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مهارت نه گفتن را قبل از صدمه خوردن بیاموزیدتولید ساالنه 70 میلیون مترمربع فرشواکنش صابر ابر به عطر نوید محمدزاده جانبازان شیمیایى در قرنطینه کامل هستند؟ به یاد حضور گرجستانى در شاهین سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کروناى «تابستانه» 
به نفعمان است؟

کرونا جوانان اصفهان را هدف گرفته است
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واقعیت به زنجیر کشیدن 
یک کودك در کاشان 

مصدومان سپاهان 
به بازى سایپا مى رسند

قیمت مرغ 
از 16 هزار تومان 
کمتر نمى شود شدت گرفتن 5

جلب و دستگیرى 
مشموالن غایب  

«در تابستان کرونا بگیرید به نفعتان است!» این 
جمله ساده و خطرناك مدتى است در جامعه رواج 
پیدا کرده و نقل محافل مردم شده؛ جمله اى که 
مى تواند زمینه شیوع هرچه بیشتر کرونا باشد و 

افراد بیشترى را به کام مرگ بکشاند.

رئیس اداره ســرمایه انسانى ســرباز ستاد کل 
نیروهاى مسلح گفت: امسال جلب و دستگیرى 
مشــموالن غایب با شــدت بیشــترى در حال 

اجراست.
امیر دریادار دوم غالمرضا رحیمى پور در خصوص 
جلب و دستگیرى مشموالن غایب سربازى اعالم 
کرد: امسال بحث جلب و دستگیرى مشموالن 
غایب شدت یافته و این امر با سختگیرى بیشترى 

در استان ها در حال اجراست.
رئیس اداره ســرمایه انســانى ســرباز ستادکل 
نیروهاى مســلح تصریح کرد: مشموالن غایب 

سربازى پس از...
4

هزاران نقطه خطرآفرین در سطح شهر اصفهان وجود داردهزاران نقطه خطرآفرین در سطح شهر اصفهان وجود دارد
تصویر تکان دهنده اى که مدیرعامل آتش نشانى از وضعیت برخى نقاط شهر داده استتصویر تکان دهنده اى که مدیرعامل آتش نشانى از وضعیت برخى نقاط شهر داده است
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گزارش قابل تأمل معاون دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از روند جدید شیوع بیمارى کووید - 19

مهراب قاسم خانى 
سر به راه شد!
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

روزانه 
چند اصفهانى 

پالسماى کوویدى
 اهدا مى کنند؟

آیا «نوستراداموس» کرونا را پیشگویى کرده بود؟
454 سال از درگذشت جنجالى ترین پیشگوى تاریخ جهان گذشت
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آژاکس وعلیرضا؟ آژاکس وعلیرضا؟ 
نه ممنوننه ممنون

4

ذوب آهن- پیکان؛ امروز در فوالدشهر

ببینیم چکاره اى آقاى بوناچیچ
تیم فوتبال ذوب آهن در هفته بیست و ســوم رقابت هاى لیگ برتر 

میزبان تیم پیکان است.
 هفته بیست و ســوم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، 
امروز شنبه 14 تیرماه با برگزارى سه دیدار آغاز مى شود که در یکى از 

این رقابت ها، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه...

ج 

2



0202جهان نماجهان نما 3795شنبه  14 تیر  ماه   1399 سال هفدهم

رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ستاد کل نیروهاى مسلح 
گفت: امسال جلب و دستگیرى مشموالن غایب با شدت 

بیشترى در حال اجراست.
امیر دریادار دوم غالمرضــا رحیمى پور در خصوص جلب 
و دستگیرى مشموالن غایب سربازى اعالم کرد: امسال 
بحث جلب و دستگیرى مشموالن غایب شدت یافته و این 

امر با سختگیرى بیشترى در استان ها در حال اجراست.
رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ستادکل نیروهاى مسلح 
تصریح کرد: مشــموالن غایب ســربازى پس از جلب و 
دستگیرى به دادگاه اعزام شده تا به وضعیتشان رسیدگى 
شود و بعد از دادگاه به خدمت فرستاده مى شوند. وى با تأکید 

بر اینکه جلب و دستگیرى مشموالن غایب با قوت بیشترى 
در حال اجراست، از مشموالن غایب درخواست کرد که هر 
چه سریع تر وضعیت خدمتى خود را تعیین تکلیف کنند و 
منتظر طرح خرید خدمت در آینده نباشند، چرا که ستاد کل 
برنامه اى براى جریمه مشموالن غایب در دستورکار ندارد 

و این طرح کامًال منتفى شده است.
 رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ستاد کل نیروهاى مسلح 
خاطرنشان کرد: مشموالنى که تا یکسال غیبت کرده باشند، 
سه ماه اضافه خدمت سنواتى دریافت کرده و مشموالنى 
که غیبتشان بیش از یکسال باشد، عالوه بر اعزام به دادگاه 

شش ماه اضافه خدمت سنواتى خواهند داشت.

شیوع ویروس کرونا در کشور، مسئوالن را مجبور به ایجاد 
برخى محدودیت هاى تــرددى کرد. این محدودیت ها در 
ماه هاى گذشته به حدى بود که حتى خارج شدن از خانه 

براى کار هاى غیرضرورى ممنوع بود.
از ایــن محدودیت ها به عنوان «قرنطینه» یاد مى شــود 
و همین مسئله باعث شــد بار دیگر با انتشار چند عکس، 
توجهات در شبکه هاى اجتماعى به سوى جانبازانى جلب 
شود که بر اثر مصدومیت شیمیایى، بیش از 30 سال است 
که در قرنطینه هســتند. اما آیا واقعاً جانبازان شیمیایى در 
قرنطینه هستند؟ ســعید عطارى گفت: برخى از جانبازان 
شیمیایى مشکالت ریوى حاد دارند، بنابراین نفس کشیدن 

آنها سخت است و از دستگاه هاى تنفسى و کپسول هاى 
اکســیژن کمک مى گیرند. وى افزود: قرنطینه بودن این 
جانبازان، به معناى حبس بودن آنها در خانه نیست و تنها 
به این دلیل ایــن لفظ به کار مى رود که ایــن افراد داراى 
محدودیت ها و مشکالتى براى جابه جایى کپسول هاى 
اکسیژن هستند. این مقام مسئول در بنیاد شهید با اشاره 
به وضعیت آب و هوایى کشور بیان کرد: آلودگى هوا یکى 
دیگر از عواملى است که باعث ایجاد محدودیت براى این 
افراد مى شود. به طورى  که برخى از جانبازان براى تنفس 
راحت تر مجبور به اقامت در شهر هاى شمالى که هوا رطوبت 

دارد، مى شوند، اما قرنطینه نیستند.

شدت گرفتن جلب و دستگیرى 
مشموالن غایب  

جانبازان شیمیایى در قرنطینه 
کامل هستند؟

واقعاً انصاف نیست...!
  برترین ها | انتخاب چنــد هنرمند ایرانى 
براى عضویت در آکادمى اسکار با واکنش منفى 
کاربران فضاى مجازى رو به رو شد. از جمله نرگس 
آبیار، نویسنده و کارگردان فیلم هایى چون «شیار 
143»، «نفس» و «شــبى که ماه کامل» شد در 
شاخه نویسندگى به عضویت آکادمى اسکار درآمده 
که انتقاداتى را به دنبال داشــته است. یک کاربر 
توییتر نوشــت: «واقعاً انصاف نیست نرگس آبیار 
عضو آکادمى اسکار باشه ولى "جانى دپ" عضو 

هیئت ژورى جشنواره فجر نباشه.»

گرجستانى کرونا نداشت
  میزان | فرزند ســیروس گرجســتانى، 
بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون درباره درگذشت 
این هنرمند کشورمان گفت: پدرم صبح روز پنج 
شنبه بدون داشتن هیچگونه زمینه بیمارى بر اثر 
سکته قلبى در منزل درگذشت. سیاوش گرجستانى 
درباره اینکه آیا گرجستانى داراى بیمارى کرونا بوده 
یا خیر اظهار کرد: پدر کامًال حالش خوب بود و به 
کرونا مبتال نشده بود. سیروس گرجستانى بازیگر 
تئاتر، سینما و تلویزیون ایرانى بود که در 25 اسفند 

1323 در بندر انزلى متولد شد.

رمان جدیددولت آبادى 
«نشر چشمه» به تازگى دست    ایران آرت |
به انتشار رمان جدیدى از محمود دولت آبادى به نام 
«اسب ها، اسب ها از کنار یکدیگر» زده است که این 
اثر طى روزهاى آینده راهى بازار نشر خواهد شد. 
طبق شنیده ها این رمان به مفهوم پدر مى پردازد 
و قهرمان رمان یک پدر اســت. دولت آبادى این 
رمان را سال گذشــته تحویل «نشرچشمه» داده 
است. رمان «اســب ها، اسب ها از کنار یکدیگر»،  
اثر محمود دولت آبادى در 129 صفحه و به بهاى 

30هزار تومان راهى بازار نشر خواهد شد.   

ماجراى امحاى آب
روز چهارشنبه 7000    روزنامه اعتماد |
ُتن هندوانه صادراتی ایران به ترکیه به دلیل افزایش 
چهار برابري تعرفه و بســته شدن مرزها به علت 
شیوع کرونا امحا شد. شــاید در نگاه اول موضوع 
تنها از بین رفتن یکی از محصوالت کشــاورزي 
کشور باشــد اما در واقع مسئله وراي امحاي چند 
هزار ُتن هندوانه است؛ از بین رفتن 2 میلیارد لیتر 
یا 2 میلیون مترمکعب آب کشــور. آمار ارائه شده 
توسط وزارت جهاد کشــاورزي نشان می دهد در 
سال گذشته حدود 5 میلیارد مترمکعب محصوالت 
آب بر صادر شــده که البته در شرایط تنش شدید 
آبی و افزایش 20 درصدي مصرف روزانه آب در 
شــرایط کرونا، می تواند کاهش منابع آبی کشور 

را سرعت دهد.

افزایش عجیب  قیمت برنج
  میزان | دبیــرکل اتحادیه بنکــداران 
موادغذایــى از افزایــش حــدود 130 درصدى 
قیمت برنج خارجى در بازار خبــر داد و گفت: هر 
کیلوگرم برنج خارجى از 7200 تومان به 16 هزار 
و 500 تومان رسیده است. قاسمعلى حسنى درباره 
وضعیت بازار موادغذایى اظهار کرد: پس از افزایش 
قیمت هاى افسارگسیخته اى که پس از عید آغاز 
شــد در اوایل ماه مبارك رمضان در برخى اقالم 
شاهد افزایش 20 درصدى قیمت ها در بازار بودیم.

ماسک زدن اجبارى در بانک  
دبیر شــوراى هماهنگى بانک هاى    پانا |
دولتى و نیمه دولتى اعالم کرد استفاده از ماسک 
در بانک ها بــراى کارکنان ومراجعــه کنندگان 
از 15 تیر99 الزامى اســت. علیرضا قیطاســى از 
مشتریان محترم بانک ها خواست که از خدمات 
غیرحضورى بانک ها استفاده کنند و در مواردى 
که نیاز به مراجعه به شعب بانک  ها دارند از ماسک 

استفاده کنند.

اصالً به انتخابات فکر نمى کنم!
  برترین ها | محمود احمدى نــژاد در گفتگو با 
نشریه «سرزمین پویا» درباره انتخابات ریاست جمهورى 
1400 اظهارنظر کرد. رئیس جمهور پیشــین ایران در 
پاسخ به این سئوال که پیش بینی شما از انتخابات 1400 
چیست؟ گفت: من اصًال به انتخابات فکر نمی کنم. شما 
امروز را باید داشته باشید. یعنی یکسال زمان کمی است؟ 
خیلی اتفاقات بزرگی در یکسال می تواند بیافتد. از حاال 
انتخابات را انداختند وســط که امسال فراموش بشود! 
االن در اقتصاد چه می گذرد؟ االن چه تصمیماتی دارد 
گرفته می شود؟ االن کجاها دارد از بین می رود؟ کدام 
ساختارها دارد نابود می شــود؟ چه آسیب هایی دارد به 

کشور وارد می شود؟

پلمب مطب  و داروخانه به دلیل 
بى عفتى

حجت االسالم سید عبدالمهدى    عصر ایران|
موسوى، رئیس کل دادگسترى استان مرکزى گفت: 
اینکه کارکنان یک نهاد دولتى با خانم مراجعه کننده 
محجبه برخورد درستى نداشته باشند و در مقابل نسبت 
به حل مسئله یک خانم بدحجاب سر از پا نمى شناسند 
در نظام اســالمى پذیرفتنى نیســت. وى اظهار کرد: 
فعالیت داروخانه ها و مطب هاى پزشــکان نیز باید در 
اولویت قرار گیرد و در صورت مشاهده هرگونه بى عفتى 
و برهنگى بعــد از یک نوبت تذکر مطــب یا داروخانه 

مذکور مهر و موم شود.

دوره آموزشى 2 ماهه شد
معاون تربیت و آمــوزش ناجا از تغییر دوره    پانا |
آموزش رزم مقدماتى از یک ماه به دو ماه خبر داد. سردار 
حبیب ا... جان نثارى در تشریح جزئیات این خبر اظهار 
کرد: به دلیل ضرورت اســتفاده از کارکنان وظیفه در 
مأموریت هاى محوله و نیز کیفى ســازى آموزش ها، 
با رعایت پروتــکل هاى بهداشــتى از روز 12 تیر ماه، 
دوره آموزش رزم مقدماتى ســربازى از یک ماه به دو 

ماه تغییر یافت.

حال استاندار قم خوب است
رئیس دانشگاه علوم پزشکى قم از روند    ایسنا|
درمانى استاندار قم و حال عمومى وى اعالم رضایت 
کرد. دکتر قدیر، از اســتاندار قم که به ویروس کرونا 
مبتال شده اســت عیادت و روند درمان دکتر سرمست 
را بررسى کرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکى قم، گفت: 
حال عمومى دکتر سرمست مناسب است و باید تا زمان 

منفى شدن تست کرونا در قرنطینه به سر ببرند.

افزایش 121 درصدى 
قیمت مسکن 

بررســى آمار رســمى وزارت راه و    تسنیم|
شهرسازى حاکى از آن است که از مهرماه 97 تا خرداد 
99 قیمت مسکن در تهران 121 درصد افزایش یافته 
است.  بر اساس آمار منتشر شده وزارت راه و شهرسازى 
از بازار مسکن در مهرماه ســال 97 متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مســکونى در تهران هشــت میلیون و 
633 هزار تومان بود. مطابــق جدیدترین آمار وزارت 
راه و شهرســازى در خرداد ماه امسال، متوسط قیمت 
یک مترمربع آپارتمان به 19 میلیون و 71 هزار تومان 

افزایش یافته است.

کرونا جان یک شهردار را گرفت 
معاون رئیس    باشگاه خبرنگاران جوان |
مرکز ارتباطــات و امور بین الملل شــهردارى تهران 
از فوت عبدالرضا داوودى، شــهردار ناحیه 4 منطقه 6 
تهران بر اثر ابتال به کرونا خبر داد. مجتبى تقوى نژاد در 
صفحه شخصى خود در توییتر نوشت: «دکتر عبدالرضا 
داوودى،  شهردار ناحیه 4 منطقه 6 روز چهارشنبه بر اثر 
ابتال به کرونا درگذشت. در هنگام آغاز پروژه گیشا در 
جلسات مختلف، شاهد تالش و پشتکار جدى اش بودم. 
تصویر کودکان خردسال روى میزش از عصر جلوى 

چشمانم است.»

خبرخوان

بنا به برخى روایت ها، روز پنج شــنبه اى که گذشت(2 
ژوئیه) سالروز مرگ «نوستراداموس»، پیشگوى مشهور 
فرانسوى بود. حواشى بسیارى در مورد این شخص وجود 
دارد و پیشگویى هاى بســیارى به نوستراداموس نسبت 
داده شده است. بسیارى از این پیشگویى ها اشتباه و برخى 

نیز واقعاً از زبان نوستراداموس بیان شده اند.
با این حال، کتب نوســتراداموس در مورد پیشگویى ها 
و تحقق بعضى از اینها باعث شــده این شخص در طول 

تاریخ تبدیل به یک افسانه شود. 
«میِشل دو نُْســْتِردام» متولد 14 یا 21  دسامبر 1503 و 
فوت شده در ژوئیه 1566 است. میشل هنگام تحصیل 
به نجوم و ریاضیات عالقه بسیارى نشان مى داد. در سال 
1550 نخستین تقویم نجومى را که در آن پیشگویى هایى 
درباره رخدادها و اوضاع جوى ســال بعد انجام شده بود، 
منتشر کرد. در این سالنامه براى نخســتین بار نام وى 
«نوستراداموس» و شغل و زمینه مورد عالقه اش، پزشک 
و آستروفیل (یعنى دوستدار ستارگان یا نجوم) آورده شد.

نوستراداموس از سال 1554 یادداشــت هاى خود را به 
صورت دوبیتى نوشت. صد دوبیتى نخست خود را با نام 
«صد شعر»، در 1555 منتشــر کرد. در همین نوشته ها 
بود که او پیشــگویى هاى خود را به صورت بسیار مبهم 
و به صورت ادبى بیان مى کند. در ســرآغاز این اشعار که 
خطاب به پسرش «سزار» نوشته  است؛ تأکید مى کند که 
سرنوشت بشر و آینده جهان را از روى حرکات ستارگان 
مى توان پیشــ گویى کرد و اینکه هر دو بیتى او گویاى 
رخدادى ا ست که در آینده دور یا نزدیک رخ خواهد داد. 

تعداد این پیشگویى ها به 965 عدد مى رسد.
نوستراداموس قید مى کند که در پیشگویى هایش رمزها و 
محاسبه هایى دارد که هر کس توانایى درك آنها را ندارد. 
این رمزها را او در نامه اى که به «هانرى دوم» پادشــاه 

فرانسه نوشته، توضیح داده است.
در ســال 1566 بیمارى نقرس که سال ها باعث رنجش 
نوســتراداموس شــده بود، به ورم یا آب آوردگى تبدیل 
شد.گفته مى شود که وى در عصر روز 1 ژوئن، منشى خود 
«جین دى چاوینکى» را فراخواند و به او گفت: «تو هنگام 
طلوع خورشید مرا زنده نخواهى دید.» ظاهراً صبح روز بعد 
بدن بى جان نوستراداموس در کف اتاق نزدیک تختش و 

میز افتاده بوده است.
اشعار نوستراداموس بسیار مبهم هستند و همین امر باعث 
شده تطبیقشان بر موارد مختلف آسان باشد. اشعار کتاب 
نوســتراداموس در مورد بالیاى مختلف هستند (تقریبًا 
تمامى آنها فاقد زمان مشخص هســتند).  این امراض 
شامل سرایت مریضى، زمین لرزه، جنگ، سیل، حمله، 

جنایت، نبرد و بسیارى دیگر از حوادث مشابه هستند. در 
برخى از دوبیتى ها این بالیا به صورت کلى آورده شده اند 
و در برخى دیگر در ارتباط با شــخصى خــاص یا افراد 
معدودى عنوان شده اند. بعضى تنها مربوط به یک شهر 

هستند و برخى چندین شهر یا کشور را شامل مى شوند.
شهرت نوستراداموس در این ســال ها بیشتر از گذشته 
شده است. این شهرت به این علت است که نویسندگان 
غربى در دهه هاى گذشته سعى کردند این امر را تبلیغ 
کنند که نوستراداموس توانســته در این سال ها وقایع 
مختلفى را پیش بینى کند. طبق گفته برخى نویسندگان، 
نوستراداموس توانسته وقوع جنگ جهانى دوم و ظهور 
«هیتلر»، سقوط «صدام»، مرگ برادران «کندى» و 11 

سپتامبر را پیش بینى کند.
منتقدان نوســتراداموس مى گویند که او بســیار گنگ 
و مبهم حــرف زده و وقایــع باال فقط برداشــت هایى 
کلى از حرف هاى او هســتند. این افــراد معتقدند که 
وقتى یک شــخص مبهم و دوپهلو حــرف مى زند هر 
برداشــتى از آن مى توان داشــت و این برداشت ها به 

هیچ وجه علمى و منطقى نیستند. در مقابل، طرفداران 
سرسخت نوستراداموس مى گویند که یکسرى اصول بر 
نوشته هاى نوستراداموس حاکم است و او به هیچ وجه 
بدون قاعده حرف نزده. اینهــا تأکید دارند که اگر قواعد 
و قوانین کدگذارى نوشته هاى او شناخته شود، مى توان 
معناى کالم او و پیش بینى هایش را فهمید. در مقابل این 
رأى، مخالفان تأکید دارند که هنوز این کدگذارى کشف 
نشده و پیش بینى هاى بیرون آمده از نوشته هاى این فرد 

چیزى جز یکسرى حدس و گمان نیست. 
بعد از شــیوع کرونا از چین بســیارى تأکید کردند که 
نوستراداموس در دوبیتى هاى خود این واقعه را پیشگویى 
کرده است. آنها یک دوبیتى را براى اثبات حرف خود به 

عنوان شاهد آورده و آن را چنین تفسیر مى کنند:
«در سال دوقلو (2020)/ ملکه اى تاجگذارى مى کند/ از 
شــرق (چین) / که بالى (ویروس) خود را مى گستراند/ 
در ســرزمین هفت دره (ایتالیا) / تبدیل به غبار مى کند 
(مى کشــد) / آنها که در گرگ و میش اند (افراد مسن) 
/ و در ســایه ویرانه ها به اوج مى رســد (نابودى کامل 

اقتصاد)...»
به خوبى مشخص است که پیشگویى باال ربطى به کرونا 
ندارد و نویسندگان عبارات کلى باال، تاجدار و شرق را با 
عبارات مشخص ویروس، کرونا و چین جابه جا کرده اند.
از این گونه پیشگویى ها در این چند ماه بسیار زیاد بوده 
است. وبگاه انگلیسى «اکسپرس» مدتى پیش در خبرى 
مدعى شده که طبق ادعاى یک نمادشناس و روانشناس 
به نام «کریگ پارکر»، نوستراداموس پیش بینى هایى 
را براى سال جدید داشته است. پارکر مدعى است که بر 
اساس متون نوســتراداموس «دونالد ترامپ» در سال 
جارى ترور مى شــود. همچنین یک جنــگ بزرگ در 
خاورمیانه رخ خواهد داد و تغییراتــى در زمینه روابط با 

روسیه به وقوع خواهد پیوست.
همچنین طبق گفته برخى نمادش ناس ها، نوستراداموس 
براى سال 2020 پیشگویى هاى دیگرى نیز دارد از جمله 
رواج سفر انسان به فضا، نزدیک شدن یک شهاب سنگ 
بزرگ به روسیه و حتى تهدیدى داخلى علیه رهبر روسیه 

(مثل ترور) از جمله این پیشگویى هاست.

454 سال از درگذشت جنجالى ترین پیشگوى تاریخ جهان گذشت

آیا «نوستراداموس» کرونا را پیشگویى کرده بود؟

روزنامه «خراســان» به نقل از مدیر کل موزه ها اعالم 
کرد هم اکنون نشانه اى از هدایایى که در دوره ریاست 
جمهورى احمدى نژاد توسط وى دریافت شده است، در 

دست نداریم.
محمدرضا کارگر با اشــاره به اینکه  در دوره ریاســت 
جمهورى ســیدمحمد خاتمى، مصوبه اى توسط دولت 
تصویب  شــد که رؤســاى جمهور موظف هستند آثار و 
هدایاى دریافتى خود را به کتابخانه و مرکز اســناد ملى 
تحویل دهند، به دوره ریاست جمهورى محمود احمدى 
نژاد اشاره کرد و گفت: «در دوره آقاى احمدى نژاد، مصوبه 
دوره قبل نقض و در مصوبه اى جدید بیان مى شــود که 
هدایاى رئیس جمهور متعلق به خودش است و در نهایت 
خود رئیس جمهور در این خصــوص تصمیم مى گیرد. 

به این دلیل اســت که اکنون نشانه اى از هدایایى که در 
دوره ریاست جمهورى احمدى نژاد توسط رئیس جمهور 

دریافت شده است، در دست نداریم.»
وى تصریح کرد: «گفته مى شود، بخشــى از این هدایا 
توسط شخص ایشان برده شده و بخشى از هدایا به حرم 

حضرت امام خمینى(ره) اهدا شده است.»
کارگر در خصوص وضعیت پرونده اى که به دوره احمدى 
نژاد بازمى گردد و گفته مى شــود در آن زمان چند اثر از 
هدایاى دوره ســیدمحمد خاتمى به سرقت رفته است، 
اذعان کرد: «طى سال هاى گذشــته ادامه و پیگیرى از 
سوى نهاد ریاست جمهور در این خصوص ندیدم و فکر 
مى کنم این پرونده بسته شده است. این پرونده هیچ گاه 

به ما ارجاع داده نشد.»

مرضیه شفاپور، دبیرساماندهى مد چندى پیش گفته بود 
در حال حاضر دنیا به سمت پوشیدگى پیش مى رود؛ او این 
بار در نشست خبرى نمایشگاه عفاف و حجاب، نظرش را 
درباره واکنش هاى نشان داده شده نسبت به این اظهاراتش 

بیان کرد.

شفاپور مى گوید: اگر دوســتانى که هجمه وارد مى کنند؛ 
جستجو و بررسى انجام دهند متوجه مى شوند که در واقع 
جوانان به این سمت پیش مى روند و شاید نوع پوشیدگى 
آنها با ما متفاوت باشــد اما در نهایت به این ســمت پیش 
مى روند. ضمــن آنکه من در صحبت هایــم نوع طراحى 
را در نظر نداشــتم بلکه مقصود من نوع سوزن دوزى ها و 

دوخت هاى ایرانى بود.
وى مى گوید: براى مثال گروه موسیقى به نام BTS از کره 
جنوبى که بسیار پر طرفدار اســت از «بته جقه اصفهان» 
براى پوشش خود در کنسرت استفاده کرده اند . یعنى دنیا 
در حال حاضر به سمت دوخت هاى سنتى و اصیل مى رود 
و همچنین آمار صادرات ما نیز به خصوص به کشور ایتالیا 

براى صادرات سوزن دوزى هایمان بسیار باال رفته است.

رئیس اداره بهزیستى کاشان کودك آزارى شدید در مورد 
یک تبعه افغانستانى در این شهرستان را تکذیب کرد.

روز پنج شنبه از قول این مقام مسئول گفته شد که این 
کودك اوتیسمى چون والدینش قادر به نگهدارى از او 
نبودند، به شکل کامًال غیر انســانى و به دور از رعایت 
موارد بهداشــت در محلى تاریک و کثیــف به زنجیر 
کشیده و به شدت آســیب دیده بود. همچنین گفته شد 
پدر این کودك فروشــنده مواد مخدر، معتاد و در حال 
حاضر نیز متوارى بوده و مادر نیز باردار و صاحب هشت 

فرزند است.

اما ام البنین متقى نژاد، رئیس اداره بهزیســتى کاشان 
گفته در این ماجرا بحث کودك آزارى چنان که در برخى 
رسانه ها و فضاى مجازى مطرح شــده، در میان نبوده 
است بلکه موضوع فقدان آگاهى خانواده براى نگهدارى 
از یک فرد معلول بود. وى افزود: این خانواده افغانستانى 
در واقع نمى دانستند که فرزند آنها داراى معلولیت از نوع 

اوتیسم است.
وى اضافه کرد: این پسر ده  تا 12 ساله با حکم دادستان 
به مرکز روان پزشکى اعزام شد تا پس از درمان اولیه، در 

صورت نیاز به مرکز توانبخشى شبانه روزى انتقال یابد.

اخیراً فیلمى در فضاى مجازى منتشــر شده که نمایش 
یک جنایت کامل محیط زیستى اســت. فرد اسحله بر 
دوش یک کشــتار کامل راه انداختــه و 17 خرگوش را 
براى کل کل با یک شکارچى غیرقانونى گراز، قتل عام 

کرده است.
انتشار فیلم کشتار و شکار غیرمجاز 17 خرگوش وحشى 
در استان بوشــهر موجب نگرانى دوستداران طبیعت و 
عموم مردم شــد که اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان بوشهر از شناسایى و تشکیل پرونده قضایى علیه 

متخلفان خبر داد.

فرهاد قلى نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
بوشهر در این خصوص گفت: پس از انتشار فیلم کشتار 
خرگوش وحشــى توســط متخلفان در ده روز گذشته 
اقدامات شناسایى متخلفان با همکارى همیاران محیط 
زیست انجام شــد و چند روز پس از انتشار فیلم مذکور 
متخلفا ن مذکور که ســاکن یکى از روستاهاى شمال 
استان بوشهر هستند شناسایى شدند و علیه افراد متخلف 
شکایت شد و هم اکنون پرونده در مرجع قضایى در حال 
رسیدگى است که رسیدگى تا صدور حکم قضایى علیه 

آنها ادامه خواهد داشت.

گروه BTS از «بته جقه اصفهان» استفاده مى کند! هدیه هایم مال خودم است؛ به هیچکس نمى دهم!

واقعیت به زنجیر کشیدن یک کودك در کاشان  کشتار 17 خرگوش به دلیل کل کل 2 شکارچى!



استاناستان 03033795 سال  هفدهمشنبه  14 تیر  ماه   1399

رونمایى از کارت دانشجویان 
غیر ایرانى

آییـن رونمایـى از سـفیر کارت دانشـجو بـا حضـور 
اعضاى هیات رییسـه دانشـگاه آزاد اسـالمى اسـتان 
اصفهـان، مسـئوالن و مدیـران بانـک ملـى اسـتان 
اصفهان و نمایندگان دانشـجویان غیـر ایرانى در واحد 
اصفهان(خوراسـگان) برگزار شـد. این کارت که براى 
اولین بار در دانشـگاه آزاد اسـالمى و براى دانشجویان 
غیرایرانى طراحى و اجرا شده داراى قابلیت هاى متفاوت 
و کارآمدى است که در آینده مى توان بهره بردارى از این 
کارت را براى سایر دانشجویان در استان اصفهان و حتى 

در کل کشور تعمیم داد.

اصالح شبکه آب روستاى 
کفران 

عملیـات اصالح  شـبکه آب واقـع در روسـتاى کفران 
شـهر ورزنه، به صـورت امانـى و با مشـارکت دهیارى 
کفـران،  انجـام شـد. الزم بـه ذکر اسـت کـه  اجراى 
عملیـات لوله گـذارى مذکـور از جنـس پلـى اتیلن به 
اقطار160،110،90میلى متر بوده و طـول لوله گذارى 
اجرا شـده حدود هـزار و 500 متـر بوده اسـت. هدف از 
اجراى عملیات مذکور کاهش حوادث ، توزیع عادالنه آب 
، مدیریت وهمچنین هدر رفت شبکه آب است و استفاده 
از صد در صد پتانسیل اجرایى منطقه و کاهش چشمگیر 

هزینه هاى اجرا از مشخصه هاى پروژه مذکور است.

مدارس تخریبى  نجف آباد 
فرمانـدار ویـژه نجف آبـاد گفـت: 37 مدرسـه در ایـن 
شهرسـتان بـه صـورت کامـل فرسـوده و تخریبـى 
اسـت که نیاز به بازسـازى دارد. مجتبى راعـى در آیین 
کلنـگ زنـى مدرسـه 12 کالسـه مرحـوم ایرانـژاد 
اظهارداشـت: 47 مدرسـه ایـن شهرسـتان همچنیـن 

نیازمند مقاوم سازى، بهسازى و نوسازى است.

چالش مهم در سمیرم
شهردار سـمیرم، مشـارکت پایین شـهروندان در امور 
شـهرى و اجتماعـى را یکـى از چالشـهاى مهـم ایـن 
شهرسـتان برشـمرد و گفت: تغییر ایـن ذهنیت منفى 
نسبت به این نهاد یک روزه ممکن نیست بلکه نیازمند 
کار فرهنگى جدى و اندیشه ورزانه است. کورش صابرى 
افزود: اعتماد پایین مردم به شـهردارى یک روزه ایجاد 
نشده بلکه در طول سال هاى گذشته بوجود آمده است. 
شـهردار سـمیرم اضافه کرد: زمانى مردم به شهردارى 
مراجعه مى کنند که باید عوارض پرداخت کنند یا پولى 
بپردازند، بنابراین همین موضوع در این شـرایط سخت 
اقتصادى بر بى اعتمادى مردم به شهردارى موثر است.

کشف محموله مواد افیونى
356 کیلوگـرم تریاك در بازرسـى از یک دسـتگاه پژو 
405 در اصفهـان کشـف و توقیف شـد. رئیـس پلیس 
مبـارزه با مـواد مخـدر اسـتان گفـت: مامـوران یگان 
تکاورى فرماندهى انتظامى استان حین رصد و کنترل 
محورکویرى شرق استان به یک دستگاه پژو 405 که در 
حال عبور از این منطقه بود مشکوك شده و آن را متوقف 
کردند. سرهنگ غالمحسین صفرى افزود: در بازرسى 
دقیق از این خودرو 356 کیلو تریاك کشف و 2 سوداگر 

مرگ نیز دستگیر شدند.

تولید ساالنه 70 میلیون 
مترمربع فرش 

رئیـس اداره صنعـت، معدن وتجـارت شهرسـتان آران 
وبیدگل با اشاره به اینکه این شهرستان الگویى شاخص 
در پیشتازى رونق و جهش تولید مطرح است گفت: آران و 
بیدگل با تولید ساالنه 70 میلیون مترمربع فرش ماشینى 
در رتبه نخسـت تولید فرش کشـور قرار دارد که ساالنه 
205 میلیون دالر براى شهرستان ارزآورى داشته است. 
مجتبى محلوجى افزود: شهرستان آران و بیدگل در حال 
حاضر با 810 واحـد صنعتى، براى 20 هزار نفر اشـتغال 
ایجاد کرده و با صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد 
توانسته نقش موثرى در اقتصاد و اشتغال پایدار ایفا کند.

خبر

نائب رئیس اتحادیه لوازم خانگى اصفهان با بیان اینکه 
مشــکل تولید کننده لوازم خانگى نداشتن قطعه است، 
اظهار کرد: اگر تولید کننده قبــل از این به صورت انبوه 
قطعه را از کشــور چین وارد مى کرده اســت، اکنون با 
محدودیت هایى که در پیــش رو دارد، مى خواهد این 

قطعات را در داخل تولید کند. 
علیرضا قندى تصریح کرد: همچنین برخى از این قطعه 
ســازان با محدودیت هاى ارزى رو به رو هستند و این 
براى تولید کننده مقدارى قیمت تمام شــده را افزایش 

مى دهد.
وى در ادامه عنوان کرد: به همین دلیل است شرکت هاى 

تولید کننده داخلى که ســبد کاالى لوازم خانگى تولید 
مى کنند رو به تولید انحصارى چنــد کاال مى آورند که 
قطعات تولید آن یا مربوط به خودشان و  یا در حال حاضر 

در دسترس باشد.
قندى خاطرنشــان کرد: برخى از تولید کنندگان داخلى 
متاســفانه در حال حاضــر به فروشــگاه دار مى گویند 
پول کاالى مد نظر خــود را واریز کنند، اما 10 تا 20 روز 
آینده کاال به آن ها تحویل شــود این مشکلى است که 
نه تنها براى فروشــنده جزو تاثیر گذار است بلکه براى 
مصرف کننده بازتاب منفى دارد و این معضالت روز به 

روز در بازار بیشتر مى شود.

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان با اشاره 
به وقوع 23 فقره آتش سوزى در مراتع و عرصه هاى طبیعى 
استان اصفهان از ابتداى ســال جارى تاکنون، اظهار کرد: 
در این مدت 48 هکتار از عرصه هاى طبیعى استان طعمه 

حریق شده است.
محمدحسین شاملى در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه عامل 
90 درصد آتش سوزى ها در مراتع استان انسانى است، افزود: 
بیشترین آتش سوزى ها نیز در مراتع شهرستان سمیرم رخ 
داده است. وى در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به وجود 
مناطق کوهســتانى و صعب العبور زاگرسى در استان هاى 
مرکزى کشور، سازمان جنگل ها، درخواست استقرار دائمى 

بالگرد آبپاش در اســتان اصفهان را در دستور کار قرار داده 
است گفت: در جلسه اخیر با مسئوالن وزارت دفاع مقرر شد 
بررسى هاى الزم درباره این موضوع انجام شود و با توجه به 
حجم آتش سوزى ها در برخى استان ها بالگرد مستقر کنند اما 
این امر در همه استان ها امکانپذیر نیست و بالگرد در صورت 

نیاز تأمین مى شود.
وى افزود: مقرر شد هر زمانى که سازمان جنگل ها به بالگرد 

نیاز داشته باشد وزارت دفاع تأمین کند.
استان اصفهان داراى شش میلیون و 300 هزار هکتار عرصه 
مرتعى، 100 هزار هکتار جنگل و ســه میلیون و 200 هزار 

هکتار بیابان است.

48 هکتار از عرصه هاى 
طبیعى اصفهان سوخت

چالش هاى تولید کنندگان  
لوازم خانگى

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان صبح روز 
پنجشنبه در سلسله نشست هاى مجازى علمى با موضوع 
پیامدهاى ناشى از کرونا در حوزه سالمت اظهار داشت: 
از ابتداى اســفندماه که درگیر ویروس کرونا شدیم و به 
تدریج مراکز درمانى با آن درگیر شد، چند دوره بیمارى را 
تجربه کردیم؛ حدودا از 15 اسفند تا نیمه فروردین دوره 
اوج بیمارى را تجربه کردیم، به طورى که تعداد بیماران 
به 1300 تا 1400 در مراکز درمانى و ورودى بیماران ما 

روزانه به 250 تا 300 نفر هم مى رسید.
بهروز کلیدرى ادامــه داد: از حدود نیمــه فروردین ما 
وضعیت نســبتا باثباتى پیدا کردیم که تعــداد بیماران 
افزایش پیدا نکرد، از اواخــر فروردین ماه تعداد بیماران 
ســیر نزولى به خــود گرفت به طــورى که تــا اواخر 
اردیبهشت ماه، هر هفته یک تا دو صدك تعداد بیماران 

موجود کاهش پیدا مى کرد.
وى افزود: اواخر اردیبهشت 500 بیمار موجود داشتیم و 
ابتداى خرداد باز هم این تعــداد کاهش پیدا کرد و از 10 
خرداد به یک وضعیت ثابتى رســیدیم که تعداد بیماران 
در کانال 300 تا 400 باقى ماند که نسبت به ابتداى دوره 
تعداد بســیار کاهش پیدا کرده بود اما متاسفانه از اواخر 
خرداد به تدریج روند صعودى آغاز شــد و روزانه تعداد 
بیماران زیاد مى شود تا جایى که امروز حدود 600 بیمار 
بسترى داریم که بیش از 100 بیمار آن در ICU بسترى 

و نیمى تحت حمایت دستگاه تنفس مصنوعى هستند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان بیان 
داشت: شرایطى که در ماه هاى اول وجود داشت اینگونه 
بود که ویروس عمدتا در بیماران مسن یا داراى بیمارى 
زمینه اى، مرگ و میر ایجاد کرد، در اســتان بیش از 18 
هزار بیمار در تخت ها بســترى شــدند که یا مشکوك 
به کرونا و یا بیمار قطعى کرونا بودند؛ این افراد شــامل  
تعدادى بودند که تســت کرونا مثبت داشتند و تعدادى 
نیز عالئم کلینیکى داشتند که ما همه را بیمار کرونایى 

فرض و درمان کردیم.
وى ادامه داد: تیم درمان تمام قد در این راســتا ایستاد و 
نهایتاً حدود 4 درصد بیماران فوت شدند، اگر تمام بیماران 
مشکوك و کسانى که تحت عنوان بیمارى هاى تنفسى 
فوت شدند را حساب کنیم، حدود 9 درصد از بیماران فوت 

شدند که باز هم آمار قابل توجهى است.
کلیدرى ابراز داشت: متاســفانه در دوره اخیر که از چند 
هفته گذشته ســیر صعودى به خود گرفته، نوع بیماران 
متفاوت شــده اند؛ دوره قبل کمتر بیماران جوان و بدون 
بیمارى زمینه اى داشــتیم اما در این دوره بیماران جوان 
که هیچ بیمارى زمینه اى ندارند دیده مى شوند و مرگ و 

میرها نیز در این گروه رخ مى دهد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه داد:  
این افراد در بدو ورود حال خوبــى دارند ولى طى مدت 
بسیار کوتاهى حالشان بد مى شود و سریعاً فوت مى شوند؛ 
بیماران جوان و ورزشکار و سالمى داشتیم که حال خوبى 
داشتند و اعالم مى کردند که کرونا را شکست دادیم ولى 

یک مرتبه فوت کردند.
وى تصریح کرد: شرایط بیمارى متفاوت شده است، به 
نظر مى رسد ویروس سرکش تر از ماه هاى ابتدایى شده 
است، نکته قابل توجه این سیر صعودى که در طى دو سه 
هفته گذشته با آن مواجه شدیم، این مسأله است که عمده 
این موارد در خود شهر اصفهان اســت و عمده بیماران 
بسترى در بیمارستان هاى شهر اصفهان بسترى هستند،  

شهرهاى دور افتاده شرایط بهترى دارند.
کلیدرى بیان داشــت: با توجه به سیاســتى که وزارت 
بهداشت و درمان داشــتند ظرفیت تست گیرى افزایش 
یافته اســت و تعداد بیماران مشــکوك نیز افزایش و تا 
30 درصد از افرادى که تســت مى دهند، داراى نتیجه  

مثبت هستند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان اظهار 
داشت: از طرفى مرکزى تحت عنوان 3113 وجود دارد 
که مردم مى توانند با آن تماس بگیرند، در این مرکز نیز 
تماس ها افزایش یافته تا جایى که روز چهارشنبه بیش از 
دو  هزار تماس داشتیم و رکورد تعداد تماس ها شکسته 
شــد، این مســأله نشــان مى دهد که در اجتماع اتفاق 
جدیدى رخ داده اســت؛ غالب این تماس ها نیز از سوى 
بیماران عالمت دار است، به همین ترتیب اورژانس هم 

پرکار تر شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: قطعًا 
اگر شرایط به همین منوال پیش رود، قرنطینه حاکمیتى 
اتفاق خواهد افتاد ولى تا جایى که مى شــود مى خواهیم  

معیشت مردم دچار مشکل نشود.
وى عنوان کرد: مســأله اى که امروز ضرورى اســت،  
رهاشدگى در حوزه مراقبتى است؛ گاها دیده شده نگرانى 
مردم کاهش پیدا کرده و به همین دلیل ماسک نمى زنند 

که این اتفاق منجر به افزایش تعداد بیماران شده است.
کلیدرى تصریح کرد: یک دســته از فعالیت ها ضرورى 
نیســت، اینکه مجلس ترحیم و عروسى بگیریم به هیچ 
وجه ضرورى نیست؛ روزهاى گذشته برگزارى یک جشن 
تولد را گزارش کردند که بسیار محدود هم بود ولى تمام 
اعضاى جشن مبتال به کرونا شدند و یک نفر هم از این 

خانواده فوت شد که سنى حدود 30 تا 40 سال داشت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه داد: 
در خوشبینانه ترین حالت، تا تابستان سال 1400 با کرونا 
همراه خواهیــم بود، اگر لوازم اصلى مراقبتى اســتفاده  
نشــود و فاصله گذارى اجتماعى رخ ندهــد، ما به جاى 
عادت به زندگى با کرونا، بــه زندگى عادى خود با کرونا 

روى خواهیم آورد.
کلیدرى با بیان اینکه ما هنوز وارد پیک دوم نشــده ایم، 
افــزود: در حال حاضــر کمبــود تخت نداریــم ولى 
خدمت رسانى هاى دیگر هم باید انجام شود، در این مدت 
دیگر خدمات متوقف شده است یعنى خدماتى که باید به 
بیمار دیابتى و سرطانى داده شود، متوقف شده است، لذا 

سیاست ما انبساط این سیستم است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره 
به اینکه متاسفانه در طى ده روزه گذشته با صف انتظار 

بیماران کرونایى مواجه شدیم، گفت: ظرفیت بیمارستان 
خورشــید، امین، الزهرا و غرضى را افزایش دادیم و در 
دســتورالعمل ها ضوابط بیمارستان را ســختگیرانه تر 
کردیم، بیماران به هیچ وجه مالقاتى نخواهند داشــت 

و اکنون فاصله بین تخت ها حداقل 1.5 تا 2متر است.
وى  ادامــه داد: اگر تعــداد بیماران افزایــش پیدا کند، 
مجبوریم دیگــر این ضوابط را نادیــده بگیریم مثال در 
بیمارستان خورشید به حدى ترافیک بود که مجبور شدیم 
بیماران را در راهرو پذیرش کنیم، امیدواریم اتفاقى که 
براى ایتالیا رخ داد و در راهروهاى بیمارستان ها ترافیک 

ایجاد شد، براى ما ایجاد نشود.
کلیدرى بیان داشت: از کادر درمان خجالت زده هستیم، 
بیمار 24 ساله اى داشتیم که چند روز تب داشت ولى به 
محض ورود به بیمارستان خونریزى ریوى ایجاد شد و 
بالفاصله فوت شد، این مسأله همه کادر درمان را تحت 
تأثیر قرار داد، این عوارض روانى شدید براى کادر درمانى 
وجود دارد، به همین دلیل سعى مى شود که مالحظاتى 
صورت گیرد و در این راستا پاداش هاى مالى و افزایش 

ساعات مرخصى را خواهیم داشت.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان اظهار 
داشت: مجموعه بیمارســتان هایى که تاکنون بیماران 
کرونایــى را نگهــدارى مى کردنــد، تا شــهریورماه 
خدمت رسانى خواهند کرد و پس از آن مجموعه دیگرى 
از بیمارستان ها شــروع به خدمت رســانى به بیماران 

کرونایى خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان از بازار بزرگ اصفهان به عنوان یکى از نقاط پرخطر 
یاد کرد و گفت: درصورتى که حادثه اى در این محدوده رخ 
دهد کنترل آن فوق العاده مشکل خواهد بود. در محدوده 
بازار کارگاه هاى تعمیر و ساخت مثل زرگرى و طالسازى 
و... همه منابع خطر هستند که باید جمع آورى و به فضاهاى 

استاندارد منتقل شوند.
محسن گالبى در گفتگو با «ایســنا» با اشاره به استفاده از 
خانه هاى مسکونى در محدوده اطراف بازار بزرگ اصفهان 
به عنوان انبار نگهدارى کاال، گفت: استفاده از یک فضاى 
مســکونى به عنوان انبار، آن هم در شرایطى که هیچیک 
از مشــخصات فنى و اســتانداردهاى الزم مثل سیستم 
تهویه و دسترسى به وســایل اطفاى حریق را ندارند بسیار 

پرخطر است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه در محدوده بازار بزرگ اصفهان عرض 
گذرها بسیار کم است و ماشین هاى سنگین آتش نشانى 
نمى توانند عبور کنند، توضیح داد: اگر یک انبار و یا کارگاه 
در این محدوده آتش بگیرد کنترل آن آسان نیست و تبعات 

بدى خواهد داشت.
 وى همچنین به حادثه اى که براى کلینیک ســینا اطهر 
در تهران اتفاق افتاد، اشاره و تصریح کرد: ایمنى در مراکز 
بهداشتى و درمانى اهمیت فوق العاده زیادى دارد، باتوجه 
به وجود بیمارانى که نیاز به امــداد دارند و در صورت وقوع 
حادثه، امکان انتقال آنها مشکل است. البته موضوع ایمنى 
فقط مختص مراکز درمانى نیست و در مورد فروشگاه هاى 
زنجیره اى که یکى پس از دیگرى افتتاح شــد، سینماها، 
ســالن هاى پذیرایى، نمایش، مکان هاى تجمع مردم و 
مساجد باید موارد ایمنى با دقت و جدیت دنبال شود. به دلیل 
همین گفتم این موضوع فراگیر است و نمى توانیم اولویتى 
تعیین کنیم، بلکه باید پیش بینى هاى الزم را در همه بخش 

ها داشته باشیم.
گالبى اضافه کرد: ما نباید منتظر بنشینیم حادثه پالسکویى 
اتفاق بیافتد و بعد بــه فکر ایمنى مجتمــع هاى تجارى 
بیافتیم، نباید بعد از آتش گرفتــن بازار تبریز به فکر ایمنى 
بازار اصفهان بیافتیم، یا بعد از آتش ســوزى کلینیک سینا 
اطهر تهران به فکر ایمنى ساختمان هاى پزشکى و درمانى 
بیافتیم. هر لحظه امکان دارد اتفاقاتى مثل فرونشســت 

خیابان ها، انفجار لوله هاى گاز فرسوده، شکستگى لوله هاى 
آب و فاضالب و فرونشست بر اثر آن، حریق و آتش سوزى 

در مجتمع هاى ادارى و مراکز درمانى باشیم.
وى با بیان اینکه هزاران نقطه خطرآفرین در ســطح شهر 
وجود دارد که در صورت غفلت و بى توجهى به موارد ایمنى 
ممکن است حوادث ناگوارى به وجود آورد، گفت: مردم و 
مسئوالن هر بخش باید به موارد ایمنى توجه بسیار زیادى 
داشته باشند، چرا که کوچک ترین بى توجهى مى تواند منجر 
به بروز فاجعه شود. بنابراین درخواست مى کنیم هر کسى به 

نوبه خودش مسائل ایمنى را از خودش شروع کند.

گزارش قابل تأمل معاون دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از روند جدید شیوع بیمارى کووید - 19

کرونا جوانان اصفهان را هدف گرفته است
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: 
به طور میانگین روزانه چهار نفر براى اهداى 
پالســماى کوویدى به انتقال خون مراجعه 

مى کنند.
مجید زینلى با بیان اینکه طرح پالسما درمانى 
حدوداً از اواســط خرداد ماه شروع شده است، 
اظهار کرد: ارسال پالسما بستگى به درخواست 
و نیاز بیمارســتان ها دارد و افرادى هم که از 
پالســما براى درمان کرونا استفاده مى کنند، 
شــرایط خاصى مانند نبودن در شــرایط حاد 
بیمارى، بودن در مراحل اولیه بیمارى و برخى 
موارد دیگر را دارد و براى تمام بیماران مبتال 
به کرونا نمى توانند از پالسما درمانى استفاده 
کنند و این روش براى بیمارانى که در شرایط 

وخیم قرار دارند، مؤثر نیست.

روزانه چند اصفهانى 
پالسماى کوویدى
 اهدا مى کنند؟

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان گفت: اگر درصد 
افزایش قیمت اجاره بها از سوى دولت ساالنه اعالم شود از 

افزایش بى رویه اجاره بها جلوگیرى مى شود.
رسول جهانگیرى درباره صحبت هاى رئیس جمهور مبنى 
بر افزایش 15 الى 25 درصدى اجاره بها مســکن اظهار 
داشــت: وضعیت افزایش قیمت بى رویه است و امسال 
افزایش قیمت به دلیل کاهش ارزش پول ملى بى داد کرد 

و ستاد کرونا با این اقدام سعى در بهتر شدن روند داشت.
وى افزود: قیمت همه اقالم امسال چند برابر شد و زمانى 
که  مسکنى با قیمت یک میلیارد تومانى به دو میلیارد تومان 
و بیشتر افزایش پیدا کرده کسى که مالک این خانه است 
بر اساس همین افزایش قیمت کرایه را افزایش مى دهد و 
همین مسئله سبب شده بود مستاجران دچار مشکل شوند.

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان خاطرنشان کرد: با 
توجه به فرجه زمانى که داده شد مراجع قضایى حکم تخلیه 
صادر نمى کنند و این تصمیم در واقع آبى بر روى آتش بود.
وى تصریح کرد: اگر هر ساله و پیش از شروع فصل رهن 
و اجاره این کار صورت گیــرد و دولت درصد نرخ افزایش 
قیمت را اعالم کند بازار متعادل مى شود و نظارت هم به 

خوبى صورت مى گیرد.
جهانگیرى در پاسخ به ســوالى درباره اینکه آیا این طرح 
قابل نظارت است، بیان کرد: پیشــنهادى که شده طرح 
آزمون پس نداده اى است، پیش از این نیز این پیشنهاد را به 
استاندارى داده بودیم و اگر قرار شد ساالنه دولت افزایش 
قیمت را مشخص کند مبناى آن قرارداد سال گذشته است.

وى گفت: اگر این طرح از سوى دولت پیگیرى شود جایگاه 
خوبى در میان اصناف پیدا خواهد کرد تا بتوانند به خوبى 
اجاره نامه ها را رصد کنند، حتى بر اساس اجاره نامه مستاجر 

قبل نیز این مسئله قابل رصد و پیگیرى است.

اعالم ساالنه درصد افزایش اجاره  از افزایش قیمت ها 
جلوگیرى مى کند

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید 
اصفهان با بیان این که قیمت مصوب هر کیلو 
مرغ 16 هزار و 100 تومان است گفت: امیدواریم 
روى قیمت مصوب بماند و بیشــتر نشود چون 

کمتر از این قیمت ممکن نیست.
محمدعلى فروغى ابرى با اشــاره به کاهش 
التهاب در بازار گوشت سفید در خصوص آخرین 
وضعیت قیمت مرغ اظهار کرد: قیمت مصوب 
هر کیلو مرغ 16 هزار و 100 تومان است اما در 
بازار به در محدوده قیمتى 17 تا 19 هزار تومان 

به فروش مى رسد.
نایب رئیــس اتحادیه فروشــندگان گوشــت 
ســفید اصفهان افزود: طى جلسه اى با حضور 
مسؤوالن جهاد کشــاورزى قرار بر این شد که 
قیمت مصوب هر کیلو مــرغ 16 هزار و 100 
تومان بماند و با افزایــش عرضه، ثبات به بازار 
باز گــردد. وى کمبود نهاده هــاى دام و عدم 
جوجه کشى توسط مرغداران از جمله دالیل 
افزایش قیمت مرغ در بازار دانست و ادامه داد: 
گران شدن مرغ ارتباطى با تلف کردن جوجه ها 
که مدتى قبل خبرساز شد ندارد، چه بسا اگر آن 
اتفاق نمى افتاد کمبود نهاده ها تأثیر بیشترى 

روى بازار مى گذاشت.
فروغى با اشــاره به ثابت ماندن قیمت مرغ در 
مقایسه با تورم ســایر خوراکى ها عنوان کرد: 
قیمت مرغ از ابتداى سال با کاهش قابل توجهى 
همراه شد و هر کیلو 8 هزار تومان هم رسید که 
منجر به زیان دهى مرغداران شد، آن ها به نوعى 

در حال جبران خسارت قبلى هستند.

قیمت مرغ از 16 هزار 
تومان کمتر نمى شود

تصویر تکان دهنده اى که مدیرعامل آتش نشانى از وضعیت برخى نقاط شهر داده است

هزاران نقطه خطرآفرین در سطح شهر اصفهان وجود دارد
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این روزها سریال پرمخاطب «همســران» از شبکه آى 
فیلم روى آنتن مى رود. با آنکه بیش از 26 ســال از زمان 
ساخت این مجموعه مى گذرد، اما تماشاى آن همچنان 
جذاب است. همسران مجموعه تلویزیونى ایرانى ساخته 
بیژن بیرنگ و مسعود رسام پخش شــده در سال 1373 
است که از شبکه 2 سیما پخش مى شــد و از آن خیابان 

خلوت ُکن ها بود.
دراین سریال بازیگرانى از جمله فردوس کاویانى، مهرانه 
مهین ترابى، فرهاد جم، الهام پاوه  نژاد، بهروز بقایى، جمیله 
شیخى، بیژن بنفشه  خواه، رامبد جوان، امین حیایى، جالل 
مقدم، کمند امیرســلیمانى، جعفر بزرگى، شهال ریاحى، 
نعمت  ا... گرجى، على بیرنگ و پرستو گلستانى بـه ایفاى 

نقش پرداخته اند.
داستان مجموعه «همسران» راجع به دو زوج است که در 
یک آپارتمان با هم همسایه هستند. «کمال» (فردوس 
کاویانى) و «مهیــن» (مهرانه مهین ترابــى) یکى از دو 
زوج هستند که سن بیشترى دارند. «على» (فرهاد جم) 
و «مریم» (الهام پاوه نژاد) یک زوج دیگر هســتند که از 
«کمال» و «مهین» جوان تر هستند. بعدها معلوم مى شود 
«کمال»، دایى «مریم» است که «مریم» از این موضوع 

خبر نداشته.
داستان سریال «همسران» درباره زندگى این دو همسایه 
است. ســریال در زمان خودش بدعتى بود، هم از حیث 
اینکه در آپارتمان بود و لوکیشــن محدودى داشت و هم 
از آن جهت کــه نوعى تازه از صمیمیــت را میان زوج ها 
نشان مى داد، قدیمى ترها شاید آن «مهیییین» گفتن هاى 

«کمال» و یا «وا» گفتن هاى «مهین» را در یاد داشــته 
باشند.

«همســران»، در کلیت خودش تالش کرد حتى نقش 
تازه اى به زن ها در یک سریال پرمخاطب به عنوان یک 
عنصر مؤثر فرهنگساز بدهد، زوج هاى «همسران» عالوه 
بر اینکه با هم رابطه خوبى داشــتند اما براى «زنان» هم 
تعاریف تازه اى ارائه مى کردند، بیشــتر از یک زن صرفًا 
آشپزخانه اى و سنتى و اصًال حذف «بچه» از پالت کار، 
شــاید در جهت تکوین و ریل گذارى نقــش مؤثر زنان 

سریال بوده.
اما 26 سال بعد از پخش سریال، سرنوشت بازیگران آن 

به کجا رسیده است؟

فردوس کاویانى
فردوس کاویانى (زاده 3 مهر 1320، کرمان) بازیگر تئاتر، 
سینما و تلویزیون ایرانى است. فردوس کاویانى در اواخر 
دهه 40 پایش به سینما باز شد و بعدها بازى هاى ماندگارى 
را در فیلم هاى مختلف ثبت کرد. او بیشــترین همکارى 
خود را در سینما با داریوش مهرجویى در فیلم هاى «اجاره 
نشــین ها»، «هامون»، «بانو»، «میکس» و «نارنجى 
پوش» داشــته و با کارگردان هاى دیگــرى مثل بهرام 
بیضایى (ســگ کشــى)، محمد بزرگ نیا (جایى براى 
زندگى)، یدا... صمدى (ساواالن) همکارى کرده است. در 
تلویزیون هم سریال هاى «همسران» و «آژانس دوستى» 
از جمله کارهاى شاخص اوست. دو سه سال قبل تصویرى 
از فردوس کاویانى در یک مراسم منتشر شد که خیلى ها 

را ناراحت و نگران کرد اما این روزها خوشبختانه حال این 
بازیگر قدیمى خوب اســت و اگرچه پیشنهادهایى براى 

بازیگرى دارد، فعًال مشغول استراحت است.

مهرانه مهین ترابى
مهرانــه مهین ترابــى (زاده 20 مــرداد 1336 در کرج) 
بازیگر ایرانى اســت. وى با فیلم «گلبهار» به کارگردانى 
تهمینه اردکانى در سال 1365 به سینما آمد و با مجموعه 

تلویزیونى «مش خیرا... صندوقچه اسرار» در سال 1370 
عضوى از خانواده مجموعه هاى تلویزیونى شد و با نقش 
آفرینى در مجموعه «همســران» و «خانه سبز» به اوج 
محبوبیت رسید. او همچنین داراى لیسانس بازیگرى و 
کارگردانى از دانشــکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران 
اســت. مهین ترابى تا 62 ســالگى مجرد بود اما مهران 
مدیرى در برنامه خود از ازدواج وى خبر داد. مهین ترابى 
به تازگى به جمع بازیگران سریال «آنام» پیوست و جلوى 

دوربین فیلم جدید جواد افشار رفت.

فرهاد جم
فرهاد صفرى جم، متولد ســال 1353 در محله  جوادیه 
تهران است. او بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون و همچنین 
مجرى چند برنامه تلویزیونى و نویسنده رمان نیز است. 
فرهاد جم داراى مدرك لیســانس تئاتر از دانشکده هنر 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى است. او فعالیت در تئاتر 

را به صورت حرفه اى از ســال 1370 و همچنین بازى در 
سینما را از سال 1373 با فیلم «راه افتخار» به کارگردانى 
«داریوش فرهنگ» آغاز کرده اســت. وى درهمان سال 
نقش کوتاهى نیز در فیلم «پرى» به کارگردانى داریوش 
مهرجویى ایفا کرد. از اولین آثار تلویزیونى وى مى توان به 
مجریگرى «مسابقه راز ســیب»، «همسران»، «تولدى 
دیگر»، «پول کثیف» و «ســتایش3» اشــاره کرد. جم 
پیرامون فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: «در 
حال حاضر کار خاصى در دست ندارم، پیشنهادات تقریبًا 
زیادى داشــتم اما به دالیل مختلف فعًال در هیچکدام از 
آنها حضور ندارم، آخرین فعالیتم به سریال "ستایش3" 

باز مى گردد.»

الهام پاوه نژاد
الهام پاوه نژاد، بازیگر زن سینما و تلویزیون و تئاتر متولد 
27 شــهریور 1350 در تهران است و 49 سال سن دارد و 

اصالتاً کرد است.
پاوه نژاد فعالیت هنرى و بازیگرى خود را از ســال 1370 
با بازى در تئاتر «ساحره ســوزان» ساخته اکبر زنجانپور 
آغاز کرد اما در سال 73 با حضور در سریال «همسران» 
توانست به خوبى دیده شود. او که بیشتر با آثار تلویزیونى 
و تئاتر شناخته شده است، در سریال هایى مانند «مدرسه 
مادربزرگ ها»، «امین و مینا»، «ترانه مادرى»، «مادر»، 
«همچون ســرو»، «هفت ســنگ» و... به ایفاى نقش 
پرداخته است.  آخرین کار او مربوط به سریال «مانکن» 

است.

محبوب ترین «همسران» تلویزیون 

جذاب حتى بعد از 26 سال 

حامد بهداد، بازیگر مشهور ســینما که در موسیقى هم دستى بر آتش 
دارد، تصویرى از خود در حال نواختن گیتار منتشر کرد و هوادارانش را 
به وجد آورد. این بازیگر عالقه خاصى به گیتار الکتریک دارد و پیش تر 

ویدیوهایى از نوازندگى او در فضاى مجازى منتشر شده است.
 بهداد دو سال قبل در گفتگویى از انتشار آلبوم راك و بلوز خود خبر داده 
بود، آلبومى که سرنوشت آن نامشــخص مانده است. بهداد آن زمان 
گفت: با آقاى مسعود فیاض اف یک گروهى تشکیل داده ایم که مشغول 
آن هستیم. داریم روى چند تا از اشعار حافظ کار مى کنیم که یک آلبوم 
بسازیم. روى اشــعار حافظ آهنگ و ملودى گذاشــته ایم و تنظیمش 
کرده ایم و اآلن مشغول میکس و مســترش هستیم. سبک این آلبوم 

تقریباً راك و بلوز محسوب مى شود.
آقاى بازیگر فروردین 1397 اعالم کرد درصدد اســت تا تور اجراهاى 
زنده آلبومش را نیز برگزار کند؛ با وجود این، به دلیل مشغله و حضور در 
پروژه هاى سینمایى یا به هر دلیل دیگرى، خبر تازه اى از آلبوم مذکور 

به بیرون درز نکرده است.
حامد بهداد پیش از این چند تک آهنگ منتشر کرده است. همخوانى با 
رضا یزدانى و اجراى تیتراژ فیلم سینمایى «بى تابى بیتا» و سریال «مثل 
یک کابوس» از جمله فعالیت هاى موسیقایى او به شمار مى رود. این 
بازیگر در فیلم سینمایى «مجنون لیلى» هم قطعه «دارم مى سوزم» را 
خواند. عالوه بر این، بهداد در بعضى از فیلم ها هم در قالب نقشــى که 
دارد، قطعات ماندگار موسیقى ایران را بازخوانى مى کند و تجربه روى 

صحنه رفتن با گروه موسیقى «دارکوب»  را هم دارد.

هفته گذشــته مهران مدیرى در برنامه «دورهمى»، 
میزبان شمســى فضل اللهى بازیگر، دوبلور و گوینده 

رادیو بود.
در ابتدا مدیرى درباره همــکارى خود با فضل اللهى در 
تئاتر و رادیو در سال 69 صحبت کرد. سپس فضل اللهى درباره سن و 
سال خود گفت: من متولد سال 1320 هستم؛ االن 79 سالم است و شب 

و روز خداوند را به دلیل  این فرصت زندگى شکر مى کنم.
وى درباره شروع فعالیت هنرى خود گفت: من از سال 1337 کار تئاتر 
را شروع کردم. آقاى جعفر والى از مادرم خواست که اجازه دهد من تئاتر 
بخوانم. من با خیلى از بزرگان در تئاتر آشنا شــدم. بعد از چند سال، به 
پیشنهاد دوستان در سال 1339 وارد رادیو شــدم. اولین بار که صداى 

خودم را شنیدم، نشناختم!
این بازیگر درباره ازدواج خود بیان کرد: من در سال 1343 ازدواج کردم؛ 
یک دختر و یک پسر دارم. من و همسرم دوست داشتیم یک بچه داشته 
باشیم؛ اما دخترم همیشــه مى گفت من تنها هستم و برادر مى خواهم 

(خنده).
وى درباره دوبله خاطره انگیز خود و چگونگى پذیرش آن گفت: حضور 
در تیم دوبله «بامزى» پیشــنهاد ناصر ممدوح بود. من آن موقع درگیر 
بازى در سریال «امیرکبیر» بودم و کار سختى را در پیش داشتم؛ اما با هر 
سختى بود، دوبله «بامزى» را پذیرفتم. خوشبختانه کارتون «بامزى» 
کار موفق و خاطره انگیزى شد و هنوز خیلى ها مرا با دوبله این کارتون

 مى شناسند.

حامد بهداد 
در هیبت یک راك استار

گوینده اى که 
صداى خود را هم نشناخت!

داریوش فرضیایى (عمــو پورنگ) درباره ســاخت فصل 
دوم «بچه محل»  مى گوید: مردم خوشــحالند و از طریق 
پیامک و کامنت در فضــاى  مجازى ام از مــا مى خواهند 
باشــیم و برنامه ســازى کنیم. تیزرهــا را مى گذاریم از ما 
مى خواهند که «بچه محــل» را ادامه بدهیــم. ما در این 
برنامــه براى محیط  زیســت بچه هــا، اعتمــاد به نفس،  
خودباورى، صمیمیــت و همزیســتى، حرف هاى گفتنى 
داریــم. هرکــدام از شــخصیت هاى ما، بــراى بچه ها و 
بزرگ ترهاى ما فانتزى داشــته اند؛ ما پیام غیرمســتقیم 
داده ایــم و این اصــوِل برنامه ســازى و سریال ســازى

 است.
وى به حضور محمد بحرانى، صداپیشــه «جناب خان» در 
نقش «شوهرعمه» اشاره کرد و افزود: از روزى که  محمد 
بحرانى را در نقش «شوهر عمه» وارد داستان کرده ایم هم 
بازتاب هاى خوبى داشته ایم. همیشه دنبال نمایش زیبایى ها 
بوده ایم و بچه ها و خانواده هایشان هم اینطور ما را قضاوت 
کرده اند. مهم این اســت که چیزهاى خــوب را بگوییم از 
امید و بالندگى و طراوت و شــادابى حرف بزنیم؛ هرکدام از 
شخصیت هاى داستان ما چه «بلبل خان» و چه پدر و مادر 
«پورنگ» در داســتان همه به دنبــال رضایتند. و رضایت 
یکى از بحث هاى روانشناسى است که زیبایى ها دیده شود. 
در هر شــکل و قیافه اى باشیم زیباســت درباره هرچیزى 
صحبت کنیم. واقعًا در پیامک ها مى خوانم مردم اســتقبال 

مى کنند. 
فرضیایى درباره شایعه اجرایش در یک شبکه ماهواره اى
هم گفــت: اینجــا همیشــه خانه مــن بوده و هســت. 
همان موقــع هم گفتــم من کشــورم را دوســت دارم. 
کودك ایرانى را دوســت دارم. اصًال ســرمایه من همین 
بچه هاى این مملکت اند. از توانم هرچــه دارم مى گذارم، 
چــون کار کــودك را دوســت دارم. کار کــودك باید در 
کشورمان جدى گرفته شود. امثال ما باید با انگیزه بیشترى 
کار کنند. من کجــا مى خواهم بروم؟ اینجــا دارم زندگى 

مى کنم.
او در این گفتگو هم دوباره به این نکته اشــاره کرد که: من 
جایى دارم زندگى مى کنم که نامش وطن است. همینجا به 
دنیا آمدم و در همینجا از دنیا خواهم رفت. مادرى دارم که 
تمام زندگى من اســت، دیدن و در کنــار او بودن را با هیچ 

جهانى عوض نمى کنم. 
فرضیایى با اشاره به اینکه باید براى شاد کردن دل بچه ها 
کارى کنیم، افزود: بهترین زندگى کنار مادرم اســت، همه 
زندگى من مادرم هســت و همه بچه هاى این وطن آنقدر 

براى من عزیزند که ســعى مى کنم این بچه ها را از دست 
ندهم. این بچه ها را دوســت دارم و براى این بچه ها وقت 
مى گذارم. در کرونا برنامه سازى و سریال سازى کار سختى 
اســت، ما هم پدر و مادر و خانواده داریم. واقعًا من مى آیم 
ســر صحنه و مى روم مادرم تنش مى لرزد. چرا برخى اینها 
را نمى بینند؟ چرا توجه نمى کنند یکسرى از آدم ها خصوصًا 
کودکان و نوجوانان ما به علت شــرایط موجود، ناراحت و 
افسرده شده اند و باید براى شــاد کردن دل بچه ها کارى 

کنیم.
وى در پاسخ به این سئوال که چرا ما شبکه کودك و امید هم 
راه انداختیم نتوانستیم در حوزه کودك و نوجوان به موفقیت 
برسیم، خاطرنشان کرد: چون اتاق فکر نداریم. نمى خواهیم 
ساختارشکنى داشته باشــیم و ریسک کنیم. با روش جدید 
برنامه و ســریال بســازیم، چرا مى خواهیم در همان دهه 

60 باقى بمانیم؟ آن دهه ها گذشــته و 
رودربایستى نداریم االن آن شیوه ها 
و سبک هاى ساخت برنامه و سریال 
نمى طلبد و جایى ندارد. شــبکه ها را 
نگاه مى کنیم دو نفر نشســته اند و با 

هم گفتگو مى کنند؛ چرا آنقدر تاکشو؟ 
خســته کننده اند. باید تغییر بنیادین اتفاق 

بیافتد و به ســراغ فکرها و اندیشــه هاى جدید برویم. ما 
جوانانِ خوش ذوقى داریم که باید به آنهــا میدان بدهیم. 
حلقه را باز کنید آدم هاى مستعد وارد شــوند. ما این کار را 
کردیم و آدم هاى جدید آوردیم و اتفاق خوب و دلچسبى رقم 
خورد. در ســطح کالن هم این جوانگرایى باید توسعه پیدا 

کند.
این برنامه ساز، مجرى و بازیگر با ســابقه تلویزیون در 

پاسخ به سئوال دیگرى درباره برخى اعتقاد دارند 
«عمو پورنگ» آن «عمو پورنگ» همیشگى 

نیســت؛ چرا ایــن حرف هــا درمى آید، 
افزود: من هنــوزم فرزند این خانه ام، 

با هیچکســى مشــکلى ندارم و 
مى گویم خانه من اینجاســت. 
تمام روزهاى قشنگ جوانى ام 

را اینجا گذاشــته ام و هیچ وقت 
راغب نیستم در شبکه  نمایش خانگى 

و جاهاى دیگر فعالیت کنم. آنقدر به من 
زنگ مى زنند مثل برخى از هنرپیشه ها، 
تبلیغ کنم اما من دنبال این کارها نیستم. 
وارد خیلى از مقوله هایى نمى شــوم که 

مبالغ هنگفتى هم پیشــنهاد مى شــود. مى خواهم «عمو 
پورنگ»  بچه ها بمانم، این گروه 20 سال زحمت کشیده اند 
و داریم کار مى کنیم، این جمله سخیف است که به ما بگویند 
نفوذى! من و همکارانم همیشه به فرزندان این مملکت و 

خانواده هایشان متعهد بوده ایم و هستیم. 

هفته
میزب
رادی
در ابتد
تئاتر و رادیو در سال
سال خود گفت: من م
و روز خداوند را به دلیل
وى درباره شروع فعا

را شروع کردم. آقاىج
ا بخوانم. من با خیلى
س پیشنهاد دوستان در
نشناخ خودم را شنیدم،
این بازیگر درباره ازدو
یک دختر و یک پسر
باشیم؛ اما دخترم هم

(خنده).
وى درباره دوبله خاط
در تیم دوبله «بامزى
بازى درسریال «امیر
سختىبود، دوبله «با
کار موفق و خاطره انگ

 مى شناسند.

نش مى لرزد. چرا برخى اینها 
ند یکسرى از آدم ها خصوصًا 
ت شــرایط موجود، ناراحت و 
بچه ها کارى ــاد کردن دل

چرا ما شبکه کودك و امید هم 
 کودك و نوجوان به موفقیت 
تاق فکر نداریم. نمى خواهیم 
با روش جدید  و ریسک کنیم.
چرا مى خواهیم در همان دهه 

ذشــته و 
شیوه ها 
 سریال 
که ها را 
ه اند و با 

ر تاکشو؟ 
نیادین اتفاق
دیشــه هاى

 باید به آنهــا میدان بدهیم. 
عد وارد شــوند. ما این کار را 
 و اتفاق خوب و دلچسبى رقم 
ن جوانگرایى باید توسعه پیدا 

تلویزیون در گر با ســابقه
ه برخى اعتقاد دارند 

گ» همیشگى 
ا درمى آید، 

خانه ام، 
م و 
ت. 
م 

قت 
خانگى 

قدر به من
نرپیشه ها، 
رها نیستم. 
شــوم که 

خانواده هایشان متعهد بوده ایم و هستیم. 

ق
ى جدید برویم. ما 

د دا ا

 جایى نمى روم؛ مى خواهم 

«عمو پورنگ» بچه ها بمانم

صابر ابر نســبت به عطر نوید محمدزاده در صفحه اینســتاگرامش 
واکنش نشان داد.

صابر ابر نوشت:  « چه کرد مهم نیست، چرا کرد مهم است!  همه "ما" 
که من هم به همین "ما" تعلق دارم. در فصل هاى مختلفى از زندگى 
خیلى چیزها را دوست داشته ایم و نداشته ایم... این روزها که همه ما 
به سهم خودمان َدم از حقوق دیگران مى زنیم، یادمان را قاضى کنیم 
و نگاه کنیم به این همه انگشت که چرا فالنى، فالن محصول را تبلیغ 
کرده، چرا فالنى فالن بوتیک را تأسیس کرده، چرا فالنى عطر دارد 
و به هزار شکل این تصمیم شــخص مبنى بر انتخاب دیگرى براى 
خویشتن را زیر سئوال نبریم. مى توانیم نخریم، مى توانیم نپوشیم، 

نرویم، تأیید نکنیم، نقد کنیم اما پس از آگاهى کامل!
 هنوز که هنوز اســت بابِت کتاب "تا هفت خانه آن ورتر" 
کسانى هستند که مى نویســند، صابر ابر کتاب دلنوشته 

هایش را چاپ کرده و فالن تومان مى فروشــد! یک خواهش! اول 
کتاب را بخوانید، بعد من را بابت نقص هاى کتابم نقد کنید و من را از 
این موضوع آگاه کنید تا من بار دیگر دقتم را صد برابر کنم شاید آن 

نقد را بپذیرم وشاید هم نه و شاید بخشى از آن را!
 ما مثل خیلى چیزهاى دیگر در زندگى به فکر تعمیر نیســتیم! سعى 
کنیم تعمیر کنیم نه تخریب... چه ایرادى دارد که نوید یا هر شخص 
دیگرى با هر نام و جایگاهى سلیقه خودش را برند کند و ارائه بدهد؟! 
به نظر من هیچ ایرادى ندارد ! مقاالتى بابت انتخاب برندهاى مهم 
جهان و نقد آنها بابت سفیر هایشان را در این روزها خوانده ام، با تمام 
وجود مى گویم که تمام آنها نقدهایى درست و خارج از بى احترامى 
و بخل و حســد و غر است. آنها حرفه اى حرفشــان را رك و راست 
زده اند! و نقص ها را با آگاهى بیرون کشــیده اند و اعالم کرده اند... 

ما چه مى کنیم؟»

مهراب قاســم خانى از بســتن کامنت هاى صفحه اینستاگرامش 
عذرخواهى کرد. این طراح دکور و نویسنده مطرح کشورمان با انتشار 
پستى در صفحه اینستاگرام خود، به علت بسته بودن کامنت ها اشاره 

کرد و نوشت:
«من به علت بســتن کامنت هاى این صفحه یه عذرخواهى به همه 
بدهکارم. مى دونم اصًال کار خوبى نیســت، ولى ایــن روزا نه جون 
پذیرفتن مســئولیت بعضى از کامنت هــا رو دارم، نه تحمل عواقب 
پست هاى خودمو. دلم مى خواد بیشتر کنار خانواده ام باشم و بیشتر کار 

کنم و بنویسم. بازم ببخشید. امضا: یک قاسم سر به راه.»
مهراب قاسم خانى دو بار ازدواج کرده است. حاصل ازدواج اولش  یک 
دختر به نام نیروانا بود. پس از جدایى از همسر اولش، وى براى بار دوم 
در سال 1383 با شقایق دهقان ازدواج کرد. حاصل این ازدواج پسرى 
به نام نویان است. چند وقتى است زمزمه هاى جدایى او از دهقان هم 

بر سر زبان هاست.

ذرخواهى به همه 
ــن روزا نه جون 
 نه تحمل عواقب 
م باشم و بیشتر کار 

راه.»
زدواج اولش  یک 
، وى براى بار دوم

ین ازدواج پسرى 
از دهقان هم ى او

مهراب قاسم خانى 
سر به راه شد!

واکنش صابر ابر به عطر 
صابر ابر نوشتنوید محمدزاده 

که من هم بهه
خیلى چیزها ر
به سهم خودما
و نگاه کنیم به
کرده، چرا فال
و به هزار شکل
خویشتن را ز
ت نرویم،
هنوز
کسا

د دز وید
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تیم فوتبال ذوب آهن در هفته بیست و سوم رقابت هاى لیگ برتر 
میزبان تیم پیکان است.

 هفته بیســت و ســوم رقابت هاى لیــگ برتر فوتبــال، جام 
خلیج فارس، امروز شــنبه 14 تیرماه با برگزارى ســه دیدار آغاز 
مى شود که در یکى از این رقابت ها، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 

در ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم فوتبال پیکان است.
ذوب آهن باید در یکى از حساس ترین بازى هاى هفته بیست و 
سوم آماده پیکار با پیکان شود. دیدارى حساس و 6 امتیازى که 
با توجه به نزدیکى امتیازات دو تیم و رقابت شــدید تیم هاى قعر 
جدول براى فرار از خطر سقوط، از اهمیت باالیى برخوردار بوده 
و نتیجه آن عالوه بر پیکان و ذوب آهن، براى تیم هاى شــاهین 

بوشهر، گل گهر، سایپا و پارس جنوبى نیز مهم است.
ذوب آهن و پیکان در حالى آماده این دوئل حســاس مى شوند 
که هر دو تیم هفته گذشته، مقابل رقباى خود شکست خورده و 

چاره اى جز پیروزى در این دیدار ندارند.
ذوب آهن در شــرایطى آماده تقابل با پیکان مى شــود که لوکا 
بوناچیچ یک هفته بعد از انتخابش به عنوان ســرمربى ذوبى ها 
هدایت تیمش را برعهده داشته و براى نخســتین بار در فصل 

جارى روى نیمکت این تیم مى نشیند.
ذوب آهن مقابل پیکان محکوم به برد اســت و نتیجه این دیدار 
براى ذوبى ها و سرمربى تازه واردشان از اهمیت باالیى برخوردار 
است. از یک سو، سبزپوشان اصفهانى اگرچه با 22 امتیاز در رده 
یازدهم جدول جاى دارند اما فاصله 7 امتیازى این تیم با پیکان 
قعرنشین و رقابت ســنگین تیم هاى پایین جدول در هفته هاى 
پایانى لیگ، جایگاه فعلى ذوب آهن را ناامن کرده و سبزپوشان 
اصفهانى براى حفظ جایگاهشــان چاره اى جز پیروزى در این 

دیدار ندارند.
از طرف دیگر بوناچیچ که بعد از گذشت هفت سال براى بار دوم 
هدایت ذوب آهن را بر عهده گرفته، از همان بدو ورود با انتقادات 
زیادى روبه رو شده و بسیارى از فوتبالدوستان اصفهانى بازگشت 
او را اشــتباه مى دانند و همین امر باعث شده تا سرمربى کروات 

ذوب آهن به دنبال اثبات جایگاهش باشد.
ذوب آهن براى خاتمه دادن به روند ناکامى هاى اخیرش محتاج 
پیروزى است و براى رسیدن به این منظور کار سختى را مقابل 
پیکان در پیــش دارد. نتایج ضعیف و نمایش هــاى دور از ذهن 
ذوب آهن در فصل جارى و حواشى اطراف این تیم در هفته اخیر، 
با انتقادات زیادى همراه شده و سبزپوشان اصفهانى تحت فشار 

زیادى قرار گرفته اند.
شاگردان بوناچیچ در این دیدار باید مقابل تیمى به میدان بروند 
که یکى از بهترین خط حمله هاى لیگ را در اختیار دارد و در فاز 
هجومى از مهره هاى زهردارى بهره مى برد. اگرچه پیکان همراه 
با عبدا... ویســى در چهار بازى آخر خود تنها دو مســاوى و دو 
شکست کسب کرده و تاکنون بردى به دست نیاورده اما همین 

امر مى تواند انگیزه مضاعفى را به بازیکنان این تیم تزریق کند.
نمایش هفته  گذشته ذوب آهن نشــان داد که این تیم همچنان 
با مشکالت زیادى در بعد تاکتیکى روبه رو است. تغییرات مکرر 
کادر فنى موجب شــده ذوب آهن بعد از گذشت 22 هفته از لیگ 
به ثبات تاکتیکى الزم دســت پیدا نکند. سبزپوشــان اصفهانى 
اگرچه فوتبال قابل قبولى ارائه مى  کنند اما از ثبات تاکتیکى الزم 
برخوردار نیستند و نمى توانند روند حرکتى ثابت و منظمى را در 

بازى هایشان ارائه کنند.
نقطه ضعفى که در بازى هفته گذشته این تیم مقابل شهرخودرو 
خود را نشــان داده و سبزپوشــان اصفهانى در شــرایطى که 
مى توانستند حتى پیروز میدان باشــند، تن به شکست دادند. اما 
معضل اصلى بوناچیچ در دیدار تیمش مقابل پیکان، شــرایط بد 
روحى و روانى شاگردانش است. تغییرات مکرر کادرفنى و حواشى 
اخیر ذوب آهن بازیکنان این تیم را در بعد روانى به شدت تضعیف 
کرده و دچار ترس از باخت هستند و همین امر تمرکز روانى الزم 

براى اجراى کارهاى تاکتیکى را از آنها گرفته است.
ذوبى ها با وجود نتایــج ضعیفى که گرفته انــد؛ در فاز هجومى 
عملکرد قابل قبولى داشته و موقعیت هاى خوبى را خلق مى کنند. 
آنها با توجه به داشته هایشان ســعى در ارائه یک فوتبال مالکانه 

دارند و تالش مى کنند تا با پرس سنگین حریف در میانه میدان، 
اجازه خلق موقعیت خاصى را به تیــم مقابل ندهند و با حمالت 
سریع و برق آســا به ویژه از جناح راست، از خألهاى خط دفاعى 

تیم مقابل سود ببرند.
سبزپوشــان از خط میانى قدرتمندى برخــوردار بوده و حضور 
بازیکنانى مانند حدادى فر، مارکوویچ، اســماعیلى فر، پهلوان و 
مهدى پور دست بوناچیچ را براى اجراى برنامه هایش باز گذاشته 

است.
با وجود این، ذوب آهن در درون دروازه و خط دفاع با مشــکالت 
زیادى روبه رو بوده و اشتباهات مکرر مدافعان و دروازه بان، خط 
دفاعى ذوب آهن را تبدیل به پاشنه آشــیل این تیم کرده است. 
ذوب آهن در 22 بازى قبلى خود 26 گل را دریافت کرده که نشان 
از ضعف عمده خط دفاعى این تیم داشته و عملکرد ضعیفى براى 

شاگردان بوناچیچ محسوب مى شود.
در آن سو تیم پیکانى قرار دارد که در آستانه سقوط است. شاگردان 
ویسى از چهار بازى آخر خود تنها 2 امتیاز به دست آورده و باکسب 
سه برد، شش تساوى و 13 شکست 15 امتیازى هستند و در قعر 
جدول قرار دارند. پیکان در فاز هجومى تیم پرسرعت و زهردارى 
است و هافبک هاى این تیم از قدرت شوت زنى خوبى برخوردار 
هستند. از طرف دیگر حضور شهریار مغانلو و تسلط این مهاجم 
روى بازى هوایى، قدرت سرزنى پیکان را افزایش داده و مى تواند 

براى ذوب آهن دردسرهاى زیادى درست کند.
پاشنه آشیل پیکان اما خط دفاعى این تیم است. شاگردان ویسى 
با دریافت 41 گل بدترین خط دفاعى لیگ را تا بدین جاى فصل 
در اختیار داشته و در فاز دفاعى با مشکالت جدى روبه رو هستند.

با همه این توصیفات آنچه مشخص است اینکه این بازى براى 
هر دو تیم بسیار سخت و نفسگیر بوده و کسب پیروزى و 3 امتیاز 
آن براى هر دو تیم ذوب آهن و پیکان از اهمیت ویژه اى برخوردار 
است. نیاز وافر هر دو  تیم به 3 امتیاز بازى و انگیزه باالى بازیکنان 
آنها مى تواند نویددهنده یک بازى جذاب و زیبا باشــد و باید دید 

اتفاقات فوتبالى به نفع کدام تیم رقم مى خورد.

اولین کاپیتان تیم پرســپولیس و مدافع سابق شاهین و 
تیم ملى مى گوید که یادش هست یک فصل سیروس 

گرجستانى با شاهین تمرین مى کرد.
 حمید جاسمیان، بازیکن سابق شــاهین و تیم ملى و 
اولین کاپیتان تاریخ پرســپولیس، بعد از شــنیدن خبر 
درگذشت سیروس گرجستانى، بازیگر سینما و بازیکن 
سابق شاهین گفت: «بله یادم هست، یک فصل ایشان با 

تیم شاهین تمرین مى کرد.»
او افزود: «اتفاقًا با هادى طاووسى در باشگاه شاهین بودیم و 

او از این موضوع خبر نداشت و چیزى به من نگفت. سال ها بود 
او(گرجســتانى) را ندیده بودم، بارها از طریق دوستان مشترك 
پیام داده بود. بازیگر خیلى خوبى بود و خیلى از شنیدن این خبر 

ناراحت شدم.»
مدافع سال هاى طالیى تیم ملى و شاهین درباره اینکه سیروس 
گرجستانى گفته بود به دلیل مسائل و مشکالت مالى نتوانستم 
فوتبال را ادامه بدهم گفت: «راست مى گوید، خیلى ها مشکل 
داشتند. من خودم با زحمت زیاد و در حالى که نه پولى در میان 
بود و نه حتى کفشى داشتیم به تمرین مى رفتم. ما مجانى بازى 

مى کردیم و خیلى از بچه ها مشکل مالى داشتند. مثل االن نبود 
که این همه پول به بازیکن بدهند.» او افزود: «بازیکنان و دست 
اندرکاران تیم شــاهین مظهر اخالق و انسانیت بودند. کسانى 
مثل حمیدشــیرزادگان، همایون بهزادى و صفرایرانپاك بدون 
هیچ چشمداشــتى براى فوتبال این مملکت زحمت کشیدند. 
انســان هاى بزرگى مثل دکتر اکرامى و برومند که این تیم را 

شکل دادند.»
او درباره فلسفه تیم شاهین گفت: «یادم هست دکتر اکرامى به 
جمشــید محمدى، دروازه بان تیم گفت که دیپلمت را گرفتى؟ 

گفت نه تجدید شدم. دکتر اکرامى به او گفت برو دیپلمت را بگیر 
و بعد بیا سرتمرین.» 

حمید  جاســمیان درباره انحالل تیم شاهین گفت: «ما در سال 
1346 و در یک رقابت حســاس با تهرانجوان بازى داشــتیم، 
[عبدا...] خواجه نورى، رئیس باشگاه شــاهین در جایگاه ویژه 
به تیمسار سرودى، رئیس فدراسیون حرف هایى مى زند. بعد از 
آن گفتند شاهینى ها روشنفکر و توده اى هستند و تیم را منحل 
کردند. بعد از آن ما دسته جمعى به پرســپولیس آمدیم و من با 

افتخار اولین کاپیتان پرسپولیس بودم.»

به یاد حضور گرجستانى در شاهین

ذوب آهن- پیکان؛ امروز در فوالدشهر

ببینیم چکاره اى آقاى بوناچیچ

به جز دو مدافع میانى سپاهان سایر نفرات مشکلى براى بازى با سایپا ندارند.
سپاهان در هفته بیست و سوم رقابت هاى لیگ برتر در تهران مهمان سایپا ست. سپاهانى ها هفته 
گذشته مقابل گل گهر به دلیل مصدومیت مهدى ترکمان و محسن مسلمان را در اختیار نداشتند و 
نورافکن و کى روش استنلى هم به دلیل دیر اضافه شدن به تمرینات آمادگى بدنى الزم براى حضور 

در زمین را نداشتند.
در همین راستا خبر رسید که سپاهانى ها مشکلى براى استفاده از این نفرات براى بازى با سایپا ندارند 
و مصدومان این تیم تنها پورقاز و گولسیانى هســتند که مصدومیت طوالنى مدت گریبانگیرشان 

شده است.

مصدومان 
سپاهان 
به بازى سایپا 
مى رسند

از زمان آغاز مجدد فوتبال ایران حدود یک هفته مى گذرد و هر تیمى 
حداقل یک دیدار برگزار کرده و تجربه بــازى در دوران کرونا را به 
دست آورده است. هفته هاى نخســت این مسابقات به علت آماده 
نبودن بازیکنان و برگزارى بازى ها در گرماى هوا نسبت به گذشته 
با مشــکالتى براى برخى از تیم ها و بازیکنان همراه شد که وجود 
چندین مصدوم نام آشنا مانند وحید امیرى و ارسالن مطهرى گواهى 

بر این مطلب است.
با این حال فیفا براى کمک به تیم ها و بازیکنان و برداشتن فشار از 
روى آنها، طرحى را چندین ماه قبل ارائه کرده که در حین مسابقه 
به کاهش مصدومیت ها و آســیب دیدگى کمک مى کند. این نهاد 
بین المللى موقتًا قانونى را با عنوان امــکان پنج تعویض در خالل 
مسابقات مصوب کرد که تیم ها مى توانند در سه نوبت، پنج بازیکن را 

از زمین خارج کنند و نفرات تازه نفس را به میدان بفرستند.
على رغم اینکه قانون فعلى براى برداشــتن فشار از روى بازیکنان 
اتخاذ شده، برخى مربیان خارجى گاهى براى حل مشکالت تاکتیکى 
تیم خود هم از این فرصت ویژه بهره مى برند و مى توانند به اهداف 
خود برسند. در کنار این موضوع، امکان پنج تعویض در اکثر بازى ها 
توسط تیم ها رعایت مى شود و ضریب مصدومیت در بازیکنان را تا 

حد قابل قبولى کاهش داده است.

 فوتبال ایران با 5 تعویض بیگانه است؟
این تدبیر فیفا چندى پیش توسط ســازمان لیگ فوتبال ایران هم 
تصویب شد و تیم هاى فوتبال مى توانســتند با شروع فصل از این 

فرصت استفاده کنند.
برخى از بازیکنان نیمکت نشین و عمدتًا جوان در طول فصل جارى 
فرصت کمترى براى بازى در مســابقات لیگ برتر به دست آورده 

بودند و به همین دلیل مى توانستند به دالیلى که گفته شد فرصت 
عرض اندام و خودنمایى را به دست آورند اما امکان پنج تعویض در 

هنگام مسابقات در ایران به طور جدى محک نخورد.
در خالل بازى هاى هفته بیست و دوم لیگ برتر فقط دو تیم از پنج 
تعویض خود بهره بردند و سایرین نخواستند یا نتوانستند به این حد 

نصاب برسند تا فشار بازى بین بازیکنان تقسیم شود.
موضوع وقتى نگران کننده مى شود که برخى از تیم ها حتى کمتر 
از سه تعویض در طول بازى انجام  داده اند که قطعًا به علت گرماى 
هوا و فشــار بازى ها، بازیکنان را دچار مشکل خواهد کرد و چه بسا 

مصدومیت هایى را به وجود آورد.
البته، بدون شک این نقیصه به علت نبود بازیکنان توانمند و داراى 
استانداردهاى بازى در لیگ برتر روى نیمکت تیم هاست و مربیان 
هم براى کسب نتیجه، از بازى دادن به بازیکنان نیمکت نشین خود 
خوددارى کردند. در نتیجه این سئوال از مربیان مطرح مى شود که آیا 
مشکل نبود پنج بازیکن استاندارد روى نیمکت تیم ها براى ورود به 

میدان مربوط به کادر فنى و مدیران خود تیم ها نمى شود؟
هر چند نمى توان از اینکــه در حال حاضر برخــى از تیم ها مانند 
استقالل لشکرى از بازیکنان محروم و مصدوم دارد هم چشم پوشى 
کرد اما خوددارى 14 تیم از انجام پنج تعویض نشان از نبود بازیکن 

به اندازه کافى و همینطور افزایش فشار 
به سایر  فوتبالیست ها دارد.

کم محلى به قانون 5 تعویض
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ل فصل جارى 
 به دست آورده 

به اندازه کافى و همینطور افزایش فشار
به سایر  فوتبالیست ها دارد.

قدیمى ترین مجله فوتبالى هلند در گزارشى نوشت که 
آژاکس عالقه به جذب علیرضا جهانبخش مهاجم 

ایرانى تیم برایتون ندارد.
طى روزهاى اخیر گــزارش هایى مبنى بر عالقه 
آژاکس تیم پرآوازه فوتبال هلند به جذب علیرضا 
جهانبخش مهاجم ایرانى تیم برایتون منتشر شد اما 

قدیمى ترین مجله فوتبالى هلند این موضوع را تکذیب 
کرد و نوشت که آژاکس عالقه اى به جذب جهانبخش 

ندارد.
اولین بار پنج روز پیش اخبارى مبنى بر احتمال پیوستن 
جهانبخش 26 ســاله از برایتون به آژاکس منتشر شد و 
اینکه بازیکن سابق نایمخن و آلکمار نیز عالقه مند به 
حضور در آمستردام است. اما حاال خبر مى رسد که عالقه 
آژاکس به جهانبخش فقط در گذشته بوده و اکنون این 

باشگاه برنامه اى براى این انتقال ندارد.
 با توجه به تعداد زیادى از مهاجمان کنارى و وینگر که 
در آمستردام در حضور دارند، لزوم خرید جهانبخش که 
یک وینگر تخصصى است براى این تیم حس نمى شود. 
جهانبخش طبق گــزارش ها در لیســت پى اس وى 
آیندهون قرار دارد. دو ســال پیش این بازیکن تیم ملى 
ایران با 25 میلیون یورو از آلکمار به برایتون رفت. پس 
از بازگشت موفق و کوتاه در ابتداى سال و آن ضربه زیبا 
برابر چلســى ، او بار دیگر از ترکیب اصلى برایتون خارج 

شده است.

آژاکس وعلیرضا؟ 
نه ممنون
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139903902004000077 تاریخ آگهى: 1399/04/08 شماره پرونده: 
139804002004000091 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9801025- ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 15536 فرعى از 5000 اصلى (پانزده هزار و پانصد و سى و شش فرعى 
از پنج هزار اصلى) به مساحت 93/63 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: 
اصفهان، واقع در خیابان سجاد، کوى شماره 40 (شهید هاشم زاده) پالك 63/1 کدپستى 
8165953991 که ســند مالکیت آن در صفحه 569 دفتر 1188 امالك به شماره ثبتى 
220212 و با شماره چاپى 677191 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: به طول 12/20 
متر دیوار به دیوار پالك 5000 باقیمانده، شرقًا اول به طول 0/15 متر دیوار به دیوار خانه 
پالك باقیمانده مرقوم دوم به طول 7/15 متر دیــوار به دیوار خانه پالك 15537 فرعى 
جنوبًا به طول 13/60 متر دیوار به دیوار خانه پالك 15546 فرعى، غربًا به طول 7/40 متر 
درب و دیواریســت به کوچه حقوق ارتفاقى ندارد. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك 
فوق: یک واحد مسکونى دو خوابه یک طبقه با نماى آجر 4 سانتى و با قدمت بیش از سى 
سال با گرمایش بخارى و ســرمایش کولر درب و پنجره هاى خارجى فلزى با حدود 15 
متر مربع حیاط با زیربناى 78 مترمربع (توضیحًا بر اساس استعالم اخذ شده از شهردارى 
به شماره 6/95/13543 مورخ 95/07/18 غربًا به گذر در سمت جنوب 1 متر و در سمت 
شمال 0/70 متر از بر موجود عقب نشینى دارد و مقدار خالص باقیمانده عرصه پس از کسر 
عقب نشــینى حدود 87 مترمربع) ملکى آقاى اصغر گدا على که طبق اسناد رهنى شماره 
160093 مورخ 94/12/17 و ســند تعویض وثیقه 6097 مورخ 95/09/07 تنظیمى در 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 352 اصفهان در رهن بانک صادرات واقع مى باشد و طبق 
اعالم بانک بستانکار ملک فوق تا تاریخ 99/05/06 داراى بیمه نامه مى باشد از ساعت 9 
الى 12 روز سه شنبه مورخ 99/04/31 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
4/350/000/000 (چهار میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 99/04/14 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحًا شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 

خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م 
الف: 896494 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/117

حصروراثت
 رسول فاضل نجف آبادى  داراى شناسنامه شــماره 934 به شرح دادخواست به کالسه 
9900575 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خدیجه اسرافیلیان نجف آبادى بشناسنامه 21104 در تاریخ 99/2/11 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زهرا 
فاضل نجف آبادى   ش ش 1611 ، 2. عفت فاضل نجف آبادى  ش ش 461 ، 3. رسول 
فاضل نجف آبــادى  ش ش 934 ، 4. زهره فاضل نجف آبــادى  ش ش 96 ، (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 898594/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/4/133
حصروراثت

 یادگار لطفى داراى شناسنامه شماره 450 به شرح دادخواست به کالسه 9900536 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم جان 
محمدى چم گاوى بشناسنامه 2 در تاریخ 97/9/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اشرف خانم لطفى ش ش 15 ، 2. 
بختیار لطفى منش  ش ش 14 ، 3. خدایار لطفــى ش ش 449 ، 4. یادگار لطفى ش ش 
450 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 897638/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/4/134
حصروراثت

 بتول رحیمى اسفید واجانى  داراى شناسنامه شماره 1493 به شرح دادخواست به کالسه 
9900579 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسنعلى رحیمى اسفید واجانى  بشناسنامه 1766 در تاریخ 91/11/19 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اشرف 
رحیمى اسفید واجانى  ش ش 23001 ، 2. محمد رضا رحیمى اسفید واجانى  ش ش 150 
، 3. غالمرضا رحیمى اســفید واجانى  ش ش 801 ،. مهدى رحیمى اســفید واجانى  ش 
ش 1009 ، 5. فاطمه رحیمى اسفید واجانى  ش ش 341 ، 6. زهرا رحیمى اسفید واجانى  
ش ش 198 ، 7. بتول رحیمى اسفید واجانى   ش ش 1493(فرزندان متوفى) ، 8. جمیله 
مختارى اسفید وجانى ش ش 1868 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 

نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 828645/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/135
مزایده

 شــماره پرونده : 9809983731700017 شــماره بایگانى 981123در پرونده کالسه 
981123 اجرایى و به موجب دادنامه 00340-980 صادره از شــعبه 6 عمومى نجف آباد  
خواندگان اجرایى آقایان سیامک – فرزاد – فرهاد – شهزاد – مهرزاد و خانم ها فرشته – 
رویا  شهرت همگى صفارى فرزندان اسداله و بهرام کاووسى فرزند یداله ملزمند به فروش 
یک قطعه ملک تحت پالك ثبتى 367 و 368 واقع در قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسین پیرمرادیان به شرح  ذیل ارزیابى 
گردیده است: ششدانگ پالکهاى فوق تواما ً تشــکیل یک واحد مسکونى ك داراى یک 
واحد تجارى قدیمى مى باشد به آدرس نجف آباد خ امام غربى مقابل مدرسه علمیه شیخ 
ریاضى پالك 263 کد پستى 84183-85186 مى باشد به مساحت عرصه و اعیان 14 متر 
مربع با مصالح سقف آهن و آجر سطوح داخلى گچ اندود و مابقى بصورت مسکونى همکف 
و نیم طبقه که هم اکنون بصورت انبارى مورد بهره بردارى مى باشــد که مساحت اعیانى 
مسکونى 179 متر مربع و نیم طبقه حدود 86 متر مربع و اعیانى تجارى حدود 14 متر مربع 
و مساحت کل  ملک فوق 204 متر مربع و برابر سوابق کنونى شهردارى به میزان 1/05 متر 
مربع در مسیر گذر دارد به قیمت 12/750/000/000 ریال ارزیابى با توجه به مراتب فوق و 
عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه  کارشناسى اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد و در  تاریخ 1399/04/31 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام 
به فروش مى رسد الزم به توضیح است شرکت کنندگان در جلسه مزایده بایستى 10 درصد 
مبلغ را بصورت چک تضمینى در وجه اجراى احکام مدنى شعبه واریز نمایند برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب نماید و چنانچه ما بقى آن را 
ظرف یکماه پس از جلسه مزایده واریز ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجددا تکرار مى گردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از 
مال / اموال / ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف:900838   دادورز شعبه دوم اجراى 
احکام مدنى – دادگسترى شهرستان نجف آباد – سید منصور شکرالهى یانچشمه/4/136

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 139985602030000148     آقاى اسداله نجفیان نجف آبادى  فرزند حسنعلى 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 297 اصلى  واقع در قطعه 10 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 320 دفتر 55 امالك ذیل ثبت 7014 بنام نامبرده  
ثبت و سند بشماره چاپى 3/656557 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 

این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/04/14، 
899871/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن 
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اخطار اجرایى

 شماره 1063/98 به موجب راى شماره 77 تاریخ 99/2/8 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه عبداله حکمت نیا به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال  
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/900/000  به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر 
از باب تسبیب  و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم سررسید 1394/10/10 لغایت 
اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و هزینه نیم عشــر دولتى.محکوم له: 
مجید ایمانیان نجف آبادى به نشانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشى 
مرحوم حاج اسداله ایمانیان 8513685648 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. 900347/م الف-شعبه هشتم  شوراى حل اختالف نجف آباد/4/138

اخطار اجرایى
 شماره 1065/98 به موجب راى شماره 78 تاریخ 99/2/8 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه عبداله حکمت نیا به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال  
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/650/000  به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب  و پرداخت خسارت صادر و اعالم مى نماید و هزینه نیم عشر دولتى.
محکوم تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم سررسید 1394/10/10 لغایت اجراى حکم در حق 
خواهان له: مجید ایمانیان نجف آبادى به نشانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى 
کفش فروشى مرحوم حاج اسداله ایمانیان 8513685648 ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 900345/م الف-شــعبه هشتم  شوراى حل 
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تبعات شــیوع روز افزون ویروس کرونــا پایانى ندارد. در 
جدیدترین ارمغانى که این ویروس کشــنده براى انسان 
داشته است، کرونا جانوران موذى از جمله موش ها را هم 
به جان انسان ها انداخته و از این پس مردم عالوه بر مبارزه 
با ویروس کرونا مجبورند با موش هاى گرسنه اى که براى 
به دست آوردن غذا به خانه هایشــان حمله ور شده اند نیز 

مقابله کنند.
رسانه هاى انگلیسى خبر دادند شیوع ویروس کرونا که با 
خود مسئله قرنطینه و تعطیلى رستوران ها را به همراه آورده 
باعث خالى ماندن مخازن جمــع آورى زباله، مواد غذایى 
دلخواه موش هاى این کشور، شده و آنان را بر آن داشته تا 

جاى دیگرى به دنبال تأمین غذاى خود باشند.
از خوش شانسى این حیوانات آن اســت که مردم بریتانیا 
اکثراً در منازل، آپارتمان ها و حیاط خانه خود غذا مى خورند و 
همین مسئله باعث شده موش ها به این مناطق هجوم ببرند.

«گاردیــن» در این باره نوشــت: گرســنگى تیره هاى 
تهاجمى تر موش ها را به جان هم انداخته تا جایى که شروع 

به دریدن یکدیگر کرده اند.
همین مســئله باعث شــد تا مرکز پیشــگیرى و کنترل 
بیمارى هاى بریتانیا طى بیانیه اى نسبت به رفتار تهاجمى 
برخى از موش ها و احتمال حمله آنها به انسان هم هشدار 

دهد.

در نخستین بررسى، پژوهشگران دریافتند که فقط 27 
درصد از بیش از 360 نفر از ساکنان کلرادو در آمریکا که 
تشخیص کووید-19 برایشان داده شده است، از تماس 
با شخصى که دچار کرونا بوده است، در دو هفته پیش از 

آزمایش خبر مى دهند.
در بررســى دوم این درصد باالتر بــود و 46 درصد از 
350 فرد تشخیص داده شده درباره افرادى که ممکن 
است آنها را آلوده کرده باشــند، یقین داشتند. اما هر دو 
بررسى به این نتیجه مى رسند که اغلب افراد آلوده شده 
با ویروس کرونا نمى دانند واقعًا چه کســانى آنها را در 
معرض ویروس قرار داده است این نتایج این حقیقت را 

تأیید مى کنند که در حالى که ما مى دانیم ویروس کرونا 
چطور منتقل مى شود، اما درباره چگونگى ارزیابى خطر 
آلوده شدن با ویروس هنگام تماس با دیگرى هنوز ایده 

خوبى نداریم.
به گفته کارشناســان با توجه به یافته هاى این بررسى 
مهم اســت که فاصله جســمى مان را با افرادى که در 
خانوارمان نیستند، حفظ کنیم و ماسک بزنیم. در بررسى 
کلرادو مشخص شد بیشترین عامل انتقال ویروس عضو 
خانواده با 27 درصد و همکار با 25 درصد بود. در دومین 
بررسى نیز بیشترین عامل انتقال ویروس عضو خانواده 

با 45 درصد و همکار با34 درصد بود.

ویروس کرونا موش ها را به 
جان انسان ها انداخت

افراد مبتال به کرونا نمى دانند 
چطور آن را گرفته اند

وقتى کرونا 
تصاعدى باال مى رود

   عصرایـران | رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکى 
لرستان گفت: در سـنین باال میزان مرگ و میر باالتر 
بوده و از سن 60 سال به باال تعداد فوتى هاى کووید- 
19 تصاعدى باال مـى رود. دکتر محمدرضا نیکبخت 
اظهار کرد: لرسـتان در بیمارى کووید- 19 وضعیت 
قرمـز دارد. وى ادامـه داد: تاکنـون 9695 لرسـتانى 
به کرونـا ویروس مبتـال و 220 نفر نیز فـوت کردند. 
نیکبخت با بیان اینکه در ده شهر استان وضعیت قرمز 
اسـت، تصریح کرد: در بروجرد و ازنا باالترین میزان 

ابتال را داریم.

«ماسک عروس» 
وارد دنیاى مد شد!

   خبر فورى | پس از گذشت چند ماه محدودیت 
در ترکیـه به دلیل شـیوع ویـروس کرونا این کشـور 
سرانجام اجازه برگزارى مراسم عروسى را صادر کرد، 
اما ارائه مجوز تنها در صورتى امکانپذیر اسـت که در 
مراسم عروسى همگى ماسک بر صورت داشته باشند، 
حتى عروس و داماد. بدین ترتیب عروس ها در شـهر 
استانبول ترکیه به هنگام پرو لباسشان ماسک مناسب 
و هماهنگ با لباس را هم سفارش مى دهند. حاال که 
دیگر مردم باید با ویروس کرونا کنار بیایند و ماسک 
یکى از اجزاى ضرورى زندگى روزمره شـده، پاى آن 

به صنعت مد و لباس هم باز شده است.

فروش N95 ممنوع مى شود
   ایسـنا | معـاون غـذا و داروى دانشـگاه علـوم 
 N95 پزشکى کرمانشاه از ممنوعیت فروش ماسک
سوپاپ دار در کرمانشـاه از هفته جارى خبر داد. دکتر 
قباد محمدى با اشـاره به خطرات اسـتفاده از ماسک 
N95 سـوپاپ دار که در اصطالح عامه با «ماسـک 
فیلتردار» شناخته مى شود، گفت: سوپاپ این ماسک 
یکطرفه بـوده و دم بیمـار را بیرون مى دهـد، لذا اگر 
فردى بیمار بـوده و از بیمارى خود مطلع نباشـد، این 
ویروس را به راحتى از ماسک بیرون داده و اطرافیان 

را آلوده مى کند.

روى موج کووید-19

موج جدید کرونا در بسیارى از کشورها شروع شده است و آمار 
مبتالیان دوباره در حال افزایش است. در این بین رفتارهاى 
خودمراقبتى هم رو به کاهش و حساســیت افراد نسبت به 
بیمارى کاهش پیدا کرده است. افراد در قرار گرفتن در ازدحام 
جمعیت و محیط هاى محصور ترس کمترى نشان مى دهند.

نرم افزارهاى مدل ســازى بیمارى هاى عفونى و تخمین 
میزان همه گیرى نشــان مى دهند که طى شش ماه آینده 
قرار نیست اتفاق عجیبى بیافتد و چه بسا سطح مبتالیان به 
بیمارى باالتر هم برود. بسیارى از افراد هنوز مبتال نشده اند 
و البته مستعد ابتال هستند. در حال حاضر گفته مى شود که 
مبارزه با بیمارى سخت تر هم شده چراکه سطح فاصله گیرى 
اجتماعى پایین آمده است. در اینجا نکاتى را بیان مى کنیم 
که نشــان مى دهند چرا نباید این بیمارى همه گیر را پایان 

یافته بدانیم و چرا باید به مبارزه با این بیمارى ادامه دهیم.
1- مانعى به نام فعالیت هاى اقتصادى

اگر ویروس کرونا را مثل آتش تلقى کنیم ما مثل درخت و 
سوخت هستیم که در مسیر این آتش قرار داریم و قرار داشتن 
ما در معرض این آتش باعث مى شود شدت این آتش سوزى 
بیشتر شود. وقتى در وضعیت قرنطینه قرار داشتیم احتمال 

ابتال به بیمارى کمتر بود اما حاال این احتمال بســیار بیشتر 
شده است.

2- فاصله اى زیاد تا رسیدن به ایمنى جمعى
براى اینکه اثرات ویرانگر بیمارى به حداقل برســد بخش 
بزرگى از جمعیــت باید به این بیمارى مبتال شــوند. گفته 
مى شــود تا زمانى که بین 50 تا 65 درصد مــردم به این 
بیمارى مبتال نشــوند ایمنى گله اى اتفاق نمى افتد. هنوز 
به آستانه هاى این رقم هم نرسیده ایم. در بهترین حالت در 
برخى از ایالت هاى آمریکا 20 درصد مردم مبتال شده اند. از 
طرف دیگر فراموش نکنیم که نرخ مرگ ومیر این بیمارى 
به ما مى گوید که مبتال شدن 50 درصد مردم به این بیمارى 
یعنى مرگ ومیرى بسیار فراتر از حد تصور. به همین دلیل 
گفته مى شــود که رعایت فاصله اجتماعى تا ســال 2022 

ضرورى است.
3- جدى گرفتن توصیه ها

مصونیت گله اى تنها راه ایمن شدن نیست. ردگیرى بیماران 
و جداسازى آنها مى تواند به شکستن زنجیره انتقال کمک 
کند. خیلى از اوقات افراد بدون اینکه بدانند گسترش دهنده 
بیمارى اند و سرفه و عطسه جدى ترین راه انتقال این بیمارى 

است پس ماسک را باید جدى گرفت. تجربه کره جنوبى به 
ما مى گوید که استفاده از ماسک تا چه حد مفید بوده است. 

همچنان باید توصیه ها را جدى گرفت.
4- از ایمنى جمعى مطمئن نباشید

بعد از اینکه فرد به ویروس مبتال مى شــود بین پنج تا 14 
روز طول مى کشد تا نخستین نشانه هاى خود را بروز دهد. 
قبل از اینکه فرد عالیم داشته باشــد تا یکى دو روز قبل از 
آن مى تواند ناقل بیمارى باشد. بسیارى از مبتالیان عالیم 
ندارند و همین باعث مى شود که افراد احساس کنند دیگر بنا 
نیست مبتال شوند و یا اینکه قبًال مبتال شده اند و خطرى آنها 

را تهدید نمى کند.
5- واکسن به سرعت کارساز نخواهد بود

حتى بعد از کشف واکسن هم زمان زیادى براى ریشه کن 
کردن بیمارى الزم است. از میزان کارایى واکسن گرفته تا 
الگوى دسترسى و توزیع آن بین افراد بسیار زمانبر هستند. 
فراموش نکنیم که تالش ها براى کشــف واکسن تا امروز 
بى ثمر بوده اند. نباید فراموش کنیــم که فقط دو بیمارى از 
طریق واکسن ریشه کن شده اند: آبله و یک بیمارى دامى به 
نام ریندرپست. پس نباید در تأثیر واکسن دچار اغراق شویم.

همین چند روز پیش بود که خبر انفجار گوشى 
موبایل یک خانم معلم اهوازى که روزى چندبار 
نسبت به ضدعفونى کردن گوشى اش با الکل 
مبادرت مى ورزیــد، در صدر اخبــار حوادث

 رســانه ها قرار گرفت. این معلم جوان در اثر 
جراحات ناشى از این انفجار درگذشت اما یک 
متخصص الکترونیک به بیان چند راه ســاده 
براى مراقبت از گوشى ها در روزهاى کرونایى 
پرداخته تا از اتفاقات مشابه آنچه در اهواز رخ داد 

جلوگیرى شود.
مســعود توحیدیان در گفتگویــى اظهار کرد: 
یکى از راه هاى انتقال ویروس کرونا از طریق 
گوشى تلفن همراه اســت. افراد باید به صورت 
مســتمر براى ضدعفونى کردن آن با الکل و 
مواد ضدعفونى کننده ســر و کار داشته باشند. 
او ادامــه داد: هیچ مدار الکترونیکــى نباید در 
مجاورت مستقیم مایعات و یا بخار قرار بگیرد. در 
صورتى که براى تلفن همراه چنین اتفاقى بیافتد، 
مدار هاى داخلى آن مى توانند عملکرد پیش بینى 
نشده اى داشته باشند و همین مسئله باعث عبور 
جریان هاى غیرمجاز و تعریف نشده اى از باترى 
مى شود. در این حالت یک باترى با چگالى انرژى 
باال مى تواند بسیار خطرناك باشد و باعث آتش 

سوزى و یا حتى انفجار تلفن همراه شود.
این متخصص براى نگهدارى از گوشى به چند 
نکته اشاره کرد و گفت: سعى کنید میزان شارژ 
باترى موبایل را همیشه بین 20 تا 80 درصد نگه 
دارید. چراکه  این کار عالوه بر افزایش طول عمر 
باترى، باعث کاهش خطرات احتمالى آن هم 
مى شود. براى تمیز کردن و یا ضدعفونى کردن 
تلفن همراه، ابتدا آن را خاموش کرده و سپس با 
استفاده از دستمال مرطوب و یا آغشته به مواد 
ضدعفونى کننده غیر اشتعال زا آن را تمیز کنید. 
بعد از ضدعفونى کردن حداقل به مدت ده دقیقه 
از آن استفاده نکنید تا الکل استفاده شده تبخیر 
و خشک شود. ســعى کنید این کار را در حالتى 
انجام دهید که باترى آن کامًال پر نباشــد تا در 
صورت هر گونه اتصال احتمالى، خطر کمترى 

داشته باشد.
توحیدیان گفت: با اینکه احتمال آتش گرفتن و 
انفجار باترى یک موبایل بسیار پایین است، اما 
به دلیل اینکه صدمه هاى آن مى  تواند جدى و 
جبران ناپذیر باشد، توصیه مى شود براى شارژ 
تلفن همراه آن را در جاى امنى دور از خود قرار 
دهید. مخصوصاً در هنگام خواب آن را در باالى 

سر خود و یا زیر بالشت قرار ندهید.

ترفندهایى که جلوى انفجار گوشى تان را مى گیردکرونا به این زودى ها  از بین نمى رود

«تام هنکس» از مردم خواست براى گذر از این 
وضعیت سه چیز اساســى یعنى ماسک زدن، 
رعایت فاصله اجتماعى و شســتن دست ها را 

انجام دهند.
تام هنکس یکى از مشــهورترین افراد دنیا که 
از بیمارى کووید-19 جان به در برده است در 
مصاحبه تازه اش به طور صریح از احساسات خود 
درباره کسانى که ماسک نمى زنند صحبت کرد.
ســتاره فیلم هاى «نجــات ســرباز رایان» و 
«فارست گامپ» در این باره گفت: در واقع تنها 
ســه چیز وجود دارد که ما مى توانیم به منظور 
رسیدن به فردا و گذر از این وضعیت آن را انجام 
دهیم: «ماسک بزنیم، فاصله اجتماعى را رعایت 
کنیم و دســت هایمان را بشوییم.» وى افزود: 
«این کارها خیلى ساده و آسان هستند، اگر کسى 

نتواند این سه چیز اساسى را تمرین کند باید به او 
بگویم شرم و ننگ بر تو.»

بازیگر برنده دو جایزه اسکار هالیوود ماه مارس 
امسال در حالى که براى فیلمبردارى فیلم «باز 
لورمن» با موضوع زندگِى «الویس پرسلى» به 
استرالیا رفته بود خودش و همسرش به ویروس 
کرونا مبتال شدند. تام هنکس در فیلم باز لورمن 
نقش «ســرهنگ تام پارکــر»، مربى الویس 

پرسلى خواننده مشهور دنیا را ایفا مى کند.
در خبر دیگر، «جنیفر آنیستون»، ستاره سریال 
«فرنــدز» نیز با یک پســت اینســتاگرامى و 
تصویر خودش با ماسک از مردم خواست براى 
جلوگیرى از گسترش بیمارى ماسک بزنند. او در 
این باره نوشت: «اگر به زندگى انسان ها اهمیت 
مى دهید لطفًا ماســک بزنید و کســانى را که 

اطرافتان هستند نیز به این کار تشویق کنید.»

«تام هنکس»: ننگ بر تو اگر ماسک نزنى!
  محمدامین شکارى/ خبرگزارى صبا |
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آگهى تغییرات
شرکت آســان پردازان اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
43561 و شناسه ملى 10260614410 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/03/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - 
مهدى شجاعى به شماره ملى 4132268217 به سمت مدیرعامل، 
مریم عباسى به شماره ملى 0559845911 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مصطفى شجاعى به شماره ملى 4120569306 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (899838)

آگهى تغییرات
شرکت گروه صنعتى بهسازان بازو سهامى خاص به 
شماره ثبت 19591 و شناسه ملى 10260404772 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/03/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر64ماده و11تبصره 
تصویب و جایگزین اساسنامه قبلى شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (900587)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى نوع دوســت وزوان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 180 و 
شناســه ملــى 10260046232 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/02/22 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - عباســعلى حاتمى به شماره ملى 
6229860287 بعنــوان رئیس هیات 
مدیــره، راضیه حاتمى به شــماره ملى 
6229984652 بعنــوان مدیرعامل و 
نایب رئیس هیئت مدیره و بتول بیابانى 
به شــماره ملى 6229869551 بعنوان 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضاى مدیرعامل 
و با مهر شــرکت معتبر اســت. - ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى میمه (898858)

آگهى تغییرات
شــرکت رویان ارتباط اصفهان شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 19677 
و شناســه ملــى 10260405623 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/03/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: حمیدرضا مرادیان نژاد به شــماره ملى 
4449588622 بســمت رئیــس هیأت 
مدیره خانم معصومه قانع به شــماره ملى 
1289407479 بسمت نایب رئیس هیأت 
مدیره آقاى علیرضا مرادیان نژاد به شماره 
ملى 1271127814 بســمت مدیر عامل 
براى مدت دو سال انتخاب شدند .ً  (مدیر 
عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است 
. و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و با 
مهر شرکت معتبر میباشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(898918)

آگهى تغییرات
شــرکت رویان ارتباط اصفهان شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 19677 و 
شناســه ملى 10260405623 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1399/03/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: حمیدرضا مرادیــان نژاد به شــماره ملى 
4449588622 وکدپستى 8154743515 
و علیرضــا مرادیان نــژاد به شــماره ملى 
1271127814 وکدپستى 8154743515 
و معصومه قانع به شماره ملى 1289407479 
بعنــوان   8154743515 وکدپســتى 
اعضاى اصلى هیئت مدیره بــراى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدندکمال عســگرى به 
کــد ملــى 1291160779 و کد پســتى 
8154743515 و الهام السادات عبودتیان 
هرندى کد ملى 1282436147 و کد پستى 
8154743515به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و بــازرس على البدل شــرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (898919)

آگهى تغییرات
شرکت حســابدارى بیالن مهر زنده رود 
سهامى خاص به شــماره ثبت 56164 
و شناســه ملــى 14005832687 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/02/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
منا رستگار کدملى1271432331 بعنوان 
رئیس هیئت مدیــره و ریحانه هارونى 
کمیتکى کدملى1130318354 بعنوان 
نایب رئیس هیئت مدیــره و محمد رضا 
زمانى اسفهرانى کدملى1111263582 
بعنوان مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره 
بعنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و 
اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا 
همراه با مهر شــرکت معتبر است. ضمنا 
مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(899840)

آگهى تغییرات
شرکت آسان پردازان اصفهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 43561 و شناسه 
ملــى 10260614410 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/03/08 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین شد. - صمد حســینى به شماره 
ملــى 4519886163 به عنوان بازرس 
اصلى و داود موســوى به شــماره ملى 
1209764687 بــه عنــوان بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. - مهدى شــجاعى به شماره 
ملى 4132268217، مریم عباســى به 
شماره ملى 0559845911 و مصطفى 
شجاعى به شماره ملى 4120569306 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (899844)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل نور بار مبارکه شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 292 و 
شناسه ملى 10260067568 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1397/04/16 و به اســتناد نامه شماره 
21/32659 مورخ 1397/6/1 اداره کل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان 
حمید دهقانى کدملى5419591782 و 
غالمرضا دهقانى کدملى 5419279363 
و اصغر دهقانى کدملى 5419629070 
و باقــر صادقیــان نوکابــادى کدملى 
5419661640 و على نــورى کدملى 
5419787245 و پرویز ضیایى کدملى 
5419592290 و حفیــظ اله نصیرى 
مدیسه کدملى 1170820824 و خانم 
عفت نــورى لنجان نوکابــادى کدملى 
5419568756 به عنوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى مبارکه (899860)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل نور بار مبارکه شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 292 و شناسه ملى 10260067568 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/16 
و به استناد نامه شماره 21/32659 مورخ 1397/6/1 
اداره کل راهــدارى و حمــل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهــان تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : آقایان حمید 
دهقانى کدملى5419591782 به سمت رییس هیات 
مدیره و غالمرضا دهقانى کدملــى 5419279363 به 
ســمت نایب رییس و على دهقانى5419821265 به 
ســمت مدیرعامل خارج اعضا و اصغر دهقانى کدملى 
5419629070 و باقــر صادقیــان نوکابادى کدملى 
5419661640 و على نورى کدملى 5419787245 و 
پرویز ضیایى کدملى 5419592290 و حفیظ اله نصیرى 
مدیسه کدملى 1170820824 و خانم عفت نورى لنجان 
نوکابادى کدملى 5419568756 به عنوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت از قیبل چک سفته بروات 
قراردادهاى تعهداور و اتفاده از حسابهاى جارى و ثابت در 
بانکها با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب 
رئیس هیئت مدیره با امضاى نائب رئیس هیئت مدیره 
متفقا و با مهر شرکت معتبر مى باشد. ضمنا مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره مى باشد اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى مبارکه (899863)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى هوشــمند پویان توسعه اریس 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 41951 و شناسه 
ملــى 10260596845 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1399/04/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موضوع فعالیت شرکت 
ماده 2 اساسنامه به نحو ذیل تغییر یافت: انجام کلیه 
فعالیت هاى بازرگانى از قبیل صادرات، واردات، خرید 
و فروش، تولید، تهیه و توزیع کاالهاى مجاز بازرگانى، 
اخذ تســهیالت از بانک هاى دولتى و خصوصى صرفاً 
جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه امور مربوط به 
ترخیص کاال از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى، اخذ و اعطاى نمایندگى هاى 
داخلى (دولتى و خصوصى) و خارجى، مشارکت و انجام 
امور خدماتى از قبیل: مشاوره، طراحى، اجرا، نظارت، 
پشــتیبانى و نگهدارى کلیه امور مرتبط با کامپیوتر، 
فناورى اطالعات و ارتباطات، سیســتم هاى نظارت 
تصویرى، برق و الکترونیک، سیســتم هاى کنترلى و 
سیســتم هاى امنیتى و مخابرات به جز مواردى که در 
انحصار شرکت مخابرات ایران مى باشد. ثبت موضوع 
فعالیت به شــرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشــد و در صورت لزوم پس از کسب 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (900583)

تاسیس
شرکت سهامى خاص صنعت گستر جبال اسپادانا درتاریخ 1399/01/27 به شماره ثبت 4734 به شناسه ملى 14009078073 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :1. ساختـ  طراحىـ  اجراى کلیه سازه 
هاى فلزى و بتونى مسکونى، ادارى، تجارى و صنعتى . طراحى و اجراى پروژه هاى ساختمانى و راه سازى . احداث و ایجاد کارگاه سوله سازى 
. ساخت طراحى خانه هاى پیش ساخته صنعتى در یک طبقه و در چندین طبقه . اجراى پوشش سقف و بدنه با انواع سازه هاى فلزى و بتونى و 
با انواع مصالح . احداث کارخانه جهت تولید انواع پروفایل و نبشى و نورد کامل و ساخت و طراحى دیگهاى بخار و ماشین آالت صنعتى مربوطه 
با کلیه ملحقات . طراحى و ساخت قطعات بدنه و شاسى انواع خودروهاى سبک و سنگین با انواع متریال . اجراى پروژه هاى مخابراتى به جز 
مواردیکه به موجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ایران باشد . طراحى و ساخت تولید انواع کانتینرـ کانکسـ  کائوچى فلزى و ساختمانى 
. اخذ نمایندگى انواع کاال از شرکت هاى تجارى و کارخانجات تولیدى در داخل و خارج از کشور . تأمین نیروى انسانى موقت جهت ادارات و 
شرکتها . انجام کلیه امورتجارى و بازرگانى تجارى . واردات و صادرات کلیه کاالهاى تولیدى مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، دهستان صادقیه 
، روستا جالل آباد، محله ندارد ، بلوار کشاورزشمالى ، خیابان کمربندى نجف آباد ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8539171939 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 
3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1913 مورخ 1398/10/19 نزد بانک ملى شعبه نجف آباد با کد 3211 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمد مهدور به شماره ملى 1129290190و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى احمدرضا مهدور به شماره ملى 1129290591و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى امیرپارسا سبحانى به شماره ملى 1273252063و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى باامضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره مشترگا و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى فرهاد سبحانى به 
شماره ملى 1091589429 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم فروغ مشایخى جمالوئى به شماره ملى 1285822285 
به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (900617)

افرادى که ساعت ها پشــت میز مى نشینند، با راهکار هایى 
ساده مى توانند از عوارض خطرناك نشستن طوالنى مدت 

بر سالمتى خود بکاهند.
در حالى که مشــاغل ادارى به طور معمول کارمندان را به 
گذراندن زمان زیادى در پشت یک میز ملزم مى کند، امروزه 
در خارج از یک دفتــر ادارى، زمینه هاى کارى دیگرى هم 
وجود دارد که بسیارى از همین الزامات را دارد. از جمله اینکه 
در این ایام کرونایى بسیارى از افراد از راه دور و در خانه هاى 

خود به عنوان کارمندان مجازى مشغول به کار هستند.
اگرچه توانایى کار در خانه یک مزیت فوق العاده است، اما در 
مجموع نتیجه تمامى این فعالیت ها در دوره هاى طوالنى بى 
تحرکى است که مى تواند منجر به افزایش وزن، کمردرد و 
برخى دیگر از مشکالت براى سالمتى فرد شود. از این رو 
الزم است برخى فعالیت ها را در ساعات روزانه براى خود به 

عادت تبدیل کنید تا سالمت خود را تضمین کنید.
در شغل هایى که نیاز به صرف وقت زیادى در حالت نشسته 
و در مقابل کامپیوتر دارند عمده مشکالت سالمتى که ایجاد 
مى شود، مربوط به عدم حرکت اســت. براى مقابله با این 
مشکل، بهتر اســت هر 45 دقیقه یک بار از جاى خود بلند 
شــوید و مقدارى قدم بزنید و چند دقیقه حرکات کششى 

انجام دهید.
ممکن اســت متوجه نشوید، اما نشســتن و خیره شدن به 
صفحه رایانه در تمام طول روز فشــار زیادى به چشم وارد 
مى کند. هرچند نور یک صفحه نمایشگر رایانه اى چندان 
شدید نیست، اما گاهى اوقات ساعت ها به چنین نورى خیره 
مى شوید و این مى تواند فشــار زیادى به چشم وارد کند که 
با گذشت زمان مى تواند به مشکالت بینایى، سردرد و سایر 

مشکالت براى سالمتى منجر  شود. کار کردن با رایانه در 
تمام طول روز کارى همچنین موجب مى شود کالرى زیادى 
نسوزانید؛ بنابراین مفیدترین کارى که مى توانید انجام دهید 
این است که مشکل را با خوردن میان وعده هاى غذایى سالم 

در تمام طول روز حل کنید.
یک راه حل ســاده براى جلوگیرى از تحمیــل بار اضافى 
به چشــم وجود دارد، هر چند دقیقه یک بار براى چند ثانیه 
چشــمان خود را ببندید و به آنها استراحت دهید. این روش 

از خیره شدن به صفحه رایانه جلوگیرى مى کند که مشکل 
رایجى اســت که اکثر مردم حتى متوجه آن هم نمى شوند. 
انجام این کار مى تواند به شما کمک کند تیزبینى و سالمت 

چشمان خود را حفظ کنید.
بدن انســان هرگز براى نشســتن روزى هشت ساعت در 
پشت یک میز ساخته نشده است و انجام این کار مى تواند 
اثرات منفى زیادى بر سالمتى فرد بگذارد. میز ایستاده براى 
بسیارى از افراد به گزینه اى محبوب تبدیل شده است، زیرا 

این میز ها شرایط کار سالم ترى را ترویج مى کنند.
یکى از شایع ترین مشکالت پشت میز نشینى براى مدت 
طوالنى باکترى هایى هســتند که بیش از همه با دستان 
شما در ارتباط هســتند. از این رو الزم است حداقل به طور 
روزانه صفحه کلید و میز کار خود را تمیز کنید، خصوصًا در 
این روزها که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده و براى مراقبت 
کردن از سالمت بدن الزم است که مسائل بهداشتى بیش 

از پیش رعایت شود.

یک روانشــناس بالینى گفت: هر گاه به درخواستى «نه» پشت میز نشین ها بخوانند
بگویید، مى توانید به کار هایى «بلــه» بگویید که مزایاى 

زیادى برایتان دارد.
لیال شقاقى درباره راهکار کلیدى نه گفتن در زندگى روزمره 
اظهار کرد: بسیارى از افراد نمى دانند که چگونه از روش نه 
گفتن در زندگى روزمره شان استفاده کنند. همین امر موجب 
مى شود که آنها با مشکالت  سختى رو به رو شوند. بهتر است 
تمام افراد روش نه گفتن را یاد بگیرند، هرگاه به درخواستى نه 
بگویید، مى توانید به کار هاى دیگرى بله بگویید که مزایاى 
زیادى برایتان دارد. او افزود: همه ما مى دانیم نه گفتن براى 
همه افراد آسان نیست و آنها  را با چالش هاى سختى رو به 
رو مى کند. درست است که موافقت کردن و گفتن بله، خیلى 
راحت تر از نه گفتن است، اما بهترین جواب نیست. همانطور 
که مخالفت کردن و نه گفتن پیامد دارد، موافقت کردن نیز 
داراى پیامد هاى خودش اســت. واقعیت این است که افراد 

بیشتر به مواردى که دوست ندارند بله مى گویند.
شقاقى بیان کرد: اولین نکته اى که در نه گفتن به ما کمک 

مى کند این است که بدانیم که اهداف زندگیمان 
ماننــد شــغل، زندگى مشــترك، 

اجتماعــى،  موقعیــت 
تحصیل چیست؟. زمانى 
که اهداف و خواسته هاى 
خود را شناسایى کردیم، 
نه گفتــن برایمان خیلى 
راحت تر مى شــود، زیرا 
دلیل خوبى براى نه گفتن 
خواهیم داشــت. در واقع 
هر چقدر افــراد خود را 
بهتر بشناسند، راحت تر 

تصمیم مى گیرند که چه 

چیز هایى به رؤیاهایشــان نزدیک تر است و به چه مواردى 
باید نه بگویند. شناخت خود که به مهارت خودآگاهى معروف 
است، نیازمند دریافت آموزش و تمرین زیاد است. او افزود: 
شاید سبب شود که مدام با خودمان فکر کنیم که نکند فردى 
از دستمان ناراحت شده یا در نگاه و دیدگاه دیگران آدم بدى 
به نظر برســیم، یا خیلى دالیل دیگرى که براى نه نگفتن 
داشته باشیم. این افکار نشــان دهنده خیرخواهى و حسن 
نیت افراد محسوب مى شود. اما خیلى از این ترس هایى که 
وجود دارد، فقط زاده ذهن ما هستند. اگر طرف مقابل فردى با 
مالحظه اى باشد و از نه گفتن به موقع استفاده کند، حتماً دلیل 
نه گفتن او براى دیگران معقول تر خواهد بود. این روانشناس 
بالینى تصریح کرد:کمک کردن به دیگران در صورتى خوب 
است که به کار ها و برنامه هاى خود بیشتر توجه کنیم. امور 
شخصى و مراقبت از خود، بهترین بهانه براى نه گفتن است. 
تصور کنید که براى حل یک مشــکل در مدت زمان کوتاه 
درخواستى مى شــود، در این مواقع انجام این درخواست ها 
دو سه ساعت از وقت شما را اشــغال خواهند کرد. در چنین 
وضعیتى متوجه عقب افتادن بسیارى از 
امور روزانه مان مى شــویم، در حالى 
که با یک نه گفتن ساده مى توانیم 
آن را به زمان دیگرى موکول کنیم.

او در پایان گفت: اگر بدون توضیح 
دادن، در خواســتى را رد کنید، در 
واقع نشان داده اید که آن درخواست 
غیرمنطقــى و مشــکل دار بوده 
است.  پس بهتر است راه 
و روش نــه گفتن به 
موقــع را یاد بگیرید 
و در زندگــى خود 

استفاده کنید.

«در تابستان کرونا بگیرید به نفعتان است!» این جمله ساده و 
خطرناك مدتى است در جامعه رواج پیدا کرده و نقل محافل 
مردم شده؛ جمله اى که مى تواند زمینه شیوع هرچه بیشتر 

کرونا باشد و افراد بیشترى را به کام مرگ بکشاند.
ماجرا از این قرار است که شایعه شده با ابتال به کرونا، افراد به 
مدت چند ماه و یا بیشتر در زمینه ابتالى مجدد به این بیمارى 
مصونیت پیدا مى کنند و اگر در تابستان این بیمارى را بگیرند، 

در پاییز از ابتالى مجدد به آن در امانند.
از طرف دیگر براساس این شایعه در صورت ابتالى افراد به 
کرونا در تابستان، عالئم بیمارى با شدت کمترى در آنها بروز 
پیدا مى کند و به عبارتى به صورت سرپایى مى توانند کرونا 

را پشت سر بگذارند.
حاال این دو توصیه کامًال غیرعلمى و خطرناك موجب شده 
خیلى ها نسبت به رعایت پروتکل هاى بهداشتى سرد شوند 
و حتى به استقبال کرونا بروند و تالش کنند هرچه سریع تر 

این بیمارى را بگیرند!
دکتــر علیرضــا جانبخــش، متخصــص بیمارى هاى 

عفونى با رد این موضوعات، گفت: متأســفانه شــایعات 
بســیارى در خصوص کرونا مطرح مى شــود که یکى از 
خطرناك ترین آنها این شایعه است که اگر مردم االن کرونا 
بگیرند به نفعشان اســت و در پاییز در برابر ابتالى مجدد 

آن مصونیت دارند.
این جمله شاید به ظاهر درســت باشد و هر بیمارى عفونى 
با تولید آنتى بادى در بدن بتواند بــراى مدتى مصونیت در 
برابر ابتالى مجدد ایجاد کنــد، اما در بحث کرونا همه چیز 
ناشناخته اســت و ما اصًال نمى دانیم آنتى بادى تولید شده 
در این بیمارى توان ایجاد مصونیت در برابر ابتالى مجدد 

آن را دارد، یا نه.
از طرفى هنوز نمى دانیم واقعًا مــدت ماندگارى این آنتى 
بادى چقدر است و اخیراً با انجام آزمایشاتى مشخص شده 
که در بسیارى افراد پادزهر آنتى بادى هاِى تولید شده در برابر 
کرونا، به سرعت از بین مى رود و همین امر مى تواند فرد را در 

معرض خطر ابتالى مجدد به این بیمارى قرار دهد.
موضوع دیگر بحث رفتارهاى متغیر ویروس کروناست، به 
طورى که در افراد مختلف رفتارهاى متفاوتى دارد و در برخى 
بدون عالمت، در عده اى کــم عالمت و در برخى عوارض 
طوالنى مدت ایجاد مى کند و رفتار ثابتى ندارد که بخواهیم 

درباره آن نظر بدهیم.
از طرف دیگر شایعه شده است که افراد اگر در تابستان کرونا 
بگیرند عالئم آن از شدت کمترى برخوردار است، درحالى 
که این حرف از پایه اشــتباه و خطرناك است، چرا که گرما 
هیچ تأثیرى روى ضعیف شدن ویروس ندارد و افزایش آمار 
فوتى ها و بسترى ها نشان مى دهد این ویروس همچنان با 

قدرت به پیش مى رود.
متأسفانه در تابستان عالئم و آثار این بیمارى شدت هم پیدا 
کرده و در روزهاى اخیر شاهد بروز عالئم گوارشى و بعضًا 

مغزى و قلبى در برخى بیماران هستیم.

کروناى «تابستانه» 
به نفعمان است؟

مهارت نه گفتن را قبل از صدمه خوردن بیاموزید

م که اهداف زندگیمان
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وضعیتى متوجه عقب
امور روزانه مانم
که با یک نه گف
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

همه موجودات؛ سنگین و ســبک، بزرگ و کوچک، نیرومند و 
ضعیف، در اصول حیات و هستى یکسانند و خلقت آسمان و هوا و 
بادها و آب یکى است. پس اندیشه کن در آفتاب و ماه و درخت و گیاه 
و آب و سنگ و اختالف شب و روز و جوشش دریاها و فراوانى 
کوه ها و بلنداى قله ها و گوناگونى لغت هــا و تفاوت زبان ها که 

نشانه هاى روشن پروردگارند.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          
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على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر  

آگهى تجدید مناقصه نوبت دوم

م الف: 892827

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره  7988   مورخ  99/4/10 

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان            
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى 99/4/14   لغایت مورخ  99/4/17  

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ  99/4/28
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  یکشنبه   مورخ  99/4/29 در محل سالن جلسات  

د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.
ه) نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایى بر اساس بخشنامه سرجمع (شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین 
مواردى از بخشنامه سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 97/8/22) مى باشد (بجز ردیف هاى 6 و 7 که به صورت 

فهرست بهایى مى باشند). 
نشانى تحویل اسناد مناقصه: اصفهان - خیابان باغ گلدسته - مقابل درب شرقى بازار هنر - اداره کل نوسازى مدارس 

استان اصفهان     (تلفن تماس: 32222889)
4- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف) سپرده (واریز به شباى شماره 780100004061030607670085 

تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزى   ب) ضمانتنامه معتبر بانکى
5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشــنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل 

تمدید مى باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه 
مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
م الف: 900873

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

( ریال)

مبلغ برآورد اولیه به 
ریال (بر اساس فهرست 

بها سال 99)
نوبت 
مناقصه

اول825/000/00016/481/663/413 6 ماه2099004038000027تکمیل مدرسه الماسى ناحیه 14

تکمیل مدرسه شهید جالل هاشمى دامنه 2
اول5284/000/0005/660/563/901 ماه2099004038000026فریدن

تکمیل مدرسه پسرانه روستاى مبارکه تیران 3
اول8967/000/00019/331/689/161 ماه2099004038000025وکرون

تکمیل توسعه مدرسه هنرستان امام رضا خور 4
اول4467/000/0009/322/532/326 ماه2099004038000024و بیابانک

تکمیل مدرسه حاج عباس امینى شهرك 5
اول3285/000/0005/684/150/335 ماه2099004038000023بهارستان تیران و کرون 

6

    تهیه و اجراى عایق رطوبتى پیش ساخته 
مدارس و اماکن آموزشى ،پرورشى و 
ورزشى  مناطق فالورجان،پیربکران، 
برخوار، شاهین شهر، خمینى شهر 

،فوالدشهر،ناحیه1،ناحیه2،ناحیه3، 
ناحیه4،ناحیه5،

دوم1649/000/00012/965/549/940 ماه2099004038000029

7
      تهیه و اجراى عایق رطوبتى پیش ساخته 

مدارس و اماکن آموزشى ،پرورشى و ورزشى  
مناطق شهرضا،باغبهادران،دهاقان،زرین 

شهر،مبارکه،مهردشت
دوم1397/000/0007/935/490/000 ماه2099004038000028

چاپ اول

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

آگهی فراخوان عمومی فروش امالك و مستغالت
شرکت عمران شهرجدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازى در نظردارد تعداد محدودي از واحدهاي 
تجاري ساخته شده واقع در محله هاي شهر جدید مجلسی و قطعات زمین کارگاهى را از طریق برگزارى 
فراخوان عمومی (مزایده) ، و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (Setadiran.ir) به فروش رساند. 

- تاریخ انتشار و دریافت اسناد: از تاریخ 99/04/14 لغایت99/04/24 
- مهلت ارسال پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14/00مورخ99/04/24

- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت10/00 صبح مورخ 99/04/25    
به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به امور امالك و واگذارى شرکت عمران شهر جدید مجلسی 
مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى:  2284و52472228 -031 تماس حاصل فرمایید.       
-  نشانی کارفرما : اصفهان- کیلومتر20 جاده  مبارکه  بروجن -  شهر جدید  مجلسی - بلوار ارم  شرکت عمران 

مجلسی                            دورنگار52472214-031                            کد پستی86316-45775      
 WWW.majlesi.ntdc. ir :سایت اینترنتی شرکت عمران مجلسی 

نوبت دوم

م الف: 900521

آگهى دعوت مجمع عمومى جامعه حرفه اى 
هتلداران استان اصفهان

به اســتناد تبصره ذیل ماده 8 دســتورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشــکل هاى حرفه اى 
تأسیسات گردشگرى و با عنایت به نامه شماره 992/123/1654 مورخ 1399/03/19اداره کل 
میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان در خصوص تمدید پروانه فعالیت 
جامعه، به اطالع مى رساند جلسه مجمع عمومى جامعه حرفه اى هتلداران استان اصفهان مورخ  
1399/05/01 راس ساعت 10 صبح در محل هتل پارسیان کوثراصفهان  واقع در اصفهان ، بلوار 

بوستان ملت ، روبروى سى و سه پل تشکیل مى گردد.
موضوع جلسه :

- گزارش عملکرد هیئت مدیره جامعه.
- انتخاب هیئت رئیسه مجمع 

- اعالم کاندیداتورى و انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیئت مدیره و بازرسان  جدید و انتخاب 
روزنامه جهت انتشار آگهى جامعه .

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

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

-مهلت ارائه پیشنهاد هاى مناقصه:پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ99/04/19

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

-تاریخ بازگشایى پیشنهادات:ساعت10صبح روز شنبه مورخ99/04/21
-مدت اعتبار پیشنهادها:روز سه شنبه99/04/31

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


