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ویروس کرونا در بلندمدت چه عوارضى دارد؟اصفهان، رتبه سوم تولید  گل محمدىشروع دوباره فیلمبردارى «پایتخت» چه زمانى است؟ اقدام عجیب على اکبر والیتى در سازمان ملل 10 استادیوم بین المللى مى خواهید آقایان! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

روزى 3 عدد 
خرما مصرف 

کنید

مدل آلمانى آموزش در اصفهان جواب داد
3

8

3
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42 درصد
 دانش آموزان اصفهانى 

«شاد» ندارند

به سپاهانى ها توهین شده 
است، شکایت حقشان است

هفته فرهنگى اصفهان با 
اختتامیه اى متفاوت به 

پایان رسید
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الریجانى تمایل 
دارد قالیباف

 رئیس مجلس شود

مطالعات زیادى در مورد فواید سالمتى 
افرادى که خرما مصرف مى کنند، انجام 

شده است. یک مطالعه که در سال 2003 
در این زمینه انجام شد، نشان مى دهد که 

خرما یک غذاى کامًال ایده آل است...

رقابت بر سر کرسى ریاست مجلس یازدهم هر 
روز جدى تر مى شــود، مدعیان ریاســت از هر 
روشى براى پیشى گرفتن از رقبا استفاده مى کنند. 
در روزهاى اخیر خبرهــاى جالب ترى به گوش 
مى رســد. گویا محمدباقر قالیباف براى تضمین 
کردن ریاســت خود بر مجلس آینده به رایزنى 
با نمایندگان اکتفا نکرده و مشــغول البیگرى با 
کارمندان مجلس اســت. منصــور حقیقت پور، 
مشاور رئیس مجلس شــوراى اسالمى از جمله 

کسانى است که به قالیباف توصیه مى کند...
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گاردریل ها در اصفهان آلت قتاله هستندگاردریل ها در اصفهان آلت قتاله هستند
3

پیاده سازى طرح جدیدى که گفته مى شود ضمانت 100 درصدى اشتغال را به همراه دارد

گوهر خیراندیش بازیگر 
تازه واردى نیست که 

بخواهد با حاشیه سازى 
مطرح شود

گلنوش در انتظار یک انتقال بزرگ تر
ستاره باشگاه کوناك اسپور ترکیه و ســابق باشگاه ذوب آهن اصفهان، 

ممکن است انتقال بزرگ ترى را تجربه کند.
 شاید در روزهاى گذشــته بیش از همیشه نام گلنوش خسروى به 
گوش تان خورده باشد؛ ستاره شاهین شــهرى فوتبال ایران که 
توانسته لقب جوان ترین لژیونر تاریخ فوتبال بانوان را به نام خود 

کند و حاال مى خواهد به روند موفقیت آمیز خود ادامه دهد...
2
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مشاور رئیس مجلس شوراى اسالمى:

روایتى از 
تعصب رهبر انقالب 

به خلیج فارس

اصفهان، داراى بیشترین زندانى جرائم غیرعمد
3

جواد نکونام:جواد نکونام:

 کى روش فوتبال ما را  کى روش فوتبال ما را 
پانزده سال جلوتر بردپانزده سال جلوتر برد

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اجاره اماکن تجارى، فرهنگى و تفریحى خود واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود بر اساس 
صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده  عمومى اقدام نماید.

بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت به عمل مى آید در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
1- موضوع: تجدید مزایده اجاره اماکن تجارى، فرهنگى و تفریحى طبق جدول زیر:

آگهى تجدید مزایده

حمیدرضا جوادى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

چاپ اول

مدت قراردادمبلغ کل پایه کارشناسى سه ساله (ریال)مساحت (مترمربع)فهرست کاربرى ها و مشخصاتردیف
3 سال4500750/000/000پارك آبى و وسایل بازى1
3 سال5700900/000/000فوتبال حبابى2
3 سال100300/00/000کتابفروشى و عرضه محصوالت فرهنگى3
3 سال4500500/000/000سایت اسکوتر شارژى4
3 سال75200/000/000غرفه هاى مجاور استخر (ماساژ و بدنسازى)5
3 سال3500900/000/000دریفت تراك6
3 سال9600/000/000غرفه گردشگرى7

2- محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، 
مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشــر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 99/02/29 است.

1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد و مشخصات مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان 

ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 99/02/29 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى 

سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15 روز چهارشنبه 99/02/31 

جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده هاى مذکور معادل 5 ٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى 
(سه ساله) مزایده مربوطه مى باشد که باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه 
غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.

7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى 
و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- در خصوص اماکن ورزشى: الف- دارا بودن مجوز فعالیت از اداره ورزش و جوانان ب- دارا بودن 
مجوز فعالیت رســمى از هیأت ورزش هاى همگانى ج- دارا بودن کارت مربیگرى مورد تأیید اداره 

ورزش و جوانان الزامى است.
9- در خصوص اماکن تفریحى دارا بودن مجوز فعالیت از ارگان مربوطه الزامى است.

10- قرار دادن مدارك بند 8 و 9 در پاکت (ب) الزامى است.
11- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

12- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.
13- هزینه آگهى و کارشناسى به عهده برنده مزایده است.

14- این آگهى  تابع قانــون منع مداخله کارکنان دولت در معامــالت دولتى مصوب دیماه 1337 
مى باشد.

 www.sozi.ir :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى(تهیه و نصب آسانسور ساختمان شماره 1)به شماره 
2099003705000001 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه
 www.setadiran.ir :تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به آدرس 
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/02/10 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 99/02/14

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 99/02/24 
زمان بازگشایى پاکتها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/02/24 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
آدرس: خیابان مشتاق دوم بعد از پل شهرستان سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934 

اطالعات تماس دفاتر پیشخوان دولت منتخب جهت  ثبت نام در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش" ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/
مناقصه گر" موجود است.

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 
تهیه و نصب آسانسور

م الف: 828543سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان

چاپ اول
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رئیس پلیس راهور مى گوید بعد از رخ دادن تصادف، گاردریل ها باعث آسیب شدید به سرنشینان خودرو مى شود رئیس پلیس راهور مى گوید بعد از رخ دادن تصادف، گاردریل ها باعث آسیب شدید به سرنشینان خودرو مى شود 
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سردار دریادار علیرضا تنگسیرى، فرمانده نیروى دریایى سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى در گفتگویى تلویزیونى با اشاره به 
روز ملى خلیج فارس اظهار کرد: این منطقه همیشه خلیج 

فارس بوده و همیشه نیز خواهد بود.
به گزارش خبرآنالین، ســردار تنگســیرى ادامه داد: در 
کشورهاى مختلف دنیا به زبان خودشان از این خلیج با عنوان 
«فارس» نام برده شده است؛ مانند «سینوس پارتیکوس»، 
«بحرالفارسى»، «بحر الفارس» و...؛ لذا کسى نمى تواند نام 
جعلى بر آن بگــذارد. وى در ادامه عنوان کرد: رهبر معظم 
انقالب اســالمى نســبت به خلیج فارس تعصب خاصى 
دارند. ایشان همیشــه مى فرمایند جزایر خلیج فارس را با 

نام اصلى اش نام ببرید؛ مثًال جزایر بنى فارور را «فاروران» 
یا «فارورگان» و ابوموسى باید «بوموسى» خوانده شود.

فرمانده نیروى دریایى ســپاه خاطرنشان کرد: حضرت آقا 
در واکنش به حضور بیگانگان در این منطقه فرموده اند «...
مى نشینند طراحى مى کنند که ایران باید در خلیج فارس 
رزمایش نظامى نداشته باشد؛ چه غلط هاى عجیب و غریبى! 
آنها از آن طرف دنیا مى آیند اینجا رزمایش راه مى اندازند. 
شما اینجا چه کار مى کنید؟ خب بروید همون خلیج خوك ها! 
بروید آنجاها، تو خلیج فارس شــما چه کار مى کنید. خلیج 
فارس خانه ماست.» این سخنان، پیاِم شهامت، بزرگى و 

مردانگى است.

زمان مشخصى براى اتمام ارســال کدملى سرپرستان 
خانوار براى دریافت وام یک میلیونى وجود ندارد.

با شیوع بیمارى کرونا دولت تصمیم گرفت به 24 میلیون 
خانوار یارانه بگیر وام یک میلیون تومانى به صورت قرض 
الحسنه با اقساط 30 ماه پرداخت کند. متقاضیان دریافت 
وام باید کدملى سرپرست خانوار را با سیمکارت شخصى 

به سامانه 6369 پیامک کنند.
گروه اول (27 تا 31 فروردین ماه) درخواســت خود را از 
طریق پیامک ارسال کردند و در نتیجه براى 17 میلیون و 
153 هزار و 21 سرپرست خانوار وام در چهارم اردیبهشت 
ماه واریز شــد. گروه دوم از یکم تا هفتم اردیبهشت ماه 

فرصت داشتند کدملى خود را ارســال کنند و براساس 
اعالم سازمان برنامه و بودجه پنج شنبه (11 اردیبهشت) 

وام واریز مى شود.
همچنین فرصت دوباره اى براى کسانى که سیمکارت 
ندارند داده شد تا 18 اردیبهشت سیمکارت تهیه و پیامک 

ارسال کنند و وام خود را بعد از ماه رمضان دریافت کنند.
حسین میرزایى، سخنگوى ستاد تســهیالت کرونا در 
گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: محدودیت زمانى براى ارسال 
کدملى وجود ندارد و سرپرستان خانوار مى توانند کدملى 
خود را براى دریافت وام ارســال کنند و تا پایان شــیوع 

بیمارى پرداخت ها ادامه دارد.

روایتى از تعصب رهبر انقالب 
به خلیج فارس

تمام خانوارهاى یارانه بگیر 
مى توانند وام بگیرند

رسیدن سن اعتیاد 
به 8 سال 

   رکنــا | محمدرضا محبوب فر، کارشــناس 
آســیب هاى اجتماعى درباره این مسئله که سن 
اعتیاد در ایران چقدر کاهش پیدا کرده است، گفت: 
سن اعتیاد در کشور ما به هشت سال رسیده است 
در حالى که میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر 
در کشور به 12 سال کاهش پیدا کرده است، کما 
اینکه شمار معتادان ایران نسبت به سال 90 بیش 
از دو برابر شده اســت یعنى به عبارتى 14 درصد 

جمعیت ایران معتاد هستند./1749

پیِج ساشا هم بسته شد
   برترین هــا | پس از بسته شــدن پیج تتلو، 
این بار نوبت به ساشا سبحانى، پسر سفیر اسبق 
ایران در ونزوئال رسید! سبحانى یکى از کسانى 
بود که در صفحه اینســتاگرامى خود، ســایت 
شــرط بندى اش را تبلیغ مى کرد. عالوه بر این، 
نمایش زندگى الکچرى یکى از پایه هاى اصلى 
محتواى پیج سبحانى بود. سرانجام پیج پسر سفیر 
اسبق ایران در ونزوئال، با داشتن حدود دو میلیون 
فالوور، به دلیل ریپورت بســیار زیــاد کاربران از 

دسترس خارج شد.

پسر 10 ساله 
خودش را دار زد!

   رکنــا | در پى اعالم یک فقــره حلق آویزى 
در تاریخ 5 اردیبهشت ماه سال جارى در روستاى 
صیداویه آبادان بالفاصله مأموران پاسگاه پردیس 
به محل اعزام شدند و مشاهده کردند که پسر ده 
ساله اى به نام «محمد حسین» به دلیل نامعلومى 
خود را حلق آویز کرده است. این چندمین خودکشى 

نوجوانان آبادانى در روزهاى کرونایى است.

فاتحه
 دقیقه اى 20 هزار تومان!

   روزنامــه خراســان | فاتحه خوان ها کم 
کم دارند به تبلت و فناورى هاى تماس تصویرى 
مجهز مى شوند؛ ظاهراً درآمدش هم کم نیست زیرا 
براى هر پنج تا ده دقیقه قرآن و فاتحه خوانى بین 
100 تا 250 هزار تومان به کارتشان واریز مى شود. 
موضوعى که البته متولیان برخى از آرامستان ها را 
به تکاپو و راه اندازى سامانه هاى مجازى زیارت 

اهل قبور انداخته است.

کشف حجاب خانم بازیگر 
   برترین ها | فلور نظــرى، بازیگرى که او را 
عمدتاً با نقش آفرینى هایــش در آثار طنز عطاران 
مى شناسیم، به تازگى الیو اینستاگرامى داشته و 
ظاهراً تصاویرى که از الیــو او در فضاى مجازى 
دست به دست شده او را بى حجاب نشان مى دهد. 
البته کامنت هاى الیو او را مجبور به واکنش مى کند 
و در جایى از الیوش مى گوید که روسرى اش عقب 
رفته و کشف حجاب نکرده. همین مسئله به ظاهر 
ساده در یکى دو روز گذشــته جزو پربازدیدترین 

سوژه هاى اینستاگرام فارسى بوده است.

وضع طالق در پساکرونا 
   رکنــا | مصطفــى اقلیما، پدر مــددکاران 
اجتماعى مى گویــد: کرونا ویــروس اوضاع را 
براى بسیارى از خانواده ها بدتر کرده است چراکه 
خانواده هایى که به صورت روزمزد هســتند در 
این شرایط سختى بیشــترى را تحمل مى کنند 
و مشــاجرات بین اعضاى آنها بیشــتر از دیگر 
خانواده هاست. اقلیما تأکید کرد: بعد از کرونا بدون 
شک میزان طالق زوج هاى ایرانى نسبت به قبل 
کمتر خواهد بود چراکه این افراد بیشتر با یکدیگر 
آشنا شده اند و حاال مى توانند در کنار هم بدون 

مشکل زندگى کنند./1750

60 میلیون فقیر داریم
   انتخاب | محمود جام ســاز، کارشــناس مسائل 
اقتصادى در ارتباط با تأثیرات بحران فراگیرى ویروس 
کرونا بر اقتصاد ایران معتقد است: در پى اعتراضات آبان 
98 به افزایش بهاى بنزین، 60 میلیون نفر بر اســاس 
اعالم دولت مشمول یارانه معیشــتى شدند، این بدین 
مفهوم است که حداقل 75 درصد جمعیت 80 میلیونى 
کشور دچار فقر معیشــتى هستند. حال چگونه مى شود 
آنان را متقاعد ساخت که در شیوع کرونا ویروس در خانه 
بمانند؟ مگر مى شود به 60 میلیون نفر گفت در خانه بمانید 

بدون آنکه معیشت آنان را تأمین کنیم؟/1751

کارگران امروز تعطیلند
   تســنیم | کارگران مشمول قانون کار امروز 11 
اردیبهشت به مناسبت روز جهانى کارگر مانند سال هاى 
گذشته تعطیل هستند. طبق قانون، کارفرمایان حق به 
کارگیرى کارگران خــود را در این روز ندارند، مگر آنکه 
حضور آنان با توافق کارگر و پرداخت اضافه کارى روز 

تعطیل میسر شود. 

تازه فهمید چه گنجى بود
   برترین ها | سید مصطفى میرسلیم، منتخب مردم 
تهران در انتخابات مجلس شوراى اسالمى در صفحه 
شخصى توییتر خود از پیشرفت ایران در دوران تحریم 
نوشت: «ترامپ با همه رندى اش تازه فهمیده برجام چه 
گنجى َتکرار نشدنى براى آمریکا بود! ایران سرافراز، در 
تحریم، صدام را شکست، در تحریم، به دانش هسته اى 
مجهز شد و در تحریم، به فضا راه یافت. تحریم ها بماند 
یا متوقف شــود، آمریکا به زودى منکوب مستضعفان 

خواهد شد».

مسجدالحرام
 بازگشایى مى شود

   ایلنــا | رئیــس کل امــور حرمیــن شــریفین 
(مســجدالحرام و مســجدالنبى) اعالم کرد که طى 
چند روز آتى درهاى مســجدالحرام و مسجدالنبى به 
روى نمازگزاران بازگشــایى خواهد شد. «عبدالرحمن 
السدیس» با اشاره به آخرین اقدامات پیشگیرانه براى 
مقابله با ویروس کرونا گفت: «ان شا ءا... به زودى این 
بال از امت اسالمى رفع خواهد شد و براى طواف و نماز به 
حرمین شریفین باز مى گردیم و شرایط عادى خواهد شد. 
السدیس در سخنان خود توضیح نداده است که آیا براى 
کسانى که قصد ورود به این دو مسجد شریف را دارند، 
شروط خاصى مطرح است یا خیر و آیا امکان برگزارى 

عمره نیز وجود خواهد داشت.
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رئیس کل دادگسترى اســتان هرمزگان از کشف اختالس 
میلیاردى در سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد.

رئیس کل دادگســترى اســتان هرمزگان اظهار کرد: در 
پى گزارش ســربازان گمنام امام زمان (عج) و جمع آورى 
مســتندات در خصــوص مغایرت هاى به وجــود آمده در 
حساب هاى مالى ســازمان منطقه آزاد قشــم و برداشت 
غیرمجاز وجوه از حساب هاى مذکور، دستورات قضایى الزم 
صادر و متهم اصلى که یکى از مسئوالن امور مالى سازمان 

منطقه آزاد قشم است، دستگیر شد.

على صالحى، رئیس شوراى قضایى استان هرمزگان در ادامه 
افزود: با تشکیل پرونده در دادسراى عمومى و انقالب جزیره 
قشم، اتهام این مسئول متخلف دایر بر اختالس توأم با 42  

فقره جعل و استفاده از سند مجعول به وى تفهیم شد.
وى تصریح کرد: با بررسى گردش مالى حساب هاى متهم 
و اسناد موجود، تاکنون پنج باب منزل مسکونى و یک واحد 
تجارى در مناطق مختلف جزیره قشــم از او شناسایى شده 
است. در بازرسى از منزل متهم مبالغ قابل توجهى وجه نقد و 

ارز خارجى به همراه سکه هاى طال کشف شد.

رقابت بر سر کرسى ریاست مجلس یازدهم هر روز جدى تر 
مى شود، مدعیان ریاست از هر روشى براى پیشى گرفتن از 
رقبا استفاده مى کنند. در روزهاى اخیر خبرهاى جالب ترى به 
گوش مى رسد. گویا محمدباقر قالیباف براى تضمین کردن 
ریاست خود بر مجلس آینده به رایزنى با نمایندگان اکتفا نکرده 
و مشغول البیگرى با کارمندان مجلس است. منصور حقیقت 
پور، مشاور رئیس مجلس شــوراى اسالمى از جمله کسانى 
است که به قالیباف توصیه مى کند وارد عرصه رقابت براى 
کسب کرسى ریاست مجلس نشود تا همچنان شانس قوى 
براى توفیق در انتخابات ریاست جمهورى 1400 داشته باشد.

