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قرق شکنى؛ این بار قانونى
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مجسمه شیخ بهایى
به چهارباغ باز مى گردد

پشت پرده 
یک افطار تجمالتى

به شایعات 
تعطیلى مدارس

 در مهر 99 توجه نکنید 
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اهداى خون
 830 اصفهانى 
در شب هاى قدر

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: در 
سه شب قدر مجموعًا 1100 نفر به مراکز انتقال 
خون استان مراجعه کردند که 830 نفر موفق به 

اهداى خون شدند.
مجید زینلى در گفتگو با «ایســنا» با اشــاره به 
اینکه در اولین شب قدر 300 نفر به مراکز انتقال 
خون استان مراجعه کردند که 220 نفر موفق به 
اهداى خون شــدند، اظهار کرد: در دومین شب 
قدر 450 نفر مراجعه کردند که 350 نفر موفق به 
اهداى خون شدند و در سومین شب قدر نیز 350 
نفر مراجعه کردند کــه 260 نفر موفق به اهداى 

خون شدند.
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جایگاه اصفهان در سالنامه آمارى فروش جایگاه اصفهان در سالنامه آمارى فروش 
فیلم و سینماى ایران در سال فیلم و سینماى ایران در سال 13981398

3

بعد از قرق شکنى امسال عشایر  از 13 اردیبهشت، حاال اعالم شده قرق شکنى قانونى در غرب اصفهان از سه شنبه آغاز مى شود

انتشار آلبوم ساالر عقیلى 
پس از 19 سال

از خدایمان است که بتوانیم بازى 
و کسب درآمد کنیم 

قاسم حدادى فر:

کاپیتان تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان گفت: اگــر همه چیز تحت 
نظارت و کنترل مسئوالن وزارت بهداشت، ســتاد مبارزه با کرونا و 
مسئوالن امر باشد، ما هم از خداى مان است که دوباره به زمین بازى 

برگردیم.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

40 درصد ظرفیت
 ذوب آهن 

معطل سنگ آهن
 است

احداث بیش از 300 کیلومتر ریل در استان اصفهان
 تا پایان دولت دوازدهم

3

آقاى  نماینده براى صندلى نایب رئیسى مجلس 
برنامه ریزى مى کند؟!
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این دفعه به پهلوان این دفعه به پهلوان 
رأى دهیدرأى دهید

کدام آجیل ها 
آهن بیشترى 

دارند؟

همه ما مى دانیم که مصرف آهن چقدر براى بدن ما 
مهم و ضرورى است. از متابولیسم تا عملکردهاى 

سلولى گرفته تا سنتز بافت هاى همبند و 
هورمون هاى خاص، ما براى رشد و نمو کلى به این 

ماده غذایى خاص نیاز داریم.
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جهانى شویدجهانى شوید
با با  نصف جهاننصف جهان
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کاپیتان ت
نظارت و
مسئوالن
برگردیم.
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وزیر آمــوزش و پرورش درباره ســناریوهاى آموزش و 
پرورش براى وضعیت مدارس از مهرماه سال آینده گفت: 
تجربیات اخیر را مدون و اشکاالت را احصا مى کنیم تا 
در صورت وقوع تعطیالت احتمالى ســریعًا عمل کنیم. 
درخواستم این است که درباره تعطیلى مدارس منحصراً 
به مصوبات ستاد ملى کرونا توجه کنید و به شایعات توجه 
نکنید. در فاصله بین 27 اردیبهشت تا 27 خرداد مدارس 
آماده خدمات رسانى به دانش آموزان براى رفع اشکال 

درسى هستند .
به گزارش «ایســنا»، محســن حاجى میرزایى درباره 
اینکه برخى خانواده هــا قصد دارند ســال آینده معلم 

خصوصى بگیرند و فرزندشان را به مدرسه نفرستند گفت: 
خانواده ها مطمئن باشند که سالمت دانش آموزان براى 
ما اصل مهم است و به تمام پروتکل ها و نکات بهداشتى 

وزارت بهداشت پایبند هستیم.
وزیر آموزش و پرورش درباره انتشــار برخى اخبار مبنى 
بر بازگشایى مدارس براى ســال تحصیلى جدید از 15 
شــهریور گفت: این خبر، خبر دقیقى نبود و منبع رسمى 
آن را اعالم نکرده و شــایعه بوده اســت. هنوز در این 
باره تصمیم گیرى نکردیم و متناسب با شرایط تصمیم 
مى گیریم. فعًال تغییرى در زمان بازگشــایى مدارس در 

سال جدید نداریم.

به گفته استاد پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى، تاکنون 
نتایج تحقیقات به این نتیجه نرسیده که وزش باد شدید 

نشانه وقوع زلزله است.
بسیارى از سالمندان در شــهر هاى دور و نزدیک، بر این 
مسئله معتقدند که وزش باد شــدید، یکى از نشانه هایى 
است که وقوع زلزله را خبر مى دهد و هر زمان که باد شدید 

مى شود، آنها حس مى کنند زلزله نزدیک است.
محمد زارع گفت: تاکنون پژوهش هاى بســیارى براى 
یافتن نشــانه هایى از وقوع زلزله انجام شــده است، اما 
متأسفانه هنوز بشر نتوانســته است با علم، این حدس ها 
و تجربیات را بــه طور قطعى تأیید کنــد. وى افزود: اگر 

نشانه هایى وجود داشــت که زمان وقوع زمین لرزه را به 
انسان ها خبر بدهد، بسیارى از مشکالت ما حل مى شد؛ 
به طورى  که هرساله این همه خانه از زلزله ویران نمى شد 
و دیگر کســى جانش را در این مخاطره طبیعى از دست 

نمى داد.
این استاد پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى ادامه داد: 
اینکه وزش باد، نشانه زلزله باشد تاکنون اثبات نشده است. 

اما بلند شدن گردوخاك در زلزله ها مشاهده شده است.
وى اظهار کرد: علت بلند شــدن گردوخاك در زلزله ها، 
خراب شدن خانه ها، مغازه ها و سایر اماکن است که باعث 

خاکى شدن معابر مى شود. 

به شایعات تعطیلى مدارس
 در مهر 99 توجه نکنید 

وزش باد شدید نشانه 
وقوع زلزله است؟

تابستانى گرم 
در پیش داریم

  ایسنا| رئیس مرکز ملى خشکســالى 
و مدیریت بحران ســازمان هواشناسى ضمن 
تشریح آخرین وضعیت خشکسالى در ایران بر 
اساس مدل هاى خشکسالى گفت: طى خرداد 
ماه و تابستان امسال دماى هوا در کشور حدود 
یک درجه بیش از نرمال خواهد بود و باتوجه به 
اینکه تابستان به نسبت گرمى در پیش داریم 
انتظار مى رود که گرماى هوا تا ماه هاى ابتدایى 
پاییز و بیش از حد معمول در کشور ادامه داشته 

باشد./1890

کرونا دقیقه 90 
گل مى زند

وزیر بهداشت اظهار کرد: امروز    میزان |
وضعیت کرونا نســبت به گذشــته مطلوب تر 
اســت، اما هر لحظه ممکن است این ویروس 
در دقیقــه 90 از دروازه اى کــه از آن بى خبر 
هســتیم، به ما گل بزند. ســعید نمکى تأکید 
کرد: چنانچه مــردم اوایل خردادمــاه همانند 
ماه هاى گذشته با ما همراهى کنند، مى توانیم 
به مردم بگوییم که تیرماه بســیار راحت ترى 
خواهند داشــت، اما اگر ایــن همراهى وجود 
نداشته باشند، نمى دانم چگونه مى توان تضمین 
کرد که روز هاى ســخت ترى در پیش نداشته 

باشیم./1891

کى روش 
نویسنده شد!

سرمربى ســابق تیم ملى    ستاره ها|
ایــران و کنونى کلمبیــا در ایام کرونا شــغل 
جدیدى پیــدا کرد. «کارلوس کــى روش» از 
هفته آینــده به عنوان نویســنده یک روزنامه 
کلمبیایى مشــغول خواهد بود و ستون نویس 
این نشریه مى شود و مطالب دو ستون هفتگى 
این نشریه کلمبیایى را تأمین خواهد کرد. این 
روزها تمرینات تیم ملى کلمبیا به دلیل شیوع 
کرونا تعطیل است و مســابقات انتخابى جام 
جهانى 2022 نیز به علت این ویروس به حالت 
تعلیق درآمده است و مربیان زمان آزاد زیادى 

دارند.

زنگ خطر
  تسنیم| کارشناسان بر این باورند در 
ســال هاى آینده میزان رشد رفتارهاى پرخطر 
ازجمله نوشیدن الکل به شدت افزایش خواهد 
داشت. ازاین رو به نظر مى رســد حاکمیت در 
سطح ســه قوه باید به این موضوع ورود کند 
و هزینه تولید و مصرف الــکل را به باالترین 
سطح ممکن ارتقا دهند تا تولید، توزیع و مصرف 
مشــروبات الکلى چنان هزینه اى داشته باشد 
که هرکسى نتواند به راحتى در کارگاه هاى زیر 
پله اى اقدام به تولید کرده و در فروشــگاه هاى 
محلى به راحتــى توزیع کنــد و مصرف کننده 

بى محابا آن را تهیه کند./1892

نگرانى درباره 
طغیان کرونا

  عصر ایران| مى شــود همچــون روز 
ســیزده به در، روزهاى تعطیل عید فطر را هم 
به قوانین سفت و سخت ســپرى کرد. حداقل 
مى شود سفر از استانى به استان دیگر را ممنوع 
کرد. درست اســت که وضعیت کشور نسبت 
به دو ماه گذشته بهتر شــده است اما این طالع 
نحس به راحتى مى تواند دوباره همه ما را درگیر 
و روزهاى تلخ اسفند و فروردین را براى ما تکرار 
کند. به دلیل حفظ وضع موجود، باید سختگیرى 
کرد. کنترل کشور در روز سیزده به در، مردم را 
از همه گیر شدن کرونا نجات داد. کنترل  مردم 
در تعطیالت عید فطر هم مى تواند جلوى شیوع 

دوباره کرونا را بگیرد./1893

قم ذکاوت به خرج داد
  ایرنا | نماینده قم در مجلس شوراى اسالمى با 
بیان اینکه قم در زمینه مقابله با ویروس کرونا باید مورد 
قدردانى قرار گیرد، گفت: زمانى که کرونا در شهرهاى 
مختلف وجود داشت تنها استانى که در کشف کرونا دقت و 
ذکاوت به خرج داد، قم بود. حجت االسالم مجتبى ذوالنور 
در ارزیابى خود از شیوع ویروس کرونا در قم، اظهار کرد: 
قم تنها استانى بود که جسارت اعالم شروع ویروس کرونا 

را در کشور داشت./1887

توافق براى استعفاى «اسد»؟
  تابناك | دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور 
بین الملل شایعه توافق ایران و روســیه براى استعفاى 
«بشار اسد» را دروغ بزرگ و بازى رسانه هاى آمریکایى- 
صهیونیستى دانست. حسین امیرعبداللهیان در صفحه 
شخصى خود در توییتر نوشت: « دکتر بشار اسد، رئیس 
جمهور قانونى ســوریه و رهبر بزرگ مبارزه با تروریسم 
تکفیرى در جهان عرب اســت. شــایعه توافق ایران و 
روسیه براى استعفاى وى، دروغ بزرگ و بازى رسانه هاى 
آمریکایى-صهیونیستى است. تهران از حاکمیت، وحدت 

ملى و تمامیت ارضى سوریه قویاً حمایت مى کند.»

رفراندوم براى از دست دادن 
استقالل!

  فارس| رسانه ها شنبه شــب به وقت تهران 
اعالم کردند که اهالى جزیره  پورتوریکو تا چندى دیگر 
براى مبدل شدن به یکى از ایالت هاى آمریکا همه پرسى 
غیرالزام آور برگزار مى کنند. «واندا وزگوئز»، فرماندار 
پورتوریکو گفت که در ماه نوامبر (آبان) یک همه پرسى 
در زمینه اینکه پورتوریکو یک ایالت آمریکا بشود یا خیر، 
برگزار مــى کند. اهالى پورتوریکو شــهروندان آمریکا 
محسوب مى شوند اما حق شرکت در انتخابات ریاست 

جمهورى این کشور را ندارند. /1888

رئیس جمهور بعدى 
پزشک است

  تابناك | روزنامه «اعتماد» بــا دکتر تقى آزاد 
ارمکى، جامعه شناس درباره تبعات اجتماعى کووید-19 
گفتگویى انجــام داده اســت. او گفته: مــن معتقدم 
رئیس جمهور بعدى ایران یا حداقل یکى از کاندیدا هاى 
مهم انتخابات ریاســت جمهورى 1400 حتمًا پزشک 
خواهد بود. بهترین گزینه شــاید نمکى باشد، چون هم 
تأیید رهبرى را داشته، هم اینکه گروه هاى سیاسى به او 
انتقادى نداشته  اند. در جریان مبارزه با کرونا و در قالب یک 
بوروکرات کارا مطرح شده است. البته مشروط به اینکه 
ناگهان افشاگرى عجیب و غریبى درباره ناکارآمدى او 

صورت نگیرد. /1889
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کلید واژه «افطار تجمالتــى»، «ضیافت الکچرى» و 
«افطار اشرافى»، چند روزى است که در فضاى مجازى 
و دهان به دهان اصولگرایانى مى چرخد که نســبت به 
برگزارى یک جلســه در هتل اســپیناس که برخى آن 
را جلســه البى و رایزنى به منظــور گرفتن رأى موافق 
منتخبان زاگرس نشین مجلس، براى تصاحب کرسى 
نایب رئیسى و دیگر کرســى هاى مهم مجلس یازدهم 

مى دانند، انتقاد دارند.
براساس این گزارش، استان هاى کهگیلویه و بویر احمد، 
چهارمحال و بختیارى، لرســتان، خوزستان، کرمانشاه، 
اصفهان، مرکزى از جمله بخش هایى از اســتان هاى 
زاگرس نشین هســتند که منتخبان آن در این جلسه و 

نشست، حضور داشته اند.
کلید افشاگرى را هم برخى نمایندگان سابق مجلس و 
فعلى مجلس زدند. اولین بار این نماینده قم بود که خبر از 
ضیافت الکچرى با هدف کسب رأى براى کرسى هاى

 مهم مجلس داد. بــه فاصله اى کوتــاه، احمد توکلى، 
رئیس دیده بان شــفافیت و عدالت که سابقه نمایندگى 
و ریاســت مرکز پژوهش هاى مجلس را هم در پرونده 
خود دارد، درنامه اى، با زبانى صریح تر از برگزارى چنین 
جلســه اى انتقاد کرد و حتــى با به کار بــردن عبارت 
«ضیافــت اشــرافى»، تهدید به افشــاگرى اســامى 

گردانندگان این ضیافت  کرد.
الیاس نادران، منتخب اصولگراى مردم تهران در مجلس 
یازدهم و از نزدیکان توکلى کــه این روزها تحرکاتى را 
براى به کرسى ریاست نشاندن قالیباف انجام مى دهد نیز 

این افطارى را خجالت آور توصیف کرد.
این واکنش ها به همینجا ختم نشد و رضا تقوى، منتخب 
اصولگراى دیگر مردم تهران در مجلس یازدهم هم در 
نشست خبرى گفت: «نباید مجلس را تکه تکه کنیم به 
طور مثال یک عده مثًال آذرى زبان ها یا زاگرس نشین ها، 

یا مثًال در هتل اسپیناس جلسه بگذاریم .»
علیرضــا ســلیمى، نماینــده محــالت و دلیجــان 
در مجلــس دهم نیــز در خصوص حضور تعــدادى از 
منتخبان مجلــس یازدهم تحــت عنوان«نمایندگان 

زاگــرس نشــین» جهــت افطــار در یکــى از 
گران تریــن هتل هــاى تهــران (هتل اســپیناس)

 مى گوید: «واقعاً شگفت آور است در شرایطى که به دلیل 
عارضه کرونا مردم از نظر معیشــتى به سختى افتاده اند
 و در حالى که بســیارى از افراد شــغل خود را از دست 
داده اند و در زمانى که بسیارى اصناف با سیلى صورت 
خود را سرخ نگاه داشته اند این دعوت چه معنا و مفهومى

 دارد.»
این اظهارات و واکنش ها در حالى بیان مى شود که یکى 
از نمایندگان و اعضاى فعلى فراکسیون زاگرس نشینان 
مجلس دهــم و منتخبان مجلس یازدهــم در گفتگو با 
«خبرآنالین»، برگزارى این جلســه و نشست افطارى 

فراکسیون زاگرس نشینان را در هتل اسپیناس تکذیب 
کرد و گفت: «این جلسه سه ســاعته در اتاق بازرگانى 
برگزار شــد و یک افطارى معمولى بود و هیچ ضیافت 
مجللى در میان نبود. بعید اســت یک "کباب کوبیده" ، 
ضیافت مجلل حساب شود!» حمیدرضا کاظمى، نماینده 
مردم پلدختر در مجلس دهم و منتخب مجلس یازدهم 
دراین باره گفــت: «همه منتخبان زاگرس نشــین که 
حدود70 نفر بودند، در این جلسه حضور داشتند و آنطور 
که گفته مى شــود و برخى ادعا مى کنند مباحث تقسیم 
کرسى هاى مهم مجلس وسط نبوده و اصًال بحث درباره 
اشخاص نبود. بلکه مشکالت زاگرس و کمک زاگرس 

نشینان به یکدیگر مورد بررسى قرار گرفت.»

اما در شــرایطى که نام عبدالرضا مصرى، از چهره هاى 
شاخص این فراکســیون به عنوان بانى این افطارى یاد 
مى شد و گفته مى شــد وى تالش هاى زیادى را براى 
حفظ کرسى نایب رئیسى دنبال مى کند، محمد رشیدى، 
منتخب مردم کرمانشــاه در مجلس یازدهم که در این 
ضیافت حضور داشــته اســت، ادعاها در این باره را در 
جهت تخریب دانســت و گفت: «چنین ادعایى صحت 
ندارد و تنها با هدف تخریب چنین دروغ هایى گفته مى 
شود. تنها مباحثى که در این باره مطرح شد این بود که 
اگر کسانى بخواهند وارد کمیسیون هاى مجلس بشوند، 
توســط نمایندگان قدیمى و با تجربه به آنها راهنمایى 

داده خواهد شد.»

آقاى  نماینده براى صندلى نایب رئیسى مجلس برنامه ریزى مى کند؟!

پشت پرده یک افطار تجمالتى 

انتشــار ویدیویى از نظرات رئیس حوزه هنرى سازمان 
تبلیغات اسالمى استان خوزســتان خبرساز شده است. 
حجت االسالم شهاب الدین طباطبایى به تازگى در یک 
الیو اینســتاگرامى اظهارنظر جنجالى و جالبى درباره 
معین، خواننده اى که خارج از ایران سکونت دارد مطرح 
کرده است. او در بخشى از این الیو مى گوید: «من معین 
را به عنوان یک خواننده خوب و فوق العاده و خواننده اى 
که به مخاطب، به موســیقى و به شعر احترام مى گذارد 
مى دانم و آنور آب است.» این مدیر حوزه هنرى در ادامه 
الیو خود مى گوید: «من اگر جاى حسن روحانى بودم، 

معین را به ایران دعوت مى کردم.» 
این اظهارات رئیس حــوزه هنرى ســازمان تبلیغات 
اسالمى خوزســتان تا کنون با واکنش هاى گوناگونى 
در فضاى مجازى مواجه شــده اســت. به دلیل اینکه 
تا کنون سابقه نداشــته مقامى در این سطح مدیریتى 

در کشــور به صورت مســتقیم چنین نظراتى را درباره 
یک خواننده ایرانى که در خارج از کشــور اقامت دارد 

مطرح کند.

حجت االســالم شــهاب الدین طباطبایى که پیش از 
این امام جمعــه کوهرنگ هم بــوده از فعاالن عرصه 
هنر محسوب مى شــود. در کارنامه کارى او عالوه بر 
فعالیت در زمینه شعر و نویسندگى چند تجربه بازیگرى 
ســینما و تئاتر و همچنیــن تهیه کنندگــى چند پروژه 
سینمایى به چشم مى خورد. حجت االسالم طباطبایى 
از مهرماه ســال 96 بر مســند مدیریت حــوزه هنرى 
سازمان تبلیغات اسالمى اســتان خوزستان قرار گرفته

 است.
اظهارات حجت االسالم طباطبایى درحالى مطرح شده 
که بحث بازگشت معین به ایران از سال 89 تا امروز چند 
مرتبه به اشکال مختلف بیان شده است. حتى در آخرین 
مورد این حاشیه ها چندى پیش صحبت هاى غیررسمى 
به میان آمد مبنى بر اینکه این خواننده در آستانه بازگشت 
به ایران قرار داشته اما برخى حاشیه ها او را از تصمیمش 

منصرف کرده است. /1886

قتل عام خونین در بابلسر اظهارنظر جنجالى رئیس حوزه هنرى خوزستان در الیو اینستاگرام

«براى از بین بردن یک فرهنگ، مجبور نیستید کتاب ها را 
بسوزانید؛ فقط کارى کنید مردم آنها را نخوانند.» این جمله  
معروف «رى بردبرى»، نویسنده  آمریکایى داستان هاى 
علمى- تخیلى و خالق «فارنهایت 451» است. اهمیت 
کتاب و کتابخوانى در دل این جمله نهفته است. بهتر است 
با خودمان روراست باشیم و بپذیریم سرانه  مطالعه در ایران 
بسیار پایین اســت. آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
نشــان مى دهد که ســرانه  مطالعه در ایران فقط دوازده 
دقیقه و نیم اســت. خبر بدترى هم هست؛ اینکه همین 
دوازده دقیقه و نیم ناقابل با حســاب مطالعه  کتاب هاى 
درسى محاسبه شده است! اگر روراست تر باشیم و ظرفیت 
پذیرشمان باالتر باشد باید قبول کنیم که با این طرز گرفتن 
آمار، سرانه  مطالعه بسیار پایین تر از این حرف هاست. کافى 
است کمى به تعداد دانش آموزان و دانشجویان فکر کنیم 
و مطالعه  کتاب هاى درسى را از این آمار حذف کنیم. کمى 

فکر کنیم! این آمار براى کشــورى که ادعاى فرهنگ و 
تمدن مى کند، زیبنده نیست. باید راه حلى پیدا کرد و براى 

پیدا کردن راه حل، باید ریشه هاى مشکل را شناخت. 
رواج دنیاى مجازى تیغ دولبه اى بود که به شــدت روى 
کتــاب و کتابخوانى تأثیر گذاشــت. از یک طرف باعث 
آگاهى بیشــتر جامعه و رواج اخبار و اطالعات شــد و از 
طرف دیگر باعث شــد اطالعات غلط زیادى در جامعه 
پخش شود و پراکنده خوانى رواج پیدا کند. خبر بد اینکه 
پراکنده خوانى دامن بدنــه  کتابخوان جامعه را هم گرفته 
اســت. کتابخوان هاى زیادى ادعــا مى کنند که گاهى 
دل مشغولى آنها به گشــتن بیهوده در دنیاى مجازى از 

ساعت هاى کتابخوانى آنها کم کرده است. 
سبک زندگى و نوع نگرش به کتاب و کتابخوانى هم این 
روزها تغییر کرده است. کتاب شده قسمتى از دکور خانه ها 
و بیشتر به درد تزیین مى خورد تا خوانده شدن. این روزها 
بیشتر از اینکه کتابخوان داشته باشیم؛ کتاب بخر داریم. 

کسانى که کتاب مى خرند و تلنبار مى کنند؛ بدون اینکه آنها 
را بخوانند. این عده کمک مى کنند که عددها و آمار سرانه  
مطالعه باز هم غیر واقعى شود. چون با خرید کتاب هایى 
که نمى خوانند، آمار فروش ناشرها را باال مى برند؛ بدون 
اینکه آمار واقعى را بهبود ببخشــند. همه  این عوامل و 
چندین و چند عامل دیگر ماننــد قیمت باالى کتاب که 
مجال پرداختن به آنها نیست، دست به دست هم داده اند تا 
کتابخوانى از رواج نداشته اش بیافتد و تعداد کتابخوان هاى 

ما روز به روز کم و کمتر شود.
 متأسفانه بدبیارى ها و خبرهاى بد، یکى دو تا نیستند. این 
روزها که جامعه با بحران همه گیرى کرونا مواجه است، 
کتابخوان ها و کتاب بخرها هم به مشــکل برخورده اند. 
کنار همه  خبرهاى بدى که شنیدیم، بهتر است به خودمان 
یادآورى کنیم که نمایشگاه کتاب تهران براى اهل کتاب 
رویداد ویژه اى بود. این نمایشگاه هم کتابخوان ها را جذب 
مى کرد و هم کتاب بخرها را. امسال کرونا این فرصت را از 

هر دو گروه گرفت. هر سال سیل عظیمى از اهل کتاب به 
پایتخت سرازیر مى شدند که اگر به قصد تفریح و پرسه زنى 
هم بود؛ تفریح سازنده اى بود. ممکن بود چشم کسى در 
این پرسه زدن، کتابى را بگیرد و تشویق شود به خرید و 
خواندن آن، که امسال همین فرصت ناچیز هم از دست 
رفت. وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى که به طور حتم 
براى حل بحران کرونا کمتر مى تواند کارى کند؛ در این 
فرصت تخفیف 20 درصدى در هفته  فرهنگى کتاب ارائه 
کرد تا شــاید کمى از اثرات منفى کرونا بر جامعه بکاهد. 
این تخفیف، آن عده از کتابخوان ها و کتاب بخرهایى را 
که قصد داشتند در نمایشگاه کتاب دلى از عزا دربیاورند، 
خوشحال کرد. این عده اگر با توجه به شرایط اقتصادى 
که کرونا برایشان به ارمغان آورده، پولى در بساط داشته 
باشند مى توانند از این تخفیف  استفاده کنند. شاید ارائ ه  این 
تخفیف نتواند سرانه  مطالعه را باالتر ببرد؛ اما به طور حتم 

مى تواند از کمتر شدن آن جلوگیرى کند.

بشتابید، بشتابید؛ حراج کتاب! 

فرمانده پلیس بابلسر از شناسایى و دستگیرى عامل قتل 
خانوادگى دو زن و مصدومیت دو دختر در کمتر از 30 دقیقه 
در بابلسر خبر داد. سرهنگ حسین اسدى در تشریح این 
خبر گفت: در این حادثه که ساعت حدود 7 و 45 دقیقه صبح 
روز شنبه به وقوع پیوســت، فردى 52 ساله به منزل مادر 
همسر خود در یکى از روستا هاى بخش بهنمیر با اسلحه در 
اختیار خود به سمت وى و همچنین همسر خود که در محل 
حضور داشت شلیک کرد. فرماندهى انتظامى بابلسر گفت: 
متهم پس از این اقــدام، بالفاصله با مراجعه به منزل خود 
در یکى دیگر از روستا هاى بخش به سمت دو دختر 17 و 
14 ساله خودش تیراندازى وآنان را مجروح کرد. او پس از 
این جنایت هولناك که منجر به مرگ همسر 47 ساله اش 

و مادر 70 ساله همسرش شده بود از محل متوارى شد.
او خاطرنشــان کرد: با وقوع این جنایت مأموران انتظامى 
شهرســتان با همکارى عوامل پلیس آگاهى در اقدامى 
پلیســى وعملیاتى قاتل را در کمتر از  30 دقیقه دستگیر 

کردند.

محیا حمزه

  وحید لشکرى / موسیقى ما |
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بسترى شدن 107 کرونایى
107 بیمار جدید با عالئم مشـکوك به کرونـا در مراکز 
درمانى اسـتان اصفهان بسـترى شـده اند. سـخنگوى 
دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهـان گفـت: در این مدت 
همچنین 50 بیمار با بهبود وضعیت جسـمانى از مراکز 
درمانى استان ترخیص شدند . آرش نجیمى  با بیان اینکه 
هم اکنون 403  بیمار مشکوك و مبتال به کرونا در مراکز 
درمانى استان بسترى هستند افزود: از این تعداد 95 بیمار 

در بخش مراقبت هاى ویژه تحت درمان هستند.

تعامل با آبفا
شرکت آبفا منطقه لنجان درتعاملى سازنده با شهردارى 
سـده لنجان، نحوه سـازوکارنصب انشـعابات فاضالب 
را معیـن کـرد. درایـن طـرح ضمـن تسـهیل فرآینـد 
صدورمجوزحفـارى اینگونـه انشـعابات، برنامـه ریزى 
الزم از18اردیبهشـت ماه سـال جـارى به مـدت دوماه 
براى نصب بیش از 400فقره انشعاب فاضالب برحسب 
اولویت اجراى شـبکه ومتقاضى نصب، صورت گرفت. 
گفتنى است بااجراى طرح فاضالب فوالد مبارکه، تاپایان 
فروردین ماه گذشته نصب انشعابات فاضالب لنجان به 

بیش از29 هزار فقره فزونى یافته است.

مرگ جوان 18 ساله
رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: در یک حادثه 
رانندگى جوان 18 ساله موتور سوار به دلیل نداشتن کاله 
ایمنى جان خـود را از دسـت داد. سـرهنگ محمدرضا 
محمدى اظهار کرد: در سـانحه رانندگى سـاعت 1:15 
بامداد روز یکشنبه در محدوده زیرگذر الله براثر برخورد 
موتورسیکلت با خودرو سوارى، جوان 18 ساله که راکب 
موتورسیکلت بود به دلیل نداشتن کاله ایمنى در دم جان 
باخت. وى تغییر ناگهانى مسـیر توسـط راننده خودرو را 
علت حادثه اعالم کرد و گفت: راننده خودرو پس از حادثه 

متوارى شده است.

نصب 230 شیر آتش نشانى
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: امسال 
230 شیر آتش نشانى (هیدرانت) در شهر اصفهان نصب 
مى شـود که اولویت نصب مناطق پرجمعیت و متراکم 
شـهر به ویژه بازارها خواهد بود.   حسـین امیرى گفت: 
با توجه به بافت ویژه شـهر اصفهان در برخى از مناطق، 
خودروهاى اطفا حریق امکان تردد ندارد به همین علت 
ایجاد شـیرهاى هیدرانت در سطح شـهر و آماده به کار 
بودن آنهـا از موارد بسـیار ضـرورى در امدادرسـانى به 

شمار مى آید. 

کاهش آمار نزاع 
علـى سـلیمان پور، مدیرکل پزشـکى قانونـى اصفهان 
گفت: در فروردین ماه سال جارى تعداد 2 هزار و 262 نفر 
به دلیل صدمات ناشـى از نزاع به مراکز پزشکى قانونى 
اسـتان اصفهان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل، 1/32درصدکاهش یافته است. 

حجم ذخیره سد 
معاون حفاظـت و بهره بـردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: روز یکشـنبه حجم ذخیره سد زاینده رود 
به 617 میلیون مترمکعب رسـیده است. حسن ساسانى 
با بیان اینکه ظرفیت سـد زاینده رود یک میلیارد و 400 
میلیون مترمکعب است، گفت: ذخیره سد زاینده رود طى 

هفته گذشته 593 میلیون مترمکعب بوده است.

امدادرسانى به حادثه دیدگان
نجاتگران جمعیت هالل احمر استان اصفهان در هفته 
چهارم اردیبهشت در 45 عملیات امدادى به 152حادثه 
دیده در اصفهان امدادرسانى کردند. معاون امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان  گفت: در این مدت 
حوادث جاده اى با 77حادثه دیده بیشترین آمار را به خود 
اختصاص داده است. داریوش کریمى گفت: 145 نیروى 
عملیاتى این جمعیـت در قالب 52 تیم با همراه داشـتن 
تجهیزات الزم امدادى و 45 دسـتگاه خودرو امدادى به 

امدادرسانى پرداختند.

خبر

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در سه شب 
قدر مجموعــًا 1100 نفر به مراکز انتقال خون اســتان 

مراجعه کردند که 830 نفر موفق به اهداى خون شدند.
مجید زینلى در گفتگو با «ایسنا» با اشــاره به اینکه در 
اولین شــب قدر 300 نفر به مراکز انتقال خون اســتان 
مراجعه کردند که 220 نفر موفق به اهداى خون شدند، 
اظهار کرد: در دومین شــب قدر 450 نفر مراجعه کردند 
که 350 نفر موفق به اهداى خون شــدند و در سومین 
شب قدر نیز 350 نفر مراجعه کردند که 260 نفر موفق به 

اهداى خون شدند.
وى با بیان اینکه میزان مراجعــات مردم و اهداى خون 

در شب هاى قدر امسال تقریبًا مشابه سال گذشته بود، 
افزود: در سه شب قدر مجموعاً 1100 نفر به مراکز انتقال 
خون استان مراجعه کردند که 830 نفر موفق به اهداى 

خون شدند.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان درخصوص تدابیر 
پیش بینى شده براى رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى و 
فاصله گذارى اجتماعى، گفت: به منظور پیشگیرى از ازدحام 
جمعیت و خطر سرایت ویروس کرونا، نوبت دهى اینترنتى 
در سازمان انتقال خون فعال شد و شهروندان مى توانستند 
با مراجعه به سایت سازمان انتقال خون، نوبت اهداى خون 

در روز و ساعت مشخصى را دریافت کنند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه فعالیت 
با وجود شیوع کرونا سخت است و بر شدت مشکالتى 
مانند تأمین سنگ آهن افزوده است، گفت: 40 درصد 
ظرفیت تولید ذوب آهن اصفهان االن معطل ســنگ 
آهن است. سنگ آهن درشت دانه که مورد نیاز ذوب 
آهن اســت به بهانه ارزآورى صادر مى شود در حالى 
که این ســنگ آهن در ذوب آهن اصفهان تبدیل به 
محصوالت با ارزش افزوده باال مى گردد که به مراتب 

ارزآورى بیشترى دارد.
منصور یزدى زاده گفت: در شرایط کنونى که با تحریم و 
شیوع کرونا مواجه هستیم، صنایع فوالدى اگر صادرات 

نداشته باشــند با بحران مواجه مى شوند. خوشبختانه 
صادرات در حال انجام اســت و البته دغدغه اصلى در 
خصوص صادرات، دســتورالعمل هاى داخلى است و 
نه فشار تحریم ها. از طرفى بودجه عمرانى کشور هر 
سال نصف مى شود که آن هم جذب نمى شود و عمًال 

مصرف محصوالت ساختمانى را کاهش مى دهد.
وى افزود: وقتى ذخیره مناســبى از مواد اولیه نداریم، 
در مواجهه بــا مشــکالتى همچون شــیوع کرونا، 
ســیل، زلزله، اغتشــاش، اعتصــاب و... بــا بحران 
مواجه مى شــویم که در ســال گذشــته با همه آنها 

مواجه شدیم.

40 درصد ظرفیت ذوب آهن 
معطل سنگ آهن است

اهداى خون 830 اصفهانى
 در شب هاى قدر

مسئول روابط عمومى اداره کل ورزش و جوانان استان 
گفت: فعالیت باشگاه هاى بدنســازى تا اطالع ثانوى 
ممنوع است. گلنار حســینى ضمن اعالم اینکه تمامى 
باشــگاه هاى ورزشى استان در رشــته هاى انفرادى و 
غیر گروهى مجاز بــه فعالیت خواهند بــود بیان کرد: 
بازگشایى این باشــگاه هاى ورزشى مشروط به رعایت 
کلیه پروتکل هاى بهداشتى از جمله ضد عفونى کردن 

سطوح باشگاه ها قبل از شروع هر سانس است.

