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بیماران کرونایى و عوارض گوارشىآشتى پرندگان مهاجر با گاوخونىرقم دستمزد محمدعلى کشاورز از فیلم «کمال الملک»کادر درمان در دست تعدیل است، مزاحم نشوید! 16 منهاى 3 خواهان پایان مسابقات سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نوبرانه 
بخورید، اما 

با احتیاط

بازگشایى سینما هاى اصفهان، شاید عید فطر
3

3

3
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متقاضیان بیمه بیکارى به
 66 هزار نفر رسید

وزیر بهداشت: از برخى 
شهروندان گله دارم

شرایط بازگشایى 
مساجد در اصفهان 

اعالم شد
5

مردم در رعایت 
فاصله  اجتماعى 

سهل انگارى مى کنند

گوجه سبز هر چه درشت تر باشد بهتر است؛ زیرا درجه 
ترشى معتدل ترى دارد و در نتیجه براى بدن مفید تر است. 

دیر هضم بودن این میوه نوبرانه منجر به بروز مشکالت 
گوارشى مانند نفخ، دل درد، یبوست و ضعف معده مى شود. 

مزه ترش گوجه سبز براى دندان ها...

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
متاسفانه درصدى از همشــهریان فکر مى کنند 
بیمارى کامًال برطرف شده و با سهل انگارى خود 
بدون رعایت فاصله گذارى اجتماعى در تجمعات 

حضور پیدا مى کنند.
طاهــره چنگیــز روز پنجشــنبه در گفت وگو با 
«تسنیم» اظهار داشت: بیمارى کرونا نسبت به 
گذشته روند نزولى قابل توجهى پیدا کرده است 
اما حدود 10 روز است که ما در کانال 100 تا 150 

بیمار جدید...
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در جستجوى پالك!در جستجوى پالك!
حجم ترافیک باال در مراکز شماره گذارى اتومبیل بعد از حجم ترافیک باال در مراکز شماره گذارى اتومبیل بعد از 22 ماه تعطیلى ماه تعطیلى
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مدیر پردیس سینمایى اصفهان سیتى سنتر خبر داد 

هر کشورى شرایط خودش را دارد
سرپرست فدراسیون پزشکى- ورزشى تأکید مى کند که هیچ حرفى 

در مورد لغو بازى هاى لیگ برتر زده نشده است.
 مهرزاد خلیلیان در باره تاریخ شــروع احتمالــى تمرینات  گفت: این 
موضوع به اندازه خود کرونا غیر قابل پیش بینى اســت و بستگى به 
شرایط کشور دارد. مثال چند روزى تعداد فوت شده ها به 66 نفر رسید 

و دوباره به مرز 80 نفر برگشت، یا در...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
هشدار داد

آمادگى شهردارى 
براى ورود به 

پرونده توقف فعالیت 
باغ وحش صفه

مشموالن سهام عدالت چه باید بکنند؟
در راستاى آزادسازى سهام عدالت بررسى شد

2

5

استرا، استقالل، ایران، استرا، استقالل، ایران، 
ایتالیا و دوباره ایرانایتالیا و دوباره ایران

آگهى مناقصه آگهى مناقصه  نوبت دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید :
موضوع مناقصه : پیاده رو سازى معابر سطح شهر

-مبلغ اولیه اعتبار :10،000،000،000  ریال
-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 500،000،000 ریال

-محل تأمین اعتبارات :اعتبارات شهردارى
-مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه : پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/2/22 

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

-تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/2/23
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 99/3/3

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

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر م الف: 823879

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 
تهیه و نصب آسانسورتهیه و نصب آسانسور

سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى(تهیه و نصب آسانسور ساختمان شماره 1)به شماره 
2099003705000001 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه
 www.setadiran.ir :تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به آدرس 
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/02/10 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 99/02/14

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 99/02/24 
زمان بازگشایى پاکتها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/02/24 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
آدرس: خیابان مشتاق دوم بعد از پل شهرستان سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934 

اطالعات تماس دفاتر پیشخوان دولت منتخب جهت  ثبت نام در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش" ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/
مناقصه گر" موجود است.

م الف: 828543

چاپ دوم

سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان  حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)آگهى مزایده عمومى (نوبت اول) چاپ دوم

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2787/ش مورخ 98/11/23 شوراى محترم اسالمى شهر قصد 
واگذارى مراکز ذیل را با قیمت کارشناس رسمى دادگسترى بصورت مال االجاره به مدت سه سال به اشخاص 

حقیقى و حقوقى واجد شرایط دارد.
متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ســاعات ادارى به واحد امالك 
شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روزسه شنبه مورخ 99/02/23 به دبیرخانه 

حراست تحویل نمایند.شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

 م الف: 823461

اجاره ماهیانهموضوعردیف
(ریال)

سالن سردخانه قدیم واقع در آرامستان بهشت معصومه به مساحت 43 مترمربع با 1
14,000,000امکانات مخصوص انتقال متوفیات

سالن شماره یک به مساحت 345 مترمربع و سالن شماره 2 به مساحت 280 متر 2
53,000,000مربع واقع در آرامستان جهت خدمات پذیرایى و برگزارى مراسم ترحیم

تعداد 5 غرفه در محل سالن معراج واقع در آرامستان بهشت معصومه جهت انجام 3
22,000,000فعالیت هاى مربوط به مراسم خاکسپارى و ترحیم

جه
ر است. 
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پاسخ منوچهر هادىپاسخ منوچهر هادى
 به انتقادات از  به انتقادات از 

سریال «دل» و سریال «دل» و 
سبک فیلمسازى اشسبک فیلمسازى اش

هر کش
سرپرست ف
در مورد لغو
 مهرزاد خلیل
ا موضوع به
شرایط کشو
و دوباره به

ت 
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وزیر بهداشت ضمن اشاره به تدوین دستورالعمل هایى 
براى برگزارى نماز جماعت در مناطق ســفید کرونا و 
تصمیم گیرى براى برگزارى کنکور در مقاطع مختلف، 
در عین حال گفت: از برخى شهروندان گله دارم؛ خیلى 
قضایا را عادى فرض کردید، درست است که ما دستاورد 
بســیار مطلوبى را در اوج گرفتارى اقتصادى داشتیم، 
مرگ و میرها دو رقمى شــد و ورودى به بیمارستان ها 
به حداقل رســید اما این بــه معنى تمام شــدن کرونا 

نیست.
ســعید نمکى اظهار کرد : در مورد این ویروس بســیار 
پیچیــده و بنا بــه فرمایشــات مقام معظــم رهبرى، 

ویروس منحوس کرونا هــر روز یافته هاى جدیدى را 
درك مى کنیم که ما را به ســمت توجه بیشــتر سوق 
مى دهد. تا دیروز تصــور مى کردیم کــه افرادى که 
یک بار مبتال شــده اند، براى مدتى ایمن هســتند اما 
امروز یافته هاى جدید نشــان مى دهد که هر فردى به 
این بیمارى مبتال شده، ممکن اســت دوباره نیز مبتال 
شــود و اگر افرادى که به این بیمارى دچار نشــده اند
 نیز مبتال شــوند، دچــار پیک وحشــتناکى از بیمارى 
مى شــویم، اگر رعایت نکنیم. بنابرایــن افرادى که تا 
امروز همراهى کرده اند، در اســتمرار این همراهى با ما 

بمانند. 

رئیس پژوهشگاه ملى اقیانوس شناسى و علوم جوى با تأکید 
بر اینکه اثرات فعالیت هاى انسانى در تخریب محیط زیست 
خلیج فارس وزن بیشترى دارد، گفت: مطالعات نشان مى دهد 
کرم هاى ضد آفتابى که غواصان اســتفاده مى کنند نیز در 
سفیدشدگى مرجان هاى این حوضه آبریز تأثیرگذار است، 
ضمن آنکه کارخانه هاى آب شیرین کن کشورهاى حاشیه 
خلیج فارس اثرات نامطلوبى بر خلیج فارس در پى دارند چون 
درجه شورى و دماى آب خروجى کارخانه هاى آب شیرین کن 
باالست، ضمن آنکه ممکن است در فرایند شیرین سازى آب 

به آن مواد شیمیایى اضافه شود.
بهروز ابطحى خاطرنشــان کرد: علت بروز این آلودگى ها 

استقرار صنایع استخراج و صادرات نفت در دریاست که این 
استقرار هم شامل ســواحل ایران و هم کشورهاى حاشیه 
آن مى شود. رئیس پژوهشگاه ملى اقیانوس شناسى و علوم 
جوى ادامه داد: ورود مواد آالینده به این خلیج زیاد اســت و 
این آالینده ها از آلودگى هاى شــیمیایى، نفتى، کشاورزى 
تا آالینده هاى شهرى را شــامل مى شود؛ چرا که شهرهاى 

حاشیه خلیج فارس، شهرهاى تقریباً  پر جمعیتى هستند.
وى با بیان اینکه فاضالب هاى شهرى برخى از شهرهاى واقع 
در حاشیه خلیج فارس بدون پاالیش وارد این خلیج مى شوند، 
اظهار کرد: عالوه بر آالینده هاى شیمیایى، آب شیرین کن ها 

نیز براى این محیط آالیندگى هایى را در پى دارند./1755

وزیر بهداشت: از برخى 
شهروندان گله دارم

خطر ورود آالینده ها 
به خلیج فارس

حقیقت تلخ
حقیقــت تلــخ براى    کافه سینما|
صداوســیما این اســت که بعد از بارها پخش و 
انتشــار در فضاى مجازى، همیــن حاال میزان 
بازدید از سریال مناسبتى 15 سال پیش شبکه 3 
بیشتر از سریال مناسبتى امسال این شبکه است! 
مصطفى عالمیان، روزنامه نگار سینما و تلویزیون، 
در توییتر نوشته: «سریال تکرارى "متهم گریخت" 
محصول 15 سال پیش که بارها بازپخش شده، 
از "سرباز" پربیننده تر است. هر دو ساعت 8 شب 
روى آنتن مى روند، اما میانگین آمار بازدید "متهم 
گریخت" در اپلیکیشــن تلوبیون، یک ونیم برابر 

"سرباز" است.»

باز هم رکورد زد!
  برترین ها| پیِج جدید تتلو با اســم فیک 
در یک  روز میلیونى شــد. طى روزهاى اخیر پیج 
چهار میلیونى امیر تتلو از دسترس خارج شد. حاال 
او با یک پیج جدید به اســم "ممد" به اینستاگرام 

برگشته است!

زیرخاکى که 
پیک نوروزى نیست! 

برخى انتقاد کرده اند که سریال    برترین ها|
«زیر خاکى» در پاره اى اوقات زبانى بى ادب دارد، 
مثًال در جایى از ســریال از واژه «بى همه چیز» 
استفاده شده که البته کمى این جنس دغدغه ها 
سانتى مانتال به نظر مى رســد، در جامعه اى که 
تتلو را دارد، مفهوم ادب کمى متفاوت مى شــود. 
گو اینکه طنز و کمدى اگر همیــن اندازه هم از 
دست انداز هاى  کالمى استفاده نکند که مى شود 

شبیه لطیفه هاى پیک نوروزى!

فوتى هاى الکلى  فارس
 3 رقمى شدند

  ایسنا| مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى 
پزشکى فارس گفت: تعداد جانباختگان ناشى از 
مسمومیت الکلى در این استان به صد نفر رسید. 
محمد جواد مرادیان عنوان کرد: از ابتداى شیوع 
کرونا تا صبح پنج شــنبه 11 اردیبهشت 854 نفر 
به علت مســمومیت با الکل صنعتــى به مراکز 
درمانى استان مراجعه کرده اند که از این تعداد 754 
نفرتحت درمان قرار گرفته اند. او افزود: در پى شیوع 
ویروس کرونا در ایران شایعه تأثیر مصرف الکل بر 
مقابله با این بیمارى متأسفانه صد نفر در فارس بر 

اثر مسمومیت الکل، جان خود را از دست دادند.

7 استان 
هدف ملخ هاى مهاجم 

محــدوده جغرافیایــى    روزنامه ایران|
حمالت ملخ هاى مهاجم در ایران رو به گسترش 
اســت و به اســتان خراســان جنوبى هم حمله 
کردند، حــاال تعداد اســتان هاى درگیر با ملخ ها 
به هفت استان رسیده اســت. فائو گفته ممکن 
است دســته هاى جدید ملخ به دسته هاى 1/5 
میلیاردى هم برســد. خبر خوب این اســت که 
به دلیل آمادگى ها، این ملخ ها تهدید جدى به شمار 
نمى روند. با این حال هشدارهاى فائو نشان مى دهد 
گستره هجوم و تعداد ملخ هاى مهاجم در ایران در 

روزهاى آینده ده برابر خواهد شد./1759

موج تعطیلى فست فودها 
  ایرنا| براســاس آمارهــا و ارقــام و البته 
مشــاهدات، درآمــد بســیارى از واحدهــاى 
عرضه کننده غذاهاى فســت فود در مشهد افت 
فاحشى داشته و بســیارى نیز تعطیل شده اند. تا 
پیش از شیوع کرونا در سطح شهر مشهد بیش از  
1200 واحد مجوزدار در این حوزه مشغول بودند که 
با توجه به تعطیلى نزدیک به دو ماهه این صنف، 
ورشکستگى و تعطیلى بسیارى از این واحدها را در 
پى داشته و تا امروز 150 واحد جمع آورى و مجوز 

خود را ابطال کرده  اند. /1760

کمک آیت ا... مکارم به 
نیازمندان اصفهانى

  خبرگزارى حوزه | مســئول دفتر آیت ا... 
العظمى مکارم شــیرازى از کمک 500 میلیون ریالى 
آیت ا... مکارم شیرازى به صورت نقدى به 500 نیازمند 
در قالب رزمایش مواســات و تحت قرارگاه جهادى 
طالب و روحانیون حوزه علمیه اصفهان خبر داد. حجت 
االسالم و المسلمین سید احمد مؤمنى افزود: بخش 
دیگرى از کمک آیت ا... مکارم شــیرازى به صورت 
غیر نقدى براى کمک به نیازمندان متأثر از بحث کرونا 
انجام شد و کمک هاى دیگرى نیز ایشان در اصفهان، 

قم و شیراز در این رابطه دارند./1756

شهرام جزایرى کجاست؟
  باشگاه خبرنگاران جوان | وکیل شهرام 
جزایرى درباره اعطاى مرخصى به موکل خود در زمان 
شــیوع بیمارى کرونا اظهار کرد: هنوز هیچ مرخصى 
به جزایرى داده نشده است. باقرى با توجه به شرایط 
جســمانى موکل خود گفت: موکل بنده بیمارى کم 
خونى و تاالســمى دارد و با توجه به بیمارى اش بیش 
از دیگران در معرض خطر قرار دارد. وى تصریح کرد: 
البته با توجه به درخواست هاى متعددى که داشته ایم 
هنوز مرخصى به جزایرى داده نشــده و وى در زندان 

حضور دارد.

3 نظامى، کاندیداى انتخابات
  روزنامه شرق | برخى گمانه زنى ها حاکى از 
این است که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام براى 
سومین بار قصد پاستور کرده اســت. قالیباف هم که 
شایعه آمدنش بسیار قوى است، چهارمین شانس خود 
را خواهد آزمود. گمانه زنى ها حاکى از بازگشت دوباره 
نظامى هاى پیشــین به عرصه انتخابات 1400 است. 
 شنیده ها حاکى از آن است که سرتیپ حسین دهقان، 
وزیر دفاع دولت یازدهم، هم عزم خود را جزم کرده تا 
روزهاى قبل از انتخابات 1400 لباس نظامى را درآورده 

و کت وشلوار ریاست جمهورى به تن کند./1757

حقوق؛ نصف سال 58!
  رکنا| علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر 
گفت: اگر بخواهیم فقط ســطح معیشت سال 99 را 
با قیمت کاالهاى ابتــداى انقالب محاســبه کنیم 
بدون شــک بیش از 3/5 میلیون تومان براى حقوق 
نیاز اســت. وى ادامه داد: فاصله یک میلیون و 800 
هزار تومان با رقم 3/5 میلیون این مســئله را براى ما 
روشن مى کند که کارگر امروز نصف سال 58 درآمد 

دارد.  /1758
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آزادسازى سهام عدالت شــش ماه زودتر از موعدى که 
وعده آن داده شــده بود صورت گرفت و به زودى بازار 
سرمایه میزبان حضور تعداد قابل توجهى سهامدار که 
مشمول سهام عدالت بودند مى شود. در این راستا به این 
افراد حدود یک ماه فرصت داده شــده است تا درمورد 

نحوه مدیریت سهام خود تصمیم بگیرند.
و از صبح روز چهارشــنبه هفته گذشته در سامانه سهام 
عدالت به نشانى SMANSE.IR گزینه اى تحت عنوان 
«آزادسازى سهام عدالت» اضافه شد تا مشموالن با ورود 
به آن بتوانند طرح آزادسازى خود را انتخاب کنند. به طور 
کلى دو راه پیش روى این افراد قرار دارد. راه نخست این 
است که فرد مدیریت و مالکیت سهام را به دست گیرد  
و نسبت به فروش ســهام خود اقدام کند. البته به نظر 
مى رسد در این راه محدودیت هایى براى فرد وجود دارد. 
براى مثال ممکن است فقط اجازه فروش 30 درصد از 

سهام خود را در هر دوره داشته باشد.
در راه دوم مشموالن مى توانند به صورت غیرمستقیم 
و از طریق شرکت هاى سرمایه گذار استانى اقدام کنند. 
در این راســتا در صورتى که مشــموالن سهام عدالت 
خود را نفروشــند و اختیــار اداره و مدیریــت آنها را به 
شرکت هاى سرمایه گذارى استانى سهام عدالت بدهند، 
سازوکارى فراهم مى شود که در آینده مشموالن مالک 
واحدهاى صنــدوق هاى قابل معامله این شــرکت ها

 شوند.
البته مشموالن مى توانند براى تصمیم گیرى تا زمانى 
که شوراى عالى بورس درخصوص جزئیات هرکدام از 
روش ها تصمیم گیرى کند (که بازه زمانى 10 روزه براى 
آن مشخص شده اســت) منتظر بمانند. همچنین باید 
توجه داشته باشند عدم مراجعه آنها به سامانه تا مهلت 
تعیین شده به این معنى است که نمى خواهند مدیریت 

سهام خود را به صورت مستقیم انجام دهند.
در این میان، یکى دیگر از اتفاقاتى که براى مشموالن 
سهام عدالت رخ خواهد داد، صدور کد بورسى براى آن 
دسته از مشموالنى اســت که کد ندارند. موضوعى که 
وزارت امور اقتصادى و دارایى در اولین جلســه کمیته 

اجرایى آزادسازى سهام عدالت به آن اشاره و اعالم کرد 
که طبق آن، مقرر شد تا با سرعت الزم نسبت به صدور 
کد بورسى براى همه دارندگان سهام عدالت اقدام شود.

بر اســاس این گزارش، طبق آخرین آمــار 49 میلیون 
و 152 هزار و 741 نفر مشمول ســهام عدالت هستند 

که از این تعداد 46 میلیون و 567 هــزار و 349 نفر در 
قید حیات هســتند. بر این اســاس وراث مشموالنى 
که در قید حیات نیســتند در صورتــى مى توانند از این 
طرح اســتفاده کنند که فراینــد انتقــال را انجام داده

 باشند.

در راستاى آزادسازى سهام عدالت بررسى شد

مشموالن سهام عدالت چه باید بکنند؟

با رد صالحیــت گســترده اصالح طلبان از یکســو و 
مشــارکت پایین مردم در انتخابات (میانگین کشــور 
حدود 40 درصد و تهران 22 درصد) اصولگرایان (شامل 
سنتى ها، پایدارى ها، احمدى نژادى ها و...) توانسته اند 
در مرحلــه اول انتخابات حدود 230 کرســى مجلس 
یازدهم را تصرف کنند. تاکنون 50 نماینده مســتقل به 
مجلس یازدهم راه یافته اند و سهم طیف اصالح طلب از 
مجلس آینده، یک صندلى است: دکتر مسعود پزشکیان 

(نماینده تبریز)! 
البته برخى ســایت ها با ذکر برخى اسامى نماینده هاى 
ساکت و غیرسیاسى که به مستقلین گرایش دارند سعى 
کرده اند تعداد اصالح طلبان را به صورت کاذب بین ده تا 

15 نفر افزایش دهند! 
گفتنى اینکه برخى رســانه ها خبر دادند طبق توافقات 
صورت گرفته میان هشــت پدرخوانده؛ قالیباف رئیس 
مجلس، نیکزاد (نایب رئیس اول) و زاکانى (هنوز تصمیم 
گیرى نهایى نشــده) نواب رئیس و نادران رئیس مرکز 
پژوهش هاى مجلس خواهد شد. به نظر مى رسد دیگر 

نمایندگان مجلس در جریان توافقات صورت گرفته قرار 
نگرفته اند. در حال حاضر دو کاندیداى دیگر با قالیباف 
رقابت خواهند کرد؛ شمس الدین حسینى (وزیر اسبق 
اقتصاد) و فریدون عباسى (رئیس سابق سازمان انرژى 
اتمى) از جمله کسانى هســتند که در جریان این توافق 
قرار نگرفته و به صورت مستقل از اصولگرایان خود را 

کاندیدا خواهند کرد. 
 اقدامات طیف هشت نفره با مخالفت جدى نمایندگان 
روبه رو شــده و آن را نمــاد تصمیم گیــرى خارج از 
«مجلس» ارزیابــى مى کنند. روزنامــه «اعتماد» در 
گزارشى مدعى شده است که طى برگزارى یک جلسه 
مخفیانه که یک شــب تا صبح هم ادامه داشــته است 
قالیباف که اصولگرایان بر سر ریاست او بر مجلس آینده 
به توافق رسیده اند در این نشست پذیرفته که به ازاى 
کرسى ریاست یکى از کرســى هاى نواب رئیسى را به 
یاران محمود احمدى نژاد اختصاص دهد و این یعنى از 
بین نیکزاد و حاجى بابایى یک نفر بر کرسى نایب رئ یسى 

قالیباف خواهد نشست.

بده بستان هاى مجلس یازدهم

کادر درمان در دست تعدیل است، مزاحم نشوید!
حاال که کم کم غائلــه کرونا در حال فروکش اســت، 
آن هشــتگ هاى «کادر درمان» و به اشــتراك گذارى 
تصاویر فداکارى پزشکان و پرســتاران هم افت کرده، 
حاال خبرهاى عجیبى از شبکه هاى اجتماعى به گوش 

مى رسد. این توییت ها را بخوانید، شگفت زده مى شوید!
کاربرى به نام «مانى مستان» نوشت: « تا همین دو هفته 
پیش، پرستاران و کادِر درمان و...، مدافعان سالمت بودند، 
اما امروز ســونامى تعدیل نیرو شروع شده و در تنها یک 

بیمارستان؛ 70 نفر از "مدافعان سالمت" از کار بى کار 
شدند! جالب اینکه یکى از پرســنلى که کرونا گرفت و 

خوب شد و برگشت، اخراج شد!»
کاربرى هم به نام «دیوید ویچ» اینگونه واکنش نشان 
داد: « بیمارســتان... یک بیمارســتان خصوصى است 
با1200پرسنل دو ماه درگیر کرونا بودن درآمد بیمارستان 
به شدت کم شده االن هم بیمار کرونایى نمى گیرند ولى 
مراجعه کننده هم ندارند بخاطر ترس مردم از ابتال و حاال 

رئیس بیمارستان تصمیم به تعدیل 400 نفر مى گیره دو 
ماه مبارزه مستقیم با کرونا و حاال بیکارى.» 

«محسن ســوهانکى»، یکى دیگر از کاربران نوشت: 
 «خبر از تعدیل کادر درمان میاد! وقتى از فضاى تجارت 
درمان خارج شــدیم و پیشــگیرى از بیمارى به وضوح 
نســبت به ویزیت هــا و جراحى هــا و آزمایش ها و... 
غیرضرورى اولویت پیدا کرده، ســهامدار ها و مسئوالن 
و... بیمارســتان هاى خصوصى که اکثراً پزشک هستند 

تعدیل را شروع کردند!»
کاربر دیگرى با نام «شعیب شــاه زمانى» نوشت: «در 
ادامه تقدیر و تشکر هاى فراوان و پاداش هاى متعددى 
که بخاطر فداکارى هاى کادر درمان داره پشت سر هم 
به اونها تعلق مى گیره، امروز یه خبر دیگه هم به دستم 
رسید: 40 نفر از پرسنل بیمارستان... حتى پرسنل رسمى 
- اعم از پرستار و غیر پرستار- تعدیل نیرو (اخراج) شدند. 

قدرشناس کى بودى تو؟»

در پى انتشــار خبر اکران فیلم «خروج» ساخته ابراهیم 
حاتمى کیا در پارکینگ برج میالد که مخاطبان مى توانند 
فیلم را در ماشــین هاى خود به تماشا بنشــینند، فرزاد 
مؤتمن، کارگردان ســینما در صفحه شخصى خود در 
اینستاگرام دراین باره یادداشتى نوشت. در بخشى از این 
یادداشت آمده: «تماشــاى فیلم در اتومبیل هاى پراید، 
رنو و این پژوهاى تنگ و بسته اى که در کشور ما تولید 
مى شوند، واقعاً تجربه اى نچسب و عذاب آور خواهند بود، 
هر چه بیشتر از اتومبیل هاى بزرگ تر استفاده شود، بهتر 
است. مسئله بعدى این است که در درایوین، فیلم ها را با 

ماشین هاى شاسى بلند تماشا نمى کنند. این اتومبیل ها 
مانع دید سرنشــینان اتومبیل هاى دیگر مى شــوند. با 
توجه به تعداد زیاد ماشین هاى شاسى بلند در شهرهاى 
کنونى، احتماًال باید به جایگاه ویژه اى براى این ماشین ها 
فکر کرد و باالخره تماشاى فیلم در اتومبیل واقعًا جاى 
تمرکز و دقتى که حین مشاهده فیلم در سینما (یا حتى 
در سینماى خانگى) داریم را نمى گیرد. بد نیست بیشتر 
به کمدى ها که تعدادشان کم هم نیست براى اکران در 
درایوین فکر کرد. شنیده شدن صداى خنده و قهقهه از 

اتومبیل هاى دیگر فضا را گرم مى کند.» /1754

استعفاى دبیرکل جمعیت هالل احمر پنجمین استعفا در 
این نهاد در یک هفته بوده است. پیش از این مدیرعامل 
هالل احمر همدان در اتفاقى کم سابقه و جنجالى استعفا 
کرده بود و سه مدیر دیگر هم از این نهاد جدا شده بودند.

در میان این چند استعفا که خود نشــان از اتفاقاتى در 
جمعیت هالل احمر مى دهد، استعفاى مدیرعامل هالل 
احمر همدان بســیار جنجال برانگیز شد. نامه استعفاى 
بهروز کارخانه اى، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
در حالى روز هفتم اردیبهشت در برخى رسانه ها منتشر 
شد که در آن به اختالف نظر با استاندار اشاره شده بود. 
استعفا نامه اى که البته دوم اردیبهشت نوشته شده بود. 
بهــروز کارخانه اى در گفتگو با «همشــهرى آنالین» 
در مورد اصل ماجرا  گفت: اســتاندار در جلسه اى بدون 
اطالع از وظایف هالل احمر آن هم در اوج بحران کرونا، 
فعالیت این جمعیت را منکوب مى کرد، خواستم توضیح 
بدهم، گفــت نمى پذیرم، دوباره منکــوب کرد، دوباره 

خواستم توضیح بدهم قبول نکرد. ایشان تأکید داشت که 
جمعیت هالل احمر مالیر در کنترل شرایط ورودى ها 
خوب عمل نکرده در حالى که واقعاً خوب عمل کرده بود.
شاید بتوان گفت متن نامه استعفاى بهروز کارخانه اى 
مدیرعامل هالل احمر همدان متنى کم سابقه بود. شاید 
همین جمله وى در  توصیف استاندار همدان که «به دور 
از اندیشــه، تحقیق و اخالق بى محابا سخن ناپخته بر 
زبان مى راند» کافى است تا از عمق اختالف این مدیر 

با استاندار پى برد. 
مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان همدان 
همچنین در گفت گویى هم مى گوید: اســتاندار همدان 
به دفعات و بهانه هاى مختلف به مدیران استان توهین 
مى کنــد و  اجازه توضیح را به هیــچ مدیرى نمى دهد 
و بى ادبانه برخورد مــى کند. به جلســه دعوت کرده 
ســپس از جلســه بیرون مى کند و این یک پدیده نادر

 است. 

سونامى در هالل احمر

تماشاى فیلم در اتومبیل هاى پراید و
 پژوهاى تنگ و بسته !
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آشتى پرندگان مهاجر با 
گاوخونى

بارش هاى بهارى توانسـت بیش از 10 هـزار هکتار از 
تاالب بین المللى گاوخونى را تر کند و مهمانان قدیمى 
به ضیافت تاالب آمدند. محمـود قهرمانى، رئیس اداره 
حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان اصفهان مى گوید: 
حدود 300 قطعه پرنـده از 9 گونه پرنـده مختلف را در 
تاالب مشـاهده کردیـم، کـه 100 قطعـه فالمینگو از 
شـاخص هاى این پرنـدگان بودنـد. هر چند کـه هنوز 
تاالب گاوخونى تا گذشـته هاى دور خود بسـیار تفاوت 
دارد و چشم دوختن به بارش هاى محلى براى حفظ یک 
تاالب چندان مستمر نخواهد بود، اما این اتفاق مى تواند 

مقدمه اى براى روز هاى خوب براى این تاالب باشد.

دریاچه نمک ثبت ملى شد
رییس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
آران وبیـدگل گفت: دریاچـه نمک به عنـوان میراث با 
ارزش طبیعى، به طور مشـترك به نام سـه استان ثبت 
ملى شده است. سـید حسـین چاکرى افزود: این اثر به 
عنوان بزرگترین دریاچه نمک کشـور بین سـه استان 
اصفهان، قم و سمنان واقع شده است و شماره ثبت آن 

هم به زودى فرستاده خواهد شد.  

رزمایش شیفت ایثار 
در ذوب آهن

بسیجیان کارخانه ذوب آهن اصفهان با اجراى رزمایش 
شـیفت ایثار ، فرهنگ خدمت را در عرصه تولید نمایان 
کردنـد. سـرهنگ مهـران مختـارى، فرمانـده حـوزه 
شـهید تند گویان کارخانه ذوب آهن با اشـاره به اینکه 
9 هزار بسـیجى در این کارخانه مشـغول کار هسـتند 
گفت:کارگـران با شـرکت در رزمایش شـیفت ایثار در 
عرصه هاى مختلف از یک ساعت تا یک شیفت کارى 
بدون دسـتمزد کار مى کنند تا فرهنگ ایثـار و خدمت 

گذارى در عرصه کار و تولید نمایان شود.

کوچرى دوباره سرریزشد
نماینده کارفرماى سد مخزنى کوچرى گلپایگان گفت: 
سد مخزنى کوچرى گلپایگان با حجم 207 میلیون متر 
مکعب امسـال براى دومین سـال متوالى سـر ریز شد. 
بهرامعلى شاهرضایى اظهار داشت: سد مخزنى کوچرى 
گلپایگان با حجم 207 میلیون متر مکعب امسال براى 
دومین سال در پى بارش هاى سال زراعى جارى سر ریز 
شد و به تراز واقعى رسید و اکنون خروجى آن چهار متر 
مکعب بر ثانیه است و طى روزهاى آتى خروجى سد به 
25 متر مکعب بر ثانیه مى رسـد. وى افـزود: با توجه به 
اینکه ورودى سـد مخزنى کوچرى گلپایـگان 31 متر 
مکعب است تا تیرماه امسال سـرریز سد کوچرى ادامه 

خواهد داشت.

آغاز گالب گیرى در
 آران و بیدگل

گالب گیرى از گل هاى برداشـت شـده از کویر آران و 
بیدگل آغاز شـد. مدیر جهاد کشـاورزى آران و بیدگل 
گفت: هم اکنون 10 واحد صنعتى و سنتى گالبگیرى در 
شهرستان فعال است که کار گالبگیرى را در شهرهاى 
آران و بیدگل ، نوش آبـاد ، ابوزیدآباد و روسـتاى یزدل 
انجام مى دهند. حسـین فتاحى افزود: برداشـت گل از 
ابتداى اردیبهشـت از 125 هکتار از مزارع کویر آران و 

بیدگل آغاز شده است و تا پایان این ماه ادامه دارد. 

محرومیت وسایل نقلیه 
توقیف شده 

خودروهایـى کـه در طرح فاصلـه گـذارى اجتماعى از 
قانون سـرپیچى کردند تا پایـان زمان توقیـف، امکان 
نقل و انتقال ندارند. رییس پلیس راهور استان اصفهان 
گفت: بر اسـاس قانون وسـایل نقلیه اى که از مقررات 
طرح فاصله گذارى اجتماعى سـرپیچى کردند و 500 
هزار تومان اعمال قانون شدند به مدت یک ماه توقیف 
و در ایـن مدت هیـچ گونه خدماتـى از پلیـس دریافت 

نمى کنند. 

خبر

مدیر پردیس سینمایى اصفهان سیتى سنتر از بازگشایى 
احتمالى سینما هاى اصفهان در عید فطر خبر داد.

محمد پناهى نــژاد گفت: زمان احتمالى باز شــدن درب 
سینما ها طبق تصمیم گیرى هاى انجام شده چند روز قبل 
از عید فطر بصورت آزمایشى خواهد بود و آغاز بکار به طور 
رسمى در عید فطر صورت میگیرد. او ادامه داد: فیلم هایى 
که اکران آن ها به علت شیوع کرونا در ایام نوروز لغو شده 
بود، با گشایش مجدد ســینما ها در این عید بزرگ اکران 
خواهد شد. مدیر پردیس ســینمایى اصفهان سیتى سنتر 
در رابطه با فروش فیلم هایى که اکران آن ها به علت شیوع 
بیمارى کرونا به تعویق افتاده، بیان کرد:این فیلم ها اگرچه 

در اولین فرصت به روى پرده سینما ها خواهند رفت، اما با 
توجه به دستورالعمل هاى صادر شده مبنى بر استفاده تنها 
40 درصد از ظرفیت سالن ها، پیش بینى میشود فروش این 

فیلم ها کاهش زیادى داشته باشد.
پناهى نژاد اظهار داشت:با توجه به شرایط موجود، ورود افراد 
به سینما ها با نظارت دقیق انجام خواهد گرفت، دماى بدن 
اشخاص قبل از ورود سنجیده خواهد شد، ضدعفونى سطوح 
بعد ازهر ســانس انجام گرفته و در جهت رعایت فاصله 
گذارى هاى اجتماعى، بلیط فروشــى ها در این مجموعه 
به نحوى انجام خواهد گرفــت که افراد با همدیگر فاصله 

مناسب را داشته باشند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان شــرایط 
بازگشایى مساجد اســتان اصفهان در صورت اجازه ستاد 

مبارزه با کرونا را اعالم کرد.
حجت االسالم محمد حسین بلک اظهار کرد: تمهیدات 
الزم را براى ایجاد زیرســاخت پروتکل هاى بهداشــتى 
اندیشیده تا در صورت اعالم بازگشایى مجدد این اماکن 
با مشکلى مواجه نشود. وى با بیان اینکه منشور معنوى، 
بهداشــتى و عبادى در 32 بند تنظیم شده است، تصریح 
کرد: یک نسخه از منشور تدوین شده در اداره اوقاف براى 
استاندار و یک رونوشــت نیز براى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان ارسال شده است و از نظرات کارشناسانه این دو 

نهاد نیز براى اجراى این منشور استفاده کردیم.
حجت االســالم بلک به نحوه اجراى این منشــور براى 
نمازهاى جماعت در مساجد اشاره کرد و گفت: بر اساس 
منشور تعریف شــده احکام شــرعى فاصله گذارى آئین 
مذهبى عبادى بر اساس فتواى مراجع عظام تقلید رعایت 
مى شود، کاهش تعداد مساجد داراى نماز جماعت به یک 
چهارم در هر محله در دستور کار است به گونه اى که در هر 
محله یک تا دو مسجد باز خواهد شد، حداکثر زمان باز تا 
بسته شدن مسجد 30 دقیقه است، ورود افراد خردسال و 
کهنســال به افراد خصوص داراى شرایط جسمى خاص 

محدود و ممنوع است.

شرایط بازگشایى مساجد در 
اصفهان اعالم شد

بازگشایى سینما هاى اصفهان، 
شاید عید فطر

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: متاسفانه 
درصدى از همشــهریان فکر مى کننــد بیمارى کامًال 
برطرف شده و با سهل انگارى خود بدون رعایت فاصله 

گذارى اجتماعى در تجمعات حضور پیدا مى کنند.
طاهره چنگیز روز پنجشــنبه در گفت وگو با «تسنیم» 
اظهار داشت: بیمارى کرونا نسبت به گذشته روند نزولى 
قابل توجهى پیدا کرده است اما حدود 10 روز است که ما 
در کانال 100 تا 150 بیمار جدید مشکوك به کرونا در روز 
بسترى داریم که در گذشته این تعداد بیشتر بوده است اما 

در حال حاضر باهمین تعداد بیمار دچار نوسان هستیم.
وى در ادامه بیان کرد: نوساناتى که به وجود آمده امیدوار 
کننده هست چراکه تثبیت در یک پله پایین تر اتفاق افتاده 
و ما امیدواریم که باز هم پله تعداد بیماران جدید در روز 

پایین تر از رقم موجود برسد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان اعالم کرد: 
على رغم افزایش تســت کرونا و بسترســازى هایى که 
در این خصوص انجام گرفته اســت، درصد مثبت کل 
آزمایش شوندگان به عدد 16 رســیده که این مورد نیز 
خود جاى امیدوارى دارد چراکه در گذشته این رقم تا 40 

درصد رشد داشت.
وى افزود: ظرفیت تست اســتان اصفهان افزایش قابل 
توجهى پیدا کرده امــا دســتورالعمل هاى انجام دادن 
آن درحــال حاضر، افــراد داراى عالمت یــا اطرافیان 
نزدیک بیماران کرونایى را ملزم به تست گیرى مى داند 
بنابراین افراد مشمول با مراجعه به مراکز مشخص شده به 
صورت ایستاده هم مى توانند تست را انجام دهند چراکه 

بسترسازى هاى آن انجام شده است.
چنگیز گفت: بخــش زیادى از مــردم همکارى خوبى 
انجام دادند و واقعا مراعات کردند اما متاسفانه درصدى از 
همشهریان فکر مى کنند مشکل کامال برطرف شده و با 
سهل انگارى خود بدون رعایت فاصله گذارى اجتماعى 
در تجمعات حضور پیدا مى کنند و عده اى نیز با شرکت در 
تجمعات از قلیان هاى مشترك استفاده مى کنند که این 

مورد بسیار بسیار براى سالمت جامعه خطرناك است.
وى تصریح کرد: اگر مراعات مردم همچنان ادامه پیدا کند 
و افرادى که کم توجهى مى کنند بیشتر مراقب سالمت 
خود و اطرافیانشان باشند امیدوار هستیم که بتوانیم تا آخر 
خردادماه اعالم کنیم که ویروس کرونا در استان اصفهان 

تا حد قابل قبولى جمع شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هشدار داد 

مردم در رعایت فاصله  اجتماعى 
سهل انگارى مى کنند

بعد از اینکه بیمارى کرونا باعث شد مراکز شماره گذارى 
تعطیل شود، با بازگشایى این مراکز بعد از نزدیک به دو 
ماه، در این روزها با حجم ترافیک باال در این مراکز و 
مراجعه کنندگان زیاد رو به رو هستیم. به همین دلیل 
پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان با اشاره 
به بازگشــایى مراکز تعویض پــالك و حجم باالى 
متقاضیان از افزایش ساعت کار این واحدها تا ساعت 

16 هر روز خبر داد. 
باتوجه به تعطیلى مراکز تعویض پالك به دلیل شیوع 
بیمارى کرونا،میزان مراجعه کننــدگان به این مراکز 
افزایش یافت و این موضوع عالوه بر اینکه ارائه خدمت 
را با مشــکل روبرو مى کرد، ازدحام جمعیت تهدیدى 

براى سالمت مردم بود. این در حالى است که مراجعه 
متقاضیان بر اساس پالك هاى زوج و فرد در کاهش 
ازدحام جمعیت کارآمد نبود به همین دلیل ساعت ارائه 

خدمات  به میزان دو ساعت افزایش یافته است. 
ســالیانه 100 هزار خودرو به جمع وسایل نقلیه شهر 
اصفهان افزوده مى شود. تمام شهرستان هاى استان 
اصفهان داراى یک مرکز و شهر اصفهان هم داراى دو 

مرکز تعویض پالك است.
شــیوع بیمارى کرونا، فعالیت مراکز تعویض پالك 
اســتان اصفهان را از 17 اســفند 98 تعطیل کرد که 
خدمات دهى این مراکز از روز شنبه ششم اردیبهشت 

99 با تمهیداتى از سرگرفته شد.

متخصص سم شناســى بالینى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: حدود 70 نفر از اســفند سال گذشته 
تا پایان فروردین امســال بر اثر مســمومیت ناشى از 
مصرف الکل متانول و مشروبات دست ساز و تقلبى به 

بیمارستان هاى استان مراجعه کردند.
فرزاد قشــالقى در گفت و گو با ایرنا افزود: از بین این 
افراد 16 نفر بر اثر مسمومیت الکلى جان خود را از دست 

دادند و تعدادى نیز نابینا شدند.
وى با بیان اینکه مســمومیت با الکل صنعتى متانول 
و مشــروبات تقلبى از اواسط اسفند ســال گذشته در 
اصفهان افزایش یافت، اظهار داشت: با آگاهى سازى  
صورت گرفته، تعداد مراجعه کننــدگان در این زمینه 
و مســمومیت هاى حاد در 2 هفته اخیر بسیار کاهش 

یافته است.
قشالقى با اشاره به اینکه بر اساس آمار وزارت بهداشت، 
اصفهان رتبه پانزدهم را در زمینه مسمومیت الکلى در 

کشــور دارد، تصریح کرد: این استان با وجود جمعیت 
زیاد خود در مقایسه با برخى از استان هاى کم جمعیت، 
نســبت مســمومیت هاى الکلى پایینى داشت. این 
متخصص سم شناسى بالینى خاطرنشان کرد: بسیارى 
از افرادى که دچار مســمومیت الکلى بدلیل مصرف 
مشروبات تقلبى شدند از قشرهایى داراى سطح آگاهى 
پایین نسبت به این موضوع بودند. وى افزود: تعدادى 
نیز بدلیل استفاده نادرست از الکل صنعتى و وایتکس 
در ضد عفونى کردن دچار عالئمى مانند تنگى نفس و 

سرفه شده بودند.
قشالقى، رده ســنى مســمومان الکلى در این خطه 
را بین 13 تا 70 ســال اعالم و اضافه کرد: مردم باید 
توجه کنند که تشــخیص مشــروبات الکلى تقلبى 
از اصلى به هیــچ عنوان از رنگ، بو و مــزه امکانپذیر 
نیست زیرا در الکل هاى تقلبى از مواد ترکیبى استفاده

 مى شود.

انتشار تصاویرى از وضعیت نامناسب 318 حیوان موجود 
در باغ وحش صفه در فضاى مجازى، نارضایتى بسیارى 
از اصفهانى ها و جمعى از دوســتداران محیط زیست و 
حیوانات در دیگر شهرها را در پى داشته و فعاالن محیط 
زیست را برانگیخته تا با راه اندازى این پویش، مخالفت 
جدى خود با نگهدارى نامناسب این حیوانات را اعالم 
کنند و حتى در ابعادى وسیعتر براى کاهش تعداد باغ 
وحش هاى کشــور و احقاق حقوق حیوانات و رهایى 
موجودات اسیر از در محاط قفس ها، دست به کار شوند.

مسوول تشــکیل این پویش مردمى در گفت و گو با 
«ایرنا» گفــت: باغ وحش صفه اصفهــان هیچگونه 
اســتانداردى ندارد. سیدرسول موســوى افزود:  البته 
این تنها بخشــى از ماجراســت، قفس هاى کوچک، 
محیط هاى غیراســتاندارد و غیرمشابه با محل  اصلى 
زندگى حیوانات، تراژدى بسیار تلخ و ناراحت کننده اى 

است.
وى ادامه داد: بر همین اســاس با حمایــت برخى از 
تشــکل ها و حامیان حیوانات بر آن شــدیم تا پویش 
موسوم به " نه به باغ وحش صفه" را راه اندازى کنیم و با 
رایزنى با مسووالن محیط زیست، شهردارى و شوراى 

شهر براى توقف فعالیت آن بکوشیم.
موســوى تصریح کرد: اکثر حیوانــات این باغ وحش 
با شــرایط بدى مواجهنــد از روباه و گــرگ گرفته تا 
میمون ها بدون توجه مانده انــد که دل هر بیننده اى را 
به درد مى آورد، گفته شده که باغ وحش صفه کارکردى 
تحقیقاتى و آموزشى دارد اما سوال دیگر این است که در 

شرایط غیراستاندارد چگونه مى توان تحقیق کرد و اصال 
خروجى این پژوهش ها کجاست.

در همین پیوند، روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه اى با 
حضور برخى اعضاى شوراى شهر، شهردارى و فعاالن 
حقوق حیوانات در فضاى مجــازى و از طریق برنامه 
"اسکایپ“ براى بررســى این موضوع و اتخاذ تصمیم 
در باره فعالیت یا عدم فعالیت باغ وحش صفه اصفهان 

برگزار شد.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان در این جلسه 
گفت: آماده ایم که با وحدت در فکر و تصمیم براى بهبود 
آن با مشارکت شوراى شهر، محیط زیست و دوستداران 

محیط زیست وارد عمل شویم.
وى اضافه کرد: باید دید شــرایط انتقال حیوانات مهیا 
هست یا خیر، بخصوص اینکه 90 درصد از حیوانات این 
باغ وحش اهلى و 10 درصد وحشى هستند که باید براى 
بهبود زندگى هر یک  از آنها جداگانه تصمیم گیرى کرد.

مدیر شــهردارى منطقه 5 اصفهان نیز که مجموعه 
باغ وحش صفه در آن محدوده قرار دارد، در این جلسه 
مجازى خاطرنشان کرد: اینکه پس از تعطیلى احتمالى 
باغ وحش صفه حیوانات آن را بــه کجا منتقل کنیم، 
موضوعى مهم اســت. احمد رضایى بــا بیان این که 
بطور متوسط براى هر حیوان این باغ وحش 150 متر 
مربع  فضا اختصاص یافته اســت، گفت: با وجود تمام 
محدودیت ها بــراى ما مردم و مســاحت کمترى که 
شــهروندان در اختیار دارند، این میزان زمین براى هر 

حیوان، مناسب است و چندان هم بد نیست.

حجم ترافیک باال در مراکز شماره گذارى اتومبیل 
بعد از 2 ماه تعطیلى

70 مسموم الکلى به بیمارستان هاى اصفهان 
مراجعه کردند

آمادگى  شهردارى براى ورود به پرونده توقف 
فعالیت باغ وحش صفه

رییس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان گفت: 
خودروهاى فاقــد معاینه فنى از روز یکشــنبه پانزدهم 
اردیبهشت امسال از طریق دوربین هاى سطح شهرها و 

همچنین به صورت دستى جریمه مى شوند.
ســرهنگ محمدرضا محمدى در گفت و گو با «ایرنا» 
افزود: مالکان خودروهاى با مدل سال 94 و سال هاى قبل 
از آن باید اقدام به اخذ معاینه فنى خودروى خود و تمدید 

یک ســاله آن کنند در غیر این صورت جریمه آنها ثبت 
خواهد شد. وى، میزان جریمه خودروهاى فاقد معاینه فنى 
را  50 هزار تومان اعالم کرد و اظهارداشت: خودروهاى 
فاقد معاینه فنى هر 24 ساعت مشمول جریمه خواهند شد 
به همین دلیل سال گذشته  برخى خودروها به دلیل بى 
توجهى به این موضوع و نداشتن معاینه، در چند روز پشت 

سر هم، پنج یا شش بار جریمه شدند.

ســرهنگ محمدى با بیان اینکه از ششــم اردیبهشت 
امسال با بازگشایى مراکز تعویض پالك با حجم باالى 
مراجعه مردم مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: این مراکز 
تا حدود ساعت 17 فعال هستند و از مردم مى خواهیم که 
از ســاعت هاى ابتدایى صبح در این مراکز ازدحام نکنند 
بلکه مى توانند در ساعت 13 و 14 مراجعه کنند تا از حجم 

مراجعه کنندگان کاهش یابد.

مسئول بیمه بیکارى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
اصفهان گفت: هم اکنون 66 هزار و 538 نفر در استان 
متقاضى دریافت  بیمه بیکارى هستند که از این تعداد 61 
هزار و 363 نفر مشمول رسیدگى و بررسى این درخواست 

قرار گرفتند .
عادله امینى با اشاره به افرایش آمار چشمگیر متقاضیان 
بیمه بیکارى  از زمان شــیوع کرونا  در این استان افزود: 
اصفهان ،کاشــان ،نجف آبــاد و  فالورجــان  از جمله 
شهرستان هایى است که باالترین آمار متقاضیان بیمه 

بیکارى را دارند .
وى گفت: براســاس اعالم نظر وزارتخانه مقرر شده ، تا 
پایان اردیبهشت  وضعیت بیمه بیکارى  متقاضیانى که به 
دلیل شیوع کرونا  دچار مشکل شده اند ، مشخص شود .  
امینى به کاهش 11 درصدى تعداد مقررى بگیران بیمه 
بیکارى اسفند پارسال در مقایسه با مدت مشابه 97 خبر 
داد و گفت:  مقررى بگیران بیمه بیکارى در اسفند پارسال 

25 هزار و 167 نفر  بوده است.
در همین حال دبیر اجرایى خانه کارگر و عضو شــوراى 

اســالمى اصفهان گفت: جامعه کارگرى این اســتان 
خواهان تسریع در پرداخت بیمه بیکارى ناشى از شیوع 
بیمارى کرونا هستند زیرا از اسفند سال گذشته تا کنون 

هیچ درآمدى نداشتند.
اصغر برشــان با بیان اینکه امســال جامعــه کارگرى 
دغدغه هاى بیشترى نسبت به سال گذشته بدلیل شرایط 
ناشى از شیوع ویروس کرونا دارد، افزود: اوائل هر سال 
با تعدیل تعدادى از کارگران قراردادى مواجه مى شدیم 
اما امسال بیکار شدن آنها به دلیل بیمارى کرونا، بیشتر

 شد.
برشان با تاکید براینکه هنوز هیچ پولى به کارگران بیکار 
شده و متقاضى بیمه بیکارى ناشى از کرونا، پرداخت نشده 
است، تصریح کرد: این کارگران  اســفند سال گذشته 
تاکنون هیچ درآمد و حقوقى نداشتند و الزم است پرداخت 

بیمه بیکارى به آنها تسریع شود.
گفتنى است استان اصفهان با داشتن 10 درصد از مقررى 
بگیران بیمه بیکارى پس از تهران در این حوزه رتبه دوم 

کشور را به خود اختصاص داده است .

خودروهاى فاقد معاینه فنى از 15 اردیبهشت  جریمه مى شوند

متقاضیان بیمه بیکارى به 66 هزار نفر رسید

مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان گفت: جارى نبودن 
آب در چشمه باقرخان و مادى فرشادى در حدود 25 سال 
باعث شده بود کف مادى به دالیل مختلف ناهموار شود 
که هموارسازى آن از سوى تیم خدمات شهرى منطقه 3 

طى 16 روز انجام شد.
حسین کارگر افزود: با آزادسازى انجام شده در سال هاى 
اخیر در مسیر چشمه باقرخان، راه سواره رو بازگشایى شد 
و پس از آن، عملیات سنگ چینى سنتى دیواره ها، احداث 
پل هاى ارتباطى، نرده گــذارى و نورپردازى و فضاى 
ســبز انجام و تبدیل به محیطى امن براى تردد آسوده 

شهروندان شد.
وى با اشاره به عدم جارى شدن آب طى 25 سال در این 
مادى افزود: متاسفانه چشمه باقرخان و مادى فرشادى 
که رگ حیاتى منطقه مرکزى شــهر اصفهان محسوب 
مى شود با انبوه نخاله ها مســیرهاى عبور آب در برخى 

مکان ها مسدود شده بود.

فعالیت 16 روزه 
 براى جارى شدن آب در 

چشمه باقرخان
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منوچهر هادى که سال پیش با سریال «عاشقانه» بخت خود را در شبکه نمایش 
خانگى آزموده بود، در این روزها که بخاطر شیوع کرونا استقبال از وى اودى ها و 
سریال هاى نمایش خانگى باال رفته، سریال «دل» را به مخاطب عرضه کرده و 
به گفته خودش سریالش در هر قسمت رکورد قسمت قبل خود را مى شکند. این 
درحالى است که این سریال هم با انتقادات بسیارى روبه رو شده است. از ریتم 
کند تا انتخاب بازیگران سریال مواردى هستند که اغلب مخاطبان این سریال در 
شبکه هاى اجتماعى درباره اش مى نویسند. هادى به این انتقادات پاسخ مى دهد.

  ریتم ُکند، در ذات این کار است؛ یک نفر عاشــقانه در کافى شاپ نشسته و 
مشغول صحبت است، این وسط بلند شود چند لگد هم بزند؟ چنین چیزى امکان 
ندارد. وقتى دو نفر مشغول صحبت عاشقانه هستند یا یک نفر به دیگرى پیشنهاد 
ازدواج مى دهد چگونه مى توان ریتم را تند کرد.  مثًال در سریال به کاراکتر «رسا» 
تجاوز شده و کسى هم نمى داند چه کسى این کار را انجام داده، بیاییم در خیابان 
تعقیب و گریز راه بیاندازیم تا متجاوز را پیدا کنیم؟ نه قصه اینگونه اســت و نه 
اجراى این موضوع هیجان و ریتم تند را مى طلبد. من در هر صورت در دکوپاژ و 
فیلمسازى، از قصه الهام مى گیرم. قصه است که به من مى گوید چگونه کار کنم، 
دکوپاژ من تابع قصه است. البته خیلى از مخاطبان ما نسبت به سریال انتقاد دارند، 
ما هم انتقادشان را مى پذیریم ولى اگر کلیپى ساخته شده متناسب با آن صحنه 

بوده، اگر موسیقى زده شده متناسب با آن موقعیت و صحنه بوده. 
 هزاران فیلم وسریال و شــبکه ماهواره اى و غیر ماهواره اى در اختیار مردم 
قرار داشت که مردم مى توانستند آنها را انتخاب کنند و ببینند؛ ولى آمار ما دوباره 
رکورد شکست. در ابتدا خودمان رکورد زدیم، بعد قسمت هفدهم با 25 میلیون 
دقیقه در «فیلیمو» رکورد زدیم، این رقم در قسمت نوزدهم به 26 میلیون دقیقه 
رسید و باز هم در قسمت بیســتم رکورد قبلى خودمان را شکستیم. این نشان 

مى دهد که سریال مخاطب دارد که چنین اتفاقى مى افتد.
  عده اى قسمت بیستم را مى بینند و مى گویند اى بابا! 20 قسمت گذشته هنوز 
هیچ اتفاقى نیافتاده است. خب مگر چه اتفاقى قرار است بیافتد؟ به یک نفر تجاوز 
شده، به یک نفر شک شده، دنبال همه رفتند، یک نفر عاشق یک فرد دیگر شده، 

هزار اتفاق در قصه به وجود آمده است.
  مــن فکر مى کــردم در قســمت 20 مخاطــب 100 درصــد متوجه 
مى شود که کار چه کســى است و در قسمت بیســت ویک رسمًا نام فرد 
به زبان آورده مى شــود. اما من امــروز تعداد زیادى کامنت داشــتم که 
از من پرســیده شــده بود باالخره تجاوز کار چه کســى بوده است؟ و به 
احترام آن یک عده اى که هنوز متوجه نشــدند یــک هفته دیگر هم صبر 

مى کنیم تا مشخص شود. اســاس فیلم این است که شــما یک گره اى را 
ایجاد مى کنید و آن را آرام آرام باز مى کنید. در ســریال باالخره باید یکســرى 
موانع ایجاد شــود، من فکر مى کنــم همین که رفته رفته مخاطب ما بیشــتر 
مى شــود یعنى به مرور زمان بیشتر آن را پســندیده اند. اگر بازدید یک قسمت 
از قســمت دیگر کمتر بود، من مى پذیرفتم که مخاطب از یکجایى خوشــش 
نیامده اما اینکه قســمت به قســمت بیننده بیشتر مى شــود یعنى کامًال آن را 

پسندیده.
  ما متأسفانه تقریبًا بازیگر چهره بین بیست تا بیست و پنج سال نداریم و من 
اگر بخواهم بازیگــر تازه وارد و جدید بیاورم بحثى که پیش مى آید این اســت 
که نزدیک 30 میلیارد هزینه براى یک ســریال 40 قسمتى مى شود، حاال اگر 
بازیگر چهره نداشته باشد مى شــود 15 میلیارد اما ممکن است نفروشد. حتى 
ســریال هایى که در آن ستاره کم اســت قطعًا بازیگران دیگر، بازیگران درجه 
یک تئاتر هستند و مهم این است که هم بازیگر تئاتر، هم متوسط و هم چهره 
با هم ترکیب شــوند تا یک تیم خوبى تشکیل شــود و هرکسى جاى خودش 

بنشیند.
  یکسرى مثًال مى نویسند ساره بیات براى این نقش مناسب نبود. از نظر ما بود. 
به حرفشــان احترام مى گذاریم ولى تو اگر بخواهى یک فیلم بسازى فراخوان 
بدهى و از کل مردم نظرسنجى کنى که فالنى براى این نقش مناسب است یا 
نه که نمى شود. ما ساره بیات را براى این نقش مناسب دانستیم و کارش را هم 
درست انجام داده  و خیلى هم براى این نقش زحمت کشیده اما به ذائقه بخشى 
از مخاطب ها خوش نیامده. کما اینکه سریالى که من کارگردانى کردم خیلى ها 

دوست ندارند./1761

پاسخ منوچهر هادى به انتقادات از سریال «دل» و سبک فیلمسازى اش

مى گویند چرا اتفاقى نمى افتد؟
 خب چه اتفاقى بیافتد؟!

کمتر سینما دوستى را بتوان پیدا کرد که فیلم 
«کمال الملک» على حاتمى را ندیده باشــد. 
فیلمى که بعد از گذر سالیان گرد کهنگى بر 
آن ننشسته و همچنان دیدنى و شنیدنى است.

اما آنچه شــاید بتوان رنگ گذر زمــان را بر آن 
احساس کرد، قرارداد یکى از آثار ماندگار سینماى 
ماست. قراردادى در نهایت سادگى... بدون هیچ پیش 
شرط عجیب و غریبى، بدون هیچ حاشیه و زیاده خواهى... 
قراردادى که از سالمت سینماى ایران در آن سال ها حکایت 
دارد. و البته مبلغ این قرارداد که حاال براى ما شگفت انگیز 
است و قطعاً لبخندى هم بر گوشه لبمان مى نشاند. چه کسى 
باورش مى شود یکى از بازیگران سرشناس ایران براى بازى 
در این فیلم، 90 هزار تومان دســتمزد گرفته باشد. درست 
است سال 62 زمانى که این قرارداد بسته شده، عدد و رقم ها 
با امروز ما فاصله  بســیار دارد اما این رقم در همان دوره نیز 

رقمى نجومى محسوب نمى شده  است.
محمد على کشاورز که در همان زمان هم یکى از بازیگران 
بنام ایران بوده، براى بازى در این اثر 90 هزار تومان دستمزد 
گرفته اســت. در این قرارداد ذکر شــده اگــر مدت زمان 
فیلمبردارى بیش از زمان مقرر به طول بیانجامد، با توافق 

طرفین، مبلغى به این دستمزد افزوده خواهد شد.
37 ســال از نگارش این قرارداد و ساخت این اثر مى گذرد. 
صرف نظر از نوستالژى و خاطره بازى، هنوز «کمال الملک» 
براى ما حرف و سخن دارد و با زیبایى ستایش برانگیزش، 
مى تواند در این روزهایى که به رنگ انتظار آمیخته اســت، 

حالى خوش به ما ببخشد.
فیلمى که دربــاره زندگى نقاش چیره دســت ســرزمین 
ماست. جمشید مشایخى (در نقش کمال الملک)، عزت ا... 
انتظامى (در نقش ناصرالدین شــاه)، علــى نصیریان (در 
نقش مظفرالدین شاه)، داود رشیدى (در نقش رضا شاه) و 
محمد على کشاورز (در نقش اتابک اعظم) جلوى دوربین 
على حاتمى قرار گرفتند و اثرى را خلق کردند که حاال جزو 

خاطره هاى مشترك نسل هاى مختلف است.
بهرام بیضایى در جایى درباره یکى از دیالوگ هاى این اثر 
گفته است (نقل به مضمون): بهترین دیالوگ را على حاتمى 
در فیلم «کمال الملک» درباره فرش ایرانى گفته اســت: 
جایى که کمال الملک خطاب بــه یارمحمد که یک بافنده 
فرش است، مى گوید: استاد تویى، هنر، این فرشه، شاهکار 
این تابلوست، دریغ همه عمر یک نظر به زیر پا نیانداختم. 

هنر، این ذوق گسترده است، شاهکار، کار توست... /1762

یک خاطره بازى بعد از 37 سال

رقم دستمزد محمدعلى کشاورز از فیلم «کمال الملک»
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پرویز تناولى، هنرمند مجسمه ساز ایرانى ملقب به پدر مجسمه سازى مدرن ایران، 
با طراحى مدال هایى براى فروش، عواید آن را به بیمارستان هاى درگیر بحران 
کرونا در ایران کمک مى  کند. این هنرمند ایرانى ساکن ونکوور کانادا، با طراحى 
120 مدال در دو نوع برنز و نقره به قیمت هاى 600 و 1500 دالر، عواید فروش 

آنها را تقدیم ایران خواهد کرد.
او در این باره گفته است: «من از نحوه برخورد کارکنان بهداشت و درمان ایران 
با کمترین امکانات ممکــن در برابر بحران کووید- 19 بســیار تحت تأثیر قرار 

گرفته ام.»
این هنرمند کار کادر درمانى ایران را با توجه به مشــکالت اقتصادى ناشــى از 

تحریم ها، مشکل تر از دیگر کشورها دانسته و از کار ایثارگرایانه آنها تقدیر کرده 
است. او گفت: «من مى خواســتم قدردانى خودم را به عنوان یک ایرانى نشان 

دهم - نه فقط به عنوان یک هنرمند.»
او اواخر ماه مارس گذشته طراحى دو نوع مدال را براى فروش به ایران فرستاد و 
این مدال ها در داخل ایران قالب گیرى و تولید شده است. این مدال ها برنز و نقره 
هستند و مدال برنز به قیمت 600 دالر (حدود ده میلیون تومان) و مدال نقره به 

قیمت 1500 دالر (حدود 24 میلیون تومان) عرضه شده است.
از مدال برنز صد عدد و از مدال نقره که گران تر اســت 20 عدد تولید شده است. 
تاکنون ایرانیان خارج از کشــور 20 عدد از این مدال ها را طى دو روز خریدارى 

کرده اند.
روى مدال نقره طرح بلبل در کف دست کار شده است. او درباره این طرح گفته 
است: «در فرهنگ عامه ایران بلبل یک پرنده خوش ُیمن و حامل خبر محبوب 

به معشوق  است.»
در مدال برنزى نیز طرح درخت سر و کار شده است. به گفته تناولى، درخت سرو 
به عنوان نمادى از زندگى طوالنى اســت. این هنرمنــد مى گوید: «پس زمینه 
این مدال ها صدها خط عمــودى قرار دارد که نمایانگر مردم ایران اســت. این 
مدال ها به یک نوار فیروزه اى رنگ بسته شده اند که نمایانگر "ریه هاى سالم"

 است.»

مدال هاى پرویز تناولى به کمک بحران کرونا در ایران آمد

پوریا پورسرخ، بازیگر کشورمان صفحه اینستاگرامش را با انتشار عکسى از بازى در فیلم «جنس 
لطیف» به روز کرد.

فیلم سینمایى «جنس لطیف» به کارگردانى محسن آقاخان و تهیه کنندگى غالمرضا گمرکى در 
روزهاى پایانى سال گذشته به ایستگاه پایانى تصویربردارى رسید. انتشار تصاویرى از گریم دیدنى 
اکبر عبدى در این فیلم با واکنش هاى متعدد روبه رو شد و اشتیاق مردم براى دیدن تصاویر دیگرى 

از بازیگران این فیلم بیشتر شد.
پوریا پورسرخ صفحه اینستاگرامش را با انتشار عکسى از بازى در فیلم سینمایى «جنس لطیف» 
به روز کرد. پوریا پورسرخ با انتشار عکسى از فیلم «جنس لطیف» نوشت: «آخرین بارى که جلوى 
دوربین بودم... نمى دونم با این اوضاع و شرایط کى دوباره با خیال راحت مى ریم سر کار و زندگیمون؟ 
دیر و زودش رو نمى دونــم... ولى از ته قلبم روزهــاى خوب و آینده اى روشــن براى همه آرزو 
مى کنم...» جنس لطیف فیلمى کمدى است که اکبر عبدى، بازیگر سرشناس سینما با گریمى خاص 

و زنانه در آن ایفاى نقش مى کند.
با توجه به شرایط پیش آمده و شیوع ویروس کرونا و تعطیلى سینماها نمى توان زمان مشخصى براى 

اکران فیلم جنس لطیف پیش بینى کرد.
اکبر عبدى، پوریا پورسرخ، نگار عابدى، المیرا عبدى، گیتى قاسمى، مهدى دانایى، اکبر اصفهانى، 

ژاکلین آواره و زینب سعادت بازیگران فیلم «جنس لطیف» را تشکیل مى  دهند.

گریم هاى جالب در «جنس لطیف»

ندا قاسمیان، همســر بهروز بقایى پیرامون آخرین وضعیت جسمانى همسرش بعد 
از ابتال به بیمارى کرونا گفت: همسرم همچنان در خانه مشغول به استراحت است، 
خوشبختانه بیمارى کامًال دفع شده و این خانه نشینى هم در ادامه روند قرنطینه خانگى 

است که اکثر مردم این روزها سعى در رعایت آن دارند. 
وى در همین راستا ادامه داد: نزدیک به یک ماه از مرخص شدن همسرم مى گذرد و 
وى همواره پس از ترخیص در خانه بوده است، البته معاینات همچنان روى وى ادامه 
داشته اما با توجه به تغییرات مثبتى که داشته مشخصاً بیمارى کرونا به کل دفع شده و 

وى در سالمت کامل به سر مى برد.
همسر این بازیگر پیشکسوت درباره وضعیت روحى وى افزود: شرایط فعلى و قرنطینه 
خانگى بعد از نزدیک به سه ماه براى همه سخت است، طبیعتاً همسرم نیز بعد از گذران 
این دوره طوالنى از خانه نشینى همچون اکثریت ما کمى کسل و بى حوصله است که 

البته براى همه افرادى که قرنطینه خانگى بوده اند پیش مى آید. 
قاسمیان با اشاره به قطع درمان دارویى بهروز بقایى تأکید کرد: مدت هاست که درمان 
دارویى بر روى همسرم متوقف شده است، حال وى بسیار بهتر است اما براى احتیاط و 
مطمئن شدن از اینکه دیگر ویروس در بدن وى وجود نداشته باشد، در خانه مانده است. 
وى در همین رابطه خاطرنشان کرد: خوشبختانه روزهاى سخت بیمارى بهروز بقایى 
کامالً به ســر رســیده و ما کامالً  امیدواریم که با پایان وضعیت فعلى شیوع کرونا و 

قرنطینه وى بتواند از خانه خارج شود.

نجات بهروز بقایى از کرونا

امیرعلى دانایــى، بازیگر جــوان ســینما و تلویزیون 
ایــران با تأکید بــر اینکه بــه تازگى مادر را از دســت 
داده و به شــدت غمــزده این غم بزرگ اســت گفت: 
بعــد از فوت مــادرم، شــرایط روحى مناســبى ندارم 
و با پشــتوانه عشــق مادرم در تالشــم تا بــه زندگى

 برگردم.
وى در ادامه با گفتن از اینکه کرونا و شیوع گسترده آن 
شرایط زندگى همه را تغییر داده است ادامه داد: کار کردن 
در این روزها با مانع مواجه شــده است. کرونا همه را به 
خانه ماندن محکوم کرده است؛ ماندن در خانه و رعایت 
اصول قرنطینه مانع بزرگ تر شدن حلقه فراگیرى این 
ویروس است. ویروس کرونا و درگیرى که این بیمارى 
براى مردم به وجود آورده باعث ایجاد تغییراتى در زندگى 

همه شده که من هم از این قاعده مستثنى نیستم.
دانایى در خصوص اینکه در اوضاع کرونایى وزارت ارشاد 

چگونه مى تواند حامى و حمایتگر هنرمندان باشد گفت: تا 
به حال به این موضوع که وزارت ارشاد باید در این شرایط 
به من کمک کند فکر نکرده بودم. اما پیشنهاد مى کنم 
که وزارت ارشاد به هنرمندانى که در پروژه هاى سینمایى 
کار مى کنند کمک کند چرا که سینما فقط بازیگر نیست. 
افراد و بخش هایى که پشت صحنه تولید یک اثر هستند 

طبیعتًا نیاز مالى ویژه اى خواهند داشت. 
وى بــا تأکید بــر اینکه وقتــى که فاصلــه اجتماعى 
هنوز قابل تشخیص نیست که باید 5 متر باشد یا 6 متر یا 
حتى 8 متر، همه باید با ماسک بیرون بروند در این شرایط 
چگونه مى توان به فکر تولید آثار سینمایى و تلویزیونى 
بود ادامه داد: با یک بحران جهانى که غیر قابل پیش بینى 
است مواجه هستیم. نسل ما چنین بحران همه گیرى را 
تاکنون تجربه نکرده بود . با تغییرى ناگهانى مواجه شده 

است که باید برایش برنامه ریزى کند.

امیرعلى دانایى: 

نسل ما چنین بحران همه گیرى را 
تجربه نکرده بود
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تمامى نــدارد. بحث درباره «آندره آ اســترا 
ماچونى» را مى گوییم. ســرمربى ســابق 
آبى هاى تهران. ســرمربى محبوبى که از 
زمان حضورش در ایران تاکنون هر روز به 
بهانه اى سوژه محافل فوتبالى و رسانه هاى 
ورزشى بوده؛ چه آن موقع که روى نیمکت 
استقالل مى نشست و چه آن هنگام که سه 
بازى مانده به پایان نیم فصل، ایران را ترك 
کرد و به کشــورش بازگشت. و این داستان 
همچنان ادامه دارد، حتى االن که ماه هاست 
از فسخ قرارداد او با استقالل مى گذرد، حتى 
حاال که بخاطر شــیوع کرونا مسابقات فوتبال 

تعطیل شده. 
و این داســتان تمامى ندارد، اگر پنج شنبه گذشته 
سرى به صفحه اول روزنامه هاى ورزشى ایران زده 
باشید یا خروجى خبرگزارى ها را مرورى کرده باشید 
متوجه منظور ما مى شــوید. بله، اواخر هفته گذشته 
سرمربى پیشین آبى ها دوباره ســوژه رسانه ها شد؛ 
این بار قصه جذاب تر از دفعات پیش اســت؛ این بار 
بحث در مورد پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایران به استرا 
براى حضورش روى نیمکت تیم ملى است. موضوعى 
که دیگر فقط مربوط به آبى هاى پایتخت نیست. حاال 
کل فوتبالدوستان کشــورمان درگیر این شایعه شده اند. 
شــایعه اى که دامنه اش از صفحه توییتــر یک خبرنگار 

معروف ایتالیایى شروع شــد. «جیانلوکا دى ماریتزیو» نوشت: 
«آندره استراماچونى به فکر بازگشــت به ایران است. سرمربى 
اســبق اینتر پس از تجربه قبلى خود با استقالل در حال مذاکره 

است تا سرمربى بعدى تیم ملى ایران شود.» 
خبرى که اگرچه با واکنش تند مسئوالن فدراسیون کشورمان و 
انکار آنها مواجه شد اما همچنان رسانه هاى ایتالیایى بر صحت 

آن اصرار دارند. 
اگر فرض را بر این بگذاریم که خبر مذاکره احتمالى فدراسیون 
ایران با سرمربى سابق استقالل، نه شــایعه است نه بازارگرمِى 
رسانه هاى ایتالیایى و نه حتى شیطنت جماعت فوتبالى کشورمان، 
باید این سئوال را از فدراسیون نشین ها بپرسیم که حاال چرا؟ چرا 
حاال و با وجود حضور «دراگان اسکوچیچ» در سمت سرمربیگرى 
تیم ملى به سراغ استرا رفته اید؟ اگر به کار این سرمربى ایتالیایى 
و قابلیت هاى او اینقدر اعتقاد دارید که حاضرید بابتش، هم زیر 
بار خسارت فسخ قرارداد با اسکوچیچ بروید و هم هزینه قرارداد 
این سرمربى را که قطعاً سنگین نیز خواهد بود متحمل شوید، چرا 
همان زمان که «مارك ویلموتس» را از کار برکنار کردید و در به 
در دنبال یک سرمربى در حد و اندازه هاى نیمکت تیم ملى ایران 
مى گشتید به صرافت این نیافتادید که سکان هدایت تیم ملى را 
به استرا بسپارید؟ مگر نه اینکه او منجى استقالل بحران زده بود؟ 
مگر نه اینکه در مدت حضورش روى نیمکت آبى ها، آنها توانستند 
رکورد 11 بازى رسمى بدون شکست را به ثبت رسانند و پس از 
سال ها صدرنشین رقابت هاى لیگ برتر شوند؟ از محبوبیت استرا 
هم همینقدر بس که ترك استقالل توسط او باعث اعتراض بى 
سابقه هواداران این تیم به مدیریت باشگاه شد تا جایى که حتى به 

موضوع جانشینى فرهاد مجیدى، اسطوره شان هم روى خوش 
نشان ندادند. همه اینها آیا نتوانست شما را به این فکر بیاندازد تا 
حداقل نام او را هم در میان گزینه هاى احتمالى خود قرار دهید و 
براى پذیرفتن ُپست خطیر سرمربیگیرى تیم ملى با او وارد مذاکره 
شوید؟ چه اینکه او هم مثل «کارلوس کى روش» به مردم ایران 
عالقه داشت و شــاید اگر به او بابت پرداخت به موقع قراردادش 
اطمینان خاطر مى دادید همان موقع حاضر به بازگشت به ایران 
مى شد. شما هم مجبور نمى شدید براى انتخاب سرمربى جدید دو 
سه ماه با گزینه هاى وطنى سرو کله بزنید و در آخر هم به سرمربى 
کروات صنعت نفت رضایت بدهید. انتخابى که باز هم فدراسیون 
را در معرض تیر انتقاد اهالى ورزش قرار داد. چرا که کمتر کسى 
اسکوچیچ را در حد و اندازه هدایت ملى پوشان ایران مى دانست. 

منتقدان همان بهمن ماه بیرق مخالفت با گزینش اســکوچیچ 
را برافراشــتند، اما فدراســیون چرا حاال به فکر ایــن افتاده که 
ســرمربى اى که خود انتخاب کرده شایسته این عنوان نیست؟ 
مگر در این سه چهار ماه اتفاقى افتاده که ما خبر نداریم؟ تیم ملى با 
هدایت او چند بار به میدان رفته که عملکردش را سنجیده اند و از 

تصمیم خود منصرف شده اند؟
همه این نکات را کنار هم بگذاریم بیشتر به عجیب و باورناپذیر 
بودن این شایعه پى مى بریم چرا که حتى نمى توانیم بپذیریم با 
وجود صحت بحث پیشنهاد از طرف مسئوالن فدراسیون ایران 
به استراماچونى، وى با وجود تمام بدقولى ها و کمبود امکاناتى که 
در هنگامى که در ایران بود با آنها مواجه شد حاضر باشد بار دیگر 
روى همه این مشکالت چشم بپوشد و فقط بخاطر حس خوبى 

که به ایرانى ها دارد به کشورمان بازگردد.

استرا، استقالل، ایران، ایتالیا و دوباره ایران
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مرضیه غفاریان

 رســول کربکندى پیشکســوت فوتبال ایران دربــاره ادامه 
رقابت هاى لیگ برتر  گفت: متاسفانه شیوع ویروس کرونا روى 
همه چیز و همه فعالیت ها تاثیر گذاشــته است و همانطور که 
مى دانید ورزش به صورت کامل در بسیارى از کشورهاى دنیا 
تعطیل شده است. عدم برگزارى تمرینات به صورت گروهى 

نیز باعث افت تیم ها و بازیکنان شده است.
رئیس سازمان فوتبال ذوب آهن  در پاسخ به این سوال که به 
نظرش کدام تیم در ادامه رقابت هاى لیــگ مى تواند عنوان 
قهرمانى را کسب کند اظهار داشت: پرسپولیس در حال حاضر 
با فاصله 10 امتیازى که در صدر جدول ایجاد کرده است. اگر 
اتفاق خاصى رخ ندهد مى تواند قهرمان شــود و شانس اول 
قهرمانى به شمار مى رود. اگر لیگ با اعالم قهرمانى این تیم به 
پایان مى رسید به گونه اى عدالت براى تیم هاى دوم تا چهارم  
در رده بندى رعایت نمى شد چون فاصله تیم ها کم است. ضمن 
اینکه در لیگ یک نیز تیم ها زحمت کشیدند و در حال حاضر 
چند تیم شانس صعود به لیگ برتر را دارند. از این رو باید یک 
مکانیسم مشخصى براى ادامه مسابقات انتخاب شود. من فکر 
مى کنم کار ساده اى نیست و بسیار سخت است که همه از یک 

تصمیم راضى باشند.
کربکندى درباره آخرین وضعیت این تیم و جایگاه یازدهم در 
جدول لیگ برتر گفت: واقعیت  این است که لیگ نوزدهم فصل 
خوبى براى ذوب آهن نبود. جایگاه یازدهم و دوازدهم در شأن 
این تیم نیست و البته زمانى که یک تیم در نتیجه گیرى به بن 
بست مى رسد برخى مکانیزم هاى مشخص مانند تغییر مربى 
انجام مى شود و البته ذوب آهن در نیم فصل عالوه بر تغییرات 
در کادر فنى یک دروازه بان خوب و یک مهاجم خوب نیز جذب 
کرد که آنها تاثیرات مثبتى در نتیجه گیرى تیم داشــتند. البته 
ذوب آهن نیز سرمربى خارجى دارد و بازگشت آنها به ایران نیز 

خودش مى تواند مشکل باشد.

سرپرست فدراسیون پزشکى- ورزشــى تاکید مى کند که هیچ 
حرفى در مورد لغو بازى هاى لیگ برتر زده نشده است.

 مهرزاد خلیلیان در باره تاریخ شروع احتمالى تمرینات  گفت: این 
موضوع به اندازه خود کرونا غیر قابل پیش بینى است و بستگى به 
شرایط کشور دارد. مثال چند روزى تعداد فوت شده ها به 66 نفر 
رسید و دوباره به مرز 80 نفر برگشت، یا در بعضى از شهرستان ها 
وضعیت سفید بود ولى به یکباره بازهم بیمار در آن پیدا شد. تا وقتى 
کشور به یک شرایط کم خطر نرسد نمى شود در این باره نظر داد.
او در مورد اینکــه گمانه زنى ها براى شــروع لیــگ در تاریخ
20 اردیبهشــت ماه اســت هم گفت: چنین چیزى نیست و این 
مسائل در حد گمانه زنى است. به هرحال باشگاه ها پیگیر هستند 
و ممکن است مدیران سازمان لیگ پیش بینى هاى خودشان را 
بگویند. با این حال هنوز ستاد مبارزه با کرونا تاریخ دقیقى را اعالم 

نکرده است. 
سرپرست فدراسیون پزشکى- ورزشى در مورد اینکه گفته مى شود 
ممکن است لیگ نوزدهم لغو شود هم گفت: اول بگویم تاکید بر 
برگزارى لیگ است و این را هم بگویم تا حاال در جلسات پرتعداد 
حرفى از تعطیلى لیگ زده نشده است. چیزى مشخص نیست ولى 
تالش و اراده همه ارکان براى از سرگیرى بازى هاى لیگ است. 
وزارت ورزش هم دنبال سالمت ورزشکاران است و هم فوتبال. 

خلیلیان در پایان گفت: خیلى ها مى گویند لیگ آرژانتین، فرانسه 
و هلند تعطیل شد و ما هم این کار را کنیم در حالى که شرایط ما 
با این کشورها فرق دارد و ما باید شرایط جامعه خود را بسنجیم. 
ضمن اینکه لیگ هایى مثل عربستان، امارات و کره جنوبى هم 
قصد شروع بازى ها را دارند.  مطمئنا ستادمبارزه با کرونا  تصمیم 
خوبى در این باره مى گیرد و با شــرایط خوب لیــگ را به اتمام 

مى رساند.

رسول کربکندى:

خریدهاى نیم فصل به 
ذوب آهن کمک کرد

هر کشورى شرایط 
خودش را دارد

هافبک تیم سپاهان مى گوید مصدومیتش برطرف 
شــده و مى تواند در صورت ادامه لیــگ برتر براى 

طالیى پوشان به میدان برود.
علیرضا نقى زاده یکى از بازیکنان توانمند فوتبال ایران 
است که در گسترش فوالد و تراکتور با عملکرد خوبش 
نام خود را مطرح کــرد. او در ابتداى لیگ نوزدهم به 
واســطه عملکرد مطلوبى که داشت با نظر امیر قلعه 
نویى راهى سپاهان شــد اما مصدومیتى که برایش 
پیش آمد اجازه نداد تا بتوانند دوران خوب خود را تکرار 
کند. نقى زاده اما حاال شرایط جسمانى مناسبى دارد و 
با شروع دوباره لیگ برتر مى تواندبراى طالیى پوشان 

به میدان برود.
نقى زاده در گفت و گویى درباره شرایط جسمانى اش

عنوان کرد: حدود 5,5 ماه از عمل جراحى ام مى گذرد 
و شــرایط بســیار خوبى دارد. تمریناتم را به صورت 
شخصى جلو بردم و از نظر بدنى مشــکلى ندارم. با 
شــروع دوباره لیگ برتر مى توانم براى سپاهان به 

میدان بروم و امیدوارم براى تیمم موثر باشــم.وى 
درباره ادامه رقابت هاى لیگ برتــر تاکید کرد: من 
امیدوارم مسئوالن فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 
هرچه سریع تر تصمیم خود درباره ادامه مسابقات را 
اعالم کنند تا از بالتکلیفى در بیاییم. قطعا این تعطیلى 
طوالنى باعث افت بدنى همه تیم ها شــده اســت. 
امیدوارم زودتر تکلیف روشن شود تا ما نیز برنامه خود 
را بدانیم و بتوانیم تمرینات گروهى مان را شروع کنیم.
هافبک ســپاهان درباره آینده تیمش تاکید کرد: به 
هر حال اتفاقاتى افتاده کــه ما از کورس قهرمانى در 
لیگ برتر عقب افتادیم. بهتر اســت مدیران باشگاه 
درباره مسائل حقوقى و اتفاقات دیدار با پرسپولیس 
صحبت کنند اما مــا همچنان امیدواریــم. در جام 
حذفى نیز شــانس خوبى براى کســب جام داریم. 
شک نکنید در صورت شروع لیگ برتر با قدرت ادامه 
مى دهیم و تا آخرین لحظه براى کسب دو جام تالش

 مى کنیم.

  شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان چند ماهى است که فعالیت هاى مختلف را مختل کرده 
و مسابقات ورزشى هم در همین راستا در اکثر کشورها به تعطیلى کشیده شدند و فوتبال هم از 

این قاعده مستثنى نیست.
در روزهاى اخیر شاهد این موضوع بودیم که لیگ فوتبال چند کشور از جمله هلند و تا حدودى 
فرانسه نیمه کاره رها شده و دیگر ادامه پیدا نخواهد کرد و از گوشه و کنار خبر مى رسد به زودى 
کشورهاى دیگرى هم چنین تصمیمى در قبال بازى هاى باقى مانده شان خواهند گرفت چرا که 
وضعیت شیوع کرونا و پیش بینى هایى که از ادامه این وضعیت و مدت زمانى که درگیر آن هستند 

امکان ادامه رقابت ها را به آنها نمى دهد.
در ماه هاى اخیر هم حرف و حدیث در مورد وضعیت لیگ برتر ایران زیاد بوده و اظهار نظرهاى 
مختلفى در این خصوص مطرح شده ولى هنوز فدارسیون فوتبال و سازمان لیگ تصمیم قطعى 
براى لغو مسابقات یا ادامه رقابت ها نگرفته اند و صحبت هایى از تالش براى برگزارى 9 هفته 

باقى مانده از لیگ نوزدهم مطرح شده که تا کنون امکان آن میسر نشده است.
در حالیکه زمزمه هایى از شروع مجدد تمرینات از نیمه دوم اردیبهشت و برنامه ریزى براى ادامه 
رقابت ها در خردادماه از سوى ســازمان لیگ به گوش رسیده ولى هفته گذشته مسئول کمیته 
پزشــکى فیفا اعالم کرد کشورهاى مختلفى که در حال حاضر لیگشــان تعطیل است به این 
زودى ها به فکر شروع مجدد رقابت ها نباشند و به احتمال زیاد تا شهریورماه چنین امکانى وجود 

ندارد که اگر این موضوع فراتر از یک اظهار نظر باشد و جنبه قانون و ابالغیه به خودش بگیرد 
اختیار شروع مجدد بازى ها از فدراسیون فوتبال گرفته شده و طبق دستورالعمل باید تا چندین 

ماه دیگر هم براى از سر گیرى مسابقات تحمل کرد.
در کنار همه اینها چند بار در اظهار نظرهاى مسئوالن فدراسیون و سازمان لیگ عنوان شد که 

تصمیم در قبال ادامه رقابت ها منوط به نظر خود باشگاه ها هم هست و با درنظر گرفتن چنین 
مواردى سرنوشت 9 هفته باقى مانده از لیگ نوزدهم را مشخص مى کنند.

نظرسنجى رسمى از سوى سازمان لیگ هنوز به دست باشگاه ها نرسیده ولى تا اینجاى کار طى 
صحبت هاى شفاهى و غیر رسمى سازمان لیگ با مدیران باشگاه ها اکثریت قاطع روى لغو ادامه 
رقابت هاى لیگ نوزدهم توافق دارند و 13 باشگاه از 16 باشگاه حاضر در لیگ برتر تمایلى ندارند 

که در 9 بازى بعدى شرکت کنند.
بر اساس شنیده ها 3 باشــگاهى  که تاکنون موافقت خود را با تعطیلى مسابقات اعالم نکردند 
پرسپولیس، فوالد خوزستان و صنعت نفت آبادان هستند و 13 باشگاه دیگر نظر به لغو مسابقات 

دارند.
افشین پیروانى هم در برنامه فوتبال برتر این هفته به طور غیر مستقیم از این باشگاه ها گالیه کرد 
که با توجه به رتبه تیمشان در جدول خواهان لغو مسابقات هستند و اگر دقت کنید 3 باشگاهى که 
به دنبال تعطیلى رقابت ها نیستند پرسپولیس صدر جدولى است که قهرمان محتمل لیگ است و 
فوالد و صنعت نفت رتبه ششم و هفتم لیگ برتر که شانسى براى اضافه شدنشان به جمع 4 تیم 

اول و کسب سهمیه وجود دارد تمایل دارند مسابقات ادامه پیدا کند.
حال باید دید تصمیم فدراســیون فوتبــال در قبال وضعیــت لیگ نوزدهــم در نهایت چه 

خواهد بود.

ورود وزیر ورزش به ماجراى فســخ قرارداد باشگاه 
پرسپولیس با کارگزار اسپانسرى این باشگاه اوضاع 

را پیچیده تر از قبل کرده است.
وزیر ورزش و جوانان هفته پیش به گفتگو با کارگزار 
رسمى طرف قرارداد با باشگاه پرسپولیس که براى 
درآمدزایى از لوگوى این باشگاه در نظر گرفته بود 
پرداخت تا صحبت هاى مدیرعامل این شرکت در 
راستاى فســخ یکطرفه قراردادش از سوى هیات 

مدیره سرخ ها را بشنود.
طبق گزارشــى که خبرگزارى مهر هفته گذشــته 
منتشر کرد،  در این نشست، ضمن بررسى ابعاد فسخ 
قرارداد پرسپولیس با کارگزار خود که تاکنون کمک 
15 میلیارد تومانى تحت عنوان قرض الحسنه به این 
باشگاه داشته اســت راجع به عدم شفافیت مالى در 

میزان پرداختى به باشگاه نیز صحبت شد.
مسعود سلطانى فر ضمن اظهار گالیه از عدم رعایت 
برخى بندها توسط کارگزار خواهان ارائه مستندات 
دیگرى از سوى این شرکت شده است تا در جلسه 
آتى با هیات مدیره پرسپولیس درباره این موضوع 

تصمیم گیرى کند.
این در حالى اســت که باشگاه پرســپولیس هفته 
گذشته اقدام به فســخ قرارداد خود با این کارگزار 
بطور یکطرفه کرد تا مذاکره با ســایر اسپانسرها را 

از سر بگیرد.
با این حال وزارت ورزش در حال بررســى بیشــتر 
شرایط قراردادهاى باشگاه پرســپولیس است و تا 
زمانى که تکلیــف قرارداد کارگزار با پرســپولیس 
مشــخص نشــود، وزارت اجازه نخواهــد داد این 
باشگاه به ســمت اسپانســر دیگرى ســوق پیدا 

کند.
اسپانســر بعدى مد نظر یکى از مدیران باشــگاه 
پرســپولیس در ابتداى فصل، قرارداد فروش بلیت 
بازى هاى این تیم را با این باشگاه منعقد و 7 میلیارد 
تومان به عنوان پیش قسط، پرداخت کرده بود اما با 
تغییر مواضع مدیران وقت باشگاه روبرو شد تا براى 
بازگردان پــول پرداختى خود اقدام به شــکایت از 

باشگاه پرسپولیس کند.
وزیر ورزش قصد بررســى دوباره قرارداد کارگزار 
پرســپولیس در زمینــه درآمدزایــى از برنــد این 
باشــگاه را دارد تا در صورت امــکان و با پرداخت 
پول دوباره از سوى این شــرکت، ادامه همکارى 
را بین آنها ایجاد کند. در غیــر این صورت قرارداد 
تــازه اى با اسپانســر جدیــد این باشــگاه منعقد

 مى شود.

مهــدى دادرس مى گوید ســپاهانى ها عزم حضور 
در زمین را نداشــتند و این را حتى خودشــان هم

 گفتند. 
عضو کمیته اســتیناف در گفت وگو بــا رادیو جوان 
درخصوص واکنش باشگاه سپاهان به راى این کمیته 
گفت: این بیانیه اصال براى من ارزش ندارد. ما به حق 
حکم دادیم و این ها باختند؛ هم در کمیته انضباطى 
و هم استیناف. 10 قاضى اشتباه مى گویند و این ها 
درست؟ اصال براى من مهم نیست، در یک محکمه 
یک نفر مى برد و یک نفــر مى بازد. طرفى که باخته 
میگوید ظلم شده! شما بگویید یک نفر در محکمه 

باخته و گفته راى عادالنه بوده.
دادرس افزود: به جاى یک بیانیه ده بیانیه بدهند. من 
گفتم به CAS شکایت کنند، 700-800 میلیون 
هم هزینه کنند که نشــان مى دهد باشگاه هاى ما 
پولدار هســتند. هواى آنجا هم خوب است 5-6 نفر 

مى روند آنجا هســتند و به دادگاه CAS هم یک 
پولى مى رسد. ما هم خوشحال مى شویم که دادگاه 
CAS راى ما را تایید کند. تهدید کردند که مى رویم 
دادگاه عالى ورزش و ما هم این را گفتیم؛ بیانیه را هم 

نخواندیم، چون ارزشى ندارد که وقتمان را بگذاریم.
او همچنین در مورد ایــن بیانیه اضافه کرد: گزارش 
ناظر، تلویزیون، حرف بازیکن خودشــان که گفت 
نمى خواستیم بازى کنیم. میلى نبوده و اگر هم بوده 
طبق قانون شما حضور نداشتید و گزارش ناظر داورى 
به ناظر بازى و حتى گزارش پلیس هم این را نشان 
مى دهد و این ها بازى را باختنــد و اگر زیاد صحبت 
کنند با اجازه از آقــاى صالحى صحبت هاى پلیس 

اصفهان را پخش مى کنیم.
دادرس در پاسخ به این ســوال که اگر دادگاه عالى 
ورزش به نفع ســپاهان راى بدهــد واکنش آن ها 
چیست گفت: اگر آن دادگاه به نفع سپاهان راى بدهد 
تابع قانون هســتیم. گریه نمى کنیم که بگوییم چرا 
 CAS اینطور شد، قبول میکنیم، اما اطمینان داریم
چنین حکمى نمى دهد، اما اگــر بدهد هم ما قبول 

مى کنیم، چون مجبوریم اصال قبول کنیم.

16 منهاى 3 خواهان پایان مسابقات

علیرضا نقى زاده:

در جام حذفى شانس باالیى داریم
اسپانسرها به جان هم افتادند

تهدید سپاهان به انتشار حرف هاى پلیس اصفهان!

محمد مومنى
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مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
در پرونده 970302 اجرا موضوع تقسیم ترکه مرحوم آقاى على بهارلو که طبق گواهى 
حصر وراثت به شماره 1660 شوراى حل اختالف ورثه حین الفوت مرحوم 1 – خانم رویا 
اسکندرى زوجه متوفى 2 – خانم سلب گل فرزانه جونقانى مادر متوفى مى باشند و اموال 
مرحوم شامل ســه دانگ پالك ثبتى 41940 / 301 واقع در شاهین شهر خیابان عطار 
جنوبى انتهاى کوچه ششم شرقى قبل از بلوار مولوى مجتمع مسکونى ستاره طبقه دوم 
واحد جنوبى که سه دانگ از ملک مورد نظر طبق اســتعالم صورت گرفته از اداره ثبت 
اسناد و امالك به شــماره 139885602035005164 مورخ 16 / 6 / 98 به نام مرحوم 
آقاى على بهارلو مى باشد شــرح نظریه کارشناســى: یک آپارتمان در طبقه دوم یک 
مجتمع مسکونى 3 طبقه دوطبقه  روى پیلوت و هر طبقه چهار واحد داراى دو جلد سند 
مالکیت هرکدام براى سه دانگ از ششدانگ اولى بشماره ثبت 98276 در دفتر 402 خانم 
رویا اسکندرى لورك و دومى بشــماره ثبت 98274 در دفتر 402 بنام اقاى على بهارلو 
در بخش 16 ثبت اصفهان مى باشــد اعیانى این آپارتمان 5 / 100 متر مربع به انضمام 
قدرالسهم از عرصه پارکینگ مشاعى و یار مشاعات مى باشد این واحد جنوبى دوخوابه 
قدمت حدود 20 ساله با اسکلت فلزى و ســقف طاق ضربى مى باشد . دیوارهاى داخلى 
سالن و اتاقها رنگ روغن سقف گچ با ابزار گلویى و رنگ آمیزى و آشپزخانه داراى کابینت 
فلزى با اپن به سمت سالن است کف سالن و اتاقها موکت و کف آشپزخانه سرامیک مى 
باشد این واحد داراى انشعابات شهرى مى باشد نماى بیرونى مجتمع آجر ، پنجره هاى 
بیرونى پروفیل آهن با شیشه تک جداره دربهاى داخلى و درب ورودى چوبى مى باشد 
. سیستم گرمایش بخارى و سرمایش کولر آبى مى باشد . مجتمع فاقد آسانسور بوده و 
پله ها داراى کف ســنگ ، بدنه گچ و رنگ و نرده فلزى مى باشد . واحد داراى انبارى به 
مســاحت 1/7 متر مربع بوده و نورواحد از ضلع جنوب و نورگیر شمالى تامین مى گردد 
که ارزش ششدانگ به میزان 000 / 000 / 100 / 3 ریال ارزیابى شده است و ارزش سه 
دانگ به میزان 000 / 000 / 550 / 1 ریال ارزیابــى گردیده و نظریه ارزیابى مصون از 
ایراد و اعتراض بوده است . وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى 
بررسى شده که طبق گزارش مورخ 4/ 8 / 1398 در صفحه 242 پرونده مامور اعزامى 
به محل ملک خالى از سکنه بوده است . ملک فوق جهت فروش با احتساب هزینه هاى 
اجرایى شامل مبلغ 000 / 250 / 7 ریال بابت دســتمزد کارشناسى ملک و 000 / 500 
ریال هزینه نشر آگهى على الحساب و تقسیم وجوه حاصله به نسبت سهم االرث پس از 
کسر دیون متعلقه و هزینه هاى اجرایى در روز شنبه زمان برگزارى مزایده : 10 / 3 / 99 
ســاعت 9 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر 
محل بازدید از اموال توقیفى : جهت بازدید به این اجراء مراجعه شــود . مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده 
مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند 
اللزوم به حساب ســپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب 
سپرده21712902777002 واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از 
کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت 
در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى 
خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنــى تحویل ، تا در مزایده 
شرکت داده شوند 817172 /م الف. نصیرى  – دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى 

شاهین شهر/2/104
ابالغ رأى

شماره پرونده: 418/98 شــماره دادنامه:  791- 98/12/21 مرجع رسیدگى: شعبه دوم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: رضا خدادادى فرزند حبیب اله – نشانى: 
زرین شــهر خ باقرخان ك تربیت غربى پ 74 خوانده: على حســن نژاد فرزند تیمور- 
نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه چک گردشکار: شــورا با بررسى جمیع اوراق 
و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشــورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى رضا 
خدادادى بطرفیت آقاى على حسن نژاد فرزند تیمور بخواسته مطالبه وجه 1 فقره چک 

بالمحل به شــماره 658358 بانک ملت شعبه یاســوج به مبلغ 38/000/000 ریال به 
انضمام خسارت تأخیر و تأدیه و مطلق خسارات دادرسى به شرح تقدیمى شورا با عنایت 
به مفاد دادخواست تقدیمى و مستندات ابرازى خواهان منجمله رونوشت مصدق چک 
شماره فوق الذکر و گواهى عدم پرداخت شماره 153333472 صادره از بانک محال علیه 
و اینکه خوانده با وصف آگهى در روزنامه در جلسه شــورا حضور نیافته و دفاع و ایرادى 
نسبت به دعوى خواهان و مستندات ابرازى وى بعمل نیاورده است نتیجتًا شورا دعوى 
خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 
2 قانون صدور چک و تبصره الحاقى به آن (مصوب 1376/3/10) حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال وجه چک فوق الذکر بابت اصل خواسته و 
مبلغ 475/000 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه وجه چک 
از تاریخ سررســید آن در تاریخ 97/9/15 لغایت زمان اجراى حکم بر اســاس شاخص 
اعالمى بانک مرکزى ایران (که زمان اجراى آن توســط دایره اجرا محاسبه میگردد) 
در حق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا و ســپس ظرف مدت بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى شهرســتان لنجان مى باشد. د/99/1/11 م الف: 
827592 محمدرضا ملت- قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان (مجتمع 

شماره یک)/2/198 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602015000245 تاریخ ارسال نامه: 1399/02/02 نظر به اینکه 
آقاى هوشنگ اسالمى فرزند على اکبر به وکالت از آقاى شاهین طهماسى فرزند امامقلى 
به موجب وکالتنامه شــماره 66418 مورخ 1397/05/03 دفترخانه 141 فوالدشهر به 
استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است 
که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالك 6750 فرعى از 741- اصلى واقع 
در فوالدشــهر بخش 9 ثبت اصفهان که به نام وى، ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 
358312 صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند شماره 66146 مورخ 1397/04/16 دفتر 
141 فوالدشهر در قبال مبلغ 1131745487 ریال نزد بانک صادرات شعبه فوالدشهر در 
رهن قرار گرفته است و معامله دیگرى انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده است، 
لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى 
آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 
روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تســلیم نماید 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند 
معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد کرد. م الف:  824528 مصطفى شمسى- کفیل واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

زرین شهر (لنجان)/2/201
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى میثم ســیاهپوش 
درخواســتى به انتقال سند خودروى ســوارى پراید به شــماره انتظامى 43- 589 هـ 
22 بطرفیت آقاى مجید ســیاهپوش- عبدالباقى صالحى زاده که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 16/99 در شعبه 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 نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 99/3/24 
ساعت 3 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 غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 827309 شعبه یک حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/2/199
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139704002003003747/1 شماره بایگانى پرونده: 9705183/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000623 تاریخ صــدور: 1398/12/15 آگهى ابالغ 

اجرائیه پرونده اجرائى شماره 9705183- بدین وسیله به وراث مرحوم امیرحمزه على 
سیچانى شامل خانم کبرى حمزه ئى سیچانى فرزند یداله و آقاى على حمزه على سیچانى 
فرزند محمد و آقاى پرهام حمزه على ســیچانى فرزند امیر با قیومیت على حمزه على 
سیچانى همگى به نشــانى اصفهان خ چهارباغ باال جنب بانک صادرات کوى فرشادى 
روبروى قرض الحســنه حضرت على (ع) پ 124 که طبق گزارش مامور اداره پســت 
تاکنون ابالغ واقعى میسر نگردیده ابالغ مى شود که باستناد سند ازدواج شماره 1161 
مورخ 1394/07/24 تنظیمى دفترخانه ازدواج شماره 184 اصفهان بابت مهریه به شرح 
هدیه کالم اله مجید یک میلیون ریال و مهرالسنه حضرت فاطمه زهرا (س) دویست و 
شصت و دو و نیم ریال و یک جام آئینه و شمعدان بمبلغ دو میلیون و تعداد یکصد و ده عدد 
سکه تمام بهار آزادى و تعداد سه تخته فرش ماشینى به مبلغ سى میلیون ریال و تعداد سه 
شاخه گل رز به مبلغ یکصد و چهل هزار ریال به خانم آذر قربانى کهریزسنگى بدهکار مى 
باشید که بر اثر عدم پرداخت بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات 
قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شماره 139704002003003747 در این اداره 
مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ 
مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام و چنانچه ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى علیه شما جریان 
خواهد یافت. م الف:  828533 یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/203

ابالغ اجرائیه
شــماره پرونده: 139704002003003891/1 شــماره بایگانى پرونده: 9705365/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000590 تاریخ صدور: 1398/11/20 ابالغ 
اجرائیه قرارداد بانکى- بدین وســیله به آقایان: 1- مازیار عباسى نام پدر: مسعود تاریخ 
تولد: 1357/06/26 شماره ملى: 1280402490 شــماره شناسنامه:  51376 به نشانى: 
اصفهان 2- کیوان غالمى مندرجانى نام پدر: حســن تاریخ تولد: 1363/09/22 شماره 
ملى: 1286120497 شماره شناسنامه: 2733 به نشانى: اصفهان چهارباغ باال 3- مسعود 
عباسى نام پدر: میرزا آقا تاریخ تولد: 1329/06/09 شماره ملى: 1816722898 شماره 
شناسنامه: 1229 به نشانى: اصفهان- شــیخ بهایى ابالغ مى شود که بانک ملى ایران 
شعبه میدان امام حســین اصفهان به اســتناد قرارداد بانکى شــماره 9306381510 
مورخ 1393/11/08 جهــت وصول مبلــغ 100/000/000 ریال بابــت اصل و مبلغ 
33/396/831 ریال بابت ســود و مبلغ 81/879/148 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا 
تاریخ 1397/07/08 بانضمام خســارت تاخیر روزانه به ازاى هر سه هزار ریال 469. 2 
ریال (مبلغ 82/300 ریال) از تاریخ 1397/07/08 تا روز وصول علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9705365 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/12/12 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان آگهى مى شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم 
توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اســالمى ایران ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف:  828134 اعظم قویدل- سرپرست 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/204
حصروراثت 

محمود نوریان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 3283 به شرح دادخواست به کالسه 
9900109 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمود نوریان نجف آبادى بشناسنامه 142 در تاریخ 98/12/24 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اعظم نوریان 
نجف آبادى ش ش 45 ، 2. رضا نوریان نجف آبادى ش ش 221 ، 3. اصغر نوریان نجف 
آبادى ش ش 1521 ، 4. مهدى نوریان نجف آبادى ش ش 6504 ، 5. عباسعلى نوریان 
نجف آبادى ش ش 686 ، 6. محمد نوریان نجف آبادى ش ش 3283 ، 7. اکبر نوریان 
نجف آبادى ش ش 30706 (فرزندان متوفى) 8. طاهــره پوالد چنگ نجف آبادى ش 

ش 1027 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 828427/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/2/206
حصروراثت

 خدیجه امیرپور ورنوسفادرانى داراى شناسنامه شماره 188 به شرح دادخواست به کالسه 
9900052 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید احمد افضلى بشناســنامه 669 در تاریخ 98/9/1 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. ماه بیگم افشارى 
اسفیدواجانى ش ش 31 ( خواهر زاده) ، 2. خدیجه امیر پور ورنو سفادرانى  ش ش 188 
(همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 828423/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/207
حصروراثت

 مهرداد راستى داراى شناسنامه شماره 368 به شرح دادخواست به کالسه 1366/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه 
پاینده نجف آبادى بشناســنامه 185 در تاریخ 5/24/ 97اقامتــگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. هنگامه راستى نجف آبادى  
ش ش 263 ، 2. مهرداد راســتى  ش ش 368 ، 3. زر افشان راستى نجف آبادى ش ش 
192 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 826786/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/2/208
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم - شماره 655/98 آقاى 
رضا سرلک دادخواستى به طرفیت عیدى خسروى – اکرم کرنوك به خواسته انتقال سند 
تقدیم که جهت رسیدگى به این  شعبه ارجاع و به کالسه 655/98 ثبت گردیده است نظر 
به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست 
خواهان و موافقت شــورا  به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب یک مرتبه در یکى از  جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد 
که در جلسه رسیدگى مورخ 99/3/21 ساعت 4 جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه  
ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم 
قانونى اتخاذ خواهد شد.828057/م الف-دبیر شوراى حل اختالف شعبه چهارم  حقوقى 

نجف آباد – مستقر در یزدانشهر/2/209 
حصروراثت

 طیبه صابریان نجف آبادى  داراى شناســنامه شــماره 25088 به شرح دادخواست به 
کالسه 9900116 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بتول بوسعیدى نجف آبادى بشناسنامه 460 در تاریخ 98/12/13 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مهرى 
صابریان نجف آبادى  ش ش 273 ، 2. طیبه صابریان نجف آبادى  ش ش 25088 ، 3. 
حسینعلى صابریان نجف آبادى  ش ش 547 ، 4. غالمرضا صابریان نجف آبادى  ش ش 
205 ، 5. عباسعلى صابریان نجف آبادى  (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد828139/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/210

شرایط زندگى در ایام شیوع ویروس کرونا و در خانه ماندن 
مردم براى مقابله با این ویروس و قطع زنجیره انتقال آن 
سبب افزایش چشمگیر 59 درصدى متوسط سرانه مصرف 
اینترنت و بازدید از سایت هاى خبرى در اسپانیا نسبت به 

دوران قبل از شیوع بیمارى کرونا شده است.
طبق آخرین داده هاى ارائه شده از مرکز تحلیل کام اسکور، 
افزایش سرانه مصرف اینترنت به ویژه در بخش جستجوى 
اخبار در روزهایى که مردم اسپانیا در قرنطینه اجبارى به سر 
مى برند به عنوان یکى از آثار شیوع گسترده ویروس کرونا 

در این کشور امرى اجتناب ناپذیر است.   
بازدید از صفحات خبرى آنالین در ســایر کشورها نیز در 

هفته هاى اخیر افزایش چشمگیرى داشته است؛ به طورى 
که در ایتالیا با رشد 68 درصدى، در فرانسه 58 درصد، در 
آلمان 58 درصد و در انگلیس با رشد 54 درصدى روبه رو 
بوده است. براساس داده هاى ارائه شده، همزمان با هفته 
اول اعمال نخستین تدابیر قرنطینه، منع رفت وآمد و اعالم 
محدودیت هاى اجتماعى با هدف کاهش زنجیره انتقال 
بیمارى همه گیر، اوج سرانه مصرف اینترنت در کشورهاى 

مختلف از جمله اسپانیا و ایتالیا مشهود است.
اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس به ترتیب در جایگاه 
پنج کشور اول اروپایى فهرست جهانى تعداد مبتالیان به 

این بیمارى قرار دارند.  

عضو هیئت علمى پژوهشــکده مطالعــات فرهنگى و 
اجتماعى گفت: به نوعــى مى توانیم بحــران کرونا را 
«بحران اخالل» نامگذارى کنیم، زیرا تمام ابعاد زندگى 
مردم دنیا اعم از اقتصاد، سالمت، سیاست، سالمتى و... 

را دچار اختالل کرده است.
 اباذر اشترى اظهار کرد: در طول تاریخ تاکنون بحرانى 
را نداشته ایم که به این گونه همه مردم را در هر سطح، 
قومیت و ملل مختلف درگیر کند. مى توانیم بحران کرونا 
را به نوعى بحران اخالل نامگذارى کنیم؛ زیرا همه ابعاد 

کشورها را دچار اختالل کرده است.
اشترى عنوان کرد:  مردم از دانشگاهیان توقع ارائه راه حل 

را دارند. در شرایطى که روز به روز بحران هاى گوناگون 
ایجاد مى شود از هیچ نهادى به جز دانشگاه امید نداریم. 
وى ادامه داد: زمانى که مشــکالت جامعــه بزرگ تر 
مى شود به نسبت آن مسئولیت دانشــگاه افزایش پیدا 
مى کند. به طور کلى دانشگاه محل تولید، بازتولید، انتقال 

و کاربست دانش است.
وى اظهار کرد: اگر بخواهیم وضع دانشگاه را نسبت به 
جامعه ارزیابى کنیم. دانشگاه هاى ما در دوران کنونى که 
20 تا 30 درصد جامعه رفتار ضدفرهیختگى دارند، نقش 

خود را به خوبى ایفا کرده است.
افزایش چشمگیر 

مصرف اینترنت در اروپا 
کرونا، جهان را با بحران اخالل 

مواجه کرده است

زمان پایان کرونا 
محققـان دانشـگاه فنـاورى    نامه نیوز|
و طراحـى سـنگاپور(SUTD)در تحقیقـى جدیـد با 
اسـتفاده از هـوش مصنوعـى اطالعـات مربـوط به 
پاندمى کووید19 در سراسـر جهان را تحلیل و زمان 
احتمالى پایان یافتن شـیوع کووید 19 در کشورهاى 
مختلف جهان را پیش بینى کرده اند. طبق اطالعات 
به روزرسانى شده در 28 آوریل(9 اردیبهشت) در این 
تحقیق، پیش بینى مى شود تا 17 مى (28 اردیبهشت) 
2020 میالدى 97 درصد شـیوع کووید 19 در ایران 
پایان یابد. همچنین تا حدود 28 سپتامبر (7 مهر) سال 
جارى میالدى شیوع این بیمارى به طور 100 درصد 

پایان مى یابد.

کرونا کامالً از بین نمى رود!
گروهى از پژوهشگران و پزشکان    عصر ایران|
چینى در پکن اعـالم کردند کـه احتمـال اینکه این 
ویروس همچون «سارس» کامًال از بین برود بسیار 
ضعیف اسـت، زیـرا مى توانـد ناقالنى بـدون عالئم 
بیمارى را نیز آلوده کند؛ بنابراین مردم مى توانند حتى 
بدون آنکه نشانه اى از تب و سرفه را بروز دهند، باعث 
شیوع بیشتر آن شـوند. «جین کى»، مدیر انستیتوى 
زیست شناسى پاتوژن در آکادمى علوم پزشکى چین 
مى گوید: «این بیمارى همه گیر به احتمال زیاد براى 
مدتـى طوالنى با انسـان خواهد بـود؛ کرونـا به یک 
بیمارى فصلى تبدیل خواهد شـد و به تدریج در بدن 

انسان پایدار مى شود.»

روى موج کووید-19

«کرونا کومار» و پس از آن «کووید مارى» اسامى جدیدى 
هســتند که والدین بر روى کودکان تازه متولد شده خود 
مى گذارند و ظاهراً نگران آینده اى نیستند که این اسامى 
مرتبط با اپیدمى مرگبار روى سرنوشت فرزندان و هویت 

اجتماعى شان خواهد داشت.
زمانى که دختر «کولین تابسا» در مرکز بیمارستان شهر 
«باکولود» فیلیپین در 13 آوریل به دنیا آمد، او و همسرش 
«جان توپاز» تصمیم گرفتند، مراسم تولد دخترانشان را 

به نشانه شکرگزارى جشن بگیرند. توپاز 32 ساله با ابراز 
احساسش از این تولد نامتعارف گفت: «کووید 19 باعث رنج 
و ناراحتى زیادى در سراسر دنیا شد.» او افزود: «مى خواستم 
نام فرزندم را کووید بگذارم که نه تنها براى ما رنج و تنهایى 
به همراه نیاورد، بلکه برایمان نعمت شد.» آنها نام کودك 

جدید را «کووید مارى» گذاشتند.
در هفته هاى گذشــته نیز دو مادر در جنوب شرقى هند 
ایده اى مشابه داشتند. ظاهراً یکى از پزشکان آنها را به چنین 
نامگذارى  تشویق کرده بود. یکى از نوزادان «کرونا کومار» 

و دیگرى «کرونا کومارى» نامیده شدند.
«اس. اف باشا» پزشــک این زنان در این باره گفت: «به 
آنها گفتم این امر به ایجاد آگاهى و رفع ننگ پیرامون این 
شرایط کمک مى کند. خودم شــگفت زده شدم، آنها این 

موضوع را پذیرفتند.»
در اتفاقى جالب تر یک زوج مهاجر در شــمال شرقى هند 
هزاران کیلومتر از خانه خود فاصلــه گرفتند تا در یکى از 
مناطق ثروتمندتر این کشــور کار کنند امــا آنها به دلیل 
قرنطینه در بخش ایالتى راجستان متوقف شدند. به همین 

دلیل نام فرزند تازه متولد شده خود را «قرنطینه» گذاشتند.
«سانجاى بورى» پدر «قرنطینه» در این باره به رسانه هاى 
محلى گفت: «ما براى یادآورى تمام مشــکالتى در این 
دوران ســخت تحمل کردیم نــام بچــه را "قرنطینه" 

گذاشتیم.»
تاپاس، پدر «کوویــد مارى» نیز در این بــاره گفت: «با 
وجود انتقادهاى مطرح شده در رسانه هاى محلى به خاطر 
نامگذارى دخترش، پشیمان نخواهد شد. او این موضوع 
را حق مشــروع خود خواند.» وى افزود: «دخترم ممکن 
است با آزار دیگران مواجه شود اما ما به او مى آموزیم که 

فرد خوبى باشد.»
این زوج آنقدر از انتخاب خود مطمئن بودند که اعالم کردند 

به گزینه دیگرى فکر نکرده اند.

کرونا  نام نوزادان را هم تغییر داد!
کرونا به افت تقاضاى جهانى براى سیب زمینى سرخ 
کرده منجر شــده، این افت تقاضاى کشور بلژیک 
که بزرگ ترین صادر کننده ســیب زمینى است را با 
مشــکالت فراوانى مواجه کرده، تا آنجا که احتمال 
ضرر 125 میلیون یورویى براى کشاورزان این کشور 

پیش بینى شده است.
 بلژیک بزرگ ترین صادرکننده ســیب زمینى سرخ 
کرده آماده و سایر محصوالت سیب زمینى منجمد در 
جهان است و ساالنه 5/3 میلیون تن سیب زمینى را 
به محصوالتى نظیر سیب زمینى سرخ کرده و چیپس 

تبدیل کرده و به بیش از 160 کشور صادر مى کند.
محدودیت هایى که با هدف مقابله با شیوع ویروس 
کرونا اعمال شده، کافه ها و رستوران ها که مشترى 
اصلى سیب زمینى ســرخ کرده هستند را به تعطیلى 
کشــانده و شــرکت هاى تولیدکننده با کاهش 80 
درصدى تقاضا روبه رو شده اند. تقاضاى جهانى براى 
سیب زمینى ســرخ کرده بیش از 40 درصد کاهش 
پیدا کرده است. تولید ســیب زمینى در کشورهاى 
فرانسه، آلمان و هلند هم با مشکالت مشابهى روبه 

رو شده اند.
«رومن کولــز»، دبیرکل گروه صنعتــى بلگاپوم به 
تلویزیون «رویتــرز» گفت: ما مــى دانیم که مردم 
بلژیک سیب زمینى سرخ کرده را دوست دارند و این 
میراث تغییرناپذیر ما بوده است و بنابراین ما از مردم 
مى خواهیم سیب زمینى سرخ کرده بیشترى مصرف 
کنند  تا ما بتوانیم ســیب زمینى بیشترى را فرآورى 

کرده و از هدر رفت مواد غذایى جلوگیرى کنیم.

در بلژیک امسال 750 هزار تن سیب زمینى به دلیل 
اینکه براى مصارف دیگر آشــپزى مناسب نیستند، 
فرآورى نخواهند شد. بخشى از این میزان صادر شده، 
بخشــى به بانک هاى غذا داده مى شود یا به عنوان 
خوراك دام مورد استفاده قرار مى گیرد و باقى آن در 

تأسیسات «بیوماس» به انرژى تبدیل مى شود.
به گفته کولز، کشاورزان بلژیکى احتماًال 125 میلیون 

یورو ضرر خواهند کرد.
وى از مردم بلژیک خواســت هر هفته سیب زمینى 
ســرخ کرده بیشــترى مصرف کنند یا از دکه هاى 
فروش ســیب زمینى ســرخ کرده که اجازه فعالیت 

دارند، خرید کنند. 
بر اساس گزارش «رویترز»، بسیارى از مردم بلژیک 
مى گویند که این کشور ســیب زمینى سرخ کرده را 
اختراع کرد اما نیروهاى آمریکایى که در زمان جنگ 
جهانى دوم در بلژیک استقرار داشتند آن را به اشتباه 

سیب زمینى سرخ کرده فرانسوى نامیدند.

اثر عجیب کرونا بر 
بازار جهانى سیب زمینى سرخ کرده
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اخطار اجرایى
 شماره 907/98 به موجب راى شماره 1080 تاریخ 98/12/1 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- علیرضا سمیعى 2- 
محسن ملک محمدى به نشانى مجهول المکان محکوم است به حکم به حضور خوانده 
ردیف دوم ، محسن ملک محمدى در دفتر اسناد رسمى و انتقال سند یک دستگاه خودرو 
پژو GLX به شماره انتظامى 43-475 م 49 محکومیت خوانده ردیف اول علیرضا سمیعى 
به پرداخت مبلغ 2/300/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى در حق خواهان را صادر و 
هزینه  نیم عشر دولتى محکوم له: منوچهر پدیدار به نشانى: نجف آباد خ شهدا خ آزادگان  
کوى چترایى 8518756432 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. 828143/م الف-شعبه هشتم  شوراى حل اختالف نجف آباد/2/211

اخطار اجرایى 
شماره 566/98به موجب راى شــماره 827 تاریخ 98/10/22 حوزه چهارم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- محمد مقدم 
2- محمود باقرى به نشــانى مجهول المکان هر دو محکوم است به خوانده ردیف دوم 
آقاى محمود باقرى به تنظیم سند رسمى خودرو بشماره 777 ى 59 – ایران 24 در دفاتر 
اسناد رسمى و خواندگان مشــترکًا به پرداخت 1/500/000 ریال هزینه دادرسى در حق 
محکوم له اجرایى  .محکوم له: اسماعیل سوارى به نشانى: نجف آباد بلوار پرستار روبروى 

خ سوم  نمایشگاه اتومبیل یاهو کد پستى 36111-85189 ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 828144/م الف-شــعبه چهارم  شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/212
اخطار اجرایى

شماره 711/98 به موجب راى شــماره 826 تاریخ 98/10/22 حوزه چهارم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- براتعلى درخشان 
2- سعید باغ مراد به نشــانى مجهول المکان هر دو محکوم است به خوانده ردیف دوم 
آقاى سعید باغ مراد به تنظیم سند رسمى خودرو بشماره 13-483 ص 32 در دفاتر اسناد 
رسمى و خواندگان مشترکًا به پرداخت 1/225/000 ریال هزینه دادرسى در حق محکوم 
له اجرایى  .محکوم له: اسماعیل سوارى به نشــانى: نجف آباد بلوار پرستار روبروى خ 4 
شرقى  نمایشگاه اتومبیل یاهو کد پستى 36111-85189 ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 828148/م الف-شــعبه چهارم  شوراى حل 

اختالف نجف آباد2/213

آگهى تغییرات
شرکت بین المللى توســعه تجارت پاك 
نیرو سهامى خاص به شماره ثبت 60455 
و شناسه ملى 14007571308 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1399/02/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سید اســمعیل موسوى 
مورد غفارى کدملــى 1841064610 و 
سید على موســوى مورد غفارى کدملى 
1757553495 و سیده راضیه موسوى 
مورد غفــارى کدملــى1740865618 
بعنوان اعضاى اصلــى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. حورى 
جان صیدى کدملــى1910317306و 
فاطمــه توکلــى باغملکــى کدملــى 
5410038551بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى وعلــى البدل شــرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (829044)

آگهى تغییرات
شــرکت بین المللى توســعه تجارت 
پاك نیرو سهامى خاص به شماره ثبت 
60455 و شناسه ملى 14007571308 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/02/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سید اسمعیل موسوى مورد 
غفارى بشــماره ملى 1841064610 
بعنوان رئیس هیات مدیره و ســید على 
موســوى مورد غفارى بشــماره ملى 
1757553495 بعنــوان مدیرعامــل 
و ســیده راضیه موســوى مورد غفارى 
بشــماره ملى 1740865618 بعنوان 
نائب رئیس هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضا مدیر 
عامل و با مهر شرکت معتبر است. مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (829040)

فقدان مدارك
پروانــه اشــتغال بــه کار

نظام مهندســى به شــماره 
00334-110-20 به نام سید 
اسماعیل مظلوم نژاد به شماره 
ملــى 1292771275 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت منحله فراســوى خدمات و کار جى سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 36858 و شناســه ملى 
10260544306 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/02/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ســید مازیار میر به شماره 
ملى 1819625850 بسمت مدیر تصفیه براى مدت 
دو ســال تمدید شد. نشانى شــرکت منحله در حال 
تصفیه استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، ملک شــهر ، بلوار دوستان ، 
کوچه شهرزاد ، پالك 2 ، ساختمان فانوس ، طبقه دوم و 
کدپستى 8196617344 اعالم گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (829073)

عضو هیئت علمى دانشــگاه آزاد گفت: تنهایى سالمندان 
در دوران قرنطینه، مى تواند اختالالت افســردگى را در 

آنها تشدید کند.
مژگان نیکنام، روانشــناس و عضو هیئت علمى دانشگاه 
آزاد، اظهار کرد: آســیب پذیرترین افراد در زمان شــیوع 
ویروس کرونا ســالمندان هستند و بیشترین میزان مرگ 
و میر در اثر کرونا نیز به افراد باالى 65 ســال اختصاص 
دارد؛ بنابراین تغییر شرایط محیط با اولویت رعایت اصول 
بهداشتى توسط این افراد و مراقبت از آنها در این بحران 

اهمیت زیادى دارد.
او افزود: در کنار رعایت توصیه هاى بهداشــتى توســط 
سالمندان، سالمت روان آنها نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. 
افراد سالمند به طور طبیعى درصدى از افسردگى را با خود 
به همراه داشته و معموًال تنها و به دور از فرزندان زندگى 
مى کنند؛ بنابراین تنهایى به وجود آمده در زمان قرنطینه 
مى تواند افسردگى سالمندان را تشدید کرده و خطر ابتال به 

اختالالت روانى را در این افراد افزایش دهد
نیکنام تأکید کرد: این روزها باید سالمت روان سالمندان 
مورد توجه قرار بگیرد. ممکن است ما به دلیل عالقه اى 
که به پدران و مادرانمان داریم براى پیشــگیرى از انتقال 
بیمارى به آنها از رفتن به خانه شان خوددارى کنیم، اما دور 
نگه داشتن آنها و ندیدن عزیزان مى تواند عوارض روانى 
براى سالمندان ایجاد کند. اکنون خیلى از سالمندان دچار 

اختالالت افسردگى شده اند.
او گفت: با توجه به اینکه زمان پایان شیوع ویروس کرونا 
مشخص نیست، باید یک الگو و سبک زندگى جدید براى 

رفتار با ســالمندان و دیدار آنها پیدا کنیم؛ چرا که 
ممکن است این دوره طوالنى مدت بوده و وضعیت 
روانى ســالمندان با خطر جدى مواجه شــود. این 
افراد نمى توانند بیش از حد تنهایى را تحمل کنند. 
تماس هاى غیرحضورى و تماس تصویرى براى 
سالمندان کافى نبوده و آنها دیدار مستقیم را ترجیح 
مى دهند. اما توصیه هاى بهداشــتى باعث شده 

فرزندان از دیدار سالمندان اجتناب کنند.
عضو هیئــت علمى دانشــگاه آزاد در خصوص 
ایجاد یک الگو و سبک زندگى جدید براى دیدار 
سالمندان، گفت: باید یک فضاى محافظتى ایجاد 
کرده و نوه هــا و فرزندان را به دیدار ســالمندان 
ببریم. این اقدام مى تواند بــراى دیدار حضورى 
و پیشگیرى از تنهایى ســالمندان مناسب باشد. 
رعایت نکات بهداشتى در دیدار حضورى الگوى 
جدیدى است که براى دیدار پدران و مادرانمان در 

زمان شیوع کرونا مى توانیم به کار ببریم.
نیکنام در پایان اظهار کرد: براى این که سالمندان 
دچار مشکل نشوند، باید اول سالمت روان داشته 
باشند تا سالمت جسمشان تضمین شود. خیلى از 
مشــکالت روانى فرد را دچار مشکالت فیزیکى 
از جمله بیمارى هاى قلبى مى کند که ســالمتى 
سالمندان را به خطر مى اندازد. پرستار یا کسانى که از 
سالمندان مراقبت مى کنند، نمى توانند جاى فرزندان 
و نوه ها را براى فرد پر کنند؛ بنابراین از تنها گذاشتن 

والدین خود اجتناب کنید.

آگهى تغییرات
شرکت بین المللى توســعه تجارت پاك 

رات
وســعه تجارت 

دار آنها پیدا کنیم؛ چرا که 
والنى مدت بوده و وضعیت
ر جدى مواجه شــود. این
حد تنهایى را تحمل کنند. 
ى و تماس تصویرى براى 
ها دیدار مستقیم را ترجیح 
ى بهداشــتى باعث شده 

ناجتناب کنند.
شــگاه آزاد در خصوص 
زندگى جدید براى دیدار 
ک فضاى محافظتى ایجاد 
ن را به دیدار ســالمندان 
د بــراى دیدار حضورى 
ــالمندان مناسب باشد. 
ر دیدار حضورى الگوى 
یدار پدران و مادرانمان در 

یم به کار ببریم.
رد: براى این که سالمندان 
اولسالمت روان داشته 
ن تضمین شود. خیلى از 
ا دچار مشکالت فیزیکى 
بى مى کند که ســالمتى

دازد. پرستار یا کسانى که از 
ند، نمى توانند جاى فرزندان 
نند؛ بنابراین از تنها گذاشتن 

.

سالمت روان 
سالمندان به دلیل 

قرنطینه 
در خطر است

یک رژیم شناس و متخصص تغذیه گفت: براى تأمین 
سالمتى دســتگاه گوارش در ماه مبارك رمضان، باید 

وعده افطار و شام به حالت مفید و سبک استفاده شود.
شهاب اولیایى، رژیم شناس و متخصص تغذیه گفت: 
براى کمک به سیستم گوارش بدن باید تعداد وعده هاى 
غذایى در روز افزایش پیدا کنــد و در مقابل از حجم هر 
وعده کم شود. در ماه مبارك رمضان به دلیل کوتاه شدن 
زمان مصرف غذا یعنى افطار تا سحر؛ باید براى افزایش 
تعداد وعده غذایى در این بازه زمانــى تالش کنیم. از 
مهمترین وعده ها مى توان به سحر اشاره کرد که تحت 
هیچ عنوان نباید از مصرف غذا در این وعده پرهیز کرد 
و بعد از آن نوبت به افطار مى رسد که به دلیل استراحت 
سیستم گوارشــى در طول زمان روزه دارى، باید وعده 

غذایى سبک و حساب شده در نظر بگیریم.
او در ادامه افزود: بسیارى از افراد در مورد مصرف شام 
اعتقاد دارند که این وعده را حذف کنند؛ در فصول گرم 
سال که با کوتاهى شب ها رو به رو هستیم، با مفصل تر 
کردن وعده افطــار مى توانیم از مصرف شــام پرهیز 

کنیم، اما توصیه اصلى ما این اســت که در حد امکان 
شام مصرف شود تا تمرکز بر روى افطار نباشد و حجم 
غذایى فراوان در یک وعده وارد بدن نشــود؛ بنابراین 
بهتر است افراد یک ســاعت بعد از افطار، مصرف شام 

را در نظر بگیرند.
این رژیم شــناس و متخصص تغذیه مطــرح کرد: از 

جمله نکات مهم در این ماه مبارك این است که باید به 
فاصله بین مصرف شام تا خوابیدن توجه شود تا اختالل 
در خواب را تجربه نکنیم. همانطور کــه تأکید فراوان 
مى کنیم براى مصرف شــام در این ماه مبارك، باید از 
افراط در این وعده غذایى پرهیز کرد و به صورت مفید 
و کم حجم استفاده شــود؛ زیرا زیاده روى در این وعده 

غذایى باعث چاقى افراد خواهد شد.
اولیایى بیان کرد: توصیه مى کنیم در فاصله بین افطار 
و زمان خواب، مصرف میوه و نوشــیدن آب و مایعات را 
فراموش نکنید. سعى کنید از مصرف تنقالت پرکالرى و 

بى خاصیت تا حد امکان پرهیز کنید.
او گفت: از جمله عوارض نخوردن شام مى توان تمرکز 
به وعده افطار اشاره کرد که بعد از 15 ساعت استراحت 
و عدم فعالیت دســتگاه گوارش به طور ناگهان، حجم 
سنگینى از مواد غذایى وارد بدن مى شود و فشار سنگینى 
را به این بدن وارد مى کند؛ بنابراین براى تأ مین سالمت 
سیستم گوارش به مصرف وعده افطار و شام در حالت 

سبک و مفید توجه ویژه داشته باشید.

گوجه سبز و چغاله از میوه هاى نوبرانه فصل بهار هستند 
که طرفداران بسیارى دارند، براى مصرف نوبرانه هاى 

بهارى باید برخى از نکات را به خوبى رعایت کنید.

1. گوجه سبز
گوجه سبز هر چه درشت تر باشد بهتر است؛ زیرا درجه 
ترشــى معتدل ترى دارد و در نتیجه براى بدن مفید تر 
اســت. دیر هضم بودن این میوه نوبرانه منجر به بروز 
مشکالت گوارشى مانند نفخ، دل درد، یبوست و ضعف 
معده مى شود. مزه ترش گوجه سبز براى دندان ها بسیار 
مضر است؛ مخصوصًا اینکه کامًال باید توسط دندان ها 

جویده شود که تأثیر بدى روى دندان ها مى گذارد.
سموم کشاورزى در میوه هایى مانند گوجه سبز، چغاله 
بادام و زردآلوى کال که نارس چیده مى شــوند بیشتر 
وجود دارد. از مصرف نمک به همراه میوه هاى نوبرانه 

باید خوددارى کرد.

2. چغاله بادام
خــوردن این نوبرانه هــا با کمى نمک طبیعى ســبب 
لطیف تر شــدن آنها مى شــود. چغاله بادام در کودکان 
سبب استحکام دندان مى شود. خوردن چغاله بادام براى 
افرادى که داراى معده ضعیفى هســتند و در هضم آن 
دچار مشکل مى شوند توصیه نمى شود. استفاده از این 
نوبرانه ها به صورت خورشــت و ترشى انداختن آنها (با 

سرکه محلى طبیعى) بسیار مناسب تر است.
3. زردآلو

یکى از میوه هاى نوبرانه در این فصل زردآلو است البته 
زردآلو هاى نرســیده که خوردن آن بسیار خطرناك 

است، زیرا پوستى زرد و درونى سبز رنگ دارد که 
نشان از کال بودن آن مى دهد و در صورت 
مصرف مى تواند منجر به دل درد بســیار 

شدید شود.

4. هندوانه
مصرف هندوانه با معده خالى موجب ترشح هیستامین 
و در نتیجه ترشح ماده اسیدکلریدریک در بدن مى شود؛ 
بنابراین براى جلوگیرى از تحریک معده بهتر است کمى 
شکر قهوه اى یا سفید به هندوانه افزوده شود تا عوارض 
دل درد شدید کمتر شــود. اگر پس از مصرف نوبرانه ها 
دچار اختالل در سیستم گوارشى شــدید بهتر است از 
دمنوش زنجبیل اســتفاده کنید تا عوارض ناشى از آن 

از بین برود. 

عوارض شام نخوردن در ماه مبارك رمضان

نوبرانه بخورید، اما با احتیاط

این از ا و مى ی و
(با ورشــت و ترشى انداختن آنها

بسیار مناسب تر است.

در این فصل زردآلو است البته  نه
 که خوردن آن بسیار خطرناك 

و درونى سبز رنگ دارد که 
 مى دهد و در صورت 
بســیار درد ر به دل

وبرا ر پساز ر ا و ر م ی ر ل
بهتر است از سیستم گوارشى شــدید دچار اختالل در
دمنوش زنجبیل اســتفاده کنید تا عوارض ناشى از آن

از بین برود.

 یک فوق تخصص گوارش و کبد با بیان اینکه ویروس 
کووید_19 در بین 5 تــا 50 درصد مبتالیان با عوارض 
گوارشى همراه است، گفت: طول مدت بیمارى مبتالیان 

دچار اسهال نسبت به سایر مبتالیان بیشتر است.
دکتر ســیدرضا فاطمى عضو هیئت علمى دانشــگاه 
علوم پزشکى شهید بهشتى در خصوص تأثیر ویروس 
کرونا بر دستگاه گوارش، توضیح داد: در بیماران داراى 
شدت باالى بیمارى و بیماران جزو گروه هاى با ریسک 
باال، گاهى اوقات نارســایى در کبد و پانکراس نیز رخ 
مى دهد، البته این مســئله در مواقعــى رخ مى دهد که 

بیمار دچار شوك شده و به آى سى یو احتیاج پیدا کرده
 است.

وى با بیان اینکــه در تعدادى از مبتالیــان تظاهرات 
گوارشى نیز مشــاهده شــده اســت، گفت: مقاالت 
نشــان مى دهد بیمارى در 5 تا 50 درصــد افراد مبتال 
بــه کوویــد 19 مى تواند همــراه با عالئم گوارشــى 

باشد.
این متخصص با بیان اینکه اسهال یکى از متداول ترین 
عالئم گوارشى کووید- 19 اســت، گفت: بیمار ممکن 
است همراه با عالئم تنفسى از جمله گلودرد، سرفه، تب 

و تنگى نفس دچار اسهال نیز شود.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
با اشاره به از دســت رفتن آب بدن در افرادى که بر اثر 
بیمارى کرونا دچار استفراغ و اسهال مى شوند، مصرف 
فراوان آب و مایعات را براى ایــن بیماران توصیه کرد. 
وى همچنین با اشاره به احتمال آســیب به کلیه هاى 
افراد بیمار بر اثر کم آبى ناشى از عوارض ابتال به کرونا، 
توضیح داد: از دست دادن آب بدن به ویژه براى بیمارانى 
که دچار نارســایى هاى کلیوى هســتند مى تواند خطر 

زیادى داشته باشد.

بیماران کرونایى و عوارض گوارشى

میوه ها براى پوست ما مفیدند چون حاوى ترکیب هاى 
فعالى هســتند که هریک براى نوعى بیمارى پوستى 
مناسب است. البته همه آنها، ترکیب هاى مشابهى مثل 
قندها دارند که تحریک کننده ساخت سلول هاى جدید 
پوستى است اما وراى این ترکیب ها، میوه ها مى توانند 

نیازهاى پوستى را برطرف کنند.
1-توت فرنگى

ویتامین C موجود در توت فرنگى یک ماده  مغذى براى 
پوست بوده و به کالژن سازى کمک بسیارى مى کند. 
همانطور که مى دانید کالژن همان ماده اى است که در 
دوران جوانى زیر پوست ساخته مى شود و باعث شادابى 

و جوانى مى شود.
2-آناناس

 آناناس هم سرشــار از ویتامین C است و عالوه بر آن 

آنزیمى دارد که به کمرنگ کردن لک ها کمک مى کند.
3- لیمو

اسید آسکوربیک و آنتى اکسیدان هاى موجود در لیمو 
به کمرنگ کردن لک ها و کاهش تیرگى پوست کمک 
مى کند، اما نکته حائز اهمیت این اسید که لیمو حالت 

اسیدى دارد و براى هر پوستى مناسب نیست.
4- گوجه فرنگى

گوجه فرنگى نیز در تولید کالژن سازى بسیار مناسب 
است و عالوه بر آن تیرگى کلى صورت را نیز تا حدود ى 

کم مى کند.
پوست، ریه سوم انسان!

ریتم بدن ما با توجه به چهار فصل تنظیم شــده است 
و پوســت ما نیز در هر فصل تغییر مى کند. میوه هایى 
که در هــر فصل مى رســند، بهترین انتخــاب براى 

سالمت پوستمان هستند. مثًال در فصل تابستان بیشتر 
دچار آفتاب سوختگى مى شویم بنابراین میوه هاى آب 
دار مثل طالبى یا هندوانه بهتریــن گزینه انتخابى اند. 
برعکس در زمستان پوست کمتر در معرض آفتاب است 
و انرژى کمترى دریافت مى کند. در این فصل انجیر و 
خرما که غنى از قند هستند، مى توانند براى پوستمان 

مفید باشند.
نکته دیگر اینکه غیــر از فصل باید به احساســات و 
شــرایط روانــى خودمان هم توجه داشــته باشــیم. 
مى گویند پوست، ریه ســوم آدم هاست و تمام سموم 
فیزیکى، غذایــى و روحــى روى آن تأثیــر دارند. با 
توجه به شــرایط روحى مان باید بــه دنبال میوه هایى 
باشــیم که آرام کننده، ســم زدا یا مرطــوب کننده 

هستند.

4 خوراکى که پوست را روشن مى کند



از خــداى بترســید، اى بنــدگان خــداى. و پیــش از آنکــه مرگتــان 
فرا رســد دســت به اعمال صالح زنیــد و با نعمــت ناپایــدار دنیا، ثــواب ابدى 
آخرت را به دســت آوریــد. بار ســفر بربندید، که این ســفر را بــه اصرار 
از شــما خواهنــد. مهیاى مرگ باشــید، که بر ســرتان ســایه افکنده اســت. 
از آن جماعــت باشــید، کــه چون بــر آنــان بانــگ زنند بیــدار مى شــوند و 
مــى داننــد، کــه دنیــا جــاى درنــگ نیســت . از ایــن رو، دنیــا را داده اند و 

موال على (ع)آخرت را به عوض گرفته اند.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز هشتم ماه مبارك رمضان:
الِم،  عاِم، َواِْفشــآَء السَّ ْیتاِم، َواِْطعاَم الطَّ اَللّـــُهمَّ اْرُزْقنى فیِه َرْحَمه اْالَ

َوُصْحَبه الِْکراِم، بَِطْولَِک یا َمْلَجاَ اْالِملیَن.
خدایا روزیم گردان در این روز مهرورزى نسبت به یتیمان و خوراندن 
طعام و به آشکار کردن سالم و هم نشینى با کریمان به فضل و کرمت 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىاى پناه آرزومندان.

به گزارش اداره اطالع رســانى و روابط عمومى اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان، در دهمین روز از اردیبهشت ماه 1399، 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در نشســت خبرى با 
اصحاب خبر و رسانه که به مناسبت ایام بزرگداشت مقام معلم برگزار 
شد، در سخنانى ضمن گرامى داشت ایام ماه مبارك رمضان و ابراز 
خرسندى از حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یاد و خاطره استاد 
شهید مرتضى مطهرى را گرامى  داشته و روز معلم و ایام گرامى داشت 
مقام معلم را حضور تمامى فرهنگیان عزیز، شریف و ارجمند تبریک 
و تهنیت عرض نموده و از تالش هاى خالصانه و صادقانه ایشــان 

صمیمانه قدردانى مى نمایم.
اعتدادى با تقدیر از اصحاب خبر و رسانه در انعکاس صحیح و جامع 
اخبار و اطالع رسانى برنامه هاى آموزش و پرورش بیان داشت: بر 
خالف سنوات قبل که در این ایام برنامه هاى متنوع و گردهمایى هاى 
مختلفى در تجلیل از مقام معلم برگزار مى شد، امروز با شرایط حاکم 
بر جامعه ناشــى از شــیوع بیمارى کووید 19، امکان برگزارى این

 برنامه ها وجود نداشته و برنامه هایى از طریق ویدئو کنفرانس و البته 

صدا و سیما در هفته پیش رو برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در تشریح ویژه برنامه هاى 
ایام گرامى داشت مقام معلم در سطح کشــور و استان بیان داشت: 
پخش پیام تلویزیونى رهبر معظم انقالب اسالمى به مناسبت گرامى 
داشت مقام معلم در روز 12 اردیبهشــت به عنوان جایگزینى براى 
دیدار سالیانه فرهنگیان با مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)، برگزارى 
برنامه ویدئوکنفرانس ریاست محترم جمهور با استانداران، ارتباط 
تلفنى وزیر آموزش و پرورش با جمعى از پیشکسوتان در سراسر کشور 
و مدیران کل آموزش و پرورش با پیشکسوتان استان ها، برگزارى 
ویدئوکنفرانس با حضور ریاســت محترم مجلس شوراى اسالمى، 
مدیران کل و شــوراى معاونین اداره کل اســتان ها، تهیه و پخش 
برنامه هاى تلویزیونى با حضور مسئولین وزارت آموزش و پرورش از 
رسانه ملى، برگزارى جلسه ویدئوکنفرانس با حضور استاندار محترم 
اصفهان، اعضاى شــورا هاى آموزش و پرورش استان، نمایندگان 
مدیران و معلمان، برگزارى ویدئوکنفرانس وزیر آموزش و پرورش 
با نمایندگان اولیا در سراسر کشــور از جمله مهم ترین برنامه هاى 

هفته گرامى داشــت مقام معلم در سطح کشــور و استان خواهد 
بود.

وى با اشاره به شرایط پیش آمده ناشى از شیوع ویروس کرونا بیان 
داشت: تمامى کشورهاى دنیا از این شرایط تاثیر پذیرفته و بخشى 

از این تاثیر نیز در فرآیند آموزش و پرورش دانش آموزان ایجاد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: در کشور ما از این 
تهدید به عنوان یک فرصت استفاده شــده و بسیارى از ظرفیت ها 
به ویژه در آموزش و پرورش و در میــان فرهنگیان و دانش آموزان 
شناسایى شد و از ســوى دیگر انتظار مى رفت شرایطى ایجاد شود 
تا پیوند بین خانواده ها و مدرسه تقویت شــود که این امر به خوبى 
صورت پذیرفت و شــاید در تاریخ آموزش و پرورش کم نظیر بوده 

باشد.
اعتدادى ادامه داد: در این بحران، هجوم گسترده اى به سمت دنیاى 
دیجیتال و ارتباطات فناورانه بوجود آمد و در امر آموزش نیز این امر 
اتفاق افتاد و یادگیرى، مهارت آموزى و تداوم آموزش از طریق فضاى 

مجازى ادامه پیدا کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در نشست خبرى با اصحاب خبر و رسانه؛

برنامه هاى هفته گرامیداشت مقام معلم 
با توجه به شرایط موجود برگزار خواهد شد

 پیام آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد 
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان

 پیام محمد اعتدادى
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان  

# آموزش_تعطیل_نیست

بسم اهللا الرحمن الرحیم
اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّک الَِّذي َخلََق * َخلََق اْإلِنَســاَن ِمْن َعلٍَق * اْقَرأْ َوَربَُّک 

ْکَرُم * الَِّذي َعلََّم بِالَْقلَِم اْألَ
بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید، همان کس که انسان را 
از خون بسته  اى خلق کرد! بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر 

است، همان کسى که بوسیله قلم تعلیم نمود. ( علق/ 4_1 )
سپاس وستایش اول معلم هســتى را که به انسان فکرت آموخت 

وسرشت او را به زیور اندیشه آراست!
12 اردیبهشت ماه یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاك نهادى 
است که در طول تاریخ در عرصه تعلیم و تربیت، زیباترین جلوه هاى 

حماسه عشق و ایثار را به نمایش گذاشته اند.
ایران اســالمى امروز به خود مى بالد که بهره مند از وجود معلمانى 
فرهیخته، متعهد، دلسوز و فداکار اســت که دست همت از آستین 
فکرت برون آورده و خردمندانه در هر شــرایطى با توانمند ســازى 
فرزندان این مرز و بوم، طرحى نو در تعالى و پیشرفت میهن عزیزمان 

در انداخته اند.
در شرایطى که کشور ما همانند سراسر دنیا متاثر از وجود ویروسى 
منحوس گردید، پس از جامعه پزشکان متعهد و پرستاران ایثارگر که 
در خط مقدم مبارزه با این بیمارى قرار داشته اند، این معلمان ارجمند و 

پر تالش بودند که با جهاد بزرگ آموزشى، اجازه ندادند فرآیند تعلیم و 
تربیت  دانش آموزان، حتى براى لحظه اى متوقف شود و کوچک ترین 

دغدغه اى در این زمینه براى خانواده ها ایجاد شود.
ایام بزرگداشت مقام معلم فرصت ارزشمندى است تا ضمن گرامى 
داشت یاد وخاطره شــهداى گرانقدر فرهنگى، مراتب قدرشناسى، 
تکریم و تجلیل خود را تقدیم فرهنگیان و معلمانى نماییم که براى 
ترویج حیات طیبه انسانى و نیل به سعادت جامعه در زیر پرچم مقدس 
جمهورى اســالمى ایران در حال خدمت به ایران عزیز و ایرانیان 
خردمند هستند. این ایام همچنین فرصت مغتنمى است تا در برابر 
سال ها تالش صادقانه و مخلصانه پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت، 

سر تعظیم فرود آورده، قدردان ایشان باشیم.
از ســوى دیگر امید آن مى رود که نهادها، دستگاه ها، سازمان ها و 
بخش هاى سهیم در پیشرفت کشور با مشــارکتى فعال و مؤثر به 
منظور قدرشناســى از تالش هاى معلمان، از مسئولیت خویش در 
قبال آموزش و پرورش غفلت نورزند تا این دستگاه آینده ساز بتواند 

از تنگناهاى سخت عبور کند.
اینجانب با گرامى داشــت یاد و خاطره معلم شــهید استاد مرتضى 
مطهرى و دو شهید گرانقدر نظام آموزش و پرورش، شهیدان رجایى و 
باهنر، فرارسیدن روز معلم و ایام گرامى داشت مقام این قشر فرهیخته 
را حضور جامعه فرهنگیان اســتان اصفهان تبریک و تهنیت عرض 
نموده و در این ایام پر برکت ماه میهمانى خــدا، رمضان الکریم، از 
درگاه لطف بارى تعالى مســالت دارم در ظل توجهات حضرت ولى 
عصر(عجل ا... تعالى فرجه الشریف) ، همه تالشگران عرصه تعلیم 
و تربیت در نظام آموزش و پــرورش را براى تربیت فرزندانى فکور، 
خالق، متدین، توانمند و مفتخر به هویت ایرانى اسالمى، توفیق روز 

افزون عنایت بفرماید.

محمد اعتدادى
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان

آ ام  پیام دکتر عباس رضایى پ
 استاندار اصفهان

به نام خدا
دوازدهم اردیبهشــت ماه سالروز شــهادت اســتاد فرزانه شهید 
مرتضى مطهرى و آغاز هفته بزرگداشــت مقام شامخ معلم، یادآور 
کوشش هاى سازنده مردان و زنان فرهیخته اى است که فرزندان 

این مرز و بوم را به گوهر اخالق و دانایى زینت مى بخشند.
ماندگارى و بزرگى کار معلم، ریشــه در خلوص و صفاى او دارد و 
بدون تردید چشــمه ســارهاى زالل پویندگان راه دانش و کمال، 
حاصل مجاهدت هاى معلمان و مربیان فرزانه اى است که امانتدار 
انسان هستند و در طول تاریخ انقالب اسالمى مسیر توسعه و رشد 

کشور را هموار ساخته اند.
اینجانب ضمن گرامى داشــت یاد و خاطره استاد شــهید آیت ا... 
مرتضى مطهرى و همه شــهداى واال مقام علم و فناورى، روز 12 
اردیبهشــت روز معلم و هفته بزرگداشــت مقام معلم را به معلمان 
سختکوش و خستگى ناپذیر که صادقانه در سنگرهاى تعلیم و تربیت 
تالش مى کنند تبریک عرض نمــوده و براى همه عزیزان آرزوى 
سالمت و سعادت دارم.امیدوارم به مدد خداوند متعال و همت معلمان 
صبور و کوشا مهارت آموزى، دانش و تجلى اخالق و امید را بیش از 

گذشته براى آینده سازان ایران اسالمى شاهد باشیم.
 عباس رضایى
استاندار اصفهان


