
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

دوشنبه 15  اردیبهشت  ماه 1399 /  4  مى 2020 / 10  رمضان 1441
سال هفدهم /شماره 3748 /  8  صفحه / 2000 تومان

     

با گذشت زمان چه بر سر کرونا خواهد آمد؟هشدار آتش نشانى اصفهان درباره افزایش تعداد مارکنسرت راك ایرانى در اینستاگراماصفهان در صدر استان هاى کم بارش هومن به جاى تابش؟ تکذیب شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مهمترین دالیل 
زوجین براى 

درخواست طالق

وضعیت «قرمز» در 4 نقطه استان اصفهان
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انتقال سهام عدالت 
به وراث متوقف شد

رد پاى احسان علیخانى 
در یک شرکت بورسى

ورزشگاه ها 
بدون تجمع 

بازگشایى مى  شوند خاموشِى 5
زیباترین سمفونى 

صلح جهانى

طاهره عزیزپور، روانشناس و مشاور خانواده درباره 
نکات کلیدى که زوجین باید در زندگى مشترك 
بدانند، اظهار کرد: برخى از زوجین که در ابتداى 

زندگى، وضعیت عاشقانه و موفقى را شروع کرده اند 
متأسفانه به دلیل نداشتن مهارت هاى زندگى ...

هر ساله در نخستین یک شنبه ماه ِمى که طبق 
تقویم میالدى روز جهانى خنده است، در پنج قاره 
دنیا جشنى به مناسبت بزرگداشت این روز برگزار 
مى شود. اولین جشــن هم در 11 ژانویه 1998 
توسط «مادان کاتاریا»، بنیانگذار «یوگاى خنده» 
با هدف بیدارى جهانى براى برادرى و دوســتى 
برگزار شــد. این پزشک هندى ســعى داشت با 
تمریناتى ترکیبى از تمرینات یوگایى تنفس عمیق 
و مراقبه  خنده، خنده بى دلیل را به شــاگردانش 
هدیه کند. چرا که به نظــر او خنده فواید زیادى 
دارد و حتى مى تواند موجب مثبت اندیشى  شود. 

اما به جرأت مى توان...
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هتل هاى اصفهان مهمان مى پذیرندهتل هاى اصفهان مهمان مى پذیرند
ضمن رعایت دستورهاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى و با استفاده از ضمن رعایت دستورهاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى و با استفاده از 5050 درصد ظرفیت؛  درصد ظرفیت؛ 
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اسامى شهرهاى کم خطر و پر خطر استان از نظر ابت ال به ویروس کرونا اعالم شد 

مهران مدیرى 
کتاب شعر 
منتشر مى کند

آذرى خیلى دوست دارد 
مدیر سپاهان شود

حرف هاى او کامال واضح است

طى روزهاى اخیر گمانه زنى هاى زیادى در مورد مدیریت باشگاه سپاهان در 
رسانه هاى مختلف مطرح شده و سعید آذرى هم یکى از نام هایى بود که براى 
مدیرعامل شدن نامش مطرح شد و به همین دلیل هم بود که عصر روز شنبه 

13 اردیبهشت روابط عمومى باشگاه سپاهان ...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

افزایش سرقت از 
مغازه و کاهش 
سرقت از منزل 
در 40 روز گذشته

رشد 87 درصدى سهام فوالدساز اصفهانى در سال 99
همزمان با رشد شاخص کل بورس صورت گرفته است
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هواى هواى 
رشـید را رشـید را 
همهم
 داشته باشید داشته باشید

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نســبت به فروش 2پالك زمین ویالیى واقع در دهکده فرهنگى 
تفریحى زاینده رود چادگان  بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید  لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى و در ساعات ادارى جهت بازدید از 

پالك هاى مزایده به واحد فنى دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود واقع در دو کیلو مترى شهر چادگان مراجعه نمایند.  
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.

1-موضوع مزایده عبارت است از فروش 2 پالك زمین ویالیى طبق شرح  زیر:

2-محل دریافت اسناد مزایده : دفتر امورحقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.
3- زمان دریافت اسناد مزایده : از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 99/2/31  است.

1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه 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: پیشنهاددهندگان مى بایست پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ  99/3/1 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 
امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 

5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  14 روز شنبه مورخ 99/3/3 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى 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-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.
9- شرح سایر اطالعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.

10- هزینه آگهى، کارشناسى و نقل و انتقال  به عهده برنده مزایده است.
11-هزینه طراحى نقشه و صدور پروانه بعهده برنده مزایده مى باشد.

12-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.
آدرس سایت سازمان:  www.sozi.ir          ایمیل سازمان: info@sozi.ir            تلفن سازمان: 32673080- 32673010

آگهى مزایده

   حمیدرضا جوادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود   حمیدرضا جوادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

چاپ اول

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)متراژشماره زمین ردیف
فروش بصورت نقد16-111100/2816/502/400/000
فروش بصورت نقد26-121000/2712/003/240/000

سازمان فرهنگى،اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر در نظر دارد به استناد مصوبات شماره هاى 
2774/ش مورخ 1398/11/20 و 2958/ش مورخ 1398/12/13 موارد زیر را از طریق مزایده عمومى 

به صورت اجاره به اشخاص حقیقى یا حقوقى به مدت دوسال واگذار نماید.
1-اجاره ماهانه محدوده فضاى یک عدد تابلوى تبلیغاتى واقع در رفوژ وسط بلوار عالمه مجلسى 

2-اجاره ماهانه کافى کتاب واقع در فرهنگسراى ادب و هنر گلدیس
متقاضیان میتوانند تا  آخر وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1399/02/24 براى دریافت اسناد مزایده 
به امور قراردادهاى سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر مراجعه و تا پایان وقت 
ادارى روز پنج شنبه مورخ1399/02/25 پیشنهادهاى خودرا تحویل دبیرخانه حراست شهردارى 

شاهین شهر نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید.
م.الف:820113

آگهى مزایده عمومى نوبت دوم

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهرروابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

چاپ دوم

نمهرانممهران م انهر
اکتابکتاب کتابک
ممنتشر م منتشرمرمنتش

طى
رسان
مدیر
13ا
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دبیر مرجع ملــى هیئت بین الدولى تغییــر اقلیم گفت: 
بارش هاى خوب دو ســال اخیر نشــان  دهنــده پایان 

خشکسالى ها یا ورود به ترسالى نیست.
صادق ضیاییــان تصریح کرد: تغییر اقلیم به ترســالى 
زمانى اتفاق مى افتد که ما در کشــور 30 ســال مداوم 
بارش هاى بیش از نرمال داشــته باشــیم. از این رو به 
راحتى نمى توان در مورد اقلیــم و تغییرات آن صحبت 
کرد. وى در ادامه ضمن اشــاره به اینکــه بارش ها در 
کشور طى دو سال اخیر نســبت به میانگین بلندمدت 
افزایش یافته اســت اما این اولین بار نیست که چنین 
اتفاقى در اقلیم ایران رخ مى دهد، گفت: در سال  شمسى 

بارشى 71 و 72 حدود 54 درصد افزایش بارش در کشور 
داشــتیم همچنین در ســال 76 نیز 40 درصد افزایش 
بارش گزارش شده اســت. همه اینها نشان مى دهد که 
وقوع بارش هاى بیش از نرمال در کشــور پیش از این 
ســابقه داشــته و منجر به ورود به دوره ترسالى نشده

 است.
دبیر مرجع ملى هیئت بین الدولى تغییر اقلیم با تأکید بر 
اینکه فراموش نکنیم ترسالى دو سال اخیر پس از یک 
دهه خشکسالى رخ داده است، اظهار کرد: درحال حاضر 
نمى توان پیش بینى کرد که وضعیت بارش ها در ســال 

آبى آینده  چگونه خواهد بود.

براساس تصمیم گیرى جدید ســازمان خصوصى  سازى، 
انتقال سهام عدالت افراد متوفى به وراث متوقف شده است.

سازمان خصوصى سازى از قبل اعالم کرده بود وراث براى 
انتقال سهام عدالت فرد متوفى مى توانند با ارائه مدارك الزم 
از طریق دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیکى دولت اقدام 
کنند و به میزان سهم االرث سهام عدالت را به نام خود کنند 

اما از روز شنبه اعالم شد که این اقدام متوقف شده است.
حسن عالیى، عضو هیئت عامل سازمان خصوصى سازى 
با بیان اینکه اگر مانع از انتقال ســهام عدالت افراد متوفى 
نمى شدیم زمانى که وراث افراد متوفى به سامانه مراجعه 
مى کردند تعداد افرادى که به شرکت سپرده گذارى اعالم 

کردیم تغییر مى کرد، افزود: این اقدام را به صورت موقت 
متوقف کردیم تا پروژه آزادسازى ســهام عدالت به اتمام 
برسد و بعد از آن وراث مى توانند اقدامات قانونى را با مراجعه 
به دفاتر پیشــخوان انجام دهند و بعد از طریق شــرکت 

سپرده گذارى انتقال سهام آنها انجام خواهد شد.
عالیى اظهار کرد: کســانى که در حال حاضر نمى توانند 
روش مدیریت خود را از طریق ســامانه انتخاب کنند به 
صورت اتوماتیک روش غیرمســتقیم براى آنها انتخاب 
مى شود اما بعد از انجام اقدامات مربوط به آزادسازى، وراث 
متوفى مى توانند به میزان سهم االرث خود سهام عدالت را 

به نام بزنند.

آینده اقلیم ایران 
نامشخص است

انتقال سهام عدالت به وراث 
متوقف شد

چند درصد مردم کرونا 
نگرفته اند؟

  ایسنا| رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه در مقابله با 
کروناویروس سالحى جز رعایت فاصله گذارى 
اجتماعى در دســت نداریم، گفــت: اگر مردم 
پروتکل هاى بهداشتى را رعایت نکنند، مطمئنًا 
بیمارى برمى گردد. طبق آمــار، در آلوده ترین 
شهرهاى کشور در سخت ترین شرایط، کمتر 
از 10 درصد مردم به این عفونت مبتال شدند، 
یعنى 90 درصد مردم هنوز به این ویروس مبتال 
نشده اند. بنابراین نباید فکر کنیم که کار تمام 
شده و راحت از منزل خارج شــویم یا به دید و 

بازدید برویم./1764

پراید ارزان شد
   خبر آنالین | در حالــى کــه در هفته 
گذشته قیمت هاى اعالمى براى فروش پراید 
111 تا 75 میلیون تومان پیشــروى کرده بود، 
از ابتداى هفته در فایل هــاى اعالمى قیمت 
بســیارى از آگهى دهندگان تا مرز 68 میلیون 
تومان عقب نشینى کرد. بررسى هاى صورت 
گرفته حکایــت از آن دارد کــه بهاى اعالمى 
براى سایر مدل هاى پراید نیز بین سه تا چهار 
میلیون تومان کاهش یافته اســت. بسیارى از 
فعاالن بازار این نوســان را تحت تأثیر اعالم 
خبر خروج پراید 111 از چرخه تولید در کشور 
مى دانند و معتقدند تأثیر ناشى از این شوك در 

حال تخلیه است.

5 استان در آستانه 
پیک دوم 

همانطــور که از     روزنامه خراسان |
توصیه ها بر مى آمد که اگر هشدارهاى بهداشتى 
رعایت نشــود، کرونا دوباره طغیان خواهد کرد، 
انگار حاال خبرها تأیید مى کنند که این ویروس در 
پنج استان پس از چند روز آرام دوباره خیز برداشته 
اســت. اخبار دریافتى از اســتان هاى خراسان 
شمالى، مازندران، خوزســتان، بوشهر و اردبیل 
از طغیان دوباره ویــروس کرونا به دلیل رعایت 

نکردن فاصله گذارى اجتماعى حکایت دارد.

بالژ و برج هاى دوقلو!
   خبر آنالین | «میروسالو بالژویچ»، 
سرمربى اســبق تیم ملى همیشــه خاطرات 
شــیرینى دارد. او یک جورهایى جعبه ســیاه 
فوتبال ایــران هم به حســاب مى آید. یکى از 
جنجالى ترین اتفاقات قرن بیســتم حادثه 11 
ســپتامبر و برخورد دو هواپیما با برج هاى دو 
قلو بود. در آن روزها بالژویچ، ســرمربى تیم 
ملى ایران بود. رضا چلنگر همیشــه مى گوید 
خاطره جالبــى از بالژویــچ در آن روزها دارد. 
سرمربى وقت تیم ملى هم در این باره مى گوید: 
«من حمام بودم. نمى دانستم چه اتفاقى افتاده. 
وقتى بیرون آمدم، رضا به من گفت بالژ ببین 
در آمریکا چه اتفاقى افتاده. همه تلویزیون هاى 
خارجى داشــتند تصویرش را نشان مى دادند. 
راســتش من کلى بــه آمریکا فحــش دادم! 
مى گفتم این آمریکایى هــا همه دنیا را به هم 
ریخته اند و یک بار هم کشور خودشان به هم 

ریخته.»

ویزیت پزشکان گران شد
  ایسنا| تعرفه هاى جدید پزشکى براى 
اجرا به دســتگاه هاى ذیربط ابالغ شد. به طور 
کلى تعرفه ها 15 درصد افزایش یافته است که 
این 15 درصد در بخش هاى خصوصى، دولتى، 
عمومى غیــر دولتى و خیریه متفاوت اســت. 
به عنــوان مثال در بخــش خصوصى ویزیت

20 درصد افزایش یافته است. در بخش دولتى 
هم ویزیت، جزء حرفه اى  و جزء فنى 17 درصد 
افزایش یافته است. تعرفه هاى جدید از ابتداى 

فروردین 1399، اعمال مى شود./1765

زمان بازگشایى مدارس  
رئیــس جمهور در جلســه روز     خبر آنالین |
گذشته ستاد ملى کرونا خبرهایى مهم درباره بازگشایى 
مدارس داد. روحانى گفت: در جلسه ما یکى از مسائلى 
که مطرح شد، گشایش در امر آموزش در مدارس بود. 
یعنى در مناطقى که کم خطر و یا ســفید هستند براى 
یک مدت دیگر که 20 اردیبهشت پیشنهاد شد، با حفظ 
پروتکل هاى بهداشتى مدارس بازگشایى شود و یک ماه 
هم آموزش ادامه پیدا کند و سپس امتحانات برگزار شود. 
ما زمان اجراى این طرح را به تأخیر انداختیم یعنى از 20 

اردیبهشت به 27 اردیبهشت موکول مى کنیم.1766

راهپیمایى با خودرو
  رکنا| نصــرت ا... لطفــى، قائم مقام شــوراى 
هماهنگى تبلیغات اسالمى با اشاره به شرایط برگزارى 
راهپیمایى روز قدس امسال گفت: قطعًا امسال مصوبه 
واحد براى برگزارى روز قدس در کل کشور نخواهیم 
داشــت. ما راهپیمایى فیزیکى مثل ســال هاى قبل 
خواهیم داشت اما تنها در شهرهایى که با وضعیت سفید 
مشخص شده است اما بعد از نماز جمعه. وى خاطرنشان 
کرد: در شهرهایى مثل تهران و مراکز استان ها یک طرح 
راهپیمایى خودرویى مطرح شده است که موتورسواران 
با پرچم یک مسیرى را طى کنند و خانواده ها با خودرو 
حرکت کنند. لطفــى ادامه داد: یک طــرح هم تعیین 
مسیرهاى مشخص با فاصله گذارى اجتماعى بود و هر 

مسیرى را یک نهادى برعهده بگیرد.

کرونا مشکل را حل کرد
ســید عباس موسوى، ســخنگوى    ایسنا|
وزارت خارجه در برنامه اى تلویزیونى درباره تعامالت 
دیپلماتیک در دوران پساکرونا در جواب مجرى برنامه 
گفت: ما که قبًال هم با خانم ها دست نمى دادیم االن در 
وضعیت کرونا مشکل دست دادن ایرانى ها را حل کرد 
و تسرى پیدا کرد و دیگر با آقایان هم دست نمى دهیم 
(مى خندد). وى در عین حال تصریح کرد که دیپلمات ها 
چون همیشه مبادى آداب بودند، فاصله اجتماعى را حفظ 

مى کردند./1767

مرگ ابدى برجام
  فارس| على شــمخانى، دبیر شــوراى عالى 
امنیت ملى در توییتى نوشــت: «پیکر کم جان برجام 
با دور زدن قطعنامــه 2231 و تداوم غیر قانونى تحریم 
تسلیحاتى ایران، به مرگ ابدى خواهد رفت. ویروس 
تحریم، ابزار کاخ سفید براى بقاى هژمونى رو به افول 
آمریکاست. اروپا کدام سو ایستاده؛ "حفظ آبرو و تقویت 
چند جانبه گرایى" یا "پذیــرش مجدد تحقیر و کمک 

یکجانبه گرایى "؟»
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یک میلیون و 500 هزار، عدد بزرگى است. وقتى از 
واحد شمارش «نفر» براى یک میلیون و 500 هزار 
استفاده کنیم با یک جامعه بزرگ رو به رو مى شویم 
که مى تواند جمعیت یک کالنشهر را تشکیل دهد. 

این عدد، تعداد تقریبى کودکانى است که در ایران 
بدون هویت مانده اند، شناســنامه و کدملى ندارند 
و زندگى در بى هویتى، آنهــا را از ابتداى زندگى در 
سراشیبى بدى قرار داده است و در بحران ها، بیش 
از هرکس دیگرى در معرض آسیب هاى اجتماعى 

قرار مى گیرند. 
زنان و دختران ایرانى در مناطق حاشیه نشین و کم 
برخوردار و البته با شــرایط اقتصادى ضعیف که تن 
به ازدواج هاى حتى ثبت نشده با تبعه هاى خارجى 
مى دهند بر اســاس قانونى که تابعیت را مبتنى بر 
خون و از سوى پدر به فرزند اعطا مى کند، با فرزندانى 
بى هویت روبه رو مى شوند. فرزندانى که از کمترین 
امکانات اجتماعى، رفاهى و اقتصادى بى بهره مانده 
و خواهنــد ماند و این کودکان بــى هویت را راهى 
خیابان ها و کوره هاى آجرپزى و کارگاه ها مى کنند. 
تا کنون تالش هاى گروه هاى مختلف حمایت از 
حقوق کودکان به نتیجه نرسیده است و على رغم 
آنکه بیش از 20 سال از تصویب کلیات الیحه اعطاى 
تابعیت بــه فرزندانى با پدر غیــر ایرانى مى گذرد، 
همچنان جزئیات این الیحه به ســرانجام نرسیده 

است و روزانه بر این آمار افزوده مى شود. 
کرونا که این روزها مهمان به شــدت ناخوانده کره 
خاکى اســت، درد دیگرى براى فرزندان بى هویت 
این سرزمین را پیش رویشان گذاشت، کسانى که 
از حداقل هاى بهداشــتى و درمانى نیز نمى توانند 
برخوردار باشــند و معموًال توانایى مالى تهیه اقالم 

بهداشتى را نیز نداشته و ندارند. 
بى هویتى درد دردناکى است که ضعیف ترین اقشار 
جامعه ایرانى را با تنگناى بیشترى روبه رو مى کند و 

فشارى مضاعف را بر آنها وارد مى کند. 
کرونا، نیشــتر بر زخمى بود که باید خیلى پیش از 
این ها باز مى شــد. کودکانى که زیر سایه بى هویتى 
روزگار ســپرى مى کنند نباید از ساده ترین و پیش 
پا افتاده ترین حقوق یک شهروند، که همان داشتن 

شناسنامه است بى بهره باشند.

