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کرونا از طریق پوست منتقل مى شود؟گرد و خاك تا یک ماه آینده مهمان اصفهان است  نوید محمدزاده نابینا شدتکذیب شلیک قایق هاى سپاه به «کنارك» آقا جواد کارش درسته سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هر نوع ماسک را 
چند بار مى توان 

استفاده کرد؟

جزئیات احتکار 91 دستگاه خودرو در اصفهان
3

3

2

3

امسال 10 میلیون دوز 
واکسن آنفلوآنزا نیاز داریم

شهرك پوشاك  سبب کاهش 
قاچاق لباس مى شود

کرونا 95 درصد 
کارگاه هاى صنایع دستى 
اصفهان را تعطیل کرد

5

امسال حال 
تاالب ها خوب است 
به جز گاوخونى

کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت 
شهرستان کرمانشاه با هشدار نسبت به 
استفاده چندباره از ماسک هاى مختلف، 

گفت: هر نوع ماسک مدت زمان مصرف 
مشخصى دارد و نباید بیش از آن...

مدیــرکل دفتر حفاظــت و احیاى تــاالب هاى 
ســازمان محیط بــا اشــاره به اینکــه وضعیت 
تاالب هاى کویرى در اثر بارندگى هاى امســال 
مناسب است، گفت: علیرغم این شرایط همچنان 

تاالب گاوخونى آبگیرى مناسبى نشده است.
مسعود باقرزاده کریمى گفت: در اثر بارندگى هاى 
مناسب، تقریبًا تمامى تاالب هاى کشور آبگیرى 
شــده اند و امســال، ســال خوبى براى حیات 
تاالب هاى ایران است. وى اظهار کرد: 70 درصد 
تاالب بختگان پرآب شــده که این شرایط براى 

یک تاالب کویرى بسیار مطلوب است...

4

ضرر ضرر 22 میلیارد تومانى اصفهان میلیارد تومانى اصفهان
 از تعطیلى نقش جهان از تعطیلى نقش جهان

تیشه کرونا به ریشه صنعت گردشگرى تیشه کرونا به ریشه صنعت گردشگرى 

3

دادستان عمومى و انقالب استان تشریح کرد

پروانه معصومى:

ضعف فیلمنامه هاى 
پیشنهادى عصبانى ام 
مى کند

عبدا... کرمى: 

مدیریت وقت سپاهان را 
بخاطر هواداران تحمل کردم

عبدا... کرمى، فوتبال را از تیم بوتان دزفول آغاز کرد، سال 85 به 
تیم فوتبال فوالد خوزستان پیوست و از طریق محمد مایلى کهن 
به فوتبال ایران معرفى شد. وى سال 94-93 به سپاهان پیوست 

و پس از دو فصل حضور در این تیم...
3

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بیشترین روزه خوارى 
در حاشیه زاینده رود 

است 

معاون  ستاد امر به معروف و نهى از منکر
 استان اصفهان:

شرط تبدی ل وضعیت اصفهان از قرمز به سفید
3

حدادى فر:حدادى فر:

 رادو پرواز مى خواهد  رادو پرواز مى خواهد 
اما پروازى نیستاما پروازى نیست

آگهى مزایده عمومى

حسن حجتى-شهردار دولت آباد

شهردارى دولت آباد برخوار درنظر دارد نســبت به بهره بردارى (اجاره)
زیر پله هاى مجموعه ورزشى رسالت واقع در پارك معلم متعلق به شهردارى 

دولت آباد (به تعداد 5 باب)از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید.
مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه حراســت شــهردارى:روز سه شنبه 

مورخ1399/03/06
گشایش پاکات: روزچهارشنبه مورخ 1399/03/07

محل دریافت اسناد: دولت آباد-بلوار طالقانى
پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir تلفن:031-45822010

م.الف:834378

نوبت دوم

آگهى مناقصه عمومى

حمیدرضا فرهنگ-شهردارشاهین شهر

شهردارى شاهین شهر باستناد مجوز شماره 3059/ش مورخ 98/12/28شوراى 
محترم اسالمى شــهر در نظر دارد نســبت به خرید4/چهار دستگاه سرور

G۱۰-DL۳۸۰ با اعتبار اولیه9/000/000/000ریال اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذاوراق مناقصه مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد حسابدارى شــهردارى مراجعه و پیشنهاد هاى خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/03/17به دبیرخانه حراست 

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

م.الف:845302

نوبت اول
روزترین  به  با 

اخبار 

شماییم همراه 
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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: امسال 
به حدود ده میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا براى گروه هاى 
پرخطر نیاز داریم و تدابیر الزم براى تهیه واکسن ها از هم 
اکنون اندیشیده شده و مسئوالن مربوطه در حال تأمین 

و خرید هستند.
بهروز بنیادى گفت: به دلیل همزمانى آنفلوآنزا و کرونا، پاییز 
سختى را در پیش خواهیم داشت. از این رو باید فرصت را 

غنیمت شمرده و براى روزهاى سخت آماده شویم.
نماینده مردم کاشمر و بردســکن در مجلس دهم با بیان 
اینکه یکسان بودن روش هاى پیشگیرى از ابتال به کرونا و 
آنفلوآنزا، ایجاد تدابیر بهداشتى را راحت تر مى کند افزود: 

مشترك بودن بیمارستان هایى که این بیماران را پذیرش 
مى کنند، ریســک انتقال بیمارى و آلودگــى را افزایش 
مى دهد. از این جهت حتمًا باید بیمارستان هاى مجزایى 

براى این بیمارى ها در نظر گرفته شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: با توجه به 
اینکه تشخیص زودرس بیمارى کرونا در درمان و کنترل 
آن نقش مهمى دارد، تجهیز و توســعه آزمایشگاه هاى 
تخصصى تشخیص بیمارى کرونا ضرورى است، تأخیر 
در تشخیص بیمارى در فصل همزمانى کرونا و آنفلوآنزا، 
عواقب سختى را براى بیمارستان ها و بیماران به همراه 

خواهد داشت.

سخنگوى ارتش با تأکید بر عدم توجه مردم و رسانه ها به 
شایعات و موج سوارى رسانه هاى بیگانه و غیر رسمى گفت: 

تمام ابعاد حادثه شناور کنارك در دست بررسى است.
امیر سرتیپ تقى خانى گفت: هر اتفاقى که در حوزه هاى 
مختلف در کشورمان رخ مى دهد، بدیهى است که دشمنان 
ما ســعى دارند از آن سوءاســتفاده کرده و براساس این 

سوءاستفاده، اهداف خود را محقق کنند.
سخنگوى ارتش درباره یکى از این شایعات مبنى بر هدف 
قراردادن ناو «کنارك» توســط قایق هاى سپاه پاسداران، 
گفت: این صحبت یا صحبت هایى از این دســت، کامًال 
بى ربط هستند. اساسًا رســانه هاى ما نباید به این شایعات 

پرداختى که از ســوى معاندین طراحى و سیاســتگذارى 
مى شود و رســانه هاى معاند و بیگانه به آن دامن مى زنند، 
اهمیت بدهند چون واقعاً پرداختن به چنین موضوعاتى، به 
این معنا خواهد بود که واقعًا نظر ما جلب این شایعات شده 
است. به نظرم مردم عزیز ما و اصحاب رسانه هوشیارتر از 
آن هستند که توجهى به این شایعات بى اساس داشته باشند.

وى با بیان اینکه ابراز چنین اظهارات و شــایعاتى از سوى 
رسانه هاى معاند، کامًال طبیعى است، گفت: این رسانه ها 
در جایى بــه دنبال تضعیــف ارتش، در جایــى به دنبال 
تضعیف سپاه و در جایى دیگر در پى تضعیف وزارت دفاع 

هستند./1855

امسال 10 میلیون دوز واکسن 
آنفلوآنزا نیاز داریم

تکذیب شلیک قایق هاى سپاه 
به «کنارك»

تأثیر زلزله بر 
آتشفشان دماوند

   ایســنا | رئیس ســازمان مدیریت بحران 
کشــور درباره اینکه گفته مى شــود زلزله 5/1 
ریشترى اخیر دماوند سبب فعال شدن آتشفشان 
دماوند شده است، گفت: هرگونه فعالیت و رفتار 
قله آتشفشان دماوند به شــکل پیوسته از سوى 
کارشناسان و سازمان هاى مربوط بررسى شده 
و گزارش آن به شکل منظم به سازمان مدیریت 
بحران کشور ارائه مى شــود.  با استناد به همین 
گزارش ها نیــز باید تأکید کنم کــه درپى زلزله 
5/1 ریشترى بامداد جمعه در دماوند هیچ تغییر 
در رفتار آتشفشــان دماوند ایجاد نشده است و 
هرآنچه تحت عنوان فعال شدن آتشفشان دماوند 
و نظایر آن در فضاى مجازى منتشر شده، کذب 

است./1860

احتمال ابتالى مجدد
 فعالً نه

   ایســنا | مدیر بخش عفونى بیمارســتان 
مسیح دانشورى در رابطه با احتمال ابتالى مجدد 
بهبودیافتگان بیمارى کووید 19، گفت: بر اساس 
شواهد موجود اگر کسى مبتال شده و بهبود یافته 
اســت، در این دوره دیگر مبتال نخواهد شد. ولى 
اگر بیمارى از بین نرفته و در دوره بعدى مجدداً در 
مهر و آبان بروز کند، در صورت جهش و تغییر رفتار 
ویروس احتمال ابتالى مجدد بهبود یافتگان به نوع 

جهش یافته ویروس، وجود دارد./1861

احتمال وقوع
 زلزله شدیدتر 

   ایلنــا | رئیس سازمان پیشگیرى و مدیریت 
بحران شهردارى تهران در خصوص تحلیل پس 
لرزه هایى که در پى زلزله بامداد جمعه تهران رخ 
داد گفت: هیچ روش و تحقیقاتــى براى اینکه 
نشــان دهد، مى توان پیش بینــى از لرزه خیزى 
داشــت، وجود ندارد و تنها چیزى که مى بینیم، 
حرکات گســل و فعال بودن آن اســت که این 
احتمال را نشــان مى دهد، امــکان وقوع زلزله 
شــدیدترى وجود دارد و باید براى آن آمادگى 
داشت، اما اینکه بگویم این پس لرزه ها منجر به 
زلزله قوى ترى مى شود یا خیر را نه مى توان تأیید 

کرد و نه مى توان تکذیب کرد./1862

تماس ناگهانى وزیر  با 
خداداد!

   خبر آنالیــن | مصاحبه اى که مهاجم اسبق 
تیم ملى کرده بود، باعث شــد تا آذرى جهرمى 
شــخصًا با او تماس بگیرد. وزیر ارتباطات کًال 
چهره اى است که به فوتبال عالقه دارد. آذرى 
جهرمى توانســته رابطه خوبى هم با فوتبالى ها 
برقرار کند. او به تازگى بــه خداداد عزیزى هم 
زنگ زده تا شخصًا مشکلش را حل کند. ماجرا 
از این قرار اســت که اخیراً خداداد بــا روزنامه 
«خبرورزشى» مصاحبه مى کند و مى گوید در 
محلى که زندگى مى کنــد، موبایل خوب آنتن 
نمى دهد. همین مســئله باعث مى شود وزیر با 
او تماس بگیرد و قول دهد به زودى این مشکل 

را حل کند.

افزایش نرخ سکه
 ادامه دارد

   برترین ها | روز گذشته هم قیمت طال و سکه 
روند افزایشى داشته اســت. هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادى طرح جدید در جریان معامالت دیروز 
بازار آزاد تهران با قیمت هفت میلیون و 120 هزار 
تومان داد و ستد شد. نیم سکه سه میلیون و 750 
هزار تومان، ربع سکه دو میلیون و 50 هزار تومان و 
سکه گرمى هم یک میلیون تومان داد و ستد شد. 
همچنین قیمت هر گرم طالى 18 عیار 689 هزار 

تومان است.

خانه تکانى را ادامه دهید
   روزنامه جمهورى اســالمى | برکنارى 
وزیر صمت در عین حال که اقدامــى دیرهنگام بود و 
ماجراى عدم تصویب الیحه جدا شدن وزارت بازرگانى 
از صمت، سرانجام توانست رئیس جمهور روحانى را به 
این تصمیم درست برســاند، ولى باید آن را قدم اول در 
خانه تکانى دولت یازدهم دانســت...اگر رئیس جمهور 
روحانى همین قاطعیت قابل تقدیرى را که در مورد عزل 
وزیر صمت نشان داد، در کنار گذاشتن اعضاى منفعل 
اقتصادى دولت و اســتفاده از نیرو هاى کاردان و فعال 
و قاطع و مستقل نیز نشــان بدهد قطعًا در همین زمان 
باقیمانده، بر بحران موجــود غلبه خواهد کرد و کارنامه 

قابل قبولى از خود برجا خواهد گذاشت./1858

توافق با وزراى احمدى نژاد 
   ایسنا | نماینده تهران در مجلس یازدهم از تشکیل 
کمیته اى هفت نفره براى رســیدگى به موضوع انتخاب 
هیئت رییســه مجلس آینده خبر داد. علــى خضریان در 
حساب کاربرى خود در توییتر نوشت: « با توافق میان آقایان 
سیدمصطفى میرسلیم، حمیدرضا حاجى بابایى، على نیکزاد 
و سیدشمس الدین حسینى کمیته اى هفت نفره با سازوکار 
مشخص براى کمک به  وحدت جریان انقالب براى ریاست 
مجلس آینده تشکیل شد.   از جناب قالیباف نیز جهت حضور 
در این پروسه دعوت شده بود... و ایشان خودشان نپذیرفتند. 

این موضوع به معناى عدم نامزدى ایشان نیست.»

 اسپانسر اصولگرایان
   کافه سینما | رئیس اسبق صداوسیما، «کلید 
روحانى» را «اسپانسر اصولگرایان» در «پیروزى هاى 
سیاسى» دانســت. عزت ا... ضرغامى در توییتر نوشت: 
شاید کمتر کسى مانند روحانى به اصولگرایان خدمت 
کرده باشــد. معتقدم عملکرد او بزرگ ترین ضربه را به 
«اصالح طلبان» وارد کرده است. اصولگرایان نباید نقش 
اسپانسر خود را در پیروزى هاى سیاسى فراموش کنند. 
کلید روحانى بخت آنان را در مقابل اصالح طلبان باز کرد.

رئیس جمهور تذکر گرفت
   رکنــا | حســینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم 
شاهین شهر در مجلس شوراى اسالمى در تذکرى به 
رئیس جمهور خواستار حل مشــکالت مالى و حقوق 
کارکنان شوراهاى حل اختالف شــد. در تذکر حاجى 
دلیگانى آمده: حقوق ناچیز کارکنان زحمتکش اعضاى 
شوراهاى حل اختالف، شایسته آنها نیست. ضرورت دارد 
دستور فرمایید نسبت به رفع دغدغه دستمزد این عزیزان 

اقدام عاجل به عمل آورند./1859
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حیِم  ْحمِن الرَّ بِْسِم ا... الرَّ
«إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْیلَِه الَْقْدِر * َوَما أَْدَراَك َما لَْیلَُه الَْقْدِر *  لَْیلَُه 
الَْقْدِر َخْیٌر مِّْن أَلِْف َشْهٍر» (ســوره قدر، آیات 1 تا 3) «به 
درستى که ما قرآن را در شــب قدر نازل کردیم و تو چه 
مى دانى شــب قدر چیست؟ شــب قدر بهتر از هزار ماه 

است.»
 شب قدر چیست؟ 

شب قدر، از مباحث بســیار مهم در زندگى انسان است و 
هدف آن است که در چنین شبى انسان، هندسه وجودى 
خود را بشناسد، قدر به معناى تقدیر و اندازه گیرى است 
و در چنین شــبى انســان باید عالوه بر اعمال عبادى، 
ساعتى به تفکر بنشــیند بلکه قدر خود را بیابد و قیمت 

خود را بشناسد. 
امیرالمؤمنین (ع) در خصوص قدر و قیمت انسان 

فرموده اند: «انّه لیس النفسکم ثمن اال الجّنه، 
َفال تبیعوها اال بها» یعنى به درستى که براى 
جان هاى شما قدر و قیمتى نیست مگر به 
اندازه بهشت، پس حواستان باشد که آن را 

به کمتر از این قیمت نفروشید! 
جان انســان خیلى گرانبهاست و اگر انسان 
قدر و قیمت خود را بشناســد خداى متعال 

که خود خالق انسان است در عین 

حال بهترین خریدار است، چنانکه در سوره توبه آیه 111 
َ اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنِیَن أَنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهم  آمده است: «إِنَّ اهللاَّ
بَِأنَّ لَُهُم الَْجنََّه» یعنى بى تردید خــدا از مؤمنان جان ها و 
مال هایشــان را مى خرد و به آنها بهشت را عطا مى کند و 
در حقیقت فرمایش امیرالمؤمنین على (ع) اشاره به همین 
آیه شریفه دارد که اگر انســان با ایمان باشد، خود را ارزان 
نمى فروشد و مى داند که هیچکس جز خدا ارزش او را نمى 
داند و این خداست که حاضر است انســان را به باالترین 
قیمت بخرد، پس چرا تا وقتى خریــدارى مثل خدا وجود 
دارد انســان به دیگران رجوع کند، بهترین خریدار انسان 
خداست و اگر انسان با او آشتى کند و با او پیمان ببندد که 
اوامرش را اطاعت خواهد کــرد، خدا هم نمى گذارد بهاى 
جانش هدر رود و یا ارزان فروخته شــود بلکه به باالترین 
قیمت یعنى در ازاى بهشت مى خرد 
و لذا تفکر در شب قدر براى 
درك همین معانى است 
که از فرصت پدید آمده 
براى بازسازى خودش 
استفاده کند و مقدرات 
ال اقل یکسالش را در 
پرتو عنایــت الهى به 

نحو احسن تأمین کند. 