او ادامه داد: مجوز فعالیت 30 رشته ورزشى از فدراسیون 
پزشکى ورزشى صادر شده، ولى هنوز بخشنامه اى جهت 
بازگشایى استخر ها ابالغ نشده و باشگاه هاى بدنسازى 
به علت استفاده از دستگاه هاى فلزى که امکان نگهدارى 
ویروس در مدت زمان طوالنى را دارند، همچنان بسته 
خواهند بود، اما فعالیت رشــته آمادگى جسمانى بدون 
استفاده از دستگاه و با وسایل شــخصى ورزشکاران، 

ایرادى ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
بیشتر واحدهاى تولیدى این استان روى تعرفه واردات 
مواد اولیه اعتراض دارنــد و  انجمن صادرکنندگان و 
واردکنندگان باید براى اصالح این تعرفه ها اقدام کند.

ایرج موفق اظهار کرد: مســیر تولید و اشتغال نیاز به 
تصمیمات پایدار دارد،  سرمایه گذاران نیازمند امنیت 
در افق بلندمدت هســتند؛ تصمیمات مقطعى گرچه 
گریزناپذیرند اما ممکن اســت اثرات مقطعى خود را 
خنثى کنند زیرا امینت سرمایه گذارى را دچار مخاطره 
مى کنند. وى تأکید کرد: تغییر ناگهانى تعرفه ها، صنایع 

را با مســائل و مشــکالت متعددى مواجه مى کند و 
بدین جهت انجمن صادرکنندگان استان باید اصالح 
تعرفه ها را ابتدا از چند کاال شروع کند و نظام تعرفه اى 
را در مورد کاالهایى که استان اصفهان در زمینه آنها 
حرف هاى بیشــترى براى گفتــن دارد و از ظرفیت 

باالترى برخوردار است، بازنگرى کند.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت اصفهان 
افزود: پیشــنهاد اصالح تعرفه ها به تهران ارائه شده 
و این تعرفه ها را به نفع صادرکنندگان استان اصالح 

خواهیم کرد.

باشگاه هاى بدنسازى مجاز به فعالیت نیستند

تعرفه واردات مواد اولیه به اصفهان
 نیاز به اصالح دارد

با اجرایى نشدن مصوبات دولتى، میزان صادرات فرش 
ماشینى از 70 درصد در سال هاى گذشته به کمتر از 25 

درصد کاهش یافته است.
رئیس هیئت امناى بزرگ ترین شهرك فرش ماشینى 
کشــور گفت: پایبند نبودن دولت در اجراى مصوبات 
مانند تالش براى رفع مشــکالت ناشى از کمبود مواد 
اولیه و تخصیص ندادن ارز براى نوسازى ماشین آالت 

مشکالت شهرك را دوچندان کرده است.
عبدالرحیم مفیدى افزود: دولــت در قالب طرح رونق 
اقتصــادى 500 میلیارد ریال نقدینگــى براى صنعت 
فرش ماشینى شهرســتان آران و بیدگل در نظر گرفته 

که تا کنون تنها 50 درصــد آن تخصیص یافته و علت 
اصلى آن ُکندى سیستم بانکى اســت. وى با اشاره به 
اینکه تا دو سال پیش میزان تولید فرش ماشینى در این 
شهرك ساالنه 35 میلیون متر مربع بود و در حال حاضر 
هیچ گونه پیشرفتى در تولید حاصل نشده گفت: میزان 
صادرات هم از 70 درصد در سال هاى گذشته به کمتر از 
25 درصد رسیده است. رئیس هیئت امناى بزرگ ترین 
شهرك فرش ماشینى کشور افزود: این شهرستان داراى 
800 واحد صنعتى است که نزدیک به 90 درصد آنها را 
صنایع تولید فرش و صنایع وابسته تشکیل مى دهد اما 

این روزها با مشکالت زیادى روبه رو هستند.

راکد شدن تولید فرش در آران و بیدگل

مدیر پروژه چهارباغ عباسى اصفهان گفت: مجسمه 
شــیخ بهایى به دنبــال آغاز عملیات ســاماندهى 
پیاده روى مرکــزى چهارباغ و احیــاى آبنماى آن 
به صورت موقت به کارگاه شــهردارى انتقال داده 

شده است.
سعید سهرابى با اشاره به جا به جایى مجسمه شیخ 
بهایى اثر استاد مرتضى نعمت اللهى از محور میانى 
چهارباغ اظهار کرد: این مجســمه بــه دنبال آغاز 
عملیات ســاماندهى پیاده روى مرکــزى چهارباغ 
و احیاى آبنمــاى آن به صورت موقــت به کارگاه 

شهردارى انتقال داده شده است.
وى ادامه داد: با آغاز عملیات اجرایى احداث حوض رو 
به روى خیابان شیخ بهایى، با توجه به عبور تأسیسات 
سنگین آب شهرى از این منطقه براى دسترسى به 
تأسیســات اصلى در مواقع اضطرارى و حوادث، دو 

دریچه در حوض ایجاد شد.
مدیر پروژه چهارباغ عباســى اصفهان اضافه کرد: 
با نصب دو دریچه در حوض محور میانى چهارباغ، 
دیگر نمى توان مجسمه شیخ بهایى را در محل قبلى 
نصب کرد زیرا این دریچه ها را مى پوشاند بنابراین 
مجسمه شیخ بهایى در محدوده تقاطع شیخ بهایى 

به چهارباغ نصب مى شود.

مجسمه شیخ بهایى به چهارباغ باز مى گردد

معاونت توسعه فناورى و مطالعات سینمایى، آمار فروش 
فیلم و سینماهاى ایران در ســال 98 را از دو منظر سالن 

سینما و فیلم هاى سینمایى مورد بررسى قرار داده است.
بر اساس آمار اعالم شده، میزان کل فروش سینماهاى 
کشور در سال 98 معادل 299 میلیارد تومان با 26 میلیون 
و 310 هزار و 384 نفر تماشاگر بوده است. پرفروش ترین 
فیلم ایرانى در سال گذشــته «مطرب» ساخته مصطفى 
کیایى بود که به فروشى معادل 38 میلیارد و 545 میلیون 
ریال دست پیدا کرد. در این میان اســتان هاى تهران، 
خراســان رضوى، اصفهان، فارس، البــرز، مازندران، 
خوزستان، آذربایجان شرقى، گیالن و همدان ده استان 
برتر از نظر جذب تماشاگر به سینما در سال گذشته بودند.

وضعیت سینمایى در استان سوم
آنطور که آمارها نشان مى دهد، در استان اصفهان با بیش 
از پنج میلیون نفر جمعیت، 22 سینما و 45 سالن فعال با 
ظرفیت 9412 صندلى، جمعاً دو میلیون و 413 هزار و 504 
نفر در سال 98 به ســینما رفته اند و فروش 22 میلیارد و 
879 میلیون و 896 هزار تومانى فیلم ها را در این استان 

بر جا گذاشته اند.
ســال 98 جمعاً 81 فیلم در استان اصفهان اکران شد که 

از میان این فیلم ها، به ترتیب «مطرب»، «تگزاس 2» 
و «مترى شیش و نیم» در جایگاه اول تا سوم پرفروش 
ترین فیلم ها طى سال گذشته تکیه زدند. بر اساس آمار 
اعالم شده، تعداد تماشاگران فیلم سینمایى «مطرب» در 
استان اصفهان به 363 هزار و 822 نفر رسیده که فروش 
ســه میلیارد و 698 میلیون و 475 هزار تومانى را در این 

استان براى این فیلم به ارمغان آورده است. 
 250 هزار و 942 نفر هم «تگزاس 2» را تماشا کردند که 
فروش دو میلیارد و 223 میلیون و 626 هزار و 196 تومانى 

براى این فیلم رقم زده شد.
«مترى شــیش و نیم» هم 189 هــزار و 327 نفر را به 
سالن هاى استان اصفهان کشــاند که در نهایت فروش 
یک میلیارد و 818 میلیون و 109 هزار و 999 تومانى را 

بر جاى گذاشت.
کدام سینماها بیشتر فروخته اند؟

بر اساس آمار اعالم شده توسط معاونت توسعه فناورى 
و مطالعات ســینمایى، در میان هشت ســینماى شهر 
اصفهان، ســینما ســاحل با فروش بیش از پنج میلیارد 
و 800 میلیون تومانى در صدر ســینماهاى این شهر از 
نظر فروش ایستاده است. سینما ساحل در سال گذشته 
میزبان 510 هزار و 220 نفر بوده است. بعد از این سینما، 

رتبه دوم سالن هاى پرفروش، اختصاص به سیتى سنتر 
پیدا مى کند که به رقم بیش از پنج میلیارد و 300 میلیون 
تومان رسیده است. 432 هزار و 72 نفر در سال گذشته 
گذارشان براى فیلم دیدن به سالن هاى سینماى سیتى 

سنتر اصفهان افتاده است.
رتبه سوم با بیش از سه میلیارد و 700 میلیون تومان متعلق 
به سینما چهارباغ است و سینما ســپاهان با بیش از 1/5 
میلیارد تومان فروش در رده بعدى است. رتبه پنجم متعلق 
به سینما قدس است که در سال 98 بیش از یک میلیارد 
و 300 میلیون تومان فروش داشــته و سینما فلسطین با 
بیش از یک میلیارد فروش ششم اســت. در قعر جدول 
سینماهاى شهر اصفهان از نظر فروش در سال 1398 هم 
سینما بهمن خوراسگان با بیش از 476 میلیون تومان و 
سینما فرهنگیان با بیش از 164 میلیون تومان ایستاده اند.
اما در میان دیگر شهرستان هاى استان اصفهان، سینما 
آزادى دهاقان با پذیرایى از تنها 982 نفر در طول ســال 
1398، به فروش دو میلیون و 651 هزار تومان دست پیدا 
کرده که کمترین میزان فروش و کمترین میزان مخاطب 
سینمارو در استان اصفهان محسوب مى شود. بر اساس 
این آمار، در این شهرستان به طور میانگین روزانه کمتر از 

سه نفر به سینما رفته اند!  

جایگاه اصفهان در سالنامه آمارى فروش فیلم و سینماى ایران در سال 1398

سینما در یک نما 

سهیل سنایى

رئیس شــوراى هماهنگى و مدیرکل راه و شهرسازى 
اســتان اصفهان از بهره بردارى 286 کیلومتر خطوط 
دوم ریلى و احداث 120 کیلومتر خط فرعى و آنتنى تا 

پایان دولت دوازدهم خبر داد.
علیرضا قارى قرآن در خصوص موقعیت مکانى ویژه 
استان گفت: استان اصفهان در مرکز کشور و در مسیر 
راه هاى ترانزیتى شــمال-جنوب و شرق- غرب قرار 
دارد و با 9 استان دیگر همجوار است. همچنین به دلیل 
قرار گرفتن در چهار را ه ترافیک حمل و نقل بار و مسافر، 

مرکز مراودات سایر استان هاى ایران به شمار مى آید.
به گفته وى استان اصفهان از نظر طول خطوط ریلى، 
7/3 درصد کل خطوط ریلى کشور را داراست و از میزان 
12 هزار و 998 کیلومتر طول شبکه ریلى کشور، تنها 
956 کیلومتر سهم اصفهان است که از این مقدار 620 
کیلومتر خطوط اصلــى و 336 کیلومتر خطوط فرعى 

ریلى است. 
قارى قرآن بــا بیان اینکه در حــال حاضر حمل ونقل 

ریلى در اســتان از نظر حمل بار در رتبــه دوم و از نظر 
حمل مسافر در رتبه ســوم قرار گرفته است، گفت: در 
پروژه هاى اقتصــاد مقاومتى اســتان اصفهان، 286 
کیلومتر دو خطه کردن خطوط ریلى مد نظر قرار گرفته 
که از مهمترین این خطوط مى توان به احداث خط دوم 
محور «سیستان، ایرانکوه، زرین شهر» به طول 111 
کیلومتر و احداث خط دوم «ساسان، ورزنه، سیستان» 
به طول 127 کیلومتر اشاره کرد. او افزود: با احداث این 
دوخطه ها عالوه بر دو برابر شــدن حجم جابه جایى 
بار، سرعت سیر مسافر و بار افزایش یافته و زمان سفر 

کاهش مى یابد. 
وى اذعان کرد: استان اصفهان از لحاظ دارا بودن خطوط 
فرعی (خطوط صنعتی-تجاري و خطوط مانوري) رتبه 
اول در سطح کشور را دارد که خود نشان دهنده اهمیت 
ایستگاه هاي تشکیالتی استان است اما متأسفانه آنچه 
باعث عدم رغبت به استفاده از حمل و نقل ریلى به ویژه 
در حمل ونقل بار شده عدم وجود ارتباط ریلی گسترده 

در سراسر کشور و به خصوص عدم اتصال و دسترسى 
صنایع بزرگ و کارخانجات صنعتى اســتان به بخش 
حمل و نقل ریلی اســت. به همین دلیل ایجاد خطوط 
فرعى و آنتنى مورد توجه قرار گرفته و 120 کیلومتر آن 
در حال احداث است که مى توان به احداث خط آنتنى 
فوالد امیرکبیرکاشــان، فوالد صبا، پروفیل سپاهان، 
پایانه بار شرق اصفهان، سیمان اصفهان و پاالیشگاه 

اصفهان اشاره کرد. 

احداث بیش از 300 کیلومتر ریل در استان اصفهان تا پایان دولت دوازدهم

رئیس اداره مراتع اداره کل منابــع طبیعى و آبخیزدارى 
اســتان اصفهان گفت: قرق مراتع غرب اســتان از 30 
اردیبهشت شکسته مى شــود و دامداران عشایرى اجازه 

ورود و چراى دام خواهند داشت.
کیقباد شــهابیان در گفت و گو با «ایمنا» با اشاره به قرق 
شکنى زودهنگام گروهى از عشایر در مراتع جنوب استان 
اصفهان، اظهار کرد: امســال قرق مراتع جنوب و غرب 
استان به دلیل همکارى نکردن استان هاى عشایرى مبدا و 

همجوار از 13 اردیبهشت ماه شکست که به رغم تالش ها 
براى کنترل و جلوگیرى از حضور دامداران عشــایرى در 
مراتع سمیرم، به دلیل شرایط جوى نامناسب شمار زیادى 

از دام عشایر نیز تلف شد.
وى با بیان اینکه در حال حاضر مراتع آمادگى ورود و تحرك 
دامداران را ندارند، افزود: این گروه از عشایر قرق شکن فاقد 
مجوز بهره بردارى هستند و متأسفانه به رعایت حقوق سایر 

دامداران ذى حق عشایرى نیز هیچ گونه توجهى ندارد.
شهابیان با اشــاره به اینکه شمار عشــایر قرق شکن به 
300 خانوار مى رسد، ادامه داد: هیچ شرایطى مانع از اقدام 
غیرقانونى و کوچ زودهنگام قرق شکنان نیست و هر سال 

با دالیل و توجیه مختلف زودتر در مراتع حضور مى یابند و 
با از بین بردن مراتع حق دامداران واقعى را پایمال مى کنند.
رئیس اداره مراتع اداره کل منابــع طبیعى و آبخیزدارى 
استان همچنین از قرق شــکنى مراتع در مناطق غربى 
استان به ویژه شهرســتان هاى چادگان، فریدون شهر و 
بویین و میاندشت از 30 اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: قرق 
مراتع شهرستان هاى داخل استان از جمله نجف آباد، تیران 
و کرون، لنجان، مبارکه، برخوار، اردستان، نطنز و کاشان از 
25 اردیبهشت ماه به دلیل گرم تر شدن هوا و رشد گیاهان 
شکسته شده و دامداران عشــایرى اجازه ورود به مراتع و 

چراى دام خواهند داشت.

جمعى از بازنشستگان ذوب آهن روز شنبه با اجتماع در 
مقابل استاندارى اصفهان رسیدگى به مطالبات خود را از 

سوى مسووالن امر خواستار شدند.
رییس هیات مدیــره کانون بازنشســتگان ذوب آهن 
اصفهان در حاشــبه برگزارى این اجتماع در گفت و گو 
با «ایرنا» خواســته آنان را بحق دانست، اظهارداشت: 
مهمترین خواسته این بازنشســته ها ارائه خدمات بیمه 
درمان، بیمه عمر و حــوادث از طرف صندوق فوالد به 
آنهاســت. مجتبى احمدى تعداد بازنشستگان اجتماع 
شنبه را دست کم 500  نفر اعالم و اضافه کرد: صندوق 
فوالد از خدمت رســانى به بازنشســتگان ذوب آهن 

خوددارى مى کند اما انجام این مهم را از وظایف شرکت 
ذوب آهــن مى داند. وى ادامه داد: شــرکت ذوب آهن 
اصفهان هم حکمى را از دادگاه علیــه صندوق فوالد 
گرفته و بر اســاس آن از ارائه خدمات به بازنشستگان 
امتناع مى کند. رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان 
ذوب آهن اصفهان گفت: بازنشستگان ذوب آهن مقابل 
استاندارى اصفهان جمع شدند تا تکلیفشان را مشخص 
کنند که رفع مسائل و مشکالت آنها با کدام دستگاه است. 
به گفته وى قرارداد این بازنشستگان از هفدهم خردادماه 
سال جارى با این صندوق به پایان مى رسد و پس از آن با 

مشکالت بیشترى مواجه خواهند شد.

اعتراض جمعى از بازنشستگان ذوب آهن

قرق شکنى؛ این بار قانونى
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على انصاریان، بازیکن ســابق تیم ملى کشــورمان، به 
مجموعــه تلویزیونــى «87 متر» بــه تهیه کنندگى و 
کارگردانى کیانوش عیارى پیوســت که در گروه فیلم و 

سریال شبکه یک سیما در حال تولید است.
تولیِد ســریال «87 متر» به تهیه کنندگى و کارگردانى 
کیانوش عیارى، پس از چند ماه تعطیلى به  علت شــیوع 

بیمارى کرونا، دوباره از 15 اردیبهشت آغاز شده است.
على انصاریان، بازیکن ســابق تیم ملى فوتبال، از جمله 
افرادى است که به گروه بازیگران این سریال تلویزیونى 
پیوســته و مقابل دوربین کیانوش عیارى رفته اســت. 
على دهکردى، مهــران رجبى، فریبا کامران، حســین 
محب اهرى، شهین تسلیمى، دیبا زاهدى، سونیا سنجرى، 

حسین سلیمانى، فریده سپاه منصور، محمد بحرانى و سعید 
پیردوست دیگر بازیگران این سریال هستند.

انصاریان که چند سالى اســت در عرصه بازیگرى و اجرا 
فعالیت مى کند، ســابقه بازى در تیم هاى فجر سپاسى، 
پرسپولیس، سایپا، استقالل، شــهردارى تبریز، استیل 
آذین، گســترش فوالد و شاهین بوشــهر را در کارنامه 

فوتبالى خود دارد.
حضور در فیلم ها و سریال هایى چون «کالف»، «حکم 
تیــر»، «دو روز تا مانــدن»، «حس خــوب زندگى»، 
«کلوپ همسران»، «زیر آســمان شهر»، «چارخونه»، 
«نقطه چین»، «محکومین»، «کیمیا» و ... بخشــى از 

تجربه بازیگرى على انصاریان است.

سومین فیلم 
اکران آنالین
 مشخص شد

فیلم سینمایى «زیرنظر» به کارگردانى مجید صالحى به 
عنوان سومین گزینه قطعى اکران آنالین اعالم شد تا از 
امروز بعد از فیلم «خروج» و «طال» تجربه اى متفاوت 

را در سینماى آنالین کسب کند.
«زیرنظر» به کارگردانى مجید صالحى و تهیه کنندگى 
مشترك محمد شایسته و رامبد جوان سال 97 ساخته 
شد و از دى ماه 98 اکران خود را در سینماهاى کشور آغاز 
کرد. شیوع ویروس کرونا و تعطیلى سینماها باعث نیمه 
کاره ماندن اکران فیلم «زیرنظر» شد و عوامل این فیلم 

تصمیم به اکران آنالین گرفتند.

مجید صالحى در اولین تجربه کارگردانى فیلم «زیرنظر» 
را مقابل دوربین برد و در مدت کوتاه اکران در سینماها 
توانست به فروشى بیش از هشت میلیون تومان دست 

یابد.
رضا عطاران، امیر جعفرى، مهران احمدى، ســروش 
جمشــیدى، آزاده صمدى، على اســتادى، امیر نورى، 
سیاوش چراغى پور، ســیاوش مفیدى، على صالحى، 
عباس جمشیدى، حیدر رضایى، مالک آبساالن، سامیه 
لک و مصطفــى راد بازیگران «زیر نظر» را تشــکیل 

مى  دهند./1882

بالتکلیفى
 نسیم ادبى

نسیم ادبى، بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون 
گفت: امســال براى بازى و کارگردانى در سه نمایش 
برنامه ریزى کرده بودم ولى با این شرایط کرونایى یک 

روز آینده را هم نمى توان پیش بینى کرد.
وى عنوان کرد: اولین کارى که قرار بود امســال کنیم 
نمایش «قصه ظهر جمعه» بــه کارگردانى خودم بود 
که سال گذشته آن را انتهاى بهار و ابتداى تابستان در 
تماشاخانه ســپند به صحنه بردیم، قرار بود امسال این 
کار را مجــدد اجرا کنیم. «قصه ظهر جمعه» داســتان 
خانواده اى اســت که در شــب عقد یکى از خواهرها و 
در حالى که پدر خانواده در بستر بیمارى به سر مى برد، 
شرایط دستخوش تغییر مى شود و شادى یک وصلت به 

تلخى بدل مى شود.
ادبى با اشــاره به اینکه براى هیچ یــک از کارها هنوز 
قرارداد نبسته بودیم، گفت: ولى صحبت ها شده بود و 
تصمیم داشتیم امسال کارها را جلو ببریم که البته این 

اتفاق نیافتاد و فعًال هم باید صبر کنیم ببینیم شرایط به 
چه صورتى خواهد شد که اگر نشود هم براى سال بعد 

فکرش را مى کنیم.
وى درباره دیگر نمایشنامه اى که تصمیم به بازى در آن 
داشته، گفت: نمایش دیگر هتلى هاى حمیدرضا آذرنگ 
است که آن را نیز سال ها پیش اجرا کردیم. این نمایش 
سال 94 در ایرانشهر اجرا شــد و در جشنواره فجر هم 
مجدد به صحنه آمد و جوایزى کسب کرد. «هتلى ها» 
داستان خانواده اى در میان جنگ ایران و عراق است که 
در کنار بحران رابطه با خانواده اى جنگ زده، خود دچار 

بحران مى شود.
ادبى در پایان گفت: نمایش دیگــر هم کارى بود که با 
سهراب حسینى تصمیم به اجرا داشتیم. وى درباره پیش 
بینى اش از شرایط آتى تئاتر در سال 99 گفت: فعًال هیچ 
پیش بینى ندارم واقعاً اصالً  نمــى دانم فردا چه اتفاقى 

خواهد افتاد.

5 سکانس ماندگار و فراموش نشدنى تاریخ سینما را بشناسید

ما همیشه زنده مى مانیم لعنتى ها!

«رابرت دنیرو» یکى از بهترین بازیگران سینماى معاصر آمریکاســت که همگام با فیلم هاى ارزشمند «مارتین اسکورسیزى» موفق شد 
دستاوردهاى بزرگى کسب کند. فیلم «راننده تاکسى» احتماًال بزرگ ترین و بهترین بازیگرى رابرت دنیرو باشد که پس از سال ها هنوز هم در 

ذهن هواداران سینما باقى مانده و قرار نیست تکرارى شود. «راننده تاکسى» به عنوان یک فیلم تأثیرگذار در سینماى آمریکا، روایتگر داستان 
مردى به نام «بیکل» بود که آهسته آهسته به مرز جنون و دیوانگى مى رسید. یکى از مشهورترین سکانس هاى این فیلم که ماهیت و داستان 

 You talkin’ ?» اصلى «راننده تاکسى» را نشان مى دهد، حرف زدن هاى شخصیت «بیکل» با هنرنمایى مارتین اسکورسیزى است. سکانس
to me» یا «تو با من حرف مى زنى؟» مشهورترین سکانس فیلم «راننده تاکسى» لقب مى گیرد که اوج هنرنمایى و توانایى هاى بى نظیر رابرت 

دنیرو در دنیاى سینما را نشان مى دهد. این سکانس، احتماًال مشهورترین تصویرى است که از این فیلم در یاد هواداران سینما باقى مى ماند.

سه گانه «پدرخوانده» یکى از بهترین سه گانه هاى تاریخ سینما بود که موفق شد نگاه سینماگران به فیلم هاى گانگسترى و 
مافیایى را براى همیشه تغییر دهد. به عبارت دیگر، «فرانسیس فورد کاپوال» با کارگردانى این سه گانه نشان داد فیلم هاى 

گانگسترى مى توانند به عنوان یک ژانر در سینماى جهان شناخته شوند. شاید این سه فیلم سکانس هاى به یادماندنى بسیار 
زیادى داشته باشند اما بدون شک جایزه مشهورترین سکانس فیلم هاى «پدرخوانده» به «پیشنهادى که نمى تونى رد کنى» 

تعلق پیدا مى کند. دیالوگ مشهور «An Offer He Can’t Refuse» در مجموع دو بار در فیلم «پدرخوانده: قسمت اول» 
بیان مى شود. اما بار دوم به یادماندنى تر است. جایى که «دان ویتو» به پسرخوانده اش یعنى «جانى فانتین» درباره هنرنمایى 

در یک فیلم سینمایى مى گوید؛ «پیشنهادى که نمى تونى رد کنى».

فیلم «پاپیون» با هنرنمایى تکرارنشدنى «داستین هافمن» و «استیو مک کویین» یکى از فیلم هاى کالسیک تاریخ سینماست 
که با موسیقى به یادماندنى و فراموش نشدنى اش براى همیشــه به یادگار مى ماند. شاید همه سکانس هاى فیلم «پاپیون» 

به یادماندنى و دوست داشتنى باشند اما سکانس پایانى فیلم که «هنرى پاپیون» پس از فرار از زندان و بر فراز اقیانوس فریاد 
مى کشد: «من هنوز زنده ام لعنتى ها!» با موســیقى متن فیلم همراه مى شود تا براى همیشه مشهور و فراموش نشدنى لقب 

بگیرد. در سال 2018، فیلم «پاپیون» با هنرنمایى «چارلى هانام» و «رامى مالک» بازسازى شد و چندان موفق نبود. بنابراین 
نسخه اى از فیلم «پاپیون» که در سال 1973 اکران شد، هنوز هم یکى از بهترین فیلم هاى تاریخ سینما شناخته مى شود که 

معموًال با لحظات پایانى و نفسگیر خود شناخته مى شود.

«استیون اسپیلبرگ» یکى از کارگردانان فراموش نشدنى سینماى نسل جدید آمریکاست. او با فیلم هایى که در ژانرهاى گوناگون خلق کرد، 
هر بار استانداردهاى تازه اى به سینماى هالیوود نشان داد. اسپیلبرگ تفاوتى میان فیلم هاى جنگى و علمى تخیلى قائل نمى شود. او همیشه 

شاهکارهاى تأثیرگذار و فراموش نشدنى خلق کرده و همین باعث مى شود یکى از موفق ترین کارگردانان آمریکا باشد. با این حال فیلم «اى تى 
یک موجود فرازمینى» با سکانسى فراموش نشدنى، شاید متفاوت ترین و تأثیرگذارترین فیلم اسپیلبرگ باشد.

سکانس «پرواز دوچرخه در برابر ماه»، سکانسى از فیلم «اى تى یک موجود فرازمینى» بود که حتى از خود فیلم شهرت بیشترى دارد. سکانسى 
که براى همیشه در تاریخ سینما باقى مانده است. وقتى «اى تى» به عنوان یک موجود فرازمینى رهاشده در سطح کره زمین با دوستان کوچکش 

با دوچرخه فرار مى کند، براى آنکه هیچکس صدمه نبیند، از قدرت ماورایى اش استفاده مى کند و همه دوچرخه ها را پرواز مى دهد تا از دشمنانى 
که دارد، فرار کند. سکانس عبور او و دوستانش از برابر ماه، یکى از مشهورترین و به یادماندنى ترین سکانس هاى تاریخ سینماست.

معموالً فیلم هاى سینمایى بیشتر به بازیگران و داستان خود شناخته مى شوند. با این حال موارد نادرى هم وجود دارد. گاهى با فیلم هایى مواجه هستیم که یک سکانس یا سکانس هایى از آنها 
به اندازه نام فیلمى که درون آن هستند، مشهور و به یادماندنى است. اما چگونه یک سکانس مى تواند بخش مهمى از تاریخ سینما باشد؟ این موفقیت معموالً در نتیجه چند عامل اساسى به 
دست مى آید. وقتى داستان یک فیلمنامه به اوج خود مى رسد، یک فیلمبردارى دقیق و ترکیب ارزشمند هنرنمایى بازیگران و موسیقى مى تواند یک سکانس به یادماندنى را در تاریخ سینما 

ثبت کند. همین هم باعث مى شود تعدادى از سکانس هاى سینمایى به اندازه فیلم هاى مشهور تاریخ سینما، تأثیرگذار باشند.

تو با من حرف مى زنى؟ | فیلم «راننده تاکسى»

پیشنهادى که نمى تونى رد کنى | فیلم «پدرخوانده»

پرواز دوچرخه در برابر ماه | فیلم «اى تى یک موجود فرازمینى»

قتل خونین در حمام | فیلم «روانى»

من هنوز زنده ام لعنتى ها | فیلم «پاپیون»

«آلفرد هیچکاك» با هر کــدام از فیلم هایى که کارگردانى کرد، تلنگر بزرگى به ســینماى دوران خودش زد. او در فیلم «روانى» 
بیشتر معادالت فیلم هاى سینمایى دوران خودش را براى همیشــه عوض کرد. هیچکاك ثابت کرده همیشه داستان متفاوتى 

براى روایت کردن دارد و این سیاست در فیلم «روانى» هم خودش را نشان مى دهد. جایى که شخصیت اصلى فیلم در حمام و به 
وحشتناك ترین حالت ممکن به قتل مى رسد. موسیقى نگران کننده و تنش زاى فیلم در این سکانس به اوج خود مى رسد و جیغ هاى 

شخصیت اصلى داستان، آن را به شکل غم انگیزى به سکانسى مشهور تبدیل مى کند.

آلبوم «مى دانم که مى آیى»، یکى از نخســتین آثار ضبط شــده با صداى ســاالر عقیلى روانه بازار خواهد
 شد.

نیما جوان، تهیه کننده و ناشر موســیقى در این باره گفت: این آلبوم که بر اساس برنامه ریزى هاى قبلى مان 
تصمیم داریم منتشر کنیم، اثرى به آهنگسازى امیرحسین سام و خوانندگى ساالر عقیلى است که حدود 19 
سال پیش در قالب یک مجموعه ساز و آوازى تولید شــد و این بار تصمیم گرفته شده بعد از دو دهه با عنوان 
«مى دانم که مى آیى» براى عالقه مندان موسیقى ایرانى منتشر شود. این آلبوم به دلیل اینکه در سال هاى دور 

تولید شده قطعًا از حال و هواى متفاوت ترى با آثار فعلى ساالر عقیلى برخوردار است.
 جوان افزود: تمامى کار آهنگســازى و تنظیم این آلبوم توســط امیرحســین سام انجام شــده و ترانه هاى 
آن نیز از سروده هاى شــفیعى کدکنى، موالنا و هوشــنگ ابتهاج (سایه) انتخاب شــده  اند. به هر حال این 
آلبوم جزو اولین آثارى اســت که این خواننده اجرا کرده و قطعًا جذابیت بیشــترى بــراى مخاطب خواهد

 داشت.

انتشار آلبوم ساالر عقیلى پس از 19 سال

بازیکن سابق تیم ملى، در کنارکیانوش عیارى
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کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان گفت: اگر همه چیز 
تحت نظارت و کنترل مسئوالن وزارت بهداشت، ستاد مبارزه 
با کرونا و مسئوالن امر باشــد، ما هم از خداى مان است که 

دوباره به زمین بازى برگردیم.
 قاسم حدادى فر در خصوص اینکه رییس جمهور اعالم کرده 
مسابقات ورزشى بدون حضور تماشاگران از سر گرفته مى شود 
و احتماال بازى ها از اواخر خرداد آغاز خواهد شد، اظهار داشت: 
من در ریز جزئیات اتفاقاتى که بابت کرونا در جامعه رخ داده 
نیســتم، اما به نظرم ابتدا باید سالمتى مردم و افراد مرتبط با 

فوتبال در نظر گرفته و بعد یک تصمیم نهایى اتخاذ شود.
وى افزود: مطمئنا اگر قرار اســت کوچک ترین خطرى افراد 
مرتبط با فوتبال یا بازیکنان را تهدید کند، بهتر است بازى ها 
برگزار نشــود، مگر اینکه تمامى پروتکل ها رعایت شود. اگر 

همه چیز تحت نظارت و کنترل مســئوالن وزارت بهداشت، 
ستاد مبارزه با کرونا و مســئوالن امر باشد، ما هم خداى مان 
اســت که دوباره به زمین بازى برگردیم و هم فوتبال بازى 

کنیم و هم کسب درآمد کنیم.
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان تصریح کرد: با این 
حال، اگر قرار باشــد بازى ها از 20 یا 25 خرداد شروع شود، 
فرصت کمى براى بدنســازى در اختیار داریم. ما االن 3 ماه 
است که تمرینات گروهى و منظم نداشتیم و براى آماده سازى 
کار سختى داریم. به نظرم مســئوالن باید این را هم در نظر 
بگیرند. اگر فرصت بیشترى براى تمرینات بدهند بهتر است، 
اما از آن طرف ممکن اســت به لیگ بعــدى ضربه بخورد. 
متاسفانه مشکالت زیاد است و این نیاز به یک برنامه ریزى 

دقیق دارد.

ورزشورزش

قاسم حدادى فر: 

از خدایمان است که 
بتوانیم بازى و 

کسب درآمد کنیم 

نیســتم، اما به نظرم ابتدا باید سال
فوتبال در نظر گرفته و بعد یک تصم
وى افزود: مطمئنا اگر قرار اســتک
مرتبط با فوتبال یا بازیکنان را تهدی
برگزار نشــود، مگر اینکه تمامى پر

 احسان پهلوان، هافبک تیم فوتبال ذوب آهن ایران 
در میان برترین هافبک هاى مسابقات فوتبال لیگ 

قهرمانان آسیا در سال 2016 قرار دارد.
 سایت رسمى کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در 
ادامه نظرسنجى هاى خود براى انتخاب بهترین تیم 
لیگ قهرمانان آسیا در سال 2016، انتخاب بهترین 
هافبک این دوره از مســابقات را کلیــد زد که نام 
احسان پهلوان، هافبک ذوب آهن ایران هم در این 

نظرسنجى دیده مى شود.
AFC درخصوص پهلوان نوشت: احسان پهلوان در 
لیگ قهرمانان آسیا در سال 2016، براى نخستین بار 
در رقابت باشگاهى آسیا به میدان رفت و تنها 22 سال 
داشت. با این وجود با ارائه نمایش هاى بسیار خوب، 

ترسى از خود نشان نداد.
برجسته ترین عملکرد پهلوان به دو گل او در برترى 
3 بر صفر ذوب آهن مقابل غول هاى سعودى یعنى 
النصر در هفته پنجــم مرحله گروهى برمى گردد. او 

هفته بعد برابر همین تیم دوباره گلزنى کرد.

عمر عبدالرحمان و لى میونگ جــو از العین امارات، 
لئونــاردو و لى جائه ســونگ از جئونبوك هیونداى 
موتورز کــره جنوبى، جوســیلى و والتــر مونتیو از 

 SIPG شاندونگ لوننگ چین، وو لى از شانگهاى
چین و اوسمار از FC سئول کره جنوبى، سایر 

نامزدهاى کسب عنوان بهترین هافبک لیگ 
قهرمانان آسیا در سال 2016 هستند.

این نظرسنجى تا ســاعت 16 (به وقت 
کواالالمپور) روز سوم خرداد ادامه دارد.

این دفعه به پهلوان 
رأى دهید

دروازه بــان تیم فوتبــال ذوب آهن براى مراســم 
درگذشت پدرش نمى تواند به کشورش بازگردد. 

مهدى خلیل دروازبان لبنانى تیم ذوب آهن در غم از 
دست دادن پدرش عزادار شده است.

این دروازه بان 28 ساله به دلیل شیوع بیمارى کرونا 
و بسته شدن مرز کشورها و ممنوعیت ورود و خروج  
نتوانسته براى حضور در مراسم خاکسپارى پدرش 

شرکت کند.
در حال حاضر این بازیکن در اصفهان حضور دارد و 
مسئولین باشــگاه ذوب آهن در حال تالش هستند 
تا راه حلى پیدا کنند تا خلیل در ایــن روزها در کنار 

خانواده اش حاضر شود.

هرچنــد حرف وحدیث درباره برگــزارى بازى هاى 
لیگ برتــر فوتبال صحنه اصلى جامعه ورزشــى را 
فراگرفته اما کمترین اظهارنظــرى تاکنون درباره 
برگزارى و یا پایان رقابت هاى لیگ برتر بانوان نشده 

است.
 هرچند در سه ماه اخیر و با تعطیلى رقابت هاى لیگ 
برتر دائم با حرف وحدیث و گمانه زنى هایى مبنى بر 
برگزارى و یا قطــع رقابت هاى فوق روبرو بودیم اما 
کمترین اظهارنظرى تاکنون دربــاره برگزارى و یا 
عدم برگزارى بازى هاى لیگ برتر بانوان نشده است 
اتفاقى که طبیعتًا باید در وهله اول توسط نایب رئیس 

بانوى فدراســیون فوتبــال مى افتاد امــا این گونه
 نشد.

حاال بهتر است نگاهى بیاندازیم و ببینیم تکلیف لیگ 
برتر بانوان چه خواهد شد؟ بازى هایى که با موفقیت 
زیاد تیم شهردارى بم درنهایت متوقف ماند. توقفى 
که در راستاى پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا بود 
و آنقدر در این رابطه مسئوالن بدون ایده و صحبت 
هســتند که حتى پس از اظهارنظر مربوط به وزیر و 
دیگر عوامــل فوتبالى که روز گذشــته اتفاق افتاد، 
چیزى درباره برگزارى یا عدم برگزارى رقابت هاى 
لیــگ برتر بانــوان عنــوان نشــد. بازى هایى که 
به احتمال زیاد و چند هفته پیش از پایان، پرونده اش 
بسته خواهد شد چراکه تیم شهردارى بم بدون حتى 
از دست دادن حتى یک امتیاز توانست خود را در صدر 
جدول رده بندى و بافاصله مطمئنه نســبت به دیگر 

رقبا حضور دارد.
 درصورتى که این بازى ها ادامه پیــدا کند، نام تیم 
قهرمان قطعًا تغییر نخواهد کرد و  پرواضح است که 
تیمى نمى تواند حریف بمى ها درراه رسیدن به عنوان 
قهرمانى شــود. نکته قابل ذکر دیگــر دراین باره به 
عدم اهمیت رسیدن به رتبه هاى دوم و سوم جدول 
رده بندى باز مى گردد و اینکه ســهمیه آسیایى اى 
دراین باره در میان نیســت تا باعث حســاس شدن 
تیم ها براى رسیدن به رده هاى پس از قهرمانى شود.
به این دالیل اگــر بخواهیم عدم ســقوط تیمى به 
لیگ پایین تــر را هم اضافــه کنیم کــه دیگر باید 
قطــع این رقابت هــا همیــن امــروز، نورعلى نور

 است.

پدر خلیل فوت کرده و او نمى تواند به کشورش برود

کمى هم در مورد لیگ بانوان اظهار نظر کنید

12 سال از قهرمانى پرسپولیس در لیگ هفتم مى گذرد اما این قهرمانى کماکان براى هواداران 
تیم و عوامل آن تیم از جمله افشین قطبى سرمربى اش زنده است.

 قهرمانى پرســپولیس در لیگ هفتم حتــى از قهرمانى اش در اولیــن دوره رقابت هاى لیگ 
برتر هم دشوارتر بود. آن ها مشــکالت داخلى عدیده از جمله اختالفات درونى در کادرفنى و 
بازیکنان داشتند ضمن اینکه در گرماگرم رقابت قهرمانى فیفا این تیم را جریمه کرده و 6 امتیاز 
از پرسپولیس کم شد. همه این ها باعث شــد تا آخرین بازى فصل بین پرسپولیس و سپاهان( 
البته 3 امتیاز از این تیم کسر شده بود) در ورزشگاه آزادى تبدیل به فینال رقابت هاى هفتمین 

دوره لیگ برتر شود.
پرســپولیس فقط باید برنده مى شد و یک مساوى هم مى توانست ســپاهان به مقام قهرمانى 
برساند. ابتدا محسن خلیلى براى پرسپولیس گل زد اما احسان حاج صفى بازى را مساوى کرد تا 
پرسپولیس در حضور صدهزار تماشاگرش که در ورزشگاه آزادى بودند در آستانه از دست دادن 
قهرمانى قرار بگیرد اما یک ضربه ایســتگاهى در دقیقه 97 و در نهایت ضربه سر سپهرحیدرى 
در آخرین ثانیه ها جام را به پرســپولیس داد. افشــین قطبــى بعد از ایــن قهرمانى تبدیل به 
محبوب ترین مرد هواداران پرسپولیس شد هرچند اتفاقات لیگ فصل بعدى و در نهایت جدایى 

او کمى این عشق و عالقه را کمرنگ کرد.
با این وجود افشین قطبى سرمربى پرسپولیس که اینروزها بعد از صعود تیمش به سوپرلیگ چین 
در این کشور حضور دارد در صفحه توئیترش با انتشــار فیلمى از جشن قهرمانى پرسپولیس در 
لیگ هفتم و در ورزشگاه آزادى نوشت:“ یادآورى قلبى احساس عشق، شادى ، قدردانى و غرور. 
دوازده سال مى گذرد اما صدا ها ، تصاویر و خاطرات هنوز در ذهن من تازه هستند. آن روزها براى 

سپاهان تلخ بود اما در سالهاى بعد طالیى ها 5 جام دیگر را از آن خود کردند.

 از زمان حضور جانى اینفانتینو در جایگاه ریاســت فدراســیون جهانى فوتبال، فشار فیفا روى 
فدراسیون ایران براى فراهم کردن زمینه حضور زنان در ورزشگاه ها به شکل بى سابقه اى افزایش 
پیدا کرده است. اینفانتینو بارها در این مورد به فدراسیون فوتبال کشورمان نامه نوشته و شخصا 
در چند مرحله این موضوع را پیگیرى کرده است. حضور زنان در بازى فینال لیگ قهرمانان آسیا 
بین پرسپولیس و کاشیما، با سماجت رئیس فیفا رخ داد و خود او در بدو حضور در استادیوم آزادى، 
فورا از جایگاه بانوان بازدید کرد. بعدتر هم نوبت بازى تیم ملى با کامبوج شد که براى نخستین بار، 
زنان ایرانى به صورت غیرگزینشى شانش حضور در ورزشگاه آزادى را پیدا کردند. از آن تاریخ به 
بعد، فیفا روى مسابقات لیگ تمرکز کرد و مکررا در نامه ها و اولتیماتوم هایش به ایران خواهان 

آزادسازى حضور زنان در ورزشگاه ها براى تماشاى مسابقات باشگاهى شد.
این اواخر فشار فیفا در این مورد به شدت افزایش پیدا کرده و این موضوع به یک معضل جدى 
براى فدراسیون فوتبال ایران تبدیل شده بود؛ طورى که واقعا کسى نمى دانست چه باید بکند. 
حتى خــود اینفانتینو طى پیامى گفته بود بــه زودى بار دیگر به ایران خواهد آمــد تا زنان را در 

مسابقات لیگ هم روى سکوها ببیند.
با این حال شیوع ویروس کرونا و تعطیلى مسابقات، این داستان ملتهب را تا اطالع ثانوى معلق 
کرد. فعال که فوتبالى برگزار نمى شود و اگر هم بشود بدون حضور تماشاگران است. االن دیگر 
خود مردان هم اجازه حضور در ورزشگاه ها را ندارند و روشن نیست که این داستان تا چه زمانى 
ادامه خواهد داشت! به این ترتیب فدراسیون در مقوله پراضطراب زنان، یک مهلت بادآورده کسب 
کرده، اما باالخره این زمان هم یک روز به پایان خواهد رسید و دوباره برمى گردیم سر خط. پس 
خوب است دوستان در شیش و بش اصالح اساسنامه و برگزارى انتخابات، یک نگاه جدى هم 
به این داستان داشته باشند و رایزنى هاى الزم را براى محقق کردن حضور بانوان در ورزشگاه ها 
انجام بدهند، چون این اواخر از لحن اینفانتینو قشنگ معلوم بود که شوخى ندارد. از ما گفتن بود. 

ببخشید مزاحم خواب تان شدیم!

12 سال بعد از آن لحظات تلخ سپاهان

بحث بانوان دوباره دیر یا زود
 به سراغتان مى آید 

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: شــروع مسابقات لیگ برتر 
اتفاق خوبى است و با این شــرایط همه چیز در زمین مسابقه مشخص 

مى شود.
 هادى محمدى درباره اعالم آغاز دوباره مسابقات لیگ برتر فوتبال، گفت: 
وضعیت کنونى واقعا خسته کننده است و دوست داریم لیگ برتر شروع 
شود. در حال حاضر اکثر کسب وکارها فعال شده اند و این درست نیست که 
فقط جلوى فوتبال گرفته شود. طبیعتا بازى ها بدون تماشاگر برگزار خواهد 
شد و تیم ها نیز مى توانند مسائل بهداشتى را رعایت کنند. االن دیگر همه 

چیز عادى شده و مردم هم تا جایى که امکان دارد رعایت مى کنند.
وى در خصوص اینکه برخى باشــگاه ها و بازیکنــان مخالف برگزارى 
بازى ها هستند، تاکید کرد: برخى باشگاه ها که مخالف هستند، مى خواهند 

بازى ها تعطیل شود تا دستمزد بازیکنان را ندهند یا اینکه برخى باشگاه ها 
موقعیت حساسى در جدول ندارند و با خیال راحت از تعطیلى لیگ حرف 
مى زنند. سؤال من این است که اگر برخى تیم ها جاى پرسپولیس بودند، 
خواهان تعطیلى لیگ مى شدند؟  بهتر است بازى ها برگزار شود تا تکلیف 
قهرمان، سهمیه آسیا و سقوط کننده ها در زمین مسابقه مشخص شود. 
در این شرایط شروع مسابقات اتفاق خوبى است و مردم هم مى توانند با 

فوتبال سرگرم شوند.
محمدى در ارتباط با زمان محدودى که قرار است براى آماده سازى در 
اختیار تیم ها قرار بگیرد، اظهار داشت: همه بازیکنان تمرینات انفرادى 
را دنبال کرده اند و فکر مى کنم ســه هفته زمان کافى باشد تا بتوانیم به 

آمادگى خوبى براى ادامه بازى ها دست پیدا کنیم 

همه کسب و کارها اوکیه، فوتبال هم باید آغاز شود

وجه مشــترك این روزهاى فوتبــال ایران 
فرصت طلبى و منفعت طلبى اســت. هر 
مدیر و مربى و بازیکن و هوادارى را که 
مى بینید، فقط و فقط به سود تیم 

مى کند و نظــر مى دهد و همه خودش فکر 
از جان مــردم ربط مى دهد. چیز را هم به نگرانى 

یا لیگ باید برگزار شود یا پرسپولیسى ها معتقدند 
باید به عنــوان قهرمان در صورت لغــو، این تیم 

اســتقاللى ها تمایلى به لیگ نوزدهم معرفى شود. 
ندارند و اعتقــاد دارند ادامــه بازى هاى لیگ 
بخوانید پرسپولیس – هیــچ تیمى – شــما 
شــود. ســپاهانى ها هم  نباید قهرمــان اعالم 
هستند و خواهان نیمه کاره نگران ســالمت مردم 

ماندن لیگ هستند. تراکتورى ها نه تنها پرسپولیس را الیق قهرمانى 
نمى دانند بلکه معتقدند ادامه لیگ باید لغو شود و سهمیه آسیاى این 
تیم هم محفوظ بماند! فوالد هم چون شــانس گرفتن سهمیه آسیا 
را دارد خواهان ادامه لیگ هستند. پایین جدولى ها هم به جز دو تیم 

آخر، خواهان نیمه کاره ماندن لیگ هستند!
در میان این همــه منفعت طلب اما، یک نفر پیدا شــده که پا روى 

عالئقش گذاشته و درباره سرنوشت لیگ منصفانه حرف زده بدون 
این که منافع باشــگاه مورد عالقه اش را در نظر بگیرد. او محمود 
فکرى است که درباره سرنوشت لیگ گفته: «پرسپولیس یک فاصله 
زیادى با تیم هاى دیگر دارد و اگر قرار باشــد بازى ها متوقف شود و 
قهرمان را هم اعالم کنند، یک جور هایى حق پرسپولیس است که 
قهرمان اعالم شود.» اما همین حرف ها کافى بود تا هواداران به ظاهر 
متعصب استقالل به او حمله کنند و صفحه اینستاگرامش را به توپ 
ببندند. فحاشى ها و حمالت به فکرى آنقدر زیاد بود که او در واکنشى 
تازه نوشــت: «آقایون و خانم هاى استقاللى من در استقالل درس 
شرافت و مردانگى آموختم اگر فکر مى کنید اشتباه بود بگویید اشتباه 
بود. اگر استقالل االن با این اختالف صدر بود به من حق مى دادید که 
نظر دیگرى بدهم؟ حاال اگر مشکل تان با فحاشى به من حل مى شود 
تا هر چقدر دوســت دارید نثارم کنید.» اما توصیه مــا به هواداران 
استقالل این است که کمى بیشتر به جمله اول فکرى فکر کنند. آنجا 
که او اعالم کرده در استقالل درس شرافت و مردانگى آموخته است. 
آنهایى که مدعى وجود مکتبى به نام مکتب استقالل هستند احتماًال 
منظورشان همین مردانگى و شرافت بوده وگرنه فحاشى و توهین به 
کسى که سال ها کاپیتان تیم خودتان بوده که احتماًال جایى در مکتب 

استقالل ندارد. دارد؟

واى بر این مکتب فحاشى
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ابالغ راى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 548/98 شوراى حل اختالف 
نجف آباد  تاریخ : 98/9/4 خواهان: فاطمه بهرامى فرزند حسین نشانى: کمربندى جنوبى 
نجف آباد در رستوران ایرانیان خوانده: علیرضا براتى کهریزسنگى – کهریزسنگ خیابان 
اصغر آباد ك ش اصغر شمس جلسه حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
تشکیل است شورا با بررسى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید.  
راى شورا در خصوص دعوى خانم فاطمه بهرامى فرزند حسین به طرفیت خوانده علیرضا 
براتى کهریزسنگى به خواســته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال بابت رسید عابر بانک به 
انضمام خسارات دادرسى با توجه به محتویات پرونده و رسید عابر بانک پرداختى به مبلغ 
5/000/000 ریال و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ نشر آگهى در جلسه رسیدگى شورا 
حاضر نشده و دفاع و انکارى ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستندا 
به مواد 198 و 519 و522 قانون آ د م  خوانــده را به پرداخت مبلغ5/000/000 ریال   بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/100/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 1/500/000 ریال بابت 
هزینه نشر آگهى  و خسارت  تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/6/20 لغایت اجراى 
حکم که در اجراى احکام محاسبه خواخد شد در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تواخواهى در این شورا و سپس ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابال تجدید نظر خواهى در محاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى 
باشد.845944/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد – کاظمى قاضى 

شوراى حل اختالف گلدشت/2/391
ابالغ رأى

شماره پرونده: 1698/98 شــماره دادنامه: 37- 99/1/31 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: کاظم جعفرى- ساکن: زرین شهر- خیابان 
شهید بهشتى- کوچه شــهید خادیمان- پالك 27 خوانده: 1- سعید کریمى ملک آبادى 
2- جواد باغبهادران سلمان آبادى- هر دو ســاکن: مجهول المکان خواسته: انتقال سند 
گردشکار: شــورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى 
اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: 
درخصوص دادخواست آقاى کاظم جعفرى فرزند تقى به طرفیت آقایان 1- سعید کریمى 
ملک آبادى فرزند شکراله 2- جواد باغبهادران ســلمان آبادى مبنى بر انتقال سند رسمى 
یک دستگاه اتومبیل سوارى به شماره انتظامى 354/43 هـ 32 با احتساب مطلق خسارات 
قانونى وارده مقوم به مبلغ 195/000/000 ریال به انضمام هزینه هاى دادرســى و هزینه 
انتقال سند، شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق مبایعه نامه شماره 0099 و 
همچنین استعالم صورت گرفته از پلیس راهور که حاکى از آن است که مالکیت خودرو به 

نام خوانده ردیف دوم به ثبت رسیده است و نظر به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى 
و عدم وصول الیحه اى از جانب ایشان، خواســته ى خواهان را محرز تشخیص داده لذا 
مستنداً به مواد 198، 502 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و مواد 10، 219 و 225 قانون مدنــى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم 
به انتقال سند خودروى مذکور به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسى وفق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه از شورا سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد و اما در خصوص خوانده ردیف اول نظر 
به استعالم صورت گرفته از پلیس راهور مستنداً به ماده 89 و بند 4 از ماده 84 قانون آیین 
دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم 
مى گردد و اما در خصوص مطالبه هزینه انتقال سند، نظر به اینکه خواهان ابتدا مى بایستى 
هزینه را پرداخت نماید و سپس آن را مطالبه نماید و صرفنظر از اینکه خواسته ى مذکور مقوم 
نگردیده است مستنداً به ماده 2 قانون اخیر الذکر قرار عدم استماع دعوى صادر و اعالم مى 
نماید. رأى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد م الف: 845972 زیبا یوسفى- قاضى 

شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/2/392
ابالغ رأى

شماره پرونده: 561/98 مرجع رسیدگى: شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
خواهان: معصومه قاسمى فرزند بهرام- نشانى: زاینده رود محله بابا شیخعلى گلبهار 4 ك 
الله پ 17 خواندگان: 1- قربانعلى محمدرضایى فرزند عزیزاله- نشانى: زاینده رود محله 
بیستجان 2- کشــور علیدادى باردئى فرزند هیبت اله- نشانى: مجهول المکان خواسته: 
انتقال سند خودرو گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 
نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. 
رأى قاضى شــورا: در خصوص دادخواست خانم معصومه قاســمى فرزند بهرام بطرفیت 
آقایان 1- قربانعلى محمدرضایى فرزند عزیزاله 2- کشور علیدادى باردئى فرزند هیبت اله 
تقاضاى الزام خواندگان به انتقال سند قطعى یکدستگاه اتومبیل پراید مدل 87 به شماره 13 
ایران 846 ى 58 به ارزش 187/000/000 ریال با احتساب مطلق خسارت هاى قانونى به 
به شرح متن دادخواست تقدیمى با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استعالم از 
مدیریت راهور که بیانگر مالکیت خوانده ردیف دوم خانم کشور علیدادى باردئى نسبت به 
اتومبیل فوق الذکر میباشد لذا شوراى دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 219 
و 220 قانون مدنى حکم به محکومیت ردیف دوم خانم کشور علیدادى باردئى، به حضور 
در یکى از دفاتر رسمى اسناد رسمى و انتقال سند رسمى خودرو پراید مدل 87 به شماره 13 

ایران 846 ى 58 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 2/407/500 ریال بابت هزینه دادرسى در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان 
لنجان مى باشد. در خصوص خوانده ردیف اول آقاى قربانعلى محمدرضایى فرزند عزیزاله، 
با توجه به اینکه خواهان دلیل و مدرکى دال بر مالکیت ایشان به شورا ارائه نداده لذا شورا 
دعوى خواهان در این خصوص را محرز ندانسته و به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره حضورى و ظرف مدت 
بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. 
د/2/4 م الف: 845219 محمد سلیمانى- قاضى شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/2/393 
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 981834 جلسه 
مزایده اى در روز یکشنبه مورخ 99/3/25 راس ساعت 9 به منظور وصول محکوم به در حق 
محکوم له و به جهت فروش یک دستگاه جاروب صنعتى برقى مارك Fiorentini مدل 
S.R.T. 528 B داراى باطرى شارژى به رنگ ســفید و آبى واقع در فوالدشهر- سیتى 
سنتر- سالن شهربازى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/300/000/000 
ریال ارزیابى گردیده اســت، در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از دستگاه 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: 845928 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى شهرستان لنجان/2/394
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى عباس حق شناس و آقاى محمد حیدرنژاد 
شفیعى و محمد حاتمى دادخواستى به خواســته مطالبه وجه به طرفیت شما به این شورا 
تقدیم نموده و به کالســه 99 / 65 ش 7 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 15 / 4 / 99 
ساعت 17/15 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 
غیابى صادر خواهد شد 846138/م الف. مدیر دفتر شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/2/395

فقدان سندمالکیت
خانم سکینه موســائى نژاد با وکالت از طرف خانم نسیم مشعلى به شماره وکالت 97504 
مورخ 1398/11/26 دفترخانه 31 خرمشهر با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود در دفترخانه 226 شاهین شهر رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت 
خود به شماره چاپى 459091 سرى د سال 97 را که به میزان شش دانگ مشاع از ششدانگ 
به شماره پالك ثبتى 79729 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر 
) به شــماره دفتر الکترونیک 139820302035007793  بنام خانم نسیم مشعلى ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده که  بموجب سند به شماره 36077 مورخ 9  / 4 / 1398 دفتر226 به 
او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجائى اعالم 
شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . 
ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد . 847182/م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شاهین شهر/2/396 
ابالغ  وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى رضا مهر جویان و آقــاى محمد هادى زاده 
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 99 / 57 
ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ دوشنبه  16 / 4 / 99 ساعت 6 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 . 846049 /م الف 

-  مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/397  
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خواهان عبداله روســتایى دادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفیت خوانده میالد طاهرى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 683 ش 
5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 18 / 4 / 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 شــد 843056 /م الف. مدیر دفتر 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/398 

رئیس کمیته اپیدمیولوژى ستاد ملى مبارزه با ویروس 
کرونا با تأکید بر اینکه افزایش آمار مبتالیان به کرونا در 
روزهاى اخیر به معناى افزایش ابتال به کرونا نیســت، 
گفت: علت این افزایش در آمار به دلیل تغییر تمرکز ما 

از بیماران بسترى در بیمارستان به کل جامعه است.
دکتر حقدوست در خصوص کم شــدن میزان رعایت 
نکات بهداشتى نسبت به روزهاى ابتدایى شیوع کرونا 
از سوى مردم، گفت: مردم نیاز دارند بیرون بروند و چرخ 
اقتصاد نیاز به چرخش دارد. این موضوع تنها مخصوص 

ایران نیست.
حقدوست با بیان اینکه بیمارى کرونا طیف وسیعى دارد، 

تصریح کرد: ابزارهاى شناسایى ما به گونه اى است که 
ابتدا افراد با عالئم شــدید را پیدا مى کنیم. تمرکز ما در 
روزهاى ابتدایى بر موارد شدیدى بود که مجبور به آمدن 
به بیمارستان بودند و شمارش شان مى کردیم. کم کم با 
احاطه بیشتر بر بیمارى این فرصت ایجاد شد که بیرون 
از بیمارستان نیز به این بیمارى نگاه کنیم و بیمارانى که 
در جامعه بودند اما شــمرده نمى شدند، امروز شمارش 
مى شوند. در نتیجه ممکن اســت تعداد شمارش افراد 
بیمار باال رفته باشــد، ولى این ابداً به معناى آن نیست 
که افراد بیشترى در جامعه در حال ابتال به کووید -19 

هستند./1883

آمار و ارقام فروش بازى هاى ویدیویى در سه ماه نخست 
سال 2020 میالدى منتشر شده و متوجه شده ایم که با 
باالترین نرخ فروش در تاریخ صنعت گیم در یک بازه سه 

ماهه طرف هستیم.
گزارش جدید از فروش بازى هاى ویدیویى ژانویه تا پایان 
مارس 2020 نشان مى دهد نرخ مصرف پول در بازى هاى 
ویدیویى و سایر موارد مربوطه (از جمله بسته هاى الحاقى 
و...) به رکــورد 10/86 میلیــارد دالر در ایاالت متحده 
آمریکا رسیده. این آمار یعنى حدوداً 9 درصد رشد نسبت 

به آمار بازه زمانى مشابه سال قبل.
در واقع در هیچ کــدام از گزارش هاى فصلى این گروه، 

فروش بازى هاى ویدیویى به رقم یاد شده نرسیده بودند؛ 
به همین ترتیب مى توان دریافت شیوع ویروس کرونا و 
خانه نشینى مردم، تأثیر خودش را گذاشته و مردم بیش 

از هر زمان دیگرى به خرید و تجربه گیم روى آورده اند.
هنگامى که مردم مجبور هســتند بیشتر در خانه بمانند، 
آنها گیمینگ را نه تنها به عنوان یک راه سرگرمى و فرار از 
شرایط دشوار مى دانند، بلکه براى آنها به معناى برقرارى 
ارتباط مداوم با دوستان و خانواده است. مهم نیست پلتفرم 
شما کنسول، موبایل، پى ســى یا واقعیت مجازى باشد، 
تجربه بازى هاى ویدیویى طى اولین سه ماهه نخست 

امسال رشد قابل توجهى داشته است.

علت افزایش آمار مبتالیان 
کرونا در روز هاى اخیر

باالترین رقم فروش
 در تاریخ صنعت گیم

ابتالى 500 کارمند به کرونا
   فـارس | ناهید خداکرمى، رئیس کمیته سـالمت 
شـوراى شـهر تهران درباره آمار مبتالیان بـه کرونا در 
شـهردارى پایتخت اظهـار کـرد: از ابتداى بـروز کرونا 
تاکنون 494 نفـر در شـهردارى تهران مبتـال به کرونا 
شـده اند. وى گفـت: در میـان شـهرداران مناطق تنها 

شهردار منطقه 13 مبتال به کرونا شده بود. /1885

الزامى شدن ماسک زدن
   ایلنـا |شـوراى وزارتى قطر اعالم کـرد از روز یک 
شنبه استفاده از ماسک براى تمامى افرادى که در جامعه 
حضور پیدا مى کنند الزامى اسـت و در صـورت تخلف، 
زندان و جریمه مالى که ممکن است به 55 هزار دالر نیز 

برسد در انتظار آنان است.

ایران دهم شد
   ایلنا | بر اسـاس اعالم سـازمان جهانى بهداشت 
تا صبح دیروز (یک شنبه) شـمار مبتالیان به ویروس 
کرونا در جهان به چهار میلیون و 720 هزار و 196 نفر 
افزایش یافته است. همچنین شمار جانباختگان بر اثر 
ابتال بـه این ویروس بـه 313 هزار و 220 نفر رسـیده 
است. آمریکا، اسپانیا، روسـیه، انگلیس، برزیل، ایتالیا، 
فرانسه، آلمان، ترکیه و ایران به ترتیب در رده هاى اول 
تا دهم جدول کشور هاى آلوده به ویروس کووید-19 

قرار دارند.

آگهى تغییرات
شرکت صداقت بار لنجان سهامى خاص به شماره ثبت 380 و شناسه ملى 10260082300 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1398/12/25 و نامه شماره 21/922 -  1399/01/16 اداره کل راهدارى حمل ونقل جاده اى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صفرعلى 
ضیایى چمگردانى به شماره ملى 1170821871 و مهدى ضیایى چمگردانى به شماره ملى 1284875245 و فرخنده ایزدى زمان آبادى به شماره ملى 
1815842350 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدرضا على خانى چمگردانى به کد ملى 1170837573 
و مجید زارعى کد ملى 1171176449 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (847781)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى بى تا کنترل جى 
سهامى خاص به شماره ثبت 43007 
و شناسه ملى 10260608384 به 
اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى به طــور فوق العــاده مورخ 
1398/10/02 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شد: - صدیقه ترابى باغکمه 
به شــماره ملــى 1284649172 
به عنــوان بازرس اصلى و مهســا 
سمســارزاده بــه شــماره ملــى 
عنــوان  بــه   1292675764
بازرس على البــدل براى مدت یک 
ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (847788)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود مژگان شعله اصفهان درتاریخ 1399/02/18 به شماره ثبت 64536 به شناسه 
ملى 14009125815 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید ومونتاژ اجاق گازهاى صفحــه ایى،تولید و مونتاژفرهاى توکار،تولید و 
مونتاژ فرهاى هود آشــپزخانه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش حبیب آباد ، دهستان 
برخوارشرقى ، روستا شهرك صنعتى دولت آباد، بلوار امام خمینى ، کوچه مهر ، پالك 16 ، طبقه همکف کدپستى 
8341664133 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه 
هر یک از شرکا خانم نسرین دهقان به شماره ملى 4219456228 دارنده 850000 ریال سهم الشرکه آقاى 
محمدرضا بیات به شماره ملى 5100183063 دارنده 150000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم 
نسرین دهقان به شماره ملى 4219456228 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى محمدرضا بیات به 
شماره ملى 5100183063 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (847848)

آگهى تغییرات
شرکت صداقت بار لنجان سهامى خاص به شماره ثبت 380 و شناسه ملى 10260082300 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1398/12/25 و نامه شماره 21/922 - 1399/01/16 اداره کل راهدارى حمل ونقل جاده اى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ماده 37 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید ماده 37 اصالحى : تمامى اوراق و اسناد مالى و بهادار و تعهدات از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادهاى تعهدآور و استفاده از حسابهاى جارى و ثابت در بانکها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس با 
امضاء نائب رئیس هیات مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى لنجان (847790)

روى موج کووید-19

زن جوان در تهران به علت ترس از ابتال به کرونا، خود را از طبقه ششم ساختمان به 
پایین انداخت و جان باخت. مأموران کالنترى 158 کیانشهر ساعت 15 و 34 دقیقه 

جمعه سقوط مرگبار زن جوانى را به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند. 
در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که «نســترن» از زمان شیوع ویروس 
کرونا خانه را ترك نکرده و سه ماه داخل خانه خود را حبس کرده بود. اما نگرانى و 
ترس زن 35 ساله از ابتال به کرونا به حدى بود که با وجود آنکه هیچ مشکل روحى 
و روانى نداشت اما قرص آرامبخش مصرف مى کرد. تا اینکه با وخامت حال روحى 
نسترن، همسر او به ناچار به سراغ خانواده وى رفت و از آنها کمک خواست. روز 
حادثه خانواده نسترن به خانه او مى آیند تا با دخترشان صحبت کنند تا شاید ترس او 
کمتر شود؛ اما صحبت هاى آنها نیز بى نتیجه مى ماند و زمانى که آنها داخل پذیرایى 

نشسته بودند نسترن به اتاق خواب رفت و خود را از طبقه ششم به پایین انداخت.

چند روز پیش بود که سخنگوى وزارت بهداشت، عالوه بر اینکه وضعیت 
استان خوزســتان را همچنان خطرناك دانست، به چند استان دیگر نیز 
هشدار داد که اگر پروتکل هاى بهداشتى را جدى نگیرند، به سرنوشت 

خوزستان دچار خواهند شد. 
کیانوش جهانپور، با اشاره به وضعیت قرمز در استان خوزستان، گفته است 
که استان هاى لرستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقى نیز در 

حالت هشدار قرار دارند.
عباس متولیان، مجرى طرح پیمایش ملى کووید- 19، معتقد است که در 
صورت حذف زود هنگام و حذف کلى محدودیت هاى اجتماعى، خطر بروز 
موج هاى بعدى بیمارى کرونا افزایش مى یابد. وى با اشاره به همکارى 
دانشگاه علوم پزشکى ایران و وزارت بهداشت، براى انجام یک مطالعه 
پژوهشى در کشور گفت: در این کار پژوهشى، میزان درك خطر و آگاهى 

جامعه در برابر بیمارى کرونا رصد شده است.
متولیان ادامه داد: در حال حاضر تحلیل جداگانه اى براى هر استان نداریم 
اما با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص شده است که آگاهى مردم 
نســبت به بیمارى کرونا، عالئم و راه هاى پیشگیرى از آن بسیار خوب 
اســت، مردم اقدامات پیشگیرانه را به خوبى مى شناســند و آن را انجام 
مى دهند. اما درك مردم از خطر کرونا نسبت به آنچه در مورد این بیمارى 
واقعیت دارد، پایین است و این نگرانى وجود دارد که اگر محدودیت هاى 
اجتماعى به سرعت و یکباره برداشته شود مردم به درستى احساس خطر 

نمى کنند و رفتارهاى پیشگیرانه را ادامه نخواهند داد.
مجرى طرح پیمایش ملى کووید- 19 گفت: در نتایج تحقیقات ما این 
موضوع مشاهده شده است که مردم خطر ابتال را جدى نگرفته اند و باید 
بدانند مرگ و میر کرونا ده برابر بیشتر از آنفلوآنزاست و تا ماه ها و هفته هاى 

بعد ادامه دارد و نباید نسبت به آن بى توجه باشیم.

در همین حال، داوود یادگارى، رئیس مرکز تحقیقات بیمارى هاى عفونى 
و گرمسیرى گفت: ممکن است روند رو به کاهش داشته باشیم ولى هنوز 
نمى توان پیش بینى کرد که با باز شدن دوباره مراکز مذهبى، مدارس و 
دانشــگاه ها آیا با پیک بیمارى در آینده روبه رو خواهیم شد یا نه، براى 
همین بازگشایى ها باید با احتیاط انجام شود. ممکن است افزایش مجدد 
موارد بیمارى را شاهد باشیم و از این جهت باید به این موضوع توجه کرد.

در روزهاى اخیر که شاهد کاهش آمار بســترى هاى بیماران کرونایى 
هستیم، اما تعداد مراجعات سرپایى در حال افزایش بوده است. به طورى 

که این آمار به باالى 2000 نفر نیز رسید.

در این روزها که بیشــتر مشــاغل و اصناف به روال عادى بازگشته اند، 
مراکز تجارى دوبــاره به پاتوق و محل گذران اوقــات فراغت برخى از 
شهروندان بدل گشته و این موضوع مى تواند نگران کننده باشد. ضمن 
اینکه با افزایش ترددهاى درون شــهرى، شاهد شــلوغ شدن دوباره 
تاکسى ها و اتوبوس ها هستیم. وسایل نقلیه عمومى که رعایت فاصله 

گذارى اجتماعى در این دو مکان، تا حدودى غیر ممکن است. 
به نظر مى رسد که بازگشایى ها و افزایش ترددهاى روزانه مردم، مى تواند 
زنگ خطرى براى مسئوالن نظام سالمت کشور باشد که از همین حاال، 

با مراجعات مردم به مراکز درمانى و بیمارستان ها مواجه خواهیم شد.