به نظر شما در یک ماه مانده به آغاز کار 
مجلس یازدهم، معادالت براى اینکه از 
االن بگوییم چه کسى رئیس مى شود، 

روشن و شفاف است؟
جریان احمدى نژادى هــا، پایدارى هــا، مؤتلفه اى ها و 
آقاى قالیباف هر کدام مدعى اند مى توانند ریاست مجلس 
آینده را از آن خود کنند. در وضعیتى که کرســى ریاســت 
مدعى هاى فراوانــى دارد، به نظر نمى رســد گروه هاى 
مختلف تن به اتخاذ یک تصمیمى مبنایى و اصولى بدهند 
بنابراین اراده شــان بر این قرار مى گیرد که نتیجه در کف 

مجلس مشخص شود.
عده و ُعده پایدارى ها در مجلس آینده 

چقدر است؟
جریان احمدى نژاد و پایدارى روى هم در مجلس آینده 110 
نفر هستند. ضمن آنکه آنها در گروه هاى دیگر هم نیرو دارند.

به نظر شما اصالح طلبان رأى خود را به 
نفع چه کسى داخل گلدان مى اندازند؟

اصالح طلبان و مستقلین حدود 40 تا 50 نفر هستند، طبیعتًا 
سمت پایدارى ها نخواهند رفت. اگر بخواهند منطقى رفتار 

کنند باید سراغ آقاى قالیباف بروند.
اما در شوراى شهر و شهردارى تهران 

نشان دادند با آقاى قالیباف چالش هاى 
شدید و غلیظى دارند.

شــرایط فرق کرده است. االن ســمت قالیباف نیایند تمام 
موجودیتشــان از بین مى رود ولى اگر بیایند پشــت آقاى 
قالیباف، براى اداره کالن مجلس مــى توانند حرفى براى 

زدن داشته باشند.
به نظر شما آقاى الریجانى تمایل دارد 
بعد از خودش چه کسى رئیس مجلس 

شود؟
قطعاً آقاى قالیباف.

از بین آقایان آقاتهرانى، زاکانى، نیکزاد، 

شمس الدین حســینى و میرسلیم چه 
کسى را جدى ترین رقیب آقاى قالیباف 

مى دانید؟
آقاى زاکانى.

پایدارى حاضر اســت پشت سر آقاى 
زاکانى قرار بگیرد؟

بله اینها با هم هستند.
ایثارگران و رهپویــان آقاى حدادعادل 
را پدر معنــوى خود مى داننــد، آقاى 
حدادعادل امروز در کنار آقاى قالیباف 
است و از ریاســت او حمایت مى کند، 

چطور مى فرمایید که آقاى زاکانى سمت 
پایدارى ها مى رود؟

احترام آقاى حداد عادل ســرجاى خودش اما باید تجارب 
گذشــته را هم ببینیم. ســال هاى 84 و 92 اصولگرایان 
نتوانستند بر سر حمایت از یک نامزد به توافق برسند. آیت 
ا... مهدوى کنى قطعًا خیلى نافذتر از آقاى حدادعادل بود. 
ایشان سال 92 تمایل داشت که فقط یک نامزد از جریان 
اصولگرا در عرصه انتخابات ریاســت جمهورى بماند اما 
دیدیم که چه شــد، یکى از آقایان تا چنــد روز تلفنش را 
خاموش کرد. امروز هم در موضوع انتخاب رئیس مجلس 

آینده معتقدم بزنگاه مهم است.

مشاور رئیس مجلس شوراى اسالمى:

الریجانى تمایل دارد قالیباف رئیس مجلس شود

کشف اختالس میلیاردى در سازمان منطقه آزاد قشم

«سینما ماشین» از جمعه با نمایش فیلم سینمایى «خروج» 
ابراهیم حاتمى کیا در پارکینگ برج میالد در تهران کار خود را 
آغاز خواهد کرد. در حالى این خبر در کانال رسمى جدیدترین 
ساخته ابراهیم حاتمى کیا قرار گرفته است که توضیح بیشترى 
درباره  آن و چگونگى قرار گرفتن خودروها و شنیدن صداى 
فیلم مطرح نشده اما به نظر مى رسد تجربه متفاوت و جدیدى 

براى سینماى ایران است.
البته طى چند هفته گذشــته خبرهایى در فضاى مجازى 
منتشر مى شد که در کشورهاى اروپایى چنین تجربه اى در 
حال انجام است. این طرح تحت تدابیر بهداشتى و با مجوز 
و موافقت ستاد ملى مقابله با بیمارى کرونا انجام خواهد شد. 
بلیت فیلم سینمایى «خروج» در «سینما ماشین» از امروز 

صبح در سایت «سینما تیکت» به فروش خواهد رسید.

با اتومبیل وارد سینما شوید!

«برایان کرنستون»، بازیگر سرشناس مى گوید، پس از 
اظهارنظرهاى دیوانه وار اخیر «دونالــد ترامپ» باید به 

عاقل بودن او و هوادارانش شک کرد.
ترامپ براى صحبت هاى دیوانه وارش مشهور است اما 
اخیراً با صحبت درباره اســتفاده از موادضدعفونى کننده 
براى درمان کرونا جنجال زیادى به پا کرده اســت. البته 
از آغاز بحران کرونا عملکــرد ترامپ و دولتش انتقادات 
زیادى برانگیخته بود اما این اظهارنظر که ممکن است 
سالمت بســیارى را با خطرى بزرگ روبه رو کند، سر و 

صداى زیادى به پا کرد.

یکى از منتقــدان عملکــرد ترامپ در بحــران کرونا، 
برایان کرنستون یا همان «والتر وایت» مشهور سریال 
«بریکینگ بد» اســت. ایــن بازیگر 64 ســاله پس از 
اظهارنظر احمقانه ترامپ به تنــدى از او و طرفدارانش 

انتقاد کرد.
او در این باره نوشت: «دیگر نگران سالمت عقل ترامپ 
نیســتم. او عقل ندارد. فهمیدن اینکه او بیمار است، نه 
خشمگین که عمیقاً اندوهگینم مى کند. حاال دیگر نگران 
سالمت عقل تمام کسانى هستم که باور دارند این آدم به 

راستى مشکل دار باید کشور را اداره کند.»

هرکس طرفدار «ترامپ» است عقل ندارد! براى بسیارى از افراد جالب است که بدانند ماجراى سیگار 
کشیدن وزیر امور خارجه ســابق کشورمان در سازمان ملل 

چه بود.
على اکبر والیتى از ســال 1360 تا 1367 وزیر امور خارجه 
ایران بود که در آخرین سال وزارتش اقدام عجیبى در سازمان 
ملل انجام داد! این سیاستمدار کهنه کار ایرانى سال 67 در 
سازمان ملل سیگار کشید که ماجراى این سیگار کشیدن از 

زبان خودش به شرح زیر است:
«در مرداد سال 67 به نیویورك رفته بودم تا براى نخستین  بار 
مذاکراتى را درباره قطعنامه 598 که حضرت امام خمینى (ره) 
پذیرفته بودند با آقاى "خاویر پرزدکوئیار"، دبیرکل سازمان 
ملل انجام دهم که در آن شــرایط بسیار سخت تلکسى که 
حاوى خبر بسیار بدى بود به دست بنده دادند مبنى بر اینکه 

منافقین به ایران حمله کردند.
این مســئله در شــرایطى رخ داد که عراقى ها یکسال بود 
شــعار آتش بس و صلح مى دادند ولى در آن موقع منافقین 
با پشتیبانى همین عراقى ها به خاك ایران حمله و به سمت 
اسالم آباد غرب حرکت کرده بودند. این ناجوانمردى و نفاق 
از یک طرف و مســئولیتى که جهت مذاکره براى برقرارى 
آتش بس بر دوش من گذاشته بود از سوى دیگر باعث شد تا 

از کسى که در کنارم بود سیگارى بگیرم و روشن کنم.
بنده پزشک هستم و کامًال اطالع دارم که سیگار بسیار مضر 
و سرطان زاست اما در آن زمان تصورم بر این بود که حداقل 
با کشیدن ســیگار تمرکزم در این زمینه بیشتر مى شود که 
البته بعدها نیز بسیارى از افراد در مورد کشیدن این سیگار در 

سازمان ملل از بنده سئوال کردند.

اقدام عجیب على اکبر والیتى در سازمان ملل

زنبورداران منطقه طارم سفلى قزوین با دادن سم به پرندگان 
زنبورخوار آفریقایى منجر به قتل عــام 311 قطعه از این 

پرندگان شدند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: 
هرساله پرنده زنبورخوار آفریقایى در مهاجرت خود به نواحى 
ایران از بخش هاى استان قزوین عبور مى کند که امسال 
در منطقه طارم سفلى با چنین برخورد بى رحمانه و خشنى 

مواجه مى شوند.
مهدى طاهرى افــزود: این پرندگان با شــکار زنبورهاى 
قرمز و بى خاصیت که خود نوعى آفت براى زنبوردارى و 
محصوالت کشاورزى محسوب مى شود، به نوعى محیط 
زیســت را پاکســازى مى کنند، اما دو زنبوردار در منطقه 

طارم سفلى با این باور غلط که این پرندگان ممکن است 
زنبورهاى عسل را نیز شکار کنند، با خوراندن سم به کشتن 

آنها اقدام کردند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان قزوین بیان 
کرد: خوراندن سم به پرندگان حیات وحش، اشد مجازات 
را به دنبال دارد و هم اکنون هر دو زنبوردار از سوى محیط 
استان قزوین دستگیر شده و تحویل مراجع قضایى شده اند.
طاهرى در مورد پرنده زنبورخــوار اظهار کرد: این پرنده با 
داشتن بین 20 تا 30 نوع رنگ در بال هاى خود، به عنوان 
یکى از زیباترین پرنده هاى حیات وحش محسوب مى شود 
و به لحاظ نادر بودن آن در منطقه ایران همواره مورد توجه 

عکاسان محیط زیست قرار داشته است./1748

قتل عام پرندگان زیبا در قزوین
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توزیع 227 هزار بسته غذایى 
فرمانـده سـپاه صاحـب الزمان(عـج) اصفهـان گفت: 
تاکنون 227 هزار بسـته غذایى در اسـتان توزیع شده 
است. سردار مجتبى فدا افزود: یکصد هزار خانواده مانند 
افراد روزمزد شناسایى شدند که اگرچه در شرایط عادى 
داراى شغل و درآمد هستند ولى به واسطه بیمارى کرونا 
دچار شـرایطى هستند که شـغل خود را از دست داده و 
دچار مشکل شده اند. وى تصریح کرد: از مجموع 305 
هزار خانواده شناسـایى شـده  تاکنون 227 هزار بسـته 
غذایى بیـن آنها توزیع شـده که ارزش 50 هزار بسـته 
آن یک میلیون و 500 هزار ریالـى و مابقى دو میلیون 
ریالى و بیشتر بوده اسـت. وى ادامه داد: تاکنون غذاى 
گرم توزیع نشـده زیرا باور این بود که غذاى گرم صرفًا 
براى یک وعده غذایى کافى اسـت لذا بسـته هایى در 
نظر گرفته شد که نیاز یک ماه یک خانوار را تأمین کند.

اصفهان، رتبه سوم تولید 
گل محمدى

اسـتان اصفهان بعد از فارس و کرمان رتبه سوم تولید 
گل محمدى را در کشـور دارد. احمد رضـا رئیس زاده، 
مدیرباغبانى سـازمان جهادکشـاورزى اسـتان گفت: 
3200 هکتـار از زمیـن هـاى کشـاورزى شـهرهاى 
کاشان و قمصر زیر کشت گل محمدى است که از این 
زمین ها 7000 تن گل تر استحصال شده که عمدتًا به 

گالب و اسانس تبدیل مى شود.

آغاز به کار مجدد 
ایستگاه هاى بازیافت 

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
از گشایش ایسـتگاه هاى بازیافت پس از تعطیلى یک 
دوره یک و نیم ماهه خبر داد. محمد صادقى اظهار کرد: 
با شدت گرفتن بیمارى کرونا در روزهاى پایانى اسفند 
ماه سال گذشته، پس از تبادل نظر و بررسى هاى فراوان 
در راسـتاى حفاظت از سـالمت شـهروندان و عوامل 
تحویـل و جمـع آورى پسـماند خشـک و جلوگیرى از 
اشاعه بیشـتر ویروس کرونا، تصمیم بر تعطیلى موقت 

ایستگاه هاى بازیافت گرفته شد.

فرونشست 30 سانتیمترى 
مدیرکل مدیریت بحـران اسـتاندارى اصفهان گفت: 
سـاالنه در اسـتان اصفهان بـا میانگین 30 سـانتیمتر 
نشست سطح زمین گزارش شده است. منصور شیشه 
فروش با اشـاره به پدیده فرونشسـت زمین در اسـتان 
اصفهان اظهار کرد: در اثر برداشت آب هاى زیرزمینى 
و خارج شـدن آب از منافذ خاك، امکان متراکم شـدن 
مواد تا عمق 300 متر فراهم مى شود. وى با اعالم اینکه 
خشکسـالى هاى چند دهه اخیر موجب تشـدید پدیده 
فرونشست در کشور شده است، تصریح کرد: در استان 
اصفهان دشـت هاى مهیار شـمالى و جنوبى، کاشان، 
گلپایـگان، میمـه، برخـوار، اردسـتان و فالورجان درز 

شکاف هایى مشهود است.

کشف گوشت هاى فاسد 
200 کیلوگرم گوشت بوقلمون فاسد و تاریخ گذشته از 
واحدى صنفى در شهرسـتان برخوار کشـف شد. مدیر  
بازرسـى و نظـارت اصناف اسـتان اصفهـان گفت: در 
گشت مشـترك و بازرسى کارشناسـان اصناف و اداره 
دامپزشکى برخوار از این واحد صنفى این مقدار گوشت 
بوقلمون فاسد کشف و از چرخه مصرف خارج شد. جواد 
محمدى فشـارکى افـزود: پرونده مالـک متخلف هم 
براى رسیدگى به اداره تعزیرات حکومتى استان ارسال

 شد.

حمایت از 22 هزار فرزند یتیم 
سرپرست کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان 
گفـت: 22 هـزار و 885 فرزنـد یتیـم تحـت حمایت و 
پوشش کمیته امداد در اصفهان هسـتند. کریم زارع با 
اشاره به طرح هاى اکرام ایتام و فرزندان محسنین براى 
حمایت از این فرزندان، خاطر نشان کرد : ایتام و فرزندان 
نیازمند در این طـرح از کمک هاى منظم و مناسـبتى 

حامیان نیک اندیش بهره مند مى شوند.

خبر

براى اولیــن بار و به مناســبت هفتــه کار و کارگر اولین 
گفتگوى ویدیو کنفرانسى غالمرضا سلیمانى، مدیرعامل 
هلدینگ صدرتأمین با نمایندگان کارگرى شرکت هاى 
زیر مجموعه، در سالن جلســات دفتر مدیر عامل شرکت 

برگزار شد.
در این نشســت که تنى چنــد از نماینــدگان کارگرى 
بخش هاى مختلف شــرکت حضور داشتند، مدیرعامل 
هلدینگ صدر تأمین گفت: ذوب آهن اصفهان، مادر صنعت 
فوالد کشور است. این شرکت با وجود همه مشکالت، سهم 
بزرگى در توسعه اکتشافات سنگ آهن کشور و پیشرفت 
و سازندگى صنعت فوالد داشــته است که بر هیچکسى 

پوشیده نیست اما با خصوصى ســازى انجام شده در حق 
ذوب آهن اجحاف شــد. معادنش را گرفتنــد، هیچ یارانه 
انرژى نمى گیرد، قیمت گذارى ها به ضرر این شرکت است 
و چالش هاى دیگر که متأســفانه با آنها رو به رو است اما 
همچنان سرافزار و سربلند به ُیمن برخوردارى از کارگران 
توانمند، دستاوردهاى ارزشمندى را رقم زده است که این 
موفقیت ها جاى تشکر از کارگران و مسئوالن بخش هاى 

مختلف کارخانه را دارد.
وى گفت: برنامه هاى خوبى براى آینده ذوب آهن اصفهان 
از جمله تأمین پایدار مواد اولیه، ارتقاى تولید، تمدید سهمیه 

دولت، افزایش سرمایه و...   مد نظر است.

مدیرعامل آبفا استان اصفهان از مدیران و کارکنان این 
شرکت خواست با رعایت تمام پروتکل هاى بهداشتى 
در جهت تحقق شعار انسجام سازمانى، توانمندسازى و 

ارتقاى خدمات تالش کنند.
هاشم امینى در نشست بررســى راهکارهاى درآمدى 
بخش مشترکین تصریح کرد: شیوع ویروس کرونا باعث 
نمى شود تا ما در ارائه خدمات خود به مشترکین کوتاهى 
کنیم. وى با اشاره به اینکه باید به سبک زندگى همراه با 
کرونا عادت کنیم، افزود: دنیا با این موضوع کنار آمده که 
افراد باید ضمن حفظ سالمتى خود، به کارهاى روزمره و 

وظایف شغلى شان بپردازند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در عین 
حال با اشاره به افزایش مصرف آب به علت شرایط ویژه 
بهداشتى گفت: با توجه به اینکه هنوز سامانه دوم آبرسانى 
اصفهان بــزرگ وارد مدار بهره بردارى نشــده و فصل 
تابستان نیز در پیش است، برنامه ریزى براى تأمین آب 
شرب سالم و بهداشتى مشترکان تحت پوشش در دستور 

کار قرار گرفته است.  
رضا رضایى، معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا استان 
اصفهان نیز در این نشست گفت: فعالیت دوباره ارزیابان 
و مأموران قرائت کنتور آب، با رعایت نکات بهداشتى از 

ابتداى اردیبهشت ماه سال  جارى آغاز شد.

