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عالیم رایج کرونا در کودکانمسمومیت 6 اصفهانى با قرص برنجروایت گلریز از ابتالیش به کرونامداح معروف 6 ماه نمى تواند مداحى کند محرومیت وحید را ببخشید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کرونا تا 3 روز 
روى خیار 

باقى مى ماند!

500 بیمار اصفهانى در لیست انتظار پیوند کلیه
3
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قاچاق ساالنه 20 میلیارد 
نخ سیگار کار کیست؟

واکنش نماینده اصفهان به 
احتمال درگیرى با آمریکا

چرا مرغ به
 36 هزار تومان رسید؟ 

5

تعطیلى اصناف 
انتخاب بین بد و 

بدتر بود

تحقیقات محققان دانشگاه اُتاوا کانادا بر روى بقاى 
کروناویروس بر روى سطوح بى جان نشان مى دهد که 
این ویروس ها مى توانند به مدت چندین ساعت تا چند 
روز قابلیت بیمارى زایى داشته باشند. در این مطالعه، 

محققان مدت دوام کروناویروس را بر روى...

معــاون هماهنگى امــور اقتصادى و توســعه 
استاندارى اصفهان در خصوص محدودیت هاى 
جدید کرونا و تعطیلى دو هفته اى برخى اصناف، 
اظهار کرد: در حقیقت به تعطیلى مشاغل و ضرر 
اقتصادى آنها، رضایت نداشــتیم اما در شرایط 
فعلى شــیوع کرونا، بین بد و بدتر، راه حل بد را 
انتخاب کردیم. حسن قاضى عسگر در پاسخ به 
این سئوال که هنوز میزان تردد در شهر باالست، 
گفت: منحنى ها و گزارش هاى ارائه شده در ستاد 
ملى کرونا حکایت از کاهش فوتى هاى ناشى از 

کرونا دارد، بنابراین...

4

اصفهانى ها محدودیت  در تردد را جدى بگیرنداصفهانى ها محدودیت  در تردد را جدى بگیرند
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان: در روز نخست اعالم محدودیت ها رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان: در روز نخست اعالم محدودیت ها 205205 فقره جریمه ثبت شد فقره جریمه ثبت شد

3 که نشان مى دهد شمارى همسو با محدودیت ها نیستند که نشان مى دهد شمارى همسو با محدودیت ها نیستند

مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوندى بیمارستان الزهرا(س): موارد اهدا و پیوند اعضا باتوجه به شیوع کرونا به شدت کاهش پیدا کرده است

صـــداى او
 از یاد هیچکس 
نمى رود

شکسته شدن رکورد؟ 
واقعاً حس بدیه

ســرمربى گیتى پسند و اســطوره فوتســال ایران که رکورد 
گل هاى ملى او توسط فالکائوى برزیلى شکسته شد ابراز 
امیدوارى کرد که فاصله هفت گله رونالدو با على دایى 
هرگز شکسته نشود و تجربه این اتفاق تلخ فوتساِل 

ایران در فوتبال تکرار نشود....
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون استاندار اصفهان تأکید کرد:

کالهبردارى میلیاردى 
با ترفند جعل اسناد و 
مدارك تحصیلى و 

مهاجرتى

توپ جنگى تاریخى به چهلستون انتقال یافت
3

نتایج در زمین رقم نتایج در زمین رقم 
بخورد لطفًابخورد لطفًا

که 
ند
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ىصـــداىصـــداى
ک از یاد هیچکس ه اد ساز یچ ی هیچکسز یاد از
روىنمى رو ننمىرونم

جزئیات بدرقه زنده یاد چنگیز جلیلوند اعالم شد

محمد رضا مجلسى-شهردار تودشک 

تفریغ بودجه 6 ماهه1399شهردارى تودشک
تفریغ بودجهمبلغ مصوبشرحردیفتفریغ بودجهمبلغ مصوبشرحردیف

ماموریت هادرآمدها

درآمد هاى ناشى از عوارض عمومى1
10/822/500/0004/436/456/734کالبدى و شهرسازى 11/091/500/0009/459/156/1981(درآمد هاى مستمر)

5/519/375/0004/851/300/500محیط زیست و خدمات شهرى100/000/000429/022/1002در آمد هاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى2
436/250/000475/860/537ایمنى و مدیریت بحران147/500/000292/483/2083بهاء خدمات و درآمد هاى موسسات انتفاعى شهردارى3
4/068/125/0001/658/647/755حمل و نقل و ترافیک1/349/500/000999/873/3464درآمد هاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى4
2/965/625/0001/879/603/006خدمات مدیریت 3/275/000/000400/000/0005کمک هاى اعطائى دولت و سازمان هاى دولتى5
338/125/000331/298/138اجتماعى و فرهنگى286/500/0008/916/884/0936اعانات،کمک هاى اعطائى و دارائیها6

24/150/000/00013/633/166/670جمع کل ماموریت ها16/250/000/00020/497/418/945جمع کل درآمدها
850/000/0000تبصره پرداخت دیون قطعى شده سنواتى8/750/000/0008/782/876/003جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارائى سرمایه اى

00جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارائى مالى
25/000/000/00013/633/166/670جمع کل مصارف شهردارى25/000/000/00029/280/294/948جمع کل منابع شهردارى

015/647/128/278مازاد درآمد برهزینه سال جارى(شهردارى)00کسرى درآمد برهزینه سال جارى(شهردارى)
00مصارف سازمان ها(ماده84)00منابع سازمان ها(ماده84)

00مصارف شرکت ها و موسسات00منابع شرکت ها وموسسات 

جمع مصارف شرکت ها ، موسسات و 00جمع منابع شرکت ها ،موسسات وسازمان ها
00سازمان ها

مازاد درآمد بر هزینه سال جارى(شرکت ها 00کسرى درآمد بر هزینه سال جارى(شرکت ها و...)
00و...)

کسر مى شود ارقامى که دوبار منظور شده 00کسر مى شود ارقامى که دوبار منظور شده است
00است

مصارف بودجه شهردارى و سازمان ها و 25/000/000/00029/280/294/948منابع بودجه شهردارى و سازمان ها و شرکت هاى وابسته
25/000/000/00013/633/166/670شرکت هاى وابسته

مازاد درآمد برهزینه سال جارى00کسرى درآمد بر هزینه سال جارى(کل بودجه تلفیقى)
015/647/128/278(کل بودجه تلفیقى)

مصارفمنابع
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سالروز والدت حضرت امام حسن عسکرى(ع) را تبریک مى گوییم
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معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ســتاد مبارزه با 
موادمخدر از کشف بیش از 26 ُتن موادمخدر در کشور در 
هفته سوم آبان خبر داد و گفت: این مقدار کشفیات، نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، 85 درصد رشد را نشان مى دهد.
سردار ناصر اصالنى گفت: مجموع کشفیات این هفته 26 
هزار و 163 کیلوگرم است که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته (14092کیلوگرم) حدود 85 درصد افزایش 
دارد. وى افــزود: 21 هزار و 214 کیلوگــرم از مجموع 
کشــفیات، مربوط به ماده مخدر تریاك بوده اســت که 
81 درصد کشفیات را به خود اختصاص مى دهد. معاون 
دبیرکل ســتاد مبارزه با موادمخدر بیان کرد: همچنین 

از این میزان، 1106 کیلوگرم حشــیش، 483 کیلوگرم 
گراس، 432 کیلوگرم هروئین، 165 کیلوگرم شیشــه و 
2763 کیلوگرم ســایر مواد کشف شده است. اصالنى با 
بیان اینکه بالغ بر 85 درصد کشــفیات این دوره زمانى 
مربوط به هفت استان کشور است،  اظهار کرد: بیشترین 
حجم کشفیات با 10 هزار و 126 کیلوگرم مربوط به استان 
سیستان و بلوچستان است که معادل 39 درصد کشفیات 
کشور است و خراسان جنوبى، کرمان، هرمزگان، فارس 
و یزد به ترتیب در رتبه هاى بعدى قرار دارند. وى افزود: 
طى این مدت 414 دستگاه خودرو و هشت قبضه سالح 

توقیف شد.

نماینده مردم اصفهان درباره ادعــاى «نیویورك تایمز» 
که در گزارشى نوشــت: «دونالد ترامپ» امکان حمله به 
تأسیسات هسته اى ایران را بررسى کرده و هرگونه حمله 
بالقوه، روى تأسیســات نطنز متمرکز است، گفت: برخى 
حرف هاى رسانه اى، گمانه زنى ها و یا ادعاهایى که مطرح 
مى شود از اساس صحت ندارد. ادعاهایى که برخى از موارد 
عنوان مى شود صرفاً در حد بهره بردارى سیاسى است و یا 

بُرد داخلى دارد.
عباس مقتدایى اظهار کرد: جمهورى اسالمى ایران قدرت 
سطح باالى منطقه اى محسوب مى شود، قدرتى که از نظر 
بنیه دفاعى، تجهیزات، امکانات و اقدامات بازدارنده رتبه 

باالیى دارد و اصوًال تهدیدپذیر نیست. وى با اشاره به دوران 
دفاع مقدس بیان کرد: جمهورى اسالمى ایران به عنوان 
کشور مستقل در دوران دفاع مقدس آن زمان که امکانات و 
تجهیزاتى در اختیار نداشت در برابر همه تهاجمات خارجى 
ایستاد و از مرزهایش دفاع کرد. قطعاً در شرایط فعلى نیز از 
چنان قدرت باالى نظامى و بازدارندگى برخوردار اســت 
که مى تواند اقدامات بازدارنده و پشیمان کننده متناسب با 

شرایط از خود نشان دهد.
نماینده مردم اصفهان خاطرنشان کرد: آنچه مطرح مى شود 
بیش از آنکه واقعیت داشــته باشد براى ســاختن فضاى 

رسانه اى و یا برخى از مقاصد و انگیزه هاى غیرواقعى است.

کشف 26 ُتن مواد مخدر 
در یک هفته 

واکنش نماینده اصفهان به 
احتمال درگیرى با آمریکا

جام جهانى در کیش
   ایسنا | دبیرکل انجمن ســرمایه گذاران و 
کارآفرینان کیــش از مذاکره با قطر براى پذیرش 
مسافران و تماشاگران بازى هاى جام جهانى 2022 
در جزیره کیش خبر داد. محســن قریب گفت: در 
حال رایزنى با مسئوالن کشور قطر و افراد مرتبط 
با بازى هاى جام جهانى 2022 هستیم تا بتوانیم 
بخشى از مســافران و بازدیدکنندگان این رویداد 
را در جزیره کیش پذیرا باشــیم و از ظرفیت بسیار 
مناسب این رویداد بین المللى بهترین بهره را ببریم.

وداع با روحانى خاطره ساز 
   مهــر | مراســم تدفین حجت االســالم و 
المسلمین شیخ محمدحسن راســتگو از مبلغان 
دینى در حوزه کــودك و نوجوان امــروز برگزار 
مى شــود. بنا بر این گزارش، روز گذشته در حرم 
مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) نماز بر پیکر 
وى اقامه و سپس براى تدفین به مشهد مقدس، 
زادگاه آن مرحوم منتقل شــد. امروز سه شنبه هم 
پیکر مطهر مرحوم راستگو در صحن بزرگ خواجه 
ربیع در جوار خانواده آن مرحوم به خاك ســپرده 
خواهد شــد. حجت االسالم والمســلمین شیخ 
محمد حسن راستگو، روز یک شنبه 2 آذر ماه در 67 

سالگى درگذشت.

درگذشت بنیانگذار چالش 
آب یخ 

   برترین هــا |«پاتریک کوین»، که تالش او 
براى جلب توجه افکار عمومى به بیمارى اى.ال.

اس، از جمله همــکارى اش در ایجاد چالش آب 
یخ، به یک حرکت همگانى تبدیل شد، در سن 37 
سالگى و در اثر همین بیمارى درگذشت. کمپین 
چالش آب یخ، توانست بیش از 220 میلیون دالر 
براى تحقیقات پزشکى در مورد بیمارى اى.ال.اس 
جمع آورى کند و کوین همراه با دوستش، «پیت 
فریتز» به عنوان «شخصیت سال» از سوى مجله 

«تایم» انتخاب شد.

سرنوشت کنسرت
 مهران مدیرى

   صبا | سامان احتشــامى، آهنگساز و نوازنده 
درباره کنسرت مشــترك با مهران مدیرى گفت: 
قرار بود سال گذشته با مهران مدیرى براى اجراى 
کنسرت سفرى به دور کانادا و آمریکا و اروپا داشته 
باشیم حتى تبلیغات هم انجام داده بودیم اما به دلیل 
کرونا و اتفاقات بدى که در سال 98 در کشورمان 

افتاد تصمیم گرفتیم کنسرت هایمان را لغو کنیم.

هرج و مرج در فرودگاه 
شانگهاى 

   روزیاتو | فرودگاهــى در چین بعد از مثبت 
شدن نتیجه تســت کرونا یکى از کارمندان دچار 
هرج و مرج شدید شد زیرا مقامات تصمیم گرفتند 
تا از تمامى حاضران در فرودگاه تست کرونا بگیرند. 
در تصاویر منتشر شده دیده مى شود که کارکنانى 
که لباس هاى مخصوص به تن داشتند جمعیت 
عظیمى را به زیرزمین فرودگاه بین المللى پودونگ 
در شانگهاى راهنمایى مى کردند. ویدیویى دیگر 
گروهى از مردم را نشان مى دهد که قصد دارند از 
یک مسیر فرعى فرار کنند در حالى که کارکنان به 
سختى تالش دارند مانع آنها شوند.  چین اکنون 

یکى از کمترین موارد ابتال به کرونا را دارد.

«لوفت هانزا» در راه است
   خبر آنالیــن | شــرکت هواپیمایى «لوفت 
هانزا» تا پایان آذر ماه (اواسط دسامبر) به صورت 
مجدد پروازهاى خــود به ایران را از ســر خواهد 
گرفت؛ با ایــن کار، تمام ایرالین هــاى اروپایى 
پروازهاى خود به کشورمان را از سر خواهند گرفت.

کف حقوق کارمندان 
   فارس | براساس پیش نویس الیحه بودجه 1400 
کف حقوق کارمندان و بازنشستگان 3/5 میلیون تومان 
مى شود که نسبت به سال جارى 25 درصد افزایش دارد. 
در قانون بودجه سال جارى کف حقوق بازنشستگان و 
کارمندان دولتى اعم از رسمى، پیمانى و کارمعین کمتر از 
2/8 میلیون تومان در ماه نبود. بنابراین در الیحه بودجه 
سال آینده میزان افزایش کف حقوق گروه هاى یاد شده 

25 درصد است.

رونمایى از وزیرخارجه جدید
   فارس | سه منبع آگاه به خبرگزارى «بلومبرگ» 
گفته اند که تصمیم «جو بایدن» براى انتخاب «تونى 
بلینکن» به عنوان وزیر خارجه آمریکا در دولت احتمالى 
بعدى آمریکا قطعى شده اســت و بلینکن رسمًا براى 
تصدى این سمت معرفى خواهد شــد. بلینکن با توجه 
به سابقه اش -فرد شــماره دوى وزارت خارجه، حضور 
در کنگره و حضور در کاخ سفید به عنوان معاون مشاور 
امنیت ملى «اوباما»- واجد شرایط ترین فرد براى این 

سمت در نظر گرفته مى شود./3479

صادرات پراید به اسپانیا!
   ایســنا | اعالم مســئوالن گمرك ایران از این 
حکایت دارد که ایران در ســال گذشــته بیش از 5/7 
میلیون دالر صادرات خودرو داشــته و اسپانیا از جمله 
مقصدهاى این صادرات بوده که بیشترین تنوع خودرویى 
با خودروهاى  تیبا، ســاینا، کوئیک، وانت آریسان، پژو 

پارس، پراید131و رهام به آن صادر شده است./3480

دعواى باجناق ها بود؟
   دیده بــان ایران | حواشــى استعفاى رضا ملک 
زاده، معاون وزیر بهداشت همچنان ادامه دارد. حسین 
دهباشى، یکى از فعاالن رسانه اى مدعى ارتباط فامیلى 
وزیر بهداشت با معاون مســتعفى خود شده است! او در 
توییتر نوشت: «ژیان ماشــین نمى شه، باجناق معاون! 
مى دانستید نمکى و ملک زاده باجناق هستند؟ و احتماًال 
همه این جنجال ها از یک تکه ته دیگ ســیب زمینى 

آغاز شده؟!»

