
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

یک شنبه 14  اردیبهشت  ماه 1399 /  3  مى 2020 / 9  رمضان 1441
سال هفدهم /شماره 3747 /  8  صفحه / 2000 تومان

33
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راه هاى جلوگیرى 
از خون دماغ 

شدن و نحوه بند 
آوردن آن

10 درخواست استاندار از  وزیر میراث فرهنگى
3
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چند نفر سهام عدالت 
را آزادسازى کردند؟

5

تولد نوزاد از 
جنین دو بار فریز 
پس از 12 سال

خونریزى بینى معموًال خطرناك نیست. 
با این حال، شما مى توانید با مرطوب 

نگه داشتن بینى، استفاده از محلول هاى 
نمکى، نکشیدن سیگار و استفاده از 

دستگاه بخور، مانع از ...

با تالش متخصصان ودانشمندان مرکز بارورى 
و نابارورى اصفهان نخستین نوزاد َدبِل فریز پس 
از 12 سال در بیمارســتان مهرگان اصفهان به 

دنیا آمد.
پزشــک معالج این بیمار و عضو مرکز نابارورى 
اصفهان گفت: مادر 42 ســاله این نوزاد12 سال 
پیش  به این مرکز مراجعه و به امید مادرشــدن 

جنین هاى خود را فریز کرد.
اســدا... کالنترى گفت: مرحله نخست در سال 
97 سه جنین منجمد شــده که از کیفیت خوبى 

برخوردار بود...

3

نامه عباس رضایى خطاب به على اصغر مونسان درباره لزوم بازگشایى هتل ها و مراکز گردشگرى در اصفهان

بازى نکردن سپاهان
 تصمیم زیانبارى بود

هادى عقیلى معتقد است مردم باید زندگى کردن در کنار ویروس کرونا 
را مانند سایر ویروس هایى که در جامعه انسانى وجود دارد، یاد بگیرند.  
کاپیتان سابق تیم ملى و باشگاه سپاهان در گفتگویى در رابطه با حکم 

کمیته استیناف که در واقع تایید راى کمیته انضباطى بود و ...

2

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

قلب شاه 
بزرگ بود، گلوله 

به آن خورد

گزارش کلنل روسى 
درباره ترور ناصرالدین شاه در 124 سال پیش

احتمال تعطیلى دائمى چایخانه هاى اصفهان

حمید بوحمدان:حمید بوحمدان:
اینجا جایگاه ما نیستاینجا جایگاه ما نیست
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حفره حفره 33 مترى، اتوبوس درون شهرى را بلعید مترى، اتوبوس درون شهرى را بلعید
حادثه صبح دیروز در تقاطع خرازى - میرزاطاهر خسارت جانى در برنداشتحادثه صبح دیروز در تقاطع خرازى - میرزاطاهر خسارت جانى در برنداشت
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در حالى که هنوز ابالغیه یا بخشــنامه هاى رسمى درباره 
شروع یا عدم شــروع فعالیت تورهاى گردشگرى منتشر 
نشده شــاهد تبلیغات تورها در فضاى مجازى براى خرداد 

ماه هستیم.
این تورها در پیام هاى تبلیغاتى خود پایان ماه مبارك رمضان 
را براى برگزارى تورهاى خود انتخاب کرده اند. البته تورهاى 
خارجى قبل از پایان این ماه هــم در پکیج این تورها دیده 
مى شود و سئوال اینجاست که آیا امکان این مسافرت ها حتى 
در اماکن پرخطر اروپایى وجــود دارد که این تورها اقدام به 
انجام تبلیغات مى کنند؟ آنچه مشخص است مسئوالن هم از 
این تبلیغات بى خبر نیستند و پیش بینى هاى ارائه شده درباره 

پایان کرونا در خرداد ماه را مبناى عملکرد خود قرار داده اند.
حرمت ا... رفیعى، مدیر انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرت 
هوایى و جهانگردى ایران  اعــالم کرده بود «به همکاران 
خودم اعالم کرده ام که از االن براى اوایل خرداد تبلیغاتشان 
را شروع کنند منتها هیچکدام نباید تعهدى به مسافران بدهند 
که نتوانند از عهده اجراى آن برآیند». البته وى هشدارهایى 
هم براى انجام این تبلیغات داده بود که نباید تنها از مردم پول 

گرفت و بعد نتوان به تعهدات خود پاسخ داد.
این در حالى است که شــرکت هاى هواپیمایى هنوز هیچ 
پروازى براى کشــورهاى اروپایى پیش از خردادماه اعالم 

نکرده اند.

سخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا دستور بازگشایى 
مدارس و دانشــگاه  ها را کذب خواند و گفت: فهرســت 
مناطق با وضعیت ســفید در جلســات آتى ستاد اعالم 
مى  شود و در صورت تصویب، در این مناطق مشروط به 
رعایت پروتکل  ها احتماًال شاهد بازگشایى برخى اماکن 

خواهیم بود.
کیانوش جهانپور، موضوع دستور رئیس جمهور و موافقت 
وزیر آموزش وپــرورش مبنى بر بازگشــایى مدارس و 
دانشگاه هاى 11 استان از اول هفته آینده را شایعه و کذب 
محض خواند و گفت: چنین دستورى به هیچ وجه از سوى 
رئیس محترم جمهورى صادر نشده و چنین مصوبه اى از 

ستاد ملى مقابله با کرونا وجود خارجى ندارد.
جهانپور با بیان این مطلب افزود: موضوع تعطیلى مدارس 
و مراکز آموزش عالى در همه استان ها تا پایان ماه مبارك 
رمضان بر قوت خود باقى است و در سایر موارد نیز برحسب 
وضعیت و ارزیابى خطر در هر منطقه، فهرست مناطق با 
وضعیت سفید در جلسات آتى ستاد ملى مقابله با کرونا از 
سوى وزارت بهداشت اعالم مى  شود و در صورت تصویب 
ســتاد، صرفاً در این مناطق آن هم مشــروط به رعایت 
پروتکل هاى ابالغى احتماًال شــاهد بازگشــایى برخى 
اماکن یا برگزارى محدود و مشــروط برخى تجمعات از 

جمله نمازهاى جمعه یا جماعت خواهیم بود.

آغاز فعالیت تورهاى 
گردشگرى با وعده سفر خرداد

بازگشایى مدارس و 
دانشگاه  ها صحت ندارد

فداکارى مادر
   مهر | مادرى که براى نجات جان دو کودك 
خود وارد رودخانه شــده بود غرق شــد. ظهر روز 
جمعه طى تماسى با ســامانه 115 اورژانس خبر 
غرق شدگى در رودخانه روستاى خلیلى هماشهر 
سپیدان در استان فارس داده شد. بنا بر این گزارش، 
خانواده اى براى تفریح کنار رودخانه مى روند و به 
کودکان خود اجازه مى دهند که در رودخانه بازى 
کنند که به ناگهان دو کــودك مغلوب جریان آب 
مى شــوند. مادر کودکان با دیــدن این صحنه به 
درون رودخانه رفته و پس از نجات آنها خود تسلیم 

رودخانه مى شود و جان خود را از دست داد.

کتیبه هاى خوانده نشده
   ایلنا | مدیر پایگاه میراث جهانى تخت جمشید 
یادآور شد: در خزانه گنجینه تخت جمشید، قطعات 
زیادى از کتیبه هایى داریم که یا از سنگ هاى داخل 
محوطه جدا شده اند یا روى آجر با خطوط میخى 
نوشته شده اند و حتى الواح گلى نیز داریم. باید گفت 
بسیارى از این کتیبه ها خوانده نشده اند. اگر بتوانیم 
بگوییم که در حال حاضر حدود 5 درصد کتیبه ها 
و قطعات جدا شده از تخت جمشــید در گنجینه 
نگهدارى مى شود، مى توان گفت حدود 60 درصد 

آن خوانده نشده است. 

مقصر گران کردن
 تلفن همراه

   بهار | رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه 
درباره قیمت تلفن همراه گفت: قیمت تلفن همراه 
وابسته به نرخ دالر است و با نوسان آن قیمت تلفن 
همراه دچار تغییر مى شود. ابراهیم درستى ادامه داد: 
واحد هاى صنفى نقشى در افزایش قیمت تلفن همراه 
ندارند و 90 درصد افزایش قیمت ها را شرکت هاى 
واردکننده تعیین مى کنند و سود اصلى را آنها مى برند. 

اعتراض کشاورزان
 وسط جاده

   خبر فورى | کشــاورزان در جــاده رودبار 
جنوب در اعتراض به قیمت پایین گوجه فرنگى و 
پیاز تجمع کردند. قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگى 
و پیاز به زیر 1000تومان رسیده و این کشاورزان 
معترض خواســتار دخالت و رسیدگى مسئوالن 
هستند. این درحالى است که محصوالت آنها در 
تهران و شهرستان هاى دیگر در مرکز کشور  هفت 

تا ده برابر گران تر فروخته مى شود!

پایان اینستاگرام؟
   روزنامه اعتماد | تالش محافظه  کاران 
در آســتانه مجلس یازدهم براى مسدودســازى 
اینستاگرام تشدید شده است. با اتکا به سوابق کنش 
و واکنش میان موافقان و مخالفان فعالیت آزادانه 
شــبکه هاى اجتماعى در ایران به نظر مى رســد 
در ســال ابتدایى آغاز به کار پارلمان یازدهم باید 
انتظار تقابل هاى جدى میان پاستور و بهارستان 
حداقل بر سر این موضوع را داشت. تقابلى که براى 
اینســتاگرام و کاربرانش به منزله جنگى است که 

صداى شیپورش از هم اکنون به گوش مى رسد.

تخلف عجیب 2 کیوسک  
   تســنیم | مدیرعامل شــرکت ساماندهى 
صنایع و مشاغل شهر تهران از شناسایى و برخورد 
قانونى با دو کیوســک متخلف در خبر داد. ســید 
على مفاخریان اظهار کرد: دو کیوســک  متخلف 
در محــدوده منطقه 3 که بهره بــرداران به بهانه  
ایجاد محل دپوى اجناس اقدام به حفر زیر زمین 
کرده بودند، به واســطه نظارت هاى این شرکت 
شناسایى شدند و بالفاصله نســبت به پر کردن 
این فضا اقدام شد. وى گفت: حفر زیرزمین توسط 
بهره برداران کیوسک هاى گل و مطبوعات به طور 

غیرقانونى است.

سردار حاجى زاده شهید نشده
   باشگاه خبرنگاران جوان | یک منبع آگاه در 
نیروى هوافضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى درباره 
خبر منتشر شده درباره شهادت ســردار سرتیپ پاسدار 
امیر على حاجى زاده، فرمانده این نیرو اظهار کرد: خبر 
کذب است و هیچ اتفاقى براى ســردار حاجى زاده رخ 
نداده است. گفتنى است که از بامداد دیروز شنبه خبرى 
در فضاى مجازى مبنى بر شهادت سردار حاجى زاده در 
استان حمص سوریه توسط برخى رسانه هاى خارجى به 

خصوص رسانه هاى ضد انقالب منتشر شده بود.

تخیالت ترامپ
   فارس | «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا روز 
 «NBC» جمعه در پیامى در توییتر به دو شبکه خبرى
و «CNN» حمله کــرد. وى در این پیــام توییترى 
نوشت: «"CNN" و "NBC" از مسیرشان خارج 
شــده و چیزهاى بزرگى درباره چیــن مى گویند. آنها 
دست نشانده هاى چین هســتند که مى خواهند آنجا به 
تجارت بپردازند. آنها امواج هوایى آمریکا را براى کمک 

به چین استفاده مى کنند.»

سوداگران ریاست
   روزنامه جمهورى اسالمى | حاال که ماه 
ضیافت الهى اســت اخبار نگران کننده اى درباره جنگ 
قدرت بر سر تصاحب کرسى ریاست مجلس یازدهم و 
سایر کرسى هاى اسم و رســم دار آن به گوش مى رسد. 
نزدیک ده نفر، سوداى ریاســت مجلس در سر دارند، 
بعضى از آنها در شب هاى ماه رمضان به جاى خواندن 
دعاى افتتاح و ابوحمزه، جلسات تقسیم مناصب برگزار 
مى کنند و حتى آموزش چگونه به صندلى چســبیدن 

مى دهند. 

پلیس مجلس ارضى را
 تعطیل کرد

   انتخاب | مجلــس مناجات خوانى منصور ارضى 
در مسجد ارك تهران که از پنج شــنبه هفته قبل دایر 
بود، جمعه شب و با اعالم مؤسســه «قدیم االحسان» 
تعطیل شد. این مجلس، امسال تنها جلسه دایر در تهران 
و شاید در کشور بود که به گفته دست اندرکاران مؤسسه 
«قدیم االحسان»، با رعایت پروتکل هاى بهداشتى، اعم 
از تب سنجى، ضدعفونى و رعایت فاصله اجتماعى انجام 
مى شد. جلسه مناجات خوانى منصور ارضى در مسجد 
ارك، پرجمعیت تریــن مجالس شــبانه در ماه مبارك 
رمضان است که امسال به دلیل تعطیلى سایر هیئت ها 

و مجالس، هر شب بر تعداد حاضران آن افزوده مى شد.
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کیفیت پایین فصل ششم «پایتخت» چنان آش شورى 
درست کرده که حتى نویسندگان تلویزیون را هم به انتقاد 

واداشته است.
سعید جاللى ، نویسنده سریال هاى تلویزیونى همچون 
«زمانه»، «دلنوازان» و «آواى باران» از تازه ترین منتقدان 
«پایتخت6» است که این سریال را به هم ریخته و فاقد 
قصه دانسته است. جاللى گفت: متأسفانه «پایتخت6» 
کیفیت پایتخت هاى قبلى را نداشت. چه به لحاظ طنز و 
چه به لحاظ مسیر قصه نتوانست مخاطب را راضى کند. 

به هم ریختگى قصه، تغییر شخصیت ها و کارهایى که از 
آنها سر مى زند در جاى جاى سریال وجود داشت و ساختار 

مثل قبل استاندارد نبود.
این نویســنده ادامه داد: در پایتخت هــاى قبلى خانواده 
هرطور شــده از هم حمایت مى کردند و بین آنها احترام 
وجود داشت اما «پایتخت 6» نه تنها قصه سرراستى ندارد 
و آیتم گونه است بلکه شخصیت ها هم محبوبیت گذشته 
را ندارند. اگر به این شــکل ادامه پیدا کند «پایتخت7» 

نخواهیم داشت!

«پس از معاینه پزشکان معلوم شــد که قلب شاه بسیار 
بزرگ بوده و گلوله درست از میان دنده هاى ششم و هفتم 
گذشته منتهى الیه پایین قلب را سوراخ کرده و در ستون 
فقرات گیر مى کند. اگر قلب شاه به اندازه طبیعى مى بود 

گلوله به قلب اصابت نمى کرد.»
این گــزارش کلنل «کاساکوفســکى»، فرمانده بریگاد 
قزاق ایران اســت به گراندوك اعظم، جانشین امپراتور 
روسیه در ســتاد ارتش قفقاز درباره ترور ناصرالدین شاه 
در 12 اردیبهشت 1275؛ روزى که شاه قاجار به شکرانه 
پنجاهمین ســالگرد ســلطنت قصد زیــارت حضرت 
عبدالعظیم کرد و «قبل از چاشــت، روانه حرم مى شود. 
اطرافیان شاه پیشــنهاد مى کنند که شاه قبل از رفتن به 
حرم ناهار میل کند، ولى شاه قبول نکرده و گفته است که 
نماز بیش از ده دقیقه طول نمى کشــد و بهتر است بعد از 

نماز ناهار بخورد. 
در این وقت اگرچه چیزى که ســبب سوءظنش شود در 
میان نبوده مع ذالک اطرافیان شاه تحت تأثیر یک حس 
باطنى پیشــنهاد مى کنند که قبًال همه زائران را از حرم 
بیرون کنند. شــاه جواب مى دهد که دلش مى خواهد به 
همراه دیگر مردم زیارت کند. هنگامى که شــاه در کنار 
ضریح بود، شخصى ملبس به لباده فراخ ایرانى، عریضه 
به دست، به شاه نزدیک مى شود. در آستین فراخ لباده اش 
رولورى (اسلحه کمرى که شش فشنگ در آنجا مى گیرد) 
داشته که با آن به طرف شاه شــلیک مى کند. شاه فقط 
توانسته بگوید: «بگیرید، بگیرید». و بى جان روى دست 
پیشــخدمتى که در کنارش بوده مى افتد. مالزمان شاه 

پیکر او را به مقبره مجاور موسوم به امامزاده سید حمزه که 
جیران خانم فرح السلطنه، محبوب ترین همسر شاه در آنجا 
مدفون بود مى برند. در این هنگام بدن شاه چند بار تکان 
خورده ولى این تشــنجى بیش نبوده است. یک ساعت 
و نیم، جسد در شــاه عبدالعظیم بوده، پس از آن تصمیم 
مى گیرند که آن را به تهران حمل کنند. جســد شاه را در 
کالسکه نشانده و صدراعظم سراسر راه با دستمال صورت 
وى را باد مى زده است. چنانچه گویى مى خواهد حالش را 

به جاى آورد. کالسکه را هم به تاخت رانده اند.»
کلنل کاساکوفسکى وقتى به کاخ رسید که شاه را آورده 
بودند و از کامران میرزا نایب الســلطنه، پسر شاه، شنیده: 
«وحشت آور است. درســت به قلب اصابت کرده» و در 
ادامه گزارش خود نوشــت: «قاتل پس از تیر زدن شاه، 
تیر دوم را مى خواسته است به صدراعظم شلیک کند ولى 
پیشخدمت ها و زائران على الخصوص زن هایى که براى 
زیارت آمده بودند و در کنار ضریح ایستاده بودند قاتل را 
گرفته و به زمین زدند و یکى از پیشخدمت ها (معین الدوله) 
به زحمت زیاد حتى با به کار بــردن دندان ها رولور را از 
چنگ وى گرفته و به طرفى پرتــاب مى کند. ضارب را 

دستگیر و با کالسکه به دربار آورده اند.» 
ضارب، میرزا رضا کرمانى بود که در دفاع از شاه کشى در 
پاسخ به مستنطق که مى خواست اشخاص همدستش را 
افشــا کند، گفت: «هم عقیده من در این شهر و مملکت 
بسیار است. در میان علما بســیار، در میان وزرا بسیار، در 
میان امرا بسیار، در میان تجار و کســبه بسیار، در میان 

جمیع طبقات بسیار هستند.»

گزارش کلنل روسى درباره ترور ناصرالدین شاه در 124 سال پیش

قلب شاه بزرگ بود، گلوله به آن خورد

هر روز که بــه آغاز کار مجلس آینده نزدیک مى شــویم رقابت هــاي درونی براي 
کرسی هاي هیئت رئیسه جدي تر می شود. برخى تحلیلگران سیاسى اعالم مواضع 

اخیر را پالس هاى خوبى براى قالیباف نمى دانند.
داریوش قنبرى، نماینده ادوار مجلس و مشــاور پارلمانى شهردار تهران درباره انتقاد 
چهره هاى اصولگرا از مسائل شهردارى در زمان محمدباقر قالیباف و احتمال به مشکل 
خوردن پروسه تأیید اعتبارنامه او در مجلس شوراى اسالمى به «نامه نیوز» گفت: با 

توجه به رقابت هاى چهره هاى اصولگرا بر سر کسب کرسى ریاست مجلس بعید نیست 
این اتفاق بیافتد. یعنى به شکلى در تأیید اعتبارنامه قالیباف وقفه بیاندازند تا انتخابات 

هیئت رئیسه مجلس برگزار شود و او نتواند براى ریاست اعالم کاندیداتورى کند.
وى با اشاره به رقابت شدید شش چهره اصولگرا براى کسب کرسى ریاست مجلس 
ادامه داد: نخستین دوره است که این تعداد کاندیدا براى کسب کرسى ریاست قد علم 
کرده اند. با توجه به اینکه اصالح طلبان در مجلس آینده انگشت شمارند، احتمال دارد 
رقباى قالیباف تأیید اعتبارنامه او را به بعد از انتخاب رئیس مجلس موکول کنند که اگر 

این اتفاق بیافتد یک شکست براى آقاى قالیباف خواهد بود.

رد اعتبارنامه قالیباف چقدر جدى است؟

اینطور پیش برود «پایتخت 7» نداریم!

پخش تلویزیونى بى سانســور واقعه نــگارى یک آزاده 
غواص از شــکنجه هایى که در بازداشــتگاه هاى عراق 

متحمل شده هم هیجان بخش بود و هم تراژیک.
این غواص مشــهدى کــه روى آنتــن شــبکه 2 و در 
برنامه پیش افطــارى «مکث» دربرابر کورش ســلیمانى 
حرف مى زد چنان بــا ذکر جزییات، اتفاقات دهشــتناك

 بازداشتگاه هاى عراق را روایت مى کرد که مو به تن سیخ 
مى شد. آنچه این آزاده درباره اش حرف مى زد بسیارى را به 
یاد شکنجه هایى انداخت که «هنرى شاریر» قهرمان فیلم 
«پاپیون» با آن روبه رو بود؛ این آزاده چنان در سال هاى 
اسارت سختى کشیده بود که بعد از آزادى کًال قید زندگى 

شهرى را زده و راهى منطقه اى کوهستانى شده است.
روایت دردناك این غواص بهترین خوراك اســت براى 
ساخت یک درام زندگینامه اى با درونمایه زندگى غواصان 
گرفتار اسارت. شاید اگر رســول مالقلى پور زنده بود با 
سابقه اى که در تولید «افق» داشت اقتباس از زندگى این 

آزاده را روى هوا مى زد.
در میان فیلمســازان حال حاضر بیــش از همه ابراهیم 
حاتمى کیا و احمدرضا درویش هستند که توانایى ساخت 
یک فیلم زندگینامه اى خوب درباره این آزاده را دارا هستند 
به خصوص درویش که تجربه تولید بیگ پروداکشن هایى 

همچون «دوئل» را در کارنامه دارد.

طبق اعالم ســازمان خصوصى ســازى، در پى ابالغیه زندگى «پاپیون» ایرانى را چه کسى مى سازد؟
مقام معظم رهبرى در موافقت با آزادسازى سهام عدالت، 

تاکنون 13 میلیون مراجعه به سامانه 
سهام عدالت صورت گرفته و تا ساعت 
14 روز جمعه بالغ بر یک میلیون و 350 
هزار نفر از هموطنان سهامدار عدالت 
روش آزادسازى سهام خود را مشخص 

کرده اند.
هموطنان ســهامدار عدالــت تا دهم 
خرداد ماه ســال جارى فرصت دارند 
با مراجعه به ســامانه سهام عدالت به 

آدرس اینترنتــى www.samanese.ir یکى از دو 
روش آزادسازى به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم را انتخاب 

کنند و از مزایاى سهام خود برخوردار شوند.
الزم به ذکر است چنانچه ســهامداران خودشان یکى از 

این دو روش را انتخاب نکنند، در پایان مهلت اعالم شده 
روش غیرمستقیم براى آنها انتخاب خواهد شد.

چند نفر سهام عدالت را آزادسازى کردند؟

هفته پیش خبر رسید که براساس اعالم اینترپل یک کشور 
اروپایى، یکى از بانک هاى آن کشور قصد بازسازى بانک 
و بازگشــایى صندوق امانات داخل بانک را داشــته و به 
صاحبان صندوق هاى امانات نیز اطــالع داده که قصد 
بازگشایى صندوق ها را دارند. در این جریان متوجه شده اند 
صاحب یکى از صندوق ها، تعدادى اشــیاى عتیقه را از 
جنس طال و نقره در صندوقش نگهدارى کرده است. با 

توجه به اهمیت موضوع، با بررسى هاى کارشناسى توسط 
کارشناسان مجرب میراث فرهنگى، مشخص شد اشیاى 
متعلق به دوران هخامنشى، اشکانى و ساسانى و صاحب 
صندوق هم یک شهروند ایرانى اســت. از آنجا که هیچ 
اطالعات دیگرى از این ماجرا منتشر نشده بود خبرنگار 
«مهر» گفتگویى را با ابراهیم شقاقى، مدیرکل حقوقى 
وزارت میراث فرهنگى انجــام داد او هم در توضیح این 

مطلب گفت: به تازگى از ســوى پلیس اینترپل یا پلیس 
بین الملل گزارشى به ما داده نشــده است اما حدوداً سال 
گذشته بود که خبر رســید یک ایرانى در صندوق امانات 
بانکى کشــور اتریش، تعدادى آثار تاریخى پنهان کرده 
است. این فرد خاطى دستگیر شد و پرونده اش نیز اکنون 
در مرحله دادســرا قرار دارد. مالک صندوق مذکور با قرار 

وثیقه میلیاردى آزاد است.

آثار تاریخى ایرانى در صندوق امانات یک کشور اروپایى!

پارلمان تاجیکستان اصالحاتى را در قانون «ثبت احوال 
شــهروندى»، منع استفاده از پســوندهاى اسالو در نام 
خانوادگى و نام پدر به تصویب رساند. بر اساس تصویب 
پارلمان تاجیکستان، شــهروندان این کشور از این پس 

باید از پسوندهاى ملى براى نام خانوادگى استفاده کنند.
در سال 2007، به شهروندان تاجیکستان توصیه شد که از 
پسوندهاى اسالو در اسامى و نام خانوادگى خود استفاده 

نکنند. نمونه اى از آن از طرف رئیس جمهور، «امامعلى 
رحمانف» انجام شد که فامیل خود را به «رحمان» تغییر 
داده است. وى با بیان اینکه دوســت دارد نام خانوادگى 
را «مطابق قوانین اجداد» اســتفاده کند توضیح داد و از 
هموطنان خواست که امالى فارسى نام خانوادگى را نیز 
برگردانند. به دنبال رئیس دولت، تقریبًا همه مقامات نام 

خود را تغییر دادند.

تغییر فامیل مردم تاجیک از روسى به فارسى
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جریمه میلیاردى 
براى 8 قاچاقچى 

سخنگوى سـازمان تعزیرات حکومتى از محکومیت 
34 میلیارد ریالى براى مباشـرین و حاملین گازوییل 
قاچاق خبر داد. سیدیاسـر رایگانى در ایـن باره اظهار 
کرد: با کشـف 131 هزار و 538 لیتر گازوییل قاچاق 
از چهار دستگاه تانکر حمل سـوخت توسط مأموران 
نیروى انتظامى، شـعبه چهارم رسـیدگى به تخلفات 
قاچاق کاال و ارز تعزیرات اصفهان رسیدگى به پرونده 
را به عهده گرفـت. وى افزود: شـعبه مذکـور پس از 
رسیدگى به این پرونده و احراز تخلف، حکم به ضبط 
گازوییل کشـف شـده و خودروهاى حامـل محموله 
صادر کرد و هشت متخلف پرونده را نسبت به میزان 
اتهام وارده به پرداخت 34 میلیارد ریال جریمه نقدى 

محکوم کرد.

گل محمدى گران شد
معاون برنامه ریزى و توسـعه فرماندارى ویژه کاشان 
قیمت هر کیلوگرم گل محمدى در این شهرستان را 
در راستاى تنظیم بازار، امسال 125 هزار ریال اعالم 
کرد. قیمت هر کیلوگرم گل محمدى سـال گذشـته 
در شهرسـتان کاشـان بین 100 تـا 110 هـزار ریال 
قیمت گذارى شده بود. مسعود خاندایى اظهارداشت: 
اگر چه گل محمدى از کاالها و محصوالتى به شمار 
نمى رود که بتوان بـراى آن قیمت گذارى کرد اما این 
تصمیم در راسـتاى حمایـت از گلـکاران زحمتکش 

گرفته شده است.

بازدید از روند بازسازى
 کوره بلند 

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن اصفهان بـه همراه 
مهـرداد توالئیـان، معاون بهـره بـردارى و جمعى از 
مسئولین شرکت در ادامه بازدید هاى مستمر از روند 
کوره بلند شـماره یـک، در این کوره حضـور یافتند و 
با تالشگران حاضر در این بازسـازى گفتگو نمودند. 
منصـور یـزدى زاده در این بازدیـد بر تسـریع در راه 
اندازى کوره بلنـد تاکید نمود. وى همچنیـن در انبار 
شـمالى شـرکت نیز حضور یافت و از روند مدیریت و 

تفکیک مواد آهن دار و نسوز بازدید کرد.

ارتقاى زیرساخت هاى 
مخابراتى سمیرم 

فرمانـدار سـمیرم گفـت: تقویـت زیرسـاخت هاى 
مخابراتـى و افزایش پهنـاى باند این شهرسـتان در 
دستور کار شرکتهاى مخابرات و زیرساخت و فناورى 
استان  اصفهان قرار گرفته است. محمدرضا عسگریان 
به نشسـت اخیر خود بـا مدیران عامل شـرکت هاى 
زیرسـاخت و مخابـرات اسـتان اصفهان اشـاره کرد 
و افزود: مهمترین خواسـته مسـووالن سـمیرم ارتقا 
کیفیت و سـرعت اینترنـت و پهناى باند شهرسـتان 
بوده اسـت. به گفته وى این موضوع مـورد تاکید در 
هـر دو بخـش خانگـى و تلفن همـراه بود چـرا که با 
شـیوع ویروس فراگیر کرونا و ضـرورت آموزش ها و 
تعلیـم و تربیت در فضـاى مجازى اینترنـت، کیفیت 
و پوشـش سراسـرى آن بیـش از پیـش اهمیـت 

یافت.

هوا 3 درجه گرم مى شود
کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان از خروج امواج ناپایدار تا اواخر امروز یکشنبه 
از اسـتان خبر داد و گفت: در روزهاى دوشـنبه و سه 
شـنبه جوى پایدار در اسـتان پیـش بینى مى شـود. 
فاطمه زهرا سیدان در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
بررسى نقشه هاى هواشناسـى بیانگر جوى پایدار بر 
روى اسـتان طى 13 و 14 اردیبهشـت (امروز و فردا) 
است، براین اسـاس طى این مدت آسـمان در بیشتر 
مناطق استان نیمه ابرى، گاهى همراه با بارش هاى 
رگبارى متناوب و موقتى و در مناطق مسـتعد همراه 
با رعد و بـرق و احتمـال بـارش تگرگ خواهـد بود. 
وى گفت: دماى هوا طى24 سـاعت آینده در بیشـتر 
مناطق استان 2 تا 3 درجه سانتى گراد افزایش خواهد

 داشت.

خبر

مدیر گروه مهندســى بهداشت محیط اســتان اصفهان 
گفت: احتمال دارد با پیگیرى هایى که از طریق استاندارى، 
اداره اماکن پلیس و شــهردارى، دادستانى و اتاق اصناف 
انجام داده ایم، چایخانه ها دیگر بازگشایى نشوند، چراکه 
اینگونه مکان ها در شــرایط بحرانى کرونا از لحاظ تجمع 
افراد و استعمال مشترك قلیان بسیار خطرناك است. سید 
مهدى میرجهانیان در گفت وگو بــا «ایمنا» با بیان اینکه 
براى چگونگى فعالیت آرایشگاه هاى زنانه اعالم رسمى 
شده است، اظهار کرد: فعالیت آرایشــگاه هاى زنانه باید 
تحت نظارت خاص انجام شود، رعایت دستورالعمل هاى 
بهداشتى مربوط به شیوع کرونا در آرایشگاه ها به استاندارى 

نیز ارسال شــد تا به آن ها اعالم شــود، انجام فعالیت در 
آرایشگاه هاى زنانه فعًال در حد کوتاه کردن مو و موارد این 
چنینى است و انجام سایر فعالیت ها ممنوع است. وى افزود: 
ورزشگاه ها، باشگاه ها، اســتخرها، سالن هاى بدنسازى و 
هر نوع مکانى که تجمعى باشد، هنوز اجازه فعالیت ندارند، 
همچنین رستوران ها، فست فودها و آبمیوه فروشى ها اجازه 
پذیرایى ندارند و فقط مى توانند در حــد بیرون بر به افراد 
خدمات ارائه دهند. میرجهانیان خاطرنشان کرد: فعالیت 
باشگاه ها هنوز ممنوع و غیر قانونى است و اگر باشگاهى 
فعالیت دارد، باید اطالع داده شــود تا در اسرع وقت براى 

جلوگیرى از فعالیت آن ها اقدامات الزم بشود.

با تالش متخصصان ودانشمندان مرکز بارورى و نابارورى 
اصفهان نخســتین نوزاد َدبِل فریز پس از 12 ســال در 

بیمارستان مهرگان اصفهان به دنیا آمد.
پزشــک معالج این بیمار و عضو مرکز نابارورى اصفهان 
گفت: مادر 42 ساله این نوزاد12 سال پیش  به این مرکز 

مراجعه و به امید مادرشدن جنین هاى خود را فریز کرد.
اســدا... کالنترى گفت: مرحله نخســت در سال 97 سه 
جنین منجمد شــده که از کیفیت خوبى برخوردار بود، از 
حالت انجماد خارج شدند و دو جنین آن به مادر  انتقال داده 
شد درحالیکه منجر به بارورى نشد. پس از آن جنینى دیگر 
پس از سه روز نگهدارى در محیط آزمایشگاه با روش هاى 

علمى به مرحله پر سلولى( بالستوسیست ) رسید و مجدد 
فریز شد تا بتواند فرصت جدیدى براى حاملگى بعدى باشد.
این پزشک معالج این مرکز بارورى و نابارورى گفت: مرداد 
پارسال هم مجدداً بیمار به مرکز مراجعه و براى آماده سازى 
رحم دارو تجویز شد و شهریور  سومین جنین دبل فریز به 
بیمار منتقل شد که خوشبختانه امروز  تولد این نوزاد پسر 
به ثمر نشست  و  مادر پس 12 سال انتظار فرزند پسر خود 

را در آغوش کشید.
مرکز بارورى ونابارورى اصفهان روزانه به بیش از 500بیمار 
خدمات درمانــى ارائه مى کند وجزء5 مرکز برتر کشــور

 است.

تولد نوزاد از جنین 
دو بار فریز پس از 12 سال 

احتمال تعطیلى دائمى 
چایخانه هاى اصفهان 

علت حادثه روز گذشــته در ورودى خیابــان میرزاطاهر 
اعالم شد. 

صبح دیروز در تقاطع بزرگراه شــهید خــرازى و خیابان 
میرزاطاهر اصفهان، زمین حدود 3 متر نشست کرد و یک 
دستگاه اتوبوس شهرى خط 94  متعلق به شرکت واحد 
اتوبوسرانى اصفهان در آن فرو رفت. این اتوبوس در حال 
حرکت به ســمت پل وحید بود که به داخل حفره اى به 

عمق 3 متر و طول 10 متر سقوط کرد.
 از آنجا که به هنگام فرونشست زمین، اتومبیل سوارى و 
یا موتور سیکلتى به درون این حفره نیفتاد و تمام مسافران 
اتوبوس واژگون شده هم در سالمت کامل پیاده شدند، 
این حادثه بدون وارد آمدن خســارت جانى رفع شــد اما 
محدودیت هاى ترافیکى اعمال شده در محل حادثه تا 

شب گذشته ادامه داشت.
نشســت زمین در ورودى خیابان میرزاطاهر ساعت 9 و 
14 دقیقه روز گذشته  به سازمان آتش نشانى اطالع داده 
شد و کمتر از 4 دقیقه  بعد نیروهاى امداد و نجات در محل 
مستقر شدند و عملیات خارج کردن اتوبوس از داخل حفره 
ایجاد شده را آغاز و بعد از حدود یک ساعت اتوبوس را از 
چاله خارج کردند. قبل از انجام این عملیات، مسیرهاى 

منتهى به تقاطع محل حادثه توسط پلیس راهور مسدود 
و مسافران اتوبوس توسط عوامل شرکت واحد از اتوبوس 

پیاده شده بودند.
از آنجا که کار خارج کردن اتوبوس با تناژ 20 ُتن از حفره 
ایجاد شده نیاز به امکانات بیشترى داشت، جرثقیل مناسب 
از طریق بخش خصوصى تأمین و عالوه بر آن جرثقیل 

شرکت واحد اتوبوسرانى نیز به کار گرفته شد.