استمرار خدمات رسانى آبفا با 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى

با خصوصى سازى در حق 
ذوب آهن اجحاف شد 

مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان با اشاره 
به بومى ســازى و پیاده ســازى مدل آلمانى «آموزش 
دوگانه» در اصفهــان گفت: آمــوزش دوگانه به دلیل 
پر کرد فاصلــه میان صنعت و دانشــگاه ضمانت 100 

درصدى اشتغال را به همراه دارد.
آرش اخوان در گفتگو با «فارس» افــزود: در رویکرد 
جدید آموزش ها را از عرضه  محور به ســمت سفارش 
محور برده ایم به این معنا که قبًال تعداد مشخصى در هر 
رشته ورودى داشتیم، این افراد پس از اینکه آموزششان 
کامل مى شــد، مى رفتند و در بازار به دنبال کار مرتبط 
با حرفه شان مى گشــتند و این امکان وجود داشت که 
نتوانند شــغل مورد نظر خود را پیدا کنند. در مدل جدید 
با برگزار جلساتى با صاحبان صنعت و اصناف و تشکیل 
کمیته تخصصى، ابتدا از طریق اصناف و صنعت نیازها و 
جایگاه هاى شغلى را شناسایى مى کنیم و سپس نسبت 

به پذیرش کارآموز ویژه آن محل اقدام مى کنیم.
اخوان با اشاره به موفقیت هاى طرح جدید فنى حرفه اى 
اذعان کرد: به عنــوان نمونه، با نماینــدگان اتحادیه 
خودروهاى ســبک اصفهان هفته گذشــته جلسه اى 
داشــتیم، آنها در شــرایط فعلى که بیشــتر واحدهاى 
اقتصادى تعدیل نیرو دارند از ما تعــداد زیادى نیروى 
آموزش دیده مى خواســتند که در حــال حاضر امکان 
آمــوزش همزمان ایــن حجــم از نیروى انســانى را

 نداریم.
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان با بیان 
اینکه این دوره به اسم فنى و حرفه اى نیست و به اسم 
صنف تمام مى شود، تصریح کرد: «آموزش دوگانه» در 
آلمان جوابش را پس داده و مدل بومى شده آن هم طى 

یکسال گذشته در اصفهان موفق عمل کرده است؛ مدل 
موفقى را به دست آورده ایم و مى خواهیم در تمام استان 
این مدل را پیاده کنیم تا از لحاظ اشتغالزایى براى جوانان 

مطمئن بشویم.

وى با بیان اینکه در سال گذشته مجموعاً 1000 نفر دوره 
آموزش دوگانه از سوى فنى و حرفه اى برگزار شد، ادامه 
داد: به عنوان نمونه از یک دوره آموزش دوگانه 18 نفره 
که سال گذشته برگزار شد 16 نفر مشغول به کار شدند، 

دو نفر باقیمانده هم خودشــان تمایل به فعالیت در این 
رشته را نداشتند؛ امسال سعى مى کنیم با انجام مصاحبه 
پیش از دوره از بابت عالقه مندى افــراد هم اطمینان 
پیدا کنیم تا شــاهد بازدهى 100 درصــدى دوره هاى 

آموزشى باشیم.
اخوان با تأکید بر اینکه آمــوزش دوگانه ضمانت 100 
درصدى اشــتغال را به همراه دارد، گفت: به طور کلى 
هر چقدر که فاصله بین صنعت و دانشــگاه کمتر باشد، 
آموزش ها به اشــتغالزایى، تولید و اقتصاد یک کشــور 
کمک مى کند، در فنــى و حرفه اى ایــن فاصله کمتر 
شــده و در آموزش دوگانــه به طور کلــى این فاصله 

پر مى شود.
مدیرکل آمــوزش فنى و حرفه اى اســتان اصفهان در 
خصوص جزئیات طرح توضیح داد: قبًال شــخص وارد 
کارگاه فنى و حرفه اى مى شد، 30 درصد از رشته مورد 
نظر را به صورت تئورى و 70 درصد را به صورت عملى 
طى مى کرد، اما همه این مدت در کارگاه بود؛ در کارگاه 
محدودیت هایى داریم، مثًال در رشته تعمیر خودرو تعداد 
خودروهاى موجود در کارگاه مشخص و محدود است. در 
آموزش دوگانه کارآموز از کل دوره عملى، یک سوم را در 
کارگاه و دو  سوم دیگر را در خود واحد صنفى مى گذراند 
و مثًال در مورد رشته تعمیر خودرو، شخص به نمایندگى 
مى رود و این امکان را دارد تا تعمیر طیف گسترده اى از 

خودروها را آموزش ببیند.
اخوان در ادامــه اذعان کرد: در حــال حاضر براى 15 
اتحادیه کارهاى مربوط به سیســتم آموزش دوگانه را 
تعریف کرده ایــم و در حال انجام اقداماتى هســتیم، با 
برآوردها با کمک کارشناسان براى پایان سال 1400 به 
شرط پیش رفتن با همین روند پیش بینى ایجاد 30 هزار 
شغل با پتانسیل اصناف را داریم؛ 200 هزار واحد صنفى 
در استان اصفهان داریم که 30 درصد تولیدى و حدود 

40 درصد هم خدمات فنى است.

پیاده سازى طرح جدیدى که گفته مى شود ضمانت 100 درصدى اشتغال را به همراه دارد

مدل آلمانى آموزش در اصفهان جواب داد

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان گفت: به 
صــورت میانگین 58 درصــد از دانش آموزان اســتان 
اصفهان موفق به نصب سامانه «شــاد» شده اند و هنوز 
42 درصد از ایــن دانش آموزان امکان اســتفاده از این 

سامانه را ندارند.
محمد اعتدادى صبح دیروز (چهارشنبه) در نشست خبرى 
به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم درخصوص آمار 
حاضران در شبکه «شاد» تصریح کرد: در حال حاضر 99 
درصد از مدیران دوره ابتدایى در ســامانه «شاد» عضو 
شده اند و یک درصد باقیمانده بنا به دالیلى هنوز به این 
شبکه دسترسى ندارند، در مورد دانش آموزان هم بیش از 
58 درصد دانش آموزان از همه پایه  ها در این شبکه اعالم 

حضور کردند که به طور مشــخص در مقطع ابتدایى 53 
درصد و در دوره متوسطه بیش از 50 درصد دانش آموزان 
در شبکه «شاد» وارد شده اند و 75 درصد کالس ها هم 
تاکنون در این شبکه برگزار شده است که این میزان در 

دوره متوسطه 91 درصد است.
وى درخصوص برنامه هاى هفته بزرگداشت مقام معلم 
خاطرنشان کرد: 13 اردیبهشــت با عنوان معلم، نقش و 
جایگاه او در گام دوم نامگذارى شده که ویدیوکنفرانسى با 
حضور رئیس جمهور، استانداران و نمایندگان منتخب هر 
استان در این روز برگزار مى شود و پنج معلم از پنج استان 
کشــور که یکى از آنها اصفهان خواهد بود در این جلسه 
صحبت مى کند، همچنین 14 اردیبهشت با عنوان معلم 

و رسالت اجتماعى او نامگذارى شده که وزیر آموزش و 
پرورش در این روز با پیشکســوتان استان ها به صورت 

تلفنى ارتباط خواهد داشت.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان هم در این جلسه شرایط برگزارى امتحانات این 
دوره تحصیلى دانش آموزان در استان اصفهان را تشریح و 
اظهار کرد: امتحانات پایه دوازدهم به صورت حضورى با 
رعایت همه تمهیدات و فاصله گذارى ها برگزار مى شود و 
خانواده ها نگران برگزارى حضورى این امتحانات نباشند.

محمدرضا ناظــم زاده در خصوص پایه هــاى هفتم تا 
یازدهم متوســطه تصریح کرد: وضعیت آزمون هاى این 
پایه ها هنوز تعیین تکلیف نشــده اما پیشنهاد قالب این 

است که امتحانات به وسیله معلمان در کالس و با توجه 
به شناخت معلم در طول آموزش هاى مجازى و حقیقى 
صورت بگیرد و نمرات پایانى به این طریق مشــخص

 شود.
معاون آموزش متوســطه اداره کل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه در پایه نهم امتحانات 
هماهنگ نداریم، افزود: آزمون هــاى این پایه نیز مانند 
دیگر پایه ها برگزار مى شود و باتوجه به اینکه 80 درصد 
محتواى آموزشى تا اســفندماه تدریس شده بود تنها 20 
درصد از کتب درســى در فضاى مجازى تدریس شد که 
تالش مى شود پاسخ به این 20 درصد سئواالت به صورت 

اختیارى باشد.

42 درصد 
دانش آموزان اصفهانى 
«شاد» ندارند

طبق آمارها، هم اکنون 12 هــزار و 896 زندانى جرائم 
غیرعمــد در ســطح زندان هاى کشــور تحمل حبس 
مى کنند که از این تعداد طبــق تحقیقات به عمل آمده 
از سوى گروه هاى تحقیق ســتاد دیه 6764 نفر واجد 
شرایط براى دریافت کمک هاى مردمى شناخته شده اند.
در شــمار بیشــترین زندانیان جرائ م غیرعمد، استان 
اصفهان با 1253 زندانى، تهران بــا میزبانى از 1167 
محکوم غیرعمد، مازندران بــا 1060 بدهکار و فارس 
با 961 متعهد به پرداخــت محکومیت هاى مالى و دیه 

ناشى از حوادث کارگاهى یا تصادفات رانندگى در صدر 
فهرست قرار دارند.

در مقابل سیستان و بلوچستان با وجود وسعت منطقه اى 
تنها با داشتن 42 زندانى غیرعمد در شمار خلوت ترین 
اســتان ها به لحاظ حضــور محکومــان غیرعمد قرار 
داشــته و بعد از آن اســتان ایالم و خراسان شمالى هر 
کدام به ترتیب بــا میزبانــى از 72 و 82 محکوم مالى 
در قعر جدول آمــار عددى مددجویان ســتاد دیه قرار 

گرفته اند.

نماینده مــردم نجف آباد و تیران و کــرون در مجلس 
با انتقاد از انتشــار مصاحبه هایى از اســتان اصفهان در 
رســانه هاى معاند اظهــار کرد: افرادى کــه به عنوان 
خبرنگار رسمى شــبکه هاى معاند فعالیت مى کنند به 
راحتى قابل پیگــرد و تعقیب کیفرى هســتند، چرا که 
مجوزى به آنها داده نشــده و فعالیتشان خالف قانون 

است.
ابوالفضل ابوترابــى در گفتگو با «فــارس» ادامه داد: 
از ســوى دیگر افرادى که با رســانه هاى معاند کشور 
همکارى دارنــد در عملکرد آنها که نوعى مشــمول 
تشــویش اذهان عمومى و بیان مســائل خالف است 
شریک مى شوند و از این جهت مى توانند تحت تعقیب 

قرار بگیرند.
ابوترابى تأکید کرد: اخیراً تعدادى مصاحبه در اســتان 
اصفهان صورت گرفته که با لوگوى رسانه هاى معاند از 
جمله منافقین و سعودى انجام شده است، بعضى از افراد 
و گروه هاى سیاسى باید دقت بیشترى به خرج بدهند تا 

خوراك خبرى براى دشمن  فراهم نکنند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: گاردریل هاى 
بزرگراه هاى شــهرى اصفهــان باید بــه بلوك هاى 
نیوجرسى تبدیل شــود چرا که در تصادفات به عنوان 
یک آلت قتاله آســیب شدیدى به سرنشــنیان خودرو 

وارد مى کند.
سرهنگ محمدرضا محمدى تصریح کرد: سطح معابر با 
کوچک ترین بارندگى لغزنده مى شود و مسبب تصادفات 

زنجیره اى و قیچى شــدن کامیون هاســت. تخطى از 
سرعت مطمئنه، تغییر مسیر ناگهانى و انحراف به چپ 
از عوامل رخداد تصادفات درون شهرى است و در این 
تصادفات گاردریل  ها به عنوان آلت قتاله آسیب شدیدى 

به سرنشینان خودرو وارد مى کند.
محمدى با تأکید بر اینکــه گاردریل هاى بزرگراه هاى 
شهرى اصفهان باید به نیوجرســى تبدیل شود، گفت: 

بلوك هاى نیوجرســى قطعات ساخته شــده از بتن یا 
پالســتیک اســت که کاربرد اصلى آنها جــدا کردن 
مسیرهاى ترافیک جاده ها از یکدیگر است و به گونه اى 
طراحى شــده اند که در صورت برخورد خودرو آســیب 
کمترى به آن وارد شود و در عین حال، مانع عبور خودرو 
به مسیر روبه رو و تصادف از روبه رو و تصادف شاخ به شاخ 

مى شوند.

صنعتگران فوالد مبارکه اصفهان در سال جهش تولید، 
رکوردى جدید در تولید کالف گرم و سرد و محصوالت 

نهایى ثبت کردند.
مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به 
اینکه این شرکت با تولید بیش از 6/5 میلیون تن کالف 
گرم و ســرد و هفت و نیم تن محصــول نهایى رکورد 
جدیدى بر جاى گذاشت گفت: این شــرکت به دنبال 

گسترش بازارهاى داخلى و صادراتى است.
عظیمیان با بیان اینکه فروردین امســال در ناحیه نورد 
سرد با وجود تحریم ها رکورد زده شد اظهار کرد: تولید 
محصوالت بــا کیفیت ویژه خودروســازى هم در این 
شرکت به 20 هزار و 200 تن رسیده است. وى عملکرد 
واحد آهن ســازى را نیز درخشان دانســت و گفت: در 
تولید آهن اسفنجى رکورد 711 هزار تن به دست آمده

 است. 
مدیر عامل شــرکت فــوالد مبارکه اصفهــان افزود: 
امسال هم پیش بینى مى شود تولید واحد گندله سازى 
شرکت فوالد مبارکه به 7 میلیون تن برسد.  عظیمیان 
گفت: پارســال هــم در بخش فــروش محصوالت با 
63 درصــد افزایش به مــرز 39 هزار میلیــارد تومان

 رسید./1752

اصفهان، داراى بیشترین زندانى جرائم غیرعمد

توسعه پوشش شبکه همراه اول در اصفهان

انتشار مصاحبه هایى از اصفهان در رسانه هاى معاند

گاردریل ها در اصفهان آلت قتاله هستند

هدف گذارى فوالد مبارکه در سال جهش تولید
مدیر مخابــرات منطقه اصفهان گفت: در راســتاى 
خدمت رسانى به همشهریان عزیز اصفهانى، پوشش 
شبکه همراه اول در شهر اصفهان توسعه یافته است.

حیدرى زاده با اشاره به روند توسعه شبکه ارتباطات 
ســیار در اصفهان اظهار کرد: با همت شبانه روزى 
تالشــگران عرصه ارتباطــات در مخابرات منطقه 
اصفهان در اجراى طرح توسعه فاز 8 ارتباطات سیار در 

استان، از آذر ماه سال 1398 تا کنون با به روزرسانى و 
ارتقاى تجهیزات فنى تعداد 243 سایت BTS همراه 
اول در سطح شــهر اصفهان، پهناى باند شبکه این 
اپراتور جهت استفاده بهینه مشترکین از خدمات تلفن 

همراه افزایش یافت.
وى افزود: در این راستا تعداد 8 سایت BTS به نسل 
دوم تلفن همراه (2G) ، 10 ســایت به نســل سوم 
تلفن همراه(3G)، 9 ســایت به نســل چهارم تلفن 
همراه (4G)، 80 سایت به 4G+ تجهیز شده و تعداد 
136 ســایت نیز با انجام عملیات Swap MIMO به 

روزرسانى و ارتقا یافتند.
گفتنى اســت این اقدامات تأثیر بسزایى در کاهش 
 نقاط کور و افزایش پهناى باند تلفن همراه و در نتیجه 
ارتقاى سرعت و کیفیت اینترنت همراه اول در سطح 

استان اصفهان خواهد داشت.
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آتش تقى پــور، بازیگر فیلم ســینمایى «خــروج» به 
کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا کــه این روزها به صورت 
آنالین در حال اکران است درباره این اثر گفت: من پیش از 
این در یک سریال با ابراهیم حاتمى کیا همکارى داشتم. به 
همین واسطه با نحوه کار همدیگر آشنا بودیم و من نگرش 
او را مى شناختم. به همین دلیل تا پیشنهاد همکارى در 
این فیلم را به من داد خوشــحال شدم البته شرطى براى 
همکارى گذاشته بود؛ اینکه همه ما نحوه کار و رانندگى 

تراکتور را یاد بگیریم.
این بازیگر پیشکسوت ادامه داد: در همان زمان شخصى به 
نام مهندس مروتى از مشهد آمد تا به ما رانندگى تراکتور را 
یاد بدهد چون تراکتور یکى از وسیله هاى بسیار خطرناك 
است یعنى اگر کسى با آن تصادف کند و یا واژگون شود 

احتمال مرگ راننده بسیار باالست. حتى یادم است روز 
اولى که نشستم تا رانندگى کنم، تمام وزنم را روى کالج 
مى انداختم اما پایین نمى رفت. این در حالى است که من 
105 کیلو وزن دارم و بایــد کالج پایین مى رفت ولى به 
هرحال رانندگى با این وسیله سخت بود. کار در «خروج» 
خیلى سخت بود چون همه لوکیشــن هاى آن بیرونى و 
ممکن بود مشــکالتى پیش بیاید براى مثال با توجه به 
اینکه ما به خیابان هاى تهران مى آمدیم امکان تصادف 

وجود داشت و همین کار را سخت مى کرد.
وى افزود: حاتمى کیا یک کارگردان ســختگیر و جدى 
است اما در عین حال طنزى در کالمش دارد که هنرپیشه 
مى تواند به آن پى ببرد. البته منظورم این نیســت که او 
در «خروج» تعمداً سعى کرده که کســى را بخنداند اما 

موقعیت هایى پیش آمده که در عین حال که به درد این 
مردم فکر مى کنیم ممکن است خنده مان بگیرد البته من 
از پیش تر ایــن نگاه او را مى شــناختم بنابراین نه اینکه 
بخواهم در «خروج» تعمداً به صورت طنز بازى کنم، اما 
در کار لحظات اینچنینى را مى بینیم که باعث مى شــود 

تماشاگر بخندد.
تقى پور بیان کرد: حاتمى کیا در «خروج» به زندگى آدم ها 
و معیشــت آنها اعتراض دارد. البته کلمــه «خروج» در 
اسالم به خوارج منتسب اســت و کاش نام فیلم را چنین 
نمى گذاشت. به هر حال وقتى کسى براى حیات و ممات 
خود مى جنگد نمى شود نام خارج شده را روى او بگذاریم. 
در «خروج» مى بینیم که به ناگاه آب شور به مزرعه یک 
کشاورز مى آید و به آن آسیب مى زند به همین دلیل او بر 

آشفته مى شود، از همین رو کار او یک اعتراض قرص و 
محکم است. این فقط بخشى از درد و رنج مردم بود که در 
این فیلم به تصویر کشیده شد. یعنى رنج انسان هایى که 
براى زندگى مى جنگند اما برخى مسئوالن ما نسبت به 

آنها بى تفاوت هستند.
بازیگر «خروج» ادامه داد: یک مثال ســاده مى زنم؛ این 
روزها که وضعیــت کرونایى داریم، دولتمــردان مدام 
مى گویند در خانه بمانید در حالى که مسئولیت معیشت 
مردم را به عهده نمى گیرند، گویا نفسشــان از جاى گرم 
بلند مى شد و زندگى خوبى دارند اما وقتى زندگى یک فرد 
بسته به شغلش است چطور مى تواند از خانه بیرون نرود؟ 
چنین فردى حتى به مرگ هم راضى مى شود تا بتواند خرج 

معاش خود و خانواده خود را دربیاورد./1744

آتش تقى پور:

حاتمى کیا در «خروج» به زندگى آدم ها و 
معیشت آنها اعتراض دارد

ابتکار جالب «امیرخان»، ستاره سینماى بالیوود خبرساز شد. 
امیرخان براى کمک به نیازمندان اعالم کرد که قصد دارد 
یک کیلو آرد به مردم اهدا کند و کسانى که مایل به دریافت 
آن هستند مى توانند براى دریافت اقدام کنند. اما بسیارى 
از مردم معتقد بودند یک کیلو آرد ارزش چندانى ندارد براى 
دریافت آن آبروى خودشان را به خطر بیاندازند. اما امیر خان 
معتقد بود که افراد نیازمند واقعى قطعاً به همان یک کیلو آرد 

هم نیاز خواهند داشت. با این حال افرادى که براى دریافت 
یک کیلو آرد مراجعه کرده بودند، پس از باز کردن کیســه 
مبلغ 15 هزار روپیه را مشاهده کردند که براى افراد نیازمند 
در نظر گرفته شده بود. به نظر مى رسد که با این اقدام، پول 

به افراد نیازمند واقعى رسیده است!
اقدام امیرخان با واکنش هاى مثبتــى در فضاى مجازى 

مواجه شده است.

ژاله صامتى درباره حضورش در ســریال «زیرخاکى» و 
هم بازى بودن با بازیگران حرفه اى ســینما گفت: کار با 
بازیگران حرفه اى بسیار جذاب اســت. بازیگران در این 
سطح، کارشان را بلدند و کار برایم لذت بخش بود. پیش تر 
با هادى حجازى فر همبازى نبــودم، اما کار با وى برایم 
تجربه خوبى بود. با پژمان جمشیدى پیش تر تئاتر و فیلم 
کار کرده بودم؛ زوایاى بازى وى را مى شناختم و به همین 

دلیل به زبان مشترك در بازى رسیدیم.
بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون درباره قسمت هاى پخش 
شده سریال زیرخاکى بیان کرد: از کامنت هایى که دارم 
خدا را شکر مخاطب کار را پســندیده و با سریال ارتباط 
برقرار کرده است. به نظرم در ادامه هم سریال مى تواند 
مخاطب را با خــود همراه کند، زیرا کار بســیار جذاب و 

دوست داشتنى است.

وى درباره نقش خود توضیح داد: من «پریچهر» را بازى 
کردم و براى ایفاى آن تمام تالش و توانم را به کار بردم 

تا ببینیم مخاطب چه قضاوتى درباره آن خواهد داشت.
صامتى درباره حواشى اخیرى که براى سریال پیش آمد 
گفت: خدا را شکر سریال پخش شد. ما همه نگران بودیم. 
افراد از من جویا بودند که ســریال چه سرنوشتى خواهد 
داشت و من جوابى نداشتم. اینکه به دلیل خطا، صحبت و یا 
رفتار یک فرد تمام افراد مورد مؤاخذه قرار بگیرند و زحمات 
یک عده زیر سئوال برود بسیار سخت و طاقت فرساست.

وى در پایان افزود: جداى اینکه چقدر رفتار یا کردار فرد 
غلط است و چقدر درست اما در این موقعیت،  تر و خشک 
با هم مى سوزند. حاصل دو سال تالش افراد به علت یک 
رفتار سلیقه اى تحت تأثیر قرار مى گیرد. خدا را شکر در این 

موضوع درایت شد و سریال پخش شد. /1745

الهام غفورى، تهیه کننده ســریال «پایتخت» پیرامون 
زمان ســاخت ادامه مجموعه تلویزیونى «پایتخت 6» 
گفت: در حال حاضر جلســات متعــددى درباره زمان و 
چگونگى شروع دوباره فیلمبردارى قسمت هاى پایانى 
سریال «پایتخت» در شرف برگزارى است اما تا وقتى که 
این جلسات برگزار نشوند نمى توان زمان دقیقى درباره 

شروع دوباره فیلمبردارى «پایتخت» اعالم کرد.
غفورى درباره نظر ستاد ملى مبارزه با کرونا درباره شروع 
دوباره فیلمبردارى سریال «پایتخت» افزود: شروع دوباره 
فیلمبردارى سریال «پایتخت» به عوامل متعددى بستگى 
دارد از جمله نظر ستاد ملى مبارزه با کرونا و ما به همین 
دلیل باید جلساتمان را براى این اتفاق برگزار کنیم، پس از 
این اقدامات مى توان نظر نهایى درباره این شروع دوباره 

را اعالم کرد.
گفتنى است سریال تلویزیونى «پایتخت 6» به کارگردانى 
سیروس مقدم نوروز امسال در 15 قسمت از شبکه یک 

سیما روى آنتن رفت و توانســت مخاطبان بسیارى را با 
خود همراه کند، براســاس گفتگوى زنده سیروس مقدم 
در تلویزیون سریال تلویزیونى «پایتخت 6» حداقل سه 

قسمت دیگر خواهد داشت.
پس از شــیوع ویروس کرونا در ایران، شایعاتى مبنى بر 
توقف تصویربردارى این مجموعــه در فضاى مجازى 
منتشر شد که با تکذیبیه الهام غفورى مواجه شد. با این 
حال اعالم شد که پخش این فصل از سریال «پایتخت» 
به دلیل آماده نشدن قسمت هاى پایانى، در نوروز 1399 

به اتمام نخواهد رسید.
با وجود تمام گمانه زنى ها ســریال «پایتخت» به نوروز 
امسال رسید، اما در انتها به دلیل شیوع کرونا ناتمام باقى 
ماند. نمایش جمله «با شکست کرونا برمى گردیم، این 
داســتان ادامه دارد» در انتهاى قسمت آخر فصل ششم 
«پایتخت» همه مخاطبان را در انتظار بازگشــت دوباره 

خانواده «معمولى» باقى خواهد گذاشت.

ابراز خوشحالى ژاله صامتى از پخش «زیرخاکى»

عزت  ا... مهرآوران، بازیگر تلویزیون پیرامون حضورش در 
سریال تلویزیونى «پدر پسرى» گفت: در ابتدا فیلمنامه مرا 
به خود جذب کرد و من هم کلیت اثر را دوست داشتم، به 
همین دلیل پیشنهاد بازى در این اثر را پذیرفتم، از سویى 
گروه بازیگران این اثر نیز گروهى منسجم و جذاب براى 

همکارى است.  
وى دلیل دیگر پذیرش حضور در ســریال «پدر پسرى» 
را اینگونه شــرح داد: دلیل دیگرى که دوست داشتم در 
این ســریال بازى کنم، زمان پخش اثر بود، پخش «پدر 
پسرى» در ماه مبارك رمضان براى شخص من جذابیت 
زیادى دارد، مردم بعد از افطار و سر سفره هایشان ما را تماشا 

مى کنند و امیدوارم ما را هم در این ماه مبارك دعا کنند.  
بازیگر سریال «پدر پســرى» درباره ادامه فیلمبردارى 
این اثر اذعــان کرد: گــروه «پدر پســرى» همچنان 
مشغول فیلمبردارى اســت، هنوز نزدیک به 25 قسمت 

از فیلمبردارى این سریال مانده و ما مشغول کار هستیم.
وى درباره ادامه فیلمبردارى سریال «پدر پسرى» در زمان 
شیوع کرونا تأکید کرد: خوشبختانه ما با خیال راحت کار 
مى کنیم، مرکز بهداشت صدا و سیما چند بارى به پروژه 
سر زده، اما ما باز هم باید مراقب باشیم، زیرا بیمارى کرونا 

بسیار آرام افراد را مبتال مى کند.
این بازیگر تلویزیون درباره اقبال عمومى از قسمت هاى 
پخش شده سریال «پدر پســرى» افزود: هنوز براى نظر 
دادن درباره بازخورد مردمى زود است، زیرا سریال به تازگى 
روى آنتن رفته، اما آنچه از قرائن پیداست اینکه مخاطبان با 

اثر ارتباط برقرار کرده اند.
وى در همین راســتا ادامه داد: «پدر پسرى» از نظر من 
مجموعه اى از عوامل مثبت است، فیلمنامه، کارگردانى 
و بازیگران اثر همدالنه کار کرده اند و مضمون اثر که به 
مشــکالت جوانان مى پردازد، تمامى این عوامل در کنار 
هم باعث مى شــود که مخاطبان با چنیــن اثرى ارتباط 

برقرار کنند.  
بازیگر ســریال «دزد و پلیس» نبود حمایت از بازیگران 
را اتفاقى ناراحت کننده خواند و اذعان کرد: مســئوالن 
فرهنگى به هیچ وجه به فکر هنرمندان نیستند، در سه ماهه 
اخیر بســیارى از بازیگران بیکار بوده و مشکالت فراوان 
معیشتى را تجربه کرده اند، سایر بازیگران هم که مثل من 
سر کار بوده اند در شرایط بسیار خطرناك کرونا به کارشان 
ادامه داده اند، حال چرا مسئوالن فرهنگى نسبت به این 

اتفاقات بى تفاوت مانده اند./1746

25 قسمت از فیلمبردارى سریال «پدر پسرى»
 باقى مانده است

سریال خاطره انگیز «خانه اى در تاریکى» با بازى الدن 
مستوفى و ثریا قاسمى مهمان تلویزیون شد.

این سریال به کارگردانى سعید سلطانى و تهیه کنندگى 
اسماعیل عفیفه سال 82 از شــبکه 3 سیما پخش شد 
و مورد اســتقبال بســیارى از مخاطبان تلویزیون قرار 
گرفت. سعید سلطانى که چند ســال پیش از «خانه اى 
در تاریکى»، با ســریال «پس از باران» حسابى در دل 
مخاطبان تلویزیون جا باز کرده بود بار دیگر با «خانه اى 
در تاریکى» توانست مخاطبان زیادى را پاى تلویزیون 

میخکوب کند.
ســریال «خانه اى در تاریکى» بعد از گذشت حدود 17 
سال از پخش اولیه از دیروز روى آنتن شبکه تماشا رفت.

«خانه اى در تاریکى» با بازى درخشان الدن مستوفى 
روایتگر داستانى است که در سال 1307 مى گذرد.

سریال «خانه اى در تاریکى» روایتگر داستان دخترى از 
ایل بختیارى به نام «ماه تابان» اســت که سال ها پیش 
مادرش را از دســت داده و پدرش هم مفقود شده است و 
کشــف راز زندگى پدر و مادرش همیشه دغدغه بزرگى 
براى او بود تا اینکه پدربزرگ مادرى اش از او مى خواهد 
که به تهران برود و «ماه تابــان» این فرصت را غنیمت 
شمرده و براى فهمیدن سرنوشــت پدرش راهى تهران 
مى شود و این آغاز ماجراهایى اســت که در این سریال 
خواهید دید. الدن مستوفى، مجید مظفرى، محمدعلى 
کشاورز، ثریا قاســمى، محمود پاك نیت، آرام جعفرى، 
فخرى خوروش، ســیما تیرانداز، فرهاد اصالنى، رحیم 
نوروزى، آتش تقى پور، اسماعیل شــنگله، فریده سپاه 
منصور، جلیل فرجاد، پونه حاج محمــدى و... بازیگران 
سریال «خانه اى در تاریکى» را تشکیل مى دهند./1747

بازگشت «خانه اى در تاریکى»
 به تلویزیون بعد از 17 سال

فقیهه سلطانى با اشاره به اینکه گوهر خیراندیش از بازیگران پیشکسوت و باتجربه سینما و تلویزیون ایران به 
حساب مى آید، تأکید کرد که حواشى ایجاد شده در شأن او نیست.

این بازیگر سینما و تلویزیون اظهار کرد: من فکر مى کنم هر کشور و مملکتى یک اصول و قانونى دارد که رفتارها 
در چارچوب آن قرار گرفته و قضاوت مى شوند. من دقیقاً نمى دانم به چه دلیل این حواشى براى گوهر خیراندیش 
به وجود آمد اما به نظر من این بازیگر، فردى متین، باشخصیت و پیشکسوت در عرصه بازیگرى است که نباید به 

راحتى با قضاوت غلط او را به حاشیه برانیم.
سلطانى خاطرنشــان کرد: قطعاً باید عوامل شکل گیرى این حواشى مشخص شــوند؛ هر هنرمند یک زندگى 
شخصى دارد که ممکن است فیلم یا عکسى از زندگى شخصى اش او را به حاشیه ببرد، باید قبل از قضاوت بیشتر 
تحقیق کرد تا دلیل اتفاقات رخ داده مشخص شود. متأسفانه در جامعه ما قضاوت کردن کار ساده اى شده و گویا 
در وضعیت قرنطینه که همه شرایط روحى سختى دارند و ترس ابتال به کرونا نیز در جامعه وحشت آفریده برخى 

با حاشیه سازى براى هنرمندان خود را سرگرم مى کنند.
او افزود: هر کس که محبوب شده و جایگاهى در سینما یا تلویزیون به دست آورده قطعًا مراحلى را طى کرده و 
اگر امروز مردم او را دوست دارند، او یک سرمایه براى هنر کشور به حساب مى آید. گوهر خیراندیش از بازیگران 
قدیمى است که چارچوب و اصول کار و زندگى در ایران را مى شناسد و اگر امروز حاشیه اى براى او به وجود آمده 

باید همه این مسائل را در نظر بگیریم و بدانیم که او از پیشکسوتان عرصه بازیگرى 
است و مدت هاست بدون حاشــیه در این عرصه فعالیت داشته و این اتفاقات 

نمى تواند در شأن او باشد. گوهر خیراندیش بازیگر جوان و تازه واردى 
نیست که بخواهد با حاشیه سازى براى خود مطرح شود.

این بازیگر در پایان تأکید کرد: به هر حال طى سال هاى 
اخیر چهره هاى دوست داشــتنى بسیارى از تلویزیون 

حذف شــدند و این اتفاق به هیچ عنــوان نمى تواند 
اتفاقى خوشــایند باشــد. به نظر من بهتر است 

تلویزیون از یکسرى مسائل چشم پوشى کند 
و به خصوص براى هنرمندان پیشکســوت 
این حواشى را کنترل کرده و اجازه ندهد که 
چنین اتفاقاتى رخ دهد. یک بازیگر تازه وارد 
ممکن اســت براى مطرح شدن دست به 
رفتارهاى عجیبى بزند که بخواهد معروف 
شود اما بازیگرى چون گوهر خیراندیش 

قطعًا چنین کارى نمى کند و اگر حاشیه اى 
امروز براى او به وجود آمــده اتفاقى بوده و 

انتظار مى رود که رفتار ســنجیده ترى 
با او شود. از دســت دادن هنرمندان 

محبوب و دوست داشــتنى براى 
تلویزیون هزینه هاى بسیار باالیى 

دارد.

