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علت به وجود آمدن کک و مک صورتبازگشایى مراکز گردشگرى ناژوان روایت درخشنده از ساخت فیلم با موضوعى حساستعیین روش آزادسازى  سهام عدالت تمدید شد تحریم کنید بدجورى تنبیه مى شوید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مصونیت از 
ویروس کرونا 

فقط 6 ماه 
طول مى کشد

نگرانى از افزایش غرق شدگى در اصفهان
3

3

2

3

متفاوت ترین افتتاحیه 
تاریخ «مجلس» 

سرنوشت جشنواره فیلم 
کودك در ابهام

طرح ضربتى برخورد با 
خودروهاى هنجارشکن 

در اصفهان
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سرنوشت «بوگاتى» 
پهلوى دوم

مطالعه  اى که گروهى از دانشمندان در دانشگاه 
آمستردام هلند انجام داده اند، نشان مى دهد که 
به طور معمول مصونیت انسان از ویروس کرونا 
تنها شش ماه طول مى کشد و ویروس کرونا بعد 

از آن مى تواند به گونه  هاى مختلف وارد ...

مدیرکاخ موزه ســعدآباد با اشــاره به خبر جعلى 
فروش خودروى بوگاتى شاه سابق ایران به یک 
کلکسیون دار خارجى گفت: «این یک خبر فیک 
و جعلى اســت چرا که اصًال این خودرو در موزه 
سعدآباد نبوده و قبل از انقالب به فروش رسیده 

است.»
کیا پارسا در تشــریح ماجراى این خودرو اضافه 
کرد: «در ســال 1939 (1318 شمســى) دولت 
فرانسه به مناســبت ازدواج محمد رضا پهلوى، 
ولیعهد ایــران با فوزیه، خواهر شــاه مصر، یک 
خودروى خاص به داماد هدیــه داد. این خودرو 

یک بوگاتى تایپ 57 بود که توسط...
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ورود ورود 134134 هزار خودرو به اصفهان در تعطیالت عید فطر هزار خودرو به اصفهان در تعطیالت عید فطر
این میزان تردد نسبت به بازه مشابه هفته قبل آن از این میزان تردد نسبت به بازه مشابه هفته قبل آن از 2525 تا  تا 2929 اردیبهشت ماه  اردیبهشت ماه 1313 درصد افزایش داشته است درصد افزایش داشته است
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علیرضا قربانى امشب 
کنسرت آنالین مى گذارد

بعضى جاها تو حرف آخر را نزدى
از قرار معلوم اظهارات جسته و گریخته مدیران سپاهان در این مدت، 
راجع به اینکه در پایان فصل در مورد امیــر قلعه نویى تصمیم گیرى 
خواهد شــد، به مذاق سرمربى ســپاهان خوش نیامده است. امیر در 
تازه ترین مصاحبه اش در این مورد گفته: «در فوتبال همیشه خودم در 
مورد آینده خودم تصمیم گرفته ام. وقتى قراردادم آخر فصل به پایان 

مى رسد، در مورد چه چیزى ...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیرکاخ موزه سعدآباد خبر فروش خودروى 
شاه سابق ایران را جعلى خواند

افزایش آمار 
بیماران سرپایى
کرونا در اصفهان

شهرستان هاى استان در وضعیت زرد یا سفید قرار دارند
3

ویلى سانیول؟ ویلى سانیول؟ 
پس اسکوچیچپس اسکوچیچ

بدینوسیله از کلیه اعضا و داوطلبان فعال جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان 
دعوت مى شود در جلسه مجمع شهرستان اصفهان حضور بهم رسانید.

زمان ساعت : 8/30    روز: جمعه       مورخ : 99/3/23
مکان : جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان و مراکز کوهپایه،ورزنه و هرند

دستور جلسه :
انتخاب هیأت رئیسه مجمع  -1

انتخاب اعضاى شوراى اجرایى جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان  -2
انتخاب بازرس   -3

معرفى نمایندگان مجمع شهرستان در مجمع جمعیت استان اصفهان  -4

همراه داشتن کارت شناسایى معتبر و کارت عضویت فعال الزامى است.

تذکر مهم:
به استناد تبصره 2 ماده 7 اساســنامه جمعیت هالل احمر براى رسمیت یافتن 
جلسه مجمع شهرستان، حضور حداقل دو سوم اعضا و داوطلبین فعال ضرورى 
است درغیر اینصورت جلسه دوم مجمع رأس ساعت 9 روز جمعه مورخ 99/3/23 
با حضور هر تعداد از اعضا وداوطلبین فعال در همان محل تشــکیل و رسمیت 

خواهد یافت.
          

آگهى دعوت از اعضا و داوطلبان فعال 
جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان

جهت شرکت در جلسه مجمع شهرستان و برگزارى انتخابات

      ستاد اجرایى انتخابات جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان
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سال گذشته 93 نفر بر اثر غرق شدگى در استان جان خود را از دست دادند
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مجلس یازدهم در حالى دیروز افتتاح شد که حواشى ناشى 
از آن و شــیوع ویروس کرونا متفاوت ترین افتتاحیه تاریخ 
مجالس را رقم زد. دیروز در نزدیکى ســاختمان بهارستان 
تدابیر شدید امنیتى به چشــم مى خورد و ماشین هاى سیاه 
و شیشــه دودى رنگ به رنگ مى ایستادند تا مهمان ویژه 
را به بهارستان برسانند. افتتاح مجلس یازدهم متفاوت ترین 
مراسم طى 41 سال اخیر بعد از انقالب اسالمى یا حتى در 
طول تاریخ 110 ســاله اخیر خانه ملت بود. آن  هم به دلیل 
وجود «کروناســت»! انگار که کرونا روى مجلس یازدهم 

سایه افکنده است.
در ورودى هاى مجلس تونل هایى براى ضد عفونى کردن 

مهمانان در نظر گرفته شده بود. محدودیت هاى در نظر گرفته 
شده براى اصحاب رسانه و مهمانان به قدرى بود که تقوى، 
رئیس سنى مجلس یازدهم بارها به این مورد اشاره و از همه 
عذرخواهى کرد.  دیروز مجلس در ســایه شدید کرونا قرار 
داشت. برخى از منتخبان و مهمانان ماسک بر چهره داشتند 

و بعضى دیگر رعایت نکرده  بودند. 
دیروز 268 نفر براى نمایندگى مجلس ســوگند یاد کردند 
و قسم خوردند که از قانون اساســى و دستاوردهاى شهید 

مدرس و انقالب اسالمى پاسدارى و حراست کنند.
هر چه که بود دیروز متفاوت ترین مراسم افتتاحیه مجلس 

را شاهد بودیم. 

سخنگوى ستاد راهبرى سهام عدالت در نشست شوراى 
عالى بورس و اوراق بهادار  کــه در وزارت امور اقتصادى 
و دارایى  برگزار شــد در خصوص آزادسازى سهام عدالت 
گفت:  مهلت مراجعه مشموالن سهام عدالت به بانک ها 
براى فروش یکجاى 30 درصد از سهامشان از 10 به 13 

خردادماه سال جارى افزایش یافت.
حسین فهیمى با اشاره به اینکه امکان لغو تصمیم از روش 
مستقیم به غیرمستقیم وجود ندارد گفت: مشموالن این 

سهام در انتخاب این روش دقت کافى را داشته باشند.
سخنگوى ستاد راهبرى آزادســازى سهام عدالت دومین 
مصوبه نشست شورایعالى بورس و اوراق بهادار را تمدید 

یک هفته اى انتخاب مستقیم مشــموالن سهام عدالت 
اعالم کرد و افزود:  مشموالن تا ســاعات پایانى روز پنج 
شنبه 15 خرداد ماه ســال جارى فرصت دارند به سامانه  
www.samanese.ir مراجعه و روش ســهامدارى 

مستقیم را  انتخاب کنند.
فهیمى اظهار کرد: همانگونه که وعده داده بودیم آزادسازى 
سهام عدالت از روز شــنبه دهم خرداد ماه سال جارى به 
مفهوم عام و گسترده آن یعنى امکان استیفاى حقوق همه 
جانبه سهامدارى همانند سایر سهامداران انجام خواهد شد 
و مشموالن سهام عدالت قادر خواهند بود تمامى حقوق و 

منافع مالکانه خود را به عنوان سهامدار اعمال کنند.

متفاوت ترین افتتاحیه تاریخ 
«مجلس» 

تعیین روش آزادسازى
 سهام عدالت تمدید شد

کشف یک تریلیون خودرو 
   ایســنا | رئیس پلیس امنیــت اقتصادى 
تهران بزرگ پایتخت از کشف 1084 دستگاه 

انواع خودروى احتکارى خبر داد. 
ســرهنگ نعمــت ا... علیپــور اظهــار کرد: 
مأمــوران پلیس امنیــت اقتصــادى از دپو و 
احتکار تعــداد زیادى انواع خــودروى داخلى 
و خارجــى در 13 پارکینگ مطلــع و طى پنج 
روز در بازرســى از پارکینگ هــاى مورد نظر 
1084 دســتگاه انواع خودروى احتکار شــده 

کشف شد. 
وى خاطرنشــان کرد: خودروهاى کشف شده 
همگى صفــر کیلومتر و فاقد پــالك بودند و 
ارزش آنها بیش از یک تریلیون ریال است. در 

این رابطه یک نفر دستگیر شد.

بازگشت
 به شرایط عادى

   روابط عمومى بانک آینده | با توجه 
به عبور کشــور از دوران اوج بیمارى کرونا و 
رعایت نکات بهداشــتى در شــعب بانک ها، 
ســقف مجاز تراکنش هاى بانک آینده، از اول 
خرداد ماه، به روال گذشته برگشت. سقف مجاز 
انتقال وجه به صورت کارت  به  کارت (شــتابى 
و درون بانکى) از طریــق درگاه هاى اینترنتى، 
کیوســک و خودپردازها، حداکثر تا 30 میلیون 
ریال در شبانه روز شد و سقف برداشت نقدى از 
خودپردازها (داخلى و شتابى) تا مبلغ دو میلیون 
ریال؛ ســقف مجاز انتقال وجه کارت به  کارت 
از طریق پرداخت سازها نیز تا 10 میلیون ریال 
است. تمدید کارت هاى بانکى نیز پس از احراز 
هویت، به صورت حضورى در شعب بانک آینده 

در سراسر کشور، امکانپذیر است.

جریمه عجیب
   ایلنــا | مدیر کل تعزیرات حکومتى استان 
گیالن گفت: یک شــرکت طراحى و ساخت 
سامانه فاضالب در رشــت دو میلیارد و 250 

میلیون تومان جریمه نقدى شد. 
منصــور انصارى  گفــت: مدیر این شــرکت 
طراحى و ساخت ســامانه فاضالب در رشت 
به دلیل تقلب در طراحى و ســاخت ســامانه 
فاضالب و فروش آن به تعزیــرات حکومتى 

احضار شد.

ساعت کارى جدید
   مهــر | بخشــنامه جدید تغییر ســاعت 
کارى و الزام حضور کلیــه کارکنان در ادارات 
از سوى ســازمان ادارى و اســتخدامى کشور 

ابالغ شد.
 در بند سوم این بخشــنامه آمده است: ساعت 
کارى روزانه کارکنان دستگاه هاى اجرایى در 
تهران و استان ها از ساعت 7 و 30 دقیقه تا 14 و 
30 دقیقه خواهد بود و هر گونه تغییر در ساعت 
فعالیت کارکنان دســتگاه هاى اجرایى اعم از 
ملى و استانى صرفًا با تصویب ستاد ملى مقابله 

با کرونا تعیین و ابالغ خواهد شد.

ثبت80 هزار 
 MS بیمار

   تســنیم | رئیس انجمــن MS ایران با 
اشــاره به ثبت 80 هزار بیمار مبتال به MS در 
مراکز کشــور گفت: قیمت داروهاى بیماران 
MS از 50 هزار تومــان تا یک میلیون و 600 

هزار تومان متغیر است. 
عبدالحسین هوشمند تصریح کرد: میزان ابتال 
به  MS در زنان و دختران، دو تا سه برابر بیشتر 
 ،MS از مردان است و در حال حاضر در انجمن
حدود 80 هزار بیمار را در 56 مرکز اســتانى و 
شهرستانى کشور به ثبت رسانده ایم  و تهران، 
اصفهان و شیراز جزو شــهرهایى با بیشترین 

مبتالیان هستند.

رئیس مجلس
 امروز انتخاب مى شود

   فارس | جلســه دوم نماینــدگان مجلس براى 
انتخاب رئیس و هیئت رئیسه امروز پنج شنبه ساعت 8 
صبح برگزار مى شود. گفتنى است روز گذشته افتتاحیه 
مجلس یازدهــم با حضور رئیس جمهــور و رئیس قوه 
قضاییه و مقامات لشکرى و کشــورى در صحن خانه 
ملت برگزار شد. بر اساس رأى گیرى در نشست افتتاحیه 
که به صورت قیام و قعود میان منتخبان برگزار شد مقرر 
شد امروز پنج شــنبه، مجلس جلسه علنى داشته باشد. 
بر اساس اعالم حجت االسالم سید رضا تقوى، رئیس 
سنى مجلس یازدهم برگزارى انتخابات هیئت رئیسه 
مجلس یازدهم شوراى اسالمى در دستور کار نشست 

امروز قرار دارد.

بازداشت نماینده متهم پرونده 
فساد خودرو 

   انتخاب | محمد عزیزى، نماینده سابق مجلس و 
یکى از متهمان پرونده فســاد در حوزه خودرو سه شنبه 
شب با حکم مرجع قضایى براى اجراى حکم محکومیت 
بازداشت شد. برخى اخبار حاکى است فریدون احمدى، 
دیگر نماینده ســابق مجلس نیز بازداشت خواهد شد. 
براساس اعالم ســخنگوى قوه قضاییه، محمد عزیزى 
و فریدون احمدى نمایندگان ســابق مجلس شوراى 
اسالمى به جرم معاونت در اخالل در نظام توزیع خودرو 

به 61 ماه حبس تعزیرى محکوم شدند.

یک قتل ناموسى دیگر در 
شمال 

   رکنــا | در شــرایطى که افکار عمومــى از حادثه 
وحشــتناك قتل «رومینا اشرفى» 14 ســاله در تالش 
رنجیده است، اکنون شــنیده ها حکایت از آن دارد که 
مشابه چنین جنایتى هفته گذشته در محله سلیماندارب 
رشت رخ داده است. بر اساس شــنیده ها، برادر مقتول 
به دلیل دعواى ناموســى، خانه و خواهر خود را به آتش 
مى کشــد که مقتول به دلیل جراحات وارده ناشــى از 
سوختگى باالى 90 درصد پس از یک هفته بسترى بودن 
در بیمارستان روز سه شنبه جان مى سپرد. گفته مى شود 
برادر مقتول که عامل این اتفاق وحشتناك است در حال 

حاضر دستگیر شده و پرونده در جریان است.

دفاع عبدى از دوران اصالحات
   رویــداد24 | عباس عبدى، فعال سیاسى اصالح 
طلب در روزنامه «اعتماد» نوشــت: شخصًا نسبت به 
ارزیابى اصالحات تا سال 1388 نمره مثبت مى دهم و 
آن را موفق ترین حرکت سیاسى مردمى در یکصد سال 
اخیر ارزیابى مى کنم. براى این ادعایم دالیل گوناگونى 
دارم. تقریبًا و بدون اســتثنا تمامى شاخص هاى قابل 
سنجش و مهمى که هدف اصالحات بوده است در طول 
دوره 1376 تا 1384 بهبودى نسبى یافته است. در حوزه 
اقتصاد؛ سالمت ادارى، رشد اشتغال، ثبات سیاست هاى 
اقتصادى. در حوزه فرهنگ؛ در همه شــاخص هاى آن 
شــاهد جهش هاى جدى هســتیم. در حوزه سیاست 
خارجى؛ یکــى از باثبات ترین و بهتریــن دوران هاى 
سیاست خارجى را تجربه کردیم. در حوزه سیاست داخلى 
نیز به رغم تنش هایى که مخالفان ایجاد کردند، تجربه به 

نسبت خوب و موفقى بود.

افشاگرى 
   اعتماد آنالین | کامران علیشاهى، رئیس کمیته 
فنى فدراسیون بدنسازى با بیان اینکه بسیارى از بزرگان 
و قهرمانان رشته بدنسازى و پرورش اندام از ارائه برخى 
مدارك مربیگرى خارج از ضوابط قانونى و با اخذ پول هاى 
کالن، خبر مى دهنــد، اظهارکرد: تا آنجــا که مى دانم 
خیلى ها مى گویند برخى افراد از موقعیت خود سوءاستفاده 
مى کنند و دست به این قبیل کارها مى زنند. مثًال  اینکه 
برخى به من گفتند یک خانم به اســم حکم مربیگرى 
بین المللى از افراد مختلف تا 1000 دالر پول مى گیرد و 
یا فرد دیگرى در تهران با گرفتن پول مدرك مربیگرى 

مى دهد.

خبرخوان

مدیرکاخ موزه ســعدآباد با اشــاره به خبر جعلى فروش 
خودروى بوگاتى شاه ســابق ایران به یک کلکسیون دار 
خارجى گفت: «این یک خبر فیک و جعلى است چرا که 
اصًال این خودرو در موزه سعدآباد نبوده و قبل از انقالب به 

فروش رسیده است.»
کیا پارسا در تشریح ماجراى این خودرو اضافه کرد: «در 
سال 1939 (1318 شمســى) دولت فرانسه به مناسبت 
ازدواج محمد رضا پهلوى، ولیعهد ایران با فوزیه، خواهر 
شــاه مصر، یک خودروى خاص به داماد هدیه داد. این 
خودرو یک بوگاتى تایپ 57 بود که توسط "ون وورن"، 
خودروساز فرانســوى طراحى و فقط یک دستگاه از آن 

ساخته شده است.»
این مقام مســئول یادآور شــد: «به دلیل کیفیت پایین 
جاده هاى ایران در آن زمان، محمدرضا پهلوى زیاد از این 
خودرو استفاده نمى کرد تا آنکه در سال 1959 شخصى 
به نام هوشنگ جلیلى با پرداخت 2000 ریال (معادل 275 

دالر) مالک این بوگاتى دســت دوم و متروکه مى شود، 
جلیلى سپس پیشنهاد خرید بوگاتى را به شخصى به نام 

سلیم بهارى مى دهد.»
 او اضافه کرد: «بهارى که با "روبن"، یکى از کارشناسان 
خبره بوگاتى، دوســتى نزدیکى داشت، خودرو را براى او 
توصیف مى کند و روبن به امید اینکــه این یک بوگاتى 
افسانه اى و کمیاب تایپ 41 باشــد بهارى را ترغیب به 
خرید و انتقال ماشــین به رتردام هلنــد مى کند، روبن با 
دیدن یک تایپ 57 با طراحى بدنه عجیب ناامید مى شود 
و به همین دلیل ســلیم بهارى از این خودرو براى رفت 
و آمد روزانه اســتفاده مى کند تا زمانى که موتور پکارد از 
کار مى افتد و بهارى خودرو را بــه یک آمریکایى واگذار 

مى کند.»
او افزود: «ســال ها این خودرو از دید عموم پنهان ماند و 
بین عالقه مندان بوگاتى دست به دست چرخید تا اینکه 
در سال 1984 پس از بازســازى کامل در نمایشگاه هاى 
مختلف خودروهاى کالســیک در آمریــکا به نمایش 

عمومــى در آمــد و همواره مــورد توجه کارشناســان 
خودروهاى کالســیک قــرار گرفت و جوایز بســیارى 

دریافت کرد.»
مدیرمجموعــه کاخ موزه ســعدآباد در ادامه گفت: «از 
نکات جالب در خصوص این خودرو حفظ پالك ایرانى 
آن اســت که البته با پالك اولى که در زمان مالکیت 
محمدرضا پهلوى روى آن نصب شده بود متفاوت است 
اما به هر حال نماد تاریخ حضور آن در ایران است. این 
خودرو بعدها به قیمت یک میلیون و 760 هزار دالر در 
یک حراجى به فروش رفت و در حــال حاضر در موزه 
پترسون کالیفرنیا در شرایطى عالى نگهدارى مى شود 
و هر از چند گاهى در نمایش خودروهاى کالســیک 

حاضر مى شود.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «بنابراین مشخص است که 
این خودرو قبل از انقالب از ایران خارج شــده و اصًال در 
ایران نبوده و جزو اموال سعدآباد نبوده که به فروش برسد 

و این گونه خبرها، جعلى و فیک است و اعتبارى ندارد.»

مدیرکاخ موزه سعدآباد خبر فروش خودروى شاه سابق ایران را جعلى خواند

سرنوشت «بوگاتى» پهلوى دوم

«کیهان» از قدیمى ترین روزنامه هاى ایران اســت. این 
روزنامه در 6 خرداد 1321 منتشــر شده و اکنون وارد 78 
ســالگى خود شده اســت. عصر روز چهارشنبه 6 خرداد 
1321، روزنامه اى در تهران نخستین شماره خود را منتشر 
کرد که باالى صفحه اول آن در وسط، نام «کیهان» به 
چشم مى خورد. تعداد نشریات یومیه در آن روزها خیلى 
نبود. معروف ترین آنها «اطالعات» (انتشــار در 19 تیر 
1305) بود که توسط عباس مســعودى منتشر مى شد. 
شاید همین هم عاملى براى بســتن نطفه یک روزنامه 

«رقیب» شد.
تیراژ «کیهان» در سال 1355 به 300 هزار نسخه رسید 

و طبق نظرسنجى ها، حدود یک میلیون و 500 هزار نفر 
آن را مى خواندند. در این هنگام تعداد کارکنان «کیهان» 
در تهران بــه 1500 نفر و رقم کارکنــان «کیهان» در 

شهرستان ها تا 1200 نفر افزایش پیدا کرده بود.
«کیهان» بعد از پیروزى انقالب اسالمى به عنوان یکى 
از اموال بیت المال در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت و 
سرپرستى آن به عهده نماینده منتخب ولى فقیه گذاشته 
شــد. این روزنامه تا اردیبهشت 1384 همچنان عصرها 
چاپ مى شــد اما براى اینکه از بازار رقابت رسانه اى در 
کشور عقب نماند، انتشــار خود را به نوبت صبح موکول 

کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانى «بهار»، على اکبر 
رائفى پور، ســخنران طیفى خــاص از اصولگراها در 
یادداشتى به انتقادات روزنامه «فرهیختگان» درباره 
مواضع او پاسخ داده اســت که در بخشى از جوابیه او 

آمده است: 
«مسئله سن ازدواج در دختران از مسلمات فقهى شیعه 
است و دخترى که به سن 9 سال رسیده، به اختیار خود 
و با اذن پدر مى توانــد ازدواج کند. این قاعده فقهى تا 
تصویب قانون مدنى در 1313 در میان فرهنگ ایرانى 
جارى بود تا اینکه در این ســال پیرو لیبرالیزاسیون 
رضاخانى، ســن ازدواج دختران 15 سال تعیین شد و 
سپس در سال 1353 به 18 سال افزایش یافت. پس از 
پیروزى انقالب با توجه به لزوم شرعى سازى قوانین 
این سن به همان 9 سال قمرى که شرع مقدس مقرر 
کرده بود تغییر کرد و به تأیید شوراى نگهبان رسید. تا 
اینکه در سال 1381 در دوره اصالحات لیبرالى، سن 
ازدواج دختران به 13 سال افزایش یافت. لکن با توجه 
به اینکه این امر خالف شــرع مقدس بود و شوراى 
نگهبان ایراد گرفت، قانون به شرح زیر نگارش شد تا 
ایراد شرعى شوراى نگهبان مرتفع شود: "عقد نکاح 
دختر قبل از رسیدن به ســن 13 سال تمام شمسى و 
پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسى منوط است 
به اذن ولّى، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص 

دادگاه صالح."
در این بین نقش رســانه ها براى تحمیل مقررات و 
ارزش هاى تحمیلى غرب بر مقررات شــرعى کامًال 
مشهود است. رسانه هاى غربزده و پادوهاى لیبرالیسم 
در ایران براى موجه جلــوه دادن این ارزش ها تالش 
کرده اند از ابزارهاى مختلفى اســتفاده کنند از جمله 
اینکه به افراد زیر 18 سال عبارت کودك را اطالق کنند 
تا همراهى اجتماعى به دست آورند. درحالى که طبق 
مقررات ایران (از جمله قانون مجازات اسالمى 1392 
و قانون اخیرالتصویب حمایت از کودکان و نوجوانان)، 
کودك فردى است که به سن 9 سال قمرى نرسیده و 

به باالتر از آن "نوجوان" اطالق مى شود.»

رائفى پور: دختر 9 ساله 
کودك همسر نیست!

روزنامه «کیهان» 78 ساله شد

مردى که عضو هیئت علمى یکى از دانشگاه هاى کشور 
است و با همدستى یک زن تحصیلکرده دیگر و راه اندازى 
دفاتر مشاوره روان شناسى، زنان جوان داراى مشکالت 
و تألمات روحى و روانى را قربانى نیات پلید و شــیطانى 
مى کردند، از ســوى دادســتان مرکز خراسان رضوى 

دستگیر شدند.
ماجراى ایــن زن و مرد که عنوان «دکتــر» نیز دارند، از 
چندین ماه قبل زمانى در دستور کار دادسراى عمومى و 
انقالب مشــهد قرار گرفت که قاضى غالمعلى صادقى 
(دادســتان وقت مشــهد) در پى دریافت گزارش هاى 
غیرمستقیم و محرمانه، مبنى بر سوءاستفاده مدیران دو 

دفتر مشاوره روان شناســى از زنان داراى تألمات روحى، 
دستورات ویژه اى را براى پیگیرى غیرمحسوس با رعایت 
همه جوانب قانونى و شــرعى صادر کرد و بدین ترتیب 
تحقیقات گسترده اى آغاز شد تا اینکه با جمع آورى اسناد 
و مدارك و شکایت برخى از زنان جوان، مرد 40 ساله که 
عضو هیئت علمى یکى از دانشــگاه هاى کشور است، 
مراجعان خود را با ادعاهاى دروغیــن مانند ارتباط با امام 
زمان (عج) یا حلول روح شــیطانى، مورد آزار و اذیت قرار 
مى دهد. با به دست آمدن این سرنخ ها و گزارش مراجع 
امنیتى، قاضى دستور دستگیرى متهمان مذکور را صادر 
کرد. آنها در حالى به دام افتادند که متهم هستند بیش از 40 

زن جوان را طعمه اهداف شیطانى خود کرده اند.

آزار و اذیت40 زن به دست استاد دانشگاه

دیروز مجلس یازدهم با حضور مقامات کشــورى و لشکرى رسمًا افتتاح شــد وخواب عمیق ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان حین سخنرانى رئیس جمهور یکى از حاشیه هاى مراسم افتتاحیه این مجلس بود. البته این اولین بار نبود که 
وزیر امور خارجه کشورمان با خیالى آسوده با تکیه به صندلى هاى پارلمان به خواب عمیق فرو رفته بود. هفت سال پیش 

و در آذر ماه 1392 نیز صحنه خواب ظریف در صحن علنى مجلس شکار عکاسان شده بود. 

خواب ظریف حین سخنرانى روحانى!

با قتل «رومینا اشــرفى» دوباره فکرها به سوى دو الیحه 
بالتکلیف در مجلس مانده کشیده شد. لوایح منع خشونت 
علیه زنان با نام تازه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان 
در برابر خشونت» و  «منع خشونت علیه کودکان و نوجوانان» 
که بیش از 13 سال اســت در پیچ و خم رسیدن به نتیجه و 

اجرایى شدن مانده است.
فائزه هاشمى، فعال سیاسى  در گفتگو با «رکنا» تأکید کرد: 
طرح خشــونت علیه زنان در مجلس نمانده است بلکه قوه 
قضاییه آن را به دولت برگردانده اســت. اینقدر این الیحه 
مشکل داشــت که دولت هنوز نتوانســته آن را به مجلس 

ارائه کند.
هاشمى با بیان اینکه  دفتر معاونت زنان ریاست جمهورى 
در الیحه خشــونت علیه زنان، قصاص پدر یا جد پدرى را 
پیش بینى کرده بود اما قوه قضاییــه در اصالح این الیحه 
آن را حذف کرد چنین گفت: اینبار مــادر را نیز به آن اضافه 
کرده اند تا صداى زنان در نیاید. یعنى اعالم کردند که مادر هم 

قصاص نمى شود. فائزه هاشمى با تأکید بر اینکه به نظر من 
این جنایت آنقدر فجیع است که پدر باید دو یا سه بار قصاص 
شــود ادامه داد: پدرى که دختر، فرزند یا همسرش را به هر 
ظن و گمانى به قتل برساند، باید چندین برابر مجازات شود. 
پدر در برابر فرزندش مسئولیت دارد و مگر مى شود که فرزند 
خود را به قتل برساند و پاسخگو نباشد و قصاص نشود. اگر با 
عقل و منطق به این موضوع نگاه کنیم باید پدر چندین برابر 
مجازات شود و حکم اشد مجازات را بگیرد. این بچه آن لحظه 
چه زجرى کشیده است؟ آن پدر چگونه توانسته چنین کارى 
انجام دهد؟ مدعى العموم باید وارد میدان شود و در حمایت 
از زنان و فرزندان با چنین پدرانى با اشد مجازات برخورد کند. 
فائزه هاشمى تأکید کرد: در چنین پرونده هایى احتمال دارد 
اعضاى خانواده شــکایت نکنند و این خطرناك است. اگر 
پدر چنین خطایى را کرده باشد احتمال دارد خانواده جرأت 
شکایت نداشته باشــند. اینجا نباید نیاز به شاکى خصوصى 

باشد. 

پدر «رومینا اشرفى» باید چندین بار قصاص شود 

   مهدى ارجمند/ میراث آریا |

   سجادپور / روزنامه خراسان |
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نصب سرپرست اداره تعاون
با حکم محمـد شـریعتمدارى وزیـر کار، تعـاون و رفاه 
اجتماعى، کامران کالنى مهابادى به عنوان سرپرست 
اداره  کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعى اسـتان اصفهان 
منصوب شد. پیش از این محسن نیرومند از سال 1395 

در این سمت مشغول به کار بود.

تکمیل توسعه آبرسانى 
شرق اصفهان

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه یک اصفهان، پروژه 
توسعه آبرسانی شرق شهر اصفهان به طول 3 کیلومتر 
تکمیل می شود. این پروژه که به دلیل بررسی هاي بیشتر 
توسـط اداره میـراث فرهنگـی در محدوده تپه اشـرف 
متوقف شـده بود پس از کاوش علمی و باستان شناسی 
ادامه می یابد. الزم به ذکر اسـت 2340 متر از این پروژه 
لوله گذاري شده است و 660 متر دیگر، توسط پیمانکار 
و با نظارت اداره توسـعه و بهره بـرداري آبفا منطقه یک 

اصفهان در محدوده تپه اشرف تکمیل مى شود.

«دید در شهر» منتشر شد
بیسـت و چهارمین شـماره نشـریه سـازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشـى شـهردارى اصفهان با عنوان «دید 
در شهر» منتشر شـد. اولین شماره این نشریه اسفندماه 
94 منتشر شـد و پس از آن در قالب 21 شماره تا آذر96 
به صورت ماهانه به چاپ رسید و مورد توجه قرار گرفت. 
عالقه منـدان براى دریافـت فایل PDF این نشـریه و 
 esfahanfarhang.ir مطالعه آن مى توانند به سـایت

مراجعه کنند.

فراخوان نمایش هاى کوتاه 
عروسکى  

فراخوان تولید نمایش هاى کوتاه عروسـکى با توجه به 
شـیوع ویروس کرونا به صورت غیر حضورى با عنوان 
«پرده شیشه اى» توسـط دفتر تخصصى تئاتر وابسته 
به سـازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشـى شـهردارى 
اصفهان با همـکارى اتحادیه بین المللى نمایشـگران 
عروسکى یونیماى اصفهان اعالم شد. عالقه مندان تا 
10 خرداد ماه فرصت دارند آثار خود را به شـماره واتس 

آپ 09130523001 ارسال کنند.

رشد 109 درصدى 
سود ناخالص ایریسا

مجمع عمومى شرکت ایریسا در محل دفتر این شرکت 
با حضور بیشتر سهامداران آن شرکت برگزار شد. در این 
مجمع بازرس قانونى و حسابرس مستقل گزارش خود 
را در خصوص صورت هاى مالى شرکت به مجمع ارائه 
کرد. سرمایه شـرکت ایریسـا 318 میلیارد ریال است و 
طبق گزارش سال مالى 98 این شرکت، درآمد عملیاتى 
شرکت ایریسـا 76 درصد و سـود ناخالص آن نسبت به 
مدت مشابه سـال قبل 109 درصد افزایش یافته است. 
این شرکت در سال مذکور به 22 میلیارد ریال سود خالص 
دست یافته اسـت که حدود 28 درصد آن در مجمع و به 
ازاى هر سهم مبلغ 20 ریال سود تقسیم شد. 75 درصد 
از سهام شرکت ایریسا متعلق به شرکت فوالد مبارکه و 
25 درصد آن متعلـق به کارکنان فعال و بازنشسـتگان 

شرکت است.

مخابرات منطقه اصفهان اول شد
طبق گزارش معاونت امور مشـتریان شرکت مخابرات 
ایران و بر مبنـاى ارزیابـى عملکرد مناطـق مخابراتى 
در سـال 98 ، مخابـرات منطقـه اصفهـان توانسـت با 
کسب امتیاز 94/45 رتبه نخست معاونت امور مشتریان 
مخابرات را در بین استان هاى کشور کسب کند. گفتنى 
است رضایتمندى مشتریان از خدمات و سرویس هاى 
ارائه شـده یکى از شـاخصه هاى مهم در اهداف تعیین 
شده از سمت شرکت مخابرات ایران بوده و در مخابرات 
منطقه اصفهان نیز  پایش مستمر رضایتمندى مشتریان 
به صورت ماهانه، دوره اى و سـالیانه در راسـتاى بهبود 
کیفیت خدمات و سرویس ها در واحد تحلیل و سنجش 

مشتریان صورت مى پذیرد.

خبر

رئیس پلیس راهور استان اصفهان در گفتگو با «تسنیم» 
با اشاره به آغاز طرح ضربتى برخورد پلیس با خودروهاى 
هنجارشــکن اظهار کرد: با همکارى مأموران نیروى 
انتظامــى در تمامــى محدوده هاى درون شــهرى و 
برون شهرى استان با خودروهاى هنجارشکن برخورد 

مى شود.
ســرهنگ محمدرضــا محمدى افــزود: اســتفاده از 
المپ هاى غیراستاندارد (زنون)، جک هاى پنوماتیک 
و تغییر در وضعیت و ارتفاع وســیله نقلیه، شیشه هاى 
دودى، خودروهاى فاقد پالك، پالك مخدوش و پوشش 
پالك، ایجاد هر گونه آلودگى هــاى صوتى یا آلودگى  

هوا، ایجاد مزاحمت براى نوامیس یا انسداد راه و  حمل 
حیوانات داخل خودرو از جمله مواردى هستند که پلیس 

با متخلفان برخورد مى کند.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان بــا بیان ضرورت 
رعایت قانــون و مقررات گفــت: بر اســاس قانون و 
دســتور قضایى اعمال قانون، توقیف و استانداردسازى 
در انتظار راننــدگان خاطى خواهد بــود. وى تصریح 
کــرد: بــه مالــکان خودروهــا توصیه مى شــود در 
صــورت تغییــر در اســتانداردها قبــل از هــر گونه 
برخورد و اقــدام قانونى نســبت به رفع عیــب اقدام

 کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
شهرستان فالورجان از کشف سنگ نوشته هاى تاریخى 
با قدمت بیش از 1000 سال خبر داد که سال گذشته از 

مقبره «استر خاتون» این شهرستان به سرقت رفته بود.
حافظ کریمیان گفــت: در تاریخ 26 مــرداد ماه 1398 
گزارشى از مدیریت مجموعه تاریخى و مذهبى «استر 
خاتــون» متعلق به هموطنان کلیمى مبنى بر ســرقت 
دو قطعه نوشــته از این مجموعه به اداره شهرســتان 
تحویل شد. وى ادامه داد: از ســال گذشته با مشارکت 
یگان حفاظت میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع 
دستى اســتان و نیروى انتظامى شهرستان، جستجوى 

گســترده اى براى یافتن این دو قطعه سنگ نفیس که 
یکى به زبان عبرى و دیگرى به فارسى نوشته شده بود 
آغاز شد و خوشــبختانه طى هفته گذشته با تالش هاى 
پلیس آگاهى شهرستان و یگان حفاظت میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى اســتان این دو قطعه سنگ 
در یک عملیات مهم، کشف و سارقان به چنگال قانون 

افتادند.
کریمیان  خاطرنشان کرد: پس از انجام مراحل قضایى و 
با دستور دادگسترى شهرستان این دو قطعه سنگ نوشته 
تحویل اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 

فالورجان شد.

کشف 2 قطعه سنگ نوشته 
سرقتى «استر خاتون»

طرح ضربتى برخورد با 
خودروهاى هنجارشکن در اصفهان

مدیر اجرایى اصفهان جشــنواره فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان از وجود چند سناریو براى چگونگى برگزارى 

این جشنواره خبر داد.
رویدادهاى هنرى یکى از بخش هایى بودند که تأثیرات 
بسیار زیادى از شــیوع ویروس کرونا متحمل شدند. 
در این شــرایط همچنان سرنوشــت برگزارى یکى از 
مهمترین رویدادهاى ســینمایى ایران یعنى جشنواره 
بین المللــى فیلم هاى کودکان و نوجوانان مشــخص 
نیست. پیش تر برگزار کنندگان اعالم کردند که ماه آبان 
را براى برگزارى این جشنواره در نظر گرفتند، با این حال 
آنها تأکید دارند که برگزارى بستگى به شرایط بهداشتى 

جامعه و کنترل ویروس کرونا دارد.
ایمان حجتى، مدیر اجرایى ســى ودومین جشــنواره 
بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان در اصفهان با 

اشاره به آخرین جلسه شوراى سیاستگذارى جشنواره، 
گفت: در این جلســه درباره برگزارى جشنواره بحث و 
تبادل نظر شد و جنبه هاى مختلف آن بررسى شد. اما 
درباره برگزارى تصمیم گرفته نشد و تنها اعضاى شورا 
نظرات خود را بیان کردند.  وى تأکید کرد: تصمیم گیرى 
درباره برگزارى جشــنواره به جلســه بعدى شــوراى 
سیاســتگذارى موکول شــد تا با در نظر گرفتن تمام 
ابعاد تصمیمى جامع گرفته شود. حجتى درباره امکان 
برگزارى آنالین سى و سومین جشنواره فیلم کودك، 
توضیح داد: چندین سناریو براى برگزارى مطرح است که 
در جلسه اخیر شوراى سیاستگذارى بیان شد. همچنین 
این شورا به دبیرخانه تکلیف کرد تا ابعاد هر کدام از این 
سناریوها را بررسى کند. برگزارى مجازى نیز مى تواند 

یکى از سناریوها باشد.

معاون فنى و نظارت اداره کل راهدارى استان اصفهان 
گفت: در بازه تعطیالت عید فطــر از اول تا 5 خرداد ماه 
میزان تردد در راه هاى استان نسبت به مدت مشابه هفته 

قبل آن 13 درصد افزایش داشت.
محمدعلى صلواتى با اشاره به آمار تردد راه هاى استان 
در بازه تعطیالت عید فطر از اول تا 5 خرداد ماه، اظهار 
کرد: در این بازه زمانى توسط 128 دستگاه تردد شمار، 
تردد بالغ بر سه میلیون و 657 هزار 354 خودرو در تمام 
راه هاى استان اصفهان ثبت شده است. وى افزود: این 
میزان تردد نسبت به بازه مشابه هفته قبل آن از 25 تا 29 

اردیبهشت ماه 13 درصد افزایش داشته است.
معاون فنى و نظارت اداره کل راهدارى استان اصفهان 
گفت: در این مدت بالغ بر 134 هزار و 600 خودرو وارد 
استان و بالغ بر 99 هزار و 146 خودرو از استان اصفهان 
خارج شده است. وى یادآور شد: اوج تردد راه هاى استان 

بین ساعات 19 تا 20 شامگاه پنجم خرداد ماه بود.
صلواتى به محورهاى پرتردد استان اشاره کرد و گفت: در 
این مدت بیشترین تردد در محورهاى نجف آباد- تیران 
و بالعکس، مورچه خورت-اصفهان و بالعکس، خمینى 
شــهر-نجف آباد و بالعکس و اصفهان- شــهرضا و 

بالعکس بود.

دادســتان عمومى و انقالب نجف آباد از شناسایى و 
دستگیرى اعضاى باند قاچاق ســالح و مهمات در 

نجف آباد اصفهان خبر داد.
على زارعى با اشاره به دستگیرى اعضاى باند قاچاق 
سالح و مهمات در نجف آباد، اظهار کرد: طى گزارش 
واصله از منابع اطالعاتى در خصوص شناسایى یکى 
از شبکه هاى قاچاق سالح و مهمات، با صدور دستور 
قضایى یک دستگاه خودروى ســوارى پیکان که از 

مبدأ شهرستان مهاباد ارومیه به سمت لردگان چهار 
محــال و بختیارى در حرکت بود، شناســایى و طى 

عملیاتى متوقف و سرنشینان خودرو دستگیر شدند.
دادســتان عمومى و انقالب نجف آبــاد افزود: طى 
بازرســى از خودروى مذکور مجموعًا 18 عدد انواع 
سالح کلت، 18 خشــاب جنگى مخصوص کلت و 
545 عدد انواع فشنگ جنگى که به صورت ماهرانه 

جاسازى شده بود، کشف و ضبط شد.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: در چند 
هفته گذشته موارد سرپایى که تست کروناى آنها مثبت 
اعالم مى شود، در استان اصفهان افزایش داشته است.

آرش نجیمى در گفتگو با «فارس» با اشــاره به اینکه 
بیماران بسترى کرونا در کل اســتان اصفهان با روند 
کاهشى روبه رو هستند و موارد مثبت ابتال نیز کاهش 
پیدا کرده اســت، افزود: در چند هفته گذشــته موارد 
ســرپایى هایى که مراجعه مى کنند و تست کروناى 
آنها مثبت اعالم مى شود، در استان اصفهان افزایش 

داشته است.
وى گفت: با توجه بــه اینکه روند بســترى بیماران 
کرونایى کاهش پیدا کرده است، دو بیمارستان غرضى 
و عیســى بن مریم(ع) از مدار پذیرش بیماران کرونا 
خارج شده و در حال حاضر بیمارســتان هاى امین و 
خورشید در استان اصفهان مخصوص بیماران کرونایى 

است که به تدریج بعضى از بخش هاى آنها هم خالى 
و واشینگ (شستشو) انجام مى شود تا بیمارستان ها به 
مرور پاك شوند تا تنها یک بخش در هر بیمارستانى 
به بیماران عفونت حاد تنفســى که از قبل هم بوده، 

اختصاص پیدا  کند.
نجیمى بیان کرد: بعضى مردم فکر مى کنند، کرونا تمام 
شده است، اما مى بینیم که بیماران سرپایى تعداد آنها 
افزایش پیدا کرده و این بیماران در جامعه ناقل هستند  
و هر لحظه امکان دارد این موارد انتقال اصفهان را با 

یک پیک مجدد روبه رو کند.
وى با اشــاره به اینکه سایر شهرســتان هاى استان 
اصفهان زرد است، خاطرنشــان کرد: استان اصفهان 
وضعیت تقریباً  با ثباتى در کشور دارد و با آن پیکى که 
شهرهاى دیگر با آن روبه رو هستند، روبه رو نبوده اما 

بیماران سرپایى آن افزایش پیدا کرده است.

استاندار اصفهان گفت: در حال حاضر هیچ نقطه قرمزى 
در استان وجود ندارد و شهرستان هاى ما در وضعیت زرد 

یا ســفید قرار دارند ولى این به معناى پایدارى شرایط 
نیست و چه بسا این اوضاع به واسطه عملکرد مسئوالن 
یا رفتارهاى مردم به سمت بهتر یا بدتر شدن سوق پیدا 
کند. عباس رضایى در حاشیه سى و پنجمین جلسه ستاد 
استانى مدیریت بیمارى کرونا، اظهار کرد: سیر نزولى 
کرونا به منزله پایان کرونا نیســت و مردم باید مراقب 
باشند و مسئوالن بهداشــت و درمان نیز نظارت هاى 
الزم را در این زمینه اعمال کنند. وى همچنین با اشاره 
به ورود عشایر به اســتان، گفت: پیش بینى تمهیدات 
بهداشــتى براى حفظ ســالمت این عزیزان از جمله 
غربالگرى و مراقبت هاى الزم در مسیر، از دیگر دستور 

کارهاى این جلسه  بود.

نگرانى از افزایش غرق شدگىسرنوشت جشنواره فیلم کودك در ابهام
 در اصفهان

 ورود 134 هزار خودرو به اصفهان 
در تعطیالت عید فطر

دستگیرى اعضاى باند قاچاق سالح  در نجف آباد

افزایش آمار بیماران سرپایى کرونا در اصفهان

شهرستان هاى استان
 در وضعیت زرد یا سفید قرار دارند

غرق شــدن دو کودك دو قلو و یک جوان 30 ســاله در 
استخر کشاورزى و یک نوجوان 17 ساله و یک زن جوان 
در زاینده رود در ســال جارى یادآور معضل دنباله دار استان 
اصفهان است که مدیریت بحران استاندارى از روند افزایشى 

مغروقین هشدار داد.
در سومین هفته از اردیبهشت ماه سال جارى بر اثر سقوط 
وانت نیسان داخل کانال آب خمینى شهر-برخوار یک نفر 
جان خود را از دست داد و چند روز بعد از این واقعه نیز در عصر 
یک شنبه  بیست و هشتم اردیبهشت دو برادر دوقلوى 2/5 
ساله در یک استخر کشاورزى در روستاى «ابوالخیر» شهر 
ورزنه از توابع شهرستان اصفهان غرق شدند و جان خود را از 
دست دادند، اوایل خرداد جارى هم نوجوان 17 ساله اى که 
همراه خانواده خود از اصفهان براى تفریح به اطراف زاینده 
رود در منطقه باغبادران رفته بود، در رودخانه غرق شد و هنوز 

امدادگران و غواصان در جستجوى پیکر وى هستند.

اواخر فروردین امســال نیز یک زن جوان در حوالى ســد 
تنظیمى در رودخانه زاینــده رود در محدوده چادگان غرق 
شد و جان باخت و همچنین یک مرد جوان 30 ساله اواسط 
اردیبهشت امسال به دلیل غرق شدگى در استخر ذخیره آب 

در فالورجان جان خود را از دست داد.
سال گذشته با وجود همه هشدارها و تذکرهاى داده شده 
توسط مسئوالن و کارشناسان، بر اساس آمار پزشکى قانونى 
اصفهان، 93 نفر بر اثر غرق شدگى در استان جان خود را از 
دست دادند که بیشترین آنها در فصل تابستان با 50 نفر فوتى 
(21 نفر در تیر، 13 نفر در مرداد و 16 نفر در شهریور) بودند. 
نگاهى به گزارش ها و اخبار پارسال نشان مى دهد که بیشتر 
این غرق شدگى ها در بستر رودخانه زاینده رود و کانال هاى 

منشعب از آن و استخرهاى کشاورزى رخ داد.
در همین بــاره مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى 
اصفهان نســبت به هوشــیارى و جلوگیــرى از حوادث 

مشــابه با توجــه به فــرا رســیدن فصل گرما هشــدار
 داد. 

 منصور شیشه فروش در گفتگو با «ایرنا» افزود: با گرم شدن 
هوا و جارى بودن آب با دبى زیــاد در رودخانه زاینده رود به 
مردم هشدار مى دهیم که از شنا کردن در بستر این رودخانه 
و کانال هاى منشعب از آن خوددارى کنند. وى با بیان اینکه 
بستر رودخانه زاینده رود، ناهموار است و جریان آب، افراد را 
به داخل خود مى کشــد، تصریح کرد: همچنین دماى آب 
رودخانه سرد است و شوك ناگهانى ناشى از سرما و همچنین 
جریان آب باعث افزایش احتمال غرق شــدن مى شود از 
طرفى کانال هاى آب نیز شکل ذوزنقه اى و شیب دار دارند و 

احتمال غرق شدن در آن زیاد است.
شیشه فروش خاطرنشان کرد: بیشتر موارد غرق شدگى در 
رودخانه در محدوده باغبادران و باالدست زاینده رود مانند 

چادگان اتفاق مى افتد.

همزمان با انتشــار خبر هجوم ملخ ها به برخى مزارع و 
باغات کشور و مشاهده ملخ هاى شــکم بادمجانى در 
اراضى طبیعى شاهین شهر و میمه، کشاورزان و باغداران 
این منطقه نگران آسیب و خسارت ناشى از این آفت به 

مزارع و محصوالتشان هستند.
مدیر جهاد کشــاورزى شاهین شــهر و میمــه با تأیید 
هجوم ملخ هاى شکم بادمجانى به دشت میمه، اظهار 
کرد: ملخ هاى شــکم بادمجانى که از صحرا به اراضى 
منابع طبیعى وارد شــده اند، از نظر تعداد و آستانه زیان 
اقتصادى، آفت شناسایى نمى شوند و هیچ گونه نگرانى 
براى کشاورزان و باغداران و محصوالتشان وجود ندارد.
مصطفى عباسى با اشــاره به نحوه انفجارى و بکرزایى 

این نوع ملخ ها، گفت: عمر ملخ هاى شــکم بادمجانى 
کوتاه است و تاکنون به مزارع و باغات آسیب و خسارات 
زیانبارى وارد نکرده اند؛ با وجود این، جانب احتیاط براى 
مقابله و ریشــه کنى آنها رعایت و تدابیر احتمالى الزم 

اندیشیده شده  است.
همچنین مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان 
شاهین شهر و میمه نیز با بیان اینکه طول عمر این نوع 
حشرات یک نسل در سال است، گفت: فعالیت ملخ هاى 
شکم  بادمجانى، از اواسط اسفند تا اواخر خرداد است و 
تنها یک بار در سال زایش مى کنند که این موضوع باعث 

کنترل جمعیت و مهار ساده تر این گونه ملخ ها مى شود.
مهدى اکبرى با بیان اینکه دو روش طعمه مســموم و 
محلول پاشــى جامع، راه هاى مقابله با این آفات است، 

خاطرنشان کرد: تغذیه این نوع ملخ ها، انحصارى نبوده 
و انواع گونه هاى گیاهى را شــامل مى شود که مبارزه 
میدانى از طریق طعمه مسموم و محلول پاشى در سطح 
وسیع را با چالش روبه رو مى کند. وى تصریح کرد: این 
ملخ ها از سمت کاشان و گلپایگان به دشت میمه، وارد 
شده و بومى شهرستان نیستند، که با توجه به موقعیت 
جغرافیایى منطقه، ســرماى زمســتانى و بارندگى ها 
احتمال از بین رفتن تخم این حشــرات در سال آینده 

بسیار زیاد است.
اکبرى  خاطرنشان کرد: همچنین مدت فعالیت و طول 
عمر ملخ هاى شکم بادمجانى طى ســال جارى رو به 
اتمام بوده و امیدواریم به مزارع و باغات وارد نشــوند، 

اما در صورت نیاز آمادگى مقابله سریع با آنها را داریم .

هجوم ملخ  به مزارع شاهین شهر و میمه

کمک شرکت پاالیش نفت به محکومین مالى جرائم غیرعمد
شــرکت پاالیش نفت اصفهان در ماه مبارك رمضان با 
اختصاص مبلغ ســه میلیارد ریال کمک نقدى،  مقدمات 
آزادى تعدادى از زندانیان جرائم غیرعمد را رقم زد تا ایشان 

به آغوش گرم خانواده هایشان بازگردند.
به گزارش روابط عمومى شرکت پاالیش نفت اصفهان، با 
حضور سخنگوى شرکت پاالیش نفت اصفهان در برنامه 
تلویزیونى «یک شــهر ضیافت» که در ایام ماه مبارك 
رمضان از شبکه 5 اســتانى اصفهان پخش مى شد، این 
شرکت با تقدیم 300 میلیون تومان در جهت آزادى زندانیان 
جرائم غیرعمد مشارکت کرد و با این کار خداپسندانه چند 

تن از زندانیان، به آغوش خانواده بازگشتند.
محمدصــادق حاجیان در ایــن برنامه بــه فعالیت هاى 
پاالیشگاه در جهت اجراى مسئولیت هاى اجتماعى اشاره 
کرد و گفت: شــرکت پاالیش نفت اصفهان ضمن انجام 
وظایف عملیاتى و تولید حدود 23 درصد فرآورده هاى نفتى 
مورد نیاز کشــور و تأمین خوراك شرکت هایى همچون 

پتروشیمى اصفهان، پتروشیمى اراك، نفت سپاهان نفت 
جى و L.A.B، توجه به شرایط و وضعیت استان و کشور را 
جزو وظایف خویش مى داند و در این جهت در سال جارى 
9 میلیارد تومان در جهت مقابله با کرونا، به شــهردارى 
اصفهان و دانشگاه علوم پزشکى اصفهان پرداخته است. 
همچنین در کنار فعالیت روزمره بیش از 200 هزار لیتر ماده 
ضدعفونى کننده براى سازمان ها و ادارت متقاضى اصفهان 
تولید و توزیع شده که این روند تا زمانى که متقاضى وجود 
داشته باشــد، ادامه دارد. تهیه بسته هاى بهداشتى اعم از 
ماسک، ژل و اســپرى ضدعفونى کننده و توزیع در بین 
همکاران و همچنین اهداى اقالم بهداشتى به بیمارستان ها 

از دیگر فعالیت هاى این شرکت بوده است.
گفتنى است برنامه یک شــهر ضیافت در راستاى کمک 
براى آزادى مددجویان زندانــى جرائ م غیرعمد در طول 
ماه مبارك رمضان هر روز پیش از افطار از سیماى مرکز 

اصفهان اجرا مى شد.

مدیــر طرح ســاماندهى نــاژوان گفت: تمــام مراکز 
تفریحى و گردشگرى ناژوان شــامل آکواریوم ناژوان، 
باغ پرندگان، موزه صدف ها، باغ خزنــدگان، باغ موزه 
پروانه ها، تله سیژ از روز پنج شنبه هشتم خرداد (امروز)

 باز مى شود.
سید رسول هاشــمیان در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: 
بنابر دســتورالعمل هاى ابالغى به علت پیشــگیرى 
از شــیوع ویروس کرونــا، تمامى مراکز گردشــگرى 
ناژوان از ششم اســفند ماه سال گذشــته تعطیل شده 

بود.
وى با اشاره به بازگشایى مراکز تفریحى و گردشگرى 
ناژوان از ساعت 8 صبح امروز، افزود: استفاده از ماسک 
و دستکش توسط شهروندان هنگام بازدید از این مراکز 

الزامى است.

بازگشایى 
مراکز گردشگرى ناژوان 

  ریحانه سجادى/ خبرگزارى ایسنا  |

  عادله سادات هاشمى / خبرگزارى ایسنا  |

سال گذشته 93 نفر بر اثر غرق شدگى در استان جان خود را از دست دادند
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ویشکا آسایش، بازیگر مطرح و بى حاشیه کشورمان به تازگى 
عکس هایى از تنها پسرش گیو که حاصل ازدواجش با رضا 
قبادى مى باشد را در صفحه شخصى اش منتشر کرده است. 
این بازیگر و طراح صحنه کشورمان سال هاست که با رضا 
قبادى ازدواج کرده و در سال 84 مادرشدن را با به دنیا آمدن 

پسرش گیو تجربه کرده است.
ویشکا آسایش، بازیگر فیلم هاى سینمایى «ما همه با هم 
هستیم» و «گورکن» یکى از بازیگران مطرح عرصه سینما، 
تئاتر و تلویزیون در کشور است که با سریال «امام على (ع)» 

و بازى در نقش «قطام» به شهرت رسید.
این بازیگر ســینما و تلویزیون کشورمان 16 آبان 1351 در 
تهران متولد شد و یک خواهر بزرگ تر به نام آویسا دارد. وى 
بازیگرى را از ســال 70 با بازى در سریال «امام على (ع)» 
ســاخته داوود میرباقرى شــروع کرد و پس از آن نیز براى 
تحصیل به مدت پنج سال به لندن سفر کرد و پس از برگشت 

فعالیت بازیگرى را مجدداً شروع کرد.
ویشــکا آســایش، نقش هاى ماندگار زیــادى در کارنامه 
هنرى اش دارد که از جمله آنهــا مى توان به بازى در نقش 
«قطام» در ســریال «امام على (ع)»، «جعده» در سریال 
«مختارنامه»، «هــدى» در «پرده نشــین»، «خاور» در 
سریال «دیوار به دیوار»، «رعنا» و «بانو» در فیلم «ساحره»، 
«مرجان» در «گل یخ»، «خانــم دارابى» در «ورود آقایان 
ممنوع»، «فرنــاز» در «نهنــگ عنبر»، «سوســن» در 

«دراکوال» و... اشاره کرد.
ویشکا آسایش با بازى در فیلم «ورود آقایان ممنوع» ساخته 
رامبد جوان توانست به خوبى دیده شــود و این کار وى را 

مى توان یکى از نقاط عطف کارنامه کارى او دانست.

او درباره نام فرزندش مى گوید: اســم «گیــو» را یکى از 
دوستان همسرم پیشــنهاد کرد. به محض اینکه این اسم 
را گفت، من و همســرم تصمیم خودمان را گرفتیم. «گیو» 
یکى از قهرمانان شــاهنامه و به معناى «قهرمان» است. 
خیلى جالب است که همه با گذاشتن این اسم مخالف بودند. 
مى  گفتند خیلى اسم کوتاهى است و خیلى زود قطع مى  شود، 
ولى ما پاى مان را کردیم در یک کفش و گفتیم فقط «گیو». 
من به این موضوع خیلى اعتقاد دارم که اسم  ها تأثیر زیادى 
بر شخصیت آدم  ها مى  گذارند. موقع انتخاب اسم خیلى از 
اسامى بود که دوست داشتم اما وقتى یاد کسى مى  افتادم که 
این اسم را داشت و من از یکسرى از خصوصیاتش خوشم 

نمى  آمد، منصرف مى  شدم.

«جى. کى. رولینگ» با انتشار خبرى در صفحه 
شــخصى خود در شــبکه اجتماعى توییتر به 
گمانه زنى هاى طرفدارانش درباره محل اصلى 
تولد داستان هاى «هرى پاتر» پایان داد. بسیارى 
از طرفداران نویسنده انگلیسى تا سال ها محل 
تولد هرى پاتر را روســتایى در شهر ادینبورگ 
مى دانســتند ولى توییت رولینگ به تمام این 

شایعات پایان داد.
طرفداران داستان هاى «هرى پاتر» و مدرسه 
جادوگرى در شبکه هاى اجتماعى، کافه فیل 
یا «الفانت هاوس» شــهر ادینبورگ را محل 
تولد داستان هرى پاتر اعالم کرده بودند چون 
رولینگ سال ها در این رســتوران به نوشتن 
داستان مشغول بوده است. رولینگ در توییتر 
نوشت: «شما اشــتباه مى کنید درست است 
که در این کافه روزهاى متمادى مى نشســتم 
و مى نوشتم ولى هرى پاتر سال ها پیش متولد 
شده بود و ادامه داســتان هایش در این کافه 

نوشته شده است.»
رولینگ در این پست توییترى نوشت: «سال ها 

پیش وقتى در محله کاپالم شهر لندن زندگى 
مى کردم ایده نوشتن یک داستان جادوگرى به 
ذهنم خطور کرد و در اصل محل تولد هرى پاتر 
را باید شهر لندن به شــمار آورد. به طور حتم 
مى توانم بگویم که محل اصلى تولد هرى پاتر 
در اتاق شــیروانى یک فروشــگاه ورزشى در 
محله کاپالم بود. این اتاق شیروانى را بخاطر 
اوضاع مالى خراب اجاره کرده بودم که بعدها 
در طبقه پایین آن فروشــگاه ورزشى باز شد. 
البته لحظه اى که ایده نوشتن هرى پاتر به ذهنم 
رسید در یک ســفر قطار از لندن به منچستر 
بــود.» رولینگ در صفحه شــخصى خود در 
ســایت توییترى تصویرى از یک کتابفروشى 
در شهر پرتغال را به اشــتراك گذاشت و زیر 
آن نوشت: «این کتابفروشــى تأثیر زیادى در 
نوشتن هرى پاتر داشــت و فضاى درونى آن 
الهام بخش بود. البته یکى از هتل هاى شــهر 
منچستر که یک شب را در آنجا اقامت داشتم 
نیز در ایده پردازى براى نوشتن داستان خیالى ام 

بى تأثیر نبود.»

خالق «هرى پاتر»  به یک شایعه قدیمى پایان داد

ناســا با همــکارى «تام کــروز» و کمپانى 
«اسپیس ایکس» متعلق به «ایالن ماسک»، 
فیلمى در فضا مى سازد و حاال نام کارگردان 

این پروژه سینمایى رسانه اى شده است.
«داگ لیمان» کســى که با «تام کروز» در 
فیلم سینمایى «لبه فردا» و «ساخت آمریکا» 
همکارى کرده بود، کارگردانى این فیلم مرموز 
را بر عهده گرفته است؛ فیلمى که قرار است 
در فضاى بیرونى کره زمین فیلمبردارى شود!

چند هفته پیش «ددالین» براى نخستین بار، 
خبر ساخت این فیلم را منتشر کرد. لیمان قرار 
است فیلمنامه این اثر سینمایى را بنویسد و به 
همراه تام کروز تهیه کنندگى این فیلم را بر 

عهده داشته باشد.
این فیلم سینمایى در حال حاضر هیچ  توزیع 
کننده اى ندارد و استودیو و سرمایه گذار آن 
مشخص نیست. جزئیات دقیق داستان فیلم 
هم هنوز اعالم نشده است، اما انتخاب لیمان 

به عنوان کارگردان نشان مى دهد که پروژه 
در مسیر درستى قرار دارد.

البته بعید به نظر مى رسد که ساخت این پروژه 
به این زودى  آغاز شــود؛ نه بخاطر اینکه در 
این روز هاى کرونایى تعــداد زیادى از پیش 
تولید ها عقب افتاده بلکه بخاطر تقویم شلوغ 
تام کروز. تولید دو فیلم سینمایى «مأموریت 
غیر ممکن» او هم که قرار اســت پشت سر 
هم فیلمبردارى شــوند، به علت همه گیرى 

کووید- 19 متوقف شده است.
لیمان و کروز چندى پیش در حال ســاخت 
پروژه اى براى کمپانى «پارامونت» بودند که 
گفته مى شد، فیلمبردارى آن در فضاست؛ اما 
کمپانى «پارامونت» این موضوع را رد کرد. 
این فیلم ســینمایى با عنوان «لونار پارك» 
داستان چند کارمند را روایت مى کند که براى 
سرقت یک منبع انرژى، سفر پرمخاطره اى را 

به ماه رقم مى زنند.

همسفر «تام کروز» در فضا پیدا شد

محسن چاوشى، خواننده سرشناس موسیقى پاپ به بیانیه 
هوادارانش که در آن نســبت به همکارى هاى متعدد این 
خواننده با نهادهاى مختلف و کیفیــت آثار جدید او انتقاد 

کرده بودند، واکنش نشان داد.
در روزهاى اخیر و پس از انتشار قطعه جدید محسن چاوشى 
با نام «شدت میدان»، جمعى از هواداران چاوشى بیانیه اى 
مشترك منتشر کردند و در آن نسبت به فعالیت هاى جدید 

چاوشى انتقاد کردند.
در بخشى از این بیانیه آمده اســت: «سقوط آزاد محسن 
چاوشــى، طرفــداران و دوســتداران او را نگــران کرده 
است. قطعه "شــدت میدان" آنقدر ضعیف بود که حتى 
متعصب ترین هواداران چاوشى، لب به اعتراض گشودند و 
از این آهنگ انتقاد کردند. اما آن چیزى که بیشتر هواداران 

را آزار مى دهد، سفارشى خواندن... است.»
در بخش پایانى این بیانیه اعتراضى نیز نوشته شده است: 
«آقاى محسن چاوشــى، هوادار دلش براى روزهایى که 
ابراهیم مى ساختید و خوزســتان مى خواندید، تنگ شده 

است.»
اما واکنش محسن چاوشى به این بیانیه در نوع خود جالب 
و البته عجیب است. در جوابیه اى که چاوشى از طریق مدیر 
امور رســانه اى اش در اختیار هواداران خود قرار داده، آمده 

است: «تو و جد پدرى و همچنین مادریتان "شدّ ت میدان" 
ندیده اید. لطفًا وارد میدان شــوید تا شّدت نشانتان بدهم. 
واپســگرایى را کنار بگذار... دوران سیاه و پوچ دیوار بى در 
و عمو زنجیرباف، گذشته و جاى خود را به سادگى و شعف 
داده. من آهنگساز همه آنها هستم. از بنده بهتر نمى توانید 

موشکافى کنید.»
گفتنى است؛ محسن چاوشى در ســال جدید پنج قطعه با 
نام هاى «شرح الف»، «او»، «ضمیر خودسر»، «طاق ثریا» 
و «شدت میدان» منتشــر کرده که وظیفه سرودن شعر، 
ساختن ملودى و تنظیم تمامى این قطعات را خود برعهده 
داشته است. شعر دو قطعه نخست او در سال جدید با انتقاد 
برخى از شاعران کشور از جمله محمدعلى بهمنى همراه 

شد، به طورى که بهمنى اشعار چاوشى را سخیف دانست.
از دیگر حاشیه هاى محسن چاوشى در سال جدید مى شود 
به جدال لفظى او با همسر یکى از خوانندگان لس آنجلسى 
اشاره کرد؛ ماجرایى که با واکنش هاى مختلفى همراه شد 
و بسیارى از خوانندگان بابت جوابیه  تند چاوشى به همسر 
این خواننده نســبت به او موضع هاى موافق یا مخالف 

گرفتند.
محسن چاوشــى از خوانندگان مشهور موسیقى پاپ 
بعد از انقالب اســت که اواســط دهه 80 به شهرت 

رسید. اکثر آلبوم هاى این خواننده در سال 
انتشار خود به عنوان پرفروش ترین آلبوم هاى 

سال معرفى شده اند و چاوشى نیز در بسیارى از 
نظرســنجى ها عنوان محبوب ترین خواننده 
را کسب کرده است؛ با وجود این، طرفداران 
او که همــواره بــه عنــوان متعصب ترین 

هــواداران شــناخته مى شــوند در 
ســال هاى اخیر نسبت به 

روند فعالیت هایش 
یــى  ها د نتقا ا

داشته اند.

مستند مسابقه «ناهار فامیلى» به کارگردانى بالل الفت و با محوریت رقابت خانوادگى در آشپزى ایرانى از شبکه افق روى آنتن مى رود.
در هر برنامه، یک پدربزرگ و مادربزرگ حضور مى یابند و طى قرعه کشى از میان همه بچه ها و نوه هایشان، دو خانواده را براى مسابقه آشپزى انتخاب مى کنند؛ 

از اینجا به بعد رقابت اصلى شروع شده و هر خانواده سعى در پختن غذایى خوشمزه تر خواهد داشت.
شرکت کنندگان «ناهار فامیلى» از شهرهاى مختلف ایران هستند؛ چهار گروه که هر یک شامل چهار شهر هستند رقابت خود را آغاز مى کنند و در مرحله دوم 

از هر گروه یک خانواده به مرحله نهایى مسابقه راه پیدا خواهد کرد.
همچنین فامیل  با امتیاز دادن به هر خانواده، برنده را مشخص خواهند کرد. دو مهمان خارجى نیز در این مسابقه حضور دارند که عالقه مند هستند مزه غذاهاى 
ایرانى را بچشند. این مستند مسابقه روزهاى شنبه تا پنج شنبه ساعت 18 و 30 دقیقه از شبکه افق پخش مى شود و زمان بازپخش آن نیز روز بعد ساعت هاى 

یک و 30 دقیقه و 11 و 30 دقیقه خواهد بود.

«سلمان خان»، سوپراستار بالیوود که امسال در میان قرنطینه در مزرعه اش در «پانِول» زندگى مى کند، عید فطر 
را در خانه اش جشن گرفت و سومین آهنگ خود را به همین مناسبت منتشر کرد.

«برادر برادر» (Bhai Bhai) نام آهنگى است که «سلمان خان»، ستاره مسلمان سینماى بالیوود آن را به مناسبت 
«عید فطر» و با پیام اخوت و برادرى براى هوادارانش خوانده است.

این هنرپیشه در تداوم سنت عیدى دادن به طرفداران خود، به دلیل اینکه انتشار 
فیلم جدیدش «رادهه: شما تحت تعقیب ترین فرد هستید» که هندى ها به 
شدت منتظر اکران آن هستند، امســال به دلیل بحران ویروس کرونا به 
تعویق افتاده، این آهنگ را به عنوان هدیه عید فطــر براى هوادارانش 

اجرا کرد.
«سلمان خان» و «روحان آرشاد» آهنگ «برادر برادر» را خوانده اند و 
«ساجد واجد» آهنگسازى آن را برعهده داشته است. ترانه این آهنگ را 

نیز «سلمان خان» و «دانش صبرى» نوشته اند.
«ســلمان خــان» در توییترش نوشــت: «آهنگى براى شــما 
ساخته ام که تمام احساســم را در آن جارى ساخته ام که 

بگویم "عیدتان مبارك".»
«سلمان خان» یک هنرپیشه مسلمان اهل 
سنت اســت که از طرف پدر مسلمان 
و از طــرف مــادر هندو اســت. او 
موفق ترین هنرپیشه بالیوود در 
گیشه فروش است. اکثر فیلم 
هاى اکران شده از او با استقبال 
چشــمگیر رو به رو مى شود 
و حتى پرفروش ترین فیلم 
تاریخ بالیــوود «من براى 
تو چه کســى هســتم؟ 
(1994)» نیز با بازیگرى 

«سلمان خان» است.

گالیه هــاى پوران درخشــنده تمامى نــدارد. کارگردان 
درام هاى اجتماعى و انســانى، چون «زیر سقف دودى»، 
«هیس! دختر ها فریاد نمى زنند»، «خواب هاى دنباله دار»، 

«بچه هاى ابدى»، «رؤیاى خیس»، «شــمعى در باد»، 
«عشــق بدون مرز»، «زمان از دســت رفته»، «عبور از 
غبار»، «پرنده کوچک خوشبختى» و «رابطه»؛ که بیش 
از 30 سال است لجوجانه بر راهى که مى رود، پاى فشرده 
و نگاهش را درباره سینما در این سه دهه فریاد کرده است.

پوران درخشنده مى گوید که از ابتدا ساخت فیلم «هیس! 
پســرها فریاد نمى زنند» با چالش ها و دشوارى هایى گاه 
غیرقابل پیش بینــى مواجه بــود: «از آن روزى که گفتم 
مى خواهم این فیلم را بسازم، موانع پرشمارى پیش پایمان 
سبز شدند. مهمترینش صدور پروانه ساخت بود که دو سال 
زمان برد و در نهایت مدیران سینمایى ناچار شدند با توجه به 
جو عمومى جامعه پروانه فیلم را صادر کنند؛ با این حال بعد 
از آن هم اتفاقى رخ نداده و فیلم هنوز هم ساخته نشده است. 

یکى از مشکالت مهم دیگر هم سرمایه گذار بود که آن نیز 
حل شد، تا رسیدیم به مانعى به نام کرونا.»

به گفته پوران درخشنده «یافتن سرمایه گذار براى چنین 
فیلم هایى بســیار دشوار اســت، چون این فیلم ها کمدى 
نیستند که زود ساخته و اکران شوند و سرمایه گذار هم زود 
به پولش برسد و برود. براى چنین فیلم هایى سرمایه گذار 
باید خودش هم فرهنگى باشد و دغدغه فرهنگ داشته باشد 

و این کار را دشوارتر از حد تصور مى کند».
پوران درخشــنده مى گوید که یکى از دالیل تأخیر صدور 
پروانه ساخت «هیس! پسرها فریاد نمى زنند» این بوده که 
«متولیان سینما فکر مى کردند موضوع این فیلم تابو است 
و در سینماى ما نمى توان به آن پرداخت». او مى گوید که 
«این قبیل مالحظات باعث مى شود فیلمساز میلى براى 

گفتن از جامعه نداشته باشــد و به سمت یک نوع سینماى 
خنثى و بى خاصیت برود. رویکردى که این روزها اثراتش را 

در سینماى ایران به خوبى داریم مى بینیم».
از زبان پوران درخشــنده، ســینماى ایران براى عبور از 
سهل انگارى و ساده نگرى سال هاى اخیر و ورود دوباره به 
وادى تفکر و انتقاد نیازمند اندکى سعه صدر و آزادى عمل 
است: «ســینماى ما کمبودهاى زیادى دارد، از امکانات و 
سرمایه بگیر تا خیلى چیزهاى دیگر. اما مهمترین نیاز این 
سینما پول و امکانات نیســت. در نبود آزادى، من فیلمساز 
نمى توانم به موضوعات روز بپردازم و در واقع با هر توانایى 
و استعداد و خالقیتى که باشم، از همان آغاز بازى نسبت به 
جامعه ام عقب هستم. براى هر سینماگرى هم این عقب 

ماندن یعنى مرگ»...

روایت درخشنده از ساخت فیلم با موضوعى حساس

جنجال هاى خواننده معروف پایان ندارد

محسن چاوشى این بار به
 هوادارانش حمله کرد!

علیرضا قربانى، خواننده موســیقى ســنتى 
کشورمان امشــب کنســرت آنالین برگزار 

مى کند.
این خواننده موسیقى سنتى کشورمان در صفحه 
اینســتاگرام خود نوشــت: با نگاه به شرایط و 
احواالت سخت فراگیر این روزهاى جامعه و 
با توجه به استقبال کم نظیر هم میهنان عزیز 
از مجموعه کنســرت هاى «بــا من بخوان» 
در سال گذشــته، براى اجراى این کنسرت به 
صورت آنالین از طریق پلتفرم هاى مختلف 

برنامه ریزى شد و تصور مى کنم 
این موضوع بــه نوعى ایفاى 
مسئولیت اجتماعى و اداى 
تکلیــف و دین بــه مردم 
خــوب و فرهیخته این 
سرزمین است که بحق 
اســتحقاق آن را دارند و 

باید شــرایط به گونه اى فراهم باشد که همه 
اقشــار جامعه امکان رایگان بهره بردن از آن 
را داشته باشند. در این برهه از زمان مسئولیت 
حرفه اى هنرمندان بیش از پیش نمایان خواهد 
شد تا هم به فروغ صنعت موسیقى اصیل توجه 
داشته باشند و هم نقشــى در بهبود احواالت 
اجتماعى ایفــا کنند. این کنســرت آنالین با 
اجراى قطعاتى نظیر «روزگار غریب»، «بوى 
گیسو»، «عاشقانه نیست»، «پل»، «ارغوان»، 
«عشق آسان ندارد» و «مدار صفر درجه» روز 
پنج شنبه 8 خرداد ساعت 21 از طریق 
صفحه رسمى اینستاگرام و 
یوتیوب علیرضا قربانى و 
سایر پلتفرم ها به صورت 
کامًال رایگان براى همه 
مردم ایران قابل مشاهده 

خواهد بود.

علیرضا قربانى امشب کنسرت آنالین مى گذارد

چرا ویشکا آسایش نام پسرش را گیو گذاشت؟ 

«ناهار فامیلى» به آنتن رسید

هدیه جالب «سلمان خان» براى عید فطر

این هنرپیشه در تداوم سنت عیدى دادن به طرفداران خ
فیلم جدیدش «رادهه: شما تحت تعقیب ترین فرد
شدت منتظر اکران آن هستند، امســال به دلیل
تعویق افتاده، این آهنگ را به عنوان هدیه عید

اجرا کرد.
«سلمانخان» و «روحان آرشاد» آهنگ «برا
«ساجد واجد» آهنگسازى آن را برعهده داشته
نیز«سلمان خان»و «دانشصبرى» نوشته ان
«ســلمان خــان» در توییترش نوشــت
ساخته ام که تمام احساســم را د
"بگویم "عیدتان مبارك".
«سلمان خان» یک
سنت اســت

و از طــرف
ت موفق
گیشه
هاى
چش
و
تا
ت
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تعطیلى بیش از 100 روزه مسابقات لیگ برتر و تصمیم گیرى در خصوص 
9 هفته باقى مانده از رقابت ها در چند هفته اخیر تبدیل به یک معضل جدى 
براى مسئوالن فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ شده بود و در نهایت تاریخ 
شروع تمرینات گروهى و ادامه مسابقات اعالم شد که اعتراضات زیادى 
به همراه داشــت و در این میان مثبت بودن تست کروناى چند بازیکن و 
عوامل تیم ها باعث شد اعتراض ها شدت بیشترى گرفته و لحن و ادبیات 
متفاوتى پیدا کند. در همین راستا دو روز پیش 4 باشگاه خصوصى لیگ برتر 
یعنى تراکتور، ماشین سازى، شهر خودرو و نساجى با انتشار نامه اى مشترك 
خطاب به وزیر ورزش و جوانان، مراتب اعتراض خود نسبت به برگزارى 
مسابقات در شرایط کنونى را اعالم کرده و عنوان کردند که در این شرایط 

حاضر به برگزارى رقابت ها نیستند.
سواى درست یا اشتباه بودن تصمیم مسئوالن فدراسیون فوتبال مبنى بر 
ادامه مسابقات در شرایط کنونى و میزان محق بودن باشگاه هاى معترض 
قصد داریم بررسى کنیم که عواقب تصمیم این 4 باشگاه چه خواهد بود و 

قانون در مورد آن چه مى گوید.
پیش از اینکه تبعات عدم حضور در مسابقات توسط این 4 باشگاه را بررسى 
کنیم قصد داریم به این موضوع بپردازیم که آیا طبق قانون در هر شرایطى 
حق با فدراسیون و سازمان لیگ اســت و اگر تصمیم آنها امنیت جانى و 

ســالمت بازیکنان را به خطر انداخته و به عقیده اکثریت جامعه فوتبال 
تصمیمى اشتباه باشــد آیا باید از آن تمکین کرد؟ قانون در این مورد چه 

مى  گوید؟
در آئین نامه برگزارى مسابقات چنین چیزى پیش بینى نشده است و خود 
همین قوانین در مورد موارد پیش بینى نشده مى گویند که هیات رئیسه، 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بر اساس بررسى شرایط موجود و قوانین 
بین المللى تصمیم خواهند گرفت و این تصمیــم الزم االجرا و غیر قابل 

اعتراض است.
مشابه این تصمیم در مورد سوپر جام فصل گذشته گرفته شد که قهرمان 
لیگ و جام حذفى یک تیم واحد بود و قانون در مورد چنین شرایطى ساکت 
بود و هیات رئیســه تصمیم گرفت که بدون برگزارى مسابقه، قهرمانى 
سوپرجام به قهرمان مشترك لیگ و جام حذفى برسد و این ماده به آئین 
نامه اضافه شد. در حال حاضر هم اینطور که از قوانین بر مى آید فدراسیون 
نسبت به تصمیمى که گرفته محق اســت و جایى براى اعتراض و عدم 

تمکین وجود ندارد.
با توجه به محتواى نامه 4 باشگاه به وزیر ورزش اینطور به نظر مى رسد که 
این 4 باشگاه اعالم کردند اگر به اعتراضشان رسیدگى نشده و تغییرى در 
برنامه برگزارى مسابقات اعمال نشود، تبعات تصمیم خود را به جان خریده 
و مســابقات را تحریم مى کنند چرا که عواقبش هرچه باشد نمى ارزد به 

خاطرش جان بازیکنان و عوامل برگزارى مسابقه را به خطر بیاندازند. خب 
اگر فرض را بر این بگذاریم که این یک تهدید صرف نیست و قرار است به 

آن جامه عمل بپوشانند چه تنبیهاتى انتظارشان را مى کشد؟
بر اساس بند 22 آئین نامه انضباطى فدراسیون فوتبال مصوب سال 88، 
عدم حضور در یک مسابقه منجر به اعالم نتیجه 3 بر صفر بازى مى شود و 
اگر بیش از یک بازى متوالى یا متناوب این اتفاق بیافتد در صورتى که در 
نیم فصل نخست باشد با حذف نتایج و حذف تیم از جدول روبرو مى شود و 
اگر در نیم فصل دوم باشد با حفظ نتایج، تیم متخلف از جدول حذف شده و 

تنبیهاتى برایش در نظر گرفته مى شود.
با توجه به آنچه اعالم شده ســخت ترین تنبیهات مواد 20 و 21 برایش 
در نظر گرفته مى شود که شامل سقوط به دســته پایین تر و جرایم مالى 
سنگین و محرومیت اشخاص حقیقى و حقوقى دخیل در تحریم مسابقات 
و محرومیت از امتیاز میزبانى و ورود تماشاگران خواهد بود و موارد شدید تر 
شامل سقوط به بیش از یک دســته پایین تر و حتى لغو امتیاز فعالیت آن 
باشــگاه خواهد بود. با توجه به اینکه ســرپیچى از تصمیمات فدراسیون 
فوتبال عواقب شدیدى دارد بعید نیست فدراسیون نشین ها براى جلوگیرى 
از تبعات منفى بعدى، شدید ترین تنبیهات آئین نامه اى را براى 4 باشگاه 
مذکور در صورت اعمال تهدیدشــان مبنى بر تحریم مسابقات را در نظر 

بگیرند.

تحریم کنید بدجورى تنبیه مى شوید

از قرار معلوم اظهارات جســته و گریخته مدیران سپاهان در این مدت، 
راجع به اینکه در پایان فصل در مورد امیر قلعه نویى تصمیم گیرى 

خواهد شد، به مذاق سرمربى سپاهان خوش نیامده است. 
امیر در تازه تریــن مصاحبه اش در ایــن مورد گفته: 

«در فوتبال همیشــه خودم در مــورد آینده خودم 
تصمیم گرفتــه ام. وقتى قــراردادم آخر فصل به 

پایان مى رســد، در مورد چه چیزى مى خواهند 
تصمیم گیرى کنند؟» حتمــا خود امیرخان 

مى دانــد و فقط یادش رفتــه؛ چیزى که 
سپاهان قرار اســت در موردش تصمیم 
بگیرد، یک کلمه ساده به نام «تمدید» 

است؛ آنچه با توجه به دســتاورد شما تا این 
لحظه، بعید اســت تصمیم مثبت در موردش 
اتخاذ شــود. باالخره بعضى جاها هم بوده که 
شما حرف آخر را نزدى؛ مثل تیم ملى که دوست 
داشتى بمانى، اما نگهت نداشتند و االن 14سال 
اســت در مورد منتقدان و عوامل برکنارى ات 

مصاحبه مى کنى.

بعضى جاها 
تو حرف آخر را نزدى

تعطیلى بیش
9 هفته باقى
براى مسئو

خته مدیران سپاهاندر این مدت، 
یر قلعه نویى تصمیم گیرى 

خوشنیامده است. 
ـن مورد گفته: 

 آینده خودم 
خر فصل به 

ى خواهند 
رخان 

 که 
م
«

این   تا
 موردش
ه کههه بوده م
تتتوستتتتتت که د
لللللللللساللللللل 4ن14
کنارىت اتتتت

 جاها 
ر را نزدى

اعضاى تیــم ذوب آهن اصفهــان بار دیگر 
تست هاى کرونا را پشت سر مى گذارند.

اعضاى کادرفنى و اجرایى و بازیکنان ذوب 
آهن روز چهارشنبه هفته گذشته تست کرونا 
دادند و این باشــگاه اصفهانــى جزو معدود 
تیم هایى بود که حتى یک مورد تست مثبت 
کرونا هم نداشــت. از این رو مدیران باشگاه 
قصد دارند براى حفظ سالمتى اعضاى تیم 

خود بار دیگر تست کرونا را انجام دهند.
بر این اســاس مرحله دوم تست هاى کرونا 
براى ذوبى هــا اوایــل هفته آینــده انجام 
مى شــود تا بازیکنان و کادرفنى در سالمت 
کامل تمرینات خود براى شروع لیگ برتر را 

ادامه بدهند.
گفتنــى اســت؛ تمرینات 
ذوب آهــن نیــز از روز 
شــنبه آغاز شــده و 
بازیکنــان زیر نظر 
دستیاران میودراگ 
رادولوویــچ کارهاى 
بدنى و تاکتیکى را جلو 

مى برند.

 دراگان اسکوچیچ، سرمربى تیم ملى فوتبال ایران این روزها با توجه به شیوع ویروس کرونا در ریکا کرواسى و کنار 
خانواده اش حضور دارد.او در هفته هاى اخیر مشغول ارزیابى فیلم بازى هاى قبلى تیم ملى، عملکرد بازیکنان لژیونر و 
بازى هاى لیگ برترى بوده و قرار است تا پیش از شروع بازى هاى لیگ برتر همراه با وحید هاشمیان و دستیاران خارجى 

خود یعنى مالدن زگانیر و تونى اوسنیک به کشورمان بازگردد.
با این وجود برخى رسانه هاى فرانسوى در خبرى عجیب اعالم کردند ویلى سانیول، سرمربى سابق تیم ملى زیر 21 سال 

فرانسه که مدتى هم به عنوان سرمربى موقت تیم بایرن مونیخ آلمان فعالیت داشته از فدراسیون فوتبال ایران پیشنهاد 
همکارى دریافت کرده و نزدیک به نیمکت تیم ملى است.

در سابقه دفاع راست اسبق و 43 باواریایى ها (لقب تیم بایرن مونیخ) و تیم هاى موناکو و سنت اتین فرانسه، مدیریت فنى تیم ملى فرانسه، سرمربى 
موقت تیم ملى زیر 20 سال این کشور، سرمربیگرى بوردو و دستیارى کارلو آنچلوتى در تیم بایرن مونیخ دیدن مى شود.

با این وجود یک منبع آگاه در فدراسیون فوتبال خبر مذاکره با سانیول را رد کرد و گفت: چنین بحثى صحت ندارد چرا که اسکوچیچ به 
عنوان سرمربى با ما قرارداد دارد و اکنون هم مشغول فراهم کردن شرایط الزم براى بازگشت او به ایران هستیم تا با آغاز رقابت هاى 

لیگ برتر، این رقابت ها را با حضور در ایران زیرنظر بگیرد.
پیش از این هم شایعاتى از سوى رسانه هاى ایتالیایى مبنى بر پیشنهاد به آندره آ استراماچونى براى نشستن روى نیمکت سرمربیگرى 

تیم ملى شنیده شد که این موضوع از سوى فدراسیون فوتبال تکذیب شــد. کال انگار خیلى ها اسکوچیچ را به عنوان سرمربى تیم ملى 
ایران به رسمیت نمیشناسند.

ویلى سانیول؟ 
پس اسکوچیچ دقیقاً کیه؟

محکم کارى ذوبى ها

ادامه بدهند.
گفتنــى اســت؛ تمرینات 
ذوب آهــن نیــز از روز 
شــنبه آغاز شــده و 
بازیکنــان زیر نظر 
دستیاران میودراگ 
رادولوویــچ کارهاى

بدنى و تاکتیکى را جلو 
مى برند.

نار 
ر و 
ى 

سال 
شنهاد 

 فنى تیم ملى فرانسه، سرمربى 
شود.

 چرا که اسکوچیچ به 
 با آغاز رقابت هاى

کت سرمربیگرى 
ان سرمربى تیم ملى 

                                                   چهار باشگاه لیگ برترى تهدید 
کرده اند در صورت ازســرگیرى مســابقات این فصل، 
از حضور در بازى هــا انصراف خواهنــد داد. از بین این 
چهار تیم، تراکتور و ماشین ســازى مال زنوزى هستند 
و تکلیف شــان روشن است، حال شــهرخودرو را هم با 
مشکالت مالى شدیدش مى شود درك کرد، اما هیچکس 
نفهمید نســاجى مازندران چه مى گویــد و این تیم چرا 
ناگهان در ســطح تهدید به انصراف، بــا برگزارى لیگ 
مخالفت کرده است؟ این داستان توضیح جالبى دارد که 
شنیدن آن، شما را با بخشى از قواعد بازى و فرمول هاى 

نزدیکى و رفاقت در فوتبال ایران آشنا مى کند.
نکته اینجاست که مالک نســاجى یعنى رضا حدادیان، 

دوست صمیمى و بسیار نزدیک امیر قلعه نویى است. او 
که ایرالین «وارش» را هم در تملک دارد، قبال ترتیب 
مســافرت تفریحى قلعه نویى به اوکرایــن را داده بود و 
قلعه نویى عضو هیئت مدیره آن اســت. جالب تر اینکه 
مدیر روابط عمومى این ایرالین، همکار قدیمى و دست 
راست امیر قلعه نویى در سپاهان یعنى قلیچ خانى است که 
مدیر رسانه اى تیم فوتبال سپاهان است؛ آنچه گره این 
ارتباطات را سفت تر مى کند. به این ترتیب چندان عجیب 
نیســت رفیق فابریک امیر، از برند مردمى نساجى براى 
خوشایند سرمربى سپاهان اســتفاده کند و حرفى بزند 
که خود قلعه نویى به خاطر پرستیژش از طرح علنى آن 
اکراه دارد. نساجى به همین ســادگى میهمان ناخوانده 

بازى مرموزى شده اســت که هیچ ربطى به قائم شهر و 
مردمش ندارد.

دیگر نکته جالب اینکه  باشــگاه نساجى در اعتراض به 
خطرناك بودن برگزارى مسابقات درخواست لغو بازى ها 
را داده، در حالى که پیش از سال نو و در روزهاى اوج شیوع 
کرونا، نســاجى آخرین تیمى بود که به تمرینات جدى 
و دسته جمعى ادامه مى داد. به شهادت آرشیو رسانه ها، 
تمرینات این تیم تا بیست وهفتم اسفند در تهران ادامه 
داشت و به زور تعطیل شــد؛ آن زمان البد آقاى مالک 
نگران تهدید ویروس نبود! در مجموع به نظر مى رســد 
نساجى ملعبه دست تمایالت شــخصى و رنگى برخى 
مسئوالنش شده است؛ کسانى مثل على امیرى که معاون 
سابق استقالل بوده و االن هم براى بازگشت به این تیم 

بى میل نیســت. این آدم ها حتى در بدو حضور در 
نساجى، تصمیم گرفتند پیراهن دوم تیم را به 

رنگ آبى در بیاورند که این مساله با اعتراض 
شدید مردم قائم شهر مواجه شد.

به عنــوان آخریــن نکتــه خواندنى، به 
یاد بیاورید زد و بندهاى پشــت پرده در 
حالى امضاى نساجى را پاى نامه تهدید 
به انصراف از لیگ گذاشــت که محمود 
فکرى، سرمربى منطقى این تیم سخت 
موافــق شــروع بازى ها و تعییــن نتایج 
در زمین مســابقه اســت. حاال پیدا کنید 

پرتقال فروش را!

نساجى ملعبه دست شده است؟
دروازه بان ایرانى- آلمانى این روزها در یک دوراهى 
قرار گرفته که آینده فوتبالــش را تحت تاثیر قرار 

خواهد داد.
دانیل داورى دروازه بانى کــه زمانى در آینتراخت 
برانشوایگ در بوندسلیگاى یک به میدان مى رفت و 

روزهاى خوبى را پشت سر مى گذاشت بعد از حضور 
در ترکیب تیم ملى ایران بــه تدریج روند نزولى در 
پیش گرفت و حاال در 32 سالگى در اوبرهاوزن، یکى 
از تیم هاى حاضر در لیگ هاى نیمه حرفه اى آلمان و 

دسته چهارم این کشور بازى مى کند.
داورى که تا تابستان آینده با این تیم قرارداد دارد این 
روزها در شرایط چندان مشخصى نیست. او درحالى 
که یکسال از قراردادش باقى مانده، مى گوید: «فعال 
با اوبرهاوزن قــرارداد دارم و قرار اســت فوتبالم را 
در این باشــگاه ادامه دهم. البته با توجه به شــیوع 
کرونا همه چیز به هم ریخته و نمى توان از هیچ چیز 

مطمئن بود.» 
مدیر ورزشى باشــگاه اوبرهاوزن نیز درباره داورى 
گفته که او یکسال دیگر قرارداد دارد اما نمى داند با 
وضعیت پیش آمده و شیوع کرونا آینده باشگاه چه 
خواهد شد. با این شرایط مشخص نیست داورى چه 

سرنوشتى را در فوتبال آلمان پیدا خواهد کرد.

دانیال کجایى؟!

رییس کمیتــه جوانان فدراســیون فوتبال گفت: 
اطالعات و وضعیت آکادمى ســپاهان را به عنوان 
آکادمى نمونه به کنفدراسیون آسیا معرفى کردیم 
تا کمیته جوانان این کنفدراسیون در جلسات آینده 
به صورت مســتقیم با این آکادمى ارتباط گرفته و 

اطالعات مورد نیاز خود را تکمیل کند.
«اکبر محمدى» در خصــوص ارتباط ویدیویى با 
«السلو» مدیر فوتبال پایه کنفدراسیون فوتبال آسیا 
اظهار داشت: به همراه «مرتضى محصص»  رییس 
کمیته فنى و توســعه فوتبال دیروز (چهارشــنبه) 
ارتباط تصویرى را با الســلو و یکى از اعضاى پنل 
کمیته جوانان برقرار کرده و درباره برنامه توســعه  
کمیته جوانان نخبه AFC به بررســى و ارزیابى 

پرداختیم.
وى ادامه داد: وضعیت کشورهایى که در این برنامه 

اقدام کرده و عضو هستند توسط این کمیته ارزیابى 
مى شود. بر همین اساس دیروز در خصوص سیستم 
استعدادیابى، مربیان ملى، استعدادهاى موجود در 
ایران، وضعیت لیگ هاى پایه، آکادمى هاى فوتبال 
ایران، یکســرى اطالعاتى که قبال توسط کمیته 
جوانان به AFC داده شــده بود، ارزیابى صورت 
گرفت و در نهایت مســوولین این کمیته جزییات 
بیشترى را از ما خواستند تا تصویر کلى و شفاف ترى 

از فوتبال ایران داشته باشند.
محمدى بیان داشت: اطالعات و وضعیت آکادمى 
سپاهان را به عنوان آکادمى نمونه در فوتبال کشور 
معرفى کردیم  تا کمیته جوانان کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در جلســات آینده به صورت مســتقیم با این 
آکادمى ارتباط گرفته و اطالعــات مورد نیاز خود 

را تکمیل کند.

سپاهان، شاگرد اول کالس آکادمى ها

عضو ســابق هیات مدیره اســتقالل گفت: برخى از 
مدیران سابق دو باشگاه استقالل و پرسپولیس گرچه 
جرم شــان به اندازه اى نیســت که اعدام شوند، اما 

مستحق مجازات هستند.
حسن زمانى عضو سابق هیات مدیره باشگاه استقالل 
اظهار داشت: باید از وزیر ورزش سئوال کرد که هیات 
مدیره دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس یک هیات 

مدیره واقعى است یا کودکستان.
زمانى در گفتگــو با برنامه آفســاید رادیو جوان بیان 
داشت: باشگاه هاى اســتقالل و پرسپولیس هر کدام 
ده ها میلیون هوادار دارند و وزارت ورزش باید دقت کند 
که تصمیماتى که در حوزه این دو باشگاه اتخاذ مى شود 
براى ده ها میلیون هوادار است. نباید تصمیماتى گرفته 

شود که در آینده دور و نزدیک مشکل ساز باشد.
وى اضافه کرد: همه افرادى کــه براى هیات مدیره 
اســتقالل و پرســپولیس حکم مى گیرند از ابتداى 
حضورشان تا پایان باید تصمیمات شان مورد بررسى 
قرار گیرد که این بررســى امروز دیده نمى شود یا در 

حداقل خود قرار دارد.
عضو پیشین هیات مدیره باشــگاه استقالل تصریح 
کرد: به نظر مى رسد براى انتخاب مدیران و اعضاى 
هیات مدیره در این دو باشــگاه ضابطه خاصى وجود 
ندارد و معیارهاى انتخاب براى این دو باشــگاه اصًال 

مشخص نیست.
وى در پاسخ به این ســئوال که آیا اتفاقاتى مجرمانه 

از سوى مدیران و اعضاى هیات مدیره سابق این دو 
باشگاه صورت گرفته که برخى از اعضاى آن مستحق 
اعدام باشند، بیان داشت: خیر اقدامات آقایان در حدى 
نبود که مستحق اعدام باشند. اما قطعًا آنها مستحق 
مجازات هایى هستند که در صورت ورود قوه قضاییه 

مى توان برایشان در نظر گرفت.
زمانى خاطرنشان ساخت: مجلس دهم طرح تحقیق 
و تفحص از دو باشگاه استقالل و پرسپولیس را انجام 
داد و یک گزارش کامل در ایــن زمینه تهیه کرده و 
در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته اســت. قوه قضاییه 
بهترین مرجع براى تصمیم گیرى در این زمینه است 
و هر تصمیمى که در این نهاد گرفته شود قابل اجرا و 

احترام مى باشد.

حاال اعدام نه، ولى باید مجازات شوند

   بانک ورزش |

سعید نظرى

سعید رضى پور
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ابالغ اجرائیه
شــماره پرونده:  139904002003000138/1 و 9900228/1 شــماره آگهى ابالغیه: 
139903802003000070 تاریخ صــدور: 1399/02/29 ابــالغ اجرائیه چک- بدین 
وســیله به خانم زینب میرزائى نام پدر: لطف اله تاریخ تولد: 1361/05/18 شــماره ملى: 
0065867246 شماره شناسنامه: 2862 ابالغ مى شود که آقاى منصور عسگرى برزانى 
نام پدر: اصغــر تاریخ تولد: 1369/03/30 شــماره ملــى:  1270533290 جهت وصول 
مبلغ 150000000 ریال به اســتناد چک هاى شــماره 9807/115363- 98/12/28، 
9807/115362- 98/11/30 و 9807/115361- 98/10/30 (هر کدام از چکها به مبلغ 
50000000 ریال) عهده بانک ملى شــعبه خیابان 24 مترى طوس اصفهان (کد 3055) 
علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده هاى اجرائى به کالسه 9900255، 9900225 و 
9900228 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1399/02/09 مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى 
ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائــى جریان خواهد یافت. م الف:  856271 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/117
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره پرونده:  139704002003002881/1 شماره بایگانى پرونده: 9703966/1 شماره 
آگهى ابالغیــه:  139903802003000071 تاریخ صدور: 1399/02/29 آگهى اخطاریه 
ماده 101- اموال منقول پرونده 9703966- بدینوســیله به آقاى شهاب کشاورز و خانم 
شادى سعیدیان خوراسگانى به نشانى اصفهان- خ صائب- کوى شادمان- پالك 2 چون 
ابالغ واقعى اخطاریه به شما مقدور نشــده و ابالغ در آدرس اعالمى نیز میسر نگردیده در 
خصوص پرونده اجرایى کالسه 9703966 له شهناز حدادى نام پدر: حمید و علیه ورثه آقاى 
سعید کشاورز (شادى سعیدیان، شهاب کشاورز، نازنین کشاورز، شهناز حدادى) ابالغ مى 
گردد،  با توجه به نظریه کارشناسى تاکسى سمند تیپ کار مدل 1386 رنگ زرد خورشیدى 
با نوار شطرنجى مشکى به شماره انتظامى 958 ت 22 ایران 13 به مبلغ 360/000/000 
ریال با احتساب امتیاز کار شرکت ارزیابى گردیده است. و طى گزارش مأمور محترم اجرا به 
شماره وارده 99/02/22- 3006295 تحویل حافظ آقاى سعید حدادى گردید لذا چنانچه 
به مبلغ ارزیابى مذکور معترض مى باشــید، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ انتشار این آگهى به ضمیمه فیش بانکى دســتمزد هیأت کارشناسان تجدیدنظر به 
مبلغ 4500000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضى که خارج از موعد 
یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف:  

856649 زهرا یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/118
فقدان سند مالکیت

شماره نامه:  139985602210001335 تاریخ ارسال نامه: 1399/02/31 تمامت شش 
دانگ پالك 2190/77 واقع در بخش 6 ثبــت اصفهان در صفحه 38 دفتر 173 ذیل ثبت 
44387 به نام خانم سادات آقا بزاز فرزند سید مصطفى سابقه ثبت و سند مالکیت دفترچه 
اى به شماره مسلســل 284622- دارد که طبق نامه شماره 920435- 1392/07/10 و 
1391009001167032- 1398/06/17 شــعبه هفدهم بازداشــت مى باشد طبق راى 
2676- 1383/03/05 هیــات حل اختالف شــعبه اول اداره اول اصفهان بنامش مفروز 
گردیده است سپس با ارائه درخواست کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود 
آن ذیل شماره 8708 و شناسه یکتاى 139902155887000008 و رمز تصدیق 270689 
مورخ 1399/02/06 گواهى دفترخانه 149 اصفهان رسیده است و مالک مدعى است سند 
مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى  ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 

نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً  
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف:  856665 ناصر 
صیادى صومعه- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان از طرف ام البنین 

اقالر/3/119
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002003001949/1 شماره بایگانى پرونده: 9802704/1 شماره 
آگهى ابالغیــه:  139903802003000069 تاریخ صــدور: 1399/02/28 آگهى ابالغ 
اجرائیه پرونده شماره 9802704- بدینوســیله به ورثه آقاى محمدرضا رشیدزاده فرزند 
مهدى: آقاى مهدى رشــیدزاده فرزند على و خانم مهین خلیلیان فرزند قربانعلى ساکنین: 
اصفهان- خیابان جابر انصارى- کوچه 21 پالك 7 مجتمع مهراســا طبقه دوم کدپستى 
8199758134 که برابر گزارش مأمور مربوطه ابالغ واقعى میسر نگردیده و امکان ابالغ 
واقعى در آدرس اعالمى (اصفهان- خیابان مطهرى مجتمع پزشــکى سینا طبقه 3 واحد 
4 مرکز مشاوره طلوع) به شــما مقدور نگردیده ابالغ مى گردد طبق درخواست بستانکار، 
مهریه درخواستى مندرج در سند ازدواج شماره 2200 مورخ 1395/11/15 دفترخانه ازدواج 
شماره 207 ازدواج اصفهان، قیمت یک عدد سکه به مبلغ 65/110/000 ریال و ارزش یک 
مثقال طالى ساخته شده 18 عیار به مبلغ 29/972/383 ریال توسط اتحادیه صنف طال، 
نقره و جواهرات و صراف اصفهان مورخ 99/01/25 محاسبه و برابر ماده 3 آئین نامه الحاق 
یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنى میزان وجه نقد مهریه مندرج در سند نکاحیه مزبور 
طبق شاخص سال فوت (سال 1398- سال فوت) به مبلغ 1/952/272/033 ریال و جمع 
کل مهریه به مبلغ 79/474/634/163 ریال ارزیابى گردیده است. لذا طبق ماده 18 و 19 
آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و 
منتشر مى گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت 
بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 

 855634 زهرا یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/120
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان مژده یزدانى دادخواستى به خواسته به الزام خوانده به انتقال سند به طرفیت خوانده 
حسین یوسفى فرزاد کرمى به شوراى حل اختالف شعبه هشتم شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 18/99 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ - ساعت - 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و الیحه دفاعیه خود را ظرف ده روز به شورا ارائه نماید 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

856662/  م الف شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/138
ابالغ رأى

شماره پرونده: 343/97 شــماره دادنامه: 806 تاریخ: 98/12/21 مرجع رسیدگى: شعبه 
دوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: رضا خدادادى فرزند حبیب اله- نشانى: 
زرین شهر چهارصد دستگاه خ باقرخان ك تربیت غربى پ 74 خوانده: محمدیوسف چراغ 
پور - نشــانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: شــورا با بررسى جمیع اوراق و 

محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشــورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى رضا خدادادى 
فرزند حبیب اله بطرفیت آقاى محمدیوسف چراغ پور بخواسته مطالبه مبلغ 49/821/000 
ریال به انضمام خسارت تأخیر و تأدیه و مطلق خسارات دادرسى به شرح تقدیمى شورا با 
عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى و مستندات ابرازى خواهان و اینکه خوانده با وصف نشر 
آگهى در روزنامه در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه اى نیز ارسال ننموده و دفاع و ایراد 
مؤثرى نسبت به دعوى خواهان و مســتندات ابرازى وى بعمل نیاورده است نتیجتًا شورا 
دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 49/821/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 622/764 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت خســارت تأخیر اداى دین وفق 
شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست 97/3/23 
لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مــى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست 
روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى و حقوقى لنجان مى باشد. د/ 99/1/11 م 
الف: 854740 محمدرضا ملت- قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/3/139 
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 139985602030002239      آقاى محمد حســن محمدى نجف آبادى فرزند 
مصطفى باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که ســند مالکیت 2/5 دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شماره 415/6 
فرعى مجزى شده از 415 اصلیى واقع در قطعه 11 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که 
در دفتر الکترونیک امالك شماره139820302030010694 بنام نامبرده  ثبت و سند چاپى 
شماره 138875 سرى الف 98 صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 5267 
مورخ 1398/12/5 دفترخانه 437 نجف آباد تمامت نیم دانگ مشاع به رضوان محمدى 
نجف آبادى فرزند محمد حسن انتقال قطعى شده است و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/03/08، 858476/م الف- مهدى 
صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/3/142

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 139985602030002291      آقاى محمد رضا ایزدى نجف آبادى فرزند منصور 
قلى باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 338/11 فرعى از 338/1 از اصلى واقع 
در قطعه یازده نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان کــه درصفحه 188 دفتر 485 امالك 
ذیل ثبت 114299 بنام نامبرده  ثبت و سند بشماره چاپى 805841 صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 

کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1399/03/08، 858871/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از 

طرف محسن نساج نجف آبادى/3/143
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000031 تاریخ آگهى: 1399/02/31 شماره پرونده: 
139704002004000899 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه:  9707628- ششدانگ 
یک باب خانه طلق به شماره پالك ثبتى شــماره 935/4 مفروز و مجزى شده از 935/1 
واقع در ســمت غرب به مســاحت 182/9 مترمربع واقع در بخش یک ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفهان- خیابان طالقانى، کوچه زرگرباشــى، کوچه نوبهار کوچه الله کدپستى 
8135795951 که سند مالکیت آن به شماره دفتر الکترونیک 139720302023000935 
ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: دیواریست مشترك به طول 7/30 متر به نهصد و 
پنجاه و چهار اصلى شرقًا در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالى است. اول پى به پى به 
طول 21/50 به شماره باقیمانده یک فرعى از 935 اصلى دوم پى به پى به طول 4/75 متر 
به شماره باقیمانده یک فرعى از 935 اصلى سوم درب و دیوار به طول 2 متر به کوچه بن 
بست احداثى جنوبًا دیواریست مشترك به طول 12/40 متر به باقیمانده 935 اصلى غربًا 
دیواریست مشترك به طول 24 متر به نهصد و هفتاد و یک اصلى که طبق نظر کارشناس 
رسمى پالك فوق: محل به صورت منزل مســکونى یک طبقه (همکف) و در حال بهره 
بردارى توسط مالک است و مساحت عرصه برابر سند 182/9 مترمربع که داراى تعریض 
در مسیر به میزان 33/98 مترمربع است و مساحت باقیمانده پس از تعریض برابر 148/92 
مترمربع و مساحت اعیانى موجود 90/5 مترمربع با قدمت بیش از 35 سال است. دیوارهاى 
دو طرف باربر (آجرى) ســقفها تیرآهن و طاقها ضربى، دربهاى چوبى و بیرونى پروفیل با 
شیشه تک جداره، آشپزخانه داراى کابینتهاى فلزى که پشت آن کاشى کارى شده است. 
کف آن ســرامیک و مابقى موزائیک، دیوارها گچ کارى و رنگ آمیزى شده است. سیستم 
گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر آبى، حیاط سازى با نماى آجر سه سانتى و داراى 
انشعاب آب و برق و گاز مى باشد. ملکى خانم تهمینه اخباریون که طبق سند رهنى شماره 
83654 تنظیمى در دفترخانه اســناد رسمى شــماره 85 اصفهان در قبال بدهى شرکت 
کیانپارس نفت آیریک در رهن بانک ملت واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک 
فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 99/03/26 در اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده 
گذارده مى  شــود. مزایده از مبلغ پایه 10/287/424/000 ریال  (ده میلیارد و دویســت و 
هشتاد و هفت میلیون و چهارصد و بیســت و چهار هزار ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 99/03/08 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحاً  شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه 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 ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م الف:  

858372 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/141

رئیس مؤسســه عالى پژوهش تأمین اجتماعى گفت: 
همه گیرى کووید- 19 در سراسر جهان، زندگى مردم 
را از جنبه هاى مختلف تحت تأثیر قرارداده است. در کنار 
بحران ایجاد شده در حوزه هاى سیاسى و اجتماعى، کرونا 
در حوزه اقتصادى نیز تأثیرات شدید و گسترده به دنبال 
داشته به طورى که بیم آن مى رود بیش از نیمى از مردم 

جهان را در دام فقر گرفتار کند.
روزبه کردونى در مورد وضعیت ایران نیز گفت: براساس 
محاســبات بین المللى، جمعیت زیر خط فقر در ایران، 
60/6 درصد رشد خواهند کرد و بیش از 1/5 برابر خواهد 
شد؛ براساس این گزارش، کشورهاى سوریه و عراق نیز 

از منظر میزان افزایش، وضعیتى مشــابه ایران خواهند 
داشت.

رئیس مؤسسه عالى پژوهش تأمین اجتماعى ادامه داد: 
بنابراین درحالى که سیاست هاى فقرزدایى تا سال 2018 
در مناطق مختلف جهان موفق به کاهش فقر شده بود، 
برآوردها حاکى از آن است که همه گیرى ویروس باعث 
افزایش ناگهانى مجدد فقر خواهد شد  و خبر بدتر براى 
خاورمیانه آن است که نســبت فقراى دچارشده به فقر 
شــدید از میزان آن در دهه 1990 نیز بیشتر خواهد شد 
و تمام دســتاوردهاى فقرزدایى در سه دهه گذشته را به 

ناگهان خنثى خواهد کرد.

«شى ژنگلى» 55 ساله، درباره انتشار یک ویروس جدید 
کشنده شبیه سارس هشدار داد. او خفاش ها را دلیل اصلى 

انتشار ویروس هاى تاجى شکل برشمرد.
شى ژنگلى، نخستین کسى بود که کد ژنوم ویروس کرونا 
را کشف کرد، او در جدیدترین گفتگوى خود گفت بنا به 
پژوهشى که همراه دوستان پژوهشگرش منتشر کرده 
اســت، به مرور زمان و با انتشــار خفاش ها، دو ویروس 

تاجى شکل پیشرفته شکل خواهند گرفت.
ویروس جدید که زندگى انسان را تهدید مى کند نتیجه 
پرواز پستانداران و ایجاد ویروس همیشه در حال ظهور 
کروناســت. این تحقیق همچنین سیر تکاملى ویروس 

کرونا و ویروس سارس را مورد بحث قرار داده است.
با توجه به نتایج مطالعــه، برخى از ویروس هاى خفاش 
مى توانند از متغیرهاى پروتئین انسانى به نام آنزیم مبدل 
آنژیوتانسینوژن 2 به عنوان گیرنده SARS-CoV براى 

ورود به سلول هاى انسانى استفاده کنند.
در این مطالعه همچنین آمده است که باال رفتن پروتئین 
SARS-CoV در خفــاش باعث مى شــود که در کنار 

هم رشــد پیدا کنند و گزارش ها حاکى از آن اســت که 
محققان چینى به مطالعه ویروس هــاى خفاش براى 
جلوگیرى از بیمارى همه گیر مانند سارس  ادامه خواهند

 داد.

پیش بینى افزایش جمعیت 
زیر خط فقر 

هشدار ویروس شناس چینى 
درباره ویروسى هولناك تر 

اظهارات دردسرساز «آبه» 
وزارت خارجه چین در پـى اظهارات «آبه    مهر |
شـینزو» مبنى بر اینکه منشـأ شـیوع ویـروس کروناى 
جدید در جهان بى تردید کشـور چین اسـت، اعالم کرد: 
جهالت سیاسى هرگز نباید جاى قضاوت علمى را بگیرد. 
نخست وزیر ژاپن در جریان یک کنفرانس خبرى گفته بود: 
این یک واقعیت است که این [ویروس] از چین در سراسر 
جهان پخش شد.آبه همچنین گفته بود که از منظر او چین 

باید بر پایه مسئولیتى که دارد در جهان نقش ایفا کند. 

سهم روزانه برزیل از کرونا
  مهر | برزیـل طـى 24 سـاعت منتهـى بـه روز 
چهارشـنبه، بیش از 1000 شـهروند خود را در اثر ابتال به 
کرونا از دست داد. این کشور با ثبت 1039  قربانى جدید طى 
24 ساعت شب سختى را پشت سر گذاشت. رئیس جمهور 
راستگراى برزیل که کرونا را با آنفلوآنزاى ساده قیاس کرده 

است، اعتقادى به اعمال قوانین قرنطینه ندارد.

چند درصد جان مى دهند؟
  اعتمادآنالین | عضو کمیته علمى سـتاد ملى 
مقابله کرونا مى گوید: تجارب سـه مـاه اپیدمى کرونا در 
ایران نشان مى دهد بیمارانى که به نوع خفیف یا متوسط 
بیمـارى کووید- 19 مبتال هسـتند و در خانه اسـتراحت 
مى کنند، معموًال دچار مرگ و میر نمى شـوند، این افراد 
80 تا 85 درصد موارد این بیمارى هستند. مسعود مردانى 
گفت: از بین بیماران کرونا که به بیمارستان مى آیند 12 
درصد فوت مى کنند، در واقع از بین 15 درصد افراد مبتال 
به کرونا که به بیمارستان مى آیند، 5 درصد به آى سى یو
 مى آینـد و حدود 50 درصـد بیماران کوویـد- 19 که به 

بخش مراقبت هاى ویژه مى آیند فوت مى کنند.

روى موج کووید-19

شــیوع کرونا دنیاى فیلــم و فیلمســازى را نیز چون 
دیگر صنایع بــا بحــران و بالتکلیفى رو بــه رو کرد. 
تصویربردارى ها متوقف شد، جشــنواره هاى فیلم لغو 
شده یا به تعویق افتادند و سالن هاى ســینما و تئاتر در 
بیشتر کشورهاى جهان تعطیل شدند. تعطیلى سینماها 

میلیاردها دالر به گیشه جهانى خسارت زد.
در یک نظرســنجى جدید که در کشــور آمریکا انجام 
شد، 70 درصد از جامعه آمارى از بین دو گزینه تماشاى 
فیلم هاى جدید در سینما یا تماشاى نسخه دیجیتال آنها 
در خانه، گزینه دوم را انتخاب کردند و تنها 13 درصد از 

آنها سینما را به خانه ترجیح دادند.
«جد پرسال»، مدیرمســئول دو ماهنامه «پرفورمنس 

ریســرچ» در این بــاره مى گویــد: به محــض اینکه 
بازگشایى هاى تدریجى در آمریکا آغاز شد، چرخشى به 
سمت احتیاط بیشتر صورت گرفت و بیشتر مردم آمریکا 
به صراحت اعالم کردند که هنوز وقت حضور و شرکت 

در رویدادهاى عمومى شلوغ نرسیده است.
تحقیقى که در ماه ِمى در مورد اســتقبال تماشاگران از 
تولیدات تئاتر در آمریکا انجام شــد نیز نشان داد که 51 
درصد از مردم حتــى پس از آنکه اعالم شــود خطرى 
وجود ندارد، چند ماهى را از تماشــاى اجراهاى تئاتر در 
منطقه برادوى نیویورك خــوددارى خواهند کرد و 16 
درصد اعالم کردند که ممکن اســت دیگر هیچوقت به 

تماشاى تئاتر نروند.

نتایج یک نظرسنجى سراسرى که به کمک سالن هاى 
تئاتر و نمایشگاه هاى هنرى در انگلستان انجام شد، نشان 
داد تنها 19 درصد از مردم این کشور از بازشدن سالن هاى 
تئاتر و سینما در روزگار کرونا استقبال خواهند کرد. از این 
19 درصد، 26 درصد زیر 35 سال و 14 درصد باالى 65 

سال سن داشتند.
در این پژوهش که از 16 آوریل تا 6 ِمى (28 فروردین تا 
17 اردیبهشــت 99) بر روى یک جامعه آمارى 86 هزار 
نفرى انجام شد، نشان داد که اگرچه 93 درصد از مردم 
دلتنگ سینما و تئاتر رفتن هســتند اما تنها 17 درصد از 
آنها براى نمایش هاى برنامه ریزى شــده براى پس از 

بازگشایى ها، بلیت خریدارى کرده اند.     

خسارت کرونا به گیشه  سینماى جهان

پروژه هنرى با عنوان «هنر قرنطینه» توسط «جف 
روى» و «پائــول دریــک» قانــون فاصله گذارى 
اجتماعى را در نقاشى هاى مشهور جهان اجرا کرده 

است.
در دوران کرونا که رعایت فاصله گذارى اجتماعى و 
قرنطینه خانگى توصیه شده است، یادآورى رعایت 
این قانون در لوگوها و حتى جلد آلبوم هاى موسیقى 

نمود پیدا کرده است.
اخیراً تصاویر ویرایش شــده اى از تابلوهاى نقاشى 

مشهور با محوریت قرنطینه و فاصله گذارى اجتماعى 
در فضاى مجازى به چشم مى خورد.

حاال یک پــروژه هنرى بــه نام «هنــر قرنطینه» 
شــخصیت هاى برخى از مشــهورترین تابلوهاى 
نقاشى تاریخ را به قرنطینه برده است. برگزارکنندگان 
این پروژه معتقدند اگر شــخصیت هاى نامدارترین 
نقاشــى هاى جهــان مى تواننــد فاصله گــذارى 
اجتماعــى را رعایــت کننــد مطمئنــًا شــما هم 

مى توانید.

مدیر تیم هاى ملى شــنا با تأکید بر اینکه استخرها 
شرایط فعالیت را دارند گفت: اگر روند تعطیلى ادامه 
داشته باشد کسب ســهمیه المپیک براى شناگران 

سخت خواهد شد.
محسن سمیع زاده گفت: متأســفانه هنوز خبرى از 
بازگشایى استخرها نیست على رغم اینکه استخرها 
نیز بــا رعایت پروتکل هــاى بهداشــتى مى توانند 
فعالیتشــان را آغاز کنند.  وى ادامه داد: ســئوالم از 
وزارت بهداشت این اســت چرا استخرها نمى توانند 
فعالیت کنند در حالى کــه تونل هاى ضدعفونى که 

در سطح شهر استفاده مى شــود از کلر و اوزن است! 
تمام استخرها مجهز به کلر و یا اوزن هستند و طبق 
پروتکل جهانى 15 میلى گرم کلر در آب هیچگونه 
ویروسى داخل آب زنده نگه نمى دارد. آب تنها جایى 

است که از ویروس ایمن است.
ســمیع زاده گفت: جدا از بحث فنــى موضوع امرار 
معیشــت مربیان و ناجیان مطرح است. من کارمند 
دولت هستم و حقوقم را دریافت مى کنم پس براى 
بازگشایى استخرها سنگ خودم را به سینه نمى زنم. 
حدود 20 هزار نفــر مربى و ناجى داریــم که از این 

طریق امرار معاش مى کنند.

شخصیت هاى تابلوهاى مشهور قرنطینه شدند! 

چرا استخرها نمى توانند فعالیت کنند؟
  ساناز سلیمان آبادى / خبرگزارى مهر|
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تاسیس
شرکت سهامى خاص مهر کوشان آشنا درتاریخ 1399/02/31 به شماره ثبت 64668 به شناسه ملى 14009157825 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و ســاخت و نصب و نظارت فنى و اجرا کلیه سیستم هاى تاسیساتى اعم از تاسیسات برقى و 
مکانیکى ساختمانها و کارخانجات صنعتى و نیروگاهها ، تعمیر و نگهدارى فنى خطوط انتقال آب و فاضالب و نفت و گاز و پتروشیمى، خرید و فروش و واردات و صادرات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى ، گشــایش اعتبارات و ال ســى نزد بانک ها صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ و اعطاى 
نمایندگى هاى مجاز بازرگانى، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى، شرکت در کلیه نمایشگاه ها و غرفه آرایى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله امام خمینى ، خیابان مهدیه ، کوچه سپاهان ، پالك 22 ، طبقه همکف کدپستى 8195834144 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 69 مورخ 1399/02/24 نزد بانک ملى شعبه دادگسترى اصفهان با کد 3097 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى 
مهرداد سلطانى به شماره ملى 1293087084 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم رضوان علیدادى به شماره ملى 
2003158261 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم صفیه دگمه اى به شماره ملى 4623005011 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهرداد باوندى به شماره ملى 1292369371 به سمت بازرس على 
البدل به مدت یک سال مالى آقاى عباس شایان به شماره ملى 1740372085 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 اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (858063)

آگهى تغییرات
شرکت سپند گستر زرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 44868 و شناسه ملى 10260627948 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/09/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آذر قرائت خیابان کدملى: 1280877936 با دریافت 100000 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج و 
دیگر در شرکت هیچ حق و حقوق و سمتى ندارد. و سرمایه شرکت از مبلغ 1100000 ریال نقدى به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شرح زیر اصالح شد. ماده4 اصالحى: سرمایه شرکت 1000000 ریال نقدى است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. اسامى 
شرکاء ومیزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح مى باشد: آرش سهیلى اصفهانى به کدملى 1282740296دارنده 900000 ریال سهم الشرکه و فروغ سهیلى 
اصفهانى به کدملى 1284896234 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه میباشــند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (858067)

آگهى تغییرات
شرکت خطوط گستران پارس سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 54419 و شناسه ملى 14004104233 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1399/02/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد محمودیه به شماره ملى 1282745174 به ســمت رییس هیات مدیره و شیرین مطلق به شماره ملى 
1292861215 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حسن یوسفى به شــماره ملى 4622600463 به سمت نایب رییس هیات مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و اسناد مناقصات و عقوداسالمى و غیره با امضاء محمد محمودیه 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. سید فربد میرباقرى به شماره ملى 1289243530 به سمت بازرس اصلى و آقاى على اکبر دهقانى چم پیرى به شماره ملى 
1970271337 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شده است. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (858112) 

تاسیس
شرکت سهامى خاص بازرگانى تجارى آرام البرز آرتا درتاریخ 1399/03/01 به شماره ثبت 64677 به شناسه ملى 14009159749 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :دربرگیرنده کلیه فعالیت هاى مجاز بازرگانى شامل خرید و فروش ،تولید و توزیع 
،صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشــور ،اخذ نمایندگى مجاز از شرکتها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى 
نمایندگى به آنها طراحى ،نظارت و اجرا و مشاوره ى کلیه پروژه هاى عمرانى و بازسازى ابنیه ،گردشگرى ،توریستى ،اقامتى و هتل ها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقى 
و حقوقى داخلى و خارجى ،گشایش اعتبارات و ال سى ،اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق 
اهداف شرکت و مشارکت در نمایشگاههاى تخصصى و غیر تخصصى داخلى و خارج از کشور به جز نمایشگاههى فرهنگى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقى ، روستا شهرك 
صنعتى دولت آباد، خیابان صحرا ، بلوار امام خمینى ، پالك 773 ، طبقه همکف کدپستى 8341664918 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000000 
ریال نقدى منقسم به 100000 سهم 10000 ریالى تعداد 100000 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 3/1797 
مورخ 1399/02/24 نزد بانک صادرات ایران شعبه چهارراه آپادانا با کد 1797 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى 
محمدرضا زارعان به شماره ملى 1270440446 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم آرزو زادهوش به شماره ملى 
1292551836 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى غالم رضا زارعان به شماره ملى 6609630542 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فرنوش کمالى دولت آبادى به شماره ملى 1273048598 به 
سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم منیره همت زاده به شماره ملى 1281896500 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 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (858084)

آگهى تغییرات
شرکت الستیک سازى ملت صنعت شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 6867 و شناســه ملى 10260279776 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1398/11/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسسه 
حسابرســى تدبیر ارقام اسپادانا بشــماره ثبت 46511 و 
شناسه ملى 14008140550 و محسن کلباسى با کد ملى 
1287385745 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (859049)

آگهى تغییرات
شرکت پارســا طب سپنتا شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
54664 و شناســه ملى 14005185523 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمى با امضاء ثابت مدیر عامل بهمراه امضاء 
رئیس هیئت مدیره یا امضاء خانــم ملیحه متقیان پور (عضو اصلى 
هیئت مدیره) به کد ملى 1272518256 متفقاً و با مهر شرکت معتبر 
است.مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (858093)

آگهى تغییرات
شرکت الستیک سازى ملت صنعت شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 6867 و شناسه ملى 10260279776 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1398/11/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى 
نجف آباد به نشانى استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش 
مرکزى ، دهستان صفائیه ، روستا شهرك صنعتى منتظریه، خیابان 
102 ، خیابان فرعــى یازدهم ، پالك 5 ، طبقه همکف کدپســتى 
8513114994 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق 
اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (859047)

آگهى تغییرات
شرکت سپند گستر زرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
44868 و شناســه ملى 10260627948 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1398/09/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: آرش سهیلى اصفهانى به کدملى 1282740296 بسمت رئیس 
هیئت مدیره و فروغ ســهیلى اصفهانى به کدملى 1284896234 
بسمت مدیرعامل براى مدت نامحدود انتخاب شدند. و کلیه اسناد 
و مدارك و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهرشرکت معتبراست. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (858068)    

آگهى تغییرات
شرکت ستاره فناورى اطالعات پاسارگاد سهامى خاص به شماره 
ثبت 60368 و شناسه ملى 14007545954 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/02/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهروز 
هنرفر کد ملى 1287716946 بعنوان رئیس هیات مدیره - احمد 
آذر نیک کدملى 1288334249 بعنوان مدیرعامل - بهمن آذر نیک 
کدملى 1288498527 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر است. مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیــات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (858061)

مطالعه  اى که گروهى از دانشمندان در دانشگاه آمســتردام هلند انجام داده اند، نشان مى دهد که به طور 
معمول مصونیت انسان از ویروس کرونا تنها شش ماه طول مى کشد و ویروس کرونا بعد از آن مى تواند به 

گونه  هاى مختلف وارد بدن انسان شود.
محققان با این مطالعه دریافتند که مدت ایمنى بدن افراد در برابر ویروس کرونا به شکل نگران کننده  اى 
کاهش مى یابد و مشاهده کردند که موارد ابتال تا 12 ماه بعد از ابتالى اولیه، شایع است و از ماه ششم به بعد 

سطح پادتن موجود در بدن بیمار به طرز چشمگیرى کم مى شود.
آنها با تأکید بر اینکه چهار نمونه ویروس کروناى انسانى آزمایش شده از نظر بیولوژیکى با هم متفاوتند و 
به غیر از ایجاد سرماخوردگى، هیچ چیز مشترکى ندارند، گفته اند: «با وجود این، به نظر مى رسد در هر چهار 

نمونه، عمر ایمنى بدن نیز با از دست رفتن سریع پادتن ها کوتاه مى شود.»
دانشمندان هلندى همچنین مى گویند اگر کووید- 19 مانند دیگر نمونه هاى بیمارى ناشى از ویروس کرونا 
به صورت فصلى عمل کند، احتمال دارد همان وضعیت از نظر کاهش پادتن و ایمنى بدن در مورد این بیمارى 

نیز به وجود آید.
در مورد کووید- 19، کاهش ایمنى بدن و احتمال ابتالى مجدد همان مشکلى است که تا کنون مانع از کشف 

واکسن این بیمارى شده است.
برخى کشورها قصد دارند براى پرهیز از آسیب هاى اقتصادى کرونا به افرادى که از ویروس کرونا مصونیت 
یافته اند، گذرنامه مصونیت بدهند تا آنها بتوانند آزادانه سفر کنند، اما نتیجه این پژوهش جدید دانشمندان 

احتماالً باعث ایجاد تردید و بازنگرى در این تصمیم دولت ها خواهد شد.
برخى بر این باورند که با ابتالى طبیعى مردم به کرونا و فراگیر شدن کووید- 19، نهایتاً گونه  اى مصونیت 
جمعى در برابر این بیمارى ایجاد مى شود، اما دانشمندان با مطالعه جدید خود به نتیجه دیگرى رسیده  اند؛ 
آنها مى گویند از آنجا که ایمنى محافظتى بدن در برابر ویروس کرونا شش ماه پس از ابتال به این ویروس از 

بین مى رود، احتمال دستیابى به مصونیت جمعى در برابر  ابتالى طبیعى بسیار بعید به نظر مى رسد.

مصونیت از ویروس کرونا 
فقط 6 ماه طول مى کشد

یکى از فواید خوردن سیب ناشتا، آن هم سیب سبز، 
این است که این میوه مقدار پتاسیم بیشترى نسبت 
به سایر انواع سیب ها دارد. پتاسیم یک الکترولیت 
است که رطوبت سلول ها را متعادل مى کند. این کار 
براى ضربان قلب منظم بســیار حیاتى است. البته 
اگر شب ها هم خورده شــود مى تواند خواب راحت 
براى فرد ایجاد کند اما حتماً  با فاصله زمانى با شــام 

خورده شود.

یک متخصص تغذیه گفت: نوشــیدن آب 
یخ باعث احساس تشــنگى مضاعف در فرد 

مى شود.
لیال افسون خواه اظهار کرد: با نزدیک شدن 
به روزهاى گرم سال و افزایش دماى هوا، کم 
کم فریزرهاى مردم از ظرف هایى یخى که در 
ساعات گرم روز به داد آنها رسیده و به کاهش 
عطش آنها کمک مى کنند پر مى شــود. وى 
ادامه داد: بســیارى از مردم عادت دارند در 
روزهاى گرم ســال نوشــیدنى هاى خود را 
تگرى یا با تکه هاى یخ بنوشند و عقیده دارند 
فقط با یخ اســت که مى توان گرماى هوا را 

قابل تحمل کرد.
افسون خواه توضیح داد: نوشیدن آب یخ شاید 
لذت زیادى داشته باشد ولى آسیب هایى که 
به سالمت و بدن انسان وارد مى کند را نباید 
دستکم بگیریم. وى افزود: با نوشیدن آب یخ 
تمرکز بدن از سیستم گوارش به تنظیم دما 
معطوف مى شــود که این امر باعث از دست 
رفتن آب بدن و احســاس تشنگى مضاعف 
مى شــود. این متخصص تغذیه تأکید کرد: 

مطالعات نشــان مى دهد که نوشــیدن آب 
سرد در ایجاد بیمارى هاى معده، گوارشى و 
حتى کبد چرب هم دخیل اســت. وى اضافه 
کرد: دماى طبیعى بدن هر انسان 37 درجه 
سانتیگراد اســت بنابراین بهتر است آبى که 
نوشیده مى شــود اختالف زیادى با این دما 
نداشته باشــد چون دراین صورت بدن سعى 
مى کند با صرف انرژى بیشتر این عدم تطابق 

دما را برطرف کند.
افســون خواه با بیان اینکه نوشیدن آب یخ 
یکى از دالیل ابتال به یبوســت است، تأ کید 
کرد: مصرف مــداوم آب یخ روده را منقبض 
مى کند که همین امر باعث ایجاد مشکل در 

دفع راحت مواد غذایى زائد مى شود.
وى توضیح داد: افت انــرژى بدن، افزایش 
دردهاى میگرنى و کم شدن آب بدن از دیگر 

نتایج استفاده مداوم از آب یخ است.
این پزشــک متخصص گفت: درست است 
که نوشیدن حداقل هشــت لیوان آب در روز 
توصیه شده اما براى بهره مندى از فواید آن 
باید آبى مصرف شود که هم دماى اتاق باشد.

چاى گرم به دلیــل اینکه آرامش بخش 
است و خستگى را از تن بیرون مى کند، 
طرفداران زیادى دارد. اما در چند زمان و 
در چند حالت باید از خوردن چاى امتناع 
کنید زیرا نه تنها فایده اى براى بدنتان 
ندارد باعث آسیب دیدن اندام هاى داخل 

بدنتان هم مى شود.
پس در این حالت ها به هیچ عنوان چاى 

ننوشید:
چاى مانده: ایجاد سم 
چاى بعد غذا: کم خونى
چاى داغ: سرطان مرى
چاى پررنگ: کم خونى
چاى ناشتا: سوءهاضمه

ســخنگوى وزارت بهداشــت با اشــاره به توصیــه جدید ســازمان جهانى 
بهداشــت گفت: دســتکش کارایى الزم را در پیشــگیرى از کرونــا ندارد و 

کماکان شســتن مکرر دســت ها بهترین اقدام در مقابله با کووید-19 
است.

دکتر کیانوش جهانپور در حســاب توییترى خود نوشت: دستکش کارایى 
الزم ندارد؛ دست ها را مکرر بشویید. 

ویروس کرونا روى دستکش مى ماند، بنابراین اگر صورت خود 
را لمس کنید، ویروس به شــما منتقل خواهد شد.  کماکان شستن 

مکرر دست ها، بهترین اقدام در مقابله با کووید_19 است و اثر بیشترى 
نسبت به استفاده از دستکش دارد.

دستکش 
در پیشگیرى از کرونا کارایى ندارد 

این چاى ها را 
هرگز 

میل نکنید

میوه اى که 
ریتم قلب را منظم مى کند 

آسیب هایى که 
نوشیدن آب یخ به 

بدن شما مى زند!

علت به وجود 
آمدن کک و مک 

صورت

یک متخصص پوست گفت: عوامل مختلفى در 
بروز لکه هاى پوستى تأثیرگذار بوده که شایع ترین 

آن عامل وراثت و نور آفتاب است.
هدى عین اللهى بیان کرد: کک و مک، لکه هاى 
تیره رنگ و دایره شکل با قطر حدود 5 میلیمتر روى 
پوست هستند و به صورت ساده یا ناشى از آفتاب 

سوختگى بروز مى کنند.
عین اللهى با بیان اینکه کک و مک ها به صورت 
معمول روى الیه سطحى پوست هستند، افزود: 
کک و مک ها اغلــب در مناطقى از بــدن مانند 
صورت، شانه ها و دســت ها که بیشتر در معرض 
نور آفتاب قرار مى گیرند بــه خصوص در افرادى 
که پوست روشن دارند، به وجود مى آید. این لکه ها 
معموًال بعد از قرار گرفتن پوست در معرض آفتاب، 
تیره تر و برجسته تر مى شوند و در ماه هاى زمستان 
کمرنگ شــده و کمتر قابل مشاهده هستند. این 

متخصص پوست، مو و زیبایى با اشاره به چگونگى 
بروز کک و مک ها روى پوست تصریح کرد: کک 
و مک ها در نتیجه ســاخته شدن رنگدانه مالنین 
به مقدار بیشــتر از حد معمــول در بعضى از نقاط 
پوست ایجاد مى شوند و بعد از به وجود آمدن آنها، 
سلول هاى رنگدانه اى یا همان مالنوسیت ها دیگر 

تکثیر نمى شوند.
عین اللهــى درباه روش هاى پیشــگیرى از بروز 
کک و مک روى پوســت بیان کرد: خوددارى از 
قرار گرفتن در معرض آفتاب، محافظت از پوست 
در زمان مواجهه با نور خورشید و استفاده مداوم از 
کرم هاى داراى خاصیت حفاظتى در برابر پرتوهاى 
ماوراى بنفش مى تواند باعث پیشگیرى از به وجود 
آمدن کک و مک و یا کاهش شــدت آن در افراد 

مبتال شود.
او با اشاره به وراثتى بودن کک و مک ها گفت: کک 

و مک کامًال بى ضرر اســت و با سایر مشکالت 
پوستى اشتباه گرفته مى شود. کسانى که لکه هاى 
قهوه اى روى پوست خود دارند و مطمئن نیستند که 
عالمت کک و مک است، حتمًا باید به متخصص 
پوســت مراجعه کنند. وراثت یکــى از مهمترین 
عوامل داشتن کک و مک است؛ بنابراین افراد مو 
قرمز یا بور به آن مبتال مى شوند، احتمال ایجاد آن 
در افرادى که داراى پوست تیره هستند کمتر است.

این متخصص پوست، مو و زیبایى تصریح کرد: 
کک و مک ها هیچ خطرى براى سالمتى فرد به 
همراه ندا شــته و قابلیت تبدیل شدن به لکه هاى 
سرطانى را ندارند. در موارد نادرى که کک و مک 
با آثار بیمارى هاى ارثى نــادرى (مانند گزرودرما 
پیگمنتوزا یا نوروفیبروماتوزیس) همراه مى شود، 
الزم اســت بیمارى اصلى حتمًا مورد پیگیرى و 

درمان قرار گیرد.

و ر رو ز
ووید-19

ش کارایى 

ستن 
یشترى 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اى خداونــد، بیامــرز آن گناهان مرا، کــه تو از مــن داناتر به آنها هســتى. 
اگر بار دیگر مرتکب شــدم تو نیــز بار دیگــر از من درگــذر. اى خداوند، 
اگر با خود وعده کــرده ام که در طاعت تو قصور نکنــم و به وعده خویش 
وفا ننموده ام، مرا ببخــش. بارخدایا، اگر بــه زبان به تو تقرب جســته ام و 
به دل خالف آن کرده ام ، بر من مگیر. اى خدا، بیامرز براى من هر اشــارت 
کنایه آمیز را که به گوشه چشــم کرده ام و هر سخن نابجا را که از دهانم 

جسته است و نیز خواهش هاى دل و لغزش هاى زبانم را.
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مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد انجام امور نگهبانى و حفاظت فیزیکى خود را از طریق برگزارى مناقصه 
عمومى یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد" از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (توکن) را  جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه: 2099001553000002 روز چهارشنبه مورخ 99/02/31

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به آدرس اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم
3- هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 500/000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز چهارشنبه مورخ 99/03/07 لغایت ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 99/03/12
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهادى- بارگزارى در سامانه به صورت pdf: تا ساعت 18 روز شنبه مورخ 99/03/24

* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز  از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 99/03/25 ساعت 9 صبح

7- میزان و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار مبلغ: 513/000/000 (پانصد و سیزده میلیون) ریال که به دو صورت ضمانت نامه بانکى و یا پرداخت نقدى (فیش واریزى) به شماره 
حساب شباى IR 250100004001039704005791 نزد بانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز 30 کاراکترى 301039761263500650000000000006 

قابل ارائه مى باشد.
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى به صورت 
فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/03/24 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل 

و رسید دریافت شود.
ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید ضمن تماس با شماره تلفن 37811070- 031 به آدرس اینترنتى شرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملى اطالع رسانى 

مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
- شماره تماس پشتیبانى سامانه 41934- 021 (تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به شماره 09132074427

وزارت جهاد کشاورزى

تاریخ: 99/2/31شماره : 55/33/99/97/3نوبت دوم

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شرکت پمپ بنزین 
زاینده اصفهان با مسئولیت محدود ثبت شده 
به شماره 872 و شناسه ملى 10260147527

هیأت مدیره

بدینوسیله از کلیه شرکاى شــرکت فوق دعوت مى گردد تا در جلسه مجمع 
عمومى عادى که در تاریخ 1399/03/22 در ساعت 11 صبح در محل اصفهان- 
خیابان کمال الدین اسماعیل- جنب اداره دخانیات تشکیل مى گردد حضور به 

هم رسانید. 
دستور جلسه:

بررسى ترازنامه سال مالى 98

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان 
اتحادیه صنف فروشندگان لوازم پزشکى، آزمایشگاهى و دندانپزشکى 

شهرستان اصفهان (شماره: 99/438 تاریخ: 99/02/29)

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
هیأت اجرایى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنف ى شهرستان اصفهان

به استناد ماده (6) آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى (موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفى)، 
بدینوسیله به اطالع اعضاى اتحادیه صنف فروشندگان لوازم پزشکى، آزمایشگاهى و دندانپزشکى شهرستان اصفهان مى رساند، داوطلبان عضویت در 
هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه، مى توانند حداکثر ظرف مدت 15 روز از روز شنبه مورخ 99/03/17 تا روز شنبه مورخ 99/03/31 پس از ثبت نام در سامانه 
ایرانیان اصناف به نشانى: www.iranianasnaf.ir (سامانه ساران) و دریافت کد رهگیرى؛ جهت تأیید ثبت نام از ساعت 8 الى 13 با همراه داشتن 
اصل مدارك به ساختمان شهید خرازى سازمان صنعت، معدن و تجارت به نشانى: میدان آزادى- بلوار دانشگاه- مقابل در شمالى دانشگاه- ابتداى کوچه 

برزویه مراجعه نمایند.
تذکر مهم: عدم مراجعه در مهلت مقرر جهت تأیید ثبت نام، به منزله انصراف از ثبت نام بوده و ثبت نام اولیه داوطلب رد مى گردد.

مدارك الزم جهت ثبت نام: پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملى، مدرك تحصیلى، یک قطعه عکس رنگى

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى:
* داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه هاى اجرایى موضع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشورى در انتخابات هیأت 

مدیره اتحادیه هاى صنفى منوط به استعفاى آنان از شغل قبلى خود پیش از ثبت نام در انتخابات مى باشد. (تبصره 6 ماده 22 قانون)
* عضویت افراد در هیأت مدیره، بیش از دو دوره متوالى و یا چهار دوره متناوب ممنوع مى باشد. (تبصره 1 ماده 22 قانون)

* تعداد اعضاى هیأت مدیره، پنج نفر اصلى و دو نفر على البدل براى اتحادیه هاى داراى کمتر از هزار واحد صنفى عضو و هفت نفر اصلى و سه نفر على البدل 
براى اتحادیه هاى داراى بیش از هزار واحد صنفى عضو خواهد بود. (ماده 22 قانون)

* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبى آراى مأخذوه شــامل یک نفر رئیس،  دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک 
نفر خزانه دار تعیین مى شود. همزمان با برگزارى انتخابات اعضاى هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتى براى انتخاب دو نفر بازرس (اصلى و على البدل) برگزار 

مى شود. (ماده 23 قانون)
* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزارى انتخابات داخلى در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین مى شود. (تبصره 

3 ماده 23 قانون)
* چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره براى اتحادیه هاى داراى کمتر از هزار عضو، کمتر از ده نفر و در اتحادیه هاى داراى بیش از هزار عضو کمتر 
از پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد،  مهلت ثبت نام حداکثر براى دو نوبت متوالى به مدت ده روز تمدید مى گردد و چنانچه پس از آن، 

تعداد داوطلبان ثبت نام شده کمتر از نصاب یاد شده شوند، نسبت به ادغام اتحادیه اقدام خواهد شد. (ماده 7 آئین نامه اجرایى)
* افراد زیر نمى توانند در اولین انتخابات بعدى اتحادیه داوطلب شوند:

1- اعضاى معزول هیأت مدیره
2- اعضاى هیأت مدیره یا داوطلبانى که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیســیون موجب اخالل در برگزارى انتخابات شده است. (تبصره 4 ماده 6 

آئین نامه اجرایى)
* پذیرش انصراف داوطلبان ثبت نام شده بعد از ارسال فهرست اسامى داوطلبان به کمیته بررسى و تطبیق شرایط،  امکان پذیر نمى باشد. (تبصره 2 ماده 

7 آئین نامه اجرایى)

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان
1- تابعیت جمهورى اسالمى ایران

2- اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ایران
3- نداشتن سوء پیشینه کیفرى مؤثر

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند: حجر، 
ورشکستگى و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلى دیپلم براى افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
(پروانه کسب معتبر، مجوزى است که تاریخ اعتبار آن منقضى نگردیده، صاحب آن تغییر 
شغل نداده و واحد صنفى خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد، واحد صنفى فعال و 

مکان آن تغییر نیافته باشد.)
10- وثاقت و امانت

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور


