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کرونا از راه زخم هم منتقل مى شود؟ کتابخانه هاى عمومى اصفهان بازگشایى مى شود7 سریال پرطرفدار ایرانى که دنباله  دار شدندمثل ماست، نوزاد بخرید؛ 40 تا 45 میلیون تومان! بازیکنانى که در حدانتظار نبودند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

باید ها و 
نبایدهاى 

نوشیدن چاى

اصفهان در ردیف آلوده ترین استان ها به بدافزار
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مراسم در باغ رضوان 
خالف قانون است

فاز تازه درگیرى موافقان و 
مخالفان از سرگیرى لیگ 

تصمیمات مهم ستاد ملى مقابله با کرونا 
براى روزهاى پیش رو

روحانى: عادات گذشته 
باید فراموش شود

5

غرامت
 27 میلیاردى را 
چه کسانى باید 
پرداخت کنند؟ 

یک کارشناس تغذیه مصرف چاى کهنه دم را براى 
سالمت دستگاه گوارش بسیار مضر دانست.

فرزاد بابایى با اشاره به وجود انواع چاى، گفت: انواع چاى 
از جمله چاى سیاه، سبز و سفید در سطح بازار عرضه 
مى شود که چاى سیاه به صورت معمول بیشترین...

هفته پیــش بود که احمــد مازنى 
نماینــده مردم تهــران در تذکرى 
از غرامت 27 میلیاردى درباره حمله به ســفارت 
انگلستان در تهران سخن گفت. در همین رابطه 
حشمت ا ... فالحت پیشه عضو کمیسیون امنیت 
ملى و سیاست خارجى مجلس با اشاره به اینکه 
ایران تمامى کنوانســیون هاى مرتبط با حقوق 
بین الملل از جمله وین و ژنو را پذیرفته است، به 
«فرارو» گفته است: با توجه به این موضوع، اگر 

در کشورمان ...
4

دانش آموزان از بازگشایى مدارس استقبال نکردند!دانش آموزان از بازگشایى مدارس استقبال نکردند!
بعد از چند ماه تعطیلى به دلیل شیوع ویروس کرونا؛بعد از چند ماه تعطیلى به دلیل شیوع ویروس کرونا؛

3

گزارش مرکز آگاهى رسانى، پشتیبانى و امداد رایانه اى دانشگاه صنعتى نشان مى دهد

سریال جواد رضویان و 
سیامک انصارى باالخره 
کلید مى خورد

رادوشویچ:

سپاهان و استقالل شانسى 
ندارند

بر اساس اعالم اپلیکیشن رسمى باشگاه پرسپولیس، بوژیدار 
رادوشــویچ در خصــوص وضعیت این روز هــاى خودش، 
تمریناتى کــه انجام مى دهــد و همچنین احتمــال ادامه 

بازى هاى لیگ صحبت هایى کرد که...
3

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

3 آتش سوزى با 
بیش از 50 مصدوم 

در اصفهان

طى 12 ساعت رخ داد

راهپیمایى روز قدس در اصفهان برگزار نمى شود
3

ایگور استیماچ:ایگور استیماچ:
 دوست داشتم دوست داشتم

 در  در اصفهان چیزهاى اصفهان چیزهاى 
بیشترى کشف کنم!بیشترى کشف کنم!

4

وکلیدمىخوردکلید مى خورد ى

7 سریال پرطرفدار نگ ف

ى

عچاى
ه
..

ار نمى شود
3

 روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه 

آگهى شرکت فوالد مبارکه 

کد آگهى : 99116

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشــانى   www.msc.ir  لینک مناقصات و 
مزایدات بخش خرید و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق 

سیستم ارتباط با تأمین کنندگان (SRM) ا قدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانى www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه 

بفرمایید.

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مداركموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

مناقصه 1
احداث پل انتقال اسلب نورد گرم و تقویت پل هات 48501115عمومى

قراردادهاي 1399/03/07شارژ موجود
خرید

مناقصه 2
عمومى

 48504599
و 48504605

طراحى، خرید، نصب، تست و راه اندازى، آموزش و 
خدمات پس از فروش پروژه دوربین هاى مدار بسته 

 EPC فوالد مبارکه و فوالد سبا بصورت
قراردادهاي 1399/3/10

خرید

مناقصه 3
راهبرى ، تعمیرات و نگهدارى ایستگاه و شبکه ریلى 48485096عمومى

قراردادهاي 1399/3/11شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا
خرید

حسن حجتى-شهردار دولت آباد

آگهى مناقصه عمومى 

م الف: 847745

شهردارى دولت آباد برخوار درنظر دارد نسبت به عملیات اجرایى آسفالت معابر منطقه صنعتى دولت آباد از طریق برگزارى مناقصه عمومى 
اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى:روز شنبه مورخ1399/03/17
گشایش پاکات:روزیکشنبه مورخ1399/03/18

محل دریافت اسناد:دولت آباد،بلوار طالقانى،پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir  تلفن:031-45822010
www.iets.mporg.ir:پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

نوبت اول

مهدى قربانى-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه 

آگهى مزایده نوبت دوم 
به شماره99/125443مورخ1399/02/27

م الف: 847754

واگذارى به اجاره یکباب مغازه از موقوفه مسجد ابوالفضل(ع) واقع در شاهین شهر خیابان شیخ بهائى جنب مسجد با 
متراژ 13/06مترمربع به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 4/400/000ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى 

روز یکشنبه مورخ1399/03/12 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060تماس حاصل فرمائید.

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

پرد5

7از غرامت 27
انگلستان در
حشمت ا ... ف

ملى و سیاست
تمامى ایران
بین الملل از
«فرارو» گفت
در کشورمان

بر
را
تم
با
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نمایندگان مجلس شوراى اسالمى طبق آیین نامه داخلى 
پارلمان ابزارهایى براى نظــارت در اختیار دارند. یکى از 
پرکاربردترین این ابزارها تذکر و سئوال است که طى آن 
وکالى ملت با مخاطب قرار دادن اعضاى کابینه، یا به 
وى موضوعى را متذکر مى شوند و یا درباره علتش عضو 

کابینه را مورد سئوال قرار مى دهند.  
عملکرد نمایندگان در مجلس دهم نشــان مى دهد که 
آنها طى چهار ســال حضور در قوه مقننه ده هزار و 200 
تذکر به دولتمردان داده اند که رئیس جمهور بیشــترین 
سهم را از این تذکرات داشته اســت و 3085 بار از آنها 

سئوال پرسیده اند.

  تذکرات نمایندگان ضمن قرائت در صحن علنى مجلس 
نســخه اى از آن براى وزارتخانه مربوطه یا نهاد ریاست 

جمهورى ارسال مى شود.
یوسف نژاد خاطرنشان کرد:  از  حدود ده هزار و صد تذکر 
کتبى نمایندگان 2200 مورد آن مربوط به رئیس جمهور 
بوده که بیشــترین تذکرات را داشته و کمترین تذکرات 
نیز مربوط به على اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگى و 
گردشگرى است که شامل 21 تذکر از نمایندگان مى شود. 
وى افزود:  پس از رئیس جمهور، وزیر راه و شهرســازى 
رتبه دوم را در دریافت تذکر از نمایندگان دارد که حدود 

1220 تذکر را شامل مى شود./1870

هفته پیش بود که احمد مازنى نماینــده مردم تهران در 
تذکرى از غرامت 27 میلیاردى درباره حمله به ســفارت 
انگلستان در تهران سخن گفت. در همین رابطه حشمت ا ... 
فالحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس با اشــاره به اینکه ایران تمامى کنوانسیون هاى 
مرتبط با حقوق بین الملل از جملــه وین و ژنو را پذیرفته 
است، به «فرارو» گفته است: با توجه به این موضوع، اگر 
در کشورمان به هر ســفارتى که وجود دارد، آسیب هایى 
وارد شود، این خســارات را باید مســببین این موضوع 

پرداخت کنند.
او افزود: در مورد حمله به ســفارت عربستان و انگلستان 

دادستان به عنوان مدعى العموم وارد شد، اما بعد از گذشت 
نزدیک به 9 سال، مسببین این حوادث محاکمه نشدند، این 
درحالى است که چنین گروه هایى از قدرت بسیار زیادى 
برخوردارند و به منابع مالى عظیمى نیز دسترسى دارند، 

بنابراین آنها باید خودشان این خسارت را پرداخت کنند.
فالحت پیشــه با تأکید بر اینکه اگر این خسارات از جیب 
مردم پرداخت شود، شما مطمئن باشید، در ادامه نیز شاهد 
به وجود آمدن چنین حوادثى خواهیم بود، گفت: قدر مسلم 
باید این قدرت در کشور وجود داشته باشد تا با چنین عناصر 
و گروه هاى خودسرى که به منافع ملى کشور آسیب وارد 

مى کنند، برخورد شود.

10 هزار تذکر نمایندگان 
مجلس دهم به دولت

غرامت 27 میلیاردى را چه 
کسانى باید پرداخت کنند؟ 

صنعت گردشگرى قم 
به صفر رسید

   ایرنــا | معاون گردشــگرى اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى قم با اشاره 
به اینکه صنعت گردشگرى به صفر رسید، گفت: با 
شیوع ویروس کرونا از ابتداى اسفند 98 در استان، 
343 مجموعه گردشــگرى قــم تعطیل و حدود 
6000 فعال این صنعت بیکار شدندکه با گذشت 
نزدیک به سه ماه، تعطیلى این واحدها همچنان 

ادامه دارد./1873

پرسش و پاسخ
 مجرى و جهانپور

   برترین ها | ســئوال المیرا شریفى، مجرى 
شبکه خبر از ســخنگوى وزارت بهداشت و پاسخ 
جالب جهانپور به او درباره بیمارى کرونا در فضاى 
مجازى دست به دست مى شــود. شریفى مقدم: 
«فکر کنیــد در خبر فردا اعالم کنــم کرونا مهار 
شد؛ اولین کارى که انجام خواهید داد چه خواهد 
بود؟» جهانپور: «ده روز مرخصى و خاموش کردن 
موبایل، مستقیم کربال و نجف و کاظمین.» شریفى 

مقدم: «ان شاءا...».

فعالً گوشى نخرید
   ایسنا | رئیس کمیته تخصصى تلفن همراه 
کشور گفت: از حدود چهار ماه پیش شاهد افزایش 
قیمت 40 تا 50 درصدى قیمت گوشى بوده ایم اما 
این عدد در حال حاضر در محدوده 10 تا 15 درصد 
اســت. محمد مهدى غفوریان در ادامه افزود: به 
مردم توصیه مى شود تا حدود یک ماه آینده از خرید 
تلفن همراه خوددارى کنند و منتظر بمانند تا بازار به 

ثبات برسد./1874

چرا تولید خاویار 
افزایش یافت ؟

   تسنیم | مدیرکل شــیالت گیالن با بیان 
اینکه سال گذشته 630 هزار دالر معادل ده میلیارد 
تومان خاویار پرورشى اســتان گیالن به خارج از 
کشور صادر شده است اظهار کرد: 900 کیلوگرم 
خاویار پرورشــى به ارزش کیلویى 700 دالر در 
سال رونق تولید به کشورهاى فرانسه، جمهورى 
آذربایجان، ارمنستان و روسیه صادر شد. مدبرى 
علت افزایش تولید خاویــار را تقاضاى جهانى و 

شرایط مطلوب تولید دانست./1875

آغاز ثبت نام مجدد کنکور 
   ایســنا | مهلت مجدد بــراى ثبت نام براى 
شــرکت در کنکــور 99 از امروز یک شــنبه 28 
اردیبهشت ماه آغاز مى شود و به مدت سه روز ادامه 
دارد. با توجه به اعالم تاریخ جدید برگزارى آزمون 
سراسرى سال 99 که در روزهاى30 و 31 مرداد ماه 
برگزار مى شــود، امکان ثبت نام مجدد و ویرایش 

اطالعات در این آزمون فراهم شد./1876

تکلیف استاد هتاك
 روشن شد

   خبر آنالین | در پى اهانت یکى از اســتادان 
پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به دانشجویان در 
کالس آموزش مجازى، هیئت رئیسه این پردیس 
در بیانیه اى ضمن عذرخواهى از جامعه علمى، از 
معرفى فرد خاطى به مراجع قانونى خبر داده است. 
هفته پیش یک فایل صوتى منتســب به یکى از 
اعضاى هیئت علمى دانشــگاه تهران در فضاى 
مجازى منتشــر شد که در آن، اســتاد در کالس 
آموزش مجازى به دانشــجویان اهانت مى کند. 
مشاور رئیس دانشــگاه تهران نسبت به این فایل 
صوتى واکنش نشان داد و گفت: تخلف ایشان با قید 
فوریت به هیئت بدوى رسیدگى به تخلفات انتظامى 

اعضاى هیئت علمى ارجاع شده است./1877

موضع عجیب اروپا
   نامه نیوز | «جوزپ بورل»، مســئول سیاست 
خارجــى اتحادیه اروپــا روز جمعه به ســئوالى درباره 
تالش آمریکا بــراى تمدید تحریم هاى تســلیحاتى 
علیه ایران پاســخ داد. بورل در پاسخ به سئوال خبرنگار 
«وال اســتریت ژورنال» مبنى بر اینکه آیا او در کسوت 
رئیس کمیسیون مشترك برجام با آمریکا براى تمدید 
تحریم هاى تســلیحاتى علیه ایران تعامل خواهد کرد 
یا خیر گفــت: «باید درباره آن فکر کنیــم ولى در حال 
حاضر نمى توانم درباره چیزى که اتفاق نیافتاده به شما 

توضیح دهم.»

نماینده ایران در اوپک 
درگذشت

   ایرنا | حســین کاظم پور اردبیلى، نماینده ایران 
در اوپک که چندى پیش به دلیــل خونریزى مغزى 
در بیمارستانى در تهران به کما رفته بود، بامداد شنبه 
درگذشــت. وى از نجات یافتگان بمب گذارى دفتر 
حزب جمهورى اسالمى بود. کاظم پور اردبیلى از سال 
1374 تا 1378 نمایندگى ایران در اوپک را به عهده 
داشــت و از ســال 1392 تاکنون نیز در این جایگاه 

فعالیت مى کرد./1878

رابطه لبنیات
 با خودرو!

   بهار | ســعید لیالز، از اعضاى حزب کارگزاران و 
از مدیران صنعت خودروســازى پیرامون گرانى شدید 
خودرو نوشته اســت: ظرف دو ســال گذشته سقف 
عمومى قیمت ها حدود 90 درصــد افزایش پیدا کرده 
است. شما مثًال در مورد لبنیات قیمت ها را بسیار بسیار 
باالتر مى بینید و از رشد قیمت محصوالت فلزى بسیار 
بیشتر محصوالت پتروشیمى همینطور. در یک چنین 
اتمسفرى طبیعى است که قیمت خودرو افزایش پیدا 

کند./1879

عروسى در کوه !
   تابناك | فرماندار رومشــکان در استان لرستان از 
برگزارى مراسم عروسى در کوه ها در این ایام کرونایى 
خبر داد. نعمت ا... دستیارى اظهار کرد: با توجه به روند 
افزایشــى کرونا در رومشکان شــوراى تأمین مصوب 
کرده که هیچگونه مراســم عزا و عروسى برگزار نشود 
اما متأسفانه موضوعى که االن در رومشکان باب شده 
این است که بیشتر عروسى ها در کوه ها و با حضور افراد 

زیادى برگزار مى شود.
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خبرنگار روزنامه «خراسان» گفتگوى جذابى با یک دالل 
فروش کودك انجام داده اســت که دیروز به عنوان تیتر 
اول این روزنامه هم انتخاب شــد. این خبرنگار خودش را 
به عنوان یک خریدار کودك جا زده و این گفتگوى تلفنى 
را تهیه کرده است. خودش نوشته قبل از اینکه دالل مزبور 
گوشى را بردارد دست و زبانش مى لرزیده اما باید نقشش را 
خوب بازى مى کرده است. بخشى از این گفتگوى جذاب 
که مربوط به قیمت این معامله انسانى(!) است را مى خوانید:

 ببخشید، مبلغى که من باید پرداخت 
کنم چقدره؟

گفتم که باید دستت خیلى به دهانت برسه...
مى تونم بپرسم چقدر؟ در ضمن من 

دوست دارم دختر داشته باشم...
اى جانم، ولى خب دختر معموًال قیمتش باالتره.

مبلغ رو نگفتید...
ببین قیمت بچه رو به گرونیه... اگه مى خواى اقدام کنى 
اصًال نباید معطل کنى، وضعیت بــازار رو که مى دونى 

چطوریه! ســکه چطور پنج میلیون بود، االن شده هفت 
تومــان؟! دالر هم همینطور...! خالصــه این گرونى ها 
قیمت بچه رو برده باال. قیمــت همینطور داره میره باال 

مثل سکه و دالر و این چیزا...
حاال چقدر هست...؟ قیمت پسر چند، 

دختر چند؟!
 35 تا 45 میلیون.

ببخشید، اول باید بیعانه بدم؟ روال 
کار چطور هست؟

ببین داداش من! شــما پول رو یکجــا واریز مى کنى به 
حساب، من بچه رو مى ذارم توى بغلت. به همین راحتى! 
شــما مى رى دنبال زندگیت، پدرومــادر بچه هم میرن 

دنبال کارشون.
پس اول بیعانه نمى گیرید؟

نه. ببین شما چطور میرى مغازه ماست بخرى؟! پول رو 
میدى به ماست فروش، ماست رو مى گیرى. درسته؟

بله، متوجه شدم.../1872

مثل ماست، نوزاد بخرید؛ 40 تا 45 میلیون تومان!
این دیگر به یک روال در رسانه ملى بدل شده که در تمام 
ایام سال نظرســنجى هایى درباره کیفیت محصوالتش 
ارائه داده و اغلب هم نتایج این نظرســنجى را با تأکید بر 
آمار باالى مخاطبان رســانه ملى منتشر مى کند. این نوع 
نظرسنجى بارها با انتقاد مواجه شده و حاال نویسنده یکى از 
ســریال هاى رمضانى، پشــت پرده این نظرسنجى ها را 

فاش کرده!
حسن وارسته، نویسنده ســریال «بچه مهندس» در یک 
گفتگوى الیو اینستاگرامى با صفحه رسمى روابط عمومى 
تلویزیون گفــت: اوًال که من این نظرســنجى هاى مرکز 
تحقیقات را قبول ندارم. با این دوستان سال هاى سال کار 
کردم و مى دانم چطور آمار مى گیرند. خیلى روش هایشان 
به روز نیست. وارســته که نویســنده فصول دوم و سوم 
«پایتخت» هم بوده، ادامه داد: براساس شماره تلفن هاى 

ثابت نظرسنجى مى کنند و این روزها هم که بخاطر شیوع 
کرونا فقط یک ســوم پرسنلشــان کار مى کنند و خیلى 

نمى شود روى نتیجه این نظرسنجى حساب کرد.
هرچند مجرى برنامه الیو اشاره کرد که این سیستم هاى 
سنجش تغییر کرده است اما حسن وارسته با تأکید بر اینکه 
بر اســاس فکت هایى تازه صحبت مى کنــد گفت که از 

جزئیات مطلع است.
نکته مهمى که مى تواند اســاس این نظرسنجى ها را در 
صورت واقعیت ادعا، از نظر علمى زیر سئوال ببرد، جایى 
بود که وارسته به لیست محدود شماره هاى تماس اشاره 
کرد. یعنى اینکه در نمونه گیرى تصادفى از کل جامعه، این 
نظرسنجى ها در جمعى محدود انجام مى شود که احتمال 
شرطى شدن به سئواالت را دارد و یا نمونه مناسبى براى 

اینکه به کل جامعه تعمیم داده شوند، نیست.

افشاى پشت پرده نظرسنجى هاى رسانه ملى 

محققان مى گویند خورشید مدتى است کم کار شده و این 
امر باعث سرد شدن قابل توجه هوا، وقوع زمین لرزه هاى 

متعدد و قحطى و خشکسالى خواهد شد.
تحقیقاتى که در این زمینه توسط ستاره شناسان آمریکایى 
انجام شده، نشان مى دهد، فعالیت خورشید طى سال هاى 
اخیر کاهش قابل توجهى داشته و بررسى فعل و انفعاالت 
سطح خورشید کامًال گویاى این تحول است. پژوهشگران 
براى توصیف این شــرایط از واژه رکود خورشید استفاده 
کرده اند و مى گویند این وضعیت کــه در یک قرن اخیر 
بى سابقه است باعث تضعیف میدان مغناطیسى خورشید 
شده و موجب مى شود پرتوهاى کیهانى اضافى و جدیدى 
وارد منظومه شمســى شــوند. در این وضعیت سالمت 
فضانوردان و مسافران سفرهاى هوایى بیش از گذشته 
به خطر مى افتد و ترکیبات شــیمیایى الیه هاى بیرونى 

جو کره زمین نیز دســتخوش تغییراتى خواهد شد که به 
افزایش وقوع پدیده رعد و برق منجر مى شود.

محققان ناسا مى گویند این وضعیت قبًال طى سال هاى 
1790 تا 1830 میالدى نیز رخ داده بــود که نتیجه آن 
ســرماى شــدید، کاهش تولید محصوالت کشاورزى، 
قحطى و طغیان تعداد زیادى از آتشفشان ها بوده است. 
در آن دوره دماى کره زمین به مدت 20 سال تا دو درجه 
کاهش یافت و تولید مواد غذایى در جهان با مشــکالت 

جدى مواجه شد.
در دهم آوریل سال 1815 دومین فوران آتشفشانى بزرگ 
جهان طى 2000 ســال اخیر در اندونــزى رخ داد که به 
کشته شدن 71 هزار نفر منجر شد. در سال 1816 نیز تقریبًا 
هیچیک از نقاط کره زمین تابستان را تجربه نکردند و حتى 

در تیر ماه در برخى نقاط جهان برف بارید.

وقتى خورشید باعث سردتر شدن هوا، افزایش زمین لرزه، قحطى و خشکسالى مى شود 

بازگشت به 40 سال جهنمى قرن 19

سخنگوهاى پنتاگون و کاخ سفید ضمن خوددارى از توضیح 
درباره ســخنان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در 
خصوص «موشک فوق پیشرفته» آمریکا، خبرنگارانى که 
در این خصوص سئوال کرده بودند را به یکدیگر پاس دادند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبرى 
شامگاه جمعه مدعى شد آمریکا موشکى ساخته که 17 بار 
سریع تر از موشک هاى فعلى است. ترامپ در این کنفرانس 
خبرى که «مارك اسپر»، وزیر دفاع آمریکا هم در آن حضور 

داشت گفت: «ما االن داریم به طرزى باورنکردنى تجهیزات 
نظامى تولید مى کنیم آن هم در سطحى که هیچکس قبًال 
شاهد آن نبوده است. با دشمنانى که داریم چاره اى هم جز 

این نیست.» 
او در ادامه رو به اسپر کرد و گفت: «ما چیزى داریم که من 
به آن موشک فوق پیشــرفته  مى گویم. آن شب شنیدم در 
مقایسه با سریع ترین موشکى که داریم، این 17 بار سریع تر 
است. شنیده اید که مال روسیه پنج بار سریع تر است و چین 
دارد روى موشــک هایى کار مى کند که 5 یا 6 بار سریع تر 

باشند. ما موشکى داریم که 17 بار سریع تر است.»
«جوناتان هافمن»، سخنگوى وزارت دفاع آمریکا در پاسخ 
به سئوال یک خبرنگار مبنى بر اینکه منظور ترامپ چه بوده 
گفت: «مجبورم شما را درباره این موضوع به کاخ سفید ارجاع 
دهم. اطالعاتى درباره این موضوع ندارم که به شما بدهم.»

در کنفرانس خبرى کاخ سفید، سخنگو «کیلى مک اینانى» 
گفت: «شما را به ســخنان رئیس جمهور و پنتاگون ارجاع 
مى دهم. در حال حاضر اطالعات جدیدى در این خصوص 

ندارم.»

کسى مى داند رئیس جمهور از چه حرف مى زند؟!

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى روز شنبه در نشست 
ستاد ملى مقابله با کرونا شرکت کرد. در این جلسه تصمیمات 
مهمى اتخاذ شد که رئیس جمهور در پایان جلسه آنها را اعالم 
کرد. این تصمیمــات از راهپیمایى روز قدس گرفته تا زمان 

بازگشایى دانشگاه ها را در بر مى گیرد:

  مسئوالن اجتماعى و هم مسئوالن اقتصادى و سیاسى 
براى مردم روشن توضیح دهند که دوران سختى نگذشته و 
دوران ویروس تمام نشده و همچنان با یک ویروس خطرناکى 
روبه رو هستیم اما با این حال شــرایط ما از دیروز بهتر شده 
است. البته شرایط فرداى ما بدتر از امروز ما در زمینه مقابله با 
این ویروس نیست مگر آنکه بگویند این ویروس در چند ماه 

دیگر جهش پیدا مى کند.
  اگر در آینده این ویروس جهش داشــته باشد و موجى در 
اواخر تابستان و پاییز داشته باشیم، بازهم وضع ما بهتر از امروز 
ماست و از موج اصلى عبور کرده ایم. بدن بعضى ها مقاومت 
بیشترى یافته اســت و خیلى شرایط ما نســبت به روز اول 
متفاوت است. امروز 15 اسفند و اول فروردین نیست. امروز 

در آخر اردیبهشت هستیم و شرایط بهتر شده است.
  فاصله گذارى اجتماعى به شکل هوشــمند باید داشته 
باشیم. ممکن است این مسئله و این شــکل، ماه ها ادامه 
یابد. یک مدتى عادات گذشته را باید فراموش کنیم. اینکه 
به هم مى رســیدیم، به همدیگر دســت داده و همدیگر را 
در هم آغوش گرفته و خانه مــادر و مادربزرگ مى رفتیم، 

فراموش کنیم.
  فرد مبتال باید فورى از جامعه جدا شود. این مسئله به عنوان 
مصوبه شورا ابالغ شده ولى در بررسى دو سه روز اخیر دیدم 
که این مسئله اجرا نشده است. هر کس دیدیم، مبتالست باید 
به او، خانواده و محل کارش ابالغ شود اما این موضوع انجام 
نشده است. من به شکل «رندوم»، چهارتا پنج مورد را دیدم 
که این کار انجام نشــده یعنى فرد آزمایش شده، پاسخش 

مثبت بوده اما حتى به او نگفته اند.
  در کشور ما اکثریت افرادى که فوت کردند سن آنها باال و 

حدود 60 سال یا 70 سال به باال هستند.
  در مورد برگزارى روز قدس در تهران شرایط قرمز است و 

نمازجمعه هم نداریم اما تهران پایتخت است و نمى شود کارى 
نکرد. روز قدس در تهران به شکل خودرویى برگزار مى شود. 
قرار است مسئولیت این مراسم را سپاه برعهده بگیرد و از یک 
مبدأ تا انتهایى از طریق خودرو حضور داشته باشیم که یک 
حرکت تبلیغاتى است. در خودرو هم سرود خوانده مى شود و 
هم مى توان پرچم در دست داشته باشیم. در واقع یک مراسم 

نمادینى از طریق خودروها انجام مى شود.
  در 218 شهرستانى که در مناطق سفید قرار دارند، مى توان 
نمازجمعه برگزار کرد، در آنها نیز مى تــوان روز قدس را با 
مراعات همه چارچوب ها و پروتکل هاى بهداشتى برگزار کرد. 
البته مراسم روز قدس، نه به عنوان راهپیمایى بلکه به شکل 

اجتماع در مکان نمازجمعه در مناطق سفید برگزار مى شود.

  در مورد روز عید فطر که هفته بعد خواهد بود، بنا شــد در 
سراسر کشور نماز عید فطر باشد اما در مکان هایى که اجتماع 
بزرگ مثل مصال ها برگزار مى شــود، براى رعایت مسائل 
بهداشتى انجام نشود اما مساجد، محالت و حسینیه ها نماز 
را با رعایت پروتکل ها بخوانند. مى تــوان این نماز را هم در 

خانه ها به شکل جمعى یا فردى خواند.
  قرار شــد بعد از ماه رمضان اماکــن متبرکه و مذهبى در 
چارچوب دستورالعمل هایى که وزارت بهداشت به آنها داده، 
حرم ها و صحن هایشان باز شود اما رواق ها بسته است. سه 
ساعت صبح و سه ساعت عصر صحن ها باز مى شود، توقف ها 

زیاد نباشند، توقف ها کوتاه باشد و زیارت انجام شود. 
  رستوران ها هم در چارچوب پروتکل ها بعد از ماه رمضان 

باز مى شوند.
  دانشــگاه ها به غیر از دانشــگاه هاى پزشکى که شرایط 
دیگرى دارند و االن هم فعال هستند، از 17 خرداد فعالیت خود 
را آغاز مى کنند؛ هم براى کارگاه ها، آزمایشگاه ها و مواردى 

که الزم است و هم براى امتحانات.
  فعالیت هاى ورزشى در چارچوب پروتکل ها آغاز مى شود 
البته فعالیت هایى که بدون تماشاچى است و اجتماع مردم 
و تماشاچى نخواهد داشــت. چارچوب و پروتکل را وزرات 

بهداشت اعالم خواهد کرد.
  هتل ها بسته نیستند. قسمت رستوران هتل ها بسته بود که 
بعد از ماه رمضان همانطور که رستوران ها باز مى شود، هتل ها 

هم فعال تر مى شوند./1871

تصمیمات مهم ستاد ملى مقابله با کرونا براى روزهاى پیش رو

روحانى: عادات گذشته باید فراموش شود



استاناستان 03033759 سال  هفدهمیک شنبه  28 اردیبهشت  ماه   1399

مراسم در باغ رضوان 
خالف قانون است

حجت ا... غالمى، سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا 
در اصفهان، در خصوص مشـاهده اعالمیه هاى مراسم 
ترحیم در سطح شهر و برگزارى چنین مراسمى، گفت: در 
ستاد مقابله با کرونا برگزارى مراسم ختم و ترحیم هنوز 
مصوب نشده است، و چند مراسمى هم که در باغ رضوان 
برگزار شده خالف قانون بوده است که در این خصوص به 
مدیریت این آرامستان و شهردارى تذکر داده شده که از 
برپایى چنین مراسم هایى جلوگیرى کنند و برخورد الزم را 
داشته باشند، فقط به صورت محدود چند نفر مى توانند در 
مراسم تشییع جنازه شرکت کنند و مجاز به تجمع نیستند.

صدور مجوز سقط 37 جنین 
مدیـرکل پزشـکى قانونـى اسـتان اصفهـان گفـت: 
درفروردین امسـال مجـوز 37 مـورد سـقط درمانى در 
مراکز پزشـکى قانونى اصفهان صادر شـده است. على 
سـلیمانى پور اظهار کرد: در این بازه زمانى 44 نفر براى 
دریافت این مجوز اقدام کردند که در نهایت براى 37 نفر 

از آنها صادر شد.

شرکت فلزتدارك ایزو گرفت
مدیرعامل شـرکت فلزتـدارك فوالد مبارکـۀ اصفهان 
از اخـذ گواهینامـۀ سیسـتم مدیریت کیفیت براسـاس

ISO9001:2015  خبـر داد. محمدحسـین قورچانى با 
اعـالم این خبر اظهار داشـت: این شـرکت در راسـتاى 
مدیریت کیفیـت و بهبود فرایندهاى خـود پس از انجام 
ممیزى در تاریخ 24 اردیبهشت موفق به کسب گواهینامۀ 
سیسـتم مدیریت کیفیت از شـرکت SGS گردید. وى 
اذعان داشت: دستیابى به این گواهینامه مى تواند شروعى 
براى همسویى هرچه بیشتر این شرکت با فوالد مبارکه 

اصفهان باشد.

تعویض دریچه هاي فاضالب 
به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه نایین، در پی عملیات 
سم پاشـی منهول هاي فاضالب نایین، بافران و انارك 
جهت جلوگیري از گسترش حشرات موذي، دریچه هاي 
معیوب و شکسته شده منهول فاضالب نیز شناسایی و 
بالفاصله توسط نیروهاي اکیپ حوادث تعویض شد. الزم 
به ذکر است این عملیات تحت نظارت واحد بهره برداري 
فاضالب و جهـت جلوگیري از بـروز حـوادث احتمالی 

صورت گرفت.

دانشگاه نجف آباد اول شد
معـاون پژوهش و فناورى دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
نجف آباد از کسب رتبه نخسـت این واحد دانشگاهى در 
نخسـتین دوره مسـابقات ملى آجر در معمـارى معاصر 
ایران خبر داد. حمید منتظرالقائم گفت: این مسابقات در 
دسته هاى مختلف برگزار شد وتیم دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد در بخش ویژه و مطالعات پیرامون خاك 
با طرح پاویون تحقیقاتى کوشـک دانشجویى موفق به 

کسب رتبه نخست مشترك شد.

بومى سازى در ذوب آهن  
براى نخستین بار در کشـور آجر بدنه کوره بلند شرکت 
سـهامى ذوب آهن اصفهان مـادِر صنعت ایـران بومى 
سازى شد. مدیر نسوز شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان، 
موادنسوز را یکى از ضروریات تولید فوالد به ویژه به روش 
کوره بلند دانسـت و گفت: این محصول بومى اکنون در 
کوره بلند شماره یک نصب شده و در آینده اى نزدیک وارد 
مدار تولید مى شود. مهدى نصیرى، کیفیت این آجرها را 

قابل رقابت با بهترین شرکت هاى اروپایى دانست.

ورود موج بارشى جدید 
کارشناس مسئول پیش بینى هواى اسـتان اصفهان از 
ورود موج بارشـى جدید از روز دوشـنبه خبر داد و گفت: 
فعالیت این سامانه بسیارى از مناطق به ویژه شمال استان 
اصفهان را دربرمى گیرد. زهرا سیدان همچنین  به افزایش 

دو درجه اى دما اشاره کرد.

خبر

معاون بازســازى و مســکن روســتایى بنیاد مسکن 
انقالب اســالمى اصفهان گفت: این اســتان تا سال 
1404 به 702 هزار و 108 واحد مسکونى روستایى نیاز 

دارد.
محســن قوى بیان در گفتگو با «ایرنــا» اظهار کرد: 
آمارگیرى از مسکن روســتایى در سال 92 انجام شد و 
بر این اساس واحدهاى مســکونى روستایى مورد نیاز 
اصفهان از طریق وزارت راه و شهرسازى به این استان 
ابالغ شد. وى سال 92 را ســال پایه آمارگیرى مسکن 
اعالم و اضافه کرد: در این سال 205 هزار واحد مسکونى 
روستایى در استان وجود داشــت اما 217 هزار خانوار 

روستایى در آنها زندگى مى کردند. 
قوى بیان افزود: این استان در ســال 92 با کمبود 12 
هزار واحد مســکونى مواجه بود و ســاالنه باید 5800 
واحد مسکونى احداث شود تا کمبود این خطه به منازل 
روستایى در ســال 1404 تکمیل شــود. به گفته وى 
تسهیالت روستایى هر ساله براى ساخت 5800 واحد 
روستایى به اســتان اختصاص مى یافت اما با توجه به 
اینکه در دو دوره گذشته تســهیالت این طرح صرف 
احداث واحدهاى مســکونى در روســتاها و شهرهاى 
کوچک زیر 12 هزار نفر شــد، تأخیر و عقب ماندگى به 

 وجود آمد.

مرکز آپا (آگاهى رسانى، پشتیبانى و امداد رایانه اى) دانشگاه 
صنعتى اصفهان در جدیدترین گزارش خود به بررســى 
رخدادهاى مهم و وضعیت امنیت فضاى مجازى ایران و 
جهان در سال 98 پرداخت و اعالم کرد: استان هاى تهران، 
خراسان رضوى و اصفهان داراى بیشترین آدرس هاى آلوده 

به بدافزار در سال گذشته بودند.
در این گزارش با اشاره به وضعیت امنیت فضاى مجازى 
کشور در سال 98، آمده است: از نظر پراکندگى آدرس هاى 
آلوده بــه بدافزار، اســتان تهران داراى رتبه اول (بیش از 
53 میلیون گزارش) و خراسان رضوى (بیش از دو میلیون) 
و اصفهان (بیش از یک میلیون و 800 هزار) در رتبه هاى 

دوم و سوم قرار دارند.
بدافزار به برنامه مخرب گفته مى شــود که براى کاربران 
اینترنت و دســتگاه هاى دیجیتال از قبیل رایانه و گوشى 
هوشمند مضر و شــامل انواع ویروس، جاسوسى، کرم ها 
و تروجان اســت. کمترین تعداد گزارش آلودگى بــــه 
بدافزار ثبت شده در کل کشور نیز مربوط بــه استان هاى 

چهارمحال و بختیارى است.
همچنین از نظر آدرس هاى آســیب پذیر، استان تهران با 
بیش از 57 میلیون گزارش آســیب پذیرى در صدر جدول 
قرار دارد و اصفهان با بیش از پنج میلیون گزارش و گیالن و 
فارس با بیش از چهار میلیون در رتبه هاى بعدى قرار دارند. 

اصفهان در ردیف آلوده ترین 
استان ها به بدافزار

اصفهان 702 هزار واحد 
مسکونى روستایى نیاز دارد 

معاون آموزش متوســطه اداره کل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان با اشاره به حضور بسیار کم دانش آموزان 
در مدارس، گفت: دیروز (شنبه) در برخى از مدارس هیچ 
دانش آموزى به مدرسه نیامده و یا در مدرسه اى با 400 
دانش آموز تنها ده دانش آموز حاضر شــدند که آن هم 
بیشــتر در مدارســى بوده که دانش آموزان دسترسى 
کمترى به آموزش هاى مجازى داشــته اند، اما باز هم 

حضور دانش آموزان خیلى کم بوده است.
محمدرضا ناظم زاده در گفتگو با «ایسنا» با اشاره به حضور 
دانش آموزان در مدارس از روز شنبه، 27 اردیبهشت ماه 
اظهار کرد: دانش آموزانى که در این مدت نتوانسته اند از 
آموزش هاى غیرحضورى استفاده کنند و یا از آموزش ها 
استفاده کرده اند ولى اشکاالتى دارند، مى توانند براى رفع 
اشکاالت درسى در مدرســه حضور پیدا کنند، اما کالس 

درس به صورتى که قبًال بوده نداریم.

ناظم زاده حضور دانش آموزان در مدارس در این هفته را 
اختیارى عنوان کرد و افزود: ما اجبارى به حضور دانش 
آموز در مدرسه نداریم، چون ممکن است خانواده هایى 
تمایلى به حضور فرزندانشــان در مدرسه نداشته باشند، 
ولى این فضا را ایجاد کرده ایم تا اگــر دانش آموزى با 
اخالل روبه رو بوده و نتوانسته آموزش را بگیرد با رعایت 
شرایط و دستورالعمل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى 
بتواند در مدرســه حضور پیدا کند. وى با تأکید بر اینکه 
معلمان بدون در نظر گرفتن استقبال دانش آموزان باید 
در مدرسه حضور داشته باشند، خاطرنشان کرد: این هفته 
مدیران مدرســه وضعیت حضور دانش آموزان را رصد 

مى کنند و براى هفته آینده برنامه ریزى خواهند کرد.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
با اشاره به اینکه در برخى مدارس در مناطق کم برخوردار 
اصفهان، دانش آموزان امکانات ســخت افزارى الزم 

را نداشــته اند و ناگزیر اکتفا به آموزش هاى تلویزیونى 
کرده اند که تعاملى نیست، افزود: براین اساس در مناطق 
حاشیه اى و محروم اصفهان بیشتر نیاز به کالس هاى 

حضورى براى رفع اشکال دانش آموزان داریم.
وى با بیان اینکه بیش از 75 تا 80 درصد دانش آموزان 
مقطع متوسطه اصفهان از آموزش هاى مجازى و نیز از 
آموزش هاى تلویزیونى استفاده کرده اند، تصریح کرد: 
معلمان باید در این هفته برآوردى از وضعیت آموزشــى 
دانش آموزان داشته باشند و کیفیت آموزش را رصد کنند، 
به طورى که پیرو بخشنامه بازگشایى مدارس، صورت 
جلســه تکمیل فرایند آموزش را نیز به مدارس داده ایم. 
معلم، مدیر و شوراى مدرســه باید این صورت جلسه را 
امضا و تکمیل آموزش دانش آموزان را تأیید کنند تا این 
اطمینان حاصل شود که آموزش براى همه دانش آموزان 

اتفاق افتاده است. 

بعد از چند ماه تعطیلى به دلیل شیوع ویروس کرونا ؛

دانش آموزان از بازگشایى 
مدارس استقبال نکردند!

در آخر هفته اى که گذشــت طى 12 ســاعت، هجوم 
شــعله هاى آتش در اصفهان حادثه آفریــد. در یکى از 
این حوادث، کارگاهى با قدمت بیش از 70 سال در میان 
زبانه هاى آتش سوخت. مکان دومى که در این کالنشهر 
طعمه حریق شد یک کارگاه نجارى بود و در سانحه سوم 
هم آتش سوزى یک مجتمع مسکونى نوساز، خواب را از 
چشم ساکنان آن ربود. این وقایع طى 12 ساعت روى داد.

ساعت حوالى 14 و 20 دقیقه روز پنج شنبه آژیر خطر در 
پنج ایستگاه آتش نشانى در اصفهان به صدا در آمد.  ماجرا 
از این قرار بود که مغازه، انبار و کارگاه بزرگ خیاطى در 
کنار مجتمع تجارى آزادى، روبه روى پاساژ بزرگ افتخار 
در چهارباغ عباسى طعمه حریق شده بود. 30 نیروى آتش 
نشان با بیش از ده خودروى اطفاى حریق سنگین، نیمه 
سنگین و سبک عازم محل حادثه شدند. آتش نشان ها

 در سریع ترین زمان ممکن آتش را مهار و از سرایت آن 
به ساختمان ها و پاســاژهاى مجاور جلوگیرى کردند. 
گستردگى این آتش سوزى به قدرى زیاد بود که به گفته 
شاهدان عینى دود حاصل از آن از مسافت هاى دورتر هم 
نظرها را به خود جلب مى کرد. این حادثه هرچند تلفات 
جانى به غیر از یک مصدوم در برنداشت  اما موجب شد 
یکى از کارگاه هاى خیاطى اصفهان با قدمت بیش از 70 
سال از بین برود. کارگاهى که پر از لباس بوده و پاکسازى 

آن نیز زمانبر خواهد بود.
هنوز اهالى اصفهان که خیلى از آنها جزو مشترى هاى 
کارگاه «مدچالوس» بودند از شوك سوختن این مکان 

بیرون نیامده بودند که با خبر حریق یک کارگاه دیگر در 
شبکه هاى مجازى مواجه شدند. این بار آتش به جان یک 

کارگاه نجارى افتاده بود. 
4 اکیپ کامل امداد و اطفاى حریق ساعت 21 و 47 دقیقه 
پنج شنبه پس از تماس تلفنى شهروندان با سامانه 125 
درمورد آتش سوزى در یک کارگاه نجارى سه طبقه واقع 
در خیابان شهید شیرانى، بالفاصله به محل حادثه اعزام 
شدند. نیروهاى آتش نشانى این بار هم موفق به اطفاى 
حریق شدند و از سرایت شعله هاى آتش به طبقه پایین و 
باالى کارگاه که حجم زیادى از چوب در آن وجود داشت 
و همچنین مغازه ها و منازل مجاور این کارگاه جلوگیرى 
کردند. هرچند این حادثه هم تلفات جانى نداشــت اما 

موجب دودزدگى چند تن از آتش نشانان شد.
عقربه هاى ساعت، 26 دقیقه از 2 بامداد جمعه گذشته بود 
که بازهم به صدا در آمدن آژیر خطر در چندین ایستگاه 
آتش نشــانى در دیار نصف جهان، آتش نشان ها را به 
حالت آماده باش در آورد. خبرهــا حاکى از وقوع حریق 
فوق سنگین در مجتمع مسکونى فرهنگ بلوك شقایق 
در خیابان حکیم شفایى ســوم بود، به همین دلیل بیش 
از 70 نیروى امدادى از 14 ایســتگاه به همراه افسران 
کشیک ایستگاه ها با 20 خودروى اطفاى حریق سبک و 
سنگین به محل حادثه اعزام شدند. آتش نشان ها وقتى 
به مجتمع 12 طبقه اى شقایق رسیدند متوجه شدند که 
یک واحد مسکونى در طبقه هشتم این ساختمان 200 
واحدى دچار حریق شده و شراره هاى آتش در حال زبانه 
کشیدن به سمت طبقات باالست، به طورى که صد نفر 

از ساکنان این ساختمان در میان دود و شعله هاى آتش 
محبوس شده بودند. سر انجام آتش نشانان اصفهانى که 
روز پرکارى را پشت سر گذاشته بودند در کوتاه ترین زمان 
ممکن موفق شدند بر شــعله هاى آتش در این مجتمع 
مســکونى نیز غلبه کنند. آنها 70 واحد را تخلیه کردند 
و عملیات در ســاعت 4 و 30 دقیقه بامداد با خروج دود 
از تمامى واحدها پایان یافت. بیش از صد نفر از ساکنان 
مجتمع شقایق که دچار دودگرفتگى شده بودند توسط 
آتش نشانان و نیروهاى امداد  نجات یافتند. در این حادثه 
بیش از 50 نفر مصدوم شدند که حدود 40 نفر از آنها در 
محل درمان شدند و 18 نفر دیگر از جمله چهار کودك، 
ده زن و چهار مرد بعد از دریافت فوریت هاى پزشکى و 
اقدامات اولیه به نزدیک ترین مراکز درمانى انتقال یافتند. 
هنوز کارشناسان علت هیچکدام از این حوادث را اعالم 
نکرده اند، هرچند یکى از کسبه خیاطى «مد چالوس» 
اتصــال کابل برق را عامل آتش ســوزى ایــن کارگاه 

مى داند.
این سه آتش سوزى طى 12 ســاعت در حالى روى داد 
که مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان حدوداً یک ماه پیش با اشاره به 209 
مورد آتش سوزى و حادثه امدادى در اصفهان از ابتداى 
ســال جارى تا 15 فروردین ماه، از کاهش 30 درصدى 
حریق و حوادث در این کالنشــهر خبر داده بود. آتشپاد 
محسن گالبى علت کاهش حوادث در 15 روز نخست 
ســال 99 را در خانه ماندن مردم به دلیل شــیوع کرونا 

دانسته بود.

طى 12 ساعت رخ داد

3 آتش سوزى با بیش از 50 مصدوم در اصفهان

حدود سه ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور مى گذرد 
که منجر به تعطیلى برخى از اصناف پر ریسک از جمله 
رستوران ها، کافى شاپ ها و... شــده است که اکنون 
زمزمه هاى از ســرگیرى فعالیت این صنوف با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى به گوش مى رسد، اگرچه هنوز 

تصمیم قطعى در این باره گرفته نشده است.
رئیس اتــاق اصنــاف اصفهان در خصــوص فعالیت 
آرایشــگاه هاى زنانه، اظهار کرد: طى دو هفته گذشته 
تاکنــون آرایشــگاه هاى زنانــه و مردانه بــا رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى در حال فعالیت هستند.
رســول جهانگیرى اظهار کرد: فعالیت آرایشگاه هاى 
مردانه با رعایت پروتکل هاى بهداشتى و مجوز دانشگاه 
علوم پزشکى بالمانع است، از سوى دیگر اتاق اصناف 
هیچ نامه اى دال بر فعالیت آرایشــگاه هاى زنانه نزده 

است، اما بعد از اعالم رسانه ملى مبنى بر مجوز ستاد ملى 
مبارزه با کرونا آرایشگاه هاى زنانه اصفهان نیز فعالیت 

خود را آغاز کردند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان همچنین با تأکید بر ضرورت 
بازگشایى رســتوران ها با رعایت طرح فاصله گذارى 
اجتماعى، اظهار کرد: در حال حاضر رستوران ها، کافى 
شاپ ها، چایخانه ها و... به صورت بیرون بر فعالیت دارند، 
البته قرار است در هفته جارى جلسه اى براى فعالیت و 
بازگشایى آنها در ستاد استانى مقابله با کرونا برگزار شود.
وى یادآور شــد: در حــال حاضر اصنافــى همچون 
گیم نت ها، استخرها، سالن هاى ورزشى، رستوران ها، 
کافى شاپ ها، پیتزا فروشــى ها و ... که مراکز تجمعى 
هســتند همچنان تعطیل اند، اما مى توانند با ظرفیت 

بسیار پایین فعالیت کنند.

وبینار «روزنامه نگارى پساکرونا» با حضور دکتر مجید 
رضائیان، امروز 28 اردیبهشت  برگزار مى شود.

مســئول فرهنگسراى رســانه گفت: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا برنامه هاى این مرکز تاکنون با همکارى 
فرهنگســراى مجازى وابسته به ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار شده است.
فاطمه شــفیعى افزود: به مناســبت روز جهانى روابط 
عمومى و ارتباطات، وبینار «روزنامه نگارى پساکرونا» 
ویژه روزنامه نگاران و روابط عمومى ها با حضور دکتر 
مجید رضائیان، اســتاد مرکز مطالعات و برنامه ریزى 
رســانه ها و دانشــکده علوم اجتماعى دانشگاه تهران 
برنامه ریزى شده که 28 اردیبهشت (امروز) به صورت 

رایگان و مجازى برگزار خواهد شد.
وى ادامه داد: مجید رضائیان سابقه تأ لیف کتاب هاى 
مختلفــى در زمینه روزنامه نــگارى و ارتباطات دارد و 
لذا معتقد اســت ذائقه و اولویت هاى مخاطبان بعد از 
کرونا تغییر مى کند به همین دلیــل روزنامه نگاران و 
خبرنگاران باید این تغییرات را بشناسند و طبق آن عمل 

کنند.
وى خاطرنشــان کرد: عالقه مندان مــى توانند براى 
شــرکت در این وبینار بــه صورت رایــگان به لینک
  www.skyroom.online/ch/esf-farhang/fan 

و محیط مرورگر کروم مراجعه کــرده و گزینه مهمان 
را انتخاب کنند.

سرپرست کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان گفت: با 
رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى کتابخانه هاى استان 
اصفهان در هفتــه جارى به صورت پلکانى بازگشــایى 

خواهد شد.
امیر هالکویى با اشــاره به تعطیلى اضطرارى سه ماهه 
کتابخانه هاى عمومى اظهار کــرد: همزمان با تعطیلى 
مدارس، کتابخانه هاى عمومى کشــور هــم به علت 
شیوع ویروس کرونا تعطیل شــد اما مقدمات بازگشایى 
کتابخانه هــاى عمومى کشــور بــا در نظــر گرفتن 
دستورالعمل هاى بهداشتى و موافقت ستاد ملى مبازره با 
کرونا فراهم شده اســت و در هفته جارى کتابخانه هاى 

عمومى استان اصفهان آغاز به کار مى کنند.  
وى بیان کرد: طبق دستورالعمل هاى ابالغ شده، به تناسب 
تعداد کتابداران، کارکنان کتابخانه ها اقالم بهداشــتى 
شامل صفحه محافظ صورت، ماسک، دستکش و مواد 

ضدعفونى کننده فراهم  مى شود.
هالکویى با اشــاره به اینکه تمهیــدات الزم به منظور 
جداسازى فضاهاى کارى کتابداران با مراجعه کننده ها و 
اعضا در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: کتابخانه ها 
به صورت پلکانى و تدریجى در استان اصفهان بازگشایى 

مى شود.

روز گذشته با حضور ویدئو کنفرانسى رئیس جمهور در 
ستاد استانى مدیریت بیمارى کرونا در مورد برگزارى 
نماز عیدفطر و برپایــى راهپیمایى روز قدس تصمیم 

گیرى شد.
استاندار اصفهان با اشاره به مصوبات جلسه روزگذشته 
ستاد اســتانى مدیریت بیمارى کرونا گفت: روز قدس 
امسال در شهرهاى ســفید که نماز جمعه دارند فقط 
در حد قرائــت قطعنامه و اجتماع مــردم در خود نماز 
با مراعات همه دســتورالعمل هاى بهداشتى برگزار 
مى شــود. عباس رضایى افزود: نمــاز عید فطر هم 
با رعایت دســتورالعمل هــاى دقیق بهداشــتى در 

سراسر استان در مســاجد محالت و فضاى باز بدون 
اجتماع هاى مرکزى برگزار خواهد شد.

استاندار اصفهان با اشاره به گمانه زنى هایى مبنى بر 
برگزارى رژه موتورى و خودرویى در روز قدس گفت: 
مصوب شد فقط در شــهر تهران به صورت نمادین با 
مسئولیت سپاه پاسداران انقالب اسالمى رژه خودرویى 

برگزار شود.
رضایى افزود: از رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
درخواست کردم تا شهرســتان هاى سفید استان را به 
صورت روزانه اعالم کنند تا در این شهرها مراسم روز 

قدس بدون راهپیمایى برگزار شود.

رئیس شوراى اسالمى شهر گلشن در شهرستان دهاقان 
گفت: شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر گلشن با 
تقدیم نامه اى به استاندارى استعفاى خود را اعالم کردند. 
محمد ابراهیم یوسفیان علت آن را دخالت دانشگاه آزاد در 
استفاده از منابع آبى این شهر و توسعه گلخانه عنوان کرد. 
وى با بیان اینکه شهردار گلشن نیز همراه اعضاى شوراى 
شهر با تقدیم نامه اى به استاندارى استعفاى خود را اعالم 

کرده، افزود: دانشگاه محل علم آموزى است و شوراى 
شهر عقیده دارد توسعه گلخانه نباید توسط این نهاد اتفاق 
بیافتد.  رئیس شوراى اسالمى شهر گلشن تصریح کرد: 
بى توجهى مسئوالن نسبت به شهرى که به عنوان مهد 
گلخانه و سازه هاى گلخانه کشور شناخته مى شود باعث 
مهاجرت شده و چنانچه به این مشکالت رسیدگى نشود 

بر این استعفا پافشارى خواهیم کرد.

بازگشایى رستوران ها و کافى شاپ ها 
در دست بررسى است

بررسى تغییر اولویت مخاطبان در وبینار 
«روزنامه نگارى پساکرونا»

کتابخانه هاى عمومى اصفهان بازگشایى مى شود

راهپیمایى روز قدس در اصفهان برگزار نمى ش ود

استعفاى دسته جمعى در گلشن
مرضیه غفاریان
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«نیوجرسى» سیدجواد رضویان و ســیامک انصارى باالخره در روزهاى آتى 
کار خودش را آغاز خواهد کرد؛ ســریالى که قرار اســت طنز 90 شبى شبکه 

3 سیما باشد.
چندى پیش رئیس سابق مرکز «سیمافیلم» به ساخت سریال تلویزیونى به 
کارگردانى مشترك سیدجواد رضویان و ســیامک انصارى اشاره کرد و بعد از 
آن ســیدجواد رضویان در برنامه تلویزیونى و على فروغى مدیر شبکه 3 هم در 
گزارشى براى برنامه هاى سال 1399 به بازگشت طنز 90 شبى و 
تولید سریال «نیوجرسى» تأکید کرد. نهایتاً دو هفته پیش مدیر 
گروه فیلم و سریال مرکز «ســیمافیلم» از واگذارى تولید 
«نیوجرسى» به شبکه 3 سیما خبر داد و هفته گذشته 
هم سازمان صداوسیما خبرى تحت عنوان شروع 

فیلمبردارى این سریال تلویزیونى منتشــر کرد. مهدى فرجى به عنوان تهیه کننده این 
مجموعه تلویزیونى ضمن تأیید این خبر گفت در چند روز آینده، «نیوجرسى» به کارگردانى 

مشترك سیدجواد رضویان و سیامک انصارى در تهران کلید خواهد خورد. 
داستان سریال طنز «نیوجرسى» درباره دو باجناق است که در شهردارى کار مى کنند و گاهى 
درگیر «نیوجرسى» مى شوند. یعنى باید سراغ مکانى بروند تا بلوك هاى سیمانى را براى 
عدم ورود بگذارند. سیدجواد رضویان پیش از این در برنامه اى تلویزیونى درباره «نیوجرسى» 
و جزئیاتش گفته بود که این مجموعه تلویزیونى در چهار فصل ساخته مى شود به احتمال 
زیاد خودش و سیامک انصارى هم در این سریال ایفاى نقش خواهند کرد؛ هر فصل از این 
سریال 25 قسمت خواهد داشت. قرار نیست کل داستان فقط روى این محور بچرخد و به 
اتفاقات زندگى این دو باجناق مى پردازد. حتى در جایى گفته شده که قرار است نقش این دو 

باجناق را جواد رضویان و سیامک انصارى بازى کنند. 

مارال بنى آدم، بازیگر نقش «سارا» در ســریال «هم گناه» است که در ادامه به 
معرفى بیشتر او و همسرش مى پردازیم.