گوهر خیراندیش بازیگر تازه واردى نیست که 
بخواهد با حاشیه سازى مطرح شود

شروع دوباره فیلمبردارى «پایتخت» چه زمانى است؟ 

ابتکار جالب ستاره بالیوود براى کمک به افراد نیازمند
نظر بگیریم و بدانیم که او از پیشکسوتان عرصه بازیگرى 

 حاشــیه در این عرصه فعالیت داشته و این اتفاقات 
 گوهر خیراندیش بازیگر جوان و تازه واردى

ه سازى براى خود مطرحشود.
 کرد: به هر حال طى سال هاى 

شــتنى بسیارىاز تلویزیون 
 به هیچ عنــوان نمى تواند 

. به نظر من بهتر است 
ئل چشم پوشى کند 

دان پیشکســوت
و اجازه ندهد که  ه
ک بازیگر تازه وارد 
ح شدن دست به 
 بخواهد معروف 
وهر خیراندیش 

د و اگر حاشیه اى 
ـده اتفاقى بوده و 

ــنجیده ترى
 هنرمندان 
نى براى
ر باالیى 
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رئیس کمیته اســتیناف فدراسیون فوتبال 
گفت: هیچ واکنشى به بیانیه سپاهان نشان 

نمى دهم، چون به آنها توهین شده است.
علیرضا صالحى در گفت وگویى، در خصوص 
بیانیه  باشگاه سپاهان که در آن اعالم کرد 
اظهارات ســخیف عضو کمیته اســتیناف 
نشانه بى شائبه بودن اعالم رأى این کمیته 
نیست، اظهار داشت: باشگاه سپاهان این 
صحبت ها را           علیه کمیتــه مطرح کرده، به 
خاطر مصاحبه اى که مهدى دادرس انجام 
داد. بحث شــائبه و طرفدارى نیست. این 
اظهارات برگرفته از نــوع ادبیات دادرس 
اســت و ارتباطى به کل کمیته ندارد. آقاى 
دادرس از لحاظ ادبیــات گفتارى این طور 
است. ما هم بارها این را           به عرض مسئوالن 
فدراسیون رساندیم که اگر بخشنامه اى و 

دستورالعملى صادر مى شود که فقط روساى 
کمیته ها صحبت کنند، باید جارى و سارى 
باشد اما متأســفانه به این موضوع اصًال 

توجهى نمى شود.
صالحى ادامه داد: تا این کــه کار به اینجا 
رسیده و کمیته اى که سالیان سال کارش 
را           انجام مى دهد و مى تــوان گفت آرایى 
که صادر کرده مورد قبول جامعه حقوقى و 
فوتبال و افرادى که نگاه حقوقى به مسائل 
دارند بوده، یــک مصاحبه این چنینى تمام 
زحمات آن کمیته و یک فدراسیون را           بر باد 

مى دهد.
رئیس کمیته استیناف در خصوص مصاحبه 
مهدى دادرس  تصریح کرد: از این مصاحبه 
دفاع نمى کنیم و تمام مسؤولیت آن برعهده 
شخص مصاحبه کننده اســت. از آقایان 

مسئول در فدراسیون هم خواهش مى کنیم 
در مورد این موضوع بررسى و پیگیرى کنند. 
من این را           در زمان آقایان تاج و کفاشــیان 

گفتم و االن هم مى گویم.
صالحى افزود: ایــن صحبت ها موضع ما 
نیســت، یک اظهارنظر شخصى است که 
دادرس انجام داده،  تــا دلتان بخواهد هم 
از این ادبیات او در تمام این ســال ها و در 
فضاى مجازى وجود دارد. کمیته استیناف 
باالترین مرجع رسیدگى رکن قضایى است 

و جایگاه خاصى دارد.
وى در مورد این که آیا واکنشــى به بیانیه 
ســپاهان علیه کمیته استیناف دارد، عنوان 
کــرد: من هیچ واکنشــى به آنها نشــان 
نمى دهم، چون به آنها توهین شــده و در 
بیانیه شــان هم این را           گفتند. من ایراد را           

متوجه شخصى مى دانم که این صحبت ها 
را           انجــام داده، آنها گفته اند که شــکایت 
مى کنیم. اگر قانون این حق را           برایشان قائل 
شده، باید این حق را           اعمال کنند. همیشه 
این را           گفته ام. حتى آیین نامه به آن ها اجازه 
مى دهد بــه دادگاه CAS بروند،  این حق 
هر کسى اســت، کما این که درخواست 
تجدیدنظر حقشان بود و نمى توانم جلوى 
حق کسى را           بگیرم. مرجعى که مى خواهد 
رســیدگى کند دالیل و مدارك را           مى بیند. 
اگر این حکم نقض یا تأیید شود حق آن ها 
است. من نه از نقض آن خوشحال مى شوم 
و نه تأیید آن. چون من نظر قضایى خودم 
را           با همکارانم بررسى کردم و با آیین نامه 
تطبیق دادیم و آنچه که بود را           نوشــتیم نه 

برخالف حقیقت و آیین نامه.

به سپاهانى ها توهین شده است
شکایت حقشان است

ستاره باشگاه کوناك اسپور ترکیه و سابق باشگاه ذوب آهن اصفهان، 
ممکن است انتقال بزرگ ترى را تجربه کند.

 شــاید در روزهاى گذشــته بیش از همیشــه نام گلنوش خسروى به 
گوش تان خورده باشد؛ ستاره شاهین شهرى فوتبال ایران که توانسته 
لقب جوان ترین لژیونر تاریخ فوتبــال بانوان را به نام خود کند و 
حاال مى خواهد به روند موفقیــت آمیز خود ادامه دهد. او 
که چند روز دیگر شــمع تولد 19 سالگى خود را فوت 
مى کند، روزهــاى متفاوتــى را در دوران قرنطینه 

کرونایى مى گذراند.
ستاره فوتبال ایران چند روز قبل در مصاحبه اى با 
ورزش سه، از چگونگى لژیونر شدنش و ترانسفر 
از تیم ذوب آهن اصفهان به کوناك اسپور ترکیه 
گفت و اعالم کرد که به تنهایى روزهاى کرونایى 
را در قرنطینه اجبارى خانگى به سر مى برد؛ اما 

آخرین خبر از فوتبال ترکیه، حاکى از آن است که مسئوالن لیگ فوتبال بانوان درصدد آن 
هســتند تا به صورت چند گروهى براى هر تیم اجازه شروع تمرینات را بدهند و به صورت 
فشــرده 6 هفته باقیمانده از لیگ را هم دنبال کنند و بتوانند پیش از رسیدن به ماه جوالى 

(تیرماه 99) پرونده فصل 2019 - 2020 را ببندند.
خسروى امسال در لیگ ترکیه توانسته در ترکیب اصلى تیمش حضور داشته باشد و شاید 
اوج درخشش او به چندماه قبل و در ماه ژانویه 2020 بازگردد؛ جایى که او در مصاف پایانى 
نیم فصل نخست لیگ، توانست ناجى تیمش باشد و با دو گل و دو پاس گل درخششى چشم 
نواز را به اجرا در آورد. او که در بال راست و چپ تیمش به عنوان وینگر به کار گرفته مى شود، 
سرعت بسیار باالیى نیز دارد و همین امر سبب شده است تا در بیشتر بازى هاى در ترکیب 

تیمش قرار گیرد.
با توجه به درخشش او در پیراهن کوناك اســپور، با پایان فصل لیگ ترکیه شاید او به تیم 
دیگرى برود. هر چند او قراردادى دو ساله با آنها دارد اما او در زمان انتقال اش از ذوب آهن به 
کوناك اسپور، بندهایى را در قراردادش لحاظ کرده که حاال به او اجازه جدایى را در صورت 

گرفتن پیشنهاد بهتر مى دهد.

گلنوش در انتظار یک انتقال بزرگ تر
ستاره باشگاه کوناك اسپ
ممکن است انتقال بزرگ
 شــاید در روزهاى گذشــ
گوش تان خورده باشد؛ ست
لقب جوان ترین لژی
حاال مى خوا
که چندر
مى کند
کرونا
ستار
ورز
از تی

گفت
را د

گ

سرمربى تیم فوتبال فوالد خوزستان معتقد است فوتبال 
ایران در حال پسرفت است هرچند تمایلى به اظهار نظر 

درمورد شرایط حال حاضر تیم ملى ندارد.
فوالد در این فصل با جوادنکونام توانسته تا اینجا دررده 
ششم قرار بگیرد ضمن اینکه با توجه به یک بازى کمتر 
این تیم به همراه استقالل آن ها این شانس را دارند که 
در صورتى که مسابقات آغاز شود بتوانند به کسب سهمیه 
آسیایى نزدیک شوند. اتفاقى که با توجه به جاه طلبى هاى 
کاپیتان ســابق تیم ملى در عرصه مربیگرى براى فوالد 
مى تواند قابل دسترسى باشــد. نکونام گفت و گویى  در 
مورد مســایل مختلفى انجام داده که بخش هایى از آن 

را مى خوانید:
شرایط فوالد   در روزهاى کرونایى 

در شروع فصل با توجه به بودجه اى که به من اعالم شده 
بود، تیم را بستیم و برنامه ما این بود که به ثبات برسیم تا 
فصل بعد شرایط تیم را بهتر کنیم. در باشگاه فوالد آقاى 
مهندس محمدى و آقاى آذرى زحمت زیادى مى کشند 
و من خوشحالم که با این افراد کار مى کنم. در نیم فصل 
توانستیم بازیکنان مد نظرمان را جذب کنیم و االن شرایط 
را براى خودمــان به گونه اى رقم زدیم کــه بتوانیم نیم 
نگاهى به باالى جدول داشته باشیم. از تالش هاى آقاى 

آذرى تشکر مى کنم که به تیم و من روحیه مى دهند. به 
نظر من جاى چنین مدیرانى در فوتبال ایران خالى است.

ادامه داشتن یا تعطیلى لیگ 
اکثر مواضعى که اعالم شده براى این بوده که هر کسى 
به نفع تیم خود صحبت کرده است اما از روز اول گفتیم و 
االن هم مى گوییم که سالمت مردم و جامعه از هر چیزى 
مهم تر اســت. هر زمانى که از طریق وزارت بهداشــت 
تشخیص داده شد و صالح دیدند که بازى ها برگزار بشود، 
ما بازى مى کنیم. خون ما از فوتبال است و دوست داریم 
همین فردا دوباره مسابقات ادامه داشته باشد.قطعا همه 
تیم ها نیاز به چهار هفته زمان براى آماده سازى دارند اما 
باید ببینیم تصمیم براى ادامــه بازى ها چه زمانى گرفته 
مى شود. اگر قرار باشد لیگ برگزار نشود و نیمه کاره بماند، 
آن زمان باید تصمیمات را نهادهاى باال دســتى بگیرند 
چون یک تیم باید سهمیه آســیا بگیرد و یک تیم سقوط 
کند و قهرمان مشخص شود. به خاطر همین مساله فکر 

نمى کنم لیگ تعطیل شود و امیدوارم ادامه پیدا کند.
پاداش کارلوس کى روش 

پاداش، حق کارلوس کى روش بود. در کل خوب شد که 
پول پاداش را کى روش گرفــت چون اگر به او نمى دادند 
معلوم نبود چه مى شــد. من در دو دوره براى تیم ملى در 

جام جهانى بازى کرده ام اما کسى یک ریال به من پاداش 
نداد چون این پاداش ها به ما نمى رســید و نمى دانیم چه 
اتفاقى برایش رخ مى داد. مــن مى گویم حتى اگر خارج 
از عرف بوده کــه نبوده، من موافــق پرداخت پاداش به 
کى روش هســتم چون خدمتى که کى روش به فوتبال 
ایران کرد باعث شد شــخصیت فوتبال ما 15 سال جلو 

برود.
پاداش صعود جام جهانى 2018 

در قراردادم بندى وجود داشت که پاداش صعود دریافت 
کنم اما آقاى تاج خودش را به آن راه زد که مثًال متوجه این 
مسائل نیست. در آن زمان نه پاداش صعود به ما دادند و 
نه حتى دستمزد ما پرداخت شد. امیدوارم صحبت هاى ما 
باعث بیدارى آقایانى بشود که خودشان را به خواب زده اند. 
من به عنوان مربى حق و حقوقم را نگرفتم. پاداش صعود 
هم تا روزى که در تیم ملــى بودم به من تعلق مى گرفت 
اما نیازى ندارم این پول ها را بگیرم. خدا را شکر به اندازه 
خودم دارم اما خوشحالم پول (پاداش) در ایران نماند که 

آن را حیف ومیل کنند.
آینده تیم ملى 

پســرفت. فوتبال ما در حال پســرفت اســت. من کلى 
مى گویم و کارى به اتفاقات ندارم.

جواد نکونام: کى روش فوتبال ما را پانزده سال جلوتر برد

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد کشور میزبان مسابقات جام ملت هاى آسیا باید حداقل 8 تا 10 
ورزشگاه در سطح بین المللى داشته باشد.

نوشته روزنامه الشرق االوسط، شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در خصوص انتخاب میزبان جام ملت هــاى 2027 گفت: چین فقط 3 

سال دیگر تا برگزارى مسابقات 2023 فرصت دارد و به اعتقاد من 
باید براى کشورى که قرار است میزبان دوره بعدى مسابقات باشد 
مهلت بیشترى در نظر بگیریم. با توجه به توسعه مسابقات در جام 
2019 امارات رقابت ها را با حضور 24 تیم برگزار مى کنیم و این 
یعنى برگزارى 51 مسابقه که الزم است حداقل 8 تا 10 ورزشگاه 

بین المللى در اختیار داشته باشیم. 
الشرق االوسط در همین حال اعالم کرد کشورهاى عربستان و قطر 

به شکل رسمى آمادگى خود را براى میزبانى از مسابقات جام ملت هاى 
آسیا در سال 2027 اعالم کرده اند در حالى که کشورهاى ازبکستان ، اردن 

و عراق هم مایل به میزبانى از این رقابت ها هستند. کشورهاى آسیایى به منظور 
اعالم آمادگى خود تا دو ماه دیگر وقت خواهند داشت. فدراسیون فوتبال ایران هم بنا بر اعالم سخنگوى 

فدراسیون نامزد میزبانى این مسابقات در سال 2027 شده است!

10 استادیوم بین المللى مى خواهید آقایان!

محمدرضا زنوزى، مالک باشگاه تراکتور چند روز قبل صحبت هاى تندى علیه على خطیر و  نصیرزاده 
انجام داد و آنها را به کم کارى در پرونده هاى محوله با بازیکنان خارجى متهم کرد. اتهاماتى که آتش 
اختالف و درگیرى لفظى میان او و معاون سابق استقالل را شروع کرد و دامنه آن تا چند روز با مصاحبه 
خطیر و بیات (مشاور زنوزى) علیه یکدیگر ادامه داشت. در ال به الى این جدل لفظى و پیگیرى اینکه 
حق با چه کسى است، کمتر چیزى که به آن توجه شد دلیل خشــم زنوزى و صحبت هاى تند او بود. 
ماجرا از احکام سنگینى است که علیه باشگاه تراکتور و به واسطه شکایت سه بازیکن خارجى فصل 

گذشته این تیم است.
کوین کنستانت، هرى اروین و آنتونى استوکس 3 بازیکنى هستند که با شکایت علیه باشگاه تراکتور 
حکم گرفتند و هرکدام مبالغ قابل توجهى از این باشــگاه طلبکار شدند. نکته جالب توجه اینجاست 
که هیچکدام از این 3 بازیکن حتى یک فصل کامل هم براى تراکتور بازى نکردند. کنستانت که به 
دلیل بیمارى حتى یک دقیقه هم به میدان نرفت و استوکس و اروین هم در دوران حضور در تراکتور 
بى نظمى هاى متعددى داشته و در نهایت در پایان فصل قراردادشــان را یک طرفه فسخ کرده و به 

تیم هاى دیگر پیوستند.
با این وجود اســتوکس حکم 400 هزار یورویى و اروین حکم 100 هزار یورویى علیه باشگاه گرفتند 
و دعواى تراکتور با کنســتانت هم در نهایت به محکومت 700 هزار یورویى باشگاه + 120 هزار یورو 

جریمه تاخیر منجر شد.
یک جمع و تفریق ساده نشان مى دهد که تراکتور یک میلیون و 320 هزار یورو باید به این سه بازیکن 
بپردازد که با قیمت حدود 17 هزار تومانى یورو به رقمى بیشــتر از 22 میلیارد تومان بدهى از سوى 

تراکتور مى رسیم.
پیگیرى هاى انجام شده از باشگاه تراکتور نشان مى دهد که خطر محرومیت به خاطر بدهى هاى ذکر 
شده "فعًال" تراکتور را تهدید نمى کند چرا که تنها حکم قطعى ابالغ شده براى باشگاه مربوط به پرونده 
کنستانت است و در مورد اروین و استوکس هنوز ابالغیه اجرایى به دست باشگاه نرسیده و اینکه بعد 
از ابالغ رسمى حکم، باشــگاه فرصت 20 روزه براى اعتراض و ارجاع پرونده به CAS دارد که خود 
همین موضوع هم حدود 4 تا 5 ماه (با توجه به کند شدن رســیدگى به پرونده ها در شرایط کنونى به 
دلیل شیوع ویروس کرونا) زمان مى برد تا حکم قطعى و نهایى صادر شده و از آن به بعد باشگاه فرصتى 
براى پرداخت رقم نهایى دارد که ممکن است در دادگاه تجدید نظر کمتر از چیزى که تا کنون در نظر 

گرفته شده هم بشود.
از ســوى دیگر این 3 پرونده در حال حاضــر تنها پرونده هایى 
هستند که تراکتور درگیر آنهاست و پرونده بدهى فعال دیگرى 

از سوى این باشگاه در کمیته هاى فیفا وجود ندارد.
با این وجود زنوزى بابت شکست تراکتور در پرونده بازیکنانى 
که حتى به صورت کامل در اختیار این تیم نبوده و بازى نکردند 
به شدت عصبى اســت و حتى اگر مبلغ مورد نظر به نصف آن 
چیزى که تا کنون تعیین شده هم کاهش پیدا کند بازهم مبلغ 

قابل توجهى است که بدون دلیل از جیب تراکتور 
و مالک خصوصى آن رفته است.

در نهایــت اینکه خطــر محرومیت 
تراکتــور از 1 تــا 3 پنجــره نقل و 
انتقاالتى در نهایــت و در صورت 
عدم پرداخت این بدهى ها وجود 
دارد ولى همانطور که گفته شد 

این اتفاق به ایــن زودى ها 
تراکتورى هــا را تهدیــد 

نمى کند

22 میلیارد دیگر از دست مى رود

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى مورخ 1398/08/12 
در نظر دارد نسبت به ساخت و نصب و تجهیز و راه اندازى و بهره بردارى از پروژه 
خدماتى رفاهى بین راهى شــهردارى واقع در شمال کمربندى گلدشت از طریق 
مشارکت و  سرمایه گذارى با بخش خصوصى (مشــارکت به صورت مدنى ) اقدام 
نماید. لذا متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم  (مؤید توانایى فنى و 
مالى ) جهت دریافت اسناد و مدارك از تاریخ 1399/02/04 به مدت 15 روز کارى به 
آدرس گلدشت بلوار  امام خمینى (ره ) شهردارى گلدشت دفتر امور سرمایه گذارى 

و مشارکت ها مراجعه نمایند. 

آگهى فراخوان دعوت به مشارکت (نوبت  اول)

مهدى غالمى- شهردار گلدشت  

چاپ دوم

م الف: 823359
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ابالغ رأى
شماره پرونده: 548/98 شماره دادنامه:  707- 98/11/28 مرجع رسیدگى: شعبه دوم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: ابراهیم رحیمى ریزى- نشانى: زرین شهر خ ولى عصر 
(عج) روبروى درمانگاه ش بهشتى خوانده: زهرا رنجبر گندمانى فرزند على ضامن- نشانى: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده 
و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى 
مینماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دادخواســت خواهان آقاى ابراهیم رحیمى ریزى 
بطرفیت خانم زهرا رنجبر گندمانى بخواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بابت یک فقره 
رسید عادى پرینت حساب بانکى به انضمام خسارت تأخیر و تأدیه و هزینه به شرح تقدیمى 
شورا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازى منجمله پرینت که مؤید واریز 
مبلغ 200/00/000 ریال به حساب شماره 9899943/83 و با توجه به اینکه وقت رسیدگى 
و نشر آگهى در روزنامه خوانده در جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز ارسال ننموده 
است همگى حکایت از ذمه خوانده نسبت به خواهان دارد دعوى خواهان را ثابت تشخیص و 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 522 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 3/250/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 98/10/15 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان 
مى باشد. د/11/30 م الف:  826799 محمدرضا ملت- قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان/2/182
ابالغ رأى

شماره پرونده: 652/98 شماره دادنامه: 20- 99/1/27 مرجع رسیدگى: شعبه دوم حقوقى 
شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: کاظم جعفرى فرزند تقى- نشانى: زرین شهر خ ش 
بهشتى ك ش خادمیان پ 27 خواندگان: آقاى مهدى صراف فرزند محمدرضا 2- فاطمه 
ابراهیمى ورزنه فرزند حسین- نشانى: هر دو مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: 
شــورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص 
دادخواست خواهان آقاى کاظم جعفرى بطرفیت 1- آقاى مهدى صراف فرزند محمدرضا 
2- خانم فاطمه ابراهیمى فرزند حســین مبنى بر الزام خواندگان به انتقال ســند رســمى 
یکدستگاه اتومبیل ســوارى پژو به شــماره انتظامى 559 ب 43 ایران 67 با احتساب کلیه 
خسارات قانونى وارده مقوم به مبلغ 185/000/000 ریال شورا با عنایت به اوراق و محتویات 
پرونده و تصویر مبایعه نامه مورخ 96/10/25 و استعالم از پلیس راهور که حاکى از آن است 
که مالکیت خودرو به نام خوانده شماره 2 خانم فاطمه ابراهیمى ورزنه مى باشد و توجهًا به 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخ 99/1/17 و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى 
در جلسه رسیدگى  حضور نیافتند و الیحه اى نیز ارسال ننموده اند لذا شورا مستنداً به مواد 10 
و 219 و 220 و 225 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خوانده شماره 2 به انتقال سند مالکیت خودرو پژو 
پارس به شماره انتظامى 559 ب 43 ایران 67 به نام خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/312/000 ریال بابت خسارت دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و 
اما در خصوص خوانده ردیف 1 مستنداً به ماده 89 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون فوق الذکر رد دعوى را صادر و 
اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 
لنجان مى باشد. د/1/30 م الف: 826238 محمدرضا ملت- قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان/2/183
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- کشور بهادرى بیرگانى 2- ابراهیم ارزانى بیرگانى 
دادخواستى به خواسته الزام به انتقال ســند به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین 
شهر تقدیم به کالسه 21/99 ش8ح ثبت و براى روز مورخ 99/4/11 ساعت 6 عصر تعیین 
وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 

شوراى تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست ئ ضمائم به 
دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت 
رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 826692 شعبه 

هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر/2/184
مزایده مورد وثیقه

شــماره آگهى: 139903902004000014 تاریخ آگهى: 1399/02/08 شــماره پرونده: 
139704002004000104 آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9700886- دو 
دانگ از ششدانگ پالك ثبتى به شماره 1656 فرعى از 17 اصلى مفروز و مجزا شده از 611 
فرعى از اصلى مذکــور واقع در بخش 5 ناحیه اداره ثبت اســناد و امالك غرب اصفهان به 
مساحت 165/36 مترمربع به آدرس: اصفهان رهنان خیابان ابوذر- روبروى بانک صادرات- 
جنب بانک سپه- داخل کوچه- انتهاى بن بست 16 (شهید سید على موسوى)- کدپستى 
8187985456 که سند مالکیت آن بشماره چاپى 449668 سرى د سال 93 در صفحه 464 
دفتر امالك جلد 1112 ذیل شماره 246194 بنام محمد شریفى رنانى فرزند حسین شماره 
شناسنامه 281 تاریخ تولد 1338/06/15 صادره از اصفهان داراى شماره ملى 1290116563 
بعنوان مالک دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان موضوع پالك فوق، ثبت و صادر گردیده 
است با حدود: شماال: دیوار بدیوار بطول10 ده متر به شماره باقیمانده ششصد و یازده فرعى* 
شرقًا: دیوار بدیوار بطول 16/80 شانزده متر و هشتاد سانتیمتر به شماره باقیمانده ششصد 
و یازده فرعى* جنوبًا:  در سه قسمت دوم آن غربى است. اول درب و دیوار بطول 1/80 یک 
متر و هشتاد سانتیمتر به کوچه منسده دوم دیوار بدیوار بطول 0/30 سى سانتیمتر به شماره 
باقیمانده ششصد و یازده فرعى سوم دیوار به دیوار بطول 8/20 هشست متر و بیست سانتیمتر 
به شماره باقیمانده ششصد و یازده فرعى* غربًا: در سه قسمت اول دیوار بدیوار بسول 9/10 
نه متر و ده سانتیمتر به شماره ششصد و ده فرعى دوم درب و دیوار است بطول 4 چهار متر به 
بن بست سوم دیواریست بطول 3/40 سه متر و چهل سانتیمتر به شماره ششصد و ده فرعى* 
که طبق نظر هیات کارشناســان مورخ 98/11/29 ملک مورد نظر عبارتست از: ساختمان 
مسکونى داراى عرصه اى بمســاحت 36/165 مترمربع (طبق سند ابرازى) و زیربناى کل 
بمساحت حدود 508 مترمربع شــامل چهارطبقه و چهار واحد با اسکلت بتونى و سقفهاى 
تیرچه و بلوك که در زمان بازدید طبقات زیرزمین، همکف،  و دوم آن در حد سفتکارى (گچ 
و خاك و نصب چارچوب دربها و نصب پنجره هاى آلومینومى بدون شیشه) بود و فقط طبقه 
اول آن تکمیل شده بنحوى که پوشش کف ســرامیک و پوشش بدنه کاغذ دیوارى داراى 
آشپزخانه Open با کابینت از جنس MDF و هایگلس،  دربهاى داخلى چوبى، سیستم 
گرمایش پکیج و سیستم سرمایش کولر آبى میباشد، در قسمت مشاعات سنگهاى راه پله 
اجرا شده است و حیاط فاقد کفسازى و محوطه سازى میباشد، ساختمان فاقد پارکینگ مى 
باشد،  مطابق تصویر مدارك ابرازى ساختمان داراى پروانه ساختمانى بشماره 14765/21 
مورخ 23/12/82 از شهردارى منطقه 11 اصفهان بوده لیکن فاقد پایانکار میباشد و حسب 
اظهارات منصرف فعلى (آقاى کریم شریفى) ســاختمان مذکور داراى تخلفات ساختمانى 
میباشد. ملک داراى انشعابات آب و برق و گاز مى باشد. با توجه به موارد فوق الذکر و با توجه 
به وضعیت موجود و موقعیت محل ملک، نوع کاربرى (مســکونى) مساحت ملک و در نظر 
گرفتن نوع مصالح بکار رفته در بنا، قدمت بنا، شــرایط عرضه و تقاضا در نظر گرفتن جمیع 
جهات ارزش تمامت شش دانگ عرضه و اعیان مذکور، جمیعًا به مبلغ 6/220/000/000 
ریال شش میلیارد و دویست و بیســت میلیون ریال ارزیابى و اعالم شده است که 2 دانگ 
مورد وثیقه به مبلغ 2/073/333/333 ریال (دو میلیارد و هفتاد و ســه میلیون و ســیصد و 
سى و سه هزار و سیصد و سى و سه ریال) میباشد. که دو دانگ مورد وثیقه طى سند رهنى 
22492- 95/05/24 در رهن اقاى جواد ملک محمد قرار گرفته است محل برگزارى مزایده: 
((از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 99/02/27 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود.)) مزایده از مبلغ پایه مبلغ 2/073/333/333 ریال شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطع آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 

ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد- ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان مورخ 99/2/11 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شــرکت در جلسه مزایده باید مبلغ ده درصد مبلغ پایه 
مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى 
کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را طى فیش مربوطه حداکثر ظرف مدت 5 روز به حساب صندوق ثبت تودیع نماید در 
صورتى که ظرف مدت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننماید،  مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و بحساب خزانه واریز خواهد شد. در غیر این صورت عملیات فروش از 
درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. م الف:827503 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/2/185 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به میالد ابراهیم پناه دادخواســتى به خواسته الزام به 
انتقال سند به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 99 / 10 ش 8 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 25/ 3 / 99 ســاعت 45/ 5عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 825686 /م الف - مدیر دفتر شعبه 8 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/186  
حصر وراثت

آقاى احسان مستغاثى به شماره شناســنامه 2461 با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 99 / 60  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شــادروان پروین بزرگ نیا فرزند آقا رضا  بشناسنامه شماره 3726 در تاریخ 
30/ 10 / 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از1 – احسان مستغاثى نام 
پدر کیوان شماره شناسنامه 2461 نسبت با متوفى فرزند 2- پیمان مستغاثى نام پدر کیوان  
شماره شناسنامه 403 نســبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد گردید . 824746 /م الف –شاه نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/2/187 

فقدان سندمالکیت
آقاى بهروز پاریاب زاده گان طى وکالت نامه شماره 81365 مورخه دفترخانه اسناد رسمى 10 
کرج به وکالت از آقاى اسمعیل یداله مقدم فرزند ابوالقاسم با ستناد دو برگ استشهادیه شهود 
رسما گواهى شده است مدعى مفقود شدن سند مالکیت به شماره چاپى 902198  ششدانگ 
یک قطعه زمین تحت پالك ثبتى 9193 / 406 واقع در بخــش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( 
شاهین شهر ) در صفحه 83 دفترامالك 238 صادر و تسلیم گردیده که  بموجب سند انتقال 
به شماره 99172 مورخ 27  / 10/ 1383 دفتر19 اصفهان به او انتقال قطعى یافته و اظهار 
داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجائى مفقود اعالم شده و تقاضاى صدور سند مالکیت 
المثنى نموده است ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد . 824774 /م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک شاهین شهر/2/188 
حصروراثت

 محمد حسین منتظرى داراى شناسنامه شماره 901 به شرح دادخواست به کالسه 9900095 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم 
بیگم کاظمى بشناســنامه 12512 در تاریخ 98/4/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد حسین منتظرى ش ش 901 ، 
2. طاهره منتظرى ش ش 819 ، 3. فاطمه منتظرى ش ش 897 همگى  فرزندان. 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. 826726/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد2/189
حصروراثت

 سعید ایمانى پور  داراى شناسنامه شماره 595 به شرح دادخواست به کالسه 9900103 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر ایمانى 
پور بشناسنامه 29960 در تاریخ 98/12/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سعید ایمانى پور  ش ش 595 ، 2. مسعود ایمانى 
پور  ش ش 1238 ، 3. مهرداد ایمانى پور  ش ش 934 ، 4. فاطمه ایمانى پور  ش ش 665 ، 
(فرزندان متوفى)، 5. مهین ایمانى ش ش 520 (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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 826771/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/190
اخطار اجرایى 

شماره 544/98 به موجب راى شماره 1477 تاریخ 96/8/18 حوزه 5 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مهدى اکبرى به نشانى تهران 
لویزان مجتمع پامچال - 8635811 محکوم اســت به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
شش میلیون و هفتصد هزار تومان  بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ دویست و بیست و 
پنج هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از سر رسید 96/3/3 لغایت 
اجراى حکم در حق خواهان صادر مى نماید.محکوم له: قاسمعلى رحیمى  به نشانى: حاجى 
آباد خ امام غربى مغازه جوشــکارى الیاس رحیمى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکــوم 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 اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. 826819/م الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/2/191
حصروراثت 

فضل اهللا فاضل  داراى شناسنامه شماره 355 به شرح دادخواست به کالسه 9900083 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه 
رجبیان  بشناســنامه 14601 در تاریخ 98/5/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فضل اهللا فاضل  ش ش 355 ، 2. حیدر 
على زمانیان ش ش 54 ، 3. قنبر على زمانیــان ش ش 22439 ، 4. بهرام زمانیان ش ش 
22438 ، همگى فرزنــدان متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى نــدارد. 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. 826827/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد2/192
حصروراثت 

محمد والیتى داراى شناسنامه شماره 2303 به شرح دادخواست به کالسه 9900078 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا جمشیدیان 
بشناسنامه 7 در تاریخ 98/12/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محمد والیتى ش ش 2303 ، 2. مرضیه والیتى ش ش 
271 ، 3. راضیه والیتى ش ش 719 ، 4. اعظم والیتى ش ش 661 ، 5. معصومه والیتى ش 
ش 1091 (فرزندان متوفى )متوفى به غیر از نامبــردگان 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. 826839/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/193

ســنگاپور درپى پاك شدن اســتان هوبئى چین از آثار 
ویروس کرونا، امروزه به کانون جدید انتشار و شیوع این 

ویروس در آسیا تبدیل شده است.
تازه ترین آمار حاکى اســت که 14 هــزار و 951 نفر در 
سنگاپور به کووید – 19 مبتال شــده، 14 نفر بر اثر ابتال 
به این بیمارى جان باختــه و 1128 نفر بهبود یافته اند. 
وزارت بهداشت سنگاپور تأیید کرد که اکثر موارد ابتالى 
جدید به این بیمــارى، مربوط به کارگــران خارجى در 

سنگاپور است.
سنگاپور کشورى با پنج میلیون و 850 هزار نفر جمعیت 
که به اقتصاد درخشان و سیستم بهداشت و درمانى خود 

مى بالد، از ژاپن در زمینه ابتال به کرونا پیشى گرفته است.
با این حال، وزارت بهداشــت ســنگاپور اعالم کرد که 
شــمار موارد جدید ابتال به کرونا از متوسط 31 مورد در 
روز در طول یک هفته، به 21 مورد در روز در هفته گذشته 

کاهش یافته است.
بیش از یک میلیــون و 600 هزار شــهروند خارجى در 
سنگاپور زندگى مى کنند و از این تعداد، تقریبًا 41 درصد 

مجوز کار دارند.
قرنطینه در سنگاپور براى مؤ سســات آموزشى به اجرا 
گذاشته شــده و اکثر دفاتر ادارى به منظور ریشه کنى 

شیوع کرونا تعطیل شده است.

محققان در سراســر جهان در تالشند تا یک واکسن را 
براى درمان ویروس کرونا پپدا کننــد. در حال حاضر، 
بیش از 70 آزمایش واکسن در سراسر جهان انجام شده 
است اما شــاید تا زمانى که این واکســن قابل استفاده 
شود حدود دو سال زمان الزم باشد. اکنون برخى افراد 
مى گویند در صورت عــدم تولید واکســن چه اتفاقى 

مى افتد؟
دکتر «جف کونگ»، متخصص بیمارى هاى عفونى در 
دانشگاه تورنتو مى گوید اگر واکسن ایجاد نشود، درصد 
مشخصى از جمعیت براى ایجاد آنچه به عنوان «ایمنى 
گله» شناخته مى شــود، باید آلوده شوند. کونگ گفت: 

«ایده ایمنى گله این است که افراد به اندازه کافى در یک 
جمعیت از ابتال به ویروس مصون هستند، زیرا قبًال آلوده 
شده اند، یا واکسینه شده اند بنابراین دیگر هیچ فردى 
براى انتشار ویروس وجود ندارد؛ بنابراین با این فرض که 
بعد از یک بار ابتال به ویروس، برابر آن مصونیت دارید، 

مى توانید بیش از نیمى از جمعیت را سالم نگه دارید.»
اما، کونگ و بسیارى دیگر از کارشناسان به این واقعیت 
اشــاره مى کنند که در حال حاضر مشــخص نیســت 
مصونیت چه مدت  طول مى کشــد، یا حتى افرادى که 
به این ویروس آلوده شده اند از ابتالى مجدد محافظت 

مى شوند یا خیر. 

سنگاپور؛ کانون جدید شیوع 
کرونا در آسیا

اگر واکسن کرونا کشف نشود 
چه اتفاقى مى افتد؟

دهن کجى معاون «ترامپ»
معاون رئیس جمهورى آمریکا در جریان    ایسنا|
بازدید از «مایو کلینیک» در ایالت مینه سوتا، با وجود هشدار 
قبلى از زدن ماسک امتناع کرد که به نوعى زیر پا گذاشتن 
اعتبـار یکـى از معتبرترین مراکـز و دانشـگاه هاى علوم 
پزشکى جهان بود. تصاویر حاکى از آن است که «مایک 
پنس»، معاون رئیـس جمهورى آمریکا بدون پوشـیدن 
ماسک با کارکنان بیمارستانى و یکى از بیماران در اتاقى 
شلوغ دیدار کرد. این کلینیک معتبر در بیانیه اى اعالم کرد، 
لزوم استفاده از ماسک صورت به دفتر مایک پنس اطالع 
داده شده بود. معاون «دونالد ترامپ» گفته است از ماسک 
استفاده نکرده است چون براساس اطالعات مرکز کنترل و 
پیشگیرى از بیمارى ها، ماسک ها به جلوگیرى از شیوع این 
ویروس توسط افراد مبتال کمک مى کند و او مبتال نیست. 

مردان بیش از زنان به کرونا 
مبتال شدند

معـاون درمـان وزیـر بهداشـت، درمان    ایرنا |
و آموزش پزشـکى در نشسـت خبـرى که بـه صورت 
ویدیو کنفرانس از وزارت بهداشـت برگزار شد، در پاسخ 
درباره تفاوت جنسیتى بین مبتالیان و فوتى هاى کرونا 
گفت: آمارهاى ما نشـان مـى دهد که میـزان ابتال چه 
سـرپایى و چه بسـترى و فوتى در مردان بیـش از زنان 
است. البته این در همه دنیا به علت حضور بیشتر مردان 
در کسب و کار و جامعه است. البته در مورد جزئیات آن و 
اینکه میزان ابتال و فوتى مردان چقدر بیشتر از زنان است 

در آینده اطالع رسانى مى کنیم./1753

در مورد «بیل گیتس»، بنیانگذار مایکروسافت در حال 
حاضر شــایعه هاى زیاد و تئورى هاى توطئه در فضاى 
اینترنت در چرخش اند. اما کدام شایعه ها بى اساس اند و 

آیا در برخى رگه هایى از واقعیت نهفته است؟
بیل گیتس، بنیانگذار شرکت «مایکروسافت»، پیش تر 
در اظهار نظرى، پیامدهاى پاندمى کرونا در جهان امروز 
را «همه گیــرى اول» نامیده بود و تأثیــر آن را با تأثیر 
«جنگ جهانى دوم» بر انسان در قرن گذشته مقایسه 
کرده بود. گیتس هشــدار داده بود که این همه گیرى و 
پیامدهاى آن، ســال هاى درازى با ما خواهد بود. او در 
سال 2015 هم در یکى از نشست هاى همایش جهانى 
«تِد»، نه ســالح اتمى که «ویروس» و «پاندمى» را 
بزرگ ترین تهدید آینده بشــر نامیده بود. حاال با شیوع 
کرونا و تالش براى تهیه واکســنى علیه این بیمارى، 

شایعات در مورد گیتس هم باال گرفته است.
گیتس در مصاحبه اى که روز یک شنبه (26 آوریل)، با 
CNN انجام داد گفت: «کسانى هستند که مى خواهند 

به این مســئله با عینک سیاســى و نه با عینک علمى 
نگاه کنند.» خبرگزارى آلمان در مقاله اى در مورد بیل 
گیتس، یکى از ثروتمندترین مــردان جهان، به ادعاها 
و شــایعه هاى زیادى که در مورد او در فضاى اینترنت 
در حال چرخش اســت، پرداخته و آنها را راستى آزمایى 

کرده است:

شایعه نخست:
بیــل گیتــس مى خواهد در رونــد مقابله بــا ویروس 
جدید، میکروچیپ هایى در بدن مردم جاســازى شود 

(میکروچیپ ایمپلنت) تا به این ترتیب کنترل کامل را 
به دست بگیرد.

واقعیت این است که گیتس در ماه مارس گذشته نوشت، 
زمانى خواهد آمد کــه «گواهینامه هــاى دیجیتال» 
اطالعاتى در اختیار خواهند گذاشــت؛ در این مورد که 

مثًال چه کســى پس از ابتال به ویروس کرونا از بیمارى 
جان سالم به در برده یا علیه بیمارى واکسینه شده است 
(البته در صورتى که تا آنزمان واکسن موجود باشد). این 
گفته ها با اطالعات مربوط به دیگــر پروژه هاى کامًال 
متفاوت مورد حمایت نهاد او، آمیخته شده است. براى 

نمونه مى توان به تحقیقات بر روى تشخیص دیجیتال، 
تکنیکى که واکســن را در تابش مادون قرمز بر روى 
پوست بدن نشــان مى دهد یا روش هاى پیشگیرى از 
باردارى، با کاشت میکروچیپ ها اشاره کرد. این پروژه ها 

هیچ ارتباطى با ویروس کرونا ندارند.

شایعه دوم:
گیتس سازمان جهانى بهداشت را تأمین مالى مى کند.

در این مورد اغراق شده است. همزمان باید گفت، نهاد 
گیتس واقعًا یکى از بزرگ تریــن اهداکنندگان به این 

سازمان است.
واقعیت این اســت که در ســال مالى 2019- 2018 
کمک هاى مالــى بنیاد گیتس بــه ارزش 367 میلیون 
و 700 هــزار دالر بــه پروژه هــاى ســازمان جهانى 
بهداشت ســرازیر شــد. به این ترتیب این بنیاد پس از 
آمریکا بــا 553 میلیون دالر، بزرگ تریــن اهداکننده 
به این ســازمان بــود. منتقــدان احتمــال مى دهند 
که گیتــس زمینه هایــى که ایــن کمک هــا باید در 
آن هزینــه شــوند را مشــخص و بــه ایــن ترتیب 
بــراى ایــن ســازمان جهانى تعییــن مســیر کرده

 است.

شایعه سوم:
گفته مى شود که نهاد گیتس تأمین مالى تهیه واکسن 
کرونا را به عهده گرفته اســت، البته به همراه ثبت حق 

انحصارى آن.
ســند و مدرکى که براى اثبات این ادعا به آن اشــاره 
مى کنند، ثبت حق انحصارى مؤسسه اى مورد حمایت 
این بنیاد در ســال 2015 با عنــوان «کرونا ویروس» 
اســت. اما در مورد این مؤسسه، مســئله نه «ویروس 
کرونا ســندروم حــاد تنفســى 2»  که تهیه واکســن 
علیه یک نــوع ویروس طیور از خانــواده ویروس هاى 

کروناست.

شایعه هاى کرونایى در مورد «بیل گیتس»  روى موج کووید-19
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حصروراثت 
حسن معینى داراى شناسنامه شماره 647 به شــرح دادخواست به کالسه 9900094 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید 
معینى بشناسنامه 3762 در تاریخ 98/12/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. کیان معینى ش ش 1081031921 ، 2. 
روژان معینى  ش ش 1081428457  ( فرزندان )، 3. سیما طیبى ش ش 3860 (همسر 
) ، 4. احترام امیرى ش ش 23481 (مادر )، 5. حسن معینى  ش ش 647 (پدر)، متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

826855/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/194
اخطار اجرایى

 شماره 912/98 به موجب راى شــماره 1189 تاریخ 98/11/28 حوزه سوم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حسن طهماسبى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ ششــصد و سى هزار تومان بابت 
اصل خواسته و پرداخت  مبلغ یکصد و شصت و دو هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و 
خسارت تاخیردرتادیه از مورخ  اقامه دعوى 7/16/ 98لغایت اجراى حکم در حق خواهان 
صادر مى نماید محکوم له: علیرضا حســینى به نشــانى: نجف آباد بلوار آیت ا.. ایزدى 
جنب گاراژ اصفهان پالك 5 ماده 34قانون اجــراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 

ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایــى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 826857/م الف-شــعبه سوم شــوراى حل اختالف 

نجف آباد/2/195
اخطار اجرایى

 شماره 825/98 به موجب راى شماره 1001 تاریخ 98/11/7 حوزه 5 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه آریا یوسفى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت  
مبلغ ســه میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه هاى دادرســى و نشرآگهى و خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ 94/4/30 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له اجرایى و پرداخت 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى محکوم مى باشد.محکوم له: فاطمه جعفرى 
فرزند سید محمد رضا به نشــانى: آزادگان بلوار عطار خ بســیج کوى نرگس پ 6 ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را 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 اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 826669/م الف-شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/196
اصالحیه 

شماره کالسه: 39/99 بدینوسیله اعالم مى گردد که در خط دهم  آگهى حصر وراثت  به 
شماره م الف 823913 در روز نامه نصف جهان به اشتباه طاهره شفیق جزى زده شده بود 
که تصحیح ( طاهره خسروى چاله سیاهى  ) مى باشد مى گردد . م الف: 823913 شعبه 

ویژه حصر وراثت شاهین شهر/2/197

آگهى تغییرات
شــرکت الستیک ســازى ملت صنعت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 6867 
و شناســه ملــى 10260279776 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العــاده مورخ 1398/09/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :احمد بصیرى 
جزى کد ملى 1287755100 و مهدى 
بصیرى جزى کد ملى 1284767965 
و الهام بصیرى کد ملى 1292100192 
به عنــوان اعضاء اصلــى هیئت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب شــدند. 
موسســه حسابرســى ارقام نگر آریا 
بشــماره ثبت 17755 و شناســه ملى 
10100617632 و محسن کلباسى با 
کد ملى 1287385745 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (827923)

آگهى تغییرات
شــرکت پردیس فالت قاره سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 60416 و شناســه ملى 
14007558698 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/10/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - محمدحســین قاضیا به 
شماره ملى 1293035882 بعنوان رئیس 
هیئت مدیــره، امید متین آذرى به شــماره 
ملــى 1288327919 بعنــوان مدیرعامل 
و ســید محمود ســجادى به شــماره ملى 
1286856574 بعنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. - 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و نایب رئیس هیئت 
مدیره متفقاً و با مهر شــرکت معتبر است. - 
ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (827984)

آگهى تغییرات
شــرکت پردیس فــالت قاره ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 60416 و شناسه 
ملــى 14007558698 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/10/24 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: - روزنامه کثیراالنتشــار نسل فردا 
جهت درج آگهــى هاى شــرکت تعیین 
شد. - سیدمحمود سجادى به شماره ملى 
1286856574، امید متین آذرى به شماره 
ملى 1288327919 و محمدحسین قاضیا 
به شــماره ملى 1293035882 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - غالمرضا عطایى 
کچویى به شماره ملى 1170969925 به 
سمت بازرس اصلى و فرشاد لطفى به شماره 
ملى 1130181014 به سمت بازرسان على 
البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (827979)

تاسیس
شــرکت با مســئولیت محدود نگین کویر سبحان 
درتاریخ 1399/01/30 به شــماره ثبت 2196 به 
شناســه ملى 14009083244 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس، 
راه اندازى و بهره بردارى از دفتر پیشخوان خدمات 
دولت و بخش عمومى غیر دولتى و دفتر ارتباطات و 
فناورى اطالعات (ICT) روستایى. درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى 
: اســتان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش 
مرکزى ، شهر درچه پیاز، محله شهدا ، کوچه شهید 
روح االمین بهارلو [28] ، بلوار شهید عباسپور ، پالك 
0 ، طبقه همکف کدپستى 8431795579 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم 
نجمه تمدن به شماره ملى 4610009102 دارنده 
10000 ریال سهم الشرکه خانم سوگند قهرمان به 
شماره ملى 4622598965 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه آقاى ســید مهدى آل داود به شماره 
ملى 5409741757 دارنده 490000 ریال سهم 
الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانــم نجمه تمدن به 
شماره ملى 4610009102 و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود خانم سوگند قهرمان به شماره ملى 
4622598965 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اســالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى با امضاء آقاى ســید مهدى 
آل داود منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضــوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (827962)

آگهى تغییرات
شرکت الستیک ســازى ملت صنعت سهامى خاص به 
شماره ثبت 6867 و شناسه ملى 10260279776 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :احمد بصیــرى جزى کد 
ملــى 1287755100 به عنوان رئیــس هیئت مدیره 
-مهدى بصیرى جــزى کد ملــى 1284767965 به 
عنوان عضو هیئت مدیــره و مدیرعامل - الهام بصیرى 
کد ملى 1292100192 به عنــوان نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (828014)

ویروس کرونا در بلندمدت چه عوارضى دارد؟
خوشبختانه از زمان شیوع ویروس کرونا، تعداد زیادى 
از  افرادى که به این بیمارى مبتال شدند بهبود یافتند 
و از بیمارستان مرخص شــدند. با این حال محققان 
مى گویند مرخص شــدن از بیمارستان براى افرادى 
که سخت ترین شکل این ویروس خطرناك جدید را 
تجربه کرده اند، به معناى پایان یافتن کامل عوارض 
بیمارى نیست. اگرچه دانشــمندان هنوز اطالعات 
زیادى در باره تأثیرات ماندگار ناشى از عفونت شدید 
ویروس کووید-19 ندارند اما آگاهى از اطالعاتى که 

در این زمینه به دست آمده ضرورى است. 

 ریسک تأثیرات در کدام بیماران باالتر 
است؟

مسلماً شدت بیمارى در همه  کسانى که به کووید-19 
مبتال مى شوند، یکسان نیست. ممکن است مشکالتى 
همچون ضعف و خستگى یا سرفه و درد قفسه سینه 
مدتى بعد از بهبودى نیز کسانى را که بیمارى خفیفى 
را تجربه کرده اند همراهى کند. اما شرایط براى همه 
بیماران اینطور نیست. از یک دیدگاه کلى، افرادى که 

خطر تأثیرات بلندمدت کووید-19 در آنها باالســت 
کسانى هســتند که به پنومونى مبتال شده و نیاز به 
اکســیژن پیدا کرده اند و در این حالت تست کروناى 
آنها مثبت اعالم شده اســت. جمعیت هاى پرخطر 
شامل موارد زیر هستند: افراد باالى 65 سال، بیماران 
دیابتى، بیماران مبتال به بیمارى هاى مزمن کبد، ریه، 
قلب و کلیه، افرادى که ضعف سیستم ایمنى دارند و 

افراد چاق.

 تأثیــرات فیزیکــى طوالنــى مدت 
کووید-19

کووید-19 یک عفونت تنفســى ویروســى است، 
بنابراین اصلى ترین تأثیر ماندگار بیمارى، سیســتم 
تنفسى را درگیر مى کند. کســانى که در حد متوسط 
تا شــدید به بیمارى مبتال شــده اند ممکن است به 
مدت طوالنى به آسم مبتال شــوند یا از تنگى نفس 
و سختى تنفس رنج ببرند. این افراد همچنین ممکن 
اســت در دوره بیمارى خود دچار سندروم دیسترس 
حاد تنفسى(ARDS) شوند که یک آسیب خطرناك 

براى ریه هاست. ARDS یک شرایط اورژانسى است 
و بیمارانى که بر این شــرایط غلبه کرده اند، اغلب به 
درمان طوالنى مدت و یک روند توان بخشى طوالنى 
نیاز دارند. افزون بر این، کووید-19 میزان التهاب در 
بدن را به طرز چشمگیرى افزایش مى دهد، شرایطى 
که مى تواند به آسیب سایر قسمت ها و بافت ها منجر 
شود. پزشــکان اکنون مى دانند که برخى از بیماران 
ممکن است به دلیل نارسایى ریه در درازمدت دچار 
آســیب هاى مغزى، کلیوى و قلبى شوند. مطالعاتى 
که در چین انجام شده نشان داده است شیوع صدمات 
کلیوى و قلبى در بیماران مبتال به کرونا باالتر ازحد 
طبیعى  اســت. در جهان غرب نیز برداشت مشابهى 

وجود دارد.  
«واشــنگتن پســت» به تازگى در مقاله اى نوشت: 
«پزشکان سراسر جهان شــواهدى در دست دارند 
که نشان مى دهد ویروس کرونا ممکن است باعث 
التهاب قلب، بیمارى حاد کلیــه، اختالالت عصبى، 
لخته شــدن خون، آســیب روده و مشکالت کبدى 
شــود.» در نهایت اینکه گذراندن چندین هفته زیر 

دستگاه تنفس یا در رختخواب با بى اشتهایى و بدون 
قدرت حرکت، مى تواند سیستم اسکلتى عضالنى را 
تضعیف کند. به این معنا که بسیارى از بیماران ممکن 
است بعد از بیمارى ضعیف شوند و مشکالت حرکتى 

را به عنوان عوارض بیمارى تجربه کنند.

 تأثیرات بلندمدت بر مغز
سالمت مغز انسان وابسته به تأمین مداوم اکسیژن 
براى این اندام حیاتى است و عفونت هاى تنفسى ریه 
ناشى از ویروس هایى مانند کووید-19 ممکن است 
به میزان قابل توجهى اکسیژن رسانى  به مغز را کاهش 
دهد. در نتیجه، این احتمال وجــود دارد که بیماران، 
عالیم  مشــکالت عصبى را هم در طول بیمارى و 
هم بعد از آن تجربه کنند. سردرگمى، کاهش توانایى 
تمرکز، مشــکالت حافظه و نوسانات خلقى برخى از 
عالیم شناختى است که بیماران مبتال به کووید-19 
ممکن است از آن رنج ببرند. محققان هنوز مطمئن 
نیســتند که این عالیم مى تواند چه مدت ماندگارى 

داشته باشد.

مطالعات زیادى در مورد فواید ســالمتى افرادى که خرما 
مصرف مى کنند، انجام شده است. یک مطالعه که در سال 
2003 در این زمینه انجام شد، نشان مى دهد که خرما یک 
غذاى کامًال ایده آل است که طیف وسیعى از مواد مغذى 
اساســى را براى بدن تأمین کرده و بالقوه فواید سالمتى 

زیادى دارد.
در نتیجه گیــرى این مطالعه آمده اســت که خرما حاوى 
حداقل 15 ماده معدنى از جمله سلنیوم (Selenium) است؛ 
سلنیوم عنصرى است که اکنون بسیارى از محققان معتقدند 
یک ماده ضد سرطان قوى و تقویت کننده قوى سیستم 
ایمنى است. این مطالعه همچنین نشان داد که خرما حاوى 
23 نوع اسید آمینه و برخى اســیدهاى چرب اشباع نشده 
بسیار خوب مانند اســید پالمیتولیک، اولئیک، لینولیک و 

لینولنیک است.
باید توجه داشــت که براى بهره مندى از فواید خرما الزم 
نیست یک تن خرما مصرف کرد بلکه تنها با مصرف سه 
عدد خرما در روز مى توان از نتایج بسیار شگفت انگیز آن 

بهره برد.
مصرف خرما مى تواند روشى ســالم و مؤثر براى تقویت 
سریع انرژى در بدن باشد. بنابراین زمانى که احساس کمبود 
انرژى مى کنید مى توانید به جاى مصرف نوشــیدنى هاى 
انرژى زا تنها خرما مصرف کنیــد. به عالوه جویدن خرما 
موجب کالرى ســوزى و در نتیجه هوشــیارتر شدن فرد 

مى شود.
از سوى دیگر فیبرهاى غذایى موجود در خرما باعث مى شود 
که انرژى حاصل از مصرف خرما براى مدت طوالنى ترى 
در بدن بماند و از بروز احساس ضعف و گرسنگى که بعد از 

مصرف سایر شیرینى ها ایجاد مى شود، پیشگیرى شود.
خرما به ویژه مملو از فیبر است. فیبرهاى محلول در خرما به 
دفع آب از دستگاه گوارش و درنتیجه درمان یبوست کمک 
مى کند از طرف دیگر خرما با کمک بــه ایجاد تعادل در 

دستگاه گوارش براى درمان اسهال نیز مفید است. مصرف 
روزى چند عدد خرما روشى سریع و مؤثر براى براى رفع 
هرگونه ناراحتى روده اســت زیرا به تقویت باکترى هاى 

خوب در دستگاه گوارش کمک مى کند.
همانطور که گفته شد، خرما مملو از منیزیم، مس، منگنز و 
سلنیوم است و مطالعات نشان مى دهند که سلنیوم به اندازه 

زیادى به پیشگیرى از ابتال به سرطان کمک مى کند.
خرما همچنین یک ماده غذایى فــوق العاده براى تقویت 
استخوان ها و مقابله با بیمارى هایى مانند پوکى استخوان 
است. مصرف خرما به ویژه با افزایش سن که استخوان ها 

به تدریج ضعیف مى شوند، مفید است.
کم خونى گسترده تر از چیزى اســت که تصور مى رود و 
معموًال نتیجه مستقیم رژیم غذایى غربى است.خرما مملو 
از آهن است و به همین ترتیب یک منبع غذایى عالى براى 
کمک به تعادل سطح آهن در بیماران مبتال به کم خونى و 

در نهایت افزایش انرژى و قدرت کلى بدن آنهاست.
شواهد زیادى وجود دارد مبنى بر اینکه خرما براى سالمت 
قلب مفید است، به ویژه اگر خرما را یک شب خیس کنید و 
سپس آنها را خرد کنید و صبح به صورت ناشتا مصرف کنید.

مقادیر باالى پتاسیم براى قلب بسیار خوب است و مطالعات 
نشان داده اند که به کاهش خطر ابتال به سکته مغزى و سایر 

بیمارى هاى مرتبط با قلب کمک مى کند.
همچنین این میوه شیرین قهوه اى کمک فوق العاده اى به 
 LDL (کلسترول بد) مى کند؛ به گفته پزشکان LDL کاهش
عامل عمده   ابتال به مسائل قلبى از جمله حمالت قلبى و 

سکته مغزى است.
خرما همچنین حاوى مقادیر زیادى «گوگرد آلى» اســت 
که مشخص شده براى کاهش واکنش هاى آلرژیک مفید 
است. بر اساس مطالعه اى که در سال 2002 میالدى انجام 
شد، ترکیبات گوگرد آلى مى توانند به کاهش تعداد و شدت 

عالئم SAR (رینیت آلرژیک فصلى) کمک کنند.

روزى 3 عدد خرما مصرف کنید

شماییم همراه  اخبار    روزترین  به  با 
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اندازه دور کمر عالوه بر اینکه بر روى زیبایى اندام تأثیر 
مى گذارد، رابطه مستقیم با سالمت فرد نیز دارد که در این 

مطلب به چگونگى این ارتباط اشاره مى شود.
تجمع چربى ها در اطراف شــکم مى تواند باعث ایجاد 
مقاومت به انسولین در بدن شود و زمینه بروز پیش دیابت 
یا دیابت نــوع 2 را فراهم کند. ابتال به فشــار خون باال 
به دلیل تنگ شدن بافت عروق خونى هم از دیگر عوارض 
افزایش اندازه کمر است. معموًال احتمال بروز سکته هاى 
قلبى و مغزى در افراد داراى شکم هاى بزرگ بسیار بیشتر 

از دیگر افراد است.
میزان استاندارد سایز کمر براساس استخوانبندى، سن 
و جنس افراد متغیر است اما براساس یک استاندارد کلى 

توصیه مى شود که خانم هاى بزرگ سال اجازه ندهند سایز 
کمرشان بیشتر از 86 سانتیمتر و آقایان بزرگسال بیشتر 

از 101 سانتیمتر شود.
اگر براساس تعاریف باال متوجه شدید که سایز کمرتان 
زیاد است و سالمت تان در معرض خطر قرار دارد، انجام 

دادن ورزش هاى هوازى مانند درجا زدن، 

طناب زدن، دویدن، دوچرخه سوارى یا شنا کردن براى 
کاهش اندازه کمر بسیار مؤ ثر خواهد بود. از طرف دیگر، 
شما باید مقدار غالت نشاسته اى مانند نان، سیب زمینى، 
برنج و ماکارونى را به همــراه مقدار چربى هاى دریافتى 

به طور قابل توجهى در رژیم غذایى کاهش دهید.

اندازه دور کمر چند باید باشد که فرد سالمى محسوب شویم؟

شبهات زیادى درباره اینکه آیا مخلوط کردن 
مایعات گرم به همراه عسل مفید است یا خیر 

وجود دارد اما آیا حقیقت دارند؟ 
از دیرباز عســل به عنوان یک مایع طالیى 
شــفابخش که خواص دارویى زیادى دارد 
مورد استقبال قرار مى گرفته است. عسل خام 
از نظر طبیعت ضدباکترى است و این موضوع 
کامالً اثبات شده مى باشد. این ماده به عنوان 
داروى خانگى نیز پذیرفته شده است که در 
درمان هاى زیبایى پوست و مو و حتى درمان 
زخم هاى کوچک نیز کابرد دارد. با این حال 
این واقعیت وجود دارد که هرگز نباید عسل 

را در آبگرم و شیرداغ حل کرد.
 برخى افراد معتقدند که مصرف عسل گرم 
مى تواند کشنده باشد! به این علت که حل 
کردن مایعات در قندها باعث آزاد شــدن 
ماده اى مى شود که این ماده سرطان زاست. 
این موضوع نه تنها براى عسل، بلکه براى 
تمامى موادى که حاوى قند هستند نیز صدق 
مى کند. گرم کردن عســل تا دماى باالتر از 
40 درجه سانتیگراد براى بدن مى تواند مضر 
باشد زیرا مواد مغذى موجود در آن از بین مى 
روند اما قطعاً سبب مرگ نمى شود.بهترین 
راه لذت بردن از عسل همراه شیر این است 
که ابتدا شیر را گرم کنید و صبر کنید تا کمى 
خنک شود سپس عسل را به آن اضافه کرده 

و میل کنید. 

سم مهلک در کمین 
عالقه مندان به 
شیر عسل داغ



آنگاه خداى سبحان ، از زمین درشتناك و از زمین هموار و نرم و از آنجا که زمین 
شیرین بود و از آنجا که شوره زار بود، خاکى بر گرفت و به آب بشست تا یکدست 
و خالص شد. پس نمناکش ساخت تا چسبنده شد و از آن پیکرى ساخت داراى اندام ها 
و اعضا و مفاصل. و خشکش نمود تا خود را بگرفت چونان سفالینه  و تا مدتى معین و 
زمانى مشخص سختش گردانید. آنگاه از روح خود در آن بدمید. آن پیکر گلین که 
جان یافته بود، از جاى برخاست که انسانى شده بود با ذهنى که در کارها به جوالنش 

موال على (ع)درآورد.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاىروز ششم ماه مبارك رمضان:
ِض َمْعِصَیتَِک َوالتَْضِرْبنى بِِسیاِط نَقَِمتَِک َوَزْحِزْحنى  اَللّـُهمَّ ال تَْخُذلْنى فیِه لَِتَعرُّ

فیِه ِمْن ُموِجباِت َسَخِطَک، بَِمنَِّک َواَیادیَک، یا ُمْنَتهى َرْغَبِه الّراِغبیَن.
خدایا! در ایــن روز بــه علــت روى  آوردن  بــه نافرمانیت خوارم مســاز و 
تازیانه هاى عذابت را بر من مزن و از آنچه موجب خشم و سخط تو است دورم 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىکن، به حق احسان و نعمت هایت، اى آخرین حد اشتیاق مشتاقان!

پیروآگهى انحالل منتشره درروزنامه رســمى شــماره 21472 مورخ 11 / 09 / 1397 صفحه 52 و دراجراى ماده 225 
الیحه اصالحى قانون تجارت ازکلیه بســتانکارانى که ازشــرکت مذکور مطالبات یاادعایى دارند،دعوت مى نمایدکه 
حداکثرظرف مدت 6 ماه ازتاریخ انتشار اولین آگهى بادردست داشتن مدارك ومستندات مربوطه به مدیرتصفیه شرکت 
سیدمازیارمیر به کدملى 1819625850 به نشانى استان اصفهان،شهرستان اصفهان،بخش مرکزي،شهراصفهان،ملک 
شهر،بلواردوستان،کوچه شهرزاد،پالك 2،ساختمان فانوس،طبقه دوم وکدپستى 8196617344 مراجعه نمایند.بدیهى 

است باانقضاى مدت فوق الذکرهیچ ادعایى پذیرفته نمیشود.

آگهى دعوت ازبستانکاران شرکت فراسوى خدمات و کار جى سهامى خاص 
ثبت شده به شماره 36858 و شناسه ملى 10260544306

سید مازیار میر - مدیر تصفیه شرکت فراسوى خدمات و 
کار جى سهامى خاص در حال تصفیه 

پیروآگهى انحالل منتشره درروزنامه رسمى شماره 21487 مورخ 28 / 09 / 1397 صفحه 148 و دراجراى ماده 225 الیحه اصالحى قانون 
تجارت ازکلیه بستانکارانى که ازشرکت مذکور مطالبات یاادعایى دارند،دعوت مى نمایدکه حداکثرظرف مدت 6 ماه ازتاریخ انتشار اولین 
آگهى بادردست داشتن مدارك ومســتندات مربوطه به مدیرتصفیه شرکت ســیدمازیارمیر به کدملى 1819625850 به نشانى استان 
اصفهان،شهرستان اصفهان،بخش مرکزي،شهراصفهان،ملک شهر،بلواردوستان،کوچه شــهرزاد،پالك 2،ساختمان فانوس،طبقه دوم 

وکدپستى 8196617344 مراجعه نمایند.بدیهى است باانقضاى مدت فوق الذکرهیچ ادعایى پذیرفته نمیشود.

آگهى دعوت ازبستانکاران شرکت خدماتى بازرگانى 
امداد نیرو گستر سهامى خاص ثبت شده به شماره 13630 و 

شناسه ملى 10260346440

سید مازیار میر - مدیر تصفیه شرکت خدماتى بازرگانى امداد نیرو گستر
 سهامى خاص در حال تصفیه

  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت صنایع شیمیایى پلیمر ایران  - سهامى خاص دعوت مى شود در 
جلسه مجمع عمومى فوق العاده   که رأس ســاعت  00 : 09  صبح  مورخه  23 /  02 / 1399 روز  سه شنبه    به  
آدرس پل فلزى بوستان سعدى جنب بانک کشاورزى    به کد پستى 8175656771    تشکیل مى گردد  حضور 

بهم رسانید.
دستورجلسه  :مجمع عمومى فوق العاده   ساعت  00 : 09   صبح مورخه  23 /  02  / 1399 

-تغییر نشان ى  

آگهى دعوت شرکت  صنایع شیمیایى پلیمر ایران  
 سهامى خاص شماره ثبت  8933   شناسه ملى 10260300242  

هیئت مدیره شرکت

حراج حضورى
مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد دو دستگاه خودرو و تعدادى گوشى تلفن همراه نو را  از طریق 

حراج حضورى به فروش برساند:

محل بازدید 
اصفهان- جاده شیراز- بعد از شهرك آزمایش-کوچه خلیج فارس 60 (گوشى تلفن همراه)

اصفهان: اتوبان فرودگاه- جنب پل پایگاه هشتم شکارى-پارکینگ فجر(پژو پارس)
(FH کامیون)-اصفهان: اتوبان فرودگاه-سه راهى فرودگاه- جنب کارخانه کافى کوال

ند. ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ        پ ب صد  ت ۲۰  ی با رم  ران  یدا
- یک دستگاه کامیون کشنده ولووFH (480) مدل 1390 قابل شماره گذارى به همراه کفى ماموت

-یک دستگاه سوارى پژو پارس مدل 1385
(G630 - U10 و  H30-U10 مدل هاى )تعداد 415 دستگاه گوشى تلفن همراه هوآوى -

زمان بازدید
دوشنبه  مورخ 99/02/15 از ساعت 9 الى 13

زمان برگزارى حراج
سه شنبه مورخ 99/02/16 از ساعت 9/30 صبح

محل برگزارى حراج:
اصفهان- خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شــهید غالمى، روبروى دبیرستان 

باهنر، کانون فرهنگى، تربیتى همدانیان
تلفن تماس: 43- 36283540- 031

هفته فرهنگى اصفهان با گرامیداشت روز ملى خلیج فارس 
از فراز عمارت عالى قاپو به پایان رسید.

به گواه تاریخ، شــاه عباس اول پــس از راندن ازبک ها و 
عثمانیان از خاك ایران به صرافت پایان دادن به ســلطه 
صد ســاله پرتغالى ها در خلیج فارس افتاد و امام  قلى خان 
حاکم فارس و یکى از ســرداران صفوى را مأمور نبرد با 

پرتغالى ها کرد.
پیروزى هاى امام قلى خان و بازپس گیرى بندر گمبرون 
(بندرعباس کنونى)، هرمز و قشــم از چنگ امپراطورى 
پرتغال، نام او و شــاه عباس اول را در تاریخ جاودان کرد، 
در حالى که گویند این فرمــان از فراز عمارت عالى قاپوى 

اصفهان صادر شده است.
چند سالى اســت که اهمیت این واقعه و اثرگذارى آن بر 
تحوالت منطقه و اثر آن بر افول امپراطورى پرتغال باعث 
شده دهم اردیبهشت ماه با نام روز ملى خلیج فارس اعتبار 
گیرد و چه اتفاق مبارکى که پایان هفته فرهنگى اصفهان 

با آغاز روز ملى خلیج فارس قرین شود.
هفته فرهنگى اصفهان که بــا اجراى 95 عنوان برنامه به 
صورت مجازى از سوم تا نهم اردیبهشت برگزار شد اختتامیه 
متفاوتى را تجربه کرد؛ از فراز ایوان عمارت زیباى عالى قاپو 

و در آستانه روز ملى خلیج فارس.
«خلیج فارس ســومین خلیج بزرگ جهان از نظر پهنه و 
اولین خلیج از نظر موقعیت اســتراتژیک است»؛ محمد 
عیدى معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان سخنان خود در اختتامیه هفته 
فرهنگى اصفهان و گرامیداشــت روز ملى خلیج فارس با 

عنوان "مروارید فیروزه اى" را اینگونه آغاز کرد.
به گفته او، خلیج فارس بر طبق تمام اسناد تاریخى جهان 
همیشه فارس بود و نقشه هایى که از پیش از میالد در دست 
ماست مؤید همین نکته است و نیم نگاهى به اسناد تاریخى 

در کتابخانه هاى بزرگ جهان ما را به این نکته مى رساند.
عیدى گفت: نقشه جهاِن "آناکســیماندر" در سال ششم 

پیش از میالد، نقشــه "هکاتئوس" در ســال پنجم پیش 
از میالد، نقشــه "پیترو کوپو" در 1620 میالدى و نقشه 
جهانى که از سال 1689 برجاى مانده است مؤید نام خلیج 

فارس است.
او از نامگذارى این خلیج با نامى جعلى از ســوى اتحادیه 
عرب ابراز تأســف کرد و افزود: هیچ مستند تاریخى براى 

این نام وجود ندارد.
رییس ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى شهردارى 
اصفهان، خلیج فارس را آبراهــه اى پرروایت و میراث دار 
تاریخ بشریت خواند که از همین آبراهه بود که سومریان، 
آکدیان و بابلیان از میان رودان به "موهن جو دارو" مى رفتند 
و در زمان هخامنشیان به فرمان داریوش، ساتراپ نشینان 
یونانى و دریانوردان فنیقى دســتور گرفتند که این آبراهه 
را بهتر بشناســند و ایرانیان در این زمان انطباق کاملى بر 
خلیج فارس یافتند و اهمیت آن را در شــکل یابى هویت 

ایرانى بازشناختند.

او ادامه داد: از آن روز یکــى از وظایف بزرگ ایران بانان و 
میراث داران ایران، حفظ و حراســت از خلیج فارس است. 
هر کسى در ایران بخواهد نام ایرانى بر خود بنهد و خود را 
نماینده مردم شریف ایران بداند، پاسدارى از خلیج همیشه 
فارس یکى از ارکان رکین حکومت دارى در ایران است؛ 
خلیجى که بخشــى از هویت تاریخى ما اســت و اسناد 
تاریخى داللت بــر تمام روایت هــاى گوناگونى دارد که 

هم پیوند با تاریخ بزرگ ایران است.
اما اختتامیه هفته فرهنگى اصفهان بــا هنرنمایى روزبه 
نعمت اللهى و گروهش بر فراز عالى قاپــو ادامه پیدا کرد؛ 
آنجا که خواند: «گر پاسبان گوید که ِهى بر وى بریزم جام 
مى/ دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم/ چرخ ار 
نگردد ِگرد دل از بیخ و اصلش برکنم/ گردون اگر دونى کند 

گردون گردان بشکنم.»
رییس ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى شهردارى 
اصفهان در بخش دیگرى از این برنامه راوى روایت راندن 

دشمن از پهنه خلیج  فارس شد.
محمدى عیدى افــزود: پس از قرون متمــادى فترت و 
همچنین استیالى عناصر متخالف بر سرزمین کهن بوم 
و بر ایران، صفویان آمده بودند تا هویت تاریخى این مرز و 
بوم را بازتولید کنند. آنها باید در دو ساحت تالش مى کردند؛ 
یکى ساحت معرفتى که مذهب شــیعه اثنى عشرى را به 
رسمیت شناختند و دوم، در ســاحت سرزمینى که باید در 
سه جبهه مى جنگیدند؛ با عثمانیان در غرب، با ازبکان در 
شرق و با پرتغالیان در جنوب که استعمارگران فزون خواهى 
بودند که در ســال 1507 میالدى بر خلیج همیشه فارس 

مسلط شدند.
او با بیان اینکه شاه عباس صفوى در سال 1006 هجرى 
قمرى پایتخت را اصفهــان برگزید، اضافــه کرد: چون 
اصفهان همواره تسهیل گر وظایف ایران بانى ایرانیان است. 
از اینجا بود که مى توانســت اهداف هویتى خود را چه در 
حیطه معرفتى و چه در حیطه سرزمینى به خوبى انجام دهد. 

به گفته معاون شهردار اصفهان، شاه عباس از کاخ عالى قاپو 
که نماد صالبت و اقتدار صفوى بود دستور اخراج پرتغالى ها 
را صادر کرد. در ســال 1610 میالدى بــه اله وردى خان 
فرمانرواى پرافتخار گرجى دستور داد تا بحرین را فتح کند 
و پس از مرگ او، امام قلى خان فرزند برومندش، گمبرون 
و هرمز را از دســت پرتغالى ها درآورد و پس از صد ســال 
استیالى پرتغالى ها خلیج فارس از یوغ استعمارگران پرتغالى 
خارج شد و این گونه سه ضلع هویت سرزمینى ایران احراز 

گردید و دولت ملى صفویه چهره گشود.
در ادامه، روزبه نعمت اللهى بــا اجراى قطعه خلیج فارس 
این پازل را تکمیل کــرد و و این ابیات ُحســن ختامى 
شــد بر اختتامیه هفته فرهنگى اصفهان: «آبى قلب تو 
خلیج فارس و هرمز/ شانه به شانه ات سلسله کوه البرز/ 
وسعت نام تو وسعت نام خورشــید/ جلوه خاك تو قرمز و 
سبز و ســپید/ این نه منم من، نه من منم من/ ذره خاك 

وطنم من.»

هفته فرهنگى اصفهان با اختتامیه اى متفاوت به پایان رسید؛

صید مروارید فیروزه اى از دل نصف جهان

نوبت اول

نوبت اول