شگفت آور! 
   فارس | رســانه هاى رژیم صهیونیستى گزارش 
دادند نخســت وزیر این رژیم طى ســفر به عربستان 
سعودى، با ولیعهد رژیم آل ســعود دیدار کرده است. به 
نوشــته خبرگزارى «رویترز» به نقل از این گزارش ها، 
«نتانیاهو» روز یک شــنبه همراه بــا «مایک پامپئو» 
وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودى سفر کرده و با 
«بن سلمان» دیدار کرده است. بر این اساس، «یوسى 
کوهن»، رئیس ســازمان جاسوسى رژیم صهیونیستى 

(موساد) نیز در این دیدار حضور داشته است.

دقیق تر رعایت کنید
   صبا | نخستین جلسه مشترك اعضاى کمیسیون 
فرهنگى مجلس بــا رئیس و معاونان صداوســیما در 
محل کمیســیون تلفیق مجلس برگزار شد. «رعایت 
دقیق تر حجاب و حدود شرعى در ظاهر و کالم مجریان، 
بازیگران و دیگر هنرمندان صداوســیما» از محورهاى 
نظرات مطرح شده نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگى 

مجلس در این جلسه بود.

ارزبگیران دولتى
   مهر | بانک مرکزى با اجراى سیاســت ارز 4200 
تومانى به طور مستمر و شفاف اسامى دریافت کنندگان 
این نوع ارز را در پایگاه اطالع رســانى خود اعالم کرده 
و به این سیاســت خود ادامه مى دهد. این بانک اعالم 
کرد: همه قشرهاى جامعه و نهادهاى ذیربط مى توانند با 
مراجعه به پایگاه اطالع رسانى بانک مرکزى از اسامى 

دریافت کنندگان ارز مطلع شوند.

خبرخوان

آیا مى دانستید کرونا و تحریم بر کار سنگ قبر هم تأثیر 
داشته اســت؟! این را گزارش دیروز خبرگزارى «ایرنا» 
نشان مى دهد. گزارشى زیر عنوان «روزگار کرونایى بر 
سنگ تراشــان چگونه مى گذرد؟» که در آن چند سنگ 
تراش تهرانى به این موضوع پرداخته اند و شرح آنچه بر 
کارشــان رفته را براى خبرنگار خبرگزارى دولت تشریح 

کرده اند. 
  «احمد آقا» یکى از حجاران عهد قدیم اســت... از او 
درباره شرایط کرونایى مى پرسم و اینکه با افزایش تعداد 
متوفیان کاروکاســبى آنان چه تفاوتى کرده است؛ او در 
پاســخ کمى از نامرغوب بودن سنگ هاى فرآورى شده 
مى نالد و بعد مى گوید که تعداد درگذشتگان زیاد، اما در 
عوض شــرایط ما هم کرونایى است. او توضیح مى دهد 
که خانواده هاى متوفیان ترجیح مى دهند تعویض سنگ 

مزار را به زمان دیگرى موکول کنند.
  «شهاب»، 40 ســاله که در جاده قدیم قم-تهران به 

کسب و کار سنگ مزار مشغول است: 
در گذشــته که پــدرم بــه این کار مشــغول بــود، اغلب 
سنگ هاى مرمر از کردســتان و اصفهان که مرغوب بود، 
تأمین مى شد اما اکنون سنگ هاى بازار اغلب چینى و فرآورى 
شده است و اغلب هم کیفیت خوبى ندارد. همین سنگ هاى 
چینى بازار باعث شــده تا قیمت آن هم پس از تحریم ها و 
افزایش قیمت ارز باال برود و ســنگ هاى مزار گران تر به 
دست مشترى برسد. با اینکه متوفیان کرونایى زیاد شده اما 
قیمت تمام شده سنگ تراش خورده براى مشترى گران تمام 
مى شود و هر قدر هم که از حاشیه سود کارمان کم کنیم، باز 
هم بسیارى ترجیح مى دهند فعًال سنگ مزار درگذشتگان 
خود را عوض نکنند. شرایط براى فروشندگان و فعاالن سنگ 
چندان تغییر نکرده است و اینطور نیست که به قول برخى ها 

بخاطر کرونا «نانمان در روغن باشد».
  آقاى «شهریارى» ســنگ تراش دیگرى در حوالى 

بهشت زهرا(س) تهران: 
بیشتر مشــترى ها دنبال کارها و جنس ارزان هستند؛ 
خیلى ها هم امید دوخته انــد که با کاهش قیمت دالر، 
قیمت سنگ هاى چینى که اغلب همکارانمان استفاده 
مى کنند، ارزان تر شود. اغلب سنگ هاى مورد استفاده 

در این صنف، فرآورى شده و وارداتى از چین یا برزیل 
است و کمتر مى شود سنگ مرمر اصیل پیدا کرد البته 
هنوز در بین ســنگ هاى داخلى، سنگ هاى گرانیت 
اصفهان و تویســرکان هم مرغوبیت دارد و نســبت 
به برخى ســنگ هاى خارجى براى مصــرف کننده 
ارزان تر تمام مى شود. قیمت ســنگ  مزار از حدود دو 
میلیون تومان شروع مى شــود و بسته به کیفیت آن تا 

9 میلیون تومان براى سنگ هاى برزیلى و چینى باید 
هزینه شود؛ مشترى هم بســته به وسع خود مى تواند 
ســنگ مورد نظرش را از این بازه قیمتى انتخاب کند. 
همین ده ســال پیش قیمت ســنگ مزار از حدود 50 
هزار تومان شروع مى شــد و سنگى که یک دهه پیش 
صد هزار تومان قیمت داشت، االن حداقل پنج میلیون 

تومان فروخته مى شود.

فکر نکنید کرونا از خیر رونق در این یک بازار گذشته است؛

نان بازار سنگ قبر در روغن نیست!

پر از شگفتى!
شاید باورش سخت باشد ولى در دورانى که کرونا سینما را 
تعطیل کرده و اهالى سینما را به خاك سیاه نشانده، بنیاد 
سینمایى فارابى بیش از 60میلیارد (دقیقاً 64/13 میلیارد) 
ردیف بودجه داشته اســت! در ریزهزینه  هاى فارابى، 
اعتبارى بیش از چهارمیلیارد(دقیقًا 4/43 میلیارد) براى 
برگزارى جشنواره جهانى فجر درنظر گرفته شده؛ در حالى 
که این جشنواره امسال و به دلیل کرونا اصًال برگزار نشده 
ولى تاکنون مطابق با شفاف سازى هاى اخیر بیش از یک 
میلیارد هم صرف جشنواره اى شده که اصًال برگزار نشده!

بودجه ســه میلیاردى براى برگزارى جشنواره کودك، 
بودجه نیم میلیــاردى براى طرحى با نام «ســیمرغ و 
پروانه ها»، بودجــه نزدیک به یــک میلیاردى(دقیقًا 
900میلیون) براى برگزارى جشنواره مقاومت از دیگر 
اعتبارات هنگفت فارابى اســت. اعتبار 2/5 میلیاردى 
براى بازاریابى بین الملل و اعزام سینماگران به مجامع 

بین المللى از دیگر شگفتى هاى ریزمالى فارابى است.
فارابى حتى 250 میلیــون براى کمک بــه نظارت و 

ارزشیابى گرفته!

چین ماه را هم مى خواهد!

چین به منظور بازگرداندن نمونه هایى از سنگ و خاك 
کره ماه به زمین قصــد دارد امــروز فضاپیماى بدون 
سرنشینى را به ماه ارســال کند. این اولین تالش یک 
کشور براى بازگرداندن نمونه هاى قمر طبیعى زمین به 

این سیاره خاکى از دهه 70 است.
قرار است این مأموریت که بلندپروازانه ترین مأموریت 
چین به کره ماه است، امروز - سه شنبه 24 نوامبر (4 آذر) 
از مرکز پرتاب فضایى «ونچانگ» در استان «هاینان» 
آغاز شود. راکت ســنگین وزن «النگ مارچ 5» که در 

نوك آن فضاپیماى رباتیــک «چانگ ئه-5» قرار دارد 
براى این منظور در سکوى پرتاب آماده پرتاب است.

هدف کاوشــگر «چانگ ئه-5»، که به نــام الهه ماه 
باســتانى چینى نامگذارى شده اســت، بازگرداندن 2 
کیلوگرم از نمونه ســنگ هاى کره ماه از یک منطقه 
بازدید نشــده در یک دشــت بزرگ گــدازه معروف 

«اقیانوس طوفان ها» است.
کاوشگر «چانگ ئه-5» پس از پرتاب، مسیرى در حدود 
800 هزار کیلومتر را طى مى کند تا به کره ماه واقع در 
380 هزار کیلومترى زمین برسد و با فرود بر سطح کره 
ماه، نمونه هاى خاك کره ماه را جمع آورى مى کند و به 

زمین بر مى گردد.
متخصصان درباره اهمیت تحقیق روى خاك کره ماه 
مى گویند بررسى نمونه هاى خاك کره ماه که توسط 
این کاوشگر جمع آورى مى شود، براى آشنایى با تاریخ 
خاك کره ماه و حتى فعالیت هاى خورشید کمک زیادى 

خواهد کرد.
بشر از سال 1976 که اتحاد جماهیر شوروى سابق در 
مأموریــت رباتیک خود به مــاه (Luna24) مقدارى 
از خاك کره ماه را به زمین منتقــل کرد، تاکنون هیچ 

ماده اى را از ماه به زمین منتقل نکرده است.

آرمان کیانى

مداح معروف 6 ماه نمى تواند مداحى کند

فرزند محمود کریمى از مداحــان تهرانى از انجام جراحى 
موفقیت آمیز روى پدر خود خبر داد. داود کریمى با تأیید خبر 
جراحى پدرش گفت: حاج آقا حدود 12 تا 13 سال بود که از 
مشکل شــنوایى رنج مى بردند و این مسئله هر روز حالت 
شــدیدترى پیدا مى کرد. تا اینکه چندسال پیش، بخاطر 
عفونت زیاد گوش که به قسمت هایى از جمجمه سرایت 
کرد، ناچار شــدند به مدت چهار ماه در جلســات مذهبى 
شرکت نکنند. وى افزود: به تازگى و طى چندروز گذشته، 
عمل جراحى مهمى روى گوش ایشان انجام شد و پس از 
عمل هم، تشخیص دکترها این بود که دوره مراقبت پس 

از عمل باید شش تا هفت ماه باشد تا گوش پدر از صداى 
زیاد محفوظ بماند. مهمترین نکته اى که به ما گفتند همین 
بود؛ اینکه حاج آقا تا حد امکان از برگزارى جلسات پرهیز 
کنند چون صدایى که از بلندگوهاى هیئت پخش مى شود، 
در کنار حجم باالى صداى حاضران، نه تنها روند درمان 
گوش را مختل مى کند، بلکه ممکن اســت به بدتر شدن 
شرایط شنوایى ایشــان بیانجامد. فرزند محمود کریمى 
گفت: پدر سه شنبه 6 آبان تحت عمل جراحى گوش چپ 
قرار گرفت. احتمال خطر این عمل چندان باال نبود اما دکتر 
گفته بود امکان دارد شنوایى گوش چپ کامًال از دست برود. 
کریمى گفت: پس از عمل، دکتر از نتیجه راضى بود و به من 
گفت با وجود طوالنى شدن فرایند بیمارى و آسیب زیادى 
که به گوش رسیده، به لطف خدا، عمل به خوبى انجام شد و 
حاج آقا مى تواند از شنبه پس از عمل، پانسمان گوش خود را 
باز کند. دکتر همچنین گفت پدر مى تواند به کارهاى روزمره 
بپردازد. پس از بررسى هاى دیگر هم به ما گفته شد ایشان 
باید به طور مطلق از قرارگرفتن در معرض صداهاى بلند 

مثل صداى بلندگو و جمعیت اجتناب کند.

هواشناسى: زمستان سختى در راه است
سحر تاج بخش، رئیس سازمان هواشناسى کشور معتقد 
است زمستان امسال با پاییزش قابل مقایسه نیست. او 
این مطلب را در گفتگوى مفصلش با روزنامه «جام جم» 
مطرح کرده است. گفتگویى که در آن َشمایى مشخص 

از زمستان امسال را پیش چشم ما آورده است.
  پاییز امسال، هم خشک تر است و هم دیرتر شروع 
شــده، یعنى انگار پاییز از لحاظ بارشى به تأخیر افتاده 
اســت. بارش هایى هم که تــا به  حال داشــته ایم از 
میانگین هاى بلندمدت کمتر اســت امــا پیش بینى 
مى کنیم در ماه هاى آذر و دى شــرایط بارش کمى رو 

به بهبود برود.
  پیش بینى ما این اســت که امسال زمستان سردى 
داریم. به نظر مى رسد چند پیک بارش برف را خواهیم 
داشــت ولى هنوز نمى توانیم با اطمینان حرف بزنیم، 
چون عدم قطعیتش زیاد اســت. الگوهاى زمســتانى 

خیلى متغیرند و ممکن است یک ماه دیگر تغییر کنند.

  متداول نیست که بگوییم هوا چند درجه زیر صفر 
مى رود ولى زمستان امسال دما از حد نرمال پایین تر 
خواهد بود؛ به خصوص در بخش هاى شمالى و شرقى 
کشــور. این اتفاق در جنوب و جنوب  غرب کشور رخ 
مى دهد اما در قطب کشــاورزى کشور که در شمال 
و شرق کشــور است، ســرمازدگى را بیشتر محتمل 

مى دانیم.
  حتماً برف خواهد بارید. به نظر مى رسد چند برف قابل 
مالحظه در باند شــمالى که تهران هم جزو آن است، 
خواهیم داشــت ولى این را با قطعیت نمى گویم، چون 

عدم قطعیت وجود دارد.
  پیش بینى ســیل حداکثر 15 تا 20 روز زودتر اتفاق 
مى افتد. پس من از االن نمى توانم بگویم بهار ســیل 
داریم یا نه. امــا این را با قاطعیــت مى گویم که چون 
زیرساخت هاى مناسبى نداریم، اگر بارش هاى باالى 

40 یا 50 میلیمتر داشته باشیم، سیل هم داریم. 

قاچاق ساالنه 20 میلیارد نخ سیگار کار کیست؟
 حسن آذرى پور، عضو کمیته سیاستگذارى کنترل دخانیات 
در ارتباط تصویرى با برنامه گفتگوى ویژه خبرى یک شنبه 
شب شبکه 2 ســیما گفت: اگر فرض کنیم 20 میلیارد نخ 
سیگار قاچاق رقم صحیحى باشد، ورود این حجم به بازار 

کشور را نمى توان به حساب قاچاقچى هاى خرد گذاشت.
وى افزود: حدود 15 ســال پیش سازمان جهانى بهداشت 
یک ســندى به نام نفوذ به بازار ایران را منتشر کرد که در 

آن راه هاى اصلى قاچاق مواد دخانى به داخل کشور حتى 
با ذکر اسامى افراد در آن زمان و با جزئیات قید شده است.

 آذرى پور ادامه داد: بر اساس گزارش هاى متعدد سازمان 
جهانى بهداشت و بانک جهانى، در بخش دخانیات تأکید 
دارند که وارد کننده اصلى سیگار غیرقانونى در کشور هاى 
هدف، خود شــرکت هاى اصلى تولیدکننده مواد دخانى 

هستند.
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بسترى شدن 
15 کودك کرونایى 

کمال حیدرى، معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان با بیان اینکه 1200 مادر باردار مبتال به کرونا 
در اصفهان شناسایى شده است، گفت: ده مورد مرگ 
مادر باردار بـه دلیل بیمـارى کرونا داشـتیم. در حال 
حاضر 9 کودك مشکوك به کرونا، 15 کودك مبتال به 
کرونا در بیمارستان امام حسین (ع) بسترى هستند که 
از این تعداد پنج کودك در آى سى یو بسترى هستند.

50 بیمار در انتظار 
مراقبت هاى ویژه

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه فوتى 
هاى ناشى از بیمارى کرونا همچنان رو به افزایش است، 
ادامه داد: وضعیت ما در زمینه بسترى ها مناسب نیست و 
افزایش بسترى ها را در بخش مراقبت هاى ویژه شاهد 
هستیم. طاهره چنگیز گفت: 50 بیمار در مراکز درمانى 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در صف 

ورود به بخش مراقبت هاى ویژه قرار دارند.

مسمومیت 6 اصفهانى
 با قرص برنج

مدیرکل پزشکى قانونى اسـتان اصفهان اظهار کرد: 
در هفت ماهه سـال جارى آمار اجسـاد معاینه شـده 
در مراکز پزشـکى قانونى اسـتان با تشـخیص علت 
مرگ مسـمومیت با قرص برنج، شـش نفـر بوده که 
نسبت به مسمومیت 14 نفر در مدت مشابه سال قبل 
کاهش داشته است. على سـلیمانپور گفت: متوفیان 
مسمومیت با قرص برنج در سال جارى پنج مرد و یک 
زن هسـتند، در حالى که در مدت مشابه سال گذشته 

دو زن و 12 مرد بودند.

رفع گرفتگى فاضالب 
به گـزارش روابـط عمومى آبفـا منطقـه 6 اصفهان، 
گرفتگى شبکه فاضالب در خیابان اباذر خوراسگان که 
در اثر اجراى نیلینگ پروژه پاساژ شهردارى منطقه15 
دچار گرفتگى شده بود رفع شد. الزم به توضیح است 
عملیات اصالح این شبکه به طول 75 متر با لوله  250 
میلیمترى از جنس پلى اتیلن با هزینه اى بالغ بر 900 

میلیون ریال به اتمام رسید.

تخلیه خط لوله قدیم 
انتقال نفت خام 

خط لولـه قدیـم 30 اینچ انتقـال نفت خام مـارون به 
 Low Point اصفهان با روش هات تپ و برش در نقاط
به طور کامـل از مواد نفتـى تخلیه شـد. رئیس واحد 
تعمیرات خط شـرکت خطوط لولـه و مخابرات نفت 
ایران منطقه اصفهان گفت: با بررسـى دقیق پروفیل 
مسـیر خط، تخلیه خط لوله 30 اینچ قدیـم مارون به 
اصفهـان در محـدوده طـرح تعویـض 67 کیلومتـر، 
حدفاصل کیلومتر 60 تا 67 با روش هات تپ و برش 
سرد در شش نقطه اجرا شد. غالمرضا گودرزى افزود: 
در این عملیات بیش از 140 هزار لیتر مواد شامل 80 
هزار لیتـر آب آلوده و 60 هزار لیتر نفـت خام تخلیه و 

پاکسازى شد.

تبدیل به احسن 
موقوفه «شهاب آباد» 

معاون امور ثبتـى و حقوقـى اداره کل اوقـاف و امور 
خیریه اسـتان اصفهان گفـت: سـازمان اوقاف طرح 
تبدیل بـه احسـن موقوفـه «شـهاب آبـاد» را صادر 
کرده است. حجت االسـالم محمود نصراصفهانى با 
بیان اینکه قرار اسـت با توجه بـه ارزش ریالى به روز 
در خصـوص تبدیل بـه احسـن موقوفه شـهاب آباد 
تصمیم گیرى شـود، اضافه کرد: قصد داریم بخشى 
از این موقوفه را به مردم واگذار کنیم و از محل درآمد 
آن با احداث واحدهاى تجـارى و درآمدزا نیت واقف 
را اجرایـى کنیم. ایـن مقام مسـئول افـزود: موقوفه 
30 هکتـار «شـهاب آبـاد» در درچـه داراى 

 است.

خبر

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه استاندارى 
اصفهــان در خصوص محدودیت هــاى جدید کرونا و 
تعطیلى دو هفته اى برخى اصناف، اظهار کرد: در حقیقت 
به تعطیلى مشاغل و ضرر اقتصادى آنها، رضایت نداشتیم 
اما در شرایط فعلى شیوع کرونا، بین بد و بدتر، راه حل بد 

را انتخاب کردیم.
حسن قاضى عســگر در پاسخ به این ســئوال که هنوز 
میزان تردد در شــهر باالســت، گفــت: منحنى ها و 
گزارش هاى ارائه شده در ســتاد ملى کرونا حکایت از 
کاهش فوتى هاى ناشــى از کرونا دارد، بنابراین در این 
شرایط افراد باید پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کنند 

تا بعد از دو هفته شاهد روند نزولى ابتال به کرونا در کشور 
باشیم. وى درباره آســیب اصناف در تعطیالت دو هفته 
اى، اظهار کرد: طبیعتاً خسارات وارده به اصناف به نوعى 
باید جبران شود و دولت براى اصناف تعطیل پکیج هاى 

حمایتى در نظر گرفته است.
قاضى عســگر تأکید کرد: اگر برخــى اصناف دو هفته 
تعطیــل نمى شــدند، آمار ابتــال به ویــروس کرونا و 

فوتى هاى ناشى از آن بیشتر مى شد.
وى گفت: تا زمانى که روش زندگى افراد تغییر نکند این 
محدودیت ها نمى تواند به طور کامل براى کنترل کرونا 

مؤثر واقع شود.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان گفت: از 
مردم این خطه مى خواهیم محدودیت هاى کرونایى اعالم 
شــده در ترددها را جدى بگیرند زیرا هرگونه تخلف بدون 

چشم پوشى با اِعمال جریمه همراه خواهد بود.
سرهنگ محمدرضا محمدى ادامه داد: پلیس راهور اصفهان 
براى حفظ ســالمت مردم به وظیفه خود عمل مى کند و 
جرایم را بدون اغماض بــراى افرادى که محدودیت تردد 
را جدى نمى گیرند لحاظ خواهد کرد. رئیس پلیس راهور 
اصفهان خاطرنشان کرد: اعالم محدودیت هاى کرونایى 
سبب کاهش عبور و مرور در سطح شهر نسبت به روزهاى 
گذشته شده اســت؛ با این حال، در روز نخست 205 فقره 

جریمه براى متخلفان ثبت شد و این نشان مى دهد شمارى 
از شهروندان همسو با محدودیت ها نیستند. محمدى درباره 
شــهروندانى که خودرویى با پالك غیر از محل سکونت 
خود دارند گفت: این رانندگان الزم است که مدارکى دال 
بر سکونت در آن منطقه براى مثال بیمه نامه همراه داشته 
باشــند تا به مأموران راهور ارائه کنند در غیر این صورت 
جریمه خواهند شد. وى در خصوص اعمال جریمه خودروى 
این اشخاص به وســیله دوربین تصریح کرد: الزم است 
رانندگانى که با این مورد مواجه مى شوند پس از اتمام دوره 
محدودیت ها با در دست داشتن مدارك محل سکونت براى 

رفع جرایم به پلیس راهور منطقه مراجعه کنند.

اصفهانى ها محدودیت  
در تردد را جدى بگیرند

تعطیلى اصناف 
انتخاب بین بد و بدتر بود

مدیرکل هماهنگى خدمات ارتباطات ســیار اصفهان 
در جلسه هماهنگى اجراى فاز 8 همراه اول در اصفهان 
گفت: با همت مخابرات منطقه اصفهان و در راســتاى 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته، به زودى شاهد اجرایى 
شدن باقیمانده طرح هاى فاز 8 همراه اول در این استان 

خواهیم بود.
محمدرضا بیگى در این جلسه با اشاره به فعالیت هاى 
صورت گرفته در اجراى فاز 8 همــراه اول در اصفهان 
اظهار کرد: امروز شاهد پیشــرفت چشمگیر در اجراى 
پروژه هاى این طرح در اصفهان هستیم و امیدواریم با 
همکارى و همدلى ارگان ها و مردم عزیز مراحل پایانى 

این طرح هم به خوبى اجرا شود.
سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان نیز در این جلسه 
ضمن ارائه گزارشى از طرح هاى عملیاتى شده این فاز 

توسعه ارتباطات سیار در استان، گفت: مخابرات منطقه 
اصفهان تمامى همت خود را براى اصالح، توســعه و 
ارتقاى شبکه سیار جهت بهره مندى مردم عزیز استان 
از بهترین و باالترین امکانات مخابراتى، به کار بسته و 
در این زمینه نیازمند همکارى و همراهى هر چه بیشتر 
هم استانى هاى گرامى و تمامى سازمان ها، ارگان ها و 
مسئوالن خدوم اســتان به منظور بهره مندى  هر چه 

سریع تر از شبکه استان در زمان مقرر است.
ناصر مشایخى افزود: اجرایى شدن طرح هاى سیار در 
استان نقش بسزایى در کاهش نقاط کور، افزایش پهناى 
باند و کیفیت اینترنت اپراتور همراه اول در استان خواهد 
داشت که دستیابى به این مهم همکارى مردم عزیز و 
نهادهاى استان را در زمینه نصب دکل هاى مخابراتى 

مى طلبد.

براى نخستین بار، فاز اول گسترده ترین برنامه تعمیرات 
و بازسازى شــبکه هاى توزیع برق در سراسر کشور به 

صورت همزمان برگزار شد.
مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان در همین رابطه 
اظهار کرد: مانور سراســرى تعمیرات شبکه هاى توزیع 
نیروى برق به منظور ســنجش میزان آمادگى پرسنل 
شــاغل در صنعت برق ایران انجام  شــد و اصفهان نیز 
به عنوان یک بخش بزرگ و مهــم در این مانور حضور 
پررنگ و جدى داشت و همزمان با سراسر کشور این مانور 

در اصفهان نیز اجرا  شد.
حمیدرضا پیرپیران ادامــه داد: افزایش قابلیت اطمینان 
شبکه، کاهش قطعى برق، ارتقاى سطح آمادگى پرسنل، 

کاهش خاموشى، استفاده هدفمند از اعتبارات، افزایش 
هماهنگى ها و... از اهداف برگزارى این مانور بودند. وى 
گفت: در طول اجراى این مانور، تعمیرات شبکه هاى برق 
مناطق شرق اصفهان و روستاهایى همچون کبوتر آباد، 
هرمز آباد و سایر روستاهاى منطقه اجرا شد، در مجموع 
بیش از 3500 مشــترك در این مناطق تحت پوشش 
اجراى این مانور قرار گرفتند و به طور قطع از نتایج مثبت 

برگزارى مانور بهره مند مى شوند.
وى با اشــاره به اینکــه تعمیرات 35 کیلومتر شــبکه 
فشار متوســط و فشــار ضعیف در این مانور انجام شد، 
تصریح کرد: بیــش از 40 اکیپ در این مانور شــرکت 

داشتند. 

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: 90 گروه بازرســى 
این نهاد تخلفات واحدهاى صنفى این خطه و مرتبط 
با محدودیت هاى دو هفته اى کاهش شیوع ویروس 

کرونا را رصد و بررسى مى کنند.
رســول جهانگیــرى در گفتگــو بــا «ایرنــا» 
افــزود: بــا آغاز طــرح جامــع مدیریت هوشــمند 
محدودیت هاى متناســب با وضعیت و روند ویروس 
کرونــا از بامداد اول آذر، بازرســى اتــاق اصناف نیز 
فعالیت فراگیر خود را شــروع کرد تــا محدودیت ها 

به طــور عادالنــه و جــدى در بخــش واحدهاى 
صنفى رعایت شــود. وى ادامه داد: بر همین اساس 
گروه هاى ویژه بازرســى با هدف نظــارت بر بازار و 

جلوگیرى از تخلفات تشکیل شدند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان اضافه کرد: تذکر، اخطار 
و پلمب در انتظــار واحدهاى صنفــى خواهد بود که 
موارد خواســته شــده از جمله تعطیلــى و یا رعایت 
موازین پیشگیرانه و پروتکل هاى بهداشتى مرتبط با 

کووید-19 را جدى نمى گیرند.

یک عراده توپ جنگى که پیش تر در ضایعات شرکت ذوب 
آهن کشف شده بود به چهلستون انتقال داده شد.

فریدون اللهیارى افزود: پیدا شدن این توپ جنگى متعلق 
به زمان حال نیست و شرکت ذوب آهن در اقدامى تحسین 
برانگیز پس از کشــف این توپ جنگى به میراث فرهنگى 
اطالع دادند و همکاران ما نیز بالفاصله با حضور در محل و 
پس از سنجش میزان ارزش و اهمیت آن، نسبت به دریافت 

آن اقدام کردند.
وى با بیان اینکه این توپ جنگى مدتى در اداره کل میراث 
فرهنگى لنجان نگهدارى مى شــد، گفت: همکاران ما در 
لنجان این عراده توپ جنگى را به واحدهاى امانى ما تحویل 
دادند و اخیــراً واحد امانى آن را به چهلســتون انتقال داده

 است.
 وى ادامه داد: البته این توپ جنگى نیاز به مرمت دارد. براى 

به معرض نمایش گذاشتن آن نیاز به پایه گذارى، ریل گذارى 
و پاکسازى و مرمت است و پس از آن، انتخاب مکانى مناسب 
در محوطه چهلستون در دستور کار ما قرار دارد. با انجام این 

اقدامات، این توپ جنگى براى بازدید عمومى آماده خواهد 
شد. پیش بینى مى شود مرمت این اثر چندان مشکلى نداشته 
باشد و به زودى براى نمایش عموم در دسترس خواهد بود.

مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوندى مرکز آموزشى 
درمانى الزهرا(س) اصفهان از کاهش شدید موارد اهدا 
و پیوند اعضا باتوجه به شیوع کرونا خبر داد و گفت: در 
حال حاضر حدود 500 نفر در گروه هاى مختلف خونى 

در لیست انتظار پیوند کلیه هستند.
مریم خلیفه  ســلطانى اظهار کرد: از ابتداى سال جارى 
تاکنون، هشــت مورد اهداى عضو انجام شــده که در 

مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل که 25 مورد بود، 
متأسفانه کاهش داشته است.

وى با اشــاره به اینکه تعداد بیماران در لیســت انتظار 
پیوند کلیه نسبت به سایر اعضا بیشــتر هستند، اعالم 
کرد: درحــال حاضر حــدود 500 نفر در گــروه هاى 
مختلف خونى اســتان اصفهان در لیســت انتظار کلیه 

هستند.

وى، مداومت در فرهنگســازى اهداى عضو در جامعه 
براى نهادینه شدن آن را بســیار مهم دانست و افزود: 
بیماران زیادى منتظر پیوند عضو هســتند و متأسفانه 
روزانه تعدادى از آنها در لیســت انتظار، فوت مى کنند، 
درحالى که با فرهنگسازى مداوم و افزایش آمار اهداى 
عضو از مرگ مغزى مى توان بیماران بیشترى را نجات 

داد.

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى 
یک کالهبردار حرفــه اى خبر داد که بــا ترفند جعل 
اســناد و مدارك تحصیلى و مهاجرتى 40 میلیارد ریال 

کالهبردارى کرده و متوارى شده بود.
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر اظهار کرد: در پى وصول 
شــکایتى مبنى بر اینکه فردى با ترفند جعل اســناد و 
مــدارك تحصیلى و مهاجرتى براى خارج از کشــور از 

ده نفر کالهبردارى کرده و متوارى شده است پیگیرى 
موضوع در دســتور کار مأموران پلیس امنیت عمومى 

اصفهان قرار گرفت.
وى افــزود: پــس از کســب دســتور قضایــى و 
هماهنگى هاى الزم و انجام یکسرى اقدامات تخصصى 
مشــخص شــد این کالهبردار حرفــه اى در یکى از 
استان هاى شمالى مخفى شده که یک گروه از مأموران 

با نیابت قضایى به محل اعزام شــدند و او را دســتگیر 
کردند.

سرهنگ هاشــمى فر تأکید کرد: فرد دستگیر شده که 
40 میلیارد ریال از ده شــهروند با ترفند جعل ســند و 
مدارك تحصیلى و مهاجرتى کالهبــردارى کرده بود 
براى اقدامــات قانونى به مراجع قضایــى تحویل داده

 شد.

