هستند حتما از ماسک و دستکش براى مراقبت بیشتر 
استفاده کنند. وى گفت: اگر افراد مى خواهند از این بحران به خوبى عبور 
کنند در منزل بمانند تا از انتشار این ویروس فرصت طلب جلوگیرى کنند.

خانه پنهان کرونا در بدن ما 
کجاست؟

رئیس انجمن تغذیه ایران برخى نکات مهم در خصوص پخت و پز مواد 
غذایى براى پیشگیرى از انتقال کروناویروس را توضیح داد.

دکتر جالل الدین میرزاى رزاز با بیان اینکه در شــرایط فعلى توصیه 
مى شــود از مصرف غذاهاى کبابى و گریل شده اجتناب شده و روش 
پخت اصلى گوشت ها به صورت آبپز یا بخارپز باشد، ادامه داد: یکى از 
موضوعات مهم در روش طبخ، درجه حرارت قسمت هاى مختلف ماده 

غذایى در طول پخته شدن است؛ چراکه در کباب و گریل کردن، انتقال 
درجه حرارت به عمق گوشت ممکن است به میزان الزم براى از بین 
بردن کروناویروس و سایر عوامل بیمارى زا کافى نباشد. وى با تأکید بر 
اینکه انواع گوشت و تخم مرغ باید به طور کامل پخته شود، اظهار کرد: 
دماى داخلى ایمن براى پخت گوشت 70 درجه سانتیگراد است. بنابراین 
غذاهاى پخته اى که در یخچال نگهدارى مى شوند براى مصرف دوباره 

باید به خوبى گرم شــوند؛ به گونه اى که همه جاى آن حدود70 درجه 
سانتیگراد حرارت ببیند. رزاز با بیان اینکه به طور خاص، کرونا ویروس ها 
مستعد تخریب در دماى معمولى پخت و پز (70 درجه سانتیگراد) هستند، 
گفت: بنابراین، باید از مصرف محصوالت حیوانى خام یا نیمه پخته پرهیز 
شود. این عضو هیئت علمى دانشگاه ادامه داد: همچنین براى جلوگیرى 
از آلودگى متقابل غذاهاى پخته با گوشت خام، شیرخام یا امعا و احشا 

حیوانى خام باید با احتیاط و کامًال تفکیک شده و در یخچال قرار داده 
شــود. این متخصص تغذیه در خاتمه با تأکید بر اینکه تا حد امکان از 
رستوران ها غذا تهیه نکنید، گفت: اگر اصول بهداشتى توسط کارکنان 
مرتبط، در تهیه و توزیع غذا رعایت نشود، آلودگى منتقل مى شود. با این 
حال در صورت سفارش غذا به صورت بیرون بر سفارش دهید و مجدداً 

غذاها را قبل از مصرف به خوبى گرم کنید.

کننددر منزل بمانند تا از انتشار این ویروس فرصت طلب جلوگیرى کنند.

راهنماى پخت و پز مواد غذایى براى پیشگیرى از انتقال کرونا

\از آنجایى که ویروس کرونا داراى ابعاد ســاختارى بزرگ ترى 
نسبت به سایر ویروس هاست، ماندگارى بیشترى بر روى سطوح 
خواهد داشــت. در این میان اما خرید میوه و ســبزى و دقت در 

شستشوى آنها اهمیتى دو چندان دارد.
سعى کنید میوه و سبزیجاتى انتخاب کنید که ظاهرى سالم و بدون 
پوسیدگى داشته باشــند. پس از ورود به منزل کیسه هاى میوه و 

سبزى را در جایى مخصوص و دور از دسترس کودکان قرار 
دهید؛ به گونه اى که تماسى با ســایر وسایل منزل نیز 

نداشته باشند.
پس از آنکه دست هایتان را به خوبى 
شســتید، ظروف مخصوص حاوى 
مواد ضدعفونى کننده را درون سینک 

ظرفشویى قرار دهید و میوه و سبزى را 
داخل آن بریزید. با گذشت زمان الزم بر 
حسب نوع ماده ضدعفونى کننده، میوه و 
سبزى را به خوبى آبکشى کرده و در سبد 

مخصوص قرار دهید.
با اتمام عملیات ضد عفونى کردن میوه و ســبزى، کیســه هاى 
پالستیکى را دور بیاندازید و سینک و محل قرار دادن کیسه هاى 

خرید را شسته یا ضد عفونى کنید.
به هیچ عنوان میوه و سبزى 

شسته نشده را 

درون یخچال قرار ندهید و در صورتى که پس از شستشــو آنها را 
خورد کرده اید در ظرفى با دِر بسته در یخچال بگذارید.

با اتمام کار دستگیره دِر یخچال را ضد عفونى کنید و به یاد داشته 
باشید مصرف میوه و سبزى خام در بیرون از منزل در 
این روزهاى کرونایــى به هیچ عنوان 

توصیه نمى شود.

نکاتى براى شستشوى میوه و سبزى در پى شیوع کرونا

انتقالکرو براىپیشگیرىاز غذای مواد پز راهنماىپختو

راى ابعاد ســاختارى بزرگترى
ماندگارى بیشترى بر روى سطوح 
ا خرید میوه و ســبزى و دقت در 

ن دارد.
خاب کنید که ظاهرى سالم و بدون 
ز ورود به منزل کیسه هاى میوه و 

 دور از دسترس کودکان قرار
یزنیز ســایر وسایل منزل

 خوبى
حاوى 
ینک 

بزى را 
ن الزم بر 
ده، میوه و

ه و در سبد 

مخصوص قرار دهید.
با اتمام عملیات ضد عفونى کردن میوه و ســبزى، کیســه هاى 
پالستیکى را دور بیاندازید و سینک و محل قرار دادن کیسه هاى 

خرید را شسته یا ضد عفونى کنید.
زىبزى به هیچ عنوان میوه و س

ررررررر را رارا را شسته نشده

آنها را شستشــو درون یخچال قرار ندهید و در صورتى که پس از
خورد کرده اید در ظرفى با دِر بسته در یخچال بگذارید.

با اتمام کار دستگیره دِر یخچال را ضد عفونى کنید و به یاد داشته 
باشید مصرف میوه و سبزىخام در بیرون از منزل در

این روزهاى کرونایــى به هیچ عنوان 
توصیهنمى شود.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

وفا همزاد راســتى اســت. هیچ ســپرى نمى شناســم که بهتــر از وفا آدمى 
را از گزنــد در امــان دارد. و آنکــه بدانــد، که پــس از مرگ بــه کجا باز 
مى گردد، هرگــز راه بیوفایــى نپوید. مــا در زمانى زندگى مــى کنیم که 
بیشــتر مردمش   بیوفایى و غدر را گونه اى کیاســت مى شــمرند و نادانان 
نیــز، چنین مردمــى را زیــرك و کارگشــا مى خواننــد. اینان چه ســودى 
مــى برند خدایشــان نابــود کنــاد، مــردم کار افتــاده و زیرکى هســتند که 
مى دانند در هر کارى چه حیلت ســازند، ولى، امر و نهى خداوندى ســد راه 

موال على (ع)آنهاست. 
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