 نزول قرآن در شب قدر 
در شب قدر خداوند متعال لطف و عنایتش را در حق بشر 
به حد اعلى رســاند و قرآن کریم را براى تأمین سعادت 
انسان به عنوان نسخه حیاتبخش عملى او نازل کرد. امام 
خمینى (ره) در بیان اهمیت این موضوع مى فرمایند: «در 
ماه مبارك رمضان قضیه اى اتفاق افتاد که ابعاد و ماهیت 
آن تا ابد براى امثال ما در ابهام مانده است و آن نزول قرآن 

است، نزول قرآن بر قلب رسول ا... (ص) در لیله القدر.»
حضرت امام خمینى(ره) از فرصــت ماه رمضان حداکثر 
استفاده را مى کردند به طورى که پیوسته مشغول دعا و 
ذکر و تالوت قرآن و اعمــال مخصوص این ماه بودند تا 

خود را براى درك لیله القدر آماده کنند. 
ماه رمضان، ماه ضیافت الهى است و خداى متعال در این 
ماه از پیامبر اکرم (ص) ضیافت کــرد به نزول قرآن چرا 
که فرموده است: «َشْهُر َرَمضاْن الَّذى اُنِزَل فیِه الُقرآن» 
یعنى معرفى ماه رمضان را قبل از آنکه به ماه روزه و صیام 
مطرح کند به نزول قرآن عنوان مى کند و در سوره قدر نیز 
مى فرماید: «إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْیلَِه الَْقْدِر» که از جمع بندى این 
آیات نتیجه مى گیریم که قرآن کریم در شــب قدر  نازل 
شده و شــب قدر نیز در ماه رمضان است، ولى اینکه چه 
شبى از ماه رمضان شب قدر است در قرآن به آن اشاره اى 
نشده و تنها در بیان اخبار و روایات آمده است که شب هاى 
نوزدهم، بیست و یک و بیست و سوم شب هاى قدر هستند 
و بیشتر هم شب بیست و سوم مطرح است. البته روایات 
اهل سنت بیشتر شب بیست و هفتم ماه رمضان را مطرح 

مى کنند و احیاى آن شب نیز مستحب است. 
عرض کردیم که در شب قدر، انسان باید هندسه وجودى 
خودش را بشناسد و قدر و قیمت خود را بفهمد چون شب 
نزول قرآن اســت، پس ما باید قدر قرآن را هم بفهمیم و 
بشناســیم و آنگاه که ارزش آن را فهمیدیم آن را باالى 
سرمان بگذاریم و خدا را به حق اولیائش و اسماء مقدسى 
که در این کتاب از آنها یاد شــده قسم مى دهیم که 
با خدا پیمــان مى بندیم و 
تقاضا مى کنیم که ما را 
از آزادشــدگان از دوزخ 

قرار دهد. 

تعهد به قرآن و عترت در شب قدر 
قرآن کریم وظیفه تبیین آیات قرآن را بر عهده پیامبر اکرم 
(ص) گذاشته اســت آنجا که مى فرماید: «َوأَنَزلَْنا إِلَْیَک 
ُروَن» (سوره  َل إِلَْیِهْم َولََعلَُّهْم َیَتَفکَّ ْکَر لُِتَبیَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ الذِّ

نحل، آیه 44) 
پیامبر اکرم (ص) نیز در طول 23 سال رسالت خود، آیات 
قرآن را براى مردم تالوت و تبیین کردند و ادامه آن را به 
اهل بیت عصمت و طهارت(ع) سپردند تا مبادا امت دچار 
گمراهى شوند و لذا در حدیث مشهور «ثقلین» فرمودند: 
«إنّی تاِرُك فیکُم الثََّقلین کتاَب اهللا و ِعتَرتى أهل بیتى ما 
کتم بِهما لَْن َتضلّوا أبدا ولن َیفَتِرقا حتَّى َیِردا علىَّ  إن َتمسَّ

الَحوض» (الکافى، کلینى، ج1، ص294.)
یعنى من در میان شــما دو چیز گرانبها را باقى مى گذارم 
کتاب خدا و عترتم و اهل بیتم تا مادامــى که به این دو 
تمسک داشته باشید گمراه نمى شوید و قرآن و عترت هم 
هیچگاه از هم جدا نمى شــوند تا وقتى در حوض کوثر بر 

من وارد شوند. 
حدیث ثقلین به اســناد مختلف مورد اتفاق شیعه و سنى 
است و متواتر نقل شده اســت و به خوبى جایگاه قرآن و 

اهل بیت علیهم السالم را بیان کرده است. 
بنابراین مهمترین کارها در شب قدر شناخت خود است 
که منجر به شناخت خدا مى شود و لذا فرمود «َمْن َعَرَف 
نَْفَســه َفَقْد َعَرَف َربّه» (شــرح غررالحکم و دررالکلم، 
عبدالواحد بن محمد تمیمــى، ص 232) و حاال که این 
انسان خود را شــناخت و مى خواهد بنده خدا باشد، خدا 
نســخه عملى او را تحت عنوان کتابى به نام «قرآن» 
عنایت کرده است و پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) او را هم که 
راسخون در علم هستند، مبین قرآن و مفسر قرآن و تأویل 
کنندگان قرآن قرار داده اســت و شب قدر وقتى قدرش 
درست ادا مى شود که ما متعهد شــویم قرآن و عترت را 
پشت سر قرار ندهیم بلکه باالى سرمان قرار دهیم و با 
خدا آشتى کنیم و مهمان خوبى براى پروردگار باشیم و در 
شب قدر و نزول قرآن که مالئکه ا... بر زمین مى آیند و به 
ُل  مؤمنان سالم مى کنند ما هم در شمار آنان باشیم، «َتَنزَّ
وُح ِفیَها بِإِْذِن َربِِّهم مِّن ُکلِّ أَْمٍر *َسَالٌم ِهَى  الَْمَالئَِکُۀ َوالرُّ

َحتَّى َمْطلَِع الَْفْجِر» /1856

ره آورد شب قدر
  مرتضى نجفى قدسى / خادم القرآن 
و مؤسس دارالقرآن عالمه طباطبایى |

معاون امور اجتماعى ســازمان بهزیستى کشور از صدور 
قرار بازداشــت براى فرد مدعى ازدواج با دختر 9 ساله از 

سوى دادستانى خبر داد.
حبیب ا... مسعودى فرید درباره فیلم منتشر شده در فضاى 

مجازى که فردى در آن از ازدواج موقتش با یک دختر 9 
ساله مى گوید، گفت: پس از مشــاهده این فیلم سریعًا با 
مقامات دادگسترى و قوه قضاییه تماس گرفتیم و از آنها 
در خواســت کردیم تا با فردى که تصویرش در این فیلم 

دیده مى شود، برخورد قضایى صورت بگیرد. همچنین در 
صورتى که خبر منتشر شــده در این فیلم صحت داشته 
باشد با پدر و برادر آن دختر بچه نیز برخورد شده و اقدامات 

قضایى براى آنها نیز صورت بگیرد.

وى ادامه داد: پس از پیگیرى مجدد از ســوى مسئوالن 
دادگســترى اعالم شــد که قرار بازداشــت فردى که 
تصویرش در این فیلم دیده مى شــود از سوى دادستان 

صادر شده است.

مدیــرکل دفتر حفاظــت و احیاى تاالب هاى ســازمان 
محیط با اشاره به اینکه وضعیت تاالب هاى کویرى در اثر 
بارندگى هاى امسال مناسب است، گفت: علیرغم این شرایط 

همچنان تاالب گاوخونى آبگیرى مناسبى نشده است.
مسعود باقرزاده کریمى گفت: در اثر بارندگى هاى مناسب، 
تقریبًا تمامى تاالب هاى کشور آبگیرى شده اند و امسال، 
سال خوبى براى حیات تاالب هاى ایران است. وى اظهار 
کرد: 70 درصد تاالب بختگان پرآب شــده که این شرایط 

براى یک تاالب کویرى بسیار مطلوب است.
مدیرکل دفتــر حفاظت و 
احیاى تاالب هاى سازمان 
محیط زیســت عــالوه بر 
آبگیرى بختگان، به شکل 
گیــرى آبگیرهــاى 50 تا 
100 هــزار هکتارى در دل 
کویرهــاى نیمه شــمالى 
و جنوبى کشــور خبر داد و 
گفت: هرچند امسال دریاچه 
ارومیه وضعیت مناسبى پیدا 
کرده است اما از آنجایى که 
دریاچه ارومیــه در منطقه 
کوهســتانى پرباران واقع 

شده است، بهبود شرایط آن دور از انتظار نبود. 
باقــرزاده کریمى ادامــه داد: آنچه باعث خرســندى ما 
شده است آبگیرى تاالب هاى کویرى همچون مهارلو، 
جازموریان، دریاچه نمک و حوض ســلطان در دل کویر 

است.
وى با بیان اینکه همچنان وضعیت تــاالب گاوخونى با 
آبگیرى حدوداً 40 درصدى مناســب نیست ابراز کرد: با 
وجود بارندگى هاى مناسب، به دلیل برداشت هایى که از 
زاینده رود صورت مى گیرد آب به میزان الزم به این تاالب 

سرازیر نمى شود.
باقرزاده کریمى با اشــاره به اینکه تاالب هامون امسال 
مرطوب (در اصطالح محلى ها دشتمال) شده است، گفت: 
بارندگى هاى مناسب باعث آبگیرى این تاالب ارزشمند 

مرزى شده اما جریان آب در آن کم عمق است.
وى با تأکید بر اینکه وضعیت هامون به طور کلى وابسته 
به جریان آبى رودخانه هیرمند است، گفت: آبگیرى کامل 

این تاالب بستگى به سیاست هاى افغانستان دارد.

خیال قاچاقچیان چوب این روزها با برداشــته شــدن 
تدریجى محدودیت هاى تردد «کرونایى» راحت تر شده و 
جبران روزهاى بیکارى شان را کرده اند تا آنجا که به مانند 
مورچه هایى که دسته جمعى به یک تکه استخوان کوچک 
حمله مى کنند، این بار با بى رحمى هر چه بیشتر به جنگل 
بازگشته اند و مانند موریانه به جان جنگل افتاده اند. دلیل 
هم ساده است و روشن؛ وقتى بخاطر کرونا چوب برى ها 
تعطیل شدند، ورودى بیشتر روستاهاى شمال بسته شدند 

و دهیارى ها براى جلوگیرى از ورود مســافران در حال 
کشیک دادن بودند؛ همین شد که قاچاقچیان از ترس به 
دام افتادن مدتى کار را متوقف کردند چرا که باید چوب ها 
را با ماشــین هاى بدون پالك در حاشــیه شهر تخلیه 

مى کردند و درنتیجه احتمال لو رفتن قاچاق بیشتر مى شد.
حاال قاچاقچیان با گســتاخى هر چه بیشتر برگشته اند؛ 
یک قاچاقچى چوب که فعالیتش در جنگل هاى اطراف 
نور در استان مازندران اســت مى گوید: شب ها دو ُتن 
چوب خام و به اصطالح «چوب گرد» (چوب هاى تهیه 
شــده بوســیله برش هاى عرضى تنه یا شاخه درخت) 
معادل چهار درخت جنگلــى را قطع مى کند و به کمک 
کارگرانش که اکثراً از فرزندان و هم محلى هایش هستند 
بار نیسان مى کنند و صبح ها تحویل کارخانه هاى چوب 

برى مى دهند.
ایــن قاچاقچــى کــه 
مى گویــد مــــو الى 
درز کـــارش نمــى رود، 
چوب هاى جوان و مولد 
جنگل را با قطر 30 تا 45 
ســانتیمتر قطع مى کند 
و به مشــترى پیشــنهاد 
مى دهد. مسئولیت حمل 
بار به هر شهرى از ایران 
در صورتى که ماشین هاى 
مورد اســتفاده همچون 
کامیون و نیســان توسط 
مشــترى کرایه شده باشد با خود مشــترى است و البته 
پیشنهاد مى دهد که حتى مى تواند با نیسان خودش بار را 
حمل کند و بدون مشکل و ترس از ایست بازرسى ها بار 

چوب قاچاق را تحویل دهد./1857

ساعتى به تفکر بنشــیند بلکه قدر خود را بیابد و قیمت 
بشناسد.  خود را

امیرالمؤمنین (ع) در خصوص قدر و قیمت انسان 
فرموده اند: «انّه لیس النفسکم ثمن اال الجّنه،
َفال تبیعوها اال بها» یعنى به درستى که براى 
جان هاى شما قدر و قیمتى نیست مگر به 
اندازه بهشت، پس حواستان باشد که آن را 

از این قیمت نفروشید! به کمتر
جان انســان خیلى گرانبهاست و اگر انسان 
قدر و قیمت خود را بشناســد خداى متعال 

که خود خالق انسان است در عین 

قیمت یعنى در ازاى بهشت مى خرد 
لذا تفکر در شب قدر براى و

درك همین معانىاست 
که از فرصت پدید آمده 
براى بازسازى خودش 
استفاده کند و مقدرات 
ال اقل یکسالش را در 
پرتو عنایــت الهى به 

نحواحسن تأمین کند. 

ماه از پیامبر اکرم (ص) ضیافت کــ
که فرموده است: «َشْهُر َرَمضاْن الَّذ
یعنى معرفى ماه رمضان را قبل از آنک
مطرح کند به نزول قرآن عنوان مى ک
مى فرماید: «إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْیلَِه الَْقْدِر»
آیات نتیجه مى گیریم که قرآن کریم
ماه رمضان شــب قدر نیز در شده و
شبى از ماه رمضان شب قدر است در
نشده و تنها در بیان اخبار و روایات آم
نوزدهم، بیست و یک و بیست و سوم
و بیشتر هم شب بیست و سوم مطر
اهل سنت بیشتر شب بیست و هفتم

مى کنند و احیاى آن شب نیز مستحب
عرض کردیم که در شب قدر، انسان
خودش را بشناسد و قدر و قیمت خو
نزول قرآن اســت، پسما باید قدر
ف بشناســیم و آنگاه که ارزش آن را
به حق اولی سرمان بگذاریم و خدا را
که در این کتاب از آنها یاد شــد
با خدا

تقاض
آ از
قر

امسال حال تاالب ها خوب است به جز گاوخونىقاچاقچیان چوب برگشته اند!

بازداشت فرد مدعى ازدواج با دختر 9 ساله 

  شیما عباس زاده/ خبرگزارى ایسنا |
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ساخت بزرگترین 
مجتمع آموزشى 

تفاهم نامه ساخت مجتمع بزرگ آموزشى با زیربناى 16 
هزار متر مربع، شامل سه واحد آموزشى و یک باب سالن 
ورزشى توسط غالمحسـین نصرى، خیر مدرسه ساز با 
تعهد صد درصد به امضا رسـید. مهدى میربد، مدیرکل 
نوسازى مدارس گفت: این مجتمع آموزشى در زمینى به 
مساحت 6400 مترمربع و با زیربناى 16 هزار مترمربع 
در خیابان میرزاطاهـر نصرآبادى و محـدوده آموزش و 

پرورش ناحیه یک اصفهان ساخته مى شود. 

سم پاشى فاضالب منطقه یک 
عملیات بازسـازي منهـول فاضـالب واقـع در خیابان 
حمزه اصفهانی توسـط واحـد حوادث آبفـا منطقه یک 
اصفهان انجام شد. این عملیات با وجود نشست منهول 
فاضالب و تخریب کامل آن طی مـدت یک روز انجام 
گرفت. همچنین طی تماس برخی از مشترکان با سامانه 
122 مبنی بر وجود حشرات و جونده هاي موذي و نفوذ 
به منازل، عملیات سم پاشـی در بخش هایی از شـبکه 
فاضالب منطقه یک توسـط واحد حـوادث این منطقه 
انجام شد. الزم به ذکر است با توجه به پس زدگی شبکه 
فاضالب کوچه سـنگ تراش ها واقع در خیابان توحید، 
واحد حوادث آبفا منطقه یک به کمک کارکنان حوادث 
منطقه 2 اصفهان شتافت تا در اسرع وقت این مشکل به 

بهترین شکل ممکن رفع شود.

نظارت بر 
پروژه هاى صدر تأمین

مدیرعامـل هلدینگ صدر تأمین، شـرکت مهندسـى 
و پویش سـاخت ذوب آهن اصفهان را جهـت نظارت، 
کنتـرل و ارزیابى پـروژه هاى شـرکت هـاى تابعه این 
هلدینگ معرفى کرد. در معرفى نامه مربوطه آمده است:  
مقرر گردید در مرحله نخست، پروژه هاى در دست اقدام 
مورد بررسـى، مطالعه و بازدید قرار گرفتـه و در صورت 
نیاز مستندات الزم جهت مطالعه و بررسى در اختیار آن 

شرکت قرار گیرد. 

احداث بلوارشهداى خوزان 
شـهردار خمینى شـهر گفـت: پـس از احداث بلـوار 17 
شـهریور در منطقه خوزان، بلوار شـهداى خوزان نیز به 
زودى در حدفاصل بلوار 17 شـهریور تـا خیابان کهندژ 
احداث مى شود که بار ترافیکى خیابان شریعتى جنوبى را 
به شدت کاهش مى دهد.  على اصغر حاج حیدرى اظهار 
کرد: بیـش از 20 پالك در بلوار شـهداى خوزان تملک 
شده اسـت که تعدادى از آن آزادسازى شـده و در آینده 
نزدیک پس از تخلیه واحدهاى مسـکونى، پالك هاى 

دیگر نیز تخریب و آزادسازى مى شود.