در چند ماه اخیر که بسیارى از ایرانیان سرمایه هاى خود را از 
طریق صرافى ها به خارج از کشور منتقل کرده و نسبت به 
خرید ملک در کشورهاى همسایه و حتى کشورهاى اروپایى 
بیش از گذشته اقدام کرده اند، تعداد زیادى از سرمایه گذاران 
اصفهانى هم براى از دســت ندادن فرصت هاى سرمایه 
گذارى، شهر اصفهان را ترك کرده و در سایر شهرهاى ایران 

و کشورهاى دیگر سرمایه گذارى کرده اند.
اما دلیل رغبت فراوان مردم به خروج ســرمایه هایشان از 
استان چیست؟ در این باره مصطفى رناسى، فعال اقتصادى 
در اصفهان در گفتگو با «ایمنا» اظهار مى کند: مهاجرت ها 
به دو بخش استان به استان و خروج از کشور تقسیم مى شود؛ 
عده اى با ســرمایه فرار مى کنند و عده اى دیگر به دلیل 
بیکارى و نبود امیدى به آینده تصمیم به مهاجرت مى گیرند؛ 
بخش سوم هم جوانانى هستند که به دلیل ادامه تحصیل و 

یا پیدا کردن شغل مناسب مهاجرت مى کنند.
وى مى افزاید: اما اینکه چرا اصفهان نسبت به دیگر استان 
ها سرمایه گریزتر است به سختگیرى هاى ادارى و فضاى 
کسب وکار این اســتان بازمى گردد؛ تا جایى که عده اى از 
فعاالن اقتصادى ترجیح مى دهند سرمایه خود را به استانى 

دیگر وارد کنند.
این فعال اقتصادى توضیح مى دهد: متأسفانه در سال هاى 
گذشته، شرایطى چون روند توسعه اى بدون زیرساخت هاى 
مناسب، اصفهان را با مشکالت مختلفى مانند کمبود آب و 
آلودگى روبه رو کرده که منجر به مهاجرت و یا فرار سرمایه 
از این استان شده است؛ در حالى که وجود دانشگاه ها، صنایع 
مختلف و موقعیت جغرافیایى از عوامل بســیار مهم براى 
جذب سرمایه گذار در اصفهان است ولى مشکالت مذکور 
باعث نادیده گرفتن این قابلیت ها و مصمم شــدن براى 

مهاجرت مى شود.
رناســى ادامه مى دهد: موضوع مهمترى که زمینه را براى 
فرار سرمایه گذارى از این استان فراهم کرده است مربوط به 
سختگیرى هاى ادارات اصفهان در اجراى قوانین در مقایسه 

با دیگر استان هاست.
وى اضافه مى کند: یکى از دالیل مهم ســرمایه گریزى از 
اصفهان، مرتبط با مالیات و تأمین اجتماعى است؛ بسیارى 
از شــرکت ها به دلیل ســختگیرى هاى بیش از اندازه در 

اصفهان، دفاتر قانونى خود را به تهران منتقل کرده اند.
این فعال اقتصادى اضافه مى کند: مشکل قانونى براى جذب 
سرمایه گذارى وجود ندارد اما ایراد در چگونگى اجراى قوانین 
و کیفیت اجراى آن است؛ عالوه بر آنکه مسائلى مانند امنیت، 
احترام و چگونگى برخورد با سرمایه گذاران خارجى هم در 

جذب سرمایه گذار بسیار مؤثر است.

تسریع در اجراى طرح هاى همراه اول در اصفهان

مانور تعمیرات شبکه هاى توزیع نیروى برق 
برگزار شد

90 گروه بازرسى 
تخلفات اصناف را بررسى مى کنند

توپ جنگى تاریخى به چهلستون انتقال یافت

500 بیمار اصفهانى در لیست انتظار پیوند کلیه

کالهبردارى میلیاردى با ترفند جعل اسناد و مدارك تحصیلى و مهاجرتى

رئیس انجمن صنفى کشتارگاه هاى صنعتى مرغ استان 
اصفهان با اشاره به کاهش کشتار روزانه مرغ به 350 ُتن، 
گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلو مرغ مصرف کننده 
حدود 36 هزار تومان در اصفهان اســت، اما در شرایط 
فعلى اگر مصرف کنندگان مــرغ خریدارى نکنند، بازار 
تنظیم مى شود هر چند وقتى کاالیى رو به گرانى مى رود، 
مردم میل و رغبت بیشــترى به خرید پیدا مى کنند، در 

حالى که اگر این شرایط نبود قیمت مرغ باال نمى رفت.
حمیدرضا شــیخان در گفتگو با «ایســنا» در خصوص 
افزایش نرخ مرغ در بازار، اظهار کرد: به طور معمول مرغ 
از زمان جوجه ریزى تا کشتار حدود 45 تا 50 روز به زمان 
نیاز دارد، اما حدود 50 روز پیش به مدت ده روز جوجه ریزى 
در کل کشور انجام نشد. وى درباره توقف ده روزه جوجه 
ریزى در کشور، توضیح داد: اگرچه قیمت جوجه یک روزه 
2500 تومان اســت، اما حدود دو ماه پیش قیمت جوجه 

یک روزه به 300 تومان رسید، به این دلیل کارخانه هاى 
جوجه کشى ده روز تولیدشان را متوقف کردند که امروز 

شاهد اثرات کمبود و گرانى مرغ در بازار هستیم.
وى با تأکید بر اینکه در حال حاضر شاهد کسرى مرغ 
هستیم، افزود: زمانى که عرضه یک محصول در بازار 
کاهش یابد، به طــور طبیعى قیمت آن بــاال مى رود. 
شیخان با اشــاره به کاهش کشــتار مرغ در اصفهان، 
گفت: پیش از این به طور میانگین روزانه 500 تن کشتار 
مرغ در اصفهان داشــتیم که اکنون به 350 تن کاهش 

یافته است.
وى با بیان اینکه پیش از این ســتاد تنظیم بازار کشور 
قیمت هر کیلو مرغ براى مصرف کننده را 22 هزار تومان 
اعالم کرده بود، گفت: این قیمت تنها مربوط به شرایط 
عادى است که نهاده هاى تولید با نرخ مصوب به دست 

مرغدار برسد، اما اکنون این شرایط در کشور نیست.

چرا مرغ به 36 هزار تومان رسید؟

علت فرار سرمایه از اصفهان چیست؟
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تک آهنگ «دیوونگى» با صداى سیروان خسروى و 
آثارى از سینا سرلک و مسیح و آرش به زودى منتشر 

خواهند شد.
دفتر موسیقى معاونت هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى در هفته گذشته مجوز 65 آلبوم و تک آهنگ 

را صادر کرده است.
بر اســاس این گزارش، آلبوم هــاى «لکنت واژناك 
هبوط» که بخشــى از آن با صداى احمد شاملو است، 
«عزیزجان» به خوانندگى و آهنگسازى رضا کاظمى 
مقدم، «ماهور» به آهنگسازى سیامک جهانگیرى در 
بخش موسیقى سنتى آثارى بودند که در هفته گذشته 

مجوز انتشار گرفتند.
در بخش تــک آهنگ نیز خوانندگانى از جمله ســینا 
ســرلک، آرش و مســیح عدل پرور با ترانــه «تو» و 
محمدرضا چراغعلى، مجوز انتشار گرفتند. تک آهنگ 
«دیوونگى» به خوانندگى و آهنگســازى ســیروان 
خسروى نیز در هفته گذشته مجوز انتشار دریافت کرد.

سیامک فرزادى در آلبوم بانگ سرخ که در این هفته 
مجوز انتشار گرفت به بازسازى نوحه هاى قدیمى در 
قالب ارکســترال با بهره گیرى از سازهاى زهى اقدام 
کرده و جزء به جزء  برخى نوحه هاى قدیمى به لحاظ 

زیبایى شناسانه را براى مخاطب بازسازى کرده است.

فیلمبردارى ســریال نمایش خانگى «گیسو» در حالى 
همچنان ادامه دارد که پخش انحصارى آن، مانند سریال 

«قورباغه» به «نماوا» رسید.
سریال نمایش خانگى «گیسو» به کارگردانى منوچهر 
هادى همچنان با رعایت نکات بهداشتى و پروتکل هاى 
ایمنى در تهران ادامه دارد و طبق اعالم هومن کبیرى تنها 
سرمایه گذار و تهیه کننده اثر، پخش انحصارى این سریال 

پربازیگر به «نماوا» رسید.
به گفته وى، پلتفرم «نمــاوا» مجرى انحصارى پخش 
سریال نمایش خانگى «گیسو» در همه زمینه ها اعم از 

تک لینک و VOD خواهد بود و این خبر براى جلوگیرى از 
سوءاستفاده هاى احتمالى منتشر شده است.

محمدرضا گلزار و هانیه توســلى ســابقه بازى در کنار 
یکدیگر را در دو فیلم ما همه با هســتیم و «شام آخر» 
داشتند و بار دیگر در این ســریال منوچهر هادى مقابل 
یکدیگر بازى کردنــد. منوچهر هادى بعد از ســاخت 
سریال هاى «عاشقانه» و «دل» به سراغ ساخت فصل 
دوم سریال «عاشــقانه» با عنوان «گیسو» رفت و این 
سریال را با حضور برخى از بازیگران فصل اول و بازیگران 

جدید مقابل دوربین برد. /3478

بازیگر فیلم «بوســیدن روى ماه» گفت: در حال حاضر 
پیشنهادات بسیار زیادى براى بازى دارم منتها به مراتب 
شرایط به نحوى است که نمى خواهم بازى کنم، این نبود 
میل براى بازیگرى هم به کرونا ربطى ندارد و نمى خواهم 

غیبتم در عرصه بازیگرى را به کرونا ربط دهم.  
شیرین یزدان بخش  گفت: در حال حاضر مشغول بازى 
در هیچ کارى نیستم، فعًال نمى خواهم بازى کنم و این 
تصمیم کامًال شخصى است، ترجیح من بر این است که 

فعًال در هیچ اثر سینمایى یا تصویرى بازى نکنم.
بازیگر فیلم «بوسیدن روى ماه» کرونا را ضربه زننده به 
بدنه سینما دانست و ادامه داد: چندى پیش یکى از تهیه 
کنندگان به من زنگ زد و گفت اوضاع در پشت صحنه 

آثار سینمایى بسیار خراب است، به من گفت که هر کارى 
با هر شرایط مالى که پیشنهاد شد را رد کنم، زیرا به هیچ 
وجه نمى توان در پشت صحنه آثار سینمایى پروتکل هاى 
بهداشتى را رعایت کرد، البته من به دلیل کرونا از بازیگرى 
دور نشدم، اما مى دانم که وضعیت براى بازیگران بسیار 

خطرناك است. 
وى در همین رابطه تأکید کرد: شاید من با داشتن حقوق 
بازنشســتگى بتوانم زندگى را بگذرانم، اما مى دانم که 
بسیارى از بازیگران و عوامل پشت صحنه براى خرج و 
مخارج خود مشغول کار هستند و نمى توان این شغل را به 
همین راحتى از آنها گرفت و یا تمامى پروژه  ها را تعطیل 

کرد. /3476

ســومین فصل از برنامه «فرمول یک» به تهیه 
کنندگى و اجراى على ضیاء، هفته آینده دهم آذر 

ماه با بخش هایى متنوع پخش مى شود.
در فصل جدیــد «فرمول یک»، مــردم عادى 
مهمان برنامه مى شــوند که در ترویج کار نیک 

و خیرخواهانــه نه تنها پیشــقدم هســتند، بلکه 
الگوسازى هم مى کنند.

با توجه به فراخوانى که برنامه داشت از افرادى که 
در حوزه خوانندگى فعالیت دارند دعوت کرده اند تا 
قطعه اى را با محوریت موضوع «ایران و همدلى» 

براى برنامه «فرمول یک» بخوانند. قرار اســت 
خواننده هاى حرفه اى تــر آهنگ ها را به صورت 

زنده در برنامه «فرمول یک» اجرا کنند.
این برنامه قرار اســت دوشــنبه، ســه شــنبه و 
چهارشنبه شــب ها پس از سریال شــبانگاهى 

پخش شود.
«فرمول یک» به تهیه کنندگى ســیدعلى ضیاء، 
کارى از گروه اجتماعى شبکه یک سیماست که 
ساعت 23 و15 دقیقه  و به مدت 70 دقیقه پخش 

خواهد شد.

صدایى که از یادها نمى رود. اگر به فیلم هاى خارجى ماندگار نگاه 
کنیم جاى خیلى از هنرمندان معــروف و صاحبنام صحبت کرده 
اســت. در میان دوبلورها او را به مرد حنجره طالیى مى شناسند 
و هنرمندان سینما هم در پیام هاى تسلیت شان، او را به «مارلون 
براندوى» ایرانى تشبیه کرده اند. صداى او قابلیت گویندگى به جاى 
شخصیت هاى نقش اول با صالبت و تأثیرگذار سینمایى را داشت. 
یکى از نکاتى که اکبر منانى، دوست و همکارش، به آن اشاره کرد 
این است جلیلوند در گویندگى هایش قابلیت تیپ سازى را داشت و 
مى توانست در عین حال صداهاى مختلفى به وجود آورد؛ ضعفى که 

امروز در میان دوبلورهاى جدید زیاد احساس مى شود.
او به جاى بازیگران مشــهور خارجى و داخلى بسیارى گویندگى 
کرده  است. وى با تیپ سازى خالقانه خود گوینده اصلى نقش هاى 
«مارلون براندو» (ســتایش شــده ترین بازیگر تاریخ سینما) بود. 
مشهورترین گویندگى هایش در فیلم هاى سینمایى خارجى به جاى 
«مارلون براندو»، «پل نیومن»، «برت لنکستر»، «ماکسیمیلیان 
شــل»، «ریچارد برتون»، «پیتر اوتول»، «یول براینر»، «کلینت 
ایستوود»، «دین مارتین» و... است و در فیلم هاى سینمایى ایرانى 

نیز صداهاى ماندگارى از او به جاى مانده است. 
ســعید راد، بازیگرى که خودش جزو هنرمندان فراموش نشدنى 
ســینما و تلویزیون اســت و چنگیز جلیلوند در چند اثر به جاى او 
صحبت کرده است درباره این دوبلور بزرگ گفت: چنگیز جلیلوند 
یکى از یاران مؤثر و بزرگ در ســینماى ایران بود و بســیار براى 
تعالى اش تالش کرد. به همین سادگى رفت و ما را تنها گذاشت. 
فقط مى توانم بگویم هیچ وقت او، صدا و منش و رفتارش از یاد هیچ  

ایرانى نمى رود.
شهراد بانکى، دوبلور و مدیر روابط عمومى انجمن گویندگان درباره 
تشــییع پیکر زنده یاد چنگیز جلیلوند بیان کرد: هماهنگى با خانه 

سینما براى خاکسپارى زنده یاد جلیلوند در قطعه هنرمندان انجام 
شده است و ایشان در این قطعه به خاك سپرده خواهد شد.

وى درباره زمان تشییع جلیلوند نیز بیان کرد: دختر زنده یاد جلیلوند 
خارج از ایران است و منتظریم تا به ایران بازگردد و آن وقت درباره 
زمان خاکســپارى زنده یاد جلیلوند تصمیم گیرى خواهد شد. این 
گوینده اضافه کرد: درباره نحوه برگزارى مراســم تشــییع پیکر 
زنده یاد جلیلوند نیز باید دید پروتکل هــا به چه صورت خواهد بود 
چون خاکسپارى در بهشت زهرا(س) نیز با محدودیت هایى انجام 

مى شود.
در همین حال سازندگان سریال «سلمان فارسى» که مرحوم چنگیز 
جلیلوند سال گذشته نقشى کوتاه را در این سریال بازى کرده بود، 
در پى درگذشت این هنرمند دلنوشــته اى را منتشر کردند. در این 

دلنوشته آمده است: 
«پاییز پارسال بود که استاد چنگیز جلیلوند به کاروان تازه به حرکت 
درآمده سریال «سلمان فارســى» پیوست. آن زمان وقتى چنگیز 
جلیلوند در قامت اسقفى رومى جلوى دوربین قرار گرفت و صداى 
سحرانگیز استاد در جزیره سحرانگیز قشم طنین افکند، همگان 

مبهوت بازى درخشان او شدند.
استاد چنگیز جلیلوند با اینکه 80 سال سن داشت اما در دقایقى که 
براى سریال «سلمان فارسى»، بازى کرد، نقشى مقتدر و ماندگار 
ایفا کرد. آن زمان، در باورمان نمى گنجید که دست تقدیر به یکسال 
نکشیده، او را از ما خواهد گرفت. روزهاى همراهى چنگیز جلیلوند با 
پروژه سریال «سلمان فارسى» در جزیره قشم، روزهایى فراموش 
نشــدنى و آموزنده بود. حال، یکســال بعد از آن روزهاى خوش، 
ناخوش از رفتن اوییم و رفتن مردى را که نشــانه صدایى خوش 
و خوش دلى بود را به خانواده وى، دوستان و نزدیکان و اهالى هنر 

تسلیت مى گوییم.»/3477

صـــداى او
 از یاد هیچکس نمى رود

جزئیات بدرقه زنده یاد چنگیز جلیلوند اعالم شد

سیروان، مسیح، آرش و سرلک مجوز گرفتند

فی
همچ
«قوربا
سریال
هادى ه
ایمنى در
سرمایه گ
پربازیگر
به گفته
سریال

بررسى استایل هدیه تهرانى، ستاره سینماى ایران

مطلقاً ساده اما شیک

«گیسو» هم به انحصار «نماوا» درآمد

تهیه کننده زنگ زد و گفت کار نکنم

«فرمول یک» 10 آذر ماه روى آنتن مى رود

محمد گلریز از خوانندگان پیشکسوت موسیقى کشورمان که از حدود 
دو هفته گذشــته به کرونا مبتال شده از بهبودى نسبى اوضاع جسمى 

خود و خانواده اش طى روزهاى اخیر خبر داد.
گلریز توضیح داد: حدود 12 روز است که بنده به همراه همسر و فرزندم 
به کرونا مبتال شدیم که در مورد من ماجرا کمى حادتر و شدیدتر بود 
اما خوشبختانه با رسیدگى هایى که از همان ابتدا توسط تیم پزشکى 
بیمارستان صورت گرفت اکنون شرایط بهترى نسبت به روزهاى قبل 

دارم و خانواده ام هم اوضاع بهترى نسبت به روزهاى دیگر دارند.
وى ادامه داد: در این چند روز به شــدت تب و لرز دارم و تا آنجایى که 
مى توانم تالش مى کنم با توصیه هاى دارویى و غذایى پزشکان شرایط 
جسمى ام را بهبود ببخشم. البته جاى شکر فراوان دارد که وقتى از ریه 
اســکن گرفتم فقط 20 درصد ریه درگیر بیمارى شده بود. به همین 
منظور پزشکان توصیه کردند به جاى بسترى شدن در بیمارستان در 

خانه به انجام امور درمانى ام بپردازم. 
این خواننده شــناخته شــده موســیقى ایرانى در بخش دیگرى از 

صحبت هاى خود بیان کرد: من با وجودى که تمام تالشم را انجام 
دادم تا نسبت به رعایت پروتکل هاى بهداشتى الزامات مورد 
نظر را با دقت رعایت کنم اما متأسفانه به دلیل انتقال بیمارى 
از فرد یا افرادى که بیــرون از محیط خانواده نشــانه هاى 
انتقال نداشــتند اما ناقل ویروس بودند، بــه این بال دچار 
شــدم. بیمارى که تا وقتى خدایى نکرده به آن مبتال نشوید 
نمى  توانید به طور کامل متوجه مصائب و سختى هاى زجرآور 

آن شوید.