هویت از دست رفته! 
محیا حمزه

شــرکت «به پرداخت ملت» در تاریخ 15 شهریور ماه 
1384 به صورت سهامى خاص تأسیس شد و در مورخه 
22 شهریور ماه همان سال در اداره کل ثبت شرکت ها 
و مالکیت صنعتى تهران به ثبت رســید. این شرکت که 
سهام آن با نماد پرداخت در بورس در حال معامله است 
به تازگى صورت هاى مالى منتهى به 29 اسفندماه 1398 
را به صورت حسابرسى نشــده بر روى سایت کدال قرار 

داده است.
ترازنامه شرکت به پرداخت در انتهاى سال مالى 1398 
نشان مى دهد که جمع دارایى هاى این شرکت با رشدى 

10/5 درصدى نسبت به پایان سال 1397 به 10/5 هزار 
میلیارد ریال افزایش یافته است. سود انباشته این شرکت 
نیز از 2/7 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1397 به 3/5 
هزار میلیارد ریال در پایان ســال مالــى 1398 افزایش 

یافته است.
اما نکته قابل توجه در صورت هاى مالى به پرداخت ملت، 
به موضوع هزینه هاى انجام شده براى تبلیغات شرکت 
در سال گذشته باز مى گردد. این شرکت در سال گذشته 
براى آگهى و تبلیغات حدود 34/2 میلیارد تومان هزینه 
کرده است که این رقم در مقایسه با 35/9 میلیارد تومان 

سال 1397 حدود 5 درصد کاهش داشته است.
آنگونه کــه در توضیحات صورت هاى مالى شــرکت 
اعالم شده است از مبلغ 34/2 میلیارد تومان هزینه براى 
تبلیغات و آگهى، حدود 11/9 میلیــارد تومان مربوط به 
تبلیغات میان برنامه اى «عصر جدید» و «بهار نارنج» 
که هر دو به تهیه کنندگى احســان علیخانى بوده اند، 
مى باشد. یعنى حدود 35 درصد از هزینه تبلیغات شرکت 
به پرداخت ملت در ســال گذشــته مربوط به تبلیغات 
میان برنامــه اى «عصر جدید» و «بهــار نارنج»  بوده

 است.

رد پاى احسان علیخانى 
در یک شرکت بورسى

به دنبــال واکنش هــاى عمومى در خصوص انتشــار 
ویدیویى از روضه محمود کریمى، حجت االسالم مسیح 
مهاجرى، مدیر روزنامه جمهورى اســالمى در همین 

خصوص نوشت:
این روزها ویدیویى از یک مــداح که در حرم مطهر امام 
رضا علیه السالم به مناسبت شرایط کرونایى بدون حضور 
مردم مداحى کــرده و مطالب او از یکى از شــبکه هاى 
سیماى جمهورى اســالمى نیز پخش شده به صورت 
گسترده در فضاى مجازى دست به دست مى شود که در 
آن به ساحت مقدس امام حسین علیه السالم اهانت شده 
است. این اهانت به قدرى شدید است که قلم از نگارش 
آن شــرم دارد و مردم از اینکه چگونه یک مداح به خود 

اجازه داده مرتکب چنین اهانتى –ولو ناآگاهانه– شود، در 
حیرتند. مسئوالن آستان قدس رضوى و دست اندرکاران 
رسانه ملى قطعاً با چنین مطلب زشتى موافق نیستند ولى 
حداقل انتظار از آنان این است که اوًال تریبون را در اختیار 
چنین افرادى قرار ندهند و ثانیًا اجازه پخش زنده به هر 
ســخنرانى و هر مداحى ندهند. اینگونــه بى مهار عمل 
کردن جاى تأسف دارد و تأســف باالتر در این ا ست که 
هنوز بعد از گذشــت چند روز از این واقعه شرم آور هیچ 
اقدامى در توضیح و تقبیح و اطمینان دادن به مردم براى 
جلوگیرى از تکرار چنین تخلفاتى صورت نگرفته است. 
خود آن مداح درصدد توضیح برآمده، ولى توضیحى که از 

مصادیق عذر بدتر از گناه است./1763

پدر داماد احمدى نژاد مدعى اســت احمدى نژاد فعًال 
محبوب تریــن چهره سیاســى جمهورى اســالمى

 است. 
احمد خورشــیدى، پدر داماد محمود احمدى نژاد درباره 
سرنوشت سیاسى احمدى نژاد مى گوید: آقاى احمدى نژاد 
یک ظرفیت اجتماعى-سیاسى دارد و طبیعى است که 
مثل سایر شخصیت هاى سیاسى و بلکه بیشتر -چون بر 
اساس مطالعات میدانى و نظرسنجى هاى مختلف آقاى 
احمدى نژاد فعًال محبوب ترین چهره سیاسى جمهورى 
اسالمى است- طبیعى است که براى آینده خود برنامه 
ریزى کرده باشد. در مجلس که ورود پیدا نکرد و من بعید 
مى دانم که آقاى احمدى نژاد براى آینده سیاسى خود و 

انتخابات 1400 برنامه اى نداشته باشد. 
خورشیدى درباره ســکوت احمدى نژاد درباره حوادث 

آبان و اصابت موشک به هواپیما مى گوید: این شخصیت 
گاهى بنابر دالیلى جایى موضع مثبت یا منفى مى گیرد 
و جایى معذوراتى دارد یا معادالتى پیش روى اوســت 
که ممکن اســت موضع نگیرد و بحث غریبى نیســت 
و براى همه همینطور است. خورشــیدى درباره اینکه 
چقدر احتمال وجود دارد که سکوت احمدى نژاد نسبت 
به عملکرد روحانى باشــد و وقتى در دولت بعد خودش 
رئیس جمهور شــود جواب عملکرد روحانى را آن موقع 
بدهد، گفت: شاید اینگونه باشــد. اما آقاى احمدى نژاد 
خصوصیات خاص خودش را دارد و گاهى وقت ها تقریبًا 
مواضع و کارهایش آینده  نگرانه است و به مقوله آینده 
نگرى توجه زیادى دارد. ایشان نشان داده خیلى بیشتر 
از خیلى ها  آینده نگر است و مثل بعضى این گونه نیست 

که فقط چندقدم جلوتر را ببیند.

تریبون را در اختیار چنین افرادى 
قرار ندهید

محبوب ترین چهره سیاسى کشور 
از نگاه پدر داماد احمدى نژاد

اصفهان در صدر استان هاى کم بارش

پشت پرده تعطیلى مراسم مناجات منصور ارضى

استان یزد با وجود بارش هاى مطلوب در بهار 99، با فاصله 
زیاد همچنان در صدر کم بارش ترین اســتان هاى ایران 

قرار دارد.
در مدت بیش از 220 روز از ســال زراعــى آبى (از ابتداى 
مهرماه 1398 تا 13 اردیبهشت 1399) میانگین بارندگى 
کشور 275/4 میلیمتر بوده که 6/4 درصد کمتر از سال قبل 
و 33/6 درصد بیشتر از بلندمدت بوده است. در این مدت 
میانگین میزان بارش در استان یزد 119/7 میلیمتر بوده که 

نسبت به بلندمدت 32/7 درصد افزایش یافته است.
بر اســاس اعالم مرکز ملى خشکسالى و مدیریت بحران 
کشور، یزد با 119/7 میلیمتر، خراسان جنوبى با حدود 30 
میلیمتر بیشتر یعنى 149/4 میلیمتر و اصفهان با 156/1 
میلیمتر، کم بارش ترین استان هاى کشــور بوده اند. آمار 

سال قبل براى هر کدام از این استان ها به ترتیب 119/4، 
132/4 و 184/7 میلیمتر بود. بر این اساس، بارندگى هاى 
استان هاى یزد و خراسان جنوبى نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشد داشته؛ در حالى که میزان بارندگى اصفهان نسبت 

به سال قبل 15/5 درصد کاهش یافته است.
همچنین گیالن با 784/7 میلیمتــر، مازندران با 646/1 
میلیمتر و لرســتان بــا 573/5 میلیمتــر، پربارش ترین 
استان هاى ایران بوده اند. ســال قبل میزان بارش در این 
استان ها در این بازه زمانى، 543/1، 977 و 701/3 میلیمتر 
گزارش شده بود. بر این اساس، کمترین بارندگى امسال 
در مرکز کشور و بیشــترین بارندگى همچون همیشه در 
استان هاى شمالى و در مسیر سلسل ه جبال زاگرس (با وجود 

کاهش نسبت به سال قبل) بوده است.

یک فعال رسانه اى به پشت پرده تعطیلى مراسم مناجات 
حاج منصور واکنش نشان داد. یاشار سلطانى در توییتر 
نوشــت: حاج  منصور  ارضى بر خالف مصوبات ســتاد 
کرونا در مســجد ارك بدون فاصله گذارى در جمعیت 
بیرون مسجد! مراسم برگزار کرد. خواهر و شوهر خواهر 
حاج منصور بر اثر کرونا فــوت کردند و دو روز پیش هم 
خواهرزاده که بــه ارك رفت و آمد داشــت؛ فوت کرد! 
کروناى نزدیکانش پنهان شــد و مى خواهند تعطیلى را 

سیاسى کنند!
پیش تر در خبرى دیگر اعالم شد رئیس جمهور دستور 
تعطیلى مراسم مسجد ارك را صادر کرده است. مصطفى 
فقیهى، مدیر  مسئول سایت انتخاب و یکى از مشاوران 
مرحوم آیت ا... هاشمى رفســنجانى در توییتى نوشت:  
روحانى در جلســه اخیر هیئت دولت ضمن اسم بردن از 
هیئت حاج منصور ارضى، به وزیر کشور مأموریت داده 

تا جلسات مسجد ارك مثل دیگر مساجد تعطیل شود.
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تندباد، زواره را در نوردید
تندباد بسیار شدید عصر روز شنبه 13 اردیبهشت شهر 

زواره اصفهان را در نوردید. 
جالل گلخنـى، شـهردار زواره در این رابطـه  گفت: 
این تندباد موجب شکسـته شـدن 10 اصلـه درخت 
نـارون در زواره شـد. تند بـاد شـدید همراه بـا گرد و 
خاك با سـرعت 50 کیلومتر در سـاعت سـبب شد تا 
آسمان زواره دقایقى رنگ قرمز به خود بگیرد. وزش 
تندبـاد همـراه با گـرد و خاك که سـبب تیرگـى هوا 
مى شـود در اصطالح محلى بـه باد قرمز و باد سـیاه 
معروف اسـت. رئیـس اداره هواشناسـى شهرسـتان 
اردسـتان هم  کانون تندبـاد زواره را جنوب سـمنان

 اعالم کرد.

افزایش تولید با راه اندازى 
کوره بلند یک

مدیر کوره بلند ذوب آهن سال 98 سال را پر از موفقیت 
و رونق تولید بـراى ذوب آهن اصفهان و بخش کوره 
بلند دانست و گفت: در سـال گذشته توانستیم رکورد 
تولید روزانـه و ماهیانه بـا دو کـوره را افزایش دهیم، 
همچنین در پایان سـال با دو کوره بلند شماره 2 و 3،  
دو میلیـون 526 هزار تن چدن مـذاب تولید کردیم و 

رکورد جدیدى را به ثبت برسانیم.
 سـید کاظم تدین با اشـاره به این کـه افزایش تولید 
در کوره بلند، 5 درصد بیشتر از برنامه تعیین شده بود 
افزود: با توجه به مشکالت، تحریم ها و عدم نقدینگى 
ارزى که داشـتیم و همین طور بحران کرونا با تالش 
و همـت و همدلى بین پرسـنل و همچنین با حمایت 
مدیریت عالى شرکت توانستیم به این رقم از تولید در 

کوره بلند دست پیدا کنیم .

امداد رسانى 53 تیم هالل احمر 
به مصدومان

معاون امـداد و نجـات جمعیـت هالل احمر اسـتان 
اصفهان از امدادرسـانى نجاتگران اصفهانى در قالب 
53 تیـم با همراه داشـتن تجهیـزات الزم امدادى در 
41 حادثه بـه یک هـزار و 771 حادثه دیـده در هفته 

گذشته خبر داد. 
داریوش کریمـى با تاکیـد به حوادث تحت پوشـش 
جمعیت هالل احمر استان در بازه زمانى ششم لغایت 
سیزدهم اردیبهشت ماه سال جارى، گفت: در این بازه 
زمانى 19 حادثه جاده اى، هشت حادثه شهرى، شش 
مورد خدمات حضورى، سه حادثه صنعتى و کارگاهى، 
سـه حادثه سـیل و آبگرفتگى و دو حادثه کوهستان 
توسـط نیروهاى امدادى جمعیت هالل احمر استان 

پوشش داده شد.

توزیع 90 هزار وعده
 غذاى گرم 

سرپرسـت کمیتـه امـداد امـام خمینـى (ره) اسـتان 
اصفهان گفت: 90هـزار و 193 وعده غـذاى گرم به 
همراه 24 هزار و 314 سـبد کاالى اساسى به ارزش 
بالغ بر چهار میلیـارد و 902 میلیون تومـان از ابتداى 
این ماه مبارك به مددجویـان تحت حمایت این نهاد 

توزیع شده است.
 کریم زارع با اشـاره به در پیش بودن میالد با سعادت 
امام حسـن مجتبى(ع)، خاطر نشان سـاخت: در شام 
و روز والدت ایـن امام همام، 110 هـزار وعده غذاى 
طبخ شده در طرح اطعام مهدوى به خانوارهاى تحت 

حمایت توزیع خواهد شد.

اتمام توزیع آب کشاورزى تا 
15 خرداد

معاون حفاظت و بهره بردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: توزیع آب براى تکمیل کشـت پاییزه 
کشاورزان اصفهان تا 15 خردادماه ادامه خواهد داشت. 
حسن ساسـانى با بیان اینکه ظرفیت سـد زاینده رود 
یک میلیـارد و 400 میلیون مترمکعب اسـت، افزود: 
ذخیره سـد زاینده رود امروز 593 میلیون مترمکعب، 
ورودى به آن 133 مترمکعب و خروجى 82 مترمکعب 

در ثانیه است.

خبر

با شروع سال 1399 همگام با رشــد شاخص کل بورس، 
سهام فوالد مبارکه نیز رشد چشمگیرى داشته و از ابتداى 
سال تا 10 اردیبهشــت  ماه بازدهى 87.34 درصدى براى 

سهام داران به ارمغان آورده است.
مدیر امور عمومى فوالد مبارکه اظهار کرد: رشــد بازدهى 
سهام فوالد مبارکه در حالى است که شاخص کل در این 

مدت رشد 71 درصدى داشته است.
سیدعلى پزشک افزود: با توجه به اقبال گسترد سهام داران 
به سرمایه گذارى در بورس در ســال جارى، تقاضا براى 
خرید ســهام افزایش یافته و یکى از عوامل تأثیرگذار در 
افزایش سهام شرکت هاى بورسى از جمله سهام «فوالد» 

بوده است، به  طورى که براى اولین بار، نماد فوالد در تاریخ 
دوم اردیبهشت ماه براى کنفرانس اطالع رسانى، به دلیل 
تغییرات قیمت بیش از 50 درصد طــى 15 روز معامالتى 
متوقف شد و شرکت پاسخ سؤاالت سهام داران را از طریق 
سامانه کدال منتشر کرد. در همین خصوص مهدى توانگر، 
رئیس امور سهام و مجامع فوالد مبارکه نیز با اشاره به این که 
عملکرد خوب خطوط تولید فوالد مبارکــه یکى دیگر از 
دالیل اقبال سهام داران به سهام «فوالد» است، گفت: در 
فروردین ماه سال جارى، شرکت موفق به تولید 667 هزار 
تن محصول فوالدى و فروش 437 هزار تن به مبلغ 25 هزار 

و 826 میلیارد ریال شد.

مسئول بیمارى هاى واگیردار مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
در استان اصفهان، واکسیناسیون 10 درصد کودکان براثر 

ترس از کرونا کاهش یافته است.
رضا فدایــى در گفت و گو بــا «مهر» با اشــاره به کاهش 
واکسیناســیون کــودکان بر اثر تــرس از کرونــا در بین 
خانواده هاى اصفهانى اظهار داشت: مردم به دالیل مختلف 
از جمله ترس از کرونا به مراکز بهداشت براى واکسیناسیون 
فرزندانشان مراجعه نکردند. وى افزود: در ماه هاى اسفند و 
فروردین ماه، 10 درصد کودکان در اســتان اصفهان براى 
واکسیناسیون اقدام نکردند. مسئول بیمارى هاى واگیردار 
مرکز بهداشت اصفهان با اهمیت واکسیناسیون تجویزى 

کودکان تصریح کرد: با استفاده از سامانه «سیب» کودکانى 
که موعد واکسیناسیون آنها گذشــته است احصا مى شود 
و با تماس با والدیــن در زمان بندى مشــخص و رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى براى واکسیناسیون این کودکان 
مبادرت مى شود. وى بیان داشت: عدم واکسیناسیون به موقع 
کودکان احتمال بیمارى هاى سرخچه، سرخک، سیاه سرفه و 
دیفترى را که در سطح جامعه به ندرت دیده مى شود، افزایش 
مى دهد. فدایى گفت: واکسیناســیون کودکان در شرایط 
بهداشــتى انجام مى شود و الزم است شــهروندان هنگام 
مراجعه وسایل حفاظتى همراه داشته باشند و با رعایت فاصله 

فیزیکى نسبت به واکسیناسیون کودك خود اقدام کنند.

