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عالمت کمتر شناخته شده کرونافعالیت مطب هاى دندانپزشکى از سر گرفته شدشعبده بازى مهران مدیرى در «دورهمى»!مرگ روزانه 10 نفر به دلیل نرسیدن عضو اهدایى سپاهانى ها همگى سالمند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

6 بار دستان خود 
را بشویید

 تا کرونا نگیرید

صداى اعتراض پرستاران اصفهانى شنیده شد
3

3

3
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 رونمایى از قدیمى ترین 
سند ازدواج استان اصفهان

کرونا چه بالیى بر سر 
گردشگرى آورد؟

2000 گونه گیاهى و 
جانورى در اصفهان 

وجود دارد
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اعالم میزان
 زکات فطره و 
کفاره از سوى 
آیت ا... مظاهرى

مطالعه جدید در لندن نشان داده است که شش بار 
شستشوى روزانه دست ها، خطر ابتال به ویروس 

کرونا را کاهش مى دهد.
تحقیقات نشان مى دهد خطر ابتال به ویروس 

کرونا در کسانى که دستان خود را در ...

آیت ا... مظاهرى از مراجــع تقلید و رئیس حوزه 
علمیه اصفهــان میزان زکات فطــره و کفاره را

 اعالم کرد.
آیت ا... مظاهــرى گفت: میــزان زکات فطره 
مکلفانــى که فقیر نیســتند، براى خودشــان و 
اشــخاص تحت تکفل، به  ازاى هر نفر، تقریبًا 3 
کیلوگرم گندم یا جو یا خرما یــا برنج و مانند آن 
است که باید به مستحق بدهند و اگر پول یکى از 

اینها را هم براساس ...

4

امشب احتمال رؤیت هالل ماه به لحاظ محاسباتى وجود داردامشب احتمال رؤیت هالل ماه به لحاظ محاسباتى وجود دارد
یک مدرس و پژوهشگر نجوم مطرح کرد:یک مدرس و پژوهشگر نجوم مطرح کرد:

3

دادستان اصفهان درخواست هاى پرستاران در تجمع پنج شنبه آنها را پیگیرى مى کند

ادعاى یکى از روزنامه ها

پرسپولیس به دنبال سعید آقایى
خبر ورزشى در مطلبى که پنجشنبه هفته گذشته منتشر کرد نوشت: 
خرید بازیکن از تیم رقیب امرى عادى در فوتبال اســت و فقط هم 
مربوط به ایران نیســت. اینکه مدیران یا مربیــان تیم هاى مدعى 
نگاهى دقیق و خریدارانه به بازى هاى تیم رقیب دارند به سه منظور 

است. اول آنکه...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

شرایط و 
نحوه برگزارى 
نماز عید فطر 
در استان اصفهان

2 نامه از دو سوى جبهه خونین شهر
روایتى از نامه محسن رضایى و صدام حسین در روزهاى نبرد خرمشهر

2

5

اول نگاه به نتایج و سپس اول نگاه به نتایج و سپس 
تعیین تکلیف سرمربىتعیین تکلیف سرمربى

ر ر

جواد رضویان: 
جز شفیعى جم 
کسى جغد 
نمى شود

آگهى مزایده

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجراى ماده 5 قانون الحاق برخى مواد قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت در نظر دارد 
تعدادى از اماکن ورزشى خود واقع در سطح استان را طى برگزارى مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به مستاجر واجد 
شرایط واگذار نماید. الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزارى مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشائى پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است داوطلبان 
شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت 

در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/03/06 مى باشد.
شایان ذکر است هرگونه اطالع رسانى یا اصالح از طریق سامانه انجام مى گیرد و متقاضیان شرکت در مزایده موظف مى باشند تا آخرین 
روز مهلت به سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهى است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده 

ایشان مى باشد.
* مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده از سایت: ساعت 14/00 دوشنبه 99/03/12

* مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 12/00 روز پنج شنبه 99/03/22
* زمان بازگشائى پاکت ها: ساعت 10/00 صبح روز شنبه تاریخ 99/03/24

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مزایده و ارائه پاکت هاى الف:
آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- تلفن 03136308212

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مزایده گزار

م الف: 855113

نوبت دوم

کاهش مراجعات مردمى
حفظ سالمت عمومى جامعه

توسعه اهداف دولت الکترونیک

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

با توجه به پیاده سازى سامانه برون سپارى اخذ مالیات نقل و انتقال 
امالك به دفاتر اسناد رسمى سطح استان اصفهان

صدور گواهى مالیاتى براى نقل و انتقال قطعى و قطعى رهنى امالك 
مسکونى داراى پایان کار از طریق دفاتر اسناد رسمى صورت خواهد گرفت.

مرکز ارتباط مردمى 1526 آماده پاسخگویى 
به مؤدیان محترم مالیاتى میباشد

م.الف:855065

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان -  امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکار 
واجد صالحیت واگذار نماید .

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز شنبه مورخ 99/03/03  تا ساعت 11:30 صبح یکشنبه  مورخ 99/03/11 بصورت الکترونیکى 
و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روز یکشــنبه مورخ 99/03/11  تا ساعت 09:30 صبح روز دوشــنبه مورخ 99/03/26 بصورت 
الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول :پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا 
فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  ویا اوراق مشارکت بى نام تضمین شده بانکها و دولت 

با قابلیت بازخرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
نام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک 

شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي نسل فردا و نصف جهان بعهده برنده مناقصه میباشد.
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 واحد مناقصات 

تماس حاصل نمایند.
3- اســناد و مدارك و اطالعــات این مناقصــه  از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکــى دولت (ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشــد وهمچنین آگهی این مناقصه در سایت  اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir   و در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت 

شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلطگیر و 

یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت اما ارسال 

سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى است . 
6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 33999818 و  
3319189

 شرکت توزیع برق استان اصفهان

ف
تاریخ بازگشایی شماره مناقصهموضوع مناقصهردی

پاکات مناقصه
ساعت بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ 
ضمانتنامه(ریال)

مناقصه احداث نیروگاه خورشیدى 1
شهرستانهاى فریدونشهر و خوروبیابانک از 

محل اعتبارات عوارض برق سال 98 
10/30748,000,000 صبح1787/9999/03/26

ش بار 
س 

فرا رسیدن عید سعید فطر را به عموم مسلمانان  تبریک مى گوییم

پرس
خبر ورزشى
خرید بازیک
مربوط به
نگاهىد
است. اول

ى
ر

هان
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مدیرعامل انجمن اهــداى عضو ایرانیان با اشــاره به 
این موضوع که ســالیانه حدود 7000 عضو که قابلیت 
اهدا شدن را دارند به زیر خاك مى روند، گفت: در طول 
یکسال حدود ســه تا چهار هزار نفر مرگ مغزى قابل 
اهدا مى شوند که از این تعداد 1078 نفر در سال گذشته 
اعضاى خود را اهدا کــرده اند و به عبارتى دو تا ســه 
هزار مــورد مرگ مغزى اعضایشــان را بــه زیر خاك

 برده اند.
کتایون نجفــى زاده ادامــه داد: هر فــرد مرگ مغزى 
قابلیت اهداى یک تا هشــت عضو بدنش را دارد و اگر 
به طور میانگین هر مورد مرگ مغزى ســه عضو خود 

را اهدا کند، ســاالنه حدود شــش تا هفت هزار عضو 
بدون اهدا به زیر خاك مى رود و این در حالى اســت که 
روزى هفت تا ده نفر به دلیل نرسیدن عضو اهدایى جان 

خود را ازدست مى دهند.
نجفــى زاده بــا تأکیــد بــر ایــن موضوع کــه در 
مــرگ مغزى ســلول ها متالشــى مى شــوند و یک 
میلیونیوم درصد هم احتمال بازگشــت وجــود ندارد، 
افزود: مرگ مغزى باید توســط یــک متخصص تأیید 
شــود که در صــورت تأ یید ایــن تیم به هیــچ وجه 
امــکان بازگشــت فــرد مرگ مغــزى شــده وجود 

ندارد.

وزیر بهداشت گفت: بزرگ ترین نگرانى ما این است که 
با عدم رعایت فاصله گذارى و پروتکل ها دوباره گرفتار 

پیک هایى از بیمارى در کشور باشیم.
ســعید نمکى تصریح کــرد: در حال حاضر در اســتان 
خوزستان و بعضى از استان  هایى که خیزهاى جدیدى 
از بیمارى را برداشــتند، مى بینیم که کامًال منطبق بر 
عدم رعایت اصول و پروتکل ها بودند. لذا از مردم عزیز 
خواهش مى کنــم که تعطیالت عید فطر ســفر نروند، 
سفرهاى جدید، به معناى ابتالهاى جدید به کووید- 19 

است.
وى عنوان کرد: در حال حاضر جمعیت کشور که هنوز به 

بیمارى مبتال نشده است، در بسیارى از مناطق، بیش از 
90 درصد است. اگر این گرفتارى باعث خیز جدید بیمارى 
در کشور شــود، واقعاً براى بنده و همکارانم بسیار بسیار 
کار سخت و نفسگیرى خواهد شد، ضمن اینکه عزیزانى 
که براى گذراندن اوقات خوش، به ســفر مى روند، یک 

مدت طوالنى بیمارى را با خودشان به همراه مى آورند.
وزیر بهداشــت تأکید کرد: از مردم درخواست دارم فعًال 
سفر نروند، در استان هاى قرمز که در حال حاضر براى 
ما مشکل ساز هستند، تردد نکنند. این تصور که با گرم 
شــدن هوا بیمارى مهار خواهد شــد، یک خیال بسیار 

بیهوده اى ا ست.

مرگ روزانه 10 نفر به دلیل 
نرسیدن عضو اهدایى

هنوز 90 درصد مردم به کرونا 
مبتال نشده اند

آغاز ثبت نام 
کالس اولى ها

  ایسنا| طبق اعالم قبلى معاون آموزش 
ابتدایــى وزارت آموزش و پــرورش،  ثبت نام 
دانش آموزان ابتدایى از اول خرداد آغاز شد. به 
منظور رعایت اصول تربیتى و با توجه به اهمیت 
حفظ اعتماد به نفس کــودکان در آغاز ورود به 
مدرســه، برگزارى هرگونه مصاحبه یا آزمون 
براى نوآموزان پیش دبستانى و کالس اولى در 
کلیه مدارس اعم از دولتى و غیردولتى در زمان 

پذیرش و ثبت نام ممنوع است.

نقاط تاریک یک پرونده
حمیدرضــا    روزنامه آرمان ملى  |
گــودرزى، وکیــل محمدعلى نجفــى گفته 
اســت: پرونده آقاى نجفى یکى از بزرگ ترین 
پرونده هــاى جنایى تاریخ ایران اســت. دکتر 
کاهانى، پزشک قانونى در جلسه دادگاه تقاضا 
کرده که نبش قبر جسد میترا استاد انجام شود 
تا از استخوان جناق ســینه ایشان رادیولوژى 
صورت بگیرد که فرضیــه عمدى بودن قتل را 
منتفى مى کــرد؛ اما این تقاضــا مورد موافقت 
دادگاه قــرار نگرفــت. از ســوى دیگر هیچ 
دادگاهى حاضر نشــد گلولــه اى را که در زیر 
 DNA وان قــرار دارد، خارج کند تــا آزمایش
خانم استاد روى آن انجام شــود. این مسائل 
نقاط تاریکى است که زوایاى پرونده را روشن 
مى کند اما تالش وکال تاکنون به جایى نرسیده

 است./1944

تست2 فوتبالیست 
مثبت شد

بــا اعــالم رئیــس    اعتمادآنالین|
فدراســیون پزشکى ورزشــى، ویروس کرونا 
در بین بازیکنان فوتبال ایران مشــاهده شده 
است. مهرزاد خلیلیان گفت: گزارش مستندى 
آمد که تســت PCR دو فوتبالیست که تست 
سختى هم محســوب مى شــود، مثبت شده 
 IGG آنها منفى است و PCR است اما تســت
آنها باالست. یعنى آنها مبتال شده و االن خوب 

هستند./1945

آتش سوزى 
در 17 اتاق اجاره اى

  تسنیم| سخنگوى آتش نشانى تهران 
از آتش سوزى در یک منزل قدیمى در خیابان 
شوش خبر داد که در آن 17 اتاق وجود داشت 
و هر اتاق به تعدادى اجاره داده شــده بود. سید 
جالل ملکى اظهار کرد: محل حادثه یک منزل 
دو طبقه قدیمى تقریبًا به وسعت 200 متر بود 
که به گفته افرادى که در آنجا حضور داشتند به 
17 اتاق حدود 5 تا 7 مترى تبدیل شده بود. در 
یکى از اتاق هاى این منزل به وسعت حدود 4 
متر در طبقه اول، آتش سوزى روى داده و مسیر 
براى خروج دود و حرارت وجود نداشت. در این 

حادثه دو نفر مصدوم شدند./1946

حمله پلنگ به 
گله گوسفندان

  فارس| مدیرکل حفاظت محیط زیست 
لرستان با اشاره به حمله یک قالده پلنگ به گله 
گوســفند یک دامدار در منطقه حفاظت شده 
ســفیدکوه خرم آباد توضیح داد: هفته پیش در 
این منطقه حفاظت شــده یک قالده پلنگ به 
یک گله گوسفندحمله کرد در این حادثه 120 
گوسفند تلف شــد، البته تنها یک گوسفند به 
 طور مشخص توسط پلنگ برده شده و مابقى 
گوسفندان در پى حمله صورت گرفته به دلیل 
کوهســتانى بودن منطقه از ارتفاع پرت شده 
بودند. مهرداد فتحى بیرانونــد افزود: به دلیل 
صدور پروانه هاى چرا در مناطق حفاظت شده 

هر از گاهى شاهد چنین حوادثى هستیم.

تأثیر 2 ویروس
حجت االسالم و المسلمین حسن    انتخاب |
روحانى روز پنج شــنبه تأکید کرد: کرونا و مشکالتى از 
قبیل اینها نمى تواند تولید ما را متوقف کند. البته هریک 
از اینها ممکن اســت، تأثیرگذار باشد یعنى هم ویروس 
آمریکایى و هم ویروس کرونــا هر دو ویروس بى تأثیر 
نیستند اما هیچ یک از این ویروس ها ما را متوقف نخواهد 
کرد و ما به تولید خود ادامه مى دهیــم. ما با تمام توان 
تالش مى کنیم هدفى که رهبرى امسال براى جهش 
تولید تعریف کردند اجرایى کنیم و تالش مى کنیم هر 
هفته تا پایان سال افتتاح هاى بزرگ داشته باشیم./1940

 امان از بى پولى!
  تسنیم| معاون وزارت آمــوزش و پرورش 
درباره پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشسته هاى سال 
98 مطرح کرد: سال گذشته، 48 هزار بازنشسته داریم 
و 5400  میلیارد تومان پاداش پایان خدمت آنهاســت، 
سازمان برنامه و بودجه مى گوید اموال خود را بفروشید و 
تنها اموال آموزش و پرورش مدارس و اردوگاه هاست و 
اگر بخواهیم به این سمت برویم باید 32 درصد مدارس را 

بفروشیم تا بتوانیم پول پاداش بدهیم!/1941

اطالعیه دفتر احمدى نژاد 
  فرارو| دفتــر رئیس  دولت هاى نهــم و دهم 
در پاســخ به برخى اخبار منتشر شــده در رسانه ها طى 
اطالعیه اى هر نوع دخالت، نظر یا حمایت احمدى نژاد از 
فرد یا گروهى در مجلس را رد کرد. در این اطالعیه آمده: 
علیرغم درخواست مکرر افراد و گروه ها، ایشان [محمود 
احمدى نژاد] از هر نوع دخالــت، اعالم نظر یا حمایت 
از شــخص، گروه و یا جریان خاص در فرایند ثبت نام 
نامزدها، تبلیغات انتخاباتى و دیگر امور مربوط به انتخابات 
اخیر اجتناب کردند و اینک نیز در ترتیبات داخلى مجلس 
هیچ نوع دخالت، توصیه یا حمایتى از فرد، گروه و یا جریان 

خاصى نداشته و ندارند./1942

چقدر دالر، یورو و سکه 
دست مردم است؟

حسین مرعشى، عضو حزب کارگزاران    ایسنا|
سازندگى تأکید کرد: برآورد این است که چیزى حدود 30 
میلیارد دالر، اسکناس دالر و یورو و سکه در دست مردم 
است و حاال اگر دولت مى توانست نفت خود را بفروشد 
رقمى نزدیک به 20 تا 25 دالر در هر بشــکه بود حاال 
چه اشکالى دارد که وزارت نفت، پت هاى نفت را با سکه 
یا دالر و یورو به مردم خودمان با تحویل سه سال دیگر 
بفروشد؟ وى افزود: اگر بتوانید از این طریق تا جایى که 
ممکن است سکه و دالر و یورو موجود در جامعه را جمع 

کنید به نفع اقتصاد کشور خواهد بود./1943
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عملیات بیت المقدس بزرگ ترین عملیات نیروهاى مسلح 
ایران در جنگ ایران و عراق محسوب مى شود. نیروهاى 
ایرانى با توان 130 هزار سرباز در ساعت 30 دقیقه بامداد 
10 اردیبهشــت 1361 در محور اهواز، خرمشهر و دشت 
آزادگان با هدف آزادسازى خرمشهر این عملیات را آغاز 
کردند. عملیات بیت المقدس سه هفته به طول انجامید و 

خرمشهر روز سوم خرداد همان سال آزاد شد.
محسن رخصت طلب از راویان و ثبت کنندگان برجسته 
تجربیات دوران دفاع مقدس، روایت جالبى از تأثیر متفاوت 
دو نامه که در روزهاى منتهى به آزادســازى خرمشــهر 
خطاب به رزمندگان ایران و ارتش اشغالگر عراق نوشته شد 
ارائه کرده است. مدتى پس از نامه محسن رضایى، فرمانده 
کل سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس به رزمندگان و 
فرماندهان براى گسیل همه امکانات به سمت خرمشهر 
که پیروزى عظیم و تغییر معادالت جنگ تحمیلى به ایران 
را در پى داشت، «صدام حســین» نیز در زمان محاصره 
سربازان عراقى در خرمشهر توسط رزمندگان ایران، نامه 
مشابهى زد، اما این نامه تأثیرى شبیه به نامه فرمانده ایرانى 
نداشت و سربازان عراقى به سرعت تسلیم شدند. روایت 

رخصت طلب از این دو نامه را بخوانید:

آقاى محسن رضایى، فرمانده کل سپاه پاسداران در دوران 
دفاع مقدس براى جذب نیروى رزمنده مورد نیاز عملیات 
بیت المقدس تلفنگرامى را دقیقًا روز آغاز عملیات براى 

فرماندهان سپاه در سراسر کشور ارسال کرده است.
ایشان در مورخ 1361/2/10 خطاب به فرماندهان سپاه 
مى گوید: «برادران عزیز، با یارى خداى بزرگ و با اســم 
موالى متقیان عملیات را شــروع کردیــم. هم اکنون 
خرمشهر، این سرزمین حماســه و خون، در انتظار ورود 
فرزندان دلیر اسالم است. دل هاى ملت براى آزادى خونین 
شهر مى تپد و دشمن خدا و رسول خدا در مقابل یورش هاى 
سربازان قدرتمند اسالم به خوارى و زبونى کشیده شده 
است. براى در هم کوبیدن آخرین سنگرهاى کفر صدام و 
آزادسازى خرمشهر عزیز و پادگان حمید الزم است بر شما 
برادران تمام توان خود را براى اعزام نیروهاى سپاه و اعزام 
مجددى هاى بسیج به کار بندید و آنها را سازمان یافته با 
هماهنگى مرکز سریع به جنوب اعزام نمایید و تا حد امکان 
از امکانات منطقه [استان] براى تجهیز این نیروها استفاده 

شود. بقیه تجهیزات در جنوب تأمین خواهد شد.»
مطابق طرح مکتوب قرارگاه مرکز کربــال قرار بود این 
عملیات پس از رســیدن به مرزهاى بین المللى در خاك 
عراق تا آستانه شهر بصره در ساحل شــط العرب ادامه 
پیدا کند اما به دلیل کمبود نیروى رزمنده به آزادســازى 
خرمشهر اکتفا مى شود و عملیات در خاك عراق از دستور 

کار خارج مى شود.
انتخاب عملیات دشوار عبور از رودخانه براى ارتش هاى 

بزرگ دنیا با امکانات فراوان کارى فوق العاده محسوب 
مى شود و عالوه بر آن براى ارتش هاى کالسیک استفاده 
از جاده و زمین مســطح امرى طبیعى و منتج به پیروزى 
اســت و در عملیات بیت المقدس نیز وجود جبهه اهواز 
و جاده آســفالت اهواز به خرمشهر تاکتیکى بود که مورد 
نظر اکثریت فرماندهان نیروى زمینى ارتش قرار داشت 
اما فرماندهان سپاه با توجه به تجربه عملیات هاى گذشته، 
پرهیز از نقاط قوت دشــمن و حمله به نقاط ضعف آن را 

تاکتیک موفقى مى پنداشتند.
عالوه بر آن با انجام عملیات از جبهه اهواز تا رسیدن به 
هدف یعنى خونین شهر مى بایست عالوه بر جنگ رودررو 
بیش از صد کیلومتر با دشــمن مى جنگیدیم تا به هدف 
مى رســیدیم که این توان در اختیار نیروهاى ایرانى قرار 
نداشت اما از جمله محاسن عبور از رودخانه، نداشتن جبهه 
مستحکم و حمله به قلب دشمن و امکان توسعه عملیات 
به پشت، پهلو و رأس جبهه دشمن و دستیابى به خرمشهر 
با حداقل مسافت بود. این تاکتیک با موفقیت کامل به اجرا 
درآمد و در مرحله اول جاده آسفالت اهواز به خرمشهر و در 
مرحله دوم مرز بین المللى و نهایتاً در مرحله سوم و چهارم 

خونین شهر آزاد شد.
اجراى موفقیت آمیز این تاکتیک چنان ضربه هولناکى بر 

پیکره ارتش عراق و برنامه ریزى فرماندهان آن وارد کرد 
که تا پایان عملیات نتوانستند آن را جبران کنند و پذیرش 
شکست و تسلیم تنها راه پیش روى آنها بود. اما دشمن 
که در گرداب تدابیر فرماندهان ایرانى گرفتار شده بود به 
تالش هاى مذبوحانه و پرخسارت خود ادامه داد که نتیجه 
آن اســارت حدود 15 هزار نفر از نیروهایش توسط سپاه 
اسالم بود. بزرگ ترین اشتباه دشمن تصمیم به مقاومت 

در شهر خرمشهر بود.
در حالى که بیش از 15 هزار نفر از ســربازان و افســران 
عراقى در خرمشهر بودند و شهر در محاصره 90 درجه اى 
رودخانه کارون و اروند رود و رزمندگان اسالم قرار گرفته 
بود، صدام حســین به عنوان رئیس جمهــور و فرمانده 
کل نیروهاى مســلح عراق در 1361/3/2 طى نامه اى 
به فرماندهان و نیروهایش در خرمشــهر پیامى را صادر 

مى کند.
متن عربى این نامه که در آرشیو مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس نگهدارى مى شود با امضاى دفتر قائد اعظم و 
فرمانده کل نیروهاى مسلح عراق خطاب به فرماندهان و 

نیروهاى مستقر در محمره صادر شده است.
صدام در بخشى از نامه خود که استیصال و درماندگى در 
آن مشاهده مى شود و از خرمشهر با عنوان جعلى محمره 

نام مى برد مى گوید:
«فرزندان مردان و زنان دلیر امت عرب، شما بازماندگان 
نبرد قادسیه هستید. امروز چشم همه عراق به شماست. 
شــما مدافعان ناموس و کودکان عراق هستید. محمره 
متعلق به عراق است. محمره بغداد است. محمره کرکوك 
است. محمره بصره است. محمره حاصل خون سربازان 

دلیر عراق است. محمره ناموس شماست. محمره...»
این نامه یک روز قبل از فروپاشى دژهاى مستحکم ارتش 
عراق در حومه خونین شهر صادر مى شود و ضمن اعالم 
آن از رادیو بغداد به صورت تلفنگرام براى فرماندهان ارشد 
ارتش عراق از جمله «سرهنگ زیدان»، فرمانده نیروهاى 

عراقى مستقر در خونین شهر ارسال مى شود.
اما بخت یار آنها نبود و لحظه اى بعد سرهنگ زیدان که 
در حال جابــه جایى در میان مواضع خودشــان بود روى 
مین مى رود و کشته مى شود. در همین زمان هواپیماهاى 
جنگنده نیروى هوایى ارتش جمهورى اسالمى ایران تنها 
پل ارتباطى خرمشــهر به منطقه ابوالخصیب عراق را که 
مى توانست در عقب نشینى نیروهاى محاصره شده مؤثر 
باشد بمباران و منهدم مى کنند و همزمان با تصرف پل نو 
توسط یگان هاى قرارگاه فجر و نصر ایران و انسداد تنها 
جاده ارتباطى نیروهاى عراقى در غرب خرمشهر یگان هاى 

قرارگاه فتح نیز از شمال شرق وارد شهر مى شوند.
در این لحظه احمد کاظمى فرمانده تیپ 8 نجف اشرف 
به قرارگاه مرکزى کربال اعالم مى کند خرمشهر آزاد شد 
و نیروهاى عراقى فوج فوج در حال تسلیم شدن هستند و 
ما امکانات الزم براى تخلیه آنها به پشت جبهه را نداریم 

و به ما کمک کنید.
این پیام براى فرماندهان ارشــد قرارگاه کربال بســیار 
غیرمنتظره بود، زیرا پیش بینى مى شــد هزاران نیروى 
عراقى مستقر در خونین شهر مقاومت کنند، لذا سرهنگ 
صیاد شیرازى، فرمانده وقت نیروى زمینى ارتش به برادر 
محسن رضایى مى گوید: «پیام احمد کاظمى باور کردنى 
نیســت؛ من با بالگرد به منطقه مى روم و به شما گزارش 

مى دهم.»
لحظاتى پس از پرواز بالگرد حامل فرمانده نیروى زمینى 
ارتش، ایشان طى تماسى از فراز آسمان با فرمانده وقت 
ســپاه مى گوید: «احمد کاظمى درست گفته است شهر 
سقوط کرده و هزاران سرباز عراقى در حالى که پیراهن و 
پارچه هاى سفید در دست دارند در حال خروج از خرمشهر 
هستند و از روى جاده آسفالت به سمت اهواز در حرکتند 
هر چه مى توانید اتوبوس و خودرو براى انتقال آنها به پشت 

جبهه ارسال کنید.» 
و بدین ترتیب در کمتر از 24 ســاعت پس از صدور پیام 
صدام به نیروهایش خرمشــهر آزاد شد و حدود 15 هزار 
نفر از سربازان و افســران عراقى به اسارت سپاه اسالم

درآمدند./1938

روایتى از نامه محسن رضایى و صدام حسین در روزهاى نبرد خرمشهر

2 نامه از دو سوى جبهه خونین شهر

رسیدگى به پرونده 18 جلدى تخلفات ارز هاى دولتى در 
شعبه سوم دادگاه ویژه رســیدگى به جرائم اخاللگران و 
مفسدان اقتصادى به ریاســت قاضى مسعودى مقام در 
حالى برگزار شد که امید اسدبیگى، متهم ردیف اول این 

پرونده ادعایى را درباره استاندار خوزستان مطرح کرد.
خبرگزارى اصولگراى «دانشــجو» در خبرى با اشاره به 
بخشى از جلسه دادگاه پرونده 18 جلدى تخلفات ارز هاى 

دولتى به نقل از یکى از خبرنگاران خوزستانى حاضر در 
این جلسه دادگاه مدعى شــد: نماینده دادستان در این 
جلســه ابراز کرده که یک اتهام دیگر اســدبیگى، آلوده 
کردن مســئوالن بوده است. اســدبیگى اعتقاد دارد هر 
کسى را در هر مقامى مى توان خرید! هزینه سفر استاندار 
و خانواده وى (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگى 
داده است؛ هزینه بلیت ها و تور 25 هزار دالر شده است! 

همچنین اسدبیگى مبلغ 200 هزار دالر به همسر استاندار 
خوزستان داده است.

در همین حــال دادســتانى تهران نیــز در اطالعیه اى 
اظهــارات متهم به اخــالل در نظام اقتصــادى درباره 
مطالب انتســابى به اســتاندار خوزســتان را تأ یید کرد. 
در اطالعیه دادســتانى تهران به میــزان مبالغ مذکور

 اشاره اى نشده است.

احمد نجفى که از خویشــاوندى مژده شمسایى تا ایفاى 
نقش در «سگ کشــى» پیش رفت در ســال هاى اخیر 
فعالیت هاى مختلفى را تجربه کــرده؛ از تهیه کنندگى 
فیلمى ورزشى به نام  «من یک ایرانیم» تا اجرا در شبکه 

ارزشى افق!
نجفى همچنان لحن انتقادى خود را حفظ کرده و هرگاه 
تریبونى به دست مى آورد به زعم خود معایب سیستم هاى 

مدیریت دولتى را افشا مى کند.
احمد نجفى به تازگى در گفتگو با روزنامه «فرهیختگان»، 
مدعیاتى را درباره قائم مقام فارابى طرح کرده است! نجفى 
گفت: به جاى حمایت از فیلمى قهرمانى درباره کشتى، مرا 
مأیوس کردند. کسى در فارابى مى گفت «من یک ایرانى 
هستم» فیلم توهین آمیزى است. گفتم چرا؟ گفت براى 

اینکه رئیس فدراسیون یقه هاى سه سانتى پوشیده است.
نجفى ادامه داد: من به مدیر مذکــور نگاه کردم و گفتم 
خجالت نمى کشید؟ مى خواهید اذیت کنید؟ مى خواهید 
توهین کنید چیز دیگرى پیدا نکردید؟ این همه مردم لباس 
اینچنینى مى پوشند، من و شما هم مى پوشیم. ایراد گرفتند 
که چرا رئیس فدراسیون کشتى در فیلم شما یقه سه سانتى 
پوشیده است! اینکه کروات مى زنند و لباس هاى آنچنانى 

در فیلم ها مى پوشند توهین نیست؟ 
نجفى تأ کید کرد: همه را کنار گذاشتند و مى گوید رئیس 
فدراسیون کشتى شــما اینچنین لباس پوشیده و این را 
سمبل توهین به نظام مى دانند. ببینید ما کجا ایستادیم؟

سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور گفت: سال گذشته 
393 هزار و 982 نفر فوت کردنــد و فوت آنها در مهلت 

قانونى(ده روز بعد از فوت) ثبت شده است.
ســیف ا... ابوترابى افزود: از این تعداد فوت شده در سال 
گذشته 223 هزار و 183 نفر مرد و 170هزارو 799 نفر زن 

بودند و این در حالى اســت که در سال 1397 شمار فوت 
شدگان 375 هزار و 616 نفر بود که 210 هزار و 611هزار 

نفر از آنها مرد و 165هزار و پنج نفر هم زن بودند.
وى در مــورد میزان عمومى (ناخالص) فوت در کشــور 
گفت: این میزان 4/9 به ازاى  هر هزار نفر جمعیت ایرانى 

است و نسبت جنسى حاصل از ثبت رویداد وفات نیز (تعداد 
مردان فوت شده در برابر هر صد  زن متوفى) 130/7 است 
و نسبت فوت ثبت شده براى ساکنان شهرها 74/8 است 
و همچنین نسبت ثبت وفات در مهلت قانونى به ثبت تا 

یکسال پس از وقوع 98/3 درصد است./1939

رئ یــس کمیتــه ارتباطــات کمیســیون صنایــع و 
معــادن مجلــس از اشــغال فرکانس هــاى بانــد 
700 و 800 توسط ســازمان صدا و ســیما که موجب 
کاهش پهنــاى باند، این ســرمایه ملى شــده، انتقاد 

کرد.
رمضانعلى سبحانى فر با اشــاره به مناقشه ایجاد شده 
بیــن وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات و ســازمان 

صدا و سیما بر سر آزادسازى فرکانس باند 700 و 800 
از ســوى صدا و ســیما که منجر به افزایش سرعت و 
کیفیت اینترنت تلفن همراه مردم مى شود، اظهار کرد: 
مجلس هر ســاله در آســتانه قانون بودجه به این مهم 
مى پردازد ولى متأسفانه حکم مجلس براى آزادسازى 
این فرکانس ها از جانب صدا و سیما در صحن مجلس 

رأى نیاورد.

نماینــده مردم ســبزوار یادآور شــد: توزیــع و اختیار 
فرکانس ها طبق قانــون از وظایــف وزارت ارتباطات 
است لذا اگر در گذشته به هر دلیلى فرکانسى در اختیار 
صدا و ســیما قرار گرفته، امروز در شرایط تعطیلى هاى 
ناشــى از کرونا که نیاز به پهناى باند بیشترى در کشور 
وجود دارد، ایــن فرکانس ها باید بــه وزارت ارتباطات

 بازگردد.

ادعاى 200 هزار دالرى درباره همسر یک استاندار

فوت 393 هزار و 982 نفر در سال گذشته

انتقاد از اشغال فرکانس ها توسط صداوسیما

مشکلى به نام 
یقه سه  سانتى!
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تعطیلى آرامستان ها 
مدیر عامل سازمان آرامسـتان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: باغ رضوان و آرامستان هاى محلى شهر اصفهان 
در روز عید سعید فطر تعطیل است و تنها آیین خاکسپارى 
اموات با حضور تعداد محدودى از بستگان متوفى انجام 
مى شود. احمدرضا مرادى از شهروندان درخواست کرد 
برگزارى مجالس ترحیم و زیارت اهل قبور را به روزهاى 

دیگر هفته موکول کنند.

فقط 2 روز پاك بودیم!
کالنشهر اصفهان از ابتداى امسـال تا پایان اردیبهشت 
ماه، دو روز پـاك، 56 روز قابل قبول (سـالم) و چهار روز 
ناسالم براى گروه هاى حساس را تجربه کرد در حالى که 
مدت مشـابه سال گذشـته براى این کالنشـهر 16 روز 

پاك، 45 روز قابل قبول و یک روز ناسالم ثبت شده بود.

یک انتصاب 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى در حکمى سرپرست دانشگاه 
آزاد اسـالمى واحد شاهین شـهر را منصوب کرد.  بنا بر 
این گزارش، عبدالرسول مستأجران در حکمى از سوى 
دکتر محمدمهدى طهرانچى به عنوان سرپرست جدید 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر منصوب و جلسه 

معارفه وى برگزار شد.

27 حادثه برق گرفتگى 
رئیس مرکـز اورژانس اسـتان اصفهان گفت: در سـال 
گذشـته 89 درصد از مجموع مـوارد امدادخواهى حادثه 
برق گرفتگى در اسـتان اصفهان مربوط به مردان بوده 
است. غفور راسـتین اظهار کرد: سال گذشـته در استان 
اصفهان 27 مورد حادثه برق گرفتگى به اتاق هاى فرمان 

اورژانس استان اعالم شد.

شروع دوباره نمایشگاه 
رویدادهاى نمایشـگاهى کشـور کـه از هفته اول اسـفند 
لغـو شـده بـود، اکنـون بـا دریافـت مجـوز و بـا رعایـت 
پروتکل هاى بهداشتى، دوباره به فعالیت خود ادامه خواهند 
داد. بر اسـاس برنامه ریزى هـا، رویدادهاى نمایشـگاهى 
اصفهان از سوم تیرماه و دو هفته پس از شروع رویدادهاى 

نمایشگاهى دیگر استان ها آغاز مى شود.

تغییر ساعت کار 
رئیس پلیس راهور استان اصفهان از بازگشت ساعت کار 
مراکز تعویض پالك و دفاتر خدمات خودرویى اسـتان 
اصفهان از امروز شنبه (سـوم خرداد ماه) به روال عادى 
و تا سـاعت 14 بعد از ظهر خبر داد. سرهنگ محمدرضا 
محمدى همراه داشتن وسـایل بهداشتى نظیر ماسک، 
دستکش و حتى خودکار در زمان مراجعه به مراکز تعویض 

پالك و دفاتر خدمات خودرویى را الزامى دانست.

عیدى پلیس اصفهان 
در راسـتاى تدابیر فرمانده انتظامى استان اصفهان و فرا 
رسیدن عید سعید فطر، پلیس راهور اصفهان تخفیف 50 
درصدى براى ترخیص خودروهاى توقیف شده در نظر 
گرفته اسـت. بنا بر این گزارش، کلیه خودروهایى که در 
پارکینگ هستند شامل این تخفیف 50 درصدى مى شوند 
به اسـتثناى خودروهایى که با دسـتور قضایـى توقیف 
شده اند. این عیدى پلیس اصفهان به مالکان خودروهاى 
توقیف شده است و از امروز شنبه مورخه سوم خرداد ماه 

به مدت 10 روز اجرایى مى شود.

حضور 10 درصدى 
معاون آموزش متوسـطه اداره کل آمـوزش و پرورش 
اصفهان از حضور 10 درصدى دانش آموزان اصفهانى 
در مـدارس پـس از پایـان تعطیلـى کرونـا خبـر داد. 
محمدرضا ناظم زاده افزود: هفته جارى اگر مدرسه به 
این نتیجه برسـد که فرایند آموزش تکمیل شده است 
مى تواند براى برگزارى ارزیابى و امتحانات پایانى آخر 

سال اقدام کنند.

خبر

آیت ا... مظاهــرى از مراجــع تقلیــد و رئیس حوزه 
علمیــه اصفهــان میــزان زکات فطره و کفــاره را

 اعالم کرد.
آیت ا... مظاهرى گفت: میزان زکات فطره مکلفانى که 
فقیر نیستند، براى خودشان و اشخاص تحت تکفل، 
به  ازاى هر نفر، تقریبــًا 3 کیلوگرم گندم یا جو یا خرما 
یا برنج و مانند آن اســت که باید به مستحق بدهند و 
اگر پول یکى از اینها را هم براساس قیمت رایج محل 

زندگى خود بپردازند کافى است.
وى افزود: زکات فطره کســانى که در شب عید فطر 
مهمان هســتند یا افرادى نظیر کارگران، کارمندان و 

سربازان که در محل کارشان غذاى روزانه به آنها داده 
مى شود، بر عهده خودشان است.

رئیس حوزه علمیه اصفهان افــزود: کفاره افطار غیر 
عمدى روزه، به ازاى هــر روزه، حدود 750 گرم طعام 
نظیر گندم یا پول آن است و کفاره عمدى افطار روزه، 

به ازاى هر روزه، 60 برابر آن است.
وى گفت: خرید سایر نیازمندى هاى متعارف فقرا، اعم 
از خوراکى و غیر خوراکى، با زکات فطره یا با کفاره و 
تحویل به آنان جایز است و نیز انتقال مبلغ زکات فطره 
یا کفاره به حساب آنان مانعى ندارد و الزم نیست عین 

پول به آنها پرداخت شود.

شوراى معاونین شرکت ذوب آهن از روند بازسازى کوره 
بلند شماره یک بازدید کردند. 

مدیــر عامــل شــرکت ذوب آهــن گفــت: مراحل 
نهایــى راه انــدازى این کــوره در حال انجام اســت 
و امیدواریــم بــه زودى شــاهد راه انــدازى آن 

باشیم.
منصور یزدى زاده افزود: تنهــا دغدغه ما به تأمین مواد 
اولیه باز مى گردد که این مهم در حال برنامه ریزى است 
و امیدواریم سنگ آهن الزم براى فعالیت هر سه کوره 

بلند را داشته باشیم.
 مدیر عامل ذوب آهن تصریح کرد: با وجود شرایط خاص 

حاصل از شــیوع ویروس کرونا، این بازسازى پیشروى 
خوبى داشت. هر چند براى حفظ سالمت کارکنان برنامه 
را کمى تغییر دادیم اما با تالش کارکنان، پیشروى بسیار 

خوب بود و تأخیرها جبران شد.
یزدى زاده گفت: بزرگ ترین ویژگى بازســازى کوره 
بلند شماره یک این اســت که تمام فعالیت هاى مهم 
از جمله طراحى و اصالحات  توســط کارکنان شرکت 

صورت گرفته است. 
وى اظهار کرد: با این توانایى و تجربه که در ســه کوره 
بلند کسب کردیم، ذوب آهن مى تواند یک کوره بلند را 

به طور کامل طراحى کند و بسازد.

کوره بلند شماره یک ذوب آهن 
در مرحله راه اندازى

اعالم میزان زکات فطره و 
کفاره از سوى آیت ا... مظاهرى

درآیینى به مناســبت هفته میراث فرهنگى، یکى 
از قدیمى ترین اســناد ازدواج در موزه تاریخ و مردم 

شناسى شاهین شهر اصفهان رونمایى شد.
این سند که مربوط به سال 1319 هجرى قمرى و 
1277 هجرى شمسى معادل 122 سال قبل و دوره 
مظفرالدین شاه است در ابعاد 111*66 سانتیمتر با 

خط نستعلیق شکسته اســت و با همکارى میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 

ترمیم شده است.
اسفندیار تاجمیرى، فرماندار شاهین شهر 
و میمه در آیین رونمایى از این سند گفت: 
موزه مردم شناسى شــاهین شهر داراى 
850 شىء عتیقه کارشناسى و شناسنامه 
دار از دوره قبل از میالد اســت که در دو 
بخش تاریخ و مردم شناسى تقسیم شده 

است.
دراین مــوزه انواع ســکه، اســکناس، 
تمبر،کتب و نسخ خطى، چاپ سنگى، آثار 
باستانى، ظروف سفالى، آثار هنرى نقاشى، قلمزنى، 
معرق کارى، منبت کارى، ســبک زندگى و آداب و 
رسوم قدیم با مجسمه و تاریخ انقالب و دفاع مقدس 

در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته است.

مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آبفا 
اســتان اصفهان اعالم کرد: جشنواره فرهنگى هنرى 
«#خانواده_ آبى» با شعار «شادباشــیم، یاد بگیریم، 
سالم بمانیم» توسط شرکت آبفا استان اصفهان برگزار 

مى شود.
ســید اکبر بنى طبا در ادامه اظهار کرد: این جشنواره 
در سه محور نماهنگ، شــعر و استندآپ کمدى براى 
ســنین 12 تا 18 ســال و دو محور نقاشى و دابسمش 
مخصوص سنین شش تا 12 ســال برگزار مى شود. 
وى با تأکید بر اهمیت مدیریــت مصرف صحیح آب 
در فصول گرم پیش رو عنوان کرد: این روزها که براى 
حفظ سالمتى و شکست زنجیره انتقال ویروس کرونا، 
در خانه ماندن فرزندانمان ضرورى است، روابط عمومى 

و آموزش همگانى آبفا اســتان اصفهان بر آن شــد تا 
عالوه بر ایجاد یک فضاى نشــاط آور و سرگرم کننده 
در خانواده، کودکان و نوجوانــان را به تفکر و تولید اثر 
در خصــوص ارزش آب ترغیب کند. ســخنگوى آبفا 
استان اصفهان در ادامه گفت: کلیه آثار حداکثر تا تاریخ 
20 خرداد ماه از طریق اپلیکیشن هاى روبیکا و ایتا به 
شماره 09018112742 ارسال شود و اطالعات بیشتر 
در خصوص نحوه تولید آثــار در پورتال روابط عمومى 
شــرکت بــه آدرس pr.abfaesfahan.ir قابل 
دریافت اســت. بنى طبا در پایان عنوان کرد: اســامى 
برگزیدگان، در هفته صرفه جویى (هفته اول تیرماه)، از 
طریق پرتال شرکت اعالم و به نفرات اول تا پنجم هر 

بخش جوایز ارزنده اى اهدا مى شود.

رونمایى از قدیمى ترین سند ازدواج استان اصفهان

برگزارى جشنواره آبفا براى نوجوانان

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با 
اشاره به وجود بیش از 2000 گونه گیاهى و جانورى در 
این استان، گفت: براى حفظ تنوع زیستى اصفهان از 

هیچ تالش و کوششى دریغ نخواهیم کرد.
ایرج حشمتى در گفتگو با ایمنا اظهار کرد: این استان 
با بیش از دو میلیــون و 200 هــزار هکتار مناطق 
تحت مدیریت و حفاظت شده و شکار ممنوع داراى 
گونــه هاى شــاخص و خــاص تنوع زیســتى در 

بخش هاى مختلف جانورى و گیاهى است.
وى آهوى ایرانى، یوزپلنگ ایرانى، کل و بز وحشى، 
قوچ و میش اصفهان، گربه شنى، هوبره و زاغ بور را 
از گونه هاى جانورى استان اصفهان برشمرد و افزود: 
تاکنون 484 گونه مهره دار شامل 62 گونه پستاندار، 
296 گونــه پرنــده، 40 گونه خزنده، هشــت گونه 
دوزیســت، 41 گونه ماهى در این استان شناسایى 

شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه 

داد: بیش از 2000 گونه گیاهى از حدود 700 جنس 
و در قالب 130 خانواده در این اســتان وجود دارد که 
از این شمار 350 گونه دارویى، 45 گونه انحصارى، 
54 گونه آسیب پذیر، 16 گونه نادر و 19 گونه در خطر 

انقراض است.

2000 گونه گیاهى و جانورى در اصفهان وجود دارد

مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان در نشست 
هم اندیشــى با جمعى از فعاالن عرصه ارتباطات و 
روابط عمومى، به اهمیت ارتباطات و تعامل سازنده با 
مشتریان و مخاطبان در هر سازمان و نهادى اشاره و 
به اهمیت منابع انسانى به عنوان بزرگ ترین سرمایه 
اجتماعى یک سازمان تأکید کرد و گفت: بر همین 
اساس مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى با ابالغ 
شیوه نامه جدید انتصابات، به عنوان نقشه راه عدالت 
در ارتقا، شرایط را براى ورود همه کارکنان که خود 
را براى ارتقاى پســت مدیریتى مناسب مى دیدند 

فراهم کرد.
محمد گورابى تصریح کرد: پس از برگزارى آزمون 

کتبى تخصصى و مدیریتى، کانون ارزیابى به منظور 
انتخاب افراد شایسته تشــکیل شد. وى افزود: اداره 
کل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان از پیشگامان 

برگزارى فراخوان و آزمون بوده است.
گورابى افزود: در کل کشــور حدود 7000 نفر و در 
بخش بیمه اى اســتان اصفهان حدود 300 نفر در 
آزمون شرکت کردند. وى در ادامه به اشتغال مدیران 
جوان و خالق سازمان از طریق این فرایند در شعب 
کالنشهر اصفهان اشاره کرد و گفت: تاکنون پنج نفر 
از رؤساى شــعب این اداره کل  و ده پست مدیریتى 
ایــن اداره کل از طریــق فراخوان و  آزمــون ارتقا 

یافته اند.

گام هاى تأمین اجتماعى در تحقق عدالت اجتماعى

مسئول شــوراى سیاســتگذارى ائمه جمعه اصفهان 
گفت: در هر مســجدى که مردم بخواهنــد نماز عید 
فطر را مى توانند اقامه کنند اما وضــو در منازل گرفته 
شود، با ماســک حاضر شوند، مهر و ســجاده را با خود 
بیاورند، مجموعه نماز عید به صورت کوتاه برگزار شود و 

همچنین فاصله الزم هم بین افراد رعایت شود.
حجت االســالم محمدرضا صالحیــان در گفتگو با 
«فارس» با بیان اینکه تقســیم بندى مناطق به سفید 
و قرمز بــراى روز عید فطر وجود نــدارد، تصریح کرد: 

برگزارى نماز در مصالها به دلیل اینکه منجر به شکل 
گیرى تجمع مى شود منع شده اما نماز در مساجد به دلیل 
سرشکن شدن جمعیت و اینکه تجمع را کاهش مى دهد 

مانعى ندارد.
وى با اشاره به لزوم رعایت نکات بهداشتى تأکید کرد: به 
نمازگزاران توصیه مى کنیم در حد امکان وضو در منازل 
گرفته شود، با ماسک حاضر شوند، مهر و سجاده را با خود 
بیاورند، مجموعه نماز عید به صورت کوتاه برگزار شود و 

همچنین فاصله الزم هم بین افراد رعایت شود.

شمارى از پرستاران استان اصفهان روز پنج شنبه با حضور 
در مقابل دادگسترى اصفهان رسیدگى به مطالبات صنفى 

خود را خواستار شدند.
این عده علــت مطالبه گرى خود را اجرا نشــدن قانون 
مشاغل سخت و زیان آور و تبدیل وضعیت نشدن نیروهاى 
شرکتى و قراردادى برشمردند. آنها اجراى کامل خدمات 
پرستارى براساس برنامه ششم توسعه و ارتقاى بهره ورى 
و برطرف کردن تبعیض در اختــالف پرداخت کارانه در 

رده هاى درمانى را از دیگر مطالبات خود ذکر کردند.
یکى از این پرستاران در گفتگو با «ایرنا» با اشاره به سختى 
کار آنها به خصوص در شرایط فعلى به دلیل شیوع بیمارى 
کرونا گفت: کادر درمانى از لحاظ روحى و جسمى بسیار 
خسته هســتند ولى براســاس وظیفه خود دست از کار 
نمى کشند. وى که  خواست نامش در خبر ذکر نشود افزود: 
تنها دلخوشى و مشوق ادامه کار آنها رسیدگى به مطالبات 
و خواسته هاى صنفى آنها به لحاظ وضعیت استخدامى 
و معیشــتى اســت. وى ادامه داد: بارها این موضوع را با 
مســئوالن و متولیان امر در میان گذاشــتیم ولى اقدام 
عملى صورت نگرفت و به این منظور امروز با حضور در 
مقابل دستگاه عدالت و قضایى استان، رسیدگى فورى به 

خواسته خود را خواهان هستیم.
 قانون تعرفه خدمات پرستارى 11 سال گذشته در مجلس 

شوراى اسالمى به تصویب رسید اما هنوز اجرایى نشده 
است، بر اساس این قانون، از هزینه هاى بیمه ها کاسته و 
در کنار آن خدمات پرستارى دیده مى شود اما اجراى آن به 
دلیل آنچه کمبود منابع و عدم پرداخت به موقع مطالبات 

از سوى بیمه  ها خوانده مى شود، به تعویق افتاده است.
لیست مطالبات پرستاران

عضو هیئت مدیره نظام پرســتارى اصفهان در توضیح 
دلیل تجمع پرستاران اصفهان به «ایمنا» گفت: پرستاران 
مى خواستند مطالباتشان را با دادستان اصفهان در میان 

بگذارند.
وى در خصوص مطالبات پرستاران که بارها مطرح، اما 
اجابت نشده اســت، تصریح کرد: اجراى قانون تعریف 
گذارى خدمات پرستارى بر اساس برنامه ششم توسعه، 
اجراى کامل قانــون ارتقاى بهــره ورى، اجراى قانون 
مشــاغل ســخت و زیان آور و برقرارى فوق العاده ویژه، 
اهمیت شغلى پرستارى و اســتخدام حاکمیتى و تبدیل 
وضعیت نیروهاى شــرکتى و قراردادى، جبران کمبود 
پرســنل پرســتارى، برطرف کردن تبعیض در اختالف 
پرداخت کارانه در رده هاى پرسنل درمانى و شفاف سازى 

پرداخت ها از جمله این درخواست ها بوده است.
عضو هیئت مدیره نظام پرستارى اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضر ده هزار پرستار در بیمارستان هاى استان 

اصفهان فعالیت دارند، ادامه داد: توجه به مطالبات قانونى 
این صنف مى تواند در ارائه بهتر خدمات به بیماران تأثیر 

بسزایى داشته باشد.
ارجاع درخواســت ها به دانشــگاه علوم 

پزشکى
در همین حال دادســتان عمومى و انقــالب اصفهان 
از دریافت مطالبات پرســتاران و کادر درمانى اســتان و 

پیگیرى هاى الزم براى رفع مشکل این صنف خبر داد.
على اصفهانى در گفتگو با «ایرنا» افزود: روز چهارشنبه 
وپنج شنبه تعدادى از کادر درمانى و پرستاران براى ارائه 
درخواســت ها و مطالبات صنفى خود به دستگاه قضایى 
اســتان مراجعه کردند که صحبت هاى آنها شــنیده و 
درخواســت هاى آنها به صورت مکتوب براى پیگیرى و 

طرح با رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گرفته شد.
وى افزود: قرار شــد درخواســت آنها به رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان ارجاع شــود و اگر خواسته هاى 
آنها قابل اجراســت اجرایى و اگر نیست دالیل آن اعالم 

و مشخص شود.
وى ادامــه داد: تمام تالش هاى دســتگاه قضایى براى 
مطالبات کادر درمانى به عنوان جامعه زحمتکشى که در 
شرایط فعلى در خط مبارزه با کرونا هستند صورت مى گیرد 

تا حقى از آنها ضایع نشود.

دادستان اصفهان درخواست هاى پرستاران در تجمع پنج شنبه آنها را پیگیرى مى کند

صداى اعتراض پرستاران اصفهانى 
شنیده شد

شرایط و نحوه برگزارى نماز عید فطر در استان اصفهان

رئیس جامعه دندانپزشــکى ایران شعبه اصفهان گفت: 
فعالیت مطب هاى دندانپزشکى بر اساس مصوبه وزارت 
بهداشت، درمان و پزشکى در این استان از سر گرفته شد و 
انواع خدمات دندانپزشکى با رعایت دستورهاى بهداشتى 

ارائه مى شود.
مطب ها و مراکز خدمات دندانپزشــکى از اسفند سال 
گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا اجازه فعالیت نداشتند 
و فقط تعدادى از کلینیک هاى منتخب خدمات اورژانسى 
ارائه مى کردند. مهرداد برکتین در گفتگو با «ایرنا» افزود: 
دندانپزشــکان مى توانند با ثبت نام در سامانه سالمت 
به نشــانى salamat.gov.ir و دریافت شــرایط و 
دستورهاى بهداشتى نسبت به آغاز فعالیت و ارائه خدمات 

دندانپزشکى اقدام کنند.
وى با بیان اینکه انجام همه خدمات دندانپزشکى مانند 

زیبایى نیز با رعایت دســتورهاى بهداشتى امکان پذیر 
است، اظهار کرد: در دو ماه گذشته فقط خدمات اورژانسى 
دندانپزشکى براى مواردى مانند درد شدید و آبسه دندان 

انجام مى شد.
برکتین با اشاره به اینکه شغل دندانپزشکى از نظر ابتال به 
بیمارى کرونا در ریسک باالیى قرار دارد، تصریح کرد: 
دندانپزشــکان باید تالش کنند به بهترین نحو موارد 
پیشــگیرى و حفاظت فردى را انجام دهند تا هرگونه 

احتمال شیوع بیمارى به صفر برسد.
وى با بیان اینکه دســتورهاى بهداشتى درباره کرونا به 
طور مداوم و متناسب با شرایط جدید در حال تغییر است، 
اضافه کرد: به همین دلیل الزم اســت دندانپزشکان در 
جریان جدیدترین و آخرین اطالعات در این زمینه باشند 

و بهترین روش را در پیش بگیرند.

فعالیت مطب هاى دندانپزشکى از سر گرفته شد
یک مدرس و پژوهشگر نجوم گفت: با وجود اینکه امکان رصد هالل 
ماه شوال از نظر پارامترهاى رصدى از نوع بحرانى است، احتمال 
رؤیت هالل ماه در روز شنبه سوم خرداد (امشب) به لحاظ محاسباتى 
وجود دارد. عمران مرادى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص رؤیت 
هالل ماه شوال 1441 هجرى قمرى، اظهار کرد: در مناطق غرب و 
جنوب غرب ایران، در صورت مناسب بودن شرایط آسمان، امکان 
رؤیت هالل ماه شــوال با چشم غیر مســلح وجود دارد و در دیگر 
بخش هاى کشور، رصد ماه با چشم مسلح ممکن است. براى اعالم 

قطعى رصد ماه شوال باید منتظر اعالم گروه هاى رصدى باشیم.
مرادى ادامه داد: در آخرین روز ماه رمضان امسال، از زمانى که ماه نو 
شکل مى گیرد، ماه در حرکت مدارى به دور زمین، کم کم از خورشید 
فاصله گرفته و در غروب روز سوم خرداد (امروز) در صورت مناسب 
بودن شرایط آسمان، امکان رصد انتظار مى رود و اگر  بتوانیم هالل 

ماه را ببینیم در این زمان اول ماه قمرى اعالم مى شود.
وى اظهار کرد: از نظر محاسبات مى دانیم هالل ماه وجود دارد، اما 
به دلیل اینکه ارتفاع ماه در این زمان کم است و پارامترهاى رؤیت 
هالل سخت است، هالل ماه بحرانى است و براى اعالم عید فطر 

باید منتظر گروه هاى رؤیت هالل باشیم.

امشب احتمال رؤیت هالل ماه 
به لحاظ محاسباتى وجود دارد
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ژاله صامتى از ادامــه دار بودن ســریال «زیرخاکى» و 
ســاخت آن در آینده خبر داد و عنوان کرد که نمى داند 
چند قسمت دیگر از این سریال ساخته خواهد شد اما 
اطمینان دارد ســازندگان صرفًا بخاطر اینکه 
مخاطبان اســتقبال کرده اند سریال را ادامه 

نمى دهند.
این  بازیگر سریال «زیر خاکى» در ارتباط 
تصویرى زنده اى که در صفحه اینستاگرام 
روابط عمومى سازمان صداوسیما پخش شد، 
درباره ادامه ســریال «زیرخاکى» گفت: بخش زیادى ضبط شده 
اما داستان ناقص و زخمى مانده و بعد از کرونا ضبطش ادامه خواهد 
داشت. صامتى با بیان اینکه بسیارى از مخاطبان با مشاهده قسمت هاى 
اول «زیرخاکى» داستانش را تکرارى دانستند، در عین حال عنوان کرد: 
امیدوارم االن به این نتیجه رسیده باشــند که این داستان شبیه هیچ 
داستانى نیست. در ادامه داستان قرار اســت اتفاقات جالبى بیافتد که 

مخاطب را غافلگیر مى کند.
او در ادامه این گفتگو درباره نقشش در سریال «زیرخاکى» گفت: عده اى 
این نقش را با نقشــم در فیلم «ضد گلوله» مقایسه کرده اند و گفته اند 
شبیه هم است در صورتى که اینطور نیست و شباهتشان فقط زن بودن، 

مادر بودن و ایرانى بودنشان است. عده اى هم گفتند شبیه مرجانه گلچین 
بازى کرده ام من بازى ایشان را بســیار دوست دارم اما ایشان تیپ هم 

بازى مى کنند و من اصًال تیپ بازى نمى کنم.
این بازیگر که تا کنون دوبار نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فجر 
شده است در پاسخ به این ســئوال که نظر منتقدان درباره بازى اش در 
سریال «زیرخاکى» چه بوده است، گفت: راستش همه دوست داشتند 
و یکى از چیزهایى که حالم را خوب مى کند این است که در کارى بازى 
کردم که هم منتقدان، هم همکاران، هم مخاطبان عام و هم مخاطبان 

خاص را راضى کرده ام و همه نقش «پریچهر» را دوست داشتند.
او افزود: من بازیگرى هســتم که نقش هایى را کــه انتخاب مى کنم 
از اطرافم بر مــى دارم. خیلى وقت ها پیش آمــده خانمى را مى بینم و 
شخصیتش را آرشیو مى کنم تا بعدها طبق نقشى که پیشنهاد مى شود، 
شاخ و برگش داده و کاملش کنم. دلیل دوست داشتن «پریچهر» هم 
همین است که شبیه خاله، زن عمو یا یکى از اطرافیان مخاطب است. 

نقشى که از خود مردم الگوبردارى شود دیده مى شود.
این بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درباره بازیگرى و تفاوت بازیگران با 
مردم دیگر عنوان کرد: بازیگران باهوش ترین آدم هاى جهان هستند و 
دلیل این تمایز این است که دیگران از تمام حواسى که خدا به آنها داده 
استفاده نمى کنند اما بازیگر موظف است تا از تمام حواسش استفاده کند. 

پس باید باهوش و متمرکز باشد.
صامتى با بیان اینکه نقش هایــش را زندگى مى کنــد و با آنها نفس 
مى کشد ادامه داد: من با کاراکترم گریه مى کنم، مى خندم و به آن فکر 
مى کنم. روزهاى قبل و بعد نقش را در ذهنم ترســیم مى کنم. در مورد 
«پریچهر» ســریال زیرخاکى هم با آقاى سامان حرف مى زدیم که از 
کجا آمده و سرگذشتش چه بوده. مثًال «پریچهر» مادرش مرده و پدرش 
زنى جوان دارد و یک نوزاد دارد در حالى که این اصًال در سریال ذکر نشد. 

همین باعث مى شود تا رى اکشن هایم درست باشد.
او درباره بازى کردنش در نقش هاى منفى عنوان کرد: فقط یک بار در 
فیلم «آخرین نبرد» نقش منفى داشــتم اما مردم من را در نقش منفى 

دوست ندارند. نظر تماشاچى برایم مهم است.
این بازیگر درباره سختى هاى نقش هاى کمدى براى زنان با توجه به 
محدودیت هاى موجود گفت: کار کمدى از جدى خیلى سخت تر است. 
هر کسى قابلیت کار کمدى کردن را ندارد و من خدا را بابت این لطف 
شاکرم. ما مردم زود رنجى هستیم و شوخى کار سختى است از طرفى 
بخش عظیم کمدى همان شوخى اســت. حاال با تمام این سختى ها 
زن هم باشى و در یک سرزمین اســالمى هم کار کنى و به خصوص 
در تلویزیون کــه مخاطبش با تئاتــر فرق دارد کار خیلى ســخت تر

 مى شود./1935

ژاله صامتى: «زیرخاکى» بعد از کرونا 
ادامه دارد

جواد رضویان از بازیگرانى نظیر رضا عطاران، سعید پیردوست، 
رضا شفیعى جم، مهران غفوریان و... گفت. رضویان با اعتقاد بر 
اینکه کرونا هم گذارى است و رد مى شود و مى رود ادامه داد: به 
نظرم چیزهایى براى ما گذاشت. من این واژه را هر وقت مى شنوم 
ترجیح مى دهم یاد اتفاقاتى بیافتــم که این روزها در خیابان ها و 
خیریه ها دیده ام. در روزهاى کرونا یاد زمان جنگ افتادم؛ معناى 

ایثار دوباره زنده و تعبیر مجدد شد.
این بازیگر سپس درباره احتکار ماسک در زمان شیوع کرونا گفت: 
نان درآوردن از ترســیدن مردم! چطور تاوان پس مى دهیم. من 

مانده ام اصًال این نان را مى شود خورد.
رضویان که مهمان برنامه «باغ رمضان» بود، درباره سریال هاى 
رمضانى گفت: خدا حمید صدرى را حفظ کند. جاى خالى او و رضا 
عطاران چند سالى است در روزهاى ماه مبارك رمضان احساس 
مى شود. احساس مى کنم بعد از رفتن رضا عطاران از تلویزیون 
کارها خیلى رنگ و بوى ماه مبارکى نــدارد. امیدواریم زودتر به 
تلویزیون بازگردد. خیلى موافقم با اینکه یک جاى کار مى لنگد 
که هنوز هم سریال هاى قدیمى مخاطب دارند. کارهاى جدید 

رنگ و بوى ماه مبارك رمضان را ندارند.
او همچنین درباره مجموعه طنزى که براى شــبکه 3 ســیما 
مى سازد، گفت: فعًال اسم ســریال «صفر بیست و یک» است. 

من و سیامک انصارى هستیم. کارگردانى را هم به اتفاق انجام 
مى دهیم. نمى دانم چطورى!

او درباره سعید پیردوست گفت: در ســریال «پاورچین» سیبیل 
مصنوعى هاى من در لبم فرو مى رفت احساس مى کردم سنجاق 
ته گرد فرو مى رود در همین شرایط ســعید پیردوست باید یک 
دیالوگ پنج یا شــش خطى مى گفت و ما هم باید پاچه خوارى 
او را مى کردیم. من این ســیبیل ها را در گوش سعید پیردوست 

مى کردم. در همان شرایط دیالوگش را مى گفت. 
او درباره مهران غفوریان هم گفت: بعد از الغرى تغییر هویت داد. 
مهران شــرایطى براى زانویش پیش آمد. یک تکه از استخوان 
لگنش را برداشتند و به دلیل همین مجبور شد وزنش را کم کند. 
در یکسرى از برنامه ها دیدید لنگ مى زند و سخت راه مى رود. 
خیلى به خودش سختى داد. بدون تعارف مى گویم بهترین بازیگر 

تیپ ایران است.
وى افزود: روى دست رضا شفیعى جم بازیگر تیپ ساز نداریم. من 
خودم غالباً  تیپ شخصیت بازى مى کنم ولى باید سر کالس هاى 
رضا بنشینم. او انگار یک بانک و یک آرشــیو درونى عجیب و 
غریب دارد که سال هاست با آنها بزرگ شده است. مگر مى شود 
آدمیزاد جغد شود. او در صحنه اى این را بازى کرد. جاى کارهاى 

درجه یک رضا عطاران در تلویزیون خالى است.

جواد رضویان از بازیگرانى
رضا شفیعى جم، مهران غفو
اینکه کرونا هم گذارى است
نظرم چیزهایى براى ما گذاش
ترجیح مى دهم یاد اتفاقاتى
خیریه ها دیده ام. در روزهاى
ایثار دوباره زنده و تعبیر مجد
این بازیگر سپس درباره احتک
نان درآوردن از ترســیدن م
مى ش اصًال این نان را مانده ام
رضویان که مهمان برنامه «
رمضانى گفت: خدا حمید صد
ر عطاران چند سالى است در
مى شود. احساس مى کنم بع
کارها خیلى رنگ و بوى ماه
تلویزیون بازگردد. خیلى مو
هم سریال هاى قد که هنوز
رنگو بوى ماه مباركرمض
او همچنین درباره مجموعه
مى سازد، گفت: فعًال اسم س

جواد رضویان: جز شفیعى جم کسى جغد نمى شود

سیما تیرانداز جدیدترین بازیگرى است که 
به جمع بازیگران فیلم سینمایى «کوسه» به 
کارگردانى على عطشانى و تهیه کنندگى سید 

محمد احمدى پیوسته است.
تیرانداز که ســال گذشــته اولیــن تجربه 
همکارى با على عطشانى را در فیلم «سلفى 
با دموکراسى» پشت سر گذاشت، امسال در 
فیلم جدید عطشانى با عنوان «کوسه» نیز 

ایفاى نقش خواهد کرد.
وى که بــا بازى در نقــش کوتاهى در فیلم 
«هامون» ســاخته داریــوش مهرجویى به 
سینما آمد و ســپس در فیلم «بانو» ساخته 
دیگر داریــوش مهرجویى بــازى کرد، در 
سومین تجربه سینمایى خود با ایفاى نقش 
در فیلم «ســایه هاى هجوم» نامزد دریافت 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن 
در یازدهمین دوره جشنواره فیلم فجر شد و 
پس از آن در آثار متعددى از جمله فیلم هاى 
«پاداش سکوت»، «فرارى»، «پشت دیوار 

سکوت» و... حضور یافت. 
او همچنین در سریال هاى متعددى همچون 
«بى بى یون»، «آژانس دوستى»، «خانه اى 
در تاریکى»، «حلقه سبز»، «در چشم باد»، 
«وکالى جوان»، «پــادرى»، «دودکش»، 
«نفس گرم»، «ســتایش 1، 2 و 3»، «بچه 
مهندس 2»، «از یادها رفته»،  «هیوال» و... 

نقش آفرینى کرده است.
تدریس در دانشــگاه، کارگردانــى و ایفاى 
نقش در تئاتر نیز از دیگر فعالیت هاى سیما 
تیرانداز اســت که از آن جملــه مى توان به 
«مرگ یزدگرد»، «خداى کشــتار»، «یک 
دقیقــه و ســیزده ثانیــه»، «تقدیربازان»، 
«نیازمندى ها»، «بوتولیسم» و... اشاره کرد.

فیلم سینمایى «کوسه» که پیش تولید آن از 
15 بهمن ماه و در سکوت خبرى آغاز شده بود 
و قرار بود از اواسط فروردین ماه کلید بخورد، 
با شــیوع کرونا به تعویق افتاد و بر اســاس 
برنامه ریزى هاى جدید اواخر خرداد  ماه آغاز 

خواهد شد.
تاکنــون حضور پژمان جمشــیدى، مهران 
احمدى، مهدى هاشــمى و ریحانه پارســا 
در «کوسه» قطعى شــده و دیگر بازیگران 
این فیلم که بر اساس فیلمنامه اى از پیمان 
عباسى ســاخته مى شــود، در روزهاى آتى 

معرفى خواهند شد.

سیما تیرانداز 
جدیدترین بازیگر 

فیلم «کوسه»

فصل دوم ســریال «هم گناه» بــه کارگردانى 
مصطفــى کیایى 12 خرداد وارد شــبکه نمایش 

خانگى مى شود.
مصطفى کیایى، کارگردان جوان سینما بعد از چند 
تجربه سینمایى به سراغ ســاخت سریالى براى 
نمایش خانگى رفت و در اولین تجربه ســریال 
سازى براى نمایش خانگى، «هم گناه» را مقابل 
دوربین برد و توانســت نظرات مثبــت زیادى از 

مخاطبان دریافت کند.
قسمت دوازدهم سریال «هم گناه» به کارگردانى 
مصطفى کیایى که قسمت پایانى فصل اول این 
سریال است دوشــنبه 29 اردیبهشت منتشر شد. 
پخش این قسمت با اســتقبال ویژه اى از سوى 
مردم مواجه شــد و رکورد تماشاى سریال هاى 
نمایش خانگى را زد. مصطفى کیایى، کارگردان 
سریال «هم گناه» با انتشار پستى از استقبال ویژه 
مخاطبان از این سریال خبر داد و نوشت: «قسمت 
دوازده سریال رکورد تماشاى سریال هاى نمایش 
خانگى را در "فیلیمو" زد، ممنون از توجهتون، و 
مطمئن باشید فصل دوم جذاب تر و پر هیجان تر 

از فصل اول خواهد بود.»

در خالصــه ســریال «هم گناه» که داســتانى 
خانوادگى و اجتماعى اى دارد و در 24 قســمت 
براى شــبکه نمایش خانگى و ســرویس هاى 
وى او دى آمــاده شــده، آمده اســت: «خانواده 
صبورى خانــواده اى بزرگ و قدیمى اســت که 
سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه 
است. آنها در خانه اى قدیمى همچنان در آرامش 
با هم زندگى مى کنند تا اینکه ورود جوانى به این 
خانواده زندگى همه خانواده را دستخوش تغییراتى 

مى کند...»
بازیگران این سریال عبارتند از پرویز پرستویى، 
هدیه تهرانى، محســن کیایــى، مهدى پاکدل، 
پدرام شــریفى و حبیب رضایى با حضور مسعود 
رایگان، رؤیا تیموریان، افسانه چهره آزاد، شاهرخ 
فروتنیان، افسانه ناصرى، احسان کرمى، روشنک 
گرامى، سوگل خلیق، مارال بنى آدم، على باقرى، 
فروغ قجابگلو، حسین امیدى، شیرین اسماعیلى، 
مرتضى آقا حســینى، محمــد موحدنیا، محمد 
رسول صفرى، آى تک جاویدنژاد با معرفى ساقى 
حاجى پور و فرانک کالنتر و نقش آفرینى هنگامه 

قاضیانى در نقش «لیال» ./1937

ریحانه پارسا با انتشار عکس کودکى اش، یادآور شد که 
فرزند طالق است. این بازیگر سینما، تلویزیون و  تئاتر 
که در این روزها با همسرش مهدى کوشکى در جریان 
نظرشــان در خصوص حق طالق پرحاشیه بوده اند، با 
انتشار عکسى از دوران شش ســالگى اش خبر از بچه 

طالق بودنش داد و در این باره نوشت: 
«از روزى که همراه با بابا بــه مقصد خانه مامان بزرگ 
براى زمان نامعلومى، خداحافظى کردیم این روزشمار 
شروع شد؛ تیر امسال 13سال مى شود که دیدن پدر و 
مادرم براى یک لحظه کنار هم، حسرت من است... من 
چند سال در محله اى پایین شهر تهران در خانه مامان 
بزرگ که "بچه طالق" نوعى فحش بود و گاهى زخم 
زبان فامیل هاى بابام،  قد کشیدم؛ مدت کمى است به 
خواست خودم تصمیم به درمان روح و روان خود گرفتم،  

تا حفره هایى که سالیان است زیر خاك مانده را پر کنم... 
"محرومیت عاطفى"، جدى ترین طرحواره من،کشف 
مشــاور و من! زمان اصلى شکل گیرى: دوران کودکى 
یعنى درســت زمانى که وســط میدان جنگ هاى رخ 
نداده بودم و بوى ترکش هاى خیاِل مامان، باباى خانه 
در اتمسفر خانه به وضوح قابل تشخیص بود. خانه اى 
که هنوز یادش مــى افتم از بى مهــرى اش مى لرزم. 
این رودررویى با واقعیاِت ریشه شکل گرفته ام بخشى 
از درماِن روانِ من اســت... پدر و مادر من توافقى جدا 
شــدند و این میمون ترین اتفاق ممکن بود که زندگى 
به من هدیه داد  "فرصت زیســتن با شــرایطى جدید،  
درِك مفهوم عمیق تنهایى،  اســتقالل بر اساِس نفِس 
خود..." طالق اگر بد اســت،  ازدواج بدون عشق فاجعه

 است.» 

بازیگــران جوان ســریال «ع.ش.قــاف » با نــام اولیه 
«مجردهــا» به کارگردانى قاســم جعفــرى در نامه اى 
سرگشــاده خطاب به عبدالعلى على عســکرى، رئیس 
صداوسیما نسبت به بالتکلیفى یکساله این پروژه اعتراض 
کردند. ســریال تلویزیونى «عین، شــین، قاف» با نام 
اولیه «مجردها» سال 97 به کارگردانى قاسم جعفرى و 
تهیه کنندگى على حجازى مهر کلید خورد. قاسم جعفرى 
را خیلى ها با سریال هایى مثل «مسافرى از هند» و «خط 

قرمز»، «کمکم کن» و... مى شناسند.
این سریال در سکوت خبرى کلید خورد و بعد از آن على 
حجازى مهر در گفتگویى با مهر در دى ماه 97 اعالم کرد 
که حدود پنج قسمت از این سریال به تصویربردارى رسیده 
است. اما تا آن زمان جز عوامل اصلى سریال نه بازیگران و 
نه خط قصه و نه جزئیات دیگرى براى رسانه ها بیان نشده 

بود و همه اتفاقات در سکوت خبرى پیش رفت.
حجازى مهر در همان گفتگو اعــالم کرده بود که در این 
ســریال و براى نقش مجردها، از بازیگران جوان تئاترى 
بهره گرفته شــده اســت. هرچند بازیگرانى مثل رسول 

نجفیان، نیما رئیسى، 
بیژن بنفشــه خواه، 

ثریا قاســمى و امید روحانى نیز در این ســریال به ایفاى 
نقش پرداختند.

با این حال بعد از آن تنها چند بار خبرهایى درباره تغییر نام 
سریال به «پیچ تند» و بعد «عین، شین، قاف» مطرح شد 
که نه از طرف تهیه کننده بلکه بیشــتر از طرف بازیگران 
سریال اعالم مى شــد و ســکوت خبرى همچنان ادامه 
داشت. تصویربردارى این ســریال تیرماه سال گذشته به 
پایان رسید و حدود 25 قســمت به تلویزیون تحویل داده 

شده است. با این حال هنوز تکلیف این سریال مشخص 
نیســت و بازیگران آن از وضعیــت بالتکلیفى که براى 
سریال پیش آمده است گالیه دارند. سئوال این بازیگران 
این است که سریالى که فیلمنامه آن تصویب شده و بارها 
به آنها خبر پخشش داده شده همچنان بالتکلیف است؟ 
چرا تهیه کننده و سازمان به آنها پاســخگو نیستند و اگر 
مشکلى براى پخش سریال وجود دارد، چرا صراحتاً اعالم 

نمى شود./1936

فصل دوم «هم گناه»
 نیمه اول خرداد منتشر مى شود

شعبده بازى مهران مدیرى 
در «دورهمى»!

ریحانه پارسا: من بچه طالق هستم

معماى بالتکلیفى یکساله سریال قاسم جعفرى

مهران مدیرى، در برنامه «دورهمى» هفته گذشته از راز بزرگ 
این برنامه پرده برداشــت و درباره این موضــوع که چگونه با 
وجود آرشیوى بودن تصاویر، مهمانان را روى صحنه مى آورد، 

صحبت کرد.
بعد از شــیوع کرونا، مدیرى تصمیم گرفت که به جاى مهمانان 

واقعى از تصاویر آرشیوى آنان استفاده کند، اما در هر قسمت 
از برنامه از یک خانم و یک آقا درخواســت مى کرد تا 

روى صحنه بیایند و به سئواالت او پاسخ دهند.
در بخشــى از برنامه که مهران مدیرى مشغول 
خواندن نظــرات کاربران در فضــاى مجازى 
اینستاگرام بود، با کامنت یکى از مخاطبان روبه 
رو شد، که در آن نوشته بود،  مدیرى تو از «دیوید 
کاپر فیلد» هم عجیب ترى، تصاویر مهمانانت 
آرشیوى است، اما آنها را روى صحنه مى آورى. 

مدیرى هم در پاســخ به این نظر گفت: «ایشان 
درست مى فرماید، این تصاویر آرشیوى است اما از چند 
مهمان خواهش کردیم به ایــن برنامه بیایند و با فاصله 
17 مترى از هم بنشینند، کًال هفت هشت نفر آدمیم که 

دورهمى، برنامه "دورهمى" را مى چرخانیم.»

در «دورهمى»!
» هفته گذشته از راز بزرگ 
ین موضــوع که چگونه با 
ن را روى صحنه مى آورد،

 گرفت که به جاى مهمانان 
 کند، اما در هر قسمت 

ســت مى کرد تا 
سخ دهند.

رى مشغول 
ى مجازى 
طبان روبه
 از «دیوید 
 مهمانانت 
 مى آورى.

فت: «ایشان 
ى است اما از چند 
مه بیایند و با فاصله 
شت نفر آدمیم که 

رخانیم.»



ورزشورزش 05053764 سال  هفدهمشنبه  3  خرداد  ماه   1399

سرمربى سپاهان در مصاحبه اخیر خود نکات متعددى را مطرح نموده که پرداختن به هر بخش آن بحث جداگانه اى 
را مى طلبد اما در اینجا و در مورد دلخورى رسانه اى قلعه نویى از موضع گیرى مدیران باشگاه در مورد تعیین تکلیف 

وى بعد از لیگ نوزدهم که در گفتگویش با خبرگزارى ایلنا عیان شده،صحبت مى کنیم. 
مدیران سپاهان از جمله منوچهر نیکفر و على پزشک در برابر سئوال مکرر اصحاب رسانه در مورد اینکه آیا براى فصل آینده با 
قلعه نویى تمدید مى کنید، گفته اند که در پایان فصل با توجه به نتایج کسب شده در این باره تصمیم مى گیرند و تعیین تکلیف 
سرمربى در پایان مسابقات صورت مى پذیرد. این مواضع کامًال طبیعى و بدیهى است و اصًال در فوتبال حرفه اى جاى گالیه 

ندارد. 
وقتى در دو فصل گذشته شرکت فوالد مبارکه و مدیرانش بخاطر رضایت هواداران سپاهان و افتخار آفرینى هاى بیشتر باشگاه، 
بیش از هر زمانى گران ترین تیم تاریخ سپاهان را بسته و از هیچ هزینه اى فروگذار نکرده اند، وقتى مدیران باشگاه تقریبا همه 
خواسته هاى نقل و انتقاالتى سرمربى را مهیا کرده و وقتى قلعه نویى در دو فصل گذشته بهترین و باالترین قرارداد مالى عمر 
مربیگرى اش را منعقد نموده طبیعى است که از او در دومین سال همکارى جام و مقام مطالبه کنیم و دست اندرکاران سپاهان 
در پایان فصل با نگاه به نتایج و افتخار آفرینى هایش تصمیم بگیرند که با وى تمدید کنند یا خیر. بنابراین دلخورى وى کامًال 
بى مورد است. از قلعه نویى مى خواهیم با روحیه باال و به دور از حواشى، امید و انگیزه مبارزه دوباره را به تیم تزریق کند، در جام 
حذفى قهرمانى را به اصفهان بیاورد و در لیگ برتر هم با جبران همه اشتباهاتى که وجود داشته تا روز آخر جانانه بجنگد. آن 
وقت است که با این عملکرد مى تواند بحث تمدید قراردادش با سپاهان را به سوى عملیاتى شدن پیش ببرد و طرفین کامًال 

مایل به ادامه همکارى باشند.

سرمرب
مى ط را
وى بعد از
مدیران سپاهان از
قلعه نویى تمدید
سرمربى در پایان

ندارد. 
وقتى در دو فصل
زمانى بیش از هر
خواسته هاى نقل
م مربیگرى اش را
ن در پایان فصل با
ق بى مورد است. از
حذفى قهرمانى ر
وقت است که با ای
مایل به ادامه همک

اول نگاه به نتایج 
و سپس تعیین تکلیف 

سرمربى
مرتضى رمضانى راد

پزشک تیم فوتبال ســپاهان گفت: جواب تست کروناى اعضاى 
تیم فوتبال ســپاهان را دریافت کردیم که همگى این تســت ها 

منفى هستند.
عباس ربیعى در گفــت وگویى اظهار کرد: طبــق برنامه ما هفته 
گذشته از همه اعضاى تیم تست کرونا گرفتیم که جواب تست ها 
در اختیارمان قرار گرفت که خدا را شکر هیچ کدام از تست ها مثبت 
نیســت و عالئمى از این ویروس در اعضاى تیم ما مشاهده نشده 

است.
ربیعى درباره اظهارات مهرزاد خلیلیان مبنى بر اینکه تست کرونا 2 
بازیکن لیگ برترى مثبت اعالم شد، گفت: منظور خلیلیان این بوده 
است که تست PCR این 2 بازیکن منفى بوده است، اما IGG مثبت 
بوده است و این موضوع ارزش بالینى ندارد چرا که آن ها با ویروس 

کرونا برخورد داشتند، اما اکنون خوب شدند و مشکلى ندارند.
پزشک سپاهان درباره پروتکل بهداشتى براى بازى هاى لیگ برتر 
فوتبال گفت: طبق پروتکل بهداشــتى یک ناظر وزارت بهداشت 
براى مجموعه هاى ورزشــى تعیین مى شود و جلســه اى با ناظر 

خواهیم داشت تا مســائل مختلف را بحث و بررســى کنیم. البته 
رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى سختى هاى خاص خود را دارد 
که با همکارى همه باشــگاه هاى لیگ برترى قابل اجرا مى شود. 
به هر حال پروتکل براى ســالمتى تیم ها طراحى شده است، اما 

رعایت این دســتورالعمل از لحاظ تاکنیکى و فنى بر روى تیم ها 
تاثیر مى گذارد و طبق آن باید یک مربى در کنار سرمربى تیم روى 
نیمکت فنى بنشیند و تعداد افراد حاضر در جلسه آنالیز بازى ها هم 

باید محدود باشد.

سپاهانى ها همگى سالمند

خبر ورزشى در مطلبى که پنجشنبه هفته گذشته منتشر کرد نوشت: خرید بازیکن 
از تیم رقیب امرى عادى در فوتبال است و فقط هم مربوط به ایران نیست. اینکه 
مدیران یا مربیان تیم هاى مدعى نگاهى دقیق و خریدارانه به بازى هاى تیم رقیب 
دارند به سه منظور است. اول آنکه نقاط قوت و ضعف حریف را در تقابل هاى رودررو 
شناســایى کنند. دوم اینکه در صورت همزمان نبودن بازى تیم رقیب با تماشاى 
شکست آن تیم داراى انگیزه بیشترى شوند و...، اما در این میان دلیل سومى هم 
وجود دارد. دلیل ســوم پیدا کردن مهره هاى کلیدى تیم حریف و خرید آن ها در 
فصول آینده براى ضعیف کردن تیم مقابل اســت. در کشور هاى صاحب فوتبال 
این اتفاق در بارسا و رئال بار ها افتاده است. خرید لوئیز فیگو ستاره بارسلونا توسط 

رئال مادرید که جنجالى ترین جا به جایى دو دهه اخیر فوتبال جهان بوده است.

در همین کشــور خودمان هم باشــگاه اســتقالل تهران اواخر دهه 70 مهدى 
هاشمى نسب، شاه مهره پرسپولیسى ها را خریدارى کرد که هنوز هم از آن نقل و 
انتقال به عنوان جنجالى ترین و بزرگترین جا به جایى بین دو باشگاه یاد مى شود. در 
این میان تیم هایى هم هستند که به منظور تقویت خود و تضعیف رقیب بازیکنانى 
خریدارى مى کنند که شاید چندان هم در آن ُپست نیازى به خرید نداشته باشند. در 
همین راستا شنیدیم یکى از بازیکنان کلیدى سپاهان اصفهان مورد توجه باشگاه 
پرسپولیس قرار گرفته است. این بازیکن پیام نیازمند نیست. دروازه بان ملى پوش 
سپاهان هم مدنظر کادر فنى پرسپولیس بود، اما خودش مصاحبه کرد و آب پاکى را 
روى دست این تیم ریخت. نیازمند عنوان کرد که با سپاهان قرارداد دارد و اگر هم 

قرار به رفتن باشد ترجیح مى دهد فوتبالش را در اروپا ادامه دهد.

ظاهراً یکى از مدافعان پرســپولیس تصمیم گرفته فصل آینده را در خارج از ایران 
بازى کند و مربیان تیم صدرنشین لیگ از همین حاال به فکر افتاده اند. خرید این 
مدافع کلیدى سپاهان در صورتى انجام مى شود که مدافع مورد نظر از پرسپولیس 
جدا شود. البته مدیران باشگاه هنوز مذاکرات جدى را با مدافع تأثیرگذار خود آغاز 
نکرده و امیدوارند بتوانند او را راضى به ماندن کنند، اما در صورتى که نتوانند این 
بازیکن را نگه دارند آنگاه خیلى جدى با مدافع سپاهان مذاکره خواهند کرد. گفتنى 
است قرارداد این مدافع کم اشتباه و تأثیرگذار سپاهان در پایان فصل جارى به اتمام 
مى رســد و مى تواند آزادانه به هر تیمى که دلش خواست برود. طبق بررسى هاى 
نصف جهان ظاهرا منظور روزنامه خبر ورزشى از این مدافع سپاهان سعید آقایى 

است که چند تیم داخلى را خواهان خود مى بیند.

ادعاى یکى از روزنامه ها

پرسپولیس به دنبال سعید آقایى

 حســن الذوادى رئیس کمیته برگــزار کننده جام 
جهانى 2022 در جریان یک کنفرانس مطبوعاتى 
در دوحه از نگرانى هاى قطر براى مشکالت حاصل 
از ویروس کرونا براى برگزارى جام جهانى صحبت 

کرد.
او در این کنفرانس اعالم کرد که به خاطر شــیوع 
ویروس کرونا بسیارى از هواداران قادر به حضور در 
قطر و تماشاى مسابقات نیستند و در صورت ادامه 
یافتن شــیوع این ویروس مى تواند باعث رکود در 

جام جهانى شود.
انتظار مى رود بسیارى از کشورهاى جهان به دلیل 
ویروس کرونا و محدودیت هاى حاصل از آن دچار 
رکود اقتصادى عمیق و جدى شوند. رئیس کمیته 
برگزارى جام جهانى گفت:" در حال حاضر وضعیت 
کامال مشخص نیست اما ما در حال رکود اقتصادى 
هستیم. ضمن اینکه همیشه این نگرانى در مورد 
مسایل اقتصادى جام جهانى و توانایى طرفداران 
براى پرداخت هزینه سفر و شــرکت در رقابت ها 

وجود داشته است.
خیلــى از رویدادهــاى مهــم جهانــى در ایــن 
ســال بــه تعویــق افتادنــد از جمله مســابقات 
جام ملت هاى اروپا که فعال به سال 2021 منتقل 
شده اســت. قطر با این حال هنوز امیدوار است که 
شش استادیوم از 8 ورزشــگاه این کشور با وجود 
اختالالت حاصل از کوید-19 تا آخر امســال به 
پایان برســد. بازى هاى جام جهانى قرار اســت 
در نوامبر و دســامبر 2022 (آبــان و آذر )به جاى 
فرم معمول که در ژوئــن و ژوئیه(خرداد و تیرماه) 
بود برگزار شود و این زمان بیشــترى را در اختیار 
قطر میزبــان بــراى آمادگى هرچه بیشــتر قرار

 مى دهد.
حســن الذوادى گفت:" من خوشبین هستم که تا 
سال 2022 جهان بتواند بر این بیمارى غلبه کند و 
جام جهانى یکى از اولین فرصت هایى که خواهد 
بود که همه ما باردیگر در کنار هم جمع شده و باهم 

جشن بگیریم.
قطر قول مى دهد که جــام جهانى براى هواداران 
مقرون به صرفه خواهد بود اما این کشــور بزرگ 
صادرکننده گاز اکنون شرایط اقتصادى اش تحت 
تاثیر مشکالت اقتصادى بسیارى از کشورها قرار 

گرفته است. 
الذوادى گفــت: " مــا همچنان متعهد هســتیم 
که یک جام جهانــى مقرون به صرفــه را برگزار

 کنیم.“
قطر در سه سال اخیر مجبور شده است که در شرایط 
تحریم اقتصــادى و دیپلماتیک توســط بحرین، 
مصر، عربســتان و امارات متحده عربى کار آماده 
سازى را پیش ببرد. حســن الذوادى در این رابطه 
گفت:" این موضوع تا حــدودى یک اتفاق مثبت 
براى ما بود چون باعث شــد ما اعتمــاد به نفس 
بیشترى پیدا کرده و تمرکز بیشــتر روى نیروها و 
توان داخلى قطر باشــد. این موضوع ما را انعطاف 
پذیرتر و حتى براى مقابله با کویــد-19 آماده تر 

کرد.

 این ماجراى سرنوشت لیگ نوزدهم هم حسابى داستان شده است. فدراسیون 
و سازمان لیگ هم مانده اند چه تصمیمى بگیرند. از یک طرف بیش از نیمى 
از تیم هاى لیگ خواهان لغو ادامه مسابقات هســتند و البته قهرمان اعالم 
نشدن لیگ و از طرف دیگر پرسپولیس و یکى دو تیم دیگر اصرار دارند که 
بازى هاى لیگ باید ادامه پیدا کند. هر دو طرف هم تا مى توانند دلیل و بهانه 
جور مى کنند تا حرف شان را به کرسى بنشانند. تیم هاى مخالف ادامه لیگ 
هى هشدار مى دهند که برگزارى بازى ها خطرناك است و مى تواند منجر به 
گسترش شیوع کرونا بشود. آنها فدراسیون را تهدید هم مى کنند که اگر اتفاقى 
بیفتد خودشان باید پاسخگو باشند. حتى دوستان از اصطالحاتى مثل بمب 
بیولوژیک و ... هم استفاده کرده اند بلکه بتوانند تاثیرى بر تصمیم فدراسیون 
و سازمان لیگ بگذارند. کار البته به هشــدار و تهدید هم ختم نمى شود و 
بعضى از تیم ها مدعى شده اند که خانواده هاى بازیکنان شان اجازه نمى دهند 
آنها از قرنطینه خانگى خارج شوند، چه برسد به این که بخواهند تمرین کنند 
و در مسابقات هم شــرکت کنند! آخرین تیر این دوستان هم ارسال نامه به 
فدراسیون و سازمان لیگ براى تهیه وسایلى مثل ماسک، دستکش یکبار 
مصرف، تانکر مایع ضدعفونى و ... است! یعنى هر جور از بیرون به این ماجرا 
نگاه مى کنیم هم خنده دار به نظر مى رسد و هم تلخ و مضحک! آنها در واقع هر 
کارى مى کنند تا در ابتدا بازى هاى لیگ لغو شود و در مرحله بعد پرسپولیس 
هم به عنوان قهرمان معرفى نشود! اما از سوى دیگر اصرار پرسپولیس هم به 
برگزارى بازى ها به همین اندازه زشت و فرصت طلبانه است. افشین پیروانى 
که به ازاى هر مصاحبه از سوى تراکتورى ها، سپاهانى ها و استقاللى ها یک 
مصاحبه مى کند و به تک تک آنها پاسخ هاى طعنه آمیز و نیش دار مى دهد، 
سایر پرسپولیسى ها هم به نوبت خود را وارد ماجرا مى کنند و از آمادگى خود 
براى شروع تمرینات و بازى ها خبر مى دهند. حاال سوال از پرسپولیسى ها و 
افشین پیروانى این است گه اگر اختالف تان با تیم دوم این قدر نبود یا اگر در 
رده هاى پایین تر جدول قرار داشتید باز هم مصر بودید که بازى ها برگزار شود؟ 
آیا شما حق دارید به این ماجرا این قدر فرصت طلبانه نگاه کنید اما دیگران 

نباید این قدر خودخواه باشند؟

 اتفاقاتى که در این چند روز براى محمود فکرى رخ داده باورکردنى نیست. 
فکرش را بکنید، طرف بیشتر از 400 بار با پیراهن استقالل به میدان رفته، 
رکورددار حضور و کاپیتانى در دربى است، یکى از متعصب ترین بازیکنان تاریخ 
استقالل بوده و در زمان خودش از هواداران این تیم لقب «فکرى باتعصب» 
گرفته و جنگندگى اش در زمین زبانزد خاص و عام بوده، فقط به دلیل این که 
نظر شخصى اش را درباره سرنوشــت قهرمان لیگ نوزدهم گفته، از سوى 

هزاران هوادار استقالل توهین و فحاشى شنیده است.
باید از این هواداران که احتماال بیشترشــان هم سن و ســال کمى دارند و 
عمرشان به بازى هاى فکرى در استقالل هم قد نمى دهد پرسید که اصال 
مى دانید دارید به چه کسى توهین مى کنید؟ حاال او با این هم سابقه و افتخار 
در استقالل بى تعصب شده و شما که شب تا صبح و صبح تا شب در فضاى 
مجازى به خاطر فوتبال به خودى و غیرخودى توهین مى کنید شــده اید با 
تعصب؟ البته هیچکس نمى گوید که شما باید دربست و چشم و گوش بسته 
حرف فکرى با هر آدم دیگرى را قبول کنید و به آن اعتراض نداشته باشید، 
اما آیا نمى شود بدون فحاشى و توهین اعتراض خود را نشان بدهید؟ اصال 
مگر فکرى حرف زشتى زده و به استقالل و هوادارانش توهین کرده که باید 

این گونه جواب بشنود؟
بیراه نیست اگر بگوییم همه آن استقاللى هایى که بر سر این موضوع به فکرى 
فحاشى کرده اند، بى شک به خود باشگاه استقالل و یکى از بهترین هاى این 
باشگاه توهین کرده اند. توصیه مان به این دوستان این است که کاله شان را 
باالتر بگذارند و دقیقا ببینند در این چند روز به چه کســى توهین کرده اند و 
دلش را شکسته اند! البته مى دانیم این توصیه ها به هیچ دردى نمى خورد. به 
همین دلیل منتظریم تا مشابه همین اتفاقات درباره محمد ابراهیمى هم رخ 
بدهد. بازیکن اسبق تراکتور که یکى از محبوب ترین ستاره هاى این تیم بود 
و به او لقب ممد اف 14 هم داده بودند، مثل محمود فکرى اعتقاد دارد که اگر 
لیگ نیمه کاره بماند پرسپولیس شایسته ترین تیم براى قهرمانى است. به نظر 
مى رسد او هم باید منتظر باشد تا هواداران مثال متعصب تراکتور هم انواع و 
اقسام توهین ها و فحاشى ها را نسبت به او انجام بدهند. البته شاید االن که 

دارید این مطلب را بخوانید هم این اتفاق رخ داده باشد.

همه به منافع خود فکر مى کنید و بس

امان از این کوچولوهاى فضاى مجازى

محسن کدخدایى

  در افسانه  هانسل و گرتل -قصه  کهنه اى که  براى 
کودکان نوشته  شده  اما پر از درس هاى مهم براى 
بزرگترهاست- دو کودك که  از خانواده  دور مانده اند 
فریب جادوگر را مى خورند و به  شــوق دیدن خانه   
شکالتى، اســیر قفس مى شــوند. قصه اى که  در 
کشورهاى اروپاى شرقى متولد شــده  اما حاال در 
سراسر دنیا شــناخته  شده  اســت و بارها دستمایه 
 اقتباس هــاى تصویرى هم بــوده. ورزش ما پر از 
اینجور هانســل ها و گرتل هایى است که  گم شدند 

و هرگز پیدا نشدند. 
هانسِل پرسپولیســى قصه  امروز ما، اسمش رضا 
حقیقى بود. یک ترکه اى بلندباال، مقتدر، خوشفکر و 
خالق. یک هافبک دفاعى مدرن که  برازنده  عنوان 
فرمانده  میانه  میدان بود. بازیکــن حیرت انگیزى 
بود با چنان اســتانداردهاى باالیى که  چشم هاى 
کى روش از دیدنش برق زد و حاضر شد یکى از دو 
شوالیه  محبوبش –نکو یا آندو– را نیمکت نشین کند 
تا پدیده شاندیز را به  رخ همه  بکشد. پسرك محجوب 
اما نترسى که  باله  رقصیدنش موقع تکل زدن و پاس 

دادن یکسان زیبا بود، یک جنگجوى پست مدرن که  
خشونت را نه  در زدن حریف که  در مرعوب کردنش 
با پیش بینى دقیــق حرکات یاد گرفتــه  بود. حاال 
کجاست آن پســرك دلربا؟ در قفس جادوگر اسیر 
شده  و کسى نیست پیدایش کند. رضا حقیقى یکى 
از ده ها بازیکنى است که  تحمل موفقیت را نداشتند، 
گم شدند و پیدا نشدند. خیلى زود از پرسپولیس رفت 
و خیلى زودتر محو شد، طورى که  حاال شاید یادى 
و حســرتى هم از او در ذهن هوادار نمانده  باشــد. 
حقیقى و حقیقى ها سقف پروازشان کوتاه  است، به  
همین راضى شده اند که  پاى موبایل ها بنشینند و از 
پرسپولیسى بودن امید ابراهیمى  حرف بزنند. یک 
هانسل گمشــده  دیگر هم حتمًا بین آبى ها هست 
که  از راه  برســد و تهدیدش کند و این قصه سراسر 
مالل، مى تواند بارها و بارها تکرار شود. ما مى توانیم 
باز هم ستاره ها را از دست بدهیم، بدون اینکه کسى 
به یاد بیاورد بچه ها گم شده اند.   در افسانه   هانسل 
و گرتــل، بچه ها عاقبت نجات پیــدا مى کنند و به  
خانه  بازمى گردند اما متأســفانه  فوتبال افسانه هاى 

خودش را دارد

نکند هواداران نیایند

خطر براى قطر!

احمد خلیلى

سعید نظرى
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حمید سلیمىحقیقتا تحمل موفقیت را نداشتى
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ابالغ اجرائیه
شماره پرونده: 139804002129000038/1 شــماره بایگانى پرونده: 9800042 
شــماره ابالغیه: 139905102129000209 تاریخ صــدور: 1399/02/28 آگهى 
ابالغ اجرائیه 9800042- بدین وســیله به آقاى، غالمحســین سلیمیان ریزى، نام 
پدر: رمضانعلى، شماره شناسنامه: 387، شماره/ شناسه ملى: 1170545191، متولد: 
1349/05/10 به نشانى متن سند: زرین شهر، ابالغ مى شود که خانم زینب کشتکار 
ریزى جهت وصول مبلغ 347433460 ریال و بیســت عدد سکه بهار آزادى و مقدار 
بیســت مثقال طال 18 عیار ساخته شده به استناد ســند نکاحیه شماره 4757 مورخ 
1382/10/29 دفترخانه ازدواج شماره 109 شهر زرین شــهر استان اصفهان علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9800042 در واحد اجراى اسناد 
رسمى لنجان تشکیل شده است و بدلیل نقص آدرس متن سند، ابالغ اجرائیه میسر 
نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان 
خواهد یافت. م الف:  854517 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى 

لنجان/2/417
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- سیروس کاظمى دهکردى 
درخواستى به مبلغ الزام به انتقال سند 60/000/000 ریال بطرفیت آقاى عزیز بامرى 
که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 797/98 در شعبه سوم حقوقى 
شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل 
اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود در روز مورخ 99/4/14 ساعت 14:30 در جلسه شورا حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در 
غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف: 852578 شــعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/2/418
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى کرامت شمس چگاوى 
دادخواســتى به مبلغ 100/000/000 ریال بطرفیت خانم سمیه جالینوس که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 85/99 در شعبه 2 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 کثیراالنتشــار نشر و از نامبرده دعوت مى 
شود در روز یکشنبه مورخ 99/4/8 ساعت 16 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل 
با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این 
صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شــورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. م الف: 851518 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /2/419
اخطار اجرایى

 شماره 86/98 به موجب راى شماره 311 تاریخ 98/4/2 حوزه 5 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه على اکبر سید احمدى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل 
خواسته  و مبلغ چهارصد و بیســت هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ 98/1/29 لغایت اجراى حکــم در حق خواهان و پرداخت نیم 
عشر  هزینه دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آبادمحکوم مى باشد.محکوم له: 
مهدى فقهى به نشانى: امیر آباد خ طالقانى بن بست جاوید پ 44 ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 797475/م الف-شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/420
اخطار اجرایى

 شماره 87/98 به موجب راى شماره 310 تاریخ 98/4/2 حوزه 5 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه على اکبر سید احمدى به 
نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان بابت 
اصل خواسته  و مبلغ دویست و ســى و هفت هزار و پانصد تومان بابت هزینه هاى 
دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از زمان اقامه دعوى98/1/29 لغایت اجراى حکم 
در حق خواهان و پرداخت نیم عشر  هزینه دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف 
آبادمحکوم مى باشد.محکوم له: مهدى فقهى به نشــانى: امیر آباد خ طالقانى بن 
بست جاوید پ 44 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 797483/م الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/421

ابالغ راى
شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونــده 1023/98 دادنامه 
10-99/1/6تاریخ رسیدگى 98/12/10 مرجع رسیدگى شعبه دوم حقوقى شوراى حل 
اختالف نجف آبادخواهان: عبداهللا نجف آبادى نشانى: نجف آباد میدان میوه و تره بار 
نجف آباد غرفه 52 محل کار خوانده: شرف خسروى نشانى: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى عبداهللا نجف آبادى به طرفیت خوانده خانم 
شرف خسروى مبنى بر تقاضاى صدور حکم مطالبه على الحساب مبلغ 9/700/000 
میلیون تومان (بابت ضمانت بانکى) به انضمام کلیه هزینه هاى دادرســى و تمبر و 
اوراق و  خسارت تاخیر تادیه و کپى فیش واریزى پرینت از حساب بانکى و تاییده بانکى 
عنداللزوم استعالم از صندوق قرض الحسنه ولى عصر دلگشا استماع شهادت شهود . 
ایتان سوگند کپى چک اصدارى از توجه به استعالم انجام شده از قرض الحسنه ولى 
عصر تسهیالت به شماره 28482 بنام خانم شرف خسروى به مبلغ 65/600/000 ریال 
پرداخت شده و با توجه به عدم پرداخت آن توسط وام گیرنده نهایتاً در تاریخ 98/10/28 
از ضامن وى آقاى عبداهللا نجف آبادى مبلغ ســى و نه میلیون و چهارصدهزار ریال 
اخذ گردیده . از توجه به مستندات ضمیمه شــده که عبارتند از استعالم انجام شده از 
بانک موصوف که خواهان ارائه نموده اند و نشان از طلبکار بودن خواهانها مى باشد 
و همچنین از توجه به اینکه خوانده در صورت جلســه مورخ 98/11/30 حاضر نشده 
و الیحه اى  مبنى بر برائت ذمه خود ارائه ننموده لذا شــورا از توجه به میزان خواسته 
مستنداً به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و نه میلیون و چهارصد هزار ریال  
بابت اصل خواسته و مبلغ 3/298/000 ریال  هزینه دادرسى و پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ دادخواست مورخ 98/9/4 لغایت وصول محکوم به صادرو اعالم مى 
نماید و نسبت به مازاد خواســته به لحاظ عدم احراز حقانیت خواهان مستنداً به ماده 
1257 قانون مدنى حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعــالم مى نماید  . راى صادره 
بخش اول غیابى و ظرف مدت بیســت روز قابل واخواهى در همین شــعبه و ظرف 
مدت مشــابه قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 
باشد.و بخش دوم ظرف 20روز از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى 
نجف آباد مى باشد 852904/م الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف آباد  شعبه دوم 

حقوقى/3/100 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139903902004000029 تاریخ آگهى: 1399/02/31 شماره پرونده: 
139704002004000088 آگهــى مزایده پرونده اجرایى کالســه: 9700720- 
ششدانگ پالك ثبتى شــماره 102/387 به مساحت 539/8 مترمربع واقع در بخش 

20 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- کیلومتر 15 جاده زیار بعد از دشتى جاده فرعى 
ایچى به طرف جاده کرچگان کوچه آذر مقابل مســجد امام حسن عسگرى (ع) که 
سند مالکیت آن در صفحه 343 دفتر 56 امالك به شماره ثبتى 11818 و 11819 و با 
شماره چاپى 0305995 و 0305996 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: به طول 
16/20 متر درب و دیواریست بگذر شرقًا در دو قسمت به طولهاى 28/70 متر و شش 
متر دیواریســت بگذر جنوبًا اول به طول 13/60 متر دیواریست به باقیمانده دوم به 
طول 1/85 متر دیوار به دیوار پالك 236 فرعى غربًا به طول 33/30 متر دیواریست 
به باقیمانده. که طبق نظر کارشناسان رســمى پالك فوق: ملک مذکور داراى 539 
مترمربع عرصه و 210 مترمربع اعیانى در یک طبقه مسکونى که قدمت آن بیش از 30 
سال مى باشد. مشخصات سازمان: نوع سازه دیوار آجرى باربر سقف آهن و آجر سطوح 
داخلى سفیدکارى، کف موزاییک و ســیمان دربهاى داخلى چوبى و دربهاى خارجى 
آهن و پنجره ها آلومینیوم دو خوابه داراى آشــپزخانه با کابینت معمولى و سرویس 
بهداشتى و داراى اشتراکات آب و برق و گاز و داراى حیاط با نوارهاى بلوکى پارکینگ 
دارد ملکى آقاى عباس محمدى کمال آبادى و صغرا حیدرى کمال آبادى (به ترتیب 
چهار دانگ مشاع و دو دانگ مشــاع) که طبق سند رهنى شماره 15228 تنظیمى در 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 152 اصفهان در رهن مدیریت شعب پست بانک واقع 
مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار (پست بانک) ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 
9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 99/03/21 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده 
از مبلغ پایه 1/400/000/000 ریال (یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال) شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و 
مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/03/03 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلســه مزایده است. برنده مزایده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در 
این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید مى گردد. م الف:  

854808یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/101

یک جامعه شناس گفت: شکست و مهار کرونا مسئولیت 
پذیرى و مشارکت تمامى شهروندان را مى طلبد.

منصوره ایزدى افزود: شــهروندان باید به این نکته توجه 
کنند که راه برون رفت از مشکل کرونا و مهار آن نیازمند 

مشارکت و مسئولیت پذیرى تمامى آنهاست.
وى با اشــاره به اینکه متأســفانه با بازگشــایى اصناف و 
مکان هاى عمومى شــاهد تردد غیرضرورى شهروندان 
هستیم، تصریح کرد: علت بى توجهى مردم به رعایت تمامى 
اصول بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى، جدى نگرفتن 

کرونا وعدم آگاهى کامل به خطرات این ویروس است.
ایزدى پایین بودن مسئولیت همگانى را دیگر علت افزایش 

ترددها وعــدم رعایت فاصله گــذارى اجتماعى اعالم و 
خاطرنشان کرد: متأسفانه مردم فکر مى کنند پایان قرنطینه 
به معناى پایــان کرونا بوده و همین عــدم آگاهى باعث 
افزایش تعداد آمار افراد کرونایى در روزهاى اخیر شده است.

این مدرس دانشگاه یاد آور شد: تنها راه جلوگیرى و شکستن 
کرونا رعایت فاصله گذارى اجتماعى توسط مردم بوده و بى 
توجهى به این مهم زمینه بیمارى کرونا را افزایش مى دهد.
ایزدى ادامــه داد: علــت اینکه مردم مثــل روزهاى 
اول شــیوع کرونا رغبتى بــه مانــدن در خانه و حفظ 
فاصله گذارى اجتماعى ندارنــد جدى نگرفتن و عادى 

شدن شرایط است.

محدودیت هاى ناشى از شیوع کروناویروس هرچند به میزان 
قابل مالحظه اى موجب کاهش انتشار گازهاى گلخانه اى 
شده اما به گفته کارشناسان محیط زیست این کاهش، تأثیر 
ناچیزى بر تغییرات اقلیمى داشته و این تأثیر بلندمدت نیست.

میزان انتشار آالینده کربن به دلیل محدودیت هاى اعمال 
شده بخاطر مهار کروناویروس کاهش پیدا کرده اما به گفته 
کارشناســان این شــرایط نمى تواند با تأثیرات طوالنى بر 

تغییرات اقلیمى همراه باشد.
مطالعات جدید حاکى از آن اســت که میزان انتشار آالینده 
کربن در اوج تعطیلى اقتصاد جهانى در اوایل ماه آوریل حدود 
17 میلیون تن در روز کمتر از میانگین اعالم شده در سال 

2019 میالدى بوده و کاهش 17 درصدى داشته است.
بررسى ها نشان مى دهد در صورتى که تعطیلى ها تا اواسط 
ماه ژوئن ادامه پیدا کند مجموع انتشــار آالینده ها در سال 
2020 حدود 4 درصد کمتر از ســال قبل خواهد بود. عالوه 
بر این، تأخیر در عادى سازى فعالیت هاى اقتصادى تا پایان 
ســال به کاهش 7 درصدى میزان انتشار آالینده ها منجر 
خواهد شد. با این حال متخصصان با تأکید بر اینکه کاهش 
میزان انتشار آالینده ها تأثیر ناچیزى بر تغییرات اقلیمى دارد، 
تأکید کردند: شــرایط محیط زندگى تغییرى نکرده است و 
همچنان فعالیت صنایع، دیگ هــاى بخار و تردد خودروها 

ادامه دارد.

کرونا براى مردم
 عادى شده است

تأثیر ناچیز محدودیت هاى 
کرونایى بر تغییرات اقلیم

بدترین روز کرونایى
   انتخـاب | روز چهارشـنبه هفته گذشـته با ثبت 
باالترین آمار روزانه شـیوع ویروس کرونا در جهان، 
مدیر سازمان بهداشت جهانى هشـدار داده است که 
جهان هنـوز فاصلـه زیادى بـا مهار ایـن همه گیرى 
دارد. این سـازمان اعالم کرد که مـوارد تازه گزارش 
شده در 24 ساعت منتهى به این روز 106 هزار مورد 
بوده است. کارشناسان مى گویند شمار موارد آلودگى 
احتماًال خیلى باالتر اسـت چون محدود بودن تسـت 
کرونا در بسـیارى کشـورها تصویـرى ناقـص ارائه 

مى کند.

احتمال تغییر 
عملکرد ویروس کرونا

   انتخـاب | بررسى هاى پزشـکان در چین نشان 
مى دهد که ویروس جدید کرونـا در میان مبتالیان 
جدید در دو استان شمال شرقى این کشور در مقایسه 
با موج اول شـیوع ویروس در شـهر ووهان به شکل 

متفاوتى ظهور مى کند. 
به گفته پزشـکان چینـى دوره بیمـارى مبتالیان در 
دو اسـتان جى لیـن و هیلونـگ  جیانـگ طوالنى تر 
اسـت و ویروس مـدت بیشـترى در بدن آنهـا باقى 
مى مانـد. افزایش زمـان دوره نهفتگـى ویروس در 
بدن مبتالیان جلوگیرى از شـیوع ویـروس در میان 
نزدیکان فرد مبتال و افرادى که بـا او تماس دارند را 

دشوارتر مى کند. 

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى و بازرگانى صنایع شیمیایى و مظروف کارى پارسین جى اسپانه سگزى سهامى 
خاص به شماره ثبت 51974 و شناسه ملى 14004020101 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/02/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومى فوق 
العاده 1399/02/27 در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل واریز 
نقدى و صدور سهام جدید از مبلغ 200000000 ریال به مبلغ 6000000000 ریال به استناد 
آگهى 3/3024/1 مورخ 99/2/27 بانک صادرات شعبه سجزى افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 6000000000 ریال نقدى است منقسم به 60000 
سهم 100000 ریالى با نام عادى که تماما پرداخت شده است. ضمنا سرمایه تعهدى قبال پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (854300)

آگهى تغییرات
موسســه انجمن خیریه امام حســن مجتبى ع دســتگرد خیار به شــماره ثبت 604 و شناسه ملى 
10260116940 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1398/09/25 و نامه شماره 
1414/1947/2173 - 1398/11/14 پلیس اطالعات و امنیت عمومى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على غالمعلیان بشماره ملى 1288769660 ، یداله توکاى گارماسه 
بشماره ملى 1110403364، اکبر دلیلى فرد بشماره ملى 1282654578، مرتضى نادر طهرانى بشماره 
ملى 1284514013 ، فتح اله ریاحى پور بشماره ملى 1950352285 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره 
و محمدرضا صادقى بشــماره ملى 5499334341 ، محمدرضا یزدانى بشماره ملى 1284557731 
بسمت اعضاى على البدل براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. عزیز اله مرادى وزیر آبادى بشماره ملى 
1111587493 ، حسین ونهرى بشماره ملى 1282650602 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (854333)

آگهى تغییرات
شــرکت دال بتن جم ســپاهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 35370 و شناسه ملى 
10980253447 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/06/30 بهروز آچاك 
به شــماره ملى1284447741 بســمت رئیس هیأت مدیره - على رضا نقش به شماره 
ملى1286498694 بســمت نایب رئیس هیأت مدیره - پیمان برجیان بروجنى به شماره 
ملى4650391741 بسمت مدیر عامل و عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیات مدیره 
منفرداً با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء رئیس هیات 
مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد.مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (854360)

روى موج کووید-19

از زمانى که بحث انتقال ویروس کرونا از طریق 
صحبت کردن به صورتى جدى تــر در محافل 
علمى جهان مطرح شــده، موضوع نحوه سخن 
گفتن و اداى کلمات هم در این چارچوب اهمیت 
یافته است به نحوى که یک پزشک ترکیه اى گفته 
است اداى حروف و کلمات در زبان هاى مختلف 
در گسترش ویروس تأثیرات متفاوتى دارند چرا که 
به هنگام تلفظ و اداى هر حرف و کلمه اى ممکن 
اســت حجم متفاوتى از ذرات تنفسى به بیرون 
پرتاب شود و همین  عامل تأثیرگذارى در شیوع 

ویروس کروناست.
دکتر محمد جیهان، رئیس انجمن بیمارى هاى 
عفونى ترکیه در مصاحبه اى با شــبکه خبرى 
«ســى ان ان ترك» از یافته هاى جدید درباره 
باقى ماندن چند دقیقه اى ریز قطرات تنفســى 
ناشــى از صحبت کــردن در محیط ســخن 
گفته اســت: «صحبت کردن بــه زبان ترکى 
(استانبولى) در مقایسه با زبان هاى انگلیسى و 
روسى ویروس را کمتر شیوع مى دهد.» اشاره او 
به تعداد حروف و کلماتى است که هنگام تلفظ و 
اداى آنها در زبان ترکى استانبولى، ذرات تنفسى 

خارج مى شود.
او در مقام مقایسه نحوه اداى کلمات زبان ترکى 

استانبولى را با زبان هاى انگلیسى و روسى مقایسه 
کرده و گفته است: «در زبان انگلیسى و یا روسى 
حروفى وجود دارد که اداى آنها باعث شیوع بیشتر 

قطرات تنفسى در محیط مى شود.»

وى براى مثال به تلفــظ واژه «ث» (th) در زبان 
انگلیسى اشاره کرده و گفته تلفظ این واژه ویروس 

را بیشتر در محیط پخش مى کند.
این پزشک افزود: «ما در زبان ترکى از این قبیل 

حروف نداریم و از سوى دیگر ما خوشبختانه مثل 
اسپانیول ها و ایتالیایى ها بلند حرف نمى زنیم و این 
فاکتورها مزیت زبان ما از زاویه شــیوع ویروس 

کروناست.»
او گفته است: «نتایج تحقیقات نشان مى دهد اگر 
شما آلوده و ناقل کرونا باشید و در یک محیط بسته 
ســخن نگویید و یا آرام تر صحبت کنید ویروس 
کمتر پخش مى شود. اما اگر بلندتر صحبت کنید 
و یا فریاد بزنید قطرات تنفسى بیشترى از شما در 
محیط اطراف پخش مى شود و از این حیث زبان 
شما و نحوه اداى برخى حروف از نظر شیوع بیشتر 

کرونا اهمیت دارد.»
در واقع اشــاره او به قدرت پرتاب هوا توسط هر 
حرف اســت. برخى حروف با قدرت بیشترى ادا 
مى شوند و هوا را به بیرون پرتاب مى کنند مانند 
حرف «پ»، اما برخى دیگر این گونه نیســتند، 

مثل حرف «م».
نسبت وجود هر کدام از این حرف ها در هر زبان 
مى تواند در پراکنش قطرات تنفسى مؤثر باشد. به 
عالوه برخى زبان ها نوعاً با صداى بلند ادا مى شوند 
و برخى با صداى پایین. قدرت صوتى اداى حروف 
در هر زبان و فرهنگى مى تواند در پراکنده سازى 

ویروس هاى موجود در دهان مؤثر باشد.

تلفظ حروف در زبان هاى مختلف 
در شیوع کرونا تأثیر دارد

کرونا که تأثیر فراوانى در فروش بلیت هواپیما و زمینگیرى هواپیماها داشت، عالوه بر 
حسرت یک سفر آسوده براى گردشگران باعث بیکارى و تعدیل کارکنان بسیارى از 
شرکت هاى هواپیمایى در سرتاسر جهان شد! هواپیماهایى که این روزها به صف در 
فرودگاه ها نشسته و استراحت مى کنند، نشان دهنده کماى سنگین صنعت گردشگرى 
در جهان هستند! بدون در نظر گرفتن تدابیر خاص از سوى دولت، سایه کرونا بر روى 
صنعت گردشگرى تبدیل به کابوسى فاجعه بار شده است. کابوسى که نه تنها در نوروز 99 
روزهاى قشنگ سفر را از مردم گرفت بلکه به روزهاى پر استرس بى کار شدن نیز تبدیل 
شد! نباید فراموش شود که فصل فروش و سودآورى شرکت هاى گردشگرى، نوروز و 
تابستان است. کرونا نه تنها باعث کاهش فروش بلیت هواپیما و قطار شد، بلکه باعث 
بسته شدن بسیارى از هتل ها و اقامتگاه ها، رستوران ها و مراکز خرید در سرتاسر کشور 
که هرکدام در این صنعت نقش پر رنگى داشتند، شد. بسته شدن موزه ها، مکان هاى 

تفریحى، سینماها و... هر کدام ضربه سنگینى به کسب و کارها زد./1947

کرونا چه بالیى بر سر گردشگرى آورد؟

 دانشگاه کمبریج، نخستین دانشگاه در جهان اسـت که اعالم کرده تا پاییز سال 2021 
کالس هاى حضورى نخواهد داشت. این اقدام در جهِت اجراى فاصله گذارى اجتماعى به 
دلیل شیوع ویروس کرونا انجام مى شود. کمبریج که دومین  دانشگاه قدیمى بریتانیاست 
اعالم کرده از آنجایى که طرح فاصله گذارى اجتماعى احتماًال به مدت طوالنى ترى اجرا 

خواهد شد این دانشگاه تمام سال تحصیلى سال آینده غیرحضورى برگزار خواهد شد.

اتفاق عجیب در کمبریج 
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آگهى تغییرات
شــرکت آرمان گســتر راه اصفهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 51023 و شناسه ملى 
10260696189 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1398/11/28 ماده 
31 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید : هیات 
مدیره شرکت مرکب از 3 الى 5 نفر مى باشد که 
از بین سهامداران انتخاب مى شوند و هر کدام 
به تنهایى یا تماما توسط مجمع عمومى عادى 
یا عادى بطور فوق العاده قابل عزل مى باشــند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(854392)

آگهى تغییرات
شــرکت بهدانه خوراك نام آوران ســهامى خاص به شــماره ثبت 48903 و شناســه ملى 
10260671717 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : امیرسعید کبیرى سده به شماره ملى1288168152 به سمت رییس هیات مدیره و رامین 
کاله دوز به شماره ملى 1288158841 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و افسانه زاهدى 
نژاد به شماره ملى1290569819 به سمت نایب رییس هیات مدیره براى بقیه مدت تصدى( تا 
تاریخ 1400/7/30) انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمى و اوراق عادى و ادارى و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل یا 
رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (854417)

آگهى تغییرات
شــرکت آرمان گســتر راه اصفهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 51023 و شناسه ملى 
10260696189 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1398/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - حمید ملک محمدى به شماره ملى 1092101160 
، مسعود خســرویان چم پیرى به شــماره ملى 6209912461 ، وحید باقرى به شماره ملى 
4669843771 بسمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - محبوبه 
مهربان به شماره ملى 4219664610 و خدیجه شهباز گهروئى به شماره ملى 6339728863 
به ترتیب بسمت بازرس اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (854393)

آگهى تغییرات
شرکت دال بتن جم ســپاهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 35370 و شناسه ملى 
10980253447 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/06/30 بهروز آچاك به شــماره ملى 1284447741 و على رضا نقش به شماره 
ملى 1286498694 و پیمان برجیان بروجنى به شــماره ملى 4650391741 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . محسن عسکرى به کد 
ملى 1817350803 و غالمرضا هزاردستان کد ملى 1286886384 به ترتیب به سمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان 
به منظور درج آگهیهاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (854374)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى و بازرگانى صنایع شــیمیایى و 
مظروف کارى پارســین جى اســپانه ســگزى 
سهامى خاص به شــماره ثبت 51974 و شناسه 
ملى 14004020101 به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومى عــادى مــورخ 1399/02/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: علیرضا کاشــانى به 
شــماره ملى 1292385898 بــه عنوان بازرس 
اصلى و محمدمهــدى گودرزى به شــماره ملى 
4170057848 به عنوان بازرس على البدل براى 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (854303)

تاسیس
شرکت سهامى خاص دیهیم سنگ دنا کوه درتاریخ 1399/02/27 به شماره ثبت 2206 به شناسه ملى 14009143715 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت :پى جوئى ، اکتشافات ، استخراج ، تولید ، فرآورى ، فروش ، صادرات و واردات مواد معدنى بجز استخراج و اکتشاف وبهره بردارى ازمعادن نفت وگازوپتروشیمى و ماشین آالت و تجهیزات معدنى وابسته ، خرید 
و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و 
نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى - شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه 
و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى 
شهر، محله آزادگان ، کوچه شهید اکبر خشتى ، کوچه شهید محمود زرگر [12] ، پالك 8 ، طبقه همکف کدپستى 8415618687 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 2000000 ریال نقدى منقسم به 200 سهم 
10000 ریالى تعداد 200 سهم آن با نام عادى مبلغ 2000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 26/260 مورخ 1399/02/04 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره آقاى حمید روح اللهى به شماره ملى 1141284571 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى ابراهیم عباسى به شماره ملى 1159816743 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى ولى اهللا شریفى ریگى به شماره ملى 6329836051 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت عالوه بر امضاى 
مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم عزت عیسائى به شماره ملى 1141036797 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم سمیه فرهادى به شماره ملى 4660119467 به سمت بازرس اصلى به مدت 
یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (854390)

ما براى آشــپزى از اجاق گاز اســتفاده مى کنیم. اما 
بســیارى از ما از میزان آالینده هایى که به واســطه 
سوختن گاز براى تولید حرارت در آشپزخانه مان تولید 
مى شود، بى خبریم. این در حالى است که بررسى هاى 
جدید نشان مى دهد آنها مى توانند عوارضى جدى بر 
سالمت ما داشته باشند، اما براى کاهش این عوارض 

چه کارى از دست ما بر مى آید؟
به صورت معمــول بــا ســوختن گاز در اجاق هاى 
خوراك پزى، دى اکسید نیتروژن و مونواکسید کربن 
در کنار دیگر ذرات آالینده تولید مى شود. البته برخى 
عوامل مى تواند میزان تولید این آالینده ها را افزایش 
دهد. مطالعات نشــان مى دهد رعایت نکردن برخى 
نکات، در کنار ساعت ها آشپزى و استفاده از اجاق گاز، 
مى تواند آلودگى هواى خانه را تا حدى باال ببرد که اگر 
هواى شهر آنقدر آلوده مى شد، کار به تعطیلى مى کشید!
اغلب ما دربــاره عوارض دى اکســید نیتروژن کمتر 

شنیده ایم، اما بد نیست بدانید حتى میزان کمى از این 
گاز در محیط اطراف، مى تواند عالیم آسم به ویژه در 
کودکان مبتال به این بیمارى را شدت بخشد. اما این 
تمام مشکلى نیست که در نتیجه در معرض دى اکسید 
نیتروژن بــودن، مى تواند براى مــا روى دهد. برخى 
دیگر از مطالعات نشــان مى دهد دى اکسید نیتروژن 
یکى ازعواملى است که مى تواند احتمال بیمارى هاى 
قلبى، دیابت و ســرطان را هم افزایش دهد. البته این 
موارد معموًال در طول زمان روى خواهد داد اما گاهى 
اوقات باال رفتن میزان دى اکســید نیتروژن به میزان 
زیاد مى تواند بالفاصله عوارض خود را نشــان دهد؛ 
عوارضى چون سردرد، حالت تهوع، تپش قلب یا حتى 

حمله قلبى. 
اما چه کارى از دست ما بر مى آید؟

 تا حد امکان در زمان پخت و پز، پنجره هاى خانه را باز 
نگه دارید تا هوا جریان داشته باشد. از هواکش و هود 

براى خارج کردن بخشى از گازهاى سمى تولید شده 
توسط اجاق گاز استفاده کنید. استفاده از هود مناسب 
در کنار پخت غذا روى شعله هاى عقبى اجاق، مى تواند 
از انتشار گازها به میزان بیشــترى جلوگیرى کند. در 
صورت امکان از وســایلى چون پلوپز، آرام پز و کترى 
برقى اســتفاده کنید. تا حد امکان با کمک گرفتن از 
برخى وسایل مانند زودپز یا توجه به برخى ترفندها مانند 
خیســاندن حبوبات، مدت زمان پخت غذاها و روشن 
بودن اجاق گاز را کاهش دهید. از روشــن نگهداشتن 
اجاق براى گرم نگهداشــتن کترى آب خوددارى و به 
جاى آن از فالکس استفاده کنید. اگر آشپزخانه شما در 
دارد، در زمان پخت غذا و زمانى که الزم نیست باال سر 
غذا باشید، در آشپزخانه را نیمه بسته نگه دارید. اگر در 
خانه، کودك یا بیمار دارید، زمانى که غذا در حال پخت 
است، آنها را به دیگر فضاهاى خانه و دور از آشپزخانه 

بفرستید.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با اشاره به نتایج تحقیقى که در 
بیمارستان دکتر مسیح دانشورى بر روى بیماران کرونایى انجام شده، از وجود اختالل 

بویایى یک نفر از هر سه بیمار مبتال به کرونا خبر داد.
دکتر على صفوى نایینى، متخصص گوش و حلق و بینى با بیان اینکه در بین 20 درصد 
از افراد مبتال به کرونا، نخستین عالمت اختالالت بویایى است گفت: در این مطالعه 
رابطه معنا دارى بین اختالالت بویایى و شدت بیمارى مشاهده نشده است، اما بخشى 
از مبتالیان همزمان با اختالل بویایى دچار ســردرد نیز بوده اند.وى همچنین با بیان 
اینکه طبق مطالعات انجام شــده عالئم التهابى مخاط بینى در بین بیماران کرونایى 
داراى اختالل بویایى چندان چشمگیر نیست، توضیح داد: این بدان معناست که علت 
اختالل بویایى در این افراد گرفتارى عصب بویایى است. دکتر صفوى با بیان اینکه به 
احتمال زیاد اختالالت بویایى ناشى از کووید- 19 برگشت پذیر است، اضافه کرد: حس 
بویایى درصد چشمگیرى از افراد مورد مطالعه بعد از بهبود بیمارى بازگشت پیدا کرده 
است.وى در پایان تأکید کرد: در دوران اپیدمى اگر مردم دچار اختالالت بویایى شوند، 
حتى اگر در روزهاى نخست دچار تب و تنگى نفس نیستند باید احتمال ابتال به کرونا را 

در نظر بگیرند و تماس با اطرافیان خود را به حداقل برسانند.

عالمت کمتر شناخته شده کرونا

مطالعه جدید در لندن نشان داده است که شش بار شستشوى روزانه دست ها، خطر ابتال 
به ویروس کرونا را کاهش مى دهد.

تحقیقات نشــان مى دهد خطر ابتال به ویروس کرونا در کسانى که دستان خود را در 
طول روز شش بار مى شویند، نسبت به کسانى که دستان خود را اصًال نمى شویند، 36 
درصد کمتر است. همچنین شستشوى دست در هنگام بازگشت به خانه و قبل یا بعد از 

غذا خطر ابتال به آنفلوآنزا را نیز کاهش مى دهد.
عالوه بر اینکه شستشوى مداوم دســت ها موجب محافظت در برابر ویروس کرونا 
مى شود، از انتشــار ناخواســته ویروس به اطرافیان نیز جلوگیرى خواهد کرد. شما 
مى توانید از آب در هر دمایى براى شستشــوى دست ها استفاده کنید، آب سرد و گرم 
به یک اندازه در نابودى میکروب ها و ویروس هــا تأثیر گذارند، البته در صورتى که از 

صابون هم استفاده کنید.
روش درست شستن دست ها

شستن سریع دست ها تمام آثار ویروس را از روى دست ها پاك نخواهد کرد، بلکه در 
شستن دست ها باید برخى نکات اصولى را رعایت کنیم.

  اول دست ها را خیس کرده، بعد به میزان کافى از صابون استفاده کنید تا کف صابون، 
دست هاى خیس را بپوشاند.

  تمام سطح دست، شامل پشت، بین انگشتان، زیر ناخن ها و شست ها را جداگانه، 
حداقل به مدت 20 ثانیه با صابون بشویید.

  دست ها را با آب به صورت کامل آبکشى کنید.
  دست ها را با یک پارچه تمیز و یا حوله یکبار مصرف خشک کنید.

6 بار دستان خود را بشویید
 تا کرونا نگیرید

با وجود گذشت بیش از ده هفته از اپیدمى کرونا، عالئم 
متعدد این بیمارى که در موارد مختلف ابتال، به شکل هاى 
جدید بروز مى کند، همچنان تعجب کارشناسان بهداشت 

را در پى داشته است.
این بیمارى که در طیف خفیف تا متوســط به اشــکال 
آنفلوآنزاى با تب، ســرفه، درد عضالت، عالئم تنفسى و 
یا بدون عالئم و در طیف شــدید با آسیب هاى عمده به 
ریه، قلب، مغز و کلیه ها مشاهده مى شود، در روز هاى اخیر 

شکل متفاوتى به خود گرفته است. این بیمارى که اکنون 
با صورتى مشابه ســندرم «کاوازاکى» کودکان را هدف 
قرار مى دهد، عالئم جدیدى در بزرگســاالن نشان داده 
و در مواردى عالئمى شبیه «طوفان سیتوکین» ناشى از 
بیمارى سرطان را به دنبال داشته که با لخته شدن خون 
سبب حمله قلبى، سکته مغزى، آمبولى ریوى و ترومبوز 
ورید عمقى مى شــود. عالئم غیرمعمول بیمارى کرونا 
شــامل تب، تورم دســت و پا، ضایعه قرمز پوستى روى 
پوست اطراف لب و چشــم، درد شکم، اسهال و استفراغ 
است که شباهت زیادى با عالئم بیمارى نادر «کاوازاکى» 
دارد. تداوم «آنوزیمیایى» (ازدست دادن حس هاى بویایى 

و چشایى) بیش از هفت روز که در موارد متعددى گزارش 
شده بود، اکنون وارد عالئم بیمارى کرونا در انگلیس شد.

ضایعات پوستى در انگشتان پا، ســوزن سوزن شدن و 
لرزش اندام ها، افزایش خطرناك سطح اکسیژن خون و 
درد لوزه نیز از دیگر عالئم جدید ابتال به این بیمارى است.

کما، از دســت دادن توان حرکتى، توانایــى تکلم نیز از 
پیامد هاى ابتال به این بیمارى هستند.

اما پنج عالمت بســیار گیج کننده این بیمارى عبارتند از 
عالئم مشابه آنفلوآنزا، از دســت دادن بویایى و چشایى، 
تاول هاى قرمز و دردناك در پا یا انگشتان پا، تنگى نفس و 

بیمارى التهابى و خودایمنى.

عالئم جدید بیمارى کرونا 
چه مواردى هستند؟

مراقب منبع آلودگى در 
آشپزخانه باشید

اما کنیم م تفاده اس گاز اجاق از پزى براىآش اینما از میزانکم حت نیستبدانید بد اما شدهشنیدهایم، تولید گازهاىسم از بخش کردن براىخارج
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ی ب پپز

در میان غذاهاى سرد، ساالد الویه یکى از خوش خوراك ترین غذاهاست، اگر قصد دارید ساالد 
الویه بخورید، بهتر است نوشابه را همراه با ساالد الویه حذف کنید و سس مایونز را حساب 

شده و مشخص به این غذا اضافه کنید.
همچنین ســاالد الویه از غذا هاى بسیار فساد پذیر اســت که بالفاصله پس از تهیه باید در 

یخچال نگهدارى شود و باید دماى یخچال کمتر از 5 درجه و ترجیحاً 3 درجه باشد، سیب زمینى 
پخته که بیش از دو روز نگهدارى شود، داراى میکروبى به نام باسیلوس است که بسیار خطرناك، 

سمى و اسهال آور است.

ساالد 

ینى 
ناك، 

ساالد الویه را بیشتر از 2 روز نگه ندارید

یک متخصص تغذیه گفت: نگهدارى مواد اسیدى مانند آبلیمو در ظروف پالستیکى 
مشکالت زیادى براى سالمت مصرف کنندگان ایجاد مى کند.

نرگس جوزدانى درباره عوارض نگهدارى آبلیمو در ظروف پالستیکى گفت: ظروف 
پالستیکى یا پت هایى که وجود دارند حاوى بیوفسفونیل A هستند، که مى توانند در 

مجاورت اسید به موادى تبدیل شوند که براى بدن مضر هستند.
او درباره بهترین ظروف براى نگهدارى مواد اســیدى گفــت: بهترین روش براى 
نگهدارى آبلیمو و دیگر مواد اســیدى یا حتى رب گوجه فرنگى اســتفاده از ظروف 
شیشه اى و استیل است، چرا که این ظروف در برابر اسید هیچ واکنشى از خود نشان 
نمى دهند. جوزدانى تصریح کرد: استفاده از ظروف پالستیکى براى نگهدارى از آبلیمو 
مى تواند باعث بروز سرطان هاى گوناگون در افراد شود؛ بنابراین استفاده از این روش 

به هیچ عنوان توصیه نمى شود.
او افزود: ظروف پالستیکى براى نگهدارى هر نوع ماده غذایى مى تواند منجر به ضرر و 
زیان در بدن شود. بسیارى از افراد آبلیموى به اصطالح طبیعى را با ظرف پالستیکى از 
مغازه ها خریدارى مى کنند، این روش تهیه شده اصًال مناسب نیست. براى پیشگیرى 
از ابتال به سرطان توصیه مى شود به هیچ عنوان از ظروف پالستیکى براى نگهدارى 

مواد اسیدى مانند آبلیمو، آبغوره و سرکه استفاده نکنید.
این متخصص تغذیه توصیه کرد: بعــد از ریختن آبلیمو و آبغــوره در داخل ظروف 
شیشه اى، بهتر است ظرف شیشه اى را داخل آب جوش قرار دهید تا تمام آنزیم ها و 
باکترى هاى آن از بین رود؛ انجام این روش  باعث مى شود تا امکان رشد قارچ ها از بین 

برود و احتمال کپک زدن کاهش یابد.
او در پایان گفت: به یاد داشته باشید که نگهدارى آبلیمو و آبغوره در آفتاب، باعث ایجاد 
تغییرات شیمیایى در آنها مى شود؛ چرا که ویتامین C موجود در آبلیمو و آبغوره هنگام 
قرار گرفتن در زیر نور خورشــید از بین خواهد رفت. ظروف شیشه اى براى نگهدارى 

مواد اسیدى باید تیره رنگ باشد تا نور کمترى از آنها عبور کند.

خطرات نگهدارى آبلیمو 
در بطرى پالستیکى

دانشمند ویروس شناس روسى تأکید کرد که موى سرهم باعث انتشار ویروس کرونا 
مى شود. پروفسور «آناتولى استین»، دانشمند روسى با بیان اینکه اغلب مردم فراموش 
مى کنند موى ســر هم مى تواند به انتشــار ویروس کرونا کمک کند، تصریح کرد: 
ویروس کووید- 19 مى تواند از طریق موى سر هم انتقال یابد و دو تا سه روز فعال بماند 

به همین دلیل بهتر است به هنگام بیرون رفتن سر را با یک کاله یا روسرى پوشاند.
این پروفسور روسى به مردم توصیه کرد به هنگام خارج شدن از خانه از ماسک هاى 
طبى استفاده کنند و در خیابان ها و فروشگاه ها و دیگر اماکن عمومى فاصله فیزیکى 
حداقل یک و نیم متر از دیگران را رعایت کنند. خطر شیوع ویروس در شهرهاى بزرگ 

و مراکز سکونتى کوچک که مردم در آنجا جمع مى شوند بیشتر است.

ویروس کرونا 
چند روز بر روى موى سر فعال است؟



هر آینه ترس از خدا کلید رستگارى و درســتکارى و اندوخته روز بازپسین 
(و آزادى از هر بندگى و رهایى از هر تباهى اســت .)  هر که را نیازى باشد، 
نیازش بدان برآید. هر که گریزان است رهایى یابد. هر که را خواسته اى است 
به خواسته هاى خود برسد. پس عمل کنید که عمل را به آسمان برند. توبه کنید 
که توبه سود دهد. و دعا کنید که دعا شنیده شــود. اکنون زمان آرامش است و 

موال على (ع)قلم ها به نوشتن اعمال روان اند. به اعمال و طاعات بشتابید.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و نهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم َغّشنى فیه بالّرْحَمِه واْرُزْقنى فیِه التّوفیَق والِعْصَمَه وَطّهْر قْلبى من 

َغیاِهِب التُّْهَمِه یا رحیمًا بِعباِدِه المؤِمنین.
خدایا بپوشــان در آن با مهر و رحمت و روزى کن مــرا در آن توفیق و 
خوددارى و پاك کن دلم را از تیرگیها و گرفتگى هاى تهمت اى مهربان 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىبه بندگان با ایمان خود.

 به مناســبت روز ملى بهره ورى وبهینه سازى 
مصرف به ســراغ مهندس مرسل صالحى مدیر 
دفتر مدیریت مصرف برق شــرکت توزیع برق 
اصفهان رفتیم تا تعریف بهره ورى و بهینه سازى 

مصرف را در حوزه صنعت برق جویا شویم . 
وى اعمال مدیریت مناســب و همراهی جامعه 
از منابع عظیم انــرژي برق به نحو مناســب را 
مهمترین شــاخص در حــوزه مدیریت مصرف 
عنوان کــرد و گفت : ســه اصل  اساســى در 
بهینه سازى مصرف انرژى وجود دارد که شامل 
پیشگیرى از اتالف انرژى، جلوگیرى از اسراف و 
استفاده غیرمنطقى و دیگر آموزش بهینه سازى 
مصرف است که اگر در هر کدام از اصول اقدامات 
درستى انجام گیرد نسل آینده دیگر نگران کمبود 
انرژى نخواهند بود و ســرمایه ملــى نیر حفظ 

خواهد شد. 
وى به فعالیت هاى فرهنگى، ترویجى و مدیریتى 
مصرف و بهره ورى انرژى  که توســط شرکت 
توزیع برق اصفهان در حــوزه هاى گوناگون در 

سال گذشته صورت گرفت اشــاره کرد و گفت: 
آموزش مباحث مدیریت مصرف در 160 مدرسه 
به همراه تعداد 40 هزار دانــش آموز و آموزش 
بــه  1100 بانوى خانه دار ، بــر گزارى همایش 
مدیریــت مصرف با حضــور مشــاوران بانوان 
دستگاههاى اجرایى اســتان، ایراد سخنرانى در 
خطبه هاى پیــش از نماز جمعــه وجماعات  در 
مســاجد اصفهان ،معرفى رابطین بسیج ادارات 
شهر اصفهان با عنوان همیارانرژى بازدید روزانه 
از ادارات ســطح شهر در ســاعات پیک و ابالغ 
اخطار به مشــترکین پرمصرف در این ساعات؛ 
برگزارى جلســاتى با  معاونین، مدیران شرکت 
نفت و توزیع به منظور تســهیل دریافت سهمیه 
سوخت، تدوین و اجراى دستورالعمل تخصیص 
سوخت به مشترکین همکار دیزل مطابق بخش 
نامه و دستورالعملهاى ابالغى با همکارى شرکت 
نفت ، نصب بنر و پوســتر با موضــوع مدیریت 
مصرف در کلیه ساختمان هاى شرکت توزیع و 
در سطح شهر و ایستگاههاى مترو ، پیاده سازى 

نرم افزار یکپارچه مدیریت انرژى(نیما) به منظور 
مانیتورینگ بــار و کنترل عملکرد مشــترکین 
در اوج بار، ســنکرون ســازى مولد هاى دیزلى 
مشــترکین ، آموزش مدیریت مصرف در کلیه 
مدارس  وفرهنگسراهاى سطح شهر اصفهان و ... 
از جمله اقدامات صورت گرفته بوده است و با این 
اقدامات خاموشى تابستان سال 98 به صفر رسید  
وى تصریح کرد: در سال گذشــته، 19 درصد از 
مشترکین خانگى پرمصرف بودند و بیش از 300 
کیلووات ساعت در ماه مصرف کردند که عالوه 
بر جریمه 7 درصدى در نظر گرفته شده مشمول 

16درصد جریمه اضافى نیز شدند.  
وى افزود: در ســال 98، از تعداد کل مشترکین 
خانگــى، 905 هــزار و 472 نفــر، 81 درصد 
مشترکین مطابق الگو مصرف کردند و 172 هزار 
و 40 نفر باالتر از الگو مصرف نمودند که مشمول 
جریمه 23 درصدى شدند؛ در این میان 262 هزار 

و 587 مشترك خانگى پاداش دریافت کردند. 
وى یکى از راه هاى موثر در کاهش هزینه هاى 

برق را مدیریت مصرف در زمانهاى پیک و عدم 
استفاده از دور تند کولرآبى و تنظیم درجه 24 براى 
کولرهاى گازى برشمرد و گفت: خانواده هایى که 
مصرف برق ماهیانه آنها زیرالگوى مصرف بوده 
و در بازه زمانى خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه 
با دوره مشابه ســال قبل مصرف خود را کاهش 
دهند، مشــمول تخفیف بهاى بــرق به میزان 

مصرف کاهش یافته خواهند شد. 
مدیر دفتــر مدیریت مصرف برق شهرســتان 
اصفهان با اشاره به ســهمیه کاهش پیک بار در 
سال جارى اظهار داشــت: امسال 115 مگاوات 
براى کاهش پیک بار به برق شهرستان اصفهان 
تکلیف شــده اســت که 67 مگاوات در بخش 
صنعتى، 25 مــگاوات در بخش کشــاورزى، 3 
مگاوات در بخش تجارى، 10 مگاوات در بخش 
ادارى و ســى. ان. جى و 10 مگاوات هم براى 
دیزل در نظر گرفته شده که در جهت نیل به شعار 
سال و  طى تفاهم نامه هاى مکتوب همکارى در 

جهت مدیریت مصرف اتفاق خواهد افتاد.

شرکت توزیع برق اصفهان، الگوى بهینه سازى مصرف انرژى است

بهره ورى، شاه کلید فرایندهاى 
مدیریت مصرف

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 همزمان با ارزیابى (فشرده)

 روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزارى مناقصات و 
آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط 

واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
چهارشنبه مورخ 1399/03/21 به نشانى: اصفهان- خیابان طالقانى، امور برق منطقه یک اصفهان- دبیرخانه امور، تحویل نمایند. 

به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122352- 031 کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهى بیشتر در مورد 
الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 34122340 اداره مهندسى و طرح ها تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اســناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى خود 

محفوظ مى دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده 

مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ 
برگزارى 
مناقصه

مبلغ تضمین

9914025

اجراى عملیات انتقال نیرو محدوده 
شهردارى منطقه یک (بسته 1)

1399/03/031399/03/111399/03/21
پس از ارزیابى 

کیفى، 
متعاقباً اعالم 
مى گردد

366/000/000

اجراى عملیات انتقال نیرو محدوده 
366/000/000شهردارى منطقه سه (بسته 2)

اجراى عملیات انتقال نیرو محدوده 
366/000/000کل امور (بسته 3)

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى-شهردار خمینى شهر

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه: اجاره نیسان کمپرسى 
-مبلغ اولیه اعتبار:16/000/000/000 ریال

-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :800/000/000ریال
-محل تامین اعتبارات:اعتبارات شهردارى

-مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه:پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1399/03/20
-محل دریافت اسناد:امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

-محل ارائه پیشنهادات:دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
-تاریخ بازگشایى پیشنهادات:ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/03/21

-مدت اعتبار پیشنهاد ها:روز شنبه 1399/03/31
-اصالح،جایگزینى و پس گرفتن پیشنهاد ها نیز درزمان مقرر و محل تسلیم پیشنهاد ها انجام نمى شود.

م.الف:856446

چاپ اول