هدیه تهرانى، بازیگر روز هاى دور است که مدتها 
از عرصه فیلم و سینما دور بوده و چند وقتى است 
که با چندین فیلم و ســریال به دنیاى بازیگرى 
برگشته است. در این مطلب قصد داریم به بررسى 

استایل این هنرمند بپردازیم.
هدیه تهرانى، متولد 4 تیر 1351 در تهران است؛ 
تاکنون دوبار برنده سیمرغ بلورین جشنواره فجر 
شده و عالوه بر بازیگرى، به حرفه عکاسى نیز 
مشغول اســت. مى توان اینگونه گفت که هدیه 
تهرانى به استایل مونوکروم عالقه زیادى دارد؛ 
یعنى استایلى که از یک رنگ یا توناژ هاى مختلف 
یک رنگ تشکیل شده است. تهرانى بار ها و بار ها 
با استایل هاى تک رنگ دیده شده است. به نظر 
مى رسد که پالت رنگى مورد عالقه هدیه تهرانى 
از رنگ هاى خنثى تشکیل شده؛ رنگ هایى مثل 

سفید، سیاه، خاکسترى، خاکى و...
هدیه تهرانى گاهى با انتخاب شالى با رنگ کامًال 
متفاوت با رنگ ســایر لباس ها به استایل خود، 
رنگ و لعاب مى دهد؛ مثًال با انتخاب شال قرمز 
همراه با لباس مشکى یا شال نارنجى با لباسى 

تیره رنگ.
شاید بتوان به برخى از انتخاب لباس هاى هدیه 
تهرانى، عنوان اســتایل مینیمال هم داد؛ زیرا او 
اغلب مانتو هایى بدون طرح و ساده، بدون حاشیه 
دوزى و گلدوزى و...، بدون دوخت هاى خاص و 
نیز با رنگ هاى ساده و اغلب خنثى مى پوشد و در 

اغلب مواقع، رنگ مانتو و شلوارش به هم نزدیک 
یا یکرنگ است.

یکى از مهمترین ویژگى هــاى هدیه تهرانى، 
نداشــتن آرایش زیاد اســت؛ حتى در بسیارى 
مواقع، هدیه تهرانى را بدون هیچگونه آرایشى 

مشاهده کرده ایم. 
مینیمال بودن در اکسســورى هــاى تهرانى 
نیز مشاهده مى شــود؛ او در اکثر مواقع یا بدون 
اکسسورى دیده مى شود یا تنها ساعتى شیک و 
نهایتاً یک دستبند بسیار ساده و مینیمال در دست 
دارد. اســتایل مینیمال، همانطور که از اسمش 
پیداست، سادگى مطلق را مى رســاند، اما این 
به معنى شــیک نبودن نیست. استایل مینیمال 
معموًال بسیار شیک و به روز است، اما پالت رنگى 
آن محدود بوده و معموًال نیز شــامل رنگ هاى 
خنثى است و این امر در مورد اکسسورى ها نیز 

صدق مى کند.
لباس ها، طرح و دوختشان نیز اغلب ساده است و 
از رنگ هاى جیغ و پترن هاى خاص و عجیب در 
آنها خبرى نیست؛ بنابراین، این استایل عالوه بر 
سادگى، ارزان تر و به صرفه تر نیز به شمار مى آید. 
این استایل در سال هاى اخیر بسیار طرفدار پیدا 
کرده و به روز اســت و معموًال افرادى از طبقات 
اجتماعى باالتر یا افرادى که شغل هاى خاص 
و رسمى دارند و از تجمالت به  دور هستند، از آن 

استفاده مى کنند./3475

از ناقل ها گرفتم
 روایت گلریز از ابتالیش به کرونا

  علیرضا سعیدى/ خبرگزارى مهر |
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سرمربى گیتى پسند و اسطوره فوتسال ایران که رکورد گل هاى 
ملى او توسط فالکائوى برزیلى شکسته شد ابراز امیدوارى کرد که 
فاصله هفت گله رونالدو با على دایى هرگز شکسته نشود و تجربه 

این اتفاق تلخ فوتساِل ایران در فوتبال تکرار نشود.
على دایى، اســطوره فوتبال ایران که رکورددار گل زده ملى در 
تاریخ فوتبال جهان با 109 گل محســوب مى شــود این روزها 
کریس رونالدوى پرتغالى را بیش از هــر زمان دیگرى نزدیک 
خودش مى بیند و حاال فقط هفت گل میــان آنها فاصله وجود 
دارد که این یعنى خطر شکسته شــدن این رکورد که یک اتفاق 

محتمل است.
ورزش ایران در عرصه هاى مختلف رکوردهاى جهانى در اختیار 
دارد که دو مورد از مهمترین هایش در ســال هاى اخیر از دست 
رفته. یکى از آنها رکورد سنگین ترین وزنه باالى سر برده شده 
که در اختیار حســین رضازاده بود و تاالخادزه گرجستانى آن را 
شکست و دیگرى گل هاى ملى وحید شمسایى در فوتسال که 
توسط فالکائوى برزیلى شکسته شــد و حاال دیگر رکورد مهم 

ورزش ایران هم در آستانه شکسته شدن قرار دارد.
وحید شمسایى در گفتگویى در خصوص رکورد على دایى 

و به خطر افتادنش به دســت رونالدوى پرتغالى اظهار 
کرد: ابتدا باید بگویم که از نظر من هنوز اتفاق خاصى 

نیافتاده است. درست است که هفت گل به ظاهر 
عدد کمى به نظر مى رسد ولى توجه کنید آمار 

رونالدو در دو ســه دیدار ملى اخیرش 
خوب نبوده و فقط یک گل 

بــه ثمر رســانده 

است و دیگر اینکه او در حال حاضر 36 ساله است و اگر به زودى 
این تعداد گل را به ثمر نرساند ممکن است فرصتش به پایان برسد 
و این رکورد در اختیار اســطوره فوتبال ایران باقى بماند. من به 

شخصه اصًال دوست ندارم رونالدو به رکورد على دایى برسد.
وى افزود: خود على دایى اعالم کرده رونالدو قطعًا رکوردش را 
خواهد شکست و البته عنوان کرده مشکلى با این موضوع ندارد و 
حتى به اینکه بازیکن بزرگى مثل رونالدو قرار است چنین رکوردى 
را بشکند افتخار هم مى کند و واقعًا هم اگر فکرش را بکنید این 
موضوع هم خودش جاى افتخار دارد و اتفاق کمى نیســت چرا 
که یکى از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال قرار است رکورد شما 
را بشکند. به طور کلى شاید براى شخص على دایى این رکورد 
آنقدر مهم نباشد که براى ما ایرانى ها به عنوان یک افتخار ملى 

اهمیت دارد.
بازیکن اسبق تیم ملى فوتسال در مورد تجربه مشابه خودش و 
روزهایى که رکوردش را در آســتانه شکسته 
شدن مى دید گفت: تعارف که نداریم، 
واقعًا حس بــدى در آن دوران 
داشــتم و هرکسى هم باشد 
دوست ندارد چنین شرایطى 
را تجربــه کند. بــه هر حال 
گل هایــى کــه در طــول 

ســال هاى بازى زده بودم 
برایشــان زحمت کشیده 

شده بود و رکوردى که 
داشتم هم یک افتخار 

شخصى و یک افتخار ملى بود. به هر حال این اتفاق یکباره رخ 
نداد و در طول زمان انجام شد و از چند وقت قبلش مشخص بود 
که فالکائو به زودى به رکورد من مى رســد ولى احساس جالبى 
نداشتم. در کل االن که از آن زمان کمى فاصله گرفته ام من هم 
مثل آقاى دایى مى گویم جاى افتخار دارد که یک بازیکن بزرگ 

مثل فالکائو رکورد من را شکسته است.
شمسایى در مورد لحظه شکسته شــدن رکوردش توضیح داد: 
همانطور که گفتم از چند وقت قبلش مشــخص بود این اتفاق 
مى افتد و وقتى به رکورد من رسید و از آن عبور کرد دورانى بود 
که تلفن من زیاد زنگ مى خورد. از دوستان و نزدیکان گرفته تا 
خبرنگاران و اهالى رسانه و برخى هم هوادار بودند و در یکى از این 
تماس ها بود که متوجه شدم رکوردم شکسته شده است. به هر 
حال یک جمله کلیشه اى معروف است که مى گوید رکوردها براى 

شکسته شدن هستند و این اتفاق دیر یا زود رخ مى داد.
وى در مورد اینکه فالکائو با بازگشت به فوتبال توانست رکوردش 
را بشکند ولى چنین امکانى در ایران براى او فراهم نشد گفت: این 
مسائل مربوط به گذشته است و اصًال خوش ندارم آن را نبش قبر 
کنم. هرچه بود گذشت و دیگر صحبت در مورد آن فایده ندارد و 

من هم تصمیم گرفتم در این خصوص سکوت کنم.
پیشکسوت فوتسال در پایان یادآور شد: بازهم مى گویم امیدوارم 
این رکورد به دست رونالدو شکسته نشود ولى در هر 
صورت چیزى از افتخارات و بزرگى على 
دایى و کارى که در لبــاس تیم ملى 
براى ایران انجــام داده کم نخواهد 

شد.

شکست و دیگرى گل هاى ملى وحید شمسایى در فوتسال که 
ممهم توسطفالکائوى برزیلىشکسته شــد و حاال دیگر رکورد

ورزش ایران هم در آستانه شکسته شدن قرار دارد.
ىىایى وحید شمسایى در گفتگویى در خصوص رکورد على د
ررهار و به خطر افتادنش به دســت رونالدوى پرتغالى اظ
ىاصى کرد: ابتدا باید بگویم که از نظر من هنوز اتفاق خ
راهر به ظ نیافتاده است. درست است که هفت گل

عدد کمى به نظر مى رسد ولى توجه کنید آمار 
شیرش رونالدو در دو ســه دیدار ملى اخ

لل گل خوب نبوده و فقط یک
بــه ثمر رســانده

رروزهایى که رکوردش را در آســتانه شکسته
شدن مى دید گفت: تعارف که نداریم،
واقعًا حس بــدى در آن دوران
داشــتم و هرکسىهم باشد
دوست ندارد چنین شرایطى
را تجربــه کند. بــه هر حال
گل هایــى کــه در طــول

مودم ســال هاى بازى زده ب
برایشــان زحمت کشیده 

شده بود و رکوردى که 
داشتم هم یک افتخار

وى در مورد اینکه فالکائو با بازگشت به فوتبال توانست رکوردش 
را بشکند ولىچنین امکانىدر ایران براى او فراهم نشد گفت: این

مسائل مربوط به گذشته است و اصًال خوش ندارم آن را نبش قبر 
کنم. هرچه بود گذشت و دیگر صحبت در مورد آن فایده ندارد و 

من هم تصمیم گرفتم در این خصوص سکوت کنم.
پیشکسوت فوتسال در پایان یادآور شد: بازهم مى گویم امیدوارم 
به دست رونالدو شکسته نشود ولى در هر این رکورد

صورت چیزى از افتخارات و بزرگى على 
ملى و کارى که در لبــاستیم دایى

براى ایران انجــام داده کم نخواهد 
شد.

واکنش سرمربى گیتى پسند به احتمال شکسته شدن رکورد على دایى توسط رونالدو

مربى سپاهان مى گوید فاصله تهران تا اصفهان را در صورت قهرمانى سپاهان شکسته شدن رکورد؟ واقعًا حس بدیه
پیاده طى خواهد کرد. چند ســال پیش بود که علیرضا مرزبان پس از قهرمانى 
سپاهان به قول خود عمل کرد و فاصله 35 کیومترى فوالدشهر تا اصفهان را پیاده 
طى کرد. این مربى که حاال به تازگى بار دیگر به اصفهان بازگشته و مهمترین 
دستیار محرم نویدکیا در لیگ بیستم خواهد بود، در برنامه «ضربه آزاد» اصفهان 
شرکت کرد و در واکنش به پیامکى که یکى از مخاطبان این برنامه ارسال کرده 
بود و از مجرى برنامه خواسته بود تا قول پیاده روى تهران-اصفهان را از مرزبان 
بگیرد، اینطور واکنش نشــان داد: «من این قول را االن مى دهم. اگر این تیم 
قهرمان شد، من از تهران به اصفهان پیاده مى روم. من حساب کرده ام. اگر 500 
کیلومتر در نظر بگیریم. هر روز مى توانم بین 30 تا 40 کیلومتر را پیاده طى کنم. 
13 ، 14 روز طول مى کشد و زیاد هم نیست.» سپاهان در این فصل از رقابت هاى 
لیگ برتر اگرچه با شکست 3 بر یک مقابل گل گهر سیرجان کارش را آغاز کرد 
ولى در هفته دوم با نتیجه یک بر صفر موفق به شکست آلومینیوم اراك شد ولى 
شاید قهرمانى این تیم خواسته اصلى هواداران از محرم نویدکیا در اولین فصل 
حضورش نباشد و رساندن تیم به رقابت هاى آسیایى بتواند فصل موفقیت آمیزى 

را براى طالیى پوشان اصفهانى رقم بزند.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: اگر فدراسیون فوتبال توانایى آوردن  
VAR را ندارد، حداقل با یــک دوربین معمولى روى داورى ها نظارت 
کنند. قاســم حدادى فر در گفتگویى در خصوص تساوى برابر ماشین 
سازى و اشتباهى که داور این بازى در اخراج وحید محمدزاده انجام داد 
گفت: تصمیم داور در دقیقه یک همه چیز را تحت تأثیر قرار داد. ما در این 
شرایط سخت و با شــیوع بیمارى کرونا تمرین مى کنیم اما متأسفانه در 

دو بازى تمامى زحمات ما هدر رفت. االن مى توانستیم در جدول یک 
تیم 6 امتیازى باشیم اما متأسفانه اشتباهات داورى در دو هفته 

ابتدایى 4 امتیاز از ما گرفت.
وى ادامه داد: ما از سال گذشته با این مشکل مواجه هستیم 
و فصل قبل هم اشتباهات داورى نزدیک بود براى ما یک 
فاجعه رقم بزند. در حال حاضر بازیکنان ما نگران هستند 
و مدام در مورد داورى ها صحبت مى کنند. نمى دانم چه 
باید بگویم اما امیدوارم دیگر چنین اشــتباهاتى در مورد 
ذوب آهن رخ ندهد. همه ما دوســت داریم که نتایج در 

زمین مسابقه رقم بخورد.
حدادى فر در قســمت دیگرى از حرف هایش تصریح 
کرد: من فصل گذشته هم گفتم که لیگ برتر ما نیاز به 
VAR دارد و به جاى اینکه برخى هزینه هاى بى مورد 
انجام شود، بهتر است فدراســیون در این زمینه دست 
به کار شود. اصًال اگر هم فدراسیون مشکل دارد، ما این 
تکنولوژى را فعــًال نمى خواهیم اما حداقل مى توانند با 

یک دوربین ساده روى داورى ها نظارت داشته باشند.
کاپیتــان ذوب آهــن خاطرنشــان کــرد: االن همه 
بازى هاى لیگ برتر در شهرهاى مختلف پخش زنده 
است یا اینکه ضبط مى شــود. اگر تصمیمى اشتباه در 
مورد یک تیم گرفته شود، راحت مى توان با دوربین بازى 
آن را تشخیص داد، حتى یک یا دو کارشناس داورى هم 

مى توانند در ورزشگاه باشند و با بازبینى فیلم به داور کمک 
کنند تا تصمیم درست بگیرد.