ترس از کرونا واکسیناسیون 
کودکان اصفهانى را کاهش داد

رشد 87 درصدى سهام 
فوالدساز اصفهانى در سال 99

معاون گردشــگرى و ســرمایه گذارى اداره کل میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى اصفهان از آغاز به 
کار هتل هاى این استان از روز یکشنبه و با استفاده از 50 

درصد ظرفیت خبر داد.
سید على صالح درخشان گفت: از بیستم اسفند ماه سال 
گذشته بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با بیمارى کرونا و در 
راستاى پیشگیرى از شیوع بیمارى کرونا، پذیرش، رزرو و 
اقامت در تمامى واحدهاى اقامتى استان اصفهان شامل 
هتل ها، اقامتگاه هاى سنتى، میهمان پذیرها و اقامتگاه هاى 

بوم گردى ممنوع شد.
او افزود: فعالیت هتل هاى اســتان اصفهان با حدود 50 
درصد ظرفیت آنها و رعایت تمامى دستورهاى بهداشتى و 
فاصله گذارى اجتماعى براى پیشگیرى از بیمارى کرونا از 

روز یکشنبه آغاز  شد.
او تاکید کرد: این کار با توجه به مصوبه ستاد استانى مقابله با 
کرونا انجام مى شود و تمامى هتل ها موظف به رعایت دقیق 
و کامل همه دستورهاى بهداشت اعم از ضدعفونى کردن 
و پذیرش مسافران تا سقف 50 درصد ظرفیت خود هستند 
و کارشناسان این اداره کل نظارت هاى دوره اى و دقیقى بر 

عملکرد واحدهاى اقامتى خواهد داشت.

رییس جامعه هتلداران استان اصفهان هم با اشاره به آغاز 
فعالیت هتل ها، هتل آپارتمان ها و اقامتگاه هاى سنتى از روز 
یکشنبه در این خطه، اظهار داشت: هتل ها موظف به رعایت 
دقیق و کامل همه دستورهاى بهداشتى براى ضدعفونى 
کردن و پذیرش مسافران با 50 درصد ظرفیت خود هستند 
به این صورت که وقتى مسافرى اتاقى را تخلیه کرد به مدت 
حداقل 24 ساعت دیگر در آن اتاق مسافر جدید اقامت نکند.

کریم بیگى با اشــاره به اینکه کالس هاى آموزشى براى 
کارکنان هتل هاى اصفهان در زمینه دستورهاى بهداشتى 
براى پیشــگیرى از بیمارى کرونا برگزار شد، افزود: همه 
کارکنان هتل موظف به اســتفاده از ماسک و دستکش 
یک بار مصرف هســتند و در همه مراحل پذیرش مسافر 
باید دستورهاى بهداشتى و ضد عفونى کردن رعایت شود.

وى با بیان اینکه به هتل هاى اســتان اصفهان در 2 ماه 
گذشــته حدود یکصد میلیارد تومان ضرر مالى وارد شد، 
تصریح کرد: بین 30 تا 40 درصــد کارکنان هتل ها نیز 
تعدیل نیرو شدند که امید اســت با بازگشایى هتل، این 

نیروها به کار خود برگردند.
در همین حال رئیس اتحادیه مهمان پذیران استان اصفهان 
نیز از بازگشایى مهمان پذیرها خبر داد و گفت: طبق مصوبه 

ستاد مبارزه با بیمارى کرونا از 13 اردیبهشت ماه کلیه مراکز 
اقامتى در استان اصفهان شروع به کار کرده اند و مجازند با 
50 درصد ظرفیت خود اقدام به پذیرش کنند. اسدا... عدالت 
پناه ادامه داد: البته این پذیرش حتمًا باید همراه با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى باشد و به همین دلیل براى مثال 
اتاقى که در اختیار یک مهمان بوده تا 24 ســاعت بعد از 

تخلیه به فرد دیگرى داده نمى شود.
وى با اشــاره به اینکه بــازار اکنون از مــواد ضدعفونى 
اشباع شده و مى توان به راحتى وسایل الزم براى پیشگیرى 
از شــیوع ویروس کرونا را تهیه کرد گفت: جامعه مهمان 
پذیران اســتان اصفهان در این دو ماه تعطیلى بیش از دو 
میلیارد تومان ضرر کرده و اکنون نیز به خاطر ماه رمضان 
فصل گردش و تفریح نیســت و شــلوغى اى نداریم اما 
پیش بینى مى کنیم که براى عید فطر به ویژه اگر سهمیه 
بنزین ســفر اختصاص داده شود، شــاهد تحولى در این 

زمینه باشیم.
 گفتنى است استاندار اصفهان نیز با ارسال نامه اى خطاب به 
وزیر میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى بازگشایى 
هتل ها و مراکز گردشــگرى اســتان را با رعایت تمامى 

موازین و دستورالعمل هاى بهداشتى خواستار شده بود.

ضمن رعایت دستورهاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى و با استفاده از 50 درصد ظرفیت؛

هتل هاى اصفهان
 مهمان مى پذیرند

575 هزار و 7 مصدوم نزاع ســال گذشته به مراکز 
پزشکى قانونى کشــور مراجعه کردند که این رقم 
در مقایسه با سال قبل از آن که آمار مراجعات 580 
هزار و 70 نفر بود، نه دهم درصد کاهش یافته است.
به گزارش سازمان پزشــکى قانونى کشور، در این 
مدت استان هاى تهران با 99 هزار و 907، خراسان 
رضوى با 49 هزار و 925 و اصفهــان با 41 هزار و 

510 نفر بیشترین و اســتان هاى ایالم با دو هزار 
و 878، خراسان جنوبى با سه هزار و 624 و بوشهر 
با سه هزار و 921 نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را 
داشته اند. همچنین در ســال 1398، بیشترین آمار 
مراجعین نزاع با 62 هــزار و 910 نفر در مرداد ماه و 
کمترین آن با 36 هزار و 813 مراجعه در اسفند ماه 

گزارش شده است.

جایگاه اصفهان در نزاع

نیروهاى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى روزانه سه تا پنج عملیات مارگیرى در شهر 

اصفهان انجام مى دهند.
سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه با آغاز فصل بهار و 
پایان خواب زمستانه مشــاهده مارها، در سطح شهر 
افزایش مى یابد، گفت: در این فصل مار پس از بیدار 
شدن از خواب زمستانه بیدار شــده و به دنبال تغذیه 
اســت . فرهاد کاوه آهنگران افزود: مار ها براى پیدا 

کردن غذا از درختان باال رفته و اغلب در نقاطى مانند 
زیر زمین و بین شــکاف دیوار ها به دنبال پیدا کردن 

النه پرندگان هستند.
وى با تاکید بر اینکه خانواده ها باید هنگام مراجعه به 
باغ و مزارع کشاورزى نکات ایمنى را نسبت به ورود 
مار به خودرو، سبد میوه و وســایل خود توجه داشته 
باشــند، گفت: درِب منازل اطــراف پارك ها، مزارع 
کشــاورزى، دامپرورى ها و گاودارى ها باید همیشه 

بسته باشد.

هشدار آتش نشانى اصفهان
 درباره افزایش تعداد مار

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: در 40 روز گذشته 
سرقت منزل، خودرو، کیف قاپى و جیب زنى در اصفهان با 
کاهش قابل توجهى روبرو بوده است، درحالى که سرقت از 

مغازه، اماکن و موتورسیکلت افزایش داشته است.
سردار مهدى معصوم بیگى در نشستى با خبرنگاران که ظهر 
دیروز (یکشنبه، 14 اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به اینکه 
طى 40 روز گذشته از سال 99، در بیشتر مؤلفه هاى امنیت 
ساز وضعیت خوبى در استان داشتیم، اظهار کرد: برخورد با 
قاچاقچیان مواد مخدر، مقابله با قاچاقچیان کاال، برخورد با 
سارقان و افزایش قدرت کشف و هوشمندسازى پلیس در 
کنار افزایش نظم و انضباط ترافیکى جزو اولویت هاى پلیس 

است که امسال در استان اصفهان دنبال مى شود.
ســردار معصوم بیگى از افزایش 19 درصــدى برخورد و 

دســتگیرى متهمان خبر داد و گفت: طى 40 روز گذشته 
انهدام باند سارقان 100 درصد افزایش یافته است، در عین 
حال که عمده باندهاى سرقت متالشى شده از سوى پلیس 
اصفهان، باندهاى سرقت داخل منزل، خودرو و سرقت به 
عنف بوده است. فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به 
اینکه در این مدت سرقت منزل، خودرو، کیف قاپى و جیب 
زنى با کاهش قابل توجهى روبرو بوده، گفت: سرقت منزل 
25 درصد، خودرو 10 درصد، کیف قاپى 54 درصد کاهش 
داشته است، در برخى سرقت ها مثل سرقت از مغاره و اماکن 

و موتورسیکلت افزایش داشته است.
وى شناسایى و برخورد با باند چهار نفره سارقان مسلح که 
بالغ بر 15 میلیارد تومان در استان هاى مختلف سرقت کرده 
بودند، شناســایى کالهبردارى در سایت دیوار با 110 فقره 

کالهبردارى، باند سرقت مسلحانه موتورسیکلت ها، باند 
سارقان منزل با 27 فقره ســرقت و باندى که با تصادفات 
ساختگى کالهبردارى مى کرد را عمده ترین کشفیات پلیس 

اصفهان طى 40 روز گذشته برشمرد.

رئیس اتحادیه چلوکبابى، رستوران و تاالرهاى پذیرایى 
اصفهان گفــت: تقاضاى عمومى بــراى خرید غذا از 
چلوکبابى ها در وضعیت کنونى به میزانى کاهش یافته 
که این واحدهاى صنفى بــه افزایش قیمت فکر هم 

نمى کنند.
امیرحسین عکاف زاده سوارى در گفت وگو با «ایمنا» 
اظهار کرد: بر اساس آخرین مصوبه و دستورالعمل ستاد 
ملى مقابله بــا ویروس کرونا و اتــاق اصناف، فعالیت 
چلوکبابى ها همچنان به صــورت بیرون بر و با رعایت 
پروتکل هاى ابالغ شده از سوى وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکى مجاز است.
وى افزود: تاالرهاى پذیرایى استان نیز همچنان تعطیل 
هستند و از فعالیت در شرایط کنونى منع شده اند. هنوز 
دستورالعمل یا ابالغیه اى از سوى دستگاه هاى نظارتى 
و اجرایى پایتخت براى بازگشــایى مجدد تاالرهاى 

پذیرایى و نحوه عملکرد آنها در شــرایط کنونى ابالغ 
نشده و تاالر داران همچنان منتظر دستورالعمل هستند.

رئیس اتحادیه چلوکبابى، رستوران و تاالرهاى پذیرایى 
اصفهان از وضعیت فعالیت غیرقانونى برخى از تاالرهاى 
پذیرایى در سطح استان اظهار بى اطالعى کرد و گفت: 
بى شک فعالیت تاالرهاى پذیرایى در شرایط کنونى، 
غیرقانونى محسوب مى شود و ممکن است تاالرهایى 
که اقدام به برگزارى مجالس غیرقانونى کرده اند، باغ 

شخصى با قالب تاالر پذیرایى باشند.
وى با اشاره به افزایش نامحسوس قیمت گوشت قرمز 
در بازار، ادامه داد: تقاضــاى عمومى براى خرید غذا از 
چلوکبابى ها در وضعیت کنونى به میزانى کاهش یافته 
که این واحدهاى صنفى بــه افزایش قیمت فکر هم 
نمى کنند و اغلب چلوکبابى ها با همان نرخ نامه ســال 

قبل در سال جدید فعالیت مى کنند.

  چلوکبابى ها به افزایش قیمت، فکر هم نمى کنند

افزایش سرقت از مغازه و کاهش سرقت از منزل در 40 روز گذشته

فهرست 132 شهرستان کشور که در "وضعیت سفید" 
کرونایى قرار دارند، اعالم شــد. این اسامى را ستاد ملى 
مقابله با کرونا اعالم کرده که در بین شهرستان هاى استان 
اصفهان نام دو شهرســتان بوئین و میاندشت و تیران و 
کرون هم به چشم مى خورد. در همین حال اسامى 61 شهر 
کشور داراى وضعیت قرمز نیز اعالم شده است.در استان 
اصفهان چهار شهرســتان برخوار، خمینى شهر، کاشان 
و نطنز وضعیت قرمز دارند. شهرستانى در وضعیت قرمز 
(خطر باال) قرار دارد که طى دوهفته اخیر متوسط میزان 
بسترى روزانه آن (به ازاى هر صدهزار نفر جمعیت) باالى 3 
باشد. شهرستانى هم در وضعیت سفید (کم خطر) قرار دارد 
که طى دوهفته اخیر دو شرط را داشته باشد؛ متوسط میزان 
بسترى روزانه (به ازاى هر صدهزار نفر جمعیت) حداکثر 

1 باشد و متوسط تعداد بسترى روزانه حداکثر 1باشد .یعنى 
حداکثر 14 بسترى در شهرستان در طول دو هفته (شامل 

موارد مشکوك و قطعى) باشد.
در همین حال استاندار اصفهان روز یکشنبه پس از برگزارى  
جلسه ســتاد ملى مدیریت بیمارى کرونا به شکل ویدئو 
کنفرانس گفت: اجراى پروتکل هاى بهداشتى و رعایت 
فاصله گذارى اجتماعى یک ضرورت است و هرگز نباید 
فراموش کردبواســطه همین رعایت پروتکل ها بوده که 
امروز فوتى بیمارى کرونا در برخى شهرستان هاى استان 

به صفر رسیده است.
عباس رضایى با بیان اینکه در کل کشور 132 منطقه سفید 
اعالم شده است، خاطر نشان کرد: از این تعداد 2شهرستان 

متعلق به استان اصفهان است.

وى افزود: شهرســتان هایى که در وضعیت ســفید قرار 
مى گیرند از روز دوشنبه (امروز) مى توانند برنامه هاى نماز 
جمعه و جماعات  خود در مساجد را داشته باشند و به مرور 
زمان و افزایش تبدیل وضعیت شهرستان هاى دیگر  از زرد 
به سفید،تعداد مناطق سفید استان افزایش خواهد یافت؛ 
البته این خبرهاى خوش به معناى پایان کرونا نیست زیرا نه 
تنها در ایران بلکه در هیچ کجاى جهان واکسن یا درمانى 
براى این بیمارى وجود ندارد و هیچ کس نمى تواند پایان 

این بیمارى را پیش بینى کند.
رضایى تأکید کرد: از همین رو باید از نظر نیروى انسانى، 
تجهیزات و ســایر موارد خــود را بــراى بدبینانه ترین و 
سخت ترین شرایط آماده کنیم و براى آینده امکانات الزم 

را پیش بینى کنیم.

وضعیت «قرمز» در 4 نقطه استان اصفهان

عضو هیات رئیسه شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: 
با شیوع کرونا 50 هزار نفر از کارگران در شهر اصفهان 
عالوه بر مشکالت همیشــگى و ساختارى این قشر، 

بیکار و مشاغل آن ها تعطیل شد.
اصغر برشــان دیروز (یکشــنبه) در یکصد و بیست و 
یکمین جلسه علنى شــوراى اسالمى شهر اصفهان 
اظهار کرد: هفته کارگر و روز جهانى کارگر را در حالى 
پشت سر گذاشتیم که امسال به دلیل شیوع بیمارى 
کرونا برگزارى جلسات و تجمعات براى تبیین و طرح 

خواسته ها و مشکالت جامعه کارگرى مقدور نبود.

وى افزود: امســال 50 هزار نفر از کارگران در شــهر 
اصفهان عالوه بر مشــکالت همیشگى و ساختارى 
این قشر، بیکار و مشاغل آن ها تعطیل شد و بر مبناى 
قانون، حقوق و مزایاى خود را باید از طریق ســازمان 
تأمیــن اجتماعى دریافت کنند. عضو هیأت رئیســه 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان تصریح کرد: در نیمه 
اردیبهشت ماه هستیم و هنوز هیچ بودجه اى از طرف 
دولت به سازمان تأمین اجتماعى جهت پرداخت حقوق 
و مزایاى کارگران اختصاص داده نشده است و این قشر 

با گذشت بالغ بر دو ماه هیچ حقوقى دریافت نکرده اند.

شیوع کرونا 50 هزار کارگر اصفهانى را بیکار کرد
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اگر در ابتداى شیوع کرونا در کشور و آغاز تعطیلى بسیارى از کسب و کارها، چندان 
صحبت از لزوم حمایت دولت از بیکاران کرونایى نبود ولى امتداد تعطیلى کرونایى 
بسیارى از صنوف و بیکارى بخشى قابل توجه از جامعه، لزوم حمایت هاى دولتى 

را بیشتر و بیشتر کرد.
داریوش کاردان، بازیگر و کارگردان با تأکید بر لزوم حمایت دولت از طبقات آسیب پذیر 
در برابر کرونا به «فرهیختگان» گفت: محتاج یک پشتیبانى مالى از سوى حاکمیت هستیم 
که حداقل چند ماهى همه مردم را حمایت کند. اینکه یک میلیون تومان به افراد بى بضاعت و 
بى شغل کمک کرده و بعد آن را پس مى گیرند در حد و اندازه و شأن کشور و مردم ما نیست. ما کشور 
فقیرى نیستیم. کاردان ادامه داد: درست است در شرایط تحریم هستیم ولى در کشور امکانات زیاد داریم و شاید 
راه هاى بهتر و آسان ترى پیدا شود از اینکه یک میلیون به یکى وام بدهیم و چند ماه دیگر پس بدهد. این حمایت از قشر آسیب پذیر کشور نیست. 
این بازیگر-کارگردان با اشاره به اوضاع تراژیک بسیارى از هنرمندان گفت: در عالم هنر افرادى هستند که با آوازه اى که دارند اما ممکن است 
محتاج کار ماهانه باشند یا پول اجاره خانه نداشته باشند. من نام نمى برم جایگاه افراد بسیار باالتر از این حرف هاست که نام آنها برده شود و بگوییم 
اینها بى چیز هستند و دست تنگى دارند ولى مى دانم که برخى این گونه هستند ولى از آن طرف ممکن است یک یا دو درصد یا چند نفر باشند که 
از راه هنر بى نیاز شده باشند. کارگردان «نوروز72» و «شبکه سه و نیم» تأکید کرد: اکثریت هنرمندان زندگى ساده و معمولى و بعضاً رو به پایین 
دارند ولى نمى توانند بیان کنند. شاید اقشار دیگر در خیابان فریاد بزنند که شغل من کو  ولى یک هنرمند که در سطحى در جامعه مطرح است با 

سیلى صورت خود را سرخ نگه مى دارد. خواستم بیان کنم همه اقشار نیاز به حمایت دارند و البته هنرمندانى که حتى بیمه بیکارى هم ندارند!

