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8 علت ضعیف شدن سیستم ایمنى جانباختگان کرونا در قطعه مجزا خاکسپارى نمى شوندراز بزرگ خانواده معمولى «پایتخت» چه بود؟آیا ایران وارد دوره ترسالى شده است؟ 4 میلیارد براى یک رضایت  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خواص گردو؛ 
از کاهش وزن تا 

پاکسازى کبد

مردم گمان نکنند مسئله کرونا منتفى شده است
3

2
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در ابیانه از کرونا 
خبرى نیست

سرگردانى اجاره نشین ها 
در روزگار شیوع کرونا

یکه تازى در اینستاگرام 
با چاشنى 

فحاشى و افشاگرى

5

احتمال تعطیلى 
باشگاه هاى 

ورزشى اصفهان 
در اردیبهشت

گردو یکى از خوراکى هاى بسیار ساده اى است که 
براى سالمتى تان فوق العاده مفید است. گردو، خواص 

غذایى خاص خودش را دارد و یکى از منابع با ارزش 
پروتئین، چربى هاى سالم، فیبر، استرول هاى گیاهى و 

بسیارى از ویتامین ها و مواد معدنى محسوب ...

رئیس هیئت پزشکى ورزشــى اصفهان با بیان 
اینکه تمامى باشــگاه هاى ورزشى این استان تا 
آخر فروردین تعطیل خواهند بود، گفت: احتمال 
ادامه تعطیلى پس از این زمان و در اردیبهشــت 

هم وجود دارد.
 احمد باقرى مقدم در گفتگو بــا «ایرنا» اظهار 
کرد: زمان بازگشایى محیط هاى ورزشى سراسر 
کشور شامل باشگاه ها، سالن ها و استخرهاى آزاد 

و دولتى بر اساس ...
4

کاهش کاهش 8181 درصدى سفر به اصفهان در نوروز  درصدى سفر به اصفهان در نوروز 9999
جزئیات نظارت بهداشتى بر خودروهاى ورودى به استان در پى شیوع ویروس کروناجزئیات نظارت بهداشتى بر خودروهاى ورودى به استان در پى شیوع ویروس کرونا
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فرمانده انتظامى استان اصفهان همزمان با لغو طرح زوج و فرد هشدار داد

از گفتگو با رئیس جمهور تا 
ماجراى دستمزد 450 میلیونى!

شفاف  سازى رضا رشیدپور

گزارش یک خبرگزارى در مورد محمدرضا ساکت

او از فدراسیون مى رود 
 آغاز ســال جدید براى فدراســیون فوتبال با تغییر مهمى در یکى از 
کرسى هاى تأثیرگذار همراه بود و حاال مهدى محمد نبى به عنوان 

دبیرکل رسمى و قانونى مسئولیت هاى اجرایى این فدراسیون را 
بر عهده دارد.

در این شرایط یکى از ابهامات بزرگ در خصوص مسئولیت و...
3
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در صفحه 3 بخوانید

213  شکارچى 
غیرمجاز 

در اصفهان 
دستگیر شدند

میلیاردرها کدام شهرها را براى زندگى انتخاب مى کنند
2
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احمد جمشیدیان با اشاره به احتمال احمد جمشیدیان با اشاره به احتمال 
معرفى زودهنگام قهرمان :معرفى زودهنگام قهرمان :

واقعاً تصمیم سختى استواقعاً تصمیم سختى است

4

پور ی ر پوزىر

آگهى مزایده و تجدید مزایده  نوبت اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به واگذارى امالك از طریق مزایده و تجدید 
مزایده اقدام نماید.

متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان 
لنجان واقع در  زرین شهر-بلوار جانبازان -  جنب پلیس راهور مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان 
وقت ادارى مورخ 99/02/11  به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 03152236973داخلى 1 تماس 
حاصل فرمایند.الزم به  ذکر است سایر اطالعات و جزئیات  مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.
1-دو قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در زاینده رود -کله مسیح - محله پردیس (تفکیکى شهردارى 

زاینده رود )پالك 15 و  16(مزایده )
2-یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در باغبهادران - محله کوه آب پالك 1418(تجدید مزایده) 

3- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست - بلوار جانبازان خیابان شهید غالمى ( سنگبرى 
سابق )کوچه 6  مترى (تجدید مزایده )

محمد سوارى - مدیرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان
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یک قاضــى تهرانى در قــرارى کم ســابقه براى خود 
درخواست بازداشت در بازداشتگاه پلیس آگاهى، ارجاع 
پرونده به دادسراى انتظامى قضات و پرداخت بخشى از 
حقوقش به متهم پرونده را کرد. در بخشى از قرار صادره 
این دادیار دادســراى عمومى و انقالب یکى از نواحى 

تهران، اینطور آمده است:
«از معــاون محترم دادســتان تقاضا دارم بــا توجه به 
اینکه بنده نتوانســتم عمل به آیــه“ان ا... یأمر بالعدل 
و االحســان“ نمایم و اســتقالل و عدالت قضایى ام با 
دستگیرى متهم بدون دلیل مخدوش گردیده رونوشتى 
از پرونده را به دادســراى انتظامى قضات ارســال تا به 

تخلفات بنده رســیدگى نمایند و رونوشتى جهت اعالم 
جرم و تخلفــات ضابطین به مراجع نظارتى خودشــان 
ارســال گردد و مقدمات رفتن اینجانب به بازداشــتگاه 
پلیس آگاهى را با دادســتان محترم فراهم نمایید تا به 
مدت 24 ســاعت در آنجا باشم تا شــرایط بازداشتگاه 
را درك کنــم و مــن بعد در صــدور دســتوراتم دقت 
بیشــترى نمایم و با توجه به اینکــه متهمین به مدت 
یک روز بازداشت شدند و اعالم نمودند کارگر هستند و 
نتوانســته اند حقوق بگیرند متهمین را به دفتر معاونت 
دعوت نمایید و یک روز از حقــوق ماه آینده بنده به آنها 

داده شود تا جبران ضرر وارده گردد.» 

رئیس مرکز ملى خشکســالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناســى گفت: اقلیم مقوله اى بلندمدت اســت و به 
داده هاى بلندمدت نیاز دارد و با دو ســال افزایش بارش 
نمى توان ادعا کرد کشــور وارد دوره بلندمدت ترســالى 

شده است.
احد وظیفه گفــت: اگر بلندمدت را نگاه کنیم ترســالى و 
خشکســالى ها همواره به صورت نوسانى عمل کرده اند و 
ممکن است دوره آن یک یا دو سال یا چند سال باشد. وى 
ادامه داد: هم بارش هاى سال گذشته خوب بوده است و هم 
بارش هاى امســال تاکنون بارش هاى خوبى بوده است. 
البته با نگاهى به گذشته نباید فراموش کنیم که ترسالى ها 

و خشکسالى ها به صورت نوسانى عمل کرده است و چیزى 
که غیرعادى عمل کرده بود خشکسالى طوالنى مدت ده 
ساله بوده است. در واقع مى توانیم بگوییم اینکه دو سال وارد 
ترسالى شویم به این مفهوم نیست که به صورت بلندمدت 

وارد ترسالى شده ایم و خشکسالى نخواهیم داشت.
وظیفه در ادامه یادآور شد: با نگاهى به وضع بارش هاى 20 
سال اخیر متوجه مى شویم که تعداد سال هاى خشکسالى 
در کشورمان بیش از سال هاى ترســالى بوده است و اگر 
بازه 50 سال گذشته را در نظر بگیریم، روند بارش ها غیر از 
این دو سال اخیر، روند کاهشى بوده  و روند افزایشى نبوده

 است. 

حکم جالب یک قاضى 
علیه خودش

آیا ایران وارد دوره ترسالى 
شده است؟

حاتم بخشى شهردار تهران 
شــنیده ایم شهردار     کافه سینما |
محترم تهران که عشــق فیلم هــم دارد، در 
اقدامى خداپسندانه بســته هاى گرانقیمتى را 
تهیه و به برخى از ســینماگران نورچشــمى و 
متمول اهدا کرده تا در این ایام کرونایى، خداى 
نکرده بى گوشــت و مرغ نمانند! شــنیده ایم

 در این بسته هاى ارسالى که کاالهاى مختلفى 
در آن به زور گنجانده شــده بود، ماده غذایى 
کمیاب و گران اما مغذى گوشــت نیز به وفور 
خودنمایى مى کرده، همان چیزى که بسیارى 
به دنبالش هســتند، امــا گیرشــان نیامده و 

نمى آید!

کاهش شدید مصرف بنزین 
  ایرنا | شیوع کرونا در کشور باعث شد، 
مصرف بنزین کاهش چشــمگیرى پیدا کند. 
آمار و ارقام از کاهش بى ســابقه مصرف بنزین 
در کشــور خبر مى دهد. طبق آمار اعالم شده 
میانگین مصرف روزانــه بنزین در 15 روز اول 
فروردین ماه سال 99 به 44 میلیون لیتر رسیده 
است. این در حالى است که ســال گذشته در 
همین بازه زمانى میانگین مصرف روزانه بنزین 

به حدود 94 میلیون لیتر رسیده بود./1570

«بامداد خمار» در تلویزیون
کیانوش عیارى که این     کافه سینما |
روزها مراحل پایانى تولید سریال «87 متر» را 
پشت سر مى گذارد براى تولید سریالى با عنوان 
«بامداد خمار» قرارداد بست. سرمایه گذار این 
ســریال از چهره هاى آشناســت و پیش بینى 
مى شود انتشــار جزئیات بیشــتر از این پروژه 
کارگردان «خانــه پــدرى» را در مرکز اخبار 

قرار دهد!

آسیب به طوالنى ترین 
قنات جهان

  ایلنا| مدیــرکل میــراث فرهنگــى 
گردشگرى و صنایع دستى استان یزد با اعالم 
خبر وارد شــدن آب و ســیالب همراه با گل و 
الى به قنات جهانى زارچ، گفت: بر اثر ســیل، 
راه آب ورودى به قنات زارچ بازشــده است و 
آب در منطقه خویــدك وارد این قنات میراث 
جهانى شد و خسارت سنگینى به این قنات وارد 
کرده است. این قنات حدود 100 کیلومتر طول 

دارد. /1571

آخرین مهلت 
ثبت نام کرونایى

  ایسنا| رئیس مرکز سالمت محیط و 
کار وزارت بهداشت، ساعت 24 روز پنج شنبه
 28 فروردین را آخرین مهلت ثبت نام در سامانه 
ثبت نام اصناف و صنایع در راســتاى گام دوم 
فاصله گــذارى اجتماعى اعالم کــرد. احمد 
جنیدى افزود: همه صاحبان مشاغل پرخطر و 
کم خطر خصوصى، دولتى، خیریه شامل صنف، 
کارگاه، صنعت و واحدهاى خدماتى تولیدى باید 
در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند. پس 
از اتمام این مهلت، با صاحبان حرف و مشاغلى 
که ثبت نام نکــرده اند به منظور پیشــگیرى 
از انتقال کرونــا برابر قانون برخــورد خواهد 

شد./1572

مرگ 13 راننده در تهران
مدیرعامل ســازمان مدیریت و    ایرنا |
نظارت بر تاکسیرانى شــهر تهران در صفحه 
توییتر خود نوشــت: 302 راننده به کرونا مبتال 
شــدند که از این تعداد 13 راننده جان باختند.  
علیرضا قنــادان توی یت کــرد: 80 درصد ابتال 
در اســفندماه 1398 بوده و بــا کاهش تردد 
در شــهر نرخ بیمارى به شــدت کاهش یافته

 است.

شرایط ماه رمضان امسال
  ایسنا| حجت االســالم و المســلمین حسن 
روحانى روز گذشته در جلسه ستاد مدیریت و مقابله با کرونا 
گفت: اگر شرایط کشور در ماه رمضان به همین صورت 
باشد که حاال داریم دیگر اجتماعاتى نخواهیم داشت و در 
این زمینه صداوسیما باید این خأل را پر کند. اگر تغییرى 
در این زمینه ایجاد شــد البته اطالع رسانى مى شود اما 
وزارت بهداشت براى خود دستورالعمل هایى دارد که باید 
رعایت شود و اگر مى گوید کسب و کارهایى آغاز نشوند 
یا اجتماعاتى نباشد این با توجه به پروتکل هاى بهداشتى 
اســت و امکاناتى که ما در زمینه پزشــکى داریم و این 

امکانات هرچند خوب است، اما نامحدود نیست./1575

تجدیدنظر کنید
  ایسنا| انتقادها نسبت به مصوبه افزایش 21 
درصدى حداقل مزد کارگران در حالى ادامه دارد که خبر 
مى رسد مجلس نیز در این زمینه ورود کرده و فراکسیون 
کارگرى درحال بررسى مصوبه شوراى عالى کار و تهیه 
طرحى براى تغییر ترکیب اعضاى شوراى عالى کار است. 
نمایندگان مجلس افزایش 21 درصدى حداقل مزد با 
توجه به نرخ تورم موجود را منصفانه نمى دانند. اواخر هفته 
گذشته شوراى عالى کار پس از ساعت ها مذاکره میان 
گروه هاى کارگرى و کارفرمایى و دولت افزایش حداقل 
حقوق کارگران در ســال 1399 را 21 درصد تصویب

 کرد./1576

قالیباف برنده است
  روزنامه شرق| حسین مرعشى، سخنگوى 
حزب کارگزاران سازندگى درباره کرسى ریاست قوه مقننه 
گفته است: فکر مى کنم آقاى قالیباف برنده رقابت ریاست 
مجلس یازدهم خواهد بود. مهمترین امتیاز ایشان نسبت 
به رقبا تجربه است. به هرحال ایشان تجربه بیشترى دارد 
و نهادى در سطح شهردارى تهران را 12 سال اداره کرده 
است. اما دیگر منتخبان مجلس یازدهم چنین تجربه اى 
در این سطح ندارند. از سوى دیگر شخص آقاى قالیباف 
در جمع افراد مطرح شده، صالحیت بیشترى براى ریاست 

مجلس دارد./1577

قرنطینه کامل یک روستا
روستاى «حالف قضبان» حمیدیه واقع    رکنا|
در استان خوزســتان تا 14 روز در حالت قرنطینه براى 
مقابله با کرونا قرار گرفت. ابتالى سه نفر در این روستا به 
ویروس کرونا تأیید شده است. این سه نفر به دلیل حضور 
در مجلس ختم یکى از بســتگان در خارج از منطقه به 
ویروس مبتال شده بودند که در حال حاضر دو نفر آنها در 
بیمارستان بسترى هستند. برخى شایعات مبنى بر اینکه 
سه فرد مبتال به دلیل خوردن خیار به بیمارى کرونا مبتال 

شدند تکذیب شده است.

کار عجیبى که معمول است
اســحاق جهانگیرى در جلسه     خبر آنالین |
معارفه وزیر جهاد کشــاورزى با بیان اینکه وى انسان 
خودســاخته اى اســت، اظهار کرد: از زمانى که آقاى 
خاوازى براى تصدى این پســت در مظان انتخاب قرار 
گرفت من ندیدم برخالف کانال هاى ارتباطى متعددى 
که با من داشت از واسطه ها بخواهد که کسى را ببیند و 
بخواهد که با کسى دیدار داشته باشد و خود را معرفى کند، 
در حالى که معموًال افراد در این شــرایط سعى مى کنند 

چنین کارهایى انجام دهند. 

اطالعات دانش آموزان 
به جایى داده نمى شود

  ایسنا| مدیر کل امور تربیتى، مشاوره و مراقبت 
در برابر آسیب هاى اجتماعى وزارت آموزش و پرورش 
درباره شبکه «شاد» گفت: مهمترین نگرانى خانواده ها 
در مورد درز اطالعات دانش آموزان و مدارس بود و چون 
شبکه «شاد»  مختص خود آموزش و پرورش است این 
نگرانى برطرف شده است و اطالعات دانش آموزان و 
مدارس قرار نیست به جایى ارائه شــود و همه آنها در 

امنیت کامل خواهند بود./1578

خبرخوان

 حسینعلى شهریارى، نماینده مردم زاهدان در مجلس دهم 
در یک برنامه تلویزیونى از مکالمه تلفنى اش با عبدالمالک 

ریگى سخن گفت.
شهریارى در برنامه «دستخط» با بیان اینکه با عبدالمالک 
خیلى درگیر بودم به خاطره اى در این زمینه اشاره کرد و 
گفت: «ساعت 11 شب به من زنگ زدند. یکى از عزیزانى 
بود که دست او را بسته و به رگبار بسته بودند اما زنده مانده 
بود. گفت هیچکسى اینجا نیســت و به داد من برسید. به 
رئیس دانشــگاه زنگ زدم که اینها بروند. من ســریع به 
زاهدان رفتم و موضع گیرى تندى کردم. شب عبدالمالک 
به من زنگ زد، مــن خانه برادرم بودم. بــه برادرم گفتم 
ضبط را بیاورید که صحبت هاى او را ضبط کنم. آن زمان 
تلفن هایى نبود که بتوانیم ضبط کنیم. یک ساعت با هم 
جر و بحث کردیم. گفت من 1000 نفر را مى کشم. گفتم 
نامردى است که زیر پل مى ایستید و کمین مى کنید، دست 
یک بچه یک مسلســل بدهند مى تواند این کار را بکند، 
مرد نیســتید و نامردید، اگر مرد هستید بیایید با نیروهاى 
نظامى و انتظامى درگیر شوید. چرا مردم عادى را در جاده 
کمین مى کنید و آدم مظلوم و بیگناه را به رگبار مى بندید. 
این بود که هر موقع گروگان مى گرفت و مى برد گوشى را 
به گروگان مى داد و مى گفت با دکتر شــهریارى صحبت 
کن. با ما صحبت مى کردند و مثًال گروگان مى گفت آقاى 

عبدالمالک مى گوید براى ما چه کار مى کنید.»
شــهریارى افزود: «به یاد دارم روزى در اتاق عمل بودم، 

در هالل احمر تهران، برخى مواقع آنجا مى رفتم و عمل 
مى کردم. سر عمل گوشــى زنگ خورد برداشتم. یکى از 
عزیزان ما که به گروگان گرفته شده بود گفت آقاى دکتر 
براى ما چه کار مى کنى؟ مى دانســتم عبدالمالک گرفته 
است و تماس مى گیرد و من نمى توانستم بگویم چه کارى 
مى کنم، چون اینها مسائل محرمانه اى بود که نباید مطرح 

مى کردیم. گفتم براى شما دعا مى کنم که وقتى آمد خیلى 
ناراحت بود. گفت من در آن وضعیت بودم و شما مى گویى 
من براى شما دعا مى کنم؟ گفتم همین حرف بزرگ ترین 
دلدارى بود، چون نمى توانم جلوى عبدالمالک موضوعات 
را مطرح کنم. خیلى پیگیر این مسئله بودم. ایشان هم بارها 

من را تهدید کرد.» 