سریال «هم گناه» اولین ســاخته مصطفى کیایى در نمایش خانگى است که به 
پایان فصل اول نزدیک شده است. این سریال پر بازیگر با بازى بازیگران سرشناس 
دنیاى هنر و جوان ترهاى این حرفه مقابل دوربین رفت و توانست نظرات مثبت 

زیادى از سوى مخاطبان دریافت کند.
مارال بنى آدم یکى از بازیگران جوانى اســت که در این سریال در کنار بازیگران 
شناخته شده به ایفاى نقش پرداخت و با نقش «ســارا» دختر «فرید» به خوبى 

دیده شد. 
«ســارا» دختر «فرید» و همسر اولش «مهشید» اســت که بعد از ازدواج مجدد 
«فرید» با عمویش «فریبرز» و «نسرین» زندگى مى کند و دختر قوى و محکمى 
است که در شــرکت صادرات و واردات گل در کنار «فرید» کار مى کند و رابطه 

خوبى با پسر عمه اش «آرمان»، خواهرش «سیما» و «پیمان» پسر تازه پیدا شده 
«فریبرز» دارد. مارال بنى آدم در ســال هاى جوانى ازدواج کرد و همسر او على 
سرابى است. سرابى، بازیگر و کارگردان تئاتر است که حضور در دنیاى هنر را از 
سال 79 آغاز کرد و به عنوان صداپیشه دو عروسک «گابى» و «قوچ» در مجموعه 

«کاله قرمزى» حضور داشت.
 این زوج هنرمند که رابطه عاشقانه اى با یکدیگر دارند در فاصله کوتاهى بعد از 
ازدواج صاحب فرزند شدند و یک دختر و یک پسر دارند. ایلیا فرزند اول مارال بنى 

آدم متولد سال 82 است و دختر خانم بازیگر عسل نام دارد.
این بازیگر کشــورمان بازیگرى را زیر نظر مهتاب نصیرپــور در کانادا آموخت و 
بازیگرى را با تئاتر آغاز کرد و اولین بار در سال 95 در فیلم «خشکسالى و دروغ» 

مقابل دوربین رفت.
فیلم سینمایى «فروشنده» به کارگردانى اصغر فرهادى سال 95 در سینماهاى 

کشور اکران شد و مارال بنى آدم بازیگر نقش «کتى» در این فیلم سینمایى بود. 
این بانوى بازیگر اگرچه در این فیلم نقش کوتاهى را برعهده داشــت اما یکى از 
تجربه هاى خوب او در کنار بازیگرانى چون شهاب حسینى، ترانه علیدوستى، فرید 

سجادى حسینى و... بود./1869

ســریال هاى ایرانى به پایان زودهنگامى که دارند، مشهور هستند. اما تعدادى 
از این ســریال ها به حدى مورد اســتقبال قرار مى گیرند که ساخت آنها براى 
فصل هاى بعدى هم در دستور کار قرار مى گیرد.  ساخت سریال هاى طوالنى 
به همکارى هاى طوالنى تر نیاز دارد و همین کافى است تا سریال هاى ایرانى 
خیلى زود به پایان برسند. اما گاهى اوقات تماشاگران سریال هاى ایرانى به حدى 
از تماشاى این عناوین لذت مى برند که عوامل آنها براى ساخت فصل بعدى به 

توافق مى رسند.
این روزها که «پایتخت 6» و «نون.خ 2» حســابى هوادار پیدا کرده اند، شاید 
بد نباشد بهترین سریال هاى ایرانى که براى چند فصل ساخته شده اند را مرور 

کنیم.
سریال «زیر آسمان شهر»/ سال پخش: 1380

سال ها پیش از آنکه «پایتخت» و «نون. خ» براى فصل هاى متوالى ساخته 
شوند، سریال «زیر آسمان شهر» موفق شد قلب تماشاگران ایرانى را تسخیر 
کند. این سریال با روایت زندگى طبقه هاى گوناگون جامعه، موفق شد کمدى 
جذابى ارائه دهد و تنها انتشار فصل نخست آن کافى بود تا شبکه 3 صدا و 
سیما براى ساخت فصل دوم آن موافقت کند. با این حال فصل دوم سریال 
کیفیت پایین ترى نسبت به فصل نخست داشت و تغییرات بسیارى را تجربه 

کرد. اما دگرگونى هاى سریال هم باعث نشد مهران غفوریان و همکارانش 
«زیر آسمان شهر» را فراموش کنند و سریال براى سومین فصل هم مقابل دوربین 
رفت. اما فصل سوم با تغییرات بسیار بیشترى ساخته شد؛ تیم بازیگران سریال 
به صورت کامل تغییر کرد و به شکل ناامیدکننده اى سقوط کرد. اگرچه مهران 
غفوریان بعدها از تمایل و عالقه اش به ساخت چهارمین فصل سریال «زیر آسمان 

شهر» هم سخن گفت. ایده اى که البته هرگز عملى نشد. 
سریال «مرد هزار چهره»/ سال پخش: 1387

مهران مدیرى یکى از کارگردانان فعال تلویزیون اســت که عناوین کمدى او 
هنوز هم طرفداران بسیارى دارند. شاید سریال «مرد هزار چهره» یکى از بهترین 
سریال هاى مهران مدیرى باشد که در همان فصل اول به شدت مورد استقبال 
قرار گرفت. این سریال که در نوروز 1387 از شبکه 3 صدا و سیما پخش شد، به 
حدى در جمع کردن مخاطبان موفق بود که مهران مدیرى تصمیم گرفت آن را 
براى فصل دوم هم جلوى دوربین هاى تلویزیونى ببرد. اما فصل دوم سریال که 
در نوروز 1388 پخش شد سقوط آزاد غم انگیزى را تجربه کرد. «مرد هزار چهره» 
روایتگر داستان زندگى کارمند خجالتى و ساده اى به نام «مسعود شصتچى» بود. 
او در اداره ثبت احوال شیراز کار مى کرد اما اتفاقاتى رخ مى دهد که مسیر زندگى 
«شصتچى» را دگرگون مى کند. او به صورت اشتباهى به جاى افراد مختلف قرار 

مى گیرد و همین باعث مى شود صحنه هاى کمدى جالبى خلق شود.
سریال «لیسانسه ها»/ سال پخش: 1395

فصل اول سریال «لیسانسه ها» در 28 قســمت 40 دقیقه اى از 4 دى ماه تا 13 
بهمن 1395 پخش شد. فصل دوم این سریال هم 40 قسمت 40 دقیقه اى داشت 
و از 4 آذر تا 2 بهمن 1396 به پایان رسید میزبان تماشاگران شبکه 3 بود. اما فصل 
سوم آن با تغییر نام به «فوق لیسانســه ها» از 17 آبان تا 16 آذر1398 روى آنتن 
رفت. شاید «لیسانسه ها» یکى از بهترین سریال هاى تلویزیون باشد که براى چند 
فصل ساخته شده اند. با این حال فصل سوم سریال که نام متفاوتى دارد، به اندازه 
دو فصل ابتدایى جذاب نبود. عوامل سریال اعالم کرده اند برنامه اى براى ساخت 

ادامه آن ندارند.
سریال «دیوار به دیوار»/ سال پخش: 1396

ســریال محبوبى که ســامان مقدم کارگردان آن بود اگرچه در فصل نخست 

فوق العاده ظاهر شــد اما در فصل دوم چندان موفق نبود. در شــرایطى مشابه 
با سریال «زیر آسمان شهر»، در ســریال «دیوار به دیوار» هم با خانواده هایى 
مواجه بودیم که همه آنها در کنار یکدیگر زندگى مى کردند. طنز تازه و درخشش 
بازیگران اصلى سریال یعنى پژمان جمشــیدى، ویشکا آسایش، فرهاد آئیش، 
امیرمهدى ژوله، آزاده صمدى، رؤیا تیموریان و حسن زارعى باعث شد سریال 
به سرعت مخاطبان بسیار زیادى پیدا کند. با این حال «دیوار به دیوار» هم مانند 
بیشتر سریال هاى ایرانى، پس از انتشــار فصل دوم ثابت کرد کشش داستانى 
زیادى ندارد. در فصل دوم، امیرمهدى ژوله از سریال جدا شد و داستان هم افت 

محسوسى را تجربه کرد. 
سریال «هوش سیاه»/ سال پخش: 1389

«هوش سیاه» شاید بهترین ســریال جنایى-کارآگاهى تلویزیون باشد که در 
همان 15 قسمت فصل نخست هواداران بسیارى پیدا کرد. این سریال که حاصل 
همکارى نیروى انتظامى و شبکه 3 بود، بیشــتر به موضوعات جرائم اینترنتى، 
شرکت هاى هرمى و ابزارهاى جاسوسى مى پردازد. فصل اول «هوش سیاه» با 
درخشش حسین یارى، کیکاووس یاکیده و داریوش اسدزاده در جذب تماشاگر 
موفق بود و همین هم باعث شد فصل دوم سریال هم ساخته شود. «هوش سیاه 
2» که سال 1392 پخش شد به اندازه فصل نخست هیجان انگیز و متفاوت بود. با 
این حال عوامل سریال از وضعیت ساخت آن ناراضى بودند و عالقه اى به ساخت 
فصل سوم آن نداشتند. بنابراین پرونده «هوش ســیاه» هم پس از دو فصل به 

پایان رسید.
سریال «شهرزاد»/ سال پخش: 1394

«شهرزاد» احتماًال موفق ترین سریال شــبکه نمایش خانگى بود که براى سه 
فصل ساخته شد. فصل اول آن در سال 1394 در 28 قسمت و فصل دوم آن در 
سال 1396 در 15 قسمت پخش شد. فصل سوم و پایانى این سریال هم در 16 
قسمت و در سال 1397 به پایان رسید. ســریال «شهرزاد» با کارگردانى حسن 

فتحى میزبان تعداد بسیار زیادى از ستاره هاى تلویزیون و سینماى ایران بود. على 
نصیریان، شهاب حسینى، ترانه علیدوستى، پریناز ایزدیار و مصطفى زمانى تنها 
تعدادى از ستاره هاى اصلى این ســریال بودند که تقریباً در پایان هر فصل افت 

نامحسوسى را تجربه کرد.
با این حال سریال «شهرزاد» محبوب ترین و پرتماشاگرترین سریال شبکه نمایش 
خانگى در ایران بوده که تهیه کنندگان بسیارى را براى ساخت سریال هاى شبکه 

خانگى ترغیب کرد.
سریال «پایتخت»/ سال پخش: 1390

شاید «پایتخت» محبوب ترین سریال تلویزیونى باشد که تا امروز براى شش فصل 
ساخته شده و در پایان هر فصل، هواداران بیشترى پیدا کرده است. سیروس مقدم 
فصل اول سریال را در تعطیالت نوروز 1390 به شبکه یک ارائه داد. «پایتخت» 
خیلى سریع به محبوب ترین سریال نوروزى سال تبدیل شد و شبکه یک را قانع 
کرد تا فصل دوم آن را بسازد. دو سال بعد، فصل دوم آن در تعطیالت نوروز پخش 

شد و «پایتخت 3 » هم در نوروز 1393 به تلویزیون راه پیدا کرد.
داســتان زندگى «نقى معمولى» و خانواده، ماه رمضان سال 1394 به فصل 
چهارم رسید. محسن تنانبده، ریما رامین فر، علیرضا خمسه و احمد مهران فر 
در کنار نسرین نصرتى و مهران احمدى ستاره هاى اصلى این سریال بودند. 
«پایتخت» در همه شــش فصلى که تا امروز داشــته، گام به گام در معرفى 
شخصیت هایش پیشــروى کرده و کمدى متفاوتى را نشان داده است. شاید 
هم همین باعث شده دنیاى تلویزیونى «پایتخت» پس از شش فصل هنوز هم 
تازه و سرگرم کننده باشد. هنوز اطالعاتى درباره فصل هفتم «پایتخت» وجود 
ندارد. با این حال با اعالم سیروس مقدم به دلیل شیوع ویروس کرونا، ساخت 
فصل ششم نانمام مانده و پایان آن مى تواند تکلیف فصل بعدى سریال را هم 
روشــن کند. هر اتفاقى که رخ دهد، «پایتخت» با شش فصل طوالنى ترین 

سریال تاریخ تلویزیون ایران لقب مى گیرد.

«شــیلو جولى پیت»، نخســتین فرزند بیولوژیکى 
«برد پیت» و «آنجلینا جولى» محســوب مى شود 
که به زودى تولد 14 سالگى خود را برگزار مى کند. 
بر اساس اطالعاتى که برخى منابع نزدیک به زوج 
سابق پیت و جولى منتشــر کرده اند قرار است تولد 
شیلو در فضایى دوستانه و با حضور هر دو والدین وى 
برگزار شود و حتى برخى گمانه زنى کرده اند این زوج 
سابق کدورت ها را کنار گذاشته و به صمیمت پیشین 

باز مى گردند.
با وجــود قرنطینه و تــالش براى فاصلــه گذارى 
اجتماعى در ایاالت متحده به نظر مى رســد آنجلینا 
جولى و برد پیت در روز تولد شــیلو در تاریخ 27 ماه 
مى  برابر با هفتم خردادمــاه در کنار یکدیگر خواهند 
بود. شیلو در این روز 14 ساله مى شود و این خانواده 
مشهور یک جشن خانوادگى و دوســتانه را تدارك 

دیده اند.
مدتى پیــش آنجلینا جولى گفته بود دوســت دارد، 
خارج از ایاالت متحده زندگى کند، اما بخاطر اینکه 
فرزندانش از دیدار پدرشــان محروم نشوند، مجبور 
است در آمریکا بماند. از سوى دیگر روابط برد پیت و 
فرزندخوانده هاى وى و جولى نیز به سردترین حالت 
ممکن رسیده است. اما به نظر مى رسد برد پیت تالش 
دارد روابطش را با فرزندان بیولوژیک خود به بهترین 

شکل ممکن حفظ کند.
یک منبع نزدیک به این زوج سابق در خصوص این 
موضوع گفت: «برد و آنجلینا بخاطر بچه ها بســیار 
نزدیک به یکدیگر زندگى مى کنند، بنابراین آســان 
است که شیلو بتواند در روز تولد خود با هر دوى آنها 

وقت بگذراند. البته بعید است مهمان هاى پرشمارى 
داشته باشند، چون جهان درگیر کروناست.»

بر اساس برخى شایعات تأیید نشده برد پیت و آنجلینا 
جولى برخالف ماه هاى گذشــته که به شدت تنش 
داشتند و حتى بر ســر تصاحب یک باغ انگور ماه ها 
با یکدیگر درگیر بودند، اکنــون روابط خوبى دارند 
و بســیارى نیز امیدوارند این زوج سابق به یکدیگر 
باز گردند. در یکســال اخیر بار ها و بار ها برد پیت در 
تیتر خبر ها بود و از «جنیفر انیستون» تا ستاره هاى 
ورزشى را به روابط با برد پیت نســبت مى دادند. اما 
اکنون برد پیت و آنجلینا جولى صمیمى تر از هر زمان 
دیگرى هستند و برخى از طرفداران این زوج سابق 
مایلند امیدوار باشند این تولد مقدمه بازگشت آنها به 

یکدیگر باشد.

«آنجلینا جولى» و «برد پیت» آشتى مى کنند؟

ستاره اســکندرى، بازیگر ســینما و تلویزیون درباره 
جدیدترین کارهایش گفت: مشــغول بــازى در فیلم 
سینمایى «چپ راست» به کارگردانى حامد محمدى 

هستم.
وى با اعــالم اینکه تهیه کنندگى ایــن کار را منوچهر 
محمدى بر عهــده دارد، توضیــح داد: در این فیلم با 
بازیگرانى چون رامبد جوان، پیمان قاسم خانى، سروش 
صحت، ویشــکا آســایش، لعیا زنگنه، مونا فرجاد و... 

همبازى هستم.
وى افزود: «چپ راست» کارى متفاوت در ژانر کمدى 
اســت. فیلمبردارى بخش عمده از کار انجام شده، اما 
بخش پایانى به علت شیوع بیمارى کرونا براى مدتى 

تعطیل بود، اما بعد از عید فطر سکانس هاى باقیمانده 
گرفته خواهد شد.

این بازیگر درباره کارهاى جدید گفت: پیشــنهاد براى 
بازى وجود دارد، اما شــرایط پیش آمده باعث شــد تا 
بسیارى از کارها تعطیل شود. من نیز همانند دیگر اقشار 
جامعه در ایام قرنطینه در خانه بودم و بیشتر وقت خود 

را به فیلم دیدن و کتاب خواندن اختصاص داده بودم.
وى در پایان گفت: با وجود اینکه تب ســریال خارجى 
دیدن این روزها بسیار باالست، اما من هیچ سریالى را 
در این ایام ندیدم، چون از اینکه منتظر باشم تا قسمت ها 
و فصل هاى دیگر بیاید، خوشم نمى آید. کتاب هم هر 

آنچه مدت ها در انتظار خواندنش بودم مطالعه کردم.

«چپ راست» در انتظار فیلمبردارى
 سکانس هاى نهایى

آرش بادپا، آهنگساز سریال تلویزیونى «زیرخاکى» با 
اشاره به استفاده آثار دیگر از موسیقى کالسیک براى 
نشــان دادن حال و هواى دهه هاى تاریخى اظهار 
کرد: فضاى ســریال «زیر خاکى» با کارهاى قبلى 
آقاى سامان بسیار متفاوت اســت. با اینکه داستان 
ســریال مثل موارد قبلى در دهه 50 مى گذرد، اما از 
سوى دیگر برخالف آن ســریال ها با سریالى طنز و 

فضاى مفرح طرفیم.
آهنگســاز ســریال «زیرخاکى» درباره استفاده از 
خواننده براى تیتراژ پایانى ســریال، گفت: راستش 
من خودم خیلى روى این موضوع اصرار نداشــتم؛ 
واقعیتش این است که در این سال ها آنقدر سریال ها 
را همراه با موسیقى پایانى شنیده ایم که گفتم شاید بد 

نباشد کمى متفاوت باشیم. بسیارى از سریال ها صرفًا 
براى اینکه خواننده تیتراژ داشته باشند به این سمت 
مى روند و گاهى شاهدیم که شعر و آهنگ با حال و 

هواى سریال همخوانى ندارد.
وى در پاســخ به این ســئوال که چرا ترجیح دادید 
خواننده تیتراژ نداشته باشید، تأکید کرد: در جلساتى 
که با کارگردان و تهیه کننده هم داشتم، این اختیار را 
به من دادند که در این زمینه تصمیم بگیرم و من هم 
ترجیح دادم به جــاى اینکه در فرصت محدودى که 
داریم صرفًا اثر متوسطى را براى تیتراژ پایانى داشته 
باشیم، خود موسیقى به خوبى و درستى پیش برود تا 
اینکه صرفًا یک خواننده و شعرى که احیانًا نامرتبط 

است را بشنویم./1867

چرا «زیرخاکى» خواننده تیتراژ ندارد؟

شهره سلطانى، بازیگر مطرح ایرانى با انتشار عکسى 
بدون آرایش در صفحه اینســتاگرامش، نوشــت که 

همیشه که نباید قشنگ بود.
شهره سلطانى، بازیگر ســینما و تلویزیون است و 51 
سال ســن دارد. این بازیگر به تازگى با انتشار عکسى 
بدون آرایش و چشــم هاى اشــک آلــود در صفحه 
اینستاگرامش نوشت: «دوست دارم گاهى خودم باشم 
بدون میکاپ و در لحظه همون که هستم، همیشه که 
نباید قشنگ و آراسته بود.» او دانش آموخته لیسانس 
موسیقى از دانشگاه آزاد اسالمى است. بازى در تئاتر را 
از سال 1366 و همچنین کار در سینما را از سال 1372 
با فیلمى به نام «عبور از تله» به کارگردانى غالمرضا 
رمضانى آغاز کرد. سلطانى سرپرست گروه موسیقى 
بانوان دات است. ســلطانى در کنار بازیگرى، نوازنده 

تخصصى ساز سنتور و پیانو است و ردیف هاى آوازى را 
نزد هنگامه اخوان آموزش دیده است او خود را گیاهخوار 

معرفى کرده است.