ســریال «بچه مهنــدس» یکــى از 
پرمخاطب ترین سریال هاى تلویزیون 
است که ساخت فصل بعدى آن بسته به 

استقبال مردم و تصمیم مدیران است.
«بچه مهندس 3» به کارگردانى على غفارى 
و تهیه کنندگى سعید ســعدى این شب ها به 
عنوان سریال ماه رمضانى در شبکه 2 سیما در حال 
پخش است. با توجه به استقبال مردم و ساخت سه فصل از 
این سریال، بسیارى از مخاطبان مایلند که بدانند آیا فصل چهارم این 
سریال هم ساخته مى شود یا خیر که على غفارى کارگردان «بچه مهندس» در یک گفتگو به این 
موضوع اشاره کرد. وى در بخشى از این گفتگو ضمن اشاره به ساخت سه فصل از این سریال، ساخت 

فصل چهارم را منوط به تصمیم مدیران و استقبال مخاطبان دانست.
«بچه مهندس» در سه فصل روایتگر ماجراى زندگى «جواد جوادى» شخصیت اصلى قصه است که 

از دوران کودکى، نوجوانى و جوانى او روایت مى شود.
سریال «بچه مهندس»  در فصل سوم با معرفى شخصیت ها و بازیگران جدید همراه است که همگى 

از جوانان عالقه مند به بازیگرى هستند که با این سریال دیده خواهند شد.

«تام فلتون»، بازیگر مجموعه 
فیلم هاى «هرى پاتر» براى 
هواداران این مجموعه پیغام هاى 
ویدیویى شــخصى ضبط مى کند. 
هواداران 288 دالر براى این پیغام شخصى 

پرداخت مى کنند.
ثروت این ســتاره انگلیســى حدود 20 میلیون دالر تخمین زده مى شود. او خدمات 
خود را در «کامئــو» ارائه مى کنــد، تارنمایى کــه در آن هــواداران مى توانند افراد 
مشهور را براى ضبط پیغام هاى ویدیویى شخصى به خدمت بگیرند. در صفحه آقاى 
فلتون آمده است: «بازیگرى که بیشتر از همه به دلیل ایفاى نقش "دراکو مالفوى" از 

مجموعه "هرى پاتر" شناخته مى شود.» 
با وجود قیمت باال به نظر مى رسد که هواداران از فرصت دریافت پیغام هاى شخصى از 

این بازیگر لذت مى برند.

مجموعه اشــعار مهران مدیرى همراه با 
یک لوح فشــرده حاوى دکلمه هاى او با 
آهنگســازى خودش ارائه مى شــود. این 
بازیگــر، کارگــردان، خواننــده و مجرى 
سرشــناس، اولین مجموعه شعر خود را در 
ماه آینده به چاپ مى رساند. این مجموعه 
شامل ســه بخش دوران نوجوانى، دوران 
جنگ و عاشــقانه هاى مهــران مدیرى 
است که در این ســال ها سروده است. 
بخش جنگ که به موضوع دفاع مقدس 
مى پردازد در زمان حضور وى در جبهه در 
پشت خاکریزها سروده شده است. بخش 
عاشقانه ها مجموعه شعرهاى چند سال 
اخیر زندگى او است که در قالب شعر نو و 

با مضمون بسیار تلخ سروده شده است.
مدیرى در یک برنامه تلویزیونى گفت عالقه او نسبت به 
شعر باعث شده تمام دیوان خیام، حافظ و بخش اعظمى از 
مولوى را حفظ کند. او تحت تأثیر «لورکا» شاعر و نویسنده 

اسپانیایى و شاملو به سرودن شعر عالقه مند شده است.
مجموعه اشــعار مدیرى همراه با یک لوح فشرده حاوى 

دکلمه هاى او با آهنگسازى خودش ارائه مى شود.
اما متن شــعر بهارى مهران مدیرى که درســایت هاى 

مختلف انعکاس داشته به شرح زیر است:
امسال بهار، یک شــب بى خبر/ از پنجره اتاقم آمد کنارم 
نشســت/ گفت پسرك.../ من امســال/ جشن میخک، 
ناز ارغــوان، عطر نیلوفر ندارم/ روى من حســاب نکن/ 
چشم هایم خیس شــد.../ بهار گفت:/ گریه نکن/ گریه 
مرا مى پوساند.../ مثل یک پسر خوب بگیر بخواب/ یک 

امشب را کنارت مى خوابم که نترسى.../ و من خوابیدم.../ 
در رؤیایم دیدم/ که خدا برایمان دعا مى خواند.

 در جایى دور، ساحلى دیدم که جزیره اى داشت/ از فوران 
ابرها / و آدم هایى که مویه کنان/ گیسو َکنان/ جاى خالى 

پرستوها را زار مى زنند. 
یه صبح آفتابى، در رؤیایم بود/ با نان تــازه، با صدف، با 
سنگریزه هاى ســفید/ و مردانى که شب تولدشان/ گریه 
مى کردند/ بهار بیدارم کــرد/ گفت: گریه نکن/ گریه مرا 
مى پوساند/ خواب هاى خوب هم هســت/ و من دوباره 
خوابیدم.../ و زنانى در رؤیایم/ که اشــک هاشان، چونان 
ستاره، زمین را مى شــکافت/ و شاپرکان هفت رنگى که 
هرگز از پیله هاشان به جهان نیامدند.../بیدار شدم/تنها، با 
باران اشک/ و بهار،/ پوسیده از گریه هایم،/ بزرگوارانه/ بر 

من مى خندید هنوز...

مهران مدیرى کتاب شعر 
منتشر مى کندمنتشر مى کند

مجموعه اشــع
یک لوح فشــر
آهنگســازى خ
بازیگــر، کارگـ
سرشــناس، اول

ماه آینده به چاپ
شامل ســه بخ
جنگ و عاشــ
است که در ای
بخش جنگ
مى پردازد در
پشت خاکریز
عاشقانه ها مج
اخیر زندگى او

مم
فیلم سینمایى «ســمفونى نهم» به کارگردانى 
محمدرضا هنرمند و با بازى حمیــد فرخ نژاد به 
تازگى راهى شــبکه نمایش خانگى شده تا بعد از 
اکران ناموفق خود در سال گذشــته شاید بتواند 
مورد اقبال مخاطب خانگى ســینماى ایران قرار 
گیرد. این فیلم در نهایت با فــروش معادل 700 
میلیون تومان به کار خود پایــان داد تا به عنوان 
کم فروش تریــن فیلم فرخ نژاد طى ســال هاى 

گذشته نام گیرد. 
این فیلم در حالى با استقبال کم مخاطبان روبه رو 
شده که حمید فرخ نژاد را به عنوان یکى از چهره هاى 
پرفروش سینما در خود دارد، در کنار وى محمدرضا 
فروتن نیز مى توانست عاملى براى فروش بیشتر اثر 

باشد اما این اتفاق میسر نشد.
فیلم سینمایى «ســمفونى نهم» آخرین ساخته 
محمدرضا هنرمند به تازگى راهى شبکه نمایش 

خانگى شــده و باید دید در ایام قرنطینه خانگى 
پس از شــیوع کرونا مى تواند ضرر خود را جبران 
کند، فیلمى که با حال و هواى متفاوتى از ســایر 
آثار هنرمند ساخته شده اما این سبک جدید چندان 

مورد رضایت مخاطبان قرار نگرفته است. 
محمدرضا هنرمند، کارگردان با ســابقه سینماى 
ایران بعد از 16 سال غیبت و  دورى از سینما دهمین 
اثر سینمایى خود با نام «سمفونى نهم» را راهى 
سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر کرد و امیدوار 
بود تا تجربه خوبى را به ثبت برساند اما این فیلم 

چندان براى اهالى رسانه و منتقدین جذاب نبود.
حمید فرخ نژاد، ســاره بیات، محمدرضا فروتن، 
پژمان بازغى، مهرداد صدیقیان، علیرضا کمالى، 
«مارین ون هولک» از جمله بازیگرانى هســتند 
کــه در فیلم «ســمفونى نهم» بــه ایفاى نقش 

پرداخته اند. /1768

سرنوشت مبهم «سمفونى نهم» 
در شبکه نمایش خانگى

مسابقه «خونه مونى» با اجرا و کارگردانى على مسعودى، 
مسابقه جدیدى در شبکه نسیم است که پخش آن با حضور 
جمعى از بازیگران آغاز شــد. این مسابقه جدید هر شب 

ساعت 21 به شبکه نسیم مى آید.
کمند امیرسلیمانى، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان 
عکســى را در کنار الیکا عبدالرزاقى به اشتراك گذاشت 
و از حضور در مسابقه «خونه مونى» خبر داد. این بانوى 

هنرمند با انتشار این پست در اینستاگرامش نوشت:
«توى روزاى قرنطینه رفتیم سر کار تا یه برنامه مفرح و شاد 
براتون آماده کنیم باعث و بانیشم على آقاى مشهدى بود. 
به من که خیلى خوش گذشت در کنار الیکا جان همیشه 
و همه جا به من خوش مى گذره. از 13 اردیبهشت ساعت 

9 از شبکه نسیم مسابقه "خونه مونى" پخش مى شه.»
على مسعودى، کمدین و بازیگر کشــورمان به عنوان 

مجرى طرح، مجرى و کارگردان با مسابقه «خونه مونى» 
به شبکه نسیم مى آید و این مسابقه استعدادیابى با حضور 
داورانى از هنرمندان و چهره هاى سرشناس هر شب به 

شبکه نسیم مى آید.
این مسابقه اســتعدادیابى در زمینه بازیگرى، ابداع یک 
موسیقى با وسایل خانه یا اجراى آیتم هاى طنز با موضوع 
کروناســت. عالقه مندان به شــرکت در این مســابقه 
ویدیوهایى را به مســابقه ارســال کرده و مورد قضاوت 
داوران قرار مى گیرند تا بسیارى از استعدادهاى دیده نشده 

در این مسابقه کشف شود.
على مسعودى، کمند امیرســلیمانى، الیکا عبدالرزاقى و 
عباس جمشیدى فر داوران ثابت مسابقه «خونه مونى»  
هستند و هر شب هنرمندان سرشناس دیگرى هم در این 

مسابقه حضور دارند.

پس از موفقیت بزرگ «جوکــر»، کارگردان این فیلم 
در حال مذاکره براى ســاخت دنباله این فیلم با حضور 

احتمالى «واکین فینیکس» است.
فیلم «جوکر» ســال گذشــته با بودجــه 70 میلیون 
دالرى به فروش بالغ بر یک میلیارد دالر دســت یافت 
و به جایگاه مهمى در فرهنگ عامه رسید و از همان ابتدا 
گمانه زنى هایى درباره ســاخت دنباله این فیلم سینمایى 
مطرح شد که «تاد فیلیپس» نویســنده و کارگردان این 
فیلم آن را کامًال رد مى کرد.  «فیلیپس» در ابتدا معتقد بود 
«جوکر» دنباله سینمایى نخواهد داشت و به صورت یک 
«تک فیلم» ساخته شده اســت و حتى گمانه زنى درباره 
ساخت قســمت دوم «جوکر» را آزار دهنده توصیف کرد 
اما حاال خبرهایى تأیید شــده حاکى از آن است که پروژه 
ساخت «جوکر 2» کلید خورده و فیلیپس در حال مذاکره 

براى کارگردانى و نویسندگى مشــترك آن با «اسکات 
سیلور» است.  همچنین کمپانى «برادران وارنر» در تالش 
است دوباره از واکین فینیکس براى بازى در نقش اصلى 
استفاده کند؛ نقشى که جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را 
براى فینیکس پس از چند سال به ارمغان آورد. فینیکس بعد 
از «هیث لجر»، دومین بازیگرى است که براى ایفاى نقش 

«جوکر» برنده جایزه اسکار شده  است.
«جوکر» سال گذشته و در نود و دومین دوره جوایز اسکار 
در 11 رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانى نامزد 
دریافت جایزه بود که در نهایــت دو جایزه بهترین بازیگر 
نقش اول مرد و بهترین موسیقى متن (هیلدور گودنادوتیر) 

را به خود اختصاص داد.
هنوز هیچ اطالعاتى درباره جزئیات دنباله «جوکر» و تاریخ 

اکران آن منتشر نشده است./1770

کمند امیرسلیمانى با مسابقه «خونه مونى» 
در شبکه نسیم

خبر شگفت  انگیز براى طرفداران 
فیلم «جوکر»

باالخره بنیامین بهــادرى در الیوى کــه وعده اش را 
داده بود درباره تمام اتفاقات و حواشــى چند وقت اخیر 

صحبت کرد.
نکته جالب توجه در الیو بنیامین، آشفتگى روحى اش بود 
که نشان از فشــارهاى این چند وقت اخیر دارد، بنیامین 
در «دورهمى»، «بوى عیدى» فرهاد و شــهیار قنبرى 
و منفــردزاده را با دخل و تصرف بازخوانــى کرده بود و 
با واکنش ســریع منفردزاده و قنبرى مواجه شــده بود. 
بخش هایى از حرف هاى بنیامین در الیو شــنبه شبش 

را اینجا آوردیم.
■ براى بازخوانــى «بوى عیدى» از خانــواده فرهاد و 

وزارت ارشاد مجوز گرفته بودم.
■ تمام عباراتى که در آن تغییر ایجاد شــده، در آکوالد 
آمده و تغییرات نســبت به متن اصلــى را خیلى قانونى 

متذکر شده بودیم.
■ چند ساعت بعد از «دورهمى» با شهیار قنبرى تماس 

گرفتم و با هم در دایرکت صحبت کردیم.
■ قرار شــد که اســتاد قنبرى توضیحاتى درباره ماجرا 

بدهند که تا چند روز آینده منتشر خواهد شد.
■ فرهاد هم که عزیز من و موسیقى ایرانى  است، کپى 

مى کرد، چرا فقط روى من حساسیت بوده؟
■خیلى ها کپى مى کننــد، از «لئونارد کوهن» هم کپى 

مى کنند.
■ به شهیار قنبرى گفتم مى شــود حاال که صمیمى تر 

شدیم، شما را استاد خطاب نکنم؟
■«دورهمى»  با همه ســختى هایش خــوب و خوش 

گذشت./1769

بنیامین در الیو: فرهاد هم کپى مى کرد!

شــهاب صادقى، هنرمند فعال موســیقى، پس 
از کنسل شدن کنســرتش در اسفند ماه گذشته 
طى شیوع ویروس کرونا، امشب کنسرت آنالین 

اینستاگرامى خواهد داشت.
به گفته وى، این کنسرت با محوریت حمایت از 
کادر درمانى بیمارســتان و مراکز درمانى درگیر 
کرونا  برگزار مى شود. ضمن اینکه قرار است  در 
این اجرا تعدادى از کارکنــان کادر درمان نیز از 
تجربیات خود در روزهاى کرونایى سخن بگویند.
در کنســرت اینســتاگرامى شــهاب صادقى، 
پویان جبارى به عنوان مجــرى حضور خواهد 

داشت. ضمن اینکه دانیال فیاض  نوازنده 
گیتارالکتریک، شــروین توزنده 
نوازنده گیتار الکتریک، پیمان 
ناصرى نوازنــده بیس گیتار 
و آریا اســدى نوازنده درامز 
با همراهــى کاویان میثاقى، 
معین مزروعى، ترانه راوشى، 

پروشات مشایخى و نازنین ابراهیمى از نوازندگان 
ارکســتر زهى به رهبرى على واقف، شــهاب 
صادقــى را همراهى و به اجــراى قطعات آلبوم 

خود مى پردازند.
کنسرت اینستاگرامى شــهاب صادقى شامگاه 
دوشنبه 15 اردیبهشت (امشــب) از ساعت 21 
در صفحه اینستاگرام پیش روى مخاطبان قرار 

مى گیرد.

کادر درمانى بیمارســتان و مراکز درمانى درگیر 
کرونا  برگزار مى شود. ضمن اینکه قرار است  در 
این اجرا تعدادى از کارکنــان کادر درمان نیز از 
تجربیات خود در روزهاى کرونایى سخن بگویند.
در کنســرت اینســتاگرامى شــهاب صادقى، 
عنوان مجــرى حضور خواهد  پویان جبارى به

داشت. ضمن اینکه دانیال فیاضنوازنده 
گیتارالکتریک، شــروین توزنده 
نوازنده گیتار الکتریک، پیمان 
ناصرى نوازنــده بیس گیتار
و آریا اســدى نوازنده درامز 
با همراهــى کاویان میثاقى، 
معین مزروعى، ترانه راوشى، 

5دوشنبه 15 اردیبهشت (امشــب) از ساعت 21
در صفحه اینستاگرام پیش روى مخاطبان قرار 

مى گیرد.

کنسرت راك ایرانى در اینستاگرام

در روزگار کرونایى همه اقشار نیاز به 
حمایت دارند و البته هنرمندان!

شرط ساخت 
«بچه مهندس 4»

کاسبى عجیب 
بازیگر 
«هرى پاتر» 
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کنفدراســیون فوتبال آســیا تصمیم دارد تا تیم هاى منتخب چهار دوره از لیگ 
قهرمانان آســیا را انتخاب کند. در این میان رشید مظاهرى گلر ملى پوش 
تراکتورى ها نامزد رسیدن به عنوان بهترین دروازه بان سال 2016 است.

 کنفدراســیون فوتبال آســیا  به دنبال انتخاب تیم هاى منتخب چهار 
دوره از لیگ قهرمانان آسیا به انتخاب کاربران است و در اولین گام پنج 
دروازه بان منتخب این بازى ها را اعالم کرد تا پس از آن با راى کاربران 
سایت، گلر اصلى لیگ قهرمانان آسیا 2016 را انتخاب

 کند.
محمدرشید مظاهرى از ذوب آهن ایران، خالد عیسى 
از العین امارات، ایگناتى نستروف از لوکوموتیو ازبکستان، 
شوســاکو نیشــیکاوا از اوراواردز ژاپن و جانجتویچ از اف سى 
سیدنى استرالیا، پنج نامزدى هســتد که با توجه به عملکرد خوب 
خود در بازى هاى 2016، حاال به دنبال رســیدن به عنوان بهترین گلر 

رقابت ها هستند.
مظاهرى که این روزها با پیراهن تیم تراکتور در لیگ برتر حضور پیدا مى کند 
در لیگ قهرمانان آسیا 2016 با پیراهن ذوب آهن به میدان مى رفت و در پایان 
نیز توانست عملکرد درخشــانى از خود به جا بگذارد. او در 8 بازى ذوبى ها 5 
بار دروازه خود را باز شده دید و بارها برابر حمالت مهاجمان تیم هاى مختلف 

ایستادگى کرد.
گلر ملى پوش وقت ذوب آهنى ها در 8 بازى که برابر رقباى آســیایى ایستاد 
در 5 بازى موفق شد کلین شیت کند و دروازه خود را بسته نگه دارد. او البته در 
سیوهاى خود مهارت ویژه اى هم داشــته چرا که از مجموع سیوهاى او براى 
مهار توپ در 85,3 درصد موفق بود که در نوع خود درصد جالبى به نظر مى آید.  
سایت رســمى اى اف ســى درباره مظاهرى مى نویســد: همراه با لخویا که 
اکنون الدحیل نامیده مى شــود، ذوب آهن مســتحکم ترین خــط دفاع را در 
مرحله گروهى داشــت و در شــش بازى تنها دو گل خورد. این عملکرد بیشتر 
به خاطر نمایــش چشــمگیر محمدرشــید مظاهــرى در دروازه ذوب آهن بود. 
کســى که یک دروازه بان برجســته در این مســابقات بود. ذوب آهن در مرحله 
یک هشتم نهایى با شکست مقابل العین حذف شد، اما مهارهاى مظاهرى جلوه اى 

ماندگار از او به جاى گذاشت.
در هر صــورت راى گیرى اى اف ســى بــراى انتخــاب بهتریــن دروازه بان 
لیگ قهرمانان آســیا در ســال 2016 از صبح دیــروز آغاز شــده و در این میان 
مظاهرى تاکنون موفق شــده عنــوان بهترین را در اختیار داشــته باشــد. خالد 
عیســى از العین امــارات نزدیــک ترین رقیــب به گلــر ملى پــوش ایرانى

 است.
نکته جالب درباره مظاهرى و لیگ قهرمانان آسیا اینکه، رشید در بازى هاى سال 
2018 موفق شده بود با کیفیتى باالتر در مسابقات حضور داشته باشد و در نهایت 
عنوان بیشترین سیو و درصد موفقیت را پس از پایان بازى به نام خود بزند. با این 
حال باید دید آیا نام او در میان نامزدهاى سال هاى بعدى لیگ قهرمانان آسیا نیز 

دیده خواهد شد یا خیر.

کنفدراســیون فوتبال آســیا تصمیم د
د قهرمانان آســیا را انتخاب کند.
تراکتورى ها نامزد رسیدن بهع
 کنفدراســیون فوتبال آســ
دوره از لیگ قهرمانان آسیا به
دروازه بان منتخب این بازى
سایت، گلر

 کند.
محمدرشید
از العین امارات،
شوســاکو نیشــیکا
سیدنى استرالیا، پنج نامز
در بازىهاى2016، حاال 6خود

رقابت ها هستند.
مظاهرى که این روزها با پیراهن تیم
6در لیگ قهرمانان آسیا 2016 با پیراه
نیز توانست عملکرد درخشــانى از
بار دروازه خود را باز شده دید و بارها

ایستادگى کرد.
گلر ملى پوش وقت ذوب آهنى ها د
5در 5 بازى موفق شد کلین شیت کند
سیوهاى خود مهارت ویژه اى هم دا
3مهار توپ در 85,3 درصد موفق بود ک
سایت رســمى اىاف ســى درباره

اکنون الدحیل نامیده مى شــود، ذوب
مرحله گروهى داشــت و در شــش
به خاطر نمایــش چشــمگیر محمدرش
کســى که یک دروازه بان برجســته د
یک هشتم نهایى با شکست مقابل العین

ماندگار از او به جاى گذاشت.
در هر صــورتراى گیرى اى اف ســى

6لیگ قهرمانان آســیا در ســال 2016
مظاهرى تاکنون موفق شــده عنــوان
عیســى از العین امــارات نزدیــک تر

 است.
نکته جالب درباره مظاهرى و لیگ قهرم
2018 موفق شده بود با کیفیتى باالتر د
عنوان بیشترین سیو و درصد موفقیت ر
حال باید دید آیا نام او در میان نامزدهاى

دیده خواهد شد یا خیر.

طى روزهاى اخیر گمانــه زنى هاى زیادى در مــورد مدیریت 
باشگاه سپاهان در رسانه هاى مختلف مطرح شده و سعید آذرى 
هم یکى از نام هایى بود که براى مدیرعامل شدن نامش مطرح 
شــد و به همین دلیل هم بود که عصر روز شنبه 13 اردیبهشت 
روابط عمومى باشگاه سپاهان به این حواشى واکنش نشان داد و 

اطالعیه اى صادر کرد.
مدیرعامل فوالدخوزســتان در واکنش به این حواشى اینطور از 
عالقه خودش به باشگاه سپاهان گفته و با انتقاد از برخى مسئوالن 
باشگاه نوشته است: زمانى که سپاهان ایران العین امارات در لیگ 
قهرمانان آسیا را با شایستگى شکست داد و من به احترام مردم 
شهرم و سپاهان از آنها تقدیر کردم. من هیچوقت عالقه ام را به 

هیچ چیز مخفى نکرده ام و با کمال شــهامت با اینکه تا ابد سبز 
ســبز ذوب آهنى خواهم ماند به دیگر تیم شهرم سپاهان احترام 
گذاشته و خواهم گذاشت. هر کجا باشم تا آخرین لحظه به تعهدم 
پایبند هستم. گروهى سعى دارند مرا مقابل هواداران سپاهان قرار 
دهند. الزم است در حال حاضر حقیقتى را به همه سپاهانى هاى 

عزیز بگویم.
او سپس به این موضوع اشــاره کرده که فاصله اى تا حضور در 
سپاهان نداشــته و مى گوید:« در سالى که با یحیى در خرمشهر 
قهرمان جام حذفى شدیم، قرار بود به سپاهان بیایم ولى مدیران 
کارخانه تحت تحریک عده اى گفتند آذرى ذوب آهنى اســت 
و ما مدیــر ذوبى نمى خواهیم. گذشــت و گذشــت، من همان 

آذرى هســتم، هر جا بروم به عنوان یک اصفهانى طورى عمل 
مى کنم که به اصفهانى بودنــم افتخار کنم. االن هم همان عده 
در ســپاهان مى گویند آذرى ذوبى اســت و جبهه اى درســت 
کرده اند به محض اینکه شــایعه حضورم در سپاهان جدى شده

 است.
ســعید آذرى بخش پایانى حرف هایش را به هواداران سپاهان 
اختصاص داده و اینطور در رابطه با شــایعات حضورش صحبت 
کرده است: هیچکس از سپاهان با من صحبتى نکرده است. فقط 
شنیده ام که گفته اند آذرى ذوبى اســت مثل دفعه قبل. بله من 
با افتخار ذوبى هســتم ولى اول اصفهانى هستم. از صمیم قلب 
براى همه مردم ایران و اصفهان، شــهرم و هواداران ســپاهان 

بزرگ و ذوب آهن همیشــه ســبز از خداوند عــزت میخواهم 
و شادى.

مدیرعامل ســابق ذوب آهن اینطور حرف هایش را خاتمه داده 
است:« اگر مى گویم اولویتم فوالد است براى اینکه نان و نمک 
خوزستان را خوردم و تا لحظه اى که با فوالد بزرگ قرار داد دارم 
به آنها وفا دار مى مانم، این ذات بچه هاى اصفهان است، متعهد 
به عهد و تالشگر تا آخر. فوالد باید به روزهاى اوجش باز گردد، 
برخى در اصفهان از اینکه نمى گذارم اصولم را زیر ســوال ببرند 
حاضر نیستند با مدیرى مانند من کار کنند. ولى یاد گرفتم بر سر 
اصول کارى ام با کسى معامله نکنم. آرزوى موفقیت براى شما 

سپاهانى هاى عزیز دارم سر بلند باشید.

حرف هاى او کامال واضح است

آذرى خیلى دوست دارد مدیر سپاهان شود

هواى رشید را هم داشته باشید

نشریه «االتحاد» امارات خبر داد بعد از اعالم شیخ سلمان، رئیس AFC بررسى ها و 
گفت و گوها براى ازسرگیرى مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2020 ادامه دارد.

یک منبع رسمى خبر داد فشارها روى کنفدراســیون فوتبال آسیا زیاد شده تا بقیه 
بازى ها را به صورت تک بازى برگزار کند تا لطمه اى به بازى هاى لیگ هاى داخلى 
وارد نشود. مخصوصا اینکه در منطقه غرب آسیا بسیارى از فدراسیون ها اعالم کردند 

از ماه آگوست(مرداد) بازى هاى لیگشان را از سر مى گیرند باعث شده تا AFC به این 
پیشنهاد به صورت جدى فکر کند.

برگزارى بازى ها به صورت متمرکز به میزبانى یک کشــور در این پیشنهاد جدید 
عالوه بر بازى هاى مرحله گروهى بلکه براى بازى هاى مراحل بعد نیز اجرایى شود. 
یعنى ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2020 به صورت تک بازى و بدون برگزارى 

بازى هاى رفت و برگشت در یک کشور برگزار شود.
کنفدراســیون فوتبال آســیا از برگزارى مســابقات مرحله گروهى در ابتداى ماه 
آگوست(11 تا 17 مرداد) به صورت متمرکز در یک کشور استقبال کرده است. البته 
شرط برگزارى بازى ها به صورت متمرکز و تک بازى مشروط به آمادگى باشگاه هاى 

فوتبال حاضر در این مسابقات است.
بنا به این سیستم جدید قرار شده بازى رفت و برگشــت لغو شده و تمام بازى ها به 
صورت تک بازى به میزبانى کشورى بى طرف یا دخیل در این بازى ها برگزار شود. 
با سیستم جدید بازى هاى مرحله گروهى در ماه آگوست(مرداد) و بازى هاى مرحله 
یک چهارم در ماه سپتامبر(شهریور) و بازى هاى مرحله نیمه نهایى در ماه اکتبر(مهر) 

برگزار شود.

هومن فیروزى، معاون اجرایى و مدیر حراست باشگاه سپاهان به خبر گزینه مدیر عاملى 
سپاهان واکنش نشان داد.

او در این رابطه با سایت باشگاه سپاهان صحبت کرده ومى گوید:«باشگاه سپاهان در 
طول هفت دهه از حیات خود فراز ونشیب هاى زیادى را طى کرده و این باشگاه مردمى 
به پشتوانه هواداران شایســته خود وحضور مدیران الیق و کاربلد وهمچنین مربیان 
وبازیکنان بزرگ وحامیان نام آشنا همچون شرکت فوالدمبارکه ، توانسته نامى نیک 
در ورزش کشور به جاى بگذارد ولذا تکرار افتخارات و حضور شایسته در راس ورزش، 
توسط تیم هاى مختلف باشگاه سپاهان مستلزم استراتژى وبرنامه اى مدون است که 
اجراى بهتر آن توسط یک مدیر با دانش تر وبا تجربه تر میتواند رهبرى و اجرایى شود.»

او ضمن تکذیب پیشنهاد به او براى مدیریت باشگاه اضافه کرد است:« لذا هرچند بیش 
از  پانزده سال است که در باشگاه ســپاهان و بعنوان مدیر حراست و معاونت اجرایى 

باشگاه مشغول انجام وظیفه هستم اما على رغم اینکه از سوى رسانه ها 
پیشنهاد مدیرعاملى باشگاه مطرح گردیده ، لذا موارد طرح شده 

در رسانه ها را تکذیب  و براى مدیرعامل آتى باشگاه آرزوى 
موفقیت دارم و همچنان هوادار، دوســتدار و سرباز باشگاه 

محبوبم سپاهان خواهم بود. 
گفتنى است سعید آذرى دیگر چهره اى بوده که طى روزهاى اخیر به شایعات حضورش 
به عنوان مدیرعامل باشگاه سپاهان واکنش نشان داد و گفت که پیشنهادى رسمى 
دریافت نکرده و حاال فیروزى با سایت باشگاه صحبت کرده و خبر حضورش به عنوان 

جایگزین تابش را رد کرده است.

هومن به جاى تابش؟ تکذیب شدرفت و برگشتى دیگر در کار نیست 

تیم فوتبال ماشین سازى بعد از جدایى رسول خطیبى و آمدن 
شیخ الرى نتوانست نتایج خوبى در لیگ برتر کسب کند و 
همین موضوع مدیران این تیم را نسبت به آینده این تیم در 
دیدار هاى باقى مانده لیگ برتر نگران کرده است. از همین رو 
احتمال جدایى شــیخ الرى از این تیم وجود دارد و مدیران 

ماشین سازى حتى مذاکراتى با چند گزینه انجام دادند. 
 یکى از این گزینه ها محرم نویدکیا اسطوره باشگاه سپاهان 
اســت که در ابتداى فصل با او مذاکراتى انجام دادند ولى 
خود محرم این پیشــنهاد را نپذیرفت. آن طور که نزدیکان 
نویدکیا مى گویند به او اصرار زیادى شده که این پیشنهاد 
را بپذیرد، چون هم خودش اصالتــى ترك زبان دارد و هم 
اینکه با توجه به شرایط ماشین سازى و بى حاشیه بودن این 
تیم مى تواند گزینه مناسبى براى شروع مربیگرى اش باشد. 
هر چند همچنان پاسخ وى منفى بوده است. گفتنى است 
نویدکیا یکى از گزینه هاى اصلى سپاهان در صورت جدایى 

قلعه نویى در پایان فصل نیز خواهد بود.

ماشینى ها به دنبال محرم وقتى قلیچ فحش ها را مى شمارد

چند روز قبل به صورت تصویرى، پرده بردارى از مجسمه علیرضا 
بیرانوند در کمیته ملى المپیک شد. او در سال هاى گذشته بهترین 
دروازه بان ایــران بوده و در جام جهانى گذشــته هم موفق شــد 

کنــد. پنالتى کریســتیانو رونالدو را مهار 
بیرانوند در صعود پرســپولیس 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا 
هم نقش کلیدى داشت و به 
همین دلیل مسئوالن تصور 
کردند بهتر است به دلیل این 

عملکرد او، مجسمه اش را سفارش دهند و آن را در موزه کمیته ملى 
بگذارند. این اقدام اما با واکنش  منفى هواداران استقالل روبرو شد. 
آنها که اعتقاد داشتند، حداقل در استقالل چهره اى بود که زودتر از 

بیرانوند باید مجسمه اش را مى ساختند و در موزه قرار مى دادند.
تاکید هواداران اســتقالل در روزهاى اخیر، روى نام ناصر حجازى 
بوده است؛ اســطوره فوتبال ایران. او ســال ها در چارچوب دروازه  
استقالل و تیم ملى خوش درخشید. موفق شد با ایران دو بار قهرمان 
جام ملت هاى آســیا شــود. همچنین در بازى هاى آسیایى افتخار 

قهرمانى را به دست آورد.

این اما تنها افتخارات بیــن المللى او نبود. حجازى موفق شــد با 
استقالل قهرمان جام باشگاههاى آسیا هم شد تا افتخاراتش به قله 
برسد. حجازى همچنین در جام جهانى 1978 آرژانتین همراه با ایران 
حضور داشت. تیم حشمت مهاجرانى اولین تیم تاریخ ایران بود که 
موفق شد مجوز حضور در این رقابت ها را به دست بیاورد و حجازى 

در هر سه بازى مقدماتى براى تیم ملى به میدان رفت.
او در مجموع در دوران بازیگرى جام هاى زیادى را به دست آورد، به 
همین دلیل هم محبوبیت زیادى داشت و هم از نظر خیلى ها جزو سه 
دروازه بان برتر تاریخ ایران بود و هست. ناصرخان در دوران مربیگرى 

هم هر چند به اندازه بازیگرى افتخار کسب نکرد ولى موفق شد با 
استقالل قهرمان لیگ شود و همچنین به نایب قهرمانى آسیا برسد. 
افتخارات حجازى و البته شــخصیت و رفتار او باعث شــد تا بعد از 
مرگش، تبدیل به یکى از محبوب ترین چهره هاى تمام تاریخ فوتبال 
ایران شود. مراسم تشــیع پیکر او در ورزشگاه آزادى با شکوه بود و 
هنوز خیلى ها به نیکى از این چهره یاد مى کنند. افتخارات، محبوبیت 
و پرستیژ او این روزها همان نکته اى است که هوادران استقالل روى 
آن تاکید دارند و مى گویند چرا باید مجسمه بیرانوند را در موزه کمیته 

ملى المپیک بگذارند ولى مجسمه ناصر حجازى را نه؟

با اعالم حسن روحانى رئیس دولت، اماکن ورزشى با ضوابط خاص از 
این هفته بازگشایى خواهند شد.

در نشستى که ســتاد ملى مبارزه با کرونا دیروز داشتند، رئیس جمهور 
موضع دولت درباره آغاز به کار اماکن ورزشى را اعالم کرد که طبق آن 
اماکن ورزشى بدون تجمع مى توانند از این هفته بازگشایى شوند. این 
در حالى است که البته حسن روحانى تاکید کرد که نباید در استادیوم ها

 تجمع انجام شود و در واقع مسابقات و تمرینات بدون تماشاگر خواهند 

بود.
رئیس جمهور حســن روحانى در این باره گفت: برخى از صنوفى که 
ممنوع بودند حتى در بخش هاى قرمز نیز بازگشــایى مى شوند؛ مثل 
آرایشگاه ها، برخى از ورزشــگاه ها و مراکز کشورى البته در حدى که 
تجمع نباشــد. وزارت کشور و بهداشــت درمان این را اعالم مى کند. 
بازگشــایى ما خیلى با آرامش و پلکانى خواهد بود اما در عین حال از 
یاد هم نمى بریم کرونا همچنان هســت و ممکن است یک روزى با 

اوج هم روبرو شــود. براى آن اوج باید از امروز فکر کنیم، هم از لحاظ 
تجهیزات و امکان و هم کاالى اساسى؛ این دو اگر در کشور آماده باشد 

مردم نگرانى ندارند.
با این صحبت ها باید دید بخش ورزشــى ســتاد کرونا چه تصمیمى 
درباره آغــاز تمرینات تیم هــاى حرفه اى فوتبــال خواهند گرفت و 
به تبع آن ســازمان لیگ چه تصمیمــى را درباره آغــاز لیگ خواهد 

گرفت.

ورزشگاه ها بدون تجمع بازگشایى مى  شوند

طى ر
باشگا
هم یک
شــد
روابط
اطالع
مدیرع
عالقه
باشگا
قهرما
شهرم

چند روز قبل به صورت تصویرى، پرده بردارى از مجسمه علیرضا 
در سال هاى گذشته بهترین  بیرانوند در کمیته ملى المپیک شد. او
دروازه بان ایــران بوده و در جام جهانى گذشــته هم موفق شــد 

را مهار رونالدو کنــد. پنالتىکریســتیانو
بیرانوند در صعود پرســپولیس 
فینال لیگ قهرمانان آسیا به
نقشکلیدى داشت و به هم
مسئوالن تصور همین دلیل

کردند بهتر است به دلیل این 

عم
بگ
آنه
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بود
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اول مجسمه 
ناصرخان را

 باید مى  ساختید

دروازه بان ســابق پرســپولیس کــه با اســتورى ها و پســت هاى 
اینستاگرامى اش معروف اســت در یکى از آخرین پست هایش از على 

کریمى گله مى کند.
وحید قلیچ یکى از بازیکنان قدیمى اســت که در روزهاى دور از فوتبال  
تبدیل به یکى از فعالترین چهره هاى اینســتاگرامى شــده است.او با 
پست ها و ویدئوهاى بعضا انتقادآمیزش نسبت به فوتبالى ها مورد توجه 
قرار مى گیرد هرچند آخرین بار او با امیرتتلو به خاطر توهین او به على 
کریمى دچار چالش شد هرچند قلیچ در آخرین ویدئویى که پست کرده 

از کریمى هم ابراز دلخورى مى کند.
او در یکــى از طوالنى تریــن ویدئوهاى این چند وقــت اخیرش مثل 
همیشه با این جمالت شروع مى کند:" سالم به همه اونایى که عاشقانه 
دوستشون دارم و خداوکیلى دارم، جز شماها من کسى را ندارم. نه پول 
دارم، نه مغازه دارم، نه حساب بانکى و نه خانه...فقط شماها را دارم و اگر 

با شما صحبت نکنم مى ترکم."

او گفت:" آقا ادب آداب دارد و کسى که ادب را رعایت کند آدم است." او 
که از اتفاقاتى که از سوى هواداران تتلو در صفحه اینستاگرامش افتاده 
ناراحت است گفت:" من جواب این فحش ها را نداده و نمى دهم. خودتان 
را خسته نکنید من جواب فحش ها را نمى دهم چون با ادب هستم و یاد 

گرفتم ادب داشته باشم." 
او گفت:" زمانى که به پرســپولیس رفتم على پروین به من گفت آقاى 
وحیدخان پرسپولیس را مفت به دست آوردى و مفت از دست نده و من 
دوازده سال در این تیم بودم چون با ادب بودم. چون به بزرگترم احترام 
مى گذاشتم. من کارى ندارم تتلو خواننده زیرزمینى است یا روزمینى اما 
یک حرف خوب زد و گفت این قبرى که باال سرش زار مى زنى مرده توى 
آن نیست. درست مى گوید. هفتاد هزار نفر به من در اینستاگرام فحش 
دادند اما کسى که باید تشــکر مى کرد یک کالم نگفت. اشکالى ندارد 
من جز خداى بزرگ و آسمان بیکران هیچ چیز و کسى را ندارم. دوستدار 

همه شما وحید قلیچ.“

رئیس باشگاه العربى قطر اعالم کرد آینده لژیونرهاى تیم را سرمربى 
تعیین مى کند.

 شیخ خلیفه بن حمد، رئیس باشگاه العربى در جدیدترین مصاحبه خود 
درباره آینده لژیونرهاى تیمش صحبت کرد. رئیس باشگاه العربى در 
مصاحبه با سایت «استاد الدوحه» قطر، گفت: منتظر گزارش نهایى 
هالگریمسون، سرمربى ایسلندیمان هستیم تا تکلیف آینده لژیونرهاى 
خود را مشخص کنیم. آینده تمام لژیونرها بسته به تصمیم سرمربى 

است.
مرتضى پورعلى گنجى، مدافع ملى پوش کشورمان در این فصل براى 
العربى بازى مى کند. بنا به اعالم رئیس این باشگاه آینده مدافع ایرانى 

به گزارش سرمربى تیم بستگى دارد.

چ و

هاى تیم را سرمربى 

ترین مصاحبه خود 
س باشگاه العربى در

تظر گزارش نهایى 
ف آینده لژیونرهاى 
ه تصمیم سرمربى 

ن در این فصل براى 
 آینده مدافع ایرانى 

مرتضى در انتظار نظر مربى 
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بررسى ها نشان مى هد که میزان مطالب منتشر شده در 
رابطه با ویروس کرونا و شــیوع آن در کشور، رفته رفته 
کاهش یافته و در ماه فروردین روز به روز کمتر شده است.

یافته هاى فوق نشــان مى دهد که پــس از هفته اول 
فروردین، روز بــه روز از تعداد توییت ها و پســت هاى 
تلگرامى کاسته شده است. اما آیا کاهش مطالب منتشر 
شده در رابطه با کرونا در شبکه هاى اجتماعى به معناى 

بى اهمیت شدن آن نزد مردم است؟
همان گونه که در شــبکه هاى اجتماعى میزان مطالب 
منتشر شده در مورد کرونا کاهش یافته و مردم کمتر در 
این رابطه صحبت مى کنند و به آن توجه نشان مى دهند، 

به همان صورت نیز مطابق با نظرســنجى ها، موافقت 
مردم مبنى بر ادامه خانه نشینى نیز کاهش یافته است.

البته یافته هاى فوق در شبکه هاى اجتماعى را نمى توان 
فقط به معناى کاهش حساسیت تلقى کرد. بلکه عادت 
کردن به مواجهه با کرونا و زندگى کرونایى نیز یکى دیگر 
از عوامــل کاهش محتوا در مورد کرونا در شــبکه هاى 
اجتماعى است. به این معنا که بخشــى از مردم، دیگر 
کرونا را به عنوان یــک واقعیت پذیرفته و ضمن رعایت 
نکات بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى، با آن نوعى 
همزیســتى پیدا کرده اند و در نتیجه کمتــر در مورد آن 

صحبت مى کنند.

یک مؤسسه حمایت از حقوق خبرنگاران از مرگ دستکم 
55 خبرنگار طى دو ماه گذشته بر اثر ابتال به ویروس کرونا 
در سراســر جهان خبر داد. اگرچه مشخص نیست این 
خبرنگاران حین انجام کار به ویروس آلوده شده اند یا خیر. 
در بیانیه این مؤسســه آمده اســت: خبرنگاران در این 
بحران جهانى در معرض خطر بزرگى قرار دارند؛ چراکه 
ناگزیرند براى ادامه اطالع رسانى به بیمارستان ها بروند 
و با پزشکان، پرســتاران، رهبران سیاسى، متخصصان، 
دانشمندان و بیماران مصاحبه کنند. همچنین در برخى از 
کشورها اقدامات محافظتى چون فاصله گذارى اجتماعى، 

قرنطینه و استفاده از ماسک رعایت نمى شود. 

در این میان کشور اکوادور با مرگ 9 خبرنگار بر اثر ابتال به 
ویروس کرونا در رتبه اول قرار دارد و پس از آن آمریکا با 
هشت قربانى، برزیل با چهار و اسپانیا و بریتانیا هر کدام با 

سه قربانى خبرنگار در رتبه هاى بعدى هستند. 
در بین اسامى نام برده شده از خبرنگارانى که بر اثر کرونا 
فوت کرده اند، همچنین نام «عبدا... زاویه»، عضو شوراى 

سردبیرى خبرگزارى «فارس» هم دیده مى شود.
در بخش دیگرى از این گزارش همچنین هشــدار داده 
شده است که شیوع ویروس کرونا در برخى از کشورها به 
عنوان بهانه اى براى اعمال فشار بر رسانه ها مورد استفاده 

قرار مى گیرد.

حساسیت مردم به کرونا 
کاهش یافته است

مرگ 55 خبرنگار در سراسر 
جهان بر اثر کرونا 

آسیب پذیرترین قاره 
   ایرنا | خبرگزارى فرانسه روز شنبه به دنبال افزایش 
شیوع ویروس کرونا و رسیدن موارد مبتالیان به بیمارى 
کووید- 19 به بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر در اروپا 
نوشت: اروپا آسیب دیده ترین قاره در برابر کروناست. تا 
کنون بیش از 1/5 میلیون مورد ابتال به ویروس کرونا در 
اروپا ثبت شده که تقریباً نیمى از آمار مبتالیان به کرونا در 

سراسر جهان به حساب مى آید.

رنگ بندى، گمراه کننده است
   ایرنـا | مسعود مردانى، عضو کمیته کشورى مبارزه 
با بیمارى هاى عفونى وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشـکى گفت: اپیدمى کرونا از بین نرفتـه اما فروکش 
کرده است. این واقعیتى اسـت که از اوج اپیدمى کاسته 
شـده اسـت. موارد ابتال رو به تزاید بود که کاهشى شده 
است. در اکثر شهرهاى ایران پیک اپیدمى کرونا را پشت 
سر گذاشـته ایم اما رنگ بندى شـهرها به صورت رنگ 
سـفید، زرد و قرمز نه تنها هیـچ عملکردى نـدارد بلکه 
مى تواند مردم و مسئوالن را به اشتباه بیاندازد و گمراه کند 

و در واقع راهنمایى غلط بدهد./1771

2 میلیون کرونایى در مکه
   تسنیم | طبق گفته مقامات پزشکى در عربستان 
سعودى، آزمایش هاى اخیر نشان مى دهد که گسترش 
ویروس کرونا در عربستان سعودى ممکن است به میزان 
قابل توجهى باالتر از گزارش هاى رسمى باشد. بر اساس 
اطالعات سه منبع پزشکى در عربستان سعودى، طبق 
آزمایشات تصادفى اخیر در شهر مقدس مکه تخمین زده 
شده اسـت که نزدیک به 70 درصد (بیش از دو میلیون 
نفر) مى توانند مبتال و ناقل ویروس کرونا باشـند. طبق 
پیش بینى ها با توجه بـه اینکه مکه تحت سـخت ترین 
محدودیت ها قرار دارد، اعتقاد بر این اسـت که این شهر 

مرکز شیوع ویروس کروناست./1772

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- خانم عظیمه عبدالهى درخواستى 
به مطالبه نفقه از 95/2/2 لغایت 98/2/2 ریال بطرفیت محمدرضا کیان نسب که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 46/98 در شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا 
به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 99/3/17 
ساعت 3 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 829524 شعبه یک حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/200
ابالغ راى 

راى شورا- کالسه پرونده: 546/98 ش ح 11  شماره دادنامه: 701-98/8/1 تاریخ رسیدگى 
: 98/7/28  مرجع رسیدگى: شعبه یازدهم  شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: 
مائده شریفیانا فرزند غالمرضا به آدرس : نجف آباد خ مجاهد شمالى کوچه شهید مهدیه پ 
10 -  خوانده ردیف اول: امین عبدالهى فرزنــد عبدالرحمن به آدرس نجف آباد خ منتظرى 
شمالى کوچه پیروزمهر پ 3  خوانده ردیف دوم : شهرام گرم دره فرزند سیروس به آدرس : 
مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند خودرو به شماره انتظامى 53-57-ن 64 گردش 
کار :  پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق  طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شورا حســب محتویات پرونده و ادله موجود پس از اعالم کفایت و 
ختم دادرسى با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى تصحیص مى نماید. راى  تصمیمى شورا  به تاریخ سى ام فروردین ماه یکهزار و 
سیصد و نود و نه در وقت فوق العاده پرونده کالسه فوق تحت نظر است با توجه به محتویات 
پرونده مالحظه  مى گردد که در دادنامه صادره به شماره 701 مورخ 98/8/1 موضوع  پرونده 
فوق الذکر محکوم به ، به جاى شماره انتظامى 53 – 957 ن 64 به واسطه سحو قلم ، شماره 
انتظامى 53 – 57 ن 64 قرار گرفته است . لذا بنا به مراتب مستنداً به ماده 309 قانون آیین 
دادرسى 1379 عبارت شــماره انتظامى 53 – 957 ن 64 تصیح مى گردد  راى تصحیحى  
ضمیمه راى اصلى شده و دادن رو نوشــت  از راى اصلى بدون رونوشت از این راى ، ممنوع  
مى باشــد که از تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان نجف آباد خواهد بود . درخصوص دعوى خواهان مائده شریفیانا با وکالت 
فاطمه انتشارى به طرفیت 1- امین عبدالهى 2- شهرام گرمه به درخواست الزام به انتقال 
یکدستگاه خودرو به شماره انتظامى 53 – 57- ن 64 محکوم به پرداخت 180/000/000 
ریال  به انضمام خسارات و هزینه دادرسى و بهاء تمبر اوراق ، با توجه به اظهارات خواهان در 
دادخواست تقدیمى و همچنین جلسه رسیدگى و با توجه به قولنامه ارائه شده که به امضاء 
خواهان و خوانده ردیف اول رسیده و طى بند 1 قولنامه مذکور خوانده ردیف اول متعهد گردیده 
که نسبت به انتقال رسمى سند اتومبیل مذکور به نام خیدار اقدام نماید و از توجه به اینکه طى 
جوابیه استعالم از راهور خودرو سوارى به شماره انتظامى 53 – 57 ن 64 به نام شهرام گرمه 
خوانده ردیف دوم مى باشــد و دعوا متوجه خوانده ردیف اول نمى باشد و با عنایت به اینکه 
خواندگان ردیف اول علیرغم ابالغ قانونى و ردیف دوم علیرغم نشر آگهى در جلسه حاضر 
نگردیده و الیحه اى ارسال نکرده و دلیلى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده اند لذا شورا نسبت 
به خوانده ردیف اول طبق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى  قرار رد دعوى صادر کرده ضمن اینکه هزینه هاى دادرسى به مبلغ2/405/000 

ریال به عهده خوانده ردیف اول مى باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به جوابیه 
استعالم از راهور حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم شهرام گرمه به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمى  و انتقال سند اتومبیل به شــماره انتظامى 53-57-ن 64 در  خواهان صادر و 
اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى در همین شعبه و 
ظرف مدت مشابه قابل تجدید نظر خواهى در کلیه محاکم شهرستان نجف آباد مى باشد. 
828553 /م الف-قاضى شعبه یازده حوزه قضائى نجف آباد سید امید قاضى عسگر/2/222

اخطار اجرایى
 شــماره 778/98 به موجب راى شــماره 1110 تاریخ 98/12/7 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- حمید رضا قربانى 
2- خسرو دهباشى  به نشانى مجهول المکان محکوم است به محکومیت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 700/000 ریال 
بعنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و  هزینه پرداخت نشر آگهى و پرداخت 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ  سر رسید1- 319 مورخ 96/9/25 مبلغ 15/000/000 ریال 
2- 320مورخ 96/3/25 مبلغ 15/000/000 ریال لغایت اجراى حکم و هزینه نیم عشر دولتى.
محکوم له: مجید ایمانیان نجف آبادى به نشــانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى 
کفش فروشى مرحوم حاج اسداله ایمانیان 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. 828986/م الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/223
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- قاسم طهماسبى دادخواستى به مبلغ 
الزام به انتقال رسمى سند یک دستگاه خودرو پژو به شماره شهربانى 639 ه 45 ایران 43 به 
ارزش مقوم به 50/000/000 ریال بطرفیت توران فرهمند که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 782/98 در شعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 99/3/19 ساعت 14:30 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 829403 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/2/228
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 971460 جلسه 
مزایده اى در روز شنبه مورخ 1399/3/10 راس ساعت 9 صبح و به منظور وصول محکوم به 
در حق محکوم له و به جهت فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونى یک طبقه فاقد سابقه 
ثبتى به مساحت عرصه 280 مترمربع و اعیانى به مساحت 170 مترمربع داراى اسکلت دیوار 
باربر و سقف تیرآهن و چوب، فاقد نماى خارجى،  داراى سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم 
گرمایش بخارى گازى، داراى انشعابات آب، برق و گاز به مالکیت آقاى حسینعلى نقدى واقع 
در سده لنجان خیابان استقالل کوچه شهید موســوى نژاد پالك 33 که توسط کارشناس 
رسمى دادگســترى به مبلغ 1/740/000/000 ریال ارزیابى گردیده است، در محل اجراى 

احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از 
موعد مزایده از ملک موردنظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت 
کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 30 روز پرداخت نمایند. 

م الف: 828518 اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان لنجان/2/229
اخطار اجرایى

شماره: 98- 259 به موجب رأى شــماره 389 تاریخ 98/8/8 حوزه 1 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان باغبهادران که قطعیت یافته است. محکوم علیه تقى سلمان وند فرزند 
مومن نشانى مجهول المکان محکوم است به: حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
سند رسمى یک دستگاه خودروى پژو روآ به شماره انتظامى 34- 796 ب 18 به نام خواهان 
حبیب اله غالمى فرزند احمد نشــانى: ســده لنجان – خ امام- خ آزادى شرقى پالك 38 و 
پرداخت مبلغ 1/250/000 ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهــان صادر مى نماید و 
پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت نیم عشردولت  در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 829195 شــعبه یک حقوقى شوراى حل 

اختالف بخش باغبهادران/2/230 
مزایده

 شماره پرونده : 9809983730200745 شماره بایگانى : 981147در پرونده کالسه 981147 
اجرایى و به موجب دستور فروش صادره از شــعبه دوم عمومى نجف آباد خواندگان اجرایى 
ملزمند به فروش پالك 314 واقع در قطعه 4 نجف آباد با درخواست خواهان رضا یزدانى که 
ملک فوق توسط کارشناسان رسمى دادگسترى منتخب آقایان حسین پیر مرادیان و مانده 
على بارانى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است . ملک فوق واقع در نجف آباد بلوار جمهورى 
اسالمى تقاطع بلوار و خیابان شهید آیت مى باشد که زمین بایر به مساحت 6630 متر مربع 
به مبلغ کل 79/560/000/000 ریال ارزیابى گردیده است .  که باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 1399/03/10 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى ٪10 
آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/

اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 829804/م الف دادورز شعبه دوم اجراى  احکام 
مدنى نجف آباد/2/231

مزایده اموال منقول نوبت اول 
در پرونده 982447 از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر  محکوم علیهم شرکت 
پوشینگر به پرداخت مبلغ 81/457/646 ریال  بابت اصل خواسته درحق محکوم له فرهاد 
محمد پور و مبلغ 1/000/000 ریال حق االجرا صندوق دولت محکوم گردیده اســت که 
محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره  شده است  ، نموده اســت . صورت اموال مورد مزایده الکتروموتور زیربار 

دمنده 45 کیلو وات سه فاز ساخت کشور چین 12 سال ساخت برابر 000 / 000 / 81 ریال 
برآورد مى گردد . زمان برگزارى مزایده : 27/ 2 / 99 از ساعت 8 صبح محل برگزارى مزایده 
: اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر . مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى 
که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز 
ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک 
ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 
درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل 
به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى 
خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت 

داده شوند م/ الف 830336. مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر/2/234
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خواهان مسعود سالمى اصل دادخواستى به خواسته به 
طرفیت خواندگان محمد جواد عارف و حسین غالمى  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 
/ 632 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 17 / 3 / 99 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، 
قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 830339 /م الف. مدیر دفتر شعبه 

5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/235
فقدان سند مالکیت

شــماره نامــه : 139885602007004350 – تاریخ 1398/11/13 – خانــم اکرم الفیده 
جونقانى فرزند قنبر به  استناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما 
گواهى گردیده مدعى هستند که یک سند مالکیت  ششدانگ پالك ثبتى 408/69 واقع در 
فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 237660 الف 95 به شماره دفتر الکترونیکى 
13962030200700455551983 بنام نامبرده ثبت وسند مالکیت صادر و تسلیم و سپس 
مفقود گردیده است بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که  هرکس مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . – م/الف 829914- مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت امالك فالورجان/2/236 

فقدان مدارك
پروانه اشــتغال به کارنظام مهندســى به شماره 
00334-110-20 به نام سید اسماعیل مظلوم نژاد 
به شماره ملى 1292771275 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

روى موج کووید-19

هر ساله در نخستین یک شــنبه ماه ِمى که طبق 
تقویم میالدى روز جهانى خنده است، در پنج قاره 
دنیا جشنى به مناسبت بزرگداشت این روز برگزار 
مى شود. اولین جشن هم در 11 ژانویه 1998 توسط 
«مادان کاتاریا»، بنیانگذار «یوگاى خنده» با هدف 
بیدارى جهانى براى برادرى و دوستى برگزار شد. 
این پزشک هندى سعى داشت با تمریناتى ترکیبى از 
تمرینات یوگایى تنفس عمیق و مراقبه  خنده، خنده 
بى دلیل را به شاگردانش هدیه کند. چرا که به نظر 
او خنده فواید زیــادى دارد و حتى مى تواند موجب 

مثبت اندیشى  شود. 
اما به جرأت مى توان مدعى شد آن زمان اصًال به 
ذهن این پزشک خطور نمى کرد روزى فرا برسد 
که یک ویروس مرموز چنان به جان انســان ها 
بیافتاد که آنها اصل خندیــدن را فراموش کنند، 
چه رســد به اینکه دور هم جمع شــوند و بدون 
دلیل بخندند. بخندند تا از استرس و فشار زندگى 

رهایى یابند.
حاال که برگ تقویم ورق خورده و 22 سال از آن روز 
که کاتاریا به همراه پنج نفر در پارکى در بمبئى جمع 
شدند تا بخندند گذشــته، دیروز و در نخستین یک 
شنبه ماه مى، کرونا به اعضاى بیش از 6000 باشگاه 
خنده جهان اجــازه نداد که جشنشــان را به روال 
ســال هاى پیش برگزار کنند. چرا کــه این روزها 
در اکثر نقاط این کره خاکــى به جاى خنده اى که 
بنیانگذار «یوگاى خنده» مى خواســت با توجه به 
مسرى بودنش آن را با تکنیک هاى ساده بین افراد 
منتشر کند، این کووید-19 اســت که بدون هیچ 

ترفندى از فردى به فرد دیگر سرایت مى کند. 
کرونا نه تنهــا خنده را از لب انســان ها ربوده که 
عرصه نفس کشــیدن را نیز بر آنهــا تنگ کرده 
اســت. خنده اى که از همان روزهــاى ابتدایى 
زندگى به مــا آموختند دواى هر دردى اســت نیز 
در برابر ایــن ویروس آدمکش کم آورده اســت. 

اگر غیر از این بــود باید کرونا تاکنــون هزار باره 
نابود شده بود، چرا که تا توانستیم با شوخ طبعى و 
بذله گویى به استقبالش رفتیم، جدى اش نگرفتیم، 
دربــاره اش جــوك ســاختیم، چالــش لبخند 
راه انداختیم و خالصه هر چه در چنته داشتیم براى 
پیروزى بر آن رو کردیم بلکه از رو برود اما نشــد 
که نشد. تا به خودمان آمدیم دیدیم نه تنها سالح 
خنده مان به کار نمى آید که خون کرونا را به جوش 
آورده است. این ویروس چموش در جان بعضى از 
ما ریشه دواند و نفس نزدیکان برخى دیگرمان را 
گرفت. طورى که دیگر نه تنها نمى توانیم بخندیم 
که اجازه نداریــم در مصیبتى که او بر ســرمان 

مى آورد به راحتى عزادارى کنیم. 
پیش از آنکه سر و کله این ویروس سمج پیدا شود، 
کمدین ها و روانشناســان ســال هاى سال سعى 

کردند با آموزش «بخند تا دنیا به رویت بخندد» و 
معجزه آن، از اضطراب و درد و اندوه مردم بکاهند، 
اما کرونــا آمد و هرچه آنها رشــته بودند پنبه کرد. 
چرا که با شــیوع این ویروس، عالوه بر درد و رنج 
بیمارى کرونا باید با هزار و یک مشــکل دیگر که 
سوغات آن است نیز دست و پنجه نرم کنیم. و بیراه 
نگفته ایم اگــر بگوییم هرچند هنــوز امید داریم 
شکســتش مى دهیم اما حال و روز اکثر ما در این 
روزها همچون شاعرى است که مى گفت: «خنده 
بر لب مى زنم تا کس نداند راز من/ ور نه این دنیا که 

ما دیدیم خندیدن نداشت.»
این روزها کســى از ته دل نمى خنــدد، فرقى هم 
نمى کند که جزو کدام دســته از جامعه باشیم؛ زن 
یا مرد، پیر یا جوان، غنى یا ضعیف، بى نام و نشان 
یا معروف، عادى یا سلبریتى، ورزشکار یا هنرمند. 

یا حتى آن بازیگرى که بخاطر اســتایل شــادش 
مردم به او اعتراض مى کنند چرا همیشــه اینقدر 
خوشحال است. یا اســتندآپ کمدینى که معتقد 
است «صداى خندیدن مردم بهترین سمفونى صلح 
جهانى اســت» و البته این روزها با شیوع جهانى 
کووید-19 کنسرت هاى خنده او هم تعطیل شده و 
خنده از لب هاى عالقه مندان پرشمار برنامه هاى 

وى ربوده شده است. 
هر چنــد مى گوینــد «گاه باید خندیــد بر دردى 
بى پایان» اما کرونا یک درد است که هزاران درد در 
آن نهفته، این دردها فعًال نمى گذارند اغلب مردم 
دنیا بخندند، همه منتظرند هوا کمى گرم تر شــود 
ببینند لبشان به خنده باز مى شود یا نه؟ امسال اگر 
روز جهانى خنده را یکى دو ماه دیرتر برگزار کنیم به 

جایى بر نمى خورد!  

«بوریس جانسون»، نخست وزیر 55 ساله انگلیس پس از بهبود از بیمارى 
کووید -19 فاش کرد که پزشکان بیمارستانى که در هنگام بیمارى در آن 
بسترى بود، خود را براى اعالم خبر مرگ وى آماده مى کردند. جانسون 
به روزنامه انگلیسى «سان آن ساندى» گفت که دولت طرحى اضطرارى 
براى اداره کشــور پس از مرگ وى تهیه کرده بود که مانند دوره مرگ 

«استالین» بود.
جانسون افزود: در بیمارستان چندین لیتر اکسیژن به من تزریق کردند تا 
در مبارزه سخت با ویروس کرونا، زنده بمانم. در هنگام مبارزه میان زندگى 
و مرگ در بیمارستان ســنت توماس در ماه گذشته (آوریل/ فروردین – 
اردیبهشــت) بارها از خود پرســیدم چگونه از این وضع رها خواهم شد. 
باورکردنى نبود که در مدت تنها چند روز، وضع سالمتى و جسمانى من 

تا آن اندازه خراب و بد شود.
جانسون اعتراف کرد هنگامى که تســت کروناى وى در اواخر مارس 
(فروردین) مثبت شده بود، آن را بى اهمیت دانسته، از پذیرش جدى بودن 
آن خوددارى کرده و براى ادامه کار به طبقه باالى دفتر نخست وزیرى 
رفته و خود را قرنطینه کرده بود. وى گفت که تمایلى به بسترى شدن در 
بیمارستان نداشته، اما به اصرار پزشکان به بیمارستان انتقال یافته است.

جانسون گفت با اینکه قبًال نیز چند بار به علت مصدومیت هاى ورزشى و 
دیگر در بیمارستان بسترى شده بود، شاید براى نخستین بار وادار به روبه 

رو شدن با مرگ و پذیرش آن شده است.

تجربه نخست وزیر انگلیس از خاموشِى زیباترین سمفونى صلح جهانى
روزهاى کرونایى اش

مرضیه غفاریان
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یک متخصص روانشناسى گفت: در ماه رمضان نگران 
آثار تغییر الگوى خواب نباشید فقط براى کیفیت خواب 

مناسب در این ماه، برنامه ریزى کنید.
حمید خاکباز، دکتراى تخصص روانشناسى و مشاوره، 
گفت: با شروع ماه مبارك رمضان ساعت هاى خواب 
افراد ممکن است دچار تغییر شود و اگر براى استراحت 
مناسب در این ماه برنامه ریزى نکنید، روزه گرفتن براى 
شما دشوار مى شود. او افزود: در واقع ماه رمضان باعث 
تغییر وعده هاى غذایى شده است، اما باید به ساعت و 
کیفیت خواب توجه داشت. خواب باکیفیت و مناسب 
یکى از عوامل مؤثر در تقویت سیســتم ایمنى بدن 

محسوب مى شود.
این دکتراى تخصص روانشناسى تأکید کرد: برنامه 
ثابت خواب،  دوره کافى از خــواب بدون وقفه و بیدار 
شــدن و عادت هاى بهداشتى مناســب براى خواب 
(عدم استفاده از تلفن همراه در رختخواب) از مهمترین 

عوامل مؤثر در کیفیت خواب است. 
او ادامه داد: برخى مــردم در ماه مبارك رمضان دچار 
تغییر عادت هاى شدید مى شوند که باید به توصیه هاى 

زیر براى خواب کافى و مناسب در این ماه توجه کنند:
1. حفظ کردن روال عادى زندگى روزانه و در پى آن 

قطع خواب در سحر براى صرف غذا.
2. کاهش ساعت کار براى اســتراحت کوتاه قبل از 
افطار: البته با توجه بــه اینکه ماه مبارك رمضان یک 
دوره یک ماهه محسوب مى شود، افراد نباید در مورد 
آثار تغییر الگوى خواب نگران باشــند؛ زیرا به دلیل 
زمان کوتاه، افراد دوباره به روال قبلى زمان خواب بر 
مى گردند. توصیه مى کنیم حتمًا دوره پنج الى شش 
ســاعته از خواب را داشته باشید و شــب ها زودتر به 
رختخواب بروید. همچنین استراحت کوتاه در عصرها 

را فراموش نکنید.
3. جابه جایى شب و روز: توصیه مى کنیم افرادى که 
کار نمى کنند یا زمان فعالیت آنها شب است، ساعت 
خواب خود در روز را افزایش دهنــد. البته به این معنا 
نیست که تمام ساعت روز را اســتراحت کنند و باید 
ساعت مشخصى به خواب روزانه اختصاص داده شود. 
همچنین باید نکات بهداشتى خواب مانند آرامش، دما 

و میزان تاریکى اتاق رعایت شود.

الگوى خواب در ماه رمضان باید تنظیم شود

این روزها هر جا که مى روى و هر چه مى بینى، فقط 
کروناســت. انگار تمام زندگى ما وصل شده است 
به بودن یا نبودن کرونــا. در حالى که واقعیت هاى 
کرونا، با آنچه در تصور ما از این بیمارى نقش بسته 
اســت، کامًال متفاوت و متغیر است. به طورى که با 
کوچک ترین عطسه و تک سرفه اى که مى شنویم، 
نگاه همراه بــا ترس و اضطراب را به ســمت صدا 

مى اندازیم.
جــرأت نمى کنى ســرفه کنى! زیرا اگــر در محل 
کار باشــى و تک ســرفه اى کنى، همه همکاران 
نگاهشان به تو خیره مى شود. گویى تو کرونا دارى و 
نمى خواهى بگویى. در خانه هم اگر عطسه یا سرفه 
کنى، باز هم جلب توجه خواهى کرد و این نگاه هاى 

مظنون به کرونا، این روزها همه جا دیده مى شود.
در روزهایى که مسئوالن وزارت بهداشت و جامعه 
پزشکى کشــور مدام مصاحبه و گفتگو مى کنند تا 
اســترس و اضطراب مردم از کرونا کمتر شود، اما 
همچنان این ترس و وحشــت در وجــود اغلب ما 
رخنه کرده و مدام بیم آن داریم که شاید ما هم کرونا 
گرفته ایم. این در حالى است که بر اساس اظهارات 
علمى پزشــکان، میزان مرگ و میر در مبتالیان به 

کرونا ویروس جدید، حدود 2 درصد است.
آنطور که دکتر مسعود مردانى، عضو کمیته کشورى 

کرونا و فوق تخصــص بیمارى هاى عفونى 
و گرمســیرى، گفته است؛ در 20 درصد 

موارد کرونا ویروس با عالمت همراه 
است که از این 20 درصد، فقط 2/5 

درصد آنها با فرم شدید بیمارى مواجه مى شوند که 
نیاز به بسترى دارند.

وى با عنوان این مطلب که موارد مرگ و میر کرونا 
ویروس بین 2 تا 3 درصد اســت، تأکید کرد: میزان 
مرگ و میر در بیمارانى که بســترى مى شوند، 13 
درصد است و این آمار براى بیمارانى که به آى سى 

یو منتقل مى شوند، ممکن است افزایش یابد.
در همین حــال، عاطفه عابدینــى، فوق تخصص 
ریه با عنوان این مطلب که کرونا ویروس مى تواند 
عالئمى نظیر آنفلوآنزا یا سرماخوردگى ساده در بیمار 
ایجاد کند، گفت: سرماخوردگى و آنفلوآنزا دستگاه 
تنفســى فوقانى را درگیر مى کننــد در حالى که در 
کروناویروس دستگاه تنفسى تحتانى یعنى خود ریه 

بیشتر درگیر مى شود.
وى ادامه داد: آبریزش بینى، درگیرى ســینوس ها 
و عطسه بیشتر در ســرماخوردگى و آنفلوآنزا دیده 
مى شــود، اما در کروناویروس کمتر شایع است، به 
گونه اى که در کرونا کمتر از 5 درصد موارد آبریزش 
بینى دارند، البته ممکن اســت فرد مبتال به کرونا 

احساس گرفتگى بینى را داشته باشد.
عابدینى افزود: توصیه ما این اســت که مردم پزشک 
خود باشند؛ زیرا حتى اگر کروناویروس خفیف هم گرفته 
باشند واقعًا نیاز به درمان خاصى ندارد و در این شرایط 
تنها درمان هاى حمایتى مانند ضدسرفه، 
ضــد درد و تب بر، اســتراحت در 
منزل، مصرف مایعات و رعایت 

بهداشت کفایت مى کند.

عطسه هاى وحشت آفرین این روزها

این روزها مردم سراسر دنیا براى مقابله با ویروس کرونا تالش مى کنند با رعایت فاصله گذارى اجتماعى و قرنطینه سرعت انتشار ویروس را کم کنند. اما نیاز است کشورهاى مختلف با هر سطح از موفقیت در مقابله با این تهدید، خود را براى عواقب 
بعدى انتشار این ویروس آماده کنند. براساس منحنى هاى آمارى که نحوه انتشار کرونا را پیش بینى مى کنند، این احتمال وجود دارد که موج شیوع فعلى کووید - 19، آخرین موج شیوع آن نباشد.

با مطالعاتى که «استفان کسلر» و همکارانش در دانشگاه هاروارد روى این بیمارى انجام داده اند به نتیجه رسیده اند  که احتمال دارد شاهد موج بعدى این سرایت به دنبال اولین موج باشیم. البته دو متغیر مهم بر زمانبندى و تعداد شیوع مجدد اثر 
مى گذارد:

نخست اینکه آیا شیوع ویروس در ماه هاى گرم سال ادامه دارد و نکته دوم، ایمنى افرادى که از این ویروس بهبود یافته اند، چقدر طول مى کشد.کسلر اعتقاد دارد بعید است این شیوع همانطور که برخى کارشناسان اظهار کرده اند در تابستان از بین 
رود. مطالعات تیم او نشان مى دهد این ویروس مى تواند هر زمانى انتشار یابد زیرا افراد مستعد زیادى براى پذیرش آن وجود دارند.

حال اگر انتقال ویروس در تابستان کاهش داشته باشد (اتفاقى که براى برخى از کروناویروس هاى دیگر و آنفلوآنزا رخ داده است) در این صورت مى تواند به کاهش نرخ سرایت کمک کند.
پیشرفت شیوع این ویروس در تابستان پیش رو، فصلى بودن آن را نشان خواهد داد. ولى براى تعیین زمان ایمنى از این بیمارى به فرصت بیشترى نیاز خواهیم داشت که ممکن است ماه ها یا حتى یکسال به طول بینجامد.

آنچه مسلم است این است که ویروس کووید-19 متولد شده است و مانند سایر بیمارى ها فعًال با ما همراه خواهد بود! بنابراین رعایت فاصله گذارى اجتماعى را جدى بگیرید.

به تازگى ویدیویى در فضاى مجازى منتشر شده که در آن 
فردى که خود را کارشــناس تبدیالت انرژى و تأسیسات 
معرفى مى کند، درباره خطرناك بودن استفاده از کولرگازى 
در شرایط شیوع ویروس کرونا، صحبت مى کند. به همین 
دلیل عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم هاى 
تهویه مطبوع ایران در این باره توضیحاتى ارائه داده است: 
«بر اساس استاندارد جهانى کولرهاى گازى براى جلوگیرى 
از انتقال ذراتى در ابعاد ویــروس باید داراى یک نوع فیلتر 
خاص به نام فیلتر هپا باشند که در ایران این نوع کولرهاى 
گازى وجود ندارد. این فیلترها طول عمر مشخصى دارند و 
بر اساس جریان هوایى که از آن عبور مى کند اندازه فیلتر 

تغییر مى کند.»
مهدى بســتانچى بــا بیان اینکــه تمیز کــردن فیلتر کولر 
گازى هــم تأثیرى در جلوگیــرى از عبور ویــروس از فیلتر 
دســتگاه ندارد، در پاسخ به اینکه آیا اســتفاده از کولر گازى 
در شــرایط کرونا خطرناك اســت، گفت: «اگر ویروسى در 
داخل محیط باشــد کولــر گازى مى توانــد آن را به حرکت 
درآورد، امــا خــود کولــر گازى نمى تواند ویــروس تولید

 کند.
 همچنین با توجه به وزن باالى این ویروس و اینکه کولرهاى 
گازى از باالى پنل هوا مى گیرند، معموًال ویروس وارد کولر 
گازى نمى شود، اما هوایى که کولرگازى جابه جا مى کند ممکن 

است منجر به جابه جایى ویروس شود. بنابراین چون هواى 
ورودى کولر گازى از باال گرفته مى شــود عمدتًا ویروس در 

داخل کولر گازى نمى چرخد.»
به گفته بســتانچى اگر فردى که آلوده به ویروس اســت 
در فضا عطســه کرده باشــد و کولر گازى روشــن باشد، 
خطر پخش ویروس بیشتر مى شود. وى همچنین با بیان 
اینکه استانداردهایى براى پیشگیرى از این اتفاقات وجود 

دارد، اظهار کرد: «انجمن صنعت تأسیسات اتحادیه 
اروپــا مقرراتى مربوط 

به ویــروس کرونا و 
شــرایط نگهدارى 
سیســتم هـــاى 
منتشر  تأسیساتى 
کردند که انجمن 
تـولیدکننـــدگان 
سیستم هاى تهویه 

مطبوع ایــران آن را 
ترجمه کــرده و در اختیار 

بخش هاى مختلف قــرار گرفته 
است و عموم مردم هم با اســتفاده از این دستورالعمل ها 
مى توانند نحوه اســتفاده درست از سیستم هاى تأسیساتى 

را یاد بگیرند.»

خطرات استفاده از کولر گازى در شرایط کرونا

محققین دانشگاه کالیفرنیا در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که شربت سرفه «دکسترومتورفان» توان تکثیر ویروس کرونا و مرگ 
سلول ها را افزایش مى دهد.

البته این مطالعه فعًال روى ســلول میمون بررسى شده و هنوز تأثیر آن بر انسان بررسى نشده اســت. به گفته «برایان شواچت» یکى 
از دانشــمندانى که در جریان این تحقیقات بوده نتیجه این بررســى لزومًا به این معنى نیســت که مردم کامًال مصرف شربت سرفه 
دکسترومتورفان را متوقف کنند اما بهتر است در زمان شــیوع ویروس کرونا و تا نتیجه نهایى تحقیقات در مصرف این دارو و داروهاى 

مشابه که باعث افزایش تکثیر ویروس مى شوند احتیاط کنند.

طاهره عزیزپور، روانشناس و مشاور خانواده درباره نکات کلیدى 
که زوجین باید در زندگى مشــترك بدانند، اظهــار کرد: برخى از 
زوجین که در ابتداى زندگى، وضعیت عاشقانه و موفقى را شروع 
کرده اند متأسفانه به دلیل نداشتن مهارت هاى زندگى دچار دلزدگى 
مى شوند به طورى که باوجود سال ها زندگى موفق و حتى داشتن 
فرزند، اقدام به درخواست جدایى مى کنند که البته مهمترین عامل 

مطرح شده از سوى دوطرف، دلزدگى از یکدیگر عنوان مى شود.
وى تصریح کرد: دلزدگى از مشــاجرات بى مورد آغاز مى شــود، 
آنجایى که زوجین به علت مســائل کم اهمیت و بیشتر به دلیل 
حرف ها و رفتارهاى اطرافیان و نزدیکان درجه 2 با یکدیگر دعوا 
مى کنند و مى پندارند که اگر از این مشاجره بازنده خارج شوند کنترل 
زندگى را از دست خواهند داد به همین دلیل به جاى آرام کردن تنش 
به دنبال حقانیت و اثبات خود در مشاجره هستند که البته در بیشتر 

موارد تنش ها به رفتارها و مکالمات کنترل ناپذیر ختم مى شود.
این زوج درمانگر ادامه داد: کنایه زدن نشــانه یک ناراحتى پنهان 
اســت، زوجین باید با صحبت کردن در فضاى آرام و شــاد این 
گله مندى را در همسر خود کشف کنند و درصدد برطرف کردن آن 
باشند، ایجاد یک سرگرمى مشترك مانند کوهنوردى، سینما، بازى، 
موسیقى و مسائلى از این دست فرصت مغتنمى براى پیدا کردن 

ناراحتى هاى پنهان همسر است، چراکه افراد در فضاى سرخوشى 
راحت تر اعتماد و احساس امنیت مى کنند و ناگفته هاى خود را به 

زبان مى آورند.
وى یکنواختى و روزمرگى را یکى دیگر از عوامل دلزدگى دانست 
و افزود: قرارهاى دونفره در مکان هاى خاطره انگیز گذشته، ارائه 
هدیه هاى کوچک هفتگى و سورپرایز کردن ناگهانى، مسافرت، 
قدم زدن روزانه از جمله مواردى است که مى تواند یک زندگى را از 

روزمرگى خارج کنند.
این روانشــناس اضافه کــرد: زوجیــن باید براى یــک تفریح 
مشترك برنامه ریزى کنند، همانطور که کارمندان براى رضایت 
کارفرمایشان به اســتقبال چالش هاى جدید مى روند، زوج هاى 
عاشق نیز باید هجوم آدرنالین را در خونشان احساس کنند تا بتوانند 
به رابطه  خود ادامه دهند و عاشق بمانند، بنابراین باید تالش شود 

که آینده هیجان انگیزتر و لذتبخش ترى را براى خود رقم بزنند.
عزیزپور خاطرنشان کرد: گاهى عوامل دلزدگى را خود زوجین باید 
در خواسته هایشان جستجو کنند چرا که گاهى توقعات آنقدر باال و 
غیرواقع بینانه است که ازدواج با هر فرد دیگرى هم نمى تواند این 
توقع ها را برآورده کند، پس ســطح انتظار از زندگى را باید در حد 

واقعیت ها نگه داشت.

حتماً شما هم تا به حال دیده اید که وقتى تخم مرغ بیش از اندازه آب پز مى شود زرده آن تغییر 
رنگ داده و به سبز مایل به خاکسترى تبدیل مى شود؟ این فرایند چگونه اتفاق مى افتد؟ آیا 

تخم مرغى که سبز رنگ شده قابل خوردن است یا نه؟
در طول آب پز شدن تخم مرغ، اســید هاى آمینه موجود پروتئین هاى تخم مرغ خام طى 
فرایند شیمیایى دناتوراسیون از ســاختمان طبیعى خود خارج مى شوند. با افزایش درجه 
حرارت زنجیره پروتئین هاى موجود در تخم مرغ یا جدا شده و یا ساختار فضایى آنها از روند 

طبیعى خارج مى شوند.
در این فرایند پروتئین ها شــروع به تجمع و انعقاد مى کنند و با ادامه افزایش دما پیوند ها و 
زنجیره هاى جدید بین این مجموعه هاى پروتئینى شکل مى گیرد و شبکه پروتئینى تقریبًا 
متراکمى را شکل مى دهد که این امر باعث مى شود تا سفیده تخم مرغ شکل الستیکى قابل 
لمسى به خود بگیرد و زرده آن سفت و سخت شود. در واقع فرایند دناتوره شدن باعث آب 

پز شدن تخم مرغ مى شود.
وقتى شــما تخم مرغ را بیش از زمان مجاز آب پز مى کنید اطراف زرده تخم مرغ، ســبز 
مى شــود. این موضوع به پروتئین موجود در زرده تخم مرغ باز مى گردد. پروتئین موجود 
در زرده تخم مرغ حاوى سولفور است. سولفور با هیدروژن در فرایند دناتوراسیون ترکیب 
مى شود و سولفید هیدروژن را به وجود مى آورد. سولفید هیدروژن یک گاز سمى است که 
بى تردید از بوى تخم مرغ فاسد و گندیده هم متصاعد مى شود. در واقع آن بوى ناخوشایند 

تخم مرغ حاصل چنین فرایندى است.
سولفید هیدروژن گازى ســمى است که از اکســیژن و نیتروژن (که اتمسفر زمین را احاطه 
کرده اند) سنگین تر است. سولفید هیدروژن اغلب در چاه ها و یا غار ها یافت مى شود و نه تنها 
سمى اســت بلکه قابل اشتعال، خورنده فلز و قابل انفجار اســت. خوشبختانه مقدار سولفید 
هیدروژن موجود در تخم مرغ آنقدر کم است که خطرى دوستداران تخم مرغ را تهدید نمى کند.
در زمان آب پز شدن تخم مرغ حرارت وارد شده از خارج باعث سفت شدن و تراکم سفیده 
مى شود و باعث مى شود تا سولفید هیدروژن به سمت داخل و زرده تخم مرغ حرکت کند؛ و 
از آنجا که زرده حاوى عنصر آهن است، با افزایش حرارت، آهن از فوسفایتین جدا مى شود. 
این آهن هاى جدا شده با گاز ســولفید هیدروژن در میان سفیده و زرده ترکیب مى شوند و 
سولفید آهن را شکل مى دهند. سولفید آهن ترکیبى شیمیایى است که رنگ سبز یا خاکسترى 
و یا ترکیبى از سبز و خاکسترى دارد. هر چقدر تخم مرغ را براى مدت بیشترى آب پز کنید 

سولفید آهن بیشترى در اطراف زرده ایجاد مى شود.
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است منجر به جابه جایى ویروس شود. بنابراین چون هواى 
ورودى کولر گازى از باال گرفته مى شــود عمدتًا ویروس در 

داخلکولر گازى نمى چرخد.»
گفته بســتانچى اگر فردى که آلوده به ویروس اســت  به
فضا عطســه کرده باشــد و کولر گازى روشــن باشد،  در
خطر پخش ویروس بیشتر مى شود. وى همچنین با بیان 
اینکه استانداردهایى براى پیشگیرى از این اتفاقات وجود 

دارد، اظهار کرد: «انجمن صنعت تأسیسات اتحادیه 
اروپــا مقرراتى مربوط
ویــروسکرونا و  به
شــرایط نگهدارى
ى سیســتم هـــا
منتشر  تأسیساتى 
کردند که انجمن 
تـولیدکننـــدگان
سیستم هاى تهویه

ا را مطبوع ایــران آن
خت اختیار  ترجمه کــرده و در

بخش هاى مختلف قــرار گرفته 
است و عموم مردم هم با اســتفاده از این دستورالعمل ها

مى توانند نحوه اســتفاده درست از سیستم هاى تأسیساتى 
یاد بگیرند.» را

حتماً شما هم تا به حال دیده اید که وقتى تخم مرغ بیش از اندازه آب پز مى شود زرده آن تغییر 

مهمترین دالیل زوجین
 براى درخواست طالق

با گذشت زمان چه بر سر کرونا خواهد آمد؟

تکثیر ویروس کرونا با مصرف شربت سرفه

کرونا و فوق تخصــص بیمارى هاى عفونى 
0و گرمســیرى، گفته است؛ در 20 درصد 

موارد کرونا ویروس با عالمت همراه 
5 درصد، فقط 2/5 20 این ست که از

تنها درمان هاى حمایتى مانند ضدسر
ضــد درد و تب بر، اســتراحت
منزل، مصرف مایعات و رعای

بهداشت کفایت مى کند.

چرا زرده تخم مرغ پس از آب پز شدن 
سبز مى شود؟



بارخدایا، تو به دوســتانت از همه دوستانشــان مهربان ترى و بــر آنان که به 
تو توکل کنند از هرکس دیگر کارســازتر. درون پرده رازشان را مى بینى 
و بر ضمایرشــان آگاهى و اندازه بصیرتشــان را مى شناســى و اسرارشــان 
بر تو آشکار است و دل هایشان در حسرت دیدار تو سوخته است. اگر غربت 
به وحشتشان افکند یاد تو انس و آرامش آنهاست و اگر باران مصایب بر سرشان 
ببارد به پناه جستن از تو روى آرند. زیرا مى دانند که زمام همه کارها به دست 

موال على (ع)توست و هر چه شود به مشیت و قضاى توست.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاىروز دهم ماه مبارك رمضان:
لِیَن َعلَْیَک، َو اْجَعْلنِی ِفیــِه ِمَن الَْفائِِزیَن  َُّهمَّ اْجَعْلنِی ِفیِه ِمــنَ الُْمَتَوکِّ الل
الِبِیَن. بِیَن إِلَْیَک، بِإِْحَسانَِک یَا َغایََه الطَّ لََدْیَک، َو اْجَعْلنِی ِفیِه ِمَن الُْمَقرَّ

خدایا مرا در این روز از توکل کنندگان، و از رستگاران نزد خود، 
و از مقّربان درگاهت قرار بده، به احسانت اى هدف جویندگان.

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور

هم زمان با هفتــۀ کاروکارگرو  در مــاه ضیافت الهى، 
مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه به همراه 
جمعى از معاونــان و مدیران شــرکت، در دیدارهایى 
جداگانه، صمیمانه  از تالش و پشتکار کارکنان تشکر 
و قدردانى و بر اجراى هوشمندانه و به موقع توسعه هاى 

شرکت با هدف پیشگیرى از التهاب بازار تأکید کرد.
داریوش رشــیدى مدیــر ایــن ناحیه بــا قدردانى از 
حمایت هاى مدیرعامل شرکت گفت: خوشبختانه در 
سال 98 على رغم همۀ محدودیت ها به دستاوردهاى 
ارزشمندى دست یافتیم. همچنین با الهام از شعار جهش 
تولید توانســتیم با همت همکاران، رکوردهاى متعدد 
روزانه و ماهانه در بخش هاى گندله سازى و واحدهاى 
احیا مستقیم ثبت کنیم. همچنین تالش کردیم واحد 
فوالدسازى را با تأمین به موقع مواد موردنیاز تولید فوالد 
خام باکیفیت، در کســب رکوردهاى روزانه، ماهانه و 

شیفت هاى کارى پشتیبانى کنیم.
بنابر این گزارش، حمیدرضا عظیمیان در ادامه با مدیران 
و کارکنان ناحیــۀ فوالدســازى و ریخته گرى مداوم 
دیدار کرد. در این دیدار غالمرضا سلیمى حمایت هاى 
مدیریت شرکت از نیروى انسانى را در کسب رکوردهاى 
اخیر مؤثر دانســت و گفت: در ســال 98 این ناحیه به 
دستاوردهاى خوبى دست یافت. از ابتداى سال جدید 
نیز با توجه به تأکید مدیریت ارشــد شرکت، افزایش 
کمى و کیفى را در دستور کار قرار داده ایم و توانسته ایم 
به رکوردهــاى زیادى در تعداد ذوب در یک شــیفت، 
رکوردهاى روزانه و ماهانه و همچنین به موفقیت هاى 
باارزشــى در تولید محصوالت باارزش افــزوده باال 
دست یابیم. بدون شک این ناحیه تالش خواهد کرد تا با 
دست یابى به ظرفیت اسمى ناحیه، تولید 7,2 میلیون تن 

فوالد خام را عملیاتى کند.
در ادامۀ این بازدیدها، مدیرعامل فوالد مبارکه با حضور 
در ناحیۀ نورد گرم با مدیریت و کارکنان این ناحیه نیز 
دیدارى صمیمانه داشــت. در جریان این بازدید، على 
حاجیان نژاد، مدیر این ناحیه، با ارائۀ گزارشى از وضعیت 
تولید در این خط گفت: تیم نورد گرم در ســال 98 و از 
ابتداى سال 99 همانند سایر مدیران و کارکنان شرکت 
پاى کار ایستادند و در بســیارى از مواقع از برنامۀ تولید 
نیز جلوتر بودنــد. در ادامۀ این دیدارهــاى صمیمانه، 

مدیرعامل فوالد مبارکه با حضور در جمع کارکنان نورد 
سرد از زحمات این همکاران نیز قدردانى کرد. در این 
بازدید بهزاد بهادرانى  مدیر این ناحیه نیز گزارش کاملى 
از دستاوردهاى ناحیه نورد سرد و همچنین توسعه هاى 
در دســت اجرا در خطوط گالوانیزه، رنگــى، قلع اندود 
و بســته بندى ارائه کرد و با قدردانــى از حمایت هاى 
مدیرعامل در حوزة نیروى انسانى گفت: همۀ همکاران 
همچنان مصمم اند اهداف ساالنۀ شرکت محقق گردد.

در ادامۀ این بازدیدهــا، مهندس عظیمیان با حضور در 
مجتمع فوالد سبا نیز از نزدیک با کارکنان بخش هاى 
مختلف این ناحیه دیدار کــرد. در این بازدید مصطفى 
عطایى پور با همراهى مختار بخشیان معاون بهره بردارى 
فوالد مبارکه گزارش کاملى از سیر صعودى میزان تولید 
و طرح هاى توسعه و نوسازى بخش هایى از فوالد سبا 

براى دست یابى به تولید 1,6 میلیون تن ارائه کردند.
 در بخش پایانى ایــن بازدیدها، مهندس عظیمیان در 
مصاحبه اى گفت: سال 98 براى همۀ شرکت ها و نواحى 
فوالد مبارکه ســال پرتالش و پربارى بود و همکاران 
در همۀ بخش ها به خوبى توانستند به شعار رونق تولید 
جامۀ عمل بپوشانند. با شروع ســال جدید و هم زمان 
با شیوع ویروس کرونا نیز در شــرایطى که بسیارى از 
فوالدسازان جهان با مشــکالت جدى ناشى از شیوع 
این ویروس روبه رو بوده و هستند، خوشبختانه با همت 
و همکارى همۀ همکاران و با اتخاذ تدابیر ویژه و رعایت 

پروتکل هاى بهداشــتى و ایمنى در شرکت، مشاهده 
کردیم که نه تنها تولید در گــروه فوالد مبارکه تعطیل 
نشد، بلکه به دستاوردهاى ارزشمندترى نیز رسیدیم. 
همچنین به لطف خداوند به خوبى تاکنون ویروس کرونا 

در سطح شرکت کنترل شده است.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت تولید 
در اقتصاد کشــور گفت: باید با تولید محصوالت ویژه 
و تأمین حداکثرى نیاز کشــور خود را از همین ماه هاى 
ابتدایى سال که «جهش تولید» نام گذارى شده است 
به گونه اى آماده کنیم تا به هــدف 7,2 میلیون تن در 

سال دست یابیم.
وى با تأکید بر این که همــۀ نواحى فوالد مبارکه براى 
شرکت ارزش افزودة خاص خود را به ارمغان مى آورند، در 
خصوص اجراى طرح هاى توسعه در فوالد سبا تصریح 
کرد: این خط تولید نیز براى فوالد مبارکه بسیار ارزشمند 
و از نقاط قوت گروه است. باید به خاطر داشته باشیم روند 
روبه رشد تولید و بهره ورى در همۀ خطوط تولید، باید با 

انجام مطالعات و پژوهش هاى بیشتر ادامه یابد.
وى در ادامه اجراى هوشــمندانۀ طرح هاى توسعه را 
مورد تأکید قرار داد و گفت: به نظر مى رســد باید با در 
نظر گرفتن مالحظات عرضه و تقاضا در بازار، بهترین 
زمان ها را براى نوســازى خطوط و اجراى طرح هاى 
توسعه در نظر بگیریم و با این اقدام از التهاب قیمت در 

بازار پیشگیرى کنیم.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد

اجراى هوشمندانه 
طرح هاى توسعه در فوالدمبارکه