روایت مکالمه یک ساعته عبدالمالک ریگى با نماینده سابق مجلس

ریگى مى گفت 1000 نفر را مى کشم آموزش مجــازى یک راهکار تازه بــراى ادامه روند 
تحصیل در ایران اســت؛ اما تحصیل چه کســانى؟ 
به نظر مى رســد راهکار آموزش و پــرورش خالى از 

تبعیض نیست.
معرفى اپلیکیشن هاى مختلف، واگذارى روش آموزش 
مجازى به عهده مدیران و نبود سیستم ارزیابى دقیق 
نشان مى دهد آموزش و پرورش هنوز به جمع بندى 
واحدى براى آموزش مجازى نرسیده است. به همه 
اینها باید محدودیت هاى دانش آموزان و برخى معلمان 
را هم اضافه کنیم. اینترنت و تلفن همراه هوشمند در 
همه مناطق کشور وجود ندارد. عالوه بر آن با اوضاع 
اقتصادى این روزها بسیارى از خانواده ها براى تأمین 
هزینه بسته هاى اینترنت با مشــکل جدى روبه رو 
شدند. مشکلى که عدالت آموزشى را زیر سئوال برده، 
عدالتى که البته پیش از تعطیلى کرونایى هم چندان 
وجود نداشــت و حاال با وجود آموزش مجازى مطلقًا 

وجود ندارد.
بسیارى از معلمان در کالس هاى مجازى خود حضور 
همه دانش آموزانشــان را ندارند. بســیارى از دانش 
آموزان به دلیل محدودیت هاى نرم افزارى و سخت 
افزارى از آموزش محروم مانده انــد. با این وضعیت 
آموزش بســیارى از دانش آموزان متوقف شده است 
و معلوم نیست بعد از بازگشــایى مدارس این دانش 
آموزان چه وضعیتى را باید تجربه کنند. عقب افتادگى 
تحصیلى در شرایط  فعلى براى دانش آموزان مى تواند 
بهاى یکســال عقب افتادگى تحصیلى را به دنبال 
داشته باشد. عقب افتادگى که بیشتر آنان به دلیل نبود 

امکانات به آن دچار شده اند./1574

آموزش و پرورش 
براى بچه پولدارها! 

بشیر حاجى بیگى، سخنگوى ســازمان انتقال خون در 
گفتگویى که با خبرگزارى «ایســنا» داشت، اطالعات 
جالبى درباره اهداى خون در ســال گذشته ارائه کرد. او 
عالوه بر اینکه اســتان هاى پیشــتاز در اهداى خون را 
معرفى کرد، به کمیاب ترین گروه خونــى در ایران نیز 

پرداخت.

■ در سال 1398 از مجموع  دو میلیون و 406 واحد خون 
اهدایى در کل کشــور، 305 هزار واحد در استان تهران 

اهدا شده است که این میزان 15/3 درصد کل خون هاى 
اهدایى کشور را شامل مى شود. بنابراین استان تهران از 
نظر اهداى خون در سال 98 رتبه اول را دارا بوده است. 
استان هاى فارس، خراسان رضوى، مازندران، اصفهان 
و خوزســتان رتبه هاى دوم تا ششم را به خود اختصاص 

داده اند.
■ استان  سمنان با 41 نفر باالترین میزان شاخص اهداى 
خون را داشته است. یعنى از هر 1000 نفر جمعیت 41 نفر 

خون اهدا کردند.

■ در سال 1398 از 100 درصد خون هاى اهدایى کشور، 
4/3 درصد سهم بانوان بوده است. 

■90 درصد اهدا کنندگان خون در کشــور داراى گروه 
خونى مثبت هســتند. همچنین 33 تا 34 درصد از اهدا 
کنندگان خون در کشور داراى گروه خونى O مثبت بوده 
و این گروه فراوان ترین گروه خونى در کشور محسوب 
مى شود. همچنین یک درصد از اهدا کنندگان خون در 
کشور داراى گروه خونى AB منفى بوده که نایاب ترین 

گروه خونى در کشور محسوب مى شود.

روزنامه «جمهورى اســالمى» نوشت: نهضت مشارکت 
مردم در حمایت هاى مالى از اقشــار ضعیفى که در جریان 
شیوع ویروس کرونا دچار مشکالت اقتصادى شده اند، از 

پدیده هاى مبارك زمان کنونى است. 
نکتــه اى که در کنــار این نهضــت عمومى بایــد مورد 
توجه قرار گیرد این اســت که کمک مردمى هر قدر هم 
که گسترده باشــد نمى تواند پاســخگوى نیازهایى باشد 
که در اثــر رکــود اقتصادى ناشــى از کرونــا پدید آمده 
اســت. این کمک مى تواند بخشــى از زخم هــا را التیام 
ببخشــد ولــى نمى تواند تمام مشــکالت را حــل کند. 

براى حل قطعى مشکالت باید قدرت هاى مالى بزرگى به 
صحنه بیایند که از تمکن بسیار باالیى برخوردارند و اموال 
آنها متعلق به مردم اســت. این قدرت هاى مالى عبارتند از 
ستاد اجرایى فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان و آستان قدس 
رضوى. امکانات و منابع مالى گسترده اى که در اختیار این 
مراکز وجود دارند اگر به عرصه کمک به اقشار آسیب دیده از 
کرونا آورده شوند، مشکالت این اقشار در کوتاه ترین زمان 
و به صورت کامل برطرف خواهد شد. این اموال و امکانات 
متعلق به مردم هستند و دقیقاً در چنین موقعیت های ى باید از 

آنها براى حل مشکل مردم استفاده شود.

بنابر آمارى که «فوربز» هر ساله ارائه مى کند میلیاردرها 
ساالنه در یک شهر جمع مى شوند و بنابر این آمار نزدیک 
به 26 درصد از جمعیت میلیاردرهاى دنیا 10 شهر بزرگ 
دنیا را بــراى زندگى انتخاب مى کننــد. بخش بزرگى از 
جمعیت میلیاردرهاى دنیا در آسیا شرقى زندگى مى کنند و 
برخى از شهرهاى ایالت متحده آمریکا نیز به این فهرست 

راه پیدا کرده اند. 
شهرى که بیشترین تعداد ثروتمندان را در خود جاى داده 
است شهر نیویورك است که جمعیت آن 8/4 میلیون نفر 
اســت و ارزش ثروت میلیاردرهاى آن 424 میلیارد دالر 

اســت؛ تعداد ثروتمندان این شهر طى یکسال هشت نفر 
افزایش یافته است و به 92 نفر رسیده است. دومین شهرى 
که بیشــترین تعداد ثروتمندان را در خود جاى داده است 
شهر هنگ کنگ اســت که جمعیت آن 7/5 میلیون نفر 
اســت و ارزش ثروت میلیاردرهاى آن 321 میلیارد دالر 
اســت؛ تعداد ثروتمندان این شهر طى یکسال هشت نفر 

افزایش یافته است و به 71 نفر رسیده است.
بعد از این دو شهر،  به ترتیب شهرهاى مسکو، پکن، لندن، 
شانگهاى، شنزن، بمبئى، سانفرانسیسکو و سنگاپور قرار 

دارند.

 وضعیت اهداى خون ایرانیان در سالى که گذشت

قدرت هاى مالى بزرگ به صحنه بیایند  میلیاردرها کدام شهرها را براى زندگى انتخاب مى کنند

 الیوهاى اینســتاگرامى تتلو روز بــه روز جنجالى تر 
مى شود. تتلو چند شب است که در الیو اینستاگرام خود 
محفل فحاشى و افشــاگرى به راه انداخته است. یک 
شب از روابط خود با برخى بازیگران سینما سخن گفت 
و یک شــب درباره چند تن از خوانندگان موسیقى رپ 
اظهارنظر هاى جنجالى داشت و گفت که کار هاى آنها 
ضعیف شده است. تتلو در این برنامه هرشبه خود از مافیا 

در موسیقى ایران نیز سخن گفته است.
الیو هاى اینســتاگرامى بحث برانگیــز و عجیب تتلو 
کاربران زیادى را به خود جلب کرده است و اخیراً رکورد 

جهانى الیو را هم شکسته است. این اولین بار نیست که 
تتلو در اینستاگرام رکوردشــکنى مى کند. در شهریور 
1398 تتلو از هوادارانش خواســت تا اقدام به گذاشتن 
ده میلیون کامنت زیر پست او در صفحه اینستاگرامش 
کنند. در نهایت این اتفاق رخ داد و چندین میلیون نظر از 
سوى کاربران به صفحه تتلو فرستاده شد و این رویداد 
واکنش افرادى مانند عمادالدین باقى، صادق زیباکالم 

و دیگر تحلیلگران و رسانه ها را در پى داشت.
فعالیت ها اخیر اینســتاگرامى او نیز دوباره مورد توجه 
تحلیلگران قرار گرفتــه و ناظران اســتقبال از تتلو در 

شبکه هاى اجتماعى را نگران کننده ارزیابى مى کنند.
محتواى الیو هاى تتلو عموماً بسیار زننده، زشت و حاوى 
الفاظ رکیک اســت با این حال بینندگان زیادى دارد. او 
در اکثر گفتگوهاى خود حالت نامتعادلى دارد. چند شب 
پیش نیز پخش زنده گفتگوى او با ساشــا ســبحانى، 
ژن خوب سرشــناس و جنجالى بحث برانگیز شد. این 
ارتباط زنده نیز 200 هزار نفر بیننده آنالین داشت. ساشا 
سبحانى متولد 1367 در تهران و فرزند احمد سبحانى 
سفیر ســابق ایران در ونزوئالســت که در شبکه هاى 
اجتماعى تصویر از زندگى الکچرى خود منتشر مى کند. 

البته پدر او پیش تر اعالم کرده بود رفتار هاى پســرش 
هیچ ارتباطى با او ندارد.

این حاشــیه ســازى ها در حالى رخ داده که تتلو اخیراً 
آهنگى تازه منتشر کرده که با اقبال هوادارانش همراه 

بوده است. ظاهراً او قرار است آلبوم تازه اى منتشر کند.
امیر تتلو از یکسال پیش از ایران خارج شده و در ترکیه 
به ســر مى برد. او در این مدت نظرات عجیب و غریبى 
داشته است به گونه  اى که حکم بازداشت او صادر شد 
و شمار زیادى خواهان دستگیرى و بازگرداندن او براى 

محاکمه در کشور شدند.

یکه تازى در اینستاگرام با چاشنى فحاشى و افشاگرى

ســخنگوى ســازمان تعزیــرات حکومتــى گفــت: 
اتحادیه بارفروشــان میوه و تره بار اســامى پنج نفر از 
انحصارگــران لیموترش و لیموشــیرین را به ما اعالم 

کند.
سیدیاســر رایگانى در برنامه تلویزیونى روى خط خبر 
با بیان اینکه این سازمان یک مرجع رسیدگى است نه 
نظارتى، گفت: ما به همه تخلفــات واحدهاى تولیدى 

زمانى رسیدگى مى کنیم که سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان به عنــوان مرجع اصلى به مــا بگوید فالن 
کارخانه ماســت را مثًال 20 درصد گــران کرده یا رب 
گوجه 7000 تومان گران شــده، آن وقت ما رسیدگى 
مى کنیم. ســازمان ادارى نیســتیم بلکــه حکم مدار 

هستیم.
رایگانى گفت: قانــون حمایت صنفى مصوب ســال 

92 اســت که مصوب کرده اتحادیه هــا باید تخلفات 
اصناف را بــه تعزیرات گزارش دهنــد، تعجب مى کنم 
چند روز گذشــته خبرى  دیــدم که رئیــس اتحادیه 
بار بــه راحتــى مى گویــد لیموشــیرین و لیموترش 
دست پنج نفر اســت و اینها در زیرزمین هاى خود آنها 
را نگهدارى مــى کنند، اما اتحادیه هــا مرجع اعالمى 
نیســتند و باید به تعزیرات اســامى و آدرس انبارها را 

بدهد. مــا نمى توانیــم از آنها بخواهیم امــا براى رفع 
این نقیصه هــا از واژه «مى تواند» اســتفاده کردیم و 
از شــعب پخش تعزیــرات براى بازرســى اســتفاده 

مى کنیم.
وى تأکید کرد: اتحادیــه بیاید و به مــا بگوید، اعالم 
رسانه اى کافى نیست و شــاید مردم این انحصارها را 

بدانند ولى باید به ما رسمى بگویند.

اسامى 5 انحصارگر لیموترش را اعالم کنید
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توسعه کسب و کارهاى 
اینترنتى 

معـاون هماهنگى امـور اقتصادى اسـتاندارى اصفهان 
گفت: ایجاد بسترهاى الزم براى توسعه کسب و کارهاى 
مجازى در ایام شیوع ویروس کرونا بیش از پیش مشهود 
شد. سید حسن قاضى عسـگر تصریح کرد: در کشور ما 
به ازاى هر 28 خانوار یک صنف وجود دارد و بسیارى از 
کسـب و کارها ناگزیر به رو آوردن بـه فضاى مجازى و 

ابتکارات جدید خواهند بود.

تأکید بر ایجاد بام سبز 
فـروغ مرتضایى نـژاد، مدیرعامـل سـازمان پارك هـا و 
فضاى سبز شهردارى اصفهان گفت: امسال در مناطق 
جنوبى شهر تأکید بر ایجاد بام سبز، کشاورزى شهرى و 
در مناطق شـمال شـهر احداث پارك هاى همسایگى و 
کوچک مقیاس است تا بتوانیم در محالت تفرجگاه مورد 

نیاز شهروندان را ایجاد کنیم./1579

محل پردیس فرهنگى شهر 
مدیر منطقـه 4 شـهردارى اصفهان گفـت: محل فعلى 
نمایشگاه اصفهان پس از انتقال آن به محل جدید، به عنوان 
پردیس فرهنگى شهر اصفهان به صورت قرینه با پردیس 
هنر احداث خواهد شد. رضا اخوان اظهار کرد: محل فعلى 
نمایشگاه اصفهان واقع در پل تاریخى شهرستان به لحاظ 
مشکالت دسترسى، پارکینگ و فضاى نامناسب مطلوب 

جهان شهر اصفهان نیست./1580

مسابقه خالقیت هاى من در خانه
شهروندان شاهین شهر مى توانند فعالیت هاى فرهنگى 
و هنرى خود را در دوران ماندن در خانه از طریق ارسـال 
فیلم هاى یک دقیقه اى با دیگر شـهروندان به اشتراك 
بگذارند.  به 20 نفر از شرکت کنندگان از سوى سازمان 
فرهنگـى، اجتماعـى و ورزشـى شـهردارى شـاهین 
شهر هدایاى ارزشـمندى اهدا مى شـود. مهلت ارسال 
آثـار روز چهارشـنبه 31 اردیبهشـت 99 اسـت. عالقه 
منـدان مى تواننـد فایل هـاى خـود را از طریـق ایمیل 
farhangi0314@gmail.com  ارسال کنند.

تمدید زمان دورکارى در مخابرات
به گزارش ستاد پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا شرکت 
مخابرات ایران، فعالیت هایى که به سـبب پیشگیرى از 
شیوع ویروس کرونا به صورت دورکارى در این شرکت 
آغاز شـده بود، تـا روز 30 فروردیـن 1399 تمدید کرد و 
ساعت کار ادارات این شرکت از ساعت 7 الى 14 خواهد 
بود. شـایان ذکر اسـت، سـاعت کارى و نحـوه فعالیت 
بخش هاى ارائه خدمات به مردم، کما فى السابق است.

نصب نیمکت 
توسط بنیاد تعاون زندانیان 

سـاخت و نصب نیمکت و فالور باکس در خیابان هاى 
اصفهان توسـط بنیاد تعاون نمایندگـى اصفهان انجام 
شد. با توجه به اینکه دو خصیصه اصلى مبلمان شهرى 
کاربردى بودن و زیبا کردن محیط شهرى است، نیمکت 
ساخته شده توسط بنیاد تعاون اصفهان با طراحى ترکیبى 
همراه با فـالور باکس زیبایـى خاصى بـه خیابان هاى 
اصفهان بخشیده و مورد توجه شـهردارى هاى مناطق 

اصفهان قرار گرفته است.

جریمه یک مدرسه غیردولتى 
مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان از جریمه 3/8 
میلیارد ریالى مؤسـس یک مدرسـه غیردولتى خبر داد. 
غالمرضا صالحى در این رابطه اظهار کرد: با شکایت 9 
نفر از اولیاء و گزارش سـازمان صنعت، معدن و تجارت، 
پرونده تخلف این آموزشگاه غیردولتى به اتهام اخذ وجوه 
اضافى از اولیاى دانش آموزان (گرانفروشـى) در شـعبه 
چهارم بدوى مورد رسـیدگى قـرار گرفت و آموزشـگاه 
غیردولتى متخلف به پرداخت سه میلیارد و 800 میلیون 
ریال جریمه نقدى در حق دولت و استرداد 777 میلیون 

ریال مبالغ اضافى دریافتى به شاکیان محکوم شد.

خبر

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیســت 
اصفهان از دستگیرى 213 شکارچى غیرمجاز و پیشگیرى 

از 45 مورد اقدام به شروع شکار در سال 98 خبر داد.
مرتضى جمشیدیان در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: محیط 
بانان سال گذشته در گشت و پایش هاى مستمر در مناطق 
چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست استان اصفهان، 
125 تخلف شکار را شناسایى و 213 شکارچى غیرمجاز 
دســتگیر شــدند. وى ادامه داد: مأموران یگان حفاظت 
محیط زیست در یکسال گذشته، 45 مورد اقدام به شکار 

غیرمجاز را نیز متوقف کردند.
جمشــیدیان افزود: از این شــکارچیان 32 قبضه سالح 

غیرمجاز، 58 قبضه ســالح مجاز، پنج قبضه ســالح 
جنگى و 1671 انواع ادوات و وسایل شکار و صید کشف 

و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان با اشاره به 84 مورد صید غیرمجاز آبزیان 
در سال 98، افزود: زنده گیرى و شکار غیرمجاز پرندگان 
بیشترین موارد تخلف سال گذشــته بود که 337 پرنده 
شامل 228 سهره طالیى، پنج بلدرچین و چهار کبک زنده 
گیرى و در 95 مورد انواع پرندگان شکار شدند. وى افزود: 
شکار پستانداران با 74 مورد نسبت به صید و شکار آبزیان 

و پرندگان در سال 98 کمتر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از اجراى 
طرح «خوداظهارى قرائت کنتور آب» با هدف حفظ سالمت 

عمومى و پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا خبر داد.
هاشــم امینى با تأکید بر اجراى همه جانبه این طرح گفت: 
یکى از اهداف مهم ما توسعه خدمات الکترونیک است که 
به منظور حفظ ســالمت عمومى و مقابله با شیوع ویروس 
کرونا از اسفند سال گذشته، قرائت کنتور آب به صورت خود 

اظهارى توسط مشترکان انجام مى شود.
مدیرعامل شرکت آبفاى اســتان اصفهان با اشاره به اتخاذ 
چهار روش براى اجراى طرح خود اظهارى قرائت کنتور آب 
اظهار کرد: هم اکنون مشترکان مى توانند از طریق تماس 

با سامانه 1522 و شماره گیرى عدد 5، شماره کنتور خود را 
اعالم کنند و سپس رقم آب بها محاسبه و از طریق پیامک 
به مشترك اعالم مى شــود. وى افزود: همچنین به منظور 
رضایت مشترکان، روش دیگر، ارسال پیامکى شماره کنتور 
براى کنتورنویس اســت که در این روش، شــماره همراه 

کنتورنویس هر محدوده براى مشترکان پیامک مى شود.
امینى با اشــاره به روش دیگرى طرح خوداظهارى قرائت 
کنتور که به زودى زیرساخت هاى آن مهیا مى شود، گفت: در 
این روش، مشترکان از طریق تلفن همراه خود طبق الگوى 
*شناسه قبض# شماره رقم کنتور را به شماره 300001522 

پیامک مى کنند.

اجراى طرح خود اظهارى 
قرائت کنتور آب در اصفهان

213 شکارچى غیرمجاز در 
اصفهان دستگیر شدند

با ممنوعیت ورود گردشــگران به روســتاى ابیانه 
ویروس کرونا به این روستاى تاریخى راه نیافت.

رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع 
دستى شهرستان نطنز با اشاره به شیوع ویروس کرونا 
از نیمه دوم اسفند سال گذشته در کشور گفت: اداره 
میراث فرهنگى تالش کرده تا مناطق گردشگرى 
شمال استان از این ویروس در امان بمانند و به همین 
منظور با تشکیل ســتاد مبارزه با کرونا در استان و 
همچنین شهرستان نطنز، تصمیم گرفته شد تا ورود 

گردشگران به روستاى تاریخى ابیانه ممنوع شود.
حســین یزدانمهر افزود: با توجه به مصوبات ستاد 
مبارزه با کرونا، ورود و خروج مردم و گردشگران از 15 
اسفند سال گذشته از منطقه سرپل روستاى تاریخى 
«هنجن» که ورودى این دره زیباست مسدود شد و 
در یک و نیم ماه گذشته هیچگونه گزارشى مبنى بر 
شیوع این بیمارى خطرناك در روستاى زیبا وتاریخى 
ابیانه و سایر روستاهاى مسیر دره «برز رود» از جمله 

روستاى تاریخى «هنجن» اعالم نشده است.

مدیر دفتر تأسیســات آبى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با تشــریح آخرین وضعیت ســدهاى این 
استان گفت: بر اثر بارش هاى مناسب بهارى سه سد 
گلپایگان، خمیران و کمانه در استان اصفهان سرریز 
شده و همچنان ادامه دارد که سبب تغذیه قنوات و 

چاه هاى پایین دست این سدها خواهد شد.

احســان ا... امینى در گفتگــو با «ایمنــا» با بیان 
اینکه براســاس پیش بینى ها انتظــار بارش هاى 
مطلوب ترى را داشــتیم اما این امر محقق نشد به 
وضعیت ســایر سدهاى استان اشــاره کرد و گفت: 

هم اکنون ســد گلپایگان با ظرفیت 36/6 میلیون 
مترمکعب، سد خمیران در تیران و کرون با ظرفیت 
7/1 میلیون مترمکعب و سد مخزنى کمانه سمیرم 
بــا گنجایش 4/2 میلیــون مترمکعب به واســطه 
بارش هاى مناسب منطقه در حال سرریز شدن است.

امینى افزود: سد حنا ســمیرم با ظرفیت 51 میلیون 
مترمکعب، هــم اکنــون 9/9 میلیون 
مترمکعب آب دارد از این رو ذخیره سد 
نســبت به درازمدت 51 درصد کاهش 
نشان مى دهد و ســد قره قاچ سمیرم 
با ظرفیت 21 میلیــون مترمکعب، هم 
اکنون 18/4 میلیون مترمکعب آب دارد 
که بیانگر افزایــش 42 درصدى ذخیره 

سد در 9 سال گذشته است.
مدیر دفتر تأسیســات آبى شرکت آب 
منطقه اى اصفهان به ســرریز شــدن 
بنــد انحرافى چشــمه لنگان بــر اثر 
بارش هاى روزهاى گذشــته اشــاره و خاطرنشان 
کرد: این سد ســازه اى بین حوضه اى با گنجایش 2 
میلیون مترمکعب است که آب را از حوضه کارون به 

سرشاخه هاى زاینده رود منتقل مى کند.

استیکرها و بنرهایى به منظور کنترل کرونا و حفظ 
فاصله فیزیکى در فروشگاه هاى کوثر و هایپرمى از 

سوى اداره توسعه فرهنگ سالمت نصب شد.
رئیس اداره توســعه فرهنگ ســالمت ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان 
گفت: با توجه به اینکه مشاغل آغاز به کار کرده اند، 
فاز دوم برنامه هاى کنتــرل کرونا به رعایت فاصله 
گذارى به منظور پیشگیرى از ابتالى شهروندان به 

این ویروس اختصاص یافته است.
فریناز توالییان افزود: بنرها و استیکرهایى با شعار 
«با رعایت فاصلــه کرونا را شکســت مى دهیم» 
از سوى اداره توســعه فرهنگ ســالمت سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان 
در مکان هاى پرتردد نصب شده است. وى تصریح 
کرد: 16 بنر 3*4 و 500 استیکر به فاصله 1/5 متر 
از یکدیگر در مکان هاى پرتردد و صندوق هاى 15 

فروشگاه کوثر شهر اصفهان و فروشگاه هایپرمى از 
18 فروردین نصب شد.

مدیرکل میراث فرهنگى،گردشگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان ازکاهش 81 درصدى سفر به استان 

همزمان با نوروز 1399 خبرداد.
فریدون اللهیارى با اشاره به شیوع کرونا در منطقه 
مرکزى ایران از نیمه دوم اســفند ماه سال گذشته 
گفت: با شیوع این بیمارى در منطقه مرکزى ایران 
و از جمله اســتان اصفهان، مطابق با مصوبات ستاد 
مبارزه با بیمارى کرونا، از تاریخ 25 اسفند ماه سال 
گذشته ســفر به اســتان اصفهان ممنوع شد، لذا از 
یکســو تمامى فعالیت هاى تأسیسات گردشگرى 
اســتان کامًال به حال تعلیق درآمد و از سوى دیگر 
همکاران کمیته هاى مختلف ستاد اجرایى خدمات 

سفر اســتان از جمله کمیته هاى انتظامى، بحران، 
امداد جاده اى، بهداشت و بازرســى در بیش از 60 
نقطه از محورهاى ورودى استان استقرار یافتند و در 
طى دو مرحله ضمن  نظارت بهداشتى بر خودروهاى 
ورودى (درنیمه اول نــوروز)، در طى ایام نیمه دوم 
نوروز از ورود گردشگران به اســتان و یا شهرهاى 

بزرگ استان ممانعت کردند.
اللهیارى خاطرنشان کرد: از تاریخ 28 اسفند 1398، 
لغایت 20 فروردین  1399کمتر از 200 هزار خودرو 
وارد استان شده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه 
در ســال هاى 1397 و 1398 از کاهشى معادل 81 

درصد خبر مى دهد.

در ابیانه از کرونا خبرى نیست

تداوم سرریز شدن 3 سد در اصفهان

نصب استیکر و بنر فاصله گذارى
 در فروشگاه هاى کوثر 

کاهش 81 درصدى سفر به اصفهان در نوروز 99

بعد از اجراى طرح فاصله گذارى هوشــمند از روز شــنبه و 
همزمان با اعالم لغو طرح زوج و فرد در اصفهان، روز گذشته 
دو مقام ارشــد نیروى انتظامى اســتان اصفهان به تشریح 
تمهیداتى پرداختند که در راســتاى هر چه بهتر اجرا شدن 
طرح فاصله گذارى در خیابان هــا و اماکن عمومى  در نظر 

گرفته شده است. 
در همین باره فرمانده انتظامى اســتان اصفهان روز گذشته 
در گفتگو با خبرگزارى «ایرنا» خبــر داد که نظارت پلیس 
این اســتان در اجراى طرح فاصله گذارى هوشمند در همه 

بخش هاى مربوط تشدید مى شود.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: پلیس با تمام قوا 
اجراى گام هوشمند طرح فاصله گذارى اجتماعى را در دستور 
کار قرار داده است، مردم گمان نکنند مسئله کرونا منتفى شده 
است بلکه همه باید دست در دست هم تالش کنیم با قطع 
زنجیره کرونا از این دوران عبور کنیم زیرا چه بسا اگر دو مرتبه 

آمار مبتالیان افزایش یابد، محدودیت ها بیشتر خواهد شد.
وى ادامه داد: نظارت بر اماکن از مهمترین فعالیت هاى پلیس 
است و در این خصوص اماکنى که مجاز به فعالیت هستند، 

موظف به رعایت پروتکل هاى بهداشتى هستند و پلیس در 
این بخش نظارت خواهد داشت.

فرمانده انتظامى استان اصفهان اضافه کرد: همچنین برخى از 
صنوف در این مرحله از طرح فاصله گذارى اجتماعى مجاز به 
فعالیت نیستند که پلیس در این بخش نظارت الزم را خواهد 
داشت و در صورت مشاهده تخلف به متصدیان اخطار و در 
صورت تکرار محل پلمب و یک ماه از فعالیت آنها جلوگیرى 
خواهد شد. اما در حالى که از روز شــنبه اجراى طرح زوج و 
فرد در اصفهان منجر به سوق دادن افراد شاغل به استفاده 
از اتوبوس ها شد و از طرفى به دلیل کاهش تعداد اتوبوس ها 
شاهد ازدحام در این وسایل نقلیه حمل و نقلى هستیم، روز 
گذشته رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: با اعالم 
ســتاد ملى مبارزه با کرونا، طرح زوج و فــرد در تمام معابر 
شهرى و بزرگراهى اصفهان از ساعت 13  روز یکشنبه لغو شد. 
سرهنگ محمدرضا محمدى در گفتگو با خبرگزارى «ایسنا»،  
همچنین از لغو ممنوعیت سفر داخل شهرهاى استان خبر 
داد و گفت: ورودى هاى اســتان کماکان کنترل مى شود و

 پالك هاى غیربومى استان اصفهان حق ورود به شهرهاى 
استان را ندارند و باید از کمربندى ها عبور کنند.

سرهنگ محمدى در همین حال به محدودیت هاى تازه در 
تردد وسایل نقلیه در اصفهان هم اشاره کرد و گفت که این 
موضوع ربطى به اجرا شدن یا نشدن طرح زوج و فرد ندارد. 
بر این اساس اعالم شد که از اول اردیبهشت ماه جریمه تردد 
غیرمجاز وســایل نقلیه در محدوده هاى ممنوع مصوب در 
شوراى عالى هماهنگى ترافیک شهرهاى کشور و شوراى 
هماهنگى ترافیک استان ها که به طور موقت از طرف پلیس 

راهور ممنوع اعالم مى شود، 100 هزار تومان است.
محمدى اظهار کرد: قبًال مبلغ جریمه 20 هزار تومان بود، اما 
براساس مصوبه جدید از اول اردیبهشت ماه مبلغ جریمه با 

افزایش 5 برابرى، 100 هزار تومان مى شود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه در چند روزى 
که حمل و نقل عمومى را در شهر اصفهان رصد مى کنم شاهد 
رعایت فاصله گذارى اجتماعى بودم، افزود: خوشبختانه در 
محل هایى که دیدم فاصله گذارى اجتماعى در اتوبوس ها 
به خوبى رعایت شده و اتوبوس ها با 10 تا 15 مسافر حرکت 
مى کنند. وى اعالم کرد: با وجود این، در برخى مســیرها 
باتوجه به پیک مسافر، اتوبوس ها از مسافران اشباع بودند و 

فاصله گذارى رعایت نشده بود.

فرمانده انتظامى استان اصفهان همزمان با لغو طرح زوج و فرد هشدار داد

مردم گمان نکنند مسئله کرونا 
منتفى شده است

آرمان کیانى

رئیس هیئت پزشکى ورزشى اصفهان با بیان اینکه تمامى 
باشگاه هاى ورزشى این اســتان تا آخر فروردین تعطیل 

خواهند بود، گفت: احتمال ادامه تعطیلى پس از این زمان 
و در اردیبهشت هم وجود دارد.

 احمد باقرى مقدم در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: زمان 
بازگشــایى محیط هاى ورزشى سراســر کشور شامل 
باشگاه ها، سالن ها و اســتخرهاى آزاد و دولتى بر اساس 
دستورالعمل ستاد ملى مقابله با کرونا اعالم خواهد شد و از 
آنجایى که بر طبق آمار ستاد ملى مقابله وضعیت کرونا در 
اصفهان همچنان قرمز است و این استان جزو پنج استانى 
به شــمار مى رود که به طور جدى با بیمارى کووید-19 
دست و پنجه نرم مى کند، بنابراین نمى توان زمان قطعى 

براى بازگشایى این مجموعه ها متصور شد.
وى با بیان اینکه باشگاه هاى ورزشى مکانى بالقوه براى 

شیوع ویروس کروناســت، ادامه داد: فعالیت در اماکن 
ورزشى در شرایط فعلى از جمله مشاغل پرخطر به حساب 
مى آید، لذا با توجه به ضرورت حفظ سالمتى ورزشکاران، 

بازگشایى آنها دستکم تا 30 فروردین میسر نیست.
رئیس هیئت پزشــکى ورزشــى اصفهان اضافه کرد: 
باشــگاه داران و مربیان اســتان در این مدت به خوبى 
همکارى کردند و تخلفات در این زمینه انگشت شمار بود.
وى با اشــاره به ادامه نظارت بر تعطیلى مجموعه هاى 
ورزشى از ســوى این هیئت، ادامه داد: هرگونه تخلف و 
بازگشایى مکان ورزشى بدون هیچگونه چشم پوشى به 
اداره کل ورزش و جوانان اعالم مى شود که جریمه هاى 

سنگین و پلمب را به همراه خواهد داشت.

احتمال تعطیلى باشگاه هاى ورزشى اصفهان در اردیبهشت

مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اصفهان گفت: 
فوتى هاى ناشــى از بیمــارى کرونا در قطعــه مجزا در 
آرامستان هاى اســتان خاکسپارى نمى شــوند اما همه 
دستورهاى بهداشتى براى کفن و دفن آنها رعایت مى شود.
سیدمهدى میرجهانیان در گفتگو با «ایرنا» افزود: دستورها 
و روش هاى ویژه اى بــراى انجام مراســم کفن و دفن 
جانباختگان ناشــى از بیمارى کرونا مطابق با نظر رهبر 
معظم انقالب از سوى وزارت بهداشت ابالغ شده است و 
کارشناسان بهداشت محیط مراکز بهداشت سراسر استان 
بر نحوه اجراى آنها نظارت دارند. وى با بیان اینکه خانواده 
جانباختگان ناشى از بیمارى کرونا مى توانند متوفى را در هر 
آرامستان و قطعه اى که تمایل داشته باشند دفن کنند، اظهار 

کرد: محدودیتى در این زمینه تا این لحظه وجود ندارد.

میرجهانیان با بیان اینکه همه مراحل انتقال افراد جانباخته 
بر اثر بیمارى کرونا از بیمارستان تا آرامستان و محل دفن 
و ضد عفونى کردن و غســل دادن با رعایت دستورهاى 
بهداشتى و ابالغى وزارت بهداشت انجام مى شود، اضافه 
کرد: همه دستورهاى بهداشتى نیز درباره زباله ها، فاضالب 
و حتى پسماندهاى غذایى این افراد رعایت مى شود. وى 
با اشــاره به اینکه همه کارکنان مراحل کفن و دفن نیز از 
وسایل حفاظت فردى استفاده مى کنند، تصریح کرد: ضد 
عفونى کردن و غسل دادن میت با استفاده از مواد مورد تأیید 
انجام و آب مورد استفاده در این کار بى خطر شده و داراى 
مسیر فاضالب جداگانه اســت و هیچ نگرانى از این بابت 
وجود ندارد. مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: اجساد این افراد در عمق 2 مترى 

زمین دفن شده و از آهک در کف قبر استفاده نمى شود. وى 
تصریح کرد: فرایند تدریجى تجزیه جسد، تأثیرى در آلوده 

کردن محیط ندارد.

جانباختگان کرونا در قطعه مجزا خاکسپارى نمى شوند
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آریا عظیمى نژاد، آهنگســاز موسیقى سریال «پایتخت» از شیوه 
شــنیدن نغمه هاى اصیل و از به روز کردن این نغمه ها سخن 
مى گوید. عظیمى نژاد آهنگســاز ســریال «پایتخت» و یکى 
از داوران مســابقه تلویزیونِى «عصر جدید»، به طور زنده در 
صفحه شخصى اش به بیان توضیحاتى درباره موسیقى سریال 
«پایتخت» پرداخــت. عظیمى نــژاد در صحبت هایش نکات 
جالبى را درباره چگونگى ساخت موسیقى سریال «پایتخت» براى 

نخستین بار مطرح کرد.

■ روز اولى که درباره «پایتخت» صحبت شــد قرار بود موضوع این 
سریال حوِل خانواده اى باشد که از شهرستان و پس از اتفاق هاى بسیار 
در نهایت به تهران یعنى «پایتخت» مى آینــد. آن زمان بحث روى 
این بود که این خانواده اهل کجا باشــند. من سیستان و بلوچستان و 
استان گلستان - على آباد کتول- را پیشنهاد دادم. در نهایت على آباد 
و گلستان انتخاب شد. در ابتدا از موســیقى کتولى استفاده کردیم اما 
محدودیت هایى در موسیقى کتولى داشتیم و آرام آرام تصمیم گرفتیم 
به ســمت مازندران بیاییم. از «پایتخت 3 » موسیقى مازندران را وارد 

این سریال کردیم.
■ در «پایتخت2» خانواده  «نقى» به جنوب ســفر کردند. ما در آنجا 

مفصل ها و نقاط پیوندى موسیقى جنوب و شمال را پیدا کردیم. 
■ در «پایتخت5» خانواده  «نقى معمولى» به ترکیه سفر کردند. من 
با موســیقى مناطق مختلف ترکیه آشنا هســتم به همین دلیل براى 
موسیقى فصل پنجم، موسیقى ناحیه «کارادنیز» را مورد استفاده قرار 
دادم که بسیار شبیه به موسیقى مازندران اســت. این منطقه درست 
مانند مازندران در حاشیه دریا و در شمال ترکیه قرار دارد. با چند تن از 

نوازندگاِن «کارادنیز» ترکیه آشنا شــدم و از آنها خواستم تا برایم ساز 
بنوازند، وقتى صداى سازشان را شنیدم فکر مى کردم که آنها دست من 
را خوانده  اند و مى دانند که من چه چیزى مى خواهم. وقتى چیزهایى 
که در سریال ضبط کرده بودم را برایشان پخش کردم آنها هم بسیار 
تعجب کردند. وقتى مردماِن مازندران و ُفرم چهره  مازنى ها را به آنها 
نشان دادم از این همه شباهت بسیار متعجب بودند. راستش را بخواهید 
من فکر مى کنم پیوندى میان مردمان کارادنیز و مازندران وجود دارد 

که باید ردپایش را در تاریخ جستجو کرد./1565

نسریال کردیم.
به جنوبســفر کردند. ما در آنجا  ددر «پایتخت2» خانواده  «نقى»

صل ها و نقاط پیوندى موسیقى جنوب و شمال را پیدا کردیم. 
ترکیه سفر کردند. من ددر «پایتخت5» خانواده  «نقى معمولى» به

وســیقى مناطق مختلف ترکیه آشنا هســتم به همین دلیل براى 
سیقى فصل پنجم، موسیقى ناحیه «کارادنیز» را مورد استفاده قرار 
م که بسیار شبیه به موسیقى مازندران اســت. این منطقه درست 
ند مازندران در حاشیه دریا و در شمال ترکیه قرار دارد. با چند تن از 

نوازندگاِن «کارادنیز» ترکیه آشنا شــدم و از آنها خواستم تا برایم ساز 
بنوازند، وقتىصداى سازشانرا شنیدم فکر مى کردم که آنها دست من

را خوانده  اند و مى دانند که من چه چیزى مى خواهم. وقتى چیزهایى 
کرده بودم را برایشان پخش کردم آنها هم بسیار که در سریالضبط

تعجب کردند. وقتى مردماِن مازندران و ُفرم چهره  مازنى ها را به آنها 
نشان دادم از این همه شباهت بسیار متعجب بودند. راستش را بخواهید 
من فکر مى کنم پیوندى میان مردمان کارادنیز و مازندران وجود دارد 

در تاریخ جستجو کرد./1565 که باید ردپایش را

رضا رشــیدپور در تازه ترین گفتگوى تفصیلى اش که به صورت 
گفتگوى زنده اینستاگرام انجام شــد به سئواالت «خبرآنالین» 
پاسخ داد. بخشى از اظهارات او را درباره موضوعات مختلف بخوانید.

گفتگوى زنده با رئیس جمهور
در کشور ما هنوز مســئوالن محترم جنبه گفتگوى شفاف ندارند 
مخصوصًا وقتى در مسئولیت رسمى باشــند. حتى اگر خودشان 
جنبه داشته باشند اطرافیانشــان ندارند. «حاال خورشید» پر بود 
از این اتفاقات که وزیر مى گفت هر چه دوســت دارى بپرس ولى 
اطرافیانش هزاران ان قلت مى آوردند. حال با این پیش فرض تصور 
کن رشیدپور به عنوان کسى که به جان فرزندم هیچ پشتوانه اى جز 
لطف خدا و محبت مردم ندارد، پا در دفتر رئیس جمهور مى گذارد. 
مگر دفتر ایشــان را چند نفر دیده اند که چگونه اســت و وضعیت 
اطرافیان و سنگینى فضا و از طرفى سنگینى پخش زنده آنتن شبکه 
یک هم به آن اضافه مى شــود و از طرف دیگر تمام اطراف هم پر 
است از آدم هایى که خود رئیس جمهور هم مایل باشد اطرافیانش 
این تمایل را ندارند که چیزهایى بپرسى؛ به خودش هم برنخورد به 
اطرافیانش برمى خورد. ما مسئولى که اطرافیان باجنبه داشته باشد 
نداریم. اگر مسئولى داشته باشیم که خودش چالش را دوست باشد 
حتمًا مسئول روابط عمومى اش نمى گذارد چالشى اتفاق بیافتد. با 
همه اینها رشیدپور چه شــق القمرى مى توانست بکند که نکرد؟ 
همین که االن به عنوان ماندگارترین گفتگو در یادها مانده برایم 

کافى است.

بازى در فیلم مسعود کیمیایى
پیش از شروع فیلمبردارى با آقاى کیمیایى و آقاى پرستویى درباره 
کاراکترى که قرار بود نقشش را بازى کنم صحبت مى کردیم. یکى 
از نگرانى هاى آقاى کیمیایى این بــود که اگر بعداً این کار را توى 
سرت بکوبند مى خواهى چه کنى؟ من آنجا خندیدم و گفتم مخاطب 
تیزهوش است و حتمًا مى فهمد این رشیدپور آن رشیدپور نیست. 
در واقع این تلمیح سینمایى که اســم این کاراکتر رشیدپور باشد 
براى واقع نمایى بیشتر آن ســکانس بود و االن هم نگرانى ندارم. 

فکر نمى کنم کسى من را با رشیدپور «قاتل اهلى» اشتباه بگیرد.

«حاال خورشید» از آغاز تا پایان
زمانى که من به تلویزیون برگشتم پیشنهاد مدیران هم در شبکه 
یک و هم در شبکه 3، ساختن یک برنامه براى شب بود ولى من 
گفتم تایم مردم صبح را مى خواهم. گفتند مگر دیوانه اى؟ گفتم اگر 
کسى برنامه ساختن بلد باشد باید در تایم مرده مخاطب را جذب کند 
وگرنه اینکه در پیک آنتن برنامه بسازم و بگویم پرمخاطب است 
هنر نیست. تو اگر هنرى دارى باید در 7 صبح نشان بدهى. من از 
این جهت به همکارانم افتخار مى کنم «حاال خورشید» را به جایى 
رساندند که وزراى مملکت خودشــان پیشنهاد دادند که به برنامه 
بیایند یا سردار سلیمانى روى خط برنامه آمدند. اینها نتیجه تالش 

گروه برنامه ساز من و شبکه 3 بود. بخواهم منصفانه بگویم در به 
پایان رساندن «حاال خورشید» خودم هم نقش داشتم و به مدیران 
گفتم «حاال خورشید» کار خودش را کرده. باید زمانى را قائل شویم 

که طرح جدیدى بدمیم یا اتفاق جدیدى را تجربه کنیم. 

دستمزد
درباره شروع این ماجراى دســتمزدها بگویم که هفته قبل بود در 
توییتر یک آقایى که خارج از ایران هستند یک بحثى مطرح کرده 
بود و من گفتم براى شــان توییت کنم که اگر سندى دارند منتشر 
کنند. احساس کردم چیزى به گوشش خورده و خواسته به کنایه 
چیزى بنویسد که رشیدپور 450 میلیون تومان دستمزد ماهیانه اش 
اســت و 40 میلیون براى هر اجرا مى گیرد. من نوشتم این نکات 

خیلى عجیب است اگر سندى دارى بده. 
تعداد استودیوهاى صداوسیما محدود است. ما بیرون از صداوسیما 
اســتودیو داشــتیم و اجاره آن لوکیشــن که مربوط بــه یکى از 
شرکت هاى خصوصى صداوســیما بود، 60 میلیون تومان در ماه 
بود. از طرف دیگر ما در ماه کلى پول اجاره فیبر نورى، تجهیزات 
نور، تجهیزات تصویربردارى و هزینه هاى خاص دکور داشتیم. من 
تیم بزرگى داشتم از بچه هایى با تخصص هاى گرافیست، سردبیر، 
نویسنده و پنج شش مجرى گزارشگر هم در تیم ما کار مى کردند. از 
طرف دیگر صبحانه عوامل و میهمان ها و گاهى هدایایى که براى 
مهمان ها مى گرفتیم، همه اینها روى هم در ماه مبلغى بین 300 تا 

400 میلیون تومان مى شد. درباره دستمزد خودم هم در ماه خیلى 
کمتر از آن رقمى بود که مطرح شده بود. یعنى آن 40 میلیون تومان 
براى هر اجرا را اگر خیلى صرفه جویى مى کردم به ازاى هر برنامه 
23 میلیون تومانى که بودجه کل هر قسمت بود، در ماه به 20 تا 25 
میلیون سهم خودم براى اجرا و تهیه برنامه مى شد یعنى شاید در 

نهایت برنامه اى یک تا 1/5 میلیون تومان.

شوخى با قالیباف و عارف
اول بگویم که تعداد شــوخى هاى ما خیلى بیشتر از 

این بود و با هفت هشــت شخصیت گرامى شوخى 
کرده بودیم. آنها که زورمان رســید پخش کنیم 

همین تعداد بود. من از این سه نفر ممنونم که 
جنبه داشتند و چهار پنج نفرى هم که گفتند 
اگر پخش کنید مملکت زیرورو مى شــود 
بماند. البته این را بگویم که  دوستان آقاى 
قالیباف خیلى زود واکنش نشان دادند 
و ندیدند که مــا آیتم هاى دیگرى هم 
داریم. درباره این هم که گفتید شوخى 

با آقاى عارف بیشتر بود براى ارادت قلبى 
است که به ایشان دارم. البته هم به آقاى ظریف و هم 

به آقاى قالیباف هم ارادت دارم. البته خب دوستان دیگر هم 
بودند که گفتم نشد./1562

از گفتگو با رئیس جمهور تا ماجراى دستمزد 450 میلیونى!

شفاف  سازى رضا رشیدپور

بیایند یا سردار سلیمانى روى خط برنامه آمدند. اینها نتیجه تالهمین که االن به عنوان ماندگارترین گفتگو در یادها مانده برایم 

فیلم سینمایى «چشم و گوش بسته» با بازى امین حیایى و 
بهرام افشارى در نمایش خانگى توزیع مى شود.

این فیلم به کارگردانــى فرزاد مؤتمــن و تهیه کنندگى 
امیرحسین آشتیانى پور آبان ماه سال گذشته در سینماهاى 
کشور اکران شد و به فروشــى بیش از 12 میلیارد تومان 
دست یافت. «چشم و گوش بسته» که در اکران با استقبال 
خوبى مواجه شــده بود از اوایل اردیبهشت ماه در شبکه 

نمایش خانگى توزیع مى شود.
این ســاخته فرزاد مؤتمن براســاس یک کمدى معروف 
توسط هما بذرافشان به نگارش درآمد و با حضور بازیگران 

سرشناس دنیاى هنر مقابل دوربین رفت.

امین حیایى و بهرام افشــارى دو بازیگر نقش اصلى این 
فیلم سینمایى هستند که نقش هاى متفاوتى را به نمایش 

گذاشتند.
«چشم و گوش بسته» ماجراى یک قتل و دستگیرى دو نفر 
به اشتباه به جاى قاتل اســت. دو متهم این ماجرا شرایط 
ویژه اى دارند و یکى صحنه قتل را دیده اما ناشنواســت و 
دیگرى صحنه قتل را ندیده چون نابیناســت و تالش آنها 
براى اثبات ادعاهایشان ماجراهاى این فیلم را رقم مى  زند.

امین حیایى، بهرام افشارى، آناهیتا درگاهى، مسعود کرامتى، 
لیندا کیانى، پوریا پورسرخ، مانى حقیقى، محمدرضا صولتى 
و... بازیگران این فیلم سینمایى را تشکیل مى دهند./1564

«چشم و گوش بسته» در شبکه نمایش خانگى

کمپانى «دیزنى» در ادامه پروژه بازسازى انیمیشن هاى 
کالسیک خود این بار ســراغ «رابین هود» رفته است، 
انیمیشنى که اولین بار در ســال 1973 رونمایى شد و به 
تدریج به یکى از شخصیت هاى ماندگار سینما تبدیل شد.
«کارلوس لوپز استرادا» کارگردانى فیلم-انیمیشن جدید 
«رابین هود» را بر عهده خواهد گرفت و «کرى گرانلوند» 
که سال گذشته نویسندگى نسخه جدید انیمیشن «بانو و 
ولگرد» را بر عهده داشت در محصول جدید «دیزنى» نیز 

نگارش فیلمنامه را بر عهده دارد.
قرار است فیلم-انیمیشــن جدید «رابین هود» از طریق 

سرویس vod «دیزنى پالس» عرضه شود.

«رابین  هود» یــک اثر کمدى و موزیکال اســت که بر 
روى یک داســتان معروف با کاراکترهــاى حیوانى با 
رفتار انســانى تمرکز دارد. در این قصــه «رابین هود» 
یک روباه، «جــان کوچولو» یک خــرس، «پدر تاك» 
یــک گورکــن، «پرنس جان» یــک شــیر، «داروغه 
ناتینگهام» یک گرگ و «پرنسس ماریان» هم یک روباه 

است.
فیلم انیمیشنى «رابین هود» محصول 1973 یکى از آثار 
مشهور دهه 70 «دیزنى» است و از نظر منتقدان در طى 
این ســال ها با افت و خیزهاى زیادى مواجه شده است. 
این انیمیشن در سال 1973 نامزد جایزه اسکار بهترین 

ترانه شد.
گفته مى شود این بازســازى بازهم موزیکال و بازهم با 
کاراکترهاى حیوانى با رفتارهاى انسانى است و البته به 

صورت الیواکشن ساخته مى شود.
کتاب «جنــگل»، «آلیــس در ســرزمین عجایب»، 
«مالفیســنت»، «ســیندرال»، «دیو دلبر»، «دامبو» و 
«شیرشــاه» از جمله انیمیشن هاى کالسیک «دیزنى» 
هســتند که تاکنون نســخه جدید آنها در قالب فیلم-

انیمیشن ساخته شده است.
ساخت «پینوکیو» و «عالءالدین» نیز در کنار رابین هود 

در برنامه کمپانى «دیزنى»  قرار دارد./1567

بازسازى یکى از به یادماندنى ترین  انیمیشن ها 

راز بزرگ خانواده معمولى «پایتخت» چه بود؟

الهام حمیدى عکسى از خود در کنار بادیگاردهاى غو ل پیکرش منتشر کرد.
الهام حمیدى هنرپیشه سینما و تلویزیون و متولد تهران است. او 43 سال سن دارد و لیسانسه حسابدارى است، یک ترم 
به کالس هاى بازیگرى رفته است و در همان کالس ها براى بازى در «آوایى در گلستان» رامین لباسچى انتخاب شد. 
در سال 1384 موفق به کسب تندیس زرین بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم «خیلى دور خیلى نزدیک» از جشن 

خانه سینما شد.
از مجموعه هاى تلویزیونى که الهام حمیدى در آنها بازى کرده است؛ مى توان به «مسافرى از هند»، «زیر تیغ»، «آخرین 

دعوت»، «شوق پرواز» و «یوسف پیامبر(ع) » اشاره کرد.

عکس الهام حمیدى و 4 بادیگارد هیکلى!

امروز هفتمین قســمت ســریال «هم گناه» به 
شبکه نمایش خانگى مى آید. پخش این سریال 
از پنجم اسفند ماه آغاز شد. «هم گناه» سریالى به 
کارگردانى مصطفى کیایى و در ژانر خانوادگى و 
معمایى اســت که بازیگران زیادى در آن ایفاى 
نقش کرده و داستانى پرماجرا را روایت مى کند که 
هر دوشنبه در نمایش خانگى توزیع مى شود. در 
آستانه توزیع هفتمین قسمت این سریال، صفحه 

رسمى «هم گناه» تصاویرى از بازیگران آن در قسمت ششم را به اشتراك گذاشت. 
پرویز پرســتویى، هدیه تهرانى، محســن کیایى، مهدى پاکدل، هنگامه قاضیانى، پدرام شریفى، 
حبیب رضایى، مسعود رایگان، رؤیا تیموریان، افســانه چهره آزاد، شاهرخ فروتنیان، افسانه ناصرى، 
احسان کرمى، روشنک گرامى، ســوگل خلیق، مارال بنى آدم، على باقرى، فروغ قجابگلو، حسین 
امیدى، شیرین اســماعیلى، مرتضى آقا حسینى، محمد موحدنیا، محمد رســول صفرى، آى تک 
جاویدنژاد، با معرفى ســاقى حاجى پــور و فرانک کالنتر در ســریال «هم گناه»  بــه ایفاى نقش 

پرداختند./1566

بازیگر تلویزیون مى گویــد به دلیل آنکه هر روز با 
اخبار بد مواجه مى شود تصمیم گرفته است که از 
تلویزیون دور و کمتر اخبار و برنامه هاى خبرى را 

گوش دهد.
سپند امیرســلیمانى درباره اینکه در این روزهاى 
کرونایى چه مى کند، گفت: این مدت مشغول بازى 
در سریال «کامیون» بودم اما یک هفته اى هست 
که بخش هاى فیلمبردارى از من به اتمام رسیده و 
توانسته ام این هفته کًال در خانه بمانم. این سریال 
به کارگردانى مسعود اطیابى و به نویسندگى شهاب عباسى در 40 قسمت براى شبکه د وم سیما در نوروز 
ساخته شده و ماجراى کمدى و طنزى دارد. امیرسلیمانى همچنین درباره سریال «کامیون» توضیح داد: 
البته هنوز فیلمبردارى این سریال ادامه دارد اما سکانس هایى که مربوط به من بود تمام شده اند، تمام 
عوامل با رعایت نکات بهداشتى براى به پایان رساندن این سریال تالش مى کنند. امیرسلیمانى ادامه 
داد: هر روز با اخبار بد مواجه مى شویم و انگار که این کار جزئى از زندگى روزمره ما شده است، تصمیم 

گرفته ام این روزها کمى از اخبار بد دور باشم بنابراین اصًال تلویزیون را روشن نمى کنم.

«هم گناه» 
به قسمت هفتم رسید

سپند امیرسلیمانى: از تلویزیون و اخبار بد 
فاصله گرفته ام
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باشگاه هاى اصفهانى حاضر در لیگ برتر فوتبال، موضع 
مشترکى درباره ادامه یا لغو کامل لیگ برتر دارند.