یون فوتبال توانایى آوردن
لى روى داورى ها نظارت 
وص تساوى برابر ماشین 
وحید محمدزاده انجام داد 
حت تأثیر قرار داد. ما در این 
ن مى کنیم اما متأسفانه در 

توانستیم در جدول یک 
داورى در دو هفته 

مواجه هستیم 
 براى ما یک 
گران هستند 
مى دانم چه 
تى در مورد 
که نتایج در 

ش تصریح
ر ما نیاز به 
ى بى مورد 
ینه دست 
رد، ما این 
ى توانند با 

ه باشند.
الن همه 
ش زنده 
شتباه در 
ین بازى 
اورى هم

 داور کمک 

نتایج در زمین رقم بخورد لطفاً

پیاده روى از تهران به اصفهان

باشگاه ذوب آهن اصفهان خواهان بخشش محرومیت مدافع این تیم شد.
 تیم ذوب آهن در هفته دوم در حالى با نتیجه یک-یک مقابل ماشــین سازى 
متوقف شــد که مدافع این تیم در دقیقه یک با دریافت کارت قرمز مستقیم از 

زمین اخراج شد.
به همین دلیل باشگاه ذوب آهن که معتقد است در صحنه اخراج هیچ خطایى 
از جانب مدافع سبزپوشان رخ نداده و این اتفاق بر اثر اشتباه داورى افتاده است، 
با ارسال نامه اى به کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال خواهان بخشش کارت 
قرمز و محرومیت وحید محمدزاده شد تا رحمان رضایى بتواند در بازى خانگى 

این هفته مقابل پیکان از این بازیکن استفاده کند.
دیدار دو تیم ذوب آهن و پیکان در چارچوب هفته سوم لیگ برتر، روز پنج شنبه 

ششم آذر در ورزشگاه فوالدشهر برگزار مى شود.

محرومیت وحید را ببخشید

 مهاجم ملى پوش فوتبال بانوان سپاهان با بیان اینکه پیشرفت چشمگیرى در دانش فنى 
و اطالعات تیم ایجاد شده، گفت: باید بگویم سطح فنى و دانش مربیگرى امیرشقاقى را 

همه ایران مى دانند و نیاز به گفتن ندارد. او واقعاً خوب و عالى است.
هاجر دباغى در گفتگویى اظهار کرد: بعد از انتخاب مهناز امیرشقاقى به عنوان سرمربى 
این فصل سپاهان، حدود سه هفته در مجموعه صفائیه اردو داشتیم، بعد از آن براى انجام 
تست هاى ایفمارك به تهران رفتیم و چهار روز تهران بودیم. بعد از بازگشت از سوى کادر 
فنى سه روز استراحت به بازیکنان داده شده است که در این مدت تمریناتى که از سوى 

کادر فنى داده شده را باید انجام دهیم تا دوباره تمرینات از سر گرفته شود.
وى در خصوص انتخاب امیرشــقاقى به عنوان ســرمربى این فصل سپاهان، گفت: 
تفاوت ها با گذشته خیلى زیاد اســت و تمام ایران سطح فنى و دانش مهناز امیرشقاقى 
را مى دانند و نیازى به گفتن نیست و با شروع بازى ها و عملکردى که خواهیم داشت، 

مشخص خواهد شد.
وى افزود: تقریباً 70 درصد شاکله تیم در این دو سال حفظ شده است و امسال نیز همین 
گونه بود و تنها در پست هایى که نیاز بود و حس مى شد نقطه ضعف تیم است، بازیکن 

به تیم اضافه شد.
ملى پوش فوتبال بانوان ســپاهان در خصوص برگزارى تمرینات متمرکز در صفائیه و 
تأثیر آن، گفت: نحوه تمرین در این شرایط، تأثیر بســیار مثبتى داشته است و طى این 
مدت پیشرفت چشــمگیرى از نظر اطالعات فوتبالى و بار فنى داشتیم، فکر و هدف ما 
فقط پیشرفت بوده است، تمام وقت در اردو بودیم و زمان اضافى نداشتیم که این یک 

امتیاز مثبت براى ما بود.
دباغى در خصوص تیم هاى حاضر در گروه سپاهان و دربى اصفهان، گفت: گروه فوق 
العاده پربار و حساسى داریم و ما مشتاق هســتیم که بازى هاى سنگینى داشته باشم و 
بتوانیم موفقیت به دست آوریم، براى رسیدن به هدف نهایى باید قدم به قدم پیش رفت 

و نخستین هدف ما، صعود از گروه است.

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل خطاب به مدیرعامل باشگاه فوالد گفت: آذرى 
بهتر است احترام خودش را نگه دارد و در همان فوالد به خدماتش ادامه بدهد.

حسن روشن در گفتگویى در خصوص شکست استقالل مقابل فوالد خوزستان و 
حواشى که بعد از این مسابقه ایجاد شد، اظهار کرد: من در تهران نیستم و بازى را 

ندیدم ولى گل هاى مسابقه را از طریق اخبار تماشا کردم. 
وى افزود: از جریان اتفاقاتى که در بازى رخ داده باخبر هستم چون با خیلى ها در 
این دو سه روز صحبت کردم. شنیده ام مدیرعامل باشگاه فوالد در تلویزیون و... 
صحبت هایى را در مورد مشکالت استقالل بیان کرده اما من با او صحبتى دارم.

پیشکسوت استقالل و بازیکن اسبق تیم ملى فوتبال ایران همچنین گفت: آقاى 
آذرى، استقالل صاحب دارد، شاید یک مقدار به تالطم خورده ولى جمع و جور 
مى شود. شما احترام خودت را داشــته باش و همانجایى که خدمت مى کنى با 

تندرستى فعالیت کن.
روشن تصریح کرد: اگر استقالل مشکالتى دارد به شــما نیاز ندارد. ان شاءا... 
امسال وضع فوتبال درست مى شــود و دیگر نیازى به دلسوزى دیگران براى 

استقالل نیست.

نیازى به دلسوزى تو نیست

مهناز امیرشقاقى خیلى خوبه!

کارشناس فوتبال گفت: ذوب آهن با وجود ده نفره بودن در اواخر بازى توانست گل تساوى 
را به ثمر برساند که نشان مى دهد اگر بازى در شرایط برابر بود این تیم مى توانست عملکرد 
بهترى داشته باشد. به دلیل اینکه همه راجع به داورى صحبت کردند و این موضوع ادامه دار 

شده بار روانى بدى ایجاد کرده است.
مهدى رجب زاده در رابطه با بازى ذوب آهن و ماشین سازى اظهار کرد: ذوب آهن در دقیقه 
اول بازى ده نفره شد و کارت قرمز اشتباه بود، زیرا خطا شدید نبود و داور مى توانست تنها یک 
کارت زرد بدهد. با توجه به اخراج وحید محمد زاده ذوب آهن مجبور شد در فاز دفاعى برود و 
روى ضربات ایستگاهى و ضد حمالت موقعیت گل ایجاد کند، اما اگر کسى بازى را از دقیقه 5 
دیده باشد و اطالعى نداشته باشد که ذوب آهن ده نفره است تا آخر بازى هم متوجه نمى شد.
وى ادامه داد: ماشین ســازى هم اثرگذارى و برنامه نداشت و با توجه به اینکه ذوب آهن ده 
نفره بود، نتوانست فشــارى روى دروازه آنها بیاورد و مهاجم ها و هافبک هاى این تیم هم 
در محوطه جریمه صاحب توپ نشدند که این روند به نفع ذوب آهن پیش مى رفت. ماشین 
سازى موقعیتى ایجاد نکرد و گلى که به ثمر رساند روى پرتاب دستى بود که مدافعان ذوب 
آهن هیچ یارگیرى انجام ندادند. هرچقدر ذوبى ها در جریان بازى دفاع تیمى خوبى داشتند، 
در صحنه گلى که دریافت کرد خوب نبودند. این کارشــناس فوتبال بــا بیان اینکه ذوب 
آهن اگر اخراجى نداشت عملکرد بهترى 
مى توانســت ارائه کند، تصریح کرد: ذوب 
آهن با وجود اینکه ده نفــره و اواخر بازى 
بود، توانست گل تساوى را به ثمر برساند 
که نشان مى دهد اگر بازى در شرایط برابر 
بود این تیم مى توانســت عملکرد بهترى 

داشته باشد.
رجب زاده افزود: هنوز شــکل تیمى ذوب 
آهن کامل نشــده و باید حداقل پنج هفته 
از لیگ بگذرد تــا ببینیم تیم چه تاکتیک و 
برنامه اى دارد. یک امتیــاز خارج از خانه 
نتیجه بدى نیست و در بازى با فوالد یک 
پنالتى اشتباه گرفته شد که بازى برده ذوب 

آهن مساوى شد.
وى در خصوص داورى خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه همه در مورد داورى صحبت کردند و 
این موضوع ادامه دار شده است، بار روانى بدى ایجاد کرده و حساسیتى به وجود آورده است 

و کسانى که مسئولیت آن را برعهده دارند هرچه مى خواهند درستش کنند بدتر مى شود.
کارشناس فوتبال افزود: شــاید داوران هم زمانى که قضاوت بازى هاى ذوب آهن را عهده 

دار مى شوند، استرس دارند که اشتباه نکنند و باید این حساسیتى که وجود دارد از بین برود.

مهدى رجب زاده:  شاید داوران براى 
ذوب آهن استرس دارند

آگهى مزایده نوبت دوم
 به شماره 99/821495 مورخ 1399/09/03

واگذارى به اجاره یک باب مغازه تجارى از موقوفه مسجد الکریم واقع در 
شاهین شهر بلوار نبوت خیابان همت جنب مسجد مغازه به مدت یکسال با 
مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 8/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان 
وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 99/09/20 جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه
م الف: 1051003
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عضو کمیته علمى ستاد مبارزه با کرونا بر لزوم مراجعه 
افراد داراى عالمت و همچنین بیماران کرونا مثبت به 

پزشک تأکید کرد.
دکتر مینو محرز با بیان اینکه برخى از بیماران در هفته 
اول ابتال به کرونا شرایط خوبى دارند، اما از هفته دوم به 
بعد بیماریشان شدت مى یابد، گفت: اخیراً بیمارانى دیده 
ام که متأسفانه وقتشان در خانه تلف شده است. از مردم 
خواهش مى کنم بیمارانشان را در خانه نگه ندارند. بیمار 
مبتال به کرونا باید ارزیابى شود و مشخص شود که آیا 
بیمارى اش در مرحله خفیف، متوســط، شدید یا خیلى 
شدید اســت. همه این موارد دستورالعمل هاى خاصى 

براى درمان دارد. در یک مرحله بیمار باید حتمًا بسترى 
شــود، اما یکســرى بیماران را هم مى توان به صورت 
ســرپایى درمان کرد. حال برخى به این مسئله توجه 
نمى کنند و اخیراً در مواردى شاهدیم که وقت بیماران 

در خانه تلف مى شود.
وى درباره زمان مراجعه بیمار مبتال به کرونا، گفت: بیمار 
اگر مثبت شد، باید به پزشک مراجعه کند. در حال حاضر 
تمام مراکز 16 ساعته و 24 ساعته که متعلق به شبکه 
بهداشتى اســت، آموزش دیده اند تا بیماران را ارزیابى 
کنند. این سیستمى که داریم، عالى است، اما مردم نمى 

 دانند که به کجا باید مراجعه کنند.

عضو ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: 85 درصد مبتالیان 
به ویروس کرونا نیاز به مراجعه به مراکز درمانى ندارند 
زیرا داراى عالیم خفیف بیمارى هستند و مى توانند با 

بسترى در منزل و مراقبت بهبود یابند.
دکتر مسعود مردانى افزود: در واقع مبتالیان به عالیم 
خفیف ویروس کرونا در صورت داشتن عالیمى از قبیل 
تنگى نفس، ادامه تب بیش از چهار روز، احساس فشار بر 
روى قفسه سینه یا کاهش سطح هوشیارى که از نشانه 
هاى خطر در بیمارى کروناســت باید به مراکز درمانى 
مراجعه کنند.  وى اظهار کــرد: در مجموع افرادى که 
داراى فرم خفیف بیمارى کرونا یا عالیم کم هستند مى 

توانند با استراحت در منزل و استفاده از مایعات، میوه و 
سبزیجات تازه حتى بدون نیاز به دارو مدت درمان خود 

را طى کنند و بهبود یابند.
استاد دانشگاه علوم پزشــکى شهید بهشتى با تأکید بر 
اینکه گیاهان دارویى و طب سنتى در بهبود بیمارى حاد 
کرونا تأثیرى ندارند، گفت: با توجه به اینکه هیچ گونه 
داروى گیاهى در درمان موارد شدید بیمارى کرونا نقشى 
ندارد اما در مواردى مبتالیان خفیف به ویروس کرونا 
مى توانند براى آرامش گلو و تسکین سرفه از آویشن یا 
شربت زوفا که مورد تأیید وزارت بهداشت نیز هستند، 

استفاده کنند.

مردم هنوز نمى دانند 
به کجا باید مراجعه کنند

85 درصد مبتالیان به کرونا 
نیاز به بسترى ندارند

رکوردداران مرگ 
سیما سادات الرى، سخنگوى وزارت     مهر |
بهداشت درباره استان هایى که بیشترین میزان بروز 
مرگ و میر کرونایى را داشتند، گفت: بیشترین میزان 
بروز موارد مثبت بسترى در هفته گذشته به ترتیب در 
استان هاى ایالم، سمنان، یزد و خراسان جنوبى بوده 
و موارد مرگ  و میر ناشى از کرونا هم به ترتیب مربوط 
به استان هاى یزد، خراسان جنوبى، ایالم، آذربایجان 

غربى و سمنان بوده است./3482

مصیبت در آمریکا
   ایرنا | نشریه «فارن پالیســى» به تازگى از 
روند شیوع کرونا در ایاالت پنجاه گانه آمریکا نوشت: 
بحران کرونا به سطح مصیبت بارى رسیده است. این 
ویروس از کنترل خارج شده و 49 ایالت همزمان تبدیل 
به کانون کرونا شــده اند و تا یک ماه دیگر قربانیان 
آمریکایى کووید-19 به 400 هزار نفر مى رسد./3483

فاجعه دورهمى
   ایرنا | فرمانده عملیات مدیریت بیمارى کرونا 
تهران با بیان اینکه کودکان معموًال فاقد عالیم بیمارى 
اما ناقل کرونا هســتند، افزود: تجمعات خانوادگى به 
گونه اى اســت که معموالً  کودکان در کنار افراد مسن 
حضور دارند، این کار مى تواند موجب افزایش ابتال به 

بیمارى و در نهایت مرگ و میر سالمندان شود./3484

آگهى تغییرات 
شــرکت مهندســى خدماتى کاوش 
پژوه ســپاهان ســهامى خــاص به 
شــماره ثبت 31881 و شناســه ملى 
10260524311 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/08/11 و طبق 
اختیار حاصله تفویض شــده از مجمع 
عمومى فــوق العــاده 1399/08/09 
سرمایه شرکت از محل واریز نقدى (به 
استناد گواهى شماره 88567/71 مورخ 
1399/08/10 صــادره از بانک ملت 
شعبه شهدا اراك ) و صدور سهام جدید 
از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ ده میلیارد 
ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه 
بدین شرح اصالح شد : سرمایه شرکت 
ده میلیارد ریال نقدى است که به دو هزار 
ســهم پنج میلیون ریالى با نام عادى 
منقسم شده و تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1048764)

آگهى تغییرات 
شرکت سپاهان تندرو شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 6711 و شناسه ملى 10260278230 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/12 و نامه 
شماره 21/56174 مورخ 1399/08/24 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : راضیه قاسمى فرد کدملى 1271435454 
بسمت رئیس هئیت مدیره و سیدحسین شاهزیدى (خارج از اعضا ) به کدملى 1282358596 بسمت مدیرعامل و لیلى حیدرى شریف ابادى به کدملى 5658873282 
بسمت نایب رئیس هئیت مدیره مائده قاسمى فرد به کدملى 1273091132 بسمت عضو اصلى هئیت مدیره شرکت براى مدت دو سال اتنخاب گردیدند وکلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره ودر غیاب رئیس هئیت مدیره با امضاء نایب رئیس هئیت مدیره متفقا وبا مهر شرکت معتبر است 

0مدیرعامل مجرى مصوبات هئیت مدیره نیز خواهدبود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1048833)

آگهى تغییرات 
شــرکت پرتو پردازش ویرا شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 61366 
و شناســه ملــى 14007916300 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/08/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حســین 
یزدخواستى به کدملى 1288431244 
و حســن یزدخواســتى بــه کدملــى 
1270362402 و دالرام یزدخواســتى 
بــه کدملــى 1271429357 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. مهیا عالمى به 
کدملى1292738138و مسیح بصیرى 
به کدملى 1270262165 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1049315)

آگهى تغییرات 
شــرکت آراد فــوالد اتحــاد اصفهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63130 
و شناســه ملــى 14008630524 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: طبق اختیارات حاصله تفویض شــده از 
مجمع عمومى فوق العاده 20 /08 /1399 
در خصوص افزایش ســرمایه به هیات 
مدیره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى 
طى گواهى 125 مــورخ 1399/8/21 
بانک ملى ایران شعبه طالقانى و باال بردن 
مبلغ اسمى از مبلغ 500000000 یال به 
مبلغ3000000000 ریال افزایش یافت 
و ماده 4اساسنامه به شرح زیر اصالح شد. 
سرمایه شــرکت مبلغ3000000000 
ریال نقدى اســت که به 1000 ســهم 
3000000 ریالى بانام عادى منقســم 
گردیده و تماما پرداخت شده است اداره 
کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1049309)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص شاهین تار پارسیان درتاریخ 1399/08/29 به شماره ثبت 2332 به شناسه ملى 14009597337 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : تولید انواع نخ 
پنبه طبیعى و پلى استر و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، 
ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى 
دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله بسته 
، کوچه شماره 2 ، بن بست (شاهین ) ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8413859641 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 40 مورخ 1399/08/17 
نزد بانک صادرات شعبه خمینى شهر با کد 40 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى ولى اله شاهین به شماره 
ملى 1141022321 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مریم براهیمى ورنوسفادرانى به شماره ملى 
1141111349 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى قدیر یوسفى به شماره فراگیر 150714052647 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا على نقیان ورنوسفادرانى به شماره 
ملى 1140223135 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى فرهاد طاهران به شماره ملى 1755559631 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1049143)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص راسا صنعت مبین درتاریخ 1399/08/15 به شماره ثبت 66064 به شناسه ملى 14009560468 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور پیمانکارى مربوط به ساخت راه هاى اصلى و فرعى – انجام خدمات طراحى، نظارت و 
اجراى ساختمانى و ساخت ساختمان ها – آپارتمان سازى، شبکه فاضالب، تاسیسات سر چاهى – انجام خدمات ظراحى، نظارت و اجراى نفت، گاز و پتروشیمى، آب، 
برق، خط انتقال آب و نفت و گاز – اجراى پروژه هاى فنى و مهندسى و تاسیساتى و ساختمانى اعم از احداث خطوط گاز رسانى، برق رسانى، آب و فاضالب شبکه مخابرات 
( به جز مواردى که به موجب قانون درانحصار شرکت مخابرات ایران است) – انجام امور خدماتى مربوط به موارد فوق اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیر 
متخصص – امور خدماتى مشترکین شامل کنتور خوانى و توزیع صورتحساب مشترکین (آب، گاز، مخابرات، برق) – بهره بردارى از تاسیسات، تعمیرات و نگهدارى از 
ساختمان و ماشین آالت و خدمات عمومى شامل خدمات تنظیفات و آشپزخانه و رستوران و خدمات پاسخگویى تلفن، خدمات ایاب و ذهاب درون شهرى سازمان هاى 
دولتى و غیر دولتى و نگهدارى و خدمات فضاى سبز و تایپ و کپى – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى 
– اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راســتاى تحقق اهداف شرکت – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى 
شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله دشستان ، خیابان آیت اله طالقانى ، بن بست بعثت [6] ، پالك - 8 ، پالك قدیمى 34 ، طبقه همکف 
کدپستى 8199774991 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 50000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 1750000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 3236/1 مورخ 1399/06/30 نزد بانک صادرات ایران شعبه حکیم شفاهى با کد 1903236 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمد رسولى قهساره به شماره ملى 1270417207 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم فاطمه کاظمى به شماره ملى 1272115658 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدحسین 
کاظمى به شماره ملى 1293503037 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى سیدابوالفضل طباطبائى قهساره به شماره ملى 1189826070 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى سیدعلى طباطبایى قهساره 
به شماره ملى 1271819058 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1049462)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى و ساختمان آساك صنعت شایگان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 61881 و شناسه 
ملى 14007937617 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/05/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : شعبه شرکت در آدرس استان تهران 
- منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزى ، شهر 
تهران، محله آسمان ، بلوار شهید پاك نژاد ، خیابان 
گلها ، پالك - 5 ، طبقه سوم کدپستى 1998994934 
تاسیس و حسین پرچمى به کد ملى 1750664003 
و کد پستى 8136985711 به مدیریت شعبه براى 
مدت دو ســال انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1048757)

آگهى تغییرات 
شــرکت فرود گســتر دو آب زردکوه ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 51778 و شناســه ملى 
10260704830 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/09/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان 
به آدرس اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهرك نگین ، 
کوچه برلیان 10 ، کوچه برلیان 2 [ 3 شرقى ] ، پالك 
6 ، ساختمان مهزیار ، طبقه سوم ، واحد 5 کدپستى 
8196133605 تغییر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1048835)

آگهى تغییرات 
شرکت سپاهان تندرو شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 6711 و شناسه ملى 10260278230 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/08/12 و نامه شــماره 
21/56174 مــورخ 1399/08/24 اداره کل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مائده قاســمى فرد 
کدملى1273091132و لیلى حیدرى شــریف 
ابادى کدملى 5658873282 و راضیه قاســمى 
فردکدملى 1271435454 به سمت اعضاء هئیت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1048836)

آگهى تغییرات 
شرکت اســپید پالســت نقش جهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 23515 و شناســه ملى 
10260443235 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/19 مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر 
و میمه ، بخش مرکزى ، دهســتان مورچه خورت ، 
روستا شهرك صنعتى مورچه خور، محله شهرك 
صنعتى مورچه خورت ، خیابــان بوعلى ، خیابان 
بوعلى ششم ، پالك 519 ، طبقه همکف - کدپستى 
8333115365 انتقال یافــت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1048848)

آگهى تغییرات 
شــرکت بازرگانى فوالد کاال پارسیان سهامى خاص به شــماره ثبت 38005 و شناسه ملى 10260555905 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/08/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ 1000000000 ریال به مبلغ 195000000000 
ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 195000000000 ریال نقدى است منقسم به 195000000 سهم 1000 ریالى با نام 

عادى که تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1049317)

آگهى تغییرات 
شــرکت مکعــب صنعت ســپاهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 65807 و شناســه ملى 
14009495650 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1399/08/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت 
به استان اصفهان ، شهرســتان شاهین شهر و 
میمه ، بخش مرکزى ، شهر گرگاب، محله بخش 
کارگاهى ، کوچه (اخوان بیدرام) ، خیابان امام خمینى 
، پالك 55 ، گاراژ الماس ، طبقه همکف کدپســتى 
8338149556 تغییر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1049312)

آگهى تغییرات 
شــرکت آراد فوالد اتحــاد اصفهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 63130 و شناســه ملى 
14008630524 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/08/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد شاه نوشى به 
شــماره 1130001008 بــه ســمت بازرس 
اصلى و محمد حســین کریمى ریزى به کد ملى 
1160187037 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى شــرکت 
انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1049313)

روى موج کووید-19

  مسعود جعفرشعار/ خبرگزارى ایسنا| 
چه تعدادى از افراد پس از آلوده شدن به «سارس کوو-

2» بدون عالیم هستند و نقش آنها در انتشار کووید-19 
چیست؟ اینها مهمترین سئواالت از ابتداى همه گیرى 

کروناویروس بوده اند.
مجله «نیچر» در این باره نوشــت: اکنون شــواهد و

 یافته ها نشان مى دهد که از هر پنج نفر مبتال به ویروس 
یک نفر بدون عالیم خواهد بود و این افراد به طور قابل 

توجهى نقش کمترى در انتقال ویروس نسبت به افراد 
با عالیم دارند اما محققان در مــورد اینکه آیا این افراد 
«ناقالن خامــوش» این همه گیرى هســتند اختالف 

نظر دارند.

اگرچه اطالعات ما در مورد عفونت هاى بدون عالمت 
در حال افزایش است، محققان مى گویند مردم باید براى 
جلوگیرى از شــیوع ویروس انجام اقدامات احتیاطى از 
جمله رعایت فاصله اجتماعى و زدن ماسک را ادامه دهند 

صرف نظر از اینکه داراى عالیم هستند یا خیر.
«کروتیــکا کوپالى»، محقق بیمارى هــاى عفونى در 
دانشکده پزشــکى دانشگاه «اســتنفورد» در کالیفرنیا 
مى گوید: موضوعى که براى رسیدن به رقم قابل اعتماد 
براى افراد بى عالمت باید مورد بررسى قرار گیرد ایجاد 
تمایز بین افراد بى عالمت  و افــراد داراى پیش عالیم 
است. بى عالمت ها افرادى هســتند که در طول مدت 
بیمارى هیچ عالیمى بروز نداده باشــد اما افراد داراى 
پیش عالیم قبل از بروز عالیــم جدى بیمارى، عالیم 
خفیفى بروز مى دهند. کوپالى همچنان مى گوید: هیچ 
تعریف استاندارد و پذیرفته شده اى براى این دو دسته 

وجود ندارد.
«اویونگرل بیامباســورن»، محقق زیست پزشکى در 
«انستیتوى بهداشت و درمان شواهد بنیان» در دانشگاه 
باند در گلدکوســت اســترالیا، مى گوید: شواهد نشان 
مى دهد که بیشتر افراد در طول هفت تا 13 روز عالیم 
بیمارى را بروز مى دهند. بررســى هاى بیامباســورن 
همچنین نشان داد که افراد بدون عالمت 42 درصد کمتر 

از افراد عالمت دار ویروس را منتقل مى کنند.
«اندرو آزمان»، اپیدمیولوژیســت بیمارى هاى عفونى 
در دانشکده بهداشــت عمومى جان هاپکینز بلومبرگ 
در بالتیمور مریلند که اکنون در ســوییس مستقر است 
مى گوید: اگرچه خطر انتقال از افراد بدون عالمت کمتر 

است، آنها هنوز هم ممکن است خطر قابل توجهى براى 
سالمت جامعه باشند زیرا احتمال حضور آنها در جامعه 

بیشتر از قرنطینه ماندن در خانه است.
او مى گوید: «بار ســالمتى» حضور افراد بدون عالمت 
در جامعه نشان مى دهد که بخش قابل توجهى از شیوع 
بیمارى از طریق انتقال ویروس توســط افراد بى نشانه 
اســت. اما محققان دیگر در مورد میزان تأثیر مبتالیان 
بى عالمت در انتقال ویــروس در جامعه اختالف نظر 

دارند.
بیامباســورن مى گوید، اگر مطالعات به درستى نشان 
مى دهد که افراد بــدون عالمت خطر انتقال کمترى را 
دارند، «این افراد مسئول مخفى این شیوع نیستند» آنها 
به اندازه افراد دیگر عطسه و یا سرفه نمى کنند و احتماًال 

به اندازه افراد دیگر محیط را آلوده نمى کنند.
«موگ ســیویک»، محقق بیمارى هــاى عفونى در 
دانشگاه ســنت اندروز انگلستان اشــاره مى کند که از 
آنجا که اکثر مبتالیان عالمت دار هســتند، تمرکز بر 
روى شناسایى آنها احتماًال جلوى شیوع بیشتر را خواهد 

گرفت.
برخى مطالعات نشان داد که افراد بدون عالمت ویروس 
را سریع تر دفع مى کنند و براى مدت کوتاه ترى عفونى 

هستند.
اگرچه اکنون درك بهترى از عفونت هاى بدون عالمت و 
انتقال کووید-19 وجود دارد، اما سیویک مى گوید که افراد 
بدون عالمت باید همچنان به رعایت اقدامات جلوگیرى 
از شــیوع ویروس مانند رعایت  فاصله گذارى اجتماعى، 

بهداشت دست ها و استفاده از ماسک بپردازند. 

نقش «ناقـالن خـاموش» در شیوع کووید-19 
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تحقیقات محققان دانشــگاه اُتاوا کانادا بر روى بقاى کروناویروس بر روى 
سطوح بى جان نشــان مى دهد که این ویروس ها مى توانند به مدت چندین 
ساعت تا چند روز قابلیت بیمارى زایى داشته باشند. در این مطالعه، محققان 
مدت دوام کروناویروس را بر روى محصوالت تازه خام مصرف شــده نظیر 

سیب، گوجه فرنگى و خیار بررسى کردند.
محققان متوجه شــدند بیمارى زایى ویروس بعد از تلقیح به سیب و گوجه 
فرنگى تا چند ساعت باقى مى ماند و ویروس با گذشت 24 ساعت دیگر هیچ 
قدرت بیمارى زایى ندارد. درحالى که این ویروس بر روى خیار تا 72 ساعت 

قابلیت بیمارى زایى دارد.
مطالعه قبلى نشان داده بود که کروناویروس بالغ بر هفت روز بر روى سطوح 
پالستیکى و فلزى باقى مى ماند. همچنین طبق یک گزارش دیگر این ویروس 
بر روى سطوحى نظیر شیشه و پى وى سى در دماى محیط به مدت پنج روز 

باقى مى ماند درحالى که بر روى سطوح مسى به سرعت غیرفعال مى شود.

هچنین در یک مطالعه دیگر تأیید شده که نابودى کامل کروناویروس بر روى 
کاهو در دماى 4 درجه سانتیگراد چهار روز به طول مى  انجامد.

جگر مرغ مقدار زیادى پروتئین، ویتامین Dو A دارد. چنان چه محمدتقى 
انوشه متخصص تغذیه معتقد است این پروتئین شامل 9 آمینو اسید است، 
این آمینو اسیدها به عنوان بلوك هاى سازنده براى بدن ما عمل مى کنند، 
بنابراین مصرف این محصول به عنوان یک ماده غذایى خوب به همه توصیه 
مى شــود. افرادى که از کم خونى رنج مى برند، مى توانند از جگر مرغ به 

عنوان یک غذاى کامل در وعده هاى غذایى استفاده کنند.
این متخصص معتقد اســت: افرادى که میزان چربى و کلســترول منفى 
آنها باالست نمى توانند جگر مرغ استفاده کنند و بهتر است از مصرف آن 
خوددارى کنند و به جاى آن کسانى که میزان چربى بدن آنها در حد نرمال 

است مى توانند از این محصول استفاده کنند.
وى افزود: آن چه در این میان اهمیت دارد سالمت مرغى است که جگر آن 
پس از ذبح، بســته بندى و روانه بازار مصرف مى شود و به دست مصرف 
کنندگان مى رســد. براى پرورش برخى مرغ هاى موجود در بازار از مقدار 
زیادى آنتى بیوتیک و انواع هورمون ها استفاده مى شود و در نهایت جگر 
آن هم به عنوان یک ماده غذایى ناسالم محسوب مى شود. افراد باید پیش 

از خرید جگر مرغ از سالمت آن مطمئن شوند و سپس آن را تهیه کنند.

کرونا بیمارى است با طیفى از عالیم گسترده و طى ماه هاى 
اخیر مشخص شده این ویروس بسیارى ارگان هاى بدن را 
تحت تأثیر قرار مى دهد، اما آنچه از ابتداى بیمارى تاکنون 
در عمده موارد متوسط و شدید بیمارى مشاهده شده درگیرى 

دستگاه تنفسى توسط این ویروس است.
نکته عجیب اینجاست که این درگیرى دستگاه تنفسى 
در برخى موارد با عالمــت بالینى و در برخى موارد بدون 
عالمت بروز پیدا مى کند! حال سئوال این است که چطور 

باید بفهمیم ریه هایمان درگیر کرونا شده، یا نه؟
دکتر حمیدرضا مرتضوى، فوق تخصص آسم و آلرژى و 
ایمونولوژى بالینى با بیان اینکه شروع عالیم بالینى مانند 
سرفه نشانه درگیرى دستگاه تنفسى است، گفت: به طور 
معمول اگر فرد دچار سرفه شود یعنى دستگاه تنفسى او 
درگیر شده و اگر میزان درگیرى باال باشد عالیم دیگرى 
مانند تنگى نفس و احساس درد و سنگینى در قفسه سینه 

حادث مى شود.
وى افزود: هرچه میزان درگیرى افزایــش یابد، فرد در 
انجام فعالیت هاى معمول خود دچار مشکل مى شود و 
سرفه و تنگى نفس اجازه استراحت و فعالیت دیگرى را 

به بیمار نمى دهد.
مرتضوى افزود: در کنار این عالیم، درصد اشباع اکسیژن 
خون که به وسیله دستگاه سنجیده مى شود هم مى تواند 
شاخصى براى تشخیص درگیرى ریه باشد و این عدد نباید 

کمتر از 93 یا 94 درصد باشد.
این فوق تخصص آسم و آلرژى عنوان کرد: یکى دیگر 
از راه هاى تشخیص درگیرى ریه هم استفاده از سى تى 
اسکن است که این روش تنها با تشخیص و تجویز پزشک 

قابل انجام است.
وى در ادامه با اشاره به تفاوت ظرفیت تنفسى افراد، گفت: 
در خصوص بیمارى کرونا موارد زیادى داشته ایم که فرد 
عالیم بالینى شدید داشته، اما درگیرى ریه خفیف بوده و 
در مقابل موارد زیادى هم داشــته ایم که عالیم بالینى 
فرد خفیف یا بدون عالمت بوده، امــا درگیرى ریه باال 

بوده است.
مرتضوى خاطرنشــان کرد: به طور مثال مواردى داشته 
ایم که براى انجام عمل جراحى وضعیت جســمانى فرد 
بررسى شده و به طور اتفاقى متوجه درگیرى ریه فرد مبتال
 شده ایم و این درحالى است که هیچگونه عالیم بالینى 

در فرد مبتال مشاهده نشده است.
این عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه 
یادآور شــد: در حال حاضر برخى این نگرانى را دارند که 
چنانچه درگیرى ریه در برخى افراد بدون عالمت است 
چطور آن را تشخیص دهند و از کجا بفهمند ریه آنها هم 
درگیر شده، یا نه که باید گفت جاى نگرانى نیست چون 
اینگونه درگیــرى هاى بدون عالمت بــه تدریج بهبود 

مى یابند.
وى افزود: چنانچه درگیرى هاى بدون عالمت ریه شدت 
یابد قطعاً  وارد فاز عالمت دار مى شود و به نحوى خود را 

نشان مى دهد.
مرتضوى با بیان اینکه برخى افراد جهت اطالع از وضعیت 
ریه خود درخواست سى تى اسکن مى دهند، گفت: استفاده 
زیاد از سى تى اسکن یعنى قرارگیرى طوالنى مدت در 
معرض اشعه و این امر خود مى تواند در درازمدت ایجاد 

مشکل کند.

به عقیده پزشک روس، ویروس کرونا مى تواند باعث ریزش موى سر و صورت شود.
«گئورگى آبراموف»، پزشک متخصص روسى در مصاحبه اى اعالم کرد که چرا ریزش شدید مو در زمان ابتال به کووید- 19 مى افتد و چگونه مى توان با این 

مشکل کنار آمد.
تأثیر بیمارى کووید- 19 بر روى بدن انسان هنوز به طور کامل درك نشده است. به احتمال زیاد این بیمارى به طور غیر مستقیم و نه مستقیم به ریزش مو مربوط 

مى شود. وى معتقد است که موضوع استرس است که با بیمارى همه گیر ارتباط ناگسستنى دارد و موجب ریزش مو مى شود.
وى گفت: امروز ثابت شده است که طاسى یک روند کامًال خود ایمنى است، یعنى سیستم ایمنى بدن به موهاى خود حمله مى کند. اغلب این روند در اثر استرس 
ایجاد مى شود. وقتى در مورد آن صحبت مى کنیم، باید درك کنیم که رفتن به محل کار، جایى که رئیس احمق است، استرس را ایجاد مى کند، این یک زندگى 

عادى است.
براى ریزش شدید مو، استرس بسیار فراتر از حد بسیار زیاد خود باید باشد. بیمارى همه گیرى، که متأسفانه، برخى را به شدت تحت تأثیر قرار داده و استرس ابتال 

به آ ن موجب ریزش شدید مو شده است. مطالعه مستقر در انگلستان نشان داده کودکانى که مبتال به کووید-19 شدند به 
طور خاص سه عالمت دارند. نکته عجیب این است که گلودرد یا سرفه که یک 

عالمت کووید معمولى است در جوان ترها شیوع چندانى ندارد.
محققان همچنین احســاس مى کنند این عالیم مى توانــد راهى براى تمایز 
ســرماخوردگى فصلى، آلرژى ها یا ســایر عفونت هاى ویروسى شایع باشد که 

کودکان را از کووید-19 تحت تأثیر قرار مى دهد.
تب نشانه شایع عفونت در کودکان است. تقریباً 54 درصد از کودکان در مطالعه 
گزارش کردند تب دارند. الزم به ذکر است تب یکى از عالیم شایع عفونت در 
بزرگساالن نیز است که در بیش از 75 تا 80 درصد موارد اعم از موارد خفیف 

یا شدید را شامل مى شود.
خستگى و از دســت دادن انرژى از دیگر عالیمى اســت که ویروس 
کووید مــى توانــد در میان افــراد جوان بــروز کند. طبــق مطالعه 
به نظر مى رســد خســتگى و خســتگى مزمن 55 درصد بچه ها را 
آزار مــى دهــد. این مــى تواند نشــانه تقریبــاً نگــران کننده اى 

باشــد زیرا بهبودى ناشــى از خســتگى ناشــى از ویروس مى تواند مدت زمان 
طوالنى ترى طول بکشد.

سردرد از عالئم بسیار رایج کووید-19 نیست و فقط 14 درصد از بزرگساالن را تحت 
تأثیر قرار مى دهد؛ با این حال، ســردرد مى تواند شکایتى شایع در کودکان و نشانه 
احتمالى عفونت باشد. بیش از 50 درصد از کودکان در این تحقیق از انواع خفیف سردرد 
رنج مى بردند. از دست دادن بویایى و چشایى یا آنوسمى که شاید عجیب ترین عالمت 
کووید-19 باشد، مى تواند روى بچه ها تأثیر بگذارد حتى اگر نادر باشد. آخرین یافته ها 
حاکى از آن است بخشى از کودکان گزارش کرده اند به غیر از گلو درد، آبریزش بینى، 

از کاهش بویایى و چشایى نیز رنج مى برند.
عالیم دیگر مانند اسهال، بدن درد، از دست دادن اشتها نیز بسیار شایع بوده است.

محققان گفته اند جدا از عالیم ذکر شده در باال، عالیم دیگرى براى جستجوى عالی م 
احتمالى ویروس مى تواند بثورات پوســتى و التهاب باشد. اگر روى پوست کودکى 
بثورات یا قرمزى غیرمعمولى ایجاد شود که عالمت معمولى سرماخوردگى نباشد، 

ممکن است عالمت کووید باشد.

براى به دنیا آوردن 
نوزادتـان در

 99/9/9 
اصرار نداشته باشید

تاریخ تولدهاى الکچرى فاجعه اى اســت که بارها 
در سال هاى مختلف به آن پرداخته شده است. طبق 
آمار وزارت بهداشــت و درمان در روز 88/8/8 چهار 
هزار و صد و نود و پنج نــوزاد به دنیا آمدند و طبق آمار 
منتشرشــده در تاریخ 98/8/8 هم بیمارســتان هاى 
کشــور با افزایش 20 درصدى زایمان مواجه بودند و 

به نظر مى رسد این اتفاق در 99/9/9 هم تکرار شود.
به دنیا آوردن کودك در تاریخى زودتر از زمان مناسب 
آن، چه به صورت ســزارین و چه بــه صورت طبیعى 
مى تواند با عوارض و ریسک هایى براى سالمتى مادر 
و کودك همراه باشد. از آنجایى که اغلب افرادى که 
تصمیم دارند نوزادشــان را در تاریخ مشخصى به دنیا 
بیاورند سزارین را انتخاب مى کنندکه مى تواند عوارض 

زیادى داشته باشد.
بهترین کار این است که صبر کنید تا پروسه  زایمان به 
طور طبیعى و در زمان مناسب خودش اتفاق بیافتد؛ اما 
گاهى وقت ها نوزادان زودتر از موقع به دنیا مى آیند. 
زایمان زودرس بین هفته 34 تا 36 حاملگى با خطراتى 

همراه است؛ مثل:
(RDS) سندرم دیسترس تنفسى •

• سپسیس
(PDA) مجراى شریانى باز •

• زردى
• وزن کم هنگام تولد
• مشکل در تنظیم دما

• تأخیر در رشد یا نیازهاى خاص
• مرگ

نوزادى که در این شــرایط به دنیا مى آید ممکن است 
نیاز به بســترى در بخش مراقبت هاى ویژه نوزادان 
(NICU) داشته باشد و سندرم دیسترس تنفسى، با 
فاصله از دیگر عوامل، بزرگ ترین خطر براى نوزادان 
متولد در هفته سى و ششم اســت. همچنین نوزادان 

پسر بیشتر از دختران در معرض این خطرات هستند.
در خیلى از کشــورهاى جهان تعدادى از زنان، بدون 
اینکه هیچ توجیه و الزام پزشــکى وجود داشته باشد، 
تصمیم مى گیرند و برنامه ریزى مى کنند تا به دالیلى 
نوزاد خود را زودتــر از زمان ممکن به دنیــا بیاورند. 
این موضوع در ایران اغلب بــه دلیل تاریخ تولدهاى 
الکچرى ماننــد 88/8/8، 98/8/8 و یــا همزمانى با 
تاریخ تولد پدر یا مادر اتفاق افتاده و پیش بینى مى شود 
تاریخى که پیش رو داریم یعنى 99/9/9 هم تعداد زنان 
بیشــترى تصمیم بگیرند تا نوزادشان را در این تاریخ 
به دنیا بیاورند و این در حالى است که هیچ تشخیص 

پزشکى براى آنها داده نشده است.
به نظر مى رسد با توجه به عوارضى که در زایمان زودتر 
از موقع، چه به صورت عمل سزارین و چه به صورت 
طبیعى و تزریق آمپول فشار، وجود دارد براى این کار 
اصرار نداشته باشید و سالمتى خودتان و فرزندتان را 
به خطر نیاندازید و بگذارید این اتفاق زیبا و مبارك در 

زمان خودش بیافت د.

از کجا بفهمیم ریه هایمان درگیر کرونا شده است؟

استرس زمینه ساز نوســانات قندخون در مبتالیان به 
دیابت است.

پزشــک فوق تخصص غدد و متابولیســم دانشــگاه 
علوم پزشکى خراسان شمالى با اعالم این خبر گفت: 
مبتالیان به دیابت به ویژه نوع تیــپ 2، افراد مبتال به 
فشارخون باال( هایپرتانسیون )، بیماران مبتال به عروق 
کرونر قلب بیش از دیگر افراد در معرض خطر ابتال به 

بیمارى کووید- 19 با شدت بیشتر قرار دارند.
دکتر حبیبه ســادات  شــاکرى با بیان اینکه مبتالیان به 
دیابت نوع یک کمتر از نوع 2 در معــرض خطر ابتال به 
بیمارى کووید- 19 قرار دارند، افزود: رعایت پروتکل هاى  
بهداشتى، ماندن در خانه، رعایت فاصله اجتماعى، زدن 

ماسک و... در این افراد باید با حساسیت ویژه اى باشد.
وى حفظ آرامش و خونسردى به ویژه در شرایط ابتال 
به بیمارى را در مبتالیان به دیابت ضرورى دانســت و 

اظهار کرد: توصیه هاى غذایى براى این بیماران باید 
جدى تلقى شود.

این عضو هیئت علمى دانشــگاه عنوان کرد: در برخى 
بیماران مبتال به کووید- 19 که تزریق انسولین نداشتند، 
بیمارى شدت یافته و بیمار نیاز به انسولین پیدا مى کند. 
به گفته این پزشــک فوق تخصص، درمــواردى نیز 
مشاهده شده افراد ســالمى که دیابت نداشتند نیز به 
دنبال ابتال به بیمارى کووید- 19 به دیابت مبتال شدند 
و شــروع درمان براى آنها ضرورى تلقى شده و باید در 

اولویت قرار گیرد.
وى تأکید کرد: افراد ســالم و بیمار باید از اضطراب و 
اســترس دورى کرده و در صورت نداشــتن کنترل و 
احساس نیاز با مشورت پزشــک براى کاهش آن دارو 
مصرف کنند تا از عود بیمــارى و عواقب جبران ناپذیر 

آن جلوگیرى شود.

متهم اصلى نوسانات قندخون را بشناسیم

عالیم رایج کرونا در کودکان

کرونا تا 3 روز روى خیار باقى مى ماند!خواص جگــر مرغ

ن
یر

ت

ح
س
وز

دالیل طاسى پس از ابتال به کووید- 19

موز از مدت ها قبل به عنوان یکى از غذاهاى اصلى مورد توجه عموم بوده 
است و این فقط به این دلیل نیست که موز یک ماده غذایى با راحتى قابل 
حمل است. موز همچنین براى قلب، قند خون، هضم و موارد دیگر مغذى و 
مفید است. در اینجا 5 فایده سالمتى ناشى از خوردن موز آورده شده است.

1- موز بسیار مغذى است
2- موز مى تواند به تنظیم قند خون کمک کند
3- موز ممکن است از سالمت قلب حمایت کند
4- موز ممکن است به کاهش وزن کمک کند

5-  موز براى سالمت دستگاه گوارش مفید است

5 فایده بى نظیر موز
 

بى نظیر موز
انگلستان نشان داده کودکانى که مبتال به مطالعه مستقر در
طور خاص سه عالمت دارند. نکته عجیب این است که گلود
عالمت کووید معمولى است در جوان ترها شیوع چندانى ندار
محققان همچنیناحســاس مى کنند این عالیم مىتوانــ
ســرماخوردگى فصلى، آلرژى ها یا ســایر عفونت هاى ویر

کودکان را از کووید-19 تحت تأثیر قرار مى دهد.
54 درصد 4تبنشانه شایع عفونت در کودکان است. تقریبًا

گزارش کردند تب دارند. الزم به ذکر است تب یکى از عال
0 تا 80 درصد موار 5بزرگساالن نیز است که در بیش از 75

یا شدید را شامل مى شود.
خستگى و از دســت دادن انرژى از دیگر عالیمى
ک کووید مــى توانــد در میان افــراد جوان بــروز
به نظر مى رســد خســتگى و خســتگى مزمن
آزار مــى دهــد. این مــى تواند نشــانه تقریبــ

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

آنکس که از دنیا زیاد برداشت به فقر محکوم است و آنکس که خود را 
از آن بى نیاز انگاشت در آسایش است  و آنکس که زیور دنیا دیدگانش 
را خیره سازد دچار کوردلى گردد  و آنکس که به دنیاى حرام عشق 
ورزید، درونش پر از اندوه شد و غم و اندوه ها درخانه دلش رقصان 
گشت که از سویى سرگرمش سازند و از سویى دیگر رهایش نمایند، 
تا آنجا که گلویش را گرفته در گوشــه اى بمیرد، رگ هاى حیات او 

موال على (ع)قطع شده و نابود ساختن او بر خدا آسان است.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)
شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 3059/ش مورخ 98/12/28 شوراى محترم 

اسالمى شهر در نظر دارد عملیات ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به 
معاونت فنى و عمرانى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز شنبه مورخ 99/09/22 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادها مختار است.

چاپ اول

م الف: 1050733

اعتبار (ریال)موضوعردیف
12/400/000/000عملیات اجرایى کانال هدایت روان آب هاى سطحى غرب شاهین شهر1
7/000/000/000عملیات احداث پارك محله اى با اولویت نسیم 25

بدون شرح