پیشرفت طرح هاى راه سازى
طرحهاى فعال راهسـازى شهرسـتان شـاهین شهر و 
میمه بیش از 50 درصد پیشرفت داشته است. رئیس اداره 
راه و شهرسازى شهرستان شاهین شهرومیمه گفت: پل 
رو گذر تقاطع آزادراه شهید کاظمى با پیشرفت فیزیکى 
85 درصـد، «بانـد دوم علویجه به طـول 10 کیلومتر» 
و «کمربندى خمینى شـهر به جهاد آباد» بـا 90 درصد 
پیشـرفت فیزیکى داشـته اسـت. مراد کیهانـى افزود: 
همچنین باند دوم جهادآبـاد از محل تقاطع محور جهاد 
آباد و کمربندى خمینى شهر تا شاهین شهر به طول پنج 

کیلومتر ، تا کنون 50 درصد آن تکمیل شده است.

محدوده زواره افزایش مى یابد
شـهردار زواره با اشـاره به طرح تفصیلى گفت: اگر این 
طرح اجرایـى شـود، نزدیـک 10 درصد به محـدوده و 
زمین هاى این شـهر اضافه خواهد شـد. جالل گلخنى 
تشـریح کرد: بخش زیادى از زمین هایى که قرار است 
به شهر اضافه شود، به بخش مسکن اختصاص مى یابد 
که موجب درآمدزایى و تعیین تکلیف همه معابر خواهد 
شـد.وى افزود: هم اکنون در مرحله تعیین مشاور براى 
طرح تفصیلى هستیم و در آینده نزدیک نیز قرارداد آن به 

امضا خواهد رسید.

خبر

کارشناس مســئول آنفلوآنزا و IHR معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: نسبت به دو هفته 
پیش، آمار مبتالیان با شرایط قرمز در اصفهان کاهش 

زیادى داشته است.
دکتر مهدى فارسى با اشاره به ادامه وضعیت قرمز شهر 
اصفهان از نظر تعداد مبتالیــان به ویروس کرونا گفت: 
درباره بازگشایى مساجد و مدارس در سطح ملى تصمیم 
گیرى مى شــود، اما در هر صورت اگر این بازگشایى ها 
باعث شــود فاصله اجتماعى رعایت نشــود قطعا ما در 

هفته هاى آینده شاهد افزایش موارد خواهیم بود.
کارشناس مســئول آنفلوآنزا و IHR معاونت بهداشتى 

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در پاسخ به این پرسش 
که چرا وضعیت اصفهان براى سومین ماه پیاپى همچنان 
قرمز است نیز گفت: استان اصفهان از اسفندماه تاکنون 
چند شهرستان ســفید و تعداد زیادى زرد پیدا کرده، اما 
وضعیت شــهر اصفهان هنوز قرمز است. اگرچه نسبت 
به دو هفته پیش، آمار مبتالیان با شرایط قرمز، کاهش 
زیادى داشته و این نشان مى دهد که روند ویروس رو به 
افول خواهد بود و حداقل تا یک ماه آینده مى توان امیدوار 
بود که شرایط زندگى مردم عادى شود، اما به شرط اینکه 
اجتماعاتى که اکنون برنامه ریزى مى کنند دوباره کار را 

خراب نکند.

استاندار اصفهان گفت: راه اندازى شهرك پوشاك در این 
منطقه مى تواند گامى موثر در جلوگیرى از فروش قاچاق 

لباس ومنسوجات باشد.
عباس رضایى در کمیســیون برنامه ریزى، هماهنگى و 
نظارت بر مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز اســتان اصفهان به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، ماموریت 
داد که زمینه تسریع راه اندازى  شهرك پوشاك و رفع موانع 
آن را دنبال کند. وى تصریح کرد: راه اندازى این شهرك از 
اقداماتى است که به صورت ریشه اى و اصولى مى تواند در 
تقویت فروش کاالى داخلى و جلوگیرى از فروش پوشاك 
قاچاق موثر باشد. رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و در استان 

اصفهان  با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدات داخلى در 
ایجاد اشتغال گفت: جلوگیرى از قاچاق کاال مى تواند عاملى 
براى تقویت اشتغال داخلى شود و  برندسازى پوشاك داخلى 
و فرهنگ سازى بین فروشــندگان و مردم براى فروش و 
خرید کاالى داخلى عامــل رونق مصرف کاالى داخلى و 
جلوگیرى از فروش کاالى بیگانه است. استاندار اصفهان 
افزود: کلیه دستگاه ها در این خصوص باید اهتمام بیشترى 

داشته باشند و به مساله قاچاق پوشاك حساس باشیم.
وى تصریح کرد: برخورد با واردکنندگان پوشاك قاچاق در 
اولویت باشد زیرا در این صورت به راحتى مى توان جلوى 

خرده فروشى هاى قاچاق را نیز گرفت.

شهرك پوشاك  سبب کاهش 
قاچاق لباس مى شود

شرط تبدی ل وضعیت اصفهان 
از قرمز به سفید

معاونت اجتماعى و مطالبه گرى ســتاد امر به معروف و 
نهى از منکر استان اصفهان در مورد اقدامات انجام شده 

در بحث روزه خوارى توضیحاتى داد.  
حجت االســالم على احمدى در گفتگو بــا «صاحب 
نیوز» اظهار کرد: در بحث روزه خوارى در ســطح شهر و 
گزارش هایى که نیروهاى حزب اللهى مى دادند نیروهاى 
مردمى در سطح شــهر بودند و تذکراتى در سطح شهر و 

همچنین تذکراتى در پارك ناژوان و پارك صفه داشتیم.
وى تصریح کرد: تاکنون تقریباً 1150 مورد تذکر به کسانى 
که روزه خوارى مى کردند، ثبت شده است؛ مواردى هم 
نسبت به مغازه ها و بســتنى فروش ها و مغازه هایى که 
مشکل داشتند و واحدهاى صنفى که غذا توزیع مى کردند، 
با هماهنگى پلیس نظارت بر اماکن استان نسبت به تذکر 

و اخطار و تعهد و پلمب اماکن اقدام کردیم.
احمدى افزود: در ماه مبارك رمضان و با توجه به وضعیت 
وجود ویروس کرونا با همکارى پلیس امنیت اخالقى با 
عوامل اجرا کننده پارتى هاى شبانه دستگیرى و برخورد 

جدى داشتیم. وى خاطرنشان کرد: با هماهنگى شهردارى 
در سطح شــهر و پارك ها نصب بنر و مباحث اصول ماه 
مبارك رمضان را داشــتیم؛ یک مورد هــم بحث روزه 
خوارى در میدان میوه و تره بار اصفهان بود که بازرسى 
وارد شد و اقدام کرد، که بحث روزه خوارى داشتند که با 
هماهنگى اتاق اصناف و شهردارى تذکر داده شد و در حد 

توان برخورد کردیم.
معاون اجتماعى و مطالبه گرى ستاد امر به معروف و نهى 
از منکر استان اصفهان بیان کرد: براى شهرستان ها هم 
دستورالعمل فرستادیم که در پى آن تیم هاى تذکر لسانى 
فعال شدند؛ بیشترین مشــکل را در حاشیه زاینده رود و 
پارك ها داریم که هم تیم برادران و هم تیم خواهران به 
صورت جدى، روزانه فعالیت و تذکر مى دهند؛ در مواردى 
هم که به صورت علنى باشد و تمرد کنند نیروى انتظامى 

رسیدگى مى کند.
وى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود گفت: در بحث 
کشف حجاب خودرویى، بیش از 5600 گزارش توقیفى 

خودرو داشتیم که توسط سامانه ناظر اعالم کردیم، در این 
زمینه ماشین ها، توقیفى خورده و تذکراتى داده شده است.

احمدى خاطرنشان کرد: در بحث کشف حجاب و مبارزه 
با بى بند و بارى و مفاسد علنى، معاونت اجتماعى مطالبه 
گرى و ورود پیدا کرده است و گروه هاى جهادى در همین 

راستا فعالیت خود را شروع کردند.
وى افزود: تیم هاى تذکر لسانى فعالیت خود را آغاز کردند، 
در مراکز فســاد و بى بند و بارى و موارد کشف حجاب، 
مثل فروشگاه هاى بزرگ که در سطح شهر کمى شلوغ 
است، هم تیم خواهران تذکر لســانى مى دهند و هم از 

فروشنده ها و مسئوالن مطالبه گرى مى کنیم.
احمدى با اشــاره به پروژه مبارزه با لباس هاى نامتعارف 
مانند مانتوهاى جلو باز افزود: در بحث پوشاك و شناسایى 
گروه هاى لش و  بر خورد با فروشــگاه هاى لباس هاى 
لش، پروژه اى در برخورد با فروش لباس هاى نامتعارف 
مثل مانتوهاى جلو باز داشــتیم و با هماهنگى دادستانى 

 استان اقدام کرده ایم.

معاون  ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان:

بیشترین روزه خوارى در حاشیه 
زاینده رود است 

چند روز پیش بود که خبر احتکار نزدیک به صد دستگاه 
اتومبیل صفر کیلومتر در اصفهان در رســانه ها منتشر 
شد. این اتفاق در نوع خود کم سابقه بود و بسیارى منتظر 
بودند تا درباره جزئیات این احتکار عجیب بیشتر بدانند. 
روز گذشته على اصفهانى، دادستان عمومى و انقالب 
اســتان اصفهان در گفتگو با خبرگزارى «میزان» که 
متعلق به قوه قضاییه است، ابعاد این پرونده را تشریح 
کرد. او گفت: 91 دســتگاه خودروى صفر کیلومتر در 
یکى از پارکینگ هاى ســطح شــهر اصفهان کشف و 

ضبط شد.
اصفهانى گفت: با وجود اختالف فاحش قیمت رســمى 

خودرو هاى ســوارى تحویلى شرکت هاى خودروساز با 
نرخ حاشیه بازار و تشــدید فضاى واسطه گرى و سفته 
بازى برخى افراد ســودجو و بر اساس گزارشات واصله 
از مراجع نظارتى مشخص شــد تعداد قابل توجهى از 
خودرو هاى سوارى واجد یا فاقد پالك در اماکنى نظیر 
پارکینگ ها و گاراژ ها نگهدارى مى شود. بر همین اساس 
با صدور دستور قضایى با همکارى سربازان گمنام امام 
زمان (عج) و نیروى انتظامى ضمــن اخطار و ابالغ به 
نمایشگاهداران اتومبیل نسبت به بازرسى از محل هاى 

مشکوك اقدام الزم صورت گرفت.
اصفهانى در ادامه بیان کرد: در جریان بازرسى هاى به 
عمل آمده در تاریخ 99/2/18 در یکى از پارکینگ هاى 

عمومى سطح شهر تعداد 91 دستگاه انواع خودروى صفر 
کیلومتر (عمدتاً پراید و پژو) کشف شد  که از این تعداد 17 
دستگاه با پالك هاى دست نویس و جعلى متعلق به یک 
نفر بود که براى وى پرونده قضایى تشکیل شده و تحت 

تعقیب قرار گرفته است.
دادستان عمومى و انقالب مرکز استان در پایان تصریح 
کرد: دستگاه قضایى با شــخص یا اشخاصى که به هر 
شکلى با سوءاســتفاده از وضعیت موجود و عدم عرضه 
مترصد ایجاد حباب در بــازار و عدم رعایت قیمت هاى 
مصوب هســتند، برخورد جــدى نموده و بــر تکلیف 
فروشندگان بر رعایت نرخ هاى اعالمى وزارت صنعت، 

معدن و تجارت نظارت عالى خواهد داشت.

رییس اتحادیه صنف صنایع دســتى اســتان اصفهان 
گفت: 95 درصد کارگاه ها و فروشگاه هاى صنایع دستى 

این استان در شرایط کرونایى تعطیل و غیر فعال است.
عباس شــیردل اظهارداشت: بســیارى از هنرمندان و 
صنعتگران براى پرداخت اجاره کارگاه و مغازه خود هم 
با مشکل مواجه هســتند. وى ادامه داد: تا کنون یکصد 
فروشگاه صنایع دستى اصفهان تخلیه شده و تعداد زیاد از 
مغازه ها در صورت ادامه بحران کرونا تعطیل خواهند شد.

رییس اتحادیه صنف صنایع دستى استان اصفهان افزود: 
هنرمندان صنایع دستى این استان سال 99 را در بدترین 

وضعیت شروع کردند.
وى با بیان اینکه 70 درصد صنایع دستى کشور در استان 

اصفهان تولید و صادر مى شود خاطرنشان کرد: هنرمندان 
و صنعتگران صنایع دســتى محصوالت زیادى را تولید 
کرده و منتظر تعطیالت نوروز و ورود گردشگران بودند 

اما شیوع ویروس کرونا ضربه سنگینى به آنها وارد کرد.
شیردل گفت: سال 98 بدترین ســال براى هنرمندان 
صنایع دستى اســتان اصفهان بود و در این سال بر اثر 
وقوع سیل و سقوط هواپیماى اوکراینى و حوادث آبانماه 
بیشتر تورهاى گردشــگرى لغو شد و ریالى سود نصیب 

این صنعتگران نشد.
شیردل افزود: در صورت ادامه بحران کرونا، بسیارى از 
کارگران حوزه صنایع دستى اصفهان تا پایان ماه رمضان 

کار خود را از دست خواهند داد.

 جزئیات احتکار 91 دستگاه خودرو در اصفهان

کرونا 95 درصد کارگاه هاى صنایع دستى اصفهان را تعطیل کرد

دادســتان عمومى و انقالب نایین گفت: متعاقب اخبار 
و گزارشات موثق واصله در خصوص ربودن تعداد چند 
صد فقره اوراق، اسناد و مدارك عمدتاً مالى و برگ هاى 
چک متعلق به شهردارى و انتقال غیرقانونى این موارد 
به منزل مسکونى توسط یکى از کارکنان سابق دایره 
مالى شهردارى که سال گذشــته بازنشسته شده بود، 
دستور قضایى براى بازرســى از منزل صادر و متعاقب 
آن اســناد و مدارك فوق الذکر از منزل نامبرده کشف 

و جمع آورى شد.
مهدى طارمى افــزود: در حال حاضــر متهم با حکم 

قضایى جلب و به دادســرا اعزام و پــس از بازجویى و 
تحقیقات اولیه با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان 

شده است.
دادستان عمومى و انقالب نایین ضمن تأکید بر پیگیرى 
این پرونده تا حصول نتیجه مطلوب تأکید کرد: بدیهى 
اســت چنانچه از هر جهت (اهمال در انجام وظیفه و 
یا عمد یا معاونت یا مشــارکت یا اطالع ندادن به مقام 
قضایى على رغم اطالع داشتن از قبل) اتهامى متوجه 
افراد دیگر باشد، اقدامات قضایى مقتضى از سوى مراجع 
ذیصالح علیه ایشان در اسرع وقت به  عمل خواهد آمد.

کارشــناس پیش بینى آب و هواى بلنــد مدت اداره 
هواشناسى استان اصفهان گفت: براى یک ماه آینده 
پدیده قابل توجه براى استان اصفهان عمدتاً وزش باد 
همراه گرد و خاك خواهد بود که بیشــتر مناطق نیمه 
شرق و شمالى و مرکز را در بر مى گیرد و باعث مى شود 
در برخى روز ها پدیده وزش باد و گرد و خاك و کاهش 

کیفیت هوا را پیش رو داشته باشیم.  
نوید حاج بابایى  تصریح کرد: با کاهش فعالیت هاى 
ســامانه جوى بارش تاثیرگذارى بر منابع آبى استان 
را نخواهیم داشــت و همچنین خنکى هــوا تا پایان 
اردیبهشت را خواهیم داشت و بعد از آن در خردادماه 

افزایش دما کامًال محسوس خواهد بود.

29 موزه در اســتان اصفهان قطب گردشگرى کشور 
راه اندازى شده است. مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى وگردشگرى اســتان اصفهان با گرامیداشت روز 
جهانى موزه و آغاز هفته میــراث فرهنگى و با بیان این 
مطلب گفت: در پنج سال اخیر با راه اندازى این تعداد موزه 
جدید در قالب دولتى ، مشارکتى وخصوصى تعداد موزه 

هاى فعال در این استان به 34 واحد افزایش یافته است.
فریدون اله یارى حمایت از مجموعه داران خصوصى و 
تشویق آنها براى جمع آورى اشیاء تاریخى که به صورت 

پراکنده در میان خانواده هاى ایرانى موجود اســت را از 
جمله سیاست هاى میراث فرهنگى در این زمینه دانست 
و گفت: به نحوى که با حمایت از تاســیس موزه هاى 
خصوصى و شناسنامه دار کردن اشــیاء این موزه ها و 
کمک به مرمت و نگهدارى آنها موجب شده تا از مجموع 
21 هزار و 763 شىء تاریخى در موزه هاى استان، هفت 
هزارو 416 شــىء تاریخى در موزه هاى خصوصى در 
معرض دید گردشگران و عالقه مندان به میراث فرهنگى 

فالت مرکزى ایران در پهنه استان قرار گیرد.

طبق مصوبه ســتاد ملى کرونا، فعالیت مدارس استان 
اصفهان از شنبه 27 اردیبهشت تنها براى رفع اشکال 

دانش آموزان از سرگرفته مى شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: حضور 
معلمان در مدرسه براى تدریس نیست بلکه تنها براى 
رفع اشکال اســت بنابراین معلمانى که در شبکه شاد 
فعال بودند و آموزش هاى الزمــه را ارائه دادند ممکن 

است مراجعه کمتر و یا اصال مراجعه اى نداشته باشند.
محمد اعتدادى در خصوص برگزارى امتحانات پایانى 

دانش آموزان هم افزود: ارزشــیابى پایه دوم تا ششم 
ابتدایى توصیفى و پایه اول با نظرســنجى آموزگاران 
و مدیران ارزشــیابى نوبت پایانى است. وى برگزارى 
امتحانات پایــه نهم را حضورى اعــالم کرد و گفت: 
درحالیکه ارزشــیابى پایانى پایه هاى هفتم وهشتم 
براساس عملکرد دانش آموزان در دوره تحصیلى است. 

وى همچنین ارزشــیابى پایانــى دوره نوبت دوم در 
پایه هاى هفتم وهشتم و  پایه هاى دهم و یازدهم شاخه 

نظرى را به شیوه غیر حضورى اعالم کرد .

مدیرپایگاه میراث جهانى میدان امام (ره) گفت: تعطیلى 
مجموعه میدان نقش جهان، بیش از دو میلیارد تومان 
خســارت اقتصادى براى صنعت گردشگرى اصفهان 

به همراه داشت.
فریبا خطابخش در گفتگو با «مهر» با مقایسه آمارى 
گردشگران سال گذشته با امسال در مجموعه میدان امام 
(ره) به تأثیرات شیوع کرونا بر این مجموعه اشاره کرد و 
اظهار داشت: از اول فروردین ماه تا سى ام اردیبهشت 
سال گذشــته، 281 هزار و 941 گردشگر داخلى از این 
مجموعه بازدید کردند. وى افزود: بالغ بر 72 هزار و 258 
گردشگر خارجى هم در بازه زمانى دو ماه ابتداى سال 
گذشته از مجموعه میدان امام خمینى (ره) دیدن کردند.
مدیر پایگاه میراث جهانى میــدان امام خمینى (ره) با 
اشاره به توزیع یک هزار و 503 بلیت رایگان و یک هزار 
و 934 بلیت نیم بها تصریح کرد: از ابتداى فروردین ماه 

تا پایان اردیبهشت ماه سال گذشته، 357 هزار و 636 
نفر از کل مجموعه میدان امام خمینى (ره) بازدید کردند 
که در سال جارى با شیوع بیمارى کرونا، این مجموعه 

تعطیل شد.
خطابخش با اشاره به بازگشایى مجموعه میدان نقش 
جهان با رعایت پروتکل هاى بهداشتى، فاصله گذارى 
فیزیکى و پذیرش محدود گردشــگران با زمان بندى 
مشخص از امروز، گفت: در دو ماه ابتداى سال گذشته، 
357 هزار و 636 نفر از مجموعه میدان امام خمینى (ره) 
بازدید کردند که بالغ بر دو میلیارد و 300 میلیون تومان 

درآمد به همراه داشت. 
وى بیان داشت :503 باب مغازه اعم از صنایع دستى و 
ســوغات اصفهان هم در مجموعه میدان نقش جهان 
فعال هستند که با شیوع کرونا متحمل ضرر اقتصادى 

هنگفتى شدند.

بازداشت یکى از کارکنان سابق شهردارى نایین

گرد و خاك تا یک ماه آینده مهمان اصفهان است  

حفظ میراث فرهنگى در 29 موزه فعال استان  

از سرگیرى فعالیت مدارس استان 
تنها براى رفع اشکال 

ضرر 2 میلیارد تومانى اصفهان از 
تعطیلى نقش جهان

آرمان کیانى 
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پروانه معصومى مى گوید براى نگارش فیلمنامه ها جسارت کافى وجود ندارد 
و نقش هاى پیشنهادى به وى تکرارى است.

این بازیگر ســینما و تلویزیون اظهار کرد: از آخریــن حضورم جلوى دوربین 
چندین ماه مى گذرد، البته پیشنهادها همیشه وجود دارد اما متأسفانه فیلمنامه ها 
به اندازه اى ضعیف و بى کیفیت هستند که ترجیح مى دهم بیکار باشم تا اینکه 
بخواهم جلوى دوربین چنین کارهایى روم. وى افزود: نقش هایى که پیشنهاد 

مى شود همگى تکرارى هستند؛ کارهایى که بارها آن را بازى کرده ام، اما باز 
هم همان نقش ها عرضه مى شود.

این بازیگر پیشکســوت با انتقاد از این رویه توضیح داد: این مسئله براى من 
ناراحت کننده است چون وقتى مى دانم توانایى نقش هاى متفاوت را دارم چرا 
باید همیشه یک شکل کار پیشنهاد شــود. دلیل این مسئله را من در یک امر 
مى بینم آنهم محافظه کارى اســت و همین عامل باعث شده سینماگران از 

ریسک کردن دورى کنند.
بازیگر فیلم «گل هاى داوودى» گفت: وقتى چنین نقش هایى براى من جذابیت 
ندارد، مطمئناً براى تماشاگر هم دوست داشتنى نخواهد بود، پس هر اندازه هم 
که دورى از کار سخت باشد، تالش مى کنم سابقه هنرى خود را فداى کارهاى 

لحظه اى نکنم.

در این مطلب به زنان بازیگرى اشاره مى کنیم که از شوهر خود بزرگ تر هستند 
و ازدواج خوبى را پشت سر گذاشتند. این روزها شاهد ازدواج هایى هستیم که از 
حالت متعارف خود خارج شدند. ازدواج مردان با زنان بزرگ تر از خود که برخالف 
گفته برخى از روانشناسان مبنى بر اینکه این ازدواج ها زیاد به طول نمى انجامند. 
این ازدواج ها از دوام خوبى برخوردار بودند. در این مطلب اشاره کردیم به تعدادى 

از بازیگران زن که از همسر خود بزرگ تر هستند.
1- روناك یونسى 

روناك یونســى ســال 1391 با محســن میرى ازدواج کرد و داراى دو پسر به
 نام هاى مهرسام و مهراز مى باشد.روناك یونسى سال 91 با محسن میرى، یکى 
از مدل هاى ایرانى که تجربه همکارى با او در ســریال «سقوط آزاد» را داشت، 
ازدواج کرد. مهرسام اولین پســر روناك یونسى است و مهراز دومین پسر روناك 
یونسى شهریورماه سال 96 متولد شد. روناك یونســى پنج سال از همسر خود 

بزرگ تر است.
2-گلوریا هاردى

ساعد سهیلى با همسرش گلوریا هاردى شهریورماه سال 93 زندگى مشترك را 
آغاز کرد. گلوریا هاردى ملیتى ایرانى- فرانسوى دارد و با بازى در سریال «کیمیا» 
در نقش «آزاده» در میان مردم شــناخته شد. این زوج اختالف سنى حدوداً شش 

ساله اى با هم دارند و خانم بازیگر شش سال از همسرش بزرگ تر است.
3-ریما رامین فر

ریما رامین فر و همسرش امیر جعفرى یکى از زوج هاى محبوب سینما و تلویزیون 
هستند که سال هاى سال است زندگى مشترکشان را آغاز کرده اند و پسرى به نام 

آیین دارند. ریما رامین فر چهار سال از همسر خود بزرگ تر است.
4- رؤیا نونهالى

رؤیا نونهالى در اوایل دهه 70 با همســرش رامین حیــدرى فاروقى ازدواج کرد 

کـه ثمره این زندگى زناشویى موفق یک دختر جوان بـه نام خاتون است. رامین 
حیدرى فاروقى مستندساز اسـت. رؤیا نونهالى چهار سال از همسر مستندساز خود 

بزرگ تر است.
5- شبنم مقدمى

خانم شبنم مقدمى در سال 1384 وقتى 33 ساله بود با علیرضا آرا 30 ساله که حاال 
بازیگر هم شده اســت ازدواج کرد، این زوج هنوز صاحب فرزندى نیستند. شبنم 

مقدمى سه سال اختالف سنى با همسرش دارد.
6- فاطمه معتمدآریا

خانم فاطمه معتمدآریا در سال 1360 وقتى 20 ساله بود با همسرش احمد حامد 
ازدواج کرد، ثمره این زندگى یک فرزند پسر به نام نریمان است. جالب است بدانید 
فاطمه معتمدآریا هم از همســر خود بزرگ تر اســت و او از شوهرش درخواست 

ازدواج کرد.

کدام بازیگر زن از شوهر خود بزرگ تر است؟!

کارگردان ســریال «پدر پســرى» مى گوید هر چه جلوتر مى رویم 
مخاطب بیشترى براى سریال جذب مى شود.

محمدرضا حاجى غالمى گفت: شبکه 5 بعد از مدت ها شروع کرد به 
سریال سازى و دوباره راه افتاده است. این شبکه در گذشته کارهاى 
خوبى داشت اما وقفه افتاد و تا این پروسه جا بیافتد زمان مى برد و حاال 

«پدر پسرى» اولین تولید شبکه بعد از چند سال است. 
حاجى غالمى اضافه کرد: این شبکه در این چند سال بیشتر کار تأمینى 
داشته است و همین باعث شد مخاطب سریال هاى داستانى از شبکه 

پنج دور شود و بازگشتش سخت باشد. 
وى درباره مخاطبان سریال «پدر پسرى» نیز اظهار کرد: خدا را شکر 
مخاطب خود را داریم و هر چه جلوتر مى رویم بیشتر مخاطب جذب 

مى شود.
حاجى غالمى به شوخى هاى سریال «پدر پسرى» در موضوعات روز 
اشاره و عنوان کرد: اساس کار این است که با اتفاقات روز مثل کیک 
طالق، تلفن هوشمند و... شوخى مى کنیم اما نه خیلى عمیق بلکه فقط 
براى تذکر و اینکه مخاطب را متوجه موضوع کنیم. در حوزه دانشگاه و 

مسائل اجتماعى نیز به موضوع کرونا مى پردازیم. 

وى اضافه کرد: موضوع ما با دانشــگاه مرتبط است و از این حیث به 
کرونا مى پردازیم که کرونا باعث مى شود دانشگاه تعطیل شود در واقع 
بیشــتر از موقعیتى که کرونا براى تعطیلى دانشگاه ایجاد کرده است 

استفاده کردیم. 
حاجى غالمى درباره اینکه چرا کمتر بازیگر چهره دارند گفت: دالیل 
مختلفى داشت، شرایط کرونا باعث شد هرکسى بازى نکند و بودجه هم 
نسبت به سریال هاى دیگر کمتر بود. با این حال چهره هاى جدیدى 

هم در این سریال داریم که مى توانند دیده شوند./1854

نوید محمدزاده در فیلم جدید برادران جلیلوند نقشى چالش برانگیز را بازى خواهد کرد.
با اعالم سازمان سینمایى مبنى بر بالمانع بودن شــروع تولید فیلم هاى سینمایى، برادران جلیلوند پیش تولید 
اثر جدید خود با نام «شــب، داخلى، دیوار» را به جریان انداختند. نقش اول مرد این فیلم را که فیلمنامه اى به 
قلم وحید جلیلوند دارد، نوید محمدزاده ایفا مى کند. این دومین همــکارى نوید محمدزاده با وحید و على 
جلیلوند پس از فیلم «بدون تاریخ، بدون امضا» اســت. بازى در نقش یک نابینا، چالشى جدید براى 
نوید محمدزاده خواهد بود. در خالصه داستان فیلم آمده است: «زندگى نابینایى به نام "على" با ورود 

نابهنگام زنى متوارى، آشفته مى شود...»
«شــب، داخلى، دیوار» به کارگردانى وحید جلیلوند و تهیه کنندگى على جلیلوند در حال حاضر در 
مرحله پیش تولید قرار دارد. مدیر روابط عمومى و مشاور رسانه اى فیلم نغمه دانش آشتیانى و 

امیرحسین بزرگ زادگان مدیر تبلیغات این فیلم هستند.
«بدون تاریخ، بدون امضا» فیلم قبلى برادران جلیلوند در بیش از 60 جشنواره  بین المللى 
حضور داشــته و موفق به دریافت 43 جایزه معتبر جهانى، از  جمله شیر نقره اِى بهترین 
کارگردانى و بهترین بازیگر مرد در هفتاد و چهارمین دوره «جشنواره فیلم ونیز» شد و در 

جشنواره هاى ایران نیز جایزه گرفت.

پروانه معصومى:

ضعف فیلمنامه هاى پیشنهادى 
عصبانى ام مى کند

فیلمبــردارى فیلم ســینمایى «آواتــار 2» یکى از 
محبوب ترین سه بعدى هاى سینماى هالیوود از پاییز 
سال 2017 آغاز شــد. این در حالى است که چندى 
پیش «جیمز کامرون» از به تعویق افتادن ســاخت 
این فیلم به دلیل مشــغولیت خود در پروژه هاى دیگر 

خبر داده بود.
«سیگنورى ویور»، بازیگر اصلى این اثر پیش از این از 
آغاز فیلمبردارى این فیلــم در پاییز خبر داد و گفت که 
تمریناتمان براى شروع تولید «آواتار 2» را آغاز کرده ایم. 
«کیت وینسلت»، «زوئى سالدانا»، «دیوید تولیس»، 

«اونا چاپلین»، «استیفن النگ»، «سام ورتینگتون» از 
جمله بازیگران نسخه دوم «آواتار» هستند.

«آواتار 2» جدیدترین ســاخته جیمز کامرون قرار بود 
کریسمس سال 2019 اکران جهانى خود را آغاز کند، 
اما با دو بار تأخیر در اکران، تاریخ نهایى اکران این فیلم 
سینمایى نهایتاً به هفدهم ماه دسامبر 2021 موکول شد.

تیم تولید فیلم ســینمایى «آواتار 2» بالغ بر 300 نفر 
جمعیت داشته و این روز ها تمامى عوامل خود را براى 
شروع یکى از سخت ترین سه بعدى هاى سینماى جهان 

آماده مى کنند.

شروع دوباره فیلم «آواتار 2» 

مرتضى فرشباف، کارگردان ســینما، درباره آخرین 
وضعیت تولید فیلم سینمایى «سهراب شهید ثالث»، 
گفت: فعًال پیش تولید فیلم را جلو مى بریم و ســعى 
مى کنیم اوایل مهر آن را کلید بزنیم. اگر شرایط الزم 
فراهم شود و در صورت برگزارى جشنواره فیلم فجر، 

این اثر را آنجا نمایش خواهیم داد.
این کارگردان در خصوص بازیگران فیلمش بیان کرد: 
به جز على مصفا که در نقش سهراب شهید ثالث ظاهر 
مى شود، بازیگرانى در نقش  جوانى سینماگرانى چون 
عباس کیارستمى، بهرام بیضایى و امیر نادرى ایفاى 

نقش خواهند کرد.
مرتضى فرشــباف قبًال در مصاحبــه اى گفته بود، 
فیلمبردارى ایــن اثر از تهران آغاز مى شــود؛ بعد به 

پاریس مى رسد و در برلین خاتمه مى یابد.

گفتنى است سهراب شــهید ثالث از کارگردان هاى 
شناخته شده ایرانى بوده است. «تومان» آخرین فیلم  
بلند سینمایى مرتضى فرشباف که در سى و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر حضور داشت، قرار است به صورت 

آنالین نمایش داده شود.

على مصفا در نقش «سهراب شهید ثالث»

فیلم سینمایى «جانان» ســاخته کامران قدکچیان 
با بازى امین حیایى و مژگان بیات در شــبکه نمایش 
خانگى توزیع شــد. این فیلم ســال 97 ساخته شد و 
مردادماه سال 98 در سینماهاى کشور اکران شد و به 

فروشى بیش از 380 میلیون تومان دست یافت.
امین حیایى و مژگان بیات، بازیگران نقش اصلى فیلم 
«جانان» هستند که روایتى عاشقانه را در این فیلم به 

تصویر مى کشند.
فیلم «جانان» از روز 23 اردیبهشــت ماه در نمایش 
خانگى توزیع شــد و طرفداران بــازى امین حیایى
 مى توانند این فیلم را در شبکه نمایش خانگى ببینند.

«جانان» روایتگر ماجرایى عاشــقانه است که دختر 
جوانى از یک خانواده فرهنگى و اهل شعر و شاعرى که 
در شیراز زندگى مى کند و در یک آژانس گردشگرى 
کار مى کند، نامه اى عاشــقانه را پیدا مى کند و با پیدا 
شدن صاحب این نامه قصه عاشقانه فیلم آغاز مى شود.

در خالصه داســتان فیلــم «جانان» آمده اســت: 
«"جانان" روایت عشق و وفادارى است. عشقى ناب از 

گذشته هاى دور و تالقى این عاشقانه با داستان عشق 
دختر و پسرى از نسل امروز ...»

امین حیایى، مژگان بیات، پروانه معصومى، بیژن بنفشه 
خواه، سحر زکریا، مهران رجبى و چنگیز وثوقى در فیلم 

جانان به ایفاى نقش پرداختند./1853

فیلم «جانان» به نمایش خانگى رسید

بهروز بقایى که اوایل امسال به ویروس کرونا مبتال شده 
بود، مى گوید حالش خوب است و در خانه به سر مى برد.

این هنرمند در گــپ و گفت کوتاهى دربــاره حال و 
احوال این روزهاى خود گفت: خوشبختانه حالم خوب 
اســت ولى فعًال کارى نمى کنم و در خانه قرنطینه ام. 
او که سال ها پیش شــعرهاى زیادى سروده بود، ادامه 
داد: مدتى است که شــعر تازه اى نگفته ام. فعًال از کار 
بیکار شده ایم و خانه نشین هســتیم، تا ببینیم بعداً چه 

خواهد شد.
بهروز بقایى، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون عالوه بر 
بازى هاى به یاد ماندنى خود، دســتى هم در نگارش 
شــعر دارد. او عالوه بر ترانه هایى عاشقانه، شعرهاى 
زیادى براى حاشیه نشین ها ســروده یا مثًال بهیاران 
بیمارســتان که با روپوش هاى کرم  قهوه اى شان، آنها 
را زحمتکش ترین قشر جامعه مى داند. شعرهایى که در 

عین لطافت شان، پس زمینه هاى اجتماعى 
دارند. ولى همه این شــعرها سال ها قبل 

سروده شده اند و او مى گوید مدتى است که 
شعر تازه اى نگفته است.