 ســتاد مبارزه با کرونا و مسئوالن ورزش و فوتبال کشور 
قصد دارند در هفته جارى تکلیف ادامه یا لغو کامل لیگ 

برتر فوتبال را مشخص کنند.
در این میان، باشگاه ها بســته به جایگاهى که در جدول 
دارند، نظرات متفاوتى براى ادامه یا لغو مسابقات مطرح 
کردند، اما نکته جالب اینجاست که باشگاه هاى اصفهانى 
روى یک موضوع اتفاق نظر دارند. مدیران هر دو باشگاه 

ســپاهان و ذوب آهن به صورت رسمى در مصاحبه هاى 
خود از تابع بودنشــان در مقابل تصمیمات مســئوالن 

صحبت کردند.
چندى پیش مدیران هــر دو باشــگاه در این خصوص 
مصاحبه اى داشتند، نظر آنها را درباره ادامه یا لغو لیگ برتر 
فوتبال پرسیده شد که مدیران هر دو باشگاه پاسخ دادند: در 
صورت مهیا بودن شرایط و در صورت حفظ سالمت جامعه 
و مردم ما موافق ادامه مسابقات هستیم، اما اگر جان مردم 

در خطر است بازى ها لغو شود بهتر است. 

اتفاق نظر باشگاه هاى اصفهانى نشان مى دهد مدیران هر 
دو باشگاه در جلسات خود روى این موضوع بحث کرده اند 
و به نتایج خوبى هم رســیده اند. در حال حاضر مشخص 
نیست تکلیف لیگ برتر نوزدهم چه مى شود، اما تابع بودن 
باشگاه هاى ســپاهان و ذوب آهن هم تکلیف مسئوالن 
فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و ستاد مبارزه با کرونا را 
مشخص تر مى کند و هم نشان دهنده این است که آنها 
ابتدا ســالمت مردم را در نظر گرفته و بعد سراغ فوتبال، 

نتایج و اتفاقات آن رفته اند.

تبعیت از تصمیم نهایى 
حرف مشترك اصفهانى ها

احمد جمشــیدیان، بازیکن ســابق تیم فوتبال 
سپاهان گفت: بدون پایان لیگ برتر فوتبال ایران، 

قهرمان این رقابت ها را معرفى نکنند.
احمد جمشیدیان عضو تیم راه آهن تهران بود که 
در نقل و انتقاالت تابســتان 2008 به تیم فوتبال 
سپاهان اصفهان پیوست، در طول پنج سال بازى 
در این تیم به ســه عنوان قهرمانى در لیگ برتر 
و یک عنوان قهرمانى در مســابقات جام حذفى 
رسید. جمشــیدیان در دوازدهم خرداد 92 با عقد 
قرارداد یکساله به تیم باشــگاه فوتبال استقالل 
تهران پیوســت، وى اکنون ســرمربى تیم لیگ 
یکى پاس همدان است که درباره وضعیت تیمش 
اظهار کرد: اکنون تیم پاس همــدان در رده دوم 
جدول رده بندى لیگ دسته اول قرار دارد و یکى 
از مدعیان اصلى صعود به لیگ برتراست، به دلیل 
شیوع ویروس کرونا مسابقات تعطیل شده و منتظر 
بهبود وضعیت هستیم تا رقابت هاى لیگ دسته 

یک ادامه یابد.
جمشیدیان درمورد شرایط کنونى بازیکنان پاس 
همدان گفت: شرایط بازیکنان لیگ برترى نسبت 
به بازیکنــان لیگ هاى پایین تر متفاوت اســت 
چراکه بازیکنان لیگ برترى تمام شرایط تمرین به 
صورت انفرادى را دارند اما در لیگ هاى پایین تر 
اینگونه نیست و اکنون اگر بگویند لیگ دسته اول 
یک هفته دیگر ادامه مى یابد بازیکنان من آمادگى 

حتى 40 درصد را نخواهند داشت.
بازیکن سابق تیم فوتبال ســپاهان در خصوص 
معرفى قهرمان لیگ برتر فوتبال در این شــرایط 
بحرانى بیان کرد: تصمیم بسیار سختى است که 
بخواهند اکنون تیم قهرمان را مشــخص کنند، 
چراکه یک سوم رقابت ها باقى مانده و اگر تیمى 
را قهرمان معرفى کنند و یا دو تیم را سقوط کننده 

قلمداد کنند این واقعًا غیر منصفانه است.
وى ادامه داد: AFC  زمان آغاز لیگ قهرمانان 
آسیا را شهریورماه اعالم کرده، اگر ما مى خواهیم 
لیگ برتر تا بهبود شرایط تعطیل باشد اینگونه براى 
ســالمتى همه افراد درگیر یک مسابقه مطلوب 
است نه اینکه در شرایط تعطیلى تیمى را قهرمان 
معرفى کنند، شما دیدید که پرسپولیس در عرض 
دو هفته اختالفش را با تیم هــاى دیگر افزایش 
داد و اکنون یک ســوم از بازى هــا باقى مانده و 
ممکن است هزاران اتفاق رخ دهد و تیم دیگرى 

صدرنشین شود.   
احمد جمشیدیان افزود: به نظر من اگر مى خواهند 
لیگ برتر را تعطیل کنند، نه تیمى را قهرمان و نه 
تیمى را ســقوط کننده معرفى کنند و سال آینده 
لیگ برتر را با 18 تیم برگزار کنند، لیگ هاى دسته 
اول و دوم ایران بازى هاى زیادى تا پایان ندارند 
و مى شــود آنها را بدون حضور تماشــاگر برگزار 
کرد تا چهــره دو تیم صعود کننده بــه لیگ برتر 

مشخص شوند.

احمد جمشیدیان با اشاره به احتمال 
معرفى زودهنگام قهرمان : 

واقعاً 
تصمیم سختى است

  مهر | آغاز ســال جدید براى فدراسیون 
فوتبال بــا تغییر مهمى در یکى از کرســى هاى 
تأثیرگذار همراه بــود و حاال مهدى محمد نبى به 
عنوان دبیرکل رســمى و قانونى مسئولیت هاى 

اجرایى این فدراسیون را بر عهده دارد.
در این شرایط یکى از ابهامات بزرگ در خصوص 
مسئولیت و ســمت رســمى محمدرضا ساکت 
دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال است که با گذشت 
17 ماه به صورت غیر رسمى و بدون هیچ عنوان 
و سمت مشخصى همچنان در مرکز ملى فوتبال 

ایران مشغول به کار است.
ساکت پس از اجراى ناقص قانون منع به کارگیرى 
بازنشستگان در مرکز ملى فوتبال مستقر شد و به 
صورت غیر رسمى ریاســت این مرکز همچنین 
سازمان تیم هاى ملى را بر عهده گرفت، سازمانى 
که از بدعت هاى خود ســاکت بوده و البته از بدو 
تأسیس تاکنون تأثیر مثبتى در فرایند آماده سازى و 

نتیجه گیرى تیم هاى ملى نداشته است.
حاال و با گذشت 17 ماه از اعمال قدرت غیر رسمى 
ساکت و در پى کنار رفتن ابراهیم شکورى که نایب 
و دستیار دبیرکل اسبق بود طبیعى است که شرایط 

تازه اى رقم بخورد.
از نخستین روزهاى سال 1399 محمدرضا ساکت 
همچنان با قدرت در مرکز ملى فوتبال ایران حضور 
دارد و حتى با کارکنانى که به صورت شیفت بندى 
در این محل حضور یافته اند نیــز دیدار و گفتگو 

داشته است.
تأکید ساکت در این مالقات ظاهراً بر این موضوع 
بوده که چارت فدراسیون فوتبال اختیار و استقالل 
الزم را به مرکز ملى فوتبال داده و این مرکز بدون 

توجه به تغییرات کار خودش را دنبال مى کند.
در همین حال گمانــه زنى هایى در خصوص 

احتمال استعفا و کناره گیرى یا حتى برکنارى 
ساکت در رسانه ها صورت گرفته اما سئوال 
اینجاست که دبیرکل اسبق از کدام سمت 
کناره گیرى مى کند و یا استعفا مى دهد؟
حقیقت این است که محمدرضا ساکت 
بعد از اجراى قانون هیچ سمت رسمى در 

فدراسیون فوتبال نداشته و با عنوان مشاور رئیس 
فدراسیون در امور تیم هاى ملى اختیارات مربوطه 
را داشــته در حالى که رئیس ســابق و مستعفى 
فدراســیون دیگر در این جایگاه حضــور ندارد و 
مشاور رئیس مستعفى هم طبیعتاً اختیارات خودش 

را از دست داده است.
تنها عنوان رسمى باقیمانده براى دبیرکل اسبق 
فدراسیون فوتبال عضویت پرحاشیه در کمیته فنى 
فوتسال و فوتبال ساحلى اســت که آن هم شاید 
دوام چندانى نداشته باشد. ساکت البته به صورت 
همزمان عنوان سرپرستى تیم ملى فوتبال را نیز 
بر عهده دارد که البته در شرایط موجود و تعطیلى 
مسابقات ملى و باشگاهى طبیعتاً فعالیت هاى این 

بخش هم متوقف است.
به هر ترتیب شاید علت اصلى عدم کناره گیرى یا 
برگزارى محمدرضا ساکت در همین موضوع است 
که او در حال حاضر ســمت رسمى در فدراسیون 
فوتبال ندارد؛ با وجود این، طبیعى است که دبیرکل 
جدید فدراســیون به دنبال انتخاب رئیس جدید 
سازمان تیم هاى ملى همچنین رئیس مرکز ملى 
فوتبال ایران باشــد. دو حوزه پرمشغله اى که از 
17 ماه گذشته تاکنون به شــکل رسمى رئیس 

و مسئول مستقیمى 
نداشته است.

گزارش یک خبرگزارى در مورد محمدرضا ساکت

او از فدراسیون مى رود 

139 محمدرضا ساکت 
ملى فوتبال ایران حضور 
 به صورت شیفت بندى 
ند نیــز دیدار و گفتگو 

ت ظاهراً بر این موضوع 
وتبال اختیار و استقالل 
ل داده و این مرکز بدون 

شرا دنبال مى کند.
ى هایى در خصوص 

ى یا حتى برکنارى 
گرفته اما سئوال 
 از کدام سمت
عفا مى دهد؟
درضا ساکت 
ت رسمى در 

و مسئول مستقیمى 
نداشته است.

نورافکن که با قراردادى قرضى از شارلروا بلژیک به 
سپاهان پیوست اکنون براى دائمى کردن قراردادش 
با طالیى پوشان اصفهان باید رضایت طرف بلژیکى 

را به دست آورد.
 درخشش فوق العاده امید نورافکن کاپیتان امید هاى 
ایران در ترکیب سپاهان در لیگ نوزدهم باعث شد تا 
باشگاه اصفهانى در اندیشه دائمى کردن قرارداد این 

بازیکن جوان و آینده دار باشد.

نورافکن که بــا قــراردادى قرضى و یکســاله از 
شارلروا بلژیک به نصف جهان کوچ کرد حاال براى 
دائمى کردن قــرارداد خود با ســپاهانى ها نیاز دارد 
تا رضایت طــرف بلژیکى را جلب کنــد از همین رو 
اصفهانى هــا به واســطه مدیربرنامه هــاى امید از 
چند هفته قبــل مذاکرات با مالک ایرانى شــارلروا 
را اســتارت زدند. مهــدى بیات که در ســال هاى 
گذشته خاطرات خوشى از همکارى با استعداد هاى 

ناب و جوان ایرانى به دســت آورده ایــن بار، اما به 
سادگى حاضر به از دست دادن امید نورافکن نشده

 است.
گفته مى شــود مالک ایرانى شــارلروا که همزمان 
رئیس فدراسیون فوتبال بلژیک هم هست در اولین 
دور مذاکرات خود با سپاهانى ها سنگ بزرگ 300 
هزار دالرى (چهار میلیارد تومانى) پیش پاى باشگاه 
ایرانى قرار داده است، سنگى که از پیش رو برداشتن 

آن با اوضــاع و احوال اقتصادى حاکم بر کشــور و 
باشگاه سپاهان کمى ســخت و دور از انتظار به نظر 
مى رســد؛ با وجود این، هم نورافکن هم مسئوالن 
باشگاه ســپاهان برحســب عالقه اى که به ادامه 
همکارى از خود نشــان داده اند در تالش هســتند 
به هر شکلى شــده زمینه ماندن قطعى این بازیکن 
کلیدى در اصفهان براى یکى دو سال دیگر را فراهم

 کنند.

4 میلیارد براى یک رضایت 

کاپیتان تیــم فوتبال ذوب آهــن اصفهان گفت: هر 
تصمیمى که فدراســیون در خصــوص نحوه ادامه 
لیگ یا تعطیلى مسابقات بگیرد، چالش ایجاد خواهد 

کرد.
 قاسم حدادى فر با اشاره به تعطیلى لیگ برتر فوتبال 
عنوان کرد: نمى توانیم به صورت گروهى تمرین کنیم 
و در حال حاضر به صورت انفرادى تمرین مى کنیم که 

چندان جدى نیست و این شرایط واقعًا سخت است. 
زندگى بدون فوتبال معنى نــدارد و امیدوارم هر چه 
زودتر این ویروس از بین برود تا همه چیز به شرایط 

طبیعى برگردد.
وى در خصوص آینده مســابقات لیــگ برتر اظهار 
داشــت: من نمى توانم در این بــاره پیش بینى کنم 
یا نظر بدهــم، در ایــن زمینه مســئوالن تصمیم 

گیرنده هســتند و باید تمامى جوانب را بررســى و 
کارشناســى کنند و در نهایت یک تصمیم درســت 
بگیرند تا باشــگاه ها یا بازیکنان متضرر نشــوند. تا 
حاال چنین شرایطى براى لیگ هاى مختلف در دنیا 
ایجاد نشده و فکر مى کنم بهتر است فیفا وارد عمل

 شود.
حدادى فر خاطرنشان کرد: اگر هر کشورى براى لیگ 

فوتبالش یک تصمیم بگیرد ایــن موضوع مى تواند 
دردسرساز شود. در این شــرایط بهتر است که فیفا 
یک تصمیم واحد بگیرد و فدراســیون ها هم از آن 
پیروى کننــد. در حال حاضر اگر فدراســیون ما هر 
تصمیمى بگیرد چالش ایجاد خواهد شد ولى اگر فیفا 
در خصوص این موضوع تصمیم بگیرد دردسرهایش 

کمتر است.

قاسم حدادى فر:  بهترین راه ورود فیفاست 

 یکى از کلیشه اى ترین حرف ها در فوتبال ایران این است که همه باید کمک 
کنند تا على دایى رئیس فدراسیون فوتبال ایران یا رئیس کنفدراسیون فوتبال 
آسیا شود. تحقق این رؤیا اما دو اشکال جدى دارد؛ نخست اینکه دایى اصوًال 
عالقه اى به مدیریت ندارد و بارها هم این مسئله را عنوان کرده است. او بعد از 
آویختن کفش ها (که همین کار را هم در دیرترین زمان ممکن انجام داد!) در 
فوتبال شیفته مربیگرى است و تحت هیچ شرایطى نمى تواند ارتباطش را با 
مستطیل سبز و زمین چمن آن قطع کند. او دوست دارد تیمش را ارنج کند و 
لب خط فریاد بزند؛ حتى اگر استادیوم کامًال خالى باشد. خود شهریار هم بارها 
این مسئله را عنوان کرده و گفته کوچک ترین عالقه اى به تصدى کارهاى 
مدیریتى ندارد. بنابراین روشن نیست که این همه اصرار گاه و بیگاه براى چه 
انجام مى شود. آخرین نفر از تکرارکنندگان این ایده، نیما نکیساست که گفته 
مسئوالن باید به دایى التماس کنند تا بیاید و ریاست فدراسیون را بپذیرد؛ اما 

وقتى خودش عالقه ندارد، چه کار مى شود کرد؟
ابهام دوم اما مربوط به توانایى مدیریتى دایى اســت. در حقیقت شــهریار با 
وجود همه ارزش هایش به عنوان بازیکن و تجاربش در کسوت مربى، هرگز 
در فاز مدیریتى محک نخورده و هیچکدام از کسانى که اصرار دارند او پستى 
مثل ریاست فدراسیون را بپذیرد، تصویر روشنى از توانایى دایى در این عرصه 
ندارند. بنابراین واقعًا از کجا مى شود فهمید آقاى گل فوتبال دنیا، حتمًا مدیر 
خوبى هم هست؟ به این ترتیب شــاید بد نباشد یک بار براى همیشه به این 

کلیشه پایان بدهیم.