استان هایى که دوباره قرمز شدند

خطر بازگشت به روزهاى بحرانى کرونا
خودکشى از ترس کرونا 

بسیارى از کارشناسان بر این باورند که شیوع گسترده ویروس کرونا موجب تغییر و 
تحوالت عظیمى در طراحى و توسعه گوشى هاى هوشمند خواهد شد.

 بر اساس گزارش هاى منتشر شده از سوى کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه 
فناورى شیوع گسترده و پاندمى ویروس کرونا و بحران و چالش هاى به وجود آمده 
ناشى از آن موجب خواهد شد که در صنعت موبایل و طراحى سخت افزارهاى به 
کار رفته در گوشى هاى هوشمند تغییر و تحوالت عظیمى شکل بگیرد به گونه اى 
که نمایشگر، حسگر اثر انگشت، لنز دوربین و سایر سطوح گوشى هاى هوشمند 
که تقریباً از حساسیت باالیى برخوردار هستند، از تماس مکرر با مواد ضدعفونى 
کننده مانند الکل و آب و صابون آسیب نبینند و کاربران را با مشکل مواجه نکنند. 
در واقع آنها بر این باورند که آینده صنعت موبایل به سمت و سویى پیش خواهد 
رفت که تمامى سطوح مختلف گوشى هاى هوشمند به گونه اى طراحى مى شوند 
تا در برابر مواد ضدعفونى کننده تاب و توان و مقاومت باالترى داشته باشند./1884

کرونا طراحى گوشى هاى هوشمند 
را متحول مى کند
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مطالعه جدید نشــان مى دهــد اگر رژیم غذایــى مملو از
 گوشت هاى فراورى شده، نشاسته و میان وعده هاى شیرین 

باشد، احتمال ابتال به زوال عقل بسیار باال خواهد بود.
«سیسیلیا سمیرى»، سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه 
بوردکس فرانسه، در این باره مى گوید: «مطالعه ما نشان 
مى هد که ترکیب مواد غذایى مصرفى در پیشگیرى از زوال 

عقل بسیار مهم است.»
زوال عقل بســیار در بین افرادى که عمدتًا گوشت هاى 
فراورى شده نظیر همبرگر و سوسیس، نشاسته نظیر سیب 
زمینى و میان وعده هایى همچون کیک و کلوچه مصرف 

مى کنند، شایع تر است.
یافته ها نشان مى دهد معموًال در افراد فاقد زوال عقل رژیم 
غذایى سرشار از میوه، سبزیجات، غذاهاى دریایى و مرغ 
است. به گفته محققان، زوال عقل از جمله بیمارى آلزایمر 
مى تواند از دهه ها قبل از ظهور عالئم آغاز شــود و رژیم 

غذایى طوالنى مدت نقش مهمى در این زمینه دارند.
سمیرى در ادامه مى افزاید: «عادت هاى بد غذا خوردن به 
سمت گوشت هاى پخته سرد و میان وعده ها سال ها قبل 
از تشخیص زوال عقل در گروه ما مشهود بود. در مقابل، 
رژیم هاى غذایى متنوع و سالم خطر ابتال به زوال عقل را 

کاهش مى دهد.»
محققان مشاهده کردند سال ها قبل از ابتال به زوال عقل، 
رژیم غذایى افراد مبتال به این بیمارى بســیار متفاوت از 

افرادى بود که مبتال به زوال عقل نبودند.
به گفته سمیرى، «رژیم غذایى سرشار از سبزیجات پهن 
برگ، انواع توت ها، مغزیجات آجیلى، غالت کامل و ماهى 

ریسک زوال عقل را کاهش مى دهد».
وى در ادامه تأکید مى کند: «دفعات مصرف این نوع مواد 
خوراکى ناسالم، بیش از مقدار آنها، در ریسک ابتال به زوال 

عقل مهم است.»

چنانچــه مى دانیــم، کرونــا یک 
بیمارى تنفســى درگیرکننده ریه 
است و بیشتر کسانى که به نوع حاد 
این بیمارى مبتال مى شــوند دچار 
مشکالت شــدید تنفس و دریافت 

اکسیژن خواهند شد.
اصطالح پزشــکى روى شــکم 
خواباندن زمانى به کار مى رود که به 
دلیل دریافت نکردن اکسیژن کافى 
توســط ریه ها، بیمار را چند ساعت 
روى شــکم مى خوابانند تا مایعات 

درون ریه که تنفس را دشوار کرده است خارج شود. به گفته پزشکان، این روش در مورد بیماران مبتال به کرونا، 
زیاد در اتاق مراقبت هاى ویژه انجام مى شود تا بدین صورت ریه ها منبسط و ظرفیتشان بیشتر شود. با اینکه به این 
بیماران دستگاه اکسیژن متصل مى شود، اما در وضعیت وخامت بیمارى، مقدار اکسیژن همچنان کافى نیست و 

این مدل خوابیدن مى تواند به توزیع متوازن فشار در ریه ها کمک کند.
پیش از این، ســازمان بهداشــت جهانى به بیماران مبتال به کرونا که دچار «ســندرم دیسترس حاد تنفسى» 
(ARDS) هستند، توصیه کرده بود روزى 12 تا 16 ساعت روى شــکم بخوابند. البته این توصیه تنها براى 
بزرگساالن بود و این سازمان تأکید کرده است به دلیل وجود خطر براى کودکان، این کار براى آنها حتماً باید زیر 

نظر متخصص انجام شود.
در تحقیقى که اخیراً بر روى 12 بیمار مبتال به این سندرم در «ووهان» چین انجام شده، مشخص شد ریه هاى 
بیمارانى که روى شکم خوابانده نشده بودند به مراتب کمتر از آنهایى که روى شکم بودند منبسط مى شدند. این 

تحقیق توسط انجمن متخصصان قفسه سینه آمریکا انجام شده است.
البته باید توجه داشت که این روش در عین مفید بودن، چالش هاى خود را نیز دارد. مثًال چرخاندن بیماران از حالت 
طاق باز به دمر، کار آسانى نیست و نیازمند پزشکان با تجربه است. براى انجام درست این کار باید چهار پنج نفر 
افراد با تجربه حضور داشته باشند. انجام اینکار براى بیمارانى که به آنها دستگاه متصل است و یا بیماران چاق 

سخت تر نیز خواهد بود.
از سوى دیگر؛ دمر خوابیدن عالوه بر فایده هایش مى تواند خطرناك هم باشد. افزایش خطر حمله قلبى و ریسک 

بسته شدن مجارى تنفسى از مخاطرات این مدل خوابیدن است.
با وجود این، در حال حاضر این روش درمانى روشى مؤثر در روند بهبودى بیماران کرونایى به حساب مى آید و در 
نبود واکسن و دارو و نیز سرعت باالى شیوع کرونا که پزشکان براى درمان بیماران بر سیستم ایمنى بدن تکیه 
مى کنند، روش هاى اینچنینى مى تواند در باال بردن شانس زنده ماندن بیمارها در جنگ با کرونا و کم کردن خطر 

ایست تنفسى بسیار مفید باشد.

آیا مى دانستید که افراد در شرایط 
خاص مى توانند بــا نیمى از مغز، 
زندگى تقریباً طبیعى داشته باشند. 
عالوه بر مغز برخى اندام هاى دیگر 
در بدن وجود دارد که بدون آنها، هم مى توان 
زنده ماند. این دسته از اندام، اندام غیر حیاتى نامیده 

مى شود. در ادامه مطلب به این موارد اشاره مى کنیم:
معده

معده چهار عمــل اصلى، هضــم مکانیکى، هضم 
شیمیایى، جذب و ترشح را انجام مى دهد. اما در بعضى 
مواقع به دالیلى مانند تروما یا ابتال به سرطان مجبور 
به خارج کردن معده مى شویم. زمانى که معده برداشته 
مى شود، جراحان مســتقیم مرى را به روده کوچک 
پیوند مى زنند. به مرور، این افراد مى توانند رژیم غذایى 

طبیعى همراه با مکمل هاى ویتامین داشته باشند.
طحال

از آنجا که طحال در نزدیکى دنده ها قرار دارد، بیشتر 
در معرض تروماى (ضربه) شکمى قرار مى گیرد که 
تشخیص ندادن و درمان نکردن به موقع به مرگ فرد 
منجر مى شود. امکان ادامه حیات بدون طحال وجود 
دارد؛ به این دلیل که کبد هم نقش مهمى در بازیافت 
گلبول هاى قرمز و اجزاى آن ایفــا مى کند. به طور 
مشابه، بافت هاى لنفوئیدى در بدن به عملکرد ایمنى 

طحال کمک مى کند.
اندام هاى تولید مثل

در مردان، سرطان، تروماى ناشى از درگیرى، ضربات 

در ورزش یا تصادفات رانندگــى، علت هاى اصلى 
برداشتن بیضه محسوب مى شــود. در زنان، انجام 
عمل هیسترکتومى (برداشتن رحم و تخمدان بر اثر 
ابتال به سرطان) باعث توقف چرخه قاعدگى پیش از 

دوره یائسگى مى شود.
آپاندیس

زمانى که محتواى روده وارد آپاندیس مى شــود، به 
التهاب آپاندیس منجر مى شود که به آن، آپاندیسیت 
گفته مى شود که در موارد حاد، با انجام جراحى، زایده 

آپاندیس خارج مى شود.
روده بزرگ

روده بزرگ یا کولون وظیفه جذب آب و آماده سازى 
مدفوع از طریق فشرده سازى را بر عهده دارد. ابتال به 
سرطان یا دیگر بیمارى ها مى تواند به برداشتن بخشى 

یا تمام روده بزرگ منجر شود.
کیسه صفرا

صفرا به طور مداوم براى کمک به تجزیه چربى تولید 
مى شود. کیسه صفرا هنگامى که چربى را تشخیص 
مى دهد، هورمونى آزاد مى کنــد که باعث منقبض 
شدن کیسه و رها شدن صفرا درون روده براى کمک 
به هضم چربى مى شود. کلسترول اضافى در صفرا 
باعث ایجاد سنگ صفرا مى شود. سنگ هاى صفراوى 
با عمل جراحى موســوم به کولسیستکتومى براى 

خارج کردن کیسه صفرا درمان مى شود.
چشم ها

با اینکه چشم ها نقش مهمى در برقرارى ارتباط فرد با 

محیط اطراف دارد، اما بسیارى از افراد به دلیل حادثه 
یا بیمارى چشــم خود را از دســت مى دهند و بدون 

داشتن چشم همچنان زنده اند.
تیروئید

غده تیروئید یکى از مهمترین غدد بدن اســت که 
باعث ترشــح هورمون هاى مورد نیاز بدن مى شود، 
اما ممکن اســت به دلیل بیمارى، پزشک تصمیم 
به برداشتن آن بگیرد، اما به مدد دارو هاى هورمونى 

مى توان به زندگى ادامه داد.
یک کلیه و یک ریه

فردى که یک کلیه اش را از دست داده مى تواند تا 
ســال ها با یک کلیه دیگر زنده بماند. در بلندمدت 
ممکن اســت در عملکــرد کلیه کمى مشــکل 
ایجاد یا فرد مبتال به فشــارخون باال شود، اما در 
مجموع یک کلیه ســالم مى توانــد مانند دو کلیه 
هم به خوبى کار کند. همچنین زندگى تنها با یک 
ریه یا یک و نیم ریه تفاوت چندانــى با زندگى با 
دو ریه ندارد. مشــاهدات نشــان مى دهد افرادى 
که با عمل جراحى یک ریه شــان را برداشته اند 
توانســته اند 70 تا 80 درصد عملکرد تنفسشان را 

حفظ کنند.
لوزه ها

لوزه ها غدد لنفاوى است که براى سالمت ما بسیار 
اهمیت دارد. لوزه ها اغلب ملتهب و عفونى مى شود 
و در مــواردى پزشــک تصمیم مى گیــرد لوزه ها 

را بردارد.

بدون کدام اندام ها 
باز هم زنده مى مانیم؟

ترکیب سیب زمینى و سوسیس
 چه بالیى سرتان مى آورد

همه چیز درباره دمر خواباندن بیماران کرونایى!

ریحان داراى طبع گرم است انواع ویتامین ها و امالح معدنى را دارد. از عناصر موجود در ریحان منیزیم، کلسیم، 
روى، آهن، پتاسیم، سدیم، فسفر و منگنز را بر مى شمارند. از خواص برگ ریحان مى توان به موارد زیر اشاره کرد: 

ضد افسردگى، محرك غدد فوق کلیه، ضد استفراغ، ضد نفخ، تب بر، خلط آور، تسکین 
دهنده خارش و ضد سرطان. 

افشــره برگ هاى ریحان براى کاهش خارش و التهاب محل 
نیش حشرات مفید است. هندى ها و آفریقایى ها برگ هاى 

ریحان را براى دفع حشرات روى پوســت خود مى مالند، 
دمکرده ریحان یعنى دمکرده ترکیبى ریحان و درمنه براى 
دفع جفت از رحم پس از زایمان استفاده مى شود. عصاره 
روغنى برگ هاى ریحان همراه با روغن زوفا یا شمعدانى 

معطر براى درمان افســردگى مفید اســت. دمکرده 
برگ ریحان اثر ضد تشــنج، درد، مقوى، تب بر و 

مدر دارد و معالج ســردردهاى میگرن و عصبى 
اســت. خوردن این گیاه دستگاه هاضمه 
را تقویت مى کند. جویــدن برگ ریحان 

براى زخم هاى دهان مفید است و دمکرده 
دانه ریحان براى درمان ورم کلیه به کار مى رود و درمان 

کننده سرگیجه است.

اگر مى خواهید درباره خواص سبزى ریحان بدانید... 

همه ما مى دانیم که مصرف آهن چقدر براى 
بدن ما مهم و ضرورى اســت. از متابولیسم 
تــا عملکردهــاى ســلولى گرفته تا ســنتز 
بافت هاى همبنــد و هورمون هاى خاص، ما 
براى رشد و نمو کلى به این ماده غذایى خاص

 نیاز داریم.
هموگلوبیــن،  ســاخت  بــراى  آهــن   
پروتئیــن RBC که اکســیژن را به ســایر 
قســمت هاى بــدن منتقل مى کند بســیار 
مهم است. خستگى شــدید، رنگ پریدگى، 
ســرگیجه، ســر درد، درد زبان و ناخن هاى 
شــکننده برخــى از عالئــم کمبــود آهن

 هستند.
در حالــى کــه گوشــت، غذاهــاى دریایى و 
سبزیجات داراى برگ سبز داراى سطح باالیى 
از آهن هســتند، امــا چندین مــاده مغذى نیز 
مى توانند در تأمین سهمیه روزانه این ماده معدنى 
کمک کنند. در ادامه آجیل هایى که غنى از آهن 

هستند را به شما معرفى مى کنیم:
بادام هندى

این آجیل خاص مقدار زیــادى آهن را در خود 
جاى داده اســت. بنابراین، هر زمان احساس 
گرســنگى کردید مى توانید تعدادى از آنها را 

میل کنید.
بادام زمینى

بادام زمینى داراى چندین ماده مغذى از جمله 
آهن است. هر اونس بادام زمینى مى تواند حدود 
1/3 میلى گرم از این ماده معدنى را تحویل دهد.

پسته

بسیارى از افراد عاشق پسته هستند. آنها معموًال 
در چندین دسر و شــیرینى مورد استفاده قرار 
مى گیرند. حتمــًا آنها را روزانه بــراى تأمین 

نیازهاى آهن خود مصرف کنید.
بادام

بادام یک ماده مغذى است که یک اونس بادام 
حدود 1/05 میلى گرم آهن دارد.

گردو

اگرچه بسیارى گردو را به دلیل طعم کمى کره 
آن دوست ندارند، اما بسیار مغذى است و باید 
در رژیم غذایى روزانه مصرف شود. یک اونس 
گردو با نام آکرهــوت 0/82 میلى گرم آهن به 

شما مى دهد.
دیگر آجیل ها

از دیگر آجیل هاى سرشــار از آهن مى توان 
به فندق اشــاره کرد. دانه هاى سرشار از آهن 
عبارت اند از تخم کدو، دانه کنجد، تخم کتان و 

دانه آفتابگردان.

نگنز را بر مى شمارند. از خواص برگ ریحان مى توان به موارد زیر اشاره کرد: 
یه، ضد استفراغ، ضد نفخ، تب بر، خلط آور، تسکین 

هش خارش و التهابمحل
آفریقایى ها برگهاى   و

وســت خود مى مالند، 
ى ریحان و درمنه براى
فاده مى شود. عصاره 
وغن زوفا یا شمعدانى 

 اســت. دمکرده 
مقوى، تب بر و 
رن و عصبى

هاضمه 
یحان 
دهرده  دمک

ننمامان رو در کار مى مىرورود

کدام آجیل ها
 آهن بیشترى دارند؟

دوشسالمتسالمت

چنانچــه مى دانیــم، کرونــا یک 
بیمارى تنفســى درگیرکننده ریه

است و بیشتر کسانى که به نوع حاد 
این بیمارى مبتال مى شــوند دچار
افت د تنف د د شکالتش

آیا مى دا
خاص م
زندگىت
عالوه بر
در بدن وجود دارد ک
زنده ماند. این دسته از اندا
مى شود. در ادامه مطلب به

معده
معده چهار عمــل اصلى،
ا شیمیایى،جذب و ترشح را
مواقع به دالیلى مانند تروم
به خارج کردن معده مى شوی
مى شود، جراحان مســتقی
پیوند مى زنند. به مرور، اینا
با مکمل هاى طبیعى همراه

طحال
از آنجا که طحال در نزدیکى
در معرض تروماى (ضربه
تشخیص ندادن و درمان نک
منجر مى شود. امکان ادامه
دارد؛ به این دلیل که کبد ه
گلبول هاى قرمز و اجزاى
مشابه، بافت هاى لنفوئیدى

طحال کمک مى کند.
اندام هاى تولید مث
در مردان، سرطان، تروماى

همه چیز درباره دمر خواباندن بیماران کرونایى!

کاهشمىدهد.»

 سرتان مى آورد

ت.مى کنند، شایع تر است.لعه جدید نشــان مى دهــد اگر رژیم غذایــى مملو از
نیازهاى آهن خود مصرف کنید.

بادام

بادام یک ماده مغذى است که یک اونس بادام 
آهندارد گرم ل 1/05م 5حدود

گردو

به دلیلطعمکمىکره اگرچه بسیارىگردو را
باید است غذى ا ب ا ا ند ندا ست د آن

پ

بادام زمینى

جمله از مغذى ماده داراىچندین زمین دام

محققان دانشگاه تافتس آمریکا عنوان مى کنند سالمندانى که مقادیر کم مواد خوراکى سرشار از فالوونوئیدها نظیر انواع 
توت ها، سیب و چاى مصرف مى کنند، دو تا چهار برابر افراد با مصرف باالتر این مواد خوراکى، با احتمال ابتال به بیمارى 
آلزایمر و زوال عقل هاى دیگر در طول 20 سال مواجه هستند. محققان در این مطالعه، 2800 فرد 50 سال به باال را از 
لحاظ رابطه طوالنى مدت بین مصرف مواد خوراکى حاوى فالوونوئیدها و ریسک بیمارى آلزایمر بررسى کردند. در این 
مطالعه طوالنى مدت، افراد مدت 20 سال تحت نظر بودند. فالوونوئیدها مواد طبیعى موجود در میوه و سبزیجاتى نظیر 
گالبى، سیب، توت ها، پیاز و نوشیدنى هاى گیاهى نظیر چاى هستند. فالوونوئیدها فواید مختلفى براى سالمت از جمله 

کاهش التهاب دارند. شکالت تلخ منبع دیگر فالوونوئیدهاست.
تیم تحقیق به سرپرستى «جین مایر» دریافت مصرف کم سه نوع فالوونوئید در مقایسه با مصرف باال آن، با ریسک 

باالتر ابتال به زوال عقل مرتبط است:
-مصرف کم فالوونول ها (سیب، گالبى و چاى) با ریسک دو برابرى ابتال به آلزایمر و سایر انواع زوال عقل مرتبط است.
- مصرف کم آنتوسیانین ها (بلوبرى و توت فرنگى) ریسک ابتال به آلزایمر و سایر انواع زوال عقل را چهار برابر افزایش 

مى دهد.
- مصرف کم پلیمرهاى فالوونوئید (سیب، گالبى و چاى) با افزایش دو برابرى ابتال به آلزایمر و سایر انواع زوال عقل 

مرتبط است.

انواع توت، سیب و چاى جلوى آلزایمر را مى گیرند 

آگهى تغییرات
شرکت صداقت بار لنجان سهامى خاص به شماره ثبت 380 و شناسه ملى 10260082300 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/25 
و نامه شماره 21/922 - 1399/01/16 اداره کل راهدارى حمل ونقل جاده اى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صفرعلى ضیایى چمگردانى بشماره 
ملى 1170821871 بسمت رئیس هیأت مدیره و فرخنده ایزدى زمان آبادى بشماره ملى 1815 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و مهدى ضیایى 
چمگردانى بشماره ملى1284875245 بسمت مدیر عامل و عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود . تمامى اوراق و اسناد مالى و بهادار و تعهدات از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهاى تعهدآور و استفاده از حسابهاى 
جارى و ثابت در بانکها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نائب رئیس هیات مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر 

مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (847792)



نــام مهاجــر بــر کســى ننهنــد مگــر آنکــه حجــت خــداى بــر روى زمیــن را 
بشناســد، پــس، هــر کــه او را شــناخت و بــه او اقــرار آورد مهاجــر اســت. 
و نــام مســتضعف بر کســى کــه خبــر حجــت خــدا بــه او برســد و بــه گوش 
خود بشــنود و در دلش جــاى گیرد، صادق نباشــد. حقیقت امر ما ســخت اســت 
و بــر مــردم ســخت آیــد. کســى آن را نتوانــد برداشــت مگــر بنــده مؤمنــى 
کــه خــدا قلبــش را بــراى ایمــان آزمــوده اســت و حدیــث مــا را فــرا نگیرد 

موال على (ع)جز سینه هاى امین و خردهاى استوار.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و چهارم ماه مبارك رمضان:
اللهّم إنّی أْســألَُک فیه ما ُیْرضیَک وأعوُذ بَِک مّما یؤذیک وأســألَُک 

التّوفیَق فیِه ألْن أطیَعَک وال أْعصیَک یا َجواَد الّسائلین.
خدایا من از تــو میخواهم در آن آنچــه تو را خوشــنود کند و پناه 
مى برم بتو از آنچه تو را بیازارد واز تو خواهم توفیق در آن براى 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىاینکه فرمانت برم ونافرمانى تو ننمایم اى بخشنده سائالن.

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسۀ تشریح سیاســت هاى فوالد مبارکه در احداث خط نورد 
گرم شمارة 2 این شرکت، که با حضور بخشى از پیمانکاران توانمند این حوزه برگزار شد، 
از دو شاخص «کیفیت» و «ســرعت» به عنوان مهم ترین مؤلفه هاى اجراى این خط نورد 

منحصربه فرد یاد کرد.
حمیدرضا عظیمیان گفت: براى کشور ما که در حال حاضر بخش قابل توجهى از ورق هاى 
خاص و باکیفیت موردنیاز خطوط تولید صنایع مختلف خود را از محل واردات تأمین مى کند، 
به بهره بردارى رسیدن هرچه سریع تر خط نورد گرم شمارة 2 فوالد مبارکه از اهمیت خاصى 
برخوردار است. وى با تأکید بر مزیت هاى اجراى این پروژه تصریح کرد: با اجراى این خط 
جدید، ظرفیت تولید انواع ورق، به ویژه ورق هاى فوالدى خاص، به 8 میلیون تن افزایش 
خواهد یافت و در کنار این پروژه، 52 پروژة جنبى دیگر نیز آغاز خواهد شد که حجم عظیمى 

از فعالیت هاى مرتبط، اشتغال و رونق اقتصادى براى کشور ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در همین خصوص افزود: رویکرد ما در تقســیم فعالیت هاى این 

اَبَرپروژه به گونه اى است که از تمامى ظرفیت هاى داخلى به نحو مطلوب بهره مند شویم.
وى با تأکید بر این که منابع مالى موردنیاز احداث این خط در نظر گرفته شده است، گفت: 
بودجۀ مناسبى براى سال اول این پروژه اختصاص یافته است و به تناوب و برمبناى اولویت، 

منابع بعدى اختصاص خواهد یافت.
مهندس عظیمیان نبود هیچ گونه انحصار در ســاخت این خط را از مهم ترین ویژگى هاى 
مراحل ساخت آن دانست و گفت: شرکت هاى برندة مناقصه در بخش هاى مختلف مى توانند 
از ظرفیت هاى سایر شرکت ها به خوبى استفاده کنند. در واقع آن ها مى توانند کارها را در قالب 
کنسرسیوم هاى مجزا با کیفیت و سرعت مطلوب انجام دهند. درهرحال همان گونه که پیش 
از این هم تأکید شد، رویکرد فوالد مبارکه استفاده از تمامى ظرفیت هاى موجود کشور است.
عظیمیان با اشــاره به این که 55 درصد تجهیزات مکانیکى و برقى این پروژه با استفاده از 
ظرفیت هاى داخلى ساخته و نصب خواهد شد، خاطرنشان کرد: مصمم هستیم با حمایت 
دولت محترم و همکارى و همدلى شرکت هاى ســازندة داخلى و پیمانکاران مربوطه، این 
اَبَرپروژه را در مدت 30 ماه به سرانجام برسانیم. مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
بودجۀ ارزى و ریالى این طرح از منابع داخلى و به صورت کامل توسط فوالد مبارکه تأمین 
خواهد شد. در این خصوص جاى نگرانى نیست و این موضوع را به بانک مرکزى نیز اعالم 
کرده ایم. فوالد مبارکه براى این پروژه یک ســازمان متناسب با هدف اجراى 30ماهۀ آن 

درون خود ایجاد کرده است که از فعالیت هاى تولید و فرایندهاى معمول مجزا خواهد بود. 
مجرى طرح نیز خود مدیرعامل شرکت است و این تصمیم به جهت اهمیت زیاد و ویژه بودن 
این پروژه بوده است. وى با تأکید بر این که این پروژه موردحمایت ویژة مسئوالن نظام است 
تصریح کرد: ریاست محترم جمهورى در دستور کتبى از معاون خود جناب آقاى نهاوندیان 
و مسئولین ذى ربط در وزارت صمت خواسته اند که کمک ها و مساعدت هایى را که دولت 
مى تواند در این طرح ارائه دهد مشخص کنند و وزراى مرتبط ازجمله وزیر محترم نفت نیز 
حمایت ویژة خود را براى اجرایى شدن پروژة نورد گرم 2 اعالم کرده اند. مدیرعامل فوالد 
مبارکه اظهار داشت: معتقدم که اگر نگاه برد-برد در فرایند اجرایى شدن این پروژه وجود 
نداشته باشد، با مشکالت مختلفى ازجمله تأخیر در زمان راه اندازى مواجه خواهیم بود. وى 
ادامه داد: تدابیرى اتخاذ کرده ایم تا بخشى از مصالح که مشمول هیجانات قیمت خواهند بود 

توسط فوالد مبارکه تأمین گردد تا از این طریق حاشیۀ امن شرکت ها بیشتر شود. در همین 
خصوص حضور کمیتۀ راهبرى نیز به منظور مدیریت بهتر و یکپارچۀ کار، در چارت پیش بینى 
شده است. انجمن مدیریت پروژة ایران را نیز به عنوان مشاور این پروژه در نظر گرفته ایم تا به 
این ترتیب عملیات اجرایى را در انحصار مدیریتى و تصمیم گیرى قرار ندهیم و از مشورت هاى 
الزم بهره مند شویم. عظیمیان تصریح کرد: قطعا انتظار داریم در این پروژه نیز مثل هر پروژة 
بزرگ دیگرى با چالش هایى ازجمله تحریم هاى ثانویۀ آمریکا مواجه شــویم؛ ازاین رو از 
مسئولین سیاسى کشور خواسته ایم تا در این صورت نیز ادارة پروژه بر اساس قوانین ثانویه و 
مسئولیت پذیرى ثانویه صورت گیرد. ذکر این نکته نیز خالى از لطف نیست که چند ماه پیش 
بنده به اتفاق تعدادى از مدیران شرکت هاى خصوصى به دیدار مقام معظم رهبرى مشرف 
شدیم و ایشان خطاب به حاضران فرمودند تحریم ها در آیندة نزدیک از بین نخواهند رفت و 

چاره اى جز پیشبرد کارها با اتخاذ تدابیر الزم وجود ندارد. وى در بخش پایانى سخنان خود 
خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب بارها تأکید فرموده اند «نفس دشمن، دشمنى است»، 
حال با توجه به این که فوالد مبارکه مورد تحریم دشمن واقع شده، اگر زانوى غم بغل بگیریم و 
منفعل شویم، در مسیر موردنظر دشمن حرکت کرده ایم؛ بنابراین باید با احداث خطوط تولیدى 
از این دست، در مسیر ناامیدى دشمن، اشتغال زایى براى جوانان و رونق اقتصادى کشور گام 
برداریم. عظیمیان اظهار امیدوارى کرد به کورى چشم آمریکاى جهان خوار در پایان تابستان، 
جشنى به مناسبت نهایى شدن قراردادها برگزار گردد تا به این ترتیب گام بلندى در راستاى 

اجرایى شدن پروژة نورد گرم 2 برداشته شود.
***

در ادامۀ این جلسه، برخى از مدیران عامل و رؤساى هیئت مدیرة شرکت هاى پیمانکارى 
جهانپارس و MMTE به بیان دیدگاه ها و طرح سؤاالت خود پرداختند.

در همین خصوص فرخ عالى پور مدیرعامل شــرکت ایریتک گفت: ورود به اجراى چنین 
پروژه اى جسارت زیادى مى طلبید که خوشبختانه مدیرعامل فوالد مبارکه با جرئت و همت 

واال به آن ورود کرد و بعد از 12 سال معطلى این پروژه، آن را آغاز کرد.
وى تصریح کرد: مهم این است که شرکت هاى حاضر در پروژة نورد گرم 2 فوالد مبارکه با 
همدلى و همت، به جاى رقابت، با هم رفاقت کنند تا این کار بزرگ انجام شود. خوشبختانه 

بستر انجام کار براى همۀ شرکت هاى توانمند و دلسوز فراهم است.
در ادامه سعد شمس الدین از شرکت MMTE نیز گفت: جاى خوشحالى دارد که چنین 
مگاپروژه اى در حال اجرایى شدن است. شرکت MMTE در پروژة تولید ورق هاى عریض 
تجارب خوبى دارد که قابلیت استفاده در پروژة نورد گرم 2 را خواهد داشت. پیشنهاد مى شود 
توانایى ها و تکنولوژى بومى شدة شرکت ها شناسایى گردد و در این پروژه از آن ها استفاده 
شود. در ادامه، نادر عطائى رئیس هیئت مدیرة شرکت جهانپارس گفت: در کشور ما پیمانکاران 
توانمند زیادى هستند که على رغم شرایط اقتصادى کشور، امکان مشارکت در پروژة نورد 
گرم 2 را دارند و طبیعى است که مشارکت و به کارگیرى همۀ آن ها نیز در پروژة بزرگ نورد 
گرم 2 وجود نخواهد داشت. بنابراین پیشنهاد مى شود شرکت ها در قالب کنسرسیوم به کار 
احداث نورد گرم ورود کنند. وى تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادى و تورم روزانه اى که 
بعضا در اقالم مختلف شاهد آن هستیم، بهتر است به منظور عدم مواجهۀ شرکت ها با کمبود 

بودجه، راهکار مناسبى اندیشیده شود تا انجام پروژه نیز با تأخیر همراه نگردد.

مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد:

کیفیت و سرعت، شاخص هاى مهم اجراى پروژه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه 

معاون بهره بردارى  و توسعه آب، شــرکت آبفا اصفهان گفت: عبور از فصل گرم 
امسال بدون افت فشار یا قطعى آب نیازمند این است که مشترکان دست کم 10 لیتر 

از مصرف سرانه آب در شبانه روز را کم کنند. 
ناصر اکبرى افزود: آبفا اســتان اصفهان یک میلیون و 180 هزار مشترك دارد که 
حدود 800 هزار  از آن، مشترکان خانگى هســتند و در صورتى که روزانه هر کدام 
10 لیتر از مصرف خود بکاهند روزانه هشت میلیون لیتر صرفه جویى مى شود،  که 

رقم چشمگیرى است.
وى اضافه کرد: مصرف آب از آغاز ســال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بطور متوسط 18 درصد بیشتر شده و دلیل این امر شــیوع ویروس کرونا و تاکید 
مسئوالن بهداشت و درمان بر شستشوى مکرر دســت ها و رعایت بیشتر مسائل 

بهداشتى براى جلوگیرى از ابتال به این بیمارى است.
اکبرى افزود: سرانه مصرف خانگى آب در استان اصفهان در سال 1397،  149 لیتر 
در شبانه روز بود که با افزایش مصرف در اواخر سال 1398 این میزان نیز افزایش 
یافت و کاهش دست کم 10 لیتر در شبانه روز از این رقم، براى سال جارى ضرورى 
و الزم است. معاون بهره بردارى و توســعه آب  شرکت آبفا اصفهان ادامه داد: این 
میزان افزایش در حالى ثبت شده که روزهاى گرم هنوز آغاز نشده که بطور قطع در 
روزهاى آینده درجه حرارت بیشتر و استفاده از آب به ویژه در مصرف کولرهاى آبى 

تاثیر قابل توجهى بر روند مصرف آب خواهد داشت.

وى اضافه کرد: با پیش بینى هواشناسى و حتى با تجربه اى که از سال هاى گذشته 
داریم، سال هایى که بهارى خنک دارد، تابستانى گرمتر خواهد داشت و با توجه به 
اینکه بیمارى کووید-19 همچنان وجود دارد افزایش قابل مالحظه مصرف آب در 

ماه هاى پیش رو پیش بینى میگردد. 
اکبرى تصریح کرد: بستن شیر آب در زمان شستشــوى دست ها  و ظروف، وضو 
گرفتن، استحمام، مســواك زدن کار ســخت و پیچیده اى نیست و هر شخصى 
مى تواند آن را انجام دهد اما با این حال بسیارى آن را رعایت نمى کنند و همین امر 

سبب هدر رفت حجم قابل توجهى آب در طول روز مى شود.
معاون بهره بردارى و توسعه آب شــرکت آبفا اصفهان، نصب تجهیزات کاهنده 
مصرف آب در منازل را راهکارى دیگر براى مصرف بهینه مایه حیات برشــمرد و 
گفت: انواع سردوش ها، شیرآالت اهرمى و یا با چشم الکترونیکى و لوازم دیگر 30 
تا 60 درصد صرفه جویى را به همراه دارد و از مشترکان مى خواهیم از این وسایل 

هم استفاده کنند.
وى با اشاره به اهمیت استفاده از آب خاکسترى در مصارف روزانه تاکید کرد: آب 
حاصل از شستشوى سبزیجات و حبوبات به شرط عدم اســتفاده از مواد شوینده 
براحتى براى آبیارى گلدان و باغچه مناسب است و در نگاه اول در یک خانه حجم 
زیادى نیست اما وقتى یک شهر یا یک استان همین موضوع ساده و به ظاهر کم 

اهمیت را رعایت کنند کمک بزرگى به حفظ منابع آبى خواهد بود.

با هدف مدیریت مصرف آب در فصل تابستان توصیه مى شود

لزوم کاهش 10 درصدى
 آب شرب و بهداشتى در اصفهان