شهره سلطانى و ماجراى چشم هاى اشک آلودش

سریال جواد رضویان و سیامک انصارى باالخره کلید مى خورد
«نیوجرسى» سیدجواد رضویان و
کار خودش را آغاز خواهد کرد؛ س

3 سیما باشد.
چندى پیش رئیسسابق مرکز
کارگردانى مشترك سیدجواد رض
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از «زیر آسمان شهر» تا «پایتخت»

7 سریال پرطرفدار 
ایرانى که دنباله  دار 

شدند

فیلم مشهور «صورت زخمى» بازسازى مى شود
خبر بازســازى فیلم ســینمایى «صورت زخمى»، یکى از ماندگارترین آثار 
ســینماى جهان که پیش تر «آل پاچینو» به عنوان نقش اول آن به ایفاى 
نقش پرداخته بود شــاید یکى از معدود اخبار خوب ســینمایى جهان طى 

ماه هاى گذشته است.
«صورت زخمى» سال 1983 به کارگردانى «برایان دى پالما» با بازى «آل 
پاچینو» و «میشل فایفر» و فیلمنامه «الیور استون» در واقع نسخه بازسازى 
و بازنگرى شــده «صورت زخمى» محصول 1932 به کارگردانى «هاوارد 

هاکز» و «ریچارد راسن» با فیلمنامه «بن هکت» و بازى «پل مونى» بود. 
آل پاچینو از ایده ســاخته شــدن یک «صورت زخمى» تازه استقبال کرده 
و گفته است که از ساخته شدن این فیلم پشــتیبانى مى کند. این بازیگر 75 

ساله که 32 ســال پیش نقش «تونى مونتانا» ملقب به «صورت زخمى» را 
ایفا کرده است، روى فرش قرمز افتتاحیه فیلم تازه اش با عنوان «دنى کالینز» 
در نیویورك به ســئوالى در مورد ساخته شــدن فیلم تازه «صورت زخمى» 
چنین پاسخ داد: «خیلى خوب است. جالب است.» و بعد با توضیح اینکه روند 
بازسازى فیلم  ها در هالیوود عادى و قابل درك است، گفت: «این بخشى از 
کار ماست. ما فیلم ها را بازسازى مى کنیم.» به گزارش «ددالین» قرار است 
«لوکا گوادانینو»، کارگردان فیلم هایى چون «من را به نامت صدا بزن» ساخت 
این پروژه را برعهده بگیرد. در پروژه جدید که داستانش کامًال در شهر لس 
آنجلس مى گذرد، فیلمنامه را «برادران کوئن» نوشته اند که سه سال گذشته 

را به این کار مشغول بودند./1868

«ساراى» سریال «هم گناه» را بیشتر بشناسید
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ایگور استیماچ کاپیتان سابق 
تیم ملى کرواسى به عنوان سرمربى تیم ملى 
هند چالش جدیدى را کمى دورتر از مرزهاى شــرقى ایران آغاز 
کرده است. ایگور استیماچ مدافع سابق تیم هاى دربى و وستهم و یکى از 
بازیکنان نسل طالیى تیم ملى کرواسى، در حالى پاسخگوى سواالتى بود 
که از دوران حضورش در فوتبال ایران نزدیک به 4 سال مى گذرد. استیماچ 
که در سپاهان دوران چندان موفقى نداشــت، درباره این ناکامى توضیح 
مى دهد؛ همانطور که صحبت هایى درباره بسته شدن پروژه حضورش در 

استقالل به زبان آورده است. این گفتگو را بخوانید:

آقاى استیماچ! شما تجربه زیادى در فوتبال دنیا 
دارید. در هند چه خبر است و آنجا چه مى کنید؟

 حضور من در هند یک چالش بسیار دشوار است ولى من به معناى واقعى 
از کار کردن با بازیکنانم و همینطور کمک به فداسیون فوتبال هند براى 

توشعه فوتبال در این کشور لذت مى برم.
 در حال حاضر چند بازیکن حرفه اى در فوتبال هند 
حضور دارند و پیش بینى شــما از ادامه فوتبال در 

این کشور چیست؟
 ما بازیکنان حرفه اى زیادى در اختیار نداریــم و با توجه به جمعیتى که 
هندوســتان وجود دارد بازیکنان حرفه اى در این کشور بسیار کم است. 
همچنین مدت زمــان برگزارى بازى هاى حرفه اى در این کشــور تنها 
4 ماه است و به غیر از آن تیم ها در اســتراحت به سر مى برند. این مدت 
زمان استراحت مى تواند بازیکنان را از بین ببرد.  در سوپر لیگ هند ما 10 
باشگاه داریم و هر باشــگاه مى تواند از 5 بازیکن خارجى استفاده کند. در 
لیگ دسته اول این کشور نیز 11 باشــگاه داریم که آنها نیز مى توانند از 

5 بازیکن خارجى در ترکیب اولیه استفاده کنند. یک مشکل بزرگ 
در فوتبال هند است که اغلب پست هاى مهم در اختیار بازیکنان 
خارجى است. پست هایى مانند دفاع وسط، هافبک طراح و مهاجم 
توسط بازیکنان خارجى اشغال شده و بازیکنان این کشور نمى توانند در 
پســت هاى مهم بازى کنند. همچنین ما هیچ بازیکن هندى لژیونرى 
نداریم. در این شرایط ما در حال گرفتن چند تصمیم مهم و اساسى هستیم 

و امیدواریم در سال هاى آینده و به سرعت ثمره اى تصمیمات را ببینیم.
 پیش از حضو شما در سپاهان ایران، صحبت هایى 
مبنى بر حضور شما در استقالل بود. چه اتفاقى بین 

شما و استقالل افتاد؟
 من از اینکه استقالل به من پیشنهاد داده بود هیجان زده بودم اما حضورم 
در تهران براى مذاکره و پیوستن به استقالل برایم تبدیل به کابوس شد. 
کسانى که در باشگاه استقالل بودند شروع کردند به تغییرات در شروطى 
که درباره آنها به توافق رســیده بودیم. هر چند کــه حتى من با کاهش 
حقوقم موافقت کردم دوباره در بحث هاى بعدى شرایطى جدیدى درباره 
بحث هاى مالى آغاز شد اما این موضوع دیگر باعث شده بود تا من به آن 

دوستان بگویم ممنونم و خدانگهدار.
 پس از آن شما تصمیم گرفتید به سپاهان بروید و 
این در حالى اتفاق افتاد که سپاهان در آن دوران 
در بحران بود. اگر باز هم به قبل برگردید این کار  

را مى کنید؟
 شاید این یکى از بدترین زمان هاى ممکن در تیم سپاهان بود. من یادم 
مى آید در آن دوره یکى از بازیکنان خوبم یعنى محمدرضا خلعتبرى به 
من مى گفت آقاى مربى اگر ما 5 سال پیش این بودید ما همه جام هاى 
ممکن را مى بردیم اما االن زمان خوبى براى آمــدن به اینجا نبود. اما 
من خاطرات بسیار خوبى از مردم شــگفت انگیز اصفهان، همکارانم و 
مدیران باشگاه دارم و همه آنها را به عنوان خاطرات بسیار خوب همراه 
خودم خواهم داشت. وقتى من به سپاهان آمدم تیم مسن بود و باشگاه با 
مشکالت مالى دست و پنجه نرم مى کرد. شما مى دانید که چقدر سخت 
است که با بازیکنانى  کار مى کنید که به موقع پول نگرفته اند و احساس 

خوبى از کار کردن ندارند. با این حال من تالش کردم تا با بازیکنان خوب و 
جوان فوتبال خوبى را به نمایش بگذارم و ستاره هاى جدیدى را به فوتبال 

ایران معرفى کنم.
کدام بازیکنان در سپاهان تو را شگفت زده کردند؟

 من از کار کردن با جوانانى همچون شریفى، سرلک، بحیرایى، میرزایى  
و ... واقعا راضى بودم.

 از بازیکنان لیگ ایــران نیز، از کــدام بازیکن 
خوشتان آمد و از او راضى بودید؟

 من شدیدا به بازى وحید امیرى عالقه داشتم که او را به اصفهان ببرم.
اصفهان چه جایى براى زندگى کردن بود؟

 اصفهان یک شهر شگفت انگیز براى زندگى بود و یکى از حسرت هاى 
من این است که اى  کاش مدت زمان بیشترى را در اصفهان مى ماندم. 
مردم این شهر فوق العاده بودند و هواداران آن جا بسیار پرهیجان و متعصب 
به فوتبال نگاه مى کردند دوست داشتم بیشتر آنجا مى ماندم و چیزهاى 

بیشترى از این شهر کشف مى کردم.
این حقیقت دارد که شما مى خواهید یک بازیکن 
ایرانى االصل را به تیم ملى هند ببرید؟ و اگر درست 

است چقدر به بازى هاى او احاطه دارید؟
 من بازى هاى امید سینگ را دیدم و از او دعوت کردم تا به کمپ بیاید اما 
شرایط پاسپورتى او این اجازه را نمى داد تا به تیم ملى هند برسد. او حاال با 
یک تیم هندى قرار بسته است و فکر مى کنم حاال خیلى بیشتر از قبل به 
تیم ملى نزدیک شده است. او یکى از هفت هشت بازیکنى است که اصلیت 
هندى دارد و خارج از کشور بازى مى کند اما هنوز از نظر قانونى نتوانسته 

آماده حضور نهایى در تیم ملى هند باشد.
 شما از دراگان اسکوچیچ سرمربى تیم ملى ایران 

چه شناختى دارید؟
 وقتى دراگان براى تیم ملى ایران انتخاب شد من خیلى تعجب نکردم. او 
یک مرد فوق العاده است که در یک دوره با هم در ایران کار کردیم. من در 
تیم سپاهان بودم و او نیز در فوالد خوزستان بود و حاال هم امیدوارم بتواند 

در تیم ملى ایران نیز موفق شود.

ایگور استیماچ:

 دوست داشتم در اصفهان چیزهاى بیشترى کشف کنم!

جامعه فوتبال ایران پنج شنبه گذشــته در غم از دست دادن فوتبالیست نوجوانى نشست؛ 
«متین قوسى» نوجوان 16 ساله اى که به زعم برخى از پیشکسوتان فوتبال اگر عمرش 
کفاف مى داد در آینده مى توانست یکى از ستارگان آسمان فوتبال ایران شود. اما آنچه از 
تحمل داغ از دست دادن این نوجوان پدیده سخت تر مى نمود واکنش برخى از اهالى فوتبال 

نسبت به این واقعه بود.
همینکه روز پنج شنبه اهالى فوتبال از طریق استورى خداداد عزیزى در جریان مرگ متین 
بر اثر ابتال به کرونا قرار گرفتند سیل پیام هاى تسلیت از سوى آنها در فضاى مجازى به راه 
افتاد. پیام هایى که بیشتر از اینکه تسلى خاطرى براى خانواده این نوجوان و جامعه فوتبال 
باشد، بوى سودجویى مى داد. هرکس در این میان، این واقعه تلخ را به نفع خودش مصادره 

مى کرد.
آنها که مخالف برگزارى ادامه لیگ بودند این بار مرگ متین را علم مخالفت خود قرار دادند و 
با تشکیل کمپین «کرونا یک- فوتبال صفر» به سرکردگى فرهاد مجیدى محکم تر از قبل 

بر طبل مخالفت با شروع مجدد رقابت ها کوبیدند. از فرهاد و یارانش و حتى پست معنادار 
امیرقلعه نویى که بگذریم، طرف دیگر ماجرا یعنى موافقان برگزارى لیگ هم حسابى از 
خجالت دلواپسان(!) کرونایى فوتبال در آمدند. القصه اینکه طى این دو سه روز به حدى 
مرگ این فوتبالیست 16 ساله مثل توپ از این طرف به آن طرف پاسکارى شد و هر کدام 
سعى کردند از این ماجرا به عنوان تیر خالص خود براى نیل به مقصودشان استفاده کنند 
که صداى پدر عزادار متین را در آورد. او از هر دوطرف به دلیل سوء استفاده از نام پسرش 
گله کرد و گفت با اینکه خودش طرفدار فوتبال است اما این حواشى باعث شده است که از 

فوتبال متنفر شود.
واقعاً این فوتبال چیست؟ چقدر ارزش دارد که بخاطر رسیدن به منافع خودمان حتى از مرگ 
یک نوجوان 16 ساله هم نمى گذریم؟ این ماجرا همینطور ادامه پیدا کند عشق به فوتبال در 

میان عده اى از جمله خانواده متین به نفرت تبدیل مى شود.
یک روز مى گویند ضمانت مى خواهند براى سالمت بازیکنانشان، یا در بیانیه اى حرف از 
دلنگرانى براى سالمت مردم مى زنند و در عین حال پاى سود و زیان باشگاه ها در صورت لغو 

لیگ را نیز به میان مى کشند طورى که ما نمى فهمیم باالخره اینها با خودشان چند چندند. 
روز دیگر مرگ نوجوانى که اصًال معلوم نیست کى و کجا به کرونا مبتال شده را نمونه بارز 
مدعاى خود عنوان مى کنند و تهدید مى کنند که در صورت برگزارى لیگ، فرزندان دیگرى 
هم قربانى خواهند شد. این جماعت دلواپس طورى حرف مى زنند که انگار هیچکس غیر از 
آنها از عواقب خطرناك کرونا با خبر نیست. یا طورى عنوان مى کنند که با برگزارى رقابت ها 
جان فوتبالیست ها به خطر مى افتد که آدم گمان مى کند فقط این جماعت به کرونا مبتال 

مى شوند و دیگر افراد جامعه در برابر این ویروس مصون هستند.
مصرین برگزارى رقابت هاى لیگ برتر هم که کًال چشــم و گوششان را بسته اند و جفت 
پایشان را در یک لنگه کفش کرده اند که اال و بال باید دوباره به میدان بروند تا لیگ نوزدهم 
را به اتمام برسانند. تا جایى که ما مى دانیم واکسن کرونا هنوزکشف نشده و شاید این عده 
رویین تن هستند که اینقدر جسورانه میل به مبارزه دارند، آن هم در این روزهاى کرونایى و 
با وجود امکانات ضعیف ورزش کشور در زمینه رعایت پروتکل هاى بهداشتى براى مقابله با 

این ویروس همه گیر آدمکش.

اینها همه در حالى اســت که با توجه به حرف هاى رئیس جمهور در جلسه ستاد مقابله با 
کرونا که دیروز برگزار شد مسابقات ورزشى در ایران از جمله رقابت هاى لیگ برتر بعد از 
عیدفطر دوباره از سر گرفته خواهند شد، البته بدون حضور تماشاچى. حال باید منتظر ماند و 
دید مخالفان برگزارى لیگ در برابر این تصمیم چه عکس العملى نشان خواهند داد، تمکین 

خواهند کرد یا از بند «مامان ها اجازه نمى دهند» استفاده مى کنند براى سر باز زدن.

یک روزنامه قطرى ضمن انتقــاد از مرتضى پورعلى گنجى و 
کریم انصاریفرد دو لژیونر ایرانى شــاغل در لیگ قطر از آنها 

به عنوان بازیکنانى نام برد که انتظارات را برآورده نکرده اند.
 روزنامه «استاد الدوحه» قطر در گزارشى به ارزیابى بازیکنان 
آسیایى حاضر در لیگ ستارگان قطر پرداخت و مدعى شد این 

نفرات امسال نتوانسته اند انتظارات را برآورده کنند.
این روزنامه نوشت: «در فصل هاى گذشته بازیکنان آسیایى 
در باشگاه هاى ما عملکرد متمایزى داشتند و تاثیر زیادى در 
نتایج و سطح مسابقات مى گذاشتند اما بسیارى از این بازیکنان 
پسرفت کرده اند که مهمترین آنها «نام تائه هى» است که از 
الدحیل به تیم السد رفت و حتى جایزه بهترین بازیکن فصل را 

کسب کرده بود.»
استاد الدوحه درباره مرتضى پورعلى گنجى مدافع ایرانى تیم 
العربى نوشت: «مرتضى پورعلى گنجى یکى از بازیکنانى است 
که چند فصل در لیگ قطر حضور داشته و براى قهرمانى به تیم 
العربى آمد. این بازیکن کمتــر از حد انتظار عمل کرد و همین 

موضوع باعث شد عده اى از العربى خواهان جدایى او شوند.»
دیگر بازیکنانى که روزنامه قطرى نام برده است به این شرح 
هستند: رشیدوف الملک ازبکستانى، هان سوگ از کره شمالى، 
کوجا چول از کره جنوبى، کریم انصاریفرد از ایران، لى جایک از 

کره جنوبى، شان لورى از استرالیا.

بر اســاس اعالم اپلیکیشن رســمى باشگاه پرســپولیس، بوژیدار 
رادوشویچ در خصوص وضعیت این روز هاى خودش، تمریناتى که 
انجام مى دهد و همچنین احتمال ادامه بازى هاى لیگ صحبت هایى 

کرد که مى خوانید.
این روز هــا و در دوران تعطیلــى فوتبال در 

کرواسى مشغول چه کارى هستى؟
این روز ها در خانه و شهر خودم به تنهایى تمرینات خیلى سختى را 
انجام مى دهم چرا که باید در بهترین شرایط بدنى بمانم. البته را هم 
اضافه کنم که دلم براى همه اعضاى باشگاه، هم تیمى هایم، مربیان 
و هواداران پرسپولیس تنگ شده اســت. دو ماه شده که لیگ ایران 

تعطیل است و من بى صبرانه منتظر آغاز بازى ها هستم.
مى خواهیم بدانیم که تو در باره این روز ها 
و شرایطى که براى کل دنیا به وجود آمده 

چه صحبتى دارى؟
نیاز به گفتن من نیســت چرا که همه دنیا مى دانند که این 
ویروس چقدر خطرناك است و باید از آن بترسیم. متاسفانه 

تعداد زیادى از انسان ها در سراسر دنیا به دلیل این بیمارى 
جان خود را از دست داده اند و باید خیلى مراقب 

باشیم.
شــیوع  دلیل  بــه 
ویــروس کرونا و 
به بهانه ســالمتى 
برخى از باشگاه ها 
در ایران خواستار 

و  لیــگ  تعطیلــى 
نیمــه کار ماندن آن 

شــدند. این مسائل را 
شنیده اى؟

من از وضعیت ویروس کرونــا در ایران 
خیلى مطلع نیستم و نمى دانم که شرایط 
ایران درباره بحران کرونا چگونه است، اما 
در کرواسى شرایط نسبتا بهتر شده و االن 
باشگاه ها به صورت نرمال کار خود را انجام 

مى دهند. من نمى دانم که چرا برخى از باشگاه ها به دنبال تعطیلى لیگ 
برتر هستند، اما اگر شرایط ایران هم شرایط ایده آلى شده باید تمرینات 
و بازى ها برگزار شود. نمى دانم شاید این باشگاه ها نمى خواهند که 
پرسپولیس قهرمان شــود و این راه تنها راه آن ها براى جلوگیرى از 

قهرمانى ماست.
از دلتنگــى صحبت کردى. به نظر مى رســد 
که بیشــتر از همیشــه دلتنگ پرسپولیس و 

هوادارانش هستى؟
بله! دقیقا همین طور است و من واقعًا دلتنگ تیم، بچه ها و همچنین 
هواداران هستم. البته این دلتنگى االن بیشتر از همیشه شده 
چراکه زمان بازگشت من به ایران مشخص نیست و 
نمى دانم که آیا بعد از این روز ها دوباره مى توانیم 
باز هم به زندگى عادى خودمان برگردیم یا نه. 
به نظر من شرایط واقعًا سخت است و روز هاى 
سختى را سپرى مى کنیم. بهتر است این روز ها 

بیشتر از هر زمان دیگرى مواظب باشیم.
خیلى ها از پرسپولیس به عنوان شانس 
اصلى قهرمانى نام مى برند. چقدر 
احتمال مى دهــى که این 
اتفاق بــراى چهارمین 
سال متوالى رخ بدهد؟

به هرحال شــانس قهرمانى 
پرسپولیس خیلى بیشتر 
از ســایر تیم هاســت. 
مــا مى توانیــم براى 
چهارمین ســال متوالى 
قهرمــان شــویم. این 
شانسى است که ما داریم 
و تیم هاى مثل سپاهان، 
تراکتور و استقالل ندارند. 
بقیه تیم ها هم شانسى براى 
قهرمانى ندارند چرا که مــا امتیاز هاى 

بیشترى نسبت به رقبا داریم.

بازیکنانى که 
در حدانتظار نبودند

رادوشویچ:

سپاهان و استقالل شانسى ندارند
سرمربى تیم فوتبال بانوان سپاهان گفت: در زمان شیوع کرونا اولویت 
نخست سالمت بازیکنان است و بهتر اســت ادامه لیگ برتر فوتبال 

بانوان تعطیل شود.
بیان محمودى در گفت و گویى اظهار داشــت: در همه  دنیا به دلیل 
بیمارى کرونا فوتبال تعطیل شده اســت و بهتر است براى سالمتى 

بازیکنان ادامه رقابت هاى فوتبال بانوان در ایران برگزار نشود.
وى با بیان اینکه هنوز درباره ادامه لیگ برتر فوتبال بانوان تصمیم گیرى 
نشده است و بى اطالع هستیم اظهار داشت: لیگ برتر فوتبال تعطیل 

است، بازیکنان همه در خانه هستند و تمرینات آن چنانى ندارند.
وى با تاکید دوباره بر تعطیلى لیگ برتر بانوان کشور اظهار داشت: بین 
بازى ها فاصله افتاده است،تحت هر شرایطى اگر این رقابت ها برگزار 
شود و خدایى نکرده بازیکنى به بیمارى کرونا مبتال شود و ریه او آسیب 

ببیند آیا مى توان فوتبال بازى کرد.
محمودى با بیان اینکه تیم فوتبال بانوان ســپاهان نســبت به سال 
گذشته شرایط بهترى دارد افزود: با این حال سالمتى بازیکنان مهمتر 
از قهرمانى و برترى است و فوتبال با شرایط کرونا نه تنها ارزش بازى 

کردن را ندارد بلکه باید تعطیل شود.
سرمربى تیم فوتبال ســپاهان با بیان اینکه هر تصمیمى که براى 
لیگ برتر فوتبال مردان گرفته شود،لیگ برتر فوتبال بانوان نیز تابع 
آن خواهد بود گفت: اگر تصمیم به ادامه بازى ها در هر زمانى گرفته 
شود، وضعیت بدنى بازیکنان براى شروع مسابقات لیگ برتر خوب 
نیست چون در چنین شرایطى برگزارى مسابقات خطرناك است و 
ممکن است بازیکنان آســیب ببینند و یک فصل فوتبالى خود را از 

دست بدهند.

سرمربى تیم فوتبال بانوان سپاهان:

بهتر است لیگ فوتبال بانوان تعطیل شود

باشگاه تراکتور خبرى مبنى بر این که اشکان دژاگه در صورت آغاز 
لیگ به ایران نمى آید را تکذیب کرد.

دیروز  یک خبرگزارى به نقل از منابع  خود اعالم کردند که اشکان 
دژاگه هافبک تیم تراکتور در صورت آغاز دوبــاره لیگ به تراکتور 
بازنخواهد گشت و این را رسما به مدیران باشگاه اعالم کرده است. 
این در حالى است که دژاگه با تراکتور قرارداد و عدم بازگشت او اتفاق 

مهمى براى این تیم خواهد بود.
اما باشگاه تراکتور به صورت رسمى این خبر را تکذیب کرده است. 
سرخ هاى تبریزى اعالم کردند که چنین نامه یا درخواستى را دریافت 
نکرده اند و فقط دژاگه در مصاحبه اش ابراز امیدوارى کرده که لیگ 

نوزدهم تعطیل شود وگرنه چنین چیزى صحت ندارد.
این در حالى اســت که باتوجه به نبود پروازهــاى خارجى در مقطع 
کنونى، احتمال دارد برخى از بازیکنان نتوانند خود را به کشور برسانند. 
اتفاقى که براى کشور چین نیز رخ داده و آن ها تصمیم گرفته اند که 
بدون حضور این بازیکنان خارجى لیگ را برگزار کنند و براى استفاده 

از تعداد خارجى ها نیز اعمال محدودیت کرده اند.

نیامدن اشکان دروغه

فاز تازه درگیرى موافقان و مخالفان از سرگیرى لیگ 
مرضیه غفاریان

ده اســت. دو ماه شده که لیگ ایران 
تظر آغاز بازى ها هستم.

م که تو در باره این روز ها 
ى کل دنیا به وجود آمده 

ى؟
که همه دنیا مى دانند که این

باید از آن بترسیم. متاسفانه  و
دنیا به دلیل این بیمارى  سر

ید خیلى مراقب 

یوع
نا و 
متى

ه ها 
ستار 
و گ 

ن آن 
سائل را 

ـا در ایران 
 که شرایط 
ه است، اما 
 شده و االن 
 خود را انجام 

هواداران هستم. البته این دلتنگى االن بیشتر از
چراکه زمان بازگشت من به ایران مشخ
نمى دانم که آیا بعد از این روز ها دوبا
باز هم به زندگى عادى خودمان بر
به نظر من شرایط واقعًا سخت است
بهتر است سختى را سپرى مى کنیم.
بیشتر از هر زمان دیگرى مواظب با
خیلى ها از پرسپولیس به عنو
اصلى قهرمانى نام مى ب
احتمال مى دهــ
اتفاق بــراى

سال متوالىرخ
به هرحال شــان
پرسپولیس
از ســایر ت
مــا مى تو
چهارمین سـ
ش قهرمــان
شانسى است
و تیم هاى م
تراکتور و است
ش بقیه تیم ها هم
قهرمانى ندارند چرا که مــ
بیشترى نسبت به رقبا داری
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
شماره آگهى: 139903902003000013 تاریخ آگهى: 1399/02/21 شماره پرونده: 
139704030011001846 آگهى مزایده پرونده به شــماره بایگانى 9706029- سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یک یکباب خانه پالك 1652 فرعى از 46 اصلى (یکهزار و 
ششصد و پنجاه و دو فرعى از چهل و شــش اصلى) واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 97/8 مترمربع به آدرس: اصفهان قهجاورستان بلوار غدیر غدیر 11 بن بست 
کاج 13 پالك 182 که ســند مالکیت آن در صفحه 92 دفتر 52 امالك به شماره ثبتى 
12105 و با شماره چاپى 751841 سرى ب ســال 91 ثبت و صادر شده است با حدود، 
شماًال: بطول 12 متر در و دیواریست به گذر، شرقا: بطول 8/15 متر دیوار به دیوار پالك 
1651 فرعى، جنوبا: بطول 12 متر دیواریست به پالك 2205 فرعى،  غربا: بطول 8/15 
متر دیوار بدیوار پالك 1958 فرعى، که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق داراى 
عرصه به متراژ 97/8 مترمربع و اعیانى به مساحت حدود 74/5 مترمربع مى باشد عمر 
ساختمان حدود 15 سال و داراى اسکلت اجرى و ســقف تیرچه بلوك مى باشد نماى 
بیرونى ساختمان انجام نشده و داخل حیاط سرامیک مى باشد و فاقد پروانه ساخت است 
کف ساختمان سیمان شده و بدنه رنگ مولتى کالر و دربهاى داخلى چوبى و درب و پنجره 
بیرونى فلزى مى باشــد سقف ساختمان رنگ پالســتیک و حیاط موزائیک شده است 
اشپزخانه و حمام و توالت کف و بدنه کاشى و ســرامیک مى باشد و سرویس اشپزخانه 
فلزى و سیستم گرمایش بخارى و سرمایش کولر گازى و داراى اب و برق و گاز مى باشد 
ساختمان فوق کال داراى یک طبقه مى باشد ملکى آقاى قدیر على قربانى که بموجب 
مهریه مندرج در ســند ازدواج شــماره 1860 مورخ 1379/12/16 تنظیمى دفترخانه 
ازدواج شماره 3 اصفهان در قبال قسمتى از طلب خانم معصومه شاکرى و حقوق دولتى 
بموجب نامه شماره 139785602027005109 مورخ 1397/9/27 اداره ثبت اسناد و 
امالك شرق اصفهان بازداشت گردیده از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 99/03/17 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول 
شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور ســمت چپ طبقه چهارم برگزار مى شود. مزایده 
جهت سه دانگ مشاع از ششدانگ از مبلغ پایه 975/000/000 ریال (نهصد و هفتاد و 
پنج میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً 
فروخته مى شود.  الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به خودرو در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى، و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/02/28 درج و منتشــر مى گردد و درج در سایت 
سازمان به منزله انتشــار در روزنامه کثیراالنتشار محلى مى باشــد و خریداران جهت 
شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طى فیش سپرده به شماره حساب: 
IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و 
امالك کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 نزد بانک 
مرکزى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و 
در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. الزم به ذکر است کلیه 
هزینه هاى قانونى تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى 
گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف:840616  اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/2/339
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى على بابائیان و داود احمدى کالسه پرونده: 
54/99 وقت رســیدگى: 99/4/23 ســاعت 4:30 خواهان: ایوب رضائى خوانده: على 
بابائیان و داود احمدى خواسته: الزام به انتقال سند 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 دادرســى 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 رســیدگى حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى 
بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشــر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است 
در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م 
الف: 843054 حمید کریمى- رئیس شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف مجتمع شهید 

پویا ایزدى بخش باغبادران (مجتمع شماره یک)/2/378
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم-  ستار اسکندرى به وکالت از 
غالمحسین صادقى دادخواستى به مبلغ مصوبه ریال  بطرفیت ناصر ناظرى که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 413/98 در شعبه چهارم 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 کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در 
روز مورخ 99/4/2 ساعت 8:30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر 
شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 843115 
شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/379

ابالغ رأى
شماره پرونده: 746/98 مرجع رسیدگى: شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
خواهان: حجت اله طاهرى فرزند محمد- نشــانى: زرین شهر خ باهنر ك خواجه نصیر 
پ 132 خواندگان: 1- خانم معصومه سیفى فرزند حسین- نشانى: زرین شهر خ بهشت 
ك حکمت پ 33- 2- آقاى احمد قاضى خان فرزند على اکبر- نشانى: مجهول المکان 
خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 
نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. 
رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى حجت اله طاهرى فرزند محمد به طرفیت 
1- خانم معصومه سیفى فرزند حســین 2- آقاى احمد قاضى خان فرزند على اکبر به 
خواسته الزام خواندگان به انتقال سند قطعى یک دستگاه اتومبیل وانت مدل 78 به شماره 
انتظامى 24- 494 م 24 به ارزش 100/000/000 ریال با احتساب مطلق خسارت قانونى 
به شرح متن دادخواست تقدیمى و با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و استعالم از 
مدیریت راهور که بیانگر مالکیت خوانده ردیف دوم احمد قاضى خان نسبت به اتومبیل 
فوق الذکر مى باشد لذا شــورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 219 و 
220 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم (احمد قاضى خان) به حضور در 
یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى خودروى وانت مدل 78 به شماره انتظامى 
24- 494 م 24 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/380/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد و در خصوص خوانده ردیف اول خانم 
معصومه سیفى فرزند حســین با توجه به اینکه خواهان دلیل و مدرکى دال بر مالکیت 
ایشان به شورا ارائه نداده لذا شورا دعوى خواهان را در این خصوص محرز ندانسته و به 
استناد ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره حضورى و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. /ش 1/24 م الف: 843025 محمد سلیمانى- قاضى 

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/380
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شماره 139960302007000500 مورخه 1399/02/17  هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر 

در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضى آقاى 
مسعود مختارى فرزند على بشماره شناسنامه 35 صادره از جابلق در ششدانگ یک باب 
کارواش به مســاحت 1869,74 مترمربع پالك 779 فرعى از 53 اصلى واقع در اتوبان 
ذوب آهن که متقاضى خودمالک رسمى است  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد .  تاریخ انتشــار نوبت اول: 02/28/ 1399 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1399/03/12  م الف: 844844 حسین زمانى علویجه رئیس ثبت اسناد و امالك 

فالورجان/2/381 
ابالغ راى 

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 274 شماره دادنامه 98 / 430 – تاریخ رسیدگى : 2 
/ 11  /98 درخصوص دادخواست دعوى خواهان :  مهدى حق شناس ساکن گرگاب بلوار 
امام ك شهید مصطفى شاهرجبیان بن بستن 6 مترى پ 59 بطرفیت خوانده کوروش 
بحریه مجهول المکان به تقاضاى الزام به تنظیم و انتقال ســند رســمى یک دستگاه 
خودرو سمند به شماره انتظامى 497  م 91 ایران 53مقوم به صدو هشتادو میلیون ریال 
به انضمام مطلق خسارت دادرسى شــورا با توجه به مالحظه مستندات ابرازى خواهان 
واحراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و 
مستندا به مواد 198 و 515 و 522 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم و انتقال سند رسمى یک دستگاه 
خودرو سمند به شماره انتظامى 497  م 91 ایران 53 و پرداخت مبلغ دو میلیون و دویست 
و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید .  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 محاکم 
حقوقى شاهین شهر  مى باشد. 840017 /م الف قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف 

شاهین شهر – غالمرضا شکوهى/2/383  
اخطار اجرایى

محکوم علیه علیرضا ارجمندى اصل مجهول المکان و محکوم له ســعید حق شناس 
گرگابى  بنشــانى گرگاب خ مطهرى به موجب راى شماره 66 تاریخ 29 / 2 / 98 حوزه 
7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ 000 / 000 / 75 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 500 / 937 / 1 ریال 
هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدورچکها 20 / 1 / 97  - 20 
/ 3 / 97 – 20 / 5 / 97 لغایت زمان پرداخت در حــق محکوم له ماده 34 قانون اجراى 
احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   840013 /م الف.  مجتبى رضوانى  

-  قاضى شعبه هفتم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/384 
مزایده اموال غیر منقول

  شــماره بایگانى پرونده : 2775/98 -  اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در 
پرونده شماره اجرائى 2775/98 موضوع علیه احمد قدریجانى و له خانم فاطمه سلمانیان 
در تاریخ 99/03/12 به منظور فروش پنج دانگ مشــاع از شش دانگ یک باب منزل 
مسکونى با قدمت حدود 20 سال ســاخت با امتیازات آب و برق و گاز ملکى آقاى احمد  
قدرجانى واقع در روستاى جوجیل خیابان توحید پالك 1335 که داراى سابقه ثبتى به 
شماره نمى باشد و  ملک مذکور مشاع/مفروز مى باشد و متعلق حق غیر مى باشد/نمى 
باشد  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان 
اطاق 315 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 217/500/000/000 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 برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت 
نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به همراه داشته باشند. م/الف :845131  

دادورز اجراى احکام حقوقى فالورجان/2/385 
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002003005449/1 شــماره بایگانى پرونده: 9807700/1 
شماره آگهى ابالغیه: 139903802003000051 تاریخ صدور: 1399/02/16 آگهى 
ابالغ اجرائیه کالســه: 139804002003005449/1- بدینوســیله بــه 1- عباداله 
هنرپییشه مظفرى فرزند على به کدملى 2299487727 به نشانى اصفهان ملک شهر 
خیابان مفتح خیابان ناصرخسرو پالك 33 و 2- محمدعلى ابوطالبیان الیادرانى فرزند 
حسین به ش ش 1179 و کدملى 1284567400 به نشانى اصفهان خیابان کهندژ محله 
سودان هنر اسالمى فرعى 4 و 3- اکبر رمضان زاده بابوکانى فرزند على به ش ش 237 
و ش ش 237 به نشانى فلکه شهدا ترمینال بابلدشــت تریا مهر بدهکار پرونده کالسه 
139804002003005449/1 که برابر گزارش اداره پســت نشــاط اصفهان شناخته 
نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر قرارداد بانکى شماره 112574488- 89/07/26 بین 
شما و موسسه اعتبارى ملل مبلغ 3000000 ریال بابت اصل، 8000000 ریال خسارت 
تاخیر تا تاریخ 98/11/08 و از آن به بعد روزانه مبلغ 12000 ریال بدهکار مى باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا بنا تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یــک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى 
شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى 
و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز 
ابالغ محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت. م الف: 845830 زهرا یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/2/388
فقدان سند مالکیت

شماره: 23002276- 99/2/24 سند مالکیت بقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
ثبتى 225/15 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان بنام سید ابوالفضل افتخار عزیزى مورد 
ثبت در دفتر 78 صفحه 412 ذیل شماره ثبت 10305 ثبت و سند بشماره چاپى 697230 
صادر و تسلیم گردیده و اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف:  

845969 ریحانى- رییس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان/2/389
تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ قســمتى از یکبابخانه  پالك  شــماره 4787فرعى از 4 اصلى  واقع در 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام آقاى مصطفى کالنترى دهقى و 
غیره  فرزند براتعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور مالک از نوبت تحدید خارج 
گردیده و تحدود نیاز به تجدید آگهى دارد  اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود مرقوم در روزســه شــنبه مورخ 99/3/20 
ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 99/02/28  -   847148/ م الف  کفیل ثبت 

اسنادوامالك مهردشت – سید روح اهللا موسوى/2/390

تقاضا براى بنزین در آمریکا و ســایر کشورهاى جهان 
با دســتور مقامات براى ماندن مردم در خانه به منظور 
جلوگیرى از شــیوع ویروس کرونا که رفــت و آمدها را 
محدود کرده، به شدت کاهش پیدا کرده، با دستور دولت 
آمریکا براى ماندن مردم در خانه، افت تقاضا براى بنزین 
شــدت گرفت و در یک هفته 30 درصد کاهش یافت. 
کاهش مصرف بنزین در آمریکا منعکس کننده وضعیت 
مشابه در اســپانیا و ایتالیاست که شدیدترین قرنطینه را 
در میان کشورهاى اروپایى اعمال کرده اند. تقاضا براى 
بنزین در این منطقه حدود 85 درصد کاهش داشته است.
در ایران هم زنگنه، وزیر نفت در رابطه با شــرایط ایران 

در بازار بنزین گفت: در طول بیش از 20 ســالى که در 
صنعت نفت فعالیت مى کنــم و پیش تر از آن را هم دیده 
بودم، در تاریخ صنعت نفت سابقه نداشته که سوددهى 
پاالیشگاه ها به شدت پایین بیاید و بسیارى از آنها به حد 
زیان دهى برســد، به نحوى که هم اکنون قیمت بیشتر 
فرآورده هاى خروجى پاالیشگاه ها از نفت خام کمتر شده 

است و ترجیح مى دهند تولیدى نداشته باشند.
به گفته وى ذخیره ســازى هاى نفت خــام و فرآورده ها 
در ایران و دیگر کشــورها افزایش قابل توجهى یافته به 
نحوى که ما اکنون به رقم بى سابقه اى در ذخیره سازى 

بنزین رسیده ایم که تاکنون سابقه نداشته است./1880

پروفسور بازاریابى دانشگاه نیویورك پیش بینى مى کند که 
بعد از ریشه کن شدن ویروس کرونا دیگر دانشگاه ها به حالت 
اولیه خود برنخواهند گشت. «اسکات گالووى» به غیر از 
اینکه در کالج کسب وکار اشترن دانشگاه نیویورك تدریس 

مى کند، سابقه جالبى نیز در پیش بینى دارد. 
وى هم اکنون پیش بینى دیگرى کرده و گفته اســت که 
آموزش عالى بعد از کرونا دچار زلزله سهمگینى خواهد شد. 
به این شکل که مؤسسات آموزشــى برتر بعد از یک افت 
شــدید دوباره قوى تر از قبل به کار خود ادامه خواهند داد 

و دانشگاه هاى سطح دوم احتماًال هرگز باز نخواهند شد.
به گفتــه وى، همه گیر شــدن ویروس کرونــا کالج ها و 

دانشگاه هاى جهان را وادار به تدریس از راه دور و البراتوار ها 
و کنفرانس هاى دانشــگاهى را به ویدئو چت و به اشتراك 
گذارى اســناد کرده است. بســیارى از دانشجویان از این 
وضعیت راضى نیستند و دانشجویان خواستار برگرداندن 
شهریه هایشان شده اند و این تازه مقدمه اى بر تحولى عظیم 
است. گالووى با اشــاره به افزایش شهریه ها و هزینه هاى 
دانشجویان و باال رفتن بدهى آنها گفت: دانشگاه ها زمام 
امورشان را از دســت داده اند و اکنون به برندى تجملى در 
مقابل کارمندان دولتى تبدیل شــده اند. اما مردم کم کم 
متوجه مى شوند که کالس هاى درسى که به صورت مجازى 

شرکت مى کنند، ارزش شهریه هنگفتشان را ندارد./1881

کاهش بى سابقه تقاضا 
براى مصرف بنزین

خداحافظى دانشجویان با 
دانشگاه هاى پولى!

دردسر «عروسى» و «عزا»
سرپرست معاونت بهداشت    اعتماد آنالین |
دانشـگاه علـوم پزشـکى اهـواز گفـت: بسـیارى از 
نمونه هاى مثبت ابتال به ویروس کرونا در خوزستان، 
مربوط بـه موارد حضـور در تجمعات و عـدم رعایت 
فاصله گـذارى فیزیکـى اسـت. سـیدمحمد علـوى 
تصریح کرد: کاهش حساسیت مردم بعد از بازگشایى 
صنوف و اجراى فاصله گذارى اجتماعى هوشـمند و 
پایین بودن آمار ابتال به کرونا در اسـتان خوزسـتان، 
یک اطمینان کاذب و کاهش حساسـیت در مردم به 
وجود آورد. در نتیجه، توصیه هاى بهداشتى به درستى 
رعایت نشد. وى گفت: على رغم ممنوعیت، برگزارى 
مراسـمات و تجمعـات مردمـى نیـز ایـن برنامه هـا 

متأسفانه انجام مى شد.

ممنوعیت قطعه کردن مرغ
  باشگاه خبرنگاران جوان | علیرضا رفیعى پور،
رئیـس سـازمان دامپزشـکى خـرد کـردن مـرغ در 
مغازه هـاى پروتئینـى را ممنوع اعالم کـرد و گفت: 
یکى از بند هاى دستورالعمل 11 گانه ستاد ملى مقابله 
با کرونا اجتناب مغازه هـاى پروتئینى از قطعه کردن 
مرغ است.  این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اعالم 
ممنوعیت قطعه کردن مرغ در مغازه ها، تا زمانى که 
ستاد ملى مقابله با کرونا شرایط را عادى اعالم نکرده 
است با متخلفان امر برخورد مى شود چرا که احتمال 
سـرایت بیمارى به طور ثانویه بـه فرآورده هاى خام 

دامى وجود دارد.

خطرات ترانزیت را مى توان با محدود کردن شــلوغى، 
تمیز کردن و ضدعفونى مداوم و بهداشت مناسب فردى 
و آموزش صحیح آن، بهداشــت کارکنان و مســافر و 
محافظت از راننده کاهــش داد (Fletcher  و همکاران 
2014). تاکســى، قایق ســوارى و رانندگان با مسافر 
مى توانند با محدود کردن شــلوغى، نظافت، بهداشت 

فردى و بهداشت عمومى، خطرات را کاهش دهند. 
در بحث خطر عفونت تنها مسئله برنامه ریزى نیست که 
براى برنامه ریزى جامعه مقاوم در برابر همه گیرى این 

بیمارى ها، در نظر گرفته شود. 
این همه گیرى باعــث بیکارى و خســارات زیادى در 
تجارت مى شود که درآمد بسیارى از خانواده ها را کاهش 
مى دهــد. اگرچه وجــوه محــرك، بیمه بیــکارى و 
سیاســت هاى تعویق بانک ها و کمک هاى دولت این 
امر را تسکین مى بخشد ولیکن بســیارى از خانواده ها 
به راه حل هــاى کوتاه مدت و بلندمدت بیشــترى نیاز 
دارند. نگرانى از قیمت مناســب اغلب روى هزینه هاى 
باالى مسکن متمرکز است، بســیارى از خانوارها نیز با 
هزینه هاى سنگین وسایل نقلیه موتورى روبه رو هستند، 
از جمله هزینه هاى گاه به گاه غیر منتظره از خرابى هاى 
مکانیکى و تصادفات. بسیارى از خانوارها با درآمد متوسط 
در پرداخت وام وسایل نقلیه، بیمه و یا پرداخت براى تعمیر 
مشــکل دارند و به گزینه هاى مقرون به صرفه اى نیاز 
دارند. در نتیجه، مقرون به صرفه بودن یک هدف مهم، 
برنامه ریزى حمل و نقل در آینده خواهد بود که مى تواند 
به عنوان یک راهبرد اساســى در کاهش آسیب پذیرى 

خانوارها مورد توجه باشد و در این خصوص نقش دولت 
در ارائه تسهیالت بسیار مؤثر است. 

براساس اطالعات به دســت آمده از تحقیقات مختلف 
آمارى، پیاده روى و دوچرخه سوارى ایمن ترین و مقرون 
به صرفه ترین و سالم ترین گزینه هاى سفر است و این 
بدان معنى است که تا جایى که ممکن است باید از این 
نوع سفر در ایام کرونا ویروس استفاده شود. در عین حال 
ســایر موارد با رعایت هاى عمومى و بهداشــت فردى 
و اجتماعى مى تواند خطرات ناشــى از شیوع را کاهش 
دهد. در عین حال در بیان موارد ذیل راهبردهاى عمومى 
افزایش بهره ورى عمومى و کاهش اثرگذارى ناشى از 

خطرات اقتصادى و اجتماعى تبعى ناشى از کرونا ویروس 
مطرح شده است؛

1) جلوگیــرى از اخراج، افزایش مهلــت اجاره و تعویق 
انداختن، به عالوه یارانه بــراى خانواده هاى در معرض 

خطر اجرا شود.
2) تراکم مجاز و ارتفاعات ســاختمان را افزایش داده، 
تحقق شهر فشرده و اســتفاده از فضاهاى گمشده بین 
ساختمان ها (سوئیت هاى ثانویه، چند پلکس، خانه هاى

 شــهرى و آپارتمان هاى کــم ارتفــاع) در محالت و 
واحدهاى همســایگى قابل پیاده روى شهرى به ویژه 
براى فضاهاى خالى و گوشــه هاى فراموش شــده، با 

کاربرى فضاى سبز همجوارى صورت پذیرد، باالخص 
در کنار مسیرهاى شلوغ و پر تردد، لذا این فضاها مى تواند
 میزان اثرپذیرى در واحدهاى همســایگى را به حداقل 

برساند.
3) توسعه و رشــد خطى مســکن در مناطق دور افتاده 
(طرح هایى مانند مســکن مهر) که میزان تردد خطى 
را افزایش مى دهد باید جاى خود را توســعه درون زا در 
بافت ها (مانند طرح هاى بازآفرینى بافت هاى فرسوده) 
و ساخت مســکن اجتماعى با اولویت باال در بافت ها در 
جهت فشرده سازى و کاهش تردد غیر ضرورى و در عین 
حال مقید سازى به امر مسکن براى گروه هاى کم درآمد 

در ایام اخیر بسیار مى تواند مؤثر باشد.
4) کاهش یا حذف پارکینگ هاى مســتقر در فضاهاى 
مســکونى و جداســازى آن مناطق براى کاهش الزام 
تردد با ماشــین و کاهش رغبت عمومى براى استفاده 

از وسیله نقلیه.
5) تراکم باالتر و ارتفاعات ســاختمان را در ازاى خرید 
واحدهاى با قیمت مناسب بیشــتر مجاز کنید. حداقل 
چگالى هــدف را مى توان در مکان هاى در دســترس 

استفاده کرد.
6) طراحى مســکن ارزان قیمــت را بهبود بخشــید. 
شهردارى ها مى توانند از کارگاه هاى طراحى و مسابقات 

براى تشویق طراحى بهتر حمایت کنند. 
7) حمل و نقل فعال (پیاده روى و دوچرخه ســوارى) و 
تحرك خرد (اســکوتر برقى و دوچرخه) از طریق پیاده 
روهاى بهتر، پیاده روها، خطوط دوچرخه، سیاست هاى 

کامل در خیابان ها، آرام کردن ترافیک و خیابان سازى.
8) خدمات حمل و نقل عمومى را بهبود بخشید تا وسایل 
نقلیه و ایســتگاه ها کمتر شلوغ باشــند، استفاده مداوم 
از تمیز کننده، تهویه بهتر و تأخیر کمتر باید در دســتور 

کار باشد.
9) مدیریت تقاضاى حمل و نقــل با بهره گیرى از مدل 

TDM باید مورد توجه و استفاده باشد.

10) حمایت از توسعه روستاهاى شهرى قابل پیمایش 
در امتداد راهروهــاى حمل و نقل عمومــى (که به آن 
ترانزیت با توسعه یا TOD نیز گفته مى شود) براى ایجاد 
محله هایى که ســاکنان و کارگران بــه راحتى و بدون 
ماشــین بتوانند به خدمــات و فعالیت  هاى مشــترك 

دسترسى پیدا کنند.

درس هایى از بیمارى واگیردار کرونا  روى موج کووید-19

  حامد اخگر/ دکتراى شهرسازى و 
شهردار کلیشاد و سودرجان |
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تاسیس
شرکت ســهامى خاص زند نخ پارسه درتاریخ 1399/02/17 به شــماره ثبت 2367 به شناســه ملى 14009123015 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه، تولید، فروش و توزیع کلیه محصوالت 
نساجى- ریسندگى-بافندگى-تولید و فروش انواع الیاف و نخ پنبه- پلى استر- ویسکوز و پارچه بافى- رنگرزى و چاپ و تکمیل انواع پارچه - 
واردات و صادرات محصوالت خام مورد نیاز دستگاهاى ریسندگى و بافندگى و واردات و صادرات ماشین آالت مورد نیاز و محصوالت ریسندگى و 
بافندگى و تکمیل. تهیه ، تولید ، توزیع انواع صنایع فلزى ، صنایع سلولزى، صنایع غذایى و بسته بندى آن، صنایع کانى غیر فلزى، صنایع شیمیایى 
-صادرات و واردات کاالهاى مجاز بازرگانى -ترخیص کاال از کلیه گمرکات و بنادر ایران در صورت لزوم پس از اخذ مجوز هاى الزم از مراجع 
ذیربط -شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در راستاى تحقق 
اهداف شرکت، تأمین نیروى انسانى ماهر، متخصص و غیر متخصص به طور موقت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان مبارکه ، بخش گرکن جنوبى ، دهستان نورآباد ، روستا 
منطقه صنعتى مبارکه، محله ندارد ، خیابان فاز اول ، خیابان اول ، پالك 25 ، طبقه همکف کدپستى 8486133161 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 93254815 مورخ 1398/01/28 نزد بانک بانک کشاورزى شعبه دانشجو خیابان هزار جریب با کد 2548 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى امیر رضا زندى آتشبار به شماره ملى 1271813841 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم صبا زندى آتشبار به شماره ملى 1273894952 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى اکبر زندى آتشبار به شماره ملى 1283577232 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال خانم فاطمه پوستین دوز به شماره ملى 1285713974 و به سمت عضو 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 مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سینا دادخواه به شماره ملى 1271260603 به سمت 
بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى محمد حسن طاهر زاده اصفهانى به شماره ملى 1286035732 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. گواهى بانکى شماره 93/2548/31 مورخ 1398/02/7 ، صحیح است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (846093)

آگهى تغییرات
شرکت کشاورزى کارگشــاى زنده رود سهامى خاص به شماره ثبت 970 و شناســه ملى 10861910892 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/06 قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اصفهان آگهى تأسیس شرکت خالصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت کشاورزى کارگشاى زنده رود (سهامى خاص) که در 
تاریخ 11 / 02 /89 تحت شماره 970و شناسه ملى10861910892 در این اداره به ثبت رسیده است و در همان تاریخ 
از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده است و جهت اطالع عموم در روزنامه رسمى کشور و روزنامه محلى نسل فردا آگهى 
مى شود. . 1- موضوع شرکت: تولید، جمع آورى، طبقه بندى خرید، فروش، نگهدارى، صادرات و واردات کلیه محصوالت 
کشاورزى به ویژه انواع و اقسام گل هاى شاخه بریده، درخچه هاى مثمر و غیر مثمر، گلها و گیاهان تزئینى و آپارتمانى، گلها 
و گیاهان باغچه اى و فضاى سبز، کلیه لوازم و ابزارهاى گل فروشى. انواع خاك بسترهاى کاشت و کودهاى آلى و شیمیائى، 
انواع بذر، نهال و پیازگلها و گیاهان شاخه بریده و آپارتمانى و فضاى سبز شرکت در مناقصات و مزایده ها مشارکت و سرمایه 
گذارى در شرکتهاى تولیدى و خدماتى، کارخانجات صنعتى و اداره جات دولتى و نیمه دولتى و خصوصى در جهت ساخت 
و ســاز گلخانه هاى صنعتى، ایجاد مراکز رفاهى جهت اعضاى شرکت و خانواده هاى آنها و هر آنچه که با موضوع شرکت 
در ارتباط مى باشد. 2- مرکز اصلى شرکت: خمینى شــهر - خیابان امیرکبیر، ابتداى کوچه 74، درب دوم، سمت راست، 
کدپستى: 8417136973 3- مبدأ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
ده میلیون ریال که به یکصد سهم یکصد هزار ریالى با نام عادى منقسم گردیده و بهاء اسمى آن به مبلغ پنج میلیون ریال 
به موجب گواهى شماره485 05/11/88  بانک سپه شعبه بلوار الغدیر به حساب شماره 96/ 1701 واریز گردیده و مابقى 
در تعهد صاحبان سهام مى باشد. 5- مدیران و اشخاصى که از طرف شــرکت حق امضاء دارند: « آقایان مصطفى آدینه 
بسمت رئیس هیئت مدیره، قدرت اله تیمورى جروکانى بسمت نایب رئیس و مدیر عامل، محمدحسین اصفهانى بسمت 
منشى هیئت مدیره، اکبر مشکل گشا واصغر مشگل گشا بسمت اعضاء اصلى هیئت مدیره و اصغر ناجى اصفهانى و خانم 
شیوا بحرینیان بسمت اعضاء على البدل هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق مالى و اسناد تعهد آور 
شــرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس با امضاء منشى و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6-  
آقایان منوچهر بهروز و محمدعلى یوسفى کوپائى بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - رحیمى. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (845738)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى و بازرگانى صنایع شیمیایى 
و مظــروف کارى پارســین جى اســپانه 
ســگزى ســهامى خاص به شــماره ثبت 
51974 و شناســه ملى 14004020101 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى 
عــادى مــورخ 1398/03/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - محمدمهــدى گودرزى 
به شــماره ملى 4170057848 به عنوان 
بازرس اصلى و علیرضا کاشــانى به شماره 
ملــى 1292385898 به عنــوان بازرس 
على البــدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. - مهرداد کاشــانى به شماره ملى 
4171970199، مرضیه کاشانى به شماره 
ملى 1292083727 و سوسن حسین اوغلى 
ضیائى به شــماره ملى 4591072223 به 
سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (846098)

یک کارشناس تغذیه مصرف چاى کهنه دم را براى سالمت 
دستگاه گوارش بسیار مضر دانست.

فرزاد بابایى با اشــاره به وجود انواع چاى، گفت: انواع چاى از 
جمله چاى سیاه، سبز و سفید در سطح بازار عرضه مى شود که 

چاى سیاه به صورت معمول بیشترین مصرف کننده را دارد.
بابایى چاى تازه دم را عنوان یکى از ســالم ترین نوشیدنى ها 
دانست و افزود: چاى نوشیدنى سالمى است که مصرف آن در 
جامعه ما طرفداران زیادى هم دارد، اما اگر این نوشــیدنى به 
شکل صحیح مصرف نشود مى تواند براى سالمتى مضر باشد.
این کارشناس تغذیه با اشاره به وجود اسید تانیک و اگزاالت 
در چاى، گفت: این دو ماده در چــاى باعث عدم جذب آهن 
مى شــوند و مقدار آنها در چاى کهنه و پررنگ بیشتر است. 
در همین راســتا افراد باید از مصرف چــاى کهنه و نیز چاى 
پررنگ که حاوى مقدار زیادى اســید تانیک و اگزاالت است 

خوددارى کنند.
وى در خصوص نحــوه مصرف چاى هم یادآور شــد: طبق 
مطالعات انجام شــده چاى داغ یکى از عوامل ایجاد سرطان 
معده و مرى اســت، بنابراین افراد باید اجازه دهند چاى کمى 

خنک شده و بعد آن را مصرف کنند.
بابایى افزود: همچنین مصرف زیــاد چاى کهنه باعث ایجاد 
رفالکس مى شــود، بنابراین زیاده روى در مصرف چاى داغ 
و کهنه دم مــى تواند اثرات مخربى بر دریچــه معده و مرى 

داشته باشد.
وى با تأکید بر اینکــه چاى که در اثر کهنــه دم بودن غلیظ 
شده باشــد اصًال قابلیت مصرف ندارد، گفت: چاى پررنگ یا 
کهنه مى تواند موجب کم خونى هاى شدید شده و مشکالت 
دستگاه گوارش ایجاد کند که توصیه مى شود اکیداً  از مصرف 

آن خوددارى شود.

این کارشــناس تغذیه مصرف چــاى را براى افــرادى که 
مشکالت گوارشى دارند مضر دانست و اظهار کرد: افرادى که 
بیمارى هایى مانند زخم معده دارند الزم است مصرف چاى را 
محدود کنند، همچنین افرادى که مبتال به کم خونى هستند و 
یا انواع سرطان هاى دستگاه گوارش را دارند و نیز براى زنان 

باردار مصرف چاى توصیه نمى شود.
بابایى مصرف مواد شیرین همراه با چاى را عامل خطرى براى 
سالمتى دانســت و افزود: برخى افراد عادت دارند چاى را با 
مواد دیگر مخلوط کنند یا اینکه چاى را همراه با مواد شیرین 
مصرف کنند که این کار عــالوه بر ازبین بردن خواص چاى، 
موجب افزایش قند و چربى خون مى شــود، بنابراین توصیه 
مى شود افراد حتى المقدور از مصرف مواد شیرین همراه چاى 
خوددارى کرده و چاى را همراه با تعداد کمى توت خشــک، 

مویز یا خرماى خشک مصرف کنند.

باید ها و نبایدهاى نوشیدن چاى

لباس هاى آلوده یکى از مهمترین راه هاى ورود ویروس 
کرونا به داخل خانه و ابتالى افراد ســاکن در خانه به این 
ویروس است. سازمان جهانى بهداشت به همه افراد توصیه 
مى کند که هنگام ورود به خانه لباس هاى خود را تعویض کنند 

و آن ها را بشویند.
توصیه پزشکان و متخصصان این اســت که اگر نمى خواهید لباس هایتان را 
بشویید نیز با توجه به اینکه ویروس کرونا تا چند ساعت روى سطوح پارچه اى 
زنده مى ماند، لباس هاى آلوده خود را تا چند ساعت دور از سایر لباس ها و در 

جایى که باعث آلودگى محیط خانه نمى شود نگهدارى کنید.

و
مى ک

و آن ها را بشویند.
توصیه پزشکان و مت
بشویید نیز با توجه
زنده مى ماند، لباس
جایى که باعث آلودگى

آخرین توصیه سازمان 
جهانى بهداشت درباره 
ضدعفونى لباس ها

رئیس انجمن متخصصان داخلى نسبت به استفاده 
مداوم از الکل براى مقابله با کرونا هشدار داد.

طى ماه هاى اخیر به دلیل شیوع کرونا شاهد افزایش 
اســتفاده از الکل در جهان هســتیم. ایرج خسرونیا، 
رئیس انجمن متخصصان داخلــى، درباره مضرات 
اســتفاده از الکل گفت: براى مقابله با کرونا بهترین 
اقدام شستشوى دســت با صابون یا مایع دستشویى 
است. مواد ضد عفونى کننده براى ریه مضر است و به 
دلیل جذب پوستى مسمومیت به دنبال دارد. بنابراین 
بهترین اقدام براى مهار کرونا شستشــوى دست با 

صابون یا مایع دستشویى است.
خسرونیا با اشاره به مضرات الکل افزود: الکل از راه 
مخاط و پوست جذب مى شــود. در ضمن بخار الکل 
از راه تنفس وارد بینى شده و سالمت فرد را به خطر 
مى اندازد. استفاده مدام الکل  باعث آسیب به مخاط، 
نارسایى هاى کبد، کلیه ها، سیستم عصبى  و اختالل 

در فکر و تمرکز مى شود.
این پزشک ادامه داد: افراد به دلیل استفاده مداوم از 
الکل دچار روان پریشى، مشــکالت روحى و روانى 
مى شــوند. براى مثال افراد به دلیل استفاده بیش از 
حد از الکل با خودشان صحبت کرده، تمرکز فکرى 
ندارند. این مشکالت به دلیل اســتفاده از الکل زیاد 

بروز مى کند.
رئیس انجمن متخصصــان داخلى با بیــان اینکه 
عدم استفاده از الکل و به کارگیرى دیگر شوینده ها 
مشکالتى را در راســتاى ضدعفونى کردن اماکن و 
مصونیت برابر کرونا ایجاد نمى کند، تأ کید کرد: جاى 
نگرانى نیست و افراد براى مهار این امر مى توانند الکل 
را از زندگى خود حذف کنند. این افراد شاید چند روز با 

مشکل مواجه شوند، اما جاى نگرانى نیست.

اثر باورنکردنى
 استفاده مداوم از الکل 

براى ضدعفونى

یک متخصص تغذیه انجام برخى کار هــا را بعد از غذا 
خوردن براى دستگاه گوارش مضر مى داند.

نرگس جوزدانى بیان کرد: مصــرف برخى مواد غذایى 
مانند چاى بعد از وعده غذا، میزان جذب آهن را کاهش 
مى دهد؛ بنابراین توصیه مى شود تا یک ساعت بعد از غذا، 
این نوشیدنى به هیچ عنوان استفاده نشود تا بدن بهترین 
بهره را از آهن ببرد. او افزود: افرادى که بالفاصله بعد از 
نوشــیدن چاى به صرف غذا مى پردازند باید بدانند که 
آهن در بدن این افراد کاهش یافته و جذب غذا به خوبى 

صورت نمى پذیرد.
این متخصص تغذیه با بیان اینکه هیچ یافته یا شــواهد 
علمى وجود ندارد که نشان دهد نباید بعد از غذا به مصرف 
میوه جات پرداخت، تأکید کرد: در کنار برخى وعده هاى 
غذایى همانند دوغ، ماست و ساالد مى توان از میوه جات 
استفاده کرد، این موضوع هیچ ضررى براى سالمت بدن 
نخواهد داشت. خوبى مصرف یک عدد یا نصف عدد میوه 
در کنار غذا تأثیر ویتامین C آن اســت که به جذب بهتر 
غذا کمک خواهد کرد البته نباید در اســتفاده آن زیاده 

روى کرد.
جوزدانى با اشاره به مضرات ســیگار بعد از مصرف غذا 
اظهار کرد: از آنجایى که بعــد از صرف غذا جریان خون 

در کنار دستگاه گوارش افزایش مى یابد، کشیدن سیگار 
باعث هدایت این جریان خون به سمت ریه ها مى شود؛ 
بنابراین کمبود اکســیژن مى تواند بر عملکرد دستگاه 

گوارش، هضم و جذب غذا اثر بگذارد.
این متخصص تغذیه درباره مدت زمان اســتراحت بعد 
از صرف مواد غذایى تصریح کرد: توصیه مى شــود بعد 
از صرف غذا حداقل 20 دقیقه تا نیم ســاعت به صورت 
نشسته باشیم. خوابیدن بالفاصله بعد از غذا مى تواند بر 
رفالکس معده تأثیر گذارد بنابراین خوردن شام در آخر 

شب کار بسیار اشتباهى است.
جوزانى ادامه داد: از آنجایى که حمام کردن یک فعالیت 
به حساب مى آید بنابراین بالفاصله بعد از خوردن غذا به 
حمام نروید، زیرا بعد از خوردن غذاى تقریبًا ســنگین، 
خون به سمت دستگاه گوارش مى رود و خون رسانى به 

مغز کاهش مى یابد.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى با اشــاره به عواقب 
نوشیدن آب در کنار غذا اظهار کرد: بهتر است نوشیدن 
آب سرد یا گرم را در کنار غذا کم کنیم؛ نوشیدن آب همراه 
با غذا موجب اختالل در عمل هضم مى شود، بهتر است از 
حدود 15 تا 20 دقیقه مانده به غذا و یک تا دو  ساعت پس 

از غذا، آب استفاده نشود.

قطعاً تاکنون با افرادى برخورد کرده اید که در هنگام خوابیدن 
و زمانى که در خوابى عمیق هستند شروع به صحبت کرده 
و حتى گاهى فریاد مى زنند. این افراد معموًال پس از بیدار 
شدن، موضوع را به خاطر ندارند و چیزى از حرف هاى خود 

را به یاد نمى آورند.
هنگامى که ما مى خوابیم، مکانیســمى در مغز وجود دارد 
که فعالیت هاى عصبى مرتبط با خوابیــدن را فعال کرده 
و از انجام فعالیت هاى گفتارى یا حرکتى بدن پیشگیرى 
مى کند. در این میان گاهى ممکن است این سیستم درست 
عمل نکند و در بین دو بخش مجزاى عملکرد مغزى فرد 

اختالل ایجاد شود.
در حقیقت با بروز این اختالل، فرد از این سیستم دفاعى و 
تنظیم کننده اعصاب در هنگام خواب عبور کرده و این افراد 
در خواب حرف زده و یا حتى راه مى روند. البته احتمال ایجاد 
این مسئله در افراد مجرد بیشتر است و در متأهلین کمتر دیده 
مى شود. در واقع درست عمل نکردن این مکانیسم مغزى 
موجب ناله در خواب و زیر لب سخن گفتن یا حتى سخن 
گفتن طوالنى مى شود. ایجاد حرکات زیاد در خواب و یا راه 

رفتن نیز از همین مسئله نشأت مى گیرد.

در خواب ســخن گفتن یک اختالل در سیســتم عصبى 
مغز اســت که در طول خواب ایجاد مى شود و با رفتارهاى 
غیرطبیعى و غیرمعمول همراه اســت. این عمل مى تواند 
اداى کلمات نامفهوم، صحبت کردن یا حتى حرف زدن با 

صداى بلند یا فریاد زدن باشد.
محتواى صحبت کردن در خواب مى تواند پیچیده باشــد 
و معموًال از نظر قواعد خواب دیدن امکان اینکه درســت 
باشــد نیز وجود دارد. همان گونه که بر اســاس تحقیقات 
پژوهشگران، خواب افراد متأثر از رویدادها و حوادث اخیرى 
است که در زندگى آن ها روى داده، مى توان گفت سخن گفتن 
در خواب نیز تحت تأثیر رویدادهــاى اخیر در زندگى فرد 

خوابیده  است.
قابل توجه است که ناله کردن، اداى کلمات نامفهوم و حتى 
سخن گفتن در خواب امرى بى خطر اســت و امکان دارد 
براى هر فردى ایجاد شــود اما استرس، نگرانى و هرگونه 
مشکالت روان شناختى مى تواند احتمال بروز آن را افزایش 
دهد و هر چه این مشکالت روان شناختى و نگرانى بیشتر 
باشد، ممکن است تعداد ایجاد این اختالالت در خواب نیز 

افزایش پیدا کند.

وقتى در خواب 
حرف مى زنیم 

نتایج یک تحقیقات نشان مى دهد بیشتر از نیمى از افرادى 
که مبتال به کرونا شده اند این بیمارى را از کسى گرفته اند 

که هیچ عالئمى از این بیمارى نداشته است.
بر اساس نتایج حاصل از این تحقیقات 33 الى 80 درصد 
مشــارکت کنندگانى که به کرونا مبتال شــده بودند این 
بیمارى را از فرد بدون عالمــت گرفته بودند. در واقع این 
افراد بدون عالمت پیش از بروز نشــانه هاى بیمارى به 

شدت مستعد انتقال آن به فرد دیگرى بوده اند.
شش روز طول مى کشــد تا یک کرونایى عالئم بیمارى 
خود را که شــامل تب و ســرفه هاى مکرر است نشان 

بدهد. اما چند روز قبل از بروز عالئم آنها این ویروس را به 
دیگران انتقال مى دهند. انتقال ویروس یک روز پیش از 
بروز عالئم رخ مى دهد. اما برخى از محققان دیگر بر این 
باورند فرایند انتقال ویروس سه روز پیش از بروز عالئم هم 

مى تواند باشد.
قرنطینه و کنترل شیوع کرونا عامل مهمى است تا بدون 
عالمت ها به افراد دیگر ویروس خود را منتقل نکنند. این به 
موفقیت ردیابى مخاطب بستگى دارد که شامل شناسایى 
همه افرادى اســت که با یک مورد تأیید شده در تماس 

نزدیک بوده اند.  

80 درصد مبتالیان از 
شخص بدون عالمت 
کرونا گرفته اند

محققان مؤسسه ملى تحقیقات ســالمت و دانشکده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکى تهران مى گویند تاکنون 
هیچ موردى مبنى بر انتقال ویروس کرونا از طریق زخم 
گزارش نشده است و شواهدى در این زمینه وجود ندارد.

پوســت، یکى از ســدهاى دفاعى مؤثر در برابر عوامل 
عفونى از جمله ویروس هاست اما زمانى که پوست در اثر 
عواملى همچون زخم، خراش و سوختگى انسجام خود را 
از دست بدهد، راه ورود میکروارگانیسم ها به درون بدن 
باز مى شود. عالوه بر این نیاز است ویروس ها به مقدار 
کافى در محل وجود داشته باشند و سلول هاى موجود 

در آن ناحیه، گیرنده ویروس را داشته باشند تا ویروس 
بتواند وارد آنها شده و رشد و تکثیر پیدا کند.

طبق اطالعات موجود، گیرنده ویروس کرونا در سطح 
سلول هاى ریه، سرخرگ، قلب، کلیه و روده کوچک وجود 
دارد و شواهدى از وجود این گیرنده بر سطح سلول هاى 

بافت پوششى پوست و سلول هاى خونى وجود ندارد.
با توجه به بررسى گزارش هاى ارائه شده توسط سازمان 
جهانى بهداشــت در مورد روش هاى انتقال و ورود این 

ویروس به بدن، هیچ اطالعات و مدرکى مبنى بر احتمال 
ورود این ویروس از طریق زخم بــه بدن وجود ندارد. از 
آن جایى که ویروس کروناى جدید یک عامل بیمارى زاى 
تنفسى است مى توان با رعایت نکات بهداشتى، رعایت 
فاصله فیزیکى و شستشوى منظم دست ها از ابتال به این 

بیمارى جلوگیرى کرد.

کار هایى که بعد از غذا خوردن ممنوع است

 خود را 
نبدن

 مقدار 
وجود 

س 

سطح
 وجود 
لهاى

رد.
ازمان 
ود این 

کرونا از راه زخم هم منتقل مى شود؟ 



فرمان او فرمانى اســت حتم و حکمت آمیز و خشــنودى او، امان است و رحمت. 
بر مقتضــاى علم حکم کند و از ســر علــم ببخشــاید. اى خداوند، ســپاس باد تو 
را، چه آنگاه که مى ســتانى و چه آنگاه که عطا مى فرمایى. یــا آنگاه که عافیت 
مى بخشى یا به بال مبتال مى سازى. ستایشى که پســندیده ترین ستایش هاست و 
محبوب ترین آنها و برترین آنهاست در نزد تو. ستایشى که سراسر عالم وجود 

موال على (ع)را پر کند و به آن پایه که خواسته اى برسد.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و سوم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْغِسْلنى فیِه ِمَن الذُُّنوِب، َوَطهِّْرنى فیِه ِمَن الُْعُیوِب، َواْمَتِحْن َقْلبى 

فیِه بَِتْقَوى الُْقُلوِب، یا ُمقیَل َعَثراِت الُْمْذنِبیَن.
خدایا شستشــویم ده در ایــن روز از گناهان و پاکم کــن در آن از 
عیب ها و آزمایش کن در آن دلم را به پرهیزکارى دل ها اى نادیده 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىگیرنده لغزش هاى گنهکاران.

مدیر آبفا شاهین شــهر با تاکید بر تامین پایدار آب شرب روستاها 
اعالم کرد: در سال جارى دو پروژه آبرسانى به روستاهاى جهاد آباد 
و مورچه خورت در دستور کار قرار دارد و همچنین در پنج روستاى 
دیگر با حفر و تجهیز چاه و  قنوات ، طرح تامین پایدار آب شــرب 

روستاها عملیاتى مى شود.
محمد خلیلى عنوان کرد: در سال جارى پروژه آبرسانى به روستاى 
جهاد آباد به طول 15 کیلومتر با اعتبارى بالغ بر 760 میلیون تومان 
در دستور کار قرار دارد و با اجراى این پروژه ، بیش از 700 انشعاب 

آب به مشترکین واگذار مى شود.
مدیر آبفا شــاهین شهر درخصوص آبرســانى به روستاى مورچه 
خورت تصریح کرد: پروژه آبرسانى به شهرك صنعتى مورچه خورت 
به طول 23 کیلومتر با اعتبارى بالغ بر 2 میلیارد تومان  عملیاتى شده 
که بدنبال اجراى این پروژه ،آبرسانى به روستاى مورچه خورت به 

طول 5 کیلومتر اجرایى گردید.
خلیلى اعالم کرد: با اجراى طرح آبرسانى به روستاى مورچه خورت 

بیش از 726 فقره انشعاب آب به مشترکین واگذار مى شود.
وى اصالح شبکه فرسوده آب در روســتاها را ضرورى دانست و 
اظهار داشت: اصالح شبکه فرسوده آب یکى از عوامل بسیار مهم در 
کاهش هدر رفت آب محسوب مى شود، این درحالیست که در سال 
99 مقرر گردید 400متر از شبکه فرسوده آب روستاى باغ میران نیز 

اصالح و بازسازى شود.
مدیر آبفا شاهین شهر حفر و تجهیز چاه ها و قنوات را یکى از منابع 
تامین پایدار آب شــرب روستاها دانســت و بیان داشت: در مابقى 
روستاهاى تحت پوشش آبفا شاهین شــهر از جمله روستاى ُسه، 
کلهرود، بیدشــک، دهلر با تجهیز قنوات و چــاه هاى موجود ودر 

صورت نیاز با حفر چاه درصدد تامین پایدار آب شرب مشترکین در 
این مناطق هستیم. 

خلیلى کیفیت آب شــرب روســتاها را مورد تایید مراکز ذیصالح 
دانست و گفت: آب شرب روستاهاى تحت پوشش آبفا شاهین شهر 

از لحاظ کیفى کامال ســالم، بهداشتى و مورد تایید مراکز ذیصالح 
است و جمعیت بیش از3 هزار نفرى روستاییان در این منطقه هیچ 

گونه نگرانى پیرامون کیفیت آب ندارند.
وى در ادامه به طرح هاى توسعه شبکه آب در شاهین شهر اشاره 

کرد و افزود: در سال  99 طرح آبرسانى به شهرك نیایش به طول 
7 هزار و 500 متر در دستور کار قرار دارد و همچنین در این شهرك  
اجراى شبکه فاضالب به طول 5 هزار و 100 متر عملیاتى مى شود. 
خلیلى عنــوان کــرد: ایجاد زیــر ســاختهاى آب و فاضالب در 

شــهرك نیایش با اعتبارى بالغ بــر125 میلیارد ریــال اجرایى 
مى شود.

مدیر آبفا شاهین شهر تامین پایدار آب شــرب شهرك میالد را از 
دیگر پروژه هاى تامین و توسعه پایدار آب شرب  برشمرد و گفت: 
با اصالح بیش از 400 متر از شبکه فرسوده شهرك میالد ، مشکل 

افت فشار آب در این منطقه رفع مى شود. 
خلیلى با بیان اینکه دشت شــاهین شهر بسیار خشک است و هیچ 
گونه ســفره آب زیرزمینى در این منطقه قرار ندارد، خاطر نشــان 
ساخت: شاهین شهر تحت پوشش طرح آبرسانى اصفهان بزرگ 
قرار دارد این در حالیســت که با افزایش روز افــزون جمعیت در 
این منطقه نیاز به آب شــرب نیز افزایش مى یابد، بنابراین براى 
رفع کمبود آب شــرب دو حلقه چاه در منطقــه قلعه خواجه در 15 

کیلومترى شاهین شهر  حفر شده است.
وى افزود: آبدهى چاه هاى حفر شــده در منطقه قلعه خواجه بین 
30 الى 40 لیتر در ثانیه است که انتظار مى رود با انتقال این حجم 
آب به شــبکه توزیع شاهین شهر مشــکل کم آبى در این منطقه 

برطرف شود.
خلیلى با اشاره به اختالف ارتفاع در منطقه شــاهین شهر، توزیع 
عادالنه آب را مهم خواند و بیان داشت: به منظور توزیع عادالنه آب 
شرب 21 ایستگاه فشار سنج در شاهین شهر نصب شده است و با 
استفاده از شیرهاى کنترل فشار و رینگ کردن شبکه ، آب شرب 

عادالنه میان مشترکین توزیع مى گردد.
مدیر آبفا شاهین شــهراعالم کرد: در حال حاضر هدررفت آب در 
شاهین شــهر کمتر از 13 درصد اســت که امید مى رود با اصالح 

خطوط فرسوده آب این رقم نیز کاهش یابد.    

تأمین پایدار آب شرب  7 روستا از توابع شهرستان شاهین شهر