براى همیشه به این کلیشه 
پایان دهیم 

در پى تعطیلى مسابقات فوتبال، به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، بســیارى  از مسئولین ورزشى کشــور صراحتاً 
بیان کرده اند که مسابقات فوتبال بعد از بهبود شرایط 
سالمت کشور و با مجوز ستاد مقابله با کرونا در ورزش، 
ادامه خواهد یافت و تعطیلى  لیگ هاى فوتبال به هیچ وجه 
مد نظر فدراسیون فوتبال نیســت. از طرف دیگر طبق 
دستورات فیفا، برگزارى مسابقات جام حذفى در کنار 
بازى هاى لیگ الزامى است و نباید آن را فراموش کرد اما 
با توجه به زمان کمى که براى برگزارى ادامه مسابقات 
باقى مانده، بازى ها با حداکثر فشردگى باید برگزار شود 
و با وجود این امر، انجام ادامه مسابقات جام حذفى چطور 

ممکن است.
در حال حاضر سه بازى از چهار بازى مرحله یک چهارم 
نهایى جام حذفى انجام شــده و تیم هاى پرسپولیس، 
تراکتور و نفت مسجد سلیمان به مرحله نیمه نهایى راه 
یافته اند اما استقالل و سپاهان هنوز در یک چهارم نهایى 
به مصاف هم نرفته اند تا تکلیف چهارمین شرکت کننده 
در مرحله نیمه نهایى این مســابقات را مشخص کنند. 
این یعنى هنوز چهار بازى از جام حذفى 99-98 باقى 

مانده است.
تا به امروز بیست و یک هفته از رقابت هاى این فصل از 
لیگ برتر برگزار شــده و هنوز 9 هفته باقى مانده است 
که با توجه به ضرورت برگزارى این 9 هفته و با در نظر 
گرفتن تعطیالت بین هر فصل و شــروع فصل بعدى، 
بازى هاى باقیمانده باید در فشردگى زیادى برگزار شود 

و جاى هیچ وقفه اى در این بین وجود ندارد.
مهرزاد خلیلیان، رئیس ستاد مقابله با کرونا در ورزش، 
در آخرین اطالع رســانى خود، در همین رابطه، شروع 
تمرینات از اردیبهشت را غیرممکن دانسته است چرا 
که به گفته وى، ستاد ملى کرونا در ورزش، مجوز شروع 
تمرینات تیم ها را از ابتداى اردیبهشــت صادر نکرده 
و قرار نیســت چنین اتفاقى رخ بدهــد. از طرفى هم، 
فدراسیون اعالم کرده که قبل از شروع ادامه مسابقات، 
به تیم ها سه هفته زمان براى آماده سازى داده خواهد شد 
و این یعنى در خوش بینانه ترین حالت ممکن مسابقات 

فوتبال از خرداد ماه برگزار خواهد شد.
با وجود اینکه منصــور قنبرزاده، عضو هیئت رئیســه 
سازمان لیگ فوتبال ایران درباره ادامه بازى هاى جام 

حذفى گفته است: «درباره جام حذفى باید بگویم ابتدا 
کمیته مسابقات بررسى و ارزیابى مى کند و نتیجه را طبق 
جدول زمانى و باتوجه به تقویم برگزارى مسابقات جام 
باشگاه هاى آسیا و فیفا دى مشخص مى کند. در نهایت 
خروجى را به هیئت رئیسه ســازمان لیگ مى فرستد و 
تصمیم نهایى را هیئت رئیسه فدراسیون خواهد گرفت» 
اما اگر فدراســیون بخواهد  بازى هــاى باقیمانده لیگ 
برتر را در حداکثر فشــردگى برگزار کند تا به تعطیالت 
تیم ها و بازى هاى فصل بعد لطمه اى وارد نشــود، هیچ 
مجالى براى ادامه مســابقات جام حذفى باقى نخواهد

 ماند.
قهرمان جــام حذفى هر فصل به صورت مســتقیم به 
لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا مى کند و فیفا به همین دلیل 
فدراسیون فوتبال ایران را ملزم به برگزارى ادامه این 
مسابقات کرده است. حال باید دید مى توان وضعیتى را 
متصور شد که سازمان لیگ مسابقات لیگ برتر را همراه 
با بازى هاى جام حذفى برگزار کند و اگر این اتفاق رخ 
دهد، آیا ضررى متوجه تیم هــاى حاضر در جام حذفى 

خواهد بود یا خیر؟

چه مى کنید؟ 
این یکى جام را 

چه مى کنید؟ 
این یکى جام را 
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آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت / هیأت هاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023001204 مورخ 98/11/29 آقاى محمود 
مهماندوست اصفهانى به شماره شناسنامه 998 کدملى 1284496953 صادره از اصفهان 
فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 12/30 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 22 فرعى از 2620 – اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به 

صورت عادى از طرف هاشم چلپى واگذار گردیده است.
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023001206 مورخ 98/11/29 خانم طاهره 
صاحبان آقا احمدى به شماره شناســنامه 547 کدملى 1286575028 صادره از اصفهان 
فرزند على نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 12/30 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 22 فرعى از 2620 – اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به 
صورت عادى از طرف هاشــم چلپى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1399/01/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/09 م الف: 811592 

صفائى - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/1/100
 حصروراثت

 حسین صافى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1080134190 به شرح دادخواست 
به کالسه 10/99  از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ابوالقاسم صافى نجف آبادى بشناسنامه 1224 در تاریخ 98/10/30 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مریم 
صافى نجف آبادى ش ش 3908 ، 2. مهــدى صافى نجف آبادى ش ش 1080453369 
، 3. فرخنده صافى نجف آبــادى ش ش 1080037918 ، 4. معصومه صافى نجف آبادى 
ش ش 2278 ، 5. حســین صافى نجف آبادى ش ش 1080134190 (فرزندان متوفى)، 
6. اعظم سقائى ش ش 23422 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 811351/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/1/102
حصروراثت

 عبدالشــکور تیمورى داراى شناسنامه شــماره 21440 به شــرح دادخواست به کالسه 
1868/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان میراجان تیمورى بشناسنامه 96347802 در تاریخ 98/9/19 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. آرزو تیمورى ش 

ش 108810375 (فرزند)، 2. صدیقه تیمورى  ش ش 108808742(همسر متوفى) ، 3. 
عبدالشکور تیمورى ش ش 21440 (پدر متوفى) ، 4. مریم تیمورى ش ش 0 (مادر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

808904/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/1/103
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 595/98 مرجع رسیدگى شعبه 
ششم شوراى حل اختالف ویالشهر خواهان: عباس یحیى نژاد باللمى نشانى: فوالد شهر 
محله 6A خ طمابى- فرعى 2 – پالك 483 خوانده: مریم کاظمى نشانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه به میزان 148/800/000 ریال گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و 
ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى خواهان عباس یحیى نژاد باللمى به طرفیت خوانده مریم کاظمى  به خواسته مطالبه 
وجه به میزان 148/800/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونى ، از توجه به محتویات 
پرونده و نظر به رسید قبض پرداختى از بانک ملى ایران به شماره 625769 س/28 مورخه 
98/5/1 که به نام پرداخت کننده عباس یحیى نژاد و ممضى به امضاى وى است و با توجه 
به صورتجلسه مورخه 98/10/18 و اظهارات خواهان مبنى بر واریز مبلغ 148/800/000 
ریال به نام خوانده (مریم کاظمى ) وفق فیش بانکى ارائه شــده و اینکه مبلغ مذکور ویژه 
مزایده و خرید پراید مورخه 98/2/17 طى آگهى مزایده شوراى حل اختالف بوده و چون 
خوانده در قبال دعواى مطروحه دفاع موجهى معمول نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است لذا خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 
قانون آیین دادرسى حکم بر محکومیت خوانده به 1-پرداخت مبلغ 148/800/000 ریال 
بابت اصل خواسته وفق رسید قبض پرداختى 2- پرداخت  خسارات تاخیر و تادیه بند 1  از 
تاریخ  اقامه دعوى (98/8/13) لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه مى 
گردد. 3- پرداخت مبلغ 4/410/000 ریال ( چهار میلیون و چهارصد و ده هزار ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب را درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس 
از انقضاء مهلت مذکور به ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم حقوقى 
شهرستان نجف آباد مى باشد.809658/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه ششم/1/104
اخطار اجرایى

محکوم علیه محمدرضا اکبرى فرزند صادق مجهول المکان و محکوم له فرهاد شریفیان 
فرزند على بنشانى گز منطقه صنعتى آجر پزى شایان به موجب راى شماره 550 تاریخ 18 
/ 10 / 98 حوزه شش حقوقى شوراى حل اختالف شهر گز محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ 000 / 000 / 15 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 380 / 1 ریال هزینه 
دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 28 / 10/ 96 لغایت زمان 
اجراى حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشراجرایى در حق صندوق دولت ماده 34 
قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 

به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   808823 /م الف.  شکوهى  -  قاضى 

شعبه 6  حقوقى شوراى حل اختالف گز/1/105 
اخطار اجرایى

محکوم علیه بهمن صاحبى فرزو مجهول المکان و محکوم له فرهاد شریفیان فرزند على 
بنشانى گز منطقه صنعتى آجر پزى شایان به موجب راى شماره 561 تاریخ 25 / 10 / 98 
حوزه شش حقوقى شوراى حل اختالف شــهر گز محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 000 / 000 / 22 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 745/ 1 ریال هزینه دادرسى 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 5 / 3/ 94 لغایت زمان اجراى حکم 
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشراجرایى در حق صندوق دولت ماده 34 قانون اجراى 
احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   808820 /م الف.  شکوهى  -  قاضى شعبه 6  حقوقى 

شوراى حل اختالف گز/1/106
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به رامین احسانى دادخواســتى به خواسته مطالبه به 
طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 597 ش 8 ح ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ 3 / 3 / 99 ساعت 6 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 808241/م الف - مدیر دفتر شعبه 8 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/1/107
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقا ى محســن حبیب مقدم  خواهان خانم سکینه 
جعفرى ساروئى بوکالت آقاى عزت اله الماسى  دادخواســتى به خواسته الزام به تنظیم و 
انتقال سند به طرفیت شما به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 568 ش 9 ح ثبت 
و وقت رسیدگى به تاریخ 31 / 2 / 99 ســاعت 5/15 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد 808822 /م الف. مدیر دفتر 

شعبه 9حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /1/108 
اخطار اجرایى

محکوم علیه محمدرضا عزتى فرزند برزو مجهول المکان و محکوم له فرهاد شــریفیان 
فرزند على بنشانى گز منطقه صنعتى آجر پزى شایان به موجب راى شماره 552 تاریخ 21 
/ 10 / 98 حوزه شش حقوقى شوراى حل اختالف شهر گز محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ 000 / 000 / 30 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 505/ 1 ریال هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 20 / 3/ 95 لغایت زمان 
اجراى حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشراجرایى در حق صندوق دولت ماده 34 
قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 

ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   808897 /م الف.  شکوهى  -  قاضى 

شعبه 6  حقوقى شوراى حل اختالف گز /1/109
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860302035000293 
– 14 / 12 / 1398 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر 
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضى آقــاى مجید فالح  فرزند غالمرضا بشــماره 
شناسنامه 50  صادره از اراك درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 109متر مربع به 
پالك 301 اصلى واقع در بخش 16 خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاجى 
یداله ابدالى حاجى آبادى به آدرس شاهین شــهر حاجى آباد خیابان خرم پ 12محرز 
گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدورســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 25/ 1 
/ 99 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 9 /2 /99م الف: 802324 عباسعلى عمرانى رییس ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر/1/110  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860302035000171 
– 7 / 9 / 1398 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حســین ابدالى حاجى آبادى فرزند على بشماره شناسنامه 9  
صادره از برخوار در یک باب خانه به مساحت 230/70 متر مربع به پالك 301 اصلى واقع 
در بخش 16  به آدرس شاهین شهر حاجى آباد خ شاهد روبروى پایگاه بسیج  خریدارى 
شده مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على ابدالى حاجى ابادى محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدورســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشــار نوبت اول : 25 / 1 / 99 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 9 /2 / 99 م الف: 799218 عباســعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك شاهین 

شهر /12/276  

فرمانده ســتاد مقابله با بیمارى کرونا در تهران با بیان 
اینکه برگــزارى محفل هاى خصوصى با انجام تســت 
کرونا، آسیب بزرگى به سالمت افراد وارد مى کند، گفت: 
انجام تست کرونا قبل از ورود به مهمانى هیچ تضمینى 
براى پیشگیرى از بیمارى ایجاد نمى کند، چراکه بسیارى 
از تســت هاى فعلى اگر بر مبناى آنتى ژن باشد، گاهى 
بین 30 تا 50 درصد منفى کاذب اســت، به این معنا که 
فرد احتماًال مبتالســت ولى پاسخ تست منفى مى شود. 
ضمن اینکه گاهى اوقات براى شــکل گیرى بیمارى تا 
مثبت شدن تســت فاصله اى وجود دارد، یعنى ممکن 
است فرد در شروع بیمارى و بروز عالیم باشد ولى پاسخ 

تست منفى باشد.
دکتر علیرضا زالى با هشدار نسبت به خطرات این اقدام، 
ادامه داد: این حرکت یعنى اخذ تست کرونا پیش از ورود به 
مهمانى، یک امنیت کاذب گذرا ایجاد مى کند که به شدت 
خطرناك است، چراکه ممکن است فردى به دالیلى آلوده 
بوده ولى جواب تست منفى باشد، به همین دلیل افراد با 
خیال راحت وارد مهمانى مى شــوند و به شیوع و انتقال 

بیمارى دامن مى زنند.
وى اظهار کرد: متأســفانه برخى این بیمارى را ســاده 
گرفته اند و برخى از مهمانى ها و دورهمى ها با همین نگاه 

شکل مى گیرند.

معــاون کل وزارت بهداشــت با بیان اینکــه به کرونا 
نمى توان نگاهى صرفًا بهداشــتى و درمانى داشــت، 
اظهار کــرد: در اکثر مناطــق کشــور اوج بیمارى را 
گذرانده ایم و باید توجه داشــت که بخش عمده اى از 
کارمندان مثــل نیروهاى انتظامــى و کارکنان بخش 
درمان و بهداشت، ادارات برق و آب و گاز و...، تعطیلى 
ندارند از این جهت بــا واقع بینى بایــد تصمیم گیرى 
کرد، از طرف دیگــر باید به وضع کارگــران روزمزد و 
دستفروشان و خانوارهاى وابســته به یارانه و فقرا هم 

توجه داشت.
ایرج حریرچى با بیان اینکه در خوشــبینانه ترین حالت 

ساخت واکســن و داروى کرونا 18 ماه طول مى کشد، 
گفت: حتى اگر واکسن هم ساخته شود 40 تا 50 درصد 
مؤثر خواهد بــود و تا به میزان کافى بــراى همه دنیا و 
مبتالیان ساخته شود بســیار زمان خواهد برد از این رو 
باید ویروس را کنترل کنیم، زیرا حذف شــدنى و کامًال 
نابودشدنى نیســت و باید به زندگى مســالمت آمیز با 

ویروس کرونا عادت کنیم.
معاون کل وزارت بهداشــت افزود: در مورد بازگشایى 
اصناف با خطر باال مثل آرایشگاه ها، باشگاه هاى ورزشى، 
تاالرها، رســتوران ها و...، با تأخیر و دقت بیشترى باید 

تصمیم گیرى کرد.

انجام تست کرونا 
قبل از ورود به مهمانى؟! 

باید به زندگى با کرونا 
عادت کنیم

لطفاً اسکناس ها را نجوشانید!
   اعتماد آنالین | بانک مرکزى تایلند طى بیانیه اى 
از مردم کشور خواست از جوشاندن، قرار دادن در محلول 
سفیدکننده یا مصرف پودر شوینده براى ضدعفونى کردن 
اسـکانس ها امتناع کنند. در این بیانیه تأکید شده است، 
مردم مى توانند براى گندزدایى اسـکناس و سـکه هاى 
متداول آن را با کمى مایع ظرفشویى شسته، بعد با یک 

پارچه به آرامى تمیز و در مقابل آفتاب خشک کنند.

ورود کرونا به دربار!
   نامـه نیـوز | پـس از انتشـار خبر ابتـالى حدود 
150 نفـر از اعضاى خاندان آل سـعود به کرونـا و انتقال 
«ملک  سـلمان» از ریاض به جده، اخبار رسیده از برخى 
منابـع داخلـى عربسـتان حاکـى اسـت دربار آل سـعود 
ضمن جداسازى خاندان پادشـاهى از فضاهاى پرخطر، 
دستورالعمل جدیدى براى چگونگى انتشار اخبار مربوط 

به کرونا به رسانه هاى این کشور ابالغ کرده است.

از محسنات کرونا
   خبـر فـورى | از آنجایى که کوویـد- 19 منجر به 
تعطیلى اقتصادى در سراسـر دنیا شده اسـت، دانشمندان 
تخمین زده اند کـه تولید دى اکسـیدکربن جهانى ممکن 
است در سال 2020 بیش از 5 درصد افت داشته باشد. استاد 
دانشگاه استنفورد مى گوید هیچ کدام از اتفاقات 50 سال اخیر 
چنین تأثیرى روى تولید دى اکسیدکربن نداشته اند./1573

آگهى تغییرات
شرکت فرآورده هاى دیرگداز گستر سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 46042 و شناسه ملى 10260640313 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1397/01/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقاى محمد محمدى به شماره ملى 1141134985، خانم مرضیه شکرانى به شماره 
ملى 1142471901 و خانم زهره محمدى به شماره ملى 1292171316 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - آقاى اباذر 
جاللى اصفهان به شماره ملى 1971654612 به سمت بازرس اصلى و آقاى حبیب بدیعى فر به شماره ملى 1290514291 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (810495)

آگهى تغییرات 
شرکت لیراب صنعت شرکت با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 57196 و شناسه ملى 
10101987755 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/12/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله شمس آباد ، کوچه 
اندیشه ، کوچه شهیدنصرت اهللا روزبهانى ، پالك - 10، ســاختمان نگین نقش جهان ، 
ورودى بى ، طبقه اول ، واحد 104 کدپســتى 8138891936 تغییر یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (810496)

آگهى تغییرات 
شرکت مصرف کارگران شهردارى کاشان شــرکت تعاونى به شماره ثبت 414 و 
شناسه ملى 10260088188 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1396/12/14 و به استناد نامه شــماره 22522 مورخ 1396/12/16 اداره 
تعاون شهرستان کاشان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در استان اصفهان 
- شهرستان کاشان - بخش مرکزى - شهر کاشان-شهرك ناجى آباد فاز1 - خیابان 
شهیدان صالحى-بلوار ستایش-پالك 0 - طبقه همکف-کدپستى 8719767781 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى کاشان (810498)

روى موج کووید-19

مرگ مردى بر اثر کرونا ماجراى تلخى را براى یک خانواده رقم زد. وقتى این مرد بخاطر ویروس 
جدید جان خود را از دست داد، پسر جوانش دست به خودکشــى زد. او که از رفتارها و برخورد هاى 
مردم ناراحت بود نتوانست دوام بیاورد و خودکشى کرد. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. مادر خانواده 
نیز نتوانست داغ فرزند و شوهرش را همزمان با هم تحمل کند. او نیز با قرص برنج به زندگى خودش 
پایان داد. ساعت 10 و 36 دقیقه صبح روز بیســت ویکم فروردین ماه بود که به مأموران کالنترى 
101 تجریش در تهران خبر مرگ مشکوك زنى 53 ساله رسید. وقتى بررسى ها در این زمینه آغاز 
شد، مأموران دریافتند که این زن بر اثر مصرف قرص برنج جان خود را از دست داده است. بنابراین 
تحقیقات در خصوص علت خودکشى این زن آغاز شد. در ادامه مشخص شد که شوهر این زن سه 
هفته پیش بر اثر بیمارى کرونا جان خود را از دست داده بود. از آنجا که به دلیل شیوع این ویروس آنها 
نتوانستند مراسم سوگوارى برگزار کنند پسر خانواده دچار افسردگى شد. او از برخورد هاى اطرافیانش 
ناراحت بود و از اینکه کسى به دیدن آنها در آن شرایط سوگوارى نمى آمد، شاکى بود. این پسر جوان 
نتوانست رفتارهاى اطرافیانش را تحمل کند و درنهایت دو روز پیش از خودکشى مادرش به زندگى 
خود پایان داد. مادر خانواده نیز که دیگر مرگ پسرش را نمى توانست تحمل کند، پس از دو روز قرص 

برنج خورد و درنهایت تراژدى تلخ این خانواده با مرگ مادر 53 ساله به پایان رسید.

در شرایط کرونایى کشور مستأجران با مشکالت بسیار زیادى از جمله بسته بودن مشاوران 
امالك و اجازه نیافتن براى بازدید از خانه ها رو به رو هستند. در این بین مالکانى هم هستند که 
با اخطار به مستأجران خود و دریافت حکم تخلیه واحدها باعث شده اند تا شرایط پیچیده تر شود. 
رئیس اتحادیه امالك کشور مى گوید: فعًال هیچ برنامه اى براى وضعیت کنونى مستأجران 
نداریم و تنها راهکارى کــه در این زمینه در نظر گرفته ایم آن اســت که از مالکان خواهش 
مى کنیم شرایط مستأجران را درك کنند.  مصطفى قلى خسروى توضیح داد: در این شرایط 
حتى مالکان هم بخاطر کرونا پاى قرارداد نمى آیند و حتى با وجود آنکه سعى داشتیم تمامى 
پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کنیم اما قبول نکرده اند. وى گفت: تنها کارى که مى توانیم 
به عنوان بخش خصوصى انجام دهیم این است که از مالکان خواهش کنیم قراردادها را تمدید 

کنند تا بتوانیم از شرایط عبور کنیم.

بحران شیوع کرونا ویروس که امورات اصناف و تجارت ها در سراسر 
جهان را تحت تأثیر قرار داده است، براساس آمارهاى جدید در کار 
مجرمان و تجارت هاى غیر قانونى آنها نیز اخالل ایجاد کرده است.

 در شهر شــیکاگو که یکى از پرخشــونت ترین و جرم خیزترین 
شهرهاى آمریکاست، براساس جدیدترین آمارها، میزان بازداشت 
مجرمان مرتبط با مواد مخدر در هفته هاى پس از قرنطینه کردن 
این شهر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میالدى 42 درصد 
کاهش یافته است.  «جوزف لوپز»، یک وکیل کیفرى در شیکاگو 
که تاکنون وکالت یکسرى از مشهورترین دالالن مواد مخدر را بر 
عهده داشته است، گفت: برداشــتى که من دارم این است که این 
مجرمان دیگر نمى توانند تحرك داشته باشند و هیچ چیزى را در 

هیچ جا بفروشند.
به طور کلى نیز نرخ جرائم در شــهر شــیکاگو بعد از بروز بحران 
کروناویروس به میزان 10 درصد کاهش پیدا کرده است. این در 
حالى است که شهرهاى دیگر کشورهاى جهان نیز در هفته هاى بعد 
از اجراى تدابیر وضعیت اضطرارى مرتبط به شیوع کروناویروس، 
این روند را گزارش کرده و خبر از کاهش چشمگیر جرائم در آنجا 
داده اند؛ حتى در برخى از نقاط جهان که از باالترین سطوح خشونت 
در خارج از یک منطقه جنگى رنج مى برده اند، گزارش شده است 
که تعداد افراد کمترى کشته مى شوند و تعداد دزدى هاى کمترى 

اتفاق مى افتد.
در سراســر قاره آمریکاى التین نیز میزان جرائم به سطوحى که 
در چند دهه اخیر بى ســابقه بوده، کاهش یافته اســت. «ادواردو 
پردومو»، یک کارگر 47 ساله حوزه ساخت و ساز  در سان سالوادور 
گفت: «میزان قتل ها در اینجا کاهش یافته است و گنگسترها حتى 
اذیت و آزار چندانى ایجاد نمى کنند. فکر مى کنم آنها نگران ابتال به 

ویروس هستند و از مکان هایشان بیرون نمى آیند.»
کشور السالوادور ماه گذشته میالدى میانگین وقوع دو قتل در یک 

روز را گزارش کرد. این کشور چند سال پیش میانگین وقوع 600 
قتل در یک روز را در دوران اوج وقوع خشونت ها در آنجا گزارش 
کرده بود. در کشور پرو، ماه گذشته میالدى سطح جرائم به میزان 
84 درصد تنزل پیدا کرد. «رائول گونزالز»، یک  مقاطعه کار کفن 
و دفن در شــهر لیما تا پیش از این عادت داشت که در هر روز 15 
جسد داشته باشد که خیلى از آنها قربانیان قتل بودند اما در یک هفته 
گذشته او در یک روز بعد از شش ساعت هیچ مشترى اى نداشت 
و روى صندلى خود به چرت زدن افتاد! گونزالز گفت: «در طى این 

روزها تقریباً هیچ گونه قتل و یا تصادف خودرو اتفاق نمى افتد.»
در آفریقاى جنوبى نیز پلیس گزارش داد که کاهش چشــمگیر 
جرائم در طول نخســتین هفته اجراى تدابیر مربوط به قرنطینه 

رخ داده است. 
شهر نیویورك که کانون اصلى شیوع کروناویروس در آمریکاست، 
شاهد آن بوده که جرائم جدى شــامل قتل، تجاوز، دزدى، حمله، 
دزدى خودرو، دزدى ازخانه هــا و جرائم دیگر در بازه زمانى فوریه 
تا مارس به میزان 12 درصد کاهش یافته است. آمارهاى مربوط 
به شهر لس آنجلس نیز نشــان مى دهند که در سال 2020 میزان 
وقوع جرائم در این شهر تا قبل از 15 مارس مشابه با آمارهاى سال 
گذشته میالدى بودند اما از بعد از این روز این جرائم به میزان 30 

درصد کاهش یافتند.
یک مقام ارشد سابق پلیس نیویورك مى گوید: «اکثر دزدان خانه ها 

معموًال باید منتظر بمانند تا شما خانه خود را ترك کنید.»

پدر را کرونا ُکشتکرونا از میزان جرائم در جهان کاست
مادر و پسر خودکشى کردند

سرگردانى اجاره نشین ها 
در روزگار شیوع کرونا
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سیستم ایمنى بدن نقش دیوار حفاظتى بدن شما در برابر 
تهاجمات خارجى را دارد پس بهتر است در افزایش کارایى 
و قدرت آن کوشا باشــید در اینجا به بررسى هشت دلیل 

تضعیف سیستم ایمنى بدن خواهیم پرداخت.
آلودگى شیمیایى

امروزه بیش از 85000 ماده شــیمیایى مصنوعى جدید 
در محیط وجود دارد که سیســتم ایمنى بدن پیش از این 

هیچگاه با آن مواجه نشده بود.
تعادل نداشتن باکترى هاى روده

حقیقت این است که تعداد باکترى هاى موجود در روده ها 
بیش از تعداد ســلول هاى موجود در کل بدن است! پس 

تعجبى ندارد کــه اغلب فعالیت هاى ایمنــى در روده ها 
انجام مى شود. باکترى هاى مفید موجود در روده (موسوم 
به پروبیوتیک ها) با سیســتم ایمنى دست به دست داده 
تا عفونت هاى شــرور را از بدن دور نمایند. وفور مصرف 
آنتى بیوتیک ها و آنتى اسیدها به عالوه رژیم هاى غذایى 
سرشــار از قند که عامل عفونت هاى گلو و دهانى است، 
موجب درهم گســیختگى تعادل باکتریایى شده، منجر 
به رشد باکترى هاى ناســالم و عفونى گشته و در نهایت 

سیستم ایمنى را ضعیف مى کنند.
پروبیوتیک ها مى توانند بسیار مفید باشــند، اما این امر 
مستلزم استفاده از داروهایى با روکش پلیمرى (هماهنگ 

با روده) براى حفظ سالمت پروبیوتیک ها هنگام عبور از 
معده مى شــود. درغیر این صورت، آنها توسط اسیدهاى 
معده کشته خواهند شد و توان ستیز با عفونت هاى شرور 

برایشان باقى نخواهد ماند.
یکــى از فوق العاده تریــن داروها با روکــش پلیمرى 
محافظ روده و پروبیوتیک ها Pearls Elite اســت. 
این مرواریدها همانند یــک تانک نظامى کوچک عمل 
مى کنند که مسئولیت حمل باکترى ها در صحت و سالمت 
کامل در هنگام عبور از مسیر اسید معده را بر عهده دارند، 
یعنى جایى که حل مى شوند و بیش از پنج بیلیون سرباز 

پروبیوتیک را در اوج سالمت پیاده مى کنند.
غذاهاى فاقد آنزیم و مواد مغذى

آنزیم هایى که موجب رسیده  شــدن غذا مى شوند براى 
هضم غذا در بدن نیز ضرورى اند. اما تولیدکنندگان غذا 
دریافتند که حذف این آنزیم ها در طى روند تولید، دوام آن 
را درقفسه هاى فروشگاه افزایش مى دهد. مصرف چنین 
غذاهاى شــایعى، نه تنها موجب مشکالت چشمگیرى 
در هضم غذا مى شود بلکه براى سیستم ایمنى بدن نیز 

مضر است.
چرایى آن؟ بدون این آنزیم، پروتئین موجود در غذاها به 
طور ناقص هضم مى شوند. ســپس بخشى از ذرات آن 
پروتئین وارد رگ هاى خونى شــده، اشتباهى به عنوان 
مهاجمان بیگانه شناخته مى شوند به عالوه بار سنگینى را 

بر دوش سیستم ایمنى بدن محول مى کنند.
در مقام مقایســه و روشن شــدن موضوع باید گفت که 
وزن پروتئین موجود در همبرگر هزاران برابر بیشــتر از 
وزن کلى ذرات ویروســى موجود در بدن شخص مبتال 

به آنفلوآنزاست!  
نشت به روده

آنچه بــر وخامت اوضــاع مى افزاید رشــد باکترى ها و 
قارچ  هاى روده مانند عفونت هاســت که موجب تضعیف 
حصارى که توسط روده تشکیل شده، خواهد شد. همین 
امر موجب مى شود گذرگاه هاى مرزى بدون محافظ رها 
شــده و پروتئین هایى که به طور ناقص هضم شــده اند 
به رگ ها نفــود پیدا کنند. (به دلیل ســازماندهى عظیم 
عفونت ها امکان کنار آمدن سیســتم ایمنى با آنها بسیار 

دشوار است.)
با کمال تشکر از ویروس ها به دلیل سایز بسیار کوچکشان 
که در حد یک نقطه است، اکنون عفونت هاى گلو و دهان 

را تصور کنید که حجمى برابر یک خانه دارند!
کمبود خواب

با خوابى راحت سیســتم ایمنى را بازسازى کنید. در واقع 
کمبود خواب یکى از آشکارترین دالیل تضعیف سیستم 
ایمنى محسوب مى شــود و در قرن 21 کمبود خواب در 
مقیاس وسیع مشــاهده شده اســت! در طى 130 سال 
اخیر، میانگین خواب شبانه از 9 ساعت به شش ساعت و 

15 دقیقه تقلیل یافته که ضعف سیستم ایمنى را تشدید 
مى کند.

وفور قند
حجم قند موجــود در قوطى هاى نوشــیدنى عملکرد 
سیستم ایمنى را به مدت سه ساعت تا 30 درصد سرکوب 
مى کند. ساالنه به طور میانگین حدود 68 کیلوگرم قند 
در برنامه غذایى آمریکایى ها در طى روند تهیه غذا وارد 
مى شود که وضعیت سیســتم ایمنى را به شدت آشفته 
مى کند. (همچنین مصرف افراطــى قند عفونت دهان 
و گلو را تشــدید کرده، موجب ترویــج تخمیر در بدن 

مى شود.)
روى از نکات کلیدى حفظ ســالمت سیستم ایمنى بدن 
محسوب مى شــود. اما این ماده معدنى محدود در طى 
فرایند تهیه غذا از بین مى رود. بــه عالوه، عفونت هاى 
مزمن و التهابات منجر بــه نابودى بیش از پیش روى در 
بدن مى شود. این چرخه فاسد کمبود روى و عفونت بیشتر 

موجب از دست رفتن روى بیشترى از بدن مى شود.
 توازن نداشتن هورمون ها

عملکرد صحیح غــدد فوق کلیوى یکــى از ضروریات 
داشتن سیستم ایمنى قوى است. اما به دلیل استرس هاى 
بى وقفه، کمبود خواب، مصرف افراطى قند و عوامل دیگر، 
عملکرد غدد فوق کلیوى در بســیارى از مردم یا کم کار 

است یا پرکار.

تمایل به مصرف آب بســته بندى در دهه اخیر به شدت 
افزایش یافته است. اخیراً وجود نیتریت و نیترات در آب 
شرب ازجمله دالیل تمایل مردم به مصرف آب بسته بندى 
است. دسترسى آسان، سهولت حمل ونقل، هزینه پایین 
و طعم و مزه مناسب بطرى هاى آب نیاز به هرگونه تبلیغ 

این آشامیدنى را در رسانه ها از بین برده است.
مواد شیمیایى شامل سموم و باقیمانده آفتکش ها، فلزات 
ســنگین، فلوئور، نیترات، نیتریت، سختى کل، کلسیم، 
منیزیم، منگنز، آهــن، روى، مس، ســولفات، کلرور و 
آمونیاك باید در آب آشامیدنى، بسته بندى و لوله کشى 
شهرى در حدى باشد که با مصرف 2/5 لیتر آب روزانه در 

یک فرد 70 کیلویى، سالمت او به خطر نیافتد. 
تأثیر نیترات موجود در آب آشــامیدنى بر سالمت اولین 
بار در یک مقاله علمى پس از مشاهده سیانوز در اطفال 
گزارش شد. علت این مشکل استفاده از آب حاوى نیترات 
در تهیه غذاى اطفال بود. طبق بعضى از گزارشات، نیترات 
موجود در آب آشامیدنى عامل سقط جنین خودبه خودى 
و نقایــص جنین اســت. نیتــرات در خاك هاى حاوى 
باکترى هــاى تثبیت کننده نیتــروژن، گیاهان در حال 
پوســیدن و کود حیوانى وجود دارد. کودهاى نیتروژنه، 
صنایع و اتومبیل هــاى تولیدکننده نیتــروژن از دیگر 
منابع نیترات هستند. نیترات به خاك نفوذ کرده و براى 
ده ها سال در آب هاى ســطحى باقى مى ماند. چاه هاى 
تأمین کننده آب، بــا عمق کمتر از 30 متــر، منبع مهم 

آلودگى آب به نیترات هستند. 
نیترات محصول نهایى تثبیت هوازى ترکیبات نیتروژن 
دار و به عنوان پایدارترین ترکیب اکسیژن دار آنها محسوب 
مى شــود که به مقدار زیاد در آب محلول اســت. ازنظر 
شیمیایى این ترکیب واکنش پذیر نیست و تنها میکروب ها 
قادر به احیاى آن به نیتریت هستند. تخلیه حجم انبوهى از 
فاضالب هاى کشاورزى و یا جارى شدن شیرابه هاى زباله 
مهمترین منبع ورود نیترات به آب هاى سطحى محسوب 
شده و غلظت نیترات را در آب هاى سطحى تا چندین برابر 

مقدار آن در آب هاى زیرزمینى افزایش مى دهند.
 به گفته پزشــکان نیترات براى انســان سمى نیست و 
به آســانى در بدن جذب و از آن دفع مى شود اما عوارض 
سوء نیترات در انسان تنها درنتیجه احیاى آن به وسیله 
باکترى هاى دستگاه گوارش و تبدیل آن به نیتریت روى 
مى دهد. نیتریت مى تواند هموگلوبین خون را اکســیده 
کرده و به مت هموگلوبین تبدیل کند که این ماده عمل 
اکسیژن رسانى به بدن را مختل مى کند همچنین نیتریت 
با بعضى آمین ها و آمیدهاى بدن آمیخته شــده و باعث 
پیدایش نیتروزامین که ماده اى سرطان زاست، مى شود. 

فلوئور نیز از عناصر مهم موجود در آب است.

گردو یکى از خوراکى هاى بسیار ســاده اى است که براى 
سالمتى تان فوق العاده مفید است. گردو، خواص غذایى خاص 
خودش را دارد و یکى از منابع با ارزش پروتئین، چربى هاى 
سالم، فیبر، استرول هاى گیاهى و بسیارى از ویتامین ها و مواد 
معدنى محسوب مى شود. تنها 30 گرم گردو، 100 درصد از 
نیاز روزانه  شــما به امگا 3 را تأمین مى کند. شما باید روزانه، 
فقط 30 گرم گردو بخورید که چیزى معادل 7 عدد گردوى 
با پوست است. بیشتر از این گردو مصرف کردن، امتیازات 

اضافى ندارد پس زیاده روى نکنید.
1. تقویت سالمت مغز

گردو را غذاى مغز مى دانند. ساختار ظاهرى گردو نیز به گونه اى 
است که ظاهر چین و چروك دار مغز را به ذهن مى آورد. گردو 
حاوى اسیدهاى چرب امگا 3 است که فعالیت مغز را افزایش داده 
و همچنین ُید و سلنیوم گردو، باعث بهبود عملکرد مغز مى شود. 

گردو مى تواند از بیمارى هایى مانند پارکینسون و آلزایمر 
پیشــگیرى کند. همچنین گردو در کاهش 

ریســک، تأخیر وقوع و ُکند کردن 
روند پیشــرفت یا جلوگیرى از 

آلزایمر نقش دارد.
2. مبارزه با سرطان
گردو مى تواند ریسک 

ابتال به سرطان را کاهش دهد. گردو حاوى مقادیر مناسبى 
از پلى فنول ها و مواد فیتپوشــیمیایى است که ویژگى هاى 
آنتى اکســیدانى دارند و مى توانند در برابر ســرطان هایى 
چون سرطان سینه، کولون و پروستات مانند محافظ عمل 
کنند. گردو داراى ترکیبات ضد سرطانى مانند االجیتانین، 
گاما توکوفرول و اســید آلفا لینولنیک است که خواص ضد 

سرطانى دارند.
3. تقویت سالمت قلب

گردو حاوى امگا 3، ویتامین E، منیزیم و اسید فولیک است 
که تمام اینها مواد مغذى الزم براى ســالمت قلب هستند. 
ضمناً اسیدهاى چرب تک غیر اشباع، چند غیر اشباع و فیبر 
موجود در گردو به افزایش HDL یا همان کلسترول خوب 
کمک مى کنند و LDL یا همان کلسترول 
بد را کاهــش مى دهند. خوردن 
چند عــدد گــردو در روز 

مى تواند التهاب عروق قلب را کاهش دهد و در نتیجه از بروز 
بیمارى هاى قلبى پیشگیرى کند. گردو براى بهبود عملکرد 
رگ هاى خونى هم مفید اســت براى همین ریسک ایجاد 

پالك در عروق را مى کاهد. 
4. کنترل دیابت

آنهایى که دیابت دارند مى توانند به طور مرتب گردو بخورند، 
چون براى شان مفید اســت. افراد دیابتى مى توانند بدون 
نگرانى بابت افزایش وزن، گردو بخورند، چون گردو حاوى 
مقادیر زیادى اسیدهاى چرب چند غیر اشباع و تک غیر اشباع 
اســت. ضمنًا مغزهایى چون گردو مى توانند جزئى سالم از 

تغذیه  دیابتى ها و آنهایى که مستعد دیابت هستند باشند.
5. کمک به کاهش وزن

گردو با وجود چربى زیادى که دارد مى تواند در کاهش وزنتان 
مفید واقع شود. افزودن مقدار مناسبى از گردو و سایر مغزها 
به رژیم غذایى تان مى تواند به شما کمک کند تا به مرور به 

وزن ایده آل تان برسید. 
6. پاکسازى کبد

مقادیر زیاد اسید آمینه ال آرژنین در گردو به کبد 
کمک مى کند تا پاکسازى شده و ضمنًا منبع 
خوبى از گلوتاتیون و امگا 3 اســت که براى 
پروسه  سم زدایى طبیعى کبد سودمند است. 

ابراز احساسات کار ساده اى نیست، چرا که همیشه در جامعه مورد تشویق 
قرار نمى گیرد. بسیارى از مردم احساساتى را با خودشان حمل مى کنند 
و هر روز از خودشان مى پرســند:  «چرا اینقدر ناراحت هستم؟» همیشه 
مى ترسیم برچسبى به ما زده شــود و این ننگ، باعث مى شود در مورد 
افسردگى، رنج ها، غم و اندوهمان حرفى به دیگران نزنیم. ما نمى خواهیم 
در نگاه دیگران ضعیف به نظر برسیم و احتمال زیاد احساساتمان را نادیده 
مى گیریم و در نهایت سرکوبشان مى کنیم. این نگاه به احساسات ممکن 

است در نهایت منجر به افسردگى ما شود.
افسردگى ممکن است منجر به بى حسى، اندوه شدید و سنگین شود که 
نمى توانیم به راحتى با آن مقابله کنیم. ممکن است شما از همه مهارت 
هاى خود براى گذر از غم و اندوه استفاده کنید ولى در افسردگى ناتوان 

هستید تا خودتان به تنهایى مسئله را حل کنید.
به طور معمول، غم و اندوه زودگذر هســتند و اتفاقى باعث آن مى شود. 
مى آید و مى رود، در حالى که افسردگى براى مدت طوالنى با ما مى ماند 
و شاید هفته ها و ماه ها طول بکشد. درست در جایى که حس مى کنیم در 

حفره اى هستیم و ترس درخواست داشتن کمک از دیگران داریم.
وقتى غمگین و اندوهگین هستیم، ممکن است دچار سردرگمى شوید: 
«از اینجا کجا بروم؟ بعدش چه؟ چه چیزى ارزش دارد که انجامش دهم؟» 
وقتى احساس ناراحتى مى کنیم، احساس تنهایى هم به ما غلبه مى کند. 
احساس گم شدن مى کنید. اینها احساسات مشترکى هستند که بین غم 
و افسردگى مشترك هستند. اما مدت زمان غم طولى نمى کشد و به درازا 

نمى کشــد. براى کمک به حال و روز افسردگى بهتر است از متخصص 
کمک بگیرید. 

اطرافیان همیشه فرد در بحران را به ســادگى تشخیص نمى دهند. آنها 
گفتگوى درونى شما را نمى بینند. صحبت هاى منفى شما را نمى شنوند 
ولى شما را دوســت دارند. غالب افراد وقتى صحبت از غم و اندوه است، 
سکوت مى کنند. شما تنها نیستید و بدانید تا به افسردگى مبتال نشده اید و 
براى کمک به اقدامات اضافى نیاز ندارید، در مورد آن با دوستان و خانواده 

خودتان حرف بزنید.
اما 9 دلیل احتمالى براى غــم و اندوه وجود دارد که نبایــد آن را نادیده 

بگیریم:
1. نداشتن پشتیبان: زمانى که ما احســاس مى کنیم باید قهرمان 
خودمان باشیم و باید از دیگران مراقبت کنیم. وقتى چنین شرایطى وجود 
داشته باشد، غم و اندوه ما زیاد مى شود. در این حالت افرادى را پیدا کنید 
که به آنها اعتماد دارید. در این دوره مى توانید با اتکا به خانواده و دوستان، 
احساس کنید تنها نیستید. احساس غم و اندوه یک ضعف نیست و دیگران 

مى توانند به شما کمک کنند.
2. ناتوانى در برقرارى ارتباط براى نیازهاى خود: غم و اندوه 
یک روزه به وجود نمى آید. ما انتظار داریم دیگران ذهن ما را بخوانند. ما به 
دیگران فرصت نمى دهیم که با ماى واقعى آشنا شوند. زیرا ما از رد شدن 
مى ترسیم. براى برقرارى این ارتباط، لیســتى از ارزش ها و اهداف خود 
بنویسید. سپس از دیگران کمک بخواهید. بگذارید دیگران لیست شما را 

ببینند و انتخاب کنند که چگونه مى توانند به شما کمک کنند.
3. از دست دادن هویت: هویت مــا زمانى که مى خواهیم مردم در 
مورد ما فکر کنند، پیچیده مى شود. به جاى مخفى شدن در غم و اندوه، 
احساسات خود را به اشتراك بگذارید. وقتى ماسک مى زنید، نمى توانید 
معتبر باشید و در این حالت نیازهاى زندگى خودتان را برآورده نمى کنید. 

در این حالت شما یخ مى زنید و نسبت به رنج دیگران بى حس مى شوید 
و خود را در انزوا قرار مى دهید. این ماسک به نحوى است که دیگران را 
از درد شــما دور کند اما در درازمدت کارایى ندارد و این ماسک شکسته 
خواهد شــد. تظاهر کردن به بسیارى از چیزها شــما را از هویت واقعى 

خودتان دور مى کند.
4. سختى: مردم براى همه چیز راه حل هایى دارند. بزرگ ترین پاسخى 
که مى توانید به خوتان بدهید این است که به غم و اندیشه خودتان احترام 
بگذارید و نگذارید تحت کنترل و سلطه آن درآیید. شما از سختى ها درس 
مى گیرید. براى تحمل درد و رنج،  خودتان را حفظ کنید و بهبود بخشید. با 

خودتان مهربان باشید که بهترین راه رفع غم و اندوه است.
5. گفتگوى درونى منفى: شما ارزش همه چیز را دارید. متأسفانه در 
حالت غم و اندوه، شــما فکر مى کنید که کم ارزش هستید. اما زمانى که 
شروع به داشتن دیدگاه مثبت نســبت به خودتان مى کنید، شما خودتان 
را شایسته و مثبت تر مى بینید. احســاس مى کنید که شایسته شاد بودن 

هستید.
6. احســاس ناتوانى: در حاالتى که غمگین هستید و بحران زده، 
احساس کمبود نیرو مى کنید. شما تجربه هاى ناعادالنه اى داشتید. هیچ 
سیستم حمایتى نداشتید. در شرایطى که مشکالت زیادى به شما حمله ور 
شده اند، احســاس ناتوانى مى کنید و یکى از دالیل ناراحتى و اندوه شما 

همین شرایط است.
7. تمرکز نداشتن: شما ممکن اســت زندگى خوبى داشته باشید اما 
نمى دانید راه بعدى شما چیست. تا حدى سرگردان مى شوید که تمرکز 
خود را از دست مى دهید و خودتان را در آینه نمى شناسید. راهکار جدى در 
این شرایط این است که انتخاب کنید. طرز فکر شما همه چیزى است که 
اهمیت دارد. دوباره در این نقطه هم متخصصان گفتگوى درونى مثبت را 

پیشنهاد مى دهند که تمرکز شما را بیشتر مى کند.

8. سرکوب احساســات در مورد «تغییر» در خود: فقر، درد و 
بى عدالتى؛ مسائلى که خارج از توان شــخصى ما هستند و ممکن است 
احساس کنیم که ما در شرایط فعلى نمى توانیم کارى کنیم. اما باید تالش 
کنیم. مى توانید بجنگید یا متوقف شــوید. به جاى سرزنش، ببینید چه 
کارى مى توانید انجام دهید. همه چیز فوراً تغییر نخواهد کرد اما مى توانیم 

تغییر ایجاد کنیم.
9. افسردگى: اگر این احساســات که در مورد آن نوشتیم شما را رها 
نمى کند، با خودتان درگیرى درونى دارید، احساس مفید نبودن مى کنید 
و شرایطى دارید که در مورد آن توضیح دادیم گریبان شما را گرفته است، 
ممکن است دلیل آن افســردگى باشــد. غم و اندوه ماندگار و احساس 
پوچ و خالى داشتن، نشانگر افســردگى است. آمادگى داشته باشید و نزد 

متخصص بروید و به خودتان براى درمان زمان بدهید.

9 علت احتمالى که 
نباید آنها را نادیده بگیرید

چرا من اینقدر ناراحتم؟ 

8 علت ضعیف شدن سیستم ایمنى 

آگهى تغییرات
شرکت افزون تجارت کیمیا شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 59790 و شناســه ملى 
14007308810 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/03/22 مرکز اصلى 
شرکت به اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، امیر کبیر ، خیابان کار 
آفرینان ، بلوار عطا الملک ، پالك 46 ، بلوك 33 ، طبقه 
اول ، واحد 4 کدپستى 8195141872 انتقال یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (810499)

تاسیس
موسسه غیر تجارى خیریه سالمت فالح نجف آباد درتاریخ 1398/11/30 به شماره ثبت 594 به شناسه ملى 14009002422 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. - موضوع : کلیات : الف) ارئه کلیه خدمات و فعالیت مرتبط با طب ایرانى ،سنتى ،داروئى ،بهداشتى با رعایت 
ضوابط،آیین نامه ها و دستور العمل هاى وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکى به صورت موسسه خیریه ب) روش اجراى هدف : ارائه خدمات طب ایرانى براساس 
حفظ تندرستى و با استفاده از تدابیر صحى و مرضى فراورده هاى طبیعى ،ترکیبات جالینوسى و روش هاى دستى به طور مستقل و یابه صورت ترکیبى براى پیشگیرى 
حفظ تندرستى ،تشخیص و درمان بیماریها - خدمات طب سنتى شامل تدابیر حفظ و ارتقاءتندرستى براساس متون طب سنتى و نیز ارائه روش هاى دستى بر طیق 
آیین نامه ى وزارت بهداشت و درمان و همچنین ارائه خدمات و تدابیر دارو درمانى بر اساس مبانى طب سنتى - طراحى ، ساخت، اجرا ، تجهیز و راه اندازى انواع مراکز 
بهداشتى ،خدماتى اعم از سنتى و نوین در قالب درمانگاه ،سالمت کده، نقاهتگاه ، بیمارستان و مراکز جراحى محدود در کلیه رشته هاى پزشکى ،پیراپزشکى و توانبخشى 
،روانشناسى با دو رویکرد و نگرش طب سنتى اسالمى و طب نوین - پذیرش انواع موقوفات اعم از مادى و معنوى ،عام و خاص وهمچنین پذیرش سرمایه و یا مشارکت 
و سرمایه گذارى اعم از منقول و غیر منقول ،مادى و معنوى و بوجه هاى عمومى ،دولتى - ایجاد و راه اندازى مراکز تولید دارو شامل گیاهى ، سنتى و شیمیایى - صادرات و 
واردات انواع لوازم و تجهیزات و کاالهاى مجاز در رشته هاى بهداشت و درمان و خدمات پزشکى ، ساختمان و خدمات عمومى ،صنعت و معدن،و علوم دانش بنیانهاى 
تک - مشارکت در انجمن هاى علمى ،آموزش ،فرهنگى ،و ســایر مراکز تحقیقاتى در خصوص بهداشت ،طب سنتى و طب مدرن - برگزارى و ارائه خدمات آموزشى 
شامل دوره ها و کالسها ، کارگاه ، کنفرانس و سمینار،گردش هاى علمى در داخل و خارج از کشور با استفاده از دانش آموزان ،دانشجویان،نخبگان و اساتید علمى -تولید 
محتواى رسانه اى و ساخت انواع فیلم از مستند،کوتاه ،سینمایى ،پویا نمایى در کلیه شبکه هاى اجتماعى ،فضاى مجازى و تلویزیونى - چاپ و نشر روزنامه ،ماه نامه 
،مجله ،کتب ،مقاالت ،لو ح هاى فشرده سمعى و بصرى مرتبط با موضوع موسسه - ایجاد مجموعه فروشگا ه ها با حق اعطاى نمایندگى به صورت مجازى ،اپلیکیشن 
یا به صورت فیزیکى جهت ارائه و فروش کلیه محصوالت و تولیدات و یا ارائه کاال و خدمات مرتبط با موضوع موسسه در داخل و یا خارج از کشور - مدت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود - مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، محله دانش ، خیابان دانش ، کوچه شهید هادیان [1] ، پالك 
61 ، طبقه اول ، کدپستى 8513744462 - اولین مدیران : آقاى علیرضا غیور به شماره ملى 1091495033 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقاى على رضا قیومى 
به شماره ملى 1288097190 بسمت رئیس هیئت مدیره ، آقاى سیدمحمدعلى سروش زاده به شماره ملى 1292030496 بسمت عضو هیئت مدیره ، آقاى اصغر 
حسین پور فرد به شماره ملى 1819358933 بسمت مدیرعامل و آقاى محمدرضا فتاح الجنان نجف آبادى به شماره ملى 1091184232 بسمت خزانه دار تا تاریخ 
1400/11/01 انتخاب گردیدند. - اسامى بازرسین : آقاى محمدرضا ابوترابى نجف آبادى به شــماره ملى 1091518531 بسمت بازرس اصلى و آقاى محمدرضا 
عبداهللا نجف آبادى به شماره ملى 1090876173 بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. - دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور با امضاى مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاى رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس و با مهر موسســه معتبر مى باشد. - اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه * به استناد نامه شماره 2059/1/16911 مورخ 1398/11/24 صادره از فرماندارى ویژه نجف آباد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (810497)

مطالعه اخیر پژوهشگران چینى نشــان داده است که 
هواى گرم تابستان سبب توقف شیوع ویروس کرونا در 
نیمکره شمالى نخواهد شد و این در حالى است که برخى 
امیدوار بودند هواى گرم مى تواند سبب توقف شیوع این 
ویروس شود زیرا شیوع بسیارى از بیمارى هاى عفونى 
مانند آنفلوآنزا و سارس با افزایش دماى محیط متوقف 

مى شود.
مطالعات قبلى محققان دانشگاه هاى بیهانگ و چینهوا 

نشــان داده بود که با گرم تر شــدن دما، میزان انتقال 
بیمارى کووید-19 در چین کاهش یافته است اما آخرین 
یافته هاى محققان چینى نشان داده است گرماى هوا 

تأثیرى بر توقف شیوع این بیمارى ندارد.
محققان گفتند: تجزیه و تحلیل ما نشــان مى دهد که 
دماى محیط هیچ تأثیرى در توانایى انتقال سندرم حاد 

تنفسى کروناویروس ندارد.
اینکه آب و هواى گرم مى تواند شیوع بیمارى کووید-19 

را کنترل کند مى تواند یک تصور نادرست باشد و تکیه بر 
آمدن یک فصل براى مهار این بیمارى همه گیر مى تواند 
یک خط فکرى خطرناك باشد. تغییر فصل ممکن است 
کمى تأثیرگذار باشد اما بعید است که انتقال را متوقف 
کند. سیاســت ها یا مداخالت فــورى مانند ممنوعیت 
سفر و تعطیلى مدارس براى کمک به کند شدن انتقال 

بیمارى الزم است.
محققان اظهــار کردند که کوویــد-19 اولین بیمارى 

عفونى نیســت که با آمدن تابستان از بین نمى رود زیرا 
پیش تر نیز بیمارى همه گیر «مرس» که در عربستان 
شیوع پیدا کرده بود هنگامى که دماى هوا به 113 درجه 
فارنهایت (45 درجه سانتیگراد) رسید باز هم شیوع این 

بیمارى متوقف نشد.
سایر بیمارى ها مانند ابوال و برخى از انواع آنفلوآنزا که 
طى سال هاى اخیر از حیوانات به انسان منتقل شده اند 

نیز در الگوهاى غیرقابل پیش بینى رخ داده اند.

کرونا احتماالً تابستان هم مهمان ماست!

خواص گردو؛ از کاهش وزن تا پاکسازى کبد

آب بنوشید اما با دقت

م
ه
ن
ا
و
م
م
م

ت مغز
دانند. ساختار ظاهرى گردو نیز به گونه اى 
و چروك دار مغز را به ذهن مى آورد. گردو 
3ب امگا 3است که فعالیت مغز راافزایش داده 
م گردو، باعث بهبود عملکرد مغز مى شود. 

ى هایى مانند پارکینسون وآلزایمر
مچنین گردو در کاهش 

عو ُکند کردن
لوگیرى از 

طان
ک 

که تمام اینها مواد مغذى الزم براى ســالمت قلب هستند. 
اشباع، چند غیر اشباع و فیبر ضمناً اسیدهاى چرب تک غیر

Lموجود در گردو به افزایش HDL یا همان کلسترول خوب 
Lکمک مى کنند و LDL یا همانکلسترول

بد را کاهــش مى دهند. خوردن 
روز عــدد گــردو در چند

اســت. ضمنا مغزها
تغذیه  دیابتى ها و آنها

5. کمک به کاهش
گردو باوجود چربى زی
مفید واقع شود. افزود
به رژیمغذایى تان مى
وزن ایده آل تان برسید
6. پاکسازى
مقادیر زیا
کمک
خوبى
پروسه
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

ستایش خداوندى را که ســتایش او در آفریدگانش منتشر است و لشکرش 
پیروز اســت و متعالى اســت عظمتش. سپاس   مى گوییم به ســبب نعمت هاى 
دمادم او و بخشــش هاى بزرگ او. خداوندى که بردباریش   بسیار است و 
در مى گذرد و مى بخشــاید.در هر چه داورى کند بــه عدالت داورى کند و 
به آنچه گذشته است و مى گذرد، آگاه است. پدیدآورنده موجودات است به 
علم خود و آفریننده آنهاست به حکمت خود. بى آنکه به کسى اقتدا کند یا از 

کسى بیاموزد، یا از نمونه کار صانع حکیمى بهره مند شود.
موال على (ع)
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