او ســال ها پیش در گفتگویى به مناســبت 
بزرگداشتش در جشــنواره تئاتر فجر گفت: 

شعرهایم را براى گل هایم نمى خوانم، چون تلخ هستند 
و گل ها دردشان مى آید.

بهروز بقایى با بازى در نمایش هایى مانند «یک دقیقه 
ســکوت» و «تنها راه ممکن»، «قرمــز و دیگران» 
بــه کارگردانى محمــد یعقوبى،«ایوانــف» کار اکبر 
زنجان پور، «هاملت با ساالد فصل» کار هادى مرزبان 
و مجموعه هاى «دنیاى شیرین دریا» ،«همسران»، 
«خانه ســبز»، «سرزمین ســبز» به کارگردانى بیژن 
بیرنگ و مســعود رسام و... براى تماشــاگران تئاتر و 

تلویزیون شــناخته 
شده است.

اظهارات بهروز بقایى پس از رهایى از کرونا

تهیه کننده سریال «بیگانه اى با من اســت» از آغاز تصویربردارى این مجموعه پس از
 وقفه اى دوماهه به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد.

بهروز مفید درباره آخرین وضعیت ساخت این مجموعه عنوان کرد: تصویربردارى این 
مجموعه تلویزیونى به کارگردانى احمد امینى پس از توقف دوماهه به دلیل شیوع ویروس 
کرونا از سرگرفته شد. وى ادامه داد: در حال حاضر به دلیل آنکه بتوانیم محیط را ایزوله 
و ضدعفونى کنیم براى ادامه کار به شهرك سینمایى غزالى رفته ایم و آنجا مشغول کار 
هستیم. تهیه کننده «بیگانه اى با من است» تأکید کرد: نیازى نبود در این شهرك کار کنیم 

و فقط به دلیل کرونا و رعایت نکات بهداشتى این کار را انجام دادیم.
مفید در پاسخ به این پرسش که در این لوکیشن جلوى دوربین رفته اند، بیان کرد: پژمان 
بازغى، شبنم قلى خانى، نسرین بابایى و تعدادى دیگر از بازیگران در این لوکیشن مشغول 
به کار هستند. به گفته وى، در ادامه راه بازیگران جدیدى به این مجموعه اضافه مى شوند.
مفید در پایان تأکید کرد: احتماًال تصویربردارى تا مهرماه ادامه پیدا مى کند و ممکن است 

در پاییز به آنتن برسیم.
این سریال پیش از این قرار بود در دو فصل ساخته شود اما با منتفى شدن ساخت فصل 

دوم «بیگانه اى با من است»، تعداد قسمت ها تا 45 قسمت افزایش یافت.
قصه «بیگانه اى با من اســت» در ســال 70-69 مى گذرد و درباره جابه جایى یک زن 

خدمتکار با عروس یک خانواده است که یک درام خانوادگى را تشکیل مى دهد.
شبنم قلى خانى، پژمان بازغى، پوراندخت مهیمن، مهران رجبى، میالد میرزایى، پرویز 
پورحسینى، نگار عابدى، ایوب آقاخانى، سوگل طهماسبى، مهشید جوادى، شیوا ابراهیمى، 
نسرین بابایى، لیلى فرهادپور، فرهاد شهریزى، فریبا ترکاشوند، مهرداد ضیایى، امیریل 

ارجمند و مهدى فقیه از بازیگران این سریال هستند.

آغاز تصویربردارى از ستاره ها در 
«بیگانه اى با من است»
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نوید محمدزاده نابینا شد
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فقدان مدارك
پروانه اشــتغال به کارنظام مهندســى به شماره 
00334-110-20 به نام سید اسماعیل مظلوم نژاد 
به شماره ملى 1292771275 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

عبدا... کرمى، فوتبال را از تیم بوتان دزفول آغاز کرد، سال 85 به تیم فوتبال فوالد خوزستان 
پیوست و از طریق محمد مایلى کهن به فوتبال ایران معرفى شد. وى سال 94-93 به سپاهان 
پیوست و پس از دو فصل حضور در این تیم سال 96 جدا شد. کرمى به علت مشکالتى که از 
ناحیه کمر داشت 18 فروردین 1399 از دنیاى فوتبال خداحافظى کرد. او مى گوید سال دومى 
که در سپاهان حضور داشته با مدیران این باشگاه به مشکل خورده، اما بخاطر هواداران این 

تیم تحمل کرده است.

از چه سالى فوتبال را شروع کردى و چه اتفاقى افتاد به این رشته 
عالقه مند شدى؟

از خردسالى به این رشته عالقه داشتم. در کوچه ها بازى مى کردیم و دوستانم به من مى گفتند 
که استعداد دارم. زیر نظر ایرج رضایى در تیم بوتان دزفول فوتبال را شروع کردم که این مربى 
معرف من به فوتبال ایران بود، بعد از آن به تیم شهردارى دزفول پیوستم و سال 85 با ورود به 

فوالد خوزستان بازى حرفه اى خود را زیر نظر محمد مایلى کهن ادامه دادم.
سابقه بازى در چه تیم هایى را دارى؟

سابقه بازى در تیم هاى بوتان دزفول، شهردارى دزفول، شاهین بوشهر، فوالد خوزستان و 
سپاهان را دارم.

کدام یک از تیم هایى که در آن حضور داشتى امکانات بهترى داشت 
و راحت تر بودى؟

شاهین بوشهر، فوالد خوزستان و سپاهان تیم هاى دوست داشتنى و پرطرفدارى هستند که 
نمى توان گفت کدام بهتر است زیرا در هر سه تیم راحت بودم و حس مى کردم خانه خودم 

است.
چه سالى به سپاهان پیوستى و کى از این تیم جدا شدى؟
سال 93 وارد سپاهان شدم، دو سال براى این تیم بازى کردم و سال 96 جدا شدم.

دلیل جدایى از سپاهان باوجود عملکرد خوبى که 
داشتى چه بود؟

قراردادم دوساله بود و در ســال سوم باشگاه تمایلى براى 
ادامه همکارى نداشت و با من تماس نگرفتند.

آیا این جدایى به مربى جدیدى که در 
آن سال وارد سپاهان شد، مربوط 

مى شود؟
بله، زیرا باشگاه ها به خواسته مربى بازیکن جذب 

مى کنند که احتمال زیاد مربى من را نخواســته 
است.

سپاهان را چطور باشگاهى 
مى بینى؟

سپاهان باشگاه بزرگى است که تیمى 
حرفه اى با امکانات و هوادارانى خوب 

دارد.
لقــب (جومونگ) را 
هواداران کدام تیم 

روى تو گذاشتند؟
از زمانى که شاهین بوشــهر بودم به من 

مى گفتند جومونگ که این لقب روى من ماند و به هر تیمى پیوستم من را با 
این لقب صدا مى زدند.

نظرت راجع به تماشاگران سپاهان چیست؟

سال اولى که در سپاهان بودم با این تیم قهرمان شدیم و سال بعد با مدیریت سپاهان به مشکل 
برخوردم که تنها دلیل تحمل این مشکل ها هواداران سپاهان بودند و بخاطر عالقه قلبى که 
به آنها داشتم در تیم ماندم. برخى تماشاگران به دلیل منافع خود طرفدار تیمى مى شوند، اما 
هواداران سپاهان تیم خود را دوست دارند. از تماشاگران سپاهان چیزهاى زیادى یاد گرفتم و 
از همه آنها تشکر مى کنم که دو سال خوب را براى من رقم زدند. امیدوارم سپاهان به درجات 

باالیى برسد و دل هواداران خود را شاد کند.
ســال 94-93 که در لیگ برتر با سپاهان قهرمان شدى چطور 

گذشت؟
لیگ را با سرمربیگرى زالتکو کرانچار خوب شــروع کردیم، اما در ادامه باشگاه سپاهان به 
علت کسب نتایج ضعیف با این مربى به مشکل برخورد که حسین فرکى را جایگزین او کردند. 
با ورود فرکى مقطعى در نتیجه گیرى به مشکل خوردیم، در نهایت شش بازى پایانى را با 
پیروزى پشت سر گذاشتیم و منتظر نتیجه بازى نفت تهران و تراکتور شدیم؛ زیرا با تساوى 
این دو تیم به عنوان قهرمانى دست پیدا مى کردیم. هیچوقت آن شب را فراموش نمى کنم، دل 

شوره داشتیم و در زمین ماندیم تا نتیجه بازى نفت تهران و تراکتور مشخص شود.
در شش هفته پایانى لیگ برتر فوتبال 94-93 به بازیکنان و کادر 

فنى باشگاه سپاهان چه گذشت؟
جلسه اى گذاشته شد و با ما درباره ادامه بازى ها صحبت کردند، اما به قهرمانى امیدى نداشتیم؛ 
چون نتایج دیگر تیم ها در سرنوشت ما تأثیر گذار بود. هر بازى که پیروز مى شدیم و مى دیدم 
در دیگر بازى ها نتایج دلخواه ما کسب مى شود بیشتر به کسب مقام امیدوار مى شدیم. به یاد 

دارم روزهاى پایانى به ما خیلى سخت گذشت.
با مربى هایى که کار کردى کدام را قبول دارى؟

با مربى هاى خارجى و داخلى زیادى کار کــردم که همه خوب و با دانش بودند و درس هاى 
زیادى به من آموختند، از همه آنها تشکر مى کنم؛ اسم آوردن سخت است و فقط مى توانم از 

محمد مایلى کهن نام ببرم که معرف من به فوتبال ایران بود.
از تیم هاى پایتخت پیشنهاد داشتى؟

بله از استقالل و پرسپولیس پیشنهاد داشتم، اما بخاطر اینکه دنبال حاشیه نبودم و مى خواستم 
با آرامش بازى کنم پیشنهادشان را نپذیرفتم.

چرا از حاشیه دورى کردى در صورتى که برخى بازیکنان با حواشى 
که به وجود مى آورند مطرح مى شوند؟

همیشه سعى کردم چیزى که هستم را نشــان دهم به جاى اینکه با دعوا و حاشیه خودم را 
معرفى کنم. همیشه سعى کردم آرامشم را حفظ کنم و به دور از حواشى باشم تا کسى از من 

ناراحت نباشد زیرا ورزش دوره اى دارد که تمام مى شود، اما رفاقت و اخالق مى ماند.
دوست داشتى لژیونر شوى؟

همه بازیکنان دوست دارند لژیونر شوند من هم از کشــورهاى خلیج فارس پیشنهاد بازى 
داشتم، اما میلى به رفتن نداشتم.

طرفدار چه تیمى هستى؟
در ایران همه تیم هاى کشورم را دوست دارم، اما در خارج طرفدار رئال مادرید هستم.

چه شخصى را به عنوان الگوى ورزشى خود قرار دادى؟
در فوتبال زالتان ابراهیمویچ را الگوى خود قرار دادم.

در ورزش به آنچه مى خواستى رسیدى؟
من یک شخصیت خجالتى دارم که هیچ زمانى به دنبال پیشرفت زیاد نبودم، زیرا 
هر جا حواشى باشد پیشرفت بیشترى هم خواهد داشت. متأسفانه به دالیل 

شخصى به چیزى که مى خواستم در ورزش نرسیدم.
آیا لیگ برتر فوتبال ایران پیشرفت داشته است؟

به نظرم کیفیت لیگ برتر فوتبال هر ساله ضعیف تر و هرچه 
جلوترمى رویم کیفیت بازى ها پایین تر مى آید.

دلیــل پایین آمدن کیفیــت بازى ها 
حواشى مى تواند باشد؟

در حــال حاضر تمــام تیم ها به 
دنبال حاشــیه هستند که 
گفته مى شــود نتیجه 
یک مســابقه بیرون 
از زمین بازى گرفته 
مى شود و نمى توان 
گفــت ایــن حرف 
حقیقت دارد یــا خیر. باید 
اجازه دهیم همه چیز دســت فوتبال 
باشد و به دنبال حواشى نرویم تا پیشــرفت کنیم. باید بپذیریم که 
اشتباهات داورى جزئى از بازى است که به نظر من اگر نباشد فوتبال جذابیتى 

ندارد.
چرا به شماره 10 عالقه دارى؟

شماره 10 دوست داشتنى اســت و به خاطر اینکه در پست مهاجم فوتبالم را با این 
شماره شروع کردم دوســتش دارم. به هر تیمى پیوستم با اینکه به مرور زمان پستم 
عوض شد، اما پیراهن شماره 10 را به من مى دادند، زمانى هم که وارد سپاهان شدم من 

این پیراهن را نخواستم، اما گفتند این شماره را براى تو گذاشتیم.

عبدا... کرمى: 

مدیریت وقت سپاهان را بخاطر هواداران 
تحمل کردم

پاهان تیم هاى دوست داشتنى و پرطرفدارى هستند که 
ا در هر سه تیم راحت بودم و حس مى کردم خانه خودم 

 پیوستىو کى ازاینتیمجداشدى؟
6 براى این تیمبازى کردم وسال 96 جدا شدم.

ن باوجود عملکرد خوبى که 

م باشگاه تمایلى براى 
سنگرفتند.

ىجدیدى که در 
ن شد، مربوط 

ى بازیکن جذب 
را نخواســته 

شگاهى 

مى
ب

ا
م

 به من 
ى من ماند و به هر تیمى پیوستم من را با 

اگران سپاهان چیست؟

ی ب یم ى ر و ی م ب رب بی و ى ب و یج زى رب ی چه شخصى را به عنوان الگوى ورزشى خود قرار دار
در فوتبال زالتان ابراهیمویچ را الگوى خود قرار دادم.

در ورزش به آنچه مى خواستى رسیدى؟
نمن یک شخصیت خجالتى دارم که هیچ زمانى به دنبال پیشرف
هرجا حواشى باشد پیشرفت بیشترىهم خواهد داشت.
شخصى به چیزى که مى خواستم در ورزش نرسید
آیا لیگ برتر فوتبال ایران پیشرفت د
به نظرم کیفیت لیگ برتر فوتبال هر ساله
جلوترمى رویم کیفیت بازى ها پایی
دلیــل پایین آمدن کی
حواشى مى تواند
در حــال حاض
دنبال ح
گفته
یک
از

مى
گفـ
حقیقت
اجازه دهیم همه چ
باشد و به دنبال حواشى نرویم تا پیشــرفت کنی
اشتباهات داورى جزئى از بازى است که به نظرمن اگر نباش

ندارد.
0چرا به شماره 10 عالقه دارى؟

10 دوست داشتنى اســت و به خاطر اینکه در پست مهاج 0شماره
ب شماره شروع کردم دوســتش دارم. به هر تیمى پیوستم با اینکه
0عوض شد، اما پیراهن شماره 10 را به من مى دادند، زمانى هم که وار

این پیراهن را نخواستم، اما گفتند این شماره را براى تو گذاشتیم.

  کیمیا گلپیرا/ خبرگزارى ایمنا |

مسابقات باالترین دسته از فوتبال باشگاهى پرتغال بعد از وقفه اى 
طوالنى، به صورت رسمى از نیمه ماه آینده ادامه پیدا خواهد کرد.

لیگ دسته اول فوتبال پرتغال که به دلیل شیوع کرونا در این کشور 
از ماه مارس (اواخر اسفند) به حالت تعلیق درآمده بود، از روز چهارم 

ژوئن (15 خرداد) از سر گرفته مى شود.
این لیگ در حالى متوقف شد که پورتو با یک امتیاز برترى نسبت به 
بنفیکا صدرنشین بود و هر دو تیم ده بازى دیگر تا پایان فصل دارند.

آنتونیو کاستا، نخست وزیر پرتغال ماه گذشته مجوز از سرگیرى 
بازى هاى لیگ را از سى ام مى (10خرداد) بدون حضور تماشاگر 
در ورزشگاه ها صادر کرده بود اما ســازمان لیگ پرتغال با انتشار 
بیانیه اى، اعالم کرد که آغاز مجدد مسابقات از 4 ژوئن خواهد بود. 
تاکنون 24 هفته از لیگ دسته اول فوتبال پرتغال برگزار شده و ده هفته دیگر به پایان این فصل باقى مانده است. 
در کشور پرتغال اگرچه تا کنون 28 هزار مورد ابتال به کرونا گزارش شده و بیش از 1100 نفر هم جانشان را از دست 
داده اند اما باز هم وضعیت این کشور نسبت به بسیارى از دیگر کشورهاى اروپایى بهتر است و به نظر مى رسد به 

همین دلیل از سرگیرى بازى ها با موانع و محدودیت هاى کمترى رخ داده است.
مدافع باتجربه سپاهان بابت حضورش در جمع بهترین مدافعان راست لیگ 

قهرمانان آسیا 2016 ابراز خوشحالى مى کند.
سایت کنفدراســیون فوتبال آســیا اخیراً بهترین مدافعان لیگ قهرمانان 
آسیا 2016 را معرفى کرد که در بخش مربوط به مدافعان راست نام محمد 
ایرانپوریان مدافع سابق تراکتور و کنونى سپاهان را نیز قرار داده است. در این 
نظر سنجى به گل ایرانپوریان به النصر از فاصله اى دور اشاره شده و همچنین 
بازى هاى خوب او در ترکیب تراکتور آن فصل مورد تمجید قرار گرفته است.
ایرانپوریان در واکنش به این انتخاب کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: بسیار 
خوشحالم که در بین بهترین ها قرار گرفتم. من در سال هایى که در تراکتور 
بودم و همین حاال که در سپاهان حضور دارم و در همه دوران دیگر سعى 
داشتم بهترین  بازى هایم را براى تیمم انجام بدهم. سال 2016 هم انصافًا 
تیم خیلى خوبى داشتیم و همه بازیکنان تراکتور ستاره بودند. فکر مى کنم 
اگر من خوب کار کردم کادرفنى آن سال و سایر بازیکنان هم کمک زیادى 

کردند.
وى ادامه داد: آن سال واقعاً در لیگ قهرمانان بدشانس بودیم. ما بازى رفت 
با النصر را 3 بر صفر باختیم اما در تبریز همه چیز براى صعود مهیا بود. فکر 

مى کنم عالى کار کردیم و توانستیم 4 بر یک پیروز شویم اما در نهایت یک 
گل کم آوردیم و نتوانستیم به دور بعدى برسیم. آن بازى یکى از تلخ ترین 
خاطرات دوران فوتبالم اســت. واقعًا حق ما صعود به مرحله باالتر بود اما 
بدشانس بودیم و در مجموع دو بازى با قانون گل زده در خانه حریف شکست 

خوردیم. واقعاً حیف شد.
مدافع سابق تراکتور درباره گلى که از فاصله اى دور وارد دروازه النصر کرد، 
اظهار کرد: آن لحظه احساس کردم که باید با تمام قدرت شوت بزنم. تیم 
حریف قصد پى ریزى حمله را داشت که سینا عشورى توپ را قطع کرد و در 
یک رفت و برگشت جلوى پایم افتاد. از پشت محوطه جریمه ضربه ام را زدم 
که به کنج دروازه رفت و یک گل زیبا شد. از آن گل خوشحال بودم اما اینکه 
باعث صعود تراکتور نشــد،  فایده اى نداشت و دوست داشتم آن گل زیبا با 

صعود تراکتور به دور بعد همراه شود.
ایرانپوریان در پایان درباره حضورش در نظرسنجى مردمى AFC  افزود: 
خوشحالم در این نظرسنجى هستم. امیدوارم مردم عزیزمان رأى بدهند و 
بتوانم محبتشان را جبران کنم. هرچه خیر است پیش بیاید و من هم حتى 

اگر اول نشوم، مشکلى نیست.

محمد ایرانپوریان: 

اگر اول نشوم هم مشکلى نیست!
پرتغالى ها هم مى خواهند استارت بزنند

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن در مورد وضعیت سرمربى این تیم گفت: ظاهراً فرودگاه 
شهر محل اقامت میودراگ رادولوویچ تعطیل شده و وى منتظر تصمیم در خصوص 
برگزارى یا عدم برگزارى لیگ ایران است تا خود را به تیم برساند. قاسم حدادى فر در 
گفتگویى در پاسخ به این سئوال که به نظرش تصمیم درست چه چیزى است، عنوان 
کرد: من در مقامى نیستم که تصمیم گیرنده باشــم اما سالمتى از همه چیز مهمتر 
است. اگر قرار باشد بازى ها ادامه داشته باشد طیف گسترده اى درگیر مى شوند که این 
موضوع باعث مى شود ریسک ابتال به بیمارى بیشتر شود. اگر مى توانند هر چهار روز 
از کل عوامل تیم ها تست کرونا بگیرند لیگ را برگزار کنند اما اگر امکانات نیست چاره 
دیگرى بیاندیشند.  کاپیتان تیم ذوب آهن ادامه داد: اگر قرار باشد لیگ لغو شود یک 
تصمیم بزرگ با معضالتى بزرگ است چون باید تکلیف تیم قهرمان و تیم هاى سقوط 
کننده مشخص شود. اگر قرار باشد قهرمان مشخص نشود حق تیمى مثل پرسپولیس 

خورده مى شود و البته در انتهاى جدول هم مشکالتى به وجود خواهد آمد.
حدادى فر خاطرنشــان کرد: ادامه لیگ به هر قیمتى تصمیم درستى نیست چون 

سالمت همه افراد در اولویت است. امیدوارم در نهایت تصمیم خوبى گرفته شود.
وى در واکنش به اینکه ظاهراً در این مدت چند تیم به صورت مخفیانه تمرین گروهى 
انجام مى دادند، گفت: من هم در خبرها این مسئله را خواندم، تیم ما به قوانین پایبند 
است و به طور انفرادى تمرین مى کنیم. فکر مى کنم مخفیانه تمرین کردن درست 
نباشد، اگر قرار است تمرینات گروهى انجام شود باید همه تیم ها این شرایط را داشته 
باشند. کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که آیا از رادولوویچ سرمربى 
این تیم خبرى دارد یا خیر عنوان کرد: مى دانم که رادولوویچ دنبال پرواز است تا به ایران 
بیاید. ظاهراً فرودگاه شهرى که او آنجاست تعطیل شده و منتظر این است تا ببیند لیگ 

برگزار مى شود یا خیر تا به شکلى خودش را به ایران برساند.

حدادى فر: رادو پرواز مى خواهد 
اما پروازى نیست

رسانه هاى عربستانى فاش کردند که فیفا تصمیم گرفته است که باشگاه 
االتحاد عربستان را در پرونده مربى سابق این تیم جریمه کند.

 براین اساس تیم االتحاد باید جریمه اى که 56 میلیون ریال عربستان 
تخمین زده مى شود را به سرمربى ســابق این تیم اسالن بیلیچ ظرف 
مدت 30 روز پرداخت کند. به گزارش روزنامه «الریاضیه» عربســتان، 
فیفا با استناد به اسناد و مدارك موجود روز سه شــنبه تیم االتحاد را در 
حکمى به پرداخت 15 میلیون دالر معادل 56 میلیون ریال ســعودى به 
سرمربى سابق کروات این تیم محکوم کرد. در گزارش این روزنامه آمده 
است: «االتحاد به این رأى اعتراض خواهد کرد و درخواست تجدید نظر 
را به دادگاه بین المللى ورزش "CAS" ارائه خواهد داد.» بیلیچ در سال 

2019 االتحاد را ترك کرد.

االتحاد جریمه مى شود
ر
ا

ت
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ف
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مدیرعامل باشگاه فوالد خوزســتان گفت: هیچکس به صورت عمد دنبال تعطیل 
کردن لیگ نیست و نباید در خصوص وضعیت برگزارى بازى هاى لیگ برتر حاشیه 

درست کنیم.
سعید آذرى در گفتگویى، در ارتباط با وضعیت مبهمى که براى ادامه بازى هاى لیگ 
برتر ایجاد شده است، گفت: ادامه یافتن مسابقات لیگ برتر فقط به تصمیم ستاد مبارزه 
با کرونا بستگى دارد و این موضوع دست فدراسیون یا سازمان لیگ نیست. این یک 
بحث مهم جهانى است و متولیان بهداشت باید باید در خصوص برگزارى مسابقات 
ورزشى تصمیم بگیرند. تا زمانى که آنها تصمیمى نگیرند چیزى مشخص نیست، در 
ضمن هیچکس نمى تواند مسئولیت برگزارى مسابقات را بپذیرد و عاقالنه هم نیست 
که بپذیرد. وى در قسمت دیگرى از حرف هایش تأکید کرد: من شرایط تیم ها را درك 
مى کنم، برخى تیم ها نگران قهرمانى و برخى هم نگران سقوط نکردن هستند. حتى 
فوالد هم مى تواند در بازى هاى باقیمانده حرفى براى گفتن داشته باشد ولى نباید با 
این بیمارى و شرایطى که ایجاد شده است ساده برخورد کنیم. مطمئن باشید هیچکس 
به صورت عمد دنبال تعطیل کردن لیگ نیست و ما نباید در خصوص وضعیت برگزارى 
بازى هاى لیگ برتر حاشیه درست کنیم. فوتبال در برابر جان انسان  ها هیچ ارزشى 
ندارد و اگر خدایى ناکرده براى یک مربى، بازیکن، داور، خبرنگار و همه آنهایى که 
درگیر برگزارى بازى ها هستند، اتفاقى رخ دهد، چه کسى مى خواهد پاسخگو باشد. 
ما باید صبر کنیم تا ستاد مبارزه با کرونا در خصوص برگزارى مسابقات تصمیم بگیرد.

مدیرعامل باشگاه فوالد در خصوص وضعیت کادر فنى این تیم براى فصل آینده و 
اینکه آیا قرار است جواد نکونام فصل بعد هم هدایت این تیم را بر عهده داشته باشد، 
تصریح کرد: ما با آقا جواد صحبت هاى ابتدایى را براى تمدید قرارداد انجام دادیم که 
مثبت هم بود. در مجموعه فوالد همه از نکونام رضایت دارند و این مربى هم شایستگى 
خودش را اثبات مى کند. از نظر من نکونام سرمربى آینده تیم ملى است و حفظ این 
سرمایه ها براى ما مهم است. مربیان جوان مثل نکونام، گل محمدى، مهدوى کیا، 

هاشمیان و... سرمایه هاى این فوتبال هستند.
آذرى با بیان اینکه نکونام بعد از 24 سال نســاجى را به لیگ برتر آورد، عنوان کرد: 
آقا جواد باید کار نیمه تمامش را در فوالد به اتمام برســاند و هدف ما رسیدن به یک 
پیشرفت بزرگ است. ما کارهایمان را در مورد آینده طبق هماهنگى با نکونام شروع 
کردیم و ایشان هم به این موضوع هم اشاره کرده که مدیریت فوالد باید با ثبات بماند. 

امیدوارم که بتوانیم آینده خوبى را در فوالد رقم بزنیم.

آقا جواد کارش درسته

برگزار مى شود یا خیر تا به شکلىخودش را به ایران برساند.
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ابالغ وقت دادرسى
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى هیبت کالســه پرونده: 284/98 وقت 
رسیدگى: 99/4/14 ساعت 4:30 خواهان: زهرا ســماعى خوانده: هیبت ا... صیفورى 
آرپناهى فرزند امان ا... خواسته: الزام به تحویل خواهان دادخواستى تسلیم شوراى حل 
اختالف نموده و جهت رسیدگى به شعبه 1 حقوقى ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعین 
شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیرالنتشار ایران 
آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله 
آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت 
عدم حضور در جلسه شــورا غیابا رســیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 
833928 حمید کریمى- رئیس شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف مجتمع شهید پویا 

ایزدى بخش باغبادران/2/296
مزایده اموال غیر منقول

شــماره آگهى 9910463656000001 تاریخ تنظیم : 1399/02/22 شماره پرونده : 
9509980370300006 شــماره بایگانى پرونده : 982619 شعبه اول اجراى  احکام 
دادســراى عمومى و انقالب فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 982619 
موضوع علیه آقاى جواد محمدیان فرزند عبدالحسین و له آقاى مهرداد صادقى فرزند 
احمد در تاریخ 1399/03/18 به منظور فروش یک قطعه زمین به مساحت 1460متر 
مربع به صورت دیوارکشى شــده در چهار طرف با جاده ارتباطى 3 مترى از جاده قریه 
باغ ابریشم به صورت زراعى آبش گذارى شده با یک ردیف درخت توت و انجیر قدیمى 
در ضلع جنوبى با یک حلقه چاه آب در زمین مجاور ضلع شــرقى با پروانه بهره بردارى 
آب به شــماره 19/13968-5571 الف و چاه به عمق 50 متر مى باشد آقاى قربانعلى 
کاظمى فرزند محمد واقع در شهر ابریشــم جنب اردوگاه شهید بهشتى کوچه طارمى 
که به شماره ملک 24/197 و شــماره ثبتى 17839 مى باشــد و ملک مذکور مشاع/ 
مفروض مى باشد و متعلق حق غیر مى باشد /نمى باشد از ساعت 10 تا 11 صبح مورخ 
1399/03/18جلسه مزایده در دفتر شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و 
انقالب فالورجان اتاق 124 برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال ارزیابى شده است 
متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت 
اموال مطلع شوند مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانى 
میتوانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد ارزیابى شده را به همراه 
داشته باشند. م الف: 841784 شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى انقالب 

شهرستان فالورجان/2/337
ابالغ رأى

آگهى راى شورا- شماره پرونده : 98 / 510ش5 ح   شماره دادنامه 656 – 10 / 12 / 98 
درخصوص دادخواست آقاى داود داودى فرزند على بنشانى شاهین شهر خ مسکن مهر 
خ اردیبهشت فرعى 14 بلوك 424 واحد 43 بطرفیت خوانده 1 – آقاى حشمت اله اسدى 
فرزند نادر و 2 – آقاى اکبر غفارى فرزند  هردو مجهول المکان به خواسته الزام به انتقال 
سند رسمى خودرو یک دستگاه خودرو شورولت ایمپاال به شماره انتظامى 83788 تهران 
ع بانضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از انجام مراحل قانونى در حوزه پنجم و 
باتوجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید خواندگان علیرغم ابالغ نشرآگهى در جلسه حضور ندارد به شرحى 
که خواهان در دادخواست تقدیمى و جلسه رسیدگى اظهارداشته است خودروى مذکور را 
طى یک فقره قولنامه عادى به تاریخ 20 / 4 / 95 از خوانده ردیف اول و به مبلغ 5 میلیون 
تومان خریدارى نموده و جهت انتقال سند چون شماره ملى مالک داراى ایراد بود مقرر 
شد پس از رفع ایراد مذکور اقدام به انتقال سند نمایند و به همین بهانه نیز اسناد خودرو 
در اختیار آنها باقى ماند لیکن به علت تغییر آدرس و عدم دسترسى به خواندگان انتقال 
سند صورت نگرفته است شورا نظر به مســتندات ابرازى خواهان از جمله مبایعه نامه 
مابین طرفین و پاسخ استعالم پلیس راهور مورخ 2 / 11 / 98 که آخرین مالک و متصرف 
خوانده ردیف دوم معرفى گردیده است خواســته خواهان را محرز و مسلم دانسته و به 
استناد مواد 10  و 220 و 1301 قانون ایین دادرسى مدنى خوانده ردیف دوم آقاى اکبر 
غفارى را ملزم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند رسمى یک دستگاه 
خودروى شورولت ایمپاال به شــماره انتظامى 83788 تهران ع بنام آقاى داود داودى 
نماید همچنین مســتندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى حکم به محکومیت 
خوانده حشمت اله اسدى به پرداخت مبلغ 000 / 700 ریال بابت هزینه دادرسى و ابطال 
تمبر و هزینه نشرآگهى برابر با تعرفه قانونى در حق خواهان صادرو اعالم  مى دارد راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و 
سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. 830332 /م الف قاضى 

شعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر – مجتبى رضوانى/2/343  
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 384 ش 10 ح  شماره دادنامه تاریخ رسیدگى : 23 

/ 1 /98 درخصوص دعوى خواهان اقاى ولى اله حکیمیان فرزند شکراله با وکالت اقاى 
داود اسماعیلى بنشانى اصفهان خ چهارباغ عباسى نبش خ سید على خان پاساژ میهن 
طقه سوم دفتر آقاى اشتهاریان بطرفیت خواندگان 1 – خانم رقیه خواجه  گودریان2- 
آقاى کاوه کیانى هردو مجهول المکان و 3 – آقاى فرشاد ناصرى فرزند یارعلى  بنشانى 
شاهین شهر خ عطار فرعى 5 شرقى بن بست دوم پالك 5 به خواسته اعتراض ثالث در 
پرونده به اجرائیه به شماره 96 /235 مورخ 30 / 3 / 97 مطروحه در شعبه دهم شوراى 
حل اختالف شاهین شهر به همراه هزینه دادرســى حق الوکاله وکیل وکلیه خسارت 
وارده نظر به محتویات پرونده و باتوجه به زمان توقیف مورخ 17 / 17 / 97 و تاریخ قرار 
دادبین متعرض ثالث و اقاى علیرضا رفیع 14 / 11 / 97 و تاریخ وکالتنامه 4 / 12 / 97 
اعتراض ثالث وارد نیست لذا به استناد ماده 147 قانون اجراى احکام مدنى مردود اعالم 
مى گردد راى صادره حضورى ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 
خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد. 833136/م 
الف رییس شعبه دهم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر – مجتبى رضوانى/2/344  

حصروراثت 
محمد نوروزى تنها داراى شناســنامه شــماره 1920162615 به شرح دادخواست به 
کالسه 9900166 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه مارگیر بشناسنامه 54677 در تاریخ 98/11/24 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. جعفر نوروزى 
تنها ش ش 496 ، 2. محمد نوروزى تنهــا ش ش 1920162615 ، 3. مهناز نوروزى 
تنها ش ش 93 ، 4. معصومه نوروزى تنها ش ش 2874 ، 5. مریم نوروزى تنها ش ش 
12981  6. مینا نوروزى تنها  ش ش 1920065377(فرزندان متوفى)، 7. فرهاد نوروزى 
تنها ش ش 49723 (همسر متوفى)، 8. خدا بس زرین آبادى ش ش 3 ، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 
842312/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/349

حصروراثت
محمد على اله وردى صادق آبادى  داراى شناسنامه شماره 1193 به شرح دادخواست 
به کالسه 9900205 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسنعلى اله وردى صادق آبادى  بشناسنامه 330 در تاریخ 98/10/19 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1. صغرى محمد شاهیان  ش ش 323(همسر متوفى) ، 2. عصمت اهللا  وردى صادق 
آبادى  ش ش 508 ، 3. صدیقه اهللا وردى صادق آبــادى  ش ش 506 ، 4. لطفعلى اله 
وردى صادق آبادى  ش ش 560 ، 5. عباســعلى اهللا وردى ش ش 329 ، 6. غالمعلى 
اله وردى صادق آبادى   ش ش 507 ، 7. محمد علــى اله وردى صادق آبادى  ش ش 
1193 ، 8. ســبز على اله وردى صادق آبــادى  ش ش 3 ، 9. علیرضا اله وردى صادق 
آبادى   ش ش 457 ، 10. شهناز اله وردى صادق آبادى   ش ش 1078 ، 11. اعظم اله 
وردى صادق آبادى   ش ش 514 ، 12. مهناز اله وردى صادق آبادى   ش ش 28860 
(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 842371/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/352
حصروراثت

 اکرم جلیلى داراى شناسنامه شماره 372 به شرح دادخواست به کالسه 9900207 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على 
ملکزاده بشناســنامه 1080587918 در تاریخ 99/1/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اکرم جلیلى  ش ش 372 
(مادر) ، 2. ابراهیم ملکزاده ش ش 432 (پدر) ،متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 841460/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/353
حصروراثت

 مجید کاظمیان داراى شناسنامه شماره 70 به شرح دادخواست به کالسه 9900184 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عباس کاظمیان بشناســنامه 534 در تاریخ 98/12/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مجید کاظمیان ش ش 
70 ، 2. اطهر کاظمیان ش ش 510  (فرزندان )، 3. شــوکت قیصریه ها ش ش 277 
(همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 842334/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/354
حصروراثت 

عباس پور پیر على  داراى شناســنامه شــماره 1080343962 به شرح دادخواست به 

کالسه 9900100 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان على پور پیر على  بشناســنامه 301 در تاریخ 99/1/6 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عباس پور 
پیر على  ش ش 1080343962 ، 2. زینب پور پیــر على  ش ش 1080409386 ، 3. 
فاطمه پور پیر على  ش ش 1080781722(فرزندان متوفى) ، 4. زهرا بهارلویى ش ش 
604 (همسر متوفى)، 5. زهرا پور پیر على ش ش 10 ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 841548/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/355
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1044/98  شماره  دادنامه 
: 29-99/2/1 تاریخ رســیدگى : 98/12/19 مرجع رســیدگى شــعبه  یازده شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان: نجمه شــریعتى  نشــانى: نجف آباد خ ابوالقاســمى 
کوچه نیک زاد پ 38 خوانده: خانم بزرگ شــریفى نصر نشانى: هر دو مجهول المکان 
خواسته:استرداد وجه  گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى خانم : نجمه 
شریعتى  به طرفیت  خانم بزرگ شریفى نصر به خواسته مطالبه مبلغ سى میلیون ریال 
بابت واریز به اشتباه و هزینه هاى دادرسى خســارات تاخیر تادیه شورا با توجه به کپى 
رسید بانکى که موید طلبکار بودن وى مى باشد و به عالوه اینکه خوانده علیرغم نشر 
آگهى در جلسه حاضر نشده و الیحه اى ارسال ننموده و دلیلى موید برائت ذمه خود ارائه 
ننموده لذا شورا   مستنداً به مواد 198 و 515 و  519 ، 502 ، 522  قانون آیین  دادرسى 
مدنى دعوى   مطروحه را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
سى میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/520/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر تادیه از زمان دادخواســت 98/11/6 در حق خواهان صادر و اعالم مى 
گردد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى در همین شورا و ظرف 
مدت مشابه قابل تجدیدنظرخواهى  در کلیه محاکم نزد محاکم عمومى حقوقى نجف 
آباد مى باشد.841770/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 

یازده/2/356
حصروراثت

 سعید کرداریان داراى شناسنامه شماره 417 به شرح دادخواست به کالسه 9900192 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محترم صالحى بشناسنامه 37 در تاریخ 98/12/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سعید کرداریان ش ش 417 ، 2. 
مهین کرداریان ش ش 424 ، 3. شــهین کرداریان ش ش 565 ، 4. فاطمه کرداریان 
ش ش 1853 ، 5. مژگان کرداریــان ش ش 634  همگى(فرزندان متوفى)، متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 
842098/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/357

حصروراثت
 هادى صالحى داراى شناسنامه شماره 105 به شرح دادخواست به کالسه 9900058 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على 
محمد صالحى بشناسنامه 7 در تاریخ 99/1/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حمزه  صالحى ش ش 4309 ، 2. مهدى 
صالحى ش ش 1385 ، 3. هادى صالحى ش ش 105 ، 4. آذر صالحى ش ش 3874 ، 5. 
ملیحه صالحى ش ش 113 ، 6. آسیه صالحى ش ش 1270653105 ( همگى فرزندان 
متوفى)، 6. طوبى احمدى ش ش 30 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 842236/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/358
حصروراثت

 اســماعیل عظیمى داراى شناسنامه شــماره 2213 به شــرح دادخواست به کالسه 
9900193 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حمید عظیمى بشناســنامه 6046 در تاریخ 97/6/21 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. جواهر هارونى ش 
ش 2  (مادر) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 814876/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/359
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 1303/98ح 4- آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم-  گل 
زرى احمدپور دادخواســتى به مبلغ 15/000/000 ریال  بطرفیت ســحر خراسانى که 

اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 1303/99 در شعبه چهارم حقوقى 
شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبــودن آدرس محل 
اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود در روز یکشــنبه مورخ 99/4/1 ساعت 8:30 در جلسه شورا حاضر و در 
همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نســخه 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: 840095 شــعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان  /2/362
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 98-96 ش ح- آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى 
على مومنى دادخواستى به مبلغ 80/000/000 ریال  بطرفیت آقاى رضا کرمان جانى 
که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 96/99 در شعبه یک حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشر و از نامبرده دعوت 
مى شود در روز شنبه مورخ 99/3/31 ساعت 5 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر 
این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. م الف: 842394 شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/2/365
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى امید محمدى کالسه پرونده: 45/99 وقت 
رسیدگى: 99/4/16 ساعت 5 عصر خواهان: مجید حبیبى خوانده: امید محمدى خواسته: 
مطالبه خواهان دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شعبه 
1 حقوقى ارجاع گریده و وقت رسیدگى تعین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در روزنامه هاى کثیرالنتشــار ایران آگهى مى شــود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى 
حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر 
و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى اســت در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا 
رســیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف:  840655 حمید کریمى- رئیس 
شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف مجتمع شهید پویا ایزدى بخش باغبادران (مجتمع 

شماره یک)/2/366
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- سیف ا... محمدبلند دادخواستى 
به مبلغ مصوبه ریال  بطرفیت حمیدرضا حســین زاده که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 99- 29 در شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا 
و بنا به تقاضاى خواهــان 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 سه 
شنبه مورخ 99/3/27 ساعت 8:30 در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 
842414 شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /2/367
مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

 شماره نامه 1399009003234368 شماره پرونده 9709983656501043 شماره 
بایگانى پرونــده 981187  اجراى احکام حقوقى دادگســترى فالورجان در نظر دارد 
در پرونده شماره 981187 اجرایى موضوع علیه ســید نقى حسینى گشنیگانى فرزند 
آقا کمال وله ســیده زلیخا حسینى گشــنیزجانى فرزند ســید نوذر در تاریخ یکشنبه 
1399/03/18 به منظور فروش 14/42 حبه مشاع از 72 حبه مشاع معادل 1/2 دانگ 
مشاع از 6 دانگ یک باب منزل واقع در فالورجان باغ ابریشم خیابان ارزانى کوچه هستى 
فاقد پالك و کد پستى ملکى آقاى سید نقى حسینى گشتیگانى فرزند آقا کمال که داراى 
سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مشاع بوده و متعلق حق غیر نمى باشد از ساعت 10 
الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 318 برگزار 
نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 478/800/000 
ریال ارزیابى شده است متقاضیان خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده با حضور در محل 
این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده بر عهده برنده 
خواهد بود و کسانى میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 10 درصد قیمت 
ارزیابى را به صورت چک تضمینى در وجه اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان 
نمایند برنده یا عدم پرداخت ما به التفاوت قیمت پیشــنهادى در مهلت مقرر 10 درصد 
قیمت پیشنهادى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 841468 مدیر دفتر اجراى احکام 

مدنى دادگسترى فالورجان/2/368

تاسیس
شرکت ســهامى خاص آیین تراز پارتاك درتاریخ 1399/02/21 به شماره ثبت 64556 به شناســه ملى 14009129857 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه خدمات حســابدارى و طراحى و پیاده سازى و مدیریت 
سیستم هاى حسابدارى و حسابدارى صنعتى ، ایجاد ، تاسیس و سرمایه گذارى در خصوص کلیه امور مربوط به فعالیت هاى حسابدارى ، مشاوره در خصوص 
تهیه طرح هاى مطالعات فنى و اقتصادى ، تامین نیروى انسانى موقت مورد نیاز موسسات دولتى ، عمومى و خصوصى، برگزارى کالس هاى آموزش کوتاه مدت 
حسابدارى ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى 
تحقق اهداف شرکت ، عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شــرکتهاى دولتى و خصوصى ، شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و 
مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت در نمایشگاهها و ســمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در 
داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شر یف غربى ، کوچه دوم [2-بیست وچهارم-24] ، خیابان شریف غربى ، پالك 0 ، طبقه اول ، واحد 
7 کدپستى 8187979817 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن 
با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 260/394 مورخ 1398/11/21 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى محمدجواد بختیارى رنانى به شماره ملى 1270984225 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
زهرا جاللى به شماره ملى 1292292539 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیداصغر دادور به شماره 
ملى 5550034883 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمود بختیارى رنانى به شماره ملى 1272123812 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى امیرسجاد 
جاللى به شماره ملى 1272255638 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (842651)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص ایســتگاه مکمل ســالمت ایرانیان درتاریخ 1398/09/10 به شــماره ثبت 63601 به شناسه ملى 
14008802150 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت :• صادرات و واردات و خرید و فروش مکمل هاى ورزشى و تجهیزات و دستگاه هاى ورزشى . • خرید و فروش و صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. • شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى. • اعطاى نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى. 
• استفاده از تسهیالت مالى و اعتبارى بانک ها و موسسه هاى مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت. 
• عقد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى ایرانى و خارجى پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح . 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان
 اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان محمودآباد ، روستا منطقه صنعتى محمودآباد، خیابان 24 شرقى ، خیابان 
هیئت امنا ، پالك 267 ، طبقه همکف کدپستى 8161195488 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 3000000 ریال 
نقدى منقسم به 300 سهم 10000 ریالى تعداد 300 سهم آن با نام عادى مبلغ 3000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 9526191 مورخ 1398/07/17 نزد بانک ملت شــعبه محمود آباد اصفهان با کد 95265 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره آقاى فرید منتظرالظهور به شماره ملى 1284890295و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عادل منجزى به شــماره ملى 1750715023و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى اردشیر ورمزیار به شماره ملى 3392386111و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى عنایت اله 
حاجى حیدرى به شماره ملى 1141030871 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى محمد حسین ماهوش به شماره 
ملى 1141046581 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (842688)

آگهى تغییرات
شرکت پرنیان طب نصف جهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 47102 و شناسه ملى 10260651927 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/02/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - طبق سند صلح شماره 35505 مورخ 1398/07/30 دفترخانه اسناد رسمى 312 شهرستان اصفهان، حسین باطنى 
راد دارنده 333333ریال سهم الشرکه، مبلغ 166666 ریال سهم الشرکه خود را به رحمان باطنى راد به شماره ملى 1270157231 و مبلغ 166667 ریال سهم 
الشرکه دیگر خود را به رضا باطنى راد به شماره ملى 1292497661 واگذار نمود و از شرکت خارج گردید. - شرکاى شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین 
شرح مى باشد: رحمان باطنى راد دارنده 500000 ریال و رضا باطنى راد دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. - ماده 14 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: هیئت 
مدیره شرکت مرکب از 2 الى 10 نفر مى باشد که در مجمع عمومى عادى یا عادى بطور فوق العاده از بین شرکا یا خارج از شرکا براى مدت نامحدود انتخاب مى شوند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (842659)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین نارین ویر سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 38140 و شناســه ملى 10260557453 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید حجت اله احمدى به کدملى 5659495291 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و مهدى اسالمیان کوپائى به کدملى 5659391567 بسمت مدیرعامل وســید حسن سیدى قوژدى به کدملى 5659380247 بسمت نائب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر اســت. مهدى مالکى کوپائى به کدملى 5659416888 و قاسمعلى الماسى کوپائى به 
کدملى 5659387039 به ترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (842664)

آگهى تغییرات
شرکت پرنیان طب نصف جهان 
با مســئولیت محدود به شماره 
ثبــت 47102 و شناســه ملى 
10260651927 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1399/02/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: رحمان باطنى راد 
به شــماره ملى 1270157231 
بســمت مدیرعامل و رضا باطنى 
راد به شماره ملى 1292497661 
بسمت رئیس هیئت مدیره براى 
مدت نامحدود انتخاب شدند. - 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضــاى مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیــره و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. - روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت انتخاب 
گردیــد. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (842663)



سالمتسالمت 07073757 سال هفدهمپنج شنبه  25 اردیبهشت  ماه   1399

تاسیس
شرکت سهامى خاص نساج رایان کوشا درتاریخ 1399/02/21 به شماره ثبت 64566 به شناسه ملى 14009132232 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولیدى پوشاك ، کت و شلوار ، لباس مردانه ، لباس زنانه ، بچه گانه ، مانتو و شلوار زنانه ، کیف و 
کفش ، کمربند ، پیراهن لباس کار ، خرید و فروش پوشاك، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، اخذ 
و اعطاى نمایندگى در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى ، خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، شرکت 
در کلیه نمایشگاه ها و سمینارها ى داخلى و بین المللى در داخل و خارج از کشور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله چهارباغ پایین ، کوچه حاج جواد ، کوچه الوار[47] ، پالك- 29 ، 
طبقه اول کدپستى 8137766874 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1066219 مورخ 1398/12/21 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره خانم عصمت بیگى به شماره ملى 0935441141 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه عطائى کچوئى به شماره ملى 
1271636654 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید محمد رضایى به شماره ملى 1277049033 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى سیاوشى به شماره 
ملى 0370046021 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم معصومه خطاط به شماره ملى 0372203892 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال 
مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (842695)

تاسیس
شرکت سهامى خاص تأمین ورق فراز فلز سپاهان درتاریخ 1399/02/21 به شماره ثبت 64567 به شناسه ملى 14009132460 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور مربوط به خرید و فروش و تولید انواع آهن آالت و ورق هاى فوالدى. خرید و 
فروش، تولید، توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. شرکت در کلیه همایش ها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى. ترخیص کاال از گمرکات کشور. انعقاد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى. اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى. اخذ وام و اعتبارات مالى از موسسات مالى و بانک ها صرفا 
جهت تحقق اهداف شرکت. شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمان ها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رودکى ، کوچه شهید امیرحسین سلیمانى [84] ،
 خیابان رودکى ، پالك- 330 ، طبقه همکف کدپستى 8176815161 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 6000000000 ریال نقدى منقسم به 60000 
سهم 100000 ریالى تعداد 60000 سهم آن با نام عادى مبلغ 2100000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 92213/217 مورخ 1399/02/17 
نزد بانک ملت شعبه خاقانى اصفهان با کد 92213 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمد انصارى طادى به 
شماره ملى 1286059331 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مسیح انصارى به شماره ملى 1293068128 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى حسین انصارى طادى به شماره ملى 1971216291 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مسیح انصارى و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى امین 
آقاجانى به شماره ملى 1289764778 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم هانیه براتیان حسین آبادى به شماره ملى 1292827262 به سمت بازرس 
على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (843407)

ویروس کرونا از پوست ســالم عبور نمى کند اما جهت پیشگیرى از 
ابتال، شستن دست ها با صابون، توصیه مى شود.

ویروس از پوست سالم عبور نمى کند بلکه ممکن است از طریق تماس 
با نقاط دیگر بدن مانند بینى و دهان منتقل شــود. هدف از شستن 
دســت ها این بوده که ویروس موجود روى دست را به بینى، دهان 
و چشم منتقل نکنیم. برخى فکر مى کنند ویروس از طریق پوست 
دست هم منتقل مى شود، مدام دست هایشان را مى شویند که کامًال 

این تصور درست است.
محققان مى گویند بهترین راه شستشــو با آب و صابون است و باید 
زمانى از ژل استفاده شود که آب و صابون در دسترس نباشد و نباید 

همه را با هم استفاده کرد، در واقع ژل در خط دوم قرار دارد.
وقتى الیه حفاظتى پوست بعد از مدتى تخریب شود، چربى هایى که 
به صورت طبیعى در سطح پوست وجود دارد، مقدارى تحلیل مى رود 
و باعث مى شود که پوست دســت براى خشکى، ترك و حتى ورود 
باکترى مستعد شود. همان گونه که مى دانید ویروس از پوست سالم 
رد نمى شود و محققان تا به حال به این نتیجه نرسیده اند که ویروس 

از پوست سالم وارد مى شود.
هدف از شستن دست ها این است تا ویروسى که روى دست قرار دارد 
را به سمت بینى، دهان و چشم نفرستیم، نه اینکه برخى فکر کنند، 
چون ممکن است ویروس از طریق پوست دست منتقل شود، مدام 
دست هایشان را بشویند. شاید برخى هنوز متوجه این موضوع نیستند. 
در هر صورت باید مانع از بین رفتن الیه محافظتى چربى روى پوست 

دست شویم.
توصیه مى شود، افراد وسواس گونه دست هایشان را نشویند، چون 
شانس خیلى بیشترى دارد که به سمت خشکى، ترك و اگزما بروند. 
افراد هر وقت دست هایشان را مى شویند، سعى کنند بالفاصله از کرم 
استفاده کنند. البته برخى هم توصیه مى کنند بعد از شستن و خشک 
کردن دست، از وازلین استفاده شود، چون چرب تر است. البته در موقع 
خشک کردن مى توانند کمى رطوبت آب روى دست را باقى بگذارند 

تا باعث شود پوست کرم را جذب کند.
بهتر است که همیشه یک کرم مرطوب کننده یا وازلین در خانه وجود 
داشته باشد تا افراد بالفاصله که دســت ها را شستند، بعد از خشک 

کردن بتوانند از آن استفاده کنند تا الیه محافظتى خیلى آسیب نبیند.
 بهتریــن زمان اســتفاد از کرم شــب ها، پیش از خواب اســت. از 
شــوینده هایى اســتفاده کنید که حاوى مواد نرم کننده است مانند 
صابون هایى که گلیســرین و ِکرم دارند. حتى بهتر است از شوینده 
بچه ها استفاده کنید که کمتر آسیب مى زند. باید نوع شوینده اى که 

استفاده مى کنید؛ پایه چربى داشته باشد.
امکان دارد که در ژل یکسرى مواد اضافى وجود داشته باشد بنابراین 
حساسیت استفاده از صابون کمتر است. دستکش ها نیز حساسیت 
زا هستند، به خصوص دستکش هاى التکس، ممکن است بیشتر 
حساسیت ایجاد کنند و فرد پس از چند ساعت استفاده از دستکش 

دچار سوزش و خارش شود.
شست شوى زیاد دست چه با آب و صابون اگر طوالنى و مکرر باشد، 
مى تواند باعث اگزما شود، ولى همیشــه اگزما ایجاد نمى شود. اول 
پوست خشک شده و بعد چروك شده و سپس ترك مى خورد و خشک 
مى شود. وقتى اگزما ایجاد مى شود؛ شاید کرم هاى چرب کننده کمک 

نکند و فرد مجبور شود از پمادهاى کورتون دار استفاده کند.

کرونا از طریق پوست منتقل مى شود؟

کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان 
کرمانشاه با هشدار نســبت به اســتفاده چندباره از 
ماسک هاى مختلف، گفت: هر نوع ماسک مدت زمان 
مصرف مشخصى دارد و نباید بیش از آن استفاده شود.
بهمن خدادادیان با اشاره به افزایش استفاده از ماسک 
در پى شیوع بیمارى کرونا گفت: متأسفانه بسیارى افراد 
نکات بهداشتى مربوط به استفاده از ماسک را رعایت 
نمى کنند. وى افزود: ماسک هاى بهداشتى باید طبق 
شیوه مصرفى که براى آنها تعیین شده استفاده شوند و 

نمى توان استفاده مستمر از آنها داشت.
خدادادیان با اشاره به مصرف ماسک هاى پارچه اى، 
سه الیه جراحى و ماسک N95 درسطح جامعه، گفت: 
هریک از این ماســک ها تنها براى مدت معینى قابل 

استفاده هستند.
این کارشناس بهداشــت محیط افزود: ماسک هاى 

پارچه اى و سه الیه جراحى باید نهایتاً دو تا سه ساعت 
استفاده شده و بعد از این مدت به صورت بهداشتى دفع 
شود. در خصوص اســتفاده از ماسک هاى N95 هم 
مدت استفاده از این ماسک ها نهایتاً 24 ساعت است و 

بعد از این مدت استفاده باید دور انداخته شوند.
وى خاطرنشان کرد: تنها برخى ماسک هاى نانو در بازار 
موجود است که مى توان آنها را شسته و بعد از خشک 
کردن و اتوکشى، مجدد استفاده کرد که استفاده از این 

ماسک ها هم نهایتاً براى پنج تا شش بار است.
این کارشــناس بهداشــت محیط با بیان اینکه عدم 
رعایت مدت استاندارد استفاده از ماسک موجب تشدید 
آلودگى توسط خود ماسک مى شود، گفت: ماسک هاى 
استفاده شــده با تنفس و بزاق فرد در تماس هستند و 
از طرف دیگر با آلودگــى هاى محیطى و میکروبى و 
ویروس و گرد و خاك تماس دارند، بنابراین با گذشت 

مدت اســتاندارد مصرف آنها عمًال به کانون آلودگى 
تبدیل مى شوند.

وى افزود: در همین راســتا افراد باید نسبت به مدت 
استفاده از ماسک دقت داشــته و ماسک ها را دوباره 

استفاده نکنند.
خدادادیان تصریح کرد: از طرفى مردم باید نســبت 
به نگهدارى بهداشتى ماســک ها دقت داشته باشند 
و ماسک هاى استفاده نشده را همینطور داخل کیف 
نگذاشــته و بدون محافظ در محیط قرار ندهند، چرا 
که در غیراینصورت ماسک ها پیش از استفاده آلوده 

مى شوند.
وى افزود: ماســک هاى استفاده نشــده باید داخل 
بسته هاى بهداشــتى یا داخل پالســتیک (نایلون) 
تمیز گذاشته شوند  و ســپس در محیط یا داخل کیف 

قرار بگیرند.

هر نوع ماسک را چند بار مى توان استفاده کرد؟

نوشیدن آب کافى یکى از مهمترین مواردى است که باید به آن اهمیت دهیم 
زیرا کم آب شدن بدن مى تواند اثراتى نامطلوب در سالمت و تندرستى انسان 
داشته باشد. توصیه مى شود یک ساعت پیش از خوابیدن، آب کافى بنوشید تا 

بدن شما در طول خواب، کم آب نشود.
همه ما به طور متوسط هشت ساعت در شبانه روز مى خوابیم و این مدت زمان 
طوالنى مى تواند باعث شود بدن دچار خشکى شده و میزان آب موجود در 
بافت ها کاهش پیدا کند. از ســوى دیگر داشــتن خواب عمیق و کافى نیز 
براى سالمتى مهم بوده و بدن انســان نیازمند داشتن خواب مناسب براى 

بازسازى خود است.
بسیارى از افراد پیش از خوابیدن اقدام به نوشیدن آب مى کنند و این موضوع 
مى تواند به پیشــگیرى از کاهش آب بدن در طول شب کمک کند ولى از 
سوى دیگر نوشــیدن آب باعث فعالیت مثانه و کلیه ها شده و ممکن است 
برخى افراد در طول شــب بااحســاس نیاز به قضاى حاجت از خواب بیدار 
شوند و به دستشویى بروند. این مسئله مى تواند در کیفیت خواب آنها تأثیر 
گذاشته و برخى افراد حساس تر، پس از بیدار شدن قادر به خوابیدن دوباره

 نیستند.
سؤالى که در اینجا پیش مى آید این اســت که آیا باید نوشیدن آب را فداى 
بیدار شدن در طول شــب کرد یا بالعکس و اصوًال چه مدت زمانى پیش از 

خوابیدن باید آب بنوشیم؟
به گفته پزشکان، معموًال حدود یک ساعت یا بیشتر طول مى کشد تا یک 
لیوان آب پس از نوشیده شــدن وارد مثانه شما شود. به همین دلیل توصیه 
مى شود اگر جزو گروه افراد حساس هستید، یک ساعت پیش از خوابیدن 
آب کافى بنوشید تا پیش از ورود به رختخواب به دستشویى بروید و سپس 

بخوابید.
به خاطر داشته باشید که به دلیل حالت خاص قرارگرفتن اندام هاى داخلى 
بدن انسان، وقتى فرد دراز مى کشد مثانه وى تحت فشار بیشترى از حالت 
عادى قرارگرفته و ممکن اســت احســاس نیاز به دفع ادرار داشته باشد. 
 توصیه مى شود به بهانه ترس از بیدار شدن، نوشیدن آب را کاهش ندهید 
زیرا مضرات کم آبى بدن به مراتب بیشتر از احساس ناخوشایند بیدار شدن 
در طول شب است. از سوى دیگر به خاطر داشته باشید که بسیارى از بیدار 
شدن هاى شــبانه به دلیل وجود اســترس و اضطراب است و بدن معموًال 
مى تواند فعالیت کلیه ها و نیــاز به دفع ادرار را به گونــه اى کنترل کند که 

وجود در طول شــب کمتر نیاز به قضاى  حاجــت 
داشته باشد.

شب ها پیش از خواب
 آب بنوشید

رل ى وو ب ر ر ر ع ب ز ی و ی ی و ى
وجود در طول شــب کمتر نیاز به قضاى  ححاجــت 

داشته باشد.

هرگز معجزه میوه ها براى سالمتى و براى تقویت چشمانتان را فراموش نکنید. بسیارى از عوامل غذایى علل افت میزان بینایى در انسان هاست. شما باید رژیم خود را به گونه اى تغییر دهید که بدن مواد مفید را دریافت 
کند و از قدرت بازسازى و پشتیبانى از بینایى، بدون عینک و لنز بهره مند گردید.

از جمله این میوه ها: زردآلو، مرکبات، هلو، موز، کیوى، پاپایا، آناناس و البته هویج است که براى سالمتى چشم بسیار مفید است.
درست است، تنها یک بار مصرف کردن این محصوالت موجب قوى شدن حس بینایى شما نمى شود، اما در مجموع اگر مصرف این میوه ها را براى همیشه جزو  کار هاى روزانه خود قرار دهید، به دلیل ویتامین ها و بتاکارن 

همواره مى توانید از بینایى خوبى برخوردار باشید.

میوه هایى براى
 سالمت بینایى

اگر فکر مى کنید نان خریدارى شده آلوده است باید مجدد آن را در منزل حرارت دهید. فریز کردن، ویروس را از بین نمى برد. اینکه از چه وسیله اى براى حرارت دادن 
استفاده کنید بستگى به امکانات شما دارد؛ تستر، فر، مایکروویو و در صورت دسترسى نداشتن به موارد فوق استفاده از ماهیتابه و قابلمه براى حرارت دادن مفید است.
نــان را در فــِر اجــاق بــا دمــاى 60 تــا 70 درجه بــه مدت نیــم ســاعت گــرم کنیــد؛ نان هــا را الیه الیــه بچینیــد یــا در یک ظرف مناســب 

در دار بگذاریــد تا الیه هاى وســطى نــرم بمانــد؛ الیه هاى باالیــى را با بخار کتــرى دوباره نــرم کنید. 
تســترها دمایى حدود 600 درجــه ســانتیگراد تولید مى کننــد پس اســتفاده از آنها منطقــى به نظر 

مى رسد.
نان را براى چند ثانیه روى شعله مستقیم گاز نگه دارید؛ شــعله آتش گاز، باالى 1000 درجه 

سانتی گراد حرارت دارد و بعید است در این دما ویروس زنده بماند.
اما این توصیه عمومى را نیز در هنگام خرید نان رعایت کنید:

از نانوا خواهش کنید نان ها را با انبر روى سفره پارچه شما قرار دهد. سفره را روى 
پیشخوان و میز نانوایى قرار ندهید و از برس ها و سایر وسایل مشترك در نانوایى 

استفاده نکنید. 

بسیارى از ما عادت داریم تا آب جوشیده و سرد شــده داخل کترى را براى درست کردن چاى دوباره 
بجوشانیم در حالى که کارشناسان تغذیه دانشگاه علوم پزشکى تبریز مى گویند به دلیل افزایش غلظت 

نیترات و نیتریت هاى موجود در آب، جوشاندن مجدد آب جوشیده کار درستى نیست.
از جمله تغییراتى که در اثر جوشاندن مجدد آب ایجاد مى شود، مى توان به افزایش غلظت امالح اشاره 
کرد و این در صورتى است که بعضى از امالح براى سالمت بدن، مضر محسوب مى شود. همچنین با 
جوشاندن چندباره آب، میزان اکسیژن کاهش مى یابد و در این صورت از گوارایى آب کاسته مى شود. 
از جمله عوارض این کار مى توان به حذف بعضى از امالح و مواد معدنى مفید مانند کلسیم و منیزیم 

اشاره کرد.
بهتر است کترى را به اندازه اى که نیاز دارید از آب پر کنید و هر بار براى آماده کردن چاى آب تازه درون 
کترى بریزیم و به محض جوش آمدن آب چاى را دم کنیم. البته براى اینکه چاى شما خوش رنگ تر 
شود بهتر است بعد از جوش آمدن کترى، شعله گاز را کم کنید تا بافت چاى در اثر حرارت زیاد آب آسیب 

نبیند. بنابراین اجازه دهید تا کمى از جوشش آب کمتر شود و سپس چاى را دم کنید.

آب را یک بار بجوشانیدنان را چند دقیقه ضدعفونى کنیم؟

تاس
ا ش 1399/ خ2/21 تا ا ا فل ا ف تأ خا ا ک 1ش

ـد؛ نان هــا را الیه الیــه بچینیــد یــا در یک ظرف مناســب 
ى دوباره نــرم کنید. 
ها منطقــى به نظر 

100 درجه 

روى   را
نانوایى 

نیترات
ازجمله
کرد و ای
جوشاند
از جمله
اشاره ک
بهتر اس
کترى
شود به
نبیند. بن



 بــار خدایــا، بــه توانگــرى، آبرویــم را حفــظ کــن و مکانتــم را بــه 
بینوایى تبــاه منماى کــه از روزیخــواران تــو روزى خواهــم، یا از 
مردم بدکــردارت مهربانــى جویم و یا به ســتایش   کســانى کــه به من 
چیزى بخشیده اند، مبتال شــوم و یا به نکوهش کسانى که مرا محروم 
داشــته اند، فریفته شــوم. ســرانجام، تویى کــه مى توانى ببخشــى و 

موال على (ع)مى توانى نبخشى که تو بر هر چیز توانایى.

دعاى روز بیستم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْفَتْح لى فیِه اَْبواَب الِْجناِن َواَْغلِْق َعنّى فیِه اَْبواَب النّیراِن َوَوفِّْقنى فیِه 

کیَنِه فى ُقُلوِب الُْمْؤِمنیَن. لِتِالَوهِ الُْقْرآِن، یا ُمْنِزَل السَّ
خدایا! بگشا در این روز به رویم درهاى بهشت را و ببند به رویم در آن 
درهاى دوزخ را و توفیق تالوت قــرآن را در این روز به من عطا کن.

 اى فرو فرستنده آرامش در دل هاى مؤمنان!

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد: تمام 
شهرها و روستاهایى که تحت پوشش طرح آبرسانى 
اصفهان بزرگ قرار دارند، از کیفیت یکسان آب شرب 

برخوردار هستند.
مهندس هاشم امینى در جمع مدیر و کارکنان مرکز 
پایش و نظارت بر کنترل کیفیت آب و فاضالب که 
موفق به اخذ اســتاندارد بین المللى 17025 کنترل 
کیفیت شــدند، گفت:کارکنان در این بخش باید با 
مطالعه و تحقیق جامع  درصدد شناسایى آالینده هاى 
نو ظهور باشند و تاثیر این نوع آالینده ها  بر کیفیت آب 

و فاضالب را مورد بررسى قرار دهند.
وى با بیان اینکه مطالعه و تحقیق پیرامون چگونگى 
ارتقــاى کیفیــت آب از عوامل موثــر در افزایش 
رضایتمندى مردم در ارائــه خدمات این صنعت مى 
باشد، اظهار داشت: باید با مطالعه و تحقیقات دقیقى 
که در راستاى دانش روز دنیا باشد، راه هاى ارتقاى 

کیفى آب شرب را شناسایى و مورد بررسى قرار داد تا 
مردم در هر شرایطى هیچ گونه دغدغه اى در رابطه با 

کیفیت آب شرب نداشته باشند.
وى با اشاره به اینکه درحال حاضر کیفیت آب شرب 
مطابق با استانداردهاى تعریف شــده است عنوان 
کرد:کیفیت آب شرب خط قرمز صنعت است، مردم 
مطمئن باشند که آب شرب عارى از هر گونه آالینده 
میکروبى و شــیمیایى در اختیار آنها قرار مى گیرد و 

کامال مورد تایید مراکز ذیصالح است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
تاکید بر استقرار آزمایشــگاههاى سیار آب شرب در 
مکان هاى مورد نیاز تصریح کرد: آزمایشــگاه هاى 
ســیار  باید در مکان هایى که وجود آنها ضرورى به 
نظر مى رسد استقرار یابند تا سالمت و کیفیت آب به 

طور مستمر  مورد بررسى قرار گیرد.
مهندس هاشم امینى با بیان اینکه مردم هیچ گونه 

نگرانى در رابطه با  وجود ویــروس کرونا در آب 
شرب نداشته باشــند خاطرنشان ساخت: کیفیت 
آب شــرب از لحاظ کدورت، کلرباقیمانده ، Ph و 
دیگر پارامترها به صورت آنالین در تصفیه خانه 
آب باباشــیخعلى بررسى مى شــود، همچنین از 
طریق سامانه هاى  تله مترى و پایش کیفیت آب 
شرب در شبکه توزیع استان به طور آنالین مورد 
بررسى قرار مى گیرد، بنابراین این اطمینان خاطر 
را به مردم مى دهیم که احتمال ویروس کرونا در 

آب صفر است .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
دوران پسا کرونا اشاره کرد و افزود:کارکنان در مرکز 
پایش و نظارت بر کنتــرل و کیفیت آب و فاضالب 
باید به مطالعاتى در زمینه تاثیــرات ویروس کرونا 
بر فاضالب بپردازند و تحقیقاتى در این رابطه با این 

موضوع در دستور کار قرار دهند.

کیفیت آب شرب در شهرها 
و  روستاهاى تحت پوشش طرح 

آبرسانى اصفهان بزرگ یکسان است

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور


