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علت پرخوابى در بهار چیست؟پایان پذیرش کرونایى ها در بیمارستان غرضى «عصر جدید» از عید فطر مى آیدپیشنهاد آیت ا... رئیسى براى ساماندهى بازار خودرو این دفعه به ایرانپوریان رأى بدهید  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چگونه از زلزله
 جان سالم 
به در ببریم؟

هدیه خواهرخوانده چینى به اصفهان رسید  
3

2

2
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پشت پرده تغییر لوگوى 
«زیر خاکى» چیست؟

خطر طغیان کرونا 
در کمین باغبادران

آخرین بارى که
 دماوند فوران کرد 

چه زمانى بود؟ خدمات غیرحضورى5
 تأمین اجتماعى

 براى پیشگیرى از 
کرونا

زلزله قابل پیش بینى نیست اما با رعایت دستور هاى ایمنى 
پیش از وقوع زلزله مى توان از خطر ها و آسیب هاى ناشى از 

زلزله جلوگیرى کرد.
شرط مهم براى باال رفتن شانس زنده ماندن در حوادثى مثل 

زلزله، حفظ خونسردى و انجام برخى دستورالعمل هاست.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعى اصفهان با اشاره 
به ارائه خدمات غیرحضورى تأمین اجتماعى براى 
کاهش مراجعه حضورى به شــعب به دلیل شیوع 
ویروس کرونا گفت: کارفرمایان، مستمرى بگیران 
و بیمه شــدگان قبل از مراجعه حضورى به شعب 
و کارگزارى هــاى ســازمان تأمیــن اجتماعى 
ابتدا به ســامانه خدمات غیرحضورى به نشــانى
 https://eservices.tamin.ir مراجعه کنند.

محمد گورابى اظهار کرد: کارفرمایانى که فعالیت 
آنها مشمول فعالیت هاى...

4

سیر نزولى کرونا به معناى پایان این بیمارى نیستسیر نزولى کرونا به معناى پایان این بیمارى نیست
استاندار اصفهان: یکى از شهرهاى سفید استان به حالت قبل بازگشتاستاندار اصفهان: یکى از شهرهاى سفید استان به حالت قبل بازگشت

3

76 کارتن اقالم ضد کرونا، پاسخ شهر شیان به نامه سال گذشته شهردار

تا مى توانید به هم کمک کنید
 هادى محمدى: 

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: مردم و خصوصًا ورزشکاران که در 
این شرایط، وضعیت بهترى نسبت به مردم عادى جامعه دارند؛ امیدوارم 

در این کار خیر شرکت کنند و تا جایى که مى توانند کمک کنند.
 هادى محمدى بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن در حاشیه رزمایش همت 

جوانانه و کمک مؤمنانه اظهار کرد: در حال حاضر...
5
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

  فصل آینده از 
شرمندگى تان 
خارج مى شویم!

رضا میرزایى: اگر امسال نتوانیم جام بگیریم

منصب داران از دالل ها حمایت مى کنند 
روایتى تکان  دهنده اما واقعى از داللى در فوتبال ایران
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روزبه حصارى:روزبه حصارى:

بعد از بازى بعد از بازى 
در نقش اعدامى،در نقش اعدامى،

  44 سال بى نقش  سال بى نقش 
ماندمماندم

2

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نســبت به فروش 2پالك زمین ویالیى واقع در دهکده فرهنگى 
تفریحى زاینده رود چادگان  بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید  لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى و در ساعات ادارى جهت بازدید از 

پالك هاى مزایده به واحد فنى دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود واقع در دو کیلو مترى شهر چادگان مراجعه نمایند.  
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.

1-موضوع مزایده عبارت است از فروش 2 پالك زمین ویالیى طبق شرح  زیر:

2-محل دریافت اسناد مزایده : دفتر امورحقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.
3- زمان دریافت اسناد مزایده : از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 99/2/31  است.

1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات مبلغ 1,000,000 ریال به     حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش 
مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.

4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان مى بایست پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ  99/3/1 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 
امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 

5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  14 روز شنبه مورخ 99/3/3 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد 

بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.
9- شرح سایر اطالعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.

10- هزینه آگهى، کارشناسى و نقل و انتقال  به عهده برنده مزایده است.
11-هزینه طراحى نقشه و صدور پروانه بعهده برنده مزایده مى باشد.

12-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.
آدرس سایت سازمان:  www.sozi.ir          ایمیل سازمان: info@sozi.ir            تلفن سازمان: 32673080- 32673010

آگهى مزایده

   حمیدرضا جوادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود   حمیدرضا جوادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

چاپ دوم

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)متراژشماره زمین ردیف
فروش بصورت نقد16-111100/2816/502/400/000
فروش بصورت نقد26-121000/2712/003/240/000

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد به منظور تأمین نیروى انسانى خود 
نسبت به جذب یک نفر نیروى آقا با شرایط ذیل اقدام نماید.

کارشناس دامپرورى آشنا به پرورش دام سبک با حداقل 5 سال سابقه کار جهت 
فعالیت در شهرستان گلپایگان

(اولویت جذب با افراد واجدالشرایط بومى شهرستان گلپایگان مى باشد.)
لذا متقاضیان تا پایان وقت ادارى 99/02/30 جهت ارســال مــدارك و  رزومه 
کارى به ایمیل زیر اقدام و جهت کســب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن هاى

 37885868- 031 داخلى 105 و 37887337- 031 تماس حاصل فرمایند.
Email:bonyad.isfahan@yahoo.com

آگهى دعوت به همکارى

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهانبنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 96/318مورخ96/10/17و97/313مورخ 97/08/13 شوراى اسالمى شهر درنظر دارد از طریق 
مزایده عمومى نسبت به واگذارى مکان3باب کیوسک به صورت استیجارى واقع در روبروى بخشدارى میمه، جایگاه CNG و پارك 
لتیان(مکان و کانکس)درسطح شهر میمه اقدام نماید.لذامتقاضیان میتوانند از تاریخ درج آگهى درروزنامه حداکثر تا تاریخ99/02/29به 
شهردارى واقع درمیمه،بلوار انقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت درمزایده اقدام و یا جهت کسب اطالعات 

با شماره تلفن45422434-031 این شهردارى تماس حاصل و یا به سایت www.meymeh.ir مراجعه نمایند.
ضمنا شهردارى در رد یا قبول یک یاتمام پیشنهادات مختار است وهزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده میباشد.

آگهى مزایده

محسن صدرالدین کرمى- شهردارمیمهمحسن صدرالدین کرمى- شهردارمیمه

نوبت دوم

م.الف:836008 

تا مى توا
بازیکن تیم فوتبال ذوب
این شرایط، وضعیت به
در این کار خیر شرکت

 هادى محمدى بازیکن
جوانانه و کمک مؤمنانه
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معاون دادستان کل کشــور اعالم کرد: به تازگى رئیس 
قوه قضاییه درباره حل مشکالت بازار خودرو پیشنهادى 

داده است.
سعید عمرانى در رابطه با نوسانات قیمت خودرو و گرانى 
آن در روزهــاى اخیر گفت: متأســفانه برخى خودرو را 
به عنوان یک کاالى ســرمایه اى خریدارى مى کنند و 
حتى احســاس مى کنند که خودرو مى تواند مانند دالر و 

سکه باشد.
وى ادامه داد: بنابراین تقاضــاى واقعى مصرف کننده 
اکنون وجود ندارد و به همین دلیل ما پیگیر ماجرا هستیم 
و اوضاع را بررسى مى کنیم حتى در برخى از بررسى ها 

دیده ایم که ده هزار خودرو در انبارى دپو شده است و فکر 
مى کردیم خودرو احتکار نمى شود ولى دیدیم این اتفاق 

ممکن است بیافتد.
معاون قضایى دادستان کل کشور گفت: قطعاً بین قیمت 
کارخانه و بازار تفاوت فاحشى وجود دارد و در واقع یک 
رانت وجود دارد و از جمله دالیل این اتفاق، وجود دالل 
ها، نوع ثبت نام و دیگر مواردى اســت که باید همه آنها 
اصالح شود.  وى ادامه داد: در همین زمینه یک دستورى 
را آیت ا... رئیسى به عنوان پیشنهاد ارائه کرده که روى آن 
کار تحقیقاتى و کارشناسى در حال انجام است و آن این 

است که خودرو در بورس عرضه شود.

فرمانده فضایى نیروى هوافضاى سپاه گفت: برنامه داریم 
ارتفاع مدارى را افزایش دهیم و در سال هاى آتى به مدار 

36 هزار کیلومترى برسیم.
ســردار على جعفرآبادى افزود: این ارتفاع مدارى یا مدار 
ژئو از آنجا مهم است که مختص ماهواره هاى مخابراتى 
و تلویزیونى است و یک مدار بســیار راهبردى است که 
ماهواره ها در آن نسبت به یک ناظر زمینى به شکل ثابت 

و ساکن هستند. 
سردار جعفرآبادى در خصوص میانگین سنى تیم طراحى، 
ساخت و پرتاب ماهواره نور و ماهواره بر قاصد نیز عنوان 
کرد: تقریبًا تمام تیم هاى طراح، سازنده و کنترل کننده 

ماهواره بر و ماهواره از جوانان این کشور هستند. قاطعانه 
اعالم مى کنم که 90 درصد این عزیزان زیر 30 سال سن 
دارند و همه متخصصانى که نقش مستقیم در پروژه دارند 
بالاستثناء در دانشگاه هاى داخل کشور تحصیل کرده اند.
فرمانده فضایى نیروى هوافضاى ســپاه گفت: سرعت 
7500 متر بر ثانیه که رهبــر انقالب اعالم کردند معادل 
سرعت 27 هزار کیلومتر بر ساعت است و به دلیل همین 
ســرعت زیاد ماهواره مى تواند ظرف 1/5 ســاعت یک 
دور به دور کره زمین بزند؛ این ســرعت یعنى ما مسافت 
تهران-مشهد را ظرف دو دقیقه طى کنیم و این سرعت 

عدد بزرگى است.

پیشنهاد آیت ا... رئیسى براى 
ساماندهى بازار خودرو

برنامه نیروى هوافضاى سپاه 
درباره پرتاب ماهواره

اعتراض به استفاده 
 بدون اجازه از صدا

خسرو خسروشاهى،    کافه سینما |
مدیر دوبــالژ و صداپیشــه مشــهور، در پیج 
اختصاصى اش در اینستاگرام نوشت: «از صداى 
من در دوبله آخرین ورسیون "جنگ ستارگان" 
بدون اجازه استفاده شده است. در واقع از فیلمى 
دیگر برداشته و در این فیلم گذاشته اند، گذاشتن 
صداى من در کنار درگذشتگان بنام دوبله توجیه 

ندارد چون متأسفانه من هنوز زنده ام...»

تاالرها تعطیل مى مانند
ســعید ممبینى، رئیــس اتاق    انتخاب|
اصناف ایران با اشاره به زمان بازگشایى مشاغل 
پرخطر، گفت: بســیارى از مشــاغل پر خطر 
کار خود را شــروع کرده اند. هفته آینده تعداد 
محدودى از مشــاغل با برنامه ریزى هایى که 
در تشدید رعایت پروتکل ها صورت مى گیرد 
بازگشایى خواهند شد. البته در این بین هستند 
مشاغلى مانند تاالرهاى عروسى که آغاز فعالیت 
آنها منجر به تجمع و شــیوع ویروس مى شود 
و امکان بازگشــایى آنها ممکن نیست. براى 
بازگشایى مشــاغلى چون رستوران ها در حال 

مذاکره هستیم.

حکم نجفى
با گذشــت یک هفته از    روزنامه ایران|
آخرین محاکمه محمد على نجفى، شــهردار 
اسبق تهران به اتهام قتل همسر دومش، برخى 
شنیده ها حاکى از این اســت که وى از سوى 
دادگاه به اشــد مجازات یعنى حبس طوالنى 
مدت محکوم شده است. این در حالى است که 
هنوز ســخنگوى قوه قضاییه این خبر را تأیید 

نکرده است./1830

دالل ها 
در صف تعویض پالك

به گفتــه رئیس مرکز شــماره    میزان |
گذارى و تعویض پالك پلیس راهور ناجا، برخى 
ســودجویان با تشــکیل صف در مقابل مراکز 
تعویض پالك باعث ایجاد نگرانى در بین مردم 
مى شوند. به طورى که از شب قبل، جلو مراکز 
صف مى بندند و صبح زود نوبت هاى خود را به 
مردم مى فروشند. سرهنگ محمدى افزود: این 
سوءاستفاده، براى پلیس محرز شده و برخورد با 

سودجویان و دالل ها آغاز مى شود.

سرقت فرهنگى جدید ترکیه
از  تصاویــرى    روزنامه خراسان |
ســریال هاى ترکى در شــبکه هاى اجتماعى 
دست به دســت مى شود که نشــان مى دهد 
در این ســریال ها از لباس هاى بلوچى ایرانى 
به عنوان لباس بومى ترکیه اســتفاده شــده 
است. برخى از کاربران معتقدند که این کار در 
سریال هاى ترکى به عمد و براى جا انداختن این 
لباس به عنوان لباس بومى ترکیه رخ داده است. 
حدود شش ســال قبل هم، شبکه «تى آر تى» 
ترکیه در برنامه اى با عنوان «شــخصیت هاى
 ماندگار تــرك در تاریخ» ابوریحــان بیرونى، 
فارابى و ابن سینا را زاده آن کشور و از مشاهیر 

ترکیه معرفى کرده بود.

یارانه اردیبهشت واریز شد
یکصدویازدهمین مرحله    عصر ایران|
یارانه نقدى به حساب سرپرستان خانوار واریز 
شد. مبلغ یارانه نقدى در طول سال هاى گذشته 
تغییرى نکرده و ماهانه به ازاى هر نفر 455 هزار 
ریال واریز مى شود. طى حدود 9 سال گذشته هر 
مشمولى که بدون تغییر در صف دریافت یارانه 
نقدى بوده تاکنون رقمى بالــغ بر پنج میلیون 
و 50 هزار و 500 تومان یارانــه دریافت کرده 

است.

بابک زنجانى آنالین است؟
ســایت بابــک زنجانی    روزنامه اعتماد|
همچنان مشغول فعالیت است و این روزها به پایگاهی 
علیه مســئوالن دولت حســن روحانی تبدیل شده. 
چنانکه پیگیري هاي «اعتمادآنالین» نیز به در بسته 
خورده تا مشخص نباشد چطور یک ابربدهکار بانکی 
هم می تواند به  رغم صدور حکم اعدام، اعدام نشود و 
هم در روزهاي حضور در زندان در شبکه هاي اجتماعی 

به نامش فعالیت تبلیغاتی صورت بگیرد./1831

تشکیل وزارت بازرگانى 
منتفى شد

  تسنیم| نمایندگان مجلس در جلسه علنى 
دیروز یک شنبه با طرح تشــکیل وزارت تجارت و 
خدمات بازرگانى اعاده شده از سوى شوراى نگهبان 
مخالفت کردند. طــرح تشــکیل وزارت تجارت و 
خدمات بازرگانى که پس از رفع ایراد شوراى نگهبان 
در تاریخ اول بهمن ماه سال 98 براى بررسى مجدد از 
صحن علنى به کمیسیون اجتماعى ارجاع شده بود، 
با توجه به نیاز به دو سوم آراء نمایندگان مورد بررسى 
قرار گرفت، اما مورد موافقت مجلس شوراى اسالمى 

قرار نگرفت.

طعنه کره شمالى 
به پراید ایرانى

کانال تلگرامى فارسى منتسب    برترین ها|
به سفارت کره شمالى درباره اینکه مردم کره شمالى 
حِق داشــتِن اتومبیل شــخصى ندارند نوشت: «ما 
ترجیح مى دهیم تا زمانى که وسیله نقلیه مناسب و 
ایمن داخلى و بومى تولید نکرده ایم از وسایل نقلیه 
عمومى اســتفاده کنیم وگرنه براى مثال ساخت و 
فروش البته گران اتومبیلى چون پراید که جان ده ها 
هزار فارسى زبان را تا کنون گرفته است کار چندان 

پیچیده اى نیست.»

تهدید به افشاگرى 
  فارس| رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در 
نامه اى از افشاى اســامى گردانندگان ضیافت هاى 
اشــرافى خبر داد. احمد توکلى نوشت: در ادوار اخیر 
مجلس بــراى تصرف مناصب قــدرت در مجلس، 
نمایندگانى به ضیافت هاى اشــرافى در مکان هاى 
گرانقیمت دعوت مى شــدند که میزبان یا میزبانان 
از نمایندگان جاه طلب گــداى رأى بودند که ظاهراً 
در این دوره نیز تکرار مى شــود... کارگروه مجلس 
سازمان دیده بان شفافیت و عدالت مصمم است نام 

میزبانان ضیافت اشرافى را اعالم کند.
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چند روز قبل وزارت ورزش و جوانان هرچند خیلى دیر اما 
در نامه اى به وزارت اطالعات خواستار برخورد جدى این 
نهاد با واسطه ها و دالالن غیر رسمى ورزش و به خصوص 
فوتبال شده اســت. در همین رابطه خبرگزارى «ایسنا» 
ضمن گفتگو با یکى از مربیانى که او را با سابقه خوانده اما 
نامى از وى نبرده است، نکات بسیار جالبى از حقایق پشت 
پرده فوتبال ایران را منتشر کرده است. بخشى از اظهارات 

این مربى فوتبال را مى خوانید.
*مافیاى فوتبال بســیار قدرتمند اســت. اگر کســى از 
دست هاى پشــت پرده آنها ســخن بگوید، با استفاده از 

افرادى که در اختیار دارند، نابودش مى کنند. 
*ســه گروه کل مافیاى داللى فوتبال ایران را در اختیار 
دارند. آنها به راحتى بازیکنان خارجى و داخلى خود را به 
تیم ها تزریق مى کنند و با قراردادهاى سنگینى که منعقد 
مى کنند، درآمد خوبى را به جیــب مى زنند. این گروه ها 
بعضاً از ارتباطات رســانه اى هم برخوردارند که در جهت 
نقل وانتقاالت به کمکشــان مى روند. متأســفانه وقتى 
سرنخ ارتباطات این گروه ها را دنبال مى کنیم، به افرادى 
مى رسیم که  به واســطه منصبى که دارند، از قدرت خود 

براى حمایت از این گروه ها استفاده مى کنند. 
*اینها همه گروهى فعالیت مى کنند. یک نفر نمى تواند به 
این سادگى ها قدمى بردارد. آنها با هم فعالیت مى کنند و 
هر گروه را هم یک نفر که در بین اهالى فوتبال شناخته 
شده است اداره مى کند. متأسفانه نکته بسیار آزار دهنده 
آنجاست که این افراد آنقدر در باشگاه ها و تیم ها نفوذ پیدا 
کرده اند که مدیر آن باشــگاه اگر بخواهد هم نمى تواند 

قدمى براى پاکسازى باشگاه تحت مدیریتش بردارد.
*تصور کنید یک دالل نام آشــنا، در یــک تیم ده تا 12 
بازیکن داشته باشــد. فکر مى کنید حاال قدرت آن مدیر 
بیشتر اســت یا آن دالل؟ من خودم زمانى که سرمربى 
یک باشــگاه شــدم، دیدم 14 بازیکن تیم با یک دالل 

کار مى کنند و با او قرارداد دارند. بعد ســعى کردم برخى 
بازیکنــان را کنار بگذارم اما این مافیــاى داللى کارم را 

سخت کرده بود.
*چند سال قبل وزارت اطالعات با ورود به مقوله فوتبال 
برخورد جدى با برخى دالالن داشت. این مربى با اشاره 
به این موضوع مى گوید: در آن مقطــع مأموران امنیتى 

و نظارتى مرا خواســتند. با هم به هتلى رفتیم و در یکى 
از اتاق ها جلســه اى برگزار کردیم. در آن جلسه یکى از 
کارمندان فدراسیون فوتبال نیز حضور داشت. من خاطره 
جالبــى از دوره بالژویچ تعریف کردم که متوجه شــدم 
خودشــان موضوع را به ریز مى دانند. دوره این سرمربى 
کروات، مافیاى داللى از او فیلم هاى مستهجن تهیه کرده 

بودند و پس از تهدیدش خواسته بودند تا همکارى الزم 
را داشته باشد. از قرار معلوم در آن مقطع برخى بازیکنان 
را این گروه داللى به عضویت تیم ملى درمى آورند. یعنى 
بالژویچ تعدادى بازیکن به تیم ملى دعوت مى کرد و نام 
تعدادى را هم این گروه داللى بــه او مى دادند که به تیم 

ملى دعوت کند. 

لوگوى مربوط به ســریال «زیرخاکى» پرســش یک 
کارشناس خط را برانگیخته است: نوشته  روى «سکه» در 
لوگو به چه زبانى است؟ نوشته  حاشیه  سکه به چه زبانى 
است؟ یونانى، آرامى، آشــورى یا عبرى است؟ پرسش 

مهمتر از زبان، این است که ترجمه آن چیست؟
همچنین نکته  جالب این است که این لوگو تا چهارشنبه 
شب هفته گذشته به شکلى و با زبانى دیگر بود و از پنج 
شنبه شــب تغییر کرد. این لوگو تا چهارشنبه احتماًال به 
زبان آشورى بوده اما از پنج شــنبه به زبان عبرى تغییر 

کرده است.
پس از انتشــار خبــر عوض شــدن لوگوى ســریال 
«زیرخاکى»، همچنان هیچ توضیحى درباره  علت این 
تغییر، زبان نوشته شــده در لوگو که احیانًا عبرى است 
و معناى آنکه مربوط به رژیم صهیونیســتى است یا نه، 

داده نشده است.
جلیل سامان، کارگردان سریال «زیرخاکى» که از شبکه  
اول در حال پخش است، در پاسخ براى مصاحبه درباره  
این موضوع نوشت: «فعًال قصد مصاحبه ندارم تا پایان 
کار ان شــاءا...». روابط عمومى سازمان صداوسیما نیز 
تاکنون پاســخى در این باره نداده است. «سیما فیلم»، 
تولیدکننده  سریال نیز تاکنون واکنشى به ابهامات لوگوى 

آن نداده است.
مشــخص نیســت که لوگوى این ســریال علیه رژیم 
صهیونیســتى اســت یا چنین موضوعى از زیر دست 
صداوســیما به  اصطالح در رفته اســت؟ آرم سازمان 
اطالعاتى رژیم صهیونیستى –موساد- دو نقطه در دو 
طرف دارد و در لوگوى سریال به زبان عبرى هم از همان 

نقطه ها استفاده شده است.

پشت پرده تغییر لوگوى «زیر خاکى» چیست؟

لوگوى جدید زیر خاکى از پنجشنبه شبلوگوى قدیمى زیر خاکى تا چهارشنبه شب

روایتى تکان  دهنده اما واقعى از داللى در فوتبال ایران

منصب داران از دالل ها حمایت مى کنند 

سرپرست باشگاه ماشین ســازى اعالم کرده مادر یکى 
از بازیکنان این تیم اجــازه حضور فرزندش در تمرینات 

را نمى دهد!
در روزهایى که بحث هاى مختلفى درباره زمان شروع 
تمرینات تیم هاى لیگ برترى مطرح شده باشگاه هاى 
زیادى با ادامه رقابت ها مخالف هستند و ماشین سازى 
نیز یکى از این تیم هاست. این باشگاه تبریزى چند روز 
قبل رسمًا اعالم کرد حاضر به ادامه حضور در لیگ برتر 
به علت وضعیت خطرناك کرونایى نیست و حاال حسن 
آذرنیا سرپرست باشگاه ماشین سازى یک مسئ له جالب 

را بیان کرده است.
آذرنیا در واکنش به زمان هایى که براى شروع مسابقات 
لیگ برتر مطرح مى شود، بیان کرد: «در فضاى مجازى 
صحبت هایى مطرح است که براى شروع تمرینات زمان 
مى دهند و مى گویند 25 اردیبهشــت تمرینات شــروع 
مى شود. والدین یک بازیکن با ما تماس گرفتند و گفتند 
اگر تمرینات شــروع شود چه کســى تضمین مى دهد 
فرزند ما که سالیان سال برایش خون دل خوردیم دچار 
مشکل نشود؟ یا پدر یک بازیکن تماس گرفته مى گوید 

او نمى تواند سر تمرین بیاید مادرش اجازه نمى دهد.»

آخرین بارى که دماوند فوران کرد چه زمانى بود؟مامانش نمى گذارد تمرین کند!

جنجال درگیرى خواهرزاده نماینده آبادان با پلیس

یک میلیون تلفن همراه وارد کشور شد

با وقوع زلزله 5/1 ریشــترى در نزدیکى دماوند بسیارى 
از احتمال فعال شــدن مجدد کوه آتشفشــانى دماوند 
ســخن گفته اند. احتیاج به گفتن نیست که فعال شدن 
این آتشفشان تا چه حد مى تواند بر زندگى مردم تهران 
و حومه تأثیرگذار باشد. به گفته محققان، در شعاع 100 
کیلومترى این قله آتشفشانى، 16 میلیون و 700 هزار نفر 
در مناطق شهرى و دو میلیون و 700 هزار نفر در مناطق 
روستایى ساکن هستند. از این رو انتظار مى رود فعال شدن 
این آتشفشان بســته به جهت وزش باد، این جمعیت را 

تحت تأثیر قرار دهد.
پرسش ها و اما و اگرهاى بســیارى در مورد چگونگى 
شکل گیرى کوه آتشفشانى دماوند و احتمال فعال شدنش 
مطرح است. اگرچه محققان احتمال فعال شدن مجدد 
دماوند را باال نمى دانند اما بسیارى از آتشفشان شناسان 

دماوند را یک کوه آتشفشانى نیمه فعال مى نامند. وجود 
چندین چشمه گوگردى و چشمه هاى آب گرم، از شواهد 
نیمه  فعال بودن این آتشفشــان است. با این حال، علت 
اصلى این نامگذارى، سابقه فعالیت و فوران این کوه آتش 
فشانى است. اکنون پرسش این است. آخرین بارى که 

دماوند فوران کرد به چه زمانى بر مى گردد؟
اولین فوران این کــوه حدود 1/78 میلیون ســال قبل 
ثبت شده اســت؛ با وجود این، حداکثر تعداد فوران آن 
طى 600 هزار الى 280 هزار ســال قبل رخ داده است. 
طبق تحقیقات زمین شناســان، آخریــن فوران جدى 
این کوه آتش فشــانى حدود 7500 سال پیش به وقوع 
پیوسته اســت و از آن ســال به بعد دیگر فعالیت جدى 
آتشفشانى در این منطقه مشاهده نشده و به  ثبت نرسیده

 است.

پسر جوان که فیلمش در فضاى مجازى آشوب به پا کرده 
بود تنها پس از هفت دقیقه از دســتگیرى اش آزاد شد و 
علت درگیرى وى که خواهــرزاده منتخب مردم آبادان 
در مجلس شــوراى اسالمى اســت با پلیس مشخص

شد.
در پــى انتشــار فیلمى در فضــاى مجــازى مبنى بر 
درگیرى یک پســر جوان با مأمــوران پلیس در منطقه 
تانکى ابوالحســن آبادان و انتشــار فیلم آن در فضاى 
مجازى، مشــخص شــد که فردى که با پلیس درگیر 
شده، خواهرزاده یکى از منتخبان مردم آبادان در مجلس 

شوراى اسالمى است.
خواهرزاده نماینده آبادان درگفتگویى اظهار کرد:  ظهر 
روز  17 اردیبهشت ماه ســوار بر موتورسیکلت  در حال 

رفتن به خانه و عبور از زیر پــل امام رضا(ع) آبادان بودم 
که مأموران پلیس موتورسیکلت مرا متوقف کردند قصد 
این را داشتند که موتورم را به پارکینگ انتقال دهند که 
بین من و مأموران بحثى رخ داد و مأموران مرا دستگیر 
کردند و به کالنترى 13 قدس بردند و پس از هفت دقیقه 
که درکالنترى بودم زمانى که فهمیدند من خواهرزاده 
منتخب مردم آبادان در مجلس شوراى اسالمى هستم 
مأموران از من معذرت خواهــى کردند و موضوع حل و 
فصل شد و آزادشدم و به خانه بازگشتم. وى گفت: موضوع 
جدى و مهمى نبود من نمى دانم چه کسى فیلمبردارى 
کرده و این فیلم چگونه در فضاى مجازى انتشــار یافته 
ولى موضوع در کالنترى حل شــد و مشکل خاصى به 

 وجود نیامد.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: آمار واردات تا 
دو روز پیش، نشان مى دهد که یک میلیون و 400 هزار 

دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است.
محمدجواد آذرى جهرمى در پاسخ به کاربرى که درباره 
آشــفتگى در بازار موبایل کشور از او پرســیده بود، در 
توییتر نوشــت: از وزیر صنعت این  موضوع را مى پرسم، 

اما احتماًال به دلیل تعطیلى کارخانــه هاى تولیدى در 
کشورهاى تولیدکننده  مثل کره جنوبى و چین، واردات 
کاهش یافته است. وى افزود: البته تا دو روز پیش، آمار 
واردات نشان مى دهد که یک میلیون و 400 هزار دستگاه 
گوشى همراه وارد شده که روشن نشده است. شاید کمى 
هم احتکار شده باشد که البته در این مورد اطمینان ندارم.
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فوران چشمه سراب
 پس از 20 سال

درپى بارش هاى پرحجم بهارى امسـال، چشمه سراب 
روستاى چغیورت در فریدونشـهر پس از 20 سال پرآب 
شـد. با پرآب وخروشـان شـدن این چشـمه پس از 20 
سـال دل کشـاورزان روسـتایى شـاد شد و کشـاورزى 
رونق دوچندانـى گرفته اسـت. این چشـمه ازکوه هاى 
شمالى روستا فوران مى کند و پس از گذر از مسافت یک 
کیلومترى به روستا رسیده و عالوه بر پرآب شدن روستا 

به زمین هاى کشاورزى جانى دوباره بخشیده است.

انتخاب پیمانکار
 مترو شاهین شهر

پیمانکار مرحله اول مترو شـاهین شـهر-اصفهان براى 
اجراى عملیات ریل گذارى و زیر ساخت هاى آن انتخاب 
و مشخص شد. اسفندیار تاجمیرى، فرماندار شهرستان 
شاهین شهر و میمه در جلسه بررسى مشکل طرح هاى 
عمرانى و فرهنگى و امور زیربنایى شهرستان شاهین شهر 
و میمه گفت: قرار است تا یک ماه آینده عملیات اجرایى 

این طرح با حضور مسئوالن کشورى رسماً آغاز شود.

27 مدرسه باید تخریب شود
مدیر آموزش و پرورش شهرستان خمینى شهر گفت: 20 
مدرسه در حال ساخت در شهرستان خمینى شهر وجود 
دارد که براى سال تحصیلى جدید چهار مدرسه تکمیل و 
افتتاح خواهد شد. احمد باقرى اظهار کرد: در شهرستان 
خمینى شهر 57 مدرسه فرسوده داریم. 30 درصد از آنها 
مستحکم هستند که تنها بازسازى مى شوند. همچنین 
27 مدرسـه دیگر باید کامًال تخریب شـوند، 20 مدرسه 
در حال سـاخت داریم و با این روال مشـکل فرسودگى 

مدارس حل خواهد شد.

توزیع 35 هزار بسته غذایى 
در استان 

35 هزار بسته غذایى همزمان با سالروز والدت امام حسن 
مجتبى (ع) به همت ستاد اجرایى فرمان امام خمینى (ره) 
در استان اصفهان توزیع شد. رئیس ستاد فرمان اجرایى 
امام خمینى (ره) در اصفهان گفت: بر اساس مصوبه اى 
قرار شـد تا بیش از یک میلیون بسته کمک معیشتى در 
کشور به ارزش ریالى حدود 200 میلیارد ریال توزیع شود. 
مصطفى خروطى با اشاره به شناسایى افراد آسیب دیده 
از کرونا توسـط بسیج در اسـتان اصفهان تشـریح کرد: 
35 هزار بسـته غذایى شـامل برنـج، رب گوجه فرنگى، 
ماکارونى، مرغ، روغن و سـویا (هر بسـته بـه ارزش دو 

میلیون ریال) در سطح این استان تهیه شد.

راه اندازى دپارتمان آموزش 
الکترونیک  

مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى اسـتان اصفهان گفت: 
به علت امـکان ادامه داربـودن بحران ویـروس کرونا و 
یا اتفاق هاى مشـابه، دپارتمان مخصـوص تولید محتوا 
تحت عنوان دپارتمان آموزش الکترونیک را در چند روز 
آینده راه اندازى مى کنیم. آرش اخوان گفت: در این راستا 
مطلبى را آماده و به سازمان هم پیشنهاد کرده ایم که در 
این بحران کرونا بتوانیم استفاده حداکثرى را داشته باشیم 
و آموزش هاى مجازى به طور جدى تر پیگیرى شده و در 

این عرصه بتوانیم حضور پررنگ ترى داشته باشیم.

آمارگیرى تلفنى نیروى کار 
معاون آمار و اطالعات سـازمان مدیریت و برنامه ریزى 
اصفهان گفت: طـرح آمارگیرى نیـروى کار در بهار 99 
در استان با توجه به شـیوع بیمارى کرونا و لزوم رعایت 
دسـتورهاى بهداشـتى و فاصله گـذارى اجتماعـى بـه 
صورت تلفنى انجام مى شود. محمدرضا لعلى افزود: طرح 
آمارگیرى نیروى کار در هر فصل در اسـتان همزمان با 
سراسر کشور به صورت حضورى و با مراجعه پرسشگران 
آمارى به در منازل خانوارهایى که به عنوان نمونه انتخاب 
شـدند، انجام مى شد اما امسـال با توجه به شرایط پیش 
آمده در دوران همه گیرى کرونا، این کار به صورت تلفنى 

انجام خواهد شد.

خبر

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در بازدیــد از طرح هاى تولید شــمش هاى فوالدى و 
فرآورى کک در شــهرك صنعتى کوهپایه، بر ضرورت 
حمایت ویژه از صنایع و بخش هاى تولیدى در شرایط 
کرونا و پســا کرونا به منظور تحقق جهش تولید تأکید 

کرد.
محمد جواد بگى شــیوع ویروس کرونا را سبب تشدید 
مشــکالت بخش هاى تولیــدى و صنعتــى عنوان و 
تصریح کرد: با توجه به مشــکالت اقتصادى کشــور 
ناشى از تحریم هاى ظالمانه غرب، شیوع این ویروس 
نیز بــر مشــکالت بخش هــاى صنعتــى و تولیدى 

افزوده اســت که به منظور تحقق رونــق تولید باید با 
حمایت هاى ویژه از بخش هاى مولد کشور، عالوه بر 
کمک به رشد اقتصادى، اقتصاد و معیشت شهروندان را 

نیز بهبود بخشیم.
وى  توسعه شهرك ها و نواحى صنعتى در شرق استان 
را از اولویت هاى این شــرکت در ســال هاى گذشته 
عنوان کرد و افزود: با توجه به بحران کم آبى استان در 
سال هاى اخیر، شرکت شــهرك هاى صنعتى با ارائه 
مشــوق هاى مختلــف و حمایت هاى ویژه؛ توســعه 
شــهرك ها و نواحــى در ایــن مناطــق را در رئوس 

برنامه هاى خود قرار داده است.

کارکنان ناحیه آهن ســازى فوالد مبارکه با ثبت رکورد 
تولید روزانه آهن اســفنجى به میزان 8815 ُتن در واحد 
شهید خرازى موفقیت دیگرى را در سال جهش تولید به 

نام خود ثبت کردند.
داریوش رشیدى، مدیر ناحیه آهن سازى با اعالم این خبر 
افزود: رکورد روزانه قبلى به میزان 8640 تن بود که در 
فروردین ماه 99 به دست آمده بود. این رکورد تولید روزانه 
در سال جهش تولید و در ادامه عملکرد موفقیت آمیز این 
ناحیه در این سال حاصل شــده که ناشى از عزم راسخ 
همکاران در این ناحیه براى مشــارکت هرچه بیشتر در 
حرکت روبه رشد در مســیر تولید بیشتر و اقتصاد کشور 

اســت. وى همچنین افزود: امیدواریم بــا برنامه ریزى 
صورت گرفته و اهتمام کلیه کارکنان ناحیه آهن سازى 
و واحدهاى پشتیبانى، عملکرد درخشانى در سال 99 به 

ثبت برسانیم.
محمدرضا فتحى، رئیس واحد احیاى مستقیم نیز گفت: 
خوشــبختانه با همت کارکنان واحد احیاى مســتقیم 
شهید خرازى و همکارى دیگر واحدهاى ناحیه، اعم از 
گندله سازى، مواد خام و برنامه ریزى تولید و تعمیرات و 
با پشتیبانى واحدهاى خدماتى و ستادى، با وجود شرایط 
ویژه و مراقبت هاى الزم به منظور جلوگیرى از شــیوع 

ویروس کرونا این موفقیت به دست آمده است.

ثبت رکورد روزانه در ناحیه 
آهن سازى شرکت فوالد مبارکه

ضرورت حمایت ویژه از 
صنایع در پسا کرونا

رئیس بیمارستان غرضى از خارج شدن این بیمارستان 
از لیست بیمارســتان هاى ریفرال کرونا در اصفهان 

خبر داد. 
آرش علیزاده نوحى اظهار کرد: در حال حاضر 40 بیمار 
مبتال به کرونا در این بیمارستان بسترى است که 20 
نفر از آنها در بخش مراقبت هاى ویژه بسترى هستند. 

وى ادامه داد: با توجه به کاهش آمار مراجعات بیماران 
مبتال به کرونا در استان برنامه ریزى ها بر این اساس 
انجام شــد که از روز یک شــنبه بیمارستان غرضى 
از لیست بیمارســتان هاى ریفرال کرونا در اصفهان 

خارج شد.
رئیس بیمارســتان غرضى اضافه کــرد: باید توجه 
داشت که از دو هفته گذشته تاکنون تعداد مراجعات 
بیماران مشکوك به کرونا در این بیمارستان کمتر از 
50 نفر بوده و به همین علت این بیمارستان از لیست 
بیمارســتان هاى پذیرنده افراد مبتال به کرونا خارج 
شــد. وى در خصوص آخرین وضعیت ابتالى کادر 
درمانى بیمارستان غرضى به کرونا نیز گفت: تاکنون 
54 نفر از کادر درمانى و غیردرمانى این بیمارستان 
به کرونا مبتال شده اند که خوشبختانه همه این افراد 

بهبود یافته اند.

پست 400 کیلوولت شهرك صنعتى بزرگ اصفهان 
براى وارد مدار شدن آماده سازى شد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه اى اصفهان با بیان 
اینکه براى احداث پست 3000 میلیارد ریال هزینه 
شده است، از وارد مدار شدن این پست در خرداد، قبل 

از ایام اوج مصرف برق خبر داد.
رسول موسى رضایى افزود: پست شهرك صنعتى 
بزرگ اصفهان در زمینى به مساحت 19 هکتار با دو 
قسمت 400 و 63 کیلوولت درحال راه اندازى است. 
وى اضافه کرد: این پست انتقال نیروى برق یکى از 
پنج پستى است که با اعتبار بانک توسعه اسالمى به 

ظرفیت 400 مگاولت آمپر در دست اجراست.
رضایى افزود: احداث شهرك صنعتى بزرگ اصفهان 
با دو ترانسفورماتور 200 مگا ولت آمپرى، 19 فیدر 
خط63 کیلوولت، چهار فیــدر 400 کیلوولت و یک 
دســتگاه رآکتور 400کیلوولت از سال 1394 شروع 
شده است. وى ادامه داد: پست400 به 63 کیلوولت 
با هدف تغذیه ایستگاه هاي 63/20 کیلوولت فوالد 
نقش جهان، مورچه خورت، شهرك بزرگ صنعتی، 
تیران، هســنیجه، علویجه و نــورد کاویان در حال 
آماده سازى است و برق آن از دو نیروگاه شهیدمحمد 

منتظرى و سیکل ترکیبى یزد تأمین مى شود.

شهردار باغبادران گفت: با وجود آنکه ستاد مبارزه با 
کرونا در استان اصفهان، شهر باغبادران را به دلیل 
وجود مراکز گردشگرى در لیست شهرهاى پر خطر 
قرار داد متأسفانه شاهد حضور گردشگران در شهر 
بودیم و اعمال محدودیت ها در این شــهر با چالش 

مواجه شد.
حجت ا... امینــى باغبادرانى اظهار کــرد: از زمان 

شیوع ویروس کرونا با توجه به گردشگرپذیر بودن 
باغبادران و تعطیلى هایى که براى مقابله با شیوع این 
ویروس در نظر گرفته شد احتمال حضور گردشگر 
در این شهر ساحلى افزایش یافت. وى با بیان اینکه 
در این شــهر بیش از 800 ویال و 200 خانه مسافر 
وجود دارد، افــزود: مدیریت شــهرى باغبادران با 
همکارى کلیدداران و صاحبان ویالهاى شهر براى 
مقابله با شــیوع بیمارى و کاهش حضور مسافران 

برنامه ریزى کرد.
امینى خاطرنشان کرد: در هفته هاى گذشته تنها در 
روزهاى پنج شنبه و جمعه محدودیت هایى اعمال 
شــد و در دیگر روزها به دلیل کمبود نیروى انسانى 
اجراى این طرح ممکن نبود؛ متأســفانه از ســوى 
رســانه هاى جمعى در خصوص ضــرورت کاهش 
حضور گردشگران در شهر ساحلى باغبادران اطالع 

رسانى دقیق نشد.

مدیرکل ســازمان تأمین اجتماعى اصفهان با اشــاره 
بــه ارائه خدمــات غیرحضــورى تأمیــن اجتماعى 
براى کاهــش مراجعه حضــورى به شــعب به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا گفت: کارفرمایان، مســتمرى 
بگیران و بیمه شــدگان قبل از مراجعــه حضورى به 
شــعب و کارگزارى هاى ســازمان تأمیــن اجتماعى 
ابتــدا به ســامانه خدمــات غیرحضورى به نشــانى

 https://eservices.tamin.ir مراجعه کنند.
محمد گورابى اظهار کــرد: کارفرمایانى که فعالیت 
آنها مشــمول فعالیت هاى دهگانه آســیب دیده از 
ویروس کروناســت، براى ارســال لیست حقوق و 
دســتمزد کارکنان خود با یک سوم حق بیمه متعلق 
به سامانه مراجعه کنند. وى گفت: مستمرى بگیران 

هم براى مشــاهده فیش حقوقى، حکم مستمرى، 
شــماره حســاب، دریافت گواهى حقوق و محاسبه 
مبلغ مستمرى بازنشســتگى به درگاه خدمات غیر 
حضورى ایــن ســازمان مراجعه کننــد. مدیر کل 
ســازمان تأمین اجتماعى اصفهان افــزود: توصیه 
ما به افرادى که قصد دریافت یــا تعویض دفترچه 
جدید، مشاهده سوابق و ریز دستمزد، دریافت سوابق، 
غرامت دستمزد ایام بیمارى و باردارى، کمک هزینه 
پروتز و اروتز، کمک هزینــه ازدواج و هزینه کفن و 
دفن دارند، این اســت که قبــل از مراجعه حضورى 
به شــعب و کارگزارى هاى سازمان تأمین اجتماعى 
ابتدا به ســامانه خدمــات غیرحضورى به نشــانى
 https://eservices.tamin.ir مراجعه کنند.

پایان پذیرش کرونایى ها در بیمارستان غرضى 

آماده سازى پست 400 کیلوولت شهرك صنعتى 
بزرگ اصفهان

خطر طغیان کرونا در کمین باغبادران

خدمات غیرحضورى تأمین اجتماعى
مسابقات معمایى به منظور تقویت هوش و بنیان فکرى با  براى پیشگیرى از کرونا

طرح یکصد سئوال از اوایل اردیبهشت آغاز شده و تا شهریور 
ادامه دارد.

رئیس اداره امور تفریحى ســازمان فرهنگــى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهان گفت:  بعد از شیوع کرونا 

ویروس روند برنامه هاى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان از قالب شهرى و عرصه محور به 

گونه اى دیگر تغییر یافت.
نفیسه گلشــیرازى با بیان اینکه در این ایام خانواده ها به 
تفریحاتى سالم براى در کنار هم بودن نیاز دارند، افزود: در 

این مسابقه بیش از یکصد معما طراحى شده است که تاکنون 
ده معما به صورت پوستر اطالع رسانى شده و حدود 2000 نفر 
از این مسابقه بازدید کرده اند. وى ادامه داد: این برنامه از اول 
اردیبهشت آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد که تاکنون 

صد پاسخ صحیح براى ده طرح معمایى ارسال شده است.

حمیدرضــا فوالدگر، نماینده ادوار مجلــس که در دوره 
یازدهم نامزد نشــد و تا چند روز دیگر از صندلى ســبز 
بهارستان پس از 16 سال خداحافظى مى کند، در نشستى 
مطبوعاتى طى گزارشى از عملکردش و موضوعات روز 

کشور گفت.
فوالدگر شامگاه شنبه در نشست خبرى با اصحاب رسانه با 
اشاره به خصوصى سازى باشگاه هاى ورزشى پرسپولیس 
و استقالل گفت: مشــکالتى که در مسیر خصوصى دو 
باشگاه مطرح کشــور بوده را بررسى کرده ایم و جلساتى 
هم با حضور مسئوالن باشگاه ها، وزارت ورزش، سازمان 
بورس و خصوصى سازى برگزار شده و فکر مى کنم سال 

99 واگذارى این دو باشگاه انجام مى شود.

وى در پاسخ به سئوالى درباره آشــفتگى در بازار خودرو 
عنوان کرد: طرح ساماندهى صنعت خودرو پس از یکسال 
رفت و برگشت در حال نهایى شــدن است که امیدوارم 
نمایندگان مجلس یازدهم پیگیر آن باشــند؛ بازار فعلى 
خودرو کاذب است و توصیه مى کنم مردم با این قیمت ها 
خرید نکنند، معتقدم صنعت خودرو نیاز به اصالح ساختار 
دارد، نه خصوصى اســت و نه دولتى بــه همین دلیل نه 
رقابت پذیر است نه پاسخگو؛ گزارش تحقیق و تفحص 
از خودروسازان آماده شــده و امیدوارم تا 31 اردیبهشت 
که آخرین روز مجلس اســت فرصت طرح در مجلس را 

پیدا کند.
وى در رابطه با خروج ســرمایه از اصفهــان اذعان کرد: 

سرمایه گریزى استان را بررســى کردیم، آب و محیط 
زیست از جمله عواملى اســت که سرمایه گذاران ترجیح 
مى دهند جایى که آب بیشــتر و هواى پاك ترى داشته 
باشند فعالیت کنند؛ اما همیشه دالیل رفتن سرمایه گذار 
این موارد نیست، اختیاراتى در دست مدیران استانى است 

که در اصفهان سختگیرى بیشترى مى شود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان گفت: 
تعداد اقالم اهدایى شهر شیان چین شامل 76 کارتن حاوى 
لباس و عینک محافظ، ماسک و اسپرى ضدعفونى کننده در 

اختیار کادر درمانى استان قرار مى گیرد.
ایمان حجتى روز یک شنبه در مراسم تحویل اقالم اهدایى 
شهر شیان به اصفهان در باغ زرشک این شهر افزود: قبل از 
اینکه در ایران درگیر کرونا شــویم خواهر خوانده اصفهان، 
شهر شیان درگیر این بیمارى شــده بود. وى ادامه داد: در 
زمان آغاز سال نو چینى، شهردار اصفهان به شهردار شیان 
نامه نوشــت که براى مقابله با این بیمارى آماده کمک و 

حمایت هستیم.
سرپرست مدیریت روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان هم در این باره با اشــاره به اینکه شــهر شیان به 
عنوان خواهرخوانده اصفهان اعالم کرده که محموله اخیر 
کمک هایش به اصفهان ارسال شــود، افزود: کمک هاى 
کشورهاى خارجى یا به صورت اختصاصى براى شهرهاست 
و یا بنا به نیازى که در کشور وجود دارد تقسیم مى شود. در 
این زمینه ارگان هایى مثل شهردارى اصفهان و حتى خیران 
براى ارسال کمک هاى خارجى به اصفهان کمک مى کنند.

حمیــد میرمحمدصادقى با بیــان اینکه آنچــه به عنوان 

کمک هاى کشورهاى خارجى دریافت مى شود بیشتر به 
تعامالت بین المللى برمى گــردد، درباره نپذیرفتن کمک 
هایى مثل حضور پزشکان بدون مرز در اصفهان، تصریح 
کرد: با فعالیت پزشکان بدون مرز در اصفهان در ابتدا موافقت 
شــده بود، بعد از آن اعالم کردند قصد دارند بیمارســتان 
صحرایى با 48 تخت در اصفهان دایر کنند و قرار نبود آى سى 
یو دایر کنند، ضمن اینکه پرسنل هم قرار بود خودمان تأمین 
کنیم، درحالى که ما مشکل تخت نداشتیم، بنابراین با فعالیت 
آنها مخالفت شد، البته اى کاش هماهنگى بهترى مى شد، 

اگرچه کارى که مى خواستند انجام دهند حیاتى نبود.

استاندار اصفهان گفت: سیر نزولى بیمارى کرونا در استان به 
معناى پایان این بیمارى نیست و ضرورت دارد مردم همچنان 

مسائل بهداشتى را با دقت رعایت کنند.
عباس رضایى روز یک شنبه پس از جلسه ستاد ملى مدیریت 
بیمارى کرونا که به شکل ویدیو کنفرانس برگزارشد، افزود: 
تقاضاى جدى مسئوالن اجرایى و بهداشتى استان آن است 
که مردم نسبت به رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى توجه 
ویژه داشته باشند چون رعایت نکردن دستورالعمل ها موجب 
مى شود شهرى یا استانى به جاى حرکت به سمت وضعیت 
ســفید و بهبودى، دوباره به وضعیت قرمز بازگردد. استاندار 

اصفهان اضافه کرد: همین مســئله در خصــوص یکى از 
شهرهاى سفید استان اتفاق افتاد و این شهر  به حالت قبلى 
بازگشت. وى همچنین با اشاره به آغاز فعالیت مدارس دولتى 
از 27 اردیبهشت در سراسر کشور، افزود: این بازگشایى به 
معناى حضور اجبارى دانش آموزان نیست و دانش آموزانى 
که احساس مى کنند براى تکمیل آموزش هاى غیر حضورى 
نیازمند بازآموزى برخى دروس و رفع اشکال هستند، مى توانند 

در این کالس ها شرکت کنند.
رضایى با اشاره به مصوبه ســتاد ملى مدیریت کرونا اضافه 
کرد: میزان مالیات ارزش افزوده در قوانین سه سال گذشته 

در برخى مشاغل از جمله صنایع دستى کمتر از 9 درصد بوده 
ولى در قانون بودجه امسال این مسئله درج نشده بود که با 
تصویب ستاد ملى مدیریت بیمارى کرونا، این مسئله امسال 

نیز به روال قبل اعمال مى شود.
وى همچنین با اشاره به حضور ویدیوکنفرانسى رهبر معظم 
انقالب در جلسه ســتاد ملى مدیریت بیمارى کرونا، اظهار 
کرد: ایشان در این جلسه نکاتى در خصوص تقویت شبکه 
بهداشت و توجه به مساجد در ایام ماه مبارك رمضان داشتند 
که مجموعه استان در تحقق منویات ایشان تالش خود را به 

کار خواهد گرفت.

استاندار اصفهان: یکى از شهرهاى سفید استان به حالت قبل بازگشت

سیر نزولى کرونا به معناى پایان 
این بیمارى نیست

نماینده اصفهان: مردم خودرو نخرند

طراحى یکصد مسابقه معمایى ویژه تقویت هوش و بنیان فکرى

76 کارتن اقالم ضد کرونا، پاسخ شهر شیان به نامه سال گذشته شهردار

هدیه خواهرخوانده چینى به اصفهان رسید 
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روزبه حصارى، بازیگر جوان ســریال «بچــه مهندس3» که 
حاال مخاطبانشان حســابى افزایش پیدا کرده است، این روزها 
یکى از ستاره هاى تلویزیون اســت. او که اخیراً حاشیه هایى به 
دلیل نبودن اسمش در تیتراژ ابتدایى سریال ایجاد شده بود، در 
گفتگویى، هم از این اتفاق گفت، هــم ماجراى انتخابش براى 

این نقش. 

■ «بچه مهندس» خیلى اتفاقى به من پیشــنهاد شــد. یک 
فراخوان منتشر شد، من خانه بودم، به مامانم گفتم این نوجوان 
شبیه من نیست؟ گفت چرا. وقتى مادر این را مى گوید دیگر باید 
یک مقدار روى نظرش فکر کرد. آن زمان به خودم اجازه ندادم 
که این فراخوان را پیگیرى کنــم. به این دلیل که یک فراخوان 
عمومى بود و احساس مى کردم من اگر به عنوان بازیگرى که 
در حد و انــدازه خودش چند کار انجام داده، بخواهم پیشــنهاد 
بدهم، یک مقدار شبیه به استفاده از امکانات است. حتى به یکى 
از بازیگران دو فصل قبل که از دوســتان و همکاران من است، 
زنگ زدم، اتفاقًا آن روز سر این دوستمان خیلى شلوغ بود و گفت 

روزبه من به تو زنگ مى زنــم. دو روز بعد به من زنگ زد که چه 
کارى داشتى، گفتم هیچى، مى خواستم حالت را بپرسم و اصًال 
مسئله را عنوان نکردم. تا اینکه تیم تولید خیلى به دنبال بازیگر 
مناسب این نقش مى گشته اند و خیلى اتفاقى از من، «سالم آقاى 
مدیر» در حال پخش بود. اینطور که به من گفتند، آقاى غفارى 
که سریال را مى دیده اند، به تیم کارگردانى مى گویند این بازیگر 
گزینه خوبى براى نقش «جواد» است. فیلمبردارى قسمت هاى 
اول شروع شده بود که من را دعوت کردند و من وارد کار شدم. 
نمى دانم اســمش را چى بگذارم ولى انگار از ته دلم خواستم و 
جذب شد. جز قسمت و حکمت، نمى توانم اسم دیگرى برایش

 بگذارم.
■ اصًال قرار نبود درباره اینکه من ایــن نقش را بازى مى کنم، 
خبرى عنوان شــود. من هم حســب االمر بزرگ ترهاى کار، 
هیچ جا عنوان نکردم، حتى بین دوســتان همکارم. خبر رسمى 
که منتشــر شــد، زمانى بود که فیلمبردارى مى کردیم. بعد که 
رسید به مرحله پخش، اتفاقًا در یک جلسه اى بودیم و من خیلى 
وضعیت روحى خوبى به علت یکسرى اتفاقات شخصى نداشتم، 

به من گفتند براى غافلگیر کردن تماشاگرها اسمت را در تیتراژ 
اول نزنیم. من هم همینطورى و بــدون اینکه فکر کنم، گفتم 
باشه. این اتفاق قبًال در تاریخ سینما رخ داده است، مثل «سون» 
به کارگردانى آقاى «فینچر» با بازى «کوین اسپیسى» که در 
نقش خاصى جلوى دوربین آمده بود، چون نقشى خیلى ویژه بود، 
براى غافلگیر کردن تماشاگر، اســمش را در تیتراژ و در خبرها 
نیاورده بودند. من هم گله اى از این بابت نداشــتم. چون دیدم 
یکى از خبرگزارى ها درباره اختالف نوشته بود، نه واقعًا اختالفى 
نبوده. من بى نهایت براى آقاى غفارى، کارگردان سریال احترام 
قائلم، همینطور براى آقاى سعدى، تهیه کننده و دیگر دوستان 
که حق دوســتى و برادرى به گردن من دارند. ولى براى خودم 
عجیب بود. همه به من مى گفتند چرا در تیتراژ، آخر هستى، یا چرا 
عکست در تیتراژ، آخر هست، یا چرا در خبرها اسمت به عنوان 
بازیگر این نقش منتشر شده؟ تقریبًا همه خبرگزارى ها این خبر 
را کار کرده بودند. خود مخاطبان برایشــان سئوال پیش آمده 
بود. من هم چون مواجهه ام با هر کار، مواجهه مخاطب است، 
تا زمان پخش به خودم اجازه نمى دهم کار را ببینم و فقط بازى 

مى کنم.
■ من کارم را از نوازندگى شروع کردم و نوازنده سازهاى کوبه اى 
هستم. آن زمان یک مقدار دوران پسادانشجویى بود. دوران بین 
فضاى دانشگاهى و فضاى هنرى بود. مى خواستم خیلى جدى 
این مسیر را شروع کنم و راهى هم براى خودم نداشتم. با یکسرى 
بند نواختم که االن صاحبنام هســتند. البته شاید راضى نباشند 
االن اسمشــان را بیاورم ولى گروه هایى هستند که االن آلبوم 
مى دهند، کنسرت برگزار مى کنند و شاید راضى نباشند اسمشان 

بیاید که یک موقع کنار خیابان با هم ساز مى زدیم.
■اگر نقش اعدامى در ســریال تلویزیونى «یادآورى» دوباره 
پیشنهاد شــود ترجیح مى دهم دیگر تکرار نشود. خیلى تجربه 
سختى بود. نقش اعدامى بازى کردم و بعد چهار سال کار نکردم. 
این یک عالمت تعجب خیلى بزرگ اســت. هم براى من هم 
براى خیلى از دوســتان و همکارانم. البته من همیشــه وصلت 
همیشگى ام را با تئاتر نگه داشتم  و در طول آن چهار سال همیشه 
در تئاتر و موسیقى فعال بودم ولى هیچکس هیچ وقت نفهمید 

که چه شد./1827

روزبه حصارى:

بعد از بازى در نقش اعدامى، 4 سال بى نقش ماندم

ســیامک انصارى با انتشــار تصویــر تــازه اى از  فیلم 
سینمایى«روشن»، صفحه شــخصى اش در اینستاگرام 

را به روز کرد.
فیلمبردارى فیلم سینمایى «روشن»، ششمین ساخته روح 
ا... حجازى به پایان رسید. فیلمبردارى این فیلم که اواخر 
اسفندماه سال گذشته متوقف شد و تنها شش جلسه به علت 
شیوع ویروس کرونا از آن باقى مانده بود چهارشنبه شب در 

خیابان هاى تهران به پایان رسید.
«روشــن» ماننــد فیلم هــاى قبلى 

حجازى اثرى پربازیگر است 

که ترکیبى متفاوت از بازیگران سینما و تئاتر در آن به ایفاى 
نقش مى پردازند.

روح ا... حجــازى از جملــه کارگردانان صاحب ســبک 
سینماى کشور است که طى سال ها فعالیت خود در عرصه 
کارگردانى 12 اثر سینمایى، تله فیلم و تلویزیونى را به نام 
خود ثبت کرده است، وى اولین بار با فیلم «اگر باران ببارد» 

کارگردانى در سینما را تجربه کرد. 
«هیهات»، «در میان ابرها»، «مــرگ ماهى»، «زندگى 
خصوصى آقا و خانم میم» و «اتــاق تاریک» از جمله آثار 
مطرح حجازى در عرصه ســینما محسوب مى شوند، اتاق 

تاریک آخرین ســاخته وى اما با وجود نقــد مثبت برخى 
از ســینماگران نتوانست در گیشه و جشــنواره فیلم فجر 
موفقیت چندانى را به دســت بیاورد. حــال هم حجازى 
ســراغ پروژه اى پر بازیگر همچون «مرگ ماهى» رفته

 است.
رضا عطاران، سارا بهرامى، سیامک انصارى، مهدى حسینى 
نیا، مسعود میرطاهرى، محمد ولى زادگان، ابراهیم عزیزى، 
على رحیمى، حمیدرضا حیدرى و  هدیه آزیدهاك با معرفى 
نازنین ســهامى زاده و بازیگر خردسال ســرگل لواسانى 

ترکیب بازیگران «روشن» را تشکیل مى دهند.

رضا عطاران و سیامک انصارى در «روشن» رضا عطاران و سیامک انصارى در «روشن» 

روزبه حص
حاال مخاط
یکى از ست
دلیل نبود
گفتگویى
این نقش.

«■«بچه
م فراخوان
ن شبیه من
یکمقدار
که این فر
عمومى بو
در حد و انـ
بدهم، یک
از بازیگران
زنگ زدم،

ب

خیابانهاىتهران به پایان رسید.
«روشــن» ماننــد فیلم هــاى قبلى 

حجازى اثرى پربازیگر است 

«هیهات»، «در میان ابرها»،
خصوصى آقا و خانم میم» و «
مطرح حجازى در عرصه ســ

مهران رجبى، بازیگر قدیمى ســینما و تلویزیــون که کاراکتر دایى 
مجرد را در سریال «پدر پسرى»، سریال رمضانى شبکه 5 سیما بازى 
مى کند، در پاسخ به این سئوال که منتقدین اعتقاد دارند سریال هاى 
امسال رمضانى نیست تصریح کرد: به نظر من 50 درصد سریال ها 
رمضانى نبودند و تنها چند اثر در تلویزیون ساخته شدند که مخاطب 
چه از سفره و روزه دارى شخصیت هاى داستان ســریال با این ماه 
مبارك همذات پندارى مستقیم داشتند. شــاید یکى از آنها سریال 
«زیرزمین» باشد که خودم در آن نقش آفرینى کردم. اگر متن هاى 
خوبى بنویسند که متناســب با ماه مبارك رمضان باشد و جایى هم 
سفره هاى معنوى سحر و افطار را نشان دهد خوب از آب درمى آید. 
واقعاً اگر هم نباشد خیلى نقص نباید ببینیم؛ موضوع جذابیت و کیفیت 

داشتن سریال هاست. 
رجبى با اشاره به اینکه سریال «زیرخاکى» را مى بینم، تأکید کرد: این 
شب ها سریال «زیرخاکى» را مى بینم و بازى پژمان جمشیدى را با 
تمام کارهایش متفاوت مى بینم. فرم گریم و لباس ها دهه 50 را به 

خوبى تداعى مى کند و خوب هم از آب درآمده است. 
این بازیگر قدیمى سینما و تلویزیون درباره انتقادها از سریال «پدر 
پسرى»   گفت: سریال همینطور نوشته و فیلمبردارى مى شود و جلو 

مى رود. قســمت 28 به تازگى نوشته مى شــود. (خنده) مى دانم به 
نویسنده گفته اند مهران رجبى اش را بیشتر کن! خبر از بازتاب ها ندارم 
اما انتظار هم ندارم بهترین فیلم امســال باشد. وقتى با عجله تولید 
مى شود به پیکره کارها لطمه وارد مى شود. من اعتقاد دارم داستان 
کمى ضعیف است، زیرا زمان براى بازنویسى و فکر کردن و تأمل کم 
بوده است؛ دوست داشتم بهتر از این مى شد اما کسى هم ببیند کانال 
تلویزیون را عوض نمى کند و همانجا نگه مى دارد چون دغدغه مند 
است اما زمان کم و تولید عجله اى از آن کیفیت مطلوب کاسته است. 
رجبى با اشاره به مصداق بارز «همسران» در بین کارهاى اپیزودیک 
فانتزى، افزود: این دست کارها نیازمند تأمل بیشترى است و حتماً در 
آن صورت بهتر مى شود. سریال «همسران» فرم فانتزى بود و آنجا 
فردوس کاویانى و مهرانه مهین ترابــى و بازیگران صاحبنام دیگر 
مجموعه اى ماندگار را به یادگار گذاشتند. انگار زمان بیشترى براى 
نگارشش بود و عوامل هم خوب کنار هم نشسته بودند. طبیعتًا باید 
بپذیریم اگر تند تند نوشته شود و دقیقه 90 تصویب شود نباید انتظار 
کار خوبى داشته باشیم و سرانجام آن کار معمولى خواهد بود که گاهى 
اوقات هم به مدد هنر بازیگــران و بداهه گویى هایى که اتفاق افتاده 

توفیقى پیدا کرده اند؛ اما متن ها ُپر از نقص و اشکال است./1828

بازیگر سریال «یوسف پیامبر (ع)» گفت: زندگى ما بازیگران هم 
خرج دارد و وقتى کارى نیست چطور باید از پس هزینه ها بر آمد، 
چرا هیچ مسئولى طى این سه ماه تعطیلى حال بازیگران را 
نپرسیده است، آیا اصًال مى دانند بسیارى از ما بازیگران در 

چه شرایط بدى زندگى مى کنیم.
جعفر دهقان دربــاره آخرین فعالیت هاى خــود در عرصه 
بازیگرى گفت: متأسفانه اکثریت آثار سینمایى و تلویزیونى 
بعد از شــیوع کرونا تعطیل شــدند و به همین دلیل من هم 
همچون سایر همکارانم نزدیک به ســه ماه است که در هیچ 

پروژه اى حضور ندارم.

وى درباره تعطیلى پروژه تلویزیونى «ایل دا» بعد از شــیوع کرونا 
افزود: سال گذشته در ســریال خوب «ایل دا» بازى داشتم، اتفاقًا 
تولید بســیار خوب پیش مى رفت اما به دلیل شــیوع کرونا همه 
چیز تعطیل شــد و هنوز هم با توجه به شرایط موجود هیچ خبرى 
مبنى بر شــروع دوباره فیلمبردارى به ما داده نشده است. البته به 
غیر از این پروژه در پروژه دیگرى فعالیت نداشتم. «ایل دا» پروژه 
بسیار با کیفیتى است که مطمئنًا با وجود کارگردانى کاربلد و گروه 
تولید فوق العاده اثــرى درخور براى مخاطبان بــه همراه خواهد 

آورد. 
بازیگر ســریال «یوســف پیامبر (ع)» درباره وضعیت بد معیشت 

بازیگران در ســه ماهه اخیر تأکید کرد: من مى توانم ســاعت ها 
درباره مشکالت و مصیبت هاى وارده بر بازیگران صحبت کنم اما 
واقعًا گفتنش وقتى هیچکس برایش مهم نیست چه دردى را دوا 
مى کند، هیچکس صداى مظلوم بســیارى از بازیگران مخصوصًا 

پیشکسوتان را نمى شنود. 
وى در همین رابطه ادامه داد: متأســفانه گالیه از وضعیت موجود 
بازیگران تنها به گفتن ختم مى شود زیرا اصًال کسى گوشش بدهکار 
حرف ما نیست، قرار بود حقوق بازنشستگى بازیگران افزایش پیدا 
کند اما متأســفانه در حال حاضر من به عنــوان بازیگرى قدیمى 

کمترین حقوق را دریافت مى کنم. 

بازیگر فیلم «یتیم خانه ایران» مشــکالت معیشتى بازیگران را 
نگران کننده خواند و اضافه کرد: پیــش از کرونا حداقل بازیگران 
در چنــد پــروژه کار مى کردند و اگر چنــد ماه بیکار هــم بودند 
مى توانستند با دســتمزد همان کارها گذران زندگى کنند، اما طى 
سه ماهه اخیر همه خانه نشین شــده اند، زندگى ما بازیگران هم 
خرج دارد و وقتى کارى نیســت چطور باید از پــس هزینه ها بر 
آمد؟ در حال حاضر من بازنشســته هســتم اما باور کنید حقوقم 
پول بنز ین ماشــینم را هم تأمین نمى کند، تا چــه زمانى ما باید از 
وضعیت موجــود گالیه کنیم و هیچکس هــم به حرفمان گوش 

نکند؟

جعفر دهقان: حقوقم کفاف پول بنزینم را هم نمى دهد

مهران رجبى با اشاره به کیفیت سریال هاى اپیزودیک فانتزى و مناسبتى:

کاظم احمدزاده، مجرى باســابقه برنامه هاى مذهبى سیما که در وقت بگذارند، سریال «همسران» از آب درمى آید
ایام ماه مبارك رمضان امســال با برنامه «الهیــه» رادیو تهران، 

یک برنامــه رادیویى را براى اولین بار اجراى 
درباره فضاى رادیو تجربــه مى کند، 
مــن  اجراى این برنامه را گفــت: 
مى خواستم تجربه پذیرفتم چراکه 
نزدیــک حــس کار در رادیو را از 

همکارانم شــنیده کنم. همیشــه از 

بودم که رادیو دنیاى شیرین و جذابى دارد. به نظرم رادیو محیطى 
بى غل و غش و در عین حال واقعى است، ما در تلویزیون با دکور، 
ظاهر، تیپ، لباس و ابزار به کار شــکل و شــمایل مى بخشیم اما 
در رادیو همه آنچه دارند با صدا انعکاس مى یابد و این کار شــاید 

سخت تر هم باشد.
این مجرى درباره اجراى خود در رادیو با دســتمزدى متفاوت از 
تلویزیون اظهار کرد: محیط رادیو بسیار مقدس است و همین دلیل 
است که مى خواهید در این رسانه کار کنید. به طور مثال من براى 
اجراى این برنامه پذیرفتم که دســتمزدى را که تا حاال در سابقه 
هنرى ام نگرفته ام، دریافت کنم و شبى سه ساعت برنامه روى آنتن 

ببرم و البته راضى هم هستم.
احمدزاده با اشاره به اینکه مذهبى و دینى نامیدن برخى برنامه ها 
نوعى خط کشــى به وجود خواهد آورد، اظهــار کرد: این خط 
کشى ها باعث شده اســت که مخاطب تصور کند مجرى 
اجتماعى و طنز نباید حرف عمیق و درست بزند و فقط باید 

سرگرمى ایجاد کند و مجرى معارفى نباید حتى لبخند بزند، حتمًا 
باید یقه اش بسته باشد، اتوکشیده حرف بزند و کلمات غلیظ بگوید 
و این خط کشى ها مجرى ها را به اینجا رسانده است. در حالى که 
دین ما اجتماعى است چون براى همه ابعاد زندگى ما حرف دارد 
از تولد فرزند تا احترام به سالمند و حتى اقتصاد اما ما این اجتماع را 

از دین جدا مى کنیم.
مجرى «الهیه» با اشــاره به اینکه خط شکنى مطالبه اى را ایجاد 
مى کند که مجریان فقط در یک ژانر خود را نشان دهند، اظهار کرد: 
آیا رامبد جوان تا حاال گریه نکرده است یا نجم الدین شریعتى در 
زندگى نمى خندد و شوخى نمى کند؟ اما مخاطب عادت ندارد روى 
دیگر این افراد را ببیند و نمى تواند بپذیرد اگر مثًال خنده شریعتى را 
ببیند انگار یک سطل آب یخ روى او ریخته اند. دیدگاهى که من 
دارم باعث شده اســت در برنامه هایم دوگانه سوز باشم یعنى هم 
بخندانم و هم بگریانم یعنى زندگى مى کنــم همانطور که همه 

اینگونه هستند./1829

مجرى مشهور: مگر رامبد جوان گریه نمى کند؟

احسان علیخانى، مجرى برنامه «عصر جدید» در 
الیو اینستاگرامش خبر از پخش ادامه فصل دوم 

«عصر جدید» داد.
برنامه «عصر جدید» با اجراى احسان علیخانى، 
یک برنامه استعدادیابى است که اولین فصل آن 
بهمن ماه ســال 97 روى آنتن رفت و با استقبال 
خوبى مواجه شــد. دومین فصــل برنامه «عصر 
جدید» 6 اسفندماه سال 98 از شبکه 3 سیما پخش 
شد و با پخش چند قسمت به دلیل شیوع ویروس 
کرونا ضبط آن متوقف شد و بعد از گذشت حدود دو 

ماه دوباره از سر گرفته مى شود.
احســان علیخانى در ارتباط زنــده تصویرى در 
اینستاگرام از آغاز ضبط سرى جدید «عصر جدید» 
از دیروز یک شنبه و پخش آن از عید فطر خبر داد.

با توجه به شــیوع ویروس کرونا ضبــط برنامه 
«عصــر جدید» بــدون تماشــاگر خواهــد بود

و شــرکت کننده ها و عوامل این برنامه با رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى در اســتودیوى «عصر 
جدید» براى ضبط ادامه برنامــه حضور خواهند 

یافت.
رؤیا نونهالــى، امین حیایى، آریــا عظیمى نژاد و 
سیدبشیر حسینى چهار داور برنامه «عصر جدید» 
هســتند که در فصل اول و دوم این برنامه حضور 

داشتند.
«عصر جدید» هر شــب با حضور چندین شرکت 
کننده با استعدادهاى مختلف روى آنتن مى رود و از 
میان آنها استعدادهاى برتر براى راهیابى به مرحله 

بعد انتخاب مى  شوند.

«عصر جدید» از عید فطر مى آید
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مهاجم سپاهان از شــرایط خودش و تیمش 
در طول فصل نوزدهم و دوران تعطیلى فوتبال 

صحبت کرد.
 رضا میرزایى در گفتگو یى درمورد اینکه قرار است سرنوشت 
لیگ برتر به زودى مشخص شود و اینکه چه تصمیمى در این 
مورد باید گرفته شود هم گفت: همانطور که گفتم دلمان براى 
فوتبال تنگ شده است ولى سالمتى افراد از هر چیزى واجب تر 
و مهم تر است و امیدوارم اگر هم قرار است بازى ها از سر گرفته 
شود در شرایطى باشد که خطرى نداشته باشد و اگر قرار باشد 
در شرایط خطرناك بازى کنیم برگزار نشود بهتر است. این هم 
که مى گویند اگر لیگ تعطیل شد باید قهرمان مشخص شود 
را قبول ندارم چراکه هنوز چیزى تمام نشــده و تا به حال 
ندیدم در این شــرایط بگویند یک تیم قهرمان اســت. 
چندین سال قبل در زمان کرانچار که من آن موقع سنم 
کم بود و هوادار ســپاهان بودم یادم است 13 امتیاز با 
صدر جدول اختالف داشت ولى در نهایت قهرمان 
شدند و هر اتفاقى در فوتبال ممکن است رخ دهد 
و فکر مى کنم کار قهرمانى لیگ هنوز تمام نشده 
و ما و 1-2 تیم دیگر همچنان شــانس رسیدن 
به صدر جــدول را داریم. ضمــن اینکه ما در 
جام حذفى هم مدعى قهرمانى هســتیم و 
در آســیا هم با وجود اینکه در گروه مرگ 
قرار گرفتیم ولى امید زیادى به صعود به 

مراحل باالتر داریم.
مهاجم سپاهان درمورد عملکرد خودش در لیگ نوزدهم توضیح 
داد: من یک فصل قرضى در فــوالد بازى کردم و فصل خیلى 
خوبى داشتیم. تنها شکســت پرسپولیس در طول فصل را رقم 
زدیم و توانســتیم تراکتور را در تبریز مقابل چشم هوادارانش 
شکســت دهیم و تیم خیلى خوبى بودیــم و فصل خوبى آنجا 
داشتم ولى طبق قراردادم با سپاهان ابتداى فصل به تیم برگشتم 
و با وجود اینکه بازیکنان خوبى در پست من در تیم داریم ولى 
توانستم جایم را در ترکیب باز کنم و در پست هاى مختلف هم به 
میدان رفتم و فکر مى کنم کادرفنى از عملکردم راضى باشد. من 
در حال حاضر به همراه رسول نویدکیا تنها بومى هاى سپاهان 
هستیم و هواداران هم به من به خاطر اینکه در تیم شهر خودم 

حضور دارم لطف دارند.
 وى در مورد اینکه سپاهان ابتداى فصل مدعى اصلى قهرمانى 
بود ولى حاال 10 امتیاز با صدر جدول فاصله دارد هم گفت: بله 
ما تا یک مقطع واقعاً خوب جلو رفتیم ولى چند مساوى باعث شد 
امتیازات مهمى از دست بدهیم و در نهایت کار به اینجا برسد. 
شکست مقابل صنعت نفت کارمان را ســخت کرد و در مورد 
بازى با پرسپولیس هم باید بگویم کاش نتیجه بازى در زمین 
فوتبال رقم مى خورد به این شکل بدون انجام بازى نتیجه اعالم 
نمى شد. ما در تهران و در ورزشگاه آزادى پرسپولیس را مقابل 
چشم هوادارانش شکست داده بودیم و مى توانستیم در اصفهان 
هم آنها را ببریم یا حداقل یک تساوى از آنها بگیریم. اگر بازى 

برگزار مى شــد و ما برده بودیم االن به جاى 10 امتیاز 4 امتیاز 
اختالف داشتیم.

بازیکن ســپاهان در مورد اینکه مى گویند این تیم قصد بازى 
مقابل پرسپولیس را نداشت هم خاطرنشان کرد: من هیچ وقت 
دروغ نمى گویم و همیشه سعى کردم صادقانه رفتار کنم و االن 
هم باید بگویم واقعًا قصد ما حضور در زمین و بازى کردن بود 
ولى اتفاقاتى افتاد که از دست ما خارج بود. وقتى 40-50 هزار 
بلیت فروخته مى شــود ولى صبح روز بــازى مى گویند بدون 
تماشاگر باشد مشــخص اســت که هواداران واکنش نشان 
مى دهند. این مهم ترین بازى فصل بــود و هواداران ما از چند 
ماه قبل منتظر آن بودند و این را هــم باید بگویم لطف فوتبال 
به خاطر تماشاگرانش است و اگر ما مى رویم بازى مى کنیم به 
این خاطر اســت که 3 امتیاز به هواداران هدیه دهیم و آنها را 
خوشــحال کنیم. در آن روز هم دیر به ورزشگاه رسیدیم ولى 
ســریع به رختکن رفتیم و همه کارهــاى الزم براى برگزارى 
بازى را به سرعت انجام دادیم ولى در نهایت بازى برگزار نشد. 
بازهم مى گویم اگر نتیجه این بازى در زمین رقم مى خورد خیلى 

جالب تر بود.
وى در پایــان گفــت: خیلى دوســت دارم اولیــن قهرمانى 
خودم بــا ســپاهان را جشــن بگیــرم و اگر در ایــن فصل 
توانســتیم جام بــه هــواداران هدیــه دهیم که چــه بهتر 
و اگر نشــد فصــل آینده حتمــا از شــرمندگى آنهــا خارج

 مى شویم.

ت شــرایط خودش و مهاجم سپاهان از
در طول فصل نوزدهم و دوران تعطیلى ف

صحبت کرد.
 رضا میرزایى در گفتگو یى درمورد اینکه قرار است سرن
د لیگ برتر به زودى مشخص شود و اینکه چه تصمیمى
مورد باید گرفته شود هم گفت: همانطور که گفتم دلمان
فوتبال تنگ شده است ولى سالمتى افراد از هر چیزى وا
است بازى ها از سر هم قرار اگر و مهم تر است و امیدوارم
شود در شرایطى باشد که خطرى نداشته باشد و اگر قرا
در شرایط خطرناك بازى کنیم برگزار نشود بهتر است. ای
که مى گویند اگر لیگ تعطیلشد باید قهرمان مشخص
را قبول ندارم چراکه هنوز چیزى تمام نشــده و تا به
ندیدم در این شــرایط بگویند یک تیم قهرمان اس
چندین سال قبل در زمان کرانچار که منآن موقع
بود و هوادار ســپاهان بودم یادم است 13 ام 3کم
جدول اختالف داشت ولى در نهایت قه صدر
شدند و هر اتفاقى در فوتبال ممکن است رخ
و فکر مى کنم کار قهرمانى لیگ هنوز تمام
همچنان شــانس ر 1-2 تیم دیگر 1و ما و
به صدر جــدول را داریم. ضمــن اینکه
جام حذفى هم مدعى قهرمانى هســ
آســیا هم با وجود اینکه در گروه در
قرار گرفتیم ولى امید زیادى به صع

رضا میرزایى: اگر امسال نتوانیم جام بگیریم

  فصل آینده از شرمندگى تان 
خارج مى شویم! 

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: 
رقابت هــاى این فصــل از کیفیت چندان 
مطلوبى برخوردار نبود و تنها سه تیم عملکرد 

خوبى داشتند.
فاطمه مردانى بازیکن تیــم فوتبال ذوب 
آهن اصفهان در گفت وگویى  اظهار داشت: 
تمریناتم را در خانه دنبــال مى کنم تا بدنم 
همچنان آماده باقى بماند، با وجود شــیوع 

ویــروس کرونا، بــه هیچ عنــوان موافق 
برگزارى بازى هاى مجدد لیگ برتر فوتبال 

بانوان نیستم.
او تصریح کرد: رقابت هاى این فصل هر چند 
با سختى هاى زیادى همراه بود، اما کیفیت 
باالیى نداشت و تنها سه تیم عملکرد خوبى 
داشتند که از جمله آن مى توان به شهردارى 

بم و وچان کردستان اشاره کرد.

مردانى افزود: قرار نبود باشگاه ذوب آهن در 
این فصل از لیگ برتر فوتبال بانوان تیم دارى 
کند و در آخرین لحظات این تصمیم گرفته 
شــد. بازهم تجربه خوبى بود و ترکیب تیم 
بیشتر از بازیکنان جوان تشکیل شده بودند. 
باشــگاه 50 درصد از قرارداد ما را پرداخت 
کرد، امــا وضعیت مالــى ذوب آهن مانند 

سال هاى گذشته نبود.

 شکایات متعدد از پرسپولیس در فیفا باعث 
نگرانى هواداران شــده و آنها مى ترســند 
درست ســر یک بزنگاه مهم، تیم با کسر 
امتیاز یا محرومیت مواجه شــود. با وجود 
این مدیران پرســپولیس به طــور مکرر 
و با لحنــى قاطعانه از امن بودن شــرایط 
حرف مى زنند. مهدى رسول پناه مى گوید 

ایجاد نگرانى ها شــیطنت است و باشگاه 
همه  چیــز را در کنتــرل دارد، معــاون 
حقوقى هم از همــکارى فیفا و روى روال

 افتــادن امور ســخن مى گویــد. ما که 
نمى دانیم داخل باشگاه چه خبر است، اما 
در حد بضاعت یک رســانه فقط هشــدار 
مى دهیم همه این اطمینــان خاطرهایى 

که دارید به هواداران مى دهید را آرشــیو 
مى کنیم و  اگــر اتفاقى مغایر بــا این رخ 
داد، تقصیر را بــه گردن بقیــه نیاندازید. 
البته که مدیران زیــادى در فوتبال ایران 
شــاهکار زدند و هیچ اتفاقى رخ نداد، اما 
در هــر صورت مــا این جمــالت را نگه 

مى داریم.

بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: 
فوتبال یک بازى جمعى است و نمى توانیم 
ســالمت بازیکنان را باتوجه به شــیوع 

ویروس کرونا به خطر بیاندازیم.
مرضیه فیضى بازیکن تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان در گفت وگو یى  اظهار داشــت: 
تمریناتم را در خانه دنبال مى کنم و براى 

پیدا کــردن تمرینات جدید و مناســب از 
صفحات اینستاگرام هم کمک مى گیرم. 
تیم قهرمان در لیگ برتــر فوتبال بانوان 
مشخص شده اســت و با این شرایط نباید 
ســالمتى بازیکنان را به خاطر چند بازى 
باقى مانده به خطــر بیاندازیــم. فوتبال 
یک رقابت جمعى اســت و ویروس کرونا 

مى تواند توســط بازیکنان یا مســئوالنى 
که در ورزشــگاه حضور دارند منتقل شود، 
پس نباید ریســک کنیم. او تصریح کرد: 
لیگ امســال خوب بود، اما پوشش خبرى 
مناسبى نداشت و دردى را دوا نکرد.   دوباره 
به زمانى برگشتیم که فوتبال بانوان را کمتر 

کسانى مى شناسند.

 برنامه مســئوالن فوتبال آلمان براى از 
سرگیرى مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال 
این کشور موسوم به بوندس لیگاى 2 خیلى 
ســریع تر از آنچه تصور مى شد به مشکل 
برخورد چرا که باشــگاه دینامو درسدن از 
ابتالى دو بازیکن دیگر این تیم به ویروس 
کووید 19 خبر داد. این بدان معناست که 
تمامى اعضاى تیم که بــا این دو بازیکن 
در تماس بوده اند، باید دو هفته به قرنطینه 
بروند و در این مدت اجازه رویارویى با هیچ 

حریفى را نخواهند داشت.
روز پنجشــنبه هفته گذشته اعالم شد که 
بازى هــاى بوندس لیگاى یــک و دو، از 
شنبه هفته آینده از ســرگرفته خواهد شد. 
درســت در همان روز به تیم هاى این دو 
لیگ از جمله دینامو درســدن اجازه داده 
شد که تمرینات گروهى شان را به صورت 
کامل از ســر بگیرند، چرا که آخرین مورد 
ابتالى یک بازیکن در بین تمام بازیکنان 
شاغل در دو دســته برتر فوتبال آلمان، از 
روز ســوم مى (دقیقًا یک هفته پیش) در 
قرنطینه بوده اســت. از آنجایى که تمامى 
تســت هاى کروناى بعمل آمده در تاریخ 
چهارم مى منفى اعالم شــدند، به تیم ها 
اجازه داده شد که تمرینات گروهى خود را 
هم از سر بگیرند. با این حال باشگاه دینامو 
درسدن روز گذشته (شنبه) اعالم کرد که 
دو بازیکن این تیم به کرونا مبتال شده اند. 
همین مسئله هم سبب شــد که مقامات 
بهداشت محلى دســتور قرنطینه تمامى 
اعضاى تیم را تا 14 روز دیگر صادر کنند. 

به این ترتیب دینامو درسدن قادر نخواهد 
بود که هفته آینده اولیــن بازى اش پس 
از تعلیق مســابقات را مقابل هانوفر انجام 

دهد.
رخ دادن ایــن اتفــاق نگرانى هایى را در 
میان اهالى فوتبال آلمــان به وجود آورده 
است، چرا که احتمال دارد مقامات دولتى از 
تصمیم خود براى صدور مجوز از سرگیرى 
مســابقات فوتبال در این کشور منصرف 
شــوند به خصوص که ســایر کشورهاى 
اروپایى هم بــه آلمان به عنــوان الگویى 
براى تنظیم پروتکل هاى پزشــکى خود 
جهت از ســرگیرى مسابقات شــان نگاه 

مى کنند.
اکنون بایــد منتظــر ماند و دیــد که آیا 
مســابقات بوندس  لیگاى یــک و 2 طبق 
موعد مقرر از ســرگرفته خواهند شد یا نه. 
تکرار چنین اتفاقى در بوندس لیگاى یک 
با توجه به مدت محدود باقیمانده براى به 
پایان رساندن فصل، ممکن است برگزارى 

ادامه مسابقات را به کلى غیرممکن کند.

کنفدراسیون فوتبال آســیا به معرفى 15 
مدافع برتر لیگ قهرمانان در 4 دوره گذشته 
پرداخت که نام محمــد ایرانپوریان هم در 

این فهرست دیده مى شود.
 سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا در ادامه 
نظرسنجى هاى خود که بیشتر براى جلب 
مخاطب انجام مــى دهد، این بــار براى 
انتخاب تیم هاى برتر لیگ قهرمانان آسیا 
در 4 دوره گذشته، این بار نام 15 مدافع برتر 
سال 2016 را به عنوان نامزدهاى برترین 

مدافع راست، چپ و میانى  قرار داده است.
در این فهرست نام محمد ایرانپوریان براى 
مدافع راســت برتر در میان نامزدها دیده 
مى شود و درباره او نوشــته شده است: «او 

یک پوشش مناســب براى خطوط جلوى 
خود بود و تهدیدى مداوم براى خط دفاعى 
رقبــا در زمان حمله محســوب مى شــد. 
ایرانپوریان بازیکنى برجسته در تیم تراکتور 
بود و اگر چه تیم تبریزى با شکســت برابر 
النصــر از دور رقابت ها کنــار رفت اما گل 
خیره کننده ایرانپوریان در یادها مانده است. 
این مدافــع 21 دریبل موفق داشــت، 12 
سانتر مناســب ارســال کرد و 12 فرصت 

گلزنى به وجود آورد. 
به غیر از ایرانپوریان در پســت دفاع راست 
علــى همام(ذوب آهــن)، احمد الیاســى

( النصر)و  محمد ترسور(لخویا) جزو بهترین 
مدافعان راست 4 دوره گذشته لیگ قهرمانان 

انتخاب شده اند.
همچنین محمــد احمد( العیــن)، مقصود 
کریموف(نســف قارشــى)، اســماعیل 
احمد(العین)، متیو دلپیره(ملبورن ویکتورى)، 
مهند السالم(العین)، شى که (شانگهاى)، لیم 
جانگ یون (جونبــوك موتورز) براى مدافع 
وسط معرفى شــدند و یو هاى(شانگهاى)، 

لعیــن)، محمــود  محمــد فایز(ا

خمیس(النصــر) و شــرزود 
فایزیف(لوکوموتیو) در پســت 

دفاع چــپ انتخاب هاى 
AFC ســایت 

بوده اند.

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: مردم و خصوصًا ورزشکاران که در این 
شرایط، وضعیت بهترى نسبت به مردم عادى جامعه دارند؛ امیدوارم در این کار 

خیر شرکت کنند و تا جایى که مى توانند کمک کنند.
 هادى محمدى بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن در حاشیه رزمایش همت جوانانه 
و کمک مؤمنانه اظهار کرد: در حال حاضر در کشور با توجه به بیمارى کرونا 
شــرایط خاصى وجود دارد و برخى از مردم جامعه بیکار شدند و برخى نیز در 

شرایط بد اقتصادى به سر مى برند.
بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن تصریح کرد: رزمایش کمک مومنانه و کارهایى 

از این قبیل که انجام مى شود، در این شرایط بسیار خوب است.

وى افزود: مردم و خصوصًا ورزشــکاران که در این شرایط، وضعیت 
بهترى نســبت به مردم عادى جامعه دارند؛ امیــدوارم در این 

کار خیر شــرکت کنند و تــا جایى کــه مى توانند کمک 
کنند.

هادى محمدى در ادامه با بیان اینکه باشــگاه ذوب 
آهن نیز در ایــن طرح کمک کرده اســت، عنوان 
کرد: هدف من از شرکت در این مراسم ترویج این 
کار خیر اســت و اینکه بتوانم سهمى در این کار 

داشته باشم.

اول قرار نبود ذوب آهن تیمدارى کند

واقعاً این نگرانى ها شیطنت است؟

پوشش خبرى لیگ بانوان نامناسب  است

بوندسلیگا در تردید و وحشت

ادامه تالش سایت کنفدراسیون براى جلب مخاطب

فاطمه مردانى:
 هادى محمدى: 

این دفعه به ایرانپوریان رأى بدهید 

تا مى توانید به هم کمک کنید
ه در این شرایط، وضعیت 

 امیــدوارم در این
ى توانند کمک 

گاه ذوب 
 عنوان 
ج این 
کار 

همه مى دانند علیرضا بیرانوند، فوتبالیست صاف و ساده اى است و به 
علت همین سادگى اش هرچه به ذهنش مى رسد را به زبان مى آورد. 
این گلر ملى پوش اخیراً حرف هایى زده کــه آدم را بدجور به فکر فرو 
مى برد. او که براى ســومین بار به عنوان کاندیداى مرد سال فوتبال 
آسیا انتخاب شده گفته از کنفدراسیون فوتبال آسیا «جایزه» بهترین 
بازیکن سال آسیا را «طلبکار» اســت و امیدوار است امسال طلبش 

را بدهند. 
جالب نیســت؟ گلر تیم ملى ما از کنفدراســیون 

فوتبال آســیا «طلبــکار» اســت. اینقدر 
باشگاه هاى لیگ برترى در پرداخت حق 
و حقوق این بازیکنان بى نــوا(!) امروز و 

فردا کردند، اینقدر بدقولى کردند و مطالبات 
فوتبالیست هایشان را تســویه نکردند، اینقدر 

بازیکنان طلبکار از میزان طلبشان حرف زدند که کم 
کم به این باور رسیدند نه تنها از باشگاهى که در آن 

توپ مى زنند بلکه از زمین و زمان طلبکارند؛ حاال هم 
کار به جایى رسیده که مرد شــماره یک دروازه تیم ملى ما هوا 
برش داشته که از AFC «طلبکار» است. بدهى باالترین نهاد 
اداره کننده فوتبال در قاره پهناور آسیا به على بیرو هم «جایزه 
بهترین بازیکن ســال آسیا» اســت. چرا؟ خب معلوم است به 
دلیل اینکه در جام جهانى گذشــته پنالتى رونالدو را مهار کرد! 
راضى نشدید؟ خب بیرانوند سه سال است توانسته با درخشش 
کارشناســان را متقاعد کند تــا نامش را در لیســت انتخاب 
برترین هاى آسیا قرار دهند و امسال هم به قول خودش طبق 
قانوِن «تا سه نشه بازى نشه!» حتماً باید «جایزه» به او برسد. 
اگر بازهم قانع نشدید مى توانیم یک علت دیگر هم برایتان 
بیاوریم و آن هم اینکه رقیب بیرانوند براى کســب عنوان 
مرد سال آســیا، اکرم عفیف ســتاره تیم ملى فوتبال قطر 
و باشگاه السد است، درست مثل سال 2019. از آنجایى 
که سال گذشته این عنوان به اکرم عفیف رسید امسال 
دیگر باید(!) ایــن «جایزه» را به بیرانونــد عطا کنند. 

نمى شود که به یک نفر دو سال پى در پى «جایزه» 
بدهند و علیرضاى ما را سه سال متوالى دست 

خالى برگردانند!

یرضا بیرانوند، فوتبالیست صاف و ساده اى است و به 
گى اش هرچه به ذهنش مى رسد را به زبان مى آورد. 
ش اخیراً حرف هایى زده کــه آدم را بدجور به فکر فرو 
ى ســومین بار به عنوان کاندیداى مرد سال فوتبال 
 گفته از کنفدراسیون فوتبال آسیا «جایزه» بهترین 
 را «طلبکار» اســت و امیدوار است امسال طلبش 

 گلر تیم ملى ما از کنفدراســیون
طلبــکار» اســت. اینقدر 
گ برترى در پرداخت حق 
کنان بى نــوا(!) امروز و 

ر بدقولى کردند و مطالبات 
ان را تســویه نکردند، اینقدر 

 ز میزان طلبشان حرف زدند که کم 
سیدند نه تنها از باشگاهى که در آن 

ه از زمین و زمان طلبکارند؛ حاال هم 
ده که مرد شــماره یک دروازه تیم ملى ما هوا 
Cز AFC «طلبکار» است. بدهى باالترین نهاد 

ل در قاره پهناور آسیا به على بیرو هم «جایزه
ســال آسیا» اســت. چرا؟خب معلوم است به 
م جهانى گذشــته پنالتى رونالدو را مهار کرد!
ب بیرانوند سه سال است توانسته با درخشش 
متقاعد کند تــا نامش را در لیســت انتخاب 
 قرار دهند و امسال هم به قول خودش طبق 
ه بازى نشه!» حتماً باید «جایزه» به او برسد. 
شدید مى توانیم یک علت دیگر هم برایتان 
 اینکه رقیب بیرانوند براىکســب عنوان
 اکرم عفیف ســتاره تیم ملى فوتبال قطر 
2019. از آنجایى سال 9ت، درستمثل
ین عنوان به اکرم عفیف رسید امسال 
ن «جایزه» را به بیرانونــد عطا کنند. 

ک نفر دو سال پى در پى «جایزه» 
ى ما را سه سال متوالى دست 

ماجراى طلب 3 ساله 
گلر تیم ملى ایران  

عضو هیات مدیره باشــگاه ذوب آهن 
با بیان اینکه ســه مدیر این باشــگاه 
بازنشسته هســتند گفت: کسانى دم از 
تعطیلى لیگ مى زننــد که مى خواهند 

کارنامه خود را مخفى کنند.
مجتبى فریدونــى در گفتگویى درباره 
موضع باشــگاه ذوب آهــن در قبال 
سرنوشت لیگ برتر و احتمال تعطیلى 
این مسابقات گفت: من نظر شخصى 
خودم را مى گویم. اگر مباحث اقتصادى 
را کنار بگذاریم، بحث مسئولیت پذیرى اجتماعى هم متوجه تیم ها و باشگاه ها است 

تا مردم را از رخوت و حال و هواى کرونا خارج کنند.
وى افــزود: کســانى کــه مــى گوینــد لیــگ تعطیــل شــود، مــى خواهند 
کارنامــه خــود را مخفى کننــد. اگر لیــگ نیمه تمــام بمانــد، این افــراد بعدا 
مى توانند ادعا کنند که ما قهرمان مى شدیم و یا فالن اتفاق را رقم مى زدیم. بهتر 
است لیگ ادامه یابد. بهتر است 9 بازى باقیمانده در دو ماه به صورت فشرده برگزار 

شود و بعد از یکى دو هفته استراحت، فصل آینده را شروع کنیم.
عضو هیات مدیره باشــگاه ذوب آهن درباره زمان بازگشــت میودراگ رادولوویچ 
سرمربى این تیم و زمان بازگشتش تصریح کرد: در جلسه هیات مدیره باشگاه مقرر 
شد مقدمات بازگشت رادولوویچ فراهم شود. مربى بدنساز ما به ایران بازگشته و زمان 

بازگشت رادولوویچ هم مشخص مى شود.
فریدونى درباره بحث بازنشســته هاى هیات مدیره باشگاه ذوب آهن گفت: قانون 
بازنشستگى اجرایى نشده است و تفسیرهاى مختلفى از آن صورت مى گیرد. آقایان 

برشان، عباسى و جمشیدى در هیات مدیره ذوب آهن بازنشسته هستند.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا در هیات مدیره بحثى از جدایى این سه عضو 
صورت گرفته است؟ تاکید کرد: این مباحث در هیات مدیره مطرح نمى شود 
و مجمع باشگاه درباره آن تصمیم مى گیرد. آنها باید تصمیم بگیرند که 
اعضاى بازنشسته مى توانند به کارشــان ادامه بدهند یا خیر. من در 
سازمان بازرســى کار کرده ام و از نظر من این اعضاى بازنشسته 
نمى توانند به کارشــان ادامه بدهند. در قانــون صراحتا عنوان 
شــده که افراد بازنشســته تحت هیچ عنوانى حتى مشاور 
نمى توانند فعالیــت کنند. زمان اجــراى این طرح در 
فدراسیون فوتبال یک عده فشــار آوردند و این قانون 
توجیه شــد. البته یکسرى اســتثنائات هم لحاظ شده

 است.

 مى خواهند کارنامه خود را 
مخفى کنند

مرضیه غفاریان
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ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقــاى ایمان صدرائى 
بیستگانى دادخواســتى به مبلغ 170/000/000 ریال  بطرفیت آقاى محسن رجبى 
بیســتگانى- پیمان قنبرى که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 
57/99 در شــعبه 2 حقوقى شــوراى حل اختــالف لنجان ثبت گردیــده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز پنجشنبه مورخ 99/3/29 
ساعت 16 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 834724 شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/295
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوســیله اعالم مى نماید به موجب درخواســت خواهان مهدى ســلیمى اشیانى 
به طرفیت زهرا- على مریــم محمدرضا صفر پروین عباس، منیژه همگى ســلیمى 
اشیانى قرار تحریر ترکه مرحوم محمد سلیمى اشیانى طى شماره 81/99 ش ح 5 در 
شــوراى حل اختالف لنجان صادر و وقت اجراى قرار ساعت 9:30 مورخه 99/4/19 
تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها بستانکاران و مدیونین به متوفى 
و کســان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شــود در موعد مذکور در 
محل این شورا واقع در شهرستان زرین شهر به آدرس زرین شهر- خ کاشانى- جنب 
دادگسترى- مجتمع شوراهاى حل اختالف لنجان حاضر شوند. عدم حضور مدعوین 
مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف:  833416 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/2/297 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602015000411 تاریخ ارسال نامه: 1399/02/14 نظر به اینکه 
آقاى حسین قربانى فرزند حیدر به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که ســند مالکیت ششدانگ یکباب خانه پالك 
18427 فرعى از 582- اصلى واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 
80 دفتر 347- امالك این اداره ذیل شماره 48715 به نام وى، ثبت و سند مالکیت به 
شماره چاپى 197272 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى انجام نشده و به علت 
جابجایى مفقود شده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثنى 
نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شــود که هر 
کس مدعى انجام معامله نســبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در 
صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت 
را طبق مقررات صادر و به متقاضى تســلیم خواهد کــرد. م الف: 834032 مصطفى 

شمسى- کفیل واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان)/2/298
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002003004405/1 شماره بایگانى پرونده: 9806215/1 
شماره آگهى ابالغیه: 139803802003000616 تاریخ صدور: 1398/12/08 آگهى 
ابالغ اجرائیه پرونده شــماره 9806215- بدین وســیله به خانم فاطمه طاس العرفا 
ساکن اصفهان- خیابان کاوه- خیابان باهنر- کوى گلستان- بن بست الله- پالك 
81 که ابالغ واقعى میسر نگردید ابالغ مى شود که خانم نفیسه رجبعلى جهت وصول 
مهریه خود (وصول کل مهریه شــامل 1. هدیه یک جلد کالم ا... مجید دویست هزار 
ریال 2. مهرالسنه حضرت زهرا (س) دویست و شصت و دو ریال و نیم 3. بهاى طاقه 
شال ترمه و هزینه یک ســفر حج عمره و یکصد و ده شاخه گل رز قرمز جمعا به مبلغ 
شــانزده میلیون یکصد هزار ریال 4. ســکه تمام بهار آزادى دویست عدد 5. طالى 
ساخته شده 18 عیار دویست مثقال) به استناد سند ازدواج 9576 مورخ 1386/02/26 
دفترخانه 186 ازدواج اصفهان علیه آقاى محسن آقاجان اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9806215 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مامور پست، 
امکان ابالغ واقعى اجراییه به شما میسر نگردیده اســت لذا بنا به تقاضاى بستانکار 
طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان 
امروز آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت. م الف:  837585 زهرا یعقوبى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/2/312
ابالغ راى 

راى قاضى شورا - شــماره پرونده 97 / 684 ش 11 ح شــماره دادنامه 159 – 28 
/98/3 درخصوص دعوى آقاى ســعید عارفیان  فرزند مصطفى به نشــانى شاهین 
شهر خ عطار 4 شــرقى پ 91 به  طرفیت خوانده خانم شــهربانو میرساالرى بخش  
فرزند یداله مجهول المکان  به خواســته مطالبه وجه دو فقره چک به شــماره هاى 
738559 مورخ 27/ 9 / 95 و 838560 مورخ 27 / 11 / 95 عهده بانک سپه خرازى 
جمعا به میزان یازده میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام کلیه خســارت ناشــى از 
تاخیر تادیه و کلیه خسارت ناشى از هزینه دادرسى گردشــگار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید . با 
توجه به جمیع محتویات پرونده و نظر به اینکه اصل ســند تجارى در ید دارنده چک 
حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور بر اشتغال ذمه وى دارد و نظربه اینکه ازناحیه 
خوانده دلیلى که حکایــت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیــده فلذا با توجه به 
نظریه مشورتى اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخ و با احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب بقاى دین و مســتندات به ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف مواد 310 
و 311 و 313 قانون تجارت و تبصرهاى الحاقى مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرســى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 000 / 500 / 11 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ750 /143 ریال بابت هزینه دادرســى  و مبلغ 000 / 195 ریال بابت 
الصاق تمبر به دادخواست و ضمائم ان و خسارت تاخیر تادیه از تناریخ سررسید چک 

95/9/27 و 27 /95/11 لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى از سوى بانک 
مرکزى که محاسبه آن با اجراى احکام مدنى شوراى حل اختالف مى باشد است در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى  غیابى و مدت بیست روز  پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى 
حقوقى شاهین شهر اســت835661/م الف . قاضى شــعبه 11حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر - وحید هادى2/313 
اخطار اجرایى

محکوم علیه کامــران قنبرى فرزند خســرو مجهول المکان و محکوم له ســعید 
عارفیان فرزند مصطفى بنشانى شاهین شهر خیابان عطار فرعى 4 شرقى پ91 به 
موجب راى شماره 824 تاریخ 20 / 12 / 97 حوزه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 000 / 800/ 
24 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 475 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر  و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره 
اجراى احکام از تاریخ صدورچک 10 / 9 / 90 و 15 / 8 / 90 لغایت زمان پرداخت در 
حق محکوم له و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت هزینه 
دادرســى و هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه اســت ماده 34 قانون 
اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   
835918 /م الف.  مجتبى رضوانى  -  قاضى شعبه دهم  حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/2/314 
اخطار اجرایى

محکوم علیــه مهدى کاظمــى فرزند محمد مجهــول المکان و محکوم له ســعید 
عارفیان فرزند مصطفى بنشانى شاهین شــهر خیابان عطار فرعى 4 شرقى پ91 به 
موجب راى شــماره 1 تاریخ 20 / 1 / 98 حوزه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000/ 12 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 000 / 150 ریال هزینه دادرسى  و مبلغ 000 / 290 
ریال هزینه الصاق تمبر  و پرداخت خســارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام از تاریخ صدورچک 30 / 7 / 90 و 30 / 8 / 90 
و 90/9/30لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرسى و هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم 
علیه اســت ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا 
اعالم نماید   835921 /م الف.  قاضى شــعبه یازدهم  حقوقى شــوراى حل اختالف 

شاهین شهر/2/315 
مفاد آرا

آگهى ابالغ مفــاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت

1.برابر راى شــماره 139860302177000894 مورخه 1398/09/30هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى حسن شفیعى علویجه فرزند حیدربشــماره شناسنامه 5588 نجف آباد و شماره 
ملى 1090512953 در ششدانگ یکباب خانه  قســمتى از پالك 4708 فرعى واقع 
در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 395/77 مترمربع انتقالى از 

مالکین رسمى حسین زمانى علویجه محرز گردیده است.
2.برابر راى شــماره 139860302177001259 مورخه 1398/12/05 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم زهرا کریمى علویجه  فرزند تقى بشــماره شناســنامه 74  نجف آباد و شــماره 
ملى 1092023763  در ششــدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 4949  فرعى واقع 
درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 238/80 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى محمد رضا کریمى علویجه محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 139860302177000895 مورخه 1398/09/30 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى غالمرضا نعمت الهى  فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 189  اصفهان و شماره 
ملى 1284987280  در ششــدانگ یک درب باغ ششدانگ  پالك 900  فرعى واقع 
درهســنیجه 2 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 2300 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى احمد کالنترى دهقى  محرز گردیده است.
4-برابر راى شماره 139860302177001200 مورخه 1398/11/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى على رضا شفیعى علویجه   فرزند نادعلى بشماره شناسنامه 54  نجف آباد و شماره 
ملى 1092014772  در ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله قسمتى از پالك  762  
فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 100/05 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى منوچهر رشیدى علویجه محرز گردیده است.
5- برابر راى شــماره 139860302177001201 مورخه 98/11/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى على رضا شــفیعى علویجه   فرزند نادعلى بشماره شناســنامه 54  نجف آباد و 
شماره ملى 1092014772  در ششــدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 762  فرعى 
واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 207/15 مترمربع انتقالى 

از مالک رسمى آقاى منوچهر رشیدى علویجه  محرز گردیده است.
6- برابر راى شماره 139860302177001203 مورخه 1398/11/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى حمید شفیعى علویجه   فرزند محمد آقا بشماره شناسنامه 77  نجف آباد و شماره 
ملى 1092030700  در ششــدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 3167  فرعى واقع 

درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 325/30 مترمربع انتقالى از 
مالک رسمى آقاى على شفیعى علویجه محرز گردیده است.

7- برابر راى شماره 139860302177001204 مورخه 1398/11/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم زهرا کریمى علویجه  فرزند جعفر بشماره شناسنامه 29  نجف آباد و شماره ملى 
1091982589  در ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصله قسمتى از پالك 785  فرعى 
واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 299/40 مترمربع انتقالى 

از مالک رسمى خانم فاطمه شفیعى علویجه محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 139860302177001261 مورخه 1398/12/06 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى على ســلطانعلى  فرزند مهدى بشماره شناســنامه 1822  تهران و شماره ملى 
0043944876  در ششدانگ یکبابخانه قســمتى از پالك 285  فرعى و ششدانگ 
پالك 286 فرعــى  واقع درعلویجــه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 
336/92 مترمربع انتقالى از مالکین رســمى محمد عزیزى علویجه و خانم معصومه 

زمانى و خانم ام نسا میرزایى علویجه و على عزیزى علویجه محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز 
منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول:شــنبه 1399/02/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
دوشنبه 1399/02/22 - 818616/م الف کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت 

-سید روح اله موسوى/2/103
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون 

تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

برابــر آراء صادره هیئــت موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان 
و امالك مــورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبــت به فاصله 
15 روز در روزنامــه هاى نصف جهان و رویداد پارســى آگهى مى شــود در صورتى 
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند 
، مى تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مــدت 2 ماه اعتراض خــود را به اداره 
ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رســید ، ظرف مدت یــک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مرجع صالح قضایــى تقدیم نمایند .

 بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد .

1 - راى شماره 139860302015001516 مورخ 1398/12/07  زهرا ناصرى فرزند 
محمد على نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1340,94 مترمربع پالك 3 
فرعى از 168- اصلى واقع در وشمندجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى حیدرعلى بهادرانى باغبادرانى .
2 - راى شــماره 139860302015001517 مورخ 1398/12/07  محمد سلیمانى 
بیستگانى فرزند حفیظ اله نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک بابخانه به مساحت 
186,92 مترمربع مفروز از پالك 143 فرعى از 339- اصلى واقع در بیستجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالجبار موذنى .
3 - راى شــماره 139860302015001518 مورخ 1398/12/07  گل بس رجبى 
بیستگانى فرند عباسقلى نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک بابخانه به مساحت 
186,92 مترمربع مفروز از پالك 143 فرعى از 339- اصلى واقع در بیستجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالجبار موذنى .
4 - راى شــماره 139860302015001519 مورخ 1398/12/07  زهرا برزیکرى 
ریزى فرزند علیرضا نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 231,62 مترمربع 
مفروز از پالك 107- اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
5 - راى شماره 139860302015001547 مورخ 1398/12/14  خدایار علیرضائى 
چمگردانى فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 243,64  مترمربع 
مفروز از پالك 146 فرعى از 103- اصلــى واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان 

که شخص متقاضى مالک رسمى پالك فوق مى باشد .
6 - راى شماره 139860302015001548 مورخ 1398/12/14  جعفر على مرادى 
چمگردانى فرزند خدارحم نســبت به ششــدانگ مجتمع گردشــگرى به مساحت 
2081,35 مترمربع مفــروز از پالك 104,2- اصلى واقع در حســین آباد زاینده رود 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد على معظم .

7 - راى شماره 139860302015001550 مورخ 1398/12/14  جعفر على مرادى 
چمگردانى فرزند خدارحم نسبت به ششــدانگ باشگاه پرورش اسب و سوارکارى به 
مساحت 2323,61 مترمربع مفروز از پالك 104,2- اصلى واقع در حسین آباد زاینده 
رود بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى محمد على 

معظم .
8 – راى شماره 139860302015001551 مورخ 1398/12/14  سمیرا موسویان 
فرزند سید رضا نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 177,50 مترمربع مفروز 
از پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
9 - راى شماره 139860302015001552 مورخ 1398/12/15  منیژه صالحى چم 
یوسفعلى فرزند جمال نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 93,92 مترمربع 
مفروز از پالك 107- اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
10 - راى شــماره 139860302015001553 مورخ 1398/12/15  على صادقى 
ریزى فرزند محمد نســبت به ششدانگ یک بابخانه به مســاحت 164,76 مترمربع 
مفروز از پالك 107- اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
11 - راى شماره 139860302015001554 مورخ 1398/12/15  شهربانو کاظمى 
فرزند محمد قاسم نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 182,76 مترمربع مفروز 
از پالك 106- اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى محمد پناهى ریزى .
12 - راى شــماره 139860302015001555 مورخ 1398/12/15  امراله نمازى 
ریزى فرزند اسماعیل نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 
288,87 مترمربــع مفروز از پــالك 107- اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
13 - راى شــماره 139860302015001556 مورخ 1398/12/15  فاطمه سلیمى 
فرزند محمد نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 288,87 
مترمربع مفروز از پالك 107- اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
14 - راى شــماره 1398603020150015575 مورخ 1398/12/15  امراله نمازى 
ریزى فرزند اسماعیل نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 
182,14 مترمربــع مفروز از پــالك 107- اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
15 - راى شــماره 139860302015001556 مورخ 1398/12/15  فاطمه سلیمى 
فرزند محمد نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 182,14 
مترمربع مفروز از پالك 107- اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
16 - راى شماره 139860302015001559 مورخ 1398/12/17  ابراهیم کاظمى 
زرد خشوئى فرزند خیراله نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 168,40 مترمربع 
مفروز از پالك 373- اصلى واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى احمد کریمى .
17 - راى شــماره 1399603020150000060 مورخ 1399/01/26  سعید نجارى 
ریزى فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 200,87 مترمربع مفروز 
از پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
18 - راى شماره 1399603020150000062 مورخ 1399/01/26  على معین فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مســاحت 165,05 مترمربع مفروز از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
19 - راى شــماره 1399603020150000064 مورخ 1399/01/26  زهرا یاریان 
فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 136,76 مترمربع مفروز 
از پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز یکشنبه  مورخ 1399/02/07

تاریخ انتشــار نوبت دوم : روز دوشــنبه مورخ  1399/02/22                                
م الف:823677    مصطفى شمسى – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك لنجان /2/140

اخطار اجرایى
محکوم علیه ســعید صدریه فرزند رضا مجهول المکان و محکوم له ســعید عارفیان 
فرزند مصطفى بنشانى شاهین شهر خیابان عطار فرعى 4 شرقى پ91 به موجب راى 
شماره 749 تاریخ 23 / 11 / 97 حوزه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر محکوم علیه محکوم اســت محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ 000 / 400/ 20 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 000 / 675 /1ریال هزینه 
دادرســى و الصاق تمبر و پرداخت خســارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاسبه دایره اجرا احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ 
سررســید چکها 2 / 8 / 87 – 87/7/4 – 87/9/4 � 87/9/4  تا زمان وصول در حق 
محکوم له و پرداخت هزینه دادرســى و هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم 
علیه اســت ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا 
اعالم نماید   835912 /م الف.  مجتبى رضوانى-  قاضى شعبه 10حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/2/325
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1 – شــاهین لیورشوشــترى فرزند منصور2 – افشین سید محمدى 
مجهول المکان و محکوم له ســعید عارفیان فرزند مصطفى بنشــانى شاهین شهر 
خیابان عطار فرعى 4 شرقى پ91 به موجب راى شماره 25 تاریخ 24 / 1 / 98 حوزه 
هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیه محکوم 
اســتمحکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلــغ 000 / 000/ 14 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 000 / 175ریال هزینه دادرســى خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 539362 -  31 / 2 / 94 تا زمان وصول در حق محکوم له و پرداخت 
هزینه دادرســى و هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه اســت ماده 34 
قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   
835815 /م الف.  حبیب اسالمیان-  قاضى شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/2/326 

آگهى انحالل
شرکت به فن پاالیش امیرکبیر شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 37159 
و شناســه ملى 10260547201 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
فوق العــاده مــورخ 1399/02/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شــرکت 
فوق منحل گردید و کورش سلیمانى به 
کدملى1286897653به عنوان مدیر 
تصفیه براى دو سال انتخاب گردید .و 
ادرس شرکت منحله در تصفیه اصفهان 
اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
رزمنــدگان ، کوچه شــادمان ، کوچه 
شمیم ، پالك 9 ، طبقه همکف کدپستى 
8139864411 میباشد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (837492)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى طاق فیروزه اى پارس سهامى خاص به شــماره ثبت 60349 و شناسه ملى 14007539271 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1399/02/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى صادقى اسکندرى بشماره ملى 1159571503 بعنوان رئیس هیات مدیره و مجتبى 
خسروى فارسانى بشماره ملى 4679390921 بعنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره و معصومه اصغریان دستنائى بشماره ملى 3540012303 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره و سمیه طاهرى بشــماره ملى 4689787980 به سمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است .ضمنا مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (837505)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى طاق فیروزه اى پارس سهامى خاص به شماره ثبت 60349 و شناســه ملى 14007539271 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/02/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : معصومه اصغریان دستنائى به کدملى 3540012303و مهدى صادقى 
اسکندرى به کدملى 1159571503و مجتبى خسروى فارسانى به کدملى4679390921 و سمیه طاهرى به کدملى 4689787980 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزبه طاهرى اله کوهى به کدملى 4680059788و محمد طاهرى اله کوهى به 
کدملى4680157208بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (837507)
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برخى افراد با افراط در خوردن مواد مضر به ویژه شــیرینى 
جات در وعده هاى غذایى افطار و ســحر، نــه تنها به بدن 
خود کمک نمى کنند، بلکه باعث به خطر افتادن ســالمت 

خود مى شوند.
فرزانه خدایى منش، کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانى 
گفت: زولبیا و بامیه یکى از خوراکى هاى محبوب و در عین 
حال پر ضرر در ماه مبارك رمضان است که مصرف آن در 

بین مردم مخصوصاً روزه داران رواج دارد. زولبیا از موادى 
نظیر نشاسته، شکر فراوان و ماست تهیه شده که در روغن 
سرخ و در شیره غوطه ور مى شود که با مصرف آن چیزى جز 

کالرى زیاد وارد بدنمان نکرده ایم.
او افزود: این موارد درباره  بامیه نیز صدق مى کند. قند موجود 
در زولبیا و بامیه بسیار باال بوده و حاوى قند ساده است که به 
سرعت شکسته شده و وارد سلول هاى بدن مى شود در نتیجه 

باعث افزایش ناگهانى قند خون و انسولین در بدن مى شود.
خدایى منش ادامه داد: در تهیه زولبیا و بامیه از روغن جامد 
حاوى اسیدهاى چرب با ترانس باال استفاده شده که مصرف 
آن باعث گرفتگى عروق، بیمارى هاى قلبى، باال رفتن قند 
خون، باال رفتن چربى و فشار خون و در نهایت سکته قلبى 
مى شــود. او گفت: به طور کلى از مضرات خــوردن قند و 
شکر مى توان به کاهش هورمون رشــد، کاهش عملکرد 

آنزیم ها، سرگیجه و خواب آلودگى، تضعیف سیستم ایمنى 
بدن، کاهش تمرکز، افزایش اضطراب، افزایش ریسک ابتال 

به انواع سرطان ها اشاره کرد.
خدایى منش در پایان تأکید کرد: سعى کنید در ماه مبارك 
رمضان قندهاى سالم شــامل انواع میوه هاى خشک مانند 
خرما، تــوت، انجیر، مویــز و... را جایگزین شــیرینى ها و 

دسرهاى تهیه شده با قند و شکر کنید.

بالهایى که مصرف زولبیا و بامیه سرتان مى آورد

زلزله قابل پیش بینى نیســت اما با رعایت دستور هاى ایمنى 
پیش از وقوع زلزله مى توان از خطر ها و آســیب هاى ناشى از 

زلزله جلوگیرى کرد.
شرط مهم براى باال رفتن شانس زنده ماندن در حوادثى مثل 
زلزله، حفظ خونســردى و انجام برخى دستورالعمل هاست. 

بهترین اقدام پناهگیرى است.
- اگر میز یا نیمکت محکمى در نزدیک شما نیست، به حالت 
چهاردست و پا حرکت کنید و کنار یک دیوار داخلى قرار بگیرید.

- هرگز کنار شیشه، پنجره، در هاى خروجى، دیوار هاى خارجى 
و هرچیزى که ممکن است ســقوط کند مانند لوستر، اشیاى 

آویزان یا تزیینات منزل قرار نگیرید.
- چنانچه در نقاط ایمن قرار دارید، نوزادان و اطفال را در قسمت 

داخل شکم خود قرار دهید و سر و روى آنها را بپوشانید.
- اگر درمعرض خطر اشیایى که ســقوط مى کنند، هستید و 
مى توانید بدون آنکه خطرى شما را تهدید کند، حرکت کنید؛ 
براى محافظت بیشتر به حالت چهار دست و پا حرکت کنید و در 

زیر یک میز با نیمکت محکم قرار بگیرید.
- اگر در آشپزخانه یا موتورخانه شوفاژ هستید، فوراً خارج شوید.
- اگر زیر آوار گیر افتاده اید، دهان خود را با یک پارچه بپوشانید 
و با تولید صدا از طریق ضربه وارد کردن، دیگران را با خبر کنید.

- براى محافظت در برابر اشیاى پرتاب شده با بازوان خود سر 
و گردنتان را بپوشانید.

- در چهارچوب در ها قرار نگیریــد، چون نمى توانید در مقابل 
اشیاى پرتاب شده از شما محافظت کند.

- بــه هیچ وجــه از آسانســور اســتفاده نکنید. اگــر داخل 
آسانسورهستید ســریعًا در اولین توقف از آن خارج شوید. اگر 
در راه پله بودید و فرصت خروج نداشتید، سریع در پاگرد قرار 

بگیرید و در حالت نشسته سر خود را با دست بگیرید.
-  براى اینکه زلزله شــما را زمین نزنــد، روى زانو هاى خود 

بنشینید.
- همانجا که پناه گرفته اید، بمانید تا لرزه ها تمام شود و به هیچ 

وجه جابه جا نشوید.
-  اگر در رختخواب هستید، زیر اشیایى مانند لوستر قرار دارد، 

فوراً جابه جا شده و به نزدیک ترین محل امن پناه ببرید.
 اگر بیرون ساختمان هستید؛

-  بنشینید و مراقب سر و گردن خود باشید.
- از ساختمان ها، کابل برق، دودکش و هر چیزى که ممکن 

است روى شما بیافتد، دورى کنید.
- از ورود به ساختمان ها دورى کنید و مراقب آوار و شیشه هاى 

شکسته باشید.
-  در کوچه ها و خیابان ها تجمع نکنید و راه عبور وسایل نقلیه 

امدادرسان را باز نگه دارید.
اما چه کار هایى را بعد از زلزله نباید انجام دهیم؛

-  اگر شــیر گاز را قبًال بســته بودید، آن را باز نکنید. کبریت، 
فندك و وسایل آتش زا را استفاده نکنید.

- بدانید که گروه هاى امدادى مانند آمبوالنس ممکن است به 
سرعت خود را به شما نرسانند.

- به افراد مصدوم کمک کنید. فراموش نکنیم بعضى از افراد 
کمک هاى ویژه نیاز دارند، مانند کودکان و سالمندان.

- افرادى که به شدت آســیب دیده اند را از جاى خود حرکت 
ندهید زیرا ممکن است صدمات جدى ترى به آنها وارد شود.

- دارو هاى ریخته شده، نفت، بنزین و مایعات قابل اشتعال را با 
احتیاط کامل پاك کنید.

- در صورت استنشاق بوى گاز یا بخارات مواد شیمیایى دیگر، 
محل را ترك کنید.

همواره از بهار به عنــوان فصل طراوت و بیــدارى طبیعت 
یاد مى شود اما بیشــتر مردم در این فصل به جهت تغییرات 

بیولوژیک بدن دچار اختالل خواب از نوع پرخوابى مى شوند.  
بهار،  نخستین فصل در گاهشمارى خورشیدى و دومین فصل 
در گاهشمار میالدى محسوب مى شود و در نیمکره شمالى 
زمین، این فصل منطبق با ماه هاى فروردین، اردیبهشــت 
و خرداد به شــمار مى رود و با توجه به اینکــه بهار بعد از ایام 
سرد و یخبندان فصل زمستان فرا مى رسد، بسیارى از مردم 
این فصل را بیدارى دوباره طبیعت جاندار از خواب زمستانى 

عنوان مى کنند. 
یک روانشناس بالینى گفت: خواب آلودگى در فصل بهار شایع 
و تا حد زیادى طبیعى است و در اکثریت موارد با گذشت فصل، 
این عارضه از بین مى رود. گرچه تغییرات خلق و خواب آلودگى 
و خستگى در برخى موارد مى تواند جزء دسته اختالالت خلقى 

از نوع افسردگى فصلى باشد که نیاز به درمان ویژه دارد.
ســارا اکبرزاده با بیان اینکه برخى افراد در فصل بهار با وجود 

استراحت کافى باز هم احســاس خواب آلودگى مى کنند و یا 
اینکه با چند ســاعت پیاده روى در طبیعــت و انجام فعالیت 
مختصر ضمن احساس خستگى شدید و نیاز مفرط به خواب و 
استراحت دارند، اظهار کرد: در این ایام به علت افزایش طول 

روز و تابیدن بیشتر خورشید، این وضعیت ایجاد مى شود.
وى تصریح کرد: در فصل بهار ســاعت بیولوژیک یا محیط 
زیست بدن فرد یا افراد که با ساعت هاى طوالنى شب تنظیم 
شده، نمى تواند با طوالنى شدن روز هماهنگ شود و انرژى آن 
به سرعت تحلیل مى رود، بنابراین این عده به اختالل خواب 

از نوع پرخوابى مبتال مى شوند.
این روان درمانگر افزود: این تغییرات فصلى بر روى سالمندان 
و افراد داراى مشکالت قلبى-عروقى و مغزى و یا حتى افراد 
دچار خستگى مزمن، افرادى که کار فکرى زیاد و تحرك بدنى 

کم دارند، بیشتر تأثیرگذار است.
اکبرزاده گفت: براى مقابله با خواب آلودگى بهارى تا جایى که 
مى توان خواب کافى و منظم شبانه و نه بیش از حد داشت زیرا 

هر قدر فرد بیشتر بخوابد، به همان اندازه احساس کسالت و 
خواب آلودگى مى کند.

وى گفت: شستن دست و صورت بعد از بیدار شدن از خواب با 
آب سرد،  مدت 15 الى 30 دقیقه خواب میان روز،  تحرك بدنى 
کافى و پیاده روى، حمام آب گرم قبل از خواب جهت شل شدن 
عضالت و خواب عمیق و راحت و دوش آب ولرم پس از خواب 
در جهت رفع خواب آلودگى و کسالت مى تواند تا حدودى از 

ابتال به پرخوابى جلوگیرى کند.
این روانشــناس بالینى افزود: مصرف حداقل چربى، لبنیات 
و شیرینى،  میوه و ســبزیجات، چاى و قهوه به میزان کافى، 
غذاهاى آهن دار و مصرف صبحانه کامل و سرشار از پروتئین 

از ابتال به اختالل خواب آلودگى مى کاهد.
وى با بیان اینکه پرورش گل و گیاه و یا همزیستى با گیاهان 
در رفع این بیمارى موثر است،  افزود: در صورت شدید بودن و 
یا ادامه یافتن عالئم و افت کیفیت زندگى، حتماً فرد باید براى 

بررسى اختالل افسردگى به روانپزشک مراجعه کند.

چگونه از زلزله
 جان سالم به در ببریم؟

علت پرخوابى در بهار چیست؟

ر

کفش پاشنه بلند بین خیلى از خانم ها محبوب است اما از عوارض آن بى 
خبر هستند. کفش پاشنه بلند ضرر دارد.

اســتفاده از این گونه کفش ها در طوالنى مدت، تاندون آشیل یعنى بافت 
اتصال دهنده استخوان پاشنه و ماهیچه ساق پا را کوتاه مى کند. با گذشت 
زمان، این وضعیت منجر به گرگرفتگى ســاق پا مى شود و عارضه خار 

پاشنه را تشدید مى کند.
با کفش هاى پاشنه بلند، پاشنه شــما رو به باال قرار مى گیرد و عضالت 
پاشنه پا و خود پا به تنش مى افتند. اگر این تنش دایمى باشد، در عملکرد 
طبیعى رگ هاى خونى اختالل ایجاد مى شود. در نهایت رگ هاى خونى 

آسیب دیده، منجر به واریس در پاهاى شما خواهند شد.
با پوشیدن این کفش هاى شیک آزاردهنده، لگن به سمت عقب متمایل و 
باعث مى شود تعادل ناحیه کمر به هم بخورد و فشار غیرمتعادلى به ستون 

فقرات وارد شود که نتیجه آن چیزى جز درد کمر نخواهد بود.
بهتر است در استفاده بیش از حد از این کفش ها، محدودیتى ایجاد کنید. 
پاشنه هاى بلند براى انجام همه فعالیت هاى روزانه و پرتحرك مناسب 
و راحت نیستند. فشار در انگشتان پا باعث مى شود که پاهاى شما حرکت 
طبیعى خودش را نداشته باشد و در صورت تداوم، امکان رگ به رگ شدن 

پاها وجود دارد. این رگ به رگ شدن ممکن است با فیزیوتراپى بهبود پیدا 
کند اما در موارد شدیدتر نیاز به جراحى هاى پیچیده تر دارد.

کفش هاى پاشنه بلند و نوك تیز، ساختار مفصل را در داخل انگشت شست 
تغییر مى دهد و ناخن هاى تان را بدفرم مى کند و باعث مى شود مفصل 
بزرگ تر از حد معمول باشد. موقع پوشیدن این کفش ها، جاى انگشتان پا 

تنگ  و در طوالنى مدت، انگشتان کج مى شود.
استفاده مداوم از کفش پاشنه بلند وضعیت بدن شما را تغییر مى دهد و این 
تغییرات در ناحیه باسن و ستون فقرات بسیارجلب توجه مى کند و باعث 
مى شود بدن فرسوده تر به نظر برسد و نحوه راه رفتن غیرطبیعى باشد. راه 
رفتن غیرطبیعى در طول زمان مى تواند منجر به آسیب استخوان و اعصاب 

در مناطق مختلف بدن شود.
پیشنهاد مى شــود براى اســتفاده روزمره و همیشگى، 

کفش هاى تخت طبى و اســتاندارد بپوشید و این 
آزاردهنده هاى زیبــا را فقط در روزهاى خاص 
و مدت زمان کوتاه یعنى کمتر از ســه ساعت 
اســتفاده و دقت کنید پاشــنه آن از 2 سانت 

بیشتر نباشد.

شــیوع کروناویروس جدید و همه گیرى بیمارى کووید-19 
بیشتر مردم جهان را خانه نشین کرد، باعث شد افراد از دوستان 
و خانواده هاى خود دور شوند و عده قابل توجهى از مردم دنیا 
را نیز گرفتار مشــکالت اقتصادى کرد. درحالى که بسیارى 
از افراد توانســته اند با این بحران کنار آیند، کارشناسان ابراز 
نگرانى کرده اند که با ادامه یافتــن تهدید بیمارى کووید-19 
تاب آورى روانى و عاطفى افراد به تدریج فرسوده شود. در این 
شرایط ضرورى است تا افراد از این موضوع آگاهى پیدا کنند 
که احساس استرس و اضطراب ناشى از شیوع کروناویروس 
در آنها در چه مرحله اى قرار دارد و آیــا از این نظر در وضعیت 

خطرناکى هستند؟
شبکه خبرى CNN در گزارشــى به نشانه هایى اشاره کرده 
که بر اساس آنها مى توان نسبت به وخامت وضعیت استرس 
و اضطراب ناشى از شــیوع کروناویروس در خودمان آگاهى 

پیدا کنیم.
خواب بى کیفیت

زمانى که کابوس شــبانه متداول شود و کیفیت خواب به طور 
مداوم نامطلوب باشد اولین نشانه اى به حساب مى آید که حاکى 
از ضرورت توجه به بهبود سالمت روان است. خواب بى کیفیت 
مى تواند به اضطراب منجر شود و همچنین اضطراب مى تواند 

با تأثیر منفى بر کیفیت خواب همراه باشد.
تمرکز بر اخبار منفى

محدودیت در ترددها و خوددارى از ارتباط گرفتن با دوستان و 
آشنایان موجب شده تا افراد، بیشتر وقت خود را در شبکه هاى 
اجتماعى و به پیگیرى اخبار در رسانه هاى مختلف بگذرانند. 
درصورتى که فرد تمام روز خــود را به پیگیرى اخبار مرتبط با 
شیوع کروناویروس و آنچه در آینده رخ خواهد داد اختصاص 
دهد،  این وضعیت مى تواند نشانه اى از به خطر افتادن سالمت 

روان باشد.
از دست دادن عالقه

یکى دیگر از نشانه هاى نامطلوب بودن وضعیت سالمت روان، 
نداشتن شوق و انگیزه براى برقرارى ارتباط با دوستان و اعضاى 

خانواده است.
احساس درماندگى و اضطراب فلج کننده

به گفته کارشناســان اگر تهدید فعلى بیمــارى کووید-19 
احســاس ناامیدى و درماندگى مثًال در مواجهه با خشــونت 
خانگى یا از دست دادن انگیزه و هدف پس از اخراج از محل کار 
به همراه داشته باشد مى توان از آن به عنوان نشانه اى نگران 

کننده یاد کرد.
فکر خودکشى

ناامیدى و احساس اضطرابى که باعث شود افراد به خودکشى 
فکر کنند نشانه اى جدى از نامطلوب بودن وضعیت سالمت 
رواِن آنها و تأکیدى بر ضرورت درخواست کمک از متخصصان 

است.

عالئم بیمارى کووید- 19 متعدد اســت امــا کدامیک از این 
نشانه ها حاکى از شــدت این بیمارى و ضرورت مراقبت هاى 

فورى از بیمار است؟
متخصصان دانشکده پزشکى هاروارد فهرستى از عالئم جدید 
بیمارى کووید- 19 را بر اساس بازبینى اطالعات بیش از 1000 
بیمار که به دلیل مشکالت تنفسى تحت مراقبت قرار گرفته 

بودند، ارائه کردند.
به گفته آنها تب ضرورتاً نشانه اى از بیمارى کووید- 19 نیست. 
اغلب افرادى که با عالئم تنفســى روانه بخش مراقبت هاى 
ویژه بیمارستان ها مى شــوند دچار تب باال نیستند. همچنین 
عالئم دیگرى وجود دارد که بیشــتر به بیمارى کووید- 19 

اختصاص دارد.
این متخصصان تأکید کردند: بیمارى کووید- 19 ممکن است 
با سرفه بدون تب، گلو درد، اسهال، درد شکم، سردرد، بدن درد، 
کمردرد و احساس خستگى شروع شود. این بیمارى همچنین 

مى تواند با بدن درد شدید و خستگى زیاد همراه باشد.
یکى دیگر از عالئم کلیدى این بیمارى از دســت دادن حس 
بویایى در چند روز نخســت شــروع بیمارى باشد. همچنین 
یکى از نشــانه هاى کووید- 19 کــه آن را از آنفلوآنزا و دیگر 
بیمارى هاى تنفسى مجزا مى کند، تنگى نفس شدید است. به 
گفته متخصصان در نوع شدید کووید- 19 تنگى نفس نشانه اى 
کلیدى در متمایز ساختن این بیمارى از دیگر بیمارى هاى شایع 

با عالئم مشابه است.
این متخصصان تأکید کردند تنگى نفس ناشى از کووید- 19 به 
تدریج و طى چند روز بروز پیدا مى کند. همچنین در این بیماران 
تنگى نفس با انجام فعالیت هاى بدنى همچون کارهاى روزانه 

تشدید مى شود.

پوشیدن کفش پاشنه بلند، ممنوع
ست با فیزیوتراپى بهبود پیدا 

چیده تر دارد.
ل را در داخل انگشت شست 
کند و باعث مى شود مفصل
ن کفش ها، جاى انگشتان پا

د.
ن شما را تغییر مى دهد و این 
رجلب توجه مى کند و باعث 
ه رفتن غیرطبیعى باشد. راه 
به آسیب استخوان و اعصاب 

همیشگى، 
 و این 

ص
ت 
ت 

چگونه اضطراب کرونایى را 
تشخیص دهیم؟

چه عالئمى نشان دهنده 
شدت بیمارى کرونا هستند؟



همــه چیــز در برابــر او خاشــع اســت و همــه چیــز بــه وجــود او قائــم اســت.
بى نیــاز کننده هــر بینوایى اســت و عزیز کننــده هر ذلیلــى اســت و نیرودهنده 
هر ناتوانى اســت و پناه دهنــده هر بى پناهى اســت. هر که ســخنى بر زبــان آرد، 
آواز او بشــنود و هــر کــه خاموشــى گزینــد، راز دل او بدانــد. هــر کــه زنــده 
باشــد، روزیش با اوســت و هر که بمیرد، بازگشــتش به اوســت. چشــم ها تو را 
ندیــده انــد کــه از تــو خبــر بــاز دهنــد و تــو موجــود بــوده اى پیــش از همــه 

موال على (ع)وصف کنندگانى که آفریده اى.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز هفدهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم اْهِدنى فیِه لِصالِِح األْعماِل واْقـِض لى فیِه الَحوائَِج واآلمال یا من ال یَْحتاُج الى 
التّْفسیر والسؤاِل یا عالِماً بما فى ُصدوِر العالَمین َصّل على محّمٍد وآلِه الّطاِهرین.

خدایا راهنمائیم کن در آن به کارهاى شایسته و اعمال نیک و برآور برایم 
حاجت ها و آرزوهایم اى که به تفسیر و سئوال نیاز ندارى اى داناى به آنچه 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىدر سینه هاى جهانیان است درود فرست بر محمد(ص) و خاندان پاکش.

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور

 اصالحیه بودجه سال   اصالحیه بودجه سال  13981398شهردارى دولت آبادشهردارى دولت آباد
خالصه کل بودجه وتعادل درآمدها و اعتباراتخالصه کل بودجه وتعادل درآمدها و اعتبارات

۷۴,۷۴۹,۰۰۰ 0 ۷۴,۷۴۹,۰۰۰ وظیفه خدمات ادارى 10000 ۳۰۵,۴۷۲,۱۰۰ ۲۲۳,۴۳۸,۸۰۰ ۸۲,۰۳۳,۳۰۰ درآمدهاى ناشى ازعوارض 
عمومى(درآمدهاى مستمر) 1000

۸۲,۰۵۶,۱۰۰ 0 ۸۲,۰۵۶,۱۰۰ وظیفه خدمات شهرى 20000 ۱۵,۳۹۰,۰۰۰ 6,866,000 8,524,000 درآمدهاى ناشى ازعوارض 
اختصاصى 2000

۲۰,۶۵۰,۰۰۰ ۲۰,۶۵۰,۰۰۰ 0 برنامه“برنامه ریزى توسعه 
شهرى” 31000 4,920,000 1,968,000 2,952,000 بهاءخدمات ودرآمدهاى موسسات 

انتفاعى شهردارى 3000

500,000 500,000 0 برنامه“هدایت ودفع آبهاى 
سطحى داخل شهرى” 32000 2,060,000 824,000 1,236,000 درآمدهاى حاصله ازوجوه واموال 

شهردارى 4000

۷۱,۱۵۰,۰۰۰ ۷۱,۱۵۰,۰۰۰ 0 برنامه“حمل ونقل وبهبود 
عبورومرورشهرى” 33000 ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ 0 کمکهاى اعطائى دولت وسازمانهاى 

دولتى 5000

500,000 500,000 0 برنامه“ایجادتاسیسات 
حفاظتى شهرها” 34000 ۱۵,۶۳۱,۰۰۰ ۱۰,۲۰۴,۴۰۰ 5,426,600 اعانات وهدایاودارائیهائى که 

بطوراتفاقى به شهردارى میرسد 6000

۱۱۲,۰۵۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۵۰,۰۰۰ 0 برنامه“بهبود محیط شهرى ” 35000 ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ 0 سایرمنابع تامین اعتبار 7000

4,400,000 4,400,000 0
برنامه“ایجاداماکن 

وفضاهاى ورزشى وفرهنگى 
وتوریستى  ”

36000 403,473,100 246,668,000 ۱۵۶,۸۰۵,۱۰۰ جمع کل هزینه هاي اداري و شهري و 
وظیفه عمران شهري  

6,600,000 6,600,000 0 برنامه“ایجادسایرتاسیسات 
وتسهیالت شهرى             ” 37000 هزینه از محل سایر اعتبارات     

8,700,000 8,700,000 0 برنامه “ ایجادتاسیسات 
درآمدزا” 38000    

موجودي آخر سال و اسناد علی 
الحساب جمع هزینه موجودي آخر 

سال
 

۲۲,۱۱۸,۰۰۰ ۲۲,۱۱۸,۰۰۰ 0 برنامه ”دیون پروژه هاي 
پیش بینی نشده“ 39000 403,473,100 303,301,200 100,171,900 جـــــــــــــــمع  

403,473,100 246,668,000 ۱۵۶,۸۰۵,۱۰۰
جمع کل هزینه هاي اداري 
و شهري و وظیفه عمران 

شهري
      

اعتبارات جاري و عمرانی به تفکیک وظائف و برنامه ها شماره 
طبقه 
جمع(هزار ریال)بندي

سهم اعتبارات 
عمرانی

(هزار ریال)
سهم اعتبارات 

جاري(هزار ریال) شــــــــــــرح شماره 
طبقه بندي جمع(هزار ریال) سهم اعتبارات 

عمرانی(هزار ریال)
سهم اعتبارات جاري

(هزار ریال) شــــــــــــرح


