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چشم تا هفته ها ناقل کروناویروس استخط یک مترو اصفهان آبستن حوادث ناگوارى است«نون.خ 3» در راه استنرخ سود تسهیالت هم کم مى شود؟ هواداران پرسپولیس از عدالت سخن مى  گویند! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خشکبار مفید 
براى سالمت 
روده و قلب 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى: به شدت نگرانیم
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روحانى: اماکن مذهبى 
مناطق سفید باز مى شود

«بهتاش» رکورد مى شکند

کرونا
9 برابر مخرب تر از

اندر احواالت ما 5 11 سپتامبر
و «فاصله گذارى 

اجتماعى»!

طبق نتایج مطالعه اخیر، مصرف روزانه گردو موجب تکثیر 
باکترى هاى خوب روده مى شود و به اصالح برخى از فاکتورهاى 

پرخطر بیمارى قلبى نیز کمک مى کند.
محققان دریافتند در کسانى که گردو مصرف مى کنند 

باکترى هاى مفید روده به مراتب بیشتر است. بعضى از...

قدیم ها که براى هم نامه مى نوشــتند، به جایى 
از نوشته شــان که مى رســیدند از یک عبارت 
کلیشه اى اســتفاده مى کردند: «اگر از احوال ما 
مى پرسى، ماللى نیســت جز دورى شما...» که 
معنایش این بود اگر همه مشــکالت عالم را هم 
روى ُگرده ما ریخته باشند اما تنها غم و غصه مان 

این است نمى توانیم شما را ببینیم.
ایــن نامه نویــس ها اگــر امروز ســر از خاك 
بر مى داشــتند و دور از انواع و اقســام ابزارهاى 
اطالع رسانى عصر نو، مى خواستند باز هم با اداى 
دین به قلم و کاغذ با یکدیگر نامه نگارى کنند، 

شک نکنید از این...

4

آغوش باز گاوخونى به روى فالمینگوهاآغوش باز گاوخونى به روى فالمینگوها
تکرار اتفاق خوبى که اردیبهشت سال گذشته بعد از تکرار اتفاق خوبى که اردیبهشت سال گذشته بعد از 22 سال رخ داد  سال رخ داد 

3

هشدار درباره افزایش شدید رفتارهاى مخاطره آمیز مردم همزمان با باز شدن پارك هاى اصفهان

انتقاد از دولت به جاى خود؛ 

امیر خان! شما چه کردى؟
«یک ســوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگــران»، حکایت، 
حکایت این روزهاى کرونایى اســت و گله برخى از ورزشــکاران و 
سلبریتى ها از دولت و مســئوالن که چرا در این شــرایط که مردم 
همزمان با مبارزه با این ویروس آدمکش باید با تبعات آن نیز دست و 

پنجه نرم کنند، آنها به مشکالت مردم ...
2
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در صفحه 6 بخوانید

ماجراى حضور 
غافلگیر کننده 
سردار سلیمانى 

در یک جلسه مهم شبانه

کشف کتیبه  ساسانیان در «نقش رستم»
اوج هیجان در منطقه اى مرموز و ناشناخته

2

استقبال اینترنتى مخاطبان از 
نمایش «جوجه تیغِى» بهرام افشارى

5

محمد نژاد مهدى: محمد نژاد مهدى: 

به حال ما خیلى به حال ما خیلى 
فرقى نداردفرقى ندارد

4

بازگشت بازگشت 
جمشید هاشم پور جمشید هاشم پور 

با اکران آنالین با اکران آنالین 
«هایالیت»«هایالیت»

بنیاد توســعه و عمران موقوفات اســتان اصفهان در نظر دارد ســرقفلى یک واحد تجارى طبقه همکف و 
ســرقفلى یک واحد تجارى – انبارى طبقه زیرزمین واقع در ســاختمان تجــارى ادارى موقوفه غروى به 
آدرس: اصفهان، خیابان فردوسى، خیابان شــهید موحدیان، پالك 23 را از طریق مزایده عمومى به فروش 
رساند. لذا از کلیه اشــخاص حقیقى و حقوقى واجد شــرایط دعوت به عمل مى آید تا پایان وقت ادارى روز 
پنج شنبه مورخ 1399/02/11 با مراجعه به بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان واقع در اصفهان، بلوار 
میرزا کوچک خان، نرسیده به پل وحید، ساختمان اداره زاینده رود، طبقه 6، واحد 6 نسبت به خرید اسناد مزایده 
اقدام و اسناد خریدارى شده را تکمیل و به همراه مدارك خواسته شده تا روز پنج شنبه 1399/02/18 به آدرس 
تهران، خیابان کریم خان زند، نرسیده به میدان ولیعصر (عج)، کوچه شاهد، پالك 22، واحد دبیرخانه بنیاد 

توسعه و عمران موقوفات کشور، تلفن 8 – 02188890006 ، کدپستى 1594635513 پست نمایند.
الزم به ذکر اســت شــرایط شــرکت در مزایده در اســناد مربوطه تعیین و مشــخص شده است. 
همچنین متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر مى تواننــد در وقت ادارى با شــماره تلفن هاى 

03137867520 – 09133669548 – 09122532048 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده چاپ  دوم

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
موضوع مناقصه شماره 103/99/3:زمین مرجع کردن نقشه و محدوده پالکهاى ثبتى قدیمى و تهیه نقشه مختصات جغرافیایى از محدوده پالك هاى ثبتى مربوطه دراستان اصفهان 

محل تامین اعتبار:سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
محل دریافت اسناد :از روز دوشنبه 1399/02/08لغایت روز شنبه مورخ 1399/02/13

محل دریافت اسناد کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)به آدرس (www.setadiran.ir)انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء 
الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. آگهى مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالك استان  به نشانى www.es.ssaa.ir و همچنین در سایت ملى مناقصات 

به نشانى www.iets.mporg.ir نیز درج شده است .
تاریخ تحویل پاکت هاى مناقصه :روز سه شنبه 1399/02/23تا ساعت 14

تاریخ بازگشایى پاکت ها:ساعت 11صبح روز چهارشنبه 1399/02/24
گروه و رشته شغلى :شرکت هایى اجازه شرکت در مناقصه رادارند که داراى صالحیت نقشه بردارى زمینى با پایه حداقل 2و  فتو گرامترى با پایه حداقل از سازمان برنامه و بودجه 

کشور باشند و حداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها از جمع مبلغ اعالم شده  در برگ پیشنهاد قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنى آنها مورد تأیید مناقصه گزار باشد .
محل تحویل پاکت هاى مناقصه :پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گرددو پاکت الف حاوى ضمانتنامه بانکى به 
نشانى اصفهان خیابان چهار باغ باال – بعد  از چهارراه نیکبخت – روبروى بیمارستان شریعتى – دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان به مبلغ 395/000/000(معادل سیصد ونودو پنج میلیون ریال)

مى بیاشد که مى بایست براى مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز  با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد .ضمناً به پیشنهاداتى که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و 
ضمانتنامه هاى کمتر از میزان مقرر ،چک تضمین شده و چک شخصى و نظایر آن و پیشنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر درآگهى واصل شود ،

مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
((سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .))

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالك :اصفهان خیابان چهار باغ باال -بعد از چهارراه نیکبخت - روبروى بیمارستان شریعتى-اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان
 تلفن :1113(7-36611074)           دور نگار:36623116

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى مناقصه شماره 
103/99/3(تجدید مناقصه شماره 103/99/2)

اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان   اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان   

نوبت اول

م . الف:825602

ى؟
»، حکایت، 
ــکاران و 
طکه مردم 
یز دست و 
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چند روزى اســت کــه بانک هاى خصوصــى تصمیم 
گرفته اند سقف نرخ سود ســپرده ها (15 درصد) را به طور 

کامل رعایت کنند. 
نکته قابل توجه در این موضوع این است که اقدامات فرا 
قانونى تنها درخصوص نرخ سود ســپرده نبوده و برخى 
بانک ها با روش هاى مختلف مانند بلوکه کردن بخشى از 
تسهیالت تا پایان تسویه وام، واریز مبلغى از سوى مشتریان 
به عنوان پیش قرارداد و امثال آن تاکنون نرخ سود تسهیالت 
را نیز باالتر از رقم اعالمى بانک مرکزى دریافت مى کردند. 
با توجه به اینکه نرخ سود ســپرده و تسهیالت معموًال با 
تناسب مشخصى نسبت به هم تعیین مى شوند، ممکن است 

این نظارت بانک مرکزى بر تسهیالت ارائه شده از سوى  
بانک ها نیز افزایش یابد. در این باره بارها مسئوالن بانکى 
تأکید کرده اند که این اقدام بانک ها در خصوص تسهیالت 

خالف قانون است و باید با آن برخورد شود.
با این حال هیچگاه بانک مرکزى با جدیت نسبت به این 
اقدام بانک ها ورود نکرده و به نظر مى رسد که دلیل آن باال 
بودن نرخ سود سپرده بوده است. به این ترتیب این احتمال 
مى رود که با رعایت نرخ مصوب سود سپرده بانکى، سود 
تسهیالت نیز کاهش یابد؛ در واقع همان سقفى که براى 
نرخ سود تسهیالت از ســوى بانک مرکزى اعالم شده، 

رعایت شود.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى روز یک شنبه 
در جلسه ستاد ملى مدیریت و مبارزه با کرونا با اشاره به 
تصمیمات جدید در جلسه ســتاد گفت: در جلسه امروز

( دیروز) پیشنهاد شد که تقسیمات جدیدى در کشور نه بر 
مبناى جغرافیا و استان و شرق و غرب و شمال و جنوب 
داشته باشیم؛  بلکه بر مبناى ابتال و شیوع بیمارى کرونا 

کشور تقسیم و منطقه بندى شود.
روحانى ادامه داد: بر اســاس این معیار مناطق کشــور 
به مناطق «ســفید، زرد و قرمز» تقســیم مى شــود؛ 
و در نقشــه اى وزارت  بهداشــت و درمــان مناطق را 
مشــخص و در رســانه ملى به مردم اعالم  مى کند و 

چنانچه مردم مراعــات کنند همچنان ســفید خواهد 
ماند.

رئیس جمهورى  گفت: اگر مردم مقررات بهداشــتى را 
رعایت نکنند ممکن است وضعیت آن منطقه زرد یا حتى 
قرمز شــود؛ تا زمانى که منطقه سفید باقى بماند شرایط 

جدید حاکم مى شود.
حجــت االســالم و المســلمین روحانى با اشــاره به 
تقسیم بندى مناطق کشور بر مبناى شیوع کرونا اظهار 
کرد: هر نقطه اى از کشــور که منطقه سفید اعالم شد، 
فرقى هم نمى کند و وزارت بهداشــت تأیید کرد اماکن 

مقدس در آنجا بازگشایى مى شود./1713

نرخ سود تسهیالت 
هم کم مى شود؟

روحانى: اماکن مذهبى 
مناطق سفید باز مى شود

کاربران تلگرام؛
 400 میلیون نفر

  عصر ایران| تلگــرام اخیراً با انتشــار 
گزارشــى، تعداد کاربــران فعــال ماهانه این 
اپلیکیشــن پیام رســان را برابر با 400 میلیون 
نفر عنوان کرد. اکتبر ســال گذشــته میالدى 
بود که تلگرام، از عضویت حدود 300 میلیون 
کاربر فعال ماهانه در ایــن پلتفرم خبر داده بود 
که در طى چند ماه اخیر و با اســتناد به گزارش 
جدید این شــرکت، صد میلیون کاربر جدید به 
استفاده از این اپلیکیشن ترغیب شده اند. «پاول 
دورف»، بنیانگذار تلگرام اعالم کرد که روزانه 
حدود 1/5 میلیون کاربر جدید به تلگرام اضافه 

مى شوند.

فراخوان براى سربازى
  ایسنا| سازمان وظیفه عمومى ناجا در 
اطالعیه اى کلیه مشموالن غایب و غیرغایب 
متولد ســال هــاى 1355 تــا 1381 را براى 
تعیین تکلیف وضعیــت خدمتى خود فراخواند. 
در این اطالعیه آمده اســت: افرادى که قبل 
از ســن مشــمولیت ترك تحصیل کرده و یا 
فارغ التحصیل شــده انــد، با ورود به ســن 
مشمولیت (18 ســال تمام)، شش ماه مهلت 
دارند تا وضعیــت خدمتى خود را مشــخص 

کنند./1716

درگذشت مدیر عامل 
به دلیل کرونا

   خبر آنالین | ابوالقاسم رحیمى انارکى، 
مدیر عامل بانک مسکن براثر ابتال به بیمارى 
کرونا درگذشت. عبدالناصر همتى، رئیس کل 
بانک مرکزى در پى فوت ابوالقاســم رحیمى 
انارکى، مدیرعامل بانک مسکن پیام تسلیتى 
صادر کرد. در این پیام آمده که مرحوم رحیمى 
انارکى، ســالیان طوالنى در بانک مســکن و 
در مدارج مختلف خدمت رســانى کــرد و در 
سال هاى اخیر در کسوت مدیرعامل منشأ خیر 
و خدمت براى آحاد جامعه و کارکنان آن بانک 

بود.

وضعیت دما 
در ماه رمضان

  ایسنا| رئیس مرکز ملى خشکســالى 
و مدیریت بحران ســازمان هواشناسى ضمن 
اشــاره به اینکه طى روزهاى آینده روند گرم 
شدن هوا در کشور به کندى پیش خواهد رفت، 
گفت: دماى هوا تا اوایل خرداد در بیشتر مناطق 
کشــور در محدوده نرمال و در برخى استان ها 
کمتر از نرمال پیش بینى مى شود. احد وظیفه با 
بیان اینکه از هفته آینده تا 21 اردیبهشت دماى 
بیشتر اســتان هاى کشــور در محدوده نرمال 
پیش بینى مى شود، تصریح کرد: انتظار مى رود 
که دماى هوا در مناطق جنوبى و غربى کشور 
و برخى مناطق مرکزى و شمال شرق بین دو تا 
سه درجه زیر نرمال و هواى خنک ادامه داشته 

باشد./1717

مرغ ها هم زنده به گور 
خواهند شد 

  تسنیم| رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
مرغداران مرغ تخمگذار استان تهران هشدار 
داد، 15 میلیــون قطعه جوجه بــه دلیل نبود 
مشترى، کشته شدند و به زودى هزاران قطعه 
مرغ نیز به دلیل نبود مشــترى، زنــده به گور 
خواهند شــد. ناصر نبى پور مــى گوید: از یک 
سو مرغداران، مرغ هایى را که پرورش داده اند 
روى دستشان مانده و وزن مرغ ها به باالى 3 
کیلوگرم رســیده و نهاده براى خوراك آنها و 
دارو و واکسن براى نگهدارى آنها وجود ندارد 
و از سویى خریدارى هم پیدا نمى شود آن ها را از 

ایشان بخرد./1718

روند بد کرونا در 10 استان 
  روزنامه شهروند |تازه ترین گزارش منتشر 
شــده از روند احتمالى اپیدمى کووید- 19در ایران که 
میزان ابتال و مرگ در اثر کرونا را از بیست ونهم فروردین 
تا دوم اردیبهشت بررسى کرده، نشان مى دهد سمنان، 
یزد، قم، قزوین، مرکزى، آذربایجان شرقى، تهران، البرز، 
اصفهان و زنجان جزو استان هاى با شیوع باال هستند. 
بررسى وضع اســتان هاى یزد، اصفهان و زنجان هم 
نشان مى دهد که آنها پیک کوچکى را رد کرده اند./1714

افشاگرى روحانى 
   خبر آنالین | رئیس جمهور با انتقاد از شایعه 
سازى ها علیه دولت از فردى رونمایى کرد که منشأ این 
شایعات است. حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى 
گفت: من از منشأ این شایعات باخبرم و مى دانم چه کسى 
آنها را طراحى مى کند. همان کسى که نهاده را مى آورد 
خودش هم شایعه درست مى کند. هنوز نهاده اش روى 
آب و در درون کشتى است اما مى گوید وارد شده و گمرك 

تحویل نمى دهد. /1715

ورود مواد اولیه دارویى
چهارمیــن محموله مــواد اولیه    عصر ایران|
دارویى طى روزهاى اخیر از طریق بازارچه مرزى سارى 
سو وارد کشــور شــد. این محموله که از کشور آلمان 
بارگیرى شده، 20 هزار و 763 کیلوگرم است و به محض 
ورود راهى مرکز شد. نخستین محموله دارویى خریدارى 
شده از کشور آلمان نیز 23 روز قبل به میزان 26 ُتن از 

طریق همین بازارچه وارد کشور شده بود.

از همه قوا هستند
غالمعلــى    باشگاه خبرنگاران جوان | 
جعفرزاده ایمن آبادى، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس تصریح کرد: بر اساس اعالم دیوان 
محاســبات 241 نفر نجومى بگیر فقط از قوه مجریه 
نیســت و همه قوا در آن دخیل  هستند؛ همچنین پاى 
شرکت هاى اقمارى، نیروهاى شرکتى، بانک ها و بیمه ها 

هم در میان است. 

بورژوازى سنتى مى رود؟
بعید است مصطفى میرسلیم    روزنامه شرق |
اقبال چندانــى در انتخابات ریاســت مجلس یازدهم 
داشــته باشــد؛ نه به این دلیل که محمدباقر قالیباف 
رقیب قدرتمندى است که هست، بیشتر به دلیل اینکه 
بورژوازى سنتى که نماینده اش میرسلیم است، سال ها 
از گود سیاســت به دور بوده و شبکه ارتباطى وسیعى با 

طیف ها و جریان هاى سیاسى تازه سر بر آورده ندارد.
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«نقش رستم» نام مجموعه اى باســتانى در روستاى 
زنگى آباد واقع در شمال شهرســتان مرودشت استان 
فارس ایران اســت که در فاصله 6 کیلومترى از تخت 
جمشید قرار دارد. این محوطه باستانى یادمان هایى از 
ایالمیان، هخامنشیان و ساسانیان را در خود جاى داده 
و از حدود ســال 1200 پیش از میالد تا 625 میالدى 
همواره مورد توجه بوده زیرا آرامگاه چهار تن از شاهان 
هخامنشى، نقش برجســته هاى متعددى از وقایع مهم 
دوران ساســانیان، بناى کعبه زرتشت و نقش برجسته 
ویران شده اى از دوران ایالمیان در این مکان قرار دارند 
و در دوره ساســانى، محوطه نقش رستم از نظر دینى و 

ملى نیز اهمیت بسیار داشته است.
سال گذشته کتیبه جدیدى به خط پهلوى- ساسانى در 
این مکان کشف شد و امســال هم یک کتیبه دیگر به 
چشم باستانشناسان خورده اســت. مدیر پایگاه میراث 
جهانى تخت جمشــید در این باره توضیحات بیشترى 

داده است.
حمید فدایى با اشــاره به آنکه در باالى کوه حسین نیز 
تعداد زیادى نقــش و نگار و کتیبه وجــود دارد و حتى 
برخى از آنها براى اولین بار کشف و گزارش مى شوند، 
در خصوص آخرین کشــفیات این مجموعه گفت: در 
حال حاضر یک کتیبه  جدید کشــف کردیم و همکاران 

در حال خوانش این کتیبه هســتند. این کتیبه به خط 
پهلوى- ساسانى است که به دوره ساسانیان بازمى گردد. 
البته به نظر مى رسد با بررسى هاى بیشتر بتوانیم تعداد 
بیشترى از این کتیبه ها را پیدا کنیم چراکه مکانى مرموز 

و ناشناخته است.
وى در خصوص کشــف کتیبه اى جدید در نقش رستم 
که سال گذشته خبر ساز شده بود نیز گفت: آن کتیبه در 
آرامگاه داریوش بود. تنها آرامگاه هخامنشى که در نقش 
رستم کتیبه دارد، آرامگاه داریوش اســت. تقریبًا تمام 
کتیبه هاى آن آرامگاه خوانده شده بود، آنچه سال گذشته 
خبرساز شد، بخشى بود که طى سال هاى گذشته از میان 

الیه هاى رسوبى خارج شده بود و از دید پژوهشگران در 
زمینه خوانش دور مانده بود. از این رو سال گذشته مجدد 

خوانده شد.
او ادامه داد: اما آنچه  در باالى کوه حســین پیدا کردیم، 
جدید اســت و به ظاهر کتیبه ساده ترى است. در باالى 
کوه حسین شاهد اتفاقات زیادى هستیم. به نظر مى آید 
این محوطه مقدس بوده و به غیر از دیوار، آثارى از قلعه، 
بند دوره هخامنشى و شــواهدى از آثار تحت االرضى 
داریم که شامل قطعات سفال مى شود و نشان از استقرار 
دوره هاى مختلف تاریخى در این مکان دارد. این بخش 

از نقش رستم، کمتر شناخته شده است.  

اوج هیجان در منطقه اى مرموز و ناشناخته

کشف کتیبه  ساسانیان در «نقش رستم»

روزنامه «ایران» با حســام الدین آشــنا، مشاور رئیس 
جمهــور در بــاره موضوعــات مختلــف مصاحبه اى 
انجام داده است. آشنا در بخشــى از این مصاحبه گفته

 است:
ما تجربه هــاى متعددى از ناهماهنگى ها در کشــور را 
دیدیم و آثار آن را هم مشاهده کردیم. بنابراین اگر رئیس 
جمهورى بتواند همراهى قواى دیگر را داشــته باشــد، 
اگر بتواند همراهى نیروهاى مســلح را داشته باشد، اگر 
بتواند در چارچوبى عمل کند کــه مجموع دیدگاه هاى 

رهبرى را بتواند دنبال کند، از نظر سطح باالى حکومت 
مشکالت کمى خواهد داشت. این امرى است که ما در 
دوره اول ریاســت جمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى 
و دوره اول ریاســت جمهورى آقاى احمدى نژاد شاهد 
هستیم، یعنى یک نوع هماهنگى، همراهى و پشتیبانى 
وجود داشــت. دو بار این را از آقاى هاشمى رفسنجانى 
شنیدم که گفت من در دوره اول ریاست جمهورى تقریبًا 
هیچ مشکل جدى درون حاکمیت نداشــتم، بلکه باید 
مى رفتم مســائل را حل کنم، نه اینکه در درون مشکلى 
داشــته باشــم. در تعارض، ناهماهنگى و در اختالفات 
درون یا بین قوا، آنچه نابود مى شود و کاهش پیدا مى کند، 
توان حل مسئله دولت، توان حل مسئله قوه مقننه و توان 
حل مسئله قوه قضاییه است... مشکلى که اینجا وجود 
دارد، آلودگى اطالعاتى است. آلودگى اطالعاتى یکى از 
بحران هاى جدى در کشور ما ست، یعنى یک نوع تعارف 
و رودربایســتى در میان مسئوالن و نهادهاى حاکمیتى 
وجود دارد که اجازه نمى دهد مســائل کامًال مشخص 
و دقیق بیان شــود. در ظاهر همه حفظ ظاهر مى کنند، 
اما در پشــت صحنــه، مى بینید که اختالفــات زیادى

 هست./1710

«دونالــد ترامــپ»، رئیس جمهــورى آمریــکا بــه 
کنفرانس هاى خبرى روزانــه خود درباره ویروس کرونا 
که بیش از یک ماه ادامه داشت، به این بهانه که برگزارى 
آنها جز هدر دادن وقت و تالش، چیز دیگرى نیســت؛ 
خاتمه داد. وى در توییتى، با نشانه رفتن انگشت اتهام به 
سوى رسانه هاى به زعم او دروغ پرداز مدعى شد که در 
جریان نشست هاى خبرى، آنها جز سئوال هاى خصمانه 

چیز دیگرى نمى پرســند و در گزارش هایشان به مردم 
حقیقت را نمى گویند.

البته، پیش از آنکه وى با این بهانه تراشى ها انصراف خود 
از برگزارى نشست هاى خبرى روزانه رسمًا اعالم کند، 
گمانه زنى هایى مبنى بر اتخاذ این تصمیم وجود داشت. 
ظاهراً مشاوران ترامپ از بیم گاف هاى متعددى که وى 
در جریان نشست هاى خبرى مى دهد و تأثیر مخرب آنها 
بر نتیجه کارزار انتخاباتى 2020، به او توصیه کرده اند، 
کمتر با رسانه ها تعامل داشته باشد و توصیه هاى پزشکى 

را به کارشناسان این حوزه بسپارد.
از آغاز شروع این نشســت هاى خبرى که ترامپ سعى 
مى کرد از آنهــا به عنوان وســیله اى تبلیغاتى در کارزار 
انتخاباتى 2020 اســتفاده کند؛ محبوبیت او به ویژه در 
سه ایالت کلیدى غرب میانه با کاهش همراه بوده است.

جدیدترین گاف ترامپ، پیشنهاد وى براى تزریق مواد 
ضدعفونى کننده به بیماران کرونایى بود، که نه تنها وى 
را با تمسخر مخالفا ن سیاسى مواجه کرد، بلکه واکنش 

سازمان غذا و داروى آمریکا را نیز در پى داشت.

آشنا: اختالفات زیادى پشت صحنه است ماجراى حضور غافلگیر کننده سردار سلیمانى 
در یک جلسه مهم شبانه 

«ترامپ»، نشست هاى خبرى درباره کرونا را 
لغو کرد

اینستاگرام فعالیت تتلو را ممنوع کرد

سرهنگ زهرایى، رئیس بسیج سازندگى کشور در گفتگو 
با «فارس» به ذکر خاطره اى از ماجراى سیل سال گذشته 
در حمیدیه و سوســنگرد و حضور سردار سلیمانى در آن 

منطقه پرداخته که مى خوانید:
سال گذشته سیل در حمیدیه و سوسنگرد جوالن مى داد. 
بارش ها هنوز بى امان بود. وسط روز بود که به سوسنگرد 
رسیدیم. فرماندارى کامیون ها را در خیابان ها قرار داده 
بود. از طرفى خودروهایى به محله ها اعزام کرده بود. با 
بلندگو از مردم محله ها خواسته مى شد که هر چه زودتر 
شهر را تخلیه کنند. هشــدار مى دادند که سیل بى رحم 
اســت و هر که بماند جانش پاى خودش. حدود ساعت 
11 شب بود که جلسه گذاشتیم. به ما خبر دادند که سردار 
حاج قاسم ســلیمانى در منطقه حضور پیدا کرده است. 
همان موقع بود که ایشان بى خبر به جلسه آمد. خیلى زود 
و صریح مخالف تخلیه شهر شد. گفت این مردم بروند چه 

کسى در شهر بماند؟ اصًال چرا باید بروند؟ در هشت سالى 
که اینجا بمباران و محاصره و اشــغال شد همین مردم 
ماندند و مقاومت کردند و این شهرها را پس گرفتند. حاال 
بخاطر یک سیل ناقابل بروند؟ از فرداى آن روز دیگر از 
هیچ بلندگویى صداى هشدار براى تخلیه شهر بلند نشد. 
حاج قاسم مردم و جوان ها را به سال هاى دفاع مقدس 
برد. گفت یادتان هست این شهرتان را محاصره و اشغال 
کردند و همین خود شما بودید که سنگر ساختید و رزمنده 
شدید و آن را پس گرفتید. حاال هم سیل آمده. بمانید و 
سنگر بسازید و خانه و شهر را نجات بدهید. به یک روز 
نکشید که پیر و جوان این شهرها شروع به پر کردن خاك 

در گونى ها کردند.
دور تا دور مرز شهر سیل بند کشــیده شد و این غائله با 
همین چند دقیقه از ظهور و  بروز روح مقاومت آن شهید 

بزرگوار و فرمانده بى بدیل جمع شد./1712

حساب اینستاگرام تتلو (امیرحســین مقصودلو) که بیش از 
چهار میلیون دنبال کننده در این شبکه اجتماعى داشت، پس 
از فراخوان غیراخالقى او بسته شــد. تتلو پس از بسته شدن 
حسابش، در تلگرام گفته مى خواهد آهنگى منتشر کند. یک 
سخنگوى شرکت فیسبوك که اینستاگرام زیرمجموعه آن 
است اعالم کرد: ایمنى اعضا اولویت اصلى ماست و ما محتوایى 
که از کودکان بهره بردارى مى کند یا آنها را به خطر مى اندازد 
را تحمل نمى کنیم. ما حســاب امیر تتلــو را به دلیل نقض 
سیاســت هاى خود از کار انداختیم و او دیگر اجازه حضور در 
اینستاگرام را نخواهد داشت. تتلو در پیام تصویرى که منتشر 

کرده، بهره کشى از کودکان را تکذیب کرده است.
تتلوکه به دلیل کودك آزارى صفحه اینستاگرام خود را از دست 
داد، شنبه شب براى دفاع از خود در الیو یوتیوب حاضر شد. او 
ضمن دفاع از خودش، تهدید کرده از رسانه هایى که به قول او 
تهمت زده اند شکایت مى کند. تتلو همچنین گفت: من فقط 
یک استورى گذاشتم آیا شــمایى که من را متهم به کودك 

آزارى مى کنى، دیدى که من کودکى را آزار بدهم؟!
این خواننده گفت: شما یکبار راجع به کودك هاى کار پست 
گذاشتید؟ من آهنگش را ساختم... شما تا دیدید پیج من به چهار  

میلیون فالوور رسید، حسادت کردید و پیج مرا بستید./1711
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ادامه بارش ها تا هفته آینده
کارشـناس پیـش بینـى آب و هـوا در مـورد وضعیت 
آب و هـوا در چنـد روز آینـده توضیحاتـى داد.  جعفـر 
کریمـى اظهار کرد: نقشـه هـا بیانگر فعالیت سـامانه 
بارشى بر روى اسـتان اصفهان و شرق اصفهان تا روز 
دوشنبه(امروز) خواهد بود. کارشناس پیش بینى آب و 
هوا با بیان اینکه سه شنبه هواى آرامى خواهیم داشت، 
تصریح کرد: چهارشنبه باز شاهد بارش باران خواهیم 
بود که تا روز پنجشنبه تداوم خواهد داشت. وى با بیان 
اینکه روز جمعه ناپایدارى بسـیار محـدود خواهد بود، 
عنوان کرد: اوج بارش ها در روز شنبه و یکشنبه هفته 

آینده خواهد بود.

دانشگاه کاشان در میان 
اثرگذارترین ها

دانشـگاه کاشـان براى دومین سـال متوالى در میان 
اثرگذارترین دانشـگاه هاى جهان قـرار گرفت. مجید 
منعم زاده، معاون پژوهشى و فناورى دانشگاه کاشان 
گفت: در نسـخه سـال 2020 تایمز، 766 دانشـگاه از 
85 کشـور جهان بررسى شده که دانشـگاه کاشان در 
نظـام رتبه بندى دانشـگاه هاى اثرگذار تایمـز، در بازه 
رتبـه اى 601 + جهـان، پنجم در میان دانشـگاه هاى 
کشـور و چهـارم در میان دانشـگاه هاى جامع کشـور 

قرار گرفته است.

معافیت از پرداخت اجاره
شهردارى وزوان ، مستاجران واحد هاى تجارى خود را از 
پرداخت دو ماه اجاره بها معاف کرد. محمد رضا شفیعى ، 
شهردار وزوان گفت : به موجب ضرر و زیان وارد شده به 
صنف هاى مختلف در اثرشیوع بیمارى منحوس کرونا 
، براى قدردانى از کسبه با محوریت همکارى در اجراى 
طرح فاصله گذارى اجتماعى و قطع زنجیره این بیمارى 
، کسبه مغازه هاى متعلق به شهردارى از پرداخت دو ماه 

اجاره بها معاف شدند.

هشدار به نانوایان 
در صورتى که نانوایان آرد سهمیه اى خود را به دالالن 
بفروشـند ، مغازه نانوایى تعطیل، سهمیه آرد آنها قطع 
و به دیگـر نانوایى ها تعلق مى گیـرد. فرماندار و رئیس 
شـوراى آرد و نان شهرسـتان آران و بیدگل بر اجراى 
دسـتورالعمل هاى بهداشـتى از سـوى نانوایان تاکید 
کرد وگفت: تالش همه متولیان نـان و نانوایى ها باید 
عرضه نان با کیفیت و افزایش رضایتمندى مردم باشد. 
اسماعیل بایبوردى سهمیه آرد براى هر نفر را 6 کیلو و 
800 گرم در ماه عنوان کرد و افزود: سهمیه ماهانه آرد 
شهرسـتان براى 187 نانوایى دولتى و آزادپز  871 تن 
است. وى همچنین گفت: هرگونه جابجایى کیسه اى 
آرد با خودروهاى شـخصى و عمومى ممنوع اسـت و 

پیگرد قانونى دارد.

تأسیس 30 خانه مسافر 
دراصفهان

معاون سرمایه گذارى و گردشـگرى اداره کل میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان با 
اشاره به صدور مجوز تأسیس این اقامتگاه ها در سال 
گذشته گفت: مجوز تأسیس خانه هاى مسافر عمدتا در 
شهرسـتان هایى که نیاز به واحدهاى اقامتى بیشترى 
دارند ،داده مى شود. سید على صالح افزود: توسعه زیر 
ساخت هاى اقامتى اسـتان اصفهان در پنج سال اخیر 

رشد فراوانى داشته است.

آزادى 3 زندانى محکوم مالى 
مدیرکل زندان هاى اسـتان اصفهان گفـت: همزمان 
با فرارسـیدن مـاه مبـارك رمضـان در اولیـن برنامه 
تلویزیونى یک شـهر ضیافت زمینه آزادى سه زندانى 
محکوم مالى با بدهى 142 میلیون و 500 هزار تومان  
از زندان هاى استان مهیا شد. اسدا... گرجى زاده اظهار 
کرد: با همت و تالش مردم و خیرین در دو سال گذشته 
استان اصفهان رتبه اول آزادى زندانیان را در کشور را 

کسب کرده است.

خبر

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
در جلسه گرامیداشــت هفته کارگراستان اصفهان که با 
حضور نمایندگان خانه کارگر و جامعه کارگرى، نماینده 
صدا و ســیما و نماینده دانشــگاه علوم پزشکى برگزار 
شد، گفت: در هفته کارگر امسال که از 5 اریبهشت آغاز 
مى شود، کارگران نمونه فردى، گروه هاى کار نمونه  و 
نیز واحدهاى نمونه استان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وى افــزود: محدودیت هاى پیش آمــده براى اجراى 
برنامه هــا وفعالیت هــاى مورد نظر در گرامیداشــت 
هفته کارگر نبایــد مانع از تبیین نقــش  و جایگاه کارو 

کارگر شود.

معرفى کارگران نمونه ســال 97 و نیز معرفى کارگران 
نمونــه  ملى در یک دهه گذشــته از طریــق بنر هاى 
شــهردارى در ســطح شــهر، ارتباط تصویرى معاون 
اجتماعى وزارت متبوع با یک  خانواده شــهید کارگرى 
همزمان با تقدیر و اهــداء جوایز کارگران نمونه در یک 
فضاى مناســب و بزرگ با رعایت  کلیه پروتکل هاى 
بهداشتى  اجراى دستورالعمل هاى ستاد ملى مبارزه با 
کرونا و کلیه پروتکل هاى بهداشتى در تمامى برنامه ها، 
ارسال پیامک، تهیه برنامه هاى رادیویى و تلویزیونى، 
مسابقات ورزشــى و فرهنگى و مجازى ازجمله برنامه 

هاى این ستاد در هفته کارگر مى باشند.

مدیرعامل شــرکت فوالد امیرکبیر کاشــان در تشریح 
دستاوردهاى این شــرکت و با بیان این که نتیجۀ تالش 
کارکنان این شرکت دست یابى به رکوردهاى متعدد تولید و 
فروش و سود، سالى پربرکت براى سهام داران و ذى نفعان 
شــرکت بود، گفت: در ســال 98 با وجود همۀ تحریم ها 
و محدودیت ها، پوالدمــردان امیرکبیر کاشــان با ثبت 
رکوردهاى روزانه، ماهانه و ساالنه در خطوط اسیدشویى، 
نورد سرد، اسکین پاس و خط گالوانیزه توانستند برگ هاى 

زرین دیگرى بر افتخارات و توانمندى هاى خود بیفزایند.
شهرام عالى وند  اظهار داشت: این شرکت عالوه بر کسب 
افتخار در زمینۀ تولید، در راستاى رشد و تعالى سازمانى و 

بهبود مستمر، در ارزیابى و ممیزى هاى مختلف نیز حضور 
داشت و در این مسیر هم به کسب افتخارات فراوانى نائل 

شد.
مدیرعامل فــوالد امیرکبیر کاشــان ضمــن قدردانى 
از حمایت هاى شــرکت فوالد مبارکه و سپاســگزارى از 
همراهى و تالش شبانه روزى همۀ کارکنان که با همدلى 
و روحیۀ جهادى، على رغم فراز و نشیب ها، موجب رشد و 
تعالى شرکت در سال گذشته شده اند، اظهار امیدوارى کرد 
در سال جارى که به فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمى 
سال جهش تولید نام گذارى شده است بتوان با انجام برنامه 

و اهداف زیر به شعار معظم له جامۀ عمل پوشاند.

آمادگى براى جهش تولید در 
فوالد امیرکبیر

کارگران نمونه در هفته کارگر 
معرفى مى شوند

مسئول امور موزه حمام رهنان در خصوص اجراى پروژه 
"تاریخ شفاهى هیأت هاى مذهبى" گفت: این پروژه در 
سال گذشته به همت موزه حمام رهنان وابسته به سازمات 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان به عنوان 
مرکز هنرهاى آیینى سنتى اصفهان و با همکارى معاونت 

فرهنگى مناطق 3 و یک شهردارى آغاز به کار کرد.
محمد معماریان افزود: در این پروژه هیأت هاى مذهبى 
مناطق 1 و 3 که مهمترین بخش هاى مذهبى شــهر 

اصفهان به شــمار مى روند انتخاب شدند و تاکنون سه 
مرحله از این پروژه انجام و تاریخ شفاهى 14 هیأت جمع 

آورى شده است.
وى تصریح کرد: پیاده سازى مصاحبه ها انجام شده و در 
حال تدوین کتاب "تاریخ شفاهى هیأت هاى مذهبى" 
هســتیم که به یارى خدا با تکمیل مراحل بعدى پروژه 
مى توانیم کتــاب جامع " تاریخ شــفاهى هیات هاى 

مذهبى" را ارائه دهیم.

ثبت و تدوین "تاریخ شفاهى هیأت هاى مذهبى 
اصفهان"

در روزهاى اخیر فیلمى از رفتار ناشایست یکى از افراد 
متولى انتقــال متهم با یکى از متهمــان در مجموعه 
قضایى شهید بهشتى اصفهان منتشر شده که واکنش 
اهالى رســانه را در پى داشته اســت. در این فیلم که 
جزئیات آن توسط دادگسترى استان در حال پیگیرى 
اســت و هنوز زمان وقوع آن مشــخص نشده، فرد با 
ضرب و شــتم متهم از وى تقاضاى همکارى دارد و 
خانمى که قصد ممانعت از این رفتار را دارد با واکنش 

تند و ناشایست وى مواجه مى شود.
به گزارش خبرگزارى فارس، حجت االســالم احمد 
عبداللهى نژاد، دبیر ستاد امر به معروف و نهى از منکر 

در واکنش به انتشار این فیلم در صفحه شخصى خود 
در توئیتر نوشت: در پى انتشــار ضرب و شتمى که در 
اصفهان رخ داده و خانمى به ضــارب تذکر مى دهد، 
ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان، از آمر 
به معروف حمایت و دادســتان مرکز استان نیز پس از 

بررسى با خاطیان برخورد قاطع خواهند کرد.
در همین راستا روابط عمومى دادگسترى کل استان 
اصفهان نیز در پاســخ به ســوال خبرنگاران مبنى بر 
پیگیرى این موضوع اعالم کرد: صحت و ســقم این 
موضوع توسط دادگسترى کل استان اصفهان در حال 

بررسى است.

پیگیرى ضرب و شتم متهم در یکى از مراکز قضایى

رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط زیست شوراى 
اســالمى شــهر اصفهان گفت: بــا هماهنگى مدیر 

شهردارى منطقه و ســازمان محیط زیست آمادگى 
داریم که حیوانات پارك وحش صفه را به ژئوپارك هاى 

گلستان و قزوین منتقل کنیم.
کوروش محمدى با اشاره به موضوع حیوانات محبوس 
در پارك وحش صفه اصفهان، ادامــه داد: چند مرتبه 
در شورا موضوع رهاسازى حیوانات این پارك وحش 
در طبیعت مطرح شــد اما این موضوع همچنان ابتر 

مانده است.
وى با بیان اینکه متوقف ماندن این موضوع به نفع یک 
جریان خاص فضاى شهر را مسموم جلوه داده، اضافه 
کرد: با هماهنگى مدیر شــهردارى منطقه و سازمان 
محیط زیست آمادگى داریم که حیوانات پارك وحش 
صفه را به زئوپارك هاى گلستان و قزوین منتقل کنیم.

آماده انتقال حیوانات پارك وحش صفه هستیم

یکى از اعضاى شــوراى شــهر اصفهان در یکصد و 
بیستمین جلسه علنى این شوراى شهر اصفهان که روز 
گذشته در آستانه روز شوراها برگزار شد، انتقاداتى از بى 

توجهى به خط یک قطار شهرى اصفهان مطرح کرد.
امیر احمــد زندآور با تذکــرى به شــهردار اصفهان 
درخصوص ایمنى خط یک مترو، با اشــاره به اینکه 
تکمیل زیرساخت هاى خط یک مترو اصفهان بارها 
مورد تاکید قرار گرفته، خاطرنشان کرد: ظاهرا احداث 

خط دو مترو اصفهان در اولویت قرار گرفته و خط یک 
رها شده است، براســاس اطالعاتى که به دست آمده 
برخى از مهمترین تجهیزات خط یک هنوز نصب نشده 

و این خط آبستن حوادث ناگوارى خواهد بود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شــوراى شهر اصفهان 
با اشاره به اینکه سال گذشته بودجه اى براى تکمیل 
خط یک مترو اصفهان درنظر گرفته شده بود که امکان 
جذب آن فراهم نشد و شهردارى نیز هزینه اى به این 
بخش تخصیص نداد، تصریح کــرد: اکنون این خط 
داراى نواقص زیادى است و 700 میلیارد تومان براى 
تکمیل آن نیاز است، درحالى که آسانسورها در برخى 
ایستگاه ها نصب نشــده، آب به ایستگاه ها و تونل ها 
نفوذ مى کند، برخى سیستم هاى هوشمند ایمنى نصب 
نشده و درصورت وقوع اتفاق ناگوار، مسئولیت آن به 
عهده شهردارى است، اما نگهدارى و تعمیرات این خط 

کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

خط یک مترو اصفهان آبستن حوادث ناگوارى است

دســته اى از فالمینگوهاى مهاجر، اردیبهشت امسال در 
تاالب بین المللى گاوخونى در شرق اصفهان فرود آمدند 
که بر اســاس برآوردهاى اولیه تعــداد آنها حدود یکصد 

قطعه است.
اردیبهشت سال گذشــته بود که با انتشــار تصاویرى از 
فالمینگوها در تاالب بین المللى گاوخونى مشخص شد 
که این پرندگان مهاجر پس از 2 سال غیبت، بازهم در این 
زیستگاه فرود آمدند و اردیبهشت امسال نیز فیلمى از حضور 
دسته اى از آنها در تاالب منتشر شد که روزنه هاى امیدى را 

براى بازگشت انواع پرندگان مهاجر ایجاد کرد.
تاالب گاوخونى که به عنوان مامــن گونه هاى جانورى 
گوناگون از جمله پرندگان مهاجر در شــرق شهرســتان 

اصفهان محسوب مى شود، در یک دهه گذشته با بحران 
خشکى و کاهش منابع آبى روبه رو بوده بطوریکه آخرین 
پایش ها نشان داده که تعداد پرندگان مهاجر در این تاالب 

بسیار کاهش یافته است.
سرپرست معاونت پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط 
زیست اصفهان با تایید حضور حدود یکصد قطعه فالمینگو 
در تاالب بین المللى گاوخونى، اظهار داشت: این پرندگان 
در قسمت شمالى تاالب و جایى که رودخانه زاینده رود از 
بند " شاخ کنار" به تاالب مى ریزد، مشاهده شدند و ممکن 
است تعداد بیشترى از آنها نیز در بخش هاى دیگر تاالب 
وجود داشته باشد. حسین اکبرى با بیان اینکه فالمینگوها 
در پایشى که اسفند سال گذشته از تاالب گاوخونى صورت 
گرفت، مشــاهده نشــدند، افزود: به احتمال زیاد آنها در 
فروردین و اردیبهشت امسال وارد تاالب شدند و تا پایان 

این ماه نیز مهمان تاالب خواهند بود.
وى خاطرنشان کرد: در سال هاى گذشته و قبل از خشک 

شــدن تاالب گاوخونى، تعداد فالمینگوهایى که به این 
مکان مى آمدند بسیار بیشتر بود و در سال 86 که تاالب آب 

داشت هزاران فالمینگو در این زیستگاه مشاهده شدند.
اکبى با اشــاره به اینکه امســال پرندگان دیگرى مانند 
باکالن(قره غاز)، حواصیل(مرغ ماهى خوار)، کشیم و چوپا 
نیز به تاالب بین المللى گاوخونــى آمده اند، تصریح کرد: 
اکنون فصل مهاجرت پرندگان آبزى از عرصه هاى شمالى 
و سردسیر به سمت جنوب است و هرچه تاالب گاوخونى 
آب بیشترى دریافت کند، پرندگان مهاجر نیز مدت زمان 

بیشترى را در آن مى مانند.
سرپرست معاونت پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط 
زیست اصفهان با بیان اینکه در زمان حاضر آبى از زاینده رود 
به تاالب گاوخونى نمى ریزد بلکه مقدارى پســاب و آب 
زهکشى اراضى کشاورزى به سمت آن مى رود، تاکید کرد: 
اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان به جد به دنبال 

تامین حقابه این تاالب است.

آغوش باز گاوخونى
 به روى فالمینگوها 

انواع دســتکش یک بار مصرف موســوم به فریزرى و 
پالستیکى و همچنین پزشکى التکس در بازار اصفهان 
در چند روز گذشته بســیار کمیاب شده و انواع موجود نیز 
با افزایش قیمت زیادى مواجه شدند. یکى از شهروندان 
اصفهان به «ایرنا» گفت که یک پاکت دستکش فریزرى 
را ســال قبل به قیمت حدود پنج هزار تومان خریدارى 
مى کردم اما اکنون این دســتکش ها در بازار به سختى 
یافت مى شود و قیمت آن به حدود 20 هزار تومان رسیده 
است. سلجوقى با بیان اینکه قیمت انواع پالستیک فریزر 
نیز افزایش یافته اســت، افزود: دســتکش التکس که 
اصال در بازار پیدا نمى شــود و اگر هم باشد هر بسته آن 
را به قیمت بــاالى 100 هزار تومان مى فروشــند. یکى 

دیگر از شهروندان اصفهانى با اشاره به اینکه در فروردین 
یکى از فروشگاه هاى بزرگ اصفهان در هر روز دونوبت 
دســتکش التکس توزیع مى کرد، اظهار داشت: اما چند 
روزى است که دیگر این دستکش ها در فروشگاه مذکور 
توزیع نمى شود و وقتى دلیلش را پرسیدم اعالم کردند که 
مدتى است که این دستکش ها را براى آنها نیاوردند. امامى 
افزود: مجبور هستم دستکش التکس را به صورت تک 
عددى و با قیمت هر جفت چهار هزار تومان خریدارى کنم. 
امامى خاطرنشان کرد: از برخى از فروشگاه هاى بزرگ و 
زنجیره اى اصفهان نیز که درباره دلیل نداشتن دستکش 
فریزرى سوال مى کنیم پاسخ مى دهند که آنها حتى این 

دستکش را به زحمت براى کارکنان خود تهیه مى کنند.

دستکش در بازار اصفهان کمیاب شد

در حالى که جدیدترین آمار مبتالیــان به ویروس کرونا در 
اســتان اصفهان حکایت از اضافه شدن 124 بیمار جدید در 
24 ساعت منتهى به روز یکشنبه دارد، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان روز گذشته در جلسه شوراى شهر حاضر شد 
تا آخرین تحوالت شیوع کرونا در اصفهان را با اعضاى شورا 

در میان بگذارد.
آنطور که  آرش نجیمى، مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفته، با اضافه شدن این 124 بیمار به تعداد 
بیماران قبلى، تعداد بسترى شدگان مراکز درمانى استان (به 
جز شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل ) به علت ابتال به 
این ویروس به 766نفر رسیده است. این در حالى است که تا 
24 ساعت منتهى به روز شنبه، تعداد 99 بیمار جدید به آمار 
مبتالیان به کرونا در استان اصفهان (به جز شهرستان هاى 

کاشان و آران و بیدگل )  اضافه شده بود.  
وى که دیروز سخنانش در خبرگزارى «صداوسیما» بازتاب 
پیدا کرده بود، با بیان اینکه از این تعداد بیمار مبتال به کووید 
19 هم اکنون 174 نفر در بخش مراقبت هاى ویژه بسترى 
هستند افزود: در این مدت همچنین 106نفر از مبتالیان به 
کرونا با بهبود وضعیت جســمانى از مراکز درمانى مرخص 

شدند .
در محدوده آمار کلى هم بدون احتســاب کاشان، تاکنون 
تعداد کل بسترى شــدگان 12 هزار نفر بوده است که تعداد 
700 فوتى از موارد مشکوك و مبتال در 22 شهرستان تحت 

پوشش ثبت شده است.
در همین حال، طاهره چنگیز، رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان روز گذشته ضمن حضور در جلسه شوراى شهر، از 
«رفتارهاى مخاطره آمیز در اصفهان» به تندى گالیه کرد. او 
به همراه سایر مسئوالن دانشگاه علوم پزشکى، طى چند روز 
گذشته بارها نسبت به خطرناك بودن رفتار مردم اصفهان در 
بى توجهى به پروتکل هاى بهداشتى هشدار داده و دیروز هم 
حضور در جلسه شوراى شهر را فرصت مغتنمى براى تکرار 

این هشدارها یافت.
چنگیز گفت: دانشگاه علوم پزشکى اصفهان کماکان نیازمند 

همراهى مادى و معنوى است. در خصوص همراهى معنوى 
نیازمند کمک همه قبل از مواجهه با پیک دوم بیمارى هستیم. 
ضرورت محدودیــت به ورود فضاهــاى عمومى و به طور 
مشخص پارك ها وجود دارد. متاسفانه با باز شدن پارك ها 
و فضاهاى سبز رفتارهاى مخاطره آمیز در اصفهان به شدت 
زیاد شده که شایع ترین و بارزترین آن استفاده از قلیان هاى 
مشترك در پارك هاست. به گفته چنگیز در حال حاضر، افراد 
بسیارى در حال درست کردن و مصرف قلیان هستند و این 

موضوع به شدت ما را نگران کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از احتمال شروع موج 
دوم بیمارى خبر داد و گفت: 10 تا 12 روز آینده ممکن است 
شاهد موج دوم بیمارى باشیم و در این راستا هر کمکى که 
مى تواند عاملى براى کاهش رفتارهاى پرخطر شهروندان 

باشد، نیاز است تا شهر را از این بال بیشتر مصون نگه داریم.
چنگیز در جلسه روز گذشــته به موارد دیگرى هم درپیوند 
با ویروس کرونا پرداخت که بخــش هایى از آن را به نقل از 

خبرگزارى «ایسنا» بخوانید:
   در حال حاضر شیب شیوع ویروس تقریباً رو به پایین است. 
طى هفته هاى گذشته، تعداد نمونه هاى مثبت از حدود 40 
درصد مثبت به حدود 20 درصد و کمتر کاهش یافته است 
که به علت افزایش تعداد نمونه ها و کاهش فرم فعال بیمارى 
است. در حال حاضر ورود بیماران به بیمارستان ها بین 100 
تا 140 با مقدارى نوسان در حال حرکت است، درحالى این 
تعداد رقمى بین 150 تا 200 نفر بود و حتى در دوره اى بیش 

از 200 بیمار نیز داشتیم.
   از امروز(دیروز) بیمارستان هاى محیطى استان اصفهان 
پاك مى شوند. بیماران تشخصیص داده یا موارد مشکوك 
بیمارى را تنها در بیمارســتان مرجع پذیــرش مى کنیم تا 

بیمارستان هاى محیطى به حالت عادى خود بازگردند.
   پیش از این، تجربه همه گیــرى هاى دیگرى مانند تب 
کریمه کنگو و حتى آنفلوآنزا فصلى را داشتیم، اما بیمارى با 
این شدت، گستردگى و سرایت در 50 سال اخیر سابقه نداشته 
است. بهتر از این نیز مى توانستیم عمل کنیم که بعد از گذر از 

این شرایط تحلیل و بررسى مى شود.

   دستکش التکس در بازار موجود نیست که دلیل آن نیز 
این اســت که هرقدر در بازار عمومى تزریق شود، فشار به 
بیمارستان ها و مراکز بهداشتى درمانى وارد مى شود. توزیع 
الکل نیز همچنان محدود است که به خاطر تقلب هایى که 
در تولید این محصول مى شــود، الکل را به صورت ژل که 
ماندگارى بهترى دارد و احتمال تقلب در تولید آن کمتر است، 

تبدیل مى کنیم.
   نمى توانستیم ابتداى کار بیمارســتان الزهرا را با 600 
تختخواب درگیر کرونا کنیم. درحالى که 100 تخت درگیر 
کرونا شود به شدت هزینه هاى کرونا را باال مى برد، کافى 
بود یک پرستار شهید شود و کل بیمارستان از نظر روحى و 
روانى و مراقبتى تبعات بسیارى داشت و بهتر بود بیمارستان 
قابل مدیریت باشد. در نتیجه دو بیمارستان انتخاب شد که 
یکى بیمارستان عیسى بن مریم با 127 تخت و بیمارستان 
خورشید به عنوان معین درنظر گرفته شــد. مقرر شد در 
مرحله دوم سراغ بیمارستان امین و غرضى و مرحله سوم 
بیمارستان الزهرا تعیین شود. البته درصورتى که اپیدمى 
خیلى وسیع مى شد اگر به الزهرا مى رفتیم شاید به شریعتى 

هم نیاز داشتیم.
   اصًال در اطراف بیمارستان هاى عیسى بن مریم و خورشید 
تجمع و شیوع بیشتر وجود ندارد بنابراین تصور غلطى است 
که چون بیمارستان در مرکز شهر بوده باعث سرایت بیمارى 

مى شود.
   از ابتداى کار یکى از کسانى که مى گفت از فرصت عید 
استفاده کنیم و یک ماه زمان داریم تا مردم کامل در قرنطینه 
باشــند، بودم که به خاطر برخى مالحظات نه در استان و نه 
کشور محقق نشد. اگر قبل عید قرنطینه مى کردیم نوع الگو 
تغییر مى کرد، اما خوشبختانه هیچ زمانى منحنى شیوع در 
اصفهان به حالت زنگوله تیز درنیامد و به صورت پهن افزایش 
یافت. بیمارستان ها سرریز نشدند و حتى نیاز به بیمارستان 
جدید نداشتیم و بیمارى پشت نوبت آى سى یو نماند که اینها 
یکى از عوامل کاهش مرگ و میر بود. در دوره اى که بیماران 
زیاد شدند، از آى سى یو الزهرا استفاده کردیم که کسى پشت 

آى سى یو نماند.

هشدار درباره افزایش شدید رفتارهاى مخاطره آمیز مردم همزمان با باز شدن پارك هاى اصفهان

رئیس دانشگاه علوم پزشکى:
 به شدت نگرانیم

مانى مهدوى
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فیلــم تئاتر کمدى «جوجــه تیغى» کــه کارگردانى، 
نویسندگى و اجراى آن را بهرام افشارى بر عهده دارد، 
پس از گذشت دو روز از نمایش در «فیلیمو» به رکورد 

تماشاى سه میلیون و 800 هزار دقیقه رسید.
با پشت سر گذاشتن 48 ساعت از پخش نمایش کمدى 
«جوجه تیغــى» در این پلتفرم، میزان تماشــاى قابل 
توجهى براى این نمایش ثبت شــد کــه آن را باالتر از 
بســیارى تمام فیلم تئاترها و حتى برخــى فیلم هاى 

سینمایى قرار مى دهد. 
از آنجایى که «دقیقه تماشا» اصلى ترین معیار در میزان 
استقبال از یک محتوا در ســرویس هاى وى اودى به 
حساب مى آید، بررسى ها نشان مى دهد «جوجه تیغى» 
با گذر از عدد سه میلیون و 800 هزار دقیقه تماشا در دو 
روز، رکوردى دست نیافتنى در بین فیلم تئاترها را ثبت 

کرده است.
بهرام افشــارى، بازیگرى موفق ســینما، تئاتر و 
تلویزیون بعد از موفقیت دوباره با سریال «پایتخت» 
نمایش «جوجه تیغى» به کارگردانى و بازى خود 
را راهى شبکه اینترنتى کرده تا در دوران تعطیلى 

تئاتر، چراغ این هنر را روشن نگه دارد.
این بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون برخالف 
بسیارى از بازیگران که روزهاى کم کارى را پس 
از شیوع کرونا پشت سر مى گذراند، سال جدید را 
بار دیگر با درخشش در سریال «پایتخت» آغاز کرد. 
افشارى توانست در نقش «بهتاش فریبا» شخصیتى 
تازه و بکر به ایــن مجموعه تلویزیونــى اضافه کند. 

افشارى بعد از آن سریال عالقه مندان پر و پا قرصى براى 
خود پیدا کرد. حضور دوباره وى در دومین سرى متوالى 
«پایتخت» مخاطبان وى را بار دیگر بیش از گذشته کرد. 
حــال افشــارى بــار دیگــر و در زمانى کــه تمامى 
تماشاخانه هاى تهران به دلیل شیوع کرونا در تعطیالت 
به سر مى برند با پخش اینترنتى نمایش «جوجه تیغى» 
در میان اهالى تئاتر بر سر زبان ها افتاده و به نوعى این 

هنر را در ایام قرنطینه زنده نگه داشته است. 
حاال نوبت به پرکارى بازیگر بلندقامت تئاتر و تلویزیون 
در عرصه بازیگرى سینما رسیده است. وى سال پیش را 
با بازى در فیلم سینمایى «سگ بند» به پایان رساند. این 
فیلم هنوز اکران عمومى نشده و احتماًال اکران تابستان و 

یا پاییز امسال را به خود اختصاص خواهد داد. 
افشارى در فیلم سینمایى «ســگ بند» به کارگردانى 
مهران احمدى با امیر جعفرى، بهرام افشــارى، مهران 
احمدى، سیروس گرجستانى، نازنین بیاتى، بهاره کیان 
افشار، على تقى پور و ناهید مسلمى همبازى شده است.

اما بهرام افشارى امسال عالوه بر سینما و تئاتر در شبکه 
نمایش خانگى هم حضور مؤثرى داشــته است، وى از 
سال گذشته جلوى دوربین سریال «دل» به کارگردانى 
منوچهر هادى رفــت، اثرى که هم اکنون در شــبکه 
نمایش خانگى پخش شــده و بازى متفاوتى از وى را 

عرضه کرده است. 
افشــارى و منوچهر هــادى در پروژه «کارگر ســاده 
نیازمندیم» سابقه کار مشــترك داشته اند. اثرى که نه 
تنها در جشنواره بلکه در اکران عمومى نیز به هیچ وجه 

نتوانســت توقع مخاطب را بر آورده کند. این فیلم تنها 
شکست اقتصادى سینمایى هادى پس از چندین پروژه 
پرفروش کمدى بود. افشارى اما همکارى بسیار موفق 
منوچهر هادى را در فیلم ســینمایى «رحمان 1400» 
تحربه کرد، اتفاقى که بدون شک تلخى فیلم قبلى را به 

طور کامل به فراموشى سپرد.
عالوه بر آثار فوق بهرام افشارى در فیلم سینمایى «راند 
چهارم» به کارگردانى علیرضا امینى هم به ایفاى نقش 
پرداخته اســت، وى در این فیلم با حامد بهداد همبازى 

شده است. 
 در همین حال قرار است بهرام افشارى با فیلم سینمایى 
«چشم و گوش بســته» به کارگردانى فرزاد مؤتمن و 
تهیه کنندگى امیرحسین آشــتیانى پور از روز پنج شنبه 
11 اردیبهشت ماه به شکلى دیگر هم در شبکه نمایش 
خانگى حضور داشته باشد. این ساخته فرزاد مؤتمن آبان 
ماه سال گذشته در سینماهاى کشــور اکران شد و به 

فروشى بیش از 12 میلیارد تومان دست یافت.
این ســاخته فرزاد مؤتمن براساس یک کمدى معروف 
توســط هما بذرافشــان به نگارش درآمد و با حضور 
بازیگران سرشناس دنیاى هنر مقابل دوربین رفت. امین 
حیایى و بهرام افشارى دو بازیگر نقش اصلى این فیلم 
سینمایى هســتند که نقش هاى متفاوتى را به نمایش 

گذاشتند.
حال باید دید در ادامه فعالیت بازیگرى بهرام افشارى در 
نیمه اول سال آیا کارنامه سینمایى، تلویزیونى و یا تئاترى 

این بازیگر خاص تغییر خواهد کرد یا خیر./1708

استقبال اینترنتى مخاطبان از نمایش «جوجه تیغِى» بهرام افشارى

«بهتاش» رکورد مى شکند

بنا بر اعالم ساسان سالور، تهیه کننده فیلم سینمایى 
«هایالیت»، این فیلم قرار است به عنوان یکى دیگر 
از نمایندگان سینماى ایران در چرخه تازه اکران آنالین 
قرار گیرد، «هایالیت» بــه کارگردانى اصغر نعیمى، 
نخستین بار در بخش سوداى سیمرغ سى و ششمین 

جشنواره فیلم فجر رونمایى شد. 
این فیلم چهارمیــن تجربه اصغر نعیمــى در مقام 
کارگردان است. وى پیش از این «بى وفا»، «سالم 
بر عشــق» و «ســایه هاى موازى» را در کارنامه 
کارگردانى خود مى بیند. نعیمــى پیش از حضور در 
سینما به عنوان کارگردان شش بار به عنوان دستیار 

کارگردان فعالیت داشته است.
پژمان بازغى، آزاده زارعى، سام قریبیان، مینا وحید، 
الهه حصارى، لیلى فرهاد پور، شیوا طاهرى، یزدان 
فتوحى و جمشید هاشم پور از جمله بازیگرانى هستند 

که در «هایالیت» به ایفاى نقش پرداخته اند. 
«هایالیــت» بــه اذعــان بســیارى از منتقدا ن 
ضعیف ترین فیلم جشنواره فیلم فجر بود و باید دید آیا 
نعیمى مى تواند با تدوین مجدد اتفاق تقریبًا مثبتى را 

در فیلم ارائه کند./1709

طبق اعالم روابط عمومى رسانه ملى، مهدى فرجى، 
تهیه کننده ســریال «نون. خ»  درباره اینکه چرا به 
نظر مى رسید سریال در میانه قصه پایان یافته است؟ 
اظهار کرد: داستان این سریال ادامه دار است و فصل 
اول نیز داستان تمام نشد و ادامه داستان در فصل دوم 

روایت شد.
فرجى گفت: از ابتدا هم قرار بود در 17 قسمت داستان 
به همینجا ختم شود، ولى، چون ماه مبارك رمضان 
در پیش بود و شــبکه یک باید سریال جدید را از اول 
ماه مبارك روى آنتن مى برد، زمان هر قسمت را باال 

بردیم و سریال در 15 قسمت پخش شد.
تهیه کننده «نون. خ» گفــت: بخش قابل توجهى از 
داستان فصل 3 نوشته شده و مراحل تولید فصل سوم 
پس از اعالم آمادگى شــبکه یک و همچنین عبور از 

موانعى، چون بیمارى کرونا آغاز خواهد شد.
وى همچنین دربــاره اینکه آیا زمــان قصه فصل 
جدیدهم الزامًا باید در زمستان باشد؟ گفت: مى توان 
پرش زمانى داشــت و قصه را از زمان دیگر تعریف 

کرد.

منوچهر والى زاده، پیشکسوت رادیوى کشورمان به 
مناسبت هشتادمین ســالروز ورود رادیو به ایران به 

توضیحاتى در عرصه صدا پرداخت.
والى زاده گفت: امیدوارم صداى همه فعاالن این حوزه 
ماندگار و مانا باشد؛ در این سال ها صداى ماندگار زیاد 
داشتیم از نصرا... محتشم که از پیشکسوت هاى این 
کار بوده تا هنرمندانى مانند ســارنگ و بهرامى که 
وارد این عرصه صدا شــده و ماندگار شدند. در دوبله 
شخصیت هاى زیادى بوده اند که از نصرا... محتشم 
تا هم دوره هایى ما نظیر منوچهر اسماعیلى، چنگیز 
جلیلوند، سعید مظفرى و خسروشاهى ماندگار شدند.

والى زاده در پاســخ به این ســئوال کــه کدام  یک 

از شــخصیت هایى که جاى آنها صحبــت کرده را 
دوســت دارد، گفت: جاى شــخصیت هاى زیادى 
صحبت کرده ام، اما کسانى که به جاى آنها صحبت 
کرده ام و بیشتر به دل نشسته اند، «تام هنکس» و 

«تام کروز» هستند.
پیشکســوت دوبله افزود: من از خبرنگاران تشــکر 
مى کنم که چهره فعاالن عرصه صدا را در چند دهه 
گذشته به مردم معرفى کردند تا هم چهره و هم صدا 
ماندگار شوند و خیلى از این اتفاق خوشحال هستم 
چراکه چند دهه قبل فقط صدا شناخته مى شد و کسى 
چهره ها را نمى شــناخت. البته مردم نباشــند ما هم 

نیستیم؛ من قربان مردم بشوم.

والى زاده در مورد شروع کار خود در عرصه صدا گفت: 
عالقه من به این حرفه از دبستان بوده البته من فیلم و 
تئاتر هم کار کردم و اصًال از تئاتر به گویندگى کشیده 
شدم. اینطور است که کســانى که از تئاتر وارد این 
عرصه شــده اند موفق تر بوده اند. امروز هم مردم ما 
به گویندگان و گویندگى عالقه زیادى دارند و همواره 
وقتى ســازمان فراخوان گویندگــى مى دهد تعداد 
زیادى مشــتاق ثبت نام مى کنند، اما عده کثیرى به 
دلیل پذیرش محدود، موفق به ورود براى کار در این 

عرصه نمى شوند.
پیشکســوت رادیو ادامه داد: انگیزه ادامه کار براى 
من فقط عشق است و خیلى از لحظه ها پول و هیچ 

چیز دیگرى اصًال مطرح نیست و مهم عشق به این 
حرفه است.

والى زاده در پایان گفــت: کار در رادیو جذاب بوده و 
رادیو عشق است. 20 سال از اولین حضورم در رادیو 
پیام مى گذرد و همچنان آنجا هستم. روز اول گفتم 
محال اســت که برنامه زنده اجرا کنــم، اما مدیران 
وقت رادیو پیام دادند توانایــى دارى و مى توانى؛ با 
اولین برنامه اى که پشت میکروفن رفتم از تلفن هاى 
مخاطبان آنقدر انرژى گرفتم که تا االن 21 ســال 
است، صبح ها ساعت 4 صبح بیدار مى شوم و 6 صبح 
هم پشت میکروفن هســتم که قطعًا این اثِر انرژى 

مخاطب و عشق به مردم است./1707

بازگشت 
جمشید هاشم پور 

با اکران آنالین 
«هایالیت»

«نون.خ 3» در راه است

فیلــم تئاتر کمدى «
آنویسندگى و اجراىآ ا ا گ ن
پس از گذشت دو روز
تماشاىسه میلیون و
8با پشت سر گذاشتن
«جوجه تیغــى» در
توجهى براى این نمای
بســیارىتمام فیلم
سینمایى قرار مى دهد
از آنجایى که «دقیقه
استقبال از یک محتو
حساب مى آید، بررسى
با گذر از عدد سه میلی
روز، رکوردى دست

کرده است.
بهرام افشــارى
تلویزیون بعد ازم
نمایش «جوجه
ا را راهى شبکه
تئاتر، چراغ این
این بازیگر ســ
بسیارى از بازیگ
کرونا پ از شیوع

بار دیگر با درخشش
افشارى توانست د
تازه و بکر به ایــن

اس

»
کارگردان فعالیت داشته است.

قریبیان، مینا وحید،  سام بازغى، آزاده زارعى، پژمان
الهه حصارى، لیلى فرهاد پور، شیوا طاهرى، یزدان 
فتوحى و جمشید هاشمپور از جمله بازیگرانى هستند 

که در «هایالیت» به ایفاى نقش پرداخته اند. 
«هایالیــت» بــه اذعــان بســیارى از منتقدا ن 
آیا فیلم فجر بود و بایددید ضعیف ترین فیلمجشنواره

نعیمى مى تواند با تدوین مجدد اتفاق تقریبًا مثبتى را 
فیلم ارائه کند./1709 در

منوچهر والى زاده و خاطرات رادیو و صداهاى ماندگار

فروش فیلم «خروج» به کارگردانى حاتمى  کیا از مرز  
دو میلیارد تومان گذشــت این درحالى است که80 

درصد فروش آنالین «خروج» به سازنده مى رسد.
محمد ذوقى، مشاور رســانه اى فیلم و مشاور ارشد 
مدیر مؤسســه اوج در برنامه رادیویى سینما معیار 
گفت طبق توافقات صورت گرفته فیلم «خروج» در 
دیگر سامانه هاى وى او دى به نمایش درخواهد آمد 

و تیزرهاى تلویزیونى فیلم هم پخش خواهد شد.
وى در ادامه در خصوص فروش «خروج» گفت: تا 
یکى دو روز قبل حدود دو میلیارد فروش داشــتیم و 
براى این اقدام قطعًا مالحظات اقتصادى ســینما را 
لحاظ کردیم چون در بهترین شــرایط اکران پیش 
بینى مان از فــروش خروج چیزى حــدود 9 تا 10 
میلیارد تومان بود که در نهایت حدود 3/5 میلیارد آن 
به ما مى رسید اما حاال پیش بینى مان بیشتر از این 
رقم است چون طبق توافق 80 درصد فروش آنالین 

«خروج» به سازنده فیلم مى رسد.
اما از دهه 60 و اکران اولین فیلم ابراهیم حاتمى کیا 
یعنى «دیده بان» تا امروز در طى 30 سال، ابراهیم 
حاتمى کیا در هر چهار دهه حداقل صاحب یک فیلم 
با بیش از یک میلیــون مخاطب بوده. آمار مخاطب 
فیلم هایش گاهى افت داشــته اما هیچگاه این افت 
دائمى نبوده و به ســرعت با یــک فیلم پرمخاطب 

جبران شده است.

این در حالى است که حاتمى کیا هیچگاه بر اساس 
قواعد گیشه فیلم نساخته، کمدى و عاشقانه ایى در 
کارنامه ندارد کارهایش یا تریلرهاى نفسگیر سیاسى 
و اجتماعــى از جنس «آژانس شیشــه اى» بوده یا 
ملودرام هایى از جنس «از کرخه تا راین». هیچگاه 
قواعد بازار مسیر فیلمسازى اش را عوض نکرده اما 
در عین این مسیر شــخصى همراه با مخاطب باال 

بوده است.
فیلم هاى ابراهیم حاتمى کیا تا امروز در مجموع بیش 
از 13 میلیون مخاطب داشته اند که پرمخاطب ترین 
این فیلم ها «از کرخه تا راین» با بیش از دو میلیون 
مخاطب اســت و در رتبه دوم «آژانس شیشه اى» 
با یک میلیون و 800 هزار مخاطــب قرار دارد. کم 
مخاطب ترین فیلم حاتمى کیا هم «وصل نیکان» 

با تنها 150 هزار مخاطب است.
آخرین فیلم حاتمى کیا با کمتر از 300 هزار مخاطب 
«موج مرده» بوده و او از سال 81 و «ارتفاع پست» 
تا امروز طى 18 سال هیچ فیلمى با کمتر از 400 هزار 
مخاطب یعنى هیچ فیلم شکست خورده اى در گیشه 
ندارد. از فیلم هاى حاتمى کیا «هویت» بخاطر نمایش 
در تلویزیون و «گزارش یک جشن» به علت توقیف 
اکران نشــدند و اگر «به رنگ ارغوان» هم در زمان 
خودش اکران مى شد او حاال قطعًا یک فیلم دیگر با 

مخاطب میلیونى در کارنامه داشت.

فروش «خروج» از 2 میلیارد تومان گذشت

پوران درخشنده: 

گیشه حاتمى کیا در گذر از  40 دهه

فیلمى درباره کرونا و فداکارى پزشکان 
خواهم ساخت

پوران درخشــنده پیرامون آخرین مراحل از ساخت 
فیلم سینمایى «هیس! پســرها گریه نمى کنند» 
گفت: واقعیت امر به دلیل شیوع کرونا و شرایط به 
وجود آمده کمى از پیگیرى کارها در قبال تولید این 
فیلم عقب افتادم و بیشتر زمانم را در قرنطینه خانگى 

به سر بردم. 
وى در همین راســتا ادامه داد: تمام تالش من این 
است که «هیس! پسرها گریه نمى کنند» را بسازم، 
این فیلم بنا به دغدغه هایى که دارم باید ساخته شود 
و به محض عادى شدن شــرایط بار دیگر مقدمات 
پیش تولید این فیلم سینمایى را از سر خواهم گرفت. 
کارگردان فیلم «زیر ســقف دودى» با اشــاره به 
نگارش فیلمنامه اى جدید اضافه کرد: طى روزهاى 
قرنطینه خانگى پس از شیوع کرونا در خانه مشغول 
نگارش فیلمنامه جدیدم بودم که امیدوارم بتوانم این 

فیلم را هم امسال بسازم. این فیلم بنا به شرایط روز 
جامعه ساخته خواهد شد. 

وى درباره مضمون فیلم سینمایى جدید خود اضافه 
کرد: این فیلم به زندگى پزشــکان و همین دوران 
قرنطینه که هم اکنون آن را پشــت سرگذاشتیم بر 
مى گردد، مى خواهم فیلمى درباره ویروس کرونا و 
فداکارى بسیارى از پزشکان و مشکالتى که آنها در 

این بازه زمانى پشت سر گذاشتند بسازم.
درخشــنده دربــاره زمــان ســاخت دو فیلم خود 
خاطرنشــان کرد: واقعیت اینکه بــه محض اینکه 
شرایط کشور بعد از شــیوع کرونا به وضعیت عادى 
بازگردد مقدمات ساخت هر دو اثر را فراهم مى کنم، 
اینکه کدام فیلم اول ســاخته شود کامًال به شرایط 
بستگى دارد، اما امیدوارم بتوانم یکى از این دو اثر را 

به جشنواره فیلم فجر امسال برسانم. 

کمپانى سینمایى مارول زمان نمایش «دکتر استرنج 2» 
را به ســال 2022 منتقل کرد. زمان قطعى نمایش فیلم 
بیست و پنجم ماه مارس 2022 خواهد بود. علت تغییرات 
زمانى نمایش هاى عمومى پاندمى ویروس کرونا و کندى 
روند تولیدات و تعطیلى فیلمبردارى هاست. بیمارى کرونا 
سینمایى هالیوود را با مشــکالت فراوانى روبه رو کرده 
است، بســیارى از اکران ها به تعویق افتاده و این سینما 

ضرر غیرقابل پیش بینى را تجربه مى  کند. 
«اسکات دریکسون»، کارگردان ســینماى جهان که 
کارگردانى نسخه اول از فیلم سینمایى «دکتر استرنج» 
را بر عهده داشت چندى پیش اعالم کرد که قصد دارد 

نسخه دوم این فیلم را کارگردانى کند.
نسخه نخست این فیلم توانست فروش فوق العاده 677 
میلیون دالر را به ثبت برســاند. فیلم «دکتر اســترنج» 
داستان جراح موفق و پردرآمدى به نام «استفان استرنج» 
با بازى «بندیکت کمبربچ» را روایت مى کند که تسلط و 

موفقیت حرفه اى او را مغرور کرده است. دکتر «استفان 
استرنج» که در پى سانحه رانندگى دستانش را از دست 
مى دهد در نهایت در مى یابد اسرار باستانى و متافیزیک 
و همچنین حضور در دنیاى واقعى و ماورا آن راه نجات او 

از این تراژدى است.

کرونا اکران فیلم 
«دکتر استرنج 2» را 
به تعویق انداخت
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«یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگران»، 
حکایت، حکایت این روزهاى کرونایى اســت و گله 
برخى از ورزشکاران و سلبریتى ها از دولت و مسئوالن 
که چرا در این شرایط که مردم همزمان با مبارزه با این 
ویروس آدمکش باید با تبعات آن نیز دست و پنجه نرم 
کنند، آنها به مشکالت مردم رسیدگى نمى کنند. جالب 
آنکه این افراد در حالــى در قامت حامیان مردم ظاهر 
شده اند و مدام سنگ آنها را به سینه مى زنند که خود 
کوچک ترین قدمى براى مردم برنداشته اند. سرمربى 
طالیى پوشان اصفهان، امیر قلعه نویى هم از جمله این 

منتقدان دولت و سینه چاکان مردم است. 
ژنرال چندى پیش در صفحه مجازى اش در اینستا با 
مقایسه کارهایى که کشور گینه براى مردمش کرده، در 
مقابل وام یک میلیونى که دولت ایران به اقشار ضعیف 
جامعه اختصاص داده اســت، عملکرد دولتمردان در 
مواجهه با بحران اقتصادى که گریبانگیر مردم شــده 
را زیر سئوال برد. تