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عالمت جدید ابتال به کرونا فعالیت مجازى 30 موزه در 3 ماهه اول سالستاره «خندوانه» و اینستاگرام در چنگ تلویزیونبازار لبنیات در دست چند انحصارگر است  مربى گلرهاى سپاهان به زودى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

به جنگ 
بیمارى هاى قلبى 

بروید

ورود شهردارى به بحث ساماندهى تپه اشرف
3

2
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چگونگى بازگشایى مدارس 
و دانشگاه ها از شهریور

کاهش 5 درجه اى دما 
در اولین روز تابستان

حداقل حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعى 

چقدر است؟

5

چرا قیمت سکه
 از 8 میلیون تومان 

عبور کرد؟

بسیارى از مردم مى دانند که مصرف گردو مى تواند 
به کاهش وزن کمک کند. اما نتایج یک پژوهش 
تازه نشان مى دهد خوردن گردو با کاهش فشار 

خون به مقابله با بیمارى هاى قلبى کمک مى کند. 
گردو حاوى مقدار زیادى اسید چرب بوده که...

روز گذشته قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادى 
طرح جدید بر اســاس نرخ اتحادیه طال، جواهر 
و ســکه تهران براى اولین بار رکورد جدیدى را 
بر جاى گذاشت و مرز هشــت میلیون تومان را 
درنوردید. دیروز همچنین نیم سکه چهار میلیون 
تومان، ربع سکه دو میلیون و 200 هزار تومان و 
سکه گرمى هم یک میلیون و 160 هزار تومان 

داد و ستد شد. 
در همین حال معاونت بررسى هاى اقتصادى اتاق 
بازرگانى تهران در گزارشــى به تغییرات قیمت 

سکه و طال در فاصله...

4

خورشیدگرفتگى بعدى؛ خورشیدگرفتگى بعدى؛ 1313 سال دیگر سال دیگر
اصفهان دیروز تجربه یک کسوف جزئى محسوس را پشت سر گذاشتاصفهان دیروز تجربه یک کسوف جزئى محسوس را پشت سر گذاشت

3

سرپرست هیئت باستان شناسى تپه اشرف:  «به ما مربوط نیست ها» بدترین دردى است که اصفهان به آن دچار شده است

اگر ذوب آهن پیشنهاد بدهد باعث افتخار است

اشتیاق مهاجرى براى هدایت ارتش سبز
رادولوویچ، سرمربى تیم ذوب آهن، برنامه اى براى بازگشت به اردوى تیم ندارد؛ 
درحالى که بازى هاى باقیمانده لیگ برتر از 8 تیر ماه از سر گرفته مى شود. رادو 
هر بار براى بازگشت به اصفهان بهانه اى درست مى کند، اما واقعیت این است 
که او از شیوع ویروس کرونا در ایران و همچنین آمار مرگ ومیرى که هر روز از 

سوى رسانه ها منتشر مى شود، ترسیده و نیتش این است که...
3

7

در صفحه 2 بخوانید

آمادگى ذوب آهن 
براى تأمین 
ریل قطار 

اصفهان- تهران

پرونده خودروى آمریکایى جنجالى در اصفهان بسته شد
3

5

قائدى را بیش از حد قائدى را بیش از حد 
بزرگ نکنیدبزرگ نکنید

یک شرکت بزرگ تولیدي (صنعتی ) واقع در حوالی شهر اصفهان ، قصد 
دارد جهت تکمیل کادر مالى خود نسبت به استخدام نیرو بشرح ذیل اقدام 
نماید از واجدین شرایط تقاضا میشــود رزومه کاري خود را حداکثر تا 
  rad.tehran1989@gmail.com 14 تیرماه به آدرس ایمیل

ارسال  نمایند . 

1- مدیر مالی با حداقل ده ســال سابقه کار در شــرکتهاي تولیدي صنعتی و داراي مدرك 
حداقل لیسانس حسابداري 

2- رئیس حسابداري مالی با حداقل پنج سال ســابقه کار در شرکتهاي تولیدي صنعتی و 
داراي مدرك حداقل لیسانس حسابداري 

3-کارشناس ارشد مالی با حداقل سه سال سابقه کار در شرکتهاي تولیدي صنعتی و داراي 
مدرك حداقل لیسانس حسابداري

روزترین  به  با 

اخبار 

شماییم همراه 
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شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد پروژه هاي عمرانی ذیل واقع درشهر جدید مجلسی را به صورت مشارکت با اشخاص حقیقی 
 www.setadiran.ir وحقوقی داراي صالحیت ، پس از ارزیابی و اخذ امتیاز الزم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

بشرح زیر اجرا نماید. 

-  تاریخ انتشار آگهى درسامانه مذکور: 99/3/31  
-  شرایط زمانی دریافت اسناد ارزیابى ازسامانه :  حداکثرتاساعت 14 روز دو شنبه مورخ 99/4/9

-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  و ارسال اسناد مربوطه :  حداکثرتا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 99/4/23 
- زمان برگزارى کمیسیون ارزیابى : ساعت 10 صبح روز سه شنبه 99/4/24

-  نشانی کارفرما : اصفهان- کیلومتر20 جاده  مبارکه  بروجن -  شهر جدید  مجلسی - بلوار ارم  شرکت عمران مجلسی
تلفن:03152472733                           دورنگار52472214-031                             کد پستی86316-45775       
E-mail:info@majlesi.ntdc.ir  ، WWW.majlesi.ntdc.ir :سایت شرکت عمران مجلسی 

آگهی تجدید فراخوان عمومی  شناسایی سرمایه گذار(شریک)

مبلغ کل
 سرمایه گذاري 

حدود( ریال)

مبلغ تقریبی جهت 
سرمایه گذاري 
توسط شریک 
حدود( ریال)

متراژتقریبی           
زیر بنا/زمین
(متر مربع) موضوع پروژه

365 میلیارد 253 میلیارد

10000 یکصد واحد مسکونی ویالئی
مشارکت در احداث بخشى 
از محله دانش شهر جدید 
مجلسى به شماره فراخوان

2099001397000002
 شامل:

506 واحد هاي تجاري(سفتکارى و نما)

1792,44 مدرسه( سفتکارى، نازك کارى همراه با محوطه سازى و 
دیوار کشى)

7476,63 محوطه سازى محور پی اده محله فرهنگ

نوبت اول

م الف: 887141

مجید انتظامى: مجید انتظامى: 
پدرم هرگز بازنشسته نشدپدرم هرگز بازنشسته نشد

ناگفته هاى زندگى ناگفته هاى زندگى 
عزت ا... انتظامى عزت ا... انتظامى 

از زبان پسرش از زبان پسرش 
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معاون فنى مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با 
اشاره به مصوبه ستاد ملى مقابله با کرونا درباره بازگشایى 
مدارس، دانشگاه ها و خوابگاه هاى دانشجویى از 15 شهریور 
ماه، گفت: پروتکل هاى بهداشتى مربوط به این موارد تدوین 
شده و وزارت بهداشــت بر روى اجراى آنها نظارت دارد. 
محسن فرهادى با بیان اینکه پیش بینى شده که به محض 
بازگشایى مدارس و دانشگاه ها، این پروتکل هاى بهداشتى 
نیز اجرا شود، افزود: از آنجایى که باید فاصله گذارى انجام 
شــود، این احتمال وجود دارد که تشــکیل کالس ها به 
صورت شیفتى باشد و تعداد کمترى از افراد  در یک کالس 

قرار گیرند.

فرهادى ادامه داد: کالسى که 30 نفره بوده و قرار است که 
در این شرایط با 15 نفر برگزار شود یا باید تعداد کالس ها 
افزایش یابد و یا ســاعت کار به صورت شیفتى مشخص 
شــود که مدیریت این موارد با آموزش و پرورش است و 
مدت هاست بر روى این موضوع در حال کار کردن هستند. 
شــاید هم برگزارى کالس ها به صورت تلفیق حضورى 
و الکترونیکى باشــد که همه این موارد در جلسات آتى با 

آموزش و پرورش نهایى مى شود.
فرهادى گفــت: بــراى خوابگاه هاى دانشــجویى نیز 
پروتکل هاى مجزایى را تدوین کرده ایم. البته توصیه ما این 

است که تا حد ممکن از خوابگاه ها استفاده نشود.

رئیس گروه محاســباتى بیمه اى تأمین اجتماعى با اعالم 
اینکه مابه التفاوت افزایش حقوق خردادماه مستمرى بگیران 
هفته جارى واریز مى شود، گفت: افزایش کمک هزینه هاى 

بازنشستگان نیز به زودى اعمال مى شود.
بنفشه محمودیان با بیان اینکه ساالنه بعد از اینکه شوراى 
عالى کار در مورد حداقل دســتمزد و میزان افزایش سایر 
ســطوح دســتمزد تصمیم گیرى کرد، موضوع افزایش 
مســتمرى تأمین اجتماعى مطرح مى شــود.  وى افزود: 
پیشنهاد این افزایش نیز بر اساس شاخص هاى مؤثر در این 
افزایش، تدوین و به هیئت دولت براى تصویب ارجاع و پس 

از این مرحله، ابالغ و بعد اجرا مى شود.

محمودیان با بیان اینکه در سال جارى آخرین تصمیم درباره 
افزایش حداقل دستمزدها به میزان 26 درصد و سایر سطوح 
15 درصد بوده گفت: این میزان به اضافه 164 هزار تومان 

براى سایر سطوح اعمال شده است.
رئیس گروه محاســباتى بیمه اى سازمان تأمین اجتماعى 
توضیح داد: سال گذشته حداقل حقوق یک میلیون و 517 
هزار تومان بود که امســال با افزایش 26 درصدى حداقل 
حقوق بازنشســتگان به یک میلیــون و 911 هزار تومان 
مى رسد. محمودیان ادامه داد: امسال عالوه بر این پرداخت ها 
با موضوع متناسب سازى مستمرى بازنشستگان نیز مواجه 

بودیم که این از مطالبات گذشته این قشر بوده است.

چگونگى بازگشایى مدارس و 
دانشگاه ها از شهریور

حداقل حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعى چقدر است؟

طرح زوج و فرد در مدارس
محســن حاجى میرزایــى، وزیر    بهار |
آموزش و پرورش فلســفه دایر بودن مدارس در 
روزهاى پنج شــنبه را اجراى طرح سه روز، سه 
روز براى ورود دانش آموزان به مدرسه توصیف 
کرد و اذعان کرد: روزهاى پنج شنبه نیز مدارس 
دایر اســت و این موضوع باهدف مدیریت ورود 
دانش آموزان به مدرســه صــورت مى گیرد لذا 
طرح زوج و فــرد اجرا مى شــود بدین معنى که 
دانش آمــوزان مدارس پرجمعیت بــه دو گروه 
تقسیم مى شــوند؛ عده اى ســه روز در هفته در 
روزهاى زوج و عده اى نیــز در روزهاى فرد در 

مدرسه حضور خواهند داشت./2113

وقوع روزانه 60 تا 70 زلزله 
  ایسنا| اسماعیل نجار، رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشور با اشاره به شرایط کشور 
ایران اظهار کرد: امکان وقوع زلزله هاى مهیب 
در کشور ما وجود دارد. طبق آمارهاى روزانه بین 
60 تا 70 زلزله در کشور رخ مى دهد که البته اکثر 
آنها قدرت بســیار کمى دارد. به طور متوسط هر 
سال یک زلزله بین 6 تا 6/2 ریشتر رخ مى دهد و 
هر ده سال هم یک زلزله با بزرگى حدود 7 ریشتر 

رخ مى دهد./2114

قربانیان سبز
طبق آمار ســاالنه نزدیک به 15    ایرنا |
هزار هکتــار از جنگل هاى کشــور طعمه آتش 
مى شــود. در ســال 98 حدود 56 فقــره حریق 
در جنگل هــاى کشــور رخ داد که بــه موجب 
آن حــدود 3905 هکتار از مراتــع و جنگل ها در 
سراسر کشور در آتش ســوختند که این رقم در 
ســال 97 حدود 3976 هکتار بــود؛ این درحالى 
اســت که از ابتداى ســال 99 بیش از 240 فقره 
آتش سوزى در جنگل ها و مراتع 11 استان کشور 
(به خصوص در منطقه زاگرس) رخ داده و خسارت 
جبران ناپذیرى را به کشور وارد کرده است. / 2115

نیکبخت واحدى داماد شد
   خبر آنالین | علیرضا نیکبخت واحدى 
بازیکن اسبق استقالل و پرسپولیس به به جرگه 
متأهلین پیوســت. علیرضــا نیکبخت واحدى 
بازیکن اسبق استقالل و پرسپولیس که همواره 
در دوران فوتبالش پر سروصدا بود، همچنان هم 
در رأس اخبار حضور دارد. صبح دیروز فیلمى در 
فضاى مجازى منتشر شــده که نشان مى دهد 

نیکبخت به جرگه متأهلین پیوسته است. 

افزایش حق اوالد
مدیرعامل صندوق بازنشستگى    ایسنا|
کشور با اشاره به افزایش 50 درصدى حق اوالد 
و عائله مندى بازنشستگان کشورى، از افزایش 
میانگین 150 هزار تومانى حقوق بازنشستگان 
خبر داد و گفت: افزایش حقوق بازنشســتگان 
از این محل براى افرادى که یــک فرزند دارند 
حدود 120 هزار تومــان، دو فرزندها حدود 140 
و ســه فرزندى ها حدود 170 هزار تومان است. 
اکبر افتخارى اظهار کرد: این افزایش از روز اول 
فروردین ماه سال جارى محاسبه است و تالش 
مى کنیم معوقه سه ماهه (فروردین، اردیبهشت و 
خرداد) حاصل از این افزایش در ماه جارى (تیرماه) 

پرداخت شود.

افزایش قیمت مواد مخدر
  تسنیم| دبیــرکل ســتاد مبــارزه با 
موادمخدر گفت: قیمت مواد مخدر در فروردین 
99 نسبت به فروردین 98، به طور میانگین 50 
درصد افزایش یافت. اسکندر مؤمنى بیان کرد: 
در سال هاى گذشته ابتدا تریاك، سپس حشیش 
و شیشــه در صدر مصرف بود اما با تالش هاى 
صورت گرفته مصرف شیشه در رتبه چهارم قرار 

گرفت. /2116

این قصه هم دروغ بود
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور    برترین ها |
به شایعه ساخت منزل براى روحانى در جماران واکنش 
نشان داد. او نوشت: «شخصى نبود؛ دولتى بود. مسکونى 
نبود؛ ادارى بود. نیاوران نبود؛ جماران بود. چهار طبقه نبود؛ 
سه طبقه بود. جدید نبود؛ قدیمى بود. باال رفتید ماست بود؛ 

پایین آمدید دوغ بود؛ این قصه هم دروغ بود.»

اختالسگر 200 میلیاردى
رئیس کل دادگسترى آذربایجان شرقى    ایلنا |
گفت: فردى بــه اتهام اختــالس 200 میلیارد تومانى 
بازداشت شــده و هم اکنون تحت نظارت است. موسى 
خلیل اللهى افزود: فرد بازداشت شده ارز دولتى را براى 
واردات انواع کاال هاى اساسى و مورد نیاز مردم دریافت 
کرده و بدون اینکه ریالى از آن براى این منظور هزینه 
کند، از مبالغ یاد شده براى نیات شخصى استفاده کرده 
اســت. وى معادل ریالى ارز هاى خارجى را از سه بانک 

مختلف دریافت کرده است.

تقصیر سیاسیون است
حجت االسالم علیرضا پناهیان در    برترین ها |
پاسخ به سئوالى پیرامون اتفاقات تلخ اخیر درباره قتل زنان 
و دختران گفت: رخ دادن چنین جنایت هایى باعث تأسف 
است اما این جنایت ها محصول بى بندوبارى در خانواده 
است و بى بندوبارى را آن گروهى از سیاسیون در کشور 
رواج دادند که هر بار به دلیل انتخابات بر این بى بندوبارى 

دمیدند. آنها باید امروز پاسخگو باشند./2110 

انتقاد کارشناس از مدیران!
حجت االسالم ناصر رفیعى،    سینما روزان |
کارشــناس برنامه «سمت خدا»ى شــبکه 3 سیما در 
مناظره اینستاگرامى از نبود فرصت دیالوگ در تلویزیون 
گالیه کرد. حجت االسالم رفیعى گفت: بارها از مدیران 
صداوسیما خواســته ام برنامه هاى مذهبى تلویزیون را 
گفتگومحور کنند تا دیدگاه هاى مختلف پیرامون یک 
مسئله به بحث و تبادل نظر بپردازند ولى چنین اقدامى 
چنان که باید صورت نگرفته است. رفیعى ادامه داد: بهتر 
است به جاى اینکه یک روحانى مقابل مجرى به صورت 
تک گویى حدیث و روایت بخوانــد، دو نفر با هم تبادل 
نظر کنند تا شــرایط بهترى فراهم شود براى استقبال 
مخاطبان، چون در دل گفتگوهاســت که ســئواالت 

بیشترى از مخاطبان، طرح مى شود./2111

تهدید جدید ترامپ 
«دونالد ترامــپ»، رئیس جمهورى    انتخاب |
آمریکا در یک تجمع انتخاباتى در شهر «تالسا» گفت 
که مى تواند بهترین توافق و سریع ترین را با ایران انجام 
دهد. ترامپ گفت: اگر ایران االن با من توافق کنند هزینه 
کمترى دارد و بعد از انتخابات ریاست جمهورى آمریکا 
هزینه ســخت ترى دارد. وى گفت: ایــران مى خواهد 
«جو بایدن» برنده شــود. ایران مى خواهد با من توافق 
کند اما «جان کرى» و دیگران به آنها گفتند صبر کنید 
اگر ترامپ ببازد شــما صاحب آمریکا مى شوید درحالى 
که اگر االن با من توافق کنند هزینه کمترى دارند، بعد 

وحشتناك تر است.

فرمول مذاکره
  انتخاب | محمدباقر قالیباف در آغاز جلسه علنى 
روز گذشته مجلس گفت: مذاکره با آمریکا مطلقاً مضر و 
ممنوع است؛ مذاکره با کشورهاى اروپایى باید با حداکثر 
بى اعتمادى باشــد و مذاکره با آژانس باید با اطمینان و 

استقالل کامل صورت گیرد./2112

منصورى به ظاهر انقالبى بود
  مهر | علیرضا زاکانى، نماینده مردم قم اظهار 
کرد: فساد در کشور ما سیستمى نیست، اما شبکه هاى 
فساد در کشور وجود دارد؛ مهمترین کمیسیون نظارتى 
مجلس، اصل 90 است. آقاى منصورى که متوارى بود، 
به ظاهر بســیار انقالبى بود، اما این تنها ظاهر بود و در 

پشت پرده اهل زد و بند بود.

خبرخوان

ایــن روزها اصطالح شــوتى براى مردم اســتان هاى 
جنوب غرب و شرق کشور همچون بوشهر، خوزستان، 
کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، فارس، کرمان و سیستان 

و بلوچستان هم آشنا بوده و هم برایشان دلهره آور است.
یکى از شیوه هاى مرســوم حمل ونقل کاالى قاچاق در 
کشور اســتفاده از خودروهاى شوتى است، خودروهایى 
که حامل کاالى قاچاق یا انسان هستند و بدون هیچ گونه 
استراحت و توقفى و با ســرعت حتى تا 200کیلومتر در 

ساعت، جاده ها را طى مى کنند.
اصطالحى در بین رانندگان این گونه ماشین ها مرسوم 
است که یک شوتى سوار وقتى در مبدأ پایش را روى گاز 
گذاشت فقط و فقط در مقصد ترمز مى کند، رانندگان این 
خودروها نه از پیچ و خم جاده هراسى دارند و نه از جریمه 

شدن توسط پلیس!
این خودروها که اغلب گرانقیمت نیستند، حتى از شلیک 

گلوله هم هراس ندارند. خودروهاى شوتى بیشتر شامل 
سمند، پژو 405 و پرشیاست، موتور این خودروها تقویت 
شده اســت. دســتمزد رانندگان این خودروها در سال 
1398 بین یک تا چهار میلیون تومان بابت هر بار ســفر 
متغیر بود و محموله این خودروها شامل کاالى قاچاق 

و انسان است.
با این حال اما در سال هاى اخیر شاهد وقوع حوادث متعدد 
رانندگى در استان هاى محل تردد شوتى ها بوده ایم که 
خســارات جبران ناپذیرى مالى و جانى براى بسیارى از 

هموطنان ایجاد کرده است.
معاون اجتماعى فرماندهى مرزبانى سیستان و بلوچستان 
درباره شــوتى ها عنوان مى کند: طبیعى است به دلیل 
ســوددهى باالى حمل کاالى قاچاق، رانندگان شوتى 
اقدام به این عمل مى کنند که متأ سفانه در سال هاى اخیر 

حوادث زیادى را نیز به دلیل سرعت باال ایجاد کرده اند!

شوتى هاى پرخطر 
با دستمزد روزانه  4 میلیون تومان! 

مدیر روابط عمومى دادگسترى استان یزد درباره برخى واکنش ها و حواشى 
در خصوص خبرى مبنى بر رسیدگى به 400 پرونده در ماه از سوى یک قاضى 
جوان گفت: رئیس سابق دادگاه عمومى بخش زارچ در عین رسیدگى به 400 
پرونده در ماه همراه با حفظ کیفیت کار قضایى و اتقان آراء، رضایتمندى مردم 
و مراجعین را در دوران خدمت در سمت ریاست دادگاه عمومى و حقوقى زارچ 

تحصیل کرده است.
وى افزود: رسیدگى به این تعداد پرونده با توجه به اهمیت رسالت قضاوت و 
اجراى عدالت و سنگینى کار، منحصر به ساعات محدود ادارى نبوده است و این 
قاضى جوان و با انگیزه و پرانرژى در مدت دو سال قریب به 800 ساعت اضافه 
کار رسمى در کارنامه دارد که باید به آن، ساعت ها اشتغال به پرونده خوانى و 

انشاى رأى در منزل را نیز اضافه کرد.
این قاضى جوان، محمدحســین دهقانى زاده متولــد 1367 و داراى مدرك 

کارشناس ارشــد حقوق خصوصى است. او از ســال 87 با عنوان دانشجوى 
دانشگاه علوم قضایى وارد دستگاه قضا شد و در مهرماه 1392 رسمًا کار خود 

را به عنوان دادرس بخش شروع کرد. 
دهقانى زاده مى گوید: در مدت دو ســال حضور در بخش زارچ تعداد 7091 
فقره پرونده در دو شعبه حکمى شوراى حل اختالف و دادگاه عمومى بخش 
توسط من رسیدگى شده که با توجه به اطالعات سامانه جامع آمارى در مدت 
موصوف صرفًا تعداد 938 پرونده از 5176 حکم صادره در شعبه دادگاه مورد 
اعتراض واقع شده که 18 درصد از کل آراء صادره را تشکیل مى دهد و از این 
تعداد اعتراض شده نیز صرفاً 195 حکم صادره توسط مراجع عالى تجدیدنظر 
و دیوان عالى کشــور نقض شده اســت که حدود 3 درصد کل آراء  صادره را 

تشکیل مى دهد./2109

  محمدسجاد شهسوارى/ خبرگزارى میزان |

انرژى قابل توجه قاضى 32 ساله یزدى

روز گذشته قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادى طرح 
جدید بر اساس نرخ اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران 
براى اولین بار رکورد جدیدى را بر جاى گذاشت و مرز 
هشــت میلیون تومان را درنوردید. دیروز همچنین نیم 
ســکه چهار میلیون تومان، ربع سکه دو میلیون و 200 
هزار تومان و سکه گرمى هم یک میلیون و 160 هزار 

تومان داد و ستد شد. 
در همین حــال معاونت بررســى هاى اقتصادى اتاق 
بازرگانى تهران در گزارشــى به تغییرات قیمت سکه و 
طال در فاصله یک ماهه 25 اردیبهشــت تا 25 خرداد 
1399 پرداخته و نوشته است: قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادى که در 25 اردیبهشت ماه شش میلیون و 910 
هزار تومان معامله مى شــد، در 25 خرداد ماه به هفت 

میلیون و 640 هزار تومان رسید.
براســاس این گزارش قیمت هر قطعه نیم ســکه بهار 
آزادى نیز در مدت زمان مشابه از ســه میلیون و 680 
هزارتومان به ســه میلیون و 770 هزار تومان افزایش 
یافته که رشدى 2/4 درصدى داشته است، این در حالى 
اســت که قیمت ربع ســکه بهار آزادى طى این مدت 
تغییرى نداشته و دو میلیون و 30 هزار تومان دادوستد 

مى شده است.

واقعاً مشکل سلطان بود؟
روزى که رســانه ها در ایران خبر دســتگیرى «وحید 
مظلومین» که با لقب «سلطان سکه» را مخابره کردند 
قیمت ســکه در بازارهاى ایران نزدیک به سه میلیون 
تومان بود. حاال و نزدیک به دو سال بعد از اعدام سلطان 
سکه و دستگیرى همدستانش قیمت سکه در بازار ایران 

از هشت میلیون هم فراتر رفته است.
سئوال اینجاســت که چه اتفاقى موجب چنین افزایش 
قیمت افسارگسیخته اى شده است؟ چرا همه تمهیداتى 
که دستگاه هاى مختلف اندیشــیده اند نهایتًا به چنین 
وضعیتى منجر شده است. از تغییر چهره هاى اقتصادى 

در دولت تا اقدامات قوه قضاییــه و رونمایى هر روزه از 
یک سلطان نهایتًا کار به جایى رسیده که دالر در آستانه 
20 هزار تومان ایستاده و سکه مرز هشت میلیون تومان 
را رد کرده است. چرا اقدامات تنبیهى مثل اعدام سلطان 
سکه یا بازداشت مقامات و دست اندرکارانى مثل رئیس 

کل قبلى بانک مرکزى هم نتوانســته کمکى به آرام تر 
شــدن اوضاع کند؟ آیا اساســًا اقدامات تنبیهى سخت 
راه چاره است یا باید ایراد را در جاى دیگرى جست؟ آیا 
این شیوه «سلطان  ســازى» و برخورد با آنها چاره مهار 

بحران هاى اقتصادى است؟

چرا قیمت سکه از 8 میلیون تومان عبور کرد؟

ثروت خالص «موکاش آمبانى»، ثروتمندترین فرد آسیا و هند 
تا پایان معامالت هفتگى بورس هاى آسیا به 64/5 میلیارد 
دالر رسید تا وى با موفقیت بتواند «لرى الیسون»، بنیانگذار 
گروه «اوراکل» و «فرانسوا بنه کوقت»، ثروتمندترین زن 
جهان را پشت سر بگذارد و به نهمین فرد ثروتمند در جهان 

تبدیل شود.
آمبانى، مالک 42 درصد سهام گروه «رلیانس» است که در 
زمینه هاى مختلفى از جمله امالك و پتروشیمى فعالیت دارد. 
از ماه مارس تاکنون ارزش سهام این گروه هندى حدود دو 

برابر شده است.
«جایاتى گوش»، کارشناس بازار در مؤسسه «جواهر لعل 
نهرو» هند گفت: در شــرایطى که بخش بزرگى از اقتصاد 
هند با هدف کاهش شیوع بیشــتر ویروس کرونا به حال 

تعطیلى درآمد، سهام شــرکت آقاى آمبانى عملکرد خیلى 
خوبى داشته است.

آمبانى که در یک برج 27 طبقه در شهر بمبئى زندگى مى 
کند یکى از نمادهاى شکاف طبقاتى گسترده در هند است 
که در آن حدود ســه چهارم کل ثروت جامعه در اختیار یک 
دهک باالى درآمدى قرار دارد. با وجود سقوط قیمت نفت 
در بازارهاى جهانى، گروه «رلیانس» حدود 15 میلیارد دالر 
ســرمایه گذارى طى یکســال اخیر از طرف هاى خارجى 
جذب کرده که در بین آنها نام شــرکت هاى معروفى نظیر 

«فیسبوك» و «لیک پارتنرز» دیده مى شود. 
شرکت «فیسبوك» نسبت به خرید 10 درصد سهام و گروه 
«وسیلور لیک» نیز براى یک درصد سهام شرکت «رلیانس» 

ابراز عالقه کرده اند.

بازار لبنیات در دست چند انحصارگر است 

کمى هم درباره ثروتمندترین فرد آسیا بدانید! 

مدیرعامل اتحادیه فرآورده هاى لبنى با اشــاره به دپوى 
شیرخشک در انبارها گفت: انحصارگران با نفوذ و کارشکنى 

خود اجازه صادرات این کاال را نمى دهند.
على احسان ظفرى اظهار کرد: متأسفانه این انحصارگران 
که تعدادشان به تعداد انگشت دست نمى رسد، سرنوشت 
صنعت لبنیات را به دست گرفته اند؛ آنها با نفوذى که دارند 

در همه کارها اول هستند. 
ظفرى با اشــاره به در دســت گرفتن کنتــرل صادرات 
شیرخشک توسط این انحصارگران گفت: علیرغم اینکه 
وزارت جهاد کشــاورزى نامه اى به وزارت صمت نوشته و 
براى صادرات 10 هزار ُتن شیر خشک موافقت و درخواست 
مجوز کرده، اما این تعداد معدود کارشکنى مى کنند و با نفوذ 

در این وزارتخانه اجازه صدور مجوز نهایى را نمى دهند.

وى ادامه داد: کارشــکنى انحصارگران دلیل خاصى دارد، 
آنها مى خواهند ارز 4200 تومانى براى واردات کره بگیرند 
و از این طریق هم ســود ببرند؛ حتى پا را فراتر گذاشته و 
بازارهاى منطقه را با عملیات دامپینگ در اختیار خود قرار 
دادند. این تعداد انحصارگر محصوالت خود را در عراق به 
قیمت پایین تر از بازار داخلى مى فروشند تا اینکه بازار آنجا 
را در اختیار خودشان داشته باشــند. صنایع لبنى زیر چرخ 

دنده هاى این تعداد معدود خرد مى شود.
وى با بیان اینکه مصرف ساالنه شیر خشک در کشور 15 
هزار تُ ن است، درحالى که بیش از 45 هزار تن شیر خشک 
در انبارها و صنایع کشــور وجود دارد، گفت: با وجود این 
مازاد در انبارها، انحصارگران با نفوذ و کارشکنى خود اجازه 

صادرات نمى دهند.
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کاهش 5 درجه اى دما 
در اولین روز تابستان

حجت ا... على عسگریان، کارشناس مسئول پیش بینى 
هواى استان اصفهان با اشاره به کاهش دماى 3 تا 5 درجه 
اى دما در این اسـتان، گفت: خنک تر شدن هوا به دلیل 
کاهش ضخامت الیه جوى است که از روى کشور مى 
گذرد و روند کاهش دما در اصفهان تا سه شنبه ادامه دارد 

و پس از آن هوا گرم تر مى شود.

هزینه فعالسازى خطوط تلفن
شـرکت مخابرات اعالم کرد: هزینه فعالسازى خطوط 
تلفن ثابت براى درخواست کنندگان در صورت پرداخت 
نقدى، 196 هزار تومان و در صورت پرداخت اقسـاطى، 
218 هزار تومان با احتساب مالیات است. متقاضیان باید 
تعهدنامه اى را براى دریافت خطوط تلفن ثابت پذیرفته 
و امضا کنند. براى آگاهى از مفاد این تعهدنامه به سایت 
 www. tci. ir شـرکت مخابـرات ایـران بـه آدرس
مراجعه کنید. به درخواست هایى که شرایط مذکور را دارا 
نبوده و یا انجام تقاضا به دالیل فنى میسر نباشد، ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.

اصالح انشعابات فرسوده 
به گزارش روابط عمومى آبفا نجف آباد، عملیات اصالح 
انشعابات فرسوده بلوار شاهد محله یزدانشهر نجف آباد 
با موفقیت به پایان رسـید. الزم به ذکر است که اصالح 
انشعابات، نقش بسزایى در جلوگیرى از هدر رفت آب و 

پرت شبکه در این محله ایفا مى کند.

بازگرداندن کیسه حاوى طال 
راننـده امانتـدار شـهرضایى طال هـاى گـم شـده 
را بـه صاحبـش بازگردانـد. فرمانـده انتظامى شـهرضا 
گفت: یکـى از شـهروندان بـا مراجعه به پلیـس آگاهى 
فرماندهـى انتظامـى این شهرسـتان کیسـه اى حاوى 
مقدارى طالجات بـه ارزش دو میلیارد ریال که مسـافر 
در خودرویـش جا گذاشـته بـود را بـراى بازگرداندن به 
صاحبش به پلیـس تحویل داد. سـرهنگ صادق کاظم 
زاد افـزود: مأموران بانوى میانسـال کـه صاحب طال ها 
بود را شناسـایى کردند و مطابق با نشـانى، طال ها را به 

وى بازگرداندند.

تجهیز 484 ساختمان به 
نیروگاه خورشیدى

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق استان 
اصفهـان گفـت: در حال حاضـر 484 سـاختمان در 23 
شهرستان استان مجهز به نیروگاه خورشیدى کیلوواتى 
بوده و الگویى براى توسـعه در سایر سـاختمان هاست. 
مهدى ثقفى سـهم انرژى هـاى تجدیدپذیـر کیلوواتى 
در کاهش پیک بار تابستان را مقدار 7 مگاوات به اضافه 

تلفات کاهش یافته در خطوط توزیع بیان کرد.

نامگذارى چهارراه 
به نام «پزشک» 

صبح دیروز (یک شنبه) در جلسه علنى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان، تقاطع خیابان هاى چهارباغ باال و نیکبخت 
در محدوده مناطق 5 و 6 شهردارى اصفهان با تصویب 
شوراى شهر چهارراه «پزشک» نامگذارى شد. همچنین 
پیشـنهاد نامگذارى تقاطع خیابان هاى حکیم نظامى و 
محتشم کاشانى در محدوده شـهردارى منطقه 5 به نام 
«پرستار» نیز مطرح شد که باید مراحل قانونى براى این 

نامگذارى طى شود.

اوضاع بحرانى نیست
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: مطلب 
منتشره در شـبکه هاى اجتماعى مبنى بر بحرانى بودن 
شرایط این استان در بیمارى کرونا و از کنترل خارج شدن 
اوضاع کـذب محض اسـت. آرش نجیمى اظهـار کرد: 
وضعیت این استان در زمینه شیوع بیمارى کرونا و مراکز 
درمانى به هیچ عنوان بحرانى نیسـت و خدمات رسانى 

الزم به همه بیماران انجام مى شود.

خبر

امام جمعه اصفهان گفت: در حوزه فرهنگ کارهاى بسیار 
خوبى مى توان انجام داد به ویژه براى گردشگرانى که به 
ایران مى آیند، اگر یک گردشگر صحیح با وضعیت ایران 
آشنا شود؛ سفیرى براى رساندن فرهنگ و هویت ایران 

به خارج از مرزها تبدیل مى شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار با رئیس دفتر 
نمایندگى وزارت امور خارجه در اصفهان در رابطه با انجام 
امور فرهنگى بــراى افرادى که از خارج به ایران ســفر 
مى کنند، بیان کرد: در حوزه فرهنگ کارهاى بسیار خوبى 
مى توان انجام داد به ویژه براى گردشگرانى که به ایران 
مى آیند،  اگر یک گردشگر را به طور صحیح با وضعیت 

ایران آشــنا کنیم او را تبدیل به یک سفیر براى رساندن 
فرهنگ و هویت ایران کرده ایم.

وى در ارتباط با فرهنگ مردم ایــران در روزهاى اخیر 
گفت: ما در همیــن روزهاى کرونایــى فرهنگ خوب 
خود را به دنیا نشــان دادیم و برخالف خیلى از کشورها 
در کمال انســانیت با همه بیماران برخورد شد و عالوه 
بر آن کمک هاى مختلفى براى آسیب دیدگان اقتصادى 
و نیازمندان دیگر از  جمله زندانیان را مشــاهده کردیم 
که به عنوان مثال در همین اصفهــان 25 نفر زندانى با 
پنج میلیارد تومان که با کمک مردم جمع آورى شــده 

بود آزاد شدند.

معــاون بهره بردارى شــرکت ذوب آهــن اصفهان با 
بیان اینکه براى تأمین ریل پروژه قطار ســریع الســیر 
اصفهان-تهران اعالم آمادگى کرده ایم، گفت: اولویت 
نخست ذوب آهن، تأمین ریل داخل کشور است، اما بعد 
از تأمین تعهدات داخل، به طــور 100 درصد صادرات 

ریل خواهیم داشت.
مهرداد توالئیان در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: در سال 
جارى مجموعه ذوب آهن اصفهان ماهیانه بین 7 تا 10 
هزار ُتن ریل تولید کرده و امکان تولید ساالنه 200 هزار 
تن ریل را دارد. معاون بهره بردارى شرکت ذوب آهن 
اصفهان با تأکید بر اینکه آنچــه به عنوان ریل راه آهن 

با استانداردهاى جدید تولید مى شود اکنون در انحصار 
ذوب آهن اصفهان اســت، گفت: به غیر از قراردادهاى 
موجود ذوب آهن با شــرکت زیرســاخت، امسال طى 
قراردادى با قرارگاه خاتــم النبیاء(ص) تأمین ریل مورد 
نیاز خطوط راه آهن چابهار-زاهدان در دســتور کار این 

مجموعه است.
توالئیان درباره اینکه آیا ذوب آهن اصفهان تأمین ریل 
قطار سریع السیر اصفهان- تهران را انجام خواهد داد، 
گفت: هنوز قراردادى در این باره منعقد نشده اما طى نامه 
نگارى هایى براى تأمین ریل پروژه قطار ســریع السیر 

اصفهان- تهران اعالم آمادگى کرده ایم.

آمادگى ذوب آهن براى تأمین 
ریل قطار اصفهان- تهران

گردشگران را به سفیران 
فرهنگ ایران تبدیل کنید

کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان در سال 
98 براى حمایت از مددجویان اجاره نشین 9 میلیارد 
و 694 میلیون تومان در قالب کمک هزینه اجاره و 

ودیعه مسکن پرداخت کرد.
هادى بنایى، معــاون حمایت و ســالمت خانواده 
کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان با بیان 
اینکه هزینه هاى مربوط به مســکن سهم بزرگى از 
سبد مخارج خانوارهاى نیازمند شــهرى را به خود 
اختصاص داده اند، گفت: کمک به تأمین مسکن و 
سرپناه مناسب براى نیازمندان، کمک به توانمندى 

و عزتمندى آنهاســت. وى خرید و احداث مسکن 
مناسب براى نیازمندان در شــهرها را با مشکالت 
زیادى مواجه دانست و افزود: در این شرایط حمایت از 
مددجویان از راه پرداخت کمک هزینه اجاره ماهیانه 
و همچنین مشارکت در تأمین ودیعه مسکن، عملى تر 

و سریع تر است.
بنایى تأکید کرد: 12 هــزار و 657 خانوار از جامعه 
تحت حمایت این نهاد در استان اصفهان فاقد مسکن 
هستند که در سال 98 خدماتى در این زمینه با اعتبار 9 

میلیارد و 694 میلیون تومان دریافت کردند.

کمک کمیته امداد به مددجویان اجاره نشین

بهزاد فالطون زاده، مدیرکل دیوان محاسبات استان 
اصفهان، پس از بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه 
گفت: به عنوان یک ایرانى به خود مى بالم که چنین 
صنعت معظمى در کشــور داریم و مى توانیم مواد 
اولیه بیش از 3000 واحــد تولیدى و کارخانه هاى 
دیگر را از این شــرکت تأمین کنیــم. وى افزود: 
بجاست که از تک تک کارگران و مسئوالن شرکت 
فوالد مبارکه قدردانى کنم که با همت واالى خود، 

تولید را در این شرایط زنده نگه داشته اند.
فالطون زاده بــا تأکید بــر اهمیــت بازدید همه 

مســئوالن از شــرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: 
این بازدیدها باعث مى شــود این شــرکت در نظر 
بازدیدکنندگان در قالب یک سرمایه ملى تجلى یابد 
و این آگاهى ایجاد شود که فوالد مبارکه فقط یک 
تولیدکننده صرف نیست، بلکه به عنوان بنیانگذار 
یک فرایند بســیار کالن در تولید ملى نقش آفرین 
اســت. به همین دلیل کوتاه تریــن توقف خطوط 
تولید این شــرکت مى تواند صدمات و خســارت 
زیادى را براى این شــرکت و صنعت کشور همراه 

داشته باشد.

کوتاه ترین توقف خطوط تولید فوالد مبارکه 
خسارت بار است

سرپرست هیئت باستان شناســى تپه اشرف اظهار کرد: 
فصل هفتم کاوش در تپه اشرف، در حالى آغاز شده که ما 
مجبوریم در همان محدوده اى که قرار بوده لوله هاى اداره 
آب و فاضالب رد شود فعالیت کنیم و با وجود محدودیت 
این فضا که عرض آن چیزى در حدود یک متر و ده سانت 
و عمق آن حدود 2 متر است، دستاوردهاى بسیار جالب 

توجهى داشته ایم.
نخستین کاوش هاى مربوط به این تپه باستانى از سال 
1389 آغاز شــد و در روزهاى اخیر، خبر کشف آثارى از 
دوره اشکانیان، سلجوقیان و آل بویه و چاه سنگى متعلق 
به ساســانیان به عمق 6 متر در تپه اشرف اصفهان، در 

رسانه ها منعکس شد.
علیرضا جعفرى زند ادامه داد: سفال هایى از دوران مختلف 
اشکانى و ساســانى در این قسمت کشف شده که نمونه 
طرح هاى روى آن در دوران مشــابه خود، نظیر ندارد به 
گونه اى مى توان تمام یافته هاى شــش فصل پیشــین 
کاوش تپه اشرف را یک طرف و یافته هاى فصل هفتم را 

نیز یک طرف دیگر قرار داد.
این باستان شناس، محدوده در نظر گرفته  شده براى انجام 
کاوش در تپه اشرف را به ناچیزى شخم زدن یک زمین 
کشاورزى به وسیله سوزن تشبیه کرد و گفت: کشف گور 

خمره هاى اشکانى ما را به این باور رسانده که به محوطه 
یک گورستان دوره اشکانى نزدیک شده ایم و باید کاوش 
از طرف شرق، غرب، شــمال و جنوب گسترش پیدا کند 
تا بتوانیم پاسخ بسیارى از سئوال هایمان را در خصوص 

تاریخ پیش از اسالم اصفهان پیدا کنیم.
جعفرى زند تصریح کرد: بیشــتر آثار تپه اشــرف را باید 
پیرامون آن جستجو کرد چراکه خود تپه صخره اى است و 
آثار روى آن به مرور زمان از بین رفته است. تا این لحظه 
اداره آب و فاضالب منطقه یک اصفهان آن هم به نیت 
باز شدن راه براى ادامه لوله گذارى با ما همراهى کرده و 
میراث هم بودجه اى ندارد که در اختیار ما بگذارد تا بتوانیم 

چند ترانشه دیگر ایجاد کنیم.
وى با ابراز تأسف توضیح داد: ما هیچ پشتوانه اى نداریم. در 
تمام این سال ها به حریم و عرصه تپه اشرف دست اندازى 

شده و چشم امید ما به همین چیزهاى باقى مانده است.
سرپرست هیئت باستان شناســى تپه اشرف خاطرنشان 
کرد: در بازدید اعضاى شــوراى شهر و شهردار اصفهان 
از تپه اشرف، این نکته را متذکر شدم که بدون همیارى 
شهردارى نمى توان از تاریخ پیش از اسالم اصفهان پرده 
برداشت و متأسفانه انگشت آنها هم به سمت متولى اصلى 
یعنى میراث فرهنگى بود که بودجه اى ندارد تا بتواند به 

ما کمک کند. فکر مى کنم این «به ما مربوط نیست ها» 
بدترین دردى است که اصفهان به آن دچار شده و تنها نیز 

با همیارى مى توان درمانش کرد.
در همین حال شهردار اصفهان با اشــاره به بازدید اخیر 
مدیران شــهرى از محوطه تپه باســتانى اشرف، گفت: 
رسیدگى ویژه به تپه اشرف به جد در دستور کار شهردارى 

قرار گرفت.  
قدرت ا... نوروزى افزود: تپه اشرف یکى از میراث گذشته 
ماست. از ابتداى کار به لحاظ اهمیتى که این مکان داشت 
و تخریب هایى که متأسفانه در گذشته صورت گرفته بود، 
تصمیم گرفتیم انجام مجدد کاوش ها را پشــتیبانى و از 
پروژه هاى کاوش حمایت کنیم. کارشناسان خبره در این 

زمینه اقدامات زیادى انجام دادند. 
شهردار اصفهان ادامه داد: درصدد هستیم وضعیت این 
تپه باستانى که مورد توجه ویژه باستان شناسان قرار دارد، 
از طریق همکارى و پشــتیبانى میراث فرهنگى، بهبود 
یابد.   وى ادامه داد: در همین راستا بهبود وضعیت بدنه 
منتهى این محوطه باستانى به سمت خیابان مشتاق که 
مربوط به دوره ساسانى است، در فاز نخست با همکارى 
میراث فرهنگى در دستور کار شهردارى اصفهان قرار 

گرفت.

به دنبال بازدید مدیران شهرى از تپه تاریخى اصفهان اعالم شد

ورود شهردارى
 به بحث ساماندهى تپه اشرف

عملیات احداث ایســتگاه متــرو در محدوده محله 
خلجاى اصفهان در حال انجام است؛ درست همان 

مکانى که روزى حمامى به نام «بهشتى» در آن قرار 
داشته و نظر به اهمیت این حمام براى هویت محله 

خلجا، سازمان قطار شهرى اصفهان ملزم به حفظ 
بقایاى آن شده است.

این حمــام جزئى از مجموعــه بازار و 
مســجد محله خلجا بوده که به مرور 
زمــان، تنها مســجد ایــن مجموعه 
به صورت کامل باقى مانــده و حمام، 
ســال ها پیــش شــبانه در جریــان 
تعریض خیابان تخریب شــده اســت. 
چون قدمت مســجد، به پیش از زمان 
حکومت شاه عباس و دوران حکومت 
شاه طهماسب برمى گردد، به احتمال زیاد 
حمام «بهشتى» نیز داراى چنین قدمتى 
بوده و ضرورى اســت که براى نشان 
دادن اهمیت محله خلجا در دوران صفویه نسبت به 

حفظ بقایاى آن توجه و اقدام شود.

لزوم حفظ بقایاى حمام «بهشتى» در ایستگاه مترو

با ردیابى ملخ ها در وســعت 200 هزار هکتار 
از زمین هاى کشاورزى اســتان اصفهان و 
پیشگیرى از رســیدن آنها به ســن پرواز از 
آســیب جدى به ایــن زمین هــا جلوگیرى

 شد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با 
بیان اینکه شناسایى، طعمه گذارى و سم پاشى 
براى مقابله با ملخ ها اجرا شــده است گفت: 
هم اکنون طرح مبارزه با ملخ ها در وســعت 
حدود 5000 هکتار از مزارع، مراتع و باغ هاى 
شهرســتان هاى لنجان، شــهرضا، تیران و 
کرون، سمیرم، نائین، فریدونشهر، دهاقان و 

میمه در حال اجراست.
منصور شیشــه فروش افزود: پارســال این 
طرح در وسعت 11 هزار هکتار از زمین هاى 
کشاورزى اســتان اصفهان انجام شد. وى 
تصریح کرد: اگر ردیابــى و مبارزه ملخ ها در 
زمان مناســب و به موقع صــورت نگیرد، با 
رسیدن ملخ ها به ســن پرواز، مزارع، مراتع و 

باغ ها آسیب جدى مى بینند.

مدیــرکل اداره میراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنایع دستى استان با اشاره به تعطیلى 34 موزه و 
سایر بنا ها و جاذبه هاى تاریخى استان از اسفند سال 
گذشته در راســتاى اجراى مصوبات ستاد مقابله با 
کرونا گفت: با توجه به لزوم بهره گیرى دوستداران 
میراث فرهنگــى و گردشــگرى از جذابیت هاى 
موزه هاى استان، از فروردین امسال امکان بازدید 
مجازى از موزه هاى اســتان در قالب فناورى هاى 

نوین، فراهم شد.
فریدون اللهیارى افزود: با توجــه به تنوع فعالیت 
موزه هاى اســتان، در حوزه هاى مردم شناســى، 
کودك، باستان شناســى و هنر، فعالیت موزه هاى 
استان در حوزه مجازى در ســه ماهه اول امسال، 
از مجموع 34 موزه، 30 موزه اســتان اصفهان در 
ســه بخش دولتى، خصوصى و مشارکتى در حوزه 

مجازى فعال شدند.

فعالیت مجازى 30 موزه در 3 ماهه اول سال

مدیر کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان اعالم 
کرد: پرونده کشف یک دستگاه خودرو دوچ به ارزش 
دو میلیارد و968 میلیون ریال که توســط مأموران 

پلیس آگاهى اصفهان کشف شده بود به شعبه چهارم 
ویژه رسیدگى به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات 

حکومتى اصفهان ارجاع شد.
غالمرضا صالحى اظهار کرد: شــعبه مذکور پس 
از رســیدگى به این پرونده و با توجــه به عدم ارائه 
اسناد مثبته گمرکى توسط متهمان که 
حاکى از ورود غیرقانونى خودرو به کشور 
است، تخلف محرز شد و عالوه بر صدور 
حکم ضبط خودرو به نفع دولت، یکى از 
متهمان به علت مشارکت در قاچاق را به 
پرداخت مبلغ بیش از پنج میلیارد و936 
میلیون ریال و دو نفر دیگر از متهمان را 
نیز به دلیل حمل و نگهدارى از خودروى 
قاچاق متساویًا به پرداخت مبلغ بیش از 
دو میلیارد و 968 میلیون ریال جریمه نقدى، در حق 

صندوق دولت محکوم کرد.

پرونده خودروى آمریکایى جنجالى در اصفهان 
بسته شد

دیروز خورشــید در اصفهان گرفت. سه دقیقه مانده به 9 
صبح، به تدریج از روشــنایى روز کاسته شد تا ساعت 10 
و 12 دقیقه که 57 درصد خورشید به تاریکى گرایید و کم 

رمقى آفتاب آشکارا به چشــم آمد. کسوف ساعت 11 و 
37 دقیقه پایان گرفت تا عالقه مندان رخدادهاى زیباى 
نجومى، آخرین خورشیدگرفتگى قرن حاضر را به چشم 
دیده باشند.  خورشــید گرفتگى بعدى که در ایران قابل 
مشاهده است، در ســال 1412 هجرى رخ خواهد داد که 
گرفت کامل در 30 اسفند اتفاق مى افتد و یکى از بهترین 

محل هاى رصد آن مرودشت شیراز است.
علیرضا بوژمهرانى، رصدگر مــاه در برنامه آنالین رصد 
خورشیدگرفتگى که روز گذشته همزمان با گرفتگى جزئى 

خورشید در اصفهان به همت مرکز نجوم ادیب اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: بیشــترین میزان گرفت خورشید 
روز یک شنبه در ایران در مرز پاکستان و در نواحى جنوب 
شرقى ایران اســت و کمترین میزان آن در نواحى شمال 
غربى کشور است. 62 درصد قطر خورشید 
و 57 درصد مساحت خورشید در اصفهان، در 

زمان اوج این خورشیدگرفتگى گرفت.
به گزارش «ایسنا»، بوژمهرانى ادامه داد: در 
اوج خورشــید گرفتگى حلقوى حتى اگر در 
مرکز نوار سایه هم باشیم نمى توانیم تاریکى 
را مشاهده کنیم و در خورشید گرفتگى کامل 
تاریکى قابل مشاهده است. وى اضافه کرد: 
نواحى جنوب شرقى ایران در نوار سایه کامل 
قرار داشت و مى توانستند تاریکى را ببینند، اما 

در اصفهان رصد به صورت جزئى بود.
بوژمهرانى گفت: در این پدیده هیچ اتفاقى براى کره زمین 
نمى افتد و تنها جزر و مد اندکى تغییر مى کند. گفته مى 
شود که در زمان حضور ماه بدر، امکان شکست گسل هاى 
زمین وجود دارد و همچنین گفته مى شــود در زمانى که 
خورشید و ماه هر دو در یک سمت هستند یا زمانى که ماه 
در یک سمت زمین و خورشید در سمتى دیگر است، نیروى 
گرانش بیشترى وارد مى شود و ممکن است تغییراتى بر 
برخى موجودات زمین داشــته باشد که البته این موضوع 

تأیید علمى نشده است.

زمین هاى کشاورزى 
استان اصفهان از حمله 
ملخ ها مصون ماندند

خورشیدگرفتگى بعدى؛ 13 سال دیگر 
مانى مهدوى
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مجید انتظامى: پدرم هرگز بازنشسته نشد
در آستانه سالروز تولد زنده یاد عزت ا... انتظامى فریدون جیرانى به گفتگو با مجید انتظامى 

در «موزه سینما نشست.
مجید انتظامى در ابتداى این دیدار در پاسخ به سئوال فریدون جیرانى درباره فیلم «گاو» 
با ذکر خاطره اى گفت: فیلم «گاو» را براى اولین بار با داریوش مهرجویى در برلین دیدم. 
انصافاً پدرم در این فیلم بازى بسیار خوبى داشت تا آنجا که از جشنواره فیلم شیکاگو براى 

این فیلم جایزه گرفت و تیتر روزنامه ها شد.
انتظامى در پاسخ به سئوال جیرانى مبنى بر اینکه پدرش تا چه اندازه به صداى بازیگر در 
فیلم ها اهمیت مى داد، پاسخ داد: پدرم اصرار داشت که در فیلم ها خودش براى نقش هایش 
صحبت کند. در همه فیلم ها به جز دو فیلم «ستارخان» و «هزاردستان» خودش صحبت 
کرد. من به دلیل اینکه درگیر آهنگســازى بودم و مشغله هاى خودم را داشتم کمتر سر 
فیلم هاى پدرم حاضر مى شدم البته یکى از دالیلش این بود که نمى خواستم این شائبه 

ایجاد شود که من براى گرفتن شغل و یا پروژه آهنگسازى فیلم ها به پدرم سر مى زنم.
وى درباره رابطه اش در کودکى با زنده یاد عزت ا... انتظامى نیز گفت: هنرمندها خیلى 
تنها هستند زیرا از خانواده شــان به دلیل کارشان دور مى شــوند. اما یادم مى آید که 
پدر من ما را به ســینما هم مى برد (با خنده) خودش جلوتر مى رفت و ما پشــت سرش 

مى دویدیم.
انتظامى درباره حضور پدرش در کنســرت هایش نیز خاطرنشان کرد: کنسرت هاى ما 
همیشه ساعت 20 برگزار مى شد و پدرم از ساعت 5 بعد از ظهر به تاالرها مى آمد. اولین 
اجراى روى صحنه که رهبرى مى کردم «این فصل را با من بخوان» بود. او همیشه به من 
تأکید مى کرد که چگونه به روى صحنه بروم و چگونه به مردم احترام بگذارم. به عنوان 
مثال به من یاد مى داد که دستم روى قلبم بگذارم و به مردم تعظیم کنم تا اثرگذارتر باشد.

انتظامى در پاسخ به این سئوال جیرانى که آیا پدرش در مقام داور سفارش دادن جایزه به او 
را در جشنواره کرده است یا خیر؟ پاسخ داد: سالى که فیلم  «از کرخه تا راین» به جشنواره 

راه پیدا کرده بود، سر جایزه موسیقى بحث مى شود و پدرم براى آنکه نه طرف من 
را بگیرد و نه نقشى در این جایزه داشته باشد اتاق را ترك مى کند. من در حال سفر 
به جده بودم که ابراهیم حاتمى کیا به من گفت بمان جایزه ات را بگیر و بعد برو اما در 

نهایت جایزه به فیلم دیگرى تعلق گرفت و دیپلم افتخار را به من دادند.
وى ادامه داد: پدرم هیچ وقت براى من پارتى بازى و یا ســفارش ویژه اى نکرد. در کار 

مسیرهایمان از هم مجزا بود و تنها در دو کار مشترك با هم حضور داشتیم.
مجید انتظامى با اشاره به اینکه پدرم هرگز بازنشسته نشد، افزود: حتى تا روزهاى 

آخر زندگى اش نیز برایش فیلمنامه مى فرستادند همیشه کنار تخت او تعداد 
زیادى فیلمنامه و کتاب بود.

انتظامى با اشاره به اینکه پدرش به خانواده و نوه ها اهمیت مى داد، 
گفت: پدرم فرزند دختر را بسیار دوست داشت و با گلنوش دختر 
من  رابطه عاطفى و عمیقى داشت و این رابطه به اندازه اى بود 
که حتى پدرم خودش را ملزم مى کرد اول مهر آنها را به مدرسه 
ببرد و حتى پول توجیبى نوه ها را نیز خودش مى داد. وى با 
تأیید سخنان جیرانى پیرامون نقش پر رنگ عزت ا... انتظامى 
در سینما و هنر ایران گفت: پدرم در کارش نظم و دقت زیادى 
داشت و هرکارى را قبول نمى کرد. او مرد بزرگى بود بعدها 

خواهیم دید که تاریخ درباره او چه قضاوتى مى کند.
جیرانى نیز به بیان  خاطره اى از عزت ا... انتظامى پرداخت. 
وى گفت: زنده یاد عزت ا... انتظامى در کارش بسیار دقیق 
بود و نظم زیادى داشــت. یادم مى آید سر فیلم «ستاره 
مى شود»، صبح بسیار زود وقتى ماشین سه دقیقه دیر 
مى آمد زنگ مى زد و مى گفت چرا ماشین نرسیده است. 

ناگفته هاى زندگى عزت ا... انتظامى از زبان پسرش 

سریال «صفر بیســت و یک» با بازى دو بازیگر جدید مقابل دوربین رفت. 
جواد رضویان و سیامک انصارى در جدیدترین تجربه هنرى شان ساخت 
سریال «صفر بیست و یک» را آغاز کردند. این ســریال به تهیه کنندگى 

مهدى فرجى است و براى پخش از شبکه 3 سیما در حال ساخت است.
تصویربردارى سریال «صفر بیست و یک» مدتى است که آغاز شده است 
و به تازگى امیرحسین رستمى و سروش جمشیدى به این سریال پیوستند 

و مقابل دوربین رفتند.
جواد رضویان و ســیامک انصارى بعد از مدت ها فاصلــه از تلویزیون در 
تجربه اى جدید ساخت سریال «صفر بیســت و یک» را آغاز کردند و این 

سریال در چهار فصل براى پخش از شبکه 3 سیما در حال ساخت است.
تصویربــردارى ســریال «صفر بیســت و یک» ایــن روزها بــا رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى در حــال انجام اســت و تاکنــون 10 درصد از 

تصویربردارى فیلم در تهران انجام شده است.
جواد رضویان، ســیامک انصارى، امیرحسین رستمى، سروش جمشیدى، 
نگار عابدى، رؤ یا میرعلمى، مهــدى فخیم زاده، آزیتا ترکاشــوند، مریم 
شیرازى، افشین آقایى، پادینا کیانى، مهبد بیور، رحمت نورى، محمد ماهان 
فالحتى، لیانا ســخایى و... در سریال «صفر بیســت و یک» ایفاى نقش

 مى کنند.

بازیگران جدید «صفر بیست و یک» مقابل دوربین رفتند

بازیگر سرشناس سینماى فرانسه سکوت یکساله اش 
پس از سکته مغزى را شکست و از بهبودى اش خبر داد.

«آلن دلون» که از ژوئن 2019 دچار سکته مغزى شده 
بود هیچ صحبت مطبوعاتى در این دوره انجام نداده بود. 
اما این بازیگر 84 ساله سرانجام سکوتش را شکست و 
از غم از دست دادن دوستش «روژه بورنیش» (نویسنده 
و کارآگاه پلیس فرانســوى) که سه شنبه در سن 101 

سالگى درگذشت، به حرف درآمد.
خبرگزارى فرانســه با تأیید اینکه این نخستین بارى 
است که این بازیگر سرشــناس پس از دریافت نخل 
افتخارى جشنواره فیلم کن با خبرنگارها صحبت کرده 
از قول دلون نوشت: این کار را براى بورنیش مى کنم. 
نمى خواستم فقط چند خط در روزنامه ها درباره او نوشته 

شود. مى خواستم به او اداى احترام کرده باشم.
وى در ادامه گفت: ما خیلى به هم نزدیک بودیم، دوستان 
50 ساله. خبر درگذشتش را که شنیدم خیلى غمگین 
شدم. با وجود اینکه از صد سالگى هم عبور کرده بود، 

انتظار شنیدن این خبر را نداشتم. او یک مرد بزرگ بود، 
یک پلیس بزرگ، باالتر از همــه پلیس ها. او بورنیش 
بود. او همان جور زندگى کرد که مى خواست و در طول 

عمرش نوشت و براى سینما کار کرد.
آلن دلون که ســال 1975 بازیگر فیلم «داستان یک 
پلیس» بود، همچنین گفت مى خواهد از بورنیش تشکر 
کند زیرا این فیلم را ساخت. او گفت: او در نهایت از من 
خواست تا نقش خود او را بازى کنم. او مرا انتخاب کرد. 
وقت فیلمبردارى هم مى آمد. این داستان او بود. زندگى 
او...  من زیر نظر او بازى کردم. او بود که مرا کارگردانى 

کرد.
این بازیگر در نهایت در مصاحبــه اش با خبرگزارى 
فرانسه از سالمتى خودش هم خبرهایى داد و گفت: بهتر 

هستم، اما خیلى وقت برد.
به گفته خبرنگارى که با دلون صحبت کرد او عادى حرف 
مى زد و درست همانگونه بود که قبل از سکته مغزى اش 

بود و از روى متن چیزى نمى خواند.

فریدون نجفى، کارگردان سینما اعالم کرد: به زودى فیلم سینمایى 
«کوچه پاچنار» را در اصفهان جلــوى دوربین مى برم که عالوه بر 
کارگردانى، تهیــه کنندگى و نویســندگى کار را هم خودم برعهده 

خواهم داشت.
وى افــزود: فیلمبــردارى این اثر ســینمایى تا دو مــاه دیگر آغاز 
مى شــود و در آن بازیگران بومى اصفهان حضور خواهند داشــت. 
فضاى «کوچه پاچنار» شبیه «قصه هاى مجید» کیومرث پوراحمد 

خواهد بود.
کارگردان «اسکى باز» اعالم کرد: بازیگران اصلى فیلم دو نوجوان 
هســتند براى همین به زودى عازم اصفهان مى شوم تا از بازیگران 
پیشنهاد شده تست بگیرم. اصرارم براى بازیگران بومى به این دلیل 

است که در فیلم لهجه باید کامالً  درست ادا  شود.
وى در پایان خبر خود آورد: اگر جشــنواره ملى فیلــم فجر برگزار 
شــود براى اولین بار «کوچه پاچنــار» در این فســتیوال رونمایى 
خواهد شد. درضمن پروانه ساخت این فیلم سینمایى دریافت شده

 است.

رونوشت «قصه هاى مجید» 
در اصفهان ساخته مى شود

«آلن دلون» پس از یکسال سکوتش را شکست

نفر اول مسابقه «خنداننده شو» و کمدین معروف اینستاگرام گفت: به تلویزیون یک 
تعهد حرفه اى ده ساله داده ام که همه کارهایم تا ده سال آینده با اجازه مدیران سازمان 

باشد.
على صبورى، بازیگر سریال «آخر خط» که هم اکنون از شبکه 3 در حال پخش است 
درباره اولین تجربه حضورش در سریال هاى تلویزیونى گفت: من در فضاى مجازى 
فعالیت کرده ام و در آنجا معروف بودم و کلى دنبال کننده داشتم، اما خب تلویزیون اصًال 
جادو مى کند چون تلویزیون سن نمى شناسد و پیرمرد، پیرزن، کودك و جوان و همه 
مخاطبش هستند. در گذشته جوان ها من را مى شناختند اما بعد از «خندوانه» اوضاع 
عجیب شد و دیگر وقتى بیرون مى رفتم همه من را مى شناختند و این جادوى تلویزیون 

است که با هیچ چیز دیگر قابل مقایسه نیست.
وى با اشاره به اینکه با برنامه «خندوانه» وارد تلویزیون و دیده شدم، گفت: به همین 
دلیل است که مى خواهم به تلویزیون بیایم. برنامه ام این است که از اینستاگرام فاصله 
بگیرم و در تلویزیون کار کنم. من مدتى در فضاى مجازى فعالیت داشتم و آزمون و خطا 
مى کردم. در کلیپ هایى که مى ساختم شبیه فیلم سینمایى بود و عوامل هم عوامل 
فیلم سینمایى بودند و چون جایى نبوده تا نظارت کند، شاید ناآگاهانه خط قرمزهایى را 
نیز رد کرده باشم، علت آن هم این بوده است که کسى وجود نداشت تا روى آنها نظارت 
کند. ولى به نظرم امروز به آن تجربه رسیدم که کامًال فضاى مجازى را کنار بگذارم و 

وارد تلویزیون شوم.
صبورى ادامــه داد: به همین منظــور به تلویزیون یــک تعهد حرفه اى ده ســاله 
داده ام که همه کارهایم تا ده سال آینده با اجازه مدیران ســازمان باشد. این تعهد را 
یک روند حرفه اى مى دانم چراکه امروز فیلم ها و ســریال  هاى زیادى در ســینما و 
فضاى مجازى ساخته مى شود که اغلب آنها هنرپیشه هایى هستند که در تلویزیون 
رشــد کرده اند و این طبیعى اســت که مدیران تلویزیون بخواهند بــه این طریق از 

هنرپیشه هاى خود براى تلویزیون استفاده کنند./2104

ستاره «خندوانه» و اینستاگرام 
در چنگ تلویزیون

پخش  فصل دوم برنامه «بچه محل» با حضور «عمو پورنگ» و بازگشت «بچه محل» به آنتن تلویزیون
بازیگران سرشناس دنیاى هنر از روز 31 خرداد ماه 99 آغاز شد. 
این فصل از برنامه «بچه محل» 40 قسمت است و هر روز 

ساعت 19 در شبکه 2 سیما روى آنتن مى رود.
این برنامه کودك محبوب که با حضور تیم «عمو پورنگ» 
و بازیگران ساخته شد ســه فصل دارد و فصل سوم این 

برنامه بعد از ایام ماه محرم آماده پخش خواهد شد.
بازیگران سرشــناس زیادى در برنامه «بچه محل» 
ایفاى نقش کردنــد و عالوه بر بازیگــران ثابت، 
هنرمندانى هم به عنوان بازیگــر مهمان به این 

برنامه خواهند آمد.
داریوش فرضیایى، نادر سلیمانى، نعیمه نظام 
دوست، امیرمحمد متقیان، کمند امیر سلیمانى، 
رامین ناصر نصیر، سروش جمشیدى، فرهاد 
بشارتى، سوســن پرور، ابراهیم شفیعى، 
ایمان صفا، آرش میر احمدى، امیر سهیلى 
و... در برنامه «بچه محل» ایفاى نقش 

مى کنند./2105
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رادولوویچ، ســرمربى تیم ذوب آهن، برنامه اى براى بازگشت به 
اردوى تیم ندارد؛ درحالى که بازى هــاى باقیمانده لیگ برتر از 8 
تیر ماه از سر گرفته مى شود. رادو هر بار براى بازگشت به اصفهان 
بهانه اى درســت مى کند، اما واقعیت این اســت که او از شــیوع 
ویروس کرونا در ایران و همچنین آمــار مرگ ومیرى که هر روز 
از سوى رسانه ها منتشر مى شود، ترسیده و نیتش این است که به 

همکارى اش با باشگاه ذوب آهن پایان دهد.
رادولوویچ ابتــدا محدودیت پروازى به ایــران را مطرح کرد که با 
پیگیرى هاى باشگاه ذوب آهن مشخص شد مى شود براى سفر او 
به ایران برنامه ریزى کرد و در حالى که باشگاه بلیت فرانکفورت-
تهران را برایش رزرو کرده بود، باز هم ترجیح داد که در کشورش 
بماند و این بار بهانه اش این بود که ســفر شهروندان غیر اتحادیه 
اروپا به آلمان ممنوع است که ژرمن ها این ادعا را رد کردند. حاال 
باشــگاه ذوب آهن به دنبال جذب یک مربى جدید اســت. در این 
برهه از زمان، انتخاب یک مربى خارجى براى باشگاه سخت است؛ 
چون ممکن است روند مذاکرات آنقدر طوالنى شود که هفته هاى 
باقیمانده لیگ برتر به پایان برسد. در چنین شرایطى، تصمیم باشگاه 
بر این است که یک مربى داخلى براى تیم انتخاب کند که شایعه 

مهاجرى، سرمربى مشهدى، یکى شــده رضا 

از گزینه هاست. این روز ها اعضاى هیئت مدیره در حال بحث درباره 
انتخاب مربى موقت براى تیم هستند. برخى مى گویند استکى در 
هفته هاى باقیمانده تیم را هدایت کند تا باشگاه ابتداى فصل مربى 

جدید را با فراغ بال در اختیار بگیرد.
برخى دیگر از اعضاى هیئت مدیره به نتیجه تیم در بازى با سایپا با 
حضور استکى اشاره مى کنند و مى گویند بهتر است براى 9 هفته 

باقیمانده هم یک مربى سرشناس هدایت تیم را برعهده بگیرد.
طبق ادعاى برخى رسانه ها، رضا مهاجرى براى ذوب آهن گزینه 
محتملى اســت، به این دلیل که تا پایان هفته بیستم هدایت تیم 
نساجى را برعهده داشت و به علت بیمارى آمبولى ریه ترجیح داد از 

هدایت تیم کناره گیرى کند.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلى بیش از سه  ماهه لیگ برتر، 
رضا مهاجرى نیز به اندازه کافى استراحت کرده و شرایط جسمانى 

او براى بازگشت دوباره به فوتبال مساعد شده است.
باشگاه ذوب آهن تا انتخاب مربى جدید فعًال تمایلى به صحبت در 
این باره ندارد. عالوه بر رضا مهاجرى تیم ذوب آهن براى انتخاب 
مربــى گزینه هاى دیگرى هــم دارد که یکى از اینها ســیروس 
پورموسوى، سرمربى سابق فوالد خوزستان است که به تازگى از 

هدایت تیم ملى جوانان استعفا کرده است.
البته ســیروس پورموسوى، سرمربى ســابق فوالد، در تازه ترین 

مصاحبه اى که داشت، به صراحت گفت باشگاه ذوب آهن تماسى 
با او نداشته اســت. او همچنین گفت به دنبال بازگشت به فضاى 
مربیگرى در لیگ برتر است، اما به این بهانه از سمت خود در تیم 
ملى جوانان استعفا نکرده است. حضور نیافتن رادو در اصفهان یک 
اتفاق غیرمنتظره براى ذوب آهن بود؛ به همین دلیل طبیعى است 

که کمى انتخاب سرمربى در این تیم زمانبر شود.
در عین حال مدیرعامل باشگاه ذوب آهن این نوید را به تماشاگران 
تیم داده که تا قبل از اولین بازى تیم در لیگ برتر ســرمربى تیم 
مشخص خواهد شد. باید به این نکته هم اشاره کرد که باشگاه توأم 
با تالش براى انتخاب سرمربى جدید، پرونده حقوقى رادولوویچ را 

نیز پیگیرى مى کند.
اما رضا مهاجرى از خانه نشینى ســه ماهه اش ناراحتى ندارد و در 
این  باره مى گوید: من از سال 76 که مربیگرى را از تیم جوانان پیام 
شروع کردم، جز یکسال، استراحت نداشتم و این استراحت خیلى 
براى من خوب شــد؛ به این دلیل که چند کتــاب خوب از مربیان 
بزرگ دنیا خواندم، فیلم هاى فنى و مستند فوتبالى دیدم و به قول 

فوتبالى ها ریکاورى روحى روانى کردم.
از عملکردم در تیم نســاجى هم رضایت دارم. به گواه سایت هاى 
آنالیز که در فوتبال ایران فعالیت مى کنند، تیم ما از نظر سبِک بازى 
تهاجمى در خیلى از موارد از جمله تعداد پاس، دقت پاس، شوت از 

راه دور، خلق موقعیت و... یکى از دو سه تیم برتر لیگ بوده و این 
همان سیاستگذارى بود که من ابتداى فصل در نساجى داشتم.

 رضا مهاجرى درباره پیشــنهاد ذوب آهن هم گفــت: من زمانى 
مى توانم در مورد تیم ذوب آهــن صحبت کنم که پاى میز مذاکره 
بنشــینم و این مذاکره منجر به عقد قرارداد یا عــدم عقد قرارداد 
شود. اکنون اگر صحبتى دراین باره داشــته باشم، ممکن است با 
برداشت هایى همراه شود که با واقعیت همراه نباشد. اگر این اتفاق 

رخ دهد، حتماً در مورد آن صحبت خواهم کرد.
وى افزود: آنچه االن مى توانم بگویم این است که آماده بازگشت 
به فوتبال هســتم. کار من فوتبال اســت و دغدغه اى هم براى 
آینده ندارم. باالخره بخشى از انتخاب ها در فوتبال ایران به خاطر 
شایستگى هاى فنى است و من در دو سه ماه اخیر تالش کردم تا 
دانش و تجربه خود را باال ببرم تا در بازگشــت دوباره به نیمکت 

مربیگرى، اشتباهات گذشته را تکرار نکنم.
این مربى مشهدى خاطرنشان کرد: من دوست دارم در هر تیمى که 
حضور پیدا مى کنم، تیمم به گونه اى بازى کند که هم تماشاگران از 
آن لذت ببرند و هم بازیکنانى که در زمین بازى مى کنند. همه هدف 
من اضافه کردن به فوتبال است. حضور در ذوب آهن هم مى تواند 
برایم افتخارآفرین باشد و به طورحتم یک چالش جدید است. منتظر 

مى مانم تا ببینم در آینده چه اتفاقى رخ مى دهد.

اگر ذوب آهن پیشنهاد بدهد باعث افتخار است

اشتیاق مهاجرى براى هدایت ارتش سبز
و سه تیم برتر لیگ بوده و این 

ى فصل در نساجى داشتم.
گفــت: من زمانى ب آهن هم

حبت کنم که پاى میز مذاکره 
د قرارداد یا عــدم عقد قرارداد 
ممکن است با   داشــته باشم،
ت همراه نباشد. اگر این اتفاق 

واهم کرد.
این است که آماده بازگشت  م
 ســت و دغدغه اى هم براى 
ب ها در فوتبال ایران به خاطر 
سه ماه اخیر تالش کردم تا  دو
 بازگشــت دوباره به نیمکت 

 نکنم.
مندوست دارم در هر تیمى که 
بازى کند که هم تماشاگران از

مین بازى مى کنند. همه هدف 
ضور در ذوب آهن هم مى تواند 
یک چالش جدید است. منتظر 

خ مى دهد.

على بنى شیخ االسالمى

مهدى قائدى، مهاجم جوان تیم استقالل که در دو سال گذشته عملکرد خیلى خوبى داشته و نشان داد مى تواند یکى از استعداد هاى ناب فوتبال 
ایران باشد در ماه هاى گذشته پیشنهادات مختلفى براى جذب او به مدیران باشگاه استقالل داده شده است، اما احمد سعادتمند رسماً اعالم کرد 

مهدى قائدى را با پنج میلیون دالر هم نمى فروشد!
مدیرعامل باشگاه استقالل گفت: براى جذب مهدى قائدى پیشنهاد دو میلیون دالرى هم ارائه شده است. البته در دنیاى فوتبال احتمال اینکه 
باشگاه هاى اروپایى براى جذب یک بازیکن آسیایى پنج میلیون دالر هزینه کنند بسیار ضعیف به نظر مى رسد. قائدى، مهاجمى خوش تکنیک 
است، اما با توجه به شرایط فیزیکى اش کار سختى براى بازى در تیم هاى اروپایى دارد در ضمن این مهاجم هنوز ملى پوش نشده و تیم هاى 

معتبر اروپایى بازیکنانى را مد نظر قرار مى دهند که در 70 درصد بازى هاى یکسال گذشته تیم ملى کشورشان به میدان رفته باشند.
نگاهى دقیق تر به مصاحبه سعادتمند نشان مى دهد با احتساب دالر 18 هزار تومانى هم او حاضر نیست رضایتنامه قائدى را با مبلغ 90 
میلیارد تومان صادر کند! تابستان پارسال بود که باشگاه فنرباغچه ترکیه با مبلغ 800 هزار دالر اللهیار صیادمنش،  مهاجم فیکس 
تیم ملى امید ایران و استقالل را به خدمت گرفت البته در آن مقطع صیادمنش توسط مارك ویلموتس به تیم ملى بزرگساالن 

دعوت شده بود و در اولین بازى ملى نیز گلزنى کرد.

قائدى را بیش از حد بزرگ نکنید

مذاکرات مسئوالن باشگاه سپاهان اصفهان با یک مربى دروازه  بان جدید همچنان ادامه دارد.
با اعالم قلعه نویى، سرمربى تیم فوتبال سپاهان اصفهان، روى تاوارس، مربى پرتغالى دروازه بان هاى این تیم دیگر تمایلى براى بازگشت 

به ایران ندارد و مى خواهد همکارى اش را با سپاهانى ها پایان دهد.
اگرچه همچنان بازگشت تاوارس اولویت سپاهان است اما مدیران این باشگاه به طور همزمان با چند گزینه دیگر هم مشغول مذاکره هستند 
تا در صورت توافق و اطمینان از عدم بازگشت تاوارس سریعاً مربى جدید را به ایران بیاورند و با او قرارداد امضا کنند. گفته مى شود گزینه هاى 

سپاهان فرانسوى، پرتغالى و هلندى هستند.
در این میان نباید فراموش کرد که سپاهان باید هرچه زودتر یک مربى دروازه بان به کادرفنى خود اضافه کند تا از اُفت فنى پیام نیازمند و دیگر 
دروازه بان هاى سپاهان جلوگیرى شود. چیزى به شروع لیگ برتر باقى نمانده و قطعًا اگر زودتر یک مربى دروازه بان به کادرفنى سپاهان 

اضافه نشود، ممکن است این تیم در جریان مسابقات با مشکل روبه  رو شود و دروازه بان هاى این تیم اُفت کنند.

مربى گلرهاى سپاهان به زودى
سعید نظرى

پــس از کش وقوس فــراوان دراگان اســکوچیچ، 
ســرمربى تیم ملى ایران بامداد یک شــنبه پس از 
102 روز وارد فــرودگاه امــام خمینــى (ره) تهران 
شــد تا به تمام حرف وحدیث هاى مطرح شده پایان 
دهــد. اگرچــه او قصد داشــت زودتر از ایــن وارد 
تهران شــود اما هر بــار محدودیت هــاى پروازى 
ناشــى از شــیوع ویروس کرونا این اجــازه را به او 

نداد.

پرواز حامل ســرمربى تیم ملى همانطور که از قبل 
هم مشخص شده بود ســاعت 4 و 15 دقیقه بامداد 
یک شنبه به زمین نشســت، اما طبق گفته کارکنان 
فرودگاه امام پروسه تحویل بار وى بسیار طوالنى شد 
و حدود یک ساعت و 20 دقیقه طول کشید تا دراگان 
اسکوچیچ از در CIP (جایگاه تشریفات) فرودگاه امام 

خمینى (ره) بیرون بیاید.
او که با توجه به بیانیه اى که دیروز از ســوى مدیر 
روابط عمومى فدراسیون فوتبال منتشرشده بود حق 

هیچ گونه صحبتى نداشت تنها در پاسخ به درخواست 
خبرنگاران مبنى بر پاسخ به یک سئوال گفت: «من 
تازه به ایران آمدم و به  زودى در آینده پاســخگوى 

رسانه ها خواهم بود.»
نکته بارز و قابل تأمل در ورود سرمربى تیم ملى ایران 
عدم حضور هیچیک از مقامات حاضر در فدراسیون 
فوتبال بود که با توجه به غیبت طوالنى وى به ایران 
انتظار مى رفت الاقل یکى از ایــن آقایان خواب را 
بر چشــمانش حرام مى کرد و به استقبال این مربى 

کروات مى آمد. به هر حال آنچه در نگاه اول مى شد 
از اسکوچیچ بازگو کرد اضافه وزن قابل  م الحظه اى 
اســت که گویــا در دروان کرونا به آن دچار شــده

 است.
در نهایت اسکوچیچ سه روز پیش از به صدا در آمدن 
سوت آغاز اولین دیدار لیگ برتر خودش را به تهران 
رســاند تا به نوعى به عنوان مربى اى که از دل لیگ 
انتخاب شده اســت ثابت کند رقابت هاى لیگ برتر 

برایش اهمیت فراوانى دارد.

او را بیشتر تحویل مى گرفتید بد نبودها!

باشگاه AEK آتن یونان خواستار به خدمت گرفتن محمد محبى پدیده این فصل تیم فوتبال 
سپاهان شده است.

به گزارش «رادیو ورزش یونان»، حضور بازیکنان ایرانى در لیگ یونان از پنج سال پیش با 
انتقال کریم انصارى فرد و مسعود شــجاعى به پانیونیوس که عملکرد عالى داشتند شروع شد. 

کمى بعد، حاج  صفى   حضور در (پانونیوس و المپییاکوس) را تجربه کرد و دو ســالى است که 
بازیکنان ایرانى در لیگ یونان حضور ندارند.

این وضعیت احتماًال امســال تغییــر خواهد کرد زیــرا طبق اطالعاتى که از ســوى 
OnSports گرفته شــده اســت، یکى از اســتعدادهاى در حال رشــد فوتبال ایران 

به AEK پیشــنهاد شده اســت. محمد محبى، وینگر 21 ســاله اى که سال گذشته 
با لباس تیم ملى ایران (ســه بــازى، دو گل، دو پــاس گل) نیز خوب ظاهر شــده، 
عالقه بســیارى از تیم هاى اروپایى را به خود جلب کرده اســت. محبى در ســپاهان 

بازى مى کنــد و در فصل جارى  12 بازى، ســه گل و دو پاس گل در کارنامه خود داشــته 
است. محبى مى تواند یک راه حل اضافى به عنوان یک سرمایه گذارى براى آینده تیم باشد و سران 
تیم از عملکرد او لذت بردند و خواستار جذب او شدند. این در حالى است که گفته مى شود این بازیکن 

از اسپانیا نیز پیشنهاد دارد و تیم هاى لوانته و گرانادا خواستار جذب او شدند.

پیشنهاد چند ایجنت به یونانى ها

شما محبى را بگیرید!

مهاجرى، سرمربشــده رضا

Kباشگاه

سپاهان
به گزارش
انتقال کریم
کمىبعد، حا
بازیکنان ایران
این وضعیتا
OnSports گر

Kبه AEK پیشــن

با لباس تیمملى
عالقه بســیارى
بازى مى کنــد
است. محبى مى
تیم از عملکرد او

 فدراسیون فوتبال ایران آنقدر مشکالت بزرگ اساسى دارد که فرصت فکر کردن به بسیارى از برنامه هایى که باید انجام مى 
شد را ندارد. نیازى نیست راه دور برویم در خیلى از کشورهاى همســایه و نزدیک، تعطیالت حاصل از شیوع ویروس کرونا 
فرصت طالیى براى برطرف کردن برخى نقص ها و اضافه کردن امکانات به فوتبالشان شد. قطرى ها یک ورزشگاه فوق 
مجهز را افتتاح کردند، امارات در حال تجهیز ورزشگاه هایش به سیستم خنک کننده و بازسازى آنهاست و لیگ عربستان در 
آغاز مجدد مسابقات قرار است از سیستم کمک داور ویدیویى استفاده کند. اما تعطیالتى که مى توانست بهترین زمان براى 

بازسازى و تجهیز و رفع نقصان ها باشد تا کنون صرف چالش هایى شده که هنوز حل نشده به نظر مى رسند.
بى شک یکى از مهمترین مسائلى که از یاد رفته استفاده از کمک داور ویدیویى است. مهدى تاج، رئیس سابق فدراسیون پیش 
از فصل و در روزهایى که مسابقات به علت استانداردسازى(!) ورزشگاه ها به تعویق افتاده بود بارها از تالش براى استفاده از 

VAR در فوتبال ایران خبر داد.

حتى این سیستم که گفته مى شد توسط یک شرکت ایرانى تولید شده در مراسمى توسط علیرضا فغانى که آن زمان هنوز در 
فوتبال ایران سوت مى زد تست شد. بعد از آن اعالم شد که VAR را ابتدا به صورت آفالین تست مى کنند و با رفع ایرادات به 
صورت کامل مورد استفاده قرار مى گیرد. آخرین موضوع طرح استفاده از سیستم کمک داور ویدیویى در نیم فصل دوم بود اما 

این اتفاق رخ نداد و با وجود اینکه پرونده VAR فعالً از دسترس کامالً  خارج شده به نظر فصل بعد 
هم خبرى از آن نخواهد بود.

یک وعده سرخرمن دیگر
محمد مؤمنى

لیگ برتر فوتبال ایران از روز چهارشنبه با برگزارى دیدارى بین تیم هاى 
فوالد خوزستان و استقالل (معوقه از هفته هفدهم) در اهواز از سرگرفته 
مى  شود. آغاز دوباره حرفه اى ترین سطح مسابقات فوتبال کشور در حالى 
رقم مى خورد که ویروس کرونا هنوز در ایران شایع است و بازى ها باید با 

رعایت پروتکل هاى خاصى برگزار شود.
از جمله پروتکل هایى که از سوى فیفا، فدراسیون و سازمان لیگ اعالم 
شده، انجام آزمایش PCR در فاصله پنج روز یک بار، محدودیت حضور 
بازیکنان در رختکن، خلوت شدن نیمکت ذخیره ها، محدودیت در تردد و 
تمرینات و... به حساب مى آید. قوانین سفت و سختى که نشان از اهمیت 
موضوع مى دهد و اجراى آن براى تمامى تیم ها الزامى عنوان شده است.

بعد از تعطیلى مسابقات، بین تیم هاى لیگ برتر اختالف نظر شدیدى 
شکل گرفت و عده اى موافق تعطیلى کامل لیگ و عده اى موافق ادامه 
پیدا کردنش بودند. هرچند که تعداد تیم  هاى گروه اول خیلى بیشتر بود، 
اما با رفع مرحله اى محدودیت هاى اجتماعى، ستاد ملى مبارزه با کرونا 
اعالم کرد انجام تمرینات و برگزارى مسابقات فوتبال بالمانع است. 
صدور این دستور العمل باعث شد تا فدراسیون و سازمان لیگ مثل خیلى 
از کشور هاى دیگِر درگیر کرونا، تصمیم بر ادامه پیدا کردن لیگ بگیرند.

بعد از نامه چهار باشگاه لیگ برترى به وزارت ورزش براى برگزار نشدن 
مسابقات و بى نتیجه ماندن آن، اخیراً عوامل و بازیکنان هفت باشگاه 
لیگ برترى با امضاى طومارى بلند باال دوباره خواهان عدم برگزارى 
مسابقات در شرایط موجود شده اند. باشگاه هاى تراکتور، ماشین سازى، 
شهر خودرو، نســاجى، پیکان، نفت مسجد ســلیمان و پارس جنوبى 

هفت باشگاهى هستند که حتى تهدید به ارســال این درخواست به 
فیفا  کرده اند.

حال جدا از فضــاى پرالتهاب و ضــد و نقیض این روز هــاى فوتبال 
ایران، جالب اســت که برخى تیم هاى یادشده که کرونا را دلیلى براى 
مخالفتشان با برگزار نشدن مسابقات مى دانند، خود در رفتارشان توجهى 
به مبارزه با شیوع این ویروس ندارند. ویدیو و تصاویرى از اردوى برخى 
باشگاه ها منتشر شده است که بازیکنان یا عوامل داخلى یا حتى خارجى 
تیم ها به راحتى و بدون در نظر گرفتن سهولت انتقال بیمارى و رعایت 
فاصله اجتماعى، به هم نزدیک شده، با یکدیگر دست داده و حتى اقدام 

به در آغوش کشیدن و روبوسى مى کنند!
اینکه شما مخالف برگزارى مسابقات به بهانه کرونا باشید و از سویى 
دیگر این ویروس همه گیر و خطرناك را جدى نگیرید و خود و دیگران 

را به راحتى هر چه تمام تر در خطر ابتال به آن قــرار دهید، دچار یک 
پارادوکس شدید هستید. «نمایش دروغین» بهترین معنا و برداشت 
ساده از این بیمارى است، اتفاقى که االن شاهد رخ دادنش در فوتبال 
ایران هستیم؛ با تشــویش و ترس از کرونا مخالف انجام بازى ، اما با 

سهل انگارى و ندانم کارى در آغوش این ویروس خطرناك!
این رفتار از سوى عده اى مصداق همان عبارت «دانم که ندام» است. 
در این حالت، دانستن  شــما از ندانستن تان یک عبارت غلط و داراى 
تناقض را به وجود مى آورد. این مســئله را مى توان با «نگران هاى 
بى خیال» فوتبال مقایســه کرد، اگر نگرانید طبیعتــًا نباید بى خیال 
باشید و اگر بى خیال هستید مسجل اســت که نباید نگران باشید. از 
این تناقض شدید رفتار در روانشناسى با عنوان «پارادوکس دروغگو» 

یاد مى شود.

دانم که ندانم!

محسن کدخدایى

مهدى قائدى،
ایران باشد در م
مهدى قائدىر
مدیرعامل باش
باشگاه هاى ارو
است، اما با توج
معتبر اروپایىب
نگاهى
می

ى بازگشت 

اکره هستند 
د گزینه هاى 

زمند و دیگر 
نى سپاهان 

سعید نظ

ل تیم فوتبال

سال پیش با 
د شروعشد. 

 است که 

وى
ن

ــته
اشد و سران 
 این بازیکن 

او شدند.

ونانى ها

یرید!
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اخطار اجرایى
 شــماره 161/98 به موجب راى شــماره 456 تاریخ 98/2/26 حوزه سوم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه کیومرث گروهى به 
نشانى ویالشهر خ منتظرى شــرقى ورودى 7 پ 33 – 6469118577  محکوم است 
به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/805/000  
بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب  و  پرداخت خسارت تاخیردرتادیه 
از تاریخ سررسید  95/12/20  درحق خواهان و نیم عشر دولتى.محکوم له: على سروشان 
به نشانى: نجف آباد بلوار ولیعصر خ قائم نبش کوچه آفتاب پ 2 کد پستى 8517846351 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 847693/م 

الف-شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/3/215
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 139985602030003459     اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان 

اصفهان  باستناد یکبرگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى 
شده مدعى است که ســند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 10865 فرعى از 
8932 مجزى شــده از 395 اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان  که ســند مالکیت 
آن در دفتــر الکترونیک  امالك شــماره  139820302030014383 ثبت و ســند 
چاپى شماره 870860 ســرى الف 98 بنام نامبرده صادر و تســلیم گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشــده اســت. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 
مفقود شده اســت. چون درخواســت صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نســبت به آن 
یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 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 ســند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1399/04/02، 
885057/م الــف- مهــدى صادقى وصفــى مدیر واحــد ثبتى ملک نجــف آباد

 از طرف محسن نساج نجف آبادى/4/100

معاون پرستارى وزارت بهداشت از اعزام 40 پرستار ویژه 
ICU به استان خوزستان در پى افزایش شیوع کرونا در 
این استان خبر داد و گفت: این پرستاران به دانشگاه هاى 
علوم پزشکى اهواز و دزفول و دانشکده هاى علوم پزشکى 
آبادان براى ارائه خدمات تخصصى سالمت اعزام شده اند.

مریم حضرتى با اعالم این خبر، اظهار کرد: بنا بر اعالم 
نیاز دانشگاه علوم پزشکى اهواز و دزفول و دانشکده هاى 
علوم پزشکى آبادان به پرستاران ICU کار، کمیته پایش 
وضعیت نیروى انسانى پرســتارى موضوع را در دست 
بررســى قرار داد و با هماهنگى با دانشگاه هاى بوشهر، 
خراسان رضوى، تهران، اردبیل، شــهید بهشتى، یزد و 

دانشکده نیشابور، 40 نفر از پرستاران ویژه ICU براى 
مدت حداقل 15 روز به اهواز، آبادان و دزفول اعزام شدند 
که این زمان متناســب با شــرایط بیمارى قابل تمدید 

خواهد بود.
حضرتــى از پایش و رصد روزانه وضعیت پرســتارى در 
دانشگاه ها و دانشکده هاى علوم پزشکى خبر داد و گفت: 
اگرچه کمبود نیروى پرستارى در کشــور وجود دارد، اما 
پرستاران با ایثار و تالش شبانه روزى بیش از توان خود به 
بیماران و نظام سالمت ارائه خدمت مى کنند و عالوه بر آن 
دانشگاه ها و دانشکده هاى علوم پزشکى در شرایط بحران 

و نیاز به کمک رسانى در اعزام نیرو همکارى مى کنند.

وزیر بهداشت در اجالس مجازى رؤساى دانشگاه ها و 
دانشکده هاى علوم پزشکى سراسر کشور اظهار کرد: حتى 
در استان هایى که فکر مى کنیم موج اول کرونا را پشت سر 

گذاشته ایم، موج اول را به طور کامل تجربه نکرده ایم.
سعید نمکى اضافه کرد: ممکن است شکل موج اول کرونا 
با آنچه در استان دیگرى، تجربه کرده ایم، متفاوت باشد. 
باید باور کنیم و به مردم هــم بگوییم که ویروس کرونا 
تمام نشده، پیک بیمارى رد نشده و کرونا، یک ویروس 
پیچیده تودرتوى صدهزار چهره است و ممکن است یک 
پروتکل درمانى در یک منطقــه جواب دهد و در منطقه 
دیگرى جواب ندهد. وى افزود: ایــن ویروس، با تمام 

ویروس هایى که دیده اید، متفاوت است. بنده به عنوان 
یک ایمونولوژیســت معتقدم که این ویروس، یک شتر 

گاو پلنگ است که مى تواند گاز بگیرد و لگد و شاخ بزند.
وزیر بهداشــت تصریح کرد: امروز بیشتر از قبل معتقدم 
که ویروس کرونا، بســیار پیچیده و هنوز هم ناشناخته 
اســت. هرگز فکر نکنیم که رفتار ویروس با روز قبل و 
در اقلیم هاى مختلف یکسان است. رفتار ویروس کرونا 
در جنوب کرمان با هرمزگان و یا میناب با بندرعباس و 
شــهرهاى دیگر، کامًال متفاوت است بنابراین ویروس 
کرونا در اقلیم، نژاد و آب وهواى مختلف، بروز متفاوتى 

دارد./2106

 ICU اعزام 40 پرستار ویژه
به خوزستان

کرونا مى تواند گاز بگیرد و 
لگد و شاخ بزند 

6000 نفر اخراج مى شوند!
   ایسـنا | شـرکت بـى ام و که بـدون شـک یکى از 
بزرگ ترین و محبوب ترین خودروسـازان آلمان و جهان 
به شمار مى رود، قصد دارد به منظور مدیریت بحران هاى 
مالـى به وجـود آمده ناشـى از شـیوع گسـترده و پاندمى 
ویـروس کرونا، همـکارى اش بـا رقیب هموطـن خود، 
مرسدس بنز را براى توسعه فناورى خودروهاى خودران به 
حالت تعلیق در آورد و حدود 6000 نفر فعال در این بخش 

و سایر بخش هاى دیگر را نیز تعدیل نیرو کند./2107

کانون جدید کرونا در آلمان
   ایرنا | شـیوع ویروس کرونا در یک شـرکت بزرگ 
توزیع گوشت و ابتالى بیش از 1000 نفر از کارکنان آن، 
موجب نگرانى گسـترده در آلمان شده است. به گزارش 
نشریه «تاگس شاو»، افزایش شـمار کارکنان مبتال به 
کووید-19 شـرکت «تونیس» به 1029 نفـر، تعطیلى 
دو هفته اى این شـرکت را به دنبال داشته و بحث هاى 
فراوانـى را در مورد ادامـه فعالیت هاى شـرکت هایى با 
فعالیت هاى مشـابه در دوران شـیوع کرونـا برانگیخته 

است./2108

بحران در تیم «ترامپ» 
   ایسنا | جواب آزمایش شش تن از اعضاى کمپین 
تبلیغات انتخاباتـى «دونالد ترامـپ»، رئیس جمهورى 
ایاالت متحده در شهر تولسا در ایالت اوکالهما، مثبت از 
آب درآمده و بالفاصله به قرنطینه فرستاده شدند. «تیم 
مورتاگ»، مدیر اجرایـى و ارتباطاتى کمپیـن تبلیغاتى 
ترامپ اظهار کرد: هیچ کدام از افراد مبتال شده و کسانى 
که با آنها در تماس بوده انـد، در راهپیمایى هاى بعدى و 
یا حتى در نزدیکـى حاضران و مقامـات منتخب حضور 

نخواهند داشت.

آگهى تغییرات
شرکت چرخاب سازه پاسارگاد سهامى 
خاص به شماره ثبت 56200 و شناسه 
ملــى 14005844436 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/03/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : - سیدمهدى موسوى کیفته کدملى 
1209948869 ، ســیدوحید موسوى 
کدملى 1209775522 و ماریا موسوى 
نقلى کدملى 1200089782 بســمت 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - اسماعیل 
جوکار کدملــى 1292989696 و بهناز 
رفیعى مقدم کدملــى 3256832733 
به ترتیب بســمت بازرس اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. - 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 (885447)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى و صنعتى خودرنگ سهامى خاص به شماره ثبت 3560 و شناســه ملى 10260243777 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حمید تباشیرى اصفهانى به شــماره ملى 1287926770 بسمت رئیس هیئت مدیره، مجید تباشیرى 
اصفهانى به شماره ملى 1286602904 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احسان اعتماد به شماره ملى 1950692930 بسمت مدیرعامل براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى با دو امضا از سه امضاى رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (885666)

آگهى تغییرات
شرکت مجریان رنگ مانى نقش جهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 30171 
و شناســه ملــى 10260507621 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/03/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : محمدرضا حمیدى به 
شماره ملى 39661778159 و فرزانه 
حمیدى به شماره ملى 3961723567 
و نــدا دائى محمــدى به شــماره ملى 
1818502763 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدنــد مــژگان واثقى بــه کد ملى 
1285778251 و مــژگان نور محمدى 
کد ملى 0073942693 بــه ترتیب به 
سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (885650)

آگهى تغییرات
شــرکت مجریان رنگ مانــى نقش جهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 30171 و 
شناســه ملــى 10260507621 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/03/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
محمدرضا حمیدى کدملى 3961778159 
بســمت رئیس هیــأت مدیــره و فرزانه 
حمیــدى کدملى 3961723567 بســمت 
نایب رئیس هیأت مدیره و ندا دائى محمدى 
کدملى1818502763 بســمت مدیر عامل 
براى مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر 
عامل) مجرى مصوبــات هیات مدیره خواهد 
بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره 
منفرداً با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق 
ادارى و عادى شرکت با امضاء رئیس هیات 
مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (885658)

آگهى تغییرات
شرکت لیزر آسا صنعت پارسیان سهامى 
خاص به شماره ثبت 55261 و شناسه ملى 
14004591700 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مورخ 1398/12/06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. 
- سیدمحســن رنجبران به شــماره ملى 
1271735717 و پوریــا وطن خواهان 
اصفهانى به شماره ملى 1293059285 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس 
على البدل شــرکت براى مدت یک سال 
انتخاب شدند. - شریفه شاهى به شماره 
ملى 1283528630، مهــدى خوروش 
به شــماره ملــى 1280304227 و رضا 
خوروش به شــماره ملى 1272948188 
به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (885657)

آگهى تغییرات
شرکت لیزر آســا صنعت پارسیان سهامى 
خاص به شماره ثبت 55261 و شناسه ملى 
14004591700 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/12/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - مهدى خوروش به شماره 
ملــى 1280304227 بســمت رئیــس 
هیئت مدیره، رضا خوروش به شــماره ملى 
1272948188 بســمت نایــب رئیــس 
هیئت مدیره و شــریفه شاهى به شماره ملى 
1283528630 بسمت مدیرعامل براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد بود. 
- کلیه اوراق و اســناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر است 
و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاى 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شــرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (885659)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى و صنعتى خودرنگ سهامى 
خاص به شــماره ثبت 3560 و شناسه ملى 
10260243777 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى عــادى ســالیانه مورخ 
1398/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- حمید تباشــیرى اصفهانى به شماره ملى 
1287926770، مجید تباشیرى اصفهانى به 
شماره ملى 1286602904 و احسان اعتماد 
به شماره ملى 1950692930 بعنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - موسســه حسابرسى وخدمات 
مدیریت آرمان روش حسابداران رسمى به 
شناسه ملى 10100552060 و شماره ثبت 
14849 و حمیدشــاه مرادى به شماره ملى 
1170086772 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت 
یک سال انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب 
سود و زیان ســال مالى 1397 به تصویب 
رسید. - روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (885661)

آگهى تغییرات
شرکت چرخاب سازه پاسارگاد سهامى خاص به شماره ثبت 56200 و شناسه 
ملى 14005844436 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/03/25 مرکز اصلى شرکت به اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهرك میالد ، کوچه بهاران 2 [8] ، بن بست 
(شیرازى) ، پالك 2 ، طبقه سوم - کدپستى 8196359481 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (885448)

آگهى تغییرات
شرکت چرخاب سازه پاسارگاد سهامى خاص به شــماره ثبت 56200 و شناسه 
ملى 14005844436 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/03/24 
سیدمهدى موســوى کیفته کدملى 1209948869 بســمت رئیس هیات مدیره ، 
سیدوحید موسوى کدملى 1209775522 بسمت مدیرعامل و ماریا موسوى نقلى 
کدملى 1200089782 بسمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(885444)

افرادى کــه به اطالعات موجود در شــبکه هاى 
اجتماعى در زمینه اخبار ویروس کرونا وابسته اند 
بیشتر از سایر افراد به تئورى توطئه در رابطه با این 
بیمارى اعتقاد دارند و بیشتر از سایر افراد قرنطینه 

و محدودیت هاى کرونایى را زیر پا مى گذارند.
یک مجله پزشکى روانشناسى گزارشى را به چاپ 
رساند که در آن نتیجه یک تحقیق بلندمدت ارائه 
شده است و نشان مى دهد کاربران برخى از شبکه 
هاى اجتماعى خاص تا چه اندازه نسبت به بحران 

بزرگ کنونى جهان نگرشى ســاده لوحانه دارند. 
بر اســاس این مقاله 60 درصد از کاربران شبکه 
هاى اجتماعى یوتیوب و فیســبوك اعتقاد دارند 
که ویروس کرونا در نتیجه تئورى توطئه و رشــد 
بیش از اندازه 5G اســت. آنها اعتقاد دارند دکل 
هاى مربوط به 5G باعث ایجاد آثار مخرب بر روى 
مردم جهان شده و حاال ویروس کرونا ابزارى براى 
پنهان کردن این آثار مخرب اســت. در واقع همه 
این آثار مخرب را به 5G ربط مى دهند و کرونا را 

یک نقاب معرفى مى کنند.
هنوز به دکل هاى 5G خســارت وارد مى شود و 
بسیارى از مردم گمان مى کنند این دکل ها آسیب 
بسیار زیادى بر روى سالمتى مردم دارند و آنچه در 
قالب بیمارى کرونا اکنون در جهان ظاهر شده در 

واقع ضررهاى دکل هاى 5G است.
برآورد کلى این اســت که 60 درصــد از کاربران 
فیسبوك و یوتیوب نگرشــى ساده لوحانه نسبت 
به بیمارى کرونا دارند و بــه دلیل همین نگرش 

اعتقادى به رعایت مســائل بهداشتى و یا قوانین 
مربوط به قرنطینه ندارنــد و حتى در صورت بروز 
عالئم کرونا در بدن آنها واکنشــى از خود نشان 

نمى دهند.
اما سایر برآوردهاى همین تحقیقات حاکى از این 
است که 58 درصد از افرادى که با آگاهى از وجود 
داشتن عالئم کرونا در بدن خود باز هم به فضاها 
و اماکن عمومى رفته اند از یوتیوب به عنوان منبع 

اصلى اخبار خود استفاده کرده اند.
از کل افرادى هم که اعتقاد دارند اصوًال بیمارى 
مهلکى به نام کرونا وجود نــدارد 56 درصد کاربر 
فیسبوك هستند و اطالعات خود در رابطه با این 
بیمارى را از این شبکه اجتماعى به دست مى آورند.
همچنین 45 درصد از کل افرادى که اعتقاد دارند 
در رابطه با آمار مرگ و میر کرونا به شدت اغراق 
شده کاربر فیسبوك هستند و کلیه اطالعات خود 
در رابطه با مرگ و میر و آمار ابتال را از این شبکه 

اجتماعى مى گیرند.
28 درصد از افرادى که اعتقــاد دارند آمار و ارقام 
مربوط به مرگ و میر کرونا به طور عمدى اغراق 
شده است قوانین مربوط به قرنطینه را نادیده مى 

گیرند.
18 درصد از همین افراد نیز بدون در نظر گرفتن 
خطرات سرایت ویروس کرونا راهى محل کار خود 
شده اند و حتى با وجود داشتن عالئم ویروس کرونا 

به سرکار رفته اند.
آمارهاى دقیق تر واقعیات دیگرى را نشــان مى 
دهد. از هر 20 کاربر فیسبوك یکى گمان مى کند 
عالئم بیمارى کرونا در واقع آثار مخرب دکل هاى 

5G بر روى مردم است.

محققان فرانسوى به تازگى تحقیقى را انجام داده اند که نشان مى دهد سگ ها با 
استفاده از حس بویایى قوى خود تا 95 درصد قادر به تشخیص و شناسایى مبتالیان 

به ویروس کرونا هستند.
تشخیص اولیه کووید-19 بسیار مهم است زیرا فرد مبتال شده به ویروس کرونا 
مى تواند تا دو هفته بدون هیچ عالئم بیمارى باشد؛ از این رو بدون اینکه آگاه باشد 
مى تواند ویروس را منتقل کند. دانشمندان اکنون براى کمک به تشخیص افراد 

مبتال به ویروس و جلوگیرى از سرعت انتشار آن از سگ ها استفاده مى کنند.
استفاده از کیت هاى آزمایشگاهى براى تشخیص کووید-19 به دلیل پیچیدگى آن 
روندى زمانبر است؛ به همین دلیل از حس بویایى سگ ها به عنوان گزینه دیگرى 

براى تشخیص استفاده مى شود.
روزنامه «کیپ تایمز» گزارش داده، دانشمندان فرانسوى از سگ ها به عنوان روش 
دیگرى براى تشخیص کووید-19 استفاده مى کنند. گروهى از محققان دانشکده 
دامپزشکى ملى آلفور خارج از پاریس با آموزش هشت سگ از آنها براى شناسایى 

مبتالیان به ویروس «سارس- کوو2» عامل بیمارى کووید-19 استفاده کردند.
در مرحله آزمایشــى آنها متوجه شدند که سگ ها به شــکل قابل مالحظه اى در 

شناسایى وجود ویروس مهارت دارند.
در این مرحله محققان فرانسوى از نمونه اى متشکل از یک گروه 360 نفره استفاده 
کردند که شامل افرادى بودند که آزمایش آنها درباره ابتال به کرونا مثبت و منفى بود. 

سگ ها با موفقیتى 95 درصدى توانستند مبتالیان به ویروس را تشخیص دهند.
در گذشته نیز از سگ ها که داراى حس تشــخیص بو از مسافت طوالنى اند براى 
شناسایى بیمارهایى همچون ماالریا و دیگر بیمارى ها استفاده شده بود. سگ ها 
با این روش مى توانند مبتالیان به ویروس را تشخیص دهند و براى اطالع رسانى 

درباره اینکه فرد مبتال تب دارد مى توانند آموزش ببینند.

نگرش کاربران فیسبوك و یوتیوب
 به کرونا ساده لوحانه است؟

قدرت فوق العاده سگ ها براى 
تشخیص کووید-19

روى موج کووید-19
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احتماًال براى شما هم پیش آمده باشد که در مورد سن خودتان 
فکر کنید. در آینه خودتان را مى بینید و با وجود اینکه ســنى 
ندارید، احســاس مى کنید بیش از حد با شتاب پیش رفته اید. 
کارهاى پر استرس و شرایط اقتصادى هم مزید بر علت شده 
است که شما احساس کنید زودتر از آنچه باید، پا به سن گذاشته 
اید. متخصصان سعى مى کنند شــتاب روند پیر شدن افراد را 
کاهش دهند، اما علت هاى اصلى را بر مى شــمارند که باعث 

مى شود شما زودتر احساس پیرى کنید.
1. شما چندین وظیفه برعهده دارید

چندین کار را با هم بــر عهده مى گیرید و به خودتان فشــار 
مى آورید. مردم فکر مى کنند این کارخوبى است، اما باید بدانید 
استرس بیش از حدى که به شما وارد مى کند موجب فرسودگى 
شما مى شود. بهتر اســت روى یک کار متمرکز شوید و آن را 
به پایان برسانید. اینکه شما بتوانید چند کار را همزمان انجام 
دهید، شاید باعث افتخار شما بشود، اما به سالمتى شما آسیب 

مى رساند.
2. شما کمتر از پنج ساعت در شبانه  روز مى خوابید

خوابیدن در طول شبانه روز حدود هفت ساعت بهینه است. اگر 
عالئم کمبود خواب دارید، زودتر به رختخواب بروید تا انرژى 
روزانه بیشترى داشته باشید و کندى ذهن، مشکالت توجه و یا 

افزایش وزن به سراغتان نیاید.
3. شما به ندرت از خوردن دسر دورى مى کنید

گذشته از اینکه اضافه وزن در بدن یکى از عواملى است که شما 
مسن تر دیده شوید، متخصصان پوست و مو معتقدند قند باعث 
آسیب زدن به الیاف پروتئین در سلول هاى بدن مى شود. این 
اتفاق مى تواند باعث از بین رفتن درخشندگى، افزایش خطوط 
ریز و چین و چروك  شود. اگر مى خواهید درخشش صورت خود 

را حفظ کنید، قند هاى شیرین را کمتر مصرف کنید.
4. شما بیش از حد به تلویزیون عالقه دارید

درست است که همه ما به ســریال دیدن و فیلم دیدن عالقه 
داریم. اما اگر مدام خودمان را به تلویزیون بچســبانیم اتفاق 
خوبى در انتظارمان نخواهد بود. افرادى که به طور متوســط 
شش ساعت در روز به تماشاى تلویزیون مى دازند پنج سال از 
هماتایان خود کمتر زندگى مى کنند. هنگامى که شما بیش از 
30 دقیقه مى نشینید، بدن شما قند را به سلول ها مى سپارد و این 
کار باعث اضافه وزن شما مى شود. اگر هم تلویزیون مى بینید، 

هر 30 دقیقه یک بار بلند شوید و چند قدم پیاده روى کنید.
5. از کرم استفاده نمى کنید

پوست اطراف چشــم از پوســت بقیه صورت نازك تر است و 
سریع تر افزایش سن را نشان مى دهد. مرطوب نگاه داشتن ناحیه 
چشم مى تواند سال ها شما را مسن تر نشان دهد. کرم هاى چشم 
حاوى ویتامین A است. نرم کننده ها و مرطوب کننده هایى که 

رطوبت، آنتى اکسیدان، هیالورونیک اسید و ویتامین C دارد.
6. فقط در تعطیالت از کرم ضدآفتاب اســتفاده 

مى کنید
به ســفر مى روید و از کرم ضدآفتاب اســتفاده مى کنید، اما 
روزمره را فراموش مى کنید. در روز شما رانندگى مى کنید و یا 
پیاده برخى مسیر ها را طى مى کنید و یکى از علت هاى پیرى 
زودرس استفاده نکردن از ضدآفتاب اســت. حتى وقتى هوا 
ابرى و بارانى است اشعه آفتاب پابرجاست و باید از ضدآفتاب 

استفاده کنید.
7. شما بیشتر روز را مى نشینید

همه ما در مورد خطرات ناشــى از ســبک زندگى بى تحرك 
مى دانیم. افرادى که بیشتر روز هاى خود را روى یک صندلى 

مى گذرانند، در معرض خطر بیشــترى قــرار دارند. تحقیقات 
ژورنال پزشکى ورزشى انگلیس نشان داد که افرادى که زندگى 

فعالى دارند 10 الى 13 سال بیشتر زندگى مى کنند.
8. بیش از حد آرایش مى کنید

آرایش بیش از حد، به ویژه فرآورده هاى روغنى، منافذ شــما 
را مسدود مى کند. مواد شیمیایى تحریک کننده و مواد الکلى 
روغن طبیعى پوســت را خشــک مى کند و باعــث خطوط و 

چروك هاى زودرس مى شود.
9. هر نوع چربــى را از رژیم غذایــى خود حذف 

مى کنید
بســیارى از چربى ها براى حفظ ســالمت و ظاهر جوان الزم 
است. اســید هاى چرب امگا3 باعث سالمت قلب مى شوند و 
در ماهى هاى روغنى مانند ماهى ســالمون و ماهى خال خالى 
و برخى آجیل ها مانند گردو و دانه هــاى کتان وجود دارد. این 
مواد غذایى از چین و چروك جلوگیرى مى کند و باعث تقویت 
ســالمت قلب و مغز مى شــود. آکادمى تغذیه و رژیم غذایى 
توصیه مى کند حداقل هفته اى دوبار در وعده هاى غذایى خود 

ماهى قرار دهید.
10. با صورت روى بالش مى خوابید

خوابیدن روى صورت مى تواند باعــث ایجاد چین و چروك و 
تسریع پیرى شود. بافت پیوندى و کالژن موجود در صورت شما 
در این حالت تضعیف مى شود. این خطوط مى تواند دائمى شود.

11. خانه را بیش از حد گرم مى کنید
گرم کردن خانه در فصل سرما بســیار فریبنده است، این کار 
رطوبت هــوا را از بین مى برد. ایــن کار در نتیجه باعث ایجاد 
پوست خشک و ملتهب مى شود. به مرور این کار موجب سرعت 

یافتن پیرى مى شود.

عادت هایى که شما را پیر مى کند
در تازه ترین یافته هاى محققان، ویروس کرونا این بار با عالمت جدیدى پا 
به عرصه ظهور گذاشته است. کرونا ویروس جدید در جهش هایى که تاکنون 
داشته عالئم متفاوتى را از خود نشان داده است. عالئم شایع این ویروس 

تب، سرفه خشک، بدن درد، احتقان، تنگى نفس، اسهال و استفراغ است. 
اما در تازه ترین تحقیقات انجام شده، دانشمندان متوجه عالمت جدیدى از 
این بیمارى شدند؛ بر اساس این مطالعه، برخى از بیماران مبتال به کووید- 19 
دچار آبریزش بینى شدند، نتیجه اى که حل مسئله کروناویروس را پیچیده تر 
مى کند. این عالمت باعث تشــدید نگرانى در افراد شده و آنها را نسبت به 
بیمارى هایى مانند سرماخوردگى، آنفلوآنزا و کووید- 19 دچار سردرگمى 
مى کند.به گفته متخصصان لزومًا آبریــزش بینى نمى تواند عالمت ابتال 
به ویروس کرونا باشــد، اما در صورت تداوم این امر الزم است به پزشک 

مراجعه شود.

عالمت جدید ابتال به کرونا 

نتایج یک بررســى جدید حکایت از آن دارد کــه مصرف ایبوپروفن و 
ناپروکسن ممکن است حال مبتالیان به کووید- 19 را بدتر کند و خطر 

مرگ را براى بیماران بسترى افزایش دهد.
محققان کــره جنوبى مى گوینــد: گرچه قبــًال پژوهش هایى درباره 
ایبوپروفن و آسیب آن به بیماران کرونایى منتشر شده بود، پژوهش هاى 

جدید داروى ناپروکسن را نیز به ایبوپروفن اضافه مى کند.
ناپروکسن مسّکن، ضد التهاب و براى تسکین دردهایى نظیر آرتریت، 
رگ به رگ شدن عضالت یا ضرب دیدگى استخوان، کمردرد، نقرس 

و... کاربرد دارد.
پژوهشــگران اثرات داروهاى ضد التهابى را مورد مطالعه قرار دادند و 
دریافتند، ایبوپروفن و سایر مسکن هاى ضد التهاب مى توانند بیماران 
مبتال به ویروس کرونا که در بیمارســتان بسترى هستند را در معرض 
مرگ قرار دهند. تحقیقات کره جنوبى با بررسى مرگ و میر مبتالیان 
به ویروس کرونا نشان داد، داروهاى مسکن ضد درد خطر مرگ را 65 

درصد افزایش داده است.

2 دارو که مرگ در اثر کرونا را 
افزایش مى دهد

بعضى اوقات کابوس فقط یک رؤیاى بد است. تصاویر ناخوشایندى که باعث ناراحتى بیننده خواب 
مى شود. اما، یک کابوس مى تواند منجر به احساس ترس، وحشت و اضطراب شود.

کابوس ها همواره باعث مشکالت خواب فراوانى مى شوند. تب و رژیم غذایى نادرست، اضطراب 
و استرس، تروما یا حوادث ناراحت کننده مانند مرگ یک دوست، عوارض جانبى یک دارو یا ترك 

دارو مانند قرص خواب مى تواند باعث کابوس شود.
به طور معمول، مردم بیش از دو ساعت در شب خواب 
مى بینند و معموًال کابوس در ســاعات خواب ســریع 
حرکات چشم اتفاق مى افتد. فردى که خواب مى بیند، 
اغلب با دیدن تصاویر ناخوشایند یا موقعیت هایى که نیاز 

به واکنش هاى هیجانى دارد از خواب مى پرد.
 بعضى از محققان رؤیاهاى منفى یا کابوس را تمرین 
تهدید مى نامنــد، جایى که تهدیدهــاى احتمالى که 
در زندگى واقعى با آنها ممکن اســت روبه رو شویم را 
تکرار مى کنیم. محققان دیگــر مى گویند که مردم در 
حال وقوع حوادث ناراحت کننده روز هســتند. بیشتر 

کابوس هاى متنوع مربوط به استرس است.
با این حال، اگر کابوس ها مکرراً تکرار شوند، فرد ممکن 

است دچار اختالل کابوس (که قبًال اختالل اضطراب رؤیایى بود) باشد. کابوس ها در بین دختران 
بیشتر از پسران هستند، که وقایع زندگى آنها قبل از ده سالگى شروع مى شود.

کودکان و نوجوانان تمایل به تجربه بیشتر کابوس دارند و فرکانس آن در بزرگساالن کمتر است. 

در حدود نیمى از جمعیت بالغ به نسبت، کابوس ها را تجربه مى کنند.
چرخه بدن طى مراحل مختلف خواب، از خواب ســبک گرفته تا خــواب عمیق REM اتفاق 
مى افتد. خواب REM از طریق سیگنال هاى PONS که در پایه مغز قرار دارد اتفاق مى افتد. 
این در واقع، جایى است که سیگنال هاى مربوط به خواب REM منشأ مى گیرند و سیگنال هاى 
نخاع خاموش مى شــوند. به همین دلیل بدن هنگام 
خواب عمیق حرکت نمى کنــد. اما اگر PONS این 
سیگنال ها را خاموش نکنند، فرد ممکن است رؤیاى 
خود را از نظر جسمى اجرا کند. این مشکل معروف به 
اختالل رفتار خواب REM است. به عنوان مثال اگر 
فرد در کابوس در حال دویدن باشــد، ممکن است به 

معناى واقعى کلمه شروع به دویدن کند.
کابوس هاى شبانه در کودکان و نوجوانان بیشتر اتفاق 
مى افتد، ایــن کابوس ها کمتر در بزرگســاالن اتفاق 

مى افتد.
نیمى از بزرگســاالن، کابوس هاى شــبانه را تجربه 
مى کنند و در بین خانم ها بیشتر از آقایان اتفاق مى افتاد. 

این دوره هاى نادر نیازى به درمان ندارد.
در اینجا چند نکته براى بازیابى خواب وجود دارد: در زمان هاى مشخص بخوابید، هر شب به طور 
همزمان خوابیدن مى تواند کمک کند، سیگار نکشید، قبل از خواب استراحت کنید، روزانه ورزش 

کنید، با نور آفتاب بیدار شوید و در دماى خنک ترى بخوابید.

یکى از سئوال هاى بسیار مهم در زمینه ویروس کرونا این است که این 
ویروس روى چه ســطوحى به جاى مى ماند و دانشمندان به تازگى به 
این نگرانى بسیار بزرگ پاسخ داده اند. در حقیقت نگرانى اصلى بسیارى 
از ما این است که وقتى از بیرون از خانه به خانه خود باز مى گردیم، آیا 
این امکان وجود دارد که ویروس کرونا  بر روى لباس ها و کفش هاى ما 

باقى مانده باشد یا خیر.
این ویروس مى تواند بر روى برخى از سطوح حتى تا 9 روز تمام نیز زنده 
بماند ولى نکته مهم این است که در بیشــتر سطوح، شانس بقاى این 
ویروس کمتر از یک دهم درصد اســت؛ با وجود این، نخستین سئوال 
این است که آیا وقتى به خانه مراجعه مى کنیم، نیاز به شستشوى تمامى 

لباس هاى خود خواهیم داشت یا خیر؟
پاسخ متخصصان به این سئوال بسیار ساده اســت: اگر براى خرید یا 
کارهاى عادى از  خانه خارج شده و فاصله یک و نیم مترى با دیگران 
را رعایت کرده باشید، نیازى نیســت که هر بار به خانه باز مى گردید، 
لباس هاى خود را بشویید؛ با وجود این، اگر در زمینه امور بهداشتى کار 
مى کنید یا به محیط هایى مانند بیمارستان ها مراجعه مى کنید، باید حتمًا 

لباس  خود را در زمان بازگشت به خانه به صورت فورى بشویید.
مرکز بیمارى هاى آمریکا یا همان CDC پیشنهاد داده است که البسه 
خود را به هیچ عنوان تکان شدید ندهید زیرا ممکن است موجب شود که 

ویروس کرونا در هوا پخش شود.
سئوال دوم این است که آیا باید کفش هاى خود را خارج از خانه نگاه دارید 
یا اینکه مى توانید آنها را وارد خانه کنید. پاسخ متخصصان به این سئوال 
نیز بسیار ساده و واضح است. مرکز CDC در تحقیقات خود با همکارى 
مسئوالن بیمارستان ووهان به این نتیجه رسیده است که ویروس کرونا 

به صورت قطعى مى تواند در کف کفش شما باقى بماند.
با وجود این، نیازى نیست که کفش هایتان را حتماً بیرون خانه نگاه دارید. 
دلیل این امر این است که علیرغم احتمال بقاى ویروس روى کفش، 
عمًال احتمال انتقال آن به بدن شما از طریق ورود کفش به خانه نزدیک 
به صفر است و تنها باید مراقب باشید که دستان شما به هیچ عنوان به 

صورت مستقیم با کف کفش ها برخورد نداشته باشد.
اگر لباس هایى دارید که نباید خیس شوند و شستشوى آنها به صورت 
خشک امکانپذیر است، دو راه خواهید داشت: ابتدا اینکه براى مدتى از 
این لباس ها استفاده نکنید. راه دوم نیز این است که از مواد خشکشویى 
گرانقیمت استفاده کرده و در هر نوبت آنها را با این مواد ضدعفونى کنید.

دردسر نگهدارى از کفش و لباس 
در روزهاى کرونایى

دانشیار دانشــگاه علوم پزشــکى ایران، در خصوص سرماخوردگى و 
همچنین بیمارى کووید- 19 در روزهاى گرم سال، توضیحاتى ارائه 

کرد.
بابک مهشید فر، با عنوان اینکه سرماخوردگى در فصول گرم سال هم 
اتفاق مى افتد، گفت: علت سرماخوردگى، کاهش دما نیست. بلکه دلیل 
آن، تهویه نامناسب اســت. این متخصص طب اورژانس افزود: تهویه 
نامناسب در مکان هاى بسته باعث مى شود بازدم افراد موجب بیمارى 

شود.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى ایران، در خصوص تأثیر 
گرما بر کاهش بیمارى کووید- 19، گفت: تحقیقات نشان مى دهد که 

افزایش دما تأثیرى در کاهش این بیمارى ندارد.
مهشیدفر ادامه داد: آنچه باعث پیشگیرى از انتقال ویروس مى شود، 

رعایت فاصله گذارى اجتماعى و پروتکل هاى بهداشتى است.
این متخصص طب اورژانس، بر ضرورت استفاده از ماسک در فضاهاى 
بسته و محیط هایى که تجمع زیاد اســت، تأکید کرد و گفت: رعایت 
فاصله گذارى اجتماعى و همچنین استفاده از تهویه مناسب در محیط 

هاى بسته، مى تواند از انتقال بیمارى جلوگیرى کند.

تأثیر گرما روى سرماخوردگى و 
کرونا

خیلى چیزها، از سیســتم هاى تهویه منزل تــا داروهایى که مصرف 
مى کنید، روى بینایى تان اثر مى گذارد. در ادامه به تعدادى از آنها اشاره 

مى کنیم.
چشمتان را مى مالید

هنگام خستگى  وسوسه مى شوید که چشمتان را بمالید؛ اما باید این را 
بدانید که مالیدن بیش از حد چشم ها مى تواند احتمال ابتال به نازك شدن 
یا قوز قرنیه (کراتوکونوس) یا سرعت پیشرفت قوز قرنیه را به ویژه در 

کودکان افزایش دهد.
در تابستان کولرتان را خیلى زیاد مى کنید

کولر هم مانند بخارى مى تواند رطوبت نسبى را در یک اتاق کاهش دهد 
و این عاملى براى افزایش خشکى چشم است. طبق نظر متخصصان 
خشکى پیشرفته چشم مى تواند منجر به اختالل در بینایى شود، بنابراین 
حتمًا دماى کولرتان را پایین  بیاورید و از قطره هاى چشمى براى رفع 

خشکى چشم استفاده کنید.
پاك  کننده هاى آرایشى

ســعى کنید پاك کننده هاى آرایشى را از چشــمانتان دور نگه دارید. 
پاك کننده هاى آرایشى مقادیر زیادى کلرید بنزالکونیوم دارند که براى 
چشم ها سمى است و قرار گرفتن در معرض این ماده شیمیایى مى تواند 

باعث ناراحتى، التهاب و آسیب به بافت هاى چشمى شود.
مژه مصنوعى

اگر از آن دسته افرادى هســتید که از مژه هاى مصنوعى زیاد استفاده 
مى کنید باید بگوییم که چسب مورد اســتفاده براى اتصال این مژه ها 
مى تواند حاوى مواد سمى باشد و عالوه بر این، خود مژه هاى مصنوعى 
نیز مى تواند مانند یک کیســه خواب گرم بــراى باکترى ها و مایت ها 

عمل کند.

مراقب بینایى تان باشید

متخصص گوش و حلق و بینى گفت: دلیل خارش مداوم گوش التهاب 
کانال خارجى گوش است.

سیدجواد محمدى، متخصص گوش و حلق و بینى در پاسخ به پرسشى 
درباره علت احساس بسته بودن مجراى گوش اظهار کرد: علت بسته 
شدن گوش عمدتاً جرم داخل گوش است که افراد مى توانند با مراجعه به 
پزشک و شستشوى گوش این عارضه را برطرف کنند. وى درباره علت 
خارش مداوم گوش گفت: دلیل این موضوع التهاب کانال خارجى گوش 
اســت، در افراد دیابتیک یا افرادى که زیاد از گوش پاك کن استفاده 
مى کنند این عارضه بیشتر مشاهده مى شود، توصیه مى شود این افراد 
قطره بتامتازون را یک هفته در گوش بچکانند در صورت بهتر نشدن 

به پزشک مراجعه کنند.
این متخصص گوش و حلق و بینى با بیان اینکه براى شناسایى دلیل 
ِوزِوز گوش باید شنوایى سنجى صورت گیرد، اظهار کرد: گاهى مواقع 
این موضوع به دلیل آلرژى و اســترس ایجاد مى شود و الزم است این 
افراد روزى چندین بار دهان خود را ببندند، بینى خود را بگیرند و آب دهان 
را چندین برابر در روز قورت بدهند این احســاس برطرف خواهد شد، 
استرس، وجود ِجرم، استفاده بیش از حد از هدفون و تومورهاى عروقى 

از جمله دالیل وزوز گوش است که باید توسط پزشک بررسى شود.

علت خارش مداوم گوش چیست؟

آیا واقعاً دلیل کابوس هاى خود را مى دانید؟

فقدان مدارك
ســند کمپانــى خــودرو ســوارى پــژو تیــپ 
206 مــدل 1383 بنزینــى بــه شــماره موتــور
 FSS 14931728 10 و شماره شاسى 83660449 به 
شماره پالك 13 –435 ج 13 متعلق به  نقى اسماعیلى 
به شماره ملى 1291018336 فرزند مصطفى مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

بسیارى از مردم مى دانند که مصرف گردو مى تواند به کاهش وزن کمک کند. اما نتایج یک پژوهش تازه نشان مى دهد خوردن گردو با کاهش 
فشار خون به مقابله با بیمارى هاى قلبى کمک مى کند.

گردو حاوى مقدار زیادى اسید چرب امگا 3 بوده که نقش مهمى در کاهش فشــار خون دارد. پژوهش هاى جدید انجام شده در دانشگاه ایالتى 
پنسیلوانیا حاکى است گردو مى تواند سیستم قلبى و عروقى انسان را هم سالم نگهدارد.

آزمایشى که در این زمینه بر روى 45 داوطلب 30 تا 65 ساله صورت گرفته، حاکى است مصرف گردو هم باعث کاهش وزن آنها شده، هم فشار 
خون آنان را کمتر کرده و هم به کاسته شدن از فشار مغز، میزان کلسترول و سفتى شریان هاى بدن انجامیده است که این مسائل به کاهش خطر 
سکته قلبى منجر مى شود. پژوهشگران معتقدند همه این خواص مفید به علت وجود امگا 3 در گردو نیست و احتماًال نوعى خاص از فیبر در گردو 

وجود دارد که باعث تمامى این ویژگى هاى مثبت در این میوه شگفت انگیز شده است.

به جنگ بیمارى هاى قلبى بروید
ش 

لتى 

شار 
خطر 
ردو 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

مردم! از آنچه خداوند بیان داشــته بهره گیرید و از پنــد و اندرزهاى خدا 
پند پذیرید و نصیحت هاى او را قبول کنید، زیرا خداوند با دلیل هاى روشن، 
راه عذر را به روى شــما بسته و حجت را بر شــما تمام کرده است و اعمالى 
که دوســت دارد بیان فرموده و آنچه کراهت دارد از آن معرفى کرد، تا از 
خوبى ها پیروى و از بدى ها دورى گزینید. آگاه باشید! چیزى از طاعت 
خدا نیست جز آنکه با کراهت انجام مى شود و چیزى از معصیت خدا نیست 

موال على (ع)جز اینکه با میل و رغبت عمل مى شود.
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تفاهم نامه همکارى  علمى، پژوهشى و فناورى میان 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد و اتحادیه صنف 

طال و جواهر استان اصفهان امضا شد.
معاون پژوهش و فناورى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد در حاشیه این مراســم، جزئیات تفاهم نامه 
همکارى  علمى، پژوهشــى و فناورى در راســتاى 
راه اندازى و توسعه سراى نوآورى صنعت ساخت طال 

و جواهر در این دانشگاه را تشریح کرد.
دکترحمید منتظرالقائم گفت: ایــن تفاهم نامه میان 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد و اتحادیه صنف 

طال و جواهر استان اصفهان امضا شد.
معاون پژوهش و فناورى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد، ایجاد و توسعه بسترهاى علمى و پژوهشى 
مورد نیاز در راستاى فعالیت ســراى نوآورى، توسعه 
فناورى در زمینه صنعت ساخت طال و جواهر، جذب 
و حمایت از ایده هــا و طرح هاى فناورانــه با قابلیت 
تجارى ســازى و ارزش آفرینى، تأمین زیرساخت ها 
و تجهیزات مــورد نیاز براى تجارى ســازى طرح ها 
و محصوالت مصــوب طرفین، ســرمایه گذارى و 
حمایت هاى مشترك از طرح هاى نوآورانه و استفاده 
از امکانــات و ظرفیت هاى یکدیگر ازجمله شــبکه 
متخصصــان و توانمندى هــاى تیمــى را ازجمله 

زمینه هاى همــکارى میان این دانشــگاه و اتحادیه 
صنف طال و جواهر استان اصفهان برشمرد.

دکترمنتظرالقائم ادامه داد: رشــته هاى دانشگاه آزاد 
اســالمى نجف آباد امکان همکارى با این ســراى 
نوآورى را خواهند داشــت و مى توان رشته هاى فنى 
و مهندســى مانند مهندســى مکانیک، متالورژى، 
برق، علوم پایه، شیمى، محیط زیست و حتى حقوق، 
مدیریت و علوم انســانى، هنــر و طراحى صنعتى و 
رشته هاى پزشکى را در این سراى نوآورى درگیر و از 

ظرفیت هاى آنها استفاده کرد.
رئیس اتحادیه صنف طال و جواهر استان اصفهان نیز 
با اشاره به وجود ظرفیت هاى بسیار زیاد در بازار طالى 
اصفهان و وجود 1300 کارگاه طال در استان اصفهان 
از افتتاح نمایشگاه و بازارچه تراش سنگ هاى قیمتى 

در آینده نزدیک خبر داد.
هوشنگ شیشه بران افزود: این اتحادیه آماده همکارى 
با دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد به عنوان 
نخستین مرکز دانشــگاهى عالقه مند به فعالیت در 
این زمینه اســت و امیدواریم با همــکارى این واحد 
دانشگاهى بتوانیم بســیارى از مشکالت موجود در 
صنعت طال از مباحث حســابدارى و حقوقى گرفته 
تا طراحى و ســاخت تجهیزات، زیورآالت و برخى از 

زمینه هاى مغفول در کشور از جمله سنگ هاى قیمتى، 
تست و شناسایى جواهرات و ... را برطرف کنیم.

این مسئول به وجود آزمایشگاه هاى اکرودیته و همکار 
استاندارد در این اتحادیه اشاره کرد و توضیح داد: این 
اتحادیه آمادگى الزم براى تعامل در زمینه اســتفاده 
دانشــجویان و استادان دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد از امکانات و ظرفیت هاى این آزمایشگاه ها 

را دارد.
وى با بیان اینکه بسیارى از افراد شاغل در این صنف 
از قبیل فروشندگان ویترینى طال و جواهر و همچنین 
کارگران مرتبط با این حرفه با معضل بیکارى مواجه 
شده اند، خاطرنشان کرد: تا زمانى که تولید و صادرات 
رونق نداشته باشد این بیکارى نیز ادامه خواهد یافت 
و نقش دانشگاه در ایجاد زمینه هاى جدید و فکرهاى 
خالق در این عرصه در راســتاى رفع این مشکالت 

راهگشاست.
رئیس اتحادیه صنف طال و جواهر اســتان اصفهان 
تأکید کرد: این اتحادیه تفاهم نامه هاى متعددى را با 
کشورهاى خارجى به امضا رسانده، اما متأسفانه تاکنون 
هیچ گونه تفاهم نامه اى با مؤسسات داخلى کشور امضا 
نشده و این نخستین و تنهاترین تفاهم نامه دانشگاهى 

است، امیدواریم این همکارى تداوم یابد.

جزئیات تفاهم نامه راه اندازى سراى 
نوآورى «صنعت ساخت طال و جواهر»

چشم ایران به آسمان