علت حادثه چه بود؟
در نخستین واکنش رسمى به علت وقوع این حادثه، فرهاد 
کاوه آهنگران، سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى اصفهان در گفتگو با «تسنیم» با بیان 
اینکه کارشناسان شــهردارى علت نشست را مربوط به 
اداره آب اعالم کردند، تصریح کرد: احتمال دارد لوله آب 
و یا فاضالب در زیر زمین ترکیده باشد که این امر بارها در 

اصفهان رخ داده و اتفاق جدیدى نیست.
این موضوع را مدیر روابط عمومى شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان هم تایید کرده و گفته است، حادثه دیروز 
در خیابان میرزاطاهــر و ایجاد حفــره در آن ارتباطى با 
موضوع فرونشســت و فروچاله در اصفهان نداشــته و 

آب بر اثر بارندگى هــاى اخیر آب در مســیر فاضالب 
انباشت شده بود و چون مســیر خروجى نداشت،  باعث 
سســت شــدن خاك و در نتیجــه فرونشســت زمین

 شد.
اکبر بنى طبا در گفت وگو با «ایسنا»، اظهار کرد: پیشتر در 
این محل یک خط شبکه قدیمى فاضالب وجود داشت 
که اکنون در مدار نیست، اما به دلیل شکستگى لوله آب 
شاهد ریزش این بخش از خیابان بودیم. وى با بیان اینکه 
مدتى قبل اصالح شبکه فاضالب این منطقه انجام شده 
بود، گفت: مسیر قبلى فاضالب قبًال از مدار خارج شده بود 
و با شکستگى لوله آب در این محل، میزانى آب تجمع پیدا 
کرده بود که منجر به نشست زمین در خیابان میرزاطاهر 

اصفهان شد.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر بار شبکه فاضالب در این محل نیست 
و تنها آب در این محل جمع شــده است، تاکید کرد: این 
قسمت از زمین نیاز به بازسازى ندارد و شرکت آبفا به دنبال 
پر کردن زمین با شن و ماسه است و سپس این بخش از 
خیابان را آسفالت خواهد کرد و خوشبختانه در این منطقه 

قطعى آب نداریم.

حادثه صبح دیروز در تقاطع خرازى – میرزاطاهر خسارت جانى در برنداشت

حفره 3 مترى
 اتوبوس درون شهرى را بلعید

 استاندار اصفهان با ارسال نامه اى خطاب به وزیر میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى بازگشایى هتل ها و 
مراکز گردشگرى این خطه را با رعایت تمامى موازین و 

دستورالعمل هاى بهداشتى خواستار شد.
عباس رضایى در این نامه خطاب به على اصغر مونسان 
نوشت: شیوع کرونا با ابتداى فصل پررونق گردشگرى 
داخلى و خارجى اصفهان مقارن شــد و ضربات جبران 
ناپذیرى را بر پیکره این صنعت نوپا و آســیب پذیر وارد 

کرد.
وى تاکید کرد: در شــرایط فعلى تعطیلى هتل ها، مراکز 
اقامتى، دفاتر خدمات مســافرتى و جهانگردى استان 
و مشــکالت نقدینگى و عدم فــروش، تولیدکنندگان، 
هنرمندان و فروشندگان در 199 رشته صنایع دستى را با 

بحرانى بى سابقه مواجه کرده است.
رضایى تصریح کرد: بررسى به عمل آمده نشان مى دهد 
ارائه بســته هاى حمایتى قبلى مانند امهال حامل هاى 
انرژى و تســهیالت وام 12درصد، اثر بخشى چندانى 
نداشــته و موجب یاس و نا امیدى دست اندرکاران این 
عرصه شده اســت. اســتاندار اصفهان در این نامه 10 

پیشنهاد ارائه کرده است:
1- صدور دستور بازگشایى مجدد هتل ها و مراکز اقامتى، 
دفاتر خدمات مسافرتى با رعایت کامل جوانب بهداشتى 
پرسنل و مسافر و نیز رعایت دقیق پروتکل هاى بهداشتى 

و فاصله گذارى اجتماعى.
2- ارائه تســهیالت بانکى بدون بهره و کم بهره (تک 

رقمى) همراه با تنفس بازپرداخت یک ســاله به هتل ها 
و مراکز اقامتى، دفاتر خدمات مســافرتى و جهانگردى، 
راهنمایــان فعــال توربــر گردشــگرى، هنرمندان، 
تولیدکنندگان و فروشــندگان صنایع دســتى با تایید و 
رتبه بندى اتحادیه و انجمن هاى صنفى مربوطه و معرفى 
میراث فرهنگى و نظــارت و پایش اســتاندارى بدون 

بروکراسى ادارى.
3- معافیت کامل مالیاتى و سهم بیمه کارفرما از شروع تا 

پایان بیمارى کرونا.
4- حمایت ویژه و موثر دولت از صنعت گردشــگرى، 

هتل دارى، تولید و فروش صنایع دستى.

5- حمایت موثر دولت از خرید تضمینى صنایع دســتى 
کیفى تولیدى هنرمنــدان هنرهاى صنایع دســتى و 
هنرهاى ســنتى و الزام وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها 
و شــرکت هاى دولتى براى عملیاتى کردن این طرح با 
درصدى از بودجه هاى عمرانى که در ســنوات قبل نیز 

روال بوده است .
6- حمایت موثر دولت از فراهم نمودن زیرساخت هاى 
تجــارت الکترونیــک در حمایــت از تولیدکنندگان، 

فروشندگان و هنرمندان صنایع دستى.
7- صدور دســتور ممانعت از حذف مــاده 142 قانون 

مالیات هاى مستقیم.
8- حمایت موثر دولت از برگزارى هفته هاى فرهنگى، 
هنرى و گردشگرى استان هاى محورى مانند اصفهان 

در کشورهاى دوست. 
9- اختصاص بخشى از بودجه وزارتخانه ها، سازمان ها و 
نهادها براى ترغیب و الزام به سفرهاى زیارتى، سیاحتى 
داخلى براى ایجاد روحیه نشــاط اجتماعــى در مردم و 
فعالیت مجدد چرخه گردشــگرى و بــاز فعال نمودن 

مشاغل مرتبط با این حوزه
10-  ایجاد صندوق حمایت و جبران خسارت از تاسیسات 
گردشــگرى، دفاتر خدمات مســافرتى و هنرمندان و 
تولیدکنندگان صنایع دســتى و راهنمایان گردشگرى 
با مشــارکت دولــت، اتحادیه، انجمن هــاى صنفى  و 
اتاق بازرگانــى براى جبران خســارت هاى ناشــى از 

شرایط ویژه.

10 درخواست استاندار از وزیر میراث فرهنگى

بازارچه سنگ هاى قیمتى و نیمه  قیمتى براى اولین بار در 
کشور در محدوده مرکزى شهر اصفهان ایجاد مى شود.

براى این منظور دیروز شنبه جلســه اى بصورت ویدئو 
کنفرانس با حضور معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت  
و مدیرعامل ســازمان ایمیدرو و سازمان توسعه معادن و 
صنایع معدنى ایران و کنسرســیوم سنگ هاى قیمتى و 
نیمه قیمتى براى بررسى پیشرفت ها و اقدامات انجام شده 

در این زمینه برگزار شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در این 
جلســه با اعالم اینکه مکان مناسبى براى این بازارچه با 
همکارى شهردارى اصفهان پیش بینى شده است گفت: 
سراى مدنظر پس از بازدید از مکان هاى زیادى انتخاب 
شده و  فضاى مناسبى و در چندین طبقه با مسیر دسترسى 
مناسبى دارد تا بتوان شرایط خوبى را براى استان و کشور 

در اصفهان ایجاد کرد.
ایرج موفق  با اشاره به واگذارى کمیته قوانین و مقررات 
سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى به استان اصفهان گفت: در 

این کمیته درصدد پیگیرى بحث هاى برندسازى و اصالح 
نظام تعرفه هستیم. همچنین در این کمیته به دنبال انجام 
بحث قیمت گذارى هستیم به شکلى که قیمت روى فلز 
توســط بانک مرکزى در مرکز و نمایندگان آن بانک در 

استان ها انجام شود.
وى اضافه کــرد: از این طریق مى خواهیــم با مرکزیت 
اصفهان، تجــار و بازرگانانى که در ایــن زمینه تالش 
مى کنند و بالتکلیف و ســردرگم هســتند و به سختى 
مى تواننــد با مجــوز صــادرات و واردات ســنگ هاى 
قیمتى و نیمه قیمتى را  انجام دهند ســامان داده شوند 
تا بــا آرامش بتوانند بــه فعالیت هاى فــرآورى که قرار 
است روى ســنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى انجام شود 

بپردازند.
موفق ادامه داد: در زمان حاضر یک گواهینامه کشف براى 
سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى در استان وجود دارد ولى 
بصورت پراکنده ذخایرى را در بحث ســنگ ها داریم که 
درصدد انجام کارهاى اکتشافى روى آن ذخیره ها هستیم.

معاون عمران شهرى شهردار اصفهان گفت: عملیات 
اجرایى سنگفرش میدان امام حسین(ع) تا یک ماه آینده 
آغاز و تردد خودروها در این میدان محدود مى شود. ایرج 
مظفر اظهار کرد: با سنگفرش شدن میدان امام حسین 
(ع) تردد خودروها حذف نخواهد شد، بلکه به صورت 

محدود و هدایت شده انجام مى شود.
وى ادامه داد: محدودیت تــردد خودروها در آینده در 

خیابان سپه اعمال مى شود و تمام این مسیر به محور 
پیاده راه تبدیل خواهد شد.

معاون عمران شهرى شهردار اصفهان  گفت: در سال 
98 طرح ساماندهى میدان امام حسین (ع) و گذرهاى 
پیرامون آن، با توجه به اتصال محور پیاده چهارباغ به 
محور خیابان ســپه که در آینده پیاده راه مى شود تهیه 

شده و اجراى آن در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: 
در عملیات مشترك پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
"اصفهان" و "سیستان و بلوچستان" 228 کیلو و 400 

گرم تریاك کشف شد.
سرهنگ غالمحسین صفرى با اعالم این خبر اظهار 
داشــت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
اصفهان در پى رصــد اطالعاتى انجام شــده مطلع 
شدند سوداگران مرگ در مرزهاى استان "سیستان و 
بلوچستان" در حال انتقال محموله اى افیونى هستند 

که بالفاصله موضوع اعالم شد.
وى افزود: با هدایت عملیاتى که توسط ماموران پلیس 
مبارزه با مــواد مخدر اصفهان انجام شــد یک وانت 
نیسان از سوداگران مرگ توســط ماموران انتظامى 
شهرســتان "ایرانشــهر" شناسایى و دســتور ایست 

صادر شد.
این مقام انتظامى بیان داشت: ســوداگران مرگ در 
تاریکى شــب خودرو  را رها و متوارى شــدند که در 
بازرسى از آن 228 کیلو و 400 گرم تریاك کشف شد.

232 شماره تلفن شــرکت هاى خدماتى که تبلیغات 
غیرمجاز بر در و دیوار منازل شهروندان الصاق کرده 
بودند، پارســال مسدود شــد. معاون خدمات شهرى 

شهردار اصفهان با اشــاره به پیش بینى محل هایى 
براى انجام تبلیغات در سطح شــهر گفت: بازاریابان 
شرکت هاى خدماتى باید برچسب هاى تبلیغاتى را در 

محل هاى تعیین شده نصب کنند.
حسین امیرى با بیان اینکه شهردارى بر اساس وظایف 
قانونى خود ابتدا به متخلفان اخطار مى دهد و سپس در 
صورت انجام تخلف، مستندات الزم تهیه و به دستگاه 
قضائى ارجاع داده مى شــود، گفت: پس از بررسى در 
دســتگاه قضائى دســتور قطع تلفن همراه مندرج در 

برچسب هاى تبلیغاتى صادر مى شود.
امیرى افزود: صنف متخلف باید برچسب هاى تبلیغاتى 
را پاکسازى کرده و وارد شده به نماى منازل را جبران 
کند تا تلفن همراه صنف مربوطه با هماهنگى دستگاه 

قضائى وصل شود.

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان گفت: 
در پى وقوع سرقت از یک باب مغازه آبمیوه فروشى در 

شهر اصفهان و شــکایت مال باخته، رسیدگى به این 
موضوع در دســتور کار کارآگاهان پایگاه شرق پلیس 

آگاهى قرار گرفت.
سرهنگ حســین ترکیان با بیان اینکه در تحقیقات 
کارآگاهان مشخص شد سارقان اموال سرقت شده را 
به وسیله یک دستگاه وانت نیسان به یکى از نقاط شهر 
منتقل کردند افزود: ماموران طى عملیاتى با هماهنگى 
مقام قضائى مخفیگاه ســارقان را شناسایى و هر دو 
نفر را دستگیر کردند. وى گفت: با اعترافات متهمان، 
تمامى اموال مسروقه شــامل پنج دستگاه تهویه هوا، 
یک دســتگاه آب آنارگیرى، یک دستگاه آب پرتقال 
گیرى، یک دستگاه لپ تاپ و دو دستگاه دریل خارجى 

به ارزش 10 میلیارد ریال کشف شد.

بازارچه سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى 
در اصفهان ایجاد مى شود

محدودیت تردد در میدان امام حسین(ع) 
تا یک ماه آینده

کشف 228 کیلو تریاك در عملیات مشترك پلیسى

مسدود شدن  232 شماره تلفن تبلیغات غیرمجاز

سرقت یک میلیاردتومانى از آب میوه فروشى 
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میالد کى مرام، بازیگر ســینما و تلویزیون که جمعه شــب مهمان برنامه «دورهمى» بود به جاى پاســخ به 
سئوال هاى مهران مدیرى تصمیم گرفت از او چند سئوال بپرسد.

در بخشى از این گفتگو زمانى که مهران مدیرى گفت افراد مشهور متولد اردیبهشت زیاد هستند، مى توانى چند 
نفر از آنها را نام ببرى؟ کى مرام در پاسخ گفت: «آل پاچینو، شکسپیر، سالوادور دالى، گرى کوپر، آتیال پسیانى، 

همایون شجریان و فرهاد مدیرى که تولدش نزدیک است، چه کادویى به او مى دهید؟»
مدیرى در پاسخ گفت: «در حال حاضر نمى دانم چه چیز براى او مى خواهم بخرم، معموًال سه روز مانده به تولد 
جفتشان فکر مى کنم ببینم چه چیز احتیاج دارند و براى آنها مى خرم. تو پیشنهادى دارى؟» مهمان برنامه ادامه 
داد: «به نظر من بهتر است اجازه دهید این اوضاع کرونا تمام شــود و بعد دوتایى باهم بروید سفر و یکدیگر را 
نگاه کنید و بیشتر به هم بپردازید.» مجرى برنامه در پاسخ گفت: «این پیشنهادى که تو دادى بسیار خوب است 

اما فکر نکنم فرهاد خیلى از آن استقبال کند، مثًال من دو روز بخواهم فقط او را نگاه کنم بچه اذیت مى شود.»
کى مرام در ادامه گفت: «حاال نوبت من است که سئوال بپرسم شما که هیچ وقت مصاحبه نمى کنید، چند کلمه 
مى گویم حستان را درباره آنها بگویید. میدان بروجردى در دروازه دوالب.» مجرى برنامه پاسخ داد: «با افتخار، 

در آنجا به دنیا آمدم.» مهمان برنامه در ادامه گفت: «حستان درباره عارف لرستانى و خشایار الوند چیست؟»
مدیرى در پاسخ گفت: «بسیار دلم براى عارف تنگ شده است و روحش شاد. همین امروز صبح به خانواده اش 
زنگ زدم و حالشان را پرسیدم. بهترین رفیق و دوست همراه براى من بوده و به معناى واقعى یک انسان کامل 
بود، من هیچگاه احساس نکردم دیگر میان ما نیست. خشــایار الوند هم یکى از درجه یک ترین و خالق ترین 
نویسنده هایى بود که من دیدم سرعتش در نوشتن و فضاسازى و داستان پردازى بى نظیر بود، عالوه بر تمام این 

موارد یک شخصیت بزرگ و با اخالق داشت، روح هر دو شاد.»

سئوال پیچ شدن مهران مدیرى
 توسط میالد کى مرام

کمپانى «دیزنى» اعالم کــرد پروژه اش براى 
بازســازى دوباره فیلم هاى مطرح انیمیشــن 
به صورت زنده، به انیمیشن «هرکول» رسیده 

است. این فیلم محصول 1997 انجام دهد.
«دیزنى» مدتى اســت که اعــالم کرده قصد 
دارد همه انیمیشــن هاى کالسیک محبوب و 
پرمخاطبش را به صورت زنده بازســازى کند. 
تاکنون «عالء الدین»، «شیر شاه»، «سیندرال» 
و خیلى هاى دیگر راهى این مســیر شــده اند. 
جدیدترین عنوانى که «دیزنى» اکنون در دست 
ســاخت دارد «پرى دریایى کوچک» است که 
با بازى «هالى بیلى» در نقش «شــاهزاده» در 

دست ساخت است.
نســخه زنده «موالن» هم قرار بود ماه مارس 
راهى ســینماها شــود که تا جوالى به دلیل 

ویروس کرونا به تعویق افتاد.
طبیعى بود انیمیشن «هرکول» که در دهه 1990 فروشى 252 میلیون دالرى را در سطح جهان ثبت کرد، به 

عنوان فیلم بعدى براى بازسازى انتخاب شود.
هنوز مشخص نیست که بازسازى «هرکول» همچنان فیلمى موزیکال خواهد بود یا خیر، اما حضور «کاالهام» 

مى تواند احتمال اکشن بودن بیشتر فیلم را تقویت کند.

«هرکول» زنده مى شود

                                                                                                        سه شنبه 
هفته گذشته بود که روابط عمومى سازمان «اوج» اعالم 
کرد فیلم ســینمایى «خروج» به کارگردانــى ابراهیم 
حاتمى کیا قرار است در طرح «سینما ماشین» به نمایش 
گذاشته شود، طرحى که البته پیش از انقالب هم تجربه 
شــده بود این اما اولین نمایش یک فیلم بعد از انقالب 
در قالب آن بود و البته دومین ایــده اى که «خروج» بعد 
از اکران اینترنتى، پیشگامش مى شــد تا باز هم عنوان 

«اولین» را از آن خود کند.
این طرح البته این روزها در جهان در حال تجربه اســت 
و اتفاقًا در کره جنوبى و آلمان اســتقبال بسیار خوبى هم 
از آن شده اســت. حاال ما هم از قافله عقب نمانده ایم. در 
این روزهایى که ســینماها به دلیل شیوع بیمارى کرونا 
بسته اند این بهترین استفاده از ظرفیت هاى موجود است تا 

رابطه مان با «سینما» قطع نشود.
«سینما ماشین» قرار است با ظرفیت 160 ماشین در هر 
سانس، در پارکینگ شماره 3 برج میالد با بلیت 40 هزار 
تومانى به ازاى هر خودرو و با دو نفر سرنشین انجام شود.

دو ورودى بــراى پذیرش ماشــین ها تعبیه کــرده اند، 
ورودى ها هم شامل سازه هایى قرمزرنگ است که همه 
خالقیتشان در این خالصه شده که دو سه بنر با تصویر 
فرامرز قریبیان، بازیگر نقش یک فیلم رویش بچسبانند!  
کم کم ورود مى دهند اما پیش از ورود هر خودرو، دو نفرى 
را مى بینم که ماسک و گان و دستکش دارند یعنى سر تا 
پایشان را پوشانده اند و با پمپ شروع به ضدعفونى کردن 
سطوح ماشین ها مى کنند. آن طرف تر هم یک آمبوالنس 

براى حوادث غیرمترقبه در حین اکران پارك شده.
دو نفر در هر جایگاه با یک لپ تاپ نشســته اند و مراحل 
چک بلیت و پالك را انجام مى دهنــد، این مرحله البته 
کمى طوالنى و حوصله سربر است. تمام تیم هدایت کننده 
شیلد و دستکش دارند یکى دو نفر هم کاور پوشیده اند و 
با علمک هاى قرمزرنگ در دستشان (که اسمش را هم 
نمى دانم!)، ماشــین ها را با نظم خاصى به جایگاهشان 
هدایت مى کنند. به جایگاه اصلى که مى رسیم ماشین هاى 
مختلفى را مى بینم که اکثراً الکچرى اند، بینشــان تک 
و توك مى توانى پراید پیدا کنى البته یک تاکســى هم 

مى بینم که در محل مورد نظر جاگیر مى شود.
فضاى پارکینگ با چند پروژکتور کامًال روشن است اما 

در همین فضاى اصلى هم هیچ اقالم تبلیغى نمى بینم 
گویا پیش بینى باد و بــاران را کرده اند چون با وزش باد 
بنرها به سرعت از جایشــان کنده مى شوند. هر کدام از 
ماشین ها آرام آرام در جاى مخصوص به خودشان جاگیر 
مى شوند، هیچکدام از سرنشینان از خودرویشان پیاده 
نمى شــوند، قاعده مندند و منتظرند تا نمایش فیلم آغاز 
شود. برخى هم موبایلشان را درآورده اند و از این تجربه 
تازه و نمایشــگرى که مدام تصویر ابراهیم حاتمى کیا 
و فرامــرز قریبیان را نشــان مى دهد و رویش نوشــته 
«رادیوى خود را روى فرکانس Fm 8/107 بگذارید»، 

فیلم مى گیرند.
تقریبًا همه ماشین ها جاگیر شــده اند، هرچند در خبرها 
عنوان شده بود که ماشین هاى شاسى بلند در ردیف هاى 
عقب تر قــرار مى گیرند اما چند تــا از همین ها در ردیف 

جلوترند و چند 206 در ردیف هــاى عقب تر یعنى با این 
تفاسیر دیدشان صفر مى شــود. نکته دیگر این است که 
جاگیرى ماشین ها به گونه اى است که امکان خروج پیش 

از اتمام فیلم را ندارند و باید آن را تا پایان ببینند.
در همین فضــا در خبرهاى غیررســمى بین بچه هاى 
خبرنگار گفته مى شــود که «خوب، بــد، جلف 2، ارتش 
سرى» و «شناى پروانه» هم قرار است به همین شیوه به 

نمایش دربیایند منتها با بلیت هاى گران تر.
کم کم تمام پروژکتورها را خاموش مى کنند، از تماشاگران 
هم مى خواهند که چراغ هاى ماشینشان را خاموش کنند. 
نمایش فیلم در ساعت 21 و 24 دقیقه آغاز مى شود، حاال 
همه جا تاریک مطلق است، نمایشگر هم انصافًا کیفیت 
خوبى دارد، کمى صداى فیلم را مى شود شنید، دقیقاً متوجه 
نمى شوم که این پخش صدا به دلیل پایین بودن شیشه 

برخى ماشین هاســت یا اینکه نمایشــگر صدا را پخش 
مى کند. هندزفرى موبایلم را در مــى آورم، رادیویش را 
روى فرکانس گفته شده مى گذارم و صدا را چک مى کنم، 
صدا هم کیفیت خوبى دارد. برایم جالب است که بدانم این 
صدا تا شعاع چند مترى قابلیت دریافت دارد، این موضوع 
را از تیم روابط عمومى مى پرسم که مى گویند تمام این 
محوطه و افرادى که در برج میالد هستند مى توانند صدا 

را دریافت کنند.
باز دور و برم را نگاه مى کنم، همه جا ســکوت است، به 
رغم برخى شــوخى ها فضاى مجــازى، هیچکس هم 
نمى آید تا داخل ماشین چراغ بیاندازد و شرایط را ارزیابى 
کند! مى شود از آن به عنوان احترام به مخاطب یاد کرد. 
این مورد چراغ انداختن را در کنسرت ها زیاد تجربه کرده 

بودیم!

گزارشى از اولین شب اجراى «سینماماشین» در تهران

تماشاى خروج تراکتورها با ماشین!

 الله اسکندرى که مهمان برنامه «باغ رمضان» بود در گفتگو با محمدرضا حسینیان درباره 
خواهرش گفت: ستاره هم مثل همه مردم خانه نشین شده است. او هم براى خودش سرگرمى 
دارد. خانه خیمه شــب بازى در خیابان وصال را راه اندازى کرده است. سال گذشته در چنین 
روزهایى به مدارس مختلف در سیستان و بلوچســتان رفتیم و با دوستانى که اجرا مى کردند 
همراه بودیم. متأسفانه شرایط مردم در این استان مساعد نیست ولى امیدوارم اتفاقات خوبى 

پیش رویشان باشد. بسیار مردم خونگرمى هستند.
او در ادامه توضیح داد: در ایام ابتداى شیوع کرونا ســفرى به مشهد داشتم. اینقدر خلوت بود 
که تا خود ضریح مى توانســتى بروى. مشهد فکر مى کنم محل رســیدن خیلى از آدم ها به 
آرزوهایشان است. من این شانس را دارم که دو خواهر بزرگ تر دارم. همیشه محبت هایشان 
به من رسیده است، مراقبم بوده اند و حمایت کرده اند. خانواده تنها اعضایى هستند که بى دریغ 
و بى چشمداشت در کنارت هستند. نمى شود با چیزى عوضشان کرد. براى ستاره فکر مى کنم 

خوشبختى خانواده خیلى خوشحال کننده باشد.

الیکا عبدالرزاقى درباره فیلمى که این اواخر از ســحر قریشى در 
فضاى مجازى پخش شد، گفت: من با سحر قریشى نه کار کرده ام  
و نه مى شناسمش. مى دانم اگر رفتار ناپســندى کرده است بعد 
عذرخواهى کرده اســت. آن ویدیو را خودش در فضاى مجازى 
نگذاشته است؛ یکى از دوستانش عذر مى خواهم حماقت کرده و 
گذاشته است. نباید همگى حمله کنیم درست نیست. او عذرخواهى 
کرد. ما مردم مملکت حمله ایم. در مورد استفاده از فضاى مجازى 
باید فرهنگســازى شــود. اینطور نیســت که امروز ما بگوییم و 
فرهنگش شکل بگیرد. باید از اول دبستان این اتفاق بیافتد چرا فکر 

مى کنید ما هنرمندان باید این کار را کنیم.
عبدالرزاقى در ادامه درباره صفحه خود در فضاى مجازى گفت: از 
اول سال گذشته فعالیت در فضاى مجازى را شروع کردم. به من 
پیشــنهاد دادند ویدیو بگذار تعداد فالوورها باال مى رود. من همه 
این کارها را کردم اما تعداد قطره اى باال مى رود. بیشتر طرفداران 
دوست دارند از زندگى خصوصى تو بدانند. از خودتان عکس بگیرید 

و بگذارید.
او که این روزها با سریال «سرباز» در ماه رمضان، در قاب تلویزیون 
ظاهر شده است، درباره به اشتراك گذاشتن تمام لحظات زندگى 
توســط برخى افراد در صفحات مجازى گفت: قبًال خیلى اتفاق 
مى افتاد عکس هایى و ُپست هایى در فضاى مجازى مى گذاشتم 
مثًال از جمعى که رستوران رفته ایم و غذا مى خوریم. اما بعدها نه. 
من در این مملکت بزرگ شده ام و نمى شود گفت همه ما در همه 

برهه هاى زمان اشراف زاده باشیم و زندگى اشرافى داشته باشیم. 
ما جنگ را داشــتیم و براى من هم پیش آمده شبى گرسنه 
خوابیده باشم. مادرم مى توانســت به من کمک کند اما من 
نخواستم. مى خواســتم روى پاى خودم باشم. دوستى جعبه 

شیرینى براى من آورد و این ناهار و شــام من بود زمانى که تئاتر 
کار مى کردم. من مى دانم وقتى گرسنه هستى بوى قیمه همسایه 
را بشــنوى یعنى چه. کارى نکنیم فضاى مجازى اسباب حسرت 
قلب آدم ها شــود. برخى به من اعتراض مى کنند که چرا اینقدر 
خوشحالى؟! من استایلم این اســت که حتى در مراسم ختم هم 

لبخند به لب دارم.

مهوش وقارى، بازیگر تلویزیون در خصوص فعالیت خود به عنوان یک معلم گفت: وقتى 
به روز معلم نزدیک مى شویم من به شخصه احساس بسیار خوبى دارم، زیرا خاطرات بسیار 
خوبى از دوران معلم بودنم دارم. معلم بودن براى من بــه همان اندازه بازیگر بودن عزیز و 

گرامى است.
وى بازیگرى و معلمى را شبیه به یکدیگر خواند و افزود: بازیگرى و معلمى وجه اشتراك هاى 
فراوانى دارند، زیرا در هر دوى آنها باید بازى کنیــد. البته منظورم از بازى کردن در معلمى 
این است که گاهى مجبورید براى اداره کالس و پیشبرد درس، کار هایى انجام دهید که با 
شخصیت اصلى خودتان یکسان نیست. در بازیگرى هم در اکثریت نقش ها خودتان نیستید 

و باید در قالب انسان هاى دیگر ظاهر شوید.
بازیگر فیلم «ورود آقایان ممنوع» درخصوص تأثیر بازیگرى در زمان تدریس تأکید کرد: 
شروع معلمى من به دوران دانشجویى باز مى گردد. آن دوران بازیگرى را آغاز کردم و همین 
شروع کارم در عرصه بازیگرى باعث شد شــاگرد ها رابطه بهترى با من برقرار کنند. خیلى 
جالب است بدانید، چون بازیگر بودم شاگردانم در مدرسه بیشتر از سایر کالس ها براى کالس 

من درس مى خواندند.
وى در همین راستا ادامه داد: من در آن زمان به عنوان بازیگر در خانه شاگرد ها هم 
حضور داشتم و همین باعث شده بود که با من احساس نزدیک ترى داشته باشند. 
گاهى هم بسیارى از بچه ها رودربایستى داشتند و بخاطر همین رودربایستى همه 
درس ها را به خوبى مى خواندند، چون فکر مى کردنــد اگر درس نخوانند من از 

تلویزیون این اتفاق را به خانواده آنها مى گویم.
بازیگر فیلم «پسر آدم، دختر حوا» درباره پیشنهاداتى که براى بازى در نقش معلم 
به او شده اذعان کرد: یادم نمى آید و یا شاید آنقدر تعداد پیشنهاد هایى که براى 
بازى در نقش معلم داشته ام زیاد است که نمى توانم بگویم چند بار در نقش معلم 

بازى کرده ام. البته این اتفاق طبیعى است، اما گاهى تکرار این قضیه خیلى هم 
جذاب نیست. در کل به واسطه سابقه و تجربه ام در معلمى این اتفاق یعنى بازى در 

نقش یک معلم برایم بار ها تکرار شده است. تکرارى که گاهى موفق بوده و برخى 
مواقع چندان مطلوب نبوده است.

هنگگگهنگگگ

 هم 
ند. 
ه 
ز

م
در

خى

بازیگرى و معلمى وجه اشتراك هاى فراوانى دارند

مرجانه گلچین، بازیگر سینما و تلویزیون پیرامون تغییرات احتمالى تأثیر حضور سلبریتى ها در سینماى پساکرونا 
بعد از بازگشایى سینماها گفت: دوران قرنطینه بدون شک در فرهنگ جامعه تأثیرگذار بوده و بسیارى از افراد را 
به مطالعه بیشتر، همنشینى با خانواده و تماشاى آثار مختلف سینمایى ترغیب کرده اما واقعیت امر نمى توانیم 

خوش بین باشیم که سینماى بعد از کرونا در روند انتخاب بازیگران خود تغییر خاصى نماید. 
وى در همین راستا ادامه داد: مشــکالت پیرامون انتخاب بازیگران و یا محدودیت در حضور بازیگران سینما 
مشکلى نیست که امروز به وجود آمده باشد و مشکلى هم نیست که بعد از کرونا حل شود، استفاده از بازیگران 
چهره در اکثریت آثار و پرکار بودن برخى بازیگران در مقابل بیکارى عــده زیادى از بازیگران همواره چالش 

بزرگى در عرصه سینما بوده است. 
بازیگر سریال «سه دونگ سه دونگ» درباره حضور حداقلى برخى از بازیگران در اکثر آثار سینمایى افزود: ما 
همواره شکایت خود را به خانه سینما برده ایم که چرا برخى بازیگران در همه آثار سینمایى حضور دارند و از برخى 
بازیگران حتى نامى هم برده نمى شود، این گالیه همواره بین ما بازیگران وجود داشته و بعید مى دانم که مافیاى 

انتخاب بازیگران سینما پس از بازگشایى سینماها از هم پاشیده شود. 
وى در همین رابطه اضافه کرد: مافیاى انتخاب بازیگران سینما سال هاست 

حضور داشته و افرادى در این میان هستند که همواره به قول معروف نان 
به هم قرض مى دهند، در حال حاضر مى بینیم که بســیارى از بازیگران 
سلبریتى سینما تئاتر را هم در دست گرفته اند و به صورت گروهى از آثار 

سینمایى راهى تئاترهایى با سرمایه تولید باال مى شوند. 
گلچین خاطرنشــان کرد: مثالى این روزها بین مردم وجود دارد که 
فرق بین دارا و ندار در ایام قرنطینه چیست، از نظر من باید دید دوران 

قرنطینه بــراى بازیگران ســلبریتى و پرکار 
سینما چطور مى گذرد و براى بازیگرانى 

که سال ها کارى نداشــته اند چطور 
مى گذرد؟ این قیاسى ناراحت کننده 

است که شاید به اندکى تأمل در 
قبال آن بتوانیم غم بسیارى 

از هنرمندان کشور را درك 
کنیم.

مرجانه گلچین:

مافیاى انتخاب بازیگران در سینما به راحتى 
از بین نمى رود

واکنش الیکا عبدالرزاقى به ویدیوى جنجالى سحر قریشىالله از ستاره مى گوید

س از بازگشایى سینماها از هم پاشیده شود. 
ه کرد: مافیاى انتخاب بازیگران سینما سال هاست 

 این میان هستند که همواره به قول معروفنان
 حال حاضر مى بینیم که بســیارى از بازیگران 
م در دست گرفته اند و به صورت گروهى از آثار

 با سرمایه تولید باال مى شوند. 
دارد که  روزها بین مردم وجود این د: مثالى
 قرنطینه چیست، از نظر من باید دید دوران 
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لبخند به لب دارم.
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هادى عقیلى معتقد است مردم باید زندگى کردن در کنار ویروس کرونا را مانند 
سایر ویروس هایى که در جامعه انسانى وجود دارد، یاد بگیرند. 

کاپیتان سابق تیم ملى و باشگاه سپاهان در گفتگویى در رابطه با حکم کمیته 
استیناف که در واقع تایید راى کمیته انضباطى بود و همینطور برگزارى 
بازى هاى لیگ  یا تعطیل کردن آن، صحبت هاى جالب توجهى مطرح 

کره که در ادامه مى خوانید.
مدافع گلزن ســابق تیم ملى در رابطه با راى صادر شده از سوى 
کمیته اســتیناف بیان کرد: من با دوستان خودم هم که صحبت 
مى کردم، گفته بودم این راى برنخواهد گشت و همان راى خواهد 
بود و حتى جریمه هاى نقدى هم تغییرى نخواهد کرد، که آن هم 
تغییرى نداشت؛ تنها رایى که برگشته، حضور تماشاگران است 
و آن هم به این دلیل اســت که قرار است ادامه بازى ها بدون 
حضور تماشاگران برگزار شود وگرنه آن راى نیز برنمى گشت 

و راى محکمى داده بودند.
عقیلى ادامه داد: متاسفانه در آن بازى اتفاقى افتاد که خیلى 
به زیان سپاهان تمام شد؛ نمى دانم تصمیم گیرنده چه 
کســى بوده و من بیرون قضیه هستم ولى به ضرر ما 
تمام شد و ســه امتیاز مفت از دســت رفت و فاصله 

امتیازى را باال برد.
ســوال بعدى ما از هادى عقیلــى بازیکن محبوب 
سال هاى گذشته ســپاهان در مورد سرنوشت لیگ 
بود که او  اینطور به این موضوع و سوال این روزهاى 
عالقمندان به فوتبال پاسخ داد: من مطمئنم بعد از ماه 
رمضان و بعد از عید فطر بازى ها برگزار خواهد شد و تیم ها 

باید فشرده بازى ها را انجام دهند و تمام کنند. 
عقیلى در این زمینه با اشاره به تناقض هایى که در سطح کشور میان گفته هاى 
مســئوالن و برنامه هاى تلویزیونى وجود دارد، اینطور توضیح داد: در این مورد 

مى خواهم براى شــما مثالى بزنم. شــما تناقضى را در گفته هاى مســئوالن و 
برنامه هاى تلویزیونى مى بینید؛ شــما برنامه دورهمى  را مــى بینید که فاصله 
اجتماعى دیگر رعایت نمى شود و همه در کنار هم نشسته اند و تازه زیر سقف هم  
هستند؛ تماشاگران در سالن نشسته اند و تجمع ایجاد مى شود و بیمارى احتمال 
گسترشش خیلى باالتر از استادیوم خواهد بود. هر چند قرار است فوتبال ها بدون 
تماشاچى برگزار شود و خطرش خیلى پایین مى آید ولى برنامه دورهمى در یک 

مجتمع برگزار مى شود و این ها همه تناقض است.
مدافع میانى سابق تیم ملى و کاندیداى دریافت بهترین جایزه مرد سال آسیا در سال 
2011 سپس با تاکید بر این نکته که موافق برگزارى بازى هاى لیگ است، افزود: با 
همه این تفاسیر فکر مى کنم صد در صد بازى هاى برگزار مى شود  و به نفع فوتبال 
هم هست که این بازى ها برگزار شود، چون ما قرار است تیم ملى داشته باشیم و 
این کرونا هم قرار نیست از زندگى کسى بیرون برود. ما باید عادت کنیم به ویروس 
کرونا؛ مانند ویروس ها و آنفلونزاهاى جدیدى که وجود دارند و هر سال وارد زندگى 
ما مى شوند. ویروس کرونا هم بوده ولى االن با ورژن جدید آمده؛ شاید سال بعد 
با ورژن سخت ترى بیاید و ما باید به این نوع زندگى عادت کنیم. باید یک سرى 

مسائل را رعایت کنیم ولى قرار نیست که همه چیز را کنار بگذاریم.
عقیلى در ادامه حرف هایش با اشاره به اینکه نگرانى اش مشخص شدن قهرمان 
مسابقات نیست و این موضوع نباید دغدغه خیلى ها باشد، عنوان کرد: خیلى ها در 
حال صحبت کردن در مورد قهرمانى هستند و نگران هستند که چه تیمى قهرمان 
مى شود ولى من بیشتر پایین جدول را مى بینم و اینکه چه تیم هایى به رقابت هاى 
لیگ قهرمانان آسیا صعود مى کنند؛ آنها خیلى باید بیشتر نگران باشند تا موضوع 
قهرمانى. قهرمانى فقط یک افتخار براى یک تیم اســت ولى تیمى که ســقوط 
مى کند، خیلى چیزها را از دست مى دهد. شاید خیلى بودجه ها را از دست بدهد. 
شاید خیلى غرورها و افتخارات براى یک شهر از بین برود و نگرانى به نظرم پایین 
جدول خواهد بود. همانطور که من مى بینم و شــما هم مى بینید برخى تیم هاى 
پایین جدول خیلى اصرار به برگزارى بازى ها ندارند؛ دوست دارند بازى ها برگزار 

نشود و سال بعد دوباره برگزار شود که این موضوع جاى بحث دارد.

هادى عقیلى: 

بازى نکردن سپاهان
 تصمیم زیانبارى بود

سرپرســت تیم فوتبال ســپاهان گفت: اگر قرار 
است لیگ شروع شود، با توجه به اینکه دو ماهى 
اســت بازیکنان تمرین نداشته اند جهت تمرینات 
حداقل بین 4 تا 6 هفته وقت الزم است تا بتوانند به 

آمادگى مورد نیاز برسند.
 آرام آرام شــایعاتى مبنى بر از ســر گیرى مجدد 
بازى هاى لیگ برتر به گوش مى رســد و خیلى ها 
پایان ماه رمضان را زمــان این اتفاق مى دانند. در 
این شرایط تیم هاى لیگ برترى که حاال دو ماهى 
اســت از آمادگى فاصله گرفته اند نیازمند بازه اى 
براى برگزارى تمرینــات پیش از آغاز جدال هاى 
لیگ برترى هســتند تا بتوانند به روزهاى قبل از 
کرونا باز گردند. شنیده هاى پراکنده از مسئوالن 
باشگاه هاى لیگ نشــان از آغاز تمرینات در 15 
الى 20 اردیبهشــت ماه مى دهد. شــایعه اى که 
محســن بنگر نیز با حضور در فوتبال برتر بر آن 

صحه گذاشت.
در همین خصوص رضا فتاحى، سرپرســت تیم 
فوتبال سپاهان در گفت و گویى در رابطه با شایعات 
شــروع تمرینات تیم ها در اواسط اردیبهشت ماه، 
اظهار کرد: اصًال، چنین چیزى درست نیست. ما 
براى تعیین تکلیف مان منتظر جلسه ستاد کرونا 

که قرار است شنبه یا یکشنبه برگزار شود هستیم.
سرپرست سپاهان با اشاره به دو ماه تمرین نکردن 
بازیکنان، خاطر نشــان کرد: اگر قرار است لیگ 
شــروع شــود، با توجه به اینکه دو ماهى اســت 
بازیکنان تمرین نداشته اند جهت تمرینات حداقل 
بین 4 تا 6 هفته وقت الزم اســت تــا بتوانند به 

آمادگى مورد نیاز برسند.
وى حاضر به پاســخگویى به این ســوال که آیا 
صحت دارد که سپاهان همانند 12 تیم دیگر لیگ 
برترى خواهان لغو مسابقات شده است نشد و گفت: 

این سوال را لطفاً از مدیران باشگاه بپرسید.

این را لطفاً از مدیران 
بپرسید

مذاکرات اولیه سپاهان براى جذب نورافکن مثبت بوده ولى شرایط کرونا باعث شده نهایى شدن آن 
به تعویق بیافتد.  باشگاه سپاهان چند وقتى است که به درخواست کادرفنى و براى حفظ امید نورافکن 
به دنبال گرفتن رضایت نامه دائمى او از شارلوا است و در این زمینه مذاکرات مثبتى هم انجام شده و 
طرفین به توافقاتى هم دست پیدا کردند. با این وجود شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان که باعث 
تعطیلى باشگاه هاى فوتبال هم شــده، فعال مانع از ادامه مذاکرات بین دو باشگاه سپاهان و شارلروا 
بلژیک در این مورد شده است. باشگاه سپاهان قرار است پس از پایان ماجراى کرونا مذاکرات را ادامه 
بدهد و در نهایت قرارداد نورافکن را قطعى کند. به نظر مى رسد با توجه به اینکه شارلروا دیگر نیازى به 

نورافکن ندارد، باشگاه سپاهان در نهایت موفق به قطعى کردن قرارداد وى شود.

توافق نزدیک است

حمید بوحمــدان مدافع تیــم فوتبال ذوب آهــن اصفهان در 
باره آخرین وضعیت خود و همچنین نظــرش پیرامون ادامه 
رقابت  هاى لیگ برتر به خبرنگار برنا گفت: البته باید قبل از هر 
چیز این را بگویم که شیوع این ویروس بروى همه افراد جامعه 
در کشور ما و سایر کشورهاى جهان و همچنین روى ورزش و 
فوتبال نیز تاثیر منفى گذاشته است. اما به هر حال سالمتى، 
اهمیت بســیار باالیى دارد و حاال حضــور بازیکنان و 

تماشاگر فرقى نمى کند.
وى در ادامه افــزود: در حال حاضر مــا تمرینات 
مجازى خود را زیر نظر کادر فنى و مربى بدنســاز 
انجام مى دهیــم البته  هیچ چیــز تمرین در زمین 
اصلى نمى شود و طبیعى است که بدن بازیکنان 

در این مدت افت کرده باشد.
بازیکن ســابق فوالد خوزســتان در بخش 
دیگرى از صحبت هایش با اشاره به احتمال 
آغاز مســابقات گفت: بازیها باید زمانى 
برگزار شود که مســئوالن بهداشتى 
ضمانت کافــى را بدهند. امیدوارم 
روى هم بهترین تصمیم را بگیرند. 
به هــر ترتیب ســازمان لیگ براى 
انجام آماده ســازى تیم ها بایــد زمان کافى 

در نظر بگیر د.
بوحمدان در بخــش  پایانى صحبت هایــش تصریح کرد: 
ذوب آهن بدون در نظر گرفتن بازى آخر در نیم فصل دوم نتایج 
بهترى کسب کرده بود  اما اگر مســابقات برگزار شود ما با تمام 
توان تمرین خواهیم کرد و تمام تالش خود را براى کسب بهترین 
نتایج خواهیم کرد. جایگاه ذوب آهن این جاى جدول نیست و ما 

براى ارتقاى جایگاه و حداقل رتبه تالش خواهیم کرد.

حمید بوحمدان:

اینجا جایگاه ما نیست

مدیرعامل اسبق استقالل ماجراى پیشنهاد مدیریت سپاهان را تکذیب کرد و اعالم کرد 
عالقه اى به حضور در این باشگاه ندارد.

 اخیرا اخبارى منتشر شــد مبنى بر اینکه امیررضا واعظى آشــتیانى یکى از گزینه هاى 
مدیرعاملى باشگاه سپاهان است و مجموعه فوالد مبارکه به دنبال سپردن این سمت به 

مدیر اسبق استقالل است.
واعظى آشتیانى در گفتگویى در خصوص پیشــنهاد مدیریت باشگاه سپاهان و اینکه آیا 
حاضر است چنین سمتى را عهده دار شود اظهار داشت: اصًال چنین موضوعى صحت ندارد 
و قبًال هم بارها گفته ام که عالقه اى به حضور در ورزش و عرصه مدیریت در ورزش در 
هیچ جایگاهى ندارم چه رسد به اینکه بخواهم مدیرعامل باشگاهى مثل سپاهان یا امثال 
سپاهان شوم. من مسئولیت و مشغله مهم و سنگینى در اختیار دارم و همانطور که گفتم 
عالقه اى به این کار ندارم و ضمن اینکه هیچ صحبتى هم در این زمینه با من نشده است.

وى در مورد اینکه آیا بستر مدیریت در سپاهان براى موفقیت فراهم است یا نه هم گفت: 
من شرایط باشگاه سپاهان را دنبال نمى کنم و اطالعى از آن ندارم ولى کًال بستر مناسبى 
در ورزش و مدیریت ورزش کشــور ما وجود ندارد و متاسفانه هرچه زمان جلو مى رود به 
جاى اینکه اوضاع به سمت پیشرفت و بهتر شــدن برود بدتر مى شود. در گذشته نظم و 
انضباط مالى و شفافیت و سالمت بیشترى وجود داشت ولى متاسفانه االن به جاى اینکه 
چهره هاى جدید و تفکرات جدید روى کار بیایند همه اش به سمت استفاده از نیروهاى 

امتحان پس داده و شکست خورده مى رویم.
مدیرعامل سابق اســتقالل در مورد اینکه آیا براى مدیریت این باشگاه حاضر است به 
فوتبال برگردد یا نه هم توضیح داد: نه همانطور که گفتم نه باشگاه سپاهان نه هیچ باشگاه 

دیگرى و شرایط را مناسب نمى بینم و براى یکى مثل من که قائم مقام وزیر بودم دلیلى 
ندارد مدیریت سپاهان یا استقالل یا هر باشگاه دیگرى را بر عهده بگیرم. مدیریت فوتبال 

باشد براى آنهایى که ادعاى ترانسفر شدن و پیشنهاد مدیریت خارج از کشور را دارند.

پیشکســوت فوتســال در مورد تعطیلى و حذف 
پلى   آف در لیــگ برتر فوتســال در گفت و گویى 
اظهار داشت: با توجه به شــیوع ویروس کرونا در 
ایران کلیه فعالیت  هاى ورزشــى تعطیل شد که 
این موضوع مشکالت زیادى را براى باشگاه  ها به 

خصوص تیم ملى به وجود آورده است. 
امیر شمســایى افزود: در مورد مرحله پلى اف من 
از همان ابتدا موافق برگــزارى این مرحله نبودم، 
تعدادى از باشــگاه ها با توجه به شرایط اقتصادى 
خوبى که دارند بازیکنان خوبى را جذب  تیم  هاى 
خود مى کنند به همین دلیل از صعود خود اطمینان 
دارند اما دیگر تیم   ها با توجه به شــرایط ســخت 
اقتصادى که دارند باید براى حضور در جمع 8 تیم 

با یکدیگر بجنگند.
پیشکسوت فوتسال در خصوص  برگزارى فینال 
لیگ برتر گفت : پیشــنهاد مى   کنم به دلیل وجود 
حواشى بسیار زیادى که در فینال ایجاد خواهد شد 
این دیدار به صورت تک بازى در شــهر بى طرف 
برگزار شود. چون در اصفهان و تبریز دعوا خواهد 

شد، این سبک برگزارى در ایران جواب نمى دهد.
شمسایى همچنین در مورد سوءاستفاده از نام وى 
در اینستاگرام گفت : متاسفانه فردى در اینستاگرام 
حساب کاربرى شبیه به نام حساب کاربرى بنده 
راه اندازى کرده و به افراد مختلفى براى جمع آورى 
کمک پیام داد که موفق هم شده است تا این لحظه 
سه نفر مبلغى به مجموع 9 میلیون تومان براى این 
فرد واریز کرده اند که بعد از اطالع از طریق پلیس 
فتا پیگیر شدم و امیدوارم این فرد که با آبروى بنده 

بازى کرده هرچه زودتر دستگیر شود.

تا حاال 9 میلیون اخاذى

لیگ برتر فوتبال ایران در این فصل به دلیل شیوع ویروس کرونا تعلیق شده بود. در این باره خبرگزارى 
صداوسیما نوشته سازمان لیگ به باشگاه ها اعالم کرده مسابقات از 15 خرداد از سر گرفته خواهد شد و 
مى  توانند تمرینات را شروع کنند، در همین رابطه مقرر گردیده 3 هفته اول پشت درهاى بسته باشد و بعد از 
بهتر شدن شرایط، 50 درصد ظرفیت استادیوم  ها با رعایت فاصله  گذارى اجتماعى بلیت فروشى خواهد شد.

 شیوع ویروس کرونا سبب شد تا مسابقات و تمرینات تیم ها لغو و اعضاى خارجى تیم هاى باشگاهى نیز 
براى استراحت راهى کشور خود شوند.

میودراگ رادولوویچ، ســرمربى مونته نگرویى ذوب آهن که حدود 50 روز قبل ایران را ترك کرد، با 
درخواست باشگاه ذوب آهن در حال بازگشت به ایران اســت تا با اجازه ستاد مقابله با کرونا تمرینات 

ذوبى ها را آغاز کند. قرار است سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان این هفته به ایران باز گردد.

رادو در راه ایران

واعظى آشتیانى:

  سپاهان با من صحبتى نداشته است

واقعاً از 15 خرداد؟

ت حمید بوحمــدان مدافع
باره آخرین وضعیت خود
خ رقابت  هاى لیگ برتر به
این را بگویم که شیو چیز
کشور ما و سایر کشوره در
تاثیر منفى گ نیز فوتبال
اهمیت بســیار با
تماشاگر فرقى
ا وى در ادامه
مجازى خود
انجام مى دهی
اصلى نمى
در این مد
بازیکن

دیگرى
آغاز
ب

انجام آ
در نظر بگیر د.

بوحمدان در بخــش پ
گر ذوبآهن بدون در نظر
بهترى کسب کرده بود  اما
توان تمرین خواهیم کرد و ت
نتایج خواهیم کرد. جایگاه ذ
براى ارتقاى جایگاه و حداقل

ی ج ج ی
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شــماره 139860302035000173 – 7/ 9 / 
1398 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
و بالمنازع متقاضى خانم آرزو کریمیان جزى فرزند حیدر بشــماره شناسنامه 114  صادره 
از اصفهان درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 200 متر مربع به پالك 43 فرعى از 
اصلى واقع در 16 به آدرس شــاهین شــهر خیابان بهنام محمدى فرعى 3 شرقى پ 166 
محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت بــه فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدورســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکــور و عدم اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشــار نوبت اول : 31 / 1 / 99 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 2/14 /99 م الف :817393 عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك شاهین 

شهر/1/156
تحدید حدود اختصاصى

نظر به اینکه به موجب راى شماره 139860302210001557 مورخ 98/09/04 قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ششدانگ یکباب ساختمان پالك 1721/2 
بخش 6 ثبت اصفهان در مالکیت خانم عفت باقرى اشکاوندى فرزند بهرام مستقر گردیده و 
آگهى تحدید حدود آن به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون مزبور منتشر لیکن مالک در روز 
تحدید حدود در محل حضور نداشته لذا به درخواست نامبرده مجدداً تحدید حدود ملک مرقوم 
در مورخ 1399/3/18 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواســت را أخذ و به این واحد ثبتى ارائه نماید، در غیر این 
صورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1399/2/14 م الف: 828675 ناصر صیادى صومعه – رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك جنوب شرق اصفهان /2/214
ابالغ راى

راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 98/964 دادنامه 
17/99 – 99/1/27مرجع رسیدگى شعبه پنجم  شــوراى حل اختالف نجف آباد  خواهان: 
مجتبى سفرى وکیل خواهان : مجتبى حقیقى – سمیه رستمى  به آدرس : نجف آباد – خ امام 
دفتر وکالت  خوانده: محمود قاسمى   نشانى: مجهول المکان، به خواسته: مطالبه گردشکار: 
پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت محمود قاسمى با موضوع مطالبه 
وجه یک فقره چک  به مبلغ هفت میلیون و هشــتصد هزار تومان  عهده بانک - به شماره 
537856 و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید به انضمام هزینه هاى دادرسى نظر به بقا  
اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده و  نظر به عدم حضور خوانده 
على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى 
لذا دعواى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون 
آیین دادرســى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکــم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ هفت میلیون و هشــتصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ نود و 
هفت هزار و پانصد تومان هزینه دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه از مورخ صدور گواهى نامه 
عدم پرداخت بانک 88/4/28 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى 

نجف آباد مى باشد.828153/م الف، قاضى شوراى حل اختالف امیر آباد  شعبه پنجم/2/215
اخطار اجرایى

 شماره 64/98 به موجب راى شماره 861 تاریخ 98/11/8 حوزه چهارم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- غالمعلى وحدتى 2- مصطفى 
دریکوند به نشانى مجهول المکان محکوم است به محکوم علیها محکوم است به پرداخت 
مبلغ 130/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 1/800/000 ریال  بابت هزینه هاى 
دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 97/12/20 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له 
اجرایى و معادل نیم عشر دولتى اصل خواسته درحق صندوق دادگسترى توسط محکوم علیه 
اجرایى.محکوم له: اکبر پارسه به نشــانى: یزدانشهر خ 19 غربى پ 10 کد پستى 67461-

85199 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 828161/م الف-شعبه 

چهارم  شوراى حل اختالف نجف آباد/2/216
ابالغ راى

راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 98/963 دادنامه 
18/99 – 99/1/27مرجع رسیدگى شعبه پنجم  شــوراى حل اختالف نجف آباد  خواهان: 
مجتبى سفرى وکیل خواهان : مجتبى حقیقى – سمیه رستمى  به آدرس : نجف آباد – خ امام 
دفتر وکالت  خوانده: اکبر داراب نژاد   نشانى: مجهول المکان، به خواسته: مطالبه گردشکار: 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت اکبر داراب نژاد با موضوع مطالبه وجه یک 
فقره چک  به مبلغ پنج میلیون تومان  عهده بانک - به شماره 99122و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان سررسید به انضمام هزینه هاى دادرسى نظر به بقا  اصول مستندات در ید خواهان که 
حکایت از  اشتغال ذمه خوانده و  نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه 
مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى لذا دعواى مطروحه مقرون به صحت 
تلقى و مســتنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ شصت و دو هزار و پانصد تومان هزینه دادرسى و خسارات تاخیر 
و تادیه از مورخ صدور گواهى نامه عدم پرداخت بانک 91/7/23  لغایت اجراى حکم و حق 
الوکاله وکیل درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشــد.828200/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف امیر آباد  شعبه پنجم/2/217
ابالغ راى

راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 98/958 دادنامه 
14/99 – 99/1/27مرجع رسیدگى شعبه پنجم  شــوراى حل اختالف نجف آباد  خواهان: 
مجتبى سفرى وکیل خواهان : مجتبى حقیقى – سمیه رستمى  به آدرس : نجف آباد – خ امام 
دفتر وکالت  خوانده: غالمحسن آجرلو   نشانى: مجهول المکان، به خواسته: مطالبه گردشکار: 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت غالمحسن آجرلو با موضوع مطالبه وجه 3 
فقره چک  به مبلغ دو میلیون و دویست هزار تومان  عهده بانک - به شماره هاى 732141- 
732142 – 732143 و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید به انضمام هزینه هاى دادرسى 
نظر به بقا  اصول مســتندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده و  نظر به عدم 
حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا 
بطالن دعوى لذا دعواى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 
و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دو  میلیون و دویست هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
بیست و هفت هزار و پانصد تومان هزینه دادرسى و خســارات تاخیر و تادیه از مورخ صدور 

گواهى نامه عدم پرداخت بانک 1- 90/2/24 به مبلغ هفتصد هزار تومان 2- 90/3/31 ( به 
مبلغ هفتصد هزار تومان 3- 90/3/15 (به مبلغ هشتصد هزار تومان ) لغایت اجراى حکم و حق 
الوکاله وکیل درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشــد.828320/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف امیر آباد  شعبه پنجم/2/218
اخطار اجرایى

 شماره 407/98 به موجب راى شماره 531/98 تاریخ 98/7/16 حوزه 6 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- مهرى جعفرى 2- سعید 
غیور به نشانى هردو مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال 
سند خودرو سمند مدل 90 به شماره انتظامى 18 ق 188-53 ایران توسط خانم مهرى جعفرى 
و پرداخت  مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر توسط آقاى ســعید غیور در حق محکوم له و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت نیم 
عشر دولتى درحق صندوق دادگســترى.محکوم له: اسماعیل مهرابى کوشکى نام پدر قنبر 
به نشانى: کهریزســنگ خ ولیعصر ك 19 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. 828165/م الف-شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/219
ابالغ راى

راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 653/98 دادنامه 1019-
98/10/7 مرجع رسیدگى شعبه سوم  شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: عفت صالحى 
نشانى نجف آباد خ شریعتى ك بهمن پ 34 کد پستى 8514739731  خوانده: احمد جاللى  
نشانى: مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شــورا درخصوص دعواى خواهان عفت صالحى به طرفیت خوانده احمد جاللى 
به خواسته مطالبه اجاره بهاى معوقه طبق اجاره نامه به مدت دو ماه و کلیه قبوض آب و برق 
و گاز و تلفن به انضمام هزینه هاى دادرســى و خسارت تاخیر تادیه و مطالبه  وجه التزام ایام 
تصرف از تاریخ 96/11/18 لغایت تخلیه منزل مورخ 98/7/18 از قرار روزانه مبلغ 50/000 
ریال  و تاخیر تادیه ، با توجه به  اوراق و محتویات پرونده از جمله قرار داد فى ما بین که به امضا 
طرفین رسیده است و همچنین کپى قبوض پرداختى و نظریه  کارشناسى و بالحاظ به اینکه 
خواهان در جلسه اول رسیدگى افزایش خواسته از دو ماه کرایه به 70 روز و همچنین خسارات 
وارده طبق نظریه کارشناسى را نموده است و خوانده نیز در قبال دعواى مطروحه هیج دفاع 
ننموده اســت لذا  مســتنداًبه مواد 198 و 519 ق آ د م  خوانده محکوم به پرداخت 1- مبلغ 
1/120/000 تومان بابت 70 روز اجاره معوقه 2-  مبلغ 715/000 ریال بابت قبض برق مبلغ 
139/735 ریال بابت قبض آب و 26/600 تومان بابت قبض تلفن 3- مبلغ 300/000 بابت 
هزینه کارشناسى (تامین دلیل ) 4- مبلغ 1/200/000 تومان خسارت وارده به منزل 5- مبلغ 
1/270/000 تومان بابت ایام تصرف (254 روز ) از قرار روزانه مبلغ 50/000 تومان 6- تاخیر 
تادیه بندهاى 1 و 4 و 5 از تاریخ تقدیم دادخواست  98/7/6 لغایت زمان  اجراى حکم  7- مبلغ 
300/000 تومان هزینه هاى دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید . راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و شورا و پس از 
انقضاى مدت مذکور و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى 
نجف آباد مى باشد نسبت به ما بقى خواسته خواهان از جمله قبض گاز با توجه به مسترد نمودن 
قبض و گاز در صورت جلسه 98/9/9 مستنداً به ماده 107 ق آ د م حکم به رد دعوى خواهان 
صادر و اعالم مى نماید .828175/ م الف شعبه سوم  شوراى حل اختالف نجف آباد/2/220

ابالغ راى 
راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 98/938 دادنامه 7/99 – 
99/1/26مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مرتضى امیرى  
نشــانى امیر آباد خ طالقانى ك منتظران پ 11 خوانده: على اصغر کیانى  نشانى: مجهول 
المکان، به خواسته: یک فقره سفته گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 

و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مرتضى امیرى به طرفیت على اصغر کیانى با 
موضوع مطالبه وجه یک فقره سفته  به مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان عهده بانک - به 
شماره -و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 98/10/22 به انضمام هزینه هاى 
دادرسى نظر به بقا  اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده و  نظر به 
عدم حضور خوانده على رغم ابالغقانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا 
بطالن دعوى لذا دعواى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 
و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
301/250 تومان بابت هزینه دادرسى و خســارات تاخیر و تادیه از مورخ 98/10/22 لغایت 
اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد و در خصوص دعوى خواهان مذکر به 
طرفیت خوانده معوقه دائر بر تقاضاى صدور قرار تامین خواسته ، با توجه به استرداد دعوى 
مستند به ماده 107 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد درخواست خواهان دارد خصوص صادر 

و اعالم مى گردد. 828442/م الف، قاضى شوراى حل اختالف امیرآباد شعبه 2/221/5
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 139985602030000130      خانم زهرا حسناتى نجف آبادى فرزندحسینعلى احد 
از ورثه مرحوم حسینعلى حسناتى نجف آبادى فرزند حسن باستناد یک برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 592فرعى مجزى شده از دو فرعى از 5 اصلى واقع در قطعه 4 
نجف آباد بخش یازده اصفهان که درصفحــه 277 دفتر 264 امالك ذیل ثبت 59097 بنام 
نامبرده  ثبت و سند بشماره چاپى 758586صادر و تسلیم گردیده است ، سپس نامبرده بموجب 
گواهى حصر وراثت شماره 27 – 1384/6/1 شعبه 6 شــوراى حل اختالف نجف آباد فوت 
نموده است  و متقاضى فوق احد از ورثه حسینعلى مى باشد و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/02/14، 829801/م الف- مهدى 

صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/2/224
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139985602030000077      آقاى مهدى مرندى فرزند اکبر  باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شــماره 6659 فرعى از 5621 از 391 اصلى واقع در بخش نه  ثبت 
اصفهان که درصفحه 397 دفتر یــک امالك ذیل ثبت 24213 بنام نامبرده ثبت و ســند 
بشماره چاپى 424398 سرى الف 16-88 صادر و تسلیم گردیده  و بموجب شماره 10148 
– 1392/10/3 دفتر 261 و سند شماره 2604-1389/4/22 در رهن بانک انصار مى باشد 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/02/14، 
829809/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محســن 

نساج نجف آبادى/2/225

 یک پرونده تحقیقاتى از سوى ائتالف اطالعاتى موسوم 
به «پنج چشــم» نشــان مى دهد که چیــن به صورت 
«عمدى» اقدام به مخفى کردن یا از بین بردن شــواهد 
مربوط به شــیوع ویروس کرونا کرده که باعث شــده تا 
ده ها هزار تن در سراسر جهان جان خود را از دست بدهند.

در این پرونــده 15 صفحه اى کــه از جانب آژانس هاى 
اطالعاتى آمریکا، کانادا، انگلیس، استرالیا و نیوزیلند (پنج 
چشم) تهیه شــده و در اختیار روزنامه «دیلى تلگراف» 
استرالیا قرار گرفته، آمده که «مخفى کارى چین به مثابه 

یک تهاجم علیه شفاف سازى بین المللى» است.
این پرونده به موضوعاتى مى پردازد که در گزارش هاى 

رسانه اى درباره شــیوع این ویروس بحث شده و شامل 
انکار اولیه این موضوع که ویــروس احتماًال مى تواند به 
انسان ها منتقل شود، ساکت کردن یا ناپدید شدن پزشکانى 
که تالش کردند تا درباره آن صحبت کنند، از بین بردن 
شواهد در آزمایشگاه ها و انکار تأ مین نمونه هاى زنده براى 

دانشمندان بین المللى فعال در زمینه واکسن است.
شــاید یکى از بخش هاى مخرب تر منتشر شده در این 
پرونده این باشد که مقام هاى چین تا 20 ژانویه و با وجود 
شواهد مربوط به انتقال انســانى از اوایل دسامبر 2019، 
انکار کردند که این ویروس احتماال مى تواند بین انسان ها 

منتقل شود.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در پاییز و ماه هاى مهر، 
آبان و آذر نگرانى مان بســیار جدى است؛ چراکه در این 

ایام مى تواند موج بعدى کرونا رخ دهد.
دکتر محمدرضا شانه ســاز درباره بروز موج دوم وسوم 
ویروس کرونا، گفت: در رخداد این موضوع هیچ شکى 
نداریــم و قطعًا رخ مى دهــد. با توجه به پیشــگیرى و 
اقدامات و همکارى هاى خوبى که در کشور انجام شد، 
نگرانى هایمان درباره ادامه اردیبهشــت مــاه و خرداد 
کاهش یافته است، اما در پاییز و ماه هاى مهر، آبان و آذر 
نگرانى مان بسیار جدى است؛ چراکه در این ایام مى تواند 
موج بعــدى کرونا رخ دهد. بنابرایــن مهمترین توصیه 

رعایت بهداشــت فردى و فاصله گذارى اجتماعى است 
که همچنان به عنوان مهمتریــن ابزار براى کنترل این 

ویروس مطرح است.
وى درباره وضعیت تولید واکسن ویروس کرونا، افزود: 
به دلیل پیچیدگى ماهیت ویروس، ساخت واکسن کرونا 
به آسانى میسر نیست. بخش مهمى از آنچه  در دنیا هم 
ادعا مى شود، جنبه تبلیغاتى دارد. وى ادامه داد: کشورها 
دارند بر روى این موضوع کار مى کنند، اما از آنجایى که 
هنوز ماهیت کامل ویروس شناخته نشده، تولید واکسن 
هم بر همین اســاس پیچیدگى هاى خاص خودش را 

دارد.

«نقش چین» 
در شیوع کرونا 

موج دوم و سوم کرونا 
قطعاً رخ مى دهد

کشف 60 جسد 
در چند کامیون

پلیـس نیویـورك پـس از دریافـت    آریا |
تماس هایـى از مـردم، حـدود 60 جسـد را در چنـد 
کامیـون در نزدیکى یک شـرکت کفن و دفـن پیدا 
کرد که بعضًا به شکل نامناسبى نگهدارى مى شدند. 
تحقیقات پلیس نشـان داد، یکى از مراکز نگهدارى 
اجساد و اجراى مراسم خاکسـپارى، به دلیل تکمیل 
شدن ظرفیت سردخانه هایش از این کامیون ها براى 
نگهدارى اجسـاد استفاده کرده اسـت. دستکم یکى 
از ایـن کامیون ها فاقد یخچـال بوده و از قـرار دادن 
قالب هاى یخ البه الى اجساد استفاده شده بود.  طى 
هفته هاى گذشـته بیش از 17 هزار نفر در نیویورك 
بر اثر ابتال به ویروس کرونا درگذشته اند و نگهدارى 
و دفـن اجسـاد آنها بـه معضـل بزرگى تبدیل شـده

 است.

عمق آسیب پذیرى 
جامعه بشرى 

  ایرنا | رهبـر پیشـین حـزب اصلـى مخالف 
دولـت انگلیس تصریح کـرد که بحـران همه گیرى 
کرونـا (کوویـد-19) ضعـف و عمق آسـیب پذیرى 
جامعـه بشـرى را نمایـان کـرد. «جرمـى کوربین» 
افزود: ویـروس کرونا به مـا آموخت کـه دربرابر بى 
عدالتـى، فقـر و بیمارى آسـیب پذیـر هسـتیم و به 
جاى جنگ اسـتثمار بایـد از صلـح و عدالت حمایت

 کنیم.

روى موج کووید-19

«امروز چند شنبه است؟» در عصر همه گیرِى کووید-19، همه مردم جهان 
این سئوال را به دفعات در طى روز مى پرسند که بازتابى از محو شدن همه 
روز هاى هفته در یکدیگر است و نشــان مى دهد ما اخیراً ساده ترین چیز ها 
را به آسانى فراموش مى کنیم. ســاعت درونى ما خاموش شده است. همه 
سه شنبه ها، چهارشنبه هستند و همه چهارشنبه ها، یک شنبه هستند. روز 
کارى یا روز هاى آخر هفته معناى خود را از دســت داده است. فقط دیروز، 

امروز و فردا را داریم.
این احساس گم کردن زمان یک بعد قضیه است؛ بعد دیگر قضیه آن است که 
به نظر مى رسد تمرکز کردن کم کم دارد کار سختى مى شود و کامل کردن 
وظایف زمان بیشترى را از ما مى گیرد؛ گویى مغز ما دارد آهسته تر کار مى کند.

اگر شما هم این روز ها احساس مى کنید مغزتان قادر به اندیشیدن به شکل 
واضح و شفاف نیست، در این حس تنها نیستید. کارشناسان مى گویند همه 
اینها به این دلیل است که همه گیرى کووید-19 بر سالمت قوه شناختى ما 
اثر گذاشته است؛ به این معنى که توانایى وضوح اندیشه، یادگیرى و حافظه 

ما را مختل کرده است.
استاد روان شناسى دانشگاه کالیفرنیا، «الیسا اِپِل» مى گوید: «ما همزمان 
تغییرات محیطى، از دست دادن نقاط اتکاى اجتماعى و استرس شناختى را 
تجربه مى کنیم. عالوه بر آن، کمتر از آنچه قبًال عادت داشتیم، مى خوابیم.» 
اِپِل توضیح مى دهد: «بدن ما هم به سرنخ هاى محیطى مثل نور خورشید 
براى تنظیم ریتم شبانه روزى خود احتیاج دارد و هم به سرنخ هاى فیزیکى 

و اجتماعى.»
سرنخ هاى اجتماعى شامل رفت وآمد به و از محل کار، تعیین وقِت غذا خوردن 
یا مراسم مذهبى و مواردى از این دســت، کارى مى کنند ما متوجه باشیم 
روزمان چطور مى گذرد. براى آنهایى که این روز ها محدود به خانه هایشان 
هستند، این روزمرگى ها تا حد زیادى ناپدید شده است. روز ها ساختار معمول 
خود را از دست داده اند؛ به این معنى که مرز هایى که زمانى مشخص بود در 

هم تنیده و محو شده است.
اِپِل مى گوید: «ما همه روزمرگِى یک هفته معمولى را از دست داده ایم و این 

یعنى آخر هفته هایى که مانند مرزى بیــن هفته ها عمل مى کردند را دیگر 
نداریم. امروز آخر هفته مثل روز هاى کارى است.»

براى بسیارى خانه اکنون حکم محل کار و محل کار حکم خانه را دارد، برخى 
این روز ها حتى طوالنى تر از روز هایى که در محل کار حضور پیدا مى کردند، 
کار مى کنند. اوقات شاد، کنســرت، رویداد هاى ورزشى که زمانى روز هاى 
کارى را از روز هاى تعطیل جدا مى کردند دیگر وجود ندارند و باعث شده اند 

روز ها طوالنى و کشدار شوند.
از دست رفتن روزمرگى ها همچنین به این معنى است که باید انرژى ذهنِى 
بیشتر را براى آنکه بدانیم در یک روز چه کار هایى انجام دهیم، صرف کنیم.

«لین بوفکا»، مدیِر اجرایى انجمن روان شناسى آمریکا در امور سیاستگذارى 
و تحقیقات، مى گوید: «وقتى روز هاى شما روزمرگى داشته باشند، مجبور 

نیستند خیلى درباره کار هایى که باید انجام دهید، فکر کنید؛ بنابراین هر چند 
رفت و آمد هاى کارى ممکن است شما را خسته کند، دیگر هر لحظه این 

پرسش را مطرح نمى کنید که آن روز چه کارى باید انجام دهید.»
براى کسانى که هنوز مجبورند به محل کار خود بروند، روزمرگى ها قدرى 
متفاوت اســت. آنها با این اضافه بار روزمره بر ذهن خود مواجه اند که باید 
بخاطر بسپارند فاصله اجتماعى را رعایت کنند، ماسک بزنند و از لمس سطوح 

خوددارى کنند. همه اینها به احساس گم گشتگى مربوط است.
دلیِل دیگرى که ما این روز ها نمى توانیم روز ها را از هم تمیز دهیم، چندکاره 
شدن ماست. بسیارى از افراد چند وظیفه را با هم انجام مى دهند؛ مثل درس 
دادن به بچه ها در خانه، مراقبت از اعضاى مسن خانواده و این درحالى است 
که همزمان کار هاى شغلى خود را کامل انجام مى دهند و با استرس تعدیل 

شدِن احتمالى نیز کنار مى آیند.
از آنجایى که همه این موارد همزمان و هم مکان رخ مى دهد، ما به خودمان 

مى آییم و مى بینیم مدام مشغول عوض کردن کار خود هستیم.
یا ممکن است دلیل دیگر استفاده بیش از حد از صفحات نمایش و شبکه هاى 
اجتماعى باشد. اِپِل مى گوید تمامى این موارد مى تواند بار ذهنى و شناختى 

ما را بیشتر کند. به زبان ساده این وظایف منابِع ذهنى ما را مصرف مى کنند.
اِپِل مى گوید: «حافظه کوتاه مدت ما یک منبع محدود است. مشغول شدن 
در چند کار به طور همزمان و انجام چندین فعالیت به طور همزمان مى تواند 
فشار زیادى را به ذهن وارد کند.» براى همین است که ممکن است به یاد 

آوردن ساده ترین اطالعات یا انجام ساده ترین کار ها برایمان سخت باشد.
اینگر برنِت ِزگلر، استادیار دانشــگاِه روان کاوى و علوم رفتارى در دانشگاه 
نورث وسترن، مى گوید: «وقتى افراد تالش مى کنند چند وظیفه را همزمان 
انجام دهند، رمزگشایِى اطالعاتى که درست در جلوى چشمانشان قرار دارد، 
سخت مى شود. بعد ذخیره اطالعات برایشان سخت مى شود و آنها نمى توانند 
به یاد بیاورند که درست چند لحظه قبل مشغول انجام چه کارى بودند یا حتى 

داشتند چه مى گفتند.»
این استاد دانشــگاه مى گوید، اینکه فرد قادر نیست به یاد بیاورد، امروز چه 

روزى است، همچنین مى تواند نشانه استرس باشد.
همه گیرى، هفته ها و براى برخى از افراد ماه هاست که وجود دارد و از این 
حیث به منبع استرس هاى مزمن تبدیل شده است. سطوح باالى استرس 
مى تواند تمرکز و توجه ما را مختل کند و بر حافظــه کوتاه مدت ما اثرات 

منفى بگذارد.
یکى دیگر از اثرات استرس آن اســت که مى تواند خواب ما را مختل کند. 
زیگلر مى گوید: «اغلب وقتى که احساس استرس مى کنید یا اضطراب دارید، 
آن افکار و احساسات دائماً سروکله شان پیدا مى شود و خوابیدن یا در چرخه 
خواب ماندن را برایتان سخت مى کند.» نخوابیدن خودش باعث مختل شدن 
قوه شناخت، تمرکز و توجه مى شود و به حافظه کوتاه مدت لطمه مى زند.  در 

این مورد هم زمان دخیل است.

مختل شدن مفهوم «زمان» در عصِر کووید-19 
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فقدان سند مالکیت 
شــماره: 139985602030000128      خانم خدیجه حجتى نجف آبادى فرزند غالمرضا 
باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره592 فرعى مجزى شده از 
دو فرعى از 5 اصلى واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش یازده اصفهان که درصفحه 280 دفتر 
264 امالك ذیل ثبت 59098 بنام نامبرده  ثبت و سند بشماره چاپى 943106 صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل 
انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1399/02/14، 829811/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از 

طرف محسن نساج نجف آبادى/2/226

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 139985602030000069      آقاى محمد باقر ریحانى  فرزند عباس باستناد یک 
برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 282 مجزى شده از 861 و 862 از 1081  واقع در قطعه 
8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که ســند مالکیت آن در دفتر الکترونیک امالك شماره 
139720302030012206 ثبت و ســند چاپى  شماره 624898 سرى الف 97 بنام نامبرده 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1399/02/14، 829767/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف 

آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/2/227

یکى از اصلى ترین مواد غذایى کــه در هر خانه وجود 
دارد نان اســت. تقریبًا مى توان گفت روزى نیست که 
در وعده هاى غذایى ما ایرانیان نان وجود نداشته باشد. 
تازگى و باکیفیت نان در ارزش غذایى آن تأثیر بسزایى 
دارد؛ به همین ســبب نگهدارى آن از اهمیت بسیارى 
برخوردار است.  نان ها در انواع مختلف تهیه مى شوند اما 
تقریبًا روش نگهدارى مناسب براى آنها یکسان است. 
هرچند روش نگهدارى نان هاى فانتزى مانند باگت کمى 
متفاوت است، اما دیگر نان ها مانند لواش، تنورى و... را 

مى توان شبیه به یکدیگر نگهدارى کرد.
زمانى که نان از تنور خارج مى شود بهترین حالت ممکن 
را براى مصرف شدن دارد. به همین دلیل بهتر است که 
نان را تازه تهیه کرده و آن را مصرف کنید. اما با توجه به 
سبک زندگى امروزى و کمبود وقت بیشتر افراد نان را 
براى چند روز در خانه خود نگهدارى مى کنند. به همین 
دلیل بهتر اســت که هرگاه تصمیم داشتید نان را براى 
چند روز نگهدارى کنید آن را با شرایط گفته شده بسته 

بندى کنید و در فریزر قرار دهید.

هنگام خرید نان آنها را سرد کنید
شاید شما هم در نانوایى ها زیاد دیده باشید که افراد بعد از 
خریدن نان اقدام به سرد کردن نان مى کنند و آنها را به 
صورت داغ بر روى یکدیگر نمى گذارند. در واقع این کار 
صحیحى است و به ماندگارى بیشتر نان کمک مى کند. 
قرار دادن نان داغ بر روى یکدیگر موجب زود کپک زدن 
آنها مى شود. بعد از اینکه نان ها را به خوبى سرد کردید 
آنها را درون پالستیک دربسته قرار دهید تا مانع از ورود 
هوا به آن شوید. دربسته بودن پالستیک نان به شکلى 
که هوا به آن وارد نشود و همچنین قرار گرفتن آن دور از 
نور خورشید مى تواند ماندگارى نان را باال ببرد. این روش 
را براى انواع نان ایرانى مانند لــواش، تنورى، تافتون، 
سنگک و بربرى به کار ببرید. در صورتى که نان ها بزرگ 

هستند بهتر است آن را به قطعات کوچک تر تبدیل کنید.

  نگهدارى نان در منزل
در منــزل هم مى توانیــد نان هاى خــود را درون یک 
پالستیک دربســته نگهدارى کنید، البته توجه داشته 
باشــید که هوا وارد پالستیک نشــود و در معرض نور 
آفتاب هم قرار نگیرد. نان را به این شــکل به مدت دو 
روز مى توانید نگهدارى کنید. در ایــن مدت نباید نان 
درون یخچال قرار بگیرد، بهتر اســت نان را در دماى 
محیطى مانند آشپزخانه نگهدارى کنید. 

استفاده از ظرف براى نگهدارى کردن از نان یکى دیگر 
از روش هایى است که از گذشته تا به امروز مرسوم بوده 
اســت. ظرف نان باید در دار باشد و به خوبى بسته شود 
تا مانع ورود هوا شود و از کپک زدگى و بیات شدن نان 

جلوگیرى کند.
در صورتى که تصمیم به نگهدارى نان در دماى محیط 
دارید، مى توانید از یک فویل آلومینیومى هم اســتفاده 
کنید. فویل آلومینیومى مانع از خشک شدن زود هنگام 
رطوبت درون نان مى شــود و به مانــدگارى آن کمک 
مى کند. این روش براى نگهــدارى نان باگت بهترین 

راه است و در هنگام استفاده، نان در بهترین حالت خود 
قرار دارد. البته این روش هاى گفته شده براى نگهدارى 
دیگر نان ها هم مناسب است و مى توانید براى نگهدارى 
نان تست، لواش، تافتون و... از این روش استفاده کنید.

نگهدارى نان در یخچال
استفاده از یخچال براى نگهدارى نان، روند بیات شدن و 
کپک زدگى نان را تا سه برابر افزایش مى دهد! در ضمن 
نگهداشتن نان در یخچال منجر به خشک شدن آن هم 
مى شود. در صورتى که قصد دارید به مدت دو روز نان 

را نگهدارى کنید بهتر اســت نان در دماى محیطى با 
شرایطى که در قبل گفته شد نگهدارى شود.

نگهدارى انواع نان در فریزر
بهترین راه براى ماندگارى باالى نان، نگهدارى کردن 
آن در فریزر اســت. در صورتى که تصمیم دارید نان را 
بیشتر از دو روز نگهدارى کنید بهتر است تا آن را بسته 
بندى کرده و درون فریزر نگهــدارى کنید. در هنگام 
بسته بندى نان دقت داشته باشید تا پالستیک دربسته 
باشد و هوا به داخل آن وارد نشود. همچنین هواى درون 
پالستیک را هم در هنگام بسته بندى از آن خارج کنید. 
در صورتى که تصمیم به نگهدارى نان باگت دارید بهتر 
است خمیر وســط آن را جدا کرده و نان را بدون خمیر 
وسط نگهدارى کنید. نان باگت به این شکل در هنگام 

استفاده، از شرایط بهترى برخوردار است.

روش صحیح باز کردن یخ نان
در صورتى که نان را درون فریــزر نگهدارى کرده اید 
بهتر است در هنگام اســتفاده، به بهترین شکل یخ آن 
را باز کنید تا کیفیــت و ارزش غذایى آن حفظ شــود. 
بهترین روش براى باز کردن یخ نــان قرار دادن آن در 
دماى محیط است. یخ نان بعد از چند دقیقه که در دماى 
محیط قرار بگیرد باز مى شــود و بــراى مصرف کردن 
مناسب اســت. در صورتى که عجله دارید مى توانید از 
فر یا تستر براى گرم کردن نان اســتفاده کنید. در این 
روش بهتر اســت 10 دقیقه نان را درون فر یا توســتر 
قرار دهید تا یخ آن باز شود. استفاده از مایکروویو براى 
باز کردن یخ نان هاى ســاندویچى و فانتزى مناســب 
نیست و منجر به خیس شدن آن و پایین آمدن کیفیت 
نان مى شــود. اما نان هــاى معمولى ماننــد تافتون را 
مى توانید به مدت چنــد ثانیــه درون مایکروویو قرار 

دهید.

روش صحیح نگهدارى نان در منزل 

خونریــزى بینى 
معموًال خطرناك نیست. 

با ایــن حــال، شــما مى توانید با 
مرطوب نگه داشتن بینى، استفاده از 
محلول هاى نمکى، نکشیدن سیگار و 

دماغ شدن خود شوید.استفاده از دستگاه بخور، مانع از خون 
برخى اقدامات پیشــگیرانه مثل مرطوب نگهداشتن بینى و سیگار نکشیدن مى تواند 
باعث جلوگیرى از خون دماغ شدن شود. خونریزى بینى معموًال خطرناك نیست. با این 
حال، اگر اغلب دچار خونریزى بینى مى شوید؛ دچار عالئم کم خونى هستید؛ از داروهاى 
رقیق کننده خون استفاده مى کنید؛ با مصرف یک داروى جدید، دچار خونریزى بینى 
شده اید؛ فرزند زیر دو ســاله تان دچار خونریزى بینى شده اســت؛ یا به بیمارى هاى 
هموفیلى، فون ویلبراند، لوسمى یا تومور بینى مبتال هستید؛ بنابراین، در این شرایط به 

پزشک مراجعه کنید.
شــما با رعایت برخى نکات مى توانید مانع از خونریزى بینى شوید. در این مطلب به 
راهکارهایى براى جلوگیرى از خون دماغ شــدن اشــاره خواهیم کرد. در این مطلب 

مى خوانید:

راه هاى جلوگیرى از خون دماغ شدن
به یاد داشته باشید که همیشه نمى توان از بروز خونریزى بینى جلوگیرى کرد، اما با انجام 

برخى کارها مى توان احتمال ابتال به خونریزى را کاهش داد.
داخل بینى خود را همیشــه مرطوب نگه دارید. خشــکى بینى مى تواند باعث ایجاد 
خونریزى شود. با استفاده از گوش پاك کن، سه بار در روز داخل بینى خود را با وازلین 
چرب کنید. به ویژه قبل از خواب. به عالوه، مى توانید از پمادهایى مانند باسیتراسین 
یا پلى اسپورین نیز استفاده کنید. توجه داشته باشید که گوش پاك کن را بیش از حد 

داخل بینى خود نکنید.
استفاده از قطره ها یا سرم هاى نمکى. استفاده از این محصوالت مى تواند به مرطوب 

نگهداشتن داخل بینى کمک کند. روزانه 2 تا 3 بار از آنها استفاده کنید. شما 
مى توانید این محصوالت را از داروخانه تهیه کرده یا خودتان در خانه درست 
کنید. براى این کار، یک قاشق چایخورى نمک را درون یک لیتر آب بریزید. به 

مدت 20 دقیقه آب را بجوشانید. اجازه دهید آب، ولرم شود.
استفاده از دستگاه بخور. خشکى هواى خانه مى تواند باعث خشکى بینى شود. سیگار 
نکشید. استعمال دخانیات مى تواند باعث تحریک بینى و خشکى آن شود. محکم فین 
نکنید. انگشت در بینى خود نکنید. از فرو بردن اجسام در بینى خود اجتناب کنید. بیش 
از حد از داروهاى سرماخوردگى و آلرژى استفاده نکنید. این داروها باعث خشکى بینى 
مى شوند. گاهى اوقات، برخى داروهاى خاص مى توانند باعث خونریزى بینى یا بدتر 
شدن خونریزى شوند. در این باره با پزشک خود مشورت کنید. با دهان باز عطسه کنید 
اگر فعالیتى انجام مى دهید که ممکن اســت به صورت و بینى شما آسیب وارد کند، از 

وسایل ایمنى استفاده کنید. ناخن هاى خود و کودکانتان را کوتاه نگه دارید.

در زمان خون دماغ شدن، کارهاى زیر را انجام دهید:
آرامش خود را حفظ کنید. دست پاچگى و هول شدن مى تواند باعث افزایش خونریزى 

شود. سعى کنید آرام بمانید.
دراز نکشید یا سرتان را بین پاهاى خود قرار ندهید. در زمان خونریزى صاف بنشینید و 
بدن و سر خود را کمى به سمت جلو متمایل کنید. این کار مانع از سرازیر شدن خون به 

پشت گلو شده، که در صورت وقوع مى تواند باعث تهوع، استفراغ و اسهال شود.
ســوراخ هاى بینى خود را بگیرید. با استفاده از انگشت شســت و انگشت اشاره خود، 
سوراخ هاى بینى تان را به مدت پنج تا ده دقیقه بسته نگه دارید و با دهان نفس بکشید. در 

صورت تمایل مى توانید یک بسته یخ را بر روى پل بینى خود قرار دهید.
زمانى که خونریزى بند آمد، فین نکرده یا بینى خــود را لمس نکنید. این کار مى تواند 
منجر به خونریزى مجدد شود. اما اگر دوباره خونریزى شروع شد، به آرامى فین کنید 
تا لخته هاى خون بیرون بیایند. در صورت بروز موارد زیر به پزشک یا اورژانس مراجعه 

کنید:
 خونریزى پس از 15 الى 20 دقیقه بند نیاید. سرعت خونریزى باال بوده یا بیش از یک 
فنجان خون از دست بدهید. دچار مشکالت تنفسى شوید. به دلیل بلعیدن مقدار زیادى 
خون، دچار استفراغ شوید. خونریزى بینى به علت ضربه  به سر یا دیگر آسیب ها ایجاد 

شده باشد.

راه هاى جلوگیرى از 
خون دماغ شدن و نحوه 

بند آوردن آن

را براى انواع نان ایرانى مانند لــواش، تنورى، تافتون، 
بربرى به کار ببرید. در صورتى که نان ها بزرگ سنگک و

ن ی ب ن ی ر ی رى ه ی و ى روز
درون یخچال قرار بگیرد، بهتر اســت نان را در دماى 
محیطى مانند آشپزخانه نگهدارى کنید. 

خونریــزى بینى 
معموًال خطرناك نیست. 

با ایــن حــال، شــما مى توانید با 
مرطوب نگه داشتن بینى، استفاده از 
محلول هاى نمکى، نکشیدن سیگار و 

مانع از خون دماغ شدن خود شوید.استفاده از دستگاه بخور،

نگهداشتن داخل
مى توانید این مح
کنید. براى این کار،
ب 0مدت20 دقیقه آب را
خ استفاده از دستگاه بخور.
نکشید. استعمال دخانیات
نکنید. انگشت در بینى خو
از حد از داروهاى سرماخور
مى شوند. گاهى اوقات، بر
شدن خونریزى شوند. در ای

راه
خون

مســعود مردانى، متخصص عفونى و عضو کمیته 
کشــورى مبارزه بــا کرونا گفت: «تســت هاى 
مولکولى یا PCR که تست اصلى تشخیص بیمارى 
کروناست، از نظر مولکولى به دنبال ویروس کرونا 
مى گردند. اگر ما این تست را از ناحیه بینى بگیریم 
که مى شــود نازوفارنژیال، حساســیت آن حدوداً 
70 درصد اســت. البته حتمًا باید این تست را یک 

کارشناس خبره از فرد بگیرد.»
وى اعالم کرد: «مثبت شدن تست PCR از اوایل 
دوره نهفته (دوره کمون) اســت تا شــروع عالئم 
بالینى. هرچقــدر از هفته اول بــروز عالئم بالینى 
بگذرد، امکان مثبت شدن این تست کمتر مى شود. 
این تست ها اگر مثبت شوند، معموًال نشان دهنده 

عفونت کروناست.»
این آزمایشــات با نمونه بردارى به وسیله سوآپ 
به منظور PCR با کیت هاى تشــخیصى آلمانى و 
ایتالیایى و نیز نمونه خون براى انجام تست سرولوژى 
با استفاده از کیت هاى اتریشــى توسط نمونه گیر 
مجرب آزمایشــگاهى انجام مى پذیرد و نمونه ها 
توسط آزمایشگاه مرجع ویروس شناسى داراى مجوز 
از وزارت بهداشت مورد آنالیز قرار گرفته و نتایج آن 
پس از مشاوره و تأ یید پزشک مجرب و متخصص و 
در صورت نیاز همراه با توصیه هاى الزم به اطالع 

فرد رسانده مى شود.

متخصص ریه بیمارستان دانشورى درباره زدن 
ماسک در محل کار  اظهار کرد: زدن ماسک در 
محل کار کامًال به شــرایط محیــط و خود افراد 

بستگى دارد.
اســالمى نژاد افزود: اگــر فــرد داراى بیمارى 
زمینه اى شدیدى باشد، باید هنگام خروج از منزل 
یا قرار گرفتن در محیط بسته، ماسک بزند. طبق 
تحقیقات اگر فردى مبتال به بیمارى باشد، در یک 
اتاق سرفه یا عطسه کند ممکن است ذرات حامل 
ویروس تا چند ساعت در آن محیط باقى بماند؛ به 

همین دلیل زدن ماسک حتماً توصیه مى شود.
او گفت: اگر در محیط باز یا داخل ماشــین تنها 
هســتید نیازى به زدن ماسک نیســت. اما تمام 
این مسائل بستگى به شــرایط دارد،  در محیطى 
که چند نفر بــا هم کار مى کنند، زدن ماســک 
کامًال توصیه مى شود. اگر در محیط ها باز فاصله 
گذارى اجتماعى را رعایت مى کنید نیازى به زدن 

ماسک نخواهد بود.
 اسالمى نژاد ادامه داد: در شــرایط شیوع کرونا 
از خوردن صبحانه مشــترك در ادارات اجتناب 
کرده و با رعایت فاصلــه حداقل یک متر و نیم و 
زدن ماسک در مسیر پیشــگیرى از این بیمارى 
گام بردارید.  اگر کارمندى تب و یا ســرفه دارد، 
تا زمان بهبــودى در محل کار حضور نداشــته

 باشد.
ایــن متخصص ریــه تصریح کــرد: کارمندان 
بهتر است در محیط کار، اشــیاء و سطوحى که 
اغلب لمس مى شــود را تمیز و ضد عفونى کنند 
و از تماس نزدیک با افرادى که مریض هستند، 
خوددارى کنند و هنگام ســرفه یا عطسه دهان 
خود را با یک دستمال بپوشانند و سپس دستمال 
را درون سطل زباله بیندازند. از خرید مواد غذایى 
فله و روباز به طور جدى خــوددارى و از خوردن 

غذا در بیرون از منزل تا حد امکان اجتناب کنید.

چه کسانى آزمایش 
تشخیص کرونا 

بدهند؟ 

آیا ماسک زدن 
در محل کار 

توصیه مى شود؟
اختالل وســواس فکرى-علمى(OCD)، یک 
بیمارى جدى و ناتوان کننده است که 1/6 درصد 
از افراد جامعه را در دوره اى از زندگى مبتال کرده و 
باعث اختالل در کیفیت زندگى در چندین حوزه، 
از جمله زندگى اجتماعى، کارکرد شغلى و روابط 

فردى مى شود.
وســواس معموًال در کودکى یا اوایل بزرگسالى 
آغاز مى شود و غالبًا با سیر مزمن خود تأثیر منفى 
شدیدى بر کارکرد روانى، اجتماعى و شغلى افراد 
مبتال بر جاى مى گذارد. نشانه اصلى این بیمارى، 
وجود مشغولیت هاى فکرى و عملى مکرر است.

وســواس هاى فکرى عبارتند از افکار، تصاویر 
ذهنى پایدار و تکانه هاى ناخواســته و مزاحمى 
که معمــوًال از جانب فرد مبتال بــه صورت بى 
معنى، ناپذیرفتنى و مقاومت ناپذیر تلقى شده و 
نهایتاً منجر به پریشانى آشکار مى شوند. وسواس 
فکرى همراه با احساس هاى ناراحتى، اضطراب و 
خنثى سازى بروز پیدا مى کند. خنثى سازى اغلب 
شــکل رفتار اجبارى همانند شســتن یا وارسى 

کردن به خود مى گیرد.
وســواس هاى عملى نیــز شــامل رفتارها یا 
پاسخ هاى ذهنى تکرارى، قالبى و هدفمندانه اى

هستند که بیمار از نظر ذهنى، براى عمل کردن 
به آنها احســاس اجبار کرده و غالبًا در برابر آنها 
مقاومت مى کند. وسواس هاى عملى اغلب به 
وسیله وســواس هاى فکرى تحریک و ایجاد 
مى شوند و چون مى توانند اضطراب یا آشفتگى 
ناشى از وســواس را به صورت ســریع اما گذرا 

کاهش دهند، تقویت مى شوند.

شیوا ابراهیمى، روانشناس در این خصوص گفت: 
وسواس شامل افکار و رفتار و تصاویر آزار دهنده 
فکرى و عملى است؛ افرادى که در معرض ابتال 
به بیمارى وســواس هســتند هرچند بر افکار و 
اعمال نامناسب خود واقف هستند اما قادر به کنار 
گذاشتن کردارها و رفتارهاى خودشان نیستند. در 
نهایت این افکار و اعمال وسواسى باعث ایجاد 
اضطراب فرد مى شود که زندگى عادى و روزانه 

او را تحت تأثیر قرار مى دهد.
وى افزود: بیشــتر اختالالت روانپزشکى و روان 
شناختى ریشه در مســائل زیستى و ژنتیکى دارند 
اما آنچه ســبب افزایش اختالل وســواس در فرد 
مى شود، ریشه در عوامل محیطى دارد بنابراین براى 
جلوگیرى و پیشگیرى از بروز شدید این مسئله باید 
عوامل محیطى را کنترل کنیم زیرا هر انسانى قادر 

به مدیریت و کنترل رفتارهاى خود است.
آرش میراب زاده، روانپزشــک، استاد دانشگاه 
و معاون آموزشــى دانشــگاه علوم بهزیستى و 
توانبخشى نیز وســواس فکرى-عملى را یک 
اختــالل اضطرابى دانســت و در این خصوص 
گفت: هرچه این نوع وســواس شدت پیدا کند، 
ســخت تر مى توان با آن مقابله کرد و فرد بیمار 

بیشتر از آن رنج خواهد برد.
وى به عالیم و نشــانه هاى این بیمارى اشاره 
کرد و افزود: داشتن افکار منفى یکى از مهم ترین 
عوامل  بروز وســواس فکرى-عملى است؛ فرد 
توان مقابله بــا این نوع افکار را نــدارد و گاهى 
اوقات به انجــام کار هاى هیجانــى و تکرارى 

مى  پردازد.

خوره اى که 
مغزتان را نابود مى کند



توضیحات شرایط پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ اعیان 
(ششدانگ) متراژ عرصه (ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره پرونده واحد طبقه قطعه آدرس ردیف روزنامه

داراى دو حلقه چاه آب ،یک حلقه داراى پروانه حفر و یک حلقه بدون پروانه مى باشد که پیگیرى اخذ پروانه بهره بردارى و هزینه هاى ناشى از 
آن و رعایت حریم و حقوق ارتفاقى احتمالى بر عهده خریدار خواهد بود همچنین انتقال سند مالکیت ولو با پرداخت خرید نقدى ،از تاریخ تنظیم 

مبایعه نامه حداکثر  پس از آخرین قسط انجام خواهد شد .این قطعه زمین فاقد سهم آب از کانال و رودخانه مى باشد.
د 145,000,000,000 *** 121851,3 کشاورزى زمین 899 اصفهان-شهر زیار-قطعه زمین معروف به پامنار 1

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مابه التفاوت متراژپس از اخذ سند مالکیت محاسبه میگردد  
وتحویل ملک به تاریخ 99,07,30 خواهد بود . د 3,960,000,000 96 0 مسکونی آپارتمان 2189 1 همکف
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داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,950,000,000 121 0 مسکونی آپارتمان 2190 2 اول 3

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,950,000,000 121 0 مسکونی آپارتمان 2192 4 اول 3 4

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,850,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2193 5 همکف
4

5

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,500,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2194 6 اول 6

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,800,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2195 7 همکف
5

7

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,500,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2196 8 اول 8

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,960,000,000 96 0 مسکونی آپارتمان 2205 17 همکف
10

9

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,950,000,000 121 0 مسکونی آپارتمان 2206 18 اول 10

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,730,000,000 115 0 مسکونی آپارتمان 2207 19 همکف
11

11

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 5,600,000,000 137 0 مسکونی آپارتمان 2208 20 اول 12

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,400,000,000 114 0 مسکونی آپارتمان 2210 22 اول 14 13

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,180,000,000 110 0 مسکونی آپارتمان 2212 24 اول 15 14

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,180,000,000 110 0 مسکونی آپارتمان 2214 26 اول 16 15

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,180,000,000 110 0 مسکونی آپارتمان 2216 28 اول 17 116

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,180,000,000 110 0 مسکونی آپارتمان 2218 30 اول 18 17

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,200,000,000 85 0 مسکونی آپارتمان 2219 31 همکف
19

18

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,180,000,000 110 0 مسکونی آپارتمان 2220 32 اول 19

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,630,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2225 37 همکف
23

20

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,180,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2226 38 اول 21

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ روباز می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,630,000,000 93 0 مسکونی آپارتمان 2228 40 اول 42 22

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,630,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2231 43 همکف
54

23

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,400,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2232 44 اول 24

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,630,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2233 45 همکف
55

25

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,400,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2234 46 اول 26

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,500,000,000 128 0 مسکونی آپارتمان 2235 47 همکف
62

27

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 5,320,000,000 152 0 مسکونی آپارتمان 2236 48 اول 28

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,520,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2237 49 همکف
64

29

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,070,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2238 50 اول 30

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,520,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2243 55 همکف
69

31

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,070,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2244 56 اول 32

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,630,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2245 57 همکف
77

33

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,290,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2246 58 اول 34

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,630,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2247 59 همکف
78

35

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,400,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2248 60 اول 36

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,520,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2251 63 همکف
84

37

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,080,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2252 64 اول 38

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,520,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2257 69 همکف
90

39

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,100,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2258 70 اول 40

داراي انشعاب برق و گاز  اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,630,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2259 71 همکف
99

41

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,290,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2260 72 اول 42

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ  داخل حیاط می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,630,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2261 73 همکف 100 43

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 3,520,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2263 75 همکف
108

44

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد  و توضیحات مشابه پرونده 2189 د 4,070,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2264 76 اول 45

آگهى فروش امالك بصورت مزایده (سازمان اموال وامالك ستاد)
برگزاري  نود و هفتمین  مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت ویژه به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ متقاضیان محترم  می توانند از روزچهار شنبه  مورخ 99/02/10 تا  پایان  روز شنبه مورخ 99/02/20 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17و  روز یک شنبه  مورخ 99/02/21 از ساعت 8 الی 11صبح (صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به شرح 

توضیحات ذیل) همچنبن به آگاهى مى رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت (www.ssa-s.ir)قابل رویت مى باشد .
مالحظات:

1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک  رمزدار در وجه ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) به کد شناسه ملى  14003127610 بدون پشت نویسى ، به میزان 5٪ قیمت پایه ملک از روز چهارشنبه  مورخ  99/02/10 الی  روز  شنبه  مورخ 99/02/20    در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهاي پیشنهادي در روز 
یک شنبه مورخ 99/02/21  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.

2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:
تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند ، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک ،همزمان با حصه نقدى اخذ خواهد شد.

تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  (سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول فوق  می گردد.
3-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.

4 -پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5 -شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)

6 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد
7- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45صبح روز یک شنبه   مورخ 99/02/21 درمحلهاي تعیین شده می باشد.

8 -بازگشایی پاکتهاي ارائه شده در روز یک شنبه   مورخ 99/02/21 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40 ، وبه طورهمزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.
9   - کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

10 - ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (دوشنبه  مورخ 99/02/22) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي (پیش 
پرداخت)

زمان تحویل 
ملک

حصه غیر نقدي(باقیمانده 
در اقساط ....)

تخفیف پرداخت 
نقدي

12٪45٪ در اقساط 15 ماهه10٪45٪الف

14٪50٪ در اقساط 21 ماهه10٪40٪ب

16٪60٪ در اقساط 27 ماهه10٪30٪ج

17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

مهلت شرکت در مزایده از چهارشنبه مورخ 99/02/10 تا ساعت 11 روز یک شنبه مورخ 99/02/21 مى باشد . لیست امالك (به شرح زیر )

روزنامه
سراسرى

             چهارشنبه مورخ  1399/02/10 روزنامه جام جم                                                    دوشنبه مورخ 1399/02/15      روزنامه ایران                                               چهارشنبه مورخ 1399/02/17 روزنامه جام جم          
یک شنبه مورخ 1399/02/21   روزنامه ایران

           روزنامه اصفهان زیبا  شنبه  مورخ 1399/02/13                                                     روزنامه نصف جهان  یک شنبه مورخ  1399/02/14                                     روزنامه نسل فردا  چهارشنبه  مورخ  1399/02/17استانى

دفاتر فروش
1-اصفهان - خیابان حکیم نظامى - خیابان حسین آباد - پالك 40                                       2- جاده  اصفهان -  تهران - بزرگراه آزادگان-(شاهین شهر) مقابل کارخانه ابزاران- مجتمع مسکونی امید برکت

تلفن :3-36283540            نمابر :36283544

سرشــت و طینت مردم اســت که آنهــا را از هم جــدا مى کند. زیــرا از قطعه 
زمینى به وجود آمده اند که شــور یا شــیرین یا ســخت یا نرم بوده است. پس 
بر حســب نزدیک بودن زمینشــان به یکدیگر نزدیک اند و بر حسب اختالف 
زمین هایشان از یکدیگر متفاوت. نیکو منظرى است کم خرد، بلندباالیى است، 
کوتاه همت، نیکوکردارى است زشت روى، کوتاه قامتى است دوراندیش، نیکو 
سرشتى است که خود را به راه بد افکنده اســت. سرگشته دل است و پراکنده 

موال على (ع)ذهن، گشاده زبان است و بینا درون.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاىروز نهم ماه مبارك رمضان:
االلّهّم اْجَعْل لى فیِه نصیباً من َرْحَمتَِک الواِسَعِه واْهِدنى فیِه لِبراِهینَِک الّساِطَعِه 

وُخْذ بناصیتى الى َمْرضاتَِک الجاِمَعِه بَِمَحبّتَِک یا أَمَل الُمْشتاقین.
خدایا! قرار بده برایم در این روز بهره اى از رحمت فراوانـت و راهنماییم 
کن در آن به برهان و راه هاى درخشانت و بگیر عنانم را به سوى رضایت همه 

جانبه ات، به دوستى و محبت خود اى آرزوى مشتاقان!


