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کابوس هاى شبانه عصر کرونازیارت دوباره اهل قبور در باغ رضوانساعت پخش سریال هاى ماه رمضان 99قرنطینه فوق الکچرى «کریستیانو رونالدو» شایعه مشترك چند رسانه در یک روز سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چه کسانى باید 
در مصرف شیر 
احتیاط کنند

3 خیابان منتهى به چهارباغ سنگفرش مى شود
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قدم زدن در پارك هاى 
اصفهان مجاز است

بوى یک بحران بزرگ 
مى آید

روزگار خیلى سخت 
آقا محمدجواد آذرى  

جهرمى!
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ازدحام مقابل 
دفاتر پیشخوان 

دولت در اصفهان 
ادامه دارد

شیر حاوى مولکول هاى آرام بخشى است که خواب را القا 
مى کنند؛ اما این به این معنا نیست که شیر باعث مى شود خواب 

خوبى هم داشته باشید. از آنجا که هضم شیر دشوار است، 
تالش بدن براى تجزیه آن، بدن را خسته و چرخه خواب را 

مختل مى کند.

ازدحام مردم بــراى دریافت ســیم کارت به نام 
سرپرست خانوار در مقابل دفاتر پیشخوان دولت 
در کالنشهر اصفهان با وجود تمدید زمان ثبت نام 
وام یک میلیون تومانى حمایتى دولت، همچنان 

ادامه دارد.
پس از اعــالم دولت مبنى بر لــزوم به نام بودن 
سیم کارت سرپرســتان خانوار به منظور ارسال 
پیامک دریافت تســهیالت یک میلیون تومانى، 

اپراتورهاى تلفن همراه...
4

نان، جان، کووید-نان، جان، کووید-1919
قاتلى که بى محابا قربانى مى گیرد، مردمى که به خوبى آن را مى شناسند اما...قاتلى که بى محابا قربانى مى گیرد، مردمى که به خوبى آن را مى شناسند اما...
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مدیر پروژه چهارباغ عباسى اصفهان برنامه هاى درنظر گرفته شده براى این خیابان را تشریح کرد

«شام ایرانى» 
به  لبنان رسید

خاطره گویى جواهیر سوکاى از فینال جام حذفى 
بین پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه آزادى

عجب فینالى بود!
بازیکن تیم فوتبال فالمورتارى گفت: ســال 92 بــازى فینال جام حذفى بین 
پرسپولیس و ســپاهان در ورزشــگاه آزادى که ســپاهان قهرمان شد خیلى 

خاطره انگیز است و نباید آن پیروزى لذت بخش را فراموش کنیم.
جواهیر سوکاى سال 1365 در اشکودر آلبانى به دنیا آمد. وى سابقه بازى در 

تیم هاى والزنیا شکودر...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بارندگى 
25 تصادف خسارتى

 و جرحى 
به همراه داشت

رهاسازى اشتباه افعى هاى خطرناك در بیابان هاى خراسان
شاهکارى که یک پژوهشگر محیط زیست از آن پرده برداشت

2

صبرشان به سر آمد
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د

پ
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بعد از دعوا بعد از دعوا 
دوباره الکویت شد؟دوباره الکویت شد؟

آگهى دعوت سهامداران شرکت فنى مهندسى فرجاد برق ایرانیان سهامى خاص ثبت شده به شماره 47626  و شناسه ملى 10260657390 
جهت تشکیل مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده که در ساعت 09:00 مورخ 1399/02/15 
در آدرس استان اصفهان - بلوار کشاورز - بلوار شــفق - کوه نور - بلوك باران- طبقه اول - واحد 2 - کدپستى: 8178647871 تشکیل 

مى گردد حضور به همراه رسانند. 
دستور جلسه: 1- انتخاب اعضاى هیأت مدیره 2- انتخاب بازرسین

آگهى دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومى عادى بطور  فوق العاده
 در شرکت سهامى خاص ( فنى مهندسى فرجاد برق ایرانیان)

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به واگذارى امالك از طریق مزایده و تجدید 
مزایده اقدام نماید.

متقاضیان جهت بازدید و دریافت اســناد  مى توانند از تاریخ نشر آگهى به ســازمان حمل و نقل جمعى 
شهرســتان لنجان واقع در زرین شــهر-بلوار جانبازان -  جنب پلیس راهور مراجعه و پیشــنهادات 
خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 99/02/11 به دبیرخانه ســازمان تحویل نمایند و یا با شــماره 
03152236973داخلى 1 تماس حاصل فرمایند.الزم به  ذکر است سایر اطالعات و جزئیات  مربوط به معامله 

در اسناد مزایده مندرج مى باشد.
1-دو قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در زاینده رود -کله مسیح - محله پردیس (تفکیکى شهردارى 

زاینده رود )پالك 15 و 16(مزایده )
2-یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در باغبهادران - محله کوه آب پالك 1418(تجدید مزایده ) 

3- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست - بلوار جانبازان خیابان شهید غالمى ( سنگبرى 
سابق )کوچه 6  مترى (تجدید مزایده )

آگهى مزایده و تجدید مزایده 

محمد سوارى- مدیرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجانمحمد سوارى- مدیرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت دوم

هیئت مدیره شرکت فنى مهندسى فرجاد برق ایرانیان( سهامى خاص)هیئت مدیره شرکت فنى مهندسى فرجاد برق ایرانیان( سهامى خاص)

خاطره گویى جواهیر سو
بین پرسپولیس و سپاها

عجب فین
بازیکنتیم فوتبال فالمورتارى گفت: س
پرسپولیس و ســپاهان در ورزشــگاه
خاطره انگیز است و نباید آن پیروزى لذ
5جواهیر سوکاى سال 1365 در اشکو

تیم هاى والزنیا شکودر...
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وزیر آموزش و پرورش در برنامه گفتگوى ویژه خبرى 
شبکه 2 سیما درباره شبکه آموزش دانش آموزى (شاد)، 
اظهار کرد: روز نیمه شــعبان آغاز به کار کردیم و االن 
9/5 میلیون نفر به این سامانه پیوستند و هفت میلیون 
کاربر فعال در روز دارد که کار آموزشى انجام مى دهند؛ 
در این سامانه تاکنون 96 میلیون فایل مبادله شده است.

محســن حاجى میرزایــى در خصــوص دانش آموزان 
کنکورى و اینکه زمان تقریبى براى برگزارى آن اعالم 
شود، گفت: دانش آموزان پایه دوازدهم براى ما اهمیت 
ویژه دارند و معموًال 90 درصد محتواى آموزشى قبل از 
سال جدید انجام مى شــود؛ ما براى سال دوازدهم، ماه 

اردیبهشــت را براى مرور دروس در نظر مى گیریم و 
بعد از آن ســه ماه براى امتحانات نهایى زمان داریم و 
ســه هفته هم بعد از امتحان نهایى براى کنکور فاصله 
باید باشد و دهه سوم تیر آمادگى براى برگزارى کنکور 
داریم. وى درباره امتحان نهایى گفت: این امتحانات قرار 
است حضورى باشد و ما سالن بزرگ ترى را اختصاص 
مى دهیــم و پروتکلى که وزارت بهداشــت اعالم کند 
را انجام خواهیــم داد ولى اگر در آن زمــان نتوانیم بر 
اســاس نظر وزارت بهداشــت آزمون حضورى برگزار 
کنیم، آماده برگزارى آزمــون غیرحضورى و مجازى 

هستیم./1638

حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى روز گذشته 
در جلسه ستاد ملى مدیریت و مقابله با کرونا درباره ماه 
مبارك رمضان گفت: یکى از شــرایطى که کار را براى 
ما ســخت تر کرده و شــاید براى همه مسلمانان چنین 
باشد، ماه مبارك رمضان است که پیش رو داریم. خیلى 
روى این فکر شده که چه باید بکنیم. مسجد چون جزو 
مکان هایى است که در آن تجمع مى شود و همیشه براى 
ما جاذبه دارد و در ماه رمضان جاذبه اش بیشتر مى شود 
و اماکن مقدس هم همینطور. ناچاریم به مردم بگوییم 
شرایط قبلى را همچنان تا نیمه اردیبهشت ادامه مى دهیم. 
نیمه اردیبهشت باز جلســاتى برگزار مى کنیم و شرایط 

کشــور را در نظر مى گیریم و اگر توانســتیم تصمیمات 
جدیدى اتخاذ کنیم، اطالع داده مى شود.

روحانى خاطرنشــان کرد: از آنجا کــه در ماه رمضان 
مراســم تجمع و افطارى نداریم، همه بــه یارى مردم 
نیازمند بشــتابند و مال و کاالها و اجنــاس مورد نیاز را 
به آنان هدیه دهند تا مشکالت اقشار آسیب پذیر کمتر 
شود. مردم کمک هاى خوبى در این ایام چه براى کسب 
و کار چه براى کمک بــه نیازمندان شــروع کرده اند. 
بخــش دولتى و خصوصــى و مردم خَ ّیر بار ســنگینى 
را بر دوش دارنــد و امیدواریم از این مشــکالت عبور

 کنیم./1637

اولویت امتحانات مدارس با 
شیوه حضورى است

تداوم تعطیلى اماکن مذهبى 
تا نیمه اردیبهشت 

علت پخش نشدن 
تیزر «خروج» 

حــال یک هفتــه اى    کافه سینما|
است که فیلم «خروج» بیستمین فیلم ابراهیم 
حاتمى کیا به دلیل شرایط ویژه کشور و بیمارى 
کرونا به صورت اینترنتى اکران خود را آغاز کرده 
است اما برخالف پیش بینى ها و نگاه همسوى 
این فیلم با این رســانه هیچ تیزر و آنونســى در 
باکس تبلیغاتى براى «خــروج» در نظر گرفته 
نشده اســت. ظاهراً صدا و ســیما اعالم کرده 
اســت که تنها در صورت نمایــش این فیلم در 
اپلیکشن «روبیکا» از تیزرهاى این فیلم حمایت 
مى کنــد و ســایر پلتفرم هــا را به رســمیت 

نمى شناسد.

احتمال بازگشایى سینماها 
  فارس| همزمان با آغاز به کار مشاغل 
کم خطر از سى ام فروردین ماه 1399، زمزمه هایى 
مبنى بر بازگشایى سینماها همزمان با عید سعید 
فطر (15 خرداد) شنیده مى شود. موضوعى که 
قرار است روز چهارشنبه ســوم اردیبهشت در 
پنجمین جلسه کارگروه بررسى آسیب هاى کرونا 
در سینما بررسى شود.  همچنین شنیده مى شود 
احتمال از سرگیرى فعالیت هاى سینمایى و تولید 
فیلم ها، زودتر از بازگشایى سینماها وجود دارد. 
گفته مى شود فیلم هاى کمدى و پرمخاطب در 
بازگشایى سینماها شانس بیشترى براى اکران 
دارند تا هر چه زودتر رونق را به چرخه ســینما

 بازگردانند. 

آمارها بسیار بیشتر است
محسن هاشمى، رئیس شوراى    انتخاب |
شهر تهران، در جلسه روز یک شنبه شوراى شهر 
پایتخت گفت: برآوردهاى مرکز پژوهش هاى 
مجلس شوراى اسالمى، نظرات متخصصان و 
سایر بررسى ها نشان مى دهد، آمار ابتال و قربانیان 
کرونا در کشور بسیار بیشــتر از عدد اعالم شده 
رسمى است که این تفاوت به دالیل گوناگونى 
نظیر تأخیر در اعالم ورود کرونا به کشور و عدم 
محاســبه قربانیان قبل از آن، عدم وجود امکان 
تست کافى در کشــور و عنوان کردن نام سایر 
بیمارى ها نظیر اختالل تنفسى و شبه کرونا به 

عنوان کرونا بوده است.

ستاره اتریشى 
مسلمان شد

«ویلهلــم اوت»، ســتاره    خبرفورى|
ورزش بوکــس در اتریش، تهدیــد کرونا را به 
فرصت تبدیل کرد و با انتشار ویدیویى اعالم کرد 
مسلمان شده است. ویلهلم اوت در این خصوص 
گفت: «دوره قرنطینه بهداشــتى که علتش نیز 
کرونا بود براى من زمان زیــادى فراهم کرد تا 
درباره دین اســالم به صورت دقیق و گسترده 
تحقیق کنم و به این نتیجه رسیدم که مسلمان 

شوم.» /1644

تعطیالت عید فطر 
بیشتر مى شود؟

وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى    رکنا |
و صنایع دستى، در جلسه شــوراى معاونان این 
وزارتخانه به پیگیرى ها براى افزایش تعطیالت 
عید فطر اشاره کرد و گفت: این موضوع را دنبال 
مى کنیم تا در صورت مهار کرونا تا زمان عید فطر، 
تعطیالت این عید افزایش یابد تا فرصتى براى 
ســفر هم وطنان در ایام فرخنده عید سعید فطر 
فراهم شود. على اصغر مونسان اظهار کرد: قطعًا 
بعد از کرونا جهش بى سابقه اى در سفر خواهیم 
داشت و بخش زیادى از خسارت هایى که وارد 
شده از طریق رونق جهش وار سفر برطرف خواهد 
شد؛ ازاین رو همه استان ها باید آماده جهش سفر 
و میزبانى شایسته از گردشــگران براى دوران 

پساکرونا باشند.

آغاز ماه رمضان 
چه روزى است؟

با فرا رسیدن ماه مبارك    خبرگزارى حوزه |
رمضان یکى از ســئواالت جدى در جامعه این است که 
این ماه چه روزى شروع مى شود؟ در همین زمینه حجت 
االسالم و المسلمین علیرضا موحدنژاد، کارشناس برجسته 
رؤیت هالل و دبیر علمى ستاد استهالل دفتر مقام معظم 
رهبرى مى گوید: کارشناســان رؤیت هالل پیش بینى 
مى کنند که این هالل در روز پنج شنبه، تنها در آمریکاى 
شمالى و جنوبى قابل رؤیت خواهد بود و در مناطق دیگر 

روز جمعه رؤیت خواهد شد./1641

مرخصى زندانیان تمدید شد
  تسنیم| رئیس جمهــورى از تداوم مرخصى 
زندانیان تا پایان اردیبهشــت خبر داد. حســن روحانى 
اظهار کرد: پیش از این قرار بود مرخصى زندانیان تا پایان 
فروردین ادامه یابد اما با همان شرط قبلى ما مبنى بر اینکه 
زندانیانى که آزادى شان خطرى ایجاد نکند از مرخصى 
اســتفاده کنند، این آزادى تا پایان اردیبهشت نیز ادامه 

پیدا مى کند.

گم شدن هدیه چین!
  رکنا | عضو هیئت رئیسه شــوراى شهر تهران 
گفت: شهردارى ووهان دســتگاه زباله سوز بیمارستانى 
به شهردارى تهران هدیه کرده ولى این هدیه در اختیار 
پایتخت قرار نگرفته است. زهرا نژادبهرام ادامه داد: این 
هدیه در اختیار وزارت امور خارجه قرار گرفت و پس از آن 

مشخص نشد چه شد!/1642

حقوق هاى نجومى ادامه دارد 
  رکنا | شهباز حســن پور بیگلرى، نماینده مردم 
سیرجان در مجلس شوراى اســالمى با اشاره به اخبار 
منتشر شده درباره دریافت حقوق هاى نجومى از سوى 
برخى مدیران دولتى اظهار کرد: متأسفانه هنوز بعضاً به 
مدیران برخى از دستگاه هاى اجرایى حقوق هاى نجومى 
پرداخت مى شود، اخبارى وجود دارد که در برخى از بانک ها 
و... به برخــى از مدیران حقوق هــاى نجومى پرداخت 
مى شود. نماینده مردم سیرجان ادامه داد: متأسفانه دریافت 
حقوق هاى نجومى بعضى از مدیران ارشد دستگاه هاى 

دولتى تبدیل به یک رویه متداول شده است.

ترامپ: 
آماده کمک به ایران هستم

  ایرنا | «دونالد ترامپ» در یک نشســت خبرى 
که شنبه شــب به وقت ایران برگزار شد، بدون اشاره به 
تروریســم اقتصادى خود علیه مردم ایــران، آن هم در 
بحبوحه همه گیرى کرونا گفت: من پیشنهاد کرده ام در 
صورت تمایل به آنها کمک کنــم. اگر آنها به ونتیالتور 
احتیاج داشته باشند و درخواست کنند، ما هزاران دستگاه 
تنفس مصنوعى داریم که براى آنها مى فرستیم. در اینجا 
انبارى از دستگاه هاى تنفس مصنوعى داریم و شروع به 
ارسال آنها مى کنیم تا بیمارستان ها بتوانند انبار خود را پر 
کنند. ترامپ افزود: آنها مى خواهند یک توافق منعقد کنند. 
به نظر من، او (جان کرى) به آنها مى گوید صبر کنید، شاید 

ترامپ باخت و شما مى توانید مذاکره کنید.

واکنش جهانگیرى
 به یک گزارش

معاون اول رئیس جمهــور به گزارش دیوان    آنا |
محاســبات درباره تخلف ارزى دولت در بودجه ســال 
97 واکنش نشــان داد. اســحاق جهانگیرى در پستى 
اینستاگرامى نوشت: «چه لزومى دارد که از طریق انتشار 
اخبار نادرست از گزارش دیوان محاسبات، به رسانه هاى 
ماهواره اى پاس گل بدهیم تا اصل نظام را زیر سئوال ببرند 
آن هم وقتى مى دانیم که نه در گزارش دیوان محاسبات 
چنان تعبیرى بوده و نه اعداد و ارقامى که اعالم شــده 
با واقعیت مطابق اســت.» دیوان محاسبات در گزارشى 
اعالم کرد که بیش از چهار  میلیارد و 800 میلیون دالر از 
ارز تخصیص یافته در بودجه سال 97 کاالها در ازاى آن 

به کشور وارد نشده است.

خبرخوان

یک کارشــناس و پژوهشگر محیط زیســت از اشتباه 
سازمان حفاظت محیط زیست در رهاسازى زیرگونه اى 
خطرناك از افعى هاى گرزه در اســتان خراسان رضوى 

خبر داد.
سید مهدى کاظمى اظهار کرد: جانورى که زیستگاه آن 
زاگرس و بخشى از البرز اســت و باید در همین مناطق 
رهاسازى شود، حاال به دلیل شباهتش به زیرگونه دیگرى 
از افعى هاى گرزه اشتبا هى در منطقه کپه داغ در خراسان 
رضوى رهاسازى شده است. این رهاسازى اشتباه، عالوه 
بر ایجاد تغییر در تنوع ژنتیکى جانوران کپه داغ و منجر 
شدن به تولید جانوران دورگه، خطرى بزرگ براى انسان 
محسوب مى شــود چرا که گزش این افعى تازه وارد به 

طبیعت خراسان رضوى مرگبار است.
کاظمى افزود: این زیرگونه از افعى هاى گرزه که توسط 
آتش نشانى تهران به ســازمان حفاظت محیط زیست 
تحویل شده بودند به جاى آنکه در خاستگاهشان یعنى 
مناطق کوهستانى زاگرس و البرز رهاسازى شوند توسط 
دفتر حیات وحش ســازمان حفاظت محیط زیست به 
خراســان رضوى منتقل و در منطقه کپه داغ رهاسازى 
شده اند. جایى که گونه مهاجم محسوب شده و عالوه بر 
ایجاد خطر گزش هاى مرگبار، مى توانند با طى جفتگیرى 
با زیرگونه دیگر افعى هاى گرزه دورگه هایى خطرناك تر 

تولید کنند.
این کارشناس محیط زیست اضافه کرد: در سال گذشته 
عالوه بر این رهاسازى نادرست، تعداد باالى 500 حلقه 
افعى جعفرى و 300 حلقه افعى شاخدار در شرق ایران در 
دو منطقه رهاسازى شده اند در حالى که تمام این مار ها 
از یک منطقه جمع آورى نشده اند و این رهاسازى ها با 
عث افزایش گزش در ایــن مناطق و همچنین کم تأثیر 
شدن اثرات پادزهر شده، زیرا با توجه به تنوع زهر مار ها 
در مناطق مختلف و تهیه و تولید پادزهر هاى منطقه اى با 

این رهاسازى هاى غیر علمى و غیر اصولى عالیم گزش 
نیز در مناطق مختلف تا حدى فرق مى کند.

کاظمى با بیان اینکه کفچه مــار، افعى قفقازى و... جزو 
مار هاى اســتراتژیک در تهیه پادزهر هســتند، گفت: 
یکى از دالیل کاهــش این مار هــا در مناطق مختلف 
رهاسازى هاى غیر اصولى این جانوران است، چون این 

جانوران حتى در صورت سالم بودن به علت داشتن قلمرو 
در منطقه اى غیر از زیســتگاه اصلى شان بعد از چندین 

سال نسلشان یا محکوم به نابودى و دورگه شدن است.
وى با اشاره به اینکه تا به حال در هیچ جاى دنیا از زهرمار 
زهرآگین تکثیر شده در تولید پادزهر استفاده نکرده اند 
گفت: به علت تنوع مواد داخل زهر بــا توجه به منطقه 

جغرافیایــى مختلف براى یک گونــه از مار هایى که به 
صورت مصنوعى تکثیر شده اند براى تولید پادزهر استفاده 
نمى شــود، اما در کشــور ما طرحى با بودجه بیت المال 
بــراى تکثیر مار هاى ســمى براى تولیــد پادزهر ارائ ه 
شــده که ضربه اى جبران ناپذیر به نظام سالمت کشور 

است.

شاهکارى که یک پژوهشگر محیط زیست از آن پرده برداشت

رهاسازى اشتباه افعى هاى خطرناك 
در بیابان هاى خراسان

کرونا اپیدمى جهانى است که بسیارى از دولت ها درمان 
آن رایگان کرده اند. ایران هــم درمان این بیمارى را در 

بیمارستان هاى دولتى کشور رایگان اعالم کرده است.
حریرچى، معاون کل وزیر بهداشت گفته با کمال افتخار 
عنوان مى کنم که همه خدمات در بیمارستان هاى دولتى 
به صورت رایگان یا با کمترین هزینه انجام مى شود. دولت 
حتى درباره ارائه تســهیالت درمانى به افرادى که بیمه 
نیســتند اعالم کرده، افراد بالفاصله بعد از بسترى بیمه 
مى شوند و حتى اگر هزینه پرداخت حق بیمه را نداشته 

باشند از آنها پولى گرفته نمى شود. این در حالى است که 
بیمه شدگان مى گویند براى تشــخیص و درمان از آنها 

پول گرفته شده است.
حاال سئ وال اینجاست؛ چرا از برخى بیماران کرونایى که 
به بیمارستان ها مراجعه مى کنند پول دریافت مى شود؟ 
چرا بیماران کرونایى که با عالئم کرونا به بیمارســتان 
مراجعه مى کنند در گواهى فوتشــان دالیل دیگر ذکر 
مى شود؟ آیا مسئوالن بیمارستان با این کار مى خواهند 

هزینه بیمارستان را دریافت کنند؟/1639

پس از شــیوع ویروس کرونا، مسابقات فوتبال به حالت 
تعلیق درآمدند. با توقف مســابقات فوتبــال، بازیکنان 
خود را در خانه قرنطینه کردند. «کریســتیانو رونالدو» 
ســتاره تیم فوتبــال یوونتوس خــود را در یک ویالى 
الکچرى در جزیره مادیرا در کشور پرتغال قرنطینه کرده 

است.
رونالدو تصویرى از خود منتشر کرد، اما نکته جالب این 
عکس لباس هاى گران قیمت او هســتند. قیمت لباس 
خانگى رونالدو در این تصویر حدود 2500 پوند است. این 

مبلغ حدوداً معادل 50 میلیون تومان است.
قیمت پیراهن و شلوارك رونالدو در این تصویر به ترتیب 
910 و 970 پوند است. قیمت تى شرت رونالدو 435 پوند 

و قیمت کفش هاى رونالدو 348 پوند است.
رونالدو با انتشــار این تصاویر، زندگى اشــرافى خود را 
به سایر رقیبانش نشــان مى دهد. او اکنون یک ویالى 
الکچرى را بــا قیمت 3500 پوند در هفتــه اجاره کرده 
اســت. اجاره خانه او حدوداً معادل 70 میلیون تومان در 

هفته است.

مدیر جهادکشــاورزى شــادگان گفت: 400 نفر نخل 
خرمــا در روســتاى صمیــه از توابع بخــش مرکزى 
شهرستان شادگان شنبه شب 30 فروردین 99 در آتش 

سوختند. 
خلیل منیعات بیان کرد: این آتش سوزى در محدوده اى 
به وسعت 2 هکتار اتفاق افتاد و بر اثر آن 400 نفر نخل 
خرماى مثمر از بیــن رفت.  وى افزود: پــس از اطالع 
روستاییان و هماهنگى با آتش نشانى سه تیم آتش نشان 
از شهر شادگان و شــهر دارخوین به محل اعزام شدند و 
پس از دو ساعت تالش آتش سوزى مهار و خاموش شد.

مدیر جهاد کشاورزى شادگان گفت: این آتش سوزى بر 
اثر چیدن علف هاى هرز رخ داد و باعث نابودى 70 درصد 

نخلستان هاى روستاى صمیه شادگان شد.

محمدجواد حق شناس، عضو شــوراى شهر تهران در 
انتقاد از عدم اعالم آمار کرونا به تفکیک اســتان ها از 
ســوى وزارت بهداشــت حرف هاى جالبى زده است. 

اوگفته:
■ همانطور که مى دانید ایران کشــورى بزرگ با آب و 
هواى متفاوتى در برخى از مناطق است و این موضوع 
باعث مى شــد ویروس کرونا در هر منطقه و اســتان 
شرایط متفاوتى داشته باشد. منطقى ترین شکل رویکرد 
و نحوه مقابله با کرونا از همان ابتدا این بود که با اختیار 
دادن به استان ها و در واقع نیرو هاى استانى که شناخت 
دقیق ترى از جمعیت و استان خود دارند این موضوع را 

پیش ببرند.
■  آمار هاى اشتباه مى تواند جان مردم را به خطر بیاندازد 

و ضرر هاى جبران ناپذیرى به مردم و کشور وارد کند. 
این رفتار ها به لحاظ حقوقى، اخالقى و شرعى ضمان 

دارد. 
■ بهترین کار این است آمار هر اســتان را به تفکیک 
اعالم کنید. برخى استان ها ســیر نز ولى داشته اند و در 
برخى روز ها هیچ مورد ابتال یا فوتى ندارند! دلیلى ندارد 
با استان هاى بســیار درگیر ترکیب شوند. این یک نوع 
آمارســازى و دادن اطالعات غلط به مردم است. وقتى 
شورا یا مجلس آمارى را منتشر مى کند به جاى توضیح 
یا عذرخواهى اتهام زنى نکنیم و مانند کبک سرمان را 
در برف فرو نبریم! آمار دقیق را توضیح دهیم تا مراکزى 
در خارج از کشور  به انتشار آمار اقدام نکنند که در نهایت 

ما سرافکنده شویم.

قرنطینه فوق الکچرى «کریستیانو رونالدو»درمان رایگان کرونا با فیش هاى میلیونى! 

اعتراض به آمار کرونا400 نخل خرماى شادگان در آتش سوخت

از روزى که آمد در ابتدا به واسطه سن و سالش مورد توجه 
بود و بعد ماجراهایى ساخته شد درباره سابقه امنیتى اش. 
از یک طرف حضــور پررنگ یک وزیر دهه شــصتى 
مایه مباهات سیســتم بود و از طرف دیگر هر کامنت و 
اظهارنظر مجازى اش جایى براى نقد باز مى کرد، یک روز 
سورپرایز و یک روز لباس فضایى و خالصه اینکه وضعیت 
محمدجواد آذرى جهرمى بودن، وضعیت دشوارى ا ست.

او از طرفى سیبل نقدهاست و از طرفى مایه تبختر است. 

به هر حال او جایگاه یک «اولین» را دارد، یک «جوان» 
قابل سرمایه گذارى براى روزهاى بعد که هم باید خودش 
را متصل به حال و هواى مردم و به قولى به روز نشان دهد 
و هم باید رضایت باالدستى ها را جلب کند، انصافًا، هم 

این و هم آن دشوار است.
در همین یکــى دو روز گذشــته انتشــار تصویرى از 
قرنطینه گذرانى او در حالى که در حال پخت نان اســت 
به شوآف تعبیر شده، دســتورش به اپراتورها براى ثبت 

نام آنالین از متقاضیان در صف ایســتاده اى که براى 
دریافت وام یک میلیون تومانى نیاز به سیم کارت دارند با 
نقد مواجه شده که چرا این دستورات را در فضاى مجازى 
علنى مى کنى؟ منتقدان به او اَنــگ خودنمایى زده اند و 
یک سکانس «نون. خ» هم که  مزید بر علت شده است.

خودنمایى هــاى نمایشــى یــک وزیر بــراى آینده 
نه چنــدان دور؟ یــا اخــالص بى چشمداشــت یک 

دهه شصتى؟ /1640

روزگار خیلى سخت آقا محمدجواد آذرى  جهرمى!
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نگران پیک دوم هستیم
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: آمار بیمارى 
کرونـا در اسـتان تغییر خاصـى نداشـته و ایـن نیازمند 
مراقبت هاى بیشتر هم استانى هاى عزیز در حفظ فاصله 
فیزیکى و رعایت موارد بهداشتى اسـت. طاهره چنگیز 
اظهار کرد: این تصـور براى برخى هم اسـتانى ها پیش 
آمده که با شروع گام دوم هوشمندسازى فاصله فیزیکى 
مشکالت برطرف شده و در بعضى اماکن و به خصوص 
تفرجگاه ها ازدحام جمعیت به وضوح قابل مشاهده است. 
وى گفت: روزهاى آینده روزهاى سرنوشت سازى براى 
استان اسـت و اگر فاصله فیزیکى و دسـتورالعمل هاى 
بهداشـتى را رعایـت نکننـد نگـران ورود به پیـک دوم 

بزرگ تر از پیک اول هستیم.

بارش ها ادامه دارد 
معاونت پیش بینى هواشناسى بلندمدت استان اصفهان 
گفت: انتظار مـى رود بارش هـاى همرفتى را تـا پایان 
اردیبهشـت در اسـتان شـاهد باشـیم. نوید حاج بابایى 
تصریح کرد: این بارش ها عمدتاً در بعـد از ظهر و اوایل 
شـب انتظار مى رود و بیشـتر براى نیمه هاى شمالى و 
شرقى استان خواهد بود؛ طبیعتاً این بارش هاى همرفتى 
براى تمام نقاط یکسـان نخواهد بود. وى افـزود: با این 

بارش ها خشکسالى امسال از بین نخواهد رفت.

تعطیل تا اطالع بعدى
مدیر گروه مهندسى بهداشت محیط استان گفت: فعالیت 
باشگاه هاى ورزشـى، آرایشـگاه ها و  مراکزى که هنوز 
دسـتور بازگشـایى به آنها داده نشـده غیرقانونى است. 
سیدمهدى میرجهانیان افزود: مرکز بهداشت با همکارى 
اداره اماکن و پلیس در صورت مشاهده تخلف و باز بودن 
مراکز و رعایت نکردن قوانین مقابله با کرونا ویروس افراد 

متخلف جریمه و واحدها پلمب خواهند شد.

افزایش اشیاى تاریخى در 
موزه ها

1700 قطعه شىء تاریخى براى نمایش در موزه هاى تازه 
تأسیس شده استان اصفهان افزوده شد. مدیر کل میراث 
فرهنگى، گردشـگرى و صنایع دستى اسـتان اصفهان 
گفت: پارسـال بـا توجه به افزایـش 10 درصـدى تعداد 
موزه هاى اسـتان که به صورت مشـارکتى و خصوصى 
راه اندازى شد، این تعداد قطعه شـىء تاریخى در اختیار 
این موزه ها قرار گرفت. فریدون اللهیارى افزود: در حال 
حاضر تعداد 21 هزار و 762 قطعه شـىء تاریخى در 36 
موزه استان اصفهان نگهدارى مى شود که از این تعداد 
7416 قطعه متعلق به 11 مجموعه دار بخش خصوصى 

در استان است.

رتبه  برتر دانشگاه آزاد 
نجف آباد 

رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد نجف آباد از کسـب 
رتبه نخست این واحد دانشگاهى در معیارهاى تولیدات 
علمى و ارجاع دهى بین واحدهاى اسـتان اصفهان خبر 
داد. امیررضا نقش درباره کسب عنوان برتر دانشگاه آزاد 
اسـالمى واحد نجف آباد در معیارهاى تولیدات علمى و 
ارجاع دهى اظهار کرد: این واحد دانشگاهى رتبه نخست 
در معیارهاى تولیدات علمى و ارجاع دهى بین واحدهاى 
استان اصفهان و رتبه هاى سـوم و ششم بین واحدهاى 

دانشگاه آزاد اسالمى کشور را کسب کرد.

فاصله گذارى اجتماعى در 
شرکت شهرك هاى صنعتى 

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در چهارمین جلسه شوراى معاونین و مدیران این شرکت 
در سـال جاري که با حضور معاونین و مدیران در سالن 
جلسات برگزارشد بر لزوم حفظ سالمت کارکنان با صدور 
دستور اجراى جامع طرح فاصله گذارى اجتماعى وکلیه 
دستورالعمل هاى ستاد مدیریت بیمارى کرونا تأکید کرد. 
محمد جواد بگی افـزود: پیگیـرى امور اربـاب رجوع از 
طریق خدمات غیر حضورى و تماماً الکترونیکى و توسط 

میز خدمت باید صورت گیرد.

خبر

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: بــارش باران از 
بامداد تا صبح روز یکشــنبه 25 فقره تصادف خســارتى و 
جرحى در کالنشــهر اصفهان به همراه داشت که هیچ یک 

زنجیره اى نبود.
ســرهنگ محمدرضا محمدى اظهارداشــت: از این تعداد 
تصادف، 23 مورد خســارتى و دو مورد جرحى بود که از بین 
تصادف هاى خسارتى 10 تصادف در محورهاى جنوبى شهر 
رخ داد. وى با بیان اینکه غروب روز شــنبه با شروع بارش 
باران، یک مورد واژگونى یک دســتگاه تریلى در محدوده 
پل دفاع مقدس در صفه اتفاق افتاد، تصریح کرد: همچنان 
به هنگام بارش ها، شاهد تصادف و واژگونى خودروها به ویژه 

خودروهاى ســنگین در بزرگراه هاى کالنشــهر اصفهان 
هســتیم. محمدى، دلیل برخى از این تصادفات که پس از 
بارندگى اتفاق مى افتد را جنس و کیفیت آسفالت بزرگراه ها 
دانست و افزود: هرگاه که در کالنشهر اصفهان بارش باران 
داریم، پلیس راهور به شدت نگران رخ دادن حادثه واژگونى یا 
قیچى کردن تریلى ها و کامیون هاست. وى با تاکید بر اینکه 
این مشکل بیشتر در محورها و بزرگراه هاى جنوبى کالنشهر 
اصفهان مانند شهید دستجردى، اقارب پرست و صفه اتفاق 
مى افتد، خاطرنشان کرد: یکى از پیشنهادهاى اصلى براى رفع 
این مشکل، انتقال مسیر خودروهاى سنگین به کمربندى 

سپاهان شهر در غرب اصفهان است.

جهادگران ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم فوالد 
مبارکه با رعایت کامل دســتورالعمل هاى بهداشتى و 
ایمنى، با دستیابى به رکورد تولید 130 ذوب در 24 ساعت، 

در سال «جهش تولید» افتخارى دیگر آفریدند.
مدیر ناحیه فوالدســازى و ریخته گرى فوالد مبارکه با 
اعالم این خبر و با بیان اینکه این رکورد روز پنج شــنبه 
28 فروردین ماه به دســت آمد، گفت: با ثبت این رکورد 
تناژ تولید فوالد مذاب در 24 ساعت به حدود 23 هزار و 
100 تن رسید. غالمرضا سلیمى رکورد قبلى این ناحیه را 
مربوط به 18 اسفندماه 98 و به تعداد 129 ذوب و تناژ 23 

هزار و 63 تن اعالم کرد. 

ایــرج مختارپور، مدیــر مرکز نســوز فوالدمبارکه هم 
دراین باره گفت: واحد تعمیرات نســوز که وظیفه تأمین 
و اجراى عملیات نسوزکارى و بازرسى تجهیزات مطابق 
با گردشکارها و دستورالعمل هاى کارى را بر عهده دارد، 
سرویس دهى ایمن و بدون وقفه به خط تولید را به گونه اى 

انجام داد تا این نتیجه درخشان به دست آمد.
وى افزود: تعامل و ارتباط تنگاتنگ مرکز تعمیرات نسوز 
و ناحیه فوالدسازى، همکارى واحد خرید مواد مصرفى 
براى تأمین مواد نسوز باکیفیت و تالش نیروهاى مرکز 
نسوز و پیمانکاران مجموعه از دیگر عوامل مؤثر در تحقق 

این مهم بوده است.

دستیابى به رکورد 130 ذوب 
در فوالد مبارکه

بارندگى 25 تصادف خسارتى 
و جرحى به همراه داشت

پیرمرد چند دقیقه به چشــم هاى او در آینه خیره شد. حلب 
خالى اى که دست چپش بود را کمى جابه جا کرد. به سختى 
گونى را از کف اتوبــوس بلندکرد و روى دوش راســتش 
انداخت. هنوز به طور کامل از اتوبوس پیاده نشــده بود که 
راننده جوان از پشت فرمان بلند شد و به سمتش رفت و فریاد 
کشید: «این گونى، خوِد کروناســت، اینجا زن و بچه مردم 
نشسته، برو پایین، زود باش.» راننده در حالى که همچنان 
سر پیرمرد داد مى زد با کف کفشش گونى پر از زباله بازیافتى 
او را به ســمت پایین هل داد. پیرمرد آرام آرام به ایســتگاه 
برگشت و منتظر ماند شاید بتواند سوار اتوبوس بعدى شود. 
از قیافه مات و مبهوتش به خوبى پیدا بود که از رفتار راننده 
و اینکه چرا برخالف گذشــته اجازه نداد سوار اتوبوس شود 

متعجب شده است. 
اتوبوس هنوز از ایستگاه دور نشده بود که دوباره صداى فریاد 
به گوش رسید. این بار اما صدا متعلق به راننده نبود. دختر بچه 
هشت نه ساله اى با تمام توان صدایش را در گلو انداخته بود 
و به رفتار راننده اعتراض مى کرد: «خجالت نکشیدى پیرمرد 
بیچاره را از اتوبوس هل دادى بیرون. نگفتى گناه داره؟ دلت 
براش نسوخت؟» بغض و خشم در صدایش موج مى زد. اخم 
کرده بود و ابروهاى گره کــرده اش از البه الى تار موهاى 
چترى روى پیشانى اش دیده مى شد. دختر جوانى که لباس 
فرم ادارى پوشیده بود و روى صندلى جلویى دخترك نشسته 
بود، سرش را به ســمت او برگرداند و پس از اینکه پرسید 
«اســمت چیه؟» و جوابى نگرفت، گفت: «خانم کوچولو! 
آقاى راننده دلش براى تو و بقیه مســافرها سوخت که او را 
سوار نکرد. گونى اى که پیرمرد با خودش اینطرف و آنطرف 
مى کشــید، آلوده بود و ممکن بود کسى مثل تو را مریض 
کند.» زنى از انتهاى اتوبوس در تأیید حرف هاى دختر جوان 
گفت: «راست مى گوید! کسانى باید دلشان براى آن پیرمرد 
بسوزد که نتوانستند کارى کنند که او مجبور نباشد براى تهیه 
یک لقمه نان در این اوضاع دســت به چنین کار خطرناکى 
بزند...» زن میانسالى که پشت سر دختربچه نشسته بود با 
تمسخر گفت: «مگر نشنیده اى مادرجان؟! قرار است به همه 
این افراد وام یک میلیونى بدهند! یک میلیون!» یک میلیون 

دومى را خیلى محکم و کشیده گفت. 
حضور و پیاده شدن پیرمرد گونى به دست در اتوبوس یکى 
دو دقیقه بیشتر طول نکشید اما حرف زدن مسافران درباره 

او تمامى نداشت. 
پسرى که ظاهر بسیار آراسته و تمیزى داشت در حالى که 
مدام هندزفرى اش را داخل گوشش جا به جا مى کرد براى 
مرد چهل پنجاه ساله اى که مقابلش نشسته بود از آنچه در 
روز سیزدهم فروردین دیده بود تعریف مى کرد: «من سیزده 
به در هم مجبور بودم بروم سرکار، شب که برمى گشتم در 
شهر پرنده پر نمى زد. اما انگار عروســِى امثال این پیرمرد 
بود. ایستگاه هاى بازیافتى کل نوروز تعطیل بودند و اینها تا 

مى توانستند اضافه کارى کردند. با خالى کردن پاکت هاى 
زباله کنار کوچه پــس کوچه ها، بازیافتى هــا را جمع مى 
کردند.» مرد میانسال هم ششدانگ حواسش را به پسرجوان 
داده بود و به دقت به حرف هایــش گوش مى کرد طورى 
که ناخودآگاه ماسکش را از روى بینى اش پایین کشید و با 
دستکشش شروع کرد به خاراندن بینى اش. زن مسنى که 
مدام گره روسرى اش را باز و بسته مى کرد؛ انگار نفسش از 
پشت ماسک یک بار مصرف چرك مرده شده اش باال نمى 
آمد هم در ادامه حرف هاى پسر جوان گفت: «آره، من هم 
همین چند روز پیش یکى از این زباله گردها را دیدم. خانم 
جوانى بود که کنار یک ایســتگاه بازیافتى داشت محتواى 
یک کارتن را خالى مى کرد روى پیاده رو، خواستم به او تذکر 
بدهم که با دیدن دو بچه کوچکش پشیمان شدم. یک دختر 
بچه دو ساله منگولیسم داشت و دختر کوچک دیگرش هم 
همانطور که منتظر مادرش ایستاده بود، بافتنى مى کرد. سرو 
وضعشان هم خیلى بد بود. اینها فقط مى خواهند براى یک 

روز هم که شده شکمشان را سیر کنند.»   
موضوع بحث مسافران پیر و جوان اتوبوس اما فقط پیرمرد 
و زباله گردها نبود، آنها درباره کرونا و خطرات آن، قرنطینه و 
آسیب هاى اقتصادى، اجتماعى و روانى پساکرونا هم گفتند 
و شنیدند. حتى براى رهایى از شــر کووید-19 یکدیگر را 

نصیحت هم کردند: 
«دکترها مى گویند این مریضى "واسکن" ندارد تنها راهش 
این است که بچه هاى کوچک را نبوسید، دست هایتان را 

مدام بشــویید و به صورتتان نزنید. در خانه هایتان بمانید و 
بیرون نروید. حتمًا از ماسک و دستکش استفاده کنید. اگر 
همه اینها را رعایت کنید این مریضى را نمى گیرید، اسمش 

چى بود؟ ها! "کوِرنا ... کوبید19"». 
پیرزن که لهجه غلیظ اصفهانى داشت سعى مى کرد اینها 
را طورى بگوید که همه بشنوند. آن هم در حالى که خیلى 
محکم پِر چادر رنگ و رو رفته اش را به کمک انگشــتان 
شست و اشاره اش به جاى ماسک جلوى دهانش گرفته بود. 
اتوبوس به مسیر خود ادامه مى داد در حالى که روى تمامى 
صندلى هاى آن مسافر نشسته بود و در بین آنها بچه و افراد 
سالخورده هم دیده مى شد. مسافرانى که ترجیح داده بودند 
در یک عصر دل انگیز بهارى از منازل به سمت کوچه و بازار 
روانه شوند و هوایى تازه کنند و لحظه به لحظه بر تعدادشان 

افزوده مى شد.
چندین ایستگاه بعد از آن ایستگاه که ماجراى پیرمرد اتفاق 
افتاد بازهم راننده مانع ســوار شدن سه نفر دیگر شد. با این 
تفاوت که آنها نه پیر بودند و نه گونى به دست. سه پسربچه 
کار بودند که کارت اتوبوس نداشتند. یکى از آنها که هم کم 
سن و سال تر از دو نفر دیگر بود، هم خیلى ریزه میزه، تسلیم 
نشد و به هر ترتیبى بود از البه الى مسافران سوار اتوبوس 
شد. پســرك صورتش از فرط کثیفى کم از زغال نداشت. 
دستمال کوچک و کبره بسته اى در دستش گرفته بود و میان 
صندلى هاى اتوبوس حرکت مى کرد. با هر نیش ترمز راننده 
براى اینکه تعادلش را حفظ کند به هرجا دستش مى رسید 

آویزان مى شــد. مثل یک نوارکاست چندبار تکرار التماس 
مى کرد: «کفشتو تمییز کنم؟ کفشتو تمیز کنم؟» 

مسافرها که بحث کرونایى شان گل انداخته بود توجهى به 
او نداشتند. انگار هیچکس او را ندید به غیر از دخترى که کنار 
شیشه اتوبوس مقابل در ایستاده بود. دختر جوان هندزفرى 
را از گوشــش بیرون آورد و داخل جیب مانتویش گذاشت. 
ماسکش را روى صورتش مرتب کرد. اسکناس هزار تومانى 
را از کیفش در آورد و پســرك را صدا کرد و پرســید: «تو
 بزرگ تر ندارى؟» پسربچه چشم هاى درشتش را تا جایى 

که مى توانست باز کرد و گفت: «ها!» 
چهار پنج سال بیشتر نداشت، کوچک تر از آن بود که معنى 
بزرگ تر داشتن را بفهمد. دخترجوان برایش توضیح داد: 
«منظورم پدرى، مادرى، بزرگ ترى که به تو بگوید این 
روزها از خانه بیرون نیایى. مریض مى شوى. دستکش 
هم که دستت نکرده اى.» و پس از اینکه پول را به او داد، 
دوباره هندزفرى را داخل گوشش گذاشت. پسرك زل زده 
بود به دست هاى دختر جوان که دور میله اتوبوس حلقه 
شده بود. او هم دستکشى به دست نداشت. اکثر مسافرانى 
که روى صندلى هاى آن اتوبوس، بــدون هیچ ترس و 
دلهره اى از کرونا نشسته بودند و درباره آن ویروس حرف 
مى زدند دستکش دستشان نبود.آن پسر جوان آراسته و یا 
پیرزنى که دیگران را اندرز مى کرد هم دستکش نپوشیده 
بودند. بچه هایى که بزرگ ترهایشان همراهشان بودند 

هم همینطور.

قاتلى که بى محابا قربانى مى گیرد، مردمى که به خوبى آن را مى شناسند اما...

نان، جان، کووید-19

مدیر پروژه چهارباغ عباســى اصفهان گفت: محورهاى 
منتهى به چهاربــاغ همچون عباس آباد، شــیخ بهایى، 
آمادگاه وکوچه عالم آرا ســاماندهى و سنگفرش مى شود 
تا عالوه بر داشتن نظم ترافیکى بهتر، از حالت مغشوش 

بودن و بى نظمى خارج شود.
ســعید ســهرابى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: احیا و 
سرزنده سازى چهارباغ صرفًا ســنگفرش کردن و انجام 
اقدامات فیزیکى نبوده است. وى با بیان اینکه چهارباغ در 

حوزه وجود مراکز و پاتوق هاى فرهنگى و هنرى در شأن 
کالنشهرى مثل اصفهان، کمبودهاى جدى دارد، افزود: 
در چهارباغ تنها سه الى چهار پرده سینما و چند کتابفروشى 
وجود دارد، اما نمادها و مراکز فرهنگى براى اهالى فرهنگ 
و هنر آنچنان قابل توجه نیست، از این رو برنامه ریزى شده 

تا این موارد را مهیا کنیم.
مدیر پروژه چهارباغ عباسى اصفهان ادامه داد: چهارباغ در 
گذشته میراث ناملموس غنى داشته است، اما متأسفانه در 

سال هاى اخیر بسیارى از کسب و کارهاى اهالى فرهنگ 
و هنر از چهارباغ بیرون رفتند و این اتفاق آسیب هایى به 
اصفهان وارد کرد، از این رو براى احیاى فعالیت آنها روى 
مباحث پایدار فرهنگى و هنــرى تمرکز کرده ایم. وى با 
تأکید بر اینکه باید هویت و شــخصیت چهارباغ به مردم 
شناسانده شود، گفت: براى حفظ و نگهدارى این میراث 

اقداماتى انجام شده است.
ســهرابى از کلنگزنى پروژه ســالن آمفى تئاتر شهر در 

چهارباغ خبــر داد و افزود: در صدد هســتیم تابســتان 
امســال آغاز این پروژه کلنگزنى شود و اقدامات اجرایى 

و ساختمان سازه اى آن به سرانجام برسد.
مدیر پروژه چهارباغ عباسى اصفهان از پیرایش شهرى 
چهارباغ خبر داد و گفت: پیرایش شهرى تابلوها بر اساس 
نظر طراحان، متخصصان و بعضــى از مراجع ذیصالح 
شهردارى انجام خواهد شد تا نظم خوب بصرى در حوزه 

تابلوهاى شهرى این نقطه از شهر داشته باشیم.

ازدحام مــردم بــراى دریافت ســیم کارت به نام 
سرپرســت خانوار در مقابل دفاتر پیشخوان دولت 
در کالنشهر اصفهان با وجود تمدید زمان ثبت نام 
وام یک میلیون تومانــى حمایتى دولت، همچنان 

ادامه دارد.
پس از اعالم دولت مبنــى بر لزوم بــه نام بودن 
ســیم کارت سرپرســتان خانوار به منظور ارسال 
پیامک دریافت تســهیالت یک میلیون تومانى، 
اپراتورهاى تلفن همراه اعالم کردند به سرپرستان 
خانوار که ســیم کارت ندارند یک عدد سیم کارت 

رایگان هدیه مى دهند.
پس از اعالم این خبر بود که صف هاى طوالنى در 
دفاتر پیشخوان براى دریافت سیم کارت تشکیل شد 
اما با گذشت ساعاتى از آن، وزیر ارتباطات نسبت به 
این مساله واکنش نشان داد و به اپراتورهاى تلفن 
همراه دستور داده شــد که سیم کارت ها را آنالین 

صادر کنند.
همچنین با وجودى که مهلت ارســال پیامک به 
سرشــماره 6369 براى دریافت تســهیالت یک 
میلیون تومانــى حمایتى کرونا تا یکشــنبه هفتم 
اردیبهشت تمدید شد و از طرفى وزارت ارتباطات و 
فناورى اطالعات دستور فروش آنالین سیم کارت 
تلفن همراه و توزیع آن توسط پست را به اپراتورهاى 
تلفن همراه صادر کرد اما هنوز بســیارى از دفاتر 
پیشــخوان دولت در اصفهان با مراجعه زیاد مردم 

مواجهند.
این در حالى است که رعایت دستورهاى بهداشتى و 
فاصله گذارى اجتماعى و خوددارى از هرگونه تجمع 
براى قطع زنجیره انتقال بیمارى کرونا به ویژه در 

شهرهاى بزرگى مانند اصفهان ضرورى است.
عضو انجمن صنفى دفاتر پیشخوان دولت استان 
اصفهان درباره حضور مــردم در مقابل این دفاتر 
اظهار داشت: با وجودیکه زمان ارسال پیامک براى 
دریافت تســهیالت یک میلیون تومانى حمایتى 
کرونا تمدید شده است اما هنوز عده اى از مردم از آن 

خبر ندارند و به دفاتر مراجعه کرده اند.
محمــد کریمى با بیــان اینکه تا صبح یکشــنبه 
ابالغیه اى به این دفاتر در اصفهــان براى توقف 
تحویل ســیم کارت رایگان به سرپرســت خانوار 
صادر نشــده اســت، افزود: ما همچنان با مراجعه 
مردم در این زمینه مواجه هستیم اما تالش کردیم 
تا با رعایت فاصله گذارى اجتماعى و ورود افراد به 
صورت تک نفره به داخل دفتر، این کار انجام شود.

وى با بیان اینکه تحویل سیم کارت به افراد مستلزم 
اجراى برخى امور مانند احراز هویت و داشتن یک 
معرف اســت، تصریح کرد: این کار به صورت غیر 
حضورى امکانپذیر نیســت و اگر وزارت ارتباطات 
خواهان توقف تحویل حضورى سیم کارت است 

باید تدابیر الزم را نیز در این زمینه در نظر بگیرد.

ازدحام مقابل دفاتر 
پیشخوان دولت در 
اصفهان ادامه دارد

3 خیابان منتهى به چهارباغ سنگفرش مى شود

مدیر عامل ســازمان آرامســتان هاى شهردارى 
اصفهان گفت: پس از بســته بودن آرامســتان باغ 
رضوان از روزهاى پایانى ســال گذشته به منظور 
پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا، بار دیگر فرصت 
زیارت اهل قبور براى بازماندگان و بستگان فراهم 

شده است.
احمدرضا مرادى با اشــاره به تعطیلى آرامستان باغ 
رضوان و اتخاذ تدابیر ویژه مبنى بر برگزار نشــدن 
مراسم زیارت اهل قبور در ایام پایانى سال و مراسم 
مرتبط با ســال نو در آرامستان هاى شهر اصفهان، 
اظهار کرد: در راستاى پیشــگیرى از شیوع بیشتر 
ویروس کرونا شــهروندان باید با توجه به اصول و 
دستورالعمل هاى  بهداشتى براى زیارت اهل قبور 
و انجام مناسک خاکسپارى اموات به آرامستان باغ 
رضوان و سایر آرامستان ها مراجعه کنند. برگزارى 
مراسم و حضور افراد در محوطه آرامستان و همچنین 
زیارت اهل قبور باید در کوتــاه ترین  زمان ممکن 
انجام شــود و  اصول بهداشــتى باید حتماً رعایت 
شده و از ماسک و دستکش اســتفاده شود. مرادى 
خاطرنشان کرد: شــهروندان باید از توزیع هرگونه 
مواد خوردنى و آشامیدنى در قالب پذیرایى، خیرات و 

نذورات به طور جدى خوددارى کنند.

زیارت دوباره اهل قبور 
در باغ رضوان

اســتاندار اصفهان گفت: اماکن مقدس و زیارتگاه ها و 
مساجد این استان براى جلوگیرى از شیوع ویروس کرونا 

تا نیمه اردیبهشت تعطیل است.
عباس رضایــى در گفت و گو با «ایرنا» اظهار داشــت: 
پیشنهاد تعطیلى این اماکن تا پایان اردیبهشت داده شد 
اما پذیرفته نشد و براى بازگشایى مجدد این مکان هاى 

مذهبى پانزده روز آینده تصمیم گیرى خواهد شد.
استاندار اصفهان با اشاره به تماس ویدئو کنفرانسى روز 
گذشته با ســتاد ملى مدیریت کرونا و رییس جمهورى 
گفت: مصوبات  و تصمیمات ســتاد ملى کرونا،  کالن و 
کشورى بود اما برخى از این مصوبات شامل حال استان 

اصفهان هم مى شود..

وى خاطرنشــان کرد: افزایش روند بیماران ســرپایى 
در شش استان کشور توســط وزیر بهداشت و درمان و 
آموزش پزشکى اعالم شد که اصفهان جزو این استانها 
نیست. استاندار اصفهان اضافه کرد: فوتى هاى ناشى از 
کرونا در این استان به شــدت کاهش پیدا کرده است و 
این موفقیت را مدیون رعایت پروتکل هاى بهداشــتى 
از طرف مردم هستیم و همچنان از مردم تقاضا و تاکید 
داریم که هر چه بهتر و بیشتر این پروتکل هاى بهداشتى 

را رعایت کنند.
رضایى بیان کرد: شناسایى افراد و غربالگرى جدید در 21 

استان از جمله اصفهان شروع شده است.  
رضایى خاطرنشان کرد: اتراق در بوستان ها و پارك هاى 

استان اصفهان همچنان ممنوع اســت اما ورود به این 
پارك ها براى قدم زدن ایــرادى ندارد؛  تصمیم جدیدى 
براى بازگشــایى مدارس و دانشــگاه ها گرفته نشده و 
مکان ها همچنان تعطیل هستند و تنها دوره هاى دکترا 
با رعایت پروتکل هاى بهداشتى در دانشگاه ها مى توانند 
فعالیت داشته باشــند و مقاطع لیسانس و فوق لیسانس 

همچنان تا اطالع بعدى تعطیل است.
اســتاندار اصفهان گفت: پیــش از این از شــهروندان 
مى خواستیم که از مترو و اتوبوس اســتفاده کنند اما در 
زمان حاضر از آنها تقاضا داریم که تا حد امکان از وسایل 
شخصى خود استفاده کنند؛ البته استفاده از وسایل نقلیه 

شخصى ترافیک ایجاد خواهد کرد. 

قدم زدن در پارك هاى اصفهان مجاز است

مرضیه غفاریان
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مجید یاسر از جمله بازیگرانى است که نخستین بار در 
سال 84 در تلویزیون ظاهر شد. او که با بازى متفاوت 
در فیلم ســینمایى «روز ســوم» درمیان مخاطبان 
سینما شناخته شد، نقش هاى متفاوتى را درتلویزیون 
ایفا کرده اســت که از میان آنها مى توان به «سه در 
چهار»، «راه بى پایان»، «صاحبدالن» و «پادرى» 
اشاره کرد. مجید یاسر که این شب ها با سریال طنز 
«نون. خ» در قاب تلویزیون حاضر است در خصوص 

ماجراى پیوستنش به این سریال مى گوید.
یاسر در ابتدا از عالقه اش به همکارى با سعید آقاخانى 
و حضور در ســریال «نون. خ» گفت: از قبل عالقه 
مندى خاصى داشــتم که یک همکارى با ســعید 
آقاخانى داشته باشــم، تا اینکه تماسى از تیم سازنده 
«نون. خ» براى حضور درفصل دوم ســریال گرفته 
شــد. پس از مطالعه فیلمنامه، با اشــتیاقى که براى 
حضور در این مجموعه تلویزیونى داشتم، بدون هیچ 
درنگى پاسخ مثبت به این دعوت دادم. با خروجى کار 
و بازدهى آنچه در ذهنم متصور بودم فکر مى کنم کار 

درستى انجام داده ام.
یاســر درباره خاطره اش از حضور 20 روزه در پروژه 
«نون. خ» اظهار کرد: واقعًا گروهى که سعید آقاخانى 
مدیریت کرد، بى نظیر بود چرا که مــا درطول کار با 
مشکالتى برخورد مى کردیم ولى او و تهیه کننده آنقدر 
دوستانه و برادرانه با عوامل و بازیگران برخورد کردند 
که همه، این سریال را متعلق به خودشان مى دانستند. 
من در دو دهه حضور در ســینما و تلویزیون به عنوان 
کوچک ترین عضو بدنه آن، در کمتر پروژه اى چنین 

همدلى و صمیمیت را دیده بودم.
بازیگر فیلم ســینمایى «روز ســوم» تصریح کرد: 
درخیلى از کارها اصوًال تیم ســازنده خوب هستند و 
من هم خاطرات خوبى از پشــت صحنه آنها دارم اما 
این یکدستى و صمیمت در سریال «نون. خ» خیلى 
بارز بود. ما 20 روز در روســتایى به نام «پریان» در 
استان کردستان کار کردیم و یادم هست که سه بار 
براى رسیدن به لوکیشن در مسیر پر برف گیر کردیم 
و با گروه مجبور شدیم 20 دقیقه تا محل فیلمبردارى 

با پاى پیاده برویم؛ اما بدون اینکه کســى ناراحتى 
از این مشکل داشته باشــد، کار فیلمبردارى را ادامه 
مى دادیم با این نگاه که کار متعلق به خودشان است.

بازیگر فیلــم «توفیق اجبارى»، بازخورد دوســتان 
و اطرافیان نسبت به قســمت هاى پخش شده این 
مجموعه طنــز را اینگونه توضیــح داد: من درابتدا 
ســعى مى کنم قبل از رفتن مقابل دوربین، انتخاب 
مناسبى انجام بدهم اما درخصوص این سریال باید 
بگویم که تعدادى از دوســتان نزدیکم از منتقدان و 
ژورنالیست هاى سختگیرى هستند که خدا را شکر 
یک نکته منفى تاکنون دراین خصوص ننوشــته اند 
یعنى اینکه همه از خوب بودن پــروژه و هماهنگى 

عوامل پشت دوربین و بازیگران مى گویند.
مجید یاسر پیش بینى کرد: از آنجا که ضبط این پروژه 
نیمه کاره رها شــد، با حمایت مدیــران و درصورت 
ادامه این سریال در فصل بعدى، خروجى کار با اقبال 

عمومى مواجه شود.
بازیگر سریال «نردبام آســمان» درباره کارکترخود 

در ســریال «نون. خ» مى گوید: در ابتدا بگویم که 
من قرار بود درفصل اول این سریال نیز حضور داشته 
باشــم اما ما هم مانند بازیکنان فوتبال که همیشه 
مى گویند به نظر سرمربى احترام مى گذاریم، در پیش 
تولید درخصوص کارکترم چند بار صحبت شد اما در 
نهایت با نظر ســعید آقاخانى حضورم در این سریال 
میســر نشــد و من هم به نظر حرفه اى او براى این 
تصمیم احترام گذاشتم. اما در فصل دوم که شخصیت 
«بهنام» به من پیشنهاد شد چشم بسته آن را قبول 

کردم.
مجید یاســر تأکید کرد: تا االن درسریال «نون. خ» 
شاید در شش یا هفت سکانس بیشتر حضور نداشتم 
اما فکر مى کنم به عنوان عضــوى که به مجموعه 
«نون. خ» اضافه شــده، تأثیرگذارى شــخصیتم را 
مخاطــب پذیرفته باشــد و مــردم آن را دوســت 
داشته اند.  او در پایان گفت: منتظرم تا یک کارگردانى 
به من اطمینان کند و در نقشى جدى تر من را مقابل 

دوربین ببرد.

مجید یاسر از نقشش در «نون. خ» مى گوید

چشم بسته پیشنهاد سعید آقاخانى را پذیرفتم

ى کار 
م کار 

براى رسیدن به لوکیشن در مسیر پر برف گیر کردیم 
0و با گروه مجبور شدیم 20 دقیقه تا محل فیلمبردارى 

عمومى
بازیگر س

احسان خواجه امیرى تیتراژ سریال «بچه مهندس 3» را که در شــب هاى ماه رمضان از شبکه 2 پخش 
مى شود مى خواند.

فصل نخست این مجموعه تلویزیونى در ماه رمضان 97 روى آنتن رفت و با حضور سه کودك که خط اصلى 
قصه را دنبال مى کردند توانست از محبوبیت خوبى برخوردار شود. فصل دوم آن نیز مدتى بعد از شبکه 2 

سیما پخش شد.
فصل اول به دوران کودکى شخصیت اصلى قصه با نام «جواد جوادى» پرداخت. جوادى در فصل 2 نوجوان 
شده بود و همچنان به دنبال هویت و پدر و مادرش مى گشت و حاال در فصل 3  جوان 24 ساله و دانشجو 

است و به عبارتى مخترع مى شود.
على غفارى، کارگردانى و سعید سعدى تهیه کنندگى این سریال را به عهده دارند. دو فصل قبلى این سریال 

در سال گذشته از شبکه 2 سیما پخش شد. 
روزبه حصارى در فصل ســوم «بچه مهنــدس» بازیگر نقش جــواد جوادى د ر جوانى اســت و در کنار 
او بازیگرانى چــون فرهاد قائمیــان، کامران تفتى و ثریا قاســمى به همراه ســعید کریمى، مهشــید 
جوادى، کاوه سماك باشــى، مهســا مهجــور، آرش نــوذرى و... نیز در این ســریال بــه ایفاى نقش 

پرداخته اند./1645

احسان خواجه امیرى 
تیتراژ «بچه مهندس 3» را مى خواند

بازیگر فیلم «خروج» که این روزها فیلمش به دلیل شــیوع 
کرونا، اکران آنالین شده است از تجربه حضور در این فیلم و 

همکارى با ابراهیم حاتمى کیا گفت.
گیتى قاســمى درباره چگونگى پیوســتنش به پــروژه فیلم 
ســینمایى «خروج» گفت: یکى از دستیاران آقاى حاتمى کیا 
چند اجراى من را در تئاتر دیده بودند. زمانى که براى مطالعه 
فیلمنامه بــه دفتر رفتم متوجه شــدم که آقــاى حاتمى کیا 
بازى هاى من در کارهــاى تصویرى را هــم دیده اند. وقتى 
فیلمنامه را خواندم، نقش پیشــنهادى را پسندیدم و تصمیم 

گرفتم در فیلم «خروج» بازى کنم.
او اظهار کــرد: من در فیلم «خــروج» نقش 

خواهر «رحمت» (فرامــرز قریبیان) را به 
عهده داشــتم که به برادرش وابســتگى 
عاطفى و عالقه زیادى دارد. به همین دلیل 

همسرش به نام «قاسم» (آتش تقى پور) را براى همکارى با 
«رحمت» ترغیب مى کرد. 

قاســمى درباره اینکه در «خروج» هم مانند ســایر کارهاى 
سینمایى خود همچون «مترى شــیش و نیم» و «سد معبر» 
نقشى کوتاه را پذیرفته است، گفت: البته حضور من در نسخه 
نهایى فیلم «خروج» کوتاه نبود و کوتاه شــد. نقش من کمى 
بیشتر از این بود که به علت محدودیت زمان فیلم کمى کوتاه 
شد. ســکانس هاى دونفره اى از گفتگوى من و آقاى فرامرز 
قریبیان یا حضور در قبرستان ده حذف شد. البته این موضوع 
فقط شامل حال من نبود و ســکانس هاى دیگرى را نیز دربر 

مى گرفت. 
بازیگر فیلم «خروج» در ادامــه بیان کرد: من برخالف برخى 
بازیگران حساسیتى در این زمینه ندارم و قطعاً به نظر کارگردان 
احترام مى گذارم. براى همان نقش کوتاه، اما تأثیرگذار ارزش 

قائل هستم. حتى اگر در یک فیلم یا سریال، یک سکانس هم 
بازى داشته باشم، تمام توان خود را براى ایفاى هر چه بهتر آن 
به کار مى بندم. مهم این است که آن نقش در کلیت فیلم دیده 
شود. براى من آقاى حاتمى کیا در جایگاه کارگردان اثر ارزش 
ویژه اى داشــت و طبیعى اســت که حضور در این فیلم برایم 

مهمتر ازحجم نقش باشد.
او افزود: «خروج» یک فیلم به  روز اســت و از درد مشــترك 
و ملموس این روزهــاى جامعه ما مى گویــد. اینکه عده اى 
هســتند که حقشــان ضایع مى شــود، اما صداى شــان در 
هیاهوى جامعه به گوش مســئوالن نمى رسد. در «خروج» 
شاهد اعتراض افرادى هستم که حیاتشــان به زمین زارعى 
و کشــاورزى وابســته اســت و زمانى که این منبع حیات با 
خطر مواجه مى شــود، دیگر چیــزى براى از دســت دادن 

ندارند. 

تجریه گیتى قاسمى از بازى در فیلم حاتمى کیا:

نقشم در «خروج»کوتاه شد اما حساسیتى ندارم

«تام هنکس»، بازیگــر هالیوودى که به همراه 
همســرش به کرونا مبتال شــده بود، جزئیات 

بیشترى از ابتال به این بیمارى را منتشر کرد.
ایــن دو نفر بــه تازگــى از شــّر کرونا خالص 
شده اند و دوران نقاهت را مى گذرانند. هنکس در 
مصاحبه اى جزئیات بیشترى را از ابتالى خود و 

همسرش به این بیمارى منتشر کرده است.
این بازیگر برنده اســکار اعالم کــرده که او و 
همســرش به طــرق مختلفى از ایــن بیمارى 
رنج برده اند. هنکس در ایــن باره گفت: «ریتا» 
روز هایى به مراتب سخت تر از من را گذراند. او 
تب بسیار باالیى داشت و حس چشایى و بویایى 
خود را نیز از دســت داده بود. خود من هم درد و 

خستگى شدیدى را احساس مى کردم.
هنکس توضیح داد وقتى تمرین هاى ســاده اى 
را که معموًال باید 30 دقیقه طول مى کشید، بعد 
از ده دقیقه به پایان مى رســاندم، پزشکى من را 
دید  و در حالى از پشت شیشــه عینکش به من 
نگاه کرد (انگار با کم عقل ترین آدم روى زمین 
صحبت مى کند) قاطعانه گفت: شــما مبتال به 

کووید-  19 هستید.
اگرچه هنکس و همسرش االن در شرایط خوبى 
به ســر مى برند، اما او گفت به مدت سه روز در 
بیمارستانى در استرالیا قرنطینه بودند تا ویروس 
را گسترش ندهند. تام هنکس همچنین گفت که 
او و همســرش خون اهدا کرده اند تا از آن  براى 
تولید پادتن استفاده شود. البته او گفته چیزى از 
آنتى بادى یا پادتن ها ســرش نمى شود جز آنکه 
در یکى از قسمت هاى «پیشتازان فضا» نام آن 
را از یکى از شــخصیت هاى اصلى فیلم شنیده

 است!

سریال هاى ماه رمضان سال 99  تا چند روز دیگر 
آغاز مى شود و این سریال ها همچون هر سال، 
شور و حال خاصى به روزه داران مى بخشند. از 4 
اردیبهشت، چهار سریال جدید روى آنتن خواهد 
آمد که هر یک موضوع و قالــب متفاوتى دارند 
و این تنوع، پاســخگوى سالیق مختلف خواهد

 بود.

سریال «سرباز»
طبــق روال هر ســال، بالفاصله پــس از اذان 
مغرب و همزمان با صرف افطار، شبکه 3 سیما از 
مهمانان ماه خدا پذیرایى خواهد کرد. این شبکه 
براى امسال، مجموعه «سرباز» را تدارك دیده 
است، که هر شب ســاعت 20 و 30 دقیقه روى 

آنتن مى رود.

سریال «بچه مهندس 3»
شبکه 2، «بچه مهندس 3» را به عنوان سریال 
مناســبتى خود در ماه مبارك رمضان برگزیده 
است که هر شب ســاعت 21 و 30 دقیقه آن را 

پخش مى کند.

سریال «زیر خاکى»
«زیر خاکى» ســریال شــبکه یک ســیما در 
شــب هاى ماه مبارك رمضان است که هر شب 

ساعت 22 و 15 دقیقه روى آنتن مى رود.

سریال «پدر پسرى»
شبکه 5 ســیما نیز پایان بخش ســریال هاى 
جدید ســیما در این شب هاســت. این شبکه با 
سریال «پدر پسرى» مخاطبان خود را همراهى 
مى کند. این سریال هر شب ساعت 23 روى آنتن 

مى رود. 

تجربه کرونایى 
«تام هنکس» و 

همسرش 

ساعت پخش 
سریال هاى 

ماه رمضان 99

تصویربردارى فصل سوم «شــام ایرانى» با حضور 
چهره هاى سرشناس دنیاى هنر در لبنان آغاز شد. 
مجموعه «شام ایرانى» به کارگردانى و تهیه کنندگى 

سعید ابوطالب تولید مى شود.
فصل جدید مســابقه «شــام ایرانى» اواخر پاییز و 
زمستان سال گذشته آغاز شد و چند گروه زن و مرد 

در این مسابقه مقابل دوربین رفتند.
حاال صفحه رسمى مسابقه «شام ایرانى» با انتشار 
پستى خبر از آغاز فصل سوم این مسابقه در لبنان داد. 
بازیگران ایرانى، ســیدجواد هاشمى، حامد آهنگى 
و على انصاریان ســر قرارى در یک رســتوران در 
بیروت حاضر مى شــوند تا «جورج اوسطا» میزبان 
لبنانى خود را مالقات کنند اما... این تنها یک شام 

نیست!
فصل جدید مســابقه «شــام ایرانى» از هفته دوم 
فروردین ماه در نمایش خانگى توزیع شد و بازیگران 

مشهور دنیاى هنر در این مسابقه مهیج به رقابت با 
یکدیگر پرداختند.

در گروه سوم مسابقه «شام ایرانى» على انصاریان، 
سیدجواد هاشمى، حامد آهنگى و «جورج اوسطا» 
چهار هنرمندى هســتند که به رقابــت با یکدیگر

مى پردازند. این گــروه پرانرژى دومیــن گروه از 
مردان در این مسابقه هســتند که بعد از گروه اول 
(نیما شاهرخ شاهى، پوریا پورسرخ، سامان گوران و 
«امره تتیکل» بازیگر ترکیه اى) وارد گوى رقابت 

این مسابقه شدند.
شــبنم قلى خانى، ســیما تیرانداز، مارال فرجاد و 
«گلشــن قیزى» بازیگر آذربایجانى در اولین گروه 
زنان  «شــام ایرانى» مقابل دوربیــن رفتند. نعیمه 
نظام دوست، نگین معتضدى، مرجانه گلچین و آشا 
محرابى در دومین گروه بازیگران زن «شام ایرانى» 

 به رقابت با یکدیگر پرداختند./1646

فقدان مدارك
سند کمپانى و برگ سبز سوارى پژو 
تیــپ                PARS XU۷ مــدل 
(دوگانــه  بنزیــن-گاز   1393
ســوز) CNG بــه شــماره موتور 
124K 0515074 و شماره شاسى
 NAAN 21 CA 7 EH 703810 
به شــماره پــالك 157/13س64 
متعلق به حســن نیکبخت به شماره 
ملى 1291892941 فرزند حسین 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

CNG

«شام ایرانى» به  لبنان رسید

چند سالى اســت که اســتفاده از بازیگران تکرارى و 
تبعات منفى ناشى از آن و معرفى بازیگران جدید یکى 
از دغدغه هاى مهم سینماست و کمتر سینماگرى براى 
معرفــى چهره هاى جدید به دالیل مختلف ریســک 
مى کند. فیلم «راند چهارم» به کارگردانى علیرضا امینى 
دى ماه سال گذشــته مقابل دوربین رفت که شکیال 
سماواتى یکى از بازیگران تازه وارد سینما در این فیلم 

به عنوان نقش مکمل معرفى شده است. 
چگونه پا بــه عرصــه بازیگرى 
گذاشتید و نحوه انتخاب شما براى 
نقش مکمل این فیلم چطور صورت 

گرفت؟
از 13 سالگى کارم را از پشت صحنه تئاتر شروع کردم  
و با تحصیل در رشته بازیگرى ادامه دادم. البته در این 
فاصله نیز به عنوان بازیگر در چنــد نمایش حرفه اى 
روى صحنه رفتم. در این راه تالش هاى فراوانى کردم 
و هیچ وقت ناامید نشــدم و از پا ننشستم، چون هدفم 
مشخص بود و باید به آن مى رسیدم. تئاتر کار مى کردم، 
ورکشاپ هاى متعدد مى رفتم، کتاب مى خواندم، فیلم 
مى دیدم، تمرین مى کردم و... از همه مهمتر به خودم 

ایمان داشتم و ســعى مى کردم با کیفیت کارم، اعتماد 
جلب کنم.

در تســت هایى که آقاى علیرضا امینى براى  بازى در 
فیلم «راند چهارم» در نظر گرفتــه بودند، حضور پیدا 
کردم و نهایتًا انتخاب شــدم که حتمًا باید این اقدام را 

ارج نهاد.
ایــن فیلــم بــه چــه موضوعى 

مى پردازد؟
اصل نگاه فیلم بــه تنهایى آدم ها بــر مى گردد و نوع 
مواجهه اى که بــا آن دارند و این براى من به شــدت 
جذاب بود. در این فیلم شــاهد بازیگرانى هستیم که 

نقش هاى متفاوتى را ایفا کردند و در کنار قصه اى جذاب 
و کارگردانى خوب و کًال گروهى بى حاشیه و حرفه اى 
کارى رقم زدند که در نمایش هاى آن خواهیم دید. از 
دیگر نکات مثبت و ارزشمند فیلم به خصوص براى من، 
همبازى شدن با جمشید هاشــم پور و دیگر بازیگران 
باتجربه اى بود که نشــان دادند چرا محبوب و ماندگار 
و حرفه اى هســتند. عوامل پشت دوربین به خصوص 
مرتضى غفورى مدیــر فیلمبردارى واقعــًا حمایت و 

راهنمایى کردند که از آنها نیز تشکر مى کنم.
دورنما و نقشــه راهتان از ابتدا تا 
زمان شهرت و پس از آن چیست؟

قطعاً  روند تئاترم را پیش مى برم و همیشــه درکنارم 
خواهد بود، چــون بازیگر را تربیت مى کنــد و به روز 
نگه مى دارد. در حوزه ســینما هم، چون در ابتداى راه 
هستم هنوز به آن فکر نکرده ام. اما اگر قرار است زود 
فراموش و تمام بشــوم ترجیح مى دهم نباشم؛ یعنى 
دلم نمى خواهد به صرف حضورم در سینما در این راه 
قدم بگذارم. در مجموع تمایــل دارم با کارگردان ها و 
بازیگران بــزرگ و حرفه اى کار کنــم و انتخاب هاى 

درستى داشته باشم.

شکیال سماواتى:

نبودن را به فراموشى در سینما ترجیح مى دهم
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بازیکن تیم فوتبال فالمورتارى گفت: ســال 92 
بازى فینال جام حذفى بین پرســپولیس و سپاهان 
در ورزشگاه آزادى که سپاهان قهرمان شد خیلى 
خاطره انگیز است و نباید آن پیروزى لذت بخش 

را فراموش کنیم.
جواهیر سوکاى سال 1365 در اشکودر آلبانى به 
دنیا آمد. وى سابقه بازى در تیم هاى والزنیا 
شکودر، الباسانى، هاســتپ، اردو اسپور، 
اســماعیلى، زاگرب، سپاهان، پارتیزانى 
تیرانا، پــراك اف اى و فالمورتارى را 
در کارنامه دارد. سوکاى سال 90 در 
نقل و انتقاالت نیم فصل به سپاهان 
پیوست و ســال 94 از این باشگاه 
خداحافظى کرد، البته سوکاى در 
تیم ملى زیر 21 سال و بزرگساالن 

آلبانى بازى کرده است.
او در ســال هاى 91-90 و 93-94 
به همــراه ســپاهان قهرمانى لیگ 
برتر ایران را کسب کرد، در سال 91-
92 با این تیم قهرمان جام حذفى شــد و 
در تیم هاى باشــگاهى کشــور خود سابقه 
قهرمانى در سوپر لیگ آلبانى و جام حذفى آلبانى 

را دارد.
وى در فینال جــام حذفى ســال 92 که بین 
تیم هاى پرسپولیس و ســپاهان برگزار شد، 
زمانى که ســپاهان با یک گل از پرسپولیس 
عقب بود در دقیقه 59 با توپ گیرى از حسین 

ماهینى گل تساوى را وارد دروازه پرسپولیس کرد تا 
این بازى به وقت هاى اضافه کشیده شود و در پنالتى 

سپاهان به قهرمانى دست یابد.
جواهیر ســوکاى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: 
اولین بازى رسمى من ســال 2004 در تیم والزنیا 
شــکودر آلبانى بود که دو ســال به طور قرضى در 
تیم هاى البسانى و هاستپ توپ زدم و سال 2009 باز 

به والزنیا شکودر بازگشتم.
وى با بیان اینکه در ایران تنها براى ســپاهان بازى 
کردم، تصریح کرد: سال2011 به تیم فوتبال سپاهان 
پیوستم و چهار ســال در این تیم حضور داشتم و در 

نهایت در سال 2015 از سپاهان جدا شدم.
بازیکن تیم فوتبال فالمورتارى ادامه داد: سپاهان 
باشــگاه بزرگى اســت و هرچه مى خواهید مانند 

طرفدار، پول و احترام را در این باشگاه پیدا کنید.
ســوکاى در خصوص حضور در تیم ملــى آلبانى، 
خاطرنشان کرد: ســابقه حضور در تیم ملى زیر 21 
یکسال و بزرگساالن آلبانى را دارم. تیم ملى فوتبال 
کشورم خیلى قدرتمند اســت و بازى هاى خوبى از 
خود به نمایش مى گذاریم، زیرا بازیکنان زیادى از 

آلبانى در تیم هاى اروپایى بازى مى کنند.
وى با اشاره به اینکه هواداران سپاهان را دوست دارم، 
گفت: دلم براى آنها تنگ شده، بهترین و بزرگ ترین 
خاطرات زندگى من از سوى هواداران سپاهان است.
مهاجم اســبق تیم فوتبــال ســپاهان در رابطه با 
شرایط تیم باشگاهى خود، اظهار کرد: کاپیتان تیم 
فالمورتارى هستم و با این تیم در سوپر لیگ آلبانى 

بازى مى کنیم.
سوکاى با بیان اینکه امیدوار است که ویروس کرونا 
تمام شــود، گفت: این ویروس در آلبانى و در دو ماه 
گذشــته تنها جان 23 نفر را گرفته و شرایط وخیم 

نشده است.
وى در پاسخ این ســئوال که کدام بازى در سپاهان 
براى تو خاطره انگیزتر اســت؟ تصریــح کرد: در 
ســال 92 بازى فینال جام حذفى بین پرسپولیس و 
سپاهان در ورزشــگاه آزادى که سپاهان قهرمان 
شد خیلى خاطره انگیز اســت و نباید آن پیروزى را 

فراموش کنیم.
بازیکن تیم فوتبال فالمورتــارى افزود: همچنین 
بازى سپاهان با استقالل در مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا که با پیروزى 2 بر صفر سپاهان تمام شد از یاد 
نرفتنى است و در کل این دو پیروزى مقابل استقالل 

و پرسپولیس به یاد ماندنى است.
وى با بیان اینکه با بازیکنانى که با من در ســپاهان 
بازى مى کردنــد در ارتباط هســتم، گفت: محرم 
نویدکیا بهترین بازیکن سپاهان براى همیشه است. 

او تکرار ناشدنى است.
بازیکن تیم فوتبال فالمورتارى در رابطه با بازگشت 
به اصفهان، اظهار کرد: آخرین بار در ســال 2015 
به اصفهان آمدم، امیدوارم امســال هم به این شهر 

زیبا بیایم.
سوکاى در خصوص مربیگرى در سپاهان، تصریح 
کرد: 32 سال سن دارم و هنوز مى توانم بازى کنم، 

بعد از آن به مربیگرى فکر خواهم کرد. 

خاطره گویى جواهیر سوکاى از فینال جام حذفى بین پرسپولیس و سپاهان 
در ورزشگاه آزادى

عجب فینالى بود!
2بازیکن تیم فوتبال فالمورتارى گفت: ســال 92
بازى فینال جام حذفىبینپرســپولیس و سپاهان

در ورزشگاه آزادى که سپاهان قهرمان شد خیلى 
خاطره انگیز است و نباید آن پیروزى لذت بخش 

را فراموش کنیم.
5جواهیر سوکاى سال 1365 در اشکودر آلبانى به 
دنیا آمد. وى سابقه بازى در تیم هاى والزنیا 
شکودر، الباسانى، هاســتپ، اردو اسپور، 
اســماعیلى، زاگرب، سپاهان، پارتیزانى 
تیرانا، پــراك اف اى و فالمورتارى را 
در کارنامه دارد. سوکاى سال 90 در
نقلو انتقاالت نیم فصل به سپاهان

4پیوست و ســال 94 از این باشگاه 
خداحافظى کرد، البته سوکاى در 
1تیم ملى زیر 21 سال و بزرگساالن 

آلبانى بازى کرده است.
4 و 93-94 1او در ســال هاى 90-91
به همــراه ســپاهانقهرمانىلیگ
برتر ایران را کسب کرد، در سال 91-
92 با این تیم قهرمان جام حذفى شــد و 
در تیم هاى باشــگاهى کشــور خود سابقه 
قهرمانى در سوپر لیگ آلبانى وجامحذفى آلبانى

را دارد.
بین 2وى در فینال جــام حذفى ســال 92 که

تیم هاى پرسپولیس و ســپاهان برگزار شد، 
زمانى که ســپاهان با یک گل از پرسپولیس 
9عقب بود در دقیقه 59 با توپ گیرىاز حسین

ماهینى گل تساوى را وارد دروازه پرسپولیس کرد تا 
اینبازى به وقتهاى اضافه کشیده شودو در پنالتى

سپاهان به قهرمانى دست یابد.
جواهیر ســوکاى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: 
4اولین بازى رسمى من ســال 2004 در تیم والزنیا 
شــکودر آلبانى بود که دو ســال به طور قرضى در 
9تیم هاى البسانى و هاستپ توپ زدم و سال 2009 باز 

به والزنیا شکودر بازگشتم.
وى با بیان اینکه در ایران تنها براى ســپاهان بازى 
کردم، تصریح کرد: سال2011 به تیم فوتبال سپاهان 
پیوستم و چهار ســال در این تیم حضور داشتم و در 

5نهایت درسال 2015 از سپاهانجدا شدم.
بازیکن تیم فوتبال فالمورتارى ادامه داد: سپاهان 
باشــگاه بزرگى اســت و هرچه مى خواهید مانند 

طرفدار، پول و احترام را در این باشگاه پیدا کنید.
ســوکاى در خصوص حضور در تیم ملــى آلبانى، 
1خاطرنشان کرد: ســابقه حضور در تیم ملى زیر 21
یکسال و بزرگساالن آلبانى را دارم. تیم ملى فوتبال 
کشورم خیلى قدرتمند اســت و بازى هاى خوبى از 
خود به نمایش مى گذاریم، زیرا بازیکنان زیادى از 

آلبانى در تیم هاى اروپایى بازى مى کنند.
وىبا اشاره بهاینکه هواداران سپاهان را دوست دارم،

گفت: دلم براى آنها تنگ شده، بهترین و بزرگ ترین 
خاطرات زندگى من از سوىهواداران سپاهاناست.
مهاجم اســبق تیم فوتبــال ســپاهان در رابطه با 
شرایط تیم باشگاهى خود، اظهار کرد: کاپیتان تیم 
فالمورتارى هستم و با این تیم در سوپر لیگ آلبانى 
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زیبا بیایم.
سوکاى در خ
2کرد: 32 سال
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خاطره گویى جواهیر سوکاى از فینال جام حذفى بین پرس

عجب فینا

این روز هــا کــه فوتبال تعطیل اســت، 
شایعه هایى درباره همکارى برخى مربیان 
و مدیران به گوش مى رســد. مثًال شایعه 
شده امیر قلعه نویى و سعید آذرى که سابقه 
همکارى تقریباً  موفقى در اصفهان داشتند 
و با ذوب آهــن نایب قهرمــان لیگ برتر 
شدند، قرار اســت دوباره به دوره همکارى 
با یکدیگر برگردند. دیروز چند رســانه به 
طور مشترك این شایعه را با تحلیل هاى 
مختلف منتشر کردند. هنوز معلوم نیست 
این همکارى در اهــواز رقم مى خورد یا در 
تهران، اما دیروز از نزدیکان طرفین شنیدیم 
قلعه نویى فصل بعد ســرمربى باشگاهى 
است که مدیرعاملش ســعید آذرى باشد. 
گویا روابط این دو، دوباره نزدیک و صمیمى 
شده و مى خواهند مثل اصفهان، باز هم با 

یکدیگر همکارى کنند.

 رئیس کمیته مســابقات ســازمان لیگ 
فوتبــال گفت: فیفا در خصــوص آخرین 
وضعیت تیم هاى فوتبال ایــران در تمام 

رده هاى سنى استعالم گرفت.
ســهیل مهدى، رئیس کمیته مســابقات 
ســازمان لیگ فوتبــال گفــت: فیفا در 
خصوص تیــم هــاى فوتبال ایــران از 
فدراســیون فوتبــال اســتعالم گرفت. 
فدراسیون یک فرم با عنوان تیم هاى ملى 
پر کرد که آخرین وضعیت تیم هاى ملى 
ایران در آن شرح داده شد. همچنین فیفا 
در مورد متضرر شدن تیم هاى باشگاهى 

لیگ از ما استعالم گرفت. 
او گفــت: ما همــواره به ســازمان هاى 
باالدســتى از جمله فیفا و AFC پاسخگو 
بوده ایم. همــواره به باشــگاه ها اعالم 
کردیم کــه در درجــه اول ســالمتى و 
پس از آن نشــاط در اولویت قــرار دارد و 
امیدوارم به زودى بتوانیم مسابقات را آغاز

 کنیم.
مهدى درباره لغو شــدن یا نشــدن لیگ 
عنوان کرد: ما از باشگاه ها نظرات مختلفى 
را درباره ادامه دادن یا ندادن لیگ دریافت 
کردیــم، اما واقعیت این اســت که بحث 
قهرمانى آخرین موضوع و مشکلى است که 
ما نگران آن هستیم.  تیم هاى باشگاهى ما 
متمکن نیستند، چرا که آنها سرمایه گذارى 
کرده اند و ممکن است دیگر شرایط حضور 

در لیگ را نداشته باشند.
او اظهار کرد: تیم هاى انتهاى جدولى لیگ 
برتر در حال رقابت با یکدیگر هســتند که 
سقوط نکنند. سرنوشــت تیم ها، قرارداد، 
حامیان مالى و دستمزدها در برابر قهرمانى 
لیگ موضوع مهمترى اســت. قهرمانى 
نصیب هر تیمى که شــود پیشاپیش به او 

تبریک مى گوییم.
مهدى در پایــان بیان کرد: اگــر امیدوار 
باشــیم که  بتوانیم کرونا را متوقف کنیم، 
شــروع احتمالى لیگ با شــب هاى قدر 
و لیگ قهرمانان آســیا تداخل دارد که 
نگرانى ما را افزایش مى دهد.  از طرفى 
ما باید یک هفته پیش از آغاز لیگ را 
براى آمادگى تیم ها در نظر بگیریم. 
ما حدود 9 هفته لیگ خواهیم داشت 
و  فیفا به ما اجازه داده است که لیگ 

برتر را با تأ خیر آغاز کنیم.

شایعه مشترك 
چند رسانه 
در یک روز

فیفا 
آمار ایرانى ها را 

گرفت

سرمربى تیم ملى فوتبال زیر 14 ســال ایران، بهترین زمان براى آغاز لیگ 
برتر فوتبال را دى ماه مى داند.

محمد یاورى اظهار کرد: یکى از مشــکالت بزرگ تیم هاى فوتبال ایران 
در لیگ قهرمانان آســیا این اســت که بین دو فصل لیگ داخلى ما برگزار 
مى شــود، تیم هاى ما در یک فصل داخلى، لیگ قهرمانان آســیا را شروع 
مى کنند، اگر به دور بعدى راه پیدا کنند زمــان بازى در این مرحله به فصل 

بعدى لیگ داخلى موکول مى شود.
محمد یاورى افزود: چرا ما از تعطیلى کرونایى اســتفاده نکنیم و این مسئله 
عدم تطبیق مسابقاتمان را با تقویم AFC تطبیق ندهیم، در حال حاضر که 
نمى توانیم مســابقات لیگ را ادامه دهیم، بنابراین مى توانیم یک فرصت 
خوب براى آمادگى مجدد به تیم ها بدهیم و در صورت ایجاد شرایط مناسب 
در فاصله مرداد تا شــهریور 9 هفته باقیمانده لیگ برتر برگزار شود. با توجه 
به اینکه قراردادها نیز به صورت فصلى بسته مى شود، بنابراین بازیکنان تا 
پایان این فصل با تیم ها قرارداد دارند و بازیکنان باید در این شــرایط به 

تیم هاى خود کمک کنند و به دنبال سوء استفاده و راهى براى اتمام 
قرارداد خود نباشند.

این پیشکسوت فوتبال ادامه داد: اگر لیگ برتر فوتبال 
در فصل 99-98 اواخر شــهریورماه به اتمام 

برسد، مى توان به تیم ها سه ماه 
استراحت داد و فصل جدید 
ســال جدید میالدى را دى ماه 99 با شــروع 
اســاس تقویم AFC لیگ مثل سایر کشــورها و بر 

داخلى را با تیم هایى آماده و ســرحال آغاز کنیم و در خالل برگزارى لیگ 
داخلى تیم هاى ایرانى با آمادگى بیشتر و شرایط مطلوب که در جریان حضور 

در مسابقات لیگ خودمان کسب کردند وارد لیگ قهرمانان آسیا مى شوند.
سرمربى تیم ملى فوتبال زیر 14 سال ایران تصریح کرد: با این روند تیم هاى
 ایرانى با همان ترکیب خــوب و مطلوبى که در ابتداى فصــل گرفته اند، 
مى توانند در لیگ قهرمانان آسیا وارد شوند و کار خود را تا هر مرحله که پیروز 
مى شوند ادامه دهند، بدون اینکه در میانه راه تغییرى در بازیکنان خود داشته 
باشند، برخى مواقع اتفاقاتى رخ مى دهد که در ظاهر ممکن است تهدید باشد، 

اما اگر از آن خوب استفاده کنیم به یک فرصت تبدیل مى شود.
محمد یاورى پیرامون عملکرد تیم هاى فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن در 
فصل 99-98  لیگ برتر فوتبال ایران گفت: تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان 
لیگ را خوب آغاز کرد، اما همچون برخى از تیم هاى بزرگ در نیم فصل دوم 
نتوانست نتایج الزم را کسب کند و اگر دیدار حساس این تیم با پرسپولیس 
برگزار مى شد شاید شرایط مطلوبى را براى شاگردان قلعه نویى شاهد بودیم.

وى ادامه داد: تیم فوتبال ذوب آهن، لیــگ برتر را خوب آغاز نکرد، با آمدن 
رســول کربکندى و تغییر در کادرفنى، این تیم رونــد خوبى را دنبال کرد و 
تعطیلى لیگ برتر به دلیل شــیوع بیمارى کرونا به نوعى به ضرر ذوب آهن 
شــد ، به هرحال امیدوارم شــاهد موفقیت تیم هاى اصفهانى در لیگ برتر

 باشیم.

مهدى علینژاد، معاون وزیر ورزش و جوانان اعالم کرد که نهادهاى امنیتى  
با واگذارى پرسپولیس و استقالل موافق هستند.

واگذارى پرسپولیس و اســتقالل بعد از چند ســال دوباره به جریان افتاده 
و به تیتر یک اخبار تبدیل شــده اســت. این در حالى اســت که باتوجه به 
بدعهدى هاى قبلى، طرفداران این دو تیم اعتماد چندانى نســبت به وزارت 
ورزش و جوانان ندارند و اغلب تصور مى کنند که این پروژه نیز ناکام خواهد

 ماند.
باتوجه به اینکه سرخابى هاى پایتخت، بیشتر طرفداران فوتبال ایران را به 
خود اختصاص داده اند و ده ها میلیون هوادار دارند، یکى از نکته ها مســئله 
امنیتى این دو باشگاه اســت که از طرف هواداران نیز درباره آن بحث هایى 
وجود دارد و به نظر مى رســد این بحث در نهادهاى ذیربط نیز انجام شــده 

است.
مهدى علینژاد معاون مسعود سلطانى فر وزیر ورزش و جوانان، در گفتگوى 
رادیویى اخیر خود با اشاره به همین مســئله گفت: «اینکه نهادهاى امنیتى 
حساسیت دارند درست اســت اما تمام این نهادها نیز پذیرفته اند که این دو 
باشگاه خصوصى شوند.» حال باتوجه به این اظهارنظر، باید منتظر واکنش ها 
به این صحبت علینژاد بود و همچنین در این صورت، مسئولیت وزارت ورزش 
و جوانان در راه واگذارى بزرگ  ترین باشگاه هاى ایران به بخش خصوصى 

سنگین تر خواهد شد.

محمد یاورى: 

لیگ جدید را دى ماه شروع کنیم

نهادهاى امنیتى نظام
 اوکى دادند

 مهمان برنامه «دورهمــى» على کریمى اســتقاللى ها بود. همه 
دوروبرى هاى باشــگاه اســتقالل در ایام نقل و انتقــاالت از رقم 
درخواســتى باالى این بازیکن حرف مى زدنــد و معتقد بودند على 
کریمى خواهان دریافت دستمزدى بیش از مبلغ پیشنهادى باشگاه 
شده، مطلع شدیم دلیل این همه چانه  زنى در حین تمدید قرارداد این 

بازیکن بختیارى، عالوه بر موضوع مالى، مسئله اى دیگر بوده است!
هافبک اسبق تیم ملى کشورمان که جزو فوتبالیست هاى محبوب 
کارلوس کى روش نیز محسوب مى شد، در همان ایام پیش از ورود به 
جام جهانى 2018 روسیه بابت آسیب دیدگى که از ناحیه مهره هاى 
کمر تحمل مى کرد، به ناچار آن رقابت ها را از دست داد! رقابت هایى 
که شاید اگر در آن دوران مى توانست در آن (جام جهانى) گام بگذارد، 

حاال او نیز با ارقام میلیون دالرى در لیگ هاى اروپایى توپ مى زد.
با این همه على کریمى درست در تابستان سال گذشته باز هم به علت 
موضوع مهره هاى کمرش مجبور شــد بند ویژه اى در قراردادش با 
استقالل بگنجاند. یک مقام آگاه به مسائل نقل و انتقاالتى فوتبالى در 

همین باره به روزنامه «خبر ورزشى» و سایت «خبر آنالین» توضیح 
داد طى ســال هاى اخیر براى مراعات حال باشــگاه ها و بازیکنان 
مصدوم، بندى در آیین نامه عقد قرارداد ها گنجانده شــده که هر دو 

طرف در آن سود ببرند.
ظاهراً فیفــا براى اطمینــان خاطره باشــگاه ها از عقد قــرارداد با 
فوتبالیست هایى که دچار مصدومیت شدید بوده اند، شرایطى فراهم 
کرده تا باشگاه بتواند براى یک عضو از اعضاى آسیب دیده فوتبالیست 
مورد نظرش شــرط بگذارد. به این ترتیب که اگر فوتبالیســتى زانو 
عمل کرده یا دستش شکسته باشــد و یا هر مشکل دیگرى داشته، 
مى تواند با این شرط که اگر بار دیگر در تیم جدیدش از همان ناحیه 
دچار مصدومیت شد باشگاه قراردادش را یکطرفه فسخ کرده و هیچ 
تعهدى در قبال پرداخت باقیمانده طلب نداشته باشد. البته فیفا تأکید 
کرده این تنها براى یک عضو قابل اجراست آن هم عضوى که پیش تر 
تحت عمل جراحى یا مداواى جدى قرار گرفته باشد. ممکن است یک 
فوتبالیست از چند ناحیه مصدومیت هاى مختلف را تجربه کرده باشد، 

اما باشگاه اجازه دارد تنها روى یک عضو براى فوتبالیست جدیدش 
شرط بگذارد. البته این شرط دو وجه مثبت دارد. هم باشگاه با خیال 
راحت بازیکنى با مصدومیت ســابق را جذب مى کند و از حضورش 
بهره مى برد و هم بازیکنى که دچار مصدومیت بوده جاى دور ماندن 
از موقعیت هاى مطلوب فوتبالى و یا خانه نشــینى این فرصت را پیدا 
مى کند که بار دیگر در فضاى حرفه اى فوتبال براى خود کسب درآمد 
کند. تبصره اى مفید که در فصل جارى لیگ برتر باشگاه استقالل با 
استناد به آن قرارداد على کریمى را با ذکر همین بند امضا کرد که اگر 
هافبک شماره 6 تیمش از ناحیه مهره هاى کمر دچار آسیب دیدگى 
دوباره شد، قراردادش را فسخ کند. همین بند موجب شد على کریمى 
با رعایت مراقبت هاى ویژه و تمرینات اختصاصى با بهترین شرایط در 
خدمت استقالل بوده و حتى یک بار هم از ناحیه کمر در طول ماه هاى 
گذشــته دچار مصدومیت نشــود. او در همین فصل تا امروز یکى از 
بهترین و مؤثرترین بازیکنان تیم اســتقالل در کســب امتیازاتش 

بوده است.

تعدادى زیادى از بازیکنان پرسپولیس پست حمایتى خود از مدیران 
این باشگاه را از صفحه رسمى اینستاگرام خود برداشتند.

 بازیکنان پرســپولیس در صفحه رسمى اینســتاگرام خود موضع 
رسمى شان را در مقابل مدیران این باشگاه نشان دادند. اگرچه برخى 
از بازیکنان این تیم همچنان حامى مدیران باشــگاه خود هستند تا 
مشخص شود در این زمینه اتحادى بین شاگردان یحیى گل محمدى 

وجود ندارد.
تقریباً  سه هفته پیش بود که تعدادى از بازیکنان اسمى پرسپولیس به 
نام هاى سیدجالل حسینى، شجاع خلیل زاده، احمد نوراللهى و کمال 
کامیابى نیا نزد مهدى رسول پناه و مهرداد هاشمى رفتند تا صحبت ها 

و برنامه هاى آنها را بشنوند.

بعد این جلســه ســیدجالل که رابطه خوبى هم با هاشمى دارد در 
مصاحبه اى ضمن حمایت از دو مدیر نامبرده در صفحه اینستاگرامش 
نیز پستى در حمایت از آنها منتشر کرد و از بقیه نفرات تیمش خواست 
این پســت را در صفحه رســمى خود قرار دهند تا بلکه رسو ل پناه و 
هاشــمى مورد حمایت هواداران نیز قرار بگیرند.گویا در آن جلســه 
وعده هایى به سرخپوشان داده شد که هیچ یک تا االن عملى نشده 

است.
با توجه به همین مسئله نفراتى چون خلیل زاده، بیرانوند، 

علیپور، کامیابى نیا، رســن، نادرى، انصارى،  شیرى، 
عالیشــاه و نوراللهى تصمیم گرفتنــد در یک اقدام 
مشترك پست اشــاره شــده را از صفحه اینستاگرام 

خود پاك کنند.
در حال حاضر فقط نفراتى چون ســیدجالل حسینى، مهدى ترابى، 
وحید امیرى، محسن ربیع خواه و افشــین پیروانى پست حمایتى از 

مدیران فعلى خود را روى صفحه رسمى شان دارند.
این موضوع نشــان مى دهد اکثر بازیکنان پرســپولیس صبرشان 
در مورد مدیران فعلى این باشگاه تمام شــده و منتظر عملى شدن 

وعده ها هستند.

بعد از بازى اســتقالل مقابل الکویت در لیگ قهرمانان آسیا، 
کشمکش دو دروازه بان ســابق و فعلى آبى پوشان (سیدمهدى 
رحمتى، سیدحسین حســینى) در فضاى مجازى آنقدر سر و 
صدا راه انداخت که حتى پیشکســوتان این تیــم هم وارد این 
جدال شدند تا بتوانند حواشــى را از این دو دروازه بان دور کنند، 
چون قطعًا این مسائل هم تیم را دچار حاشیه مى کرد و هم این 
اتفاقات براى باشگاه اســتقالل جالب نبود. سید مهدى فصل 
پیش استقالل را ترك کرد و به شهر خودرو پیوست تا سید حسین 
حسینى به عنوان دروازه بان شماره یک آبى پوشان درون دروازه 
بایستد. حســینى برخالف فصل هاى قبل که عملکرد خوبى 
داشت و رکورد کلین شیت را به نام خود ثبت کرده بود، این فصل 
نتوانست دوران خوبى که قبًال در استقالل داشت، را تکرار کند.

رحمتى بعد از جنجالى که در ایام عید براى باشگاه استقالل به 
وجود آمد که مربوط به یکى از آیتم هاى پخش شده از تلویزیون 

بود، با اینکه در حال حاضر دروازه بان شهرخودرو مشهد است، 
در فضاى مجازى به حمایت از تیم سابقش پرداخت و در مدت 
اخیر هم از گوشــه کنار خبر مى رسد که شاید وى فصل بعد به 
اســتقالل بازگردد. با این حال، اتفاق جالب اخیراً و در فضاى 
مجازى رخ داد، جایى که حسینى به سئوال یکى از هواداران 
که گفته بود الگوى او در فوتبال کیســت؟ صراحتاً جواب داد 
سیدمهدى رحمتى! با اتفاقات پیش آمده در چند وقت اخیر و 
حمایت دوباره حسینى از رحمتى و حرف و حدیث هاى پیش 
آمده مبنى براى بازگشت رحمتى به استقالل، باید دید این 
دو دروازه بان ســابق و کنونى آبى پوشان با یکدیگر آشتى 
مى کنند یا خیر؟ اتفاقى که مى تواند هواداران اســتقالل 
را خوشــحال کند، چون هر دو دروازه بان براى آبى هاى 
پایتخــت درخشــیده اند و افتخارات زیــادى به ارمغان 

آورده اند.

ادعاى یک روزنامه

صبرشان به سر آمد

کریمى مصدوم شود باید فسخ کند

بوى یک بحران بزرگ مى آید

ن ر ر ر
کردیــم، اما واقعیت
قهرمانى آخرین مو
ما نگران آن هستیم
متمکن نیستند، چر
کرده اند و ممکن اس
در لیگ را نداشته با
او اظهار کرد: تیم ه
برتر در حال رقابت
سقوط نکنند. سرنو
حامیان مالى و دست
لیگ موضوع مهم
نصیب هر تیمى که
تبریک مى گوییم.
مهدى در پایــان

باشــیم که  بتوانیم
احتمالى شــروع
و لیگ قهرمانان
نگرانى ما را افز
ما باید یک ه
براى آمادگى
9 ه 9ما حدود
ا و  فیفا به ما
برتر را با تأ خی

ل زاده، بیرانوند، 
ى،  شیرى، 
ر یک اقدام 
 اینستاگرام

وعده ها هستند.

و مشهد است، 
خت و در مدت 
ى فصل بعد به 
راً و در فضاى 
ى از هواداران 
حتاً جواب داد 
 وقت اخیر و 
ث هاى پیش 
این دید ید
یگر آشتى
ســتقالل 
آبى هاى 
ه ارمغان 

بعد از دعوا دوباره الکویت شد؟



0606 3736 نماگر کرونانماگر کروناسال هفدهمدوشنبه  1 اردیبهشت  ماه   1399
شــرکت آمازون بــه لطف شــیوع کرونــا و افزایش 
ســفارش هاى آنالین مردم مانده در قرنطینه مرزهاى 
دنیاى تجارت را درنوردید و به درآمد 73 میلیارد دالر در 

سه ماه اول 2020 رسید.
تقریبًا تمام فعاالن بازار سرمایه و سهام در دنیا منتظرند 
مدیران آمازون درآمد خود را از فروش و عملکرد سه ماه 
اول 2020 اعــالم کنند. پیش تر گفته شــده بود «جف 
بیزوس»، مالک و بزرگ ترین سهامدار آمازون 24 میلیارد 
دالر در همین یکى دو ماه اوج گرفتن بیمارى کووید-19 
به ثروت شخصى خود افزوده و با 145 میلیارد دالر فاصله 

خود را با بزرگ ترین پولدارهاى دنیا بیشتر کرده است.

کارشناســان برآورد کرده اند آمــازون در دو ماه اخیر در 
هر ثانیه ده هزار دالر از راه فــروش جنس هاى موجود 
در انبارها درآمد داشــته و ارزش سهام خود را 42 درصد 

افزایش داده است.
صدها میلیون شهروند که در گوشه و کنار دنیا در تالش 
براى در امان ماندن از ویــروس کرونا در خانه مانده اند، 
به خریــد آنالیــن روى آورده اند و این یعنــى افزایش 
درآمد شرکت هاى فروش آنالین و کاهش درآمد دیگر 
شرکت هاى خرد و کالن. آمازون از انگشت شمار کسب 
و کارها در زمانه کروناست که پررونق تر از گذشته شده 

است.

در پى شــیوع گســترده کرونا در انگلیس و به دنبال آن 
بسته شدن مساجد و عبادتگاه ها، مســلمانان انگلیس از 
اپلیکیشن هاى ویدئوکنفرانس براى برگزارى مراسم افطار 

استفاده مى کنند.
روزنامه «گاردین» در گزارشــى نوشت: هر سال مسجد 
پارك فینســبرى در شــمال لندن در اولین شب رمضان 
نوید دهنده یک ماه عبادت جمعى، اطعــام دادن و انجام 
کار هاى خیر اســت. حدود 2000 نفر هر روز براى نماز و 
عبادت در آنجا گرد هم مى آیند. داوطلبان در آشــپزخانه 
تدارك مراســم افطار را به هنگام غروب آفتاب مى بینند 
و هر شــب به اندازه 300 نفر غذا تهیه مى شود. اما امسال 

وضع فرق مى کند. محمد کزبار، دبیر کل این مسجد، گفت: 
امسال ما هیچیک از این مراســم را نداریم. در هاى این 
ساختمان بسته است و فقط نگهبانان امنیتى در نمازخانه ها 

و سالن اجتماعات در حال گشتزنى هستند.
با این حال، مســلمانان نیز مانند پیــروان دیگر ادیان، به 
اســتفاده از فناورى براى فائق آمدن بر چالش هاى ناشى 
از قرنطینه روى آورده اند. مراسم نماز و سخنرانى و دعا و 
قرائت قرآن شب ها از طریق فضاى مجازى پخش مى شود 
و جمع آورى کمک هاى مالى بــراى خیریه ها نیز به طور 
دیجیتالى انجام مى شود. همچنین از ویدئوکنفرانس  براى 

میزبانى مراسم افطار استفاده خواهد شد.

10 هزار دالر درآمد
 به ُیمن کرونا!

برگزارى مراسم افطار به 
صورت ویدئوکنفرانس

بازگشت به خانه شماره 10
   خبـر آنالیـن | یک رسـانه انگلیسـى از بازگشـت 
نخست وزیر انگلیس به رسـیدگى به امورات دولت خبر 
داد. روزنامه «سـاندى تلگراف» گـزارش داد: «بوریس 
جانسـون» نخسـت وزیر انگلیس که در حـال بهبودى 
یافتن از کروناسـت، پس از طـى دوره درمان و مرخص 
شـدن از بیمارسـتان به دفتر کارش در خانه شـماره 10 

خیابان داونینگ لندن بازگشته است. 

مورد عجیب کرونایى
   رکنا | پزشکان در ایران کروناویروس را در ریه هاى 
زنى 30 ساله و بدون هیچ عالمتى پیدا کردند. فرد مورد 
نظر در تهران بدون عالمت براى انجام آزمایش سى تى 
اسکن مراجعه کرده و ویروس کشـنده در ریه هاى وى 
دیده مى شود. این زن 30 ساله زندگى عادى خود را ادامه 

مى داد که سى تى اسکن گرفت.

10 هزار تخلف کرونایى
   ایسنا |  مشاور ستاد ملى کنترل کرونا در نامه اى به 
وزیر بهداشت و رئیس ستاد ملى مدیریت بیمارى کرونا از 
دریافت بیش از ده هزار گزارش مربوط به تخلفات کرونا 
از سراسر کشور در سامانه «سجام» خبر داد و تأکید کرد 
که گزارش تخلفات کرونا توسـط دادستان هاى سراسر 

کشور در دست پیگیرى و اقدام است.

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398 مربوط به قسمتی از امالك مهردشت 
بخش 15 ثبت اصفهان ،  علویجه 1 اصلی ، هسنیجه 2 اصلى ، دهق 4 اصلى که 
به موجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی 
است که در سه ماهه سوم سال 1398 تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از 
قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شود و 

در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 15 ثبت اصفهان

علویجه یک اصلى
پالك 5183 فرعى - آقاى صادق زمانى علویجه فرزند حسن  و خانم پروانه شفیعى 

علویجه فرزند خسرو بالسویه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 390/30 متر مربع.
پالك 5189 فرعى- آقاى ستار زمانى علویجه فرزند حسن ششدانگ قسمتى 
از یک باب خانه به مساحت 29/58 متر مربع که با ششدانگ پالك 807 فرعى 

توامًا تشکیل یکباب خانه را مى دهد .
هسنیجه دو اصلى 

پالك 1106 فرعى -  على صادقى فرزند محمد على ششدانگ یک درب باغ 
به مساحت 1468/85 متر مربع .

آگهى نوبتى ردیف ب :
علویجه یک اصلى

پالك 5197 فرعى–  مهدى ســلیمانى علویجه فرزند عباس در ششــدانگ 

یکباب مغازه که در آگهى نوبتى قبلى شــماره پالك فرعى اشتباهًا منظور و با 
همان اشتباه اظهارنامه تنظیم شده است که بایستى آگهى آن تجدید گردد . 

دهق چهار اصلى 
پالك 581 فرعى  - منور علیخانى فرزند حســین مالک دو دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک قطعه ملک ( انتقالى مع الواسطه از مستدعى ثبت ) که در آگهى 
هاى نوبتى قبلى نام خانوادگى احدى از مالکین اولیه و نام پدر ایشان نیز از قلم 

افتاده است که بایستى آگهى آن تجدید گردد . 
بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد 
مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف ب سی 

روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات و یا گواهی 
طرح دعوي مطابق قسمت اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 17 – قانون ثبت 
رفتار خواهد شد این آگهی نسبت به ردیف الف در دو نوبت به فاصله سی روز و 

نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر خواهد شد.
نشانى :سایت ادارى مهردشت - اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت

تلفن:42319010 
تاریخ انتشار نوبت اول:     دو شنبه       1399/02/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم:     پنجشنبه      1399/02/31

م الف:814963
کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/1/135

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم خانم مریم صادقیان دادخواستى به مبلغ 
160/000/000 ریال بطرفیت آقاى سجاد عزیزى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 10/99 در شعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامرده 
دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 99/03/10 ساعت 15/00 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 815651 

دبیر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /1/143
ابالغ ماده 105 اصالحى

شماره نامه : 139985602015000042 تاریخ ارسال نامه: 1399/01/17  آگهى موضوع تبصره 
یک ماده 105 آیین نامه اصالحى قانون ثبت 

بدین وسیله به خانم جهان آغا موسوى فرزند ســید محمد عیال مرحوم سید نصرالدین( مالک 
بهاى یک هشتم اعیانى ششدانگ پالك 184 فرعى از 1942 – اصلى(353/1 – اصلى) واقع 
در هاردنگ بخش 9 ثبت اصفهان) ابالغ مى نماید که یک هشــتم اعیانى پالك فوق توســط 
کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى گردیده که بهاى یک هشتم اعیانى ششدانگ پالك فوق 
الذکر به مبلغ صفر ریال ارزیابى گردیده چنانچه به مبلغ مذکور ادعا و اعتراضى دارید و در صورتى 
که مدعى تضییع حق مى باشید ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى به دادگاه صالحه 
مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این اداره ارائه نمایید.بدیهى است در صورتى که ظرف مدت 
مرقوم گواهى طرح  دعوى ارائه نگردد این اداره سند مالکیت پالك فوق را بدون استثناء چیزى از 
آن صادر خواهد نمود.م الف:815583 مصطفى شمسى- کفیل واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین 

شهر(لنجان)/1/144
مزایده اموال منقول

شماره : 972646 - اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 972646 
اجرائى موضوع علیه شرکت متین ســبز زاینده رود  و له خانم حدیث کوراوند بردپاره در تاریخ 
99/02/15 به منظور فروش یک دستگاه خودروى وانت سایپا 151 یخچالدار به شماره انتظامى 
43 936 ى 61 برنگ سفید روغنى مدل 1396 طبق مشخصات مندرج در نظریه کارشناس از 
ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان 
اطاق 320 برگزار نماید اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى جمعا به مبلغ 
493/000/000  ریال  (معادل چهل و نه میلیون و سیصد هزار تومان ارزیابى شده است . متقاضیان 
خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع شوند 
. مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا 
کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند 

که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به صورت چک تضمینى در وجه اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى فالورجان ارائه نمایند با انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشنهادى 
در مهلت مقرر ده درصد قیمت پیشنهادى ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد م/الف :  815562  

دادورز اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان/1/133
اخطار اجرایى

شــماره 98/ 686 مشــخصات محکوم علیه 1- محســن معرفاوى 2- معصومه معرفاوى  - 
مشخصات محکوم له اصغر جعفرى فرزند مرتضى شغل آزاد به نشانى کلیشاد خیابان مطهرى 
جنب بســیج محکوم به- به موجب رأى شــماره 1337 تاریخ 98/10/11 حوزه 5 شوراى حل 
اختالف شهرستان فالورجان به موجب رأى غیابى تاریخ 98/10/11 شعبه قضایى دادگاه عمومى 
فالورجان که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى 
و انتقال سند یک دستگاه سوارى پراید با شماره انتظامى 769 ب 12 ایران 24 بنام محکوم له و 
پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت .ماده  34 قانون اجراى احکام همینکه اجراییه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریح اعالم نماید . م الف: 811976 دفتر شعبه 

پنجم مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/1/134 
حصر وراثت

خانم نازنین موجودى زمانى به شــماره شناسنامه 7827 با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 99 / 10 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان مجید عیسى پورمعروف فرزند یاسر  بشناسنامه شماره 1568 در تاریخ 23 / 1 / 
1399 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – نازنین موجودى زمانى  نام پدر غالم 
عباسى شماره شناسنامه 7827 نسبت با متوفى مادراینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى 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 

. 815522 /م الف –شاه نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/1/157
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1- عقیل عزیزى فرزند اکبر 2 – سعید رضایى مجهول المکان و محکوم له امید 
نیرو فرزند غالمعلى بنشانى اصفهان خیابان فردوسى به موجب راى شماره 618 تاریخ 17 / 9 / 
98  حوزه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است 
صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 185 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 500 / 77 / 
3 ریال هزینه دادرسى الصاق تمبر و پرداخت خســارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام از تاریخ صدور چک 30 / 10 / 97 لغایت زمان پرداخت در 
حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرسى و هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه است 

ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد صریحا اعالم نماید   815578 /م الف.  مجتبى رضوانى  -  قاضى شعبه دهم  حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/1/158
مزایده

 در پرونده کالسه 1794/98 ش اجراى 2 و به موجب دادنامه 459 مورخ 97/4/9 شعبه چهارم 
علیه شرکت زرین اپادانا به مدیریت علیرضا احمدى محکوم است به پرداخت 800000 تومان 
بابت  نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت  و همچنین مبلغ 18065929 تومان بابت طلب و 
هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له حمید رضا حسین خانى که از طریق اجراى احکام 
مدنى شهرستان نجف آباد مقدار هزار و دویست گرم (1200 گرم) محصول زعفران استان خراسان 

معاینه به عمل آورده و پس از طبقه بندى نتیجه به شرح ذیل مى باشد:
الف : مقدار 742 گرم زعفران درجه یک به مبلغ 70490000 ریال ب: مقدار 375 گرم محصول 
زعفران درجه دو به مبلغ 35625000 ریال به مقدار 83 گرم محصول زعفران موســوم به دختر 
پیچ به مبلغ 5395000 ریال توزین شد بهاى فعلى محصول زعفران ارایه شده به مقدار 1200 
گرم در مجموع به مبلغ یکصد و یازده میلیون و پانصد و ده هــزار ریال (111510000)  ارزیابى 
و اعالم گردیدباتوجه بــه مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى 
اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقــى نجف آباد درتاریخ 99/2/29 ســاعت 10 
صبح  در همان محل اجراى احکام حقوقى میباشــد. برنده مزایده شــخصى است که از قیمت 
کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
110100004061012907670593واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. 818393/م الف مدیراجراى احکام 2 شوراى حل اختالف نجف آباد/1/159
مزایده

 شماره پرونده : 9609983731500831 شماره بایگانى :970330در پرونده کالسه 970330 
اجرایى و به موجب دادنامه 1118-960 صادره از شعبه پنجم  عمومى نجف آباد محکوم علیهم 
اجرایى آقایان 1- محســن اله وردى مارکده فرزند اســماعیل  2-  عباس مقامى فرزند صفدر 
بصورت تضامنى محکومنــد به پرداخت 906/092/288 ریال بابــت محکوم به و هزینه هاى 
دادرســى و غیره در حق محکوم له محمد حجتى و  مبلغ 22/500/000 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طرف محکوم علیه محسن اله وردى خودروى سوارى 405 جى ال 
ایکس به شماره انتظامى 43 ج 727 ایران 23 به عنوان مال معرفى و توقیف و تحویل پارکینگ 
ایثار 2 گردیده و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مجید کیان ارثى  به شرح ذیل 

ارزیابى گردیده است: خودروى فوق مدل 90 به رنگ متالیک نقره اى فاقد بیمه نامه و شیشه ها 
ســالم و جلو خودرو تصادفى و دور رنگ و بدنه خش دارد و دوگانه سوز و الستیکها 30 درصد به 
مبلغ 430/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1399/02/15 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به 
حساب سپرده دادگسترى نجف آباد واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 
آورد. 811538/م الف دادورز شعبه دوم اجراى احکام مدنى دادگسترى نجف آباد- سید منصور 

شکرالهى یانچشمه/1/160
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان اسماعیل زمانى با وکالت فهیمه خلیلى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه وجه به 
طرفیت خوانده حسین هارون رشیدى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 1118/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 99/3/6 ساعت 9/30 
صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى 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 دادرسى 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. 818511/ م الف شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1/161

ابالغ وقت دادرسى
 خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به خواسته مطالبه چک و خسارات به 
طرفیت خوانده میر هدایت موسوى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 98/738 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/3/7 ساعت 
9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در یکى از روزنامه هاى 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 دادرسى 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. 811586/  م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/1/162

روى موج کووید-19

با تشدید گمانه زنى ها درباره منشأ ویروس کرونا در 
جهان و اتهام زنى هاى آمریکا به چین، مســئوالن 
آزمایشگاه شــهر ووهان هر گونه دست داشتن این 

مرکز در ایجاد کرونا را رد کردند.
«یوان ژیمینگ»، نایب رئیس «بنیاد ویروس شناسى 
ووهان» در مصاحبه با شــبکه «CGTN» چین 
ادعاها درباره دست داشتن این مرکز آزمایشگاهى در 
ایجاد و شیوع ویروس کرونا را «تئورى توهم توطئه» 
خواند. بنا بر گزارش «ان بى ســى نیوز»، وى معتقد 
است که بیان تئورى توهم توطئه درباره دست داشتن 
بنیاد ویروس شناســى ووهان به منظور گیج کردن 

مردم درباره منشأ ویروس کرونا طراحى شده است.
طبق گزارش این رسانه آمریکایى، اولین بارى است 
که یک مســئول بنیاد ویروس شناســى ووهان به 
صورت علنى درباره شیوع کرونا و اتهام هاى مطرح 

شده علیه این مرکز صحبت مى کند.
ژیمینگ ادامه داد: «به عنوان افرادى که کارشــان 
مطالعه ویروس است، ما دقیقًا مى دانیم که چه نوع 
تحقیقى در این بنیاد در جریان اســت و چطور بنیاد 
ویروس ها و نمونه ها را مدیریت مى کند. ما از همان 
ابتدا گفتیم که اصًال به هیچ وجه امکان ندارد که منشأ 

این ویروس ما باشیم.»
نایب رئیس بنیاد ویروس شناسى ووهان البته اعالم 
کرد که به دلیل استقرار این مرکز در ووهان ممکن 
است برخى فکر کنند ویروس کرونا با بنیاد ویروس 

شناســى ووهان مرتبط باشــد امــا اقدامات برخى
 طرف ها در گمراه کردن عامدانه مردم کار اشتباهى 

بوده است.
شبکه «ان بى ســى نیوز» گزارش داد: «براى چین 
ریشه ویروس (کرونا) به یک موضوع سیاسى حساس 
بوده اســت چرا که "ویروس چینــى" یا "ویروس 
ووهان" خواندن آن توسط "دونالد ترامپ" و دیگر 

مقام هاى دولتش چین را عصبانى کرده است.»

طبق گزارش این رسانه آمریکایى، جامعه اطالعاتى 
آمریکا در حال بررسى احتمال این موضوع است که 
آیا ویروس کرونا به صورت تصادفى از دل آزمایشگاه 
ووهان که در حال تحقیق بیمارى ها روى خفاش ها 

بوده، بیرون آمده باشد.
مقام هاى کنونى و ســابق اطالعاتى آمریکا به این 
شــبکه خبر دادند، ســازمان هاى جاسوسى آمریکا 
دخالت بشر در ســاخت ویروس کرونا را رد کرده اند 

اما گفته اند که دانشمندان مرکز آزمایشگاهى ووهان 
روى ویروس کرونا تحقیقاتى انجام داده بودند و به 
همین دلیل در حال بررســى این احتمال هستند که 
شاید یکى از پرسنل این مرکز تصادفى به کرونا مبتال 
و این ویروس را به این مرکز آورده باشد. یکى از این 
مقام هاى اطالعاتى آمریکایى که نخواســت نامش 
فاش شود، در این باره گفت: «این یک احتمال است 

البته محتمل ترین احتمال نیست.»

اولین اظهار نظر مسئوالن چینى در پاسخ به ادعاى آمریکا

خبرگزارى رسمى موریتانى اعالم کرد که با بهبود آخرین فرد مبتال، آزمایشگاه ووهان: ما کرونا را نساخته ایم!
این کشور از ویروس کرونا پاك شده است.

این خبرگزارى شنبه شب اعالم کرد که بررسى هاى روز شنبه در مورد 
یک دانشجوى موریتانیایى بازگشــته از فرانسه بود که بدون داشتن 
عالئم، تســت کروناى وى مثبت بوده است اما مشخص شد که او به 
این ویروس مبتال نیست. این خبرگزارى با اشاره به اینکه این دانشجو 
به مدت 14 روز در قرنطینه مى ماند، افزود با بهبودى آخرین مورد مبتال 

به کرونا و فوت یک مورد، این کشور از کرونا پاك شده است.
موریتانى هفت مورد ابتال به ویروس کرونا را از زمان شیوع آن در ماه 

گذشته میالدى تا 9 آوریل جارى (21 فروردین) ثبت کرده بود.

نخستین کشور عربى مدعى
 پاك شدن از کرونا شد

یکى از دغدغه هاى مسئوالن وزارت بهداشت در کنترل و مهار ویروس 
کرونا در کشور، مصادف شدن موج تازه اى از بیمارى آنفلوآنزاست. زیرا، 
آنطور که معاون کل وزارت بهداشت پیش بینى کرده است امسال با 
پیک آنفلوآنزا مواجه مى شــویم، زیرا این بیمارى هر ده سال یک بار 
شیوع گسترده دارد و با توجه به بررسى هاى کارشناسى امسال زمان 

پیک ده ساله است.
حاال به نظر مى رسد با توجه به شیوع کرونا ویروس و احتمال همزیستى 
با این بیمارى، باید از هم اکنون به فکر تدابیــرى براى جلوگیرى از 
افزایش مــوارد ابتال به این دو بیمارى ویروســى خطرناك بود. زیرا، 
شدت آنفلوآنزا کمتر از کووید 19 نیست و اگر قرار باشد پیک آنفلوآنزا 
در پاییز آغاز شود و بیمارى کرونا نیز ادامه داشته باشد، مى توان حدس 
زد که امسال، پاییز و زمستان سختى را در بحث بیمارى هاى ویروسى 

خواهیم داشت.

از حاال به فکر فصل سرما باشیم
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این روزها همه ما ناخودآگاه آشفته ایم، نگرانی براي آینده و فکر گذشته 
که شاید قدرشان را ندانسته ایم امان مان را بریده است. دلتنگیم، برخی از 
ما عزادار عزیز از دست رفته اي هستیم و در یک کالم حالمان خوب نیست.

امیرحسین آخوندي، روانشــناس درباره پیامدهاي ناشی از اضطراب و 
استرسی که این روزها در پی شیوع کرونا در افراد ایجاد شده است گفت: 
یکی از دالیل اصلی وقوع جرائم خشــن به ویژه آن دسته از جرائمی که 
فاقد انگیزه و قصد قبلی است، مانند نزاع، درگیري و ... استرس و به تبع 
آن کاهش آستانه تحمل افراد است. بنابراین باید مراقب باشیم اضطراب 
و استرس ناشی از کرونا و اخبار آن، آســتانه تحمل ما را کاهش ندهد و 

اصطالحاً تاب آوري ما باال باشد.
وي با اشــاره به یک لطیفه دربــاره ماندن در خانه اظهــار کرد: یکی از 
لطیفه هایی که در این مــدت درباره در خانه ماندن شــنیدم این بود که 
«انجمن بانوان از حضور آقایان در منزل شکایت کرده و گفته بودند که ما 
تحمل این حجم از زندگی مشترك را نداریم، چرا که قبل از ازدواج گفته 
بودند همسرتان صبح می رود سرکار و شب باز می گردد اما حاال این همه 

ساعت در کنار هم بودن در توان ما نیست».
در این لطیفه که البته جمالت آن قابل تأیید نیست، موضوعی نهفته که 
واقعیت دارد و آن موضوع این اســت که ما واقعًا براي این همه ساعت 
زندگی درکنار همسر، پدر، مادر، خواهر و برادر، آن هم در یک محیط بسته 
آمادگی نداشتیم و البته دلیلی هم نداشــته که چنین آمادگی اي را داشته 
باشیم، چرا که هیچکس فکرش را هم نمی کرد که روزي به علت شیوع 

یک بیماري خانه نشین شود. 
وي با بیان اینکه این حضــور در خانه آن هم در میــان حجمی از اخبار 
نگران کننده پیرامون کرونا و نیز نگرانی از معیشــت و آینده شغلی شان 
اســترس زیادي را به افراد وارد می کند، گفت: بنابراین ممکن است که 
توجه به جدید بودن این تجربیات مشکالتی به وجود بیاورد که شاید تا 
به حال با آن دست و پنجه نرم نکرده بودیم. در این شرایط آدم ها ممکن 
است ناخوش باشند یا عصبی شوند و این امري طبیعی است، اما باید توان 
مدیریت آن را داشته باشیم تا منجر به بروز رفتارهاي جبران ناپذیر نشود.

این روانشناس ادامه داد: برخی افراد هم که در سنین جوانی و بلوغ قرار 
دارند به طور طبیعی در این سنین دوستان از خانواده مهمتر می شوند. حاال 
تصور کنید که با شرایط موجود این دسته از افراد نمی توانند دوستان خود را 
ببینند یا خیلی کم می بینند اما در هر حال نمی توانند تفریحات همیشگی 
خود را داشته باشند و این تغییرات قطعاً برایشان اذیت کننده است، چرا که 
آنها در سن بلوغی هســتند که تصور می کنند فقط همسن و سال هاي 

خودشان رفتارشان را درك می کنند.
 آخوندي درباره اینکه در شرایط فعلی چه اقداماتی باید انجام شود تا این 

اضطراب ها به رفتارهاي پرخطر و خشن بدل نشــود، گفت: در شرایط 
موجود چند نکته قابل تأمل می تواند تا حد بســیاري این همزیســتی را 
جذاب و مسالمت آمیز کند. باید توجه داشته باشیم برخی اتفاقات هست 
که نباید در این شرایط رخ بدهد و برخی موضوعات باید رعایت شود که 
فضا دلچسب تر شــود و حداقل اصطکاك را ایجاد کند. باید دقت داشته 
باشیم که در طول این مدت به دلیل برخی از حرف هاي زده شده و رفتار ها 
ممکن است شریک زندگی مان به اندازه اي ناراحت شود که حرف یا رفتار 

ما در وجودش حک شود.
وي ادامه داد: در این شــرایط که همه ما به علت ماندن در خانه بســیار 
مستعد افسردگی هستیم و به لحاظ شســتن و توجه به جزئیات مستعد 
وسواس هستیم برخی رفتار ها به یاد می ماند و در ذهن فرد مقابلمان حک 
می شود. پس این را در نظر داشته باشیم که این روزها، روز انجام بعضی 

از کارها نیست:
1- این روزها روزهاي مناســبی براي انتقاد کردن از اعضاي خانواده و 
شریک زندگی نیست آن هم انتقادي که طرف مقابل را رنجیده خاطر کند.
2- این روزها، روزهاي خوبی براي تحقیر کردن نیست، این موضوع را 
فراموش نکنیم که حتی اگر کوچک کردن فردي با قصد شوخی است روز 
خوبی را براي آن انتخاب نکرده ایم و نباید در این شرایط اطرافیان مان را 

به واسطه اشتباه آنها کوچک کنیم.
3- این روزها، روز هاي خیلی خوبی براي بی تفاوتی نســبت به دیگران 
نیست، این مسئله را در نظر داشته باشید که اگر شما در خانه هستید هر 
چقدر تعداد افراد خانواده کمتر باشــد اصطکاك بیشتر می شود. بنابراین 
روز هاي خوبی براي بی تفاوت بودن نسبت به یکدیگر و گوش نکردن به 

حرف هاي یکدیگر نیست.
4- این روز ها اصًال موقعیت مناسبی براي تیم کشی و یارکشی نیست، چرا 
که باعث دو دستگی می شود، آن هم در شرایطی که شما فقط یکدیگر را 
دارید. بنابراین تیم کشی باعث ایجاد فضاي اجتناب کردن از همدیگر شود.
5- این روز ها به هیچ وجه روز هاي خوبی براي خرده فرمایش ها نیست و 
اگر قرار است چیزي را در طرف مقابلمان اصالح کنیم بهتر است این اتفاق 

را به زمان دیگري موکول کنیم.
6- این روزها، روزهاي خوبی نیســت که خاطرات بد گذشته را زیر و رو 

کنیم، چرا که تا حد زیادي فضا را ناامن می کند.
7- این روزها، روزهاي خوبی براي ســختگیري در روابط نیست. براي 
مثال همه ما زمانی که به مســافرت کوتاه مــدت می رویم تمام تالش 
خود را انجام می دهیم تا از جدل یا مجادله اجتناب کنیم، هیچ وقت سعی 
نمی کنیم خیلی سخت بگیریم یا حرفی بزنیم که طرف مقابل یا خودمان 

معذب شویم.

گرسنگى یک احساس پیچیده است که تنها به طور غیرمستقیم با نیاز به غذا مرتبط مى شود. درواقع نیاز بدن به غذا، گرسنگى نامیده مى شود. واژه گرسنگى اغلب 
به معناى آمادگى بدن براى دریافت غذاست. پس ازاینکه معده خالى شد احساس گرسنگى به وجود آمده و نیاز به دریافت غذا به وجود مى آید.

وقتى گرسنه هستیم، اسید هیدروکلریک که در معده خالى ما ترشح مى شود مى تواند به اسفنکتر تحتانى مرى (دریچه اى که باالى معده را بسته نگه مى دارد) 
آسیب بزند. دقیقاً همین اتفاق وقتى که استفراغ مى کنیم رخ مى دهد و حالت تهوع را تشدید مى کند.

گرسنگى همچنین مى تواند ناحیه اى در قسمت تحتانى مغز که با حالت تهوع ارتباط دارد را در ساقه مغز تحریک کند. این بخش از مغز، سموم باکتریایى را در 
خون کشف مى کند و در واکنش به مسمومیت غذایى ما را وادار به استفراغ مى کند. همچنین به دالیلى اگر وقتى قند خون بسیار پایین باشد، گاه ممکن است 

عالمت غلطى به این قسمت مغز فرستاده و باعث بروز حالت تهوع شود.

چگونه آستانه تحمل خود را 
افزایش دهیم؟

علل لرزش دست ها چیست؟

استاد دانشگاه علوم پزشکى شهیدبهشــتى با بیان اینکه قرمزى و یا التهاب چشم مى تواند از 
نشانه هاى تهاجم ویروس کرونا باشد، گفت: ترشحات اشکى دقیقًا همانند مخاط بینى عامل 

انتقال کروناست.
دکتر مرتضى انتظارى با اشاره به راه هاى انتقال ویروس کووید 19 از طریق چشم، اظهار کرد: 
کرونا چشم ها را از طریق ورم ملتحمه، همراه با قرمزى، اشک و سوزش چشم درگیر مى کند. 
حتى بیمارانى داشته ایم که مدت ها صرفًا با این عوارض درگیر بوده اند و بهبودى در وضعیت 
چشمى ایجاد نشده و این ورم، التهاب و سوزش به صورت بیمارى ادامه دار این افراد را درگیر 
کرده است. وى با بیان اینکه ترشحات اشکى مبتالیان به کرونا به قطعیت مى تواند عامل انتقال 
این ویروس باشد، تأکید کرد: از تماس نزدیک با مبتالیان باید پرهیز کرد؛ چرا که این بیمارى 
صرفاً از طریق عطسه و سرفه فرد مبتال منتقل نمى شود بلکه ترشحات اشکى نیز مى تواند عامل 

مهمى براى انتقال ویروس کرونا محسوب شود.
این استاد دانشگاه گفت: ترشحات اشکى دقیقاً همانند مخاط بینى مى تواند عامل انتقال ویروس 
کووید 19 باشد، بنابراین در محیط هاى عمومى هرگز به چشمان خود دست نزنید و شستشوى 
مکرر دست ها را فراموش نکنید. انتظارى با بیان اینکه محافظت از چشم ها تا پایان ریشه کنى 
پاندمى کرونا ضرورت دارد، توصیه کرد: اگر مجبورید در محل هاى عمومى و یا تجمعات حاضر 
شــوید این موضوع را به خاطر داشته باشید که صحبت کردن، عطســه کردن و به طور کلى 
ترشحات افراد مبتال مى تواند شما را بیمار کند، بنابراین استفاده از شیلدهاى محافظ چشم در 

محیط هاى شلوغ، آلوده و پرتراکم ضرورت دارد.
وى با بیان اینکه قطرات آزاده شده توسط ناقلین ممکن است تا فاصله بیش از 2 مترى هم خطر 
انتقال داشته باشد، خاطرنشان کرد: سعى کنید فاصله حداقل 2 مترى خود را با افراد رعایت کنید.

التهاب چشم هم 
مى تواند از نشانه هاى تهاجم کرونا باشد

شیر در کنار فوایدى که براى سالمت دارد، مى تواند عامل برخى مشکالت سالمت نیز باشد. 
اگر هرکدام از شرایط سالمت زیر را دارید، در مصرف شیر احتیاط کنید.

   خستگى همیشگى: شیر حاوى مولکول هاى آرام بخشى است که خواب را القا مى کنند؛ 
اما این به این معنا نیست که شیر باعث مى شود خواب خوبى هم داشته باشید. از آنجا که هضم 

شیر دشوار است، تالش بدن براى تجزیه آن، بدن را خسته و چرخه خواب را مختل مى کند.
  آکنه: مطالعات متعددى نشان مى دهند شیر کم چرب شدت آکنه را در نوجوانان و جوانان 

افزایش مى دهد.
    درد و گرفتگى ماهیچه ها: از آنجا که شیر بســیار اسیدى است، مى تواند ایجاد کننده 
التهاب باشد و به مفاصل و ماهیچه ها آسیب برســاند. اگر ورزش مى کنید و معموًال از مشکل 

گرفتگى ماهیچه ها رنج مى برید، مصرف لبنیات را کاهش دهید.
    آلرژى و مشکالت پوستى: به دلیل بروز عالئــم اولیه مشابه مانند یبوست، اسهال و 

کولیک، آلرژى ناشى از شیر گاهى با عدم تحمل الکتوز اشتباه گرفته مى شود.
    استخوان هاى شکننده: کلســیم براى رشد و ســالمت اســتخوان ها بــه ویژه در 
کودکى مهم اســت. اما همه محصوالت لبنى-به طور کلى پروتئین هاى حیوانى - اســیدى 
هستند و باعث کاهش دریافت کلسیم مى شــوند. نتایج یک مطالعه نشــان مى دهد، خطر 

شکستگى اســتخوان در زنانى که روزانه سه لیوان یا 
بیشتر شیر مى نوشند، بیشتر است.

    مقاومت به دارو: اگرچه شــیر 
به خودى خود نقشى در این زمینه 

ندارد، اما آنتى بیوتیک هایى که به 
گاوها داده مى شود ممکن است 
به طور غیرمســتقیم بر سالمت 
شــما تأثیر بگذارد و باعث ایجاد 

باکترى هاى مقاوم به آنتى بیوتیک 
شــود. اگر مى خواهید سریع تر در 

زمان ابتال به بیمارى هــا بهبود پیدا 
کنید، در مصرف لبنیات 

احتیاط بیشترى کنید.

چه کسانى باید 
در مصرف شیر احتیاط کنند

حمید خاکباز، متخصص روانشناسى گفت: نگرانى در مورد ویروس کرونا اخیراً موجب 
بى خوابى و بیدارى هاى شبانه مردم شده است. درحقیقت ویروس کرونا در این برهه 
زمانى وارد روان افراد جامعه شده است و این امر براى خواب پیغام خوبى نیست. در واقع 
ورود ویروس کرونا به روان مردم منجر به بى خوابى آنها شده است و حتى در بعضى موارد 

باعث شده است که مردم کابوس کرونا را ببینند.
او افزود: در نمونه هاى گزارش شده شــاهد بوده ایم که به عنوان مثال افراد در خواب 
شبانه، خود را در یک فروشگاه تصور مى کنند؛ در حالى که از ماسک و دستکش استفاده 
نکرده اند یا اینکه فاصله گذارى اجتماعى را در وسایل حمل و نقل عمومى و مسیرهاى 
پرتردد رعایت نکرده اند؛ در این لحظات ممکن است فرد با نگرانى از خواب بیدار شود 
و از عدم انجام کارهاى ایمنى و بهداشتى احساس ناراحتى کند. در نتیجه این موضوع 

باعث بى خوابى افراد مى شود.
خاکباز درخصوص ارتباط بین خواب و اضطراب بیان کــرد: در واقع در حیطه موضوع 
روانشناسى مى توانیم بگوییم از زمان همه گیرى ویروس کرونا زندگى تمام افراد جامعه 
دچار تغییر شده و یک شک و تردید در خصوص ابتال به ویروس کرونا موجب اضطراب و 
ترس مردم شده است؛ بنابراین وجود هر نوع ترس، استرس و نگرانى مى تواند آشفتگى 

در خواب را ایجاد کند.
متخصص روانشناسى بیان کرد: در آشفتگى خواب با یک الگوى نابهنجار مواجه هستیم 
که کارکرد ذهنى، جســمى و هیجانى انســان ها را دچار اختالل مى کند و استرس و 

اضطراب موجود، بى خوابى هاى شبانه افراد را افزایش مى دهد.
خاکباز اظهار کرد: دالیل دیگر مانند نگرانى از آلوده شــدن خود و اعضاى خانواده به 

ویروس، وسواس، ترس هاى مالى و استرس هاى زندگى شخصى در بى خوابى هاى 
شبانه مؤثر هستند که محرومیت از خواب هاى شبانه بسیار نگران کننده است؛ زیرا خواب 
مختل شده سیستم ایمنى بدن را ضعیف مى کند، در واقع بدن ما را در برابر ویروس آسیب 

پذیرتر مى کند. اما کیفیت و خواب مناسب بدن ما را در برابر ویروس مقاوم مى کند.
باید به این نکته توجه داشت که با قرنطینه خانگى ســاعت خواب خود را کامًال تغییر 
داده ایم و حتى مشاهده مى شود بعضى افراد از شب تا صبح بیدار هستند و روزها را براى 
خواب و استراحت انتخاب مى کنند، این در حالى اســت که تغییر چرخه خواب شبانه 
روز از لحاظ روانشناسى مورد تأیید نیست و خسارات جبران ناپذیرى به روان خود وارد 
مى کنیم، بنابراین توصیه هاى مشاوران و متخصصان روانشناسى را براى تنظیم ساعت 

خواب جدى بگیریم.

دست هاى لرزان تنها به سنین باال و سالمندى مربوط نمى شود، بلکه وجود برخى عوامل هم 
مى توانند عالئمى، چون لرزش دست ایجاد کنند. 

    یکى از علل لرزش هاى دست که گاهى افراد با آن مواجه مى شوند، کم خوابى است.
   کافئین از جمله مواد تحریک کننده اعصاب به شــمار مى رود که مصرف بیش از حد آن در 
طول روز مى تواند سیســتم عصبى بدن را تحت تأثیر خود قرار دهد و باعث لرزش اندام ها به 

ویژه دست ها شود. 
   یکى از عوارضى که در برخى داروها مشاهده مى شود، لرزش و بى ثباتى دست هاست. معموًال 
داروهایى که براى کنترل و درمان آسم و میگرن مورد اســتفاده قرار مى گیرد و نیز داروهاى 

مسدودکننده سروتونین، این عملکرد را به دنبال دارد و لرزش دست ها را ایجاد مى کند.
    سیگار حاوى نیکوتین است که با ورود به جریان خون بدن، ضربان قلب را باال مى برد. این 

حالت معموًال با افزایش استرس و لرزش دست ها همراه مى شود.
    اگر جزو آن دسته افرادى هســتید که در رژیم غذایى خود گوشت، شیر، ماهى یا تخم مرغ 
نمى گنجانید، مطمئن باشید که دچار کمبود این ویتامین هستید. یکى از نشانه هاى پایین بودن 

میزان ویتامین B12 در بدن لرزش دست ها و پاهاست.
    از استرس هاى شغلى و مالى گرفته تا مشکالت عاطفى و نگرانى نسبت به سالمتى خود و 

دیگران ممکن است استرس هایى را در بدن ایجاد کند که نتیجه آن لرزش هاى دست باشد. 
    افت قند خون به طور طبیعى باعث بروز واکنش استرسى در بدن شده و لرزش هایى را در 

اندام ها به ویژه دست ها ایجاد مى کند.
    زمانى که غده تیروئید پرکار مى شود، سرعت همه اندام هاى بدن افزایش مى یابد و به تبع 

آن، دست ها هم حرکات تندترى پیدا مى کنند و در طول روز مى لرزند.
    لرزیدن دســت ها یکى از عالئم اختالالت کبدى محسوب مى شود که یکى از شایع ترین 

آنها بیمارى «ویلسون» است. 
    اگر فردى ســابقه ضربه مغزى یا جراحت مغزى ضربه اى داشته باشد، ماهیچه هاى دست 

ممکن است گاهى حرکات بى ارادى از خود نشان دهند. 
    یکى از شایع ترین علل لرزش هاى دست به ویژه در سنین باال، ابتال به بیمارى پارکینسون 
است. بســیارى از مبتالیان به این بیمارى در مراحل ابتدایى بیمارى لرزش هاى خفیفى را در 

دست ها و حتى پاها یا تنها یکى از انگشتانشان احساس مى کنند. 
    یکى دیگر از بیمارى هایى که در لرزش دست ها نقش دارد، ابتال به بیمارى ام اس است. 

کابوس هاى شبانه عصر کرونا

چرا هنگام گرسنگى شدید، حالت تهوع مى گیریم؟ 

 مهم اســت. اما همه محصوالت لبنى-به طور کلى پروتئین هاى حیوانى - اســیدى
 و باعث کاهش دریافت کلسیم مى شــوند. نتایج یک مطالعه نشــان مى دهد، خطر

گى اســتخوان در زنانى که روزانه سه لیوان یا
شیرمى نوشند، بیشتر است.

اومتبه دارو: اگرچه شــیر 
ى خود نقشى در این زمینه 

ما آنتى بیوتیک هایى که به 
اده مى شود ممکن است 
غیرمســتقیم بر سالمت 
تأثیر بگذارد و باعث ایجاد 

 هاى مقاوم به آنتى بیوتیک 
اگر مى خواهید سریع تر در 

تال به بیمارى هــا بهبود پیدا 
مصرف لبنیات  ر

بیشترى کنید.

باورهاى نادرستى در مورد کرونا وجود دارد که هر یک از ما بعضى از آنها را شنیده ایم و بدون 
تحقیق زیادى هم به آنها باور داریم. ترس ها و تصورات غلط به صورت آنالین گسترش مى یابد. 

در مورد این باورها بیشتر بخوانید.
باور غلط: خوردن سیر به درمان کرونا کمک مى کند

سیر یک ماده غذایى سالم و ضدمیکروب است اما هیچ نشانه اى در مورد مبارزه آن با کرونا یا 
همان کووید 19 وجود ندارد.

باور غلط: واکسن آنفلوآنزا باعث محافظت از ما در برابر کرونا مى شود
واکسن هاى ضدآنفلوآنزا در برابر این ویروس ما را محافظت نمى کنند. این ویروس بسیار جدید 

است و واکسن مخصوص آن هنوز در دست تحقیقات است.
باور غلط: شستشوى بینى با نمک براى دفع کرونا مؤثر است

هیچ مدرکى دال بر مؤثر بودن شستشوى بینى با نمک وجود ندارد که نشان دهد مردم با این کار 
از عفونت و ویروس کروناى جدید محافظت شده اند.

باور غلط: اسپرى کردن الکل یا کلر در بدن مى تواند ویروس را از بین ببرد
اسپرى کردن الکل یا کلر در بدن شما ویروس را از بین نخواهد برد.

باور غلط: آنتى بیوتیک ها در جلوگیــرى و معالجه ویروس کروناى جدید مؤثر 
هستند

آنتى بیوتیک هاى متفاوتى براى انواع بیمارى ها و عفونت ها تجویز مى شوند. این نوع ویروس 
جدید کرونا به هیچ کدام از آنتى بیوتیک هاى موجود جواب درمانى نداده است.

باور غلط: آب و هواى گرم در درمان کرونا مؤثر است
طبق گفته سازمان بهداشت جهانى این عامل مؤثر نیســت و ویروس در دماهاى متفاوت به 

حیات خودش ادامه مى دهد.
باور غلط: سفارش کاال از خارج از کشور افراد را بیمار مى کند

محققان در حال مطالعه روى کرونا هستند و چونگى آلوده شدن افراد هستند. در همین رابطه 
سازمان بهداشت جهانى مى گوید، احتمال ابتال به کووید 19 از یک بسته تجارى وجود ندارد زیرا 
چند روز سفر کرده است و در دما و شرایط مختلف قرار گرفته است. براى اطمینان از آن مى توانید 

به سادگى بسته را با الکل ضدعفونى کنید.

7 باور غلط در مورد کرونا
 که زبان به زبان مى چرخد



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

مسلمان از خیانت بیزار از خداى تعالى خواستار یکى از این دو خوبى 
است: یکى آنکه دعوت حق را اجابت کند و نزد او رود، که هر چه در 
نزد خداوند است ، خیر اوســت . دیگر آنکه ، در این جهان روزى اش 
عطا کرده و صاحب زن و فرزند و مال و منال بود. و در عین حال ، دین 
و حیثیت و شرف او هم در امان مانده اســت . مال و فرزندان کشته این 
جهان اند و عمل صالح کشــته آخرت اســت و بســا باشــد کــه خداوند 

موال على (ع)این هر دو نعمت را نصیب مردمانى کند. 
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مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى 
کیفى احداث ساختمان شعبه فریدن را با مشــخصات زیر به پیمانکاران داراى صالحیت که داراى 

سوابق کارى پیرامون موضوع مناقصه باشند واگذار نماید.
1-نام و نشــانى مناقصه گذار: بانک کشاورزى به نشــانى اصفهان خیابان مطهرى مدیریت بانک 

کشاورزى استان  اصفهان
2- مشخصات پروژه: احداث ساختمان شعبه فریدن با زیربناى حدود 865 مترمربع در سه طبقه

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانت نامه بانکى ( به غیر از بانک کشاورزى) 
داراى حداقل 3 ماه اعتبار ویا فیش واریزى نقدى به حساب بستانکاران داخلى بانک کشاورزى شعبه 

اصفهان به میزان 1300000000 ریال(یک میلیارد و سیصد میلیون ریال)
4-محل،زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه:

از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 99/1/30 تا ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 99/2/7 با مراجعه به وب 
سایت سامانه تدارکات الکترونیکى دولت( ستاد)

-الزم است از تمامى اسنادى که از وب سایت توسط پیمانکار دریافت مى گردد کپى گرفته شده و پس 
از مهر و امضا مجاز توسط پیمانکار در مهلت مقرر در سامانه بارگذارى گردد.

5- محل،زمان و مهلت تحویل پیشنهادها:
از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 99/2/8 تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 99/2/18 به نشانى 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت( ستاد)
6-تاریخ و محل برگزارى جلسه گشایش مدارك: گشایش مدارك ارزیابى کیفى ساعت 10 صبح روز 
شنبه مورخ 99/2/20 در نشانى اصفهان خیابان مطهرى مدیریت بانک کشاورزى طبقه سوم سالن 

اجتماعات و اسناد مناقصه ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 99/2/24 در همان مکان
7-مدارك الزم براى دریافت اسناد:

الف:فیش واریزى به مبلغ 1000000 ریال به حساب شماره کمیسیون معامالت استان اصفهان به شماره 
630706019 نزد شعبه اصفهان قابل پرداخت در تمامى شعب بانک کشاورزى

م الف: 818643

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 با ارزیابى کیفى شعبه فریدن

مدیریت  شعب بانک کشاورزى استان اصفهانمدیریت  شعب بانک کشاورزى استان اصفهان

نوبت اول

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور


