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پاسخ سازمان جهانى بهداشت به 8 سئوال کرونایى ممنوعیت ورود گردشگر به نیاسر و قمصرپزشکان، بازیگران «نون. خ2» را معاینه کردندکرونا، سبک زندگى مردم را تغییر داد این 3 باشگاه محبوب ترین اند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

گیاهى که 
اضطرابتان را 
کم مى کند

استاندار اصفهان چرا عقب نشینى کرد!؟
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کرونا ساز «موسیقى» را 
ناکوك کرد

زمان پایان این لیگ؟ 
هیچکس نمى داند

کرونا در هاى 
مسجد1000 ساله 
ایران را بست

5

واردات 
ماهى قرمز از چین 

صحت ندارد

نتایج بررسى هایى که محققان بر روى کارآزمایى هاى بالینى 
انجام دادند، نشان مى دهد بادرنجبویه مى تواند ضد اضطراب 

باشد. اختالالت اضطرابى از شایع ترین اختالالت روانى 
هستند. میزان و شدت اضطراب در افرادى که آن را 

تجربه مى کنند متفاوت است. گیاه خوراکى بادرنجبویه...

مدیرکل اداره دامپزشکى استان اصفهان با بیان 
اینکه واردات ماهى هاى زینتى از چین شــایعه 
است و صحت ندارد، گفت: باید توجه داشت غیر 
از پرندگان خانگى که در خانه و قفس هستند و با 
محیط بیرون ارتباطى ندارند، دیگر حیوانات مانند 
ســگ و گربه مى توانند به دلیل ارتباط با محیط 

خارج به صورت مکانیکى ناقل بیمارى باشند.
شهرام موحدى در گفت وگو با ایمنا درباره شایعات 
منتشــر شــده در فضاى مجازى تصریح کرد: 
باید توجه داشت سالیانه 75 میلیون قطعه انواع 
ماهى هاى زینتى در اســتان اصفهان به ویژه در 

شهرهاى...
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اینجا «خورشید» است، خط مقدم مبارزه با کرونااینجا «خورشید» است، خط مقدم مبارزه با کرونا
 یک روز در بیمارستانى که اصفهانى هاى مبتال به ویروس جدید در آن بسترى هستند یک روز در بیمارستانى که اصفهانى هاى مبتال به ویروس جدید در آن بسترى هستند
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عباس رضایى: از ورود مسافران به اصفهان ممانعت نمى شود

دادگاه را عقب بیاندازید ضرر مى کنید
هشدار شفر به استقاللى ها:

سرمربى آلمانى ســابق اســتقالل، در مصاحبه جالبى تمجید ویژه اى از 
مدیرعامل جدید استقالل یعنى على فتح ا... زاده انجام داد.

وینفرد شفر آلمانى حدود دو سال هدایت استقالل را برعهده داشت و در 
این مدت موفق شد با این تیم به مقام قهرمانى رقابت هاى جام حذفى 

نیز دست پیدا کند. او نهایتًا در اواخر فصل گذشته ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جایگاهداران 
بدون دستکش و 

ماسک 
جریمه مى شوند

تعطیلى تاالرهاى پذیرایى در پى شیوع کرونا
رئیس اتحادیه چلو کبابى، رستوران و تاالرهاى پذیرایى اصفهان اعالم کرد
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مرد نکونام مرد نکونام 
همچنان مى بردهمچنان مى برد
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از آنجایــى کــه مهمتریــن راه انتقــال ویــروس کرونا 
از راه تماس دســت با سطح آلوده است ســوختگیرى در 
جایگاه هاى عرضه بنزین و گاز یکى از موارد انتقال به شمار 
مى رود.  پیرو اطالعیه هاى وزارت بهداشــت درخصوص 
همکارى در جلوگیرى از شــیوع ویــروس کرونا، به کلیه 
جایگاهداران توزیع فرآورده مایع و CNG اعالم شــد تا 
فرایند سوختگیرى و پرداخت در تمامى جایگاه هاى عرضه 
سوخت توسط اپراتور جایگاه انجام یا دستکش یکبار مصرف 
براى استفاده عموم مردم در دســترس افراد قرار بگیرد. در 
این خصوص حمید قاسمى، معاون مدیر عامل شرکت ملى 
پخش فرآوردهاى نفتى گفت: طبق گزارش هاى دریافتى از 

هموطنان مبنى بر استفاده نکردن جایگاهداران از دستکش 
براى سوختگیرى، روزانه حداقل پنج تا شش نوبت نازل هاى 
سوخت با مایع ضدعفونى کننده و آب گندزدایى مى شود، 
همچنین براى کارگران جایگاه ها ماسک تهیه شده و باید در 
زمان سوختگیرى از دستکش یکبار مصرف که بر روى هر 

تلمبه قرار گرفته، استفاده کنند.
معاون مدیر عامل شــرکت ملى پخش فرآوردهاى نفتى 
اضافه کرد: طبق این جلســاتى که برگزار شــد مقرر شد 
هرجایگاه سوختى که این نکات بهداشتى را رعایت نکند 
در مرحله نخســت اخطار و در صورت  عدم بى توجهى به 

اخطاریه جریمه مى شوند.

رئیس ســازمان نظام روانشناسى و مشــاوره کشور با 
بیان اینکه ویروس کرونا ســبک زندگى مردم را تغییر 
داده اســت، به خانواده هــا توصیه کرد که براســاس 
امکانات، شرایط شغلى، جنســیت، منطقه جغرافیایى و 
وضعیت بیمارى هاى زمینه اى خود سبک زندگى شان 
را بازآفرینى کنند تا هم بتوانند خود را با شرایط موجود 
تطبیق دهند و هم زندگى بــا کیفیتى براى خود فراهم 

کنند. 
محمد حاتمى ادامه داد: مردم فرض کنند شاید تا سه ماه 
آینده این قضیه وجود داشته باشد. در این سبک زندگى 
استرس وجود نداشــته باشــد، کار و تالش باشد، اگر 

مجبوریم در خانه بمانیم کارهایى که مى توانیم در خانه 
به صورت دورکارى انجام دهیم پیش بگیریم. دومین کار 
نیز خود مراقبتى است. ویژگى خودمراقبتى این است که 

هر فردى براى خودش یک خود مدیریتى داشته باشد.
حاتمى همچنین در مورد انتقال آرامش و امید بخشــى 
به یکدیگر گفت: ترس، تــرس و اضطراب، اضطراب 
مى آورد و مانند ســیکلى معیوب تبدیل به آتشفشــان 
مى شود. اکنون زمان این است که ما به دنبال راه حل ها 
برویم که در این شرایط چه کارى انجام دهیم و به جاى 
تولید اضطراب و نگرانى راهکار پیدا کنیم تا استرس و 

اضطراب را کنترل کنیم.

جایگاهداران بدون دستکش و 
ماسک جریمه مى شوند

کرونا، سبک زندگى مردم را 
تغییر داد

1 میلیارد و 700 کم است!
   خبر فــورى | مجید مجیدى در گفتگویى 
از دستمزد یک میلیارد و 700 میلیون تومانى اش 
براى فیلم «محمد رســول ا... (ص)» خبر داده 
اســت. کارگردان فیلم «محمد رسول ا... (ص)» 
معتقد است این رقم نسبت به زمان هشت ساله اى 
که براى پروژه صرف کرده، کم است. مجیدى مى 
گوید: «این را مقایسه کنید با رقم هایى که دوستان 
براى کارهاى تاریخى مشابه گرفته اند».  دستمزد 
مجیدى براى فیلم تازه اش باموضوع کودکان فقیر 

هنوز اعالم نشده است.

چرا ماندگارى کرونا در 
چابهار باالست؟

   ایرنا | توصیه ها و تأکیدهاى مسئوالن چابهار 
براى پرهیز از ســفرهاى ضرورى و نیامدن به 
بندرچابهار به منظور پیشگیرى از شیوع ویروس 
کرونا تاکنون نتیجه بخش نبوده و همچنان مردم 
از سراسر استان سیســتان و بلوچستان و سایر 
استان هاى کشور بر سفر به چابهار اصرار دارند. 
آنها با تصور اینکه اثــر ویروس کرونا در مناطق 
گرم کاهش پیدا مى کنــد از تعطیالت در نظر 
گرفته شده براى ماندگارى در منزل استفاده کرده 
و عازم چابهار شده اند؛ در حالى که باید دانست در 
مناطق با رطوبت باال مانند بنادر چابهار و کنارك 
ماندگارى ویروس بیشــتر و خطر شیوع آن دو 

چندان است.

رشد بارش ها نسبت به 
درازمدت

   میزان | آخرین وضعیت بارش ها در ســال 
آبى جدید نشان مى دهد که از ابتداى سال آبى 
تا 13 اســفند ماه ارتفاع بارش ها در کل کشور 
به 186/9 میلیمتر رسیده اســت. این درحالى 
است که در مدت مشابه سال قبل بالغ بر 195/1 
میلیمتر بارش در حوضه هاى آبریز اصلى به ثبت 
رسیده که کاهش 4 درصدى داشته و نسبت به 
دراز مدت 51 ســاله با رشد 21 درصدى روبه رو 

بوده است.

واردات 74 تن قرقره و 
دوك!

   میــزان | آمار مقدماتــى گمرك از تجارت 
خارجى 12 ماهه سال 97 نشان مى دهد که در 
این مدت بیش از 74 تن قرقره، دوك و ماسوره 
از کشور هاى آلمان، امارات متحده عربى، ایتالیا، 
ترکیه، چین و ســوئیس وارد ایران شده است. 
بیشترین واردات از کشور سوئیس به حجم بیش 

از 13 تن بوده است.

کرونا
کشنده تر از پیش بینى ها

   عصرایران | مقامات سازمان بهداشت جهانى 
اعالم کرده اند که حدود 3/4 درصد از مبتالیان به 
کروناویروس در جهان فوت کرده اند که این آمار 
نشــان دهنده  این اســت که بیمارى کووید-19 
کشنده تر از میزانى است که پیش از این اعالم شده 
بود. در اوایل شــیوع این بیمارى دانشمندان این 
گونه نتیجه گیرى کرده بودند که میزان مرگ و میر 

کروناویروس حدود 2/3 درصد است.

بهار گرم ترى در راه است
   فــارس | سازمان جهانى هواشناسى اعالم 
کرده به دلیل تغییرات آب و هوایى دماى هواى 
بهار امســال در بســیارى از نقاط جهان گرم تر 
خواهد بود. براساس گزارش ســازمان جهانى 
هواشناسى (WMO)، بسیارى از مناطق جهان 
طى چند ماه آینده احتمــاًال دماى باالترى را به 

نسبت سال هاى گذشته تجربه خواهند کرد.

باسابقه ترین نماینده ها
   خبر آنالیــن | بررسى اســامى منتخبین مجلس 
یازدهم نشــان مى دهد که ســیدرضا تقوى، نماینده 
اصولگراى تهران با حضور در مجالــس دوم، چهارم و 
پنجم قدیمى ترین نماینده حاضر در مجلس یازدهم است 
و محمدمهدى مفتح، نماینده مردم تویسرکان هم که با 
حضور در مجالس چهارم، پنجم، هفتم، هشــتم، نهم و 
دهم در مجموع 24 سال از عمِر 63 ساله اش را در پارلمان 
گذرانده با ســابقه ترین نماینده مجلس آتى محسوب 
مى شــود و مجلس یازدهم، هفتمین مجلسى است که 
در آن حضور خواهد داشت. بعد از او، سیدمحمد موحد، 
نماینده منتخب مردم کهگیلویه و بهمئى و حمیدرضا 
حاجى بابایى، نماینده مردم همدان و وزیر دولت احمدى 
نژاد هر کدام با حضور در پنج دوره مجالس گذشــته در 
رتبه بعدى با ســابقه ترین نمایندگان مجلس یازدهم 

قرار مى گیرند.

شاید تهاجم بیولوژیکى است
   ایسنا | سردار سالمى، فرمانده کل سپاه پاسداران 
به شیوع کرونا در کشور اشاره کرد و ادامه داد: امروز کشور 
درگیر یک نبرد بیولوژیک است اما همه باید بدانند که 
کشور با ثبات و استوارى نیز این مهم را طى کرده و سال 
را پایان مى دهد. امروز هم حتى در مبارزه با این ویروس 
که ممکن است محصول تهاجم بیولوژیکى آمریکا باشد 
که در ابتدا به چین و سپس به ایران و سایر نقاط دنیا شیوع 
پیدا کرده، پیروز خواهیم شد و آمریکا بداند که اگر این 
کار را انجام داده به اهلش بر خواهد گشت و اگر هم کار 

آمریکا نباشد باز این ویروس مهار خواهد شد.

بعداً معلوم مى شود
   ایلنا | یک نماینده مجلس شــوراى اســالمى 
بیان کرد: درست اســت که بیمارى کرونا بر اقتصاد 
تأثیر گذاشــته اســت اما اگر اقدامات صورت گرفته 
در خصوص این بیمارى انجام نمى شــد خسران و 

ضررش بیشتر بود. 
مهرداد بائوج الهوتى درباره تأثیر شیوع کرونا ویروس 
بر اقتصاد کشور و کســب و کار اقشار مختلف جامعه 
بیان کرد، گفت: بدیهى اســت بیمارى که شیوع پیدا 
کرده قطعــًا تأثیراتى را بر جاى خواهد گذاشــت و تا 
زمانى که مراحل اولیه این شیوع طى نشود نمى توان 

به قطعیت اثراتش را برشمرد.

فروش واکسن کرونا 
به مبلغ 800 هزار تومان!

   تســنیم | رئیس پلیس فتا اســتان آذربایجان 
شــرقى از بازداشــت کالهبردارى خبر داد که اقدام به 
فروش واکسن ادعایى کرونا کرده بود. سرهنگ محسن 
محمودى اظهار کرد: شخصى به هویت «م.ح»  که در 
تبریز از طریق پیج خود در فضاى مجــازى با توجه به 
شرایط کنونى اقدام به کالهبردارى با عنوان «فروش 
واکســن کرونا» به قیمت 800 هــزار تومان مى کرد 
توسط پلیس فتا اســتان آذربایجان شرقى شناسایى و 

دستگیر شد.

اختالفات نباید به جامعه برسد 
   خبر گزارى دانشجو | عضو کمیسیون حقوقى 
و قضایى مجلس گفت: اختالفات میان وزرا نباید در 
سطح جامعه مطرح شود. ابوالفضل ابوترابى با اشاره به 
شیوع بیمارى کرونا در کشور گفت: در چنین شرایطى 
نامه نگارى هاى گالیه آمیز وزیر بهداشــت به رئیس 
جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجــارت نوعى فرار 

رو به جلو است.
 این نماینده مجلس با بیان اینکــه نامه نگارى هاى 
اخیر وزیر بهداشــت امرى بیهوده است، اظهار کرد: 
وزارت بهداشــت باید، پیش تر با مدیریت بیشــترى 
بر روند شمارش و توزیع ماســک ها نظارت مى کرد. 
نماینده نجف آباد تأکید کرد: بهتر است مسائلى مانند 
اختالفات میان وزرا در ســطح هیئت دولت مطرح و 

حل و فصل شود.

خبرخوان

3 هفته از اعالم اولین آمارهاى رســمى درباره شــیوع 
ویروس «کووید 19» یا همان «کرونا» در ایران مى گذرد. 
از همان صبح روز پنج شــنبه اول اسفند خبرهاى ضد و 
نقیض درباره احتمال لغو تجمعات هنرى، ورزشــى و... 
مطرح شد. صحبت هایى که ابتدا در حد شایعه بود اما رفته 
رفته، بحران کرونا عمیق تر شــد و شایعات رنگ و بوى 
جدى به خود گرفت و از جمله دامــن برنامه هاى حوزه 

موسیقى را هم گرفت.
خبر فورى، اتفاق بى سابقه

عصر شنبه سوم اسفندماه شــایعه هاى لغو رویدادهاى 
هنرى کم کــم رنگ و بوى جدى به خــود گرفت. همه 
یک سئوال مشــترك را مطرح مى کردند: «کنسرت ها 
لغو مى شود؟» همان روز روابط عمومى وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى در اطالعیه اى اعالم کرد که براى 
پیشگیرى از شیوع این ویروس، تمامى رویدادهاى هنرى 

تا جمعه نهم اسفند لغو خواهد شد.
این یک اتفاق بى سابقه طى بیش از نیم قرن اخیر بود. چرا 
که براى اولین بار و به صورت رسمى تمامى رویدادهاى 
هنرى کشــور به دلیل شــیوع یک بیمارى لغو مى شد. 
این خبر از آن جهــت براى جامعه موســیقى بد بود که 
ماه اســفند، زمان اوج اجراهاى زنده موسیقى در سراسر 
کشور است و این ماه از قدیم همیشه با ترافیک اجراهاى 
زنده اش معروف بوده است. از طرفى دیگر، لغو برنامه هاى 
موسیقایى در پى رخدادهاى آبان ماه و دى ماه و موکول 
شــدن این برنامه ها به پس از ایام فاطمیه از یک ســو و 
برگزارى جشنواره موســیقى فجر در اواخر بهمن ماه از 
سوى دیگر، باعث شد ترافیک برنامه هاى اسفندماه بیشتر 

از هر سال دیگرى شود.
بازخوردها، فروکش کردن یک موج

پس از اعالم خبر لغو شش روزه رویدادهاى موسیقى در 
سراسر کشور، برخى از اهالى موسیقى نسبت به این اتفاق 
و کًال شیوع ویروس کرونا گالیه هاى تندى داشتند. برخى 
هم تالش بر سعه صدر داشتند و لغو کنسرت هاى موسیقى 
را تالشى براى پیشگیرى و سالمتى مخاطبان دانستند. اما 
همزمان با تعطیلى اجبارى اجراهاى زنده  موسیقى، ناگهان 
موج انتشار تک آهنگ هاى خواننده ها هم فروکش کرد. در 
حالى که ماه اسفند و نزدیکى ایام نوروز، همیشه بهانه اى 
براى انتشار آهنگ هاى متنوع اهالى موسیقى بود. اما از 
روز دوشنبه تا امروز تعداد انتشار آثار و خصوصًا تولیدات 
چهره هاى مطرح کاهش چشــمگیرى داشته است. از 
سوى دیگر شــنیده ها حکایت از آن دارد که دو سه نفر 
از خوانندگان سرشــناس موســیقى پاپ و اصیل ایرانى 
هم قصد انتشار آلبوم هایى در این ماه داشتند که فعًال از 

تصمیم خود صرف نظر کرده اند.
خبر فورى، سومین لغو

همزمان با واکنش هاى گوناگون نسبت به تعطیلى اجبارى 

کنسرت هاى موسیقى براى پیشگیرى از شیوع کرونا، روز 
دوشنبه پنجم اسفند انتشار یک خبر دیگر جامعه موسیقى 
را تحت تأثیر قرار داد. ظهر روز دوشنبه، خبر لغو ششمین 
جشن ساالنه «موسیقى ما» به دلیل شیوع این بیمارى 
روى خروجى خبرگزارى هاى کشور قرار گرفت. قرار بود 
تاالر وحدت تهران در روز دوازدهم اسفند میزبان ششمین 
جشن همدلى اهالى موسیقى ایران باشد. برنامه اى که در 
آن برگزیدگان موسیقى ایران در سال 1397 به انتخاب 
اهالى موســیقى و مخاطبان معرفى مى شدند و از برخى 

اساتید موسیقى ایران تقدیر به عمل مى آمد.
شایعات هرگز آرام نمى گیرند

از همــان روز یک شــنبه چهارم اســفند شــایعه ها و 
صحبت هایى در میان اهالى موسیقى شکل گرفت مبنى بر 
اینکه تعطیلى اجبارى کنسرت ها براى پیشگیرى از کرونا 
پس از نهم اسفند هم ادامه خواهد داشت. در بعضى محافل 
و صحبت هاى درگوشى اهالى موسیقى این موضوع شنیده  
مى شد که تمامى کنسرت هاى موسیقى سراسر کشور تا 
پایان اسفند لغو خواهد شــد. برخى دیگر اعتقاد داشتند 
که بحث تعطیلى اجراهاى زنده موســیقى تا پایان اسفند 
درست نیست اما این موضوع پس از نهم اسفند هم به مدت 
یک هفته دیگر تمدید مى شــود. مدل سوم صحبت هاى 
غیررســمى هم حکایت از آن داشت که از روز شنبه دهم 

اسفند همه چیز به روال عادى باز مى گردد.
رنگ و بوى تمدید تعطیلى

در میان ســه نوع شــایعه اى که از روز یک شنبه شکل 

گرفت، دو مورد اول رفته رفته رنــگ و بوى جدى ترى 
گرفت. چرا که برخى از کنسرت هاى پس از نهم اسفند هم 
که بلیت فروشى آنها آغاز شده بود یا در قسمت به زودى 
ســایت هاى فروش بلیت قرار داشتند، ناگهان از صفحه 
اصلى این سایت ها حذف شــدند. باالخره پس از تمامى 
گمانه زنى ها خبر تمدید یک هفته اى لغو تمامى رویدادها 
و تجمعات هنرى از جمله کنسرت هاى موسیقى سراسر 
کشور تا شانزدهم اسفند منتشر شد و شرایط براى اهالى 

موسیقى سخت تر شد.
افت فروش، بالتکلیفى پرفروش ها

اتفاقات عجیب روزهاى اخیر که شــاید مشــابه آن را تا 
کنون فقط در فیلم هاى هالیــوودى دیده بودیم اضالع 
دیگرى هم دارد. آن هم کنســرت هایى هستند که هنوز 
بلیت فروشى آنها در جریان اســت جمعى از خوانندگان 
و گروه هاى موسیقى که فروش بلیت کنسرت هاى آنها 
براى پس از شانزدهم اسفند همچنان در جریان است اما با 
افت شدیدى در فروش مواجه شده اند. با یک بررسى کلى 
در سایت هاى بلیت فروشى متوجه مى شوید که خوانندگان 
پرفروش که همیشه ســرعت خوبى در فروش داشتند 
با سرعت گیرى به نام کرونا و شــایعات و حاشیه هایش 
مواجه شده اند. همین مسئله باعث شده تا روند تبلیغات 
کنسرت هاى موسیقى هم تا حدى زیادى متوقف شود. 
نکته نگران کننده براى اهالى موســیقى این اســت که 
امکان دارد حتــى در صورت عدم تمدیــد این تعطیلى، 
مخاطبان براى پیشگیرى از ابتال به این بیمارى از حضور 

در سالن هاى کنسرت هراس داشته باشند.
ضرر بزرگ

اکنون در حالى فعاالن عرصه موسیقى چشم به وضعیت 
کنســرت ها در هفته جارى دارند کــه برگزارکنندگان 
رویدادهاى موســیقى دچار ضررهاى هنگفتى شده اند. 
ضررهایى نظیر هزینه هاى رزرو ســالن، تبلیغات، رزرو 
هتل و بلیت در شهرهاى مختلف، هزینه هاى اجرایى در 
شهرهاى مختلف و ده ها مورد دیگر که بررسى دقیق آنها 
تقریباً غیرممکن است. اما این مشخص است که جمع این 
عددها در تمامى اجراها، میلیــاردى خواهد بود. در حالى 
که وقتى خبر لغو یک کنسرت موسیقى منتشر مى شود 
برخى تصور مى کنند که فقط شخص خواننده و شرکت 
برگزارکننده اش از کسب درآمد بازمانده اند و این صحبت 
را مطرح مى کنند که خواننــده و تهیه کننده هم که پول 
زیادى دارند و لغو کنسرتشان مهم نیست. اما حقیقت این 
است که فارغ از ضرر چندین میلیونى شخص یا شرکت 
برگزارکننده کنسرت که تمامى هزینه ها را پیش از شروع 
کنســرت انجام مى دهند و امید به فروش بلیت هاى آن 
اجرا دارند، بیش از 20 شخص یا عنوان شغلى به صورت 
مستقیم و غیرمســتقیم پس از لغو یک کنسرت با قطع 

کامل یا کاهش درآمد مواجه مى شوند.
 با همه این شرایط تنها امید موجود در حال حاضر کنترل 
شیوع این ویروس در سطح کشور است. اتفاقى که باعث 
به گردش درآمدن دوباره چرخ هنر موسیقى خواهد شد و 

همه چیز به روال عادى بازخواهد گشت.

وقتى ویروس به جان کنسرت ها مى افتد

کرونا  ساز «موسیقى» را ناکوك کرد

استاندار اصفهان گفته است:«برخى از رسانه هاى معاند 
گفته بودند استاندار اصفهان سفر به اصفهان را ممنوع 
کرده، اما خبر به این صورت نیست که ما جلو مردم را براى 
سفر به اصفهان بگیریم؛ بلکه امسال اجازه داده نمى شود 
مهمان هاى نوروزى درکمپ ها و مدارس مستقر شوند.»

این مطلب در حالى منتشر شد که از سخنان قبلى «عباس 
رضایى» تعبیر دیگرى وجود داشت. ممنوعیت ورود 
مسافران نوروزى به اصفهان، به غیر از بنگاه هاى خبرى 
معاند سر تیتر بسیارى از رسانه هاى داخلى هم قرار گرفت و 
خبرگزارى جمهورى اسالمى هم در خبرى با تیتر:« سفر به 
کدام استان ها ممنوع است؟» نام اصفهان را در جمع استان 
هایى از جمله مازندران و گلستان و گیالن و ایالم و قم و 
خراسان رضوى آورده و نوشت:« از آنجا که تاکنون 183 
بیمار مبتال به ویروس کرونا در استان اصفهان شناسایى 
شده  و تاکنون 11 نفر از بین آنها فوت کرده اند، استاندار 
اصفهان اعالم کرد که با ابالغ تعطیلى مهمانسراهاى 
ادارات از ورود میهمان به این مراکز جلوگیرى مى شود و 
پس از غربالگرى، افراد مشکوك به مراکز درمانى هدایت یا 
از ورود افراد غیر بومى که به دالیل غیر ضرورى به استان 

سفر کردند، جلوگیرى مى شود.»
حال در این میان معلوم نیست چرا مقام ارشد استان به این 

صراحت از موضع اولیه خود عقب نشینى کرده و طرح آن را 
به رسانه هاى معاند نسبت داده است؟

اگر چه اعالم ممنوعیت ورود مسافران به اصفهان در ابتدا 
از استاندار این دیار چهره اى شجاع، واقع گرا و دلسوز ارائه 
داد ولى نقض آن هم به همان اندازه این جلوه را مخدوش 

نموده و تمام هیمنه وى را به قهقرا کشید.
تکذیب ممنوعیت ورود مسافران به اصفهان در حالى از 
سوى استاندار اصفهان مطرح شد که بسیارى از استان ها 
به صراحت و از همین ایام از ورود مسافران به محدوده خود 
جلوگیرى نموده و با گسیل نیروى هاى دولتى و مردمى 
به ورودى شهرها، خودروهاى شخصى را به مبدا اولیه بر 

مى گردانند.
حال چه اشکالى دارد اگر براى اصفهان هم که در مرکز 
کشور قرار دارد، چنین اقدام حکیمانه اى اتخاذ شده و جان 
مردم ساکن و مجاور و مسافر به آن محفوظ بماند؟ چه 
اشکالى دارد اگر در مسیرهاى ورودى استان، گروههاى 
انتظامى و نظامى و مردمى شکل گرفته و با مهر و قهر از 
ورود افرادى ممانعت به عمل آید که یا ناقل ویروس هستند 

و یا مبتالى به آن خواهند شد؟
اتفاقا با توجه به نقطه جغرافیایى این استان که در مرکزیت 
کشور قرار گرفته و چهارراه ترددهاى بین شهرى محسوب 

مى شود، درایت خاص در بازگرداندن مردم به موطن اصلى 
از صرف هزینه هاى بعدى ملى و دولتى در سایر استان ها 

جلوگیرى مى کند.
واقعیت آن است که بیمارى کرونا با کسى شوخى ندارد و 
همچون اژدهایى آتش افکن، شهرها را یکى یکى در مى 
نوردد و ویروس مرگ آفرین خود را به همه جا مى پراکند 
و اتفاقا شهرهایى در مهار آن موفق مى شوند که سریع و 
بى مهابا مردم را به خلوت و انزوا سوق دهند ولى آمار روز 
افزون مبتالیان این بیمارى در اصفهان نشان مى دهد که 
مسئولین استان متاسفانه در این مبارزه موفق نبوده و تدبیر 

ویژه اى نداشته اند.
وقتى استاندار اصفهان تعبیر سخنان خود را که قبل از ورود 
به رسانه هاى معاند در نشریات مکتوب و دیجیتال داخلى 
باز نشر شده را نقض مى کند، چند حالت به ذهن مخاطب 
خطور مى کند و اول آن است که بر عکس برداشت خبرى از 
کالم «عباس رضایى»، دغدغه مندى براى سالمت مردم 
در آن حدى که تعبیر شده، نبوده و وى همچنان با عواقب 

ناشى از شیوع اپیدمى جارى رودربایستى دارد.
حالت دوم هم آن است که نظر اولیه وى بر همان تعبیر 
منتشر شده استوار بوده است ولى یک نفر از مقامات 
باالدستى به او نهیب زده که چرا چنین گفته و قصد چنین 

کارى دارد و او نیز در هراس از دست رفتن میز و اسم و رسم 
خود، به اصالح ناشیانه گفته هایش پرداخته است.

عباس مقتدایى منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم 
معتقد است:«به نظر مى رسد استاندار اصفهان تاکنون در 
زمینه آلودگى هوا کوتاهى کرده و نباید این کوتاهى ها ادامه 
پیدا کند.» و هیچ بعید نیست که چند صباحى دیگر نیز 
اینگونه مطرح شود که استاندار اصفهان در زمینه مقابله با 
شیوع کرونا کوتاهى داشته است، که اگر واقعا چنین باشد، 
باید براى مردمى که چنین استاندارى دارند و دولتى که 

چنین نماینده اى در این استان داشته است، متاسف بود.
قاعدتا «عباس رضایى» در دولت فعلى عزل و جابجا 
نخواهد شد و تشرهاى تلفنى و مواخذه هاى مقطعى هم 
لطمه اى براى او نخواهد داشت ولى اگر او مى خواهد که 
یک سال و نیم دیگر، وقتى از ساختمان آجرى رنگ باغ 
گلدسته بیرون مى رود و امکان حضورش در هر مجموعه 
دولتى دیگرى به پایان مى رسد، نام نیک و آوازه گرانقدرى 
از خود به یادگار بگذارد، باید در این ایام که مهمترین آزمون 
مدیریت وى به شمار مى رود، صریح و جسور، بهترین 
تصمیمات و تدابیر را اتخاذ نموده و شجاعانه و با درایت، 
هیوالى کرونا را از اصفهان بیرون براند که اگر چنین نکند، 

واى بر احوال اصفهان!

استاندار اصفهان چرا عقب نشینى کرد!؟
ایرج ناظمى
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اتمام لوله گذارى فاضالب 
خمینى شهر

عملیات لولـه گذارى حـدود 13 هزار و252 متر شـبکه 
فاضالب منطقه خمینى شهر طى ده ماهه سال 98 انجام 
شد. به گزارش قسمت فنى و مهندسى آبفا این منطقه، 
از این میزان فعالیت توسعه اى به ترتیب 6306 و 6946 
متر در خمینى شهر و درچه به مرحله اجرا درآمده است. 
با انجام پروژه فوق طول کل شـبکه فاضالب منطقه و 

نواحى به بیش از 798 کیلومتر رسید.

غرس 110 اصله نهال در 
دانشگاه  لنجان

همزمـان بـا هفتـه درختـکارى 110 اصله نهـال مثمر 
با حضور رئیـس، اعضـاى هیئت علمـى، کارمنـدان و 
دانشجویان دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد لنجان در این 
دانشگاه غرس شد. سیدمسـعود داودى، رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد لنجان  درختکارى را راه حلى مناسب 
براى مبـارزه با آلودگى هاى زیسـت محیطى دانسـت و 
یادآورى کرد: «ایجاد فضاى سبز و کاشت درخت موجب 
تولید اکسیژن شـده و نقش مهمى را در تأمین سالمت 

اعضاى هر جامعه ایفا مى کند.»

هنر پژوهشگر برتر کشور در 
شاهین شهر 

ساالنه چهارهزارقطعه شتر مرغ در مزرعه پژوهشگربرتر 
کشور در شهرستان شاهین شهر ومیمه تولید مى شود. 
رئیس جهاد کشاورزى شهرستان شـاهین شهر ومیمه 
گفت: در این مزرعه با پرورش چهار هزار قطعه شتر مرغ 
زمینه اشتغال مستقیم صد نفر فراهم شده است. مصطفى 
عباسى افزود: شرایط آب و هوایى واقلیمى، سطح باالى 
آب هاى زیرزمینى و دارا بودن 46 رشته قنات در بخش 
میمه، این منطقه را مستعد سرمایه گذارى در بخش هاى 

تولیدى کرده است.

تغییر مسیر خط لوله مخزن 
نفت خام 

خط لوله خروجى مخزن درین تانک T7 متصل به مخازن 
تعادلى نفت خـام مرکز انتقال نفت و تاسیسـات شـهید 
بهشتى اصفهان تغییر مسیر داده شد. رییس مرکز خطوط 
لوله و انتقال نفت و تاسیسـات شـهید بهشـتى اصفهان 
گفت: تعمیرات خـط و حفاظت از خوردگى ایـن لوله  در 
حدود 70 متر تعمیرو جابجا شـد. بهمن رشـیدى  افزود: 
پس از کامل شدن ظرفیت 10 هزار لیترى مخزن درین 
تانک زیرزمینى نفت خام با استفاده از خط لوله 2 اینچى 

به مخازن تعادلى ارتباط پیدا مى کند و تخلیه مى شود. 

لزوم برقرارى توازن در 
روزهاى کرونایى

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره 
به اینکه امروز مهمترین موضـوع در مواجهه با بیمارى 
کرونا برقـرارى تـوازن میان ترس و وحشـت ناشـى از 
ابتالء از یکسو و رعایت نکات بهداشتى و آگاه سازى آحاد 
جامعه در این زمینه از سوى دیگر اسـت، اظهار داشت : 
همه دستگاه هاى مسئول از جمله جمعیت هالل احمر 
بر اسـاس وظایف ذاتى خود باید براى کاهش اضطراب 
ناشى از بیمارى کرونا در جامعه تالش کنند. على محمد 
هاشمى گفت: مدیریت فضاى روانى جامعه در این میان 

از اهمیت خاصى برخوردار است.

60 گونه گیاه دارویى در 
گلپایگان وجود دارد

رئیـس منابع طبیعـى و آبخیـزدارى گلپایـگان تصریح 
کرد: شهرستان گلپایگان 189 هزارهکتار مرتع دارد که  
150 هزار هکتار آن مفید است و گشـت بازرسان منابع 
طبیعى بـراى جلوگیرى از تخلفـات احتمالى به صورت 
شـبانه روزى در این مراتع انجام مى شود. مهدى رمدان 
خاطرنشان کرد: در شهرسـتان گلپایگان 60 گونه گیاه 
داروئى وجود دارد که بیشتر در منطقه پشت کوه به دلیل  

فراوانى بارش مى روید.

خبر

با همت تالشگران ذوب آهن اصفهان تا پایان 13 اسفند 
ماه با تولید 2 میلیون و 412 هزار و 683 تن چدن مذاب، 
تولید این شرکت از مرز تولید سال گذشته که 2 میلیون و 

410 هزار تن بود عبور کرد .
به گزارش پایگاه اطالع رسانى ذوب آهن اصفهان، معاون 
بهره بردارى این شرکت ضمن بیان مطلب فوق گفت: این 
تولید با همت تالشگران همه بخش هاى شرکت حاصل 
شده است و نشان مى دهد با وجود همه مشکالت از جمله 
عدم تامین مناسب مواد اولیه ، تحریم هاى ظالمانه بین 
المللى ، اغتشاشات ، شیوع ویروس کرونا و .. فوالد مردان 
ذوب آهن اصفهان با تمام وجود براى رونق تولید ، جهاد 

مى کنند . مهرداد توالئیان ابراز امیدوارى کرد که با حفظ 
روند کنونى ، این شرکت بتواند تا پایان سال از مرز تولید 
2 میلیون و 530 هزار تن عبور کند  و شاهد افزایش تولید 
5 درصدى نسبت به سال گذشته باشیم . این میزان تولید 
در صورت تحقق یک رکورد جدید تولید ساالنه با دو کوره 
بلند محسوب مى شود که در ســال رونق تولید حاصل 
مى گردد . این در حالى اســت که پویایى و ادامه حیات 
مجموعه صنعتى بزرگى همچــون ذوب آهن، در گروى 
برنامه ریزى و اجراى طرح ها و پروژه هاى توسعه و نوسازى 
مى باشــد و این شــرکت همواره این موضوع مهم را در 

دستور کار خود داشته است.

165 فقره از اراضى ملى اســتان اصفهان خلع ید و رفع 
تصرف شــد. مدیر کل راه و شهرسازى استان اصفهان 
گفت: امســال 78  فقره پرونده تصرف غیر قانونى ، به 
مســاحت 687 هزار و 655 مترمربع  اجــراى احکام و 

خلع ید شد.
علیرضا قارى قرآن، ارزش ایــن اراضى را بیش از 571 
میلیارد ریال بیان کردو افزود: همچنین در این مدت  87 
فقره زمین به مساحت 249 هزار و 512 مترمربع  به ارزش 
حدود هزار و 203 میلیارد ریــال با همت حوزه امالك و 

حقوقی این اداره کل  در استان  رفع تصرف شده است.
وى گفت: این اراضی در شهرستان هاي کاشان، لنجان، 

آران وبیــدگل، فریدن، بوئین ومیاندشــت، نجف آباد، 
خوانسار، مبارکه ، اردســتان، دهاقان، نطنز، گلپایگان، 
شهرضا، ســمیرم، شــاهین شــهر و میمه، نیک آباد و 

کوهپایه، نایین و تیران و کرون رفع تصرف شده است.
مدیرکل راه وشهرسازي اســتان اصفهان همچنین به 
اعالم آماده باش یگان حفاظــت از اراضی اداره کل راه 
وشهرسازي این استان در ایام تعطیالت نوروز  اشاره کرد 
و ادامه داد: به این منظور همه روزه از تاریخ 28 اســفند 
تا 16 فروردین ســال آینده 24 گروه براى  پیشگیري از 
تصرفات اراضی ملی و جلوگیــري از اقدامات احتمالی 

متصرفان اقدام به گشتزنی می کنند.

رفع تصرف 165 فقره از 
اراضی ملى 

گذر ذوب آهن اصفهان از تولید 
سال گذشته

یک شــرکت تأمین کننده تجهیــزات ارتباطى در 
اصفهان 20 دســتگاه بى سیم دســتى براى ارتباط 
داخلــى اورژانس پیش بیمارســتانى بــا یکدیگر و 
همچنین بخش هــاى مختلف بیمارســتان هاى 
درگیر خدمت رسانى به بیماران کرونایى در اصفهان 

اهدا کرد.
مدیر روابــط عمومى مرکز حــوادث و فوریت هاى 
پزشکى استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار «ایرنا» 
با اشاره به اینکه در شرایط مهم امدادرسانى، برقرارى 

ارتباط از طریق تلفن سرعت خدمت رسانى را کاهش 
مى دهد گفت: با تجهیز مراکــز درمانى و اورژانس 
پیش بیمارستانى به این بى سیم ها روند خدمت رسانى 
بهبود مى یابد و بخش هاى مختلف هر مرکز درمانى 
مى توانند در ســطح مدیریتى با یکدیگر در ارتباط 

باشند.
عباس عابدى زمان توزیع این بى سیم ها را روز پنج 
شنبه عنوان و خاطرنشــان کرد: این تجهیزات به 

صورت رایگان توزیع شده است.

رئیــس اتحادیه چلو کبابى، رســتوران و تاالرهاى 
پذیرایــى اصفهــان گفــت: ایــن اتحادیــه تابع 
دســتورالعمل هاى وزارت بهداشــت است و طبق 
آخرین دستورالعمل اعالم شــده، مانع تجمعات در 
تاالرهاى پذیرایى مى شود، اما اگر مالحظات خاص 
ادارات دارایى و تأمین اجتماعى صورت نگیرد، این 
مشاغل بعد از رفع بحران ویروس کرونا براى جبران 

خسارت به مشکل برمى خورند.
امیرحســین عــکاف زاده در گفت وگو با ایســنا در 
خصوص دستورالعمل وزارت بهداشت براى تاالرها 
و رستوران ها در پى شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: 
دســتورالعملى مبنى تعطیلى تاالرهاى پذیرایى و 
همچنین، شیوه نامه اى براى رعایت اصول بهداشتى 
رســتوران هایى که عرضه و بیرون برى غذا دارند، 

ابالغ شده است.
وى شــرایط رســتوران ها و تاالرهاى پذیرایى و 

عروســى را در پى شــیوع ویروس کرونا نامناسب 
ارزیابى کرد و افزود: رســتوران ها از نظر اقتصادى 
و مشترى وضعیت خوبى ندارند به طورى که برخى 

به صورت خودجوش تعطیل کرده اند.
رئیــس اتحادیه چلو کبابى، رســتوران و تاالرهاى 
پذیرایى اصفهان با تأکید بــر اینکه رکود خاصى بر 
رستوران ها حاکم و شرایط تاالرهاى پذیرایى نیز به 
هم ریخته، یادآور شد: بسیارى از واحدهاى صنفى 
مستأجر و هر یک درگیر مسائل اقتصادى هستند، 
اما امیدواریــم همکارى هاى الزم در این شــرایط 
بحرانِى جهانى از سوى موجران براى دریافت اجاره 

انجام شود.
وى تأکید کرد: رستوران ها در آستانه روزهاى پایانى 
ســال و تعطیالت نوروز براى جبران خسارت سال 
گذشتۀ خود امید داشــتند که در پى شیوع ویروس 

کرونا در کشور، امروز بالتکلیف مانده اند.

اهداى20 دستگاه بى سیم به مراکز درمانى 

تعطیلى تاالرهاى پذیرایى در پى شیوع کرونا

یک روز در بیمارستانى که اصفهانى هاى مبتال به ویروس جدید در آن بسترى هستند

اینجا «خورشید» است
 خط مقدم مبارزه با کرونا

مدیرکل اداره دامپزشکى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه واردات ماهى هاى زینتى از چین شایعه است و 
صحت ندارد، گفت: باید توجه داشت غیر از پرندگان 
خانگى که در خانه و قفس هستند و با محیط بیرون 
ارتباطى ندارند، دیگر حیوانات مانند ســگ و گربه 
مى توانند به دلیل ارتبــاط با محیط خارج به صورت 

مکانیکى ناقل بیمارى باشند.
شهرام موحدى در گفت وگو با ایمنا درباره شایعات 
منتشر شده در فضاى مجازى تصریح کرد: باید توجه 
داشت ســالیانه 75 میلیون قطعه انواع ماهى هاى 
زینتى در استان اصفهان به ویژه در شهرهاى آران 
و بیدگل، کاشــان، نجف آباد و در نهایت کالنشهر 
اصفهان است که حدود 40 درصد از تولید کل کشور 
را تشکیل مى دهد و رتبه اول را با فاصله از رتبه هاى 

دوم و سوم کشور در تولید ماهى هاى زینتى داراست.
مدیر کل اداره دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: 
در 11 ماه گذشــته حدود 195 هــزار قطعه ماهى 
زینتى از اصفهان به ترکیه، عراق، ســوریه، لبنان و 
آذربایجان صادر شــده که 524 هزار دالر ارزآورى 
داشته اســت. در صورتى که مشکل مراودات مالى 
حل شود ظرفیت بیشترى نیز براى این 
بخش وجود دارد. موحدى ادامه داد: در 
حوزه ماهیان زینتى نظیر ماهى قرمز
 (Gold Fish) بر خالف شــایعات 
مطرح شــده در فضاى مجازى، هیچ 
وارداتى از کشور چین وجود نداشته و 

چنین شایعاتى صحت ندارد.
وى خاطرنشان کرد: هیچ مشکلى در 
حوزه بیمــارى کووید 19 در خصوص 
انتقال از ماهى قرمز به انســان وجود 
ندارد. بنابراین مردم مى توانند با خیال راحت از این 
نوع ماهى ها خریدارى کنند. وجــود این ماهى در 
سفره هفت ســین از حیث آرامش بخشى به انسان 

مفید است و سیستم ایمنى را تقویت مى کند.
مدیر کل اداره دامپزشکى استان اصفهان درباره احتمال 
قاچاق این ماهى ها نیز گفت: واردات چنین ماهى هایى 
صرفه اقتصادى نــدارد و احتمال این اقــدام به دلیل 

مشکالت در انتقال و جابه جایى منتفى نیست.

واردات ماهى قرمز از چین صحت ندارد

با شــیوع کرونا ویروس و جهت جلوگیرى از انتشار آن، 
در هاى مســجد جامع شــهر تاریخى زواره اصفهان که 
اولین مســجد چهار ایوانى ایران  محســوب مى شــود، 

بسته شد.
 سال اتمام ساخت مسجد جامع زواره اصفهان  که در زمان 

سلجوقیان ساخته شده  مربوط به سال 551 (ه.ق) است. 
تزئینات گچبرى وآجرکارى این بنا و خط کوفى بنایى آن 
زیبا و منحصر به فرد اســت. این مسجد به وسعت حدود 
1200 مترمربع با مصالح آجر و ســنگ و گچ و خاك و با 
نقشه چهار ایوانى و طرح مستطیل شــکل ساخته شده 

و مشــتمل بر صحن چهار گوش، ایوان هاى چهارگانه، 
گنبدخانه، شبستان، رواق، سردر، مناره، محراب گچبرى 
نفیس و کتیبه هایى زیباســت. دِر این اثر ارزشــمند این 
روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطالع ثانوى بسته 

شده است.

کرونا در هاى مسجد1000 ساله ایران را بست

                                         نزدیک دو هفته از اعالم نخستین مورد ابتال 
به ویروس کرونا در اصفهان مى گذرد. 

 پیش از ظهر یکى از روزهاى نیمه اســفندماه، خیابان هاى 
مرکزى شهر اصفهان نســبت به هر سال خلوت و ترافیک 
روان تر است. بیمارستان خورشید، در منطقه مرکزى شهر 
و یکى از نخستین بیمارستان هایى بود که از همان روزهاى 

نخست، بیماران مشکوك به کرونا را پذیرش کرد.
در حوالى بیمارستان خورشــید، برخى از شهروندان ماسک 
به صورت و دســتکش به دســت در رفــت و آمدند. روى 
نیمکت هاى بیرونى ورودى بخش اورژانس بیمارســتان، 
همراهان بیماران با ماسک هایى به هر صورت، زیر آفتاِب نیم 

روزى اسفندماه نشسته اند.
باالخــره بعد از پیگیرى هــاى زیاد اجــازه گرفته ایم براى 
تهیه گزارش به داخل بیمارســتان بــروم. انتظار چند روزه 
براى موافقت با درخواســت مان باعث شــد که با عجله به 
بیمارستان خورشید برویم؛ بدون ابزار پیشگیرى. داروخانه 
کنار بیمارستان هم نه ماســک و دستکش دارد، نه حوصله 
پاسخگویى! خوشبختانه از ورودى بیمارستان، براى گرفتن 
ماسک و دستکش راهنمایى مى شوم اما خبرى از پوشیدن 
لباس مخصوص، آن طور که در گزارش هاى تصویرى دیده 
بودم نیست! همه بخش هاى بیمارستان خورشید به کرونا 
اختصاص داده شده، چون بیمارســتان هاى دیگر اصفهان 
پذیرش بیماران غیر کرونایى را انجام مى دهند، اما «خورشید» 
و «عیســى بن مریم»، به عنوان دو بیمارستان تخصصى 
عفونى در خط مقدم مبارزه با کرونا در اصفهان تعیین شده اند.

اعالم خبر شــیوع کرونا در روزهاى اول، بسیارى از مردم را 
دچار اســترس و نگرانى کرده بود و به خاطر همین با یک 
سردرد ساده و سرفه فکر مى کردند حتما باید آزمایش کرونا 
بدهند. این مسئله باعث شلوغى بیمارستان شده بود، اما حاال 
بخاطر اطالع رسانى هایى که شده و نیز به خاطر اعالم خطر 
انتقال ویروس در محیط هاى بیمارستانى، مراجعات مردم 

خیلى کمتر از قبل شده است.
با این وجود، اخبار و شایعاتى که به خصوص در روزهاى اول 
شیوع بیمارى کرونا در فضاى مجازى دست به دست شد، به 
ترس و نگرانى هاى بى مورد دامن زده و کارکنان بیمارستان 
از دیدگاه هاى اشتباه برخى از شهروندان گالیه مندند. آن ها 
مى گویند هرکسى که در بیمارستان کار مى کند، ناقل کرونا 
نیست. یکى از پرسنل بیمارســتان خورشید مى گوید: یکى 
از همکارانم بعد از یک شــیفت طوالنى و خســته کننده به 
تاکسى تلفنى زنگ زد تا به منزل برود ولى به او گفته بودند 
ما مسافر از بیمارستان خورشید قبول نمى کنیم! یکى دیگر 
از پرسنل بیمارستان تعریف مى کند از مغازه دارى شنیده که 
گفته باید کوچه بیمارستان بسته شــود چون آلوده شده! از 
مادرى مى گوید که به محض نزدیک شدن فرزندش به در 
بیمارستان، فریاد کشیده و با ترس بچه را دور کرده! کارکنان 
بیمارستان خورشید مى گویند: قرار نیست تا اسم بیمارستان 
خورشید مى آید همه بترسند، البته رعایت کردن توصیه هاى 

بهداشتى و مراقبت خوب است اما ترس بى مورد برخى از مردم 
قابل درك نیست!

این ها فقط بخشى از گالیه هاى کارکنان بیمارستانى است که 
در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار گرفته و در این روزها، فشار 
کارى و افزایش مراجعات و شلوغى را تحمل کرده اند. یکى 
از کارکنان بخش ادارى مى گوید: اگر قرار باشــد به بحران 
کرونا ملى نگاه شود، باید به بیمارستان خورشید هم به شکل 

ملى نگاه کنند.
گالیه از رفتار برخى شهروندان، درحالى است که این روزها 
عده زیادى قدردان زحمات کادر درمانى، پزشکان و پرستاران 
هستند و با انتشــار فیلم و تصاویر و مطالب زیبا در فضاى 
مجازى، موجى از قدردانى از سفیدپوشــان را در جامعه به 
راه انداخته اند. در عمل هم داوطلبانى براى خدمت و کمک 
به کادر درمانى در بیمارســتان خورشــید ثبت نام کرده اند 
که مسئوالن بیمارســتان مى گویند هنوز به مرحله بحران 
نرسیده ایم تا بخواهیم از آنها کمک بگیریم اما اعالم آمادگى 

این شهروندان مایه امید و دلگرمى است.
بیمارانى که به بیمارستان خورشید مراجعه مى کنند، اول به 
بخش تریاژ هدایت مى شــوند تا پس از معاینه پزشکى، اگر 
مشکوك به کرونا باشند، به اورژانس فرستاده شوند و از آنجا 
ادامه درمانشان پیگیرى شود. البته به گفته پرستاران، بیشتر 
بیماران سرپایى درمان مى شوند و از بخش اورژانس به خانه 
برمى گردند، چون مشــکل حادى ندارند و فقط تعداد خیلى 

کمى نیاز به بسترى دارند.
در بخش تریاژ بیمارستان، دکتر النا بدیهیان پزشک عمومى 
اوکراینى است که پس از شیوع کرونا به صورت داوطلب در 
بخش تریاژ فعالیت مى کند. او 23 ســال است که به عنوان 
پزشــک فعالیت کرده و از این مدت 17 سال در ایران بوده 
است. در زمانى که منتظرم تا فرصت چند دقیقه صحبت با 
او را پیدا کنم، منشى اش مى گوید: االن خیلى سرمان شلوغ 
نیست، روزهاى اول اعالم خبر شیوع کرونا در نوبت صبح به 
حدود 100 بیمار و بعدازظهر به 300 تا 400 نفر نوبت مى دادم! 
البته همیشه شب ها بیماران بیشترى مراجعه مى کنند، ولى 
در کل تعداد مراجعان خیلى کم شده. مى خندد و مى گوید: تازه 
90 درصدشان سرماخوردگى ساده داشتند و اصًال کرونایى 
نبودند!  بدیهیان در پاسخ به این سئوال که چقدر از مراجعانش 
در این چند روز بیمار بوده و چقدر ترس از بیمارى داشته اند؟ 
مى گوید: بیشــتر مراجعان ترس از بیمارى دارند، یا ممکن 
است ویروس هاى فصلى مثل سرماخوردگى و آنفلوآنزا داشته 

باشند و خیلى کم پیش آمده که کرونا داشته باشند.
دکتر بدیهیان، خاطره جالبى هــم از بیماران این روزهایش 
دارد: مراجعى داشــتم که ســاعت چهار صبح آمد و گفت 
مى خواهم تست کرونا بدهم. گفتم شــما تب دارید؟ گفت 
نه! گفتم تنگى نفس دارید؟ گفت نه! گفتم بیمارى خاصى 
دارید؟ گفت نه! گفتم پس چرا آمدید؟ گفت ظهر آمدم دیدم 
بیمارستان خیلى شلوغ است، گفتم نصف شب بیایم تا خلوت 
باشــد! بعد از بخش تریاژ، به اورژانس بیمارستان مى رویم، 

جایى که بیماران بدحال به آنجا فرستاده مى شوند. پیرمردى 
روى برانکارد خوابیده و ماسک روى صورت دارد. پرستاران 
و پزشــکان با لباس هاى مخصوص بلند این روزهایشان 
باالى سر بیماران هستند و با ســرعت و انرژى مثال زدنى 

کار مى کنند. 
همه بخش هاى بیمارستان به بیماران کرونایى اختصاص 
داده شده. بخش قلب و عروق، کلیه و مجارى ادرارى، بخش 
مردان و ... جنب وجوش این روزهاى بیمارستان فرقى با قبل 
ندارد، تنها تفاوت، لباس هاى مخصوص پرســتاران و کادر 
درمان و البته صداى ســرفه هاى ممتد و بیماران ماسک به 
دهانى اســت که در بخش ها در رفت و آمدند و یا با ماسک 

اکسیژن روى تخت ها دراز کشیده اند.
همانطور که آمارها نشــان مى دهند، بیشــتر بیماران این 
بیمارستان افراد مسن هســتند، البته جوان ها هم از بیمارى 
در امان نمانده اند و روى برخــى تخت ها چهره هاى جوانى 
مى بینم که دراز کشیده و بیشترشان با تلفن هاى همراهشان 
مشغول اند، برخالف مســن ترهایى که اغلب خوابیده اند و 

استراحت مى کنند.
در ایستگاه پرستارى بخش مردان که حاال دیگر مثل همه 
بخش هاى بیمارستان، بخش بسترى بیماران کرونایى است، 
چند پرستار مشغول کارند. مثل فیلم ها و تصاویرى که این 
روزها از پرستاران منتشر مى شود، همه با روحیه قوى مشغول 
کارند، اگرچه گالیه هایى هم دارند. اولین چیزى که مى گویند 
این است که پوشیدن این لباس ها، سختى کارشان را بیشتر 
کرده، در این لباس گرم و کالفه مى شوند و حتى نمى توانند 
یک لیوان آب بخورند! یکى از پرستاران مرد مى گوید: اینجا 
همیشــه شــلوغ بوده و همه چیز مثل قبل است، فقط نوع 

بیماران فرق کرده و خطر سرایت بیمارى بیشتر است.
از کمبود امکانات و وسایل مورد نیاز، حتى ساده ترین وسیله 
مثل دســتکش التکس و مواد ضدعفونى کننده گرفته تا 
بهبود وضعیت پرداخت حقوق و مزایا، پرداخت یکســان و 
تفاوت قائل نشدن بین نیروهاى ثابت و قراردادى و درنظر 
گرفتن مرخصى و شرایطى براى استراحت پرسنل بیمارستان 
و تجدید قوا، بخشى از مهمترین خواســته هاى پرستاران 
بیمارستان خورشید است. این روزها اما فقط براى پزشکان 
و پرستاران بیمارستان خورشــید، روزهاى سختى نیست، 
بخشى از زحمات به دوش نیروهاى خدماتى بیمارستان است 
که با همان نگرانى ها و دغدغه هاى پرسنل دیگر بیمارستان، 
باید با جدیت و دقت وظایفشان را انجام دهند. اگرچه اخبار و 
حواشى بیرون بیمارستان تأثیرى روى آن ها نگذاشته است. 
مثل یکى از کارکنان بخش خدماتى که در ورودى بخش با 
لبخند و شوخى مى خواهد بداند چه هدفى از تهیه گزارش از 
بیمارستان خورشــید داریم و اصال مگر اتفاق خاصى افتاده 
است؟! حیاط بیمارستان خورشید، خلوت تر از همیشه است و 
خبرى از همراهان بیمار و مالقات کنندگان زیاد در روزهاى 
عادى نیست. در بخش هاى بیمارستان اما همه چیز به روال 

عادى است و زندگى جریان دارد.

  ایسنا|

به علت شیوع ویروس کرونا و جلوگیرى از انتقال آن، 
ورود مسافر و گردشگر داخلى و خارجى به شهر نیاسر 

وقمصر ممنوع شد.
شهردار نیاسر با اشاره به مصوبه ستاد مقابله با کرونا 
گفت: با هماهنگى شوراى تامین شهرستان کاشان 
مقرر شد این ممنوعیت تا اطالع بعدى براى ورود به 

این شهر اجرا شود .
مجتبى نظیرى با بیــان اینکه پس از شــیوع این 
بیمارى عده اى از شهرهاى مجاور در نیاسر اقامت 
کرده اند افزود: این کار باعث انتقــال کرونا به این 
شهر و شهروندان نیاسرى مى شد که خوشبختانه با 

همکارى عوامل نظامى و انتظامى این مسافران از 
شهر خارج شدند.

در همین حال، ورود گردشــگر داخلى و خارجى به 
شهر قمصر، پایتخت گل و گالب ایران هم تا اطالع 

بعدى ممنوع شد.
شهردارى قمصر اعالم کرد: ورود گردشگران داخلى 
و خارجى در پى شــیوع ویروس کرونا و پیشگیرى 
از انتقال این ویروس تا اطالع بعدى به این شــهر 

ممنوع است.
شهر قمصر در 25 کیلومترى کاشان ساالنه میزبان 
بیش از چهار میلیون گردشگر داخلى و خارجى است.

ممنوعیت ورود گردشگر به نیاسر و قمصر
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«جانى دپ» نقش هاى متنوعى را در کارنامه خود دارد و شاید به همین 
دلیل بشود به او لقب مرد هزار چهره سینماى جهان را داد.

اگرچه «جانى دپ» تا کنون در هیچ فیلمى با ژانر ابرقهرمانى نقش آفرینى 
نکرده است، اما او در نقش هاى مهم و برجســته و فیلم هاى سینمایى 
پرفروش و محبوبى از «دزدان دریایى کارائیب» تا «آلیس در ســرزمین 

عجایب» به کارگردانى «تیم برتون» بازى کرده است.
مى توان گفت یکى از دالیلى که این فیلم هاى ســینمایى حداقل از نظر 
مالى بسیار موفق بوده اند، جانى دپ است. در واقع او فیلم ها و کاراکتر هاى 
مهمى را در رزومه کارى خود دارد؛ از صداپیشــگى در انیمیشن «رنگو» 
گرفته تا نقش «گیلبرت گریپ» در فیلم «چه چیزى گیلبرت گریپ را آزار 
مى دهد» تنها تعدادى از نقش آفرینى هاى مهم او هستند که همگى آنها 
نمى توانند در این لیست جاى داشته باشــند. در ادامه نقش  آفرینى هاى 
جانى دپ که بیشترین تنوع را از نظر شخصیتى داشته اند، بررسى مى کنیم:

رنجر تنها
شاید فیلم سینمایى «رنجر تنها» موفقیتى در گیشه و در نظرات منتقدان 

نداشته باشد، اما امتیاز 6/4 که از این فیلم در سایت «آى ام دى بى» ثبت 
شده نشان از محبوبیت نسبى این فیلم دارد. قطعًا موفقیت و لذتى که در 

فیلم شاهد هستیم، با بازى دپ در نقش «تونتو» رقم خورده است.
سایه هاى سیاه

مثل بسیارى از پروژه هاى مشترك جانى دپ و تیم برتون، با وجود آنکه 
فیلم «سایه هاى سیاه» چندان هم جالب نیست، اما نقش آفرینى جانى 
دپ دیدن آن را تا حدى لذت بخش تــر مى کند. مثل فیلم «رنجر تنها» 
این فیلم نیز با نظر مثبت منتقدان روبه رو نشد، اما هنوز هم مورد عالقه 

مخاطبان سینمایى است.
اسلیپى هالو

در حالى که فیلم «اسلیپى هالو» اقتباسى غیر قابل قبول از داستان «افسانه 
اسلیپى هالو» است، اما هم توسط منتقدان مورد استقبال واقع شد و هم 
توانست در گیشه موفقیت به دست آورد و توجه مخاطبان را به خود جلب 
کند. عملکرد و بازى جانى دپ در این فیلم به عنوان نقش اصلى بســیار 

چشمگیر است.

جانوران شگفت انگیز
«جانوران شگفت انگیز» نقد هاى متفاوتى را از سوى منتقدان دریافت کرد 
و در واقع مشکالتى نیز در این فیلم وجود دارد و تنها مى توان امیدوار بود 
که قسمت هاى بعدى بهتر از چیزى باشند که االن شاهد هستیم. البته با 
وجود کم و کاستى هاى فیلم شخصیت و نقش آفرینى دپ در این فیلم هم 

مورد عالقه تعداد زیادى از ببیندگان این فیلم بود.
چارلى و کارخانه شکالت سازى

فیلم سینمایى «چارلى و کارخانه شکالت ســازى»، یک جشن بسیار 
عجیب و غریب اســت که به یک ســرگرمى جالب تبدیل مى شود. به 
خصوص وقتى براى اولین بــار آن را نگاه مى کنید. اگرچه انتخاب جانى 
دپ براى این نقش کمى شگفت آور بود، اما او تقریبًا بدون هیچ مشکلى 
این نقش را ایفا کرد. او کامًال دوستانه، بامزه، اما در عین حال جدى، ساده 

اما پیچیده است.
سوئینى تاد: آرایشگر شیطانى خیابان فلیت

«سوئینى تاد»، براى یک فیلم موزیکال به شدت تاریک و ترسناك است 

و شاید به این دلیل باشد که تیم برتون آن را کارگردانى کرده است. در این 
فیلم برتون همانند همیشه با دو بازیگر محبوب خود یعنى «جانى دپ» و 

«هلنا کارتر» همکارى کرده است.
آلیس در سرزمین عجایب

این فیلم یکى از دو الیو اکشنى بود که «دیزنى» ساخته است و تیم برتون 
کارگردانى آن را انجام داد که با اســتقبال زیادى از سوى منتقدان روبه 
روشد، اما موفقیت عظیم آن در گیشه بیشتر به چشم آمد. در فیلم «آلیس 
در ســرزمین عجایب» یکى از فراموش نشدنى ترین نقش آفرینى هاى 

جانى دپ رقم مى خورد.
دزدان دریایى کارائیب

نقش «کاپیتان جک اسپارو» در مجموعه فیلم هاى سینمایى «دزدان 
دریایى کارائیب» نه تنها برجسته ترین نقش آفرینى اوست بلکه شاید 
از برجسته ترین شــخصیت هاى تاریخ سینما هم باشــد. در ابتدا این 
نقش تنها یک شخصیت کمدى بود، اما جانى دپ آن را به یک افسانه 

تبدیل کرد.

از «دزدان دریایى» تا «جانوران شگفت انگیز»

8 نقش آفرینى درخشان «جانى دپ» این روزها شایعه طالق نیوشــا ضیغمى از همسرش 
در فضاى مجازى پر شــده است. نیوشا ضیغمى هنوز 
واکنشى به این موضوع نشان نداده است و باید منتظر 
ماند و دید آیا شایعه طالق نیوشا ضیغمى از همسرش 

صحت دارد یا خیر .
نیوشا ضیغمى، بازیگر زن ایرانى است. وى دانش آموخته 
رشته روانشناسى کودك در دانشگاه شهید بهشتى است. 
روشا ضیغمى (بازیگر) خواهر کوچک تر اوست. نیوشا 
ضیغمى در 18 تیر ماه 1359 در تهران به دنیا آمد. او و 
خانواده اش در خیابان میرداماد زندگى مى کردند. نیوشا 
ضیغمى بعد از اتمام دبیرستان، لیسانس خود را در رشته 
روانشناسى کودك از دانشــگاه شهید بهشتى تهران 
گرفت. او با شرکت در کالس هاى آزاد بازیگرى کانون 
ســینماگران جوان بازیگرى را فراگرفت و توسط این 

مؤسسه به مسعود جعفرى جوزانى معرفى شد.
بالفاصله بعــداز فارغ التحصیلــى از این کالس ها در 
مجموعه تاریخى «در چشم باد» که در شهر تاریخى 
ماسوله فیلمبردارى شده بود نقش یک دختر روستایى 
شمالى را ایفا کرد. او سپس در اولین تجربه سینمایى 
خود در فیلم «تردســت» بــه کارگردانى محمدعلى 
سجادى ایفاى نقش کرد و همین فیلم سبب همکارى 
دوباره ضیغمى و محمدعلى سجادى در فیلم «شوریده» 
شــد و براى بازى در این فیلم نامزد دریافت ســیمرغ 
بلورین از بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر شد و 
با بازیگرانى چون هدیه تهرانى رقابت کرد. البته اکران 
فیلم «شوریده» با چند سال تأخیر باعث شد که از این 
فیلم استقبال زیادى نشــود. وى سپس در فیلم  هاى 
«مواجهه» و «گناه من» بازى کرد کــه این دو فیلم 

هم با چند سال تأخیر و به صورت محدود اکران شدند.
اما آرش پوالد خان، همســر نیوشا ضیغمى به تجارت 
نقره مى پــردازد و محصوالتــش را در یک گالرى به 

مشتریان عرضه مى کند.
ضیغمى دربــاره ازدواجش گفتــه: «روزى که ازدواج 
کردم همه مى گفتند در این سن و با این موقعیت چرا 
مى خواهى ازدواج کنى؟! نمى ترســى موقعیتت را از 
دست بدهى و... در حالى که من معتقد بودم این دو بحث 
هیچ ربطى به هم ندارند. درضمن چرا بازیگر باید بخش 
مهمى از زندگى اش که خانواده و مادر شدن است را از 
خودش بگیرد؛ از ترس اینکه شهرتش از دست برود. 
مــن ازدواج کردم؛ نمى خواهــم بگویم لحظه لحظه 
زندگى ام پر از عشق و خوبى بوده، سختى هاى خودش 
را هم داشته اســت. اما نمى توان از خوشى ها به دلیل 
وجود برخى سختى ها گذشت. چون اگر بخواهم طبیعى 
ترین چیزهاى زندگى را از خودم سلب کنم، وقتى به 50 
سالگى برسم، مى بینم که نه شهرت دارم، نه شوهر و 
نه بچه. هیچ چیز ندارم. آن وقت من مانده ام و خودم و 
تنهایى ام و چروك هــاى صورتم. حاال چه کار کنم؟! 
براى همین اگر به خودمان به عنوان انسان نگاه کنیم، 
زندگى مان را جورى تعریف مى کنیم که بتوانیم با چنین 

شرایطى چگونه کنار بیاییم.»

نیوشا ضیغمى 
از همسرش جدا شده؟ 

این روزها بخاطر شیوع کرونا، کودکان و نوجوانان مجبور 
شده اند بیشتر در خانه بمانند و کمتر از خانه خارج شوند و 
در این خانه نشینى هم بیش از هرچیز این رسانه هاى 
تصویرى هستند که به کمک مى آیند ولى صد 
حیف که بزرگاِن فعال در زمینه کودك مدت 

هاست از تلویزیون فاصله گرفته اند.
مرضیــه برومنــد، کارگــردان 

آثارى همچون «مدرسه موشــها»، «تا به تا» و «خونه 
مادربزرگه» با اشاره به شباهت این روزها با دوران جنگ 
در گفتگو با روزنامه «ایران» گفت: دهه شــصتى ها در 
مواجهه شــان با من از فضاى پر از وحشت موشکباران 
دهه 60 مى گویند و اینکه چگونه در آن ایام به برنامه هاى 
تلویزیونى پناه برده اند. ابــراز آرامش کودکان دهه 60 از 
تماشاى آن برنامه ها حکایت از آن دارد در این روزهاى 

کرونایى هم مى تــوان با تولید برنامه هاى مناســب از 
خشونت فضا کم کنیم. مرضیه برومند ادامه داد: درست 
است که باید به کودکانمان درباره کرونا اطالعات دهیم 
ولى بایــد در خانه فضایى را براى بچه هــا فراهم  کنیم 
که از خانه ماندن خسته نشــوند یعنى به غیر از تماشاى 
برنامه هاى کودك، والدین باید بــا کودکان بازى کنند، 
مسابقه دهند و کاردستى درست کنند تا کودکى بچه ها 

گم نشود. این نویسنده و کارگردان تأکید کرد: حاال که 
ترس از کرونا اپیدمیک شده مشخص مى شود قرار دادن 
گربه هاى وحشتناك در «شــهر موش ها»ى یک و دو 
چقدر براى آشــنا کردن کودکان با مقوله ترس و حس 
مراقبت از خــود الزم و ضرورى بوده اســت. اى کاش 
مى توانســتم در این روزهاى کرونایى هم براى بچه ها، 

برنامه تلویزیونى بسازم.

مرضیه برومند:

کاش مى توانستم در این روزهاى کرونایى براى بچه ها، برنامه بسازم

شبکه «ایران کاال» براى ایام نوروز گفتگوهاى جذاب و 
دیدنى را با اجراى بازیگر سینما و تلویزیون تدارك دیده 
است و به زودى از سرى دوم مسابقه «ایرونیجات» نیز 

رونمایى مى کند.
شبکه «ایران کاال» یکى از شبکه هاى تلویزیونى است 
که از روز اول اســفندماه سال 1395 پخش آنونس هاى 
برنامه هاى خود را در فرستنده هاى سوم سراسر کشور، 
به عنوان شبکه 28 آغاز کرد. این شبکه به دنبال انحالل 
شبکه تلویزیونى «بازار»، با تغییر نام شبکه از «بازار» به 
«ایران کاال»، از 5 اسفند ماه پخش آزمایشى برنامه هاى 
خود را با چهار ساعت برنامه در روز با چهار نوبت بازپخش 
از ساعت 7 تا 12 آغاز کرد. این شبکه به صورت 24 ساعته 
برنامه پخش مى کند. برنامه هــاى تأمینى و حمایتى از 
صنایع کوچک و متوسط از جمله برنامه هایى است که از 

این شبکه پخش مى شوند.
این روزها شبکه «ایران کاال» ویژه برنامه هایى را روى 

آنتن برده و مى برد؛ همزمــان با آغاز موج 
ابتال به ویروس کرونــا و نیاز هموطنان 
به ماسک و لوازم بهداشتى، این شبکه 
تلویزیونى به منظور آرام سازى فضاى 

جامعه و اطالع رســانى از میزان تولید این محصوالت 
توســط تولیدکنندگان داخلى، با برقــرارى ارتباط زنده 
تصویرى از نقاط مختلف کشور، روزانه به طور میانگین 
دو کارخانه تولید محصوالت بهداشتى را معرفى مى کند 
و مدیرعامل کارخانه نیز گزارشــى را از میزان تولید این 

محصوالت به اطالع مخاطبان این شبکه مى رساند.
شــبکه «ایران کاال» براى عید نوروز هــم برنامه دارد 
که احمد نجفى، بازیگر ســینما و تلویزیون با صاحبان 
نشان هاى تجارى مطرح و موفق کشور با شعار «فرشى 
قرمز در بازار بزرگ ایران براى شما تولید کنندگان ایرانى 
پهن کرده ایم»، گفتگوهاى جذاب و تماشایى کرده است. 
این برنامه در بازار بزرگ ایران درحال ضبط اســت؛ در 
20 قســمت 45 دقیقه اى تولید و در ایام نوروز از شبکه 
«ایران کاال» پخش خواهد شد. در این برنامه به هریک از 
مهمانان در برنامه یک تندیس یادبود و همچنین تولید و 

پخش یک تیزر تبلیغاتى رایگان اهدا خواهد شد.
در مسابقه «ایرونى جات» رقابت بر سر حدس زدن 
قیمت کاالهاى مختلف تولید ایران است و شاید 
بتوان گفت رقابتى اســت براى درســت خرید 
کردن. کاالهایى در مقابل شرکت کنندگان قرار 
مى گیرد و کسى که آن را به قیمت بهتر و پایین تر 
بخرد، برنده اســت. حدس زدن 
درســت قیمــت کاالها در 
هر بخــش باعــث صعود 
شــرکت کننده به مرحله 
بعد مى شــود و جوایز 
بیشترى را نصیب او 

خواهد کرد. 

جلیل فرجاد، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره فعالیت هاى اخیر خود در عرصه بازیگرى 
گفت: فعًال پیشنهاد خوبى ندارم و عجله اى هم ندارم که صرفًا براى بودن در صحنه در 
هر کارى بازى کنم، بیشــتر ترجیح مى دهم صبور باشم و همچنان منتظر نقشى خوب 

خواهم ماند. 
وى درخصوص دلیل کم کارى هاى اخیر خود در عرصه بازیگرى افزود: من سال ها در 
سینما و تلویزیون بازى کرده ام، باالخره سابقه اى دارم که براى آن زحمت کشیده ام، براى 
همین سابقه هم به لطف خدا پیش مردم جایگاهى پیدا کرده ام که همیشه لطف آنها شامل 

حال من بوده است، سابقه ام را از سر راه نیاورده ام که در هر کارى بازى کنم. 
فرجاد گفت: به شــدت دلتنگ حضور در عرصه ســینما و بازى در آثار سینمایى هستم. 
سال هاست از سینما دور شده ام و دلتنگ این هســتم که بار دیگر تصویر خود را بر پرده 
سینما ببینم. وى افزود: اگر کار خوبى پیشنهاد شود بازى مى کنم و اگر نشود بازى نمى کنم. 
من نمى توانم دنبال نقش بروم و هر روز در هر دفتر سینمایى به دنبال حضور در آثار باشم. 

من به هیچ وجه براى بازى در سینما التماس کسى را نمى کنم.
این بازیگر پیشکسوت سینما با اشاره به وجود رابطه در سینما تأکید کرد: متاسفانه براى 
بازیگران پیشکسوت و نسل میانى سینما نقش خوب نوشته نمى شود و طبیعتاً وقتى نقشى 
خوب نباشد ترجیح مى دهم در خانه بمانم تا در آن نقش بازى کنم. یک زمانى بود که از ما 

براى حضور در آثار سینمایى دعوت مى شد و ما براى بازى حق انتخاب داشتیم، اما در حال 
حاضر روابط، خودى و ناخودى و برخى اتفاقات باعث شده تا فقط برخى امکان حضور در 

سینما را داشته باشند.
فرجاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط روحى خوبى براى بازى ندارم و ترجیح مى دهم 
که کارى را قبول نکنم. نقش هاى پیشنهادى اینقدر کوچک هستند که براى من بازیگر 

هیچ انگیزه اى براى کار باقى نمى گذارند. تصویربردارى فصل دوم مجموعــه «نون. خ» به 
کارگردانى ســعید آقاخانى و تهیه کنندگى مهدى 

فرجى همچنان در تهران ادامه دارد.
با توجه به لــزوم ادامه فیلمبردارى ســریال هاى 
مناســبتى تلویزیون، به منظور پیشگیرى و کنترل 
ویروس کرونا، گروه پزشکى در پشت صحنه سریال 
«نون. خ» حاضر شد و بازیگران و دیگر عوامل این 
سریال را معاینه کرد. گروه سازنده این مجموعه با 
رعایت بهداشت و ضدعفونى محیط تصویربردارى 

به کار خود در تهران ادامه مى دهند.
تاکنون حدود 70 درصد این سریال شبکه یک ضبط 
شده و همزمان تدوین و صداگذارى سریال در حال 

انجام است.
ســعید آقاخانى، حمیدرضا آذرنگ، شقایق دهقان، 
ســیروس میمنت، پاشــا جمالى، هدیه بازوند، ندا 
قاســمى، میرطاهر مظلومى و مجید یاسر از جمله 

بازیگران این مجموعه تلویزیونى هستند.

«دانیل رادکلیف» به زودى با فیلم «فرار از پرتوریا» در نقش «تیم جنکین»، یک فعال ضد آپارتاید دیده مى شود.
دانیل رادکلیف با فیلم «فرار از پرتوریا» باز هم از دنیاى «هرى پاتر» دورتر مى شود. او در این فیلم مستقل که روز جمعه اکران  شد نقش 
«تیم جنکین»، یک فعال ضد آپارتاید را بازى مى کند که به علت توزیع اعالمیه هاى ضد دولت نژادپرستى آفریقاى جنوبى به زندان 

افتاد. او که به 12 سال حبس محکوم شده، نقشه اى براى فرار از زندان مرکزى پرتوریا مى کشد.
رادکلیف در مصاحبه اى با ورایتى درباره انتخاب فیلم هایش بعد از تمام شــدن «هرى پاتر» گفت: اینطور نبود که بعد از «هرى پاتر» 

بگویم برایم عجیب ترین نقش ها را پیدا کنید. فقط به علت عجیب بودن، پروژه ها را انتخاب نمى کردم. 
وى در پاسخ به اینکه آیا دوباره در نقش «هرى پاتر» به سیما باز خواهد گشت یا نه گفت: «فکر نمى کنم. من درجا نه نمى گویم اما 
چیزى نیست که بخواهم با عجله به سمتش بروم. حس مى کنم آن فیلم ها به مسیر خود ادامه داده اند و دارند بدون 
ما کار خوبى انجام مى دهند. خوشحالم که اجازه بدهم همینطور باقى بماند. از زندگى فعلى ام راضى هستم. 
انعطاف پذیرى فعلى کارم را دوست دارم و نمى خواهم وارد موقعیتى بشوم که از قبل براى یک سریال 

قرارداد چند ساله بسته باشم.»

این روزها بخاطر شیوع
شده اند بیشتر در خانه بم
در این خانه نشینى هم
تصویرى هست
حیف که بز
هاست
مرض

کاش

احمد نجفى مجرى برنامه نوروزى شد

روى یىر بر ویژ ن یر ب روز ن
ن برده و مى برد؛ همزمــان با آغاز موج 

ال به ویروس کرونــا و نیاز هموطنان 
 ماسک و لوازم بهداشتى، این شبکه 
به منظور آرام سازى فضاى ویزیونى

و ن ی ىر ی ب یزر شی پ
در مسابقه «ایرونى جات» رقابت بر سر حدس
قیمت کاالهاى مختلف تولید ایران است
بتوان گفت رقابتى اســت براى درســت
مقابل شرکت کنندگا کردن. کاالهایى در
به قیمت بهتر و پ مى گیرد و کسى که آن را

بخرد، برنده اســت. حدس
درســت قیمــت کاال
هر بخــش باعــث
شــرکت کننده به
بعد مى شــود و
بیشترى را نص
خواهد کرد.

یم.»» بیایا نه کنهکنارنا ط چگوگ ایطىا شرشش

پزشکان، بازیگران
 «نون. خ2» را معاینه کردند

جلیل فرجاد:

براى بازى در سینما التماس نمى کنم

فرار بازیگر «هرى پاتر» از دنیاى جادو
«دانیل رادکلیف» به زودى با فیلم «فرار
دانیل رادکلیف با فیلم «فرار از پرتور
«تیم جنکین»، یک فعال ضد آپارت
2افتاد. او که به 12 سال حبس محک
رادکلیف در مصاحبه اى با ورایتىد
بگویم برایم عجیب ترین نقش ها
د وى در پاسخ به اینکه آیا دوباره
چیزى نیست که
ما کار

انعط
ق
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 در شرایطى که ویروس کرونا در اغلب نقاط کشور همه گیر شده و 
شرایط سختى را براى مردم رقم زده، فوتبال ایران نیز تأثیر خود را از 
این بیمارى گرفته و طبق خبر هفته پیش لیگ برتر تا 14 فروردین 

تعطیل شد.
به این ترتیب این بى نظم ترین فصل لیگ برتر ایران است. فصلى با 
تأخیر براى تجهیز کردن استادیوم ها آغاز شد، در آبان ماه یک هفته 
وقفه را تجربه کرد، بخاطر آلودگى هوا تعطیل شد و حاال با بیمارى 
کرونا دســت و پنجه نرم مى کند. این فصل عالوه بر مشــکالت 
اینچنینى، تنش هاى بسیارى را هم تجربه کرد و حاال در فاصله 9 

هفته تا پایان، به وضعیتى بحرانى دچار شده است.
لیگ برتر ایران که این فصل نوزدهمین دوره خود را پشــت ســر 
مى گذارد، در گذشــته نیز بى نظمى هاى مختلفى را تجربه کرد. در 
دوره نخست، لیگ در آبان ماه آغاز شد و خرداد به پایان رسید اما از 
فصل 83-82 آغاز آن به تابستان رسید و پایانش به حوالى اردیبهشت. 

از لیگ سوم، شروع لیگ همیشه در تابستان بوده و از لیگ هفتم تا 
لیگ هجدهم نیز همواره در مرداد ماه استارت آن خورد تا اینکه این 

بار روز 31 مرداد و یک شهریور اولین هفته آن برگزار شد.
پایان لیگ را البته مسائل مختلف از جمله جام جهانى تعیین کرده اند. 
با این حال به جز یک دوره (لیگ دوم) همیشــه بازى ها در بهار به 
پایان رسیدند. 13 دوره در اردیبهشت ماه، سه دوره در خرداد، یک بار 
هم در فروردین و تیر، جشن قهرمانى لیگ برگزار شد. پرتکرارترین 
روز براى پایان لیگ هم هفتم و بیست و دوم ماه هاى مختلف بوده اند 

که پرسپولیس در این روز رکورددار قهرمانى است.
مدت زمان لیگ ایران نیز به موضوعات مختلفى بســتگى دارد؛ از 
جمله تعداد تیم ها. در سه فصل نخســت که لیگ 14 تیمى بود، به 
ترتیب 207، 248 و 257 روز طول کشــید تا لیگ به اتمام برسد. در 
لیگ هاى 18 تیمى اما لیگ طوالنــى تر بود؛ مثل لیگ دهم که در 
مرداد آغاز شد و در اردیبهشت به پایان رســید تا 289 روز به طول 

بیانجامد.

فصل گذشته شاهد طوالنى ترین لیگ 16 تیمى بودیم که 294 روز 
بین آغاز و پایان آن فاصله وجود داشت و در نهایت پرسپولیس جام 
قهرمانى را باالى سر برد. اما آیا این فصل قرار است رکورد شکسته 
شود؟ لیگ نوزدهم 31 مرداد آغاز شد و تا حاال 195 روز از آن سپرى 
شده. درباره آینده آن سناریوهاى مختلفى مطرح شد که یکى از آنها 
نیمه کاره ماندن مسابقات بود و یکى دیگر پیگیرى مسابقات از هفته 

آینده که البته هر دو دور از انتظار بود.
تا اینکه پنج شنبه گذشته اعالم شــد که لیگ تا 14 فروردین سال 
آینده تعطیل است و به واقع در  روز 14 فروردین شاهد برگزارى بازى 
هاى هفته بیست و دوم لیگ برتر خواهیم بود. اگر این اتفاق رخ دهد 
و پس از آن به صورت میانگین هفت روز یک بار بازى ها برگزار شوند 
که در این صورت احتماًال در هفتــه آخر خرداد لیگ به اتمام خواهد 
رسید که در این صورت شاهد طوالنى ترین لیگ تاریخ خواهیم بود 
و لیگ نوزدهم حداقل 300 روزه به پایان خواهد رسید. به نظر شما 

نوزدهمین دوره لیگ برتر ایران به چه شکلى خاتمه خواهد یافت؟

زمان پایان 
این لیگ؟ 
هیچکس 
نمى داند

محسن کدخدایى

تیم امیر قلعه نویى در لیگ نوزدهم یک مشکل بزرگ داشته، اینکه سپاهان 
در نیمه دوم و در دقایق پایانى بازى هاى خــودش گل هاى زیادى دریافت 

کرده است.
سپاهان اصفهان، تیم دوم جدول رده بندى لیگ نوزدهم در نیم فصل دوم 
این فصل از 21 امتیاز ممکن فقط 9 امتیاز گرفته و این خودش دلیلى براى 
سخت شدن کار امیر قلعه نویى در راه رسیدن به قهرمانى است. آمار منفى 
این فصل سپاهان هم از همین مسئله نشأت مى گیرد؛ اینکه تیم قلعه نویى 
اکثر گل هاى این فصل خود را در نیمه دوم و در دقایق پایانى دریافت کرده 
اســت. ســایت آمارى متریکا در خصوص این اتفاق منفى براى زردهاى 

اصفهان آمار زیر را منتشر کرده است.
سپاهان در این فصل از دقیقه 75 به بعد هفت گل به ثمر رسانده که سه گل 
آن به شاهین بوده اســت. دو گل پیاپى به پرسپولیس در دقایق 81 و 85 در 
آزادى و گل دقیقه 90 قربانى به گل گهر که کار تیم ســیرجانى را با دو گل 
تمام کرد. قلعه تایم ویژه این فصل بازى با استقالل در دور رفت بود. جایى که 
سپاهان در دقیقه 79 گل خورد و با گل تساوى نورافکن در دقیقه 95 از باخت 

در نقش جهان فرار کرد.
به نظر مى رســد تا اینجاى فصل نیمه قدرت تیم قلعه نویى به نیمه ضعف 
تبدیل شــده، به طورى که 83 درصد گل هاى خورده سپاهان در نیمه دوم 
بوده است. هیچ تیم دیگرى چنین نســبتى بین گل هاى خورده اش وجود 
ندارد. عالوه بر این در افت شش هفته  اخیر سپاهان در لیگ که با سه مساوى، 
یک برد و دو باخت (با احتساب بازى پرسپولیس) همراه بوده، تیم قلعه نویى 
دو بازى را صفر-صفر از زمین خارج شده و در سه بازى دیگرى که گلى رد 
و بدل شــده قلعه تایم را پاشنه آشیل خود دیده اســت. ضربه پایانى صنعت 
در برد پر گلش مقابل ســپاهان با گل چهارم در دقیقه 82 زده شد. در بازى

 با فوالد اگرچه سپاهان در نهایت پیروز شد اما با اینکه 2 بر صفر از حریفش 
پیش بود با گلى که در دقیقــه 80 خورد ده دقیقه آخــر را براى خودش پر 
فشــار کرد. در دربى اصفهان براى تیم قلعه نویى همان اتفاقى افتاد که در 
بازى با شــهرخودرو تجربه کرده بود. در هر دو بازى سپاهان 3 امتیاز را در 
بازى اى که یک صفر جلو بود با گل هاى دقیقه 89 و 91 با یک امتیاز عوض 
کرد. قلعه نویى که خود متخصص کســب چنین امتیازهایى است احتماالً  
بهتر از هرکســى ارزش امتیازهاى از دســت رفته را مى داند. با بازگشــت 
ذهنیت بازیکنان اســت که ســپاهان مى تواند همچنــان در رقابت باقى 

بماند.

تیم فوتبال زاربروکن از دســته چهارم فوتبال آلمان هفته پیش در چارچوب 
رقابت هاى یــک چهارم نهایى جــام حذفى آلمان به مصــاف تیم فورتونا 
دوسلدورف رفت و در ضربات پنالتى با نتیجه 7 بر 6 به برترى دست پیدا کرد 

تا جواز صعود به نیمه نهایى را کسب کند.
پیروزى که براى تیم دسته چهارمى به دست آمد با درخشش دروازه بان آن 
رابطه مستقیمى داشت و او توانست شــب رؤیایى را در ورزشگاه هرمان-

نیوبرگر استادیوم تجربه کند.
میزبان این بازى تا دقیقه 90 پیش از اینکه ماتیاس یورگنسن موفق به گلزنى 
شود با نتیجه یک بر صفر با گل دقیقه 31 توبیاس یانیکه از دوسلدورف پیش 
بود. پیش از اینکه گل تساوى توسط یورگنسن به ثمر برسد؛ در دقیقه 84 آنها 
فرصت داشتند که حساب کار را یک بر یک کنند که دنیل باتز با تشخیص 

درست ضربه پنالتى روون هنیگز را مهار کرده بود.
با نتیجه یک بر یک رفت و وقت هاى اضافه هم برنده این مسابقه را مشخص 
نکرد تا کار به ضربات پنالتى بکشد و سرنوشت تیم راهیافته به دور بعدى در 

ضربات پنالتى مشخص شود.
در ضربات پنالتى باتز در نقش قهرمان هواداران زاربروکن حاضر شد و چهار 
ضربه را مهار کرد تا جواز صعود تیمش را صــادر کند. باتز ضربات کارمان، 
استوگر، زیمرمان و یورگنسن را به ترتیب دفع کرد تا مهارتش را به رخ بکشد. 
نکته جالب در ضربات پنالتى رویارویى او با یورگنســن بود. او که در جریان 
بازى یکبار این بازیکن را ناکام گذاشــته بود مجدداً موفق شد تا این کار را 

تکرار کند و قهرمان تیمش باشد.
درخشــش باتز در جام حذفى آلمان سبب شده تا رســانه هاى آلمانى او را 
سنگربان مطمئن جدید فوتبال این کشور معرفى کنند. او طى فصل جارى 
در 22 بازى از لیگ دســته چهارم آلمان 17 گل دریافــت کرده و 11 کلین 
شیت داشته است. باتز همچنین در جام حذفى هم چهار بازى انجام داده که 
پنج  گل خورده و یک مرتبه هم موفق به بســته نگه داشتن دروازه اش شده

 است.

آمار منفى سپاهان 
در این فصل چیست؟

تولد یک عقاب جدید 
در آلمان

جواد نکونام به خوبى در تعطیالت زمستانى متوجه ایراد 
اصلى تیمش شده بود. فوالد بیشــتر به گل نخوردن فکر 
مى کرد تا گل زدن و همواره به دنبال این بود  که روى ضد حمالت 
به گل برسد. به نظر مى رسید جواد نکونام تحت تأثیر تفکرات کارلوس 

کى روش در فوالد مربیگرى مى کند.
به گزارش خبر آنالین، جواد در تعطیالت زمستانى اقدام به خریدهاى مهمى کرد. 
جذب آیاندا پاتوسى و فرشاد احمدزاده و همچنین دستور به ارائه بازى تهاجمى 
فوالد را این روز ها به تیم بهترى تبدیل کرده تا جایى که حریفان خود را یکى پس 
از دیگرى شکست مى دهد. فوالد در آخرین بازى خود شاهین شهردارى بوشهر 
را شکست داد. اگر چه فوالد در این بازى با یک گل برنده شد، اما موقعیت هاى 
متعددى روى دروازه حریف خلق کرد و اگر سیو هاى خوب دروازه بان خارجى 

شاهین نبود فوالد با نتیجه بهترى 3 امتیاز بازى را از آن خود مى کرد.
البته اگر فوالد در مصاف با تیم هاى مدعــى قهرمانى ارائه گر بازى 
دفاعى باشــد و براى گلزنى روى به ضد حمالت بیاورد ایراد نیست، 
اما تیمى کــه خواهان موفقیت در بازى هاى لیگ برترى اســت باید 
ارائه گر بازى تهاجمى باشد. باید بر این باور باشیم که فوتبال دفاعى تا 
جایى پیش مى رود و جایى از حرکت مى ایستد، اما موفقیت در فوتبال 
تهاجمى نامحدود و غیرقابل پیش بینى اســت. اختالف فوالد با 
سپاهان 4 امتیاز است و این بدین معنى است که فوالد فرصت 
ماجراجویى دارد و حتى مى تواند تــا مقام دومى لیگ برتر 
هم پیش رود که در این صورت ســهمیه حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا را به دست خواهد آورد.
فوالد با این نتایج در حال بازگشت به روز هاى خوب خود 
در فوتبال ایران است. روز هایى که فوالد دو بار قهرمانى 
در لیگ برتر را جشن گرفت. یک بار با فرانچیچ و یک بار 
هم با حسین فرکى. این بار ناخداى کشتى فوالد جواد 
نکونام اســت که با اضافه کردن ایده هاى تهاجمى به 
تفکراتش فوالد را به یک تیم خوب تبدیل کرده است. 
تیمى که این روز ها عالوه بر بردن، چشــم نواز بازى 
مى کند و مورد رضایت تماشــاگران 

اهوازى است.

مرد نکونام 
همچنان مى برد

فوتبال ایران بازیکــن خارجى پرمدعا و بى مصرف و 
پرتوقع و حتى کالهبردار به خودش کم ندیده! مثًال 
گوران الوره صربستانى که به استقالل آمد و اندازه 90 
دقیقه هم بازى نکرد و کلى هم پول گرفت و رفت و 
علیه فوتبال ایران هم مصاحبه کرد و فوتبالیست هاى 
ایرانى را به نژادپرستى هم متهم کرد. یا آنتونى گولچ 
که به پرسپولیس آمد و یک دقیقه هم بازى نکرد اما 
به اندازه چند میلیارد تومان پول گرفت و رفت و پشت 
سرش را هم نگاه نکرد. یا کرار جاسم که همه درآمد 
فوتبالى اش از ایران است اما بارها علیه فوتبال ایران 
مصاحبه کرده! یعنى جورى که او از باال به فوتبال ایران 
نگاه مى کند، زالتان به فوتبال آمریکا نگاه نمى کند. 
آخرین مورد هم آنتونى استوکس است که در فوتبال 
ایران هر حاشیه اى که بگویید داشته اما هیچ ارزشى 
براى قراردادهایى که بســته قائل نیست و هر جور 
بخواهد رفتار مى کند و ظاهراً به او از گل نازك تر هم 
نمى شود گفت. اما در میان همه این فوتبالیست هاى 
خارجى متوهم و بى جنبه، چند فوتبالیســت خارجى 
دیگر هم هستند که هیچ شباهتى به امثال جاسم کرار 

و استوکس ندارند. 
یکى از آنها لئاندرو پادوانى اســت. برزیلى محجوب 
و محبوبى که در ایران بر اثر یک اتفاق سالمتى اش 
را براى همیشه از دســت داد و تا دم مرگ هم رفت. 
مدیران استقالل هم در این سال ها هر جور که مى شد 
با او بى مهرى کردند و حتى حــق او را هم ندادند اما 
او هرگز علیه فوتبــال ایران حرف نــزد. هر بار هم 
که رســانه اى با او در برزیل تمــاس مى گیرد خیلى 
محترمانه گله هایش را مى کنــد اما هرگز به خودش 
اجازه بى احترامى به فوتبال ایران نمى دهد. یا همین 
بشار رسن! اصًال او انگار با تمام فوتبالیست هاى عراقى 
فرق دارد. نه مثل آنها پرتوقع و خودبزرگ بین است و نه 
بى انضباط و بداخالق! فکرش را بکنید اگر اتفاقاتى که 
براى او رخ داد براى یکى مثل جاسم کرار رخ مى داد، 
چه مى شــد؟ قطعًا بارها علیه فوتبال ایران مصاحبه 
مى کرد و کار را به شــکایت به فیفا هم مى کشاند. به 
شیخ دیاباته هم اشاره کنیم. او با این که از نظر قانونى 
مى توانست قراردادش را با استقالل فسخ کند این کار 
را نکرد و در حالى که استوکس به بهانه شیوع کرونا 
به ایران نیامد، اما دیاباته مردانگى کرد و به تعهداتش 
پایبند مانــد. گفتیم حاال که از اســتوکس و امثال او 
مى گویند، یادى هم از این فوتبالیســت هاى خارجى 

بامعرفت کنیم تا تشکرى هم از آنها کرده باشیم.

بین این همه 
زنبور وحشى 

شماها غنیمت هستید!

 پس از شکست بارسا از اتلتیکو در نیمه نهایى سوپرکاپ اسپانیا بود 
که سران بارسا به فکر برکنارى ارنستو والورده افتادند و در نهایت او 

را برکنار و کیکه ستین را جایگزین کردند.
پیش از ستین اما ژاوى و رونالد کومان گزینه هاى جانشینى والورده 
محسوب مى شدند که هر دوى آنها پیشنهاد بارسلونا را رد کردند. 
ژاوى ترجیح داد فعًال در السد به کار ادامه دهد و کومان هم گفت 
که به دلیل تعهدى که به تیم ملى هلند دارد، قادر به قبول پیشنهاد 
نیســت. کومان بند فســخى در قراردادش دارد که به وى اجازه 
مى دهد در صورت دریافت پیشنهاد از بارسا، راهى این تیم شود 

ولى این بند پس از یورو 2020، قابل فعال شدن است.
سرمربى هلند در مصاحبه جدید خود، اخبار دریافت پیشنهاد از بارسا 
را تأیید کرد و گفت: بله، از بارسلونا پیشنهادى به من شد که رد کردم 
و به آنها نه گفتم. چرا که به تیم ملى کشورم تعهد دارم. مربیگرى 
بارسا براى هر کسى یک افتخار است ولى در شرایطى نبودم که 

بتوانم پیشنهادشان را قبول کنم.
کومان در مورد افت فرانکى دى یونگ در بارســا هم گفت: دى 
یونگ در تیم ملى و با من متفاوت از بارسلونا بازى مى کند چرا که 

پست بازى او در بارسا اشتباه است.

سرمربى آلمانى سابق اســتقالل، در مصاحبه جالبى تمجید ویژه اى از 
مدیرعامل جدید استقالل یعنى على فتح ا... زاده انجام داد.

وینفرد شفر آلمانى حدود دو سال هدایت استقالل را برعهده داشت و در 
این مدت موفق شد با این تیم به مقام قهرمانى رقابت هاى جام حذفى نیز 
دست پیدا کند. او نهایتاً در اواخر فصل گذشته و بعد از چند نتیجه ضعیف 
از هدایت آبى  هاى تهران برکنار شــد و بعد از آن لیگ امارات و باشگاه 

بنى یاس را به عنوان ماجراجویى جدید خود انتخاب کرد.
حاال شفر در گفتگویى  از عالقه اش به ایران صحبت کرده است. این 
ســرمربى آلمانى مى گوید: ابتدا بگذارید بگویم اخبار راجع به اوضاع 
ایران را دائماً دنبال مى کنم. من و دستیارانم همیشه احساس وابستگى 
خاصى به ایران، مردم و به خصوص هواداران استقالل داشتیم. اکنون 
نگران بحران ویروس کرونا هستیم و در این شرایط براى مردم ایران 

بهترین ها را آرزو مى کنیم.
شفر در مورد پیروز شدن در پرونده شکایت از استقالل گفت: چیزهاى 
زیادى درباره پرونده فیفا نوشته شده است. من همیشه با رئیس سابق 
باشگاه صادق بودم. من به او گفتم که اقدامات خاصى از سوى باشگاه 
باعث صدمه دیدن تیم مى شود. من بارها گفتم که آرزویم ادامه دادن کار 
با استقالل است. اعتقاد داشــتم که ما مى توانستیم در صورت حمایت 

صحیح به قهرمانى دست پیدا کنیم و هنوز هم به آن اعتقاد دارم.
وى افــزود: چیزهاى خوبى دربــاره رئیس جدید باشــگاه یعنى على 
فتح ا... زاده شنیده ام. مى دانم که در چند سال گذشته شرایط باشگاه را 
دنبال کرده و چیزهاى زیادى درباره مشکالت و بازیکنان مى داند. فکر 
مى کنم اگر فتح ا... زاده زودتر رئیس باشگاه مى شد، همکارى خوبى بین 
من و او شکل مى گرفت. متأســفانه این اتفاق رخ نداد اما من امیدوارم 

که بهترین ها براى او رخ دهد و استقالل هم شرایط بهترى پیدا کند.
شفر در ادامه گفت: استقالل بازیکنان فوق العاده اى دارد. حرفه اى و با 
شخصیت عالى. آقاى فتح ا...  زاده مى داند که استراتژى مسئوالن باشگاه 
در سال هاى گذشــته یعنى به تعویق انداختن جلسات دادگاه ها فقط 
بیشتر به استقالل صدمه زده است. میزان پولى که استقالل باید بپردازد 
بیشتر مى شود و به شخصیت این تیم نیز آسیب خواهد رسید. امیدوارم 

آقاى فتح ا... زاده بتواند مردى براى آغاز جدید باشد. بدهى هاى 
گذشته را بپردازد ، همه پرونده ها را ببندد و شروع به بازسازى 

استقالل به بهترین شکل ممکن بکند.

هشدار شفر به استقاللى ها:

دادگاه را عقب بیاندازید 
ضرر مى کنید

هروویه میلیچ در گفتگویى حضورش در لیگ ایران و 
انتخاب تیم استقالل گفت: لیگ ایران همراه با لیگ 
ژاپن از قوى ترین لیگ هاى فوتبال آسیاست که در 
سال هاى اخیر بازیکنان خوب زیادى را به خود جلب 

کرده است.
وى افزود: تعدادى مربى ُکروات در ایران کار کرده اند 
که از شهرت باالیى بین مردم ایران برخوردار هستند. 
برخى از هم تیمى هاى سابق من هم در ایران بازى 
مى کردند. بنابراین پیش از حضــور در ایران، از این 

کشور و فوتبالش اطالعاتى داشتم.
مدافع کــروات اســتقالل تصریح کــرد: بهترین و 
محبوب ترین باشگاه ها در ایران پرسپولیس، سپاهان 
و استقالل هستند. البته زیرساخت  باشگاه ها در فوتبال 
ایران ایده آل نیســت ولى روى این مسئله مشغول 
کار هســتند. نکته قابل توجه در مورد بازى تیم هاى 
ایرانى این اســت که آنها از نظر تاکتیکى ضعیف تر 

هستند.
گفته مى شود میلیچ امسال بخاطر لیگ قهرمانان در 
استقالل ماندنى شده است و قصد دارد در پایان فصل 

این تیم را ترك کند.

این 3 باشگاه
محبوب ترین اند

بله، به آنها گفتم نه! 

سعید نظرى
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه  نصف جهان و عصر 
اصفهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض 
باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم 
دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض 
، گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت 
به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود .
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان

1- رأى شــماره 139860302009003141 مــورخ 1398/10/25 آقــاى رضا باقرى 
خولنجانى فرزند قربانعلى  ، در ششدانگ یکباب خانه  جمعا به  مساحت 196 مترمربع واقع 
در مبارکه مجزا شده از پالك یک اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

بختیار دهقانى
2- رأى شــماره 139860302009002881 مورخ 1398/10/18 آقاى حســن شریفى 
سرارودى فرزند عبدالرحیم ، در سه و  نیم دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
153/07مترمربع واقع در مبارکه مجزا شده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى مهدى ایرانپور
3- رأى شماره 139860302009002882 مورخ 1398/10/18 خانم اکرم السادات رضوى 
مبارکه  فرزند سیدجالل ، در دو و  نیم دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
153/07مترمربع واقع در مبارکه مجزا شده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى مهدى ایرانپور
4- رأى شــماره 139860302009002883 مورخ 1398/10/18 خانم اکرم الســادات 
رضوى مبارکه  فرزند سیدجالل ، در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 137/05مترمربع 
واقع در مبارکه مجزا شده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى مهدى ایرانپور
5- رأى شماره 139860302009002880 مورخ 1398/10/18 خانم مریم حاتم زاده فرزند 
کریم ، در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت201/07مترمربع واقع در 
مبارکه مجزا شده از  پالك 391 فرعى از 19-اصلى بخش 8 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى حیدرعلى روحانى
6- رأى شــماره 139860302009002879 مــورخ 1398/10/18 آقــاى حســین 
حســن پور نهچیرى فرزند احمد ، در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت201/07مترمربع واقع در مبارکه مجزا شــده از  پالك 391 فرعى از 19-اصلى 

بخش 8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى روحانى
7- رأى شماره 139860302009002890 مورخ 1398/10/18 آقاى رضا اسدى قهنویه 
فرزند اکبر ، در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 228/46مترمربع مجزا شده از  پالك  11 

-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
8- رأى شماره 139860302009002889 مورخ 1398/10/18   آقاى امیرحسین ضیائى  
فرزند حسن، در ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 272/45مترمربع مجزا شده از  پالك 

11-اصلى بخش 8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى 
9- رأى شــماره 139860302009003143 مورخ 1398/10/25   خانم مرضیه اکبرى 
بیشه  فرزند مهدى ، در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 27/06 مترمربع مجزا شده از  
پالك 4 فرعى از 2-اصلى بخش 9انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى سید غفور 

حسینیان مبارکه 
10- رأى شماره 139860302009003440 مورخ1398/10/30   آقاى اسماعیل صادقى 
سرارودى فرزند مصطفى، در ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 331 مترمربع مجزا شده از  
پالك 200 و 203 فرعى از3-اصلى بخش  8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى محمدحسن 

حسن روغنى
11- رأى شماره 139860302009000529 مورخ 1398/02/31   آقاى قاسمعلى عباسیان 
اسمعیل ترخانى فرزند رمضان ، در ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 252/35 مترمربع مجزا 
شده از  پالك 16-اصلى بخش  8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله گودرزى

12- رأى شــماره 139860302009002875 مورخ 1398/10/17  آقاى مهدى کریمى 
لنجى  فرزند عباس، در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/70مترمربع 
مجزا شده از  پالك یک –اصلى  بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا 

آقاجانى
13- رأى شــماره 139860302009002876 مورخ 1398/10/17  آقاى رسول مردانى 
لنجى  فرزندکریم، در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/70مترمربع 
مجزا شده از  پالك یک –اصلى  بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا 

آقاجانى
14- رأى شــماره 139860302009003142 مــورخ  1398/10/25 آقــاى ابراهیــم 
محمدى نوکابادى  فرزندمختار ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
181مترمربع مجزا شــده از  پالك828 فرعى از دو-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى  از مالک رسمى على محمد ایرانپورمبارکه
15- رأى شماره 139860302009003138 مورخ  1398/10/25 خانم زهرا وینچه لنجانى  
فرزند عوضعلى ، درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 181مترمربع 
مجزا شــده از  پالك828 فرعى از دو-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک 

رسمى على محمد ایرانپورمبارکه
16- رأى شــماره 139860302009003443 مورخ 1398/10/30 خانم هاجر خسروى 
فرزند عبداله ، در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 238/50مترمربع(پالك2209 فرعى) 
مجزا شــده از  پالك 769 فرعى از دو-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى محمدعلى کرکوندى طالخونچه
17- رأى شماره 139860302009003118 مورخ 1398/10/23 آقاى حجت اله برومند  
فرزند رحمت اله ، در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 162  مترمربع مجزا شده از  پالك 
810 فرعى از 19 -اصلى بخش8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى عبداله رهبرى قهنویه

18- رأى شماره 139860302009001891 مورخ 1398/08/27 خانم بى بى جان نصوحى 
دهنوى فرزند جواد ، در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت240/38مترمربع مجزا شده 
از  پالك 165 فرعــى ازیک-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

اسماعیل نصوحى دهنوى
19- رأى شــماره 139860302009002891 مورخ 1398/10/18آقاى سعید طاووسى 
فرزند اسفندیار، در ششدانگ یک باب خانه به مساحت271/42مترمربع مجزا شده از  پالك 

11-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
20- رأى شــماره 139860302009003127 مورخ 1398/10/25آقاى خسرو نورزوى 
مبارکه فرزند رمضان، در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمى و زمین محصور 
متصله به مساحت1909مترمربع مجزا شــده از  پالك 20-اصلى بخش8 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى سیف اله دلیلى اسماعیل ترخانى
21- رأى شــماره 139860302009003128 مورخ 1398/10/25آقاى پرویز نورزوى 
مبارکه فرزند رمضان، در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمى و زمین محصور 
متصله به مساحت1909مترمربع مجزا شــده از  پالك 20-اصلى بخش8 انتقالى بموجب 
قباله عادى از مالک رسمى ســیف اله دلیلى اســماعیل ترخانى تاریخ انتشار نوبت اول : 
1398/12/3 تاریخ انتشــار نوبت دوم :1398/12/19 م الف:778335 مظاهر نصرالهى- 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/11/426 
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و رویداد پارســى 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

1 - راى شماره 139760302015002637 مورخ 1397/10/25  على اصغر معظم فرزند 
على نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 115,58 مترمربع مفروزى از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شماره 139860302015000031 مورخ 1398/01/20  تقى على یارى چرمهینى 
فرزند على نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 646,85 مترمربع 
مفروزى از پالك 379,1- اصلى واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان (که به شــماره 
1423 – اصلى تبدیل شده) مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى نوروز آخر بگوى 

چرمهینى .
3 - راى شماره 139860302015000032 مورخ 1398/01/20  ماهرخ رفیعى چرمهینى 
فرزند بختیار  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 646,85 مترمربع 
مفروزى از پالك 379,1- اصلى واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان (که به شــماره 
1423 – اصلى تبدیل شده) مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى نوروز آخر بگوى 

چرمهینى .
4 - راى شماره 139860302015000539 مورخ 1398/06/27  نوروز على سلیمیان ریزى 
فرزند باقر نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 129,44 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
5 - راى شــماره 139860302015000766 مورخ 1398/08/30  محبوبه رسولى ریزى 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112,15 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
6 - راى شماره 139860302015001034 مورخ 1398/10/10  بتول نکوئى ریز فرزند 
محمد رحیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228,77 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
7 - راى شماره 139860302015001036 مورخ 1398/10/10  محمود سلیمیان ریزى 
فرزند حسن نســبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 221,34 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
8 - راى شــماره 139860302015001037 مورخ 1398/10/10  فاطمه عمو رحیمى 
ریزى فرزند خدارحم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221,34 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
9 - راى شــماره 139860302015001038 مورخ 1398/10/10  على اصغر جمشیدى 
ریزى فرزند قدمعلى نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250,56 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
10 - راى شماره 139860302015001038 مورخ 1398/10/10  فاطمه رحیم زاده فرزند 
صفرعلى نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250,56 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
11 - راى شــماره 139860302015001059 مورخ 1398/10/21  حســن شریفى پور 
فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153,23 مترمربع مفروزى از پالك 
105 - اصلى واقع در جعفرآباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى فتح اله عطارى ریزى .
12 - راى شماره 139860302015001380 مورخ 1398/11/20  عزیزاله ذبیحى ریزى 
فرزند فتح اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 256,80 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
13 - راى شــماره 139860302015001381 مورخ 1398/11/20  ابوالفضل سلیمیان 
ریزى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,13 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
14 - راى شماره 139860302015001382 مورخ 1398/11/21  حمیدرضا صالح زاده 
ریزى فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124,30 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
15 - راى شــماره 139860302015001383 مورخ 1398/11/21  شهین طالبى ریزى 
فرزند على نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان تجارى مســکونى به مساحت 37,87 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
16 - راى شماره 139860302015001384 مورخ 1398/11/21  غالمرضا هاشم زاده 
ریزى فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 205,88 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
17 - راى شــماره 139860302015001390 مــورخ 1398/11/21  نادعلى صادقیان 
خشوئى فرزند صفرعلى نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 878,85 مترمربع 
مفروزى از پالك 144 - اصلى واقع در فتح آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى صفرعلى صادقیان خشوئى.
18 - راى شماره 139860302015001400 مورخ 1398/11/23  خسرو ستارى دستنائى 
فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 104,22 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
19 - راى شماره 139860302015001403 مورخ 1398/11/27  زهرا عسگرى ریزى 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 411,29 مترمربع مفروزى از پالك 
351 - اصلى واقع در قریه کله مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 
مالک رسمى غالمرضا شهریارى کله مسیحى . تاریخ انتشار نوبت اول :  روز یکشنبه  مورخ 
1398/12/04 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز دوشنبه مورخ  1398/12/19 م الف:778632 

محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/ 12/105
 حصروراثت 

الهام حیدرى نظر مطلق داراى شناسنامه شــماره 0019203136 به شرح دادخواست به 
کالسه 1872/98 ش 10/ح از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان طیبه پاك طینت نجف آبادى  بشناسنامه 197 در تاریخ 90/3/7 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
الهام حیدرى نظر مطلق ش ش 0019203136 (فرزنــد متوفى)، 2- محمد حیدرى نظر 
مطلق ش ش 1919 (همسر 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 باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 794419/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/228
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- پیرو راى اصالحى شــماره 139860302023001216 مــورخ 98/11/30 و 
رأى شــماره 139860302023000588 مورخ 98/07/29 آقاى عباس سازى به شماره 
شناســنامه 1274 کدملى 1286987938 صادره از اصفهان فرزند غالمرضا نســبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 107/60 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى 
از 4746- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه 
محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/04 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 12/19 /1398 م الف: 778997 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /12/113
حصروراثت 

غالمعلى یزدانى ســودجانى داراى شناسنامه شــماره 4 به شــرح دادخواست به کالسه 
1935 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
على یزدانى سودجانى بشناســنامه 76 در تاریخ 98/10/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. شهرزاد شریف زاده ش ش 
1100090533  (همسر متوفى)، 2. غالمعلى یزدانى ســودجانى ش ش 4(پدر متوفى) ، 
3. پروانه شریف زاده دهکردى ش ش 53(مادر 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. 793844/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /12/226
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان خالق سوارى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مرتضى 
علیزاده به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 1112/98 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 99/1/25 ساعت 8/30 صبح 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 793845/ م 

الف شعبه 2 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/227
 حصروراثت 

الهام حیدرى نظر مطلق داراى شناسنامه شــماره 0019203136 به شرح دادخواست به 
کالسه 1871/98ش 10/ح از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد حیدرى نظر مطلق  بشناسنامه 1919 در تاریخ 96/11/24 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
الهام حیدرى نظر مطلق ش ش 0019203136 (فرزند 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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 794425/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/229
 حصروراثت 

بلقیس رحیمى داراى شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست به کالسه 1938/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بیگم 
مظاهرى کوهانى بشناسنامه 131 در تاریخ 85/11/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. بلقیس رحیمى ش ش 15 ،  (فرزند 
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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 795015/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 12/230
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030015242      آقاى داود صالحى نجف آبادى فرزند عباس با وکالت 
آقاى محمد رضا بهارلو فرزند امیر قلى  باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 480 
فرعى از شماره 216 از پالك 828 اصلى واقع در قطعه 8  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که سند مالکیت آن در دفتر الکترونیک امالك شماره 139520302030001299  ثبت و 
سند چاپى بشماره 151771 سرى ج 94 بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت در اثر پارگى قابل استفاده نمى 
باشد  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 نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/12/19، 
796260/م الف مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محســن 

نساج نجف آبادى /12/231
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان عباسعلى حجتى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به انتقال یک اتومبیل پراید 
13-492 ق 18 مدل 1386 به طرفیت خواندگان 1- مجید رســتمانه 2- حسن ایزدى به 
شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 1162/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 99/1/23 ساعت 11 صبح تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده ردیف دوم مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

796006/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /12/232
 تحدید حدود اختصاصى

 تاریخ ارسال نامه 98/12/12 -نظر به این که تحدید حدود شش دانگ خانه پالك شماره 
1/1688 واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام خانم 
مریم نصر اصفهانى فرزند محمدعلى در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى 

آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود پالك مرغوب در روز شنبه مورخ 99/01/16 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاور این اخطار مى گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تهدیدى تاثیر پذیرفته خواهد شد. م الف:  

793580 تاریخ انتشار 98/12/19 حوزه ثبت ملک فالورجان /12/219 
تحدید حدود اختصاصى

 تاریخ ارسال نامه 98/12/14 -نظر به این که تحدید حدود شش دانگ خانه پالك شماره 
19/1204 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى 
مهدى ملکى فرزند محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل 
نیامده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود پالك مرغوب در روز سه شنبه مورخ 99/01/19 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاور این اخطار مى گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تهدیدى تاثیر پذیرفته خواهد شد.  م الف: 

793562 تاریخ انتشار 98/12/19 حوزه ثبت ملک فالورجان /12/220 
حصر وراثت

آقاى احمدرضا انارى به شماره شناســنامه 3799 با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 922  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان خیراهللا انارى فرزند اسد  بشناسنامه شــماره 6 در تاریخ 2 / 11 / 
1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – فاطمه انارى  نام پدر خیراله 
شماره شناسنامه 2797 نسبت با متوفى فرزند2- امیر انارى نام پدر خیراله  شماره شناسنامه 
840 نسبت با متوفى فرزند3- معصومه انارى نام پدر خیراله شماره شناسنامه 1836 نسبت 
با متوفى فرزند 4- مریم انارى  نام پدر خیراله شــماره شناسنامه 51 نسبت با متوفى فرزند 
5- محسن انارى نام پدر خیراله شماره شناسنامه 137 نسبت با متوفى فرزند6- احمدرضا 
انارى نام پدر خیراله شماره شناسنامه 3799 نســبت با متوفى فرزند7- گلى دستجانى نام 
پدر نصرت شماره شناسنامه 17 نسبت با متوفى همســراینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد گردید . 793541 /م الف –شــاه نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت 

شاهین شهر /12/237 
ابالغ قرار تأمین

قرارتامین خواسته- کالسه پرونده :98 / 769 ش 10 ح شماره قرار: 783- 1 / 12 / 98 در 
خصوص درخواست اقاى / خانم سید مصطفى ســادات فرزند سید مهدى بنشانى شاهین 
شهر مسکن مهر خ اسفند خ خرداد فرعى 5 شــرقى بلوك 129 واحد 34 خوانده آقا / خانم 
فتح اله نصر ازادانى فرزند محمد مجهول المکان گردشکار : با برسى محتویات پرونده در 
وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواســت درخواســت تامین خواسته نیز 
نموده است با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید . به خواسته صدور قرار تامین خواسته 
مبلغ 000 / 60/000 بابت یک فقره چک به شماره 864492 با توجه به محتویات پرونده 
و نظریه مشورتى شورا به شرح صورتجلســه مورخ و مالحظه مستند درخواست خواهان 
که عبارت است از یک فقره قرارداد عادى به شــماره مورخ 9 / 8 / 98 نظر به اینکه مستند 
درخواست خواهان از اسناد عادى بوده که در مهلت مقرر قانونى برابر مقررات قانون تجارت 
تنظیم و واخواست نگردیده و خواهان خسارت احتمالى مورد نظر شورا را به موجب قبض 
شپرده شــماره به مبلغ به حساب سپرده دادگســترى واریز نموده است لذا درخواست وى 
وارد تشخیص و مستندا به ماده 11 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 10 / 8 /1394 
مجلس شوراى اســالمى و ماده 108 و ماده 117 و 116 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تامین و توقیف معــادل مبلغ 000 / 000 / 60 ریال از 
اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم مى دارد قرار صادره ظرف مدت ده روز از ابالغ قابل 
اعتراض در این شعبه مى باشــد این قرار پس از ابالغ قابل اجرا مى باشد 793504/م الف 

مجتبى رضوانى – قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 12/238 
ابالغ قرار تأمین

قرارتامین خواسته- کالسه پرونده :98 / 504 ش 2 ح شماره قرار: 601- 12 / 11/ 98 در 
خصوص درخواست اقاى / خانم فالح پرستگارى بنشانى شاهین شهر میالد بلوار جانبازان 
خ اســتقالل خ معراج پالك 30 خوانده آقا / خانم عبدالرضا شهریارى پور مجهول المکان 
گردشــکار : با برســى محتویات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم 
دادخواست درخواست تامین خواسته نیز نموده است با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه 
مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید . 
به خواسته صدور قرار تامین خواسته با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتى شورا به 
شرح صورتجلسه مورخ و مالحظه مستند درخواست خواهان که عبارت است از یک فقره 
قرارداد عادى به شماره مورخ 9 / 8 / 98 نظر به اینکه مستند درخواست خواهان یک فقره 
چک شماره 723508 مورخ 94/8/25  و 723509 مورخ 25 / 9 / 94  عهده بانک صادرات 
شعبه کرمان به مبلغ 000 / 000 / 200 ریال که در مهلت مقرر قانونى برابر مقررات قانون 
تجارت تنظیم و واخواست گردید درخواست وى وارد تشخیص و مستندا به ماده 11 قانون 
شوراهاى حل اختالف مصوب 29 / 2 /87 مجلس شوراى اسالمى و ماده 108 و ماده 115 
و 116 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تامین و توقیف 
معادل مبلغ 000 / 000 / 200 ریال از اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم مى دارد قرار 
صادره ظرف مدت ده روز از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه مى باشد این قرار پس از ابالغ 
قابل اجرا مى باشد 793505 /م الف مجتبى رضوانى – قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر /12/239 
حصر وراثت

خانم مرضیه کالنترى دهقى به شماره شناســنامه 1271546663 با استناد شهادتنامه و 
گواهى فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 98 / 930  تقدیم این شورا 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسین کالنترى دهقى  فرزند حسین بشناسنامه 
شــماره 5562 در تاریخ 13 / 11 / 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از 1 – رقیه سلطان کالنترى دهقى  نام پدر حیدرعلى شــماره شناسنامه 5304 نسبت با 
متوفى همسر 2- زهره کالنترى دهقى  نام پدر حسین  شــماره شناسنامه 132 نسبت با 
متوفى فرزند 3- آزاده کالنترى دهقى  نام پدر حسین شماره شناسنامه 76 نسبت با متوفى 
فرزند 4- عباس کالنترى دهقى  نام پدر حسین شماره شناســنامه 438 نسبت با متوفى 
فرزند 5- مهدى کالنترى دهقى  نام پدر حســین شماره شناسنامه 2340 نسبت با متوفى 
فرزند6- مرضیه کالنترى دهقى  نام پدر حسین شماره شناسنامه 1271546663 نسبت با 
متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هرکســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 793508 /م 

الف –شاه نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر /12/241 
حصر وراثت

آقاى سید اکبرهاشمى نسب به شماره شناسنامه 2278 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 929 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان سید مراد هاشمى نســب فرزند سیدرضا  بشناسنامه شماره 26 در 
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ده سطحى که اگر به آن در این روزها دست مى زنیم، باید بالفاصله دست خود را 
بشوییم و یا در مرحله دوم آن را ضدعفونى کنیم.

با توجه به شیوع کرونا به این ده سطح که در این نوشته به آن اشاره مى کنیم توجه 
کنید و دست خود را در صورت تماس با آن بشــویید. حتمًا پس از تماس با این 

سطوح دست خود را 20 الى 30 ثانیه بشویید.

1. صفحه موبایل و تبلت
موبایل و تبلت در نقاط مختلفى در دست ما هســتند و شاید دیگران هم به آنها 
دست بزنند و همین امر موجب شــود که ما نیز به نقاط آلوده آن دست بزنیم و 
متأسفانه با تماس بعدى دست به چشم و لبمان، به ویروس کرونا مبتال شویم. 
توجه داشته باشید زمانى که به صفحه موبایل و تبلت خود دست مى زنید، حتمًا 

دست خود را بشویید.

2. شیر روشویى سرویس هاى بهداشتى بیرون از منزل
اگر کارمند هستید و مجبورید در طول روز از سرویس بهداشتى بیرون از منزل 
استفاده کنید، احتماًال از اینکه با سطوحى برخورد دارید که ممکن است آلوده به 
ویروس کرونا باشند، دچار نگرانى شده اید. بهترین کار در این زمان نیز شستن 
دست و یا اسپرى کردن الکل 70 درصد به سطح شیر روشویى است. در این حالت 

مى توانید مطمئن باشید که در حالت امنى قرار دارید.

3. صفحه کلید زنگ ورودى خانه ها و اماکن
مدیریت ساختمان ها و اماکن پر رفت وآمد در این دوره محلولى از الکل یا وایتکس 
را طبق دستورالعمل آماده کنند تا هر ســاعت این سطوح را ضدعفونى کنند. به 
عالوه همه افرادى که از این سطوح استفاده مى کنند، به محض استفاده از آن یا 

دست هایشان را ضدعفونى کنند و یا آن را بشویند.

4. صفحه کلید خودپردازها
صفحه کلید خودپردازها مکان هایى هستند که احتمال وجود داشتن ویروس در 
آنها بسیار زیاد است. در این نقاط افراد مدت زمان یک الى چند دقیقه اى را توقف 
دارد، ممکن است عطسه کند و به طور کلى شرایط براى انتقال ویروس فراهم 
است. توجه داشته باشید که در این شــرایط حتمًا اگر نمى توانید سریع به خانه 
بروید و دست خود را بشویید، پس از استفاده از خودپرداز، دست خود را ضدعفونى 

کنید.

5. صفحه کلید لپ تاپ و کامپیوتر
صفحه کلید لپ تاپ و کامپیوتر یکى از پر مصرف ترین جاهایى است که ممکن 
است دست آلوده اى با آن تماس داشته باشد و به واسطه زمان طوالنى که از آن 
مصرف مى شود، مخاطى با آن تماس پیدا کند. بنابراین اگر مجبور شدید از لپ 
تاپ شخص دیگرى استفاده کنید، قبل از مصرف آن را ضدعفونى کنید. اگر کار 

کوتاهى دارید، بهتر است پس از استفاده از آن، دست خود را بشویید.

6. صفحه کلید دستگاه پوزهاى بانک
از سوپرمارکت تا میوه فروشى، از قصابى تا مطب ها، همه جا دستگاه پوز حضور 
دارد و افراد متفاوتى با آن هزینه خدمات و یا محصوالتى که خریده اند را پرداخت 
مى کنند. حتمًا پس از اســتفاده از آن دست خود را بشــویید و یا در صورتى که 

دسترسى نداشتید با الکل ضدعفونى کنید.

7. صفحه کلید آسانسورها
آسانسورها نیز بسیار پر استفاده هســتند و بارها در طول روز افراد مختلفى را که 
ممکن است از کرونا داشتنشان هم عالیمى موجود نباشد، جابه جا کنند. تمامى 
ساختمان ها باید این صفحه کلیدها را به طور متناوب ضدعفونى کنند و همچنین 

خود افراد هم پس از استفاده از آن، دستشان را بشویند و یا ضدعفونى کنند.

8. صفحه کلید دستگاه حضور و غیاب پرسنلى
بهتر اســت در این دوره کمترین تماس را با این دستگاه داشته باشیم و به جاى 
انگشت زدن از کارت زدن استفاده کنیم. اگر چنین امکانى هم وجود نداشت سریعًا 

پس از استفاده دست خود را بشویید.

9. موس و صفحه زیر موس
دست ما احتماًال آلودگى زیادى داشته باشــد و حتماً باید به تمیز نگاه داشتن آن 
توجه کنیم. موس و زیر موســى ما نیز در صورتى که نکات بهداشتى را رعایت 

نکنیم مى توانند آلوده شوند. 

10. استامپ ها
در بسیارى از معامالت مجبور هستیم که از استامپ استفاده کنیم. در این شرایط 
اگر راهى براى دورى از این کار وجود نداشت، بالفاصله دست خود را با پد الکلى 

تمیز کنید.

نتایج بررســى هایى که محققان بر روى کارآزمایى هاى بالینى انجام دادند، نشان مى دهد 
بادرنجبویه مى تواند ضد اضطراب باشد.

اختالالت اضطرابى از شایع ترین اختالالت روانى هستند. میزان و شدت اضطراب در افرادى 
که آن را تجربه مى کنند متفاوت اســت. گیاه خوراکى بادرنجبویه که از خانواده نعناع است، 
در ایران و جهان به طور گسترده استفاده مى شود. محققان در پژوهشى با عنوان اثرات ضد 
اضطراب بادرنجبویه در مطالعات بالینى، اثربخشى و ایمنى فرآورده گیاهى بادرنجبویه بر میزان 
اضطراب را براساس شواهد موجود بررسى کردند. نویسندگان این مقاله مى گویند: «بررسى 
کارآزمایى هاى بالینى انجام شده بر روى 395 مشارکت کننده نشــان داد که گیاه دارویى 

بادرنجبویه به شکل خوراکى در بیماران مختلف داراى تأثیرات مثبت ضد اضطراب است.»
در پایان این مقاله آمده است: «مرور و مقایسه مطالعات انسانى نشان داد که بادرنجبویه به 
صورت پودر خشک شده، عصاره یا اسانس و به شکل کپسول در دوزها و دفعات مختلف در 
اختیار بیماران قرار داده مى شود. در مورد دوز مصرفى در مطالعات مختلف مقادیر مختلفى 
پیشنهاد شده اســت. اثرات ضد اضطرابى بادرنجبویه همانند بنزودیازپین ه است و عارضه 

جانبى مهمى براى آن گزارش نشده است.»

یکى دو تا سرفه خشک مى کند و وحشت، تمام وجودش را فرا 
مى گیرد: «نکند من هم کرونا گرفته ام!» این وضعیتى است که 
بسیارى افراد با مطالعه نشانه هاى بیمارى دچارش مى شوند. 
هر چه بیشتر درباره بیمارى مى خوانند و مى شنوند، «خودبیمار 

پندارى» شان تقویت مى شود.
اگر شما نیز این گونه هســتید، نگران نباشــید؛ این وضعیت 
بسیار متداول است و به آن، «ســندروم دانشجوى پزشکى» 

(Medical students’ disease) مى گویند.

تحقیقات نشان داده است که بین 70 تا 80 درصد دانشجویان 
پزشکى ، به ویژه در سال هاى نخست تحصیلشان، با مطالعه هر 
بیمارى، احساس مى کنند عالئم آن بیمارى را دارند. آنها وقتى 
درباره بیمارى هاى قلب مى خوانند، بدون اینکه واقعًا قلبشان 
مشکلى داشته باشد، در قفسه سینه شان احساس درد مى کنند 
یا در کالس درس ریه، ممکن است واقعًا حس کنند که تنگى 

نفس دارند و تازه متوجه اش شده اند!
 وقتى در جامعه اى یک بیمارى گسترش پیدا مى کند، پزشکان، 
نهادهاى مســئول، رســانه ها و ... مدام دربــاره آن صحبت 
مى کنند و مدام عالیم بیمارى را گوشــزد مى کنند؛ این گونه 
مى شود که ســندروم دانشجوى پزشــکى، کل جامعه، حتى 
آنان که دانشجوى پزشکى نیستند را فرا مى گیرد و افراد دچار 

خودبیمار پندارى مى شوند.
وقتى بدانیم آنچه دچارش هستیم، بیمارى واقعى نیست بلکه 
سندروم دانشجوى پزشکى است، بخش مهمى از استرسمان 

کم مى شود.
نکته مهم این است که در اغلب موارد، یک یا دو عالمت نمى تواند 
نشانه بیمارى حتمى باشد بلکه باید مجموعه اى از نشانه ها که 
توسط پزشک و گاه با آزمایش هاى پیچیده تشخیص داده مى شود، 
وجود داشته باشد تا پزشک به نتیجه برسد که واقعاً بیمار هستیم. 
به عنوان مثال، کرونا نوعى بیمارى است که براى تشخیص آن از 
کیت هاى بسیار خاصى استفاده مى شود و نمى توان به صرف تب 

یا چند سرفه خود را بیمار پنداشت.
البته که اگر کسى داراى عالیم جدى بیمارى بود باید به پزشک 

مراجعه کند ولى در هر حال متوجه باشیم که ممکن است درگیر 
سندروم دانشجوى پزشکى باشیم که در این صورت مى توانیم 
با کمترین نگرانى از کنار موضــوع بگذریم و به زندگى عادى 

خودمان ادامه دهیم.
همچنین مشغول شدن به کار، تفریح، ورزش، کاستن از حجم 
مطالعه درباره بیمارى و اکتفا به منابع محدود و معتبر و  نیز عوض 
کردن بحث، هنگامى که اطرافیان مان دارند بیش از حد درباره 
بیمارى ســخن مى گویند، راه هاى دیگرى اســت براى مهار 

سندروم دانشجوى پزشکى.
شاید بهتر باشد وقتى دچار خودبیمار پندارى شده ایم، لبخندى 
بزنیم و بگوییم: اگر پزشک نشــدیم الاقل سندروم دانشجوى 

پزشکى را تجربه کردیم!

امیر هوشنگ احسانى، متخصص پوست، مو و زیبایى اظهار کرد: با 
شیوع ویروس کرونا افراد مجبور به شستن مداوم دست ها شده اند و 
به استفاده از مواد ضد عفونى کننده حاوى الکل یا ترکیبات ضدعفونى 

روى آورده اند.

این متخصص پوست، مو و زیبایى گفت:استفاده 
طوالنى مدت از مواد ضدعفونــى کننده زمینه 
شیوع اگزما را افزایش مى دهد و فرد دچار التهاب، 
خارش و قرمزى پوســت مى شــود. همچنین 
افرادى که زمینه اگزما را داشته اند، این عالیم به 

صورت شدید تر در آنها بروز مى کند.
او ادامه داد: افرادى که از قبل زمینه اگزما داشــته 
اند باید در مدتى که مجبوربه شستن زیاد دست ها 
هستند از کرم هاى ضد التهاب که جذب زیادى هم 

ندارد زیر نظر پزشک مربوطه استفاده کنند.
احسانى توصیه کرد: افراد زمانى که دست هاى 
خود را مى شویند حتماً بعد از آن یک الیه نازك نرم کننده 
براى جلوگیرى از خشک شدن پوست خود استفاده کنند. 

این متخصص پوست، مو و زیبایى خاطرنشان کرد: همچنین افرادى 
که پوست خیلى خشکى دارند از یک الیه کرم چرب کننده براى عدم 

ایجاد اگزما، خارش و التهاب استفاده کنند.

2 ماه پس از شــیوع ویروس کرونا در سراســر جهان، 
سئوال هاى بسیارى در مورد روش ها یا شایعات منتشر شده 
براى پیشگیرى و درمان این ویروس ایجاد شده، سازمان 

جهانى بهداشت به هشت  مورد از آنها پاسخ گفته است.
■ آیا باد گرم دستگاه هاى خشک کننده دست، 

ویروس کرونا را مى کشد؟
خیر. باد گرم دستگاه هاى خشک کننده دست در کشتن 
ویروس کرونا مؤثر نیست. براى محافظت از خود در برابر 
این ویروس جدید، باید به طور مرتب دستان خود را با مایع 
پاك کننده حاوى الکل تمیز کنید یا آنها را با آب و صابون 
بشویید. سپس باید آنها را با استفاده از دستمال کاغذى یا 
قرار دادن در مقابل باد دستگاه خشک کن، کامًال خشک 

کنید.
■ آیا آنتى بیوتیک ها در پیشــگیرى و معالجه 

ابتالى ویروس کرونا مؤثر هستند؟
خیر. آنتى بیوتیک ها علیه ویروس ها کارایى ندارند و در 
جنگ با باکترى ها موفق هستند. کرونا هم یک ویروس 
است، پس نمى توان براى پیشگیرى از ابتالى به آن و یا 

درمان آن از آنتى بیوتیک  استفاده کرد. 
■ آیا اســپرى کردن الکل یا کلر بر روى بدن 

مى تواند ویروس کرونا را از بین ببرد؟
خیر. اســپرى کردن الکل یا کلر بــر روى اعضاى بدن 
نمى تواند ویروســى را که به تازگى وارد بدن شما شده، 
بکشد. پاشیدن چنین موادى مى تواند به لباس یا غشاهاى 
مخاطى بدن همچون چشم و دهان آسیب بزند. الکل و 
کلر مى توانند براى گندزدایى سطوح مفید باشند ولى باید 
طبق توصیه ها و دســتورالعمل هاى خاص مورد استفاده 

قرار گیرند.
■ آیا دریافت نامه یا بســته پســتى بى خطر 

است؟
بله، بى خطر است و افرادى که بسته اى دریافت مى کنند، 

در معرض ابتال به ویروس کرونا قــرار نمى گیرند چون 
بررسى هاى اخیر سازمان جهانى بهداشت نشان مى دهد، 
ویروس کرونا بــه مدت طوالنى بر روى اشــیائى مانند 

بسته هاى پستى زنده نمى مانند.
■ آیا حیوانات خانگى مى توانند عامل شــیوع 

کرونا باشند؟
در حال حاضر، هیچ شــواهدى مبنى بر ابتالى حیوانات 
خانگى مانند سگ یا گربه به ویروس کرونا وجود ندارد. اما 
همیشه بهتر است که پس از هر تماسى با حیوانات خانگى، 

دستان خود را با آب و صابون بشویید. 
■ آیا شستشوى مرتب بینى با نمک مى تواند از 

ابتال به کرونا جلوگیرى کند؟
خیر. هیچ ســند و مدرکى مبنى بر ممانعت شستشــوى 
منظم بینى با نمک از ابتال به ویــروس کرونا یا عفونت 
ریوى وجود ندارد. البته شواهد محدودى نشان مى دهد که 
شستشوى منظم بینى با نمک مى تواند به بهبودى سریع 

تر سرماخوردگى کمک کند.
■ آیا خوردن سیر مى تواند به پیشگیرى از ابتال 

به ویروس کرونا کمک کند؟
سیر یک ماده غذایى مفید است که ممکن است خاصیت 
ضد میکروبى داشته باشــد. با این حال، هیچ دلیلى براى 
محافظت سیر از ابتالى مردم به ویروس کرونا وجود ندارد.

■ آیا مالیدن روغن کنجد بر پوست مانع ورود 
ویروس کرونا به بدن مى شود؟

روغن کنجد ویروس کرونا را از بین نمى برد. البته برخى 
مواد گندزداى شیمیایى مانند کلر، اتانول داراى غلظت 75 
درصد، اسید پراستریک و کلروفرم هستند که براى از میان 
بردن ویروس کرونا مفید هســتند ولى کارکرد آنها تنها 
براى پاك کردن سطوح است و تماس آنها با پوست و بدن 
انسان نه تنها در کشتن کرونا تأثیرى قابل توجهى ندارد 

بلکه خطرناك نیز هست.

با جهان گیر شدن شیوع ویروس کرونا، کارشناسان سعى 
دارند توصیه هایى هر چه مؤثرتر براى محافظت افراد از 
ابتال به کووید 19 ارائه بدهند. حتماً شما هم تاکنون دیگر 
متوجه شده اید که مهمترین توصیه  بهداشتى این روز ها 
چیست: دست ها را بشویید و صورت تان را لمس نکنید. 
شستن دست ها توصیه اى ساده به نظر مى رسد، اما دست 
نزدن به صورت کمى ســخت تر اســت. در واقع خیلى 

سخت است که صورت خود را لمس نکنیم.
مطالعه اى در ســال 2015 نتیجه  تعجب آورى در مورد 
تعداد دفعاتى که صورت خــود را در روز لمس مى کنیم 

ارائه داد. در این مطالعه معلوم شــد یک فرد معمولى در 
عرض یک ســاعت تقریبًا 23 بار صورت خود را لمس 
مى کند و 44 درصد از این تماس ها شــامل غشــا هاى 
مخاطى مانند دهان، بینى و چشم ها مى شدند. دست زدن 
به صورت مخصوصًا در اطراف دهان و بینى و چشم ها، 
کار ورود به بدن را براى ویروس ها و باکترى ها بســیار 
ساده مى کند. در نتیجه شــما مبتال به عفونت خواهید 
شــد و بدنتان میزبان خوبى براى انتشار بیشتر عفونت 

مى شود.
ضمنًا دســت زدن به صورت باعث بروز جوش و آکنه 

شده و از جهت زیبایى و سالمت پوســت نیز مضراتى 
دارد. جالب است بدانید از جهت زبان بدن نیز، کسى که 
زیاد به صورتش دست مى زند نشان مى دهد که اعتماد 
به نفس کمترى دارد، چندان با مالحظه نیست و کمى 

حواس پرت است. 
براى اینکه عادت کنیم کمتر به صورتمان دست بزنیم، 
کارشناســان توصیه ها و تکنیک هایى ارائه داده اند که 
کمک مان مى کند ترك این عادت براى مان تا حدودى 

ساده تر شود.

سعى کنید چیز دیگرى را لمس کنید
مثًال اگر عادت دارید وقتى نشسته اید صورت خود را به 
دست هاى تان تکیه بدهید، سعى کنید عادت کنید وقتى 
نشسته اید چیزى دست تان بگیرید، مثًال توپ تنیس، یا 
دست به سینه بنشــینید. این رفتار ها مى توانند به خوبى 

جایگزین تکیه دادن صورت به دست شوند.

کارى کنید که لمس صــورت براى تان 
ناراحت کننده شود

یک راه دیگر براى ترك عادتِ  دســت زدن به صورت 
این اســت که کارى کنید تماس انگشــتان دســت با 
صورت تان حس ناخوشــایندى به شما بدهد. اگر عادت 
دارید مقابل کامپیوتر صورت را به دست تان تکیه بدهید، 
مى توانید دستکش پشمى و زبر دست تان کنید یا چیزى 
به انگشتان تان ببندید یا بچسبانید که پوست صورت تان 
را اذیت کند. باز هم خوشتان مى آید دست به صورت تان 

بزنید؟!

از آالرم گوشى تان کمک بگیرید
طى روز به راحتى ممکن اســت فراموش کنید که سعى 
دارید عادتِ  دســت زدن به صورت را تــرك کنید، اما 
اســتفاده از آالرم یادآورى کننده مى تواند کمکتان کند 
آگاه تر باشید و از تالشــتان نتیجه بگیرید. تکنیک هاى 
رفتارى شناختى مانند گذاشتن جمله  «به صورتت دست 
نزن!» روى اسکرین کامپیوترتان یا وال پیپر موبایلتان، 
یا تشویق همکاران یا اعضاى خانواده به مکرراً یادآورى 
کردن به هم نیز راه هــاى مفیدى براى ترك این عادت 

هستند.

بــراى خودتان تنبیه و تشــویق در نظر 
بگیرید

اگــر نیاز بــه انگیــزه اى قوى تــر دارید، بــراى خود 
سیســتم پاداش و تنبیه در نظر بگیرید تــا بهتر بتوانید 
عادت هاى تان را کنترل کنید. یکى از راه هاى اصلى ترك 
عادِت لمس صورت و باال بردن آگاهى نسبت به آن این 
اســت که با خود قرار بگذارید هر وقت به صورت خود 
دست زدید، حداقل دو دقیقه دســت ها را باال نگه دارید 
و بکشید! شــاید کمى ناراحت شــوید، اما ضررى هم 

نمى کنید. 
پــاداش دادن به خودتــان نیز مى تواننــد حس خوب 
موفقیت را در شــما تقویت کند و انگیزه اى براى ادامه 
تالش هاى تان شــود. هر وقت موفق شــدید مثًال نیم 
ساعت را بدون دســت زدن به صورت تان سپرى کنید، 
یک کاسه پاپ کورن بخورید یا یک موسیقى شاد براى 

خود دانلود کنید.

10 سطح آلوده که مى توانند کرونا را 
منتقل  کنند

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به زیور یوســفى اوروند و آقاى رضا یوسفى اوروند 
دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شــما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
98 / 732 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ شنبه  6 / 2 / 99 ساعت 5/30 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 793530 /م 

الف -  مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  12/243 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم شهال مولیانى و آقاى احمد خانمحمدبخشوئى 
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 702 
ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ دوشنبه  8 / 2 / 99 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 793534 /م الف 

-  مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 12/240 

پاسخ سازمان جهانى بهداشت به 8 سئوال کرونایى چگونه عادت کنیم کمتر دست به صورتمان بزنیم

شاید شما هم به سندروم 
«دانشجوى پزشکى»  مبتال شده اید!

ضدعفونى هاى الکلى باعث اگزماى پوست مى شوند؟ گیاهى که اضطرابتان را کم مى کند
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مبادا هرگز در کارى که وقت آن فرا نرسیده شتاب کنى، یا کارى که وقت 
آن رسیده سستى ورزى و یا در چیزى که (حقیقت آن) روشن نیست ستیزه 
جویى نمایى و یا در کارهاى واضح و آشکار کوتاهى کنى! تالش کن تا هر 
کارى را در جاى خود و در زمان مخصوص به خود انجام دهى. باد غرورت، 
جوشش خشــمت، تجاوز دســتت و تندى زبانت را در اختیار خود گیر و با 
پرهیز از شتابزدگى و فروخوردن خشــم، خود را آرامش ده تا خشم فرو 

موال على (ع)نشیند و اختیار نفس در دست تو باشد.
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