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خداحافظى مهران غفوریان  با «اعجوبه ها» دلیل استفاده از آبنما در میدان امام حسین(ع)فرهنگ نتایج باورنکردنى درباره فواید ماستاستان سالمت خارجى هاى سپاهان دیر یا زود مى آیند ورزش برج آزادى  50 ساله مى شود جهان نما

درس بخوانید
 تا سکته نکنید!

احتمال افت فشار آب اصفهان در تابستان
3

2

3
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سرنوشت 3 گنبد جهانى
 در اصفهان

بازداشت رئیس بزرگ ترین 
باند قاچاق دختران 

احتمال وقوع زلزله 
شدید در تهران بیشتر شد قایق ماهیگیرى 

در محدوده مانور 
ارتش چه مى کرد؟

محققان به تازگى کشف کرده اند 
که میزان تحصیل افراد با احتمال 

سکته قلبى و مغزى آنها ارتباط 
مستقیمى دارد. در پژوهشى که 
منتشر شده عنوان شده است...

از حادثه شلیک ناو جماران به ناوچه کنارك چند 
روز مى گذرد و هنوز به ســئواالت بسیارى پاسخ 
داده نشده است.  از جمله ســه روز پس از حادثه 
شــلیک به ناوچه کنارك، فیلمى منتشر شد که 
چند ماهیگیر ماجراى کمک به بازماندگان حادثه 
را روایت مى کردند. آنگونه که یکى از ماهیگیران 
گفته آنها مشــغول ماهیگیرى ورزشى بوده اند 
و ســاعت 3 بعد از ظهــر، دودى را در 10 مایلى 
خود مى بینند. او توضیــح مى دهد که آنها گمان 
مى کردند لنج آتش گرفته، چون تعداد کشتى ها 

در محدوده زیاد بودند...
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البى نمایندگان زن اصفهان براى حضور در هیئت رئیسه مجلسالبى نمایندگان زن اصفهان براى حضور در هیئت رئیسه مجلس
طلسم مى شکند؟طلسم مى شکند؟
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معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان هشدار داد

على نصیریان: بخاطر کرونا 
پیشنهادات را نمى پذیرم

ذوب آهن دوباره سراغ اسطوره 
سپاهان رفت

دیروز خبرى در برخى رسانه ها منتشر شد که ذوب آهنى ها دوباره با 
محرم تماس گرفته اند تا روى نیمکت آن ها بنشیند. 

خبر ورزشى در مطلبى نوشــته :محرم نویدکیا را به عنوان یک 
سپاهانى مى شناسند؛ کسى که حتى بحث حضورش در سپاهان 

سال آینده مطرح است...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تأثیرات کرونا بر 
صنعت گل محمدى 

اصفهان

مجرى طرح گیاهان دارویى وزارت
 جهاد کشاورزى تشریح کرد

3800 زوج اصفهانى در نوبت فرزندخواندگى
3

سخت ترین آزمونسخت ترین آزمون
 پیش روى سردار پیش روى سردار

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه هیئت عالى ســرمایه گذارى مورخ 
1399/2/2 در نظر دارد نسبت به ســاخت و نصب و تجهیز و راه اندازى و 
بهره بردارى از پروژه میدان میوه و تره بار شهردارى از طریق مشارکت مدنى 
و سرمایه گذارى با بخش خصوصى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند با در 
دست داشتن مدارك الزم(مؤید توانایى فنى و مالى) جهت دریافت اسناد و 
مدارك از تاریخ 1399/2/23 به مدت 15 روز کارى به آدرس گلدشت بلوار 
امام خمینى (ره) شهردارى گلدشت دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکتها 

مراجعه نمایند.

فراخوان دعوت به مشارکت مدنى(نوبت دوم)

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

چاپ دوم

م الف: 842609

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه:

1- نظافت و رفت وروب خیابانها و معابر سطح شهر
- مبلغ اولیه اعتبار20/000/000/000ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/000/000/000ریال 
2- عملیات بهسازى ،به زراعى ،نگهدارى و توسعه فضاى سبز سطح شهر

مبلغ اولیه اعتبار 20/000/000/000ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/000/000/000ریال

- محل تامین اعتبارات :اعتبارات شهردارى 
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه :پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ99/03/17

- محل دریافت اسناد :امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات :ساعت 11صبح روز یکشنبه مورخ 99/03/18
- مدت اعتبار پیشنهادها :روز پنجشنبه 99/03/29

- اصالح ،جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهاد ها انجام نمى شود .

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى – شهردار خمینى شهر 

چاپ اول

م الف :852049

 شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نســبت به عملیات اجرایى 
آسفالت معابر منطقه صنعتى دولت آباد از طریق برگزارى مناقصه عمومى 

اقدام نماید. 
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى : روز چهارشنبه مورخ 

99/3/21
گشایش پاکات : روز پنجشنبه مورخ 99/3/22 

محل دریافت  اســناد : دولت آباد – بلوار طالقانــى – پایگاه اینترنتى 
WWW.dolatabadcity.ir  تلفن : 031-45822010

 www.iets.mporg.ir: پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى مناقصه عمومى

حسن حجتى – شهردار دولت آباد 

نوبت اول

م الف: 851598

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 :  تا ساعت  14:00روزشنبه به تاریخ  99/03/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه :ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/03/11

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www. abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
(داخلی 395 ) نام نشریه: روزنامه نصف جهان

تاریخ انتشار:1399/02/30

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار

(ریال )

 کلکتورفاضالب خیابان دکترحسابى وکندروحبیب الهى 99-1-23
36,361,410,4191,181,000,000جارىمنطقه دو اصفهان (با ارزیابى کیفى)

4,456,756,750223,000,000جارىترمیم ترانشه و آسفالت منطقه دو اصفهان99-1-28
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مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکارى وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى از ثبت درخواست 822 هزار و 868 نفر در 
سامانه بیمه بیکارى خبر داد و گفت: از این تعداد 689 هزار 
و 92 نفر مشمول دریافت بیمه بیکارى کرونا شناخته شدند.
مسعود بابایى درباره ارســال لیست بیمه مشموالن بیمه 
بیــکارى ماه هاى اســفند 98 و فروردیــن 99 به تأمین 
اجتماعى اظهار کرد: مشــخصات کامل مشمولین که تا 
پایان 99/1/31 در سامانه ثبت نام کرده اند، پس از پاالیش 
توسط سازمان تأمین اجتماعى به ادارات کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى ارســال و از طریق این ادارات نیز به ادارات 
کل تأمین اجتماعى استان ارسال شده است؛ ضمنًا براى 

مشمولین و غیرمشمولین که تا پایان 99/1/31 ثبت نام 
کرده اند پیامک مبنى بر مشــمول یا عدم مشمول بودن 
ارسال شــده اســت. وى درباره پیش بینى هاى صورت 
گرفته براى مشــموالن بیمه بیکارى اردیبهشت ماه 99 
نیز گفت: در ارتباط با مشمولین اردیبهشت ماه قرار است 
در کارگروهى مرکب از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و سازمان 

تأمین اجتماعى تصمیم گیرى شود.
بابایى گفت: صاحبان حرف و مشاغل آزاد، اتباع خارجى، 
خویش فرمایان، بازنشستگان و از کارافتادگان کلى مشمول 

بیمه بیکارى نیستند.

رئیس مجموعه فرهنگى هنرى برج آزادى برنامه هاى 
پنجاهمین سال فعالیت برج را اعالم کرد. ساخت این برج 
در یازدهم آبان 1348 خورشیدى آغاز شد و در 15 مهرماه 

1350 به بهره بردارى رسید.
علیرضا حفیظى گفت: برج آزادى بــه عنوان نماد ملى 
ایران در ردیف برج هاى مطرح و منحصربه فرد دنیا قرار 
دارد و داراى اهمیت ویژه اى در سطح بین المللى است، به 
نحوى که انجام برخى فعالیت هاى فرهنگى هنرى در آن، 
نظیر برنامه هایى که در راستاى همبستگى با کشورها در 
مبارزه با شیوع ویروس کرونا صورت گرفت، بازتاب هاى 
بین المللى و خوبى را در پى داشــت. وى افزود: در حال 

حاضر مجموعه آماده بازگشایى مجدد بوده و منتظر اعالم 
سازمان هاى ذیربط در این زمینه هستیم.

حفیظى اضافه کرد: بازســازى برج از جمله برنامه هاى 
ضرورى پیش رو است که طى هماهنگى هاى انجام شده 
این موضوع در دستور کار قرار گرفته و در گام اول، گنبد 

ُرك در باالى برج مرمت و احیا خواهد شد.
ثبت برج آزادى در فهرســت میراث جهانى یونســکو، 
برگزارى جشنواره عکس هاى قدیمى از برج آزادى، چاپ 
تمبر ملى، عقد خواهر خواندگى با برج هاى مطرح دنیا و 
چاپ کتاب «160 پالن برج آزادى» از دیگر برنامه هاى 

مد نظر در پنجاهمین سال تأسیس برج است.

آخرین آمار متقاضیان
 بیمه بیکارى کرونا

برج آزادى
 50 ساله مى شود

فارسى را پاس بدارید!
   تســنیم | غالمعلى حداد عادل، رئیس 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســى در نامه اى 
به رئیس جمهور بر کاربرد معادل فارسى لغات 
بیگانه در حوزه سالمت تأکید کرد. در این نامه 
که رونوشــت آن به وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکى نیز ارسال شده، معادل فارسى 
19 لغت بیگانه در حوزه بهداشت و درمان قابل 
مشاهده است. از جمله تأکید شده که به جاى 
«ویدیو کنفرانس» از «دورســخنى» استفاده 

شود./1903

دالیل افزایش جرم
   خبر آنالین | سرتیپ قاسم رضایى، جانشین 
فرمانده نیروى انتظامى جمهورى اسالمى ایران 
گفت: پایین بودن هزینه جــرم باعث افزایش 
مجرم در جامعه شــده که این امر کار پلیس را 
دشوار کرده بنابراین باال بردن هزینه جرم یکى 

از مؤلفه هاى مؤثر بر کاهش جرائم است.

فراخوان مشموالن 
   میزان | بر اســاس اعالم سازمان وظیفه 
عمومى ناجا، کلیه مشــموالنى که برگ آماده 
به خدمت خــرداد ماه ســال 1399 را دریافت 
کرده انــد، باید بــا مراجعه به یکــى از دفاتر 
خدمات الکترونیــک انتظامــى پلیس+10، 
برگ معرفینامه مشــموالن به مراکز آموزش 
را دریافــت و برابــر اطالعات منــدرج در آن 
اقدام کنند. در ایــن دوره از اعزام به خدمت نیز 
همانند دوره قبل براى حفظ سالمت مشموالن، 
تاریخ اعزام به خدمت مشموالن معاف از رزمى 
که مبتال به بیمارى هاى مزمن آســم، قلبى و 
عروقى، خونى، گوارشى و عفونى هستند، تمدید 
شده و این دسته از مشــموالن نیاز به مراجعه 

حضورى ندارند.

به زودى 
کنسرت آنالین همایون 

   برتریــن ها | همایون شــجریان، خواننده 
موسیقى ســنتى ایرانى و موســیقى تلفیقى، 
همزمان با عید ســعید فطر، از ساعت 21 یک 
شــنبه چهارم خردادماه، منتخبى از آلبوم هاى 
خاطره انگیز «نسیم وصل» و «با ستاره ها» را به 
صورت اختصاصى در تاالر وحدت اجرا مى کند و 
عالقه مندان مى توانند از طریق سرویس  اینترنتى 
یکى از اپراتورهاى کشــور، این برنامه را تماشا 
کنند. این کنسرت، بزرگ ترین کنسرت آنالین 
برگزار شده در ایران اســت که در آن، ارکستر 
مجلسى تهران به رهبرى بردیا کیارس همراه 
با 35 نوازنده، همایون شجریان را همراهى و ده 
دوربین به صورت همزمان، آن را تصویربردارى 

مى کنند. 

تماشاگران به
 «عصر جدید» بازگشتند

   ایران آرت | هفته پیش احســان علیخانى 
از آغــاز ضبط ادامــه برنامه «عصــر جدید» 
بدون حضور تماشــاگران خبــر داد. مجرى و 
تهیه کننــده «عصر جدید» بــدون نام بردن 
از برنامه هاى دیگر تلویزیون، از «احســاس 
خطــر» گفت و توضیــح داد چــرا مى خواهد 
برنامه بدون حضور تماشــاگران باشــد. حاال 
اما ســازندگان «عصر جدید» بــه این نتیجه 
رسیده اند که برنامه با تماشاچى ضبط شود. بر 
اساس برنامه ریزى سازندگان، «عصر جدید» 
روزهاى یک شنبه و چهارشــنبه ضبط دارد و 
هر بار دو قســمت آماده مى شــود. این اتفاق 
هم با رعایت فاصله مناســب بین تماشاچیان 
رقم مى خــورد. از آن طرف، ســازندگان ملزم 
بــه فراهم کــردن همه شــرایط بهداشــتى

 شده اند.

مقصد بعدى الریجانى 
   فــارس | دوره نمایندگى و ریاست على الریجانى 
در مجلس شــوراى اســالمى 7 خرداد ماه سال جارى 
پایان مى یابد و وى با پارلمان خداحافظى مى کند. على 
الریجانى، نماینده مردم قم در مجلس شوراى اسالمى، از 
سال 1387 و با آغاز دوره هشتم مجلس شوراى اسالمى، 
ریاســت و نمایندگى قم در مجلس را برعهده داشــت. 
پیگیرى ها حاکى از این است که برخى محافل نزدیک 
به على الریجانى قصد دارند وى را به عنوان گزینه براى 

دبیرى شوراى عالى امنیت ملى مطرح کنند./1899

7 سال زندان براى جزایرى 
   باشــگاه خبرنگاران جوان | شهرام جزایرى 
که مرداد ســال 97 در آذربایجان غربى و هنگام خروج 
از کشور بازداشت شده بود، به هفت سال زندان محکوم 
شده است. درســت از همان روز بازداشت تا امروز علت 
دستگیرى و زندانى شدن جزایرى رسانه اى نشده بود، اما 
حاال بر اساس اطالعات به دست آمده مشخص شده که 
در مدت حدود دو سال گذشته از زمان بازداشت وى، براى 
جزایرى دو پرونده تشکیل شده که هر دو به صدور حکم 

قطعى انجامیده است./1900

3000 ایرانى
 زندانى خارجى ها

   خبر آنالین | سخنگوى وزارت امور خارجه در پاسخ 
به سئوالى درباره آخرین وضعیت زندانیان ایرانى خارج 
از کشور تصریح کرد: کمتر از 3000 نفر از هموطنان ما 
در خارج از کشور با عناوین مختلف در زندان هستند که 
عمده جرائم آنها به قول خودشان عدم رعایت مقررات 
ورود کاال و اجناس و از نظر آنها قاچاق مواد مخدر است. 
در این زمینه، ســفارتخانه هاى ما در ارتباط با دولت ها 
هستند و به مناسبت هاى مختلف تالش شد تعدادى از 
این افراد آزاد شوند. در ماه هاى اخیر تعدادى از آنها عفو 
گرفتند و تعدادى براى تداوم زندان به کشور بازگشتند و 

امیدواریم این روند ادامه یابد./1901  

 ما  و  رکیک ترین فحش ها 
   خبر فورى | ســعید حجاریان، فعال سیاسى در 
گفتارى تازه دربــاره وضعیت جامعه ایــران در دورانى 
که وارد عرصه تجدد شده اســت، مى نویسد: متأسفانه 
مى بینیم مطابق تحقیق یکى از پژوهشگران، رکیک ترین 
فحش ها متعلق به ایرانیان اســت! فحاشى، به  لحاظ 
اخالقى قابل نقد است اما مى توان به نقد کارکردى آن 
پرداخت چراکه این امر کوششــى به غایت منفعالنه و 

عاجزانه از سوى افراد است./1902 
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مجلس یازدهم از هفتم خرداد آغاز به کار مى کند اما هنوز 
زنان مجلس یازدهم برنامه ریزى مشــخصى براى هیئت 
رئیسه مجلس و کمیسیون هاى تخصصى مجلس ندارند. 
فراکسیون زنان در مجلس یازدهم هنوز تشکیل نشده است 
و اگر چه به گفته پروین صالحــى، منتخب مردم مبارکه در 
مجلس یازدهم، یکى از لیدرهاى تشــکیل این فراکسیون 
زهره الهیان، منتخب مردم تهران اســت اما خود او به طور 

کلى اقدام به منظور تشکیل فراکسیون زنان را رد مى کند.
از سوى دیگر آنطور که الهام آزاد، منتخب مردم نایین و پروین 
صالحى، منتخب مردم مبارکه گفته اند، دو نماینده زن تمایل 
به حضور در هیئت رئیســه دارند اما تاکنون چراغ سبزى از 

سوى مردان پارلمان به آنها نشان داده نشده است.
پروین صالحى در پاســخ به اینکه آیا بحــث هایى براى 
حضور زنان در هیئت رئیسه انجام شده است؟ اعالم کرد: 
خانم محمودى، نماینده شهرضا آمادگى خودشان را براى 
دبیرى هیئت رئیسه مجلس اعالم کردند. همچنین خانم 
فالحى، نماینده ایــالم هم براى هیئت رئیســه مجلس 
اعالم آمادگى کردند. او به برنامه زنان براى هیئت رئیسه 
کمیسیون ها اشــاره کرد و گفت: با توجه به صحبت هاى 
زنان مجلس یازدهم برخى از آنهــا براى حضور در هیئت 
رئیسه کمیسیون ها راغب هستند اما باید منتظر رأى گیرى 

در فضاى حقیقى بود.
این منتخب مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه آیا رایزنى هاى 
کاندیداهاى ریاست مجلس با نمایندگان زن مجلس همراه با 
وعده وعید دادن سهم و کرسى به زنان بوده است یا نه، گفت: 
اطالعى ندارم و در جلسه اى حضور نداشتم که وعده اى به 

زنان داده باشد.
الهام آزاد، نماینده نایین نیز با اشاره به اقدامات زنان مجلس 
براى حضور در هیئت رئیسه مجلس گفت: بحث حضور زنان 
در هیئت رئیسه مجلس مطرح اســت و احتماًال دو منتخب 
زن نیز براى صندلى دبیرى هیئت رئیســه مجلس کاندیدا 

مى شوند.

او ادامه داد: در مجامعى که هستیم زنانى که مى خواهند براى 
هیئت رئیسه مجلس کاندیدا شــوند این موضوع را مطرح 
مى کنند. اما مشخص نیست چقدر مورد استقبال قرار بگیرد. 
امیدواریم که زنان در هیئت رئیســه مجلس حضور داشته 
باشند. چون نیمى از جمعیت کشور را زنان تشکیل مى دهند 
و در مجلس زنانى را داریم که مى توانند در هیئت رئیســه 
مجلس فعالیت کنند. این منتخب مردم در مجلس یازدهم 
تأکید کرد: تاکنون کاندیداهاى ریاست مجلس وعده اى براى 

حضور زنان در هیئت رئیسه ندادند.
آزاد با اشــاره به برنامه زنان براى حضور در هیئت رئیســه 
کمیســیون ها، گفــت: در میــان زنان مجلــس یازدهم 
صحبت هایى براى حضور زنان در هیئت رئیسه کمیسیون ها 
شده است. حضور زنان در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه 
کمیسیون ها در میان نمایندگان مجلس مطرح شده است. اما 

نمى دانیم چقدر مورد استقبال قرار بگیرد. 
اما و اگر بر سر تشکیل فراکسیون زنان

آنگونه که از خبرها بر مى آید فراکســیون زنان مجلس هم 
هنوز پا نگرفته است. پروین صالحى مبارکه، منتخب مردم 
مبارکه در مجلــس یازدهم مى گوید: تاکنــون تنها بحث 
مقدماتى تشکیل فراکسیون زنان مطرح شده است. زنان 50 
درصد از جامعه ما را تشکیل مى دهند و شرایط، ویژگى ها و 
نیازهاى خاص خودشان را دارند. بنابراین تشکیل فراکسیون 
زنان براى پیگیرى حقوق این قشــر از جامعه از سوى 16 یا 
17 نماینده زن ضرورى و الزم اســت. البته تاکنون 16 زن 
به مجلس یازدهم راه یافتند اما انتخابات در کرج به مرحله 
دوم کشیده شــده و احتمال دارد خانم آجورلو نیز به مجلس 

یازدهم راه یابند.
او در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون زنان مجلس یازدهم 

جلسه اى با یکدیگر داشتند؟ اعالم کرد: خیر، تاکنون جلسه 
رسمى نداشتیم و تنها صحبت هاى ابتدایى به منظور تشکیل 

فراکسیون زنان مطرح شده است.
صالحى در خصوص اینکه چه کســى به دنبال تشــکیل 
فراکســیون زنان اســت؟ گفت: دو نفر از دوستان تشکیل 
فراکسیون زنان را دنبال مى کنند. یک بار اعالم کردند که 
جلسه اى تشکیل مى شود که به دلیل کرونا این جلسه هم 
تشکیل نشد. این جلسه به زمان دیگرى موکول شد اما هنوز 
زمان آن اعالم نشده است. خانم الهیان، نماینده تهران یکى 
از زنانى است که به دنبال تشکیل فراکسیون زنان در مجلس 

یازدهم هستند.
در حالى که پروین صالحى، منتخب مردم مبارکه مى گوید 
الهیان به دنبال تشکیل فراکسیون زنان است اما او به صورت 
کلى اقدام براى تشکیل فراکسیون زنان را رد مى کند. زهره 
الهیان اظهار نظر در خصوص تشــکیل فراکسیون زنان را 
زود هنگام عنوان کرد و گفت: تاکنون اقدامى براى تشکیل 

فراکسیون زنان مجلس یازدهم انجام نشده است.
الهام آزاد، منتخب مردم نایین در مجلس یازدهم هم درباره 
تالش ها براى تشکیل فراکســیون زنان گفت: تعداد زنان 
مجلس یازدهم 16 نفر و اندك است. فراکسیون زنان تشکیل 
نشده است. بعد از تشکیل مجلس یازدهم، فراکسیون زنان 
تشکیل مى شود و با رأى گیرى رئیس فراکسیون انتخاب 

مى شود.
او ادامه داد: 16 زن مجلس یازدهم جلســه اى داشتیم و به 
وحدت و اتحاد خوبى رسیدیم و هیچ وقت هم فکر نکردیم 
که چه کسى رئیس فراکسیون باشد. تاکنون صحبت هایى 
که انجام دادیم در خصوص این بوده کــه  چه کارهایى را 
مى خواهیم در فراکسیون زنان انجام دهیم. اما انتخاب رئیس 

فراکسیون بعد از آغاز به کار مجلس انجام مى شود.
منتخب مردم نایین، در خصوص اینکه لیدر شــکل گیرى 
فراکسیون زنان چه کسى است؟ تأکید کرد: همه زنان براى 
تشکیل فراکسیون زنان دغدغه مند هستند. تاکنون هم بحث 

لیدرى مطرح نبوده است./1896

از حادثه شــلیک ناو جماران به ناوچه کنارك چند روز 
مى گذرد و هنوز به سئواالت بسیارى پاسخ داده نشده 
است.  از جمله ســه روز پس از حادثه شلیک به ناوچه 
کنارك، فیلمى منتشر شــد که چند ماهیگیر ماجراى 
کمک به بازماندگان حادثه را روایت مى کردند. آنگونه 
که یکى از ماهیگیران گفته آنها مشــغول ماهیگیرى 
ورزشى بوده اند و ساعت 3 بعد از ظهر، دودى را در 10 
مایلى خود مى بیننــد. او توضیح مى دهد که آنها گمان 
مى کردند لنــج آتش گرفته، چون تعداد کشــتى ها در 

محدوده زیاد بودند.

به گزارش «رویداد24»، ماهیگیران توضیح مى دهند 
که یک ساعت و خرده اى طول کشیده تا به کشتى آتش 
گرفته (ناوچه کنارك) برسند. نکته مهم این است که 
در مدت زمانى طوالنى هیچ خبرى از نیرو هاى دریایى 
نظامى نیست. یعنى ناوى که موشک را شلیک کرده، 
حتى در فاصله یک ساعت و خرده اى بررسى نکرده که 
بداند به چه هدفى شــلیک کرده است! نکته عجیب تر 
آنکه هلیکوپتر امداد ارتش در زمان مانور، حدود چهار 
ساعت بعد حاضر مى شوند! این یعنى در محدوده مانور 

حتى هلیکوپتر هاى امدادى آماده نبوده اند.

نکته مهمترى که در فیلم ماهیگیران ورزشى باید به آن 
دقت کرد، این است که یک قایق ورزشى در محدوده 
مانور دریایى ارتش چه مى کرده اســت؟ آیا مگر قرار 
نیست بر اساس پروتکل هاى نظامى، محدوده مانور ها 
از تردد هاى غیرنظامى پاك شود؟ اگر چنین است پس 
این سئوال مطرح مى شود که قایق چه مى کرده است. 
اگر قایق هاى غیر نظامى حضور داشــته اند، ســئوال 
مهمتر این اســت که چرا در این محدوده مانور برگزار 

شده است؟
شائبه هایى که این موضوع ایجاد کرده، این سئوال را 

در ذهن مطرح مى کند که آیا اساسًا مانورى در کار بوده 
یا خیر. شواهد نشان مى دهد نه محدوده، محدوده مانور 
بوده و نه اقدامات پس از آن (به لحاظ آمادگى نیروها) 

نشانى از مانور داشته است./1897

پس از زمین لرزه دماوند، بازار شــایعات درباره زلزله هاى 
بزرگ در تهران دوباره داغ شــد. این شــایعات این بار به 
احتماالت اکتفا نشــده و ادعا مى کنند امروز یا فردا زلزله 
به بزرگى 6 ریشتر باعث ویرانى تهران و شهر هاى اطراف 

مى شود.
این مســئله باعث ایجاد ترس و نگرانى هاى بسیارى در 
میان پایتخت نشینان شده اســت، اما به گفته یک زلزله 
شناس، هیچکس نمى تواند زمان زلزله را پیش بینى کند 
وسال هاست که احتمال وقوع زلزله شدید در تهران وجود 

دارد؛ بنابراین تمام این ادعاها، دروغ است.
محمد زارع درباره زمین لرزه دماوند گفت: بررسى هاى لرزه 
نگارى منطقه دماوند نشان مى دهد، گسل مشاء فعال است 
و توانایى ایجاد زلزله هایى به بزرگى 7 ریشــتر را دارد. وى 
افزود: تا پیش از زلزله نوزدهم اردیبهشت، احتمال اینکه یک 
زلزله بزرگ در این منطقه رخ دهد، وجود داشت، اما وقوع این 
زمین لرزه تغییراتى در نتایج تحقیقات به وجود آورد و حاال 
احتمال اینکه در این منطقه زلزله هایى به بزرگى 7 ریشتر به 

وقوع پیوندند؛ کمى بیشتر شد.

طلسم  مى شکند؟

البى نمایندگان زن اصفهان 
براى حضور در هیئت رئیسه مجلس

قایق ماهیگیرى در محدوده مانور ارتش چه مى کرد؟

احتمال وقوع زلزله شدید در تهران بیشتر شد

بزرگ ترین باند قاچاق دختران ایرانى به خارج از کشــور 
توسط پلیس امنیت عمومى ناجا شناسایى شد و به دام افتاد. 
این گروه تبهکار به سرکردگى فردى با نام مستعار «الکس»، 
به مدت سه ســال و با توجه به ارتباطات گسترده خود در 
کشورهاى مختلف، دختران ایرانى را به منظور بهره کشى 
جنسى از آنان به خارج از کشور قاچاق مى کرد و به فروش 

مى رساند.
فعالیت هاى مجرمانه و ضد ملى این گروه تبهکار در تمام 

مدت سه ســال تحت رصد اطالعاتى نیروى انتظامى قرار 
داشــت و این نهاد پس از انجام اقدامات پیچیده اطالعاتى 
و هماهنگى هاى الزم با پلیس اینترپل، الکس، ســرکرده 
این باند جنایتکار را در مالزى دستگیر و به کشور منتقل کرد.
گفتنى است عالوه بر دستگیرى نفر اول باند قاچاق دختران 
ایرانى، تمام افراد این باند در داخل و خارج کشور نیز طى یک 
عملیات اطالعاتى توسط پلیس امنیت عمومى ناجا دستگیر 

و تحویل مراجع قضایى شده اند.

بازداشت رئیس بزرگ ترین باند قاچاق دختران 

آیت ا... سید محمدمهدى میرباقرى، نماینده مردم البرز 
در مجلس خبرگان رهبرى در ســخنرانى خود در حرم 
حضرت معصومه(س) با ابراز امیدوارى براى بازگشایى 
حرم هاى مطهر گفت: رفت و آمد به حرم هاى مطهر و 
باز بودن آنها سبب نزول رحمت است. باز بودن این درها 
رفع بال مى کند و هزار خیر از حرم امام(ع) نازل و تقسیم 
مى شود، متأسفانه فعًال محروم هستیم و محروم شدن از 

این مشاهد مشرفه بلیه بزرگى است.

نماینده خبرگان رهبرى با بیان اینکه حرم هاى مطهر، 
مساجد و هیئت ها مراکز نزول رحمت الهى است، اظهار 
کرد: تعطیل بودن اماکن دینى بلیه اى است که باید براى 
رفع آن دعا کنیم، اگر هم فعًال شرایط فراهم نیست نباید 
از مشــاهد غفلت کنیم بلکه باید به زیارت و توجه به آن 
اهتمام داشته باشیم، همچنین باید نگران باشیم که چرا 
محروم شده ایم و نباید نســبت به این مسئله بى تفاوت 

باشیم./1898

نماینده خبرگان: باز بودن حرم هاى مطهر رفع بال مى کند 

محمد جواد ترابى، خبرنگار حوزه علم و چند کاربر دیگر در 
حساب هاى توییترى شان این تصاویر را منتشر کرده اند. 
این دو تصویر در فاصله کوتاهى از یک درخت و در نبودش 
گرفته و منتشر شده  اند. تک درخت کهن، در شیب مالیم 
یک تپه در روستاى لولو بخش سوسن شهرستان ایذه در 
استان خوزستان که مانع فرسایش خاك و عامل زیبایى 

این طبیعت بود، درختى که دیگر نیست!

ماجراى تلخ
 تک درخت تنها
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معرفى مسئول نهاد رهبرى 
در دانشگاه هاى استان 

طى جلسـه اى بـا حضـور حجت االسـالم مصطفى 
رسـتمى، رئیس نهاد نمایندگى مقـام معظم رهبرى 
در دانشگاه هاى کشور و رؤساى دانشگاه هاى استان 
اصفهان؛ ضمن تکریم حجت االسالم جعفرعمادى، 
حجت االسـالم مرتضى خوشـنویس زاده بـه عنوان 
رئیس دفتـر نهاد نمایندگـى مقام معظـم رهبرى در 

دانشگاه هاى استان اصفهان معرفى شد. 

کسى مدرسه نمى رود!
مدارس اسـتان اصفهان از ابتداى هفتـه بنا به اعالم 
سـتاد ملى مقابله با کرونا بازگشـایى شـده اسـت اما 
دانش آمـوزان به دلیل تـرس از ابتال به ایـن بیمارى 
از حضـور در کالس درس خـوددارى مـى کننـد.  بر 
ایـن اسـاس بسـیارى از مدیـران و معلمـان همانند 
روزهاى عادى به موقع در مدارس حاضر مى شـوند 
ولى بـا حضـور انـدك دانش آمـوزان در کالس هاى 

درس مواجه شده اند.

2 پسر بچه دوقلو غرق شدند
2 بـرادر دوقلوى 2/5 سـاله عصر یک شـنبه در یک 
استخر کشاورزى در روستاى«ابوالخیر» شهر ورزنه 
از توابع شهرستان اصفهان غرق شدند. مدیر حوادث و 
فوریت هاى پزشکى استان اصفهان در این باره گفت: 
پس از اعالم این حادثه در ساعت 17 و 5دقیقه به اتاق 
فرمان اورژانس، دو واحد امدادى به محل اعزام شدند. 
غفور راسـتین افزود: این دوکودك پیش از رسـیدن 
واحدهاى امدادى جان خود را از دسـت داده بودند اما 
براى بررسى بیشتر به درمانگاه شهر اژیه منتقل شدند.

ایزو براى فوالد سفیددشت 
شـرکت فوالد سفیددشـت چهارمحـال و بختیارى 
موفـق به اخـذ گواهینامه سیسـتم مدیریـت کیفیت 
براسـاس اسـتاندارد ISO 9001:2015 از شـرکت 
SGS شـد. محمود اربـاب زاده، مدیرعامل شـرکت 

فـوالد سفیددشـت چهارمحـال و بختیـارى ضمـن 
تأیید این خبر گفت: با توجه به شرایط شیوع ویروس 
کرونا و بـا رعایت کلیـه پروتکل هاى مربـوط به این 
امر، در روزهاى20 و 21 اردیبهشـت ماه سال جارى، 
جلساتى از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. ممیزان 
شرکت SGS  شرکت را مورد ممیزى قرار دادند و این 
گواهینامه را به شرکت فوالدسفید دشت چهارمحال 

و بختیارى اعطا کردند.

افزایش ظرفیت پست
 20/63 کیلو ولت کهندژ

65 میلیـارد ریـال هزینـه ظرفیـت پسـت  بـا 
20/63کیلوولت کهندژ افزایش یافـت. معاون طرح 
و توسعه شرکت برق منطقه اي اصفهان گفت: پست 
20/63 کیلوولت کهندژ ، واقع در غرب شهر اصفهان 
برقـدار و در مجموع ظرفیت پسـت بـه 80 مگاولت 
آمپر افزایش یافت. امین مقـدس هدف از اجراى این 
طرح را افزایش قابلیت اطمینان برق رسـانی وتأمین 
برق متقاضیان تجاري، خانگی و کشاورزي منطقه و 
کمک به توسعه پایدار منطقه دانست و افزود: با توجه 
به کامل بودن ظرفیت این پسـت، افزایش ظرفیت و 

نصب ترانس ها در دستور کار قرار گرفت.

دستگیري سارق لودر
سارق یک دستگاه لودر به ارزش 20 میلیارد ریال در 
شاهین شهر شناسایى و دستگیر شد. فرمانده انتظامی 
شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: مأموران گشت 
انتظامی پاسگاه مورچه خورت حین گشتزنی در محور 
تهران-اصفهـان بـه یک دسـتگاه کامیون کشـنده 
ایویکو که حامل یک لودر بود مشـکوك شـدند و آن 
را متوقـف کردند. سـرهنگ حسـین بسـاطی افزود: 
متهم که قصد فرار داشت در عملیات ضربتى مأموران 
دستگیر شـد. وى گفت: در بررسـى ها مشخص شد 
این فرد لودر را از استان تهران سرقت کرده و در حال 

انتقال آن به اصفهان بوده است.

خبر

مجید رضائیان در وبینار «روزنامه نگارى پســاکرونا» که 
توسط فرهنگسراى رسانه وابســته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار شد، اظهار 
کرد: در روزنامه نگارى پساکرونا و با تجلى وب هوشمند 
تغییرات مهمى در رسانه اعم از مطبوعات، وب و رسانه هاى 
دیدارى شنیدارى اتفاق خواهد افتاد که علت در تغییر محیط 
و تأثیر بر مخاطب است.  بنیانگذار روزنامه نگارى تحلیلى 
در ایران با بیان اینکه در عصر پساکرونا، نیازهاى مخاطب 
بر خواســت هایش ســبقت مى گیرد، ابراز کرد: بیمارى 
کرونا اولویت هاى مخاطب را تغییرداد و تعریف تازه اى از 
همکارى و همبستگى جمعى و اهمیت دادن سیستم هاى

 حکومتى به منافع ملت و حقوق شهروندان مطرح شد. 
وى افزود: فرم هاى روزنامــه نگارى اعم از خبر، گزارش، 
گزارش خبرى، مصاحبه، یادداشت، سرمقاله، مقاله و نقد و 
فرم هاى مکمل مانند طنز، تصویر و کاریکاتور و حتى فرم 
تیتر به نیاز مخاطب پاسخ نخواهند داد و دستخوش تغییرات 

جدى خواهد شد. 
از نظر بنیانگذار روزنامه «ایران» ، در عصر پساکرونا، صنعت 
رسانه و سازمان رسانه از نوع کسب درآمد، پوشش دهى به 
رویدادها، انتخاب ســوژه ها، پردازش، فرم نگارشى تغییر 
خواهد کرد و روزنامه نگارى روز به روز متفاوت و متکامل 

مى شود.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: کار مرمت گنبد مسجد امام (ره) تا 

پایان سال جارى به اتمام مى رسد.
فریدون اللهیارى اظهار کرد: گنبد مسجد امام (ره) داراى 
16 ترك اســت که دو ترك باقیمانده آن نیز در مراحل 

پایانى مرمت خود به سر مى برد. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان با اشاره به شروع دوباره مرمت گنبد مسجد 
شیخ لطف ا... گفت: براى مرمت این گنبد، یک تیم قوى و 
فنى در سطح ملى جمع آورى شده که مرمت این بنا را به 

صورت کامًال اصولى و استاندارد انجام دهند.

وى ادامه داد: ممکن اســت به مانند مرمت بخش قبلى 
گنبد مسجد شیخ لطف ا... ، باز هم شاهد دو رنگ شدن آن 
به علت پاکسازى و شستشوى کاهشى هاى گنبد باشیم 
اما این بار تمهیداتى اندیشیده شده که این موضوع نمود 

کمترى پیدا کند و حاشیه هاى قبل را نداشته باشد.
الهیارى همچنین از پیشرفت 85 درصدى عملیات مرمت 
گنبد مدرسه چهارباغ خبر داد. وى تصریح کرد: عملیات 
مرمت دو ترك این گنبد از اوایل خرداد ماه سال جارى 
آغاز شــده و امید مى رود تا پیش از پایان سال، این گنبد 
زیبا و تاریخى نیز از حصار هشــت ساله داربست ها آزاد

 شود.

سرنوشت 3 گنبد جهانى
 در اصفهان

عصر پساکرونا روزنامه نگارى 
را به خردورزى مى کشاند

مجرى طرح گیاهان دارویى وزارت جهاد کشاورزى به 
کشــاورزان توصیه کرد اگر در فروش گل محمدى به 
دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکل مواجه شدند، غنچه و 
گلبرگ هاى این گیاه را خشک کنند تا در فرصت مناسب 

صادرات آن از سر گرفته شود.
حسین زینلى با بیان اینکه برداشت گل محمدى از ابتداى 
اردیبهشت شروع مى شود و تا اواســط تیرماه ادامه دارد، 
اظهار کرد: بیشترین سطح زیرکشت گل محمدى مربوط به

 استان هاى فارس، کرمان، اصفهان و بعد از آن استان هاى 
خراسان رضوى، آذربایجان شرقى و مرکزى است.

وى با اشاره به اینکه بیشترین سطح تولید گل محمدى 
متعلق به استان اصفهان است، گفت: در حال حاضر سطح 
زیرکشت گل محمدى در کشــور حدود 27 هزار هکتار 
است و رتبه یک سطح زیرکشت گل محمدى در جهان 
متعلق به ایران است. به گفته او به نظر مى رسد تا کنون 
بین 20 تا 25 هزار تن گل محمدى از مزارع برداشت شده 

و حدود 20 هزارتن دیگر نیز برداشت خواهد شد.

وى تصریح کرد: برداشت این گیاه نیروى کار بسیارى نیاز 
دارد. یکى از مشکالتى که از گذشته هم وجود داشته و در 
حال نیز وجود دارد، این است که در این فصل نیروى کار 
بسیار کم است. خصوصاً با شیوع کرونا نیز تعداد کارگران 

کاهش پیدا کرده است. 
مجرى طرح گیاهان دارویى وزارت جهاد کشــاورزى 
در بخش دیگــرى از صحبت هایش گفــت: کرونا در 
چندین بخش به گل محمدى خســارت زده است. اول 
اینکه در بســیارى از مناطق،  کارگران برداشــت این 
گیاه از افراد غیربومى هستند که با شیوع ویروس کرونا 
محدودیت هایى در انتقال نیروى کارگرى اعمال شد. از 
طرفى کارگران یا گلکاران معموًال در مزارع گل محمدى 
در چادرهایى اسکان موقت دارند و صبح زود نیز برداشت 
گل را انجام مى دهند ولى امسال براى جلوگیرى از تراکم 

جمعیت محدودیت هاى اسکان ایجاد شد.
وى در ادامه با بیــان اینکه گل محمدى به توریســت 
وابسته اســت، عنوان کرد: هنگامى که فصل برداشت 

گل محمدى مى شود، توریست ها از نقاط مختلف براى 
بازدید از برداشــت این گل  و گالب گیــرى مى روند و 
از گل و گالب بخش ســنتى خرید مى کنند. امسال اما 
فروش گل و گالب به شــکل ســنتى به شدت کاهش 

پیدا کرده است.
این مقام مســئول در وزارت جهاد کشاورزى بیان کرد: 
فروردین و اردیبهشــت فصل پرفروش گل محمدى و 
گالب است ولى شــیوع کرونا باعث شد که حمل و نقل 
گالب در داخل و خارج کشــور با مشــکالتى مواجه و 
گالب در کارخانجات دپو شود و همین امر باعث کاهش 

نقدینگى در صنایع تبدیلى این محصول شد.
زینلــى در ادامه به قیمت گل محمدى و گالب اشــاره 
کرد و گفت: قیمت مصوب و تأیید شــده گل محمدى 
 به ازاى هر کیلو گل 12 هزار و 500 تومان اســت. اما به 
دلیل اینکه صنایع تبدیلى در برخى استان ها وجود ندارد 
و حمل و نقل با مشکالتى مواجه شده قیمت گل کاهش 

یافته است.

تأثیرات کرونا بر 
صنعت گل محمدى اصفهان ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 

شهردارى اصفهان از وقوع 209 حادثه و حریق طى یک 
هفته اخیر در اصفهان خبر داد.

فرهاد کاوه آهنگــران با اعالم افزایــش 46 درصدى 
مجموع حریــق و حوادث طى یک هفتــه اخیر اظهار 
کرد: على رغم آموزش هاى ارائه شده و انجام اقدامات 
پیشــگیرانه از 20 تا 26 اردیبهشــت شــاهد افزایش 
چشمگیر حوادث در شهر اصفهان بودیم. وى با تأکید 
بر اینکه در دوران قرنطینه شــاهد کاهش حوادث در 
اصفهان بودیــم، تصریح کرد: این در حالى اســت که 
طى یک هفته اخیر 82 حریق گزارش شــده است که 
این آمار در مدت مشابه سال گذشــته 56 حریق بوده 

است.
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه طى یک هفته اخیر 127 
مورد حادثه در شهر اصفهان گزارش شده است، ادامه داد: 
این آمار در مدت مشابه سال گذشته 112 مورد بوده است. 
کاوه آهنگران اضافه کرد: باید توجه داشت که در حوادث 
آسانسور، تصادف، گیر کردن حلقه در انگشت، حریق در 
اماکن صنعتى و سقوط درخت کاهش آمار و در حوادث 
مانند محبوس شدن در اماکن، حریق منزل مسکونى، 
مهار یا نجات حیوانات، حریق وسیله نقلیه، حوادث مرتبط 
با ســاختمان، رؤیت مار، گیر کردن و یا سقوط از کوه، 

اماکن تجارى و حریق ضایعات افزایش آمار داشته ایم.

معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان گفت: طبق 
آخرین آمار بهزیستى 3800 زوج در نوبت دریافت فرزند 

و طى مراحل فرزندخواندگى هستند.
مجتبى ناجى در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه ســال 
گذشته حدود 75 مورد واگذارى کودك به متقاضیان 
فرزندخواندگى انجام شد، افزود: این واگذارى شرایط 
خاصى دارد و زوجینــى که فرزند ندارنــد در اولویت 
هســتند بعد از این گروه زوجین داراى فرزند و سپس 
زنان مجرد باالى 30 سال مشمول دریافت فرزند پس 

از این دو گروه هستند.
معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان با تأ کید بر 
اینکه شکل دیگرى از واگذارى فرزند هم وجود دارد، 
تصریح کرد: بســیارى از این کودکانــى که در اختیار 
بهزیستى قرار مى گیرند بدسرپرســت هستند بدین 
معنا که داراى سرپرست و هویت هستند اما سرپرست 

مؤثرى ندارند که این کودکان را بهزیســتى در قالب 
طرح امین موقت به خانواده هاى متقاضى داراى شرایط 

واگذار مى کنند.
وى با اشاره به اینکه سال گذشــته 26 زوج متقاضى 
واگذارى فرزند به آنها به شکل امین موقت بودند، اظهار 
کرد: ممکن اســت این کودکان در آینده هم شرایط 
برگشت به خانواده زیستى خود را احراز نکنند که در این 

صورت با خانواده دوم خود خواهند ماند.
وى با اشــاره به اینکه هر گونه خرید و فروش کودك 
نوعى کودك آزارى اســت، افزود: تمام واگذارى هاى 
کودك باید از طریق رسمى و قانونى باشد، در سال هاى 
گذشته موارد محدودى از این موضوع اتفاق مى افتاد 
هرچند این مورد در استان اصفهان چندان نمود خاصى 
نداشــته و موارد زیادى از این خرید و فــروش به ما 

گزارش نشده است.

در رابطه با ایمنى راه هاى استان اصفهان، فرزاد دادخواه، 
معاون راهــدارى اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى اســتان اصفهان با بیان اینکه عمده ســهم 
تصادف ارتباطى با جاده ندارد، یادآور شد: بیش از 80 
درصد تصادف هاى استان اصفهان در بزرگراه ها اتفاق 
مى افتد که راه هاى ایمنى شناخته مى شوند و معموًال به 
دلیل خواب آلودگى یا عدم توجه به جلو از سوى راننده 
رقم مى خورد، شــاید دلیل اصلى آن وسعت استان و 
جاده هایى است که در مناطق کویرى واقع شده است. 
طبق بررسى صورت گرفته از سوى پلیس راهنمایى و 
رانندگى بیشترین علل وقوع تصادفات در شهر اصفهان 

عدم توجه به جلو با اختصاص سهم 18.8 درصدى از 
کل تصادفات اســت؛ همچنین پرحادثه ترین ساعات 
شبانه روز ساعت 2 الى 4 بعد از ظهر با اختصاص سهم 

12 درصدى از کل تصادفات است.
محمدرضا محمدى، رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى 
اســتان اصفهان با بیان ایــن اعداد و ارقــام، اعالم 
کرد: عابــران پیاده با اختصاص ســهم 17 درصدى، 
موتورسیکلت با اختصاص ســهم 3 درصدى و دیگر 
وسایل نقلیه با اختصاص ســهم 1/5درصدى از کل 
جانباختگان تصادفــات فوتى را به خــود اختصاص 

داده اند.

میدان امام حسین(ع) در مرکز شهر اصفهان و یکى از 
پرترددترین نقاط این شهر، چند سال به دلیل عملیات 
اجرایى خط یک قطارشهرى در حصار بود، اما سرانجام 
با اتمام عملیات عمرانى خط یک قطار شــهرى، این 
میدان نیز از حصار خارج و از چهره جدید آن رونمای ى 
شد. براى زیباسازى این میدان همچنان نسخه قدیمى 
زیباسازى شهرى یعنى آبنما پیچیده شده، درحالى که 
قدرت ا... نوروزى، شــهردار اصفهان 23 اردیبهشت 
ســال 1397، از ممنوعیت آبنما در پروژه هاى جدید 

شهرى خبر داده بود.
محمد فیض، مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى 
شــهردارى اصفهان در این باره به «ایسنا» مى گوید: 
حوضى که در این میدان طراحى شــده به آب فراوان 
نیاز ندارد و اصًال آبگیر نیســت، چــون ارتفاع حوض 
بزرگ آن فوق العاده کم است، به طورى که آبگیرى 
و ارتفاع این حوض حدود 15 تا20 ســانتیمتر و بیشتر 

در حد آبنماست.
فیض ادامه مى دهــد: از مزایاى این طرح مى توان به 
بازچرخانى آب اشاره کرد و آب مورد استفاده، مستقیمًا 
وارد فاضالب نمى شود، همچنین آب مورد استفاده آن، 
اندك است و از چاه تأمین مى شود که قابلیت استفاده 

در فضاى سبز اطراف را دارد.
مدیرعامل ســازمان نوسازى و بهســازى شهردارى 
اصفهــان درباره اینکه چــرا با وجود اینکه شــهردار 
اصفهان در اردیبهشت سال 97، احداث آبنما در شهر 
اصفهان را ممنوع اعالم کرد، این موضوع در طراحى 
میدان امام حســین(ع) مدنظر قرار نگرفت، مى گوید: 
میزان آب مصرفى آبنما از میزان آب مصرفى در یک 
خانواده ســه یا چهار نفره در عرض 24 ساعت، کمتر 
است. ما نباید از آن طرف پشت بام بیافتیم و نه از این 
طرف. آبنمایى که در این میدان بهره بردارى شــده، 

دکورى و با رعایت تمام استانداردهاست.

مدیر شبکه بهداشــت و درمان بویین میاندشت از مردم 
خواست تا براى پیشگیرى از شــیوع بیمارى کرونا در 
تعطیالت پیش رو از ســفر به این شهرستان خوددارى 

کنند. 
رضا کیخایى اظهار کرد: این شهرســتان داراى شرایط 
خاصى مانند باال بودن نرخ ســالمندى و بیمارى هاى 
زمینه اى مانند دیابت و فشــار خون در بین آنهاست به 
همین دلیل با توجه به تعطیــالت پیش رو از جمله عید 

فطر از مردم مى خواهیم تا براى حفظ سالمتى ساکنان و 
خودشان از سفر به این خطه خوددارى کنند.

کیخایى با بیان اینکه پس از سفید اعالم شدن شهرستان 
بویین میاندشــت با افزایش قابل توجه حضور مسافران 
مواجه شدیم، تصریح کرد: بررسى هاى انجام شده بر روى 
بیشتر افرادى که در چند روز اخیر در بویین میاندشت به 
بیمارى کرونا مبتال شدند نشان داد که دلیل ابتالى آنها، 
مواجهه با اقوام و همشهریانى بود که خارج از شهرستان 

زندگى مى کنند و براى سرکشى به بستگان خود حتى در 
حد چند ساعت به این خطه وارد شدند.

کیخایى با بیان اینکه این موضــوع زنگ خطرى براى 
بویین میاندشــت بود، اضافه کــرد: در تعطیالت پیش 
رو با توجه به شــرایط آب و هوایى پیش بینى شــد که 
سفرها و مراجعه گردشــگران به این خطه افزایش یابد 
به  همین دلیل از مردم مى خواهیم که از ســفر اجتناب 

کنند.

209 حریق و حادثه در اصفهان طى یک هفته

3800 زوج اصفهانى در نوبت فرزندخواندگى

بیشترین دلیل تصادفات در اصفهان 

دلیل استفاده از آبنما در میدان امام حسین(ع)

به بویین میاندشت نیایید

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: شــهروندان براى جلوگیرى از افت فشــار آب در 
تابستان، سرانه مصرف را در شبانه روز 10 لیتر کاهش دهند.

ناصر اکبرى در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه مصرف آب 
مشترکین در اصفهان از ابتداى سال جارى به دلیل شیوع 
بیمارى کرونا افزایش یافته است، اظهار کرد: پیک مصرف 
آب در فروردین ماه امسال 18 درصد و در اردیبهشت ماه تا 
امروز 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 

داشته است.
وى افــزود: على رغم کاهش 4  درصــدى مصرف آب در 
اردیبهشت ماه، استان اصفهان با توجه به وضعیت منابع آبى 
و خشکسالى ها براى تأمین آب در سال هاى اخیر با بحران 
رو به رو بوده است و افزایش 14 درصدى مصرف نیز شرایط 
را براى ما دشــوارتر خواهد کرد از این رو همراهى مردم و 
مصرف بهینه آب در ماه هاى پیش رو براى جلوگیرى از افت 

فشار و مشکالت احتمالى بسیار ضرورى است.

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با بیان اینکه بر اساس آمار سال گذشــته، سرانه مصرف 
خانگى اصفهانى ها براى هر فرد در شبانه روز 149 لیتر بوده 
است، خاطرنشان کرد: افزایش 14 درصدى مصرف آب در 
سال جارى نشان مى دهد سرانه مصرف خانگى حدود 10 

لیتر نسبت به سال قبل بیشتر شده است و از این رو اگر هر 
فرد مصرف خود را در همه موارد از جمله شرب، بهداشت، 
شستشو و استحمام 10 لیتر کاهش دهد از بحران پیش رو 
عبور خواهیم کرد تا منابع آب جدیدى که در حال پیگیرى 
است مشکل اساسى شرکت آب و فاضالب شهر و استان 

اصفهان را مرتفع کند.
وى با بیان اینکــه در صورت تداوم رونــد کنونى مصرف 
احتمال افت فشــار آب در تابســتان دور از انتظار نیست، 
تصریح کرد: شــرکت آب و فاضالب بــراى جلوگیرى از 
مشکالت احتمالى اقدامات فنى در دستورکار قرار خواهد 
داد اما اگر مردم با درست مصرف کردن آب، همراهى کنند 

قطعاً مشکلى براى تأمین آب در تابستان نخواهیم داشت.
معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: اگر مردم رویه کنونى را ادامه دهند شرایط افت فشار 
آب در اصفهان ازحداقل مشکالتى است که با آن رو به رو 

خواهیم بود.

احتمال افت فشار آب اصفهان در تابستان 
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پوران درخشنده، کارگردان ســینما با اشاره به تغییر تفکر 
جامعه پس از شــیوع کرونا اذعان کرد: بدون شک بعد از 
گذشت این سه ماه و خانه نشــینى قشر عظیمى از مردم، 
موضوعات در ســینما و مفاهیم اصلى به طور کلى تغییر 
خواهند کرد، بدون شک سینماى پســاکرونا با سینمایى 
که قبًال به چرخه خود ادامه مى داد بــى نهایت متفاوت 

خواهد بود.
کارگردان فیلم «هیس! دخترها گریه نمى کنند» در همین 
رابطه ادامه داد: ما در دوران سینماى پساکرونا موظفیم تا 
آثار متفاوتى را بسازیم زیرا خانه نشینى و قرنطینه خانگى بر 
فرهنگ جامعه تأثیر فراوانى گذاشته است، این خانه نشینى 
نگاه انســان به زندگى را تغییــر داده و روابط را در مرحله 
تازه اى قرار داده است، پس ما باید بدانیم مخاطب فرداى 

سینماى ما مخاطب سال گذشته نیست. 
وى با اشاره به خانه نشــینى خود در ایام قرنطینه خانگى 
اذعان کرد: به شخصه نزدیک به سه ماه در خانه مانده ام، 
این فضاى خانه نشینى در شخص من تغییرات فراوانى را 
ایجاد کرده است، سرگرمى افراد در این دوران بسیار تغییر 
کرده و نگاه افراد جامعه از نظر من نسبت به گذشته وسیع تر 
شده است، پس مخاطبى که به تماشاى سینماى پساکرونا 
مى نشیند مخاطبى متفاوت با خواسته هایى متفاوت است 

که شاید با آثارى که پیش از کرونا اکران مى شد اغنا نشود. 
درخشنده با اشــاره به تغییر رویکرد سینماى ایران پس از 
بازگشایى ســینماها افزود: ما در ترسیم مفاهیم در سینما 
نیازمند نگاهى نو هســتیم، باید خیلى از اتفاقات را از ابتدا 
آغاز کنیم، البته این شرایط تنها به ایران ختم نشده و جهان 
درگیر آن است، کرونا همه چیز را تغییر داده است، ما باید 
آمادگى دوران پساکرونا را داشته باشــیم، این برخورد با 

مخاطب بعد از بازگشایى سینماها بسیار مهم است. 
وى ادامه داد: کرونا با وجود تمام مشــکالت خود براى ما 
بسترى مناسب براى تغییرات ایجاد کرده است، اما نکته 
آنجاست که ما باید آمادگى این تغییرات را هم داشته باشیم. 
سینماى ایران پس از کرونا تغییرات فراوانى مى کند و مهم 
آنجاست که فیلمسازان و مسئولین فرهنگى باید آماده روبه 

رویى با این تغییرات را داشته باشیم. 
کارگــردان فیلم «پرنــده کوچک خوشــبختى» جامعه 
پساکرونا را جامعه اى متفاوت نسبت به قبل خواند و افزود: 
جامعه پساکرونا جامعه قبلى نیست، نگاهش به تک تک 
جزئیات زندگى عوض شده و شــاید به بسیارى از مسائل 
کوچک که پیش تر برایش مهم نبود توجه ویژه اى نشان 
دهد، پس الزم اســت که در ساخت آثار سینمایى هم این 
تغییرات را در نظر گرفته و لحاظ کنیم زیرا ممکن است به 

یکباره از جامعه عقب بیافتیم. 
وى در همین راســتا ادامه داد: ســینماى پساکرونا دیگر 
توان اکران فیلم هاى ســاده انگارانه و ســطحى قبل را 
ندارد، مطمئن باشید مردم هم دیگر با چنین آثارى ارتباط 
برقرار نمى کنند زیرا سه ماه در خانه بوده و مدت ها به تفکر 
پرداخته اند، این تفکر صرفًا به مطالعه بر نمى گردد زیرا در 
کنار خانواده بودن و تغییر در روابط انسانى نیز به بلوغ فکرى 
مخاطب منجر مى شود.  درخشنده با اشاره به عدم تولید 
آثار کمدى گیشه در دوران پساکرونا اضافه کرد: مخاطب 
سینماى پســاکرونا دیگر به کمدى هاى سطحى ارتباط 
برقرار نمى کند، به شــوخى هاى قبلــى نمى خندد، پس 
مراقب باشــیم که دیگر نمى توانیم آثار قبلى را به خورد 

مخاطب دهیم. 
وى با تأکید بر تغییر در سلیقه مخاطبان سینما افزود: سلیقه 
مخاطبان ســینما در ایام کرونا به شدت تغییر کرده است، 
این مخاطب در ایام خانه نشینى به صورت مداوم سریال 
و فیلم دیده، کتاب خوانده و سلیقه خود را ارتقا داده است، 
مخاطبان سینما در طول این مدت سه ماهه تعداد باالیى 
از آثار سینمایى داخلى و خارجى را تماشا کرده پس با وجود 
تنوع بصرى که برایش به وجود آمده طبعًا دیگر مخاطب 

قبلى ما نیست. 

پوران درخشنده پاسخ مى دهد

سینماى پساکرونا چطور سینمایى 
خواهد بود؟

براساس تحقیقات جدیدى که توسط «باز بینگو» بر روى بیش از 3500 فیلمنامه صورت گرفته، 
«جونا هیل» به عنوان بدزبان ترین بازیگر سینما شناخته شده است. بنابر این بررسى، این بازیگر 
376 مرتبه در فیلم هایش از الفاظ رکیک استفاده کرده که بخش زیادى از آن به شخصیت او در 
فیلم «سوپربد» و شــخصیت «دانى ازاف» در فیلم «گرگ وال استریت» اختصاص دارد. «باز 
بینگو» ادعا مى کند که فیلم «مارتین اسکورسیزى» داراى 715 لفظ رکیک بوده و از این حیث در 

رتبه  اول تاریخ سینما قرار گرفته است. 
رکورد جدید هیل بدین معناست که او باالتر از همبازى اش «لئوناردو دى کاپریو» در «گرگ وال  
استریت» و «ساموئل ال. جکسون» جاى مى گیرد که «قصه  عامه پسند» او در عین غافلگیرى 
در این فهرست حاضر نیست. اما این شــخصیت «اوردل» جکسون در فیلم «جکى براون»  به 
کارگردانى «کوئنتین تارانتینو» اســت که در رتبه  اول فیلم هاى او ایستاده. هیل با افتخار این 
گزارش را در صفحه  اینســتاگرامش به اشتراك گذاشت!  براســاس این بررسى، هیل در فیلم 
«گرگ وال  استریت» در هر 1000 کلمه 22/9مرتبه یک لفظ رکیک را به کار مى برد، در حالى که 

شخصیت جکسون در فیلم «جکى براون» در هر 1000 کلمه 6/9  لفظ رکیک استفاده مى کند.
 فیلم «جواهر تراش نخورده» با بازى «آدام سندلر» نیز در این رده بندى در مقام دوم قرار گرفته و 
در آن 646 لطف رکیک استعمال شده است. دیگر بازیگران بدزبان سینما در این فهرست شامل 
«آل پاچینو»، «دنزل واشینگتن»، «بیلى باب تورنتون»، «سث روگن»، «بردلى کوپر» و «دنى 

مک براید» مى شوند.

بدزبان ترین بازیگر 
تاریخ سینما معرفى شد

فصل دوم برنامه تلویزیونى «اعجوبه ها» به تهیه کنندگى سروش گل محمدى قرار است پس از ماه 
رمضان روى آنتن برود.

10 اسفندماه بود که قسمت آخر فصل اول برنامه تلویزیونى «اعجوبه ها» به کارگردانى رضا مهرانفر، 
تهیه کنندگى سروش گل محمدى و اجراى مهران غفوریان که براى 100 قسمت در چهار فصل طراحى 

شده است، روى آنتن شبکه 3 سیما رفت.
برنامه تلویزیونى «اعجوبه هــا» یک برنامه گفتگومحــور بر پایه واقعیات بود کــه ادعاى معرفى 
استعدادهاى عجیب و غریب نداشت بلکه صرفًا توانایى هاى کودکانى را که در بازه سنى 4 تا 6 سال 

قرار داشتند به نمایش گذاشت.
همچنین به گفته تهیه کننده «اعجوبه ها»، طراحى و تولید آن به عنوان یک مســابقه تلویزیونى در 
نظر گرفته نشده بود و در هر قسمت چند کودك در برنامه حاضر مى شدند تا از خودشان، توانایى ها و 
آرزوهایشان بگویند. حال قرار است ضبط فصل دوم این برنامه ظرف چند روز آینده آغاز شود و پس از 
ماه رمضان روى آنتن برود. شنیده ها حاکى از آن است مهران غفوریان که اجراى فصل اول این برنامه 
را برعهده داشت در فصل جدید حضور ندارد و باید دید سازندگان این برنامه باز هم یک بازیگر را براى 
اجراى این برنامه انتخاب مى کنند یا از مجریان نام آشناى برنامه هاى ویژه خردساالن و کودکان دعوت 
خواهند کرد. همچنین باید منتظر ماند و دید تغییرات فصل جدید که احتماًال بدون حضور تماشاگر ضبط 
مى شود به چه صورت خواهد بود و سازندگان براى جذب مخاطب در این زمان چه خواهند کرد./1894

خداحافظى مهران غفوریان
 با «اعجوبه ها»

سریال «ایلدا» بعد از مدتى توقف، خرداد ماه در خرم آباد از سر گرفته مى شود.
«ایلدا» به کارگردانى راما قویدل و تهیه کنندگى سیدعلیرضا سبط احمدى مردادماه سال گذشته 
مقابل دوربین رفت و در حال ادامه تصویربردارى بود که به علت شرایط کرونایى جامعه متوقف 
شد. حاال اعالم شــده که تصویربردارى این ســریال بعد از مدتى توقف خرداد ماه از سرگرفته 

مى شود و با رعایت نکات بهداشتى عوامل این سریال به خرم آباد مى روند.
اواخر اسفندماه بود که تصویربردارى سریال «ایلدا» به دلیل شرایط کرونایى جامعه متوقف شد و 
خبرهایى از ابتالى یکى از بازیگران این سریال به کرونا منتشر شد و علت توقف تصویربردارى 
این سریال ابتالى این بازیگر به کرونا عنوان شد اما تهیه کننده این سریال در یک گفتگو توقف 
ساخت این سریال به دلیل ابتالى یکى از بازیگران به کرونا را رد کرد و گفت براى حفظ سالمت 

عوامل تصویربردارى این سریال متوقف شد.
ادامه تصویربردارى سریال «ایلدا» با رعایت پروتکل هاى بهداشتى تا چند روز دیگر در خرم آباد 

از سر گرفته مى شود و به زودى این سریال آماده نمایش خواهد شد.
راما قویدل، کارگردان این سریال پربازیگر است که در تجربه جدیدش سریالى با موضوع دفاع 
مقدس مى سازد و عالوه بر بازیگران سرشناس، هنرمندانى از استان لرستان هم در این سریال 

ایفاى نقش مى کنند.
 

سریال «ایلدا» خرداد ماه 
مقابل دوربین مى رود

سریال «پرگار» با قصه اى اجتماعى درباره روابط خانوادگى، تعلیم و تربیت فرزندان تولید و آماده 
پخش شده است. شبکه یک سیما پس از پخش سه سریال طنز پرمخاطب، براى ایجاد تنوع ژانر 

نمایشى، این بار سریالى ملودرام با قصه اى اجتماعى را آماده پخش کرده است.
سریال «پرگار»، قصه سه خانواده را به طور موازى روایت مى کند که مقطعى از روزگار سرگذشت 
زندگى آنها با هم  گره خورده است و خواسته ناخواسته در زندگى امروز آنها کنش هایى را ایجاد 

مى کند.
این مجموعه نمایشى از امشب سه شنبه 6 خرداد هرشب ساعت 22 و 15 دقیقه پخش مى شود. 

پنج شنبه نیز خالصه هفتگى این سریال روى آنتن مى رود.
پیش از این قرار بود «پرگار» در اواخر بهمن ماه پخش شــود که به علت برنامه هاى انتخاباتى 

شبکه یک، پخش آن به پس از ماه مبارك رمضان موکول شد.
مرجانه گلچین، فریبا کوثرى، على عمرانى، بهرنگ علوى، بابک کریمى، فریبا جدى کار، الهام 
طهمورى، مریم سرمدى، سهیال جوادى، تیما پور رحمانى، زهره نعیمى و... از جمله بازیگران این 

مجموعه تلویزیونى هستند.
سریال «پرگار» به تهیه کنندگى امیر پور رحمانى و کارگردانى شهرام شاه حسینى در 29 قسمت 

45 دقیقه اى در گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما تولید شده است.

جایگزین «زیرخاکى» 
مشخص شد

ریحانه پارسا به عنوان اولین بازیگر زن فیلم سینمایى «کوســه» به کارگردانى على عطشانى 
معرفى شد.

پارسا متولد اسفند 1377 و فارغ التحصیل رشته نمایش از هنرستان سوره است که فعالیت جدى 
در عرصه بازیگرى را با ایفاى نقش «لیال» در سریال «پدر» آغاز کرد و به شهرت رسید. پس از 
آن با ایفاى نقش در فیلم سینمایى «خوب بد جلف 2: ارتش سرى» که در بخش سوداى سیمرغ 

سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت، وارد سینما شد.
پارسا در دومین تجربه سینمایى خود در فیلم جدید عطشانى با عنوان «کوسه» به ایفاى نقش 
خواهد پرداخت. پیش تولید «کوسه» از 15 بهمن ماه و در ســکوت خبرى آغاز شده بود و قرار 
بود فیلمبردارى آن از اواسط فروردین ماه آغاز شود که با شیوع کرونا به تعویق افتاد و بر اساس 

برنامه ریزى ها اواخر خردادماه کلید زده خواهد شد.
تاکنون حضور پژمان جمشیدى، مهران احمدى و مهدى هاشــمى در «کوسه» قطعى شده و 

فیلمنامه  این اثر را پیمان عباسى نوشته است./1895

جنجالى ترین بازیگر زن 
به «کوسه» پیوست

على نصیریان در گفتگویى پیرامون آخرین فعالیت هاى 
خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر با توجه به 
گذران ایام قرنطینه همچنان در خانه به سر مى برم و سر 

هیچ کار خاصى نیستم.
وى ادامه داد: طى سه ماه گذشته و بعد از شیوع بیمارى 
کرونا پیشنهادات زیادى براى بازى در تلویزیون و سینما 
داشته ام اما به دلیل اینکه هنوز بیمارى تمام نشده هیچ 
کدام از این آثــار را قبول نکردم و بــه همین دلیل فعًال 

بیکارم.
بازیگر سریال «شــهرزاد» درباره نحوه گذراندن اوقات 
فراغت جامعه در هنگام قرنطینــه خانگى اظهار کرد: به 
شخصه در روزهایى که به دلیل کرونا خانه نشین بودم، 
بیشتر وقتم را به مطالعه کتاب پرداختم، اما نمى توانم به 

همه بگویم کتاب بخوانید زیرا شاید برخى کتاب خواندن 
را دوست نداشته باشند.

بازیگر برنده ســیمرغ بلورین جشــنواره فیلم فجر در 
همین راســتا ادامه داد: از نظر من هر فرد مى تواند 

در دوران خانه نشینى به دلیل شیوع کرونا کارى 
که به آن عالقه مند اســت را انجام دهد، برخى 
کتاب مى خوانند، برخى فیلــم مى بینند و برخى 

هم زمان خود را با خانواده شان سپرى مى کنند، این 
دوران بهترین زمان براى رسیدن به فعالیت هاى 

شخصى است.
بازیگر سریال «برادر جان» با 

تأکید بر لزوم رعایت اصول 
بهداشــتى خاطرنشان 

کرد: از نظر من حفظ سالمتى در شــرایط فعلى بسیار 
مهم است پس توصیه مى کنم که مردم 
در صورت امکان از خانه خارج نشوند، 
البته برخى براى امرار معاش از خانه 
بیرون مى آیند کــه البته طبیعى 
اســت اما در همین شرایط هم 
حفظ اصول بهداشــتى و ایمنى 

ضرورى است.

على نصیریان: بخاطر کرونا پیشنهادات را نمى پذیرم

چندى پیش مهرداد دلنوازى (آهنگساز) با همکارى علیرضا افتخارى (خواننده) قطعه اى به نام «دلتنگ باران» را منتشر کردند 
تا دلتنگى خود را نسبت به غیبت محمدرضا شجریان در فضاى موسیقى کشور اعالم کنند.

دلنوازى درباره روند ساخت این قطعه گفت: از آنجا که افرادى مانند استاد شجریان در موسیقى آواز ایران منشأ اثر هستند، وظیفه 
امثال من این است که به صورتى قدردان این استادان باشــیم. چند سالى است که استاد در بستر بیمارى است و من و آقاى 
افتخارى این احساس درونى را داشتیم که با تولید یک اثر موسیقى، دلتنگى خود به ایشان را ابراز کنیم، بخواهیم 

که زودتر سالمتى خود را به دست بیاورد، با انرژى بخواند و با خواندن خود زندگى ها را تازه کند.
او ادامه داد: در نتیجه موضوع را با دوست شاعرم، اســماعیل فرزانه که طبع خیلى خوبى هم دارد، مطرح 
کردم و خواستم شعرى بنویسد که گویاى چنین موضوعى باشد. در ادامه سعى کردم با حسى که نسبت 
به استاد شجریان داشتم، موسیقى کار را تنظیم کنم و بســازم. براى خواندن ترانه کار در ابتدا با خواننده 
دیگرى تماس گرفتم که کار را قبول نکرد، در نهایت با آقاى افتخارى همکارى کردم که ایشان نیز به دلیل 
دلتنگى ها و ارتباط قدیمى که با استاد شجریان داشت، به انجام این کار تمایل داشت. البته من آشنایى 
بیشترى با آقاى افتخارى داشتم و سال ها قبل در اوایل دهه 60 با آقاى افتخارى نخستین آلبوم ایشان به 

نام «آتش دل» را که بزرگداشتى براى استاد تاج اصفهانى بود، آهنگسازى کرده بودم.

لورین جشــنواره فیلم فجر در 
: از نظر من هر فرد مى تواند 

ه دلیل شیوع کرونا کارى 
ــت را انجام دهد، برخى 
 فیلــم مى بینند و برخى 
ه شان سپرى مى کنند، این

ى رسیدن به فعالیت هاى 

ن» با 
ول 
ن 

مهم است پس توصیه مى کنم که مر
در صورت امکان از خانه خارج نشو
البته برخى براى امرار معاش از خ
بیرون مى آیند کــه البته طبیع
ه اســت اما در همین شرایط
حفظ اصول بهداشــتى و ایم

ضرورىاست.

قطعه تقدیمى به شجریان با صداى افتخارى
 چگونه شکل گرفت؟ 

چندى پیش مهرداد دلنو
تا دلتنگى خود را نسبت

دلنوازى درباره روند ساخت
امثال من این است که

افتخارى این
که زود
او ادا
کرد

اس به
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قطعه
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در این ایام پرسپولیسى ها شــادمان از گل دقیقه پایانى به 
سپاهان و سالگرد قهرمانى شــان در فصل هفتم هستند، 
ســعید مظفرى زاده در آن دیدار  وقت اضافه زیاد و عجیبى 
گرفت، به گونه اى که برخى دوستان به شوخى مى گفتند 
اگر حیــدرى آن گل را نمى زد بازى هنوز ادامه داشــت!... 
بگذریم! در آن سال سپاهان بخاطر آن ترقه بحث برانگیز 
در فوالدشهر با جرایم عجیب، غیر مرتبط و بى رحمانه اى 
رو به رو شــد، از ماه ها تبعید و محرومیت از حق میزبانى در 
اصفهان گرفته تا کســر 5 امتیاز که در نهایت تبدیل به 3 

امتیاز شد و خستگى ناشى از بازى هاى بین المللى، ولى با 
همه این اتفاقات تا آخریــن ثانیه جنگید و براى حفظ عزت 
ســپاهان هیچ جا از مبارزه طفره نرفت. در سال معروف به 
هت تریک قهرمانــى فاصله مان با اســتقالل زیاد بود اما 
تا روز آخر بدون نــا امیدى فریاد جام خواهى ســر دادیم ، 
«هت تریک» را در فوتبال ایران مد کردیم و عزت سپاهان 
بیشتر و بیشتر شد.  در ســال 92 در نیمه نهایى جام حذفى 
اســتقالل را در آزادى بردیــم (اشــتباهات داورى به نفع 
آبى ها در آن دیدار را یادمان نرفته امــا بهانه نیاوردیم و در 
زمین حالشان را گرفتیم)، فینال را هم به ناگهان در ورزشگاه 

آزادى انداختند. بهانــه نیاوردیم و به مبــارزه ادامه دادیم، 
پرسپولیس را در فینال بردیم و جام طالیى شد، وداع مهدى 
مهدوى کیا در ورزشــگاه خالى از هواداران پرســپولیس با 
حضور ده هزار ســپاهانى برگزار و اینگونه عزتمان زیباتر 
شد. سال 94 و فصل چهاردهم، با اینکه هیچکس باورش 
نمى شد ولى تا روز آخر نا امید نشــده و در نهایت در میان 
شــوك و ناباورى تراکتورى ها و نفتى هاى تهران این ما 
بودیم که فریاد قهرمانى ســر دادیم و عدد 5 تبدیل به نماد 
سپاهان شــد. اگر برخى دوســتان در آن روزهاى سخت 
مسئولیت داشــتند واقعاً چه مى گفتند؟ حاال که به وضعیت 

خوب این روزهاى ســپاهان و شــرایط و 
پشتیبانى مادى معنوى فوق العاده اى که 

به همت آقایان عظیمیان و نیکفر و شــرکت 
فوالدمبارکه در دو سال گذشــته براى طالیى ها ایجاد 
شده نگاه مى کنیم احســاس خوبى براى تیم مان داریم 
که مى تــوان و باید عصــر طالیى ســپاهان را با این 
حمایت ها تکرار کنیم. مسابقات به زودى دوباره استارت 
مى خورد. نا امیدى را از خود دور کنید، اسیر بهانه ها 
نشوید، جام حذفى را حتمًا به اصفهان بیاورید و در 

لیگ برتر هم تا روز آخر از مبارزه خسته نشوید.

اسیر بهانه ها نشویم و تا روز آخر مبارزه کنیم

على پزشک سخنگوى باشگاه ســپاهان مى گوید بلیت برگشت براى چهار عضو 
خارجى باشگاه سپاهان تهیه شده است.

اخیرا زمان آغاز تمرینات تیم هاى لیگ برترى روز اول خردادماه اعالم شد و تیم ها 
پس از نزدیک به سه هفته در تاریخ 22 خردادماه تمریناتشان را از سر خواهند گرفت.

در این میان یکى از معضالت باشــگاه هاى فوتبال در ایران، بازگرداندن بازیکنان 
خارجى تیم هایشان در شرایطى است که پروازهاى خارجى هم هنوز به طور کامل 

بازگشایى نشده اند.
در ترکیب تیم فوتبال سپاهان، تاوارس و تکسیرا دو عضو کادر فنى تیم هستند که 
نزدیک به یکماه پیش با طى کردن مسیرى دشــوار از ایران به پرتغال رفتند و در 
همین برهه بود که کى روش استنلى و والدیمیر کومان هم به کشورهایشان یعنى 

برزیل و مجارستان بازگشتند.
على پزشک سخنگوى باشگاه ســپاهان در رابطه با زمان بازگشت این چهار عضو 

باشگاه، اینطور به ورزش سه پاسخ داد:فراخوان شده اند و به زودى مى آیند. حتى 
بلیت هاى برگشتشان تهیه شده است.

پزشــک درباره زمان احتمالى حضور این چهارعضو در اصفهان عنوان کرد: نهایتا 
براى شــروع تمرینات باید اینجا باشــند؛ مگر اینکه حاال یکى از آنها کمى تاریخ 
پروازش عقب و جلو باشد. ما تمرینات را با بازیکنان کامل شروع خواهیم کرد؛ البته با 
فاصله گذارى و اینکه 5 نفر 5 نفر و طبق پروتکل هاى بهداشتى تمرین خواهیم کرد.
البته این صحبت هاى پزشک سخنگوى سپاهان در شرایطى مطرح مى شود که 
پیش تر بارها شاهد تاخیر اســتنلى کى روش در ملحق شدن به تمرینات سپاهان 
بوده ایم؛ حاال بازگردانــدن چهار عضو خارجى باشــگاه از کشــورهاى پرتغال، 
مجارســتان و برزیل به ایران در شــرایط محدودیت هاى پروازى، براى باشگاه 
سپاهان نیز مانند سایر باشگاه هاى لیگ برترى، یکى از مشکالت روزهاى پیش رو 

خواهد بود.

نمره 20 برازنده اوست. شماره 20 تیم ملى را مى گوییم: «سردار آزمون». همان کسى که این روزها شایعه شده 
چندین باشگاه از سه لیگ معتبر دنیاى فوتبال خواستار او هستند. خودش اما ترجیح داده درباره این شایعات فعًال 
حرفى نزند. خانواده اش هم از سکوت او در این زمینه حمایت مى کنند، طورى که پدرش اخیراً در گفتگویى عنوان 

کرده این سکوت به علت احترام به قربانیان کروناست. 
احترام گذاشتن به قربانیان کرونایى از سوى «مسى ایرانى» در این زمانه که برخى از اهالى فوتبال ما از آنها براى 

رسیدن به اهداف خود سوءاستفاده مى کنند در نوع خود کار بسیار پسندیده اى است اما این، همه ماجرا نیست.
نمره 20 برازنده اوســت، چرا که تصمیم گرفته با بى توجهى به شایعات اخیر درباره آینده فوتبالى اش، تمام هم و 
غّمش «بازگشت خوب و موفق به زمین مسابقه» باشد. گویى سردار هر چه سنش باالتر مى رود، نسبت به قبل 
حرفه اى تر عمل مى کند. او این روزها برخالف گذشته کمتر درگیر حواشى مربوط به اسبش «سریک» و یا سگش 
شــده و به نوعى مى توانیم بگوییم تمام تمرکزش معطوف به فوتبال و تمرینات براى آمادگى حضور در میدان 
مسابقات است. همین ها هافبک ایرانى زنیت را در مسیر پیشرفت قرار داده و باعث شده در چند ماه اخیر با وجود 
اینکه رقابت هاى فوتبالى به علت شــیوع کرونا در جهان تعطیل بود، شایعه پیشنهادات بسیار از سوى لیگ هاى 

مطرح دنیا براى جذب او در صدر اخبار سایت هاى ورزشى داخلى و خارجى قرار بگیرد. 
ستاره ترکمن تبار ایران اما مى داند که این شایعات همیشگى است و «ذوق زده» نشده و 
همه چیز را در این زمینه به باشگاهش سپرده است. او معتقد است اخالقى نیست 
وقتى با «آبى آسمانى هاى روسیه» قرار داد دارد بخواهد از پیشنهادات دیگر 

تیم ها حرف بزند.
 نمره 20 برازنده اوست. حرفه اى عمل مى کند. او مى خواهد همچنان 
بدرخشد و اینطور که از شواهد پیداســت، در کدام آسمان، زیاد توفیرى 
برایش ندارد. از 17 سالگى به سرزمین تزارها کوچ کرد و چند سالى است 
به علت درخشش پیشنهادات بسیارى داشته اما تا کنون به هیچیک جواب 
مثبت نداده است، چرا که مى دانســت اگر با تجربه کم به تیم هاى مطرح 
برود احتمال نیمکت نشین شدنش بسیار زیاد خواهد بود. حاال اما به نظر 
مى رسد زمان آن رسیده که دل از روسیه بکند و به یکى 

از مشتریان پرو پا قرصش پاسخ مثبت بدهد. 
«مســى ایرانى» به لیگ جزیره عالقه دارد 
و شایعه شــده مشــتریانى هم از این لیگ 
دارد، همینطور مى گویند اتلتیکومادرید از 
اللیگا اسپانیا هم خواهان اوست. اما اولین و 
جدى ترین مشــترى ســردار تیم ناپولى 
ایتالیاست و حتى مى گویند آزمون، اولین 

بازیکن در لیست سرمربى این تیم است. 
اما مرد شماره 20 تیم ملى ایران همه چیز را 
به زنیت سپرده، چرا که تا خرداد سال آینده 
با این باشگاه قرارداد دارد و مثل یک بازیکن 
حرفه اى طبق قــراردادش عمل مى کند. نمره 20 
برازنده اوســت که در این زمینه حتى بازارگرمى هم
 نمى کنــد و به شــایعات دم نمى زند. حتمًا  شــنیده که 
«گتوزو»، اسطوره میالن چند ماهى است به دنبال این است 
که او را به تیمش ببرد اما سکوت اختیار کرده و تصمیم ندارد تا 
چیزى نهایى نشده از آن سخنى به میان بیاورد. سردار مصمم 
اســت با بهترین انتخاب از این آزمون سربلند بیرون بیاید، 
او هنگامى که پا به توپ شــده به پدرش قول داده یکى از 
بهترین بازیکن هاى دنیا شود، شاید حاال زمان آن رسیده 

به قولش عمل کند. 

سخت ترین آزمون پیش روى سردار
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وقتى با «آبى آسمانى هاى روسیه» قرار

تیم ها حرف بزند.
 نمره 20 برازنده اوست. حرفه اى عم
بدرخشد و اینطور که از شواهد پیداس
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به علت درخشش پیشنهادات بسیارى
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برود احتمال نیمکت نشین شدنش
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اســت با بهترین انتخاب
او هنگامى که پا به توپ
بهترین بازیکن هاى
به قولش عمل کند. 

دیروز خبرى در برخى رسانه ها منتشــر شد که ذوب آهنى ها دوباره با 
محرم تماس گرفته اند تا روى نیمکت آن ها بنشیند. 

خبر ورزشى در مطلبى نوشته :محرم نویدکیا را به عنوان یک سپاهانى 
مى شناسند؛ کســى که حتى بحث حضورش در سپاهان سال آینده 
مطرح است، اما جالب اینجاســت که ذوب آهن هم او را مى خواهد. 
سرى اول وقتى علیرضا منصوریان از ذوب آهن رفت و قبل از این که 
رادولوویچ بیاید، ذوبى ها با محرم صحبت کردند، ولى مسئله اینجاست 
که محرم نمى خواســت رابطه خوبش با هواداران ســپاهان خراب 

شــود و آن ها او را به عنوان یک ذوب آهنى بشناسند. حساسیت هاى 
فوتبال دوستان اصفهانى را که مى دانید؛ تا همین چند سال بحث بر سر 
این بود که سپاهان تیم اول اصفهان است یا ذوب آهن؟! حاال تصور 

کنید که اسطوره سپاهانى ها روى نیمکت ذوب آهن بنشیند و...
چند صباحى است که از مربى خارجى ذوبى ها یعنى رادولوویچ خبرى 
نیست و گفته مى شود او به خاطر شرایط کرونا به ایران نمى آید. ذوبى ها 
هم البته مدت ها منتظر او ماندند، ولى حاال که قرار است تمرینات شروع 
شود و خبرى از رادولوویچ نیست، ذوب آهنى ها دوباره با محرم تماس 

گرفته اند تا روى نیمکت آن ها بنشیند. شاید بگویید خب، محرم که یک 
بار «نه» گفته بود، اما این بار قضیه کمى فرق مى کند. شاید نویدکیا 
بدش نمى آید حاال که تنها 10 هفته از لیگ برتر مانده تجربه نشستن 
روى نیمکت یک تیم بزرگ را کســب کند. از طرفى نبرد رودرروى 
سپاهان- ذوب آهن هم انجام شده و محرم به طور مستقیم رودرروى 
تیم ســابقش قرار نمى گیرد. از طرفى او نمى خواهد از شهرش خارج 
شود. طبق شنیده هاى ما محرم از ماشین سازى هم پیشنهاد داشت، 
ولى به هر حال قضیه ذوب آهن که تیمى از اصفهان است فرق مى کند 

و کار طرفین براى هر دو طرف مى تواند جذابیت هاى بسیارى داشته 
باشد و البته به جذابیت بیشتر لیگ برتر هم کمک کند. آیا نویدکیا که 
سال هاى سال با سپاهان قهرمان شده و به شدت نزد هواداران این تیم 
محبوب است به تیم رقیب مى رود؟ آیا هواداران سپاهان با این قضیه 
کنار مى آیند؟ این ها سؤاالتى است که شاید طى روز هاى آینده جوابش 
را بگیریم، اما فراموش نکنید که محرم نویدکیا همیشه براى نیمکت 
سپاهان هم یک گزینه اســت، حتى اگر قبل از آن در هیچ تیمى کار 

نکرده باشد.

ذوب آهن دوباره سراغ اسطوره سپاهان رفت

خارجى هاى سپاهان دیر یا زود مى آیند

باشگاه ذوب آهن در تالش اســت تا سرمربى این تیم را 
به ایران بازگرداند.

بعد از اعالم سازمان لیگ درباره شروع احتمالى مسابقات 
لیگ برتر، باشگاه ذوب آهن در انتظار بازگشت رادولوویچ 

به ایران است. در روزهاى گذشته این شایعه مطرح شد 
که این مربى در شــرایط فعلى قصد بازگشت به ایران را 
ندارد، ولى مسئوالن باشگاه در تالش هستند تا رادولوویچ 
را براى بازگشت به ایران راضى کنند. این در حالى است 

که شایعاتى هم درباره مذاکره باشگاه ذوب آهن با محرم 
نویدکیا بازیکن پیشین سپاهان مطرح شده است.

مســئوالن ذوب آهن هم به بازیکنان ایــن تیم اعالم 
کرده اند که باید سه شنبه در اصفهان باشند تا در تمرینات 

گروهى شرکت کنند. هنوز زمان دقیق شروع تمرینات 
از سوى باشگاه و کادر فنى اعالم نشــده، این در حالى 
است که قرار اســت از بازیکنان ذوب آهن تست کرونا 

گرفته شود.

بازیکنان ذوب آهن تست کرونا مى دهند

دیروز خ
محرمت
خبر ورز
مى شنا
مطرح
سرى او
رادولوو
که محر

 مازیار ناظمى مدیر سابق روابط عمومى وزارت ورزش 
مدعى است اسامى بزرگى که براى جانشینى کارلوس 
کى روش در تیم ملى مطرح شد ساختگى نبود. ناظمى 
در مورد معرفى گزینه هاى نامدار براى هدایت تیم ملى 
بعد از کى روش، گفت: «در مورد کى روش باید بگویم 
مجموعه کشور و خودش بعد از 8 سال حضور در ایران 
به این نتیجه رسیدند با توجه به توقعات فى مابین امکان 
همکارى وجود ندارد. هر چه بوده با هماهنگى فدراسیون 
بوده و اسامى مطرح شده، تخیلى نبود. کى روش بزرگ 
بود و کنار ایران بزرگتر شد. اسامى بزرگى در مذاکرات 
مطرح شد. اما تحریم ها فرصت ها را از بین برد. کى روش 

در این سال ها کمک کرد. فوتبال ایران پویا و زنده است 
و روز هاى کرونایى تمام شود و ششمین حضورمان را در 

جام جهانى جشن مى گیریم.
مدیر سابق روابط عمومى وزارت ورزش در مورد ادعاى 
اخیر کى روش در باره وزیر ورزش گفت: «فدراســیون 
فوتبال مسئولیت فنى داشــته و نقش وزارت مشورتى 
است. وقتى کى روش قبل از بازى مقابل عمان در جام 
ملت ها علیه مقامات کشور و خارج از حوزه فنى خود حرف 
زد، خیلى ها همان شب به وزیر گفتند او را برکنار کند و 
حشمت مهاجرانى بیاید، ولى سلطانى فر با درایت عمل 

کرد. از کى روش انتظار داریم این بحث ها را تمام کند.

باور کنید اسامى راست بود

دروازه بــان لبنانــى ذوب آهــن گفت: فــرودگاه ها 
هنوز در لبنان بســته هســتند. فقــط هواپیمایى میدل 
ایســت(خاورمیانه) به کشــورهاى مختلف مى رود و 
لبنانى هایى را که قصد دارند به کشور برگردند را بازمى 
گرداند. اما در حال حاضر فکر مــى کنم فرودگاه ها تا 8 

ژوئن(19 خرداد) همچنان بسته باشد.
 مهدى خلیل گلر 29 ساله ذوبى ها که به تازگى پدر خود 
را از دست داده، به دلیل محدودیت هاى پروازى به خاطر 
شیوع ویروس کرونا همچنان نتوانسته است به لبنان باز 

گردد تا در مراسم تشیع پیکر پدرش حضور یابد.
در همین خصوص مهدى خلیل در گفت و گویى اظهار 
کرد: در حقیقت در حال حاضر هیچ پروازى براى بیروت 

پیدا نمى شود و همچنان باید صبر کنم.
دروازه بــان ذوب آهن در پاســخ به این ســوال که آیا 

نمى توانســته با پرواز غیرمســتقیم و توقف در یکى از 
کشــورهاى همســایه به لبنان برود، خاطرنشان کرد: 
فرودگاه هاى لبنان هنوز بسته اند. فقط هواپیمایى میدل 
ایســت (خاورمیانه) به کشــورهاى مختلف مى رود و 
لبنانى هایى را که قصد دارند به کشــور برگردند را بازمى 
گرداند. اما در حال حاضر فکر مى کنم فرودگاه ها تا 8 ژوئن 

(19 خرداد) همچنان بسته باشد.
وى افزود: شاید بتوانم ابتدا به دوحه بروم و سپس از آنجا 

راهى لبنان بشوم، ولى باید زمان دقیقى را پیدا کنم.
او با اشاره به از سرگیرى لیگ برتر و در حالى که از زمان 
آن بى اطالع بود، تصریح کرد: همچنین اگر لیگ ادامه 
پیدا کند نمى توانم به راحتى براى شروع مسابقات برگردم، 
پس باید صبور و قوى باشم. خدا انشا... به زودى تمامى 

این مشکالت را حل مى کند

سرپرســت تیم فوتبال ذوب آهن گفت: بازگشایى لیگ از 
جهاتى مثبت و از جهاتى دیگر منفى است. مشخص شدن 

وضعیت لیگ برتر مى تواند یکى از اتفاقات مثبت باشد.
محسن کرباسچى در گفت وگویى اظهار کرد: تیم فوتبال 
ذوب آهن منتظر دستور سازمان لیگ است تا بتواند تمرینات 

خود را براى بازى هاى لیگ برتر شروع کند.
وى ادامه داد: ســرمربى تیم به ایران باز خواهد گشت، اما 
زمانى که پروازهاى کشور صربستان انجام شود. وقتى که 
اجازه پروازها صادر شود در اولین اقدام سرمربى تیم فوتبال 

ذوب آهن به ایران باز خواهد گشت.
سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن اضافه کرد: بازگشایى لیگ 
از جهاتى مثبت و از جهاتى دیگر منفى است. مشخص شدن 

وضعیت لیگ مى تواند یک اتفاق مثبت باشد و ذوب آهن 
تابع تصمیمات سازمان لیگ است.

کرباسچى با بیان اینکه تصمیماتى که سازمان لیگ مى گیرد 
کارشناسى شــده اســت، افزود: ما نمى توانیم نظر زیادى 
درباره بازگشایى لیگ برتر بدهیم. بازى بدون تماشاگر در 
ورزشگاه ها جذابیت خاصى را در لیگ برتر به وجود مى آورد. 

تیم هاى پر طرفدار داراى هواداران زیادى هستند.
وى ادامه داد: حضور تماشاگران باعث هیجان و زیبایى لیگ 
مى شود، دلیل حضور نداشتن هواداران در ورزشگاه ها یک 
مسئله بهداشتى است و ستاد مبارزه با کرونا این دستور را 

اعالم کرده است.
سرپرســت تیم فوتبال ذوب آهن اضافه کرد: نمى توان تا 

زمانى که لیگ آغاز نشده پیش بینى نتایج تیم ها را انجام 
داد. تیم ذوب آهن آماده اســت و بازیکنان تمرینات خود 
را به صورت فردى انجام مى دهند تــا اینکه زمان را به ما 

اعالم کنند.

مهدى خلیل: 

باید صبور و قوى 
باشم

هم منفیه هم مثبت

مرتضى رمضانى راد

مرضیه غفاریان
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فقدان سند مالکیت 
 آقاى محمدرضا کالنترى دهقى فرزند فرج به وکالت از طرف وراث فرخ سلطان کالنترى  
باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 17635-99/02/11 به تائید دفترخانه 
182 علویجه رسیده است ، مدعى است که سند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك شماره 1185فرعى واقع در 4 اصلى  بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 73 دفتر 
23 امالك ذیل ثبت 5005 بنام اکبرکالنترى صادر و بعدا طى سند قطعى شماره 5005-

1345/06/31 دفتر 24 دهق به فرخ سلطان نامبرده صادر و تسلیم شده ومعامله دیگرى 
انجام نشده ، مى باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت بى احتیاطى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
سه شنبه 1399/02/30 ، 845242/ م الف- کفیل ثبت اسناد و امالك مهرشت سید روح 

اهللا موسوى/2/386
فقدان سند مالکیت 

 آقاى محمدرضا کالنترى دهقى فرزند فرج به وکالت از طرف وراث ماه سلطان کالنترى  
باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 17636-99/02/11 به تائید دفترخانه 
182 علویجه رسیده است ، مدعى است که سند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك شماره 1185فرعى واقع در 4 اصلى  بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 70 دفتر 
23 امالك ذیل ثبت 2961 بنام حاجى آقا کالنترى صادر و بعدا طى ســند قطعى شماره 
5005-1345/06/31 دفتر 24 دهق به ماه سلطان نامبرده صادر و تسلیم شده ومعامله 
دیگرى انجام نشده ، مى باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت بى احتیاطى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار سه شــنبه 1399/02/30 ، 845244/م الف- کفیل ثبت اسناد و امالك مهرشت 

سید روح اهللا موسوى/2/387
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى حبیــب اله براهیمى 
دادخواستى به خواسته الزام به انتقال ســند بطرفیت مجید، حمید، سعید، امید، زهرا، مینا 

همگى روستایى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 64/99 در شعبه 
ششم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 99/5/15 ساعت 9 صبح در جلسه شورا حاضر و 
در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در 
غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. م الف:  847435 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /2/399

مزایده اموال غیر منقول ( اسناد ذمه) 
شماره آگهى : 139903902141000004 تاریخ آگهى : 15/ 2 / 1399 شماره پرونده : 
139804002141000219 آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى : 9700512 مورد مزایده 
تمامت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 23634 فرعى از 406اصلى مفروز و مجزا شده از 
543 فرعى از اصلى مذکور قطعه واقع در بخش 16 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک شــاهین 
شهر استان اصفهان به مســاحت 130,37 مترمربع به حدود و مشخصات آن شماال در 
پنج قسمت  که قسمت دوم آن شرقى و قســمت چهارم آن غربى است بطول 3,32 متر 
دیواریست به فضاى پالك 475 فرعى دوم تا چهارم بطول 1,62 متر و 3,30 متر دیوار و 
پنجره است به نورگیر مشاعى و پنجم بطول 3,38 متر دیواریست به فضاى پالك 475 
فرعى شــرقا بطول 13,55 متر دیواریســت به فضاى پالك 542 فرعى جنوبا در شش 
قسمت که دوم بصورت پخ و سوم شرقى و پنجم غربى است اول تا سوم بطولهاى 5,84 
متر و 0,70متر دیوار و پنجره است به نورگیر مشاعى چهارم تا ششم بطولهاى 1,98 متر 
و 2,10 متر و 1,65 متر مربع و دیواریست به راه پله و آسانسورمشاعى  غربا در پنج قسمت 
که دوم شمالى و چهارم جنوبى است اول بطول  1,20 متر دیوار اشتراکى است با آپارتمان 
23633 فرعى دوم تا چهارم بطولهاى 0,60 متر و 0,80 متــر و 0,60 متر دیوار و پنجره 
اســت به داکت و پنجم بطول 10,56 متر دیوار اشتراکى است با آپارتمان 23633 فرعى 
مشخصات منضمات ملک پارکینگ به مساحت 15,1 به حدود اربعه شماال بطول 2,99 
متر خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ شرقا بطول 0,98 متر و 1,42 
متر و 2,65 متر به درب و دیوار انباریهــاى 23642 الى 23644 فرعى جنوبا بطول 2,99 
متر خط مستقیم مفروض است به محوطه مشــاعى پارکینگ غربا بطول 5,05 متر خط 
مستقیم مفروض است به پارکینگ 23661 فرعى انبارى به مساحت 3,77 به حدود اربعه 
شماال بطول 2,22 متر دیواریست به محوطه مشاعى پارکینگ شرقا بطول 1,70 متر درب 
و دیواریست به محوطه مشــاعى پارکینگ جنوبا بطول 2,22 متر دیوار اشتراکى است با 
انبارى 23650 فرعى غربا بطول 1,70متر دیواراشــتراکى است با انبارى 23648 فرعى 
مالکیت مهدى / غالمحسین فرزند احمد بعنوان مالک شش دانگ موضوع سند مالکیت 
اصلى بشماره چاپى 901945 سرى ب سال 93 با شــماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 
139420302035001084 کــه در صفحــه 548 دفتر امالك جلد 581 ذیل شــماره 
134953 ثبت گردیده است یک مورد بازداشــت دائم بموجب دستور شماره 9700512 
مورخ 24 / 6 / 1397 صادره از اجراى اسناد رسمى شاهین شهر به میزان ششدانگ اعیان 

بابت مهریه به نفع مریم آزادى نژاد بازداشــت مى باشــد . طبق نظر کارشناس رسمى 
دادگسترى واقع در آدرس شــاهین شــهر خ مخابرات فرعى 11 غربى پالك 29 واحد 
شمال شرقى طبقه 3 با کدپستى 78876 – 83146 مى باشد . عبارت است از یک دستگاه 
آپارتمان مسکونى واقع در طبقه سوم شمال شرقى از مجتمع مسکونى 16 واحدى داراى 
آسانسور با اســکات بتن و نماى آجرى زیرزمین پارکینگ و انبارى طبقه همکف 4 واحد 
مسکونى و سه طبقه روى آن شامل 4 واحدمسکونى اســت . آپارتمان فوق الذکر داراى 
سه اتاق با کف موزاییک و سالن کف ســنگ بدنه ها رنگ مولتى کالر پنجره ها فلزى و 
درب هاى داخلى چوب است . حمام و سرویس بهداشتى تمام سرامیک و مجزا آشپزخانه 
اپن با کف و بدنه سرامیک و کابینت ها ام دى اف و داراى هود و آبگرمکن گازى دیوارى 
مى باشد . سیستم گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر آبى انشعابات برق و گاز مجزا 
ولى مشترك است . با توجه به جمیع جهات دسترسى موقعیت متراژ طبقه واحد قدمت بنا 
نوع مصالح مصرفى ، قابلیت بهره بردارى فعلى ، وسایر عوامل موثر و شرایط روز ارزش 
ششــدانگ ملک فوق الذکر مبلغ 000 / 000 / 600 / 4 ریال معادل چهارصد و شصت 
میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد و در زمان بازدید در تصرف خانم مریم آزادى نژاد 
مى باشد . و بنابر اعالم بستانکار فاقد بیمه مى باشد که از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه 18 
/ 3 / 99 واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در شاهین خیابان مدرس به مزایده 
گذارده مى شود مزایده براى ششدانگ پالك ثبتى شماره 23634 /406 واقع در بخش 16 
شاهین شهر از مبلغ 000 / 000 / 600 / 4ریال ( چهارصدوشصت میلیون تومان) شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود . الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها با شد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض  شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوده پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه چاپ اصفهان مورخ 30/ 2 / 99 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده برنده باید مبلغ 
ده در صد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا بــه همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسائى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید 
832767 / م الف. رشید توکلى – مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/2/400 

اخطار اجرایى
محکوم علیه 1- محمد اعتصامى منش فرزند رحمان  بنشانى حاجى آباد خ والیت فرعى 
6 پالك 216 کدپستى 8319924531  2 – سعید امانى بختیاروند فرزند حیدر  مجهول 
المکان و محکوم له اشــرف محمد على جوانبخت فرزند امیر بنشانى حاجى آباد خ شاهد 
خ جهاد کوچه شهید محمد على رضایى به موجب راى شــماره 597 تاریخ 8 / 11 / 98 
حوزه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است 
محکوم علیه ردیف دوم اقاى ســعید امانى بختیاروند به حضور در دفترخانه اسناد رسمى 

و انتقال سند رسمى موتورسیکلت به شماره انتظامى 618 – 52673 بابت اصل خواسته 
و محکوم علیه ردیف اول اقاى محمد اعتصامى منش به پرداخت مبلغ 000 / 375 ریال 
بابت هزینه رسیدگى در حق محکوم له هزینه عملیات اجرایى به عهده محکوم علیهاست 
. ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   847301 /م الف.  قاضى 

شعبه دوم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/401 
اخطار اجرایى

محکوم علیه مجید علوى بلداچى فرزند حفیظ اله  مجهول المکان و محکوم له جهانبخش 
فروزنده فرزند محمد شاهین شهر بلوار کشاورز نیم فرعى 1 شرقى پالك 26 به موجب 
راى شــماره 620 تاریخ 26 / 11 / 98 حوزه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر محکوم علیه محکوم است محکوم علیه به پرداخت مبلغ 000 / 900 / 24 
ریال بابت اقساط معوقه وام در خصوص خســارت تاخیر تادیه به استناد ماده 52 قانون 
آیین دادرسى مدنى از تاریخ تقدیم دادخواست 30 / 9 / 98 لغایت زمان پرداخت براساس 
شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه 
خواهد شد در حق محکوم له پرداخت نیم عشــر دولتى هزینه اجرا که به عهده محکوم 
علیه مى باشد . ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   847318/م 
الف. مجتبى رضوانى-  قاضى شعبه 5  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/402 

حصروراثت
 زبیده زمانیان نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 872 به شرح دادخواست به کالسه 
9900199 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباسعلى زمانیان بشناسنامه 202 در تاریخ 67/1/3 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مهناز زمانیان نجف آبادى 
ش ش 1 ، 2. زبیده زمانیان نجف آبادى ش ش 872 ، 3. فاطمه زمانیان نجف آبادى ش 
ش 2445 (دختران متوفى ) ، 4. امیر زمانیان نجف آبــادى ش ش 1091419116 ، 5. 
محسن زمانیان نجف آبادى ش ش 28483 ( پســران متوفى ) 7. ایران حسناتى  نجف 
آبادى ش ش 5 (همسر ) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 849367/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/404

شرکت هواپیمایى امارات قصد دارد حدود 30 هزار نفر را 
در بحبوحه همه گیرى ویروس کرونا اخراج کند تا به این 
ترتیب در هزینه هاى خود صرفه جویى کرده باشد. در این 
صورت تعداد کل کارکنان این شرکت 30 درصد نسبت به 

105هزار نفر پایان ماه مارس کاهش مى یابد.
سخنگوى شــرکت هواپیمایى امارات گفت هنوز هیچ 
اطالعیه عمومى در مورد این تعدیل نیرو صادر نشــده 
است ولى شرکت در حال بررسى هزینه ها و منابع مالى 

موجود است.
شــرکت هواپیمایى امارات یکى از بزرگ ترین خطوط 
هوایى با پرواز هاى طوالنى مدت است که در اوایل همین 

ماه گزارش داده بود باید بــراى رهایى از بحران ویروس 
کرونا وام گرفته و میزان بدهى خود را افزایش دهد و حتى 
شاید مجبور شود اقدامات سختگیرانه ترى در پیش بگیرد.
این شرکت هواپیمایى دولتى که پروازهاى مسافرى خود 
را در ماه مارس به علت شیوع ویروس کرونا متوقف کرده 
اعالم کرد بازگشت میزان سفرها به شرایط قبل از کرونا 

حداقل 18 ماه طول مى کشد.
این شرکت گزارش داد در سال مالى منتهى به پایان ماه 
مارس 21 درصد افزایش سوددهى داشته ولى همه گیرى 
ویروس کرونا بر عملکرد آن در ســه ماهه پایانى آسیب 

رسانده است.

روند افزایش مبتالیان به بیمارى کووید-19 که تاکنون 
در 113 کشور مختلف جهان شیوع یافته، ادامه داشته و 

همچنان قربانى مى گیرد.
آمارها حاکى از آن است که شمار قربانیان کروناویروس 
جدید، عامل بیمــارى کووید-19 به رقــم 316 هزار 
و 732 نفر رســیده و تا دیروز ابتالى چهــار میلیون و 
805 هزار و 210 نفر نیــز به این بیمارى تأیید شــده

 است.
آمریکا همچنان در صدر فهرســت کشورهاى درگیر با 
بیمارى کووید-19 قرار داشته و بیشترین آمار قربانیان و 
مبتالیان به این بیمارى را به خود اختصاص داده است. 

همچنین روسیه و اســپانیا به لحاظ تعداد مبتالیان در 
رتبه هاى دوم و ســوم جاى گرفته  و انگلیس نیز پس از 
آمریکا بیشترین شمار قربانیان ناشى از کروناویروس را 
به خود اختصاص داده اســت. جایگاه ایران در این رده 

بندى، دهم است.
طبق این گزارش، همچنین کشورهاى هند با 96 هزار 
و 169 مبتال، پرو با 92 هــزار و 273 مبتال، چین با 82 
هزار و 954 مبتال، کانادا بــا 77 هزار و 2 مبتال، بلژیک 
با 55 هزار و 280 مبتال و عربستان سعودى با 54 هزار 
و 752 مبتال بیش از 50 هزار مورد ابتال را تاکنون ثبت

 کرده اند.

اخراج 30 هزار نفر 
از هواپیمایى امارات 

روسیه در رتبه دوم بیشترین 
مبتالیان جهان

داروى مؤثر در درمان کرونا 
  برترین ها| سـخنگوى سـتاد ملـى مبـارزه بـا 
کرونا در حسـاب توییتر خـود از اثربخشـى بهتر برخى 
داروها بر درمان بیماران کوویـد-19 خبر داد. کیانوش 
جهانپور در پیامى توییترى نوشـت: بر خالف هیاهوى 
اولیه، یافته  هـاى محققان ایرانى حاکى از آن اسـت که 
 فاویپیراویر تأثیر چندانـى در درمان  کوویـد-19 ندارد. 
اسـتفاده از هپارین  ها از برخى مرگ  هاى بیماران  کرونا 
در ICU جلوگیرى مى کند. فعًال بهتریـن اثر درمانى در 

بیماران  کرونا را داروى آزیترومایسین داشته است!

قدرت کشندگى کرونا 
کم شده است

  باشگاه خبرنگاران جوان | 
یک اپیدمیولوژیسـت گفت:  ویروس کرونا تاکنون 35 
مرتبه جهش پیدا کرده اسـت. طى 35 بار جهش بدون 
آنکه قدرت انتشار ویروس تغییر کند از قدرت کشندگى 
آن کاسته شده اسـت و مى توان گفت کرونا ویروس در 
دنیا با ضعف هاى عمده اى همراه شده است. محمدرضا 
محبوب فر اظهار کرد: جهش کرونا همچنین باعث تغییر 

عالئم بالینى بیمارى شده است.

با کرونا شوخى نکنید
  ایسنا| سعید طالیى، متخصص گوش، حلق 
و بینى با بیان اینکه شوخى گرفتن ویروس کرونا فاجعه 
به بار مـى آورد و شـوخى با آن مسـاوى با مرگ اسـت، 
ادامه داد: در 55 درصد موارد ممکن است افراد مبتال به 
ویروس کرونا بوده، ولى عالیم آن را نداشته باشند و در 
ظاهر سالم باشند، لذا همه مردم باید مسائل بهداشتى را 
رعایت کنند و به محض خروج از منزل، تصور کنند همه 
مکان ها آلوده است. طالیى با بیان اینکه حتى شستشوى 
سـریع صورت و بینى پس از تماس دسـت آلوده به آن 
هیچ فایده اى ندارد و فرد به ویروس مبتال خواهد شـد، 
خاطرنشـان کرد: اسـتفاده از تلفن همراه در خیابان ها، 
کیف هاى دوشـى و دستى خانم ها، اسـتفاده از انگشتر، 
دستبند و ساعت نیز سبب آلودگى ویروس کرونا مى شود 
و افراد باید از این ابزار کمتر اسـتفاده کرده و ناخن هاى 

خود را کوتاه کنند.

روى موج کووید-19

پژوهشــکده تخصصى تولید محصوالت بیولوژیکى 
دانشگاه شــیراز از بدو شــیوع ویروس کرونا پژوهش 
براى ســاخت واکســن را آغاز کــرده که بــه گفته 
عضــو هیئــت علمــى دانشــکده کشــاورزى این 
دانشــگاه هم اکنون در نیمــه راه مرحلــه تولید قرار 

دارد.
دکتر محمد هادى اسکندرى با بیان اینکه پروژه تولید 
واکسن کرونا از اسفندماه 98 در این دانشگاه آغاز شده 
اســت، ابراز کرد: براى طراحى واکسن به فراهم کردن 
امکان تجارى سازى و تولید آن اندیشیدیم؛ از همین رو 
کار را به صورتى گسترده تر آغاز کردیم؛ زیرا در شرایط 
کنونى عنصر زمان بسیار براى تیم پژوهنده اهمیت دارد 
و نمى توان تنها یک واکسن را طراحى و آزمایش کرد؛ 
بدین ترتیب مطالعه بر روى ده شکل مختلف واکسن به 
صورت همزمان شروع شد و هم اکنون در اواسط مرحله 

تولید واکسن هستیم.
عضو هیئت علمى دانشــکده کشاورزى دانشگاه شیراز 
اظهار کرد: تهیه واکســن ســه مرحله دارد که شامل 
طراحى، تولید و تســت هاى بالینى یا کارآزمایى بالینى 
اســت؛ از همین رو اینکه گفته مى شود در مرحله تولید 
هســتیم به معناى اتمام مراحل ساخت واکسن نیست؛ 
بلکه به این معناست که طراحى تمام شده و بعد از اینکه 
تولید به نهایت برسد باید در حوزه پژوهش هاى کلینیکى 

بررسى شود.
اسکندرى با اشــاره به تأثیر همزمان شــیوع کرونا و 
تحریم ها بر کنــدى رونــد کار عنوان کــرد: درحال 
حاضر کانال ارتباطى با خارج از کشــور وجود ندارد؛ به 
همین دلیل نیــاز به برخى قطعات که بایــد از خارج از 
کشور وارد شــود، فرایند پژوهش را دچار مشکل کرده

 است.
وى با بیان اینکه همزمان با این پژوهش ها، یک شرکت 
بیوتکنولوژى تولیدکننده واکســن و دارو در اروپا نیز با 
محققان دانشگاه شــیراز در ارتباط است، گفت: ارتباط 
با این شــرکت نیز به صورت موازى برقرار شده است 
و قراردادهایى در زمینــه همکارى هاى علمى به امضا 

رسیده است و مقرر شده که شرکت سازه هاى الزم براى 
تولید واکســن و دارو را به ایران ارســال کند تا بتوانیم 
همزمان در ایران هــم واکســن و دارو را تولید کنیم؛ 
اما حق مالکیت این پروژه مربوط به شــرکت اروپایى 
است، در عین حال اگر  بتوانیم در این ارتباط واکسن را 
تولید کنیم و به نتیجه مطلوب برسیم مى توان در آینده 
درباره نحوه استفاده از واکسن و دارو نیز با آنها مذاکره

 کرد.
عضو کارگروه تخصصى تولید واکســن و فرآورده هاى 
بیولوژیک دانشگاه شــیراز اضافه کرد: تولید واکسن به 
تخصص هاى مختلف نیــاز دارد؛ از همین رو در حال 
حاضر در تیم پژوهشــگران دانشگاه شــیراز، محققان 
از حدود 15 گرایش متشــکل از رشــته هاى مهندسى 
کامپیوتر، بیوانفورماتیک، بیوشــیمى، میکروبیولوژى، 
بیوتکنولوژى، ویروس شناســى، ایمنى شناسى و برخى 
دیگر از رشته هاى مهندسى مشغول کار هستند که باید 
به آنها رشته هاى کلینیکى را نیز به عنوان مصرف کننده 

نهایى واکسن افزود.
وى با بیان اینکــه ایــن مجموعه در کنــار یکدیگر 

زنجیره اى علمى را تشــکیل داده اند تا واکسنى موفق 
با قابلیت تجارى سازى تولید کنند،  افزود: در این گروه 
که افزون بــر 17 عضو دارد، اعضایى از دانشــگاه ها و 
برخى شرکت هاى کشــورهاى آلمان، اتریش، استرالیا 
و آفریقاى جنوبى نیز با دانشــگاه شــیراز در این طرح 

همکارى مى کنند.
استاد دانشگاه شــیراز زمان به ثمر رسیدن مرحله تولید 
واکســن کرونا را ســه تا چهار ماه آینده برآورد کرد و 
اظهار کرد: پس از گذر از این مرحله وارد فاز کارآزمایى 
بالینى خواهیم شد؛ گرچه این مراحل نیازمند تالش در 
مقیاس بین المللى و برقرارى ارتباطــات مؤ ثر با خارج 
از کشــور هســتیم که درحال حاضر کرونا و تحریم ها 
باعث شــده ارتباط الزم را با ســایر کشــورها نداشته 

باشیم.
عضو کارگروه تخصصى تولید واکســن و فرآورده هاى 
بیولوژیک دانشگاه شــیراز بیان کرد: در تکمیل فرایند 
برخى قسمت ها قریب به دو ماه اســت که آماده تولید 
هســتیم؛ اما مواد آزمایشــگاهى الزم را براى پیشبرد 

کار نداریم.

ساخت واکسن کرونا 
در دانشگاه شیراز به کجا رسید؟

«دونالد ترامپ» در واکنش به انتقادات «باراك اوباما» 
از وى در خصوص نحوه مقابله با شیوع ویروس کرونا 

گفت که اوباما رئیس جمهور کامًال بى کفایتى بود.
وى که پس از بازگشت از تعطیالت آخر هفته از کمپ 
دیوید صحبت مى کرد،  در حیاط کاخ سفید به سئوال 
خبرنگاران پاسخ مى داد درباره انتقادهاى اوباما از خود 
درباره نحوه مدیریت مقابله با ویروس کرونا گفت که 
درباره آن چیزى نشنیده است. ترامپ در ادامه درباره 
اوباما گفت: «ببینید، وى رئیــس جمهور بى کفایتى 
بود. این تمام چیزى است که مى توانم بگویم. کامًال 

بى کفایت.»
باراك اوبامــا، هفته پیش گفته بود که پاســخ دولت 
ترامپ به همه گیرى کووید-19، «فاجعه پرهرج ومرج 
مطلق» بوده است. اوباما همچنین ساکن فعلى کاخ 

سفید و متحدانش را به تشدید تنش هاى «قبیله اى» 
در سراسر کشور متهم کرد که به گفته او همین مسئله، 
مانع تالش ها براى کاهش تعــداد کلى مبتالیان در 

آمریکا شده است.
به جز ســخنرانى هاى ســتاد انتخاباتى در انتخابات 
میان دوره ســال 2018، اوباما از زمان انتخابات سال 
2016 که ترامپ توانســت با شکســت «هیالرى 
کلینتون» به مقام ریاســت جمهورى آمریکا برســد 
و جاى وى را پر کند، در اغلب موارد ســکوت اختیار 

کرده است.
ماه گذشــته هم اوباما در ارتباط با بحران همه گیرى 
کرونا ترامپ را مورد انتقاد قــرار داده و گفته بود هیچ 
طرح ملى منسجمى براى رسیدگى به این بحران در 

دستور کار دولت آمریکا قرار ندارد.

مترجم: راحله بختیارى / خبرگزارى ایسنا
محققان دانشــکده مهندسى دانشــگاه پیتسبرگ 
سوانسون ایاالت متحده پارچه اى طراحى کردند که 
قابلیت دفع مایعات رقیق مانند خون و بزاق دارد و با 

ویروس ها و باکترى ها آلوده نمى شود.
این گروه امیدوار اســت طراحى این پارچه در تولید 
انواع لباس هاى حفاظتى مانند ماسک ها و گان هاى 
بیمارستانى در شرایط کنونى کمک کننده باشد، تا هم 
پزشکان و هم بیماران در برابر باکترى ها و ویروس ها 

ایمن باشند.

مواد ایجادشــده توسط آزمایشــگاه LAMP عایق 
بهترى نســبت به منســوجات کنونى اســت چون 
دوام بیشــترى دارد و باکترى و ویروس را نیز جذب 
نمى کند. همچنین دیگر با کمبود لباس هاى حفاظتى 
روبه رو نخواهیم شد. این پوشش در برابر شستشوى 
اولتراسونیک و مواد ضدعفونى و خراش مقاوم است، 
بنابراین هنگام پوشــیدن یا تمیز کردن، کارایى خود 
را از دست نمى دهد. سایر پوشش هاى مشابه موجود 
کنونى در برابر این عوامل مقاوم نیستند و طول عمر 

محدود دارند.

کرونا، «ترامپ» و «اوباما» را به جان هم انداخت! 

لباس  حفاظتى ضدویروسى طراحى شد
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ماســت پاى ثابت سفره هاى ماســت که هم به شکل بســتنى آن را 
مى خوریم و هم کنار غذا با نعناع و آویشن. اما تا به حال دقت کردیم که 
ماست خوردن ما عادتى است که مى تواند براى بدن ما اثرات بسیار بزرگى 
داشته باشد و تفکراتمان در مورد آن خیلى اوقات غلط باشد؟ اغلب ما از 

تمام ویژگى هاى مثبتى که ماست ها براى بدنمان دارند اطالع نداریم. 

تقویت سیستم ایمنى
وقتى صحبت از ماست مى شــود، اغلب متخصصان مى گویند ماست 
سرشــار از پروبیوتیک است که به تقویت سیســتم ایمنى بدن کمک 
مى کند. مطالعاتى که در مورد پروبیوتیک ها انجام شــده است، کاهش 
مدت سرماخوردگى و شیوع آن را تحت تأثیر خود قرار مى دهند. ماست 

یک غذاى مغذى است و از سرماخوردگى  جلوگیرى مى کند.
ماست همچنین حاوى یک ماده دیگر تقویت کننده سیستم ایمنى است: 

روى. روى مى تواند مدت زمان عالئم سرماخوردگى را کاهش دهد.
کربوهیدرات موجود در ماست انرژى الزم براى کمک به شما در بهبود 
ســرماخوردگى را فراهم مى کند. یک مطالعه تقریبًا جدید نشان داده 
اســت که وقتى زنان هر روز به مدت 9 هفته ماست مصرف مى کنند، 

نشانگرهاى التهابى در خون خود را کاهش داده اند. این ویژگى مى تواند 
در رفع عالئم سرماخوردگى مؤثر باشد.

محافظت از پوکى استخوان
ماست از مواد مغذى اصلى براى حفظ سالمت استخوان مانند کلسیم، 
پروتئین، پتاسیم و فســفر برخوردار اســت. همه این ویتامین ها براى 
جلوگیرى از پوکى استخوان مفید هســتند. این بیمارى در سالمندان 
شایع تر است. تحقیقات نشان مى دهند، مصرف حداقل سه وعده غذاى 
لبنى مانند ماست در روز، ممکن است به حفظ توده استخوانى و قدرت 

در سالمندى کمک کند.

محافظت از سالمت قلب
 میزان چربى ماست همیشــه موردى اســت که در مورد آن بحث در 
مى گیرد. این ماده حاوى چربى اشــباع و مقدار کمى از اسیدهاى چرب 
اشباع نشده است. قبًال اعتقاد بر این بود که چربى اشباع باعث بیمارى 
قلبى مى شود اما تحقیقات نشان مى دهد که اینگونه نیست. با وجود این 
هنوز هم انواع ماست بدون چربى و کم چربى در همه دنیا محبوب هستند.

هیچ شواهد قطعى وجود ندارد که چربى موجود در ماست براى سالمتى 
ما مضر باشد. تحقیقات نشان مى دهند که چربى اشباع محصوالت شیر 
کامل کلسترول خوب، HDL را افزایش مى دهد و مى تواند از سالمت 
قلب محافظت کند. مطالعات دیگرى هم نشــان مى دهد که مصرف 
ماست براى کاهش شیوع کلى بیمارى هاى قلبى مفید است. همچنین 
محصوالت لبنى مانند ماست فشار خون باال را که یک عامل خطر اصلى 

براى بیمارى هاى قلبى هستند، کنترل مى کنند.

مدیریت وزن
ماســت داراى چند خاصیت اســت که مى تواند مدیریت وزن را باال 
ببرد. ماســت پروتئین باالیى دارد که به همراه کلسیم براى باال بردن 
هورمون هاى کاهش اشتها عمل مى کند. مصرف ماست با کاهش وزن 
بدن، درصد چربى بدن و دور کمر همراه است. مطالعات نشان داده اند 
افرادى که ماست مى خورند، در مقایسه با کسانى که ماست نمى خورند، 

به طور کلى بهتر غذا مى خورند و کالرى کم ترى را دریافت مى کنند.
توجه داشته باشید ماست ممکن است براى افراد مبتال به عدم تحمل 

الکتوز یا داراى حساسیت به شیر اثرات منفى داشته باشد.

المتى 
ت شیر 
المت 
صرف 
چنین 
 اصلى 

 را باال 
 بردن 
ش وزن 
اده اند 
خورند، 

ند.
تحمل

نتایج باورنکردنى درباره فواید ماست

فائزه ملک لو، عضو کمیته درمان فدراســیون 
پزشکى ورزشى و پزشک تیم هاى ملى فوتبال 
و والیبال بانوان کشورمان درباره  میزان احتمال 
ابتال به کرونا با انجام فعالیت فیزیکى و ورزش 
گفت: بســیارى از افراد، بر این باور هستند که 
ورزش کردن، به ویژه ورزش هاى هوازى مانند 
پیاده روى و دویدن باعث افزایش شانس ابتال 
به بیمارى هاى تنفسى به ویژه کرونا ویروس 

مى شود.
او ادامه داد: مطالعات نشان داده است که ورزش 

کردن با شدت هاى مختلف، تأثیرات متفاوتى 
روى سیســتم ایمنى و تولید آنتــى بادى ها و 
گلبول هاى سفید در بدن دارد؛ به نحوى که در 

افراد بى تحرك، این ریسک تقریباً زیاد است.
پزشــک تیم هاى ملى بانوان افزود: با ورزش 
کردن با شدت متوسط این ریسک به کمترین 
حد خود مى رســد و در ورزش هاى با شــدت 
خیلى زیاد، ریسک ابتال به عفونت هاى تنفسى 

افزایش بیشترى دارد.
ملک لو تصریح کرد: دلیل این اتفاق، آن است 

که در ورزش هاى با شــدت متوســط، تولید 
گلبول هاى سفید، ســلول هاى کشنده  طبیعى 
و آنتى بادى هاى تقویت کننده  ایمنى، افزایش 
پیدا مى کند، این موضوع در ورزش هاى خیلى 
شدید به شکل عکس مى شود. به همین دلیل، 
توصیه مى کنیم افراد، به طــور روزانه، حدوداً 
20 الى 30 دقیقــه، ورزش هوازى با شــدت 
متوســط انجام دهند، تا ریسک عفونت هاى 
تنفسى فوقانى را حدوداً  20 تا 30 درصد کاهش

 دهند.

احساس عجیب اما شایعى است، احساس اینکه 
یک لقمه در گلو دارید و هرچه تالش مى کنید 
این لقمه از گلو پایین نمى رود. علل و عوامل 
مختلفى پشــت این احســاس عجیب است، 
عللى که یک متخصص داخلــى آنها را به دو 
دسته علل روحى و روانى و ساختمانى تقسیم 

بندى مى کند.
دکتر تورج احمدى جویبارى، بــا بیان اینکه 
بســیارى افراد تجربه احساس «لقمه درگلو» 
را دارند، گفت: علل مختلفى براى این احساس 
مى توان متصور بود که از جمله آنها علل روحى 

و روانى است.
وى افزود: استرس و اضطراب طوالنى مدت 
مى تواند این احســاس را در افراد ایجاد کند، 

همچنین برخى مشکالت روحى و روانى دیگر 
نیز مى توانند زمینه ساز چنین حسى باشند.

احمدى جویبارى تصریح کرد: دســته دیگر 
عوامل وجود چنین حســى مربــوط به علل 
ســاختمانى و ارگانیک بدن است که از جمله 
شــایع ترین آن مى توان بــه رفالکس معده 

اشاره کرد.
این عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى 
کرمانشــاه افزود: عالوه بر این، وجود توده در 
مرى و سرطان ناى و حنجره نیز از دیگر علل 

بروز این احساس است.
احمدى جویبارى خاطرنشــان کرد: اگر افراد 
هنگام بلع غذا این احســاس را داشته باشند و 
به نوعى دچار سخت بلعى باشند، این احتمال 

هست که علت احساس «لقمه درگلو» در آنها 
از نوع ساختمانى و ارگانیک باشد.

این متخصــص داخلى یادآور شــد: چنانچه 
افراد به طور همیشــگى و هم هنگام بلع غذا 
و هم در اوقــات خارج از آن این احســاس را 
داشته باشــند، علت آن عمدتًا روحى و روانى 
اســت و باید به متخصص اعصــاب مراجعه 

شود.
احمدى جویبارى تأ کید کرد: افراد نباید از کنار 
این احســاس بى تفاوت بگذرند و در صورت 
وجــود چنین احساســى باید بــه متخصص 
مربوطــه از جمله متخصص گــوش، حلق و 
بینى و یا متخصص داخلى بسته به نوع علت 

آن مراجعه کنند.

آیا ورزش احتمال ابتال به کرونا را افزایش مى دهد؟

این لقمه از گلو پایین نمى رود!

محققان به تازگى کشف کرده اند که میزان تحصیل افراد با احتمال سکته 
قلبى و مغزى آنها ارتباط مستقیمى دارد.

در پژوهشى که منتشر شده عنوان شــده است، با هر سه سال و شش ماه 
تحصیل شاخص توده بدنى افراد درجه به درجه پایین تر مى رود.

تحقیقات این پژوهشــگران ارتباط بین تحصیل و کاهش فشار خون را 
هم نشان داده است، امرى که مى تواند نهایتًا به کاهش مشکالت قلبى و 

سکته هاى مغزى ختم شود.

 در نتایج دیگر این تحقیق که توسط دانشــگاه هاى امپریال کالج لندن، 
بریستول، کمبریج و آکسفورد صورت گرفته ثابت شده است وزن، دخانیات 
و فشار خون نیمى از عوامل تأ ثیرگذار بر افراد بوده و نیم دیگر آن به میزان 

تحصیالت افراد بستگى دارد.
 این محققان هنوز علت این ارتباط را پیدا نکرده اند، اما احتمال مى دهند 
افرادى که سطح آموزشى پایین ترى دارند کمتر به پزشک مراجعه مى کنند 

و به تبع آن، کمتر از امکانات بهداشتى بهره مند مى شوند.

درس بخوانید تا سکته نکنید!

طبق نتایج یک مطالعه جدید، بسیارى از بیماران کووید-19 در 
معرض ریسک باالى نارسایى حاد کلیوى قرار دارند. به گفته 
محققان دانشگاه نورث وســترن آمریکا، نارسایى حاد کلیوى 
یک عارضه جدى بیمارى کووید- 19 است که کمتر گزارش 
شده و به خوبى هم علت آن مشخص نیست. طبق اعالم این 
محققان، نرخ مرگ و میر براى بیماران مبتال به نارسایى حاد 

کلیوى حدود 50 درصد است.
دکتر «دنیل باتل»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره مى گوید: 
«بیماران مبتال به کووید- 19 بسترى شده در بیمارستان، به 
خصوص در بخش آى ســى یو، 25 تــا 30 درصد در معرض 

ریسک نارسایى حاد کلیوى قرار دارند.»
براى این مطالعه جدیــد، محققان دو مطالعــه اخیر در چین 
را در رابطه با جزئیات مربوط به بافــت کلیوى بیماران فوت 
شــده به دلیل کووید- 19 بررســى کردند. نوع نارسایى حاد 
کلیوى در این بیماران پیچیده بود و شــامل چندین فاکتورى 
بود کــه در بیمــاران مبتال به نارســایى حاد کلیــوى وجود 

ندارد.
این فاکتورهــاى منحصر به فرد شــامل تهاجــم احتمالى 
کروناویروس به کلیه ها، تمایل به تشــکیل لخته هاى خون 

و تشکیل واسطه هاى فعال التهاب بود.
به گفته باتل «این یافته هاى جدید متخصصان و پزشــکان 
را وامى دارد که تمرکز بیشــترى بر کلیه ها داشــته باشند و 
به اطالعات درســتى در مــورد عملکرد و ســاختار کلیه ها 
در بیمــاران کوویــد- 19 دچار نارســایى کلیه ها دســت 

یابند». 

کارشناســان بیمارى هاى عفونــى دانشــگاه هنگ کنگ 
موش هاى صحرایى را منشأ جدید هپاتیت در انسان مى دانند.

هپاتیت E یک بیمارى کبدى اســت که مى تواند باعث تب، 
زردى صورت و التهاب کبد در فرد آلوده شود. ویروس در چهار 
نوع وجود دارد که در حیوانات مختلف ظاهر مى شــود، در آن 
زمان تنها یکى از این چهار نوع هپاتیت در انســان شناسایى 

شده بود.
زمانى که جواب تست هپاتیت E این مرد منفى شد، محققان 
دوباره آزمایشى را طراحى کردند که منجر به شناسایى هپاتیت 
E موش صحرایى شــد. یــک میکروبیولوژیســت و محقق 
دانشــگاه هنگ کنگ که این بیمارى را کشف کرد، گفت: به 
تازگى با ویروسى مواجه شــدیم که نشان مى دهد موش هاى 

خیابانى مى توانند ناقل آن به انسان باشند.
او افزود: انتقال این نوع از هپاتیــت از طریق موش صحرایى 
در هنگ کنگ را مى دانیم و از انســان ها آزمایش مى گیریم و 
مشخص مى شود که کدام یک مبتال به این ویروس هستند، 
اما نمى دانیم که موش هاى خیابانى چگونه انســان ها را آلوده 

مى کنند.
با گذشــت دو  ســال از کشــف بیمارى هپاتیــت E، هنوز 
هیچکس نمى دانــد چگونه موش هاى صحرایى انســان را 
به این بیمارى آلوده مى کنند، دانشــمندان درباره انتقال این 
بیمارى از موش به انســان دو نظریه دارند، ممکن است مانند 
آنچه در مورد گونه انســانى هپاتیت رخ مى دهد، بیماران آب 
آلوده اى را مصرف کرده باشند، یا آنکه با چیز آلوده اى تماس

 داشتند.

یکى از عوارض جدى و 
عجیب کرونا 

عامل جدید هپاتیت در انسان

وجه داشته باشید ماست ممکن است براى افراد مبتال به عدم ت
الکتوز یا داراىحساسیت به شیر اثراتمنفى داشته باشد.

تحمل 

یکى از عوارض جدى و 

یک روانشناس کودك و نوجوان گفت: استفاده از تلفن 
همراه آسیب هایى از جمله اعتیادآور بودن براى کودکان 

را به همراه دارد.
آسیه حسینى نیکو، روانشناس کودك و نوجوان اظهار 
کرد: زمانى که کودکان با تلفن همــراه بازى مى کنند 
دوپامین در بدن آنها به واسطه الکترونیک آزاد مى شود 

و مى تواند مغز توسعه نیافته کودکان را هدف قرار دهد.
او ادامه داد: هر چه کودکان روى بازى هاى رایانه اى یا 
بازى هاى روى گوشى موبایل متمرکز شوند؛ آنها به دیگر 
کارها مانند کارهاى خانه و بازى در بیرون خانه اهمیت 

کمترى مى دهند.
او تصریح کرد: این کار به مرور باعث بروز مشــکالت 

تمرکز در کودکان مى شود و به مرور بر عملکرد درسى 
آنها تأثیر مى گذارد، فقط 30 دقیقه استفاده از تلفن همراه 
ساعت خواب بدن کودکان را مختل مى کند؛ استفاده از 
این وسیله با مالتونین یعنى هورمونى که به ما مى گوید 
شب شده است و وقت خواب است تداخل دارد و فاصله 
نزدیک نور به چشم باعث مى شود هنگام استفاده از تلفن 
همراه کودکان احساسات زیادى را تحمل کنند، که این 
امر باعث اختالل در سیستم عصبى آنها شده و موجب 

مى شود که دمدمى مزاج شوند.
او افزود: اســتفاده زیــاد و مداوم از تلفــن همراه براى 
کودکان ضرر دارد و آســیب هاى فراوانى را به آن ها وارد 

مى کند.
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استفاده از تکنولوژى چه آسیب هایى را 
به کودکان وارد مى کند؟

آدنو ویروس شــایع ترین دلیل سرما خوردگى چشم 
اســت. این گروهى از ویروس ها را شامل مى شود 
که مى توانند موجب سرماخوردگى و همچنین برخى 

دیگر از بیمارى هاى شایع شوند.
سرماخوردگى چشــم به طور معمول شرایطى جدى 
نیســت اما گاهى اوقات مى تواند موجب بروز برخى 
عوارض شود. سرماخوردگى چشم نوعى ورم ملتحمه 
اســت. یک ویروس معموًال دلیل بروز آن است و به 
گفته مراکــز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى آمریکا 
(CDC)، این شــرایط در یک چشــم آغاز شده اما 
مى تواند طى چند روز به چشم دیگر نیز گسترش یابد.

سرماخوردگى چشم مى تواند در کنار عالئم آنفلوآنزا، 
ســرماخوردگى یا عفونت هاى تنفسى رخ دهد. این 
شرایط به طور معمول خود را به صورت چشم هایى 
قرمز و متورم و اغلب با ترشحى آبکى نشان مى دهد. 

بیشتر موارد ورم ملتحمه ویروسى براى ده تا 14 روز 
بسیار مسرى هستند.

تمام موارد سرماخوردگى چشم ورم ملتحمه هستند، 
اما تمام موارد ورم ملتحمه یک سرماخوردگى چشم 

نیستند.
به گفتــه انجمن اپتومترى آمریــکا (AOA)، عالئم 
سرماخوردگى چشم مى توانند شامل موارد زیر باشند: 
احساس وجود شــن در یک یا هر دو چشم، احساس 
خارش یا سوزش در یک یا هر دو چشم، اشک ریزى 
بیش از حد، ترشــح آبکــى از یک یا هر دو چشــم، 
پلک هاى متورم، تغییر رنگ بخش سفید یک یا هر دو 

چشم به صورتى و افزایش حساسیت به نور.
از آنجایى که سرماخوردگى چشم بسیار مسرى است، 
فرد نباید تا زمان بهبودى کامل عالئم در مدرســه یا 

محل کار حاضر شود.

وقتى چشم 
سرما مى خورد



به خدا ســوگند بعــد از آنهــا [پدرانتــان و برادرانتان] چیــزى را به 
شــما ننموده اند که آنها نمى دانستند و شــما را به موهبتى برنگزیدند 
کــه آنــان را از آن محــروم داشــته باشــند. بالها بــر ســرتان تاختن 
آورد همانند ســتورى که مهارش آزاد باشــد و تنگش سســت .زندگى 
فریب خوردگان باعث فریبتان نشود، زیرا زندگى آنان  چونان سایه اى 

موال على (ع)است بر زمین افتاده تا زمانى معین.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و پنجم ماه مبارك رمضان:
اللهّم اْجَعْلنى فیِه محبًّا ألْولیائَِک وُمعادیًا ألْعدائَِک ُمْسَتنًّا بُِسنِّه خاتَِم 

اْنبیائَِک یا عاِصَم ُقلوِب النّبییّن.
خدایا قرار بده در این روز دوســت دوســتانت و دشمن دشمنانت و 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىپیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت اى نگهدار دل هاى پیامبران.

هنرهاى خیابانى با الهام از کرونا
گزارش تصویرى: ایمنا

هنرمندان در سرتاسر جهان سعى مى کنند تا بحران شیوع کرونا را در پروژه هاى خالقانه خود همچون دیوارنگارى ها، 
نورپردازى روى ساختمان ها و نمادهاى شهرى به تصویر بکشند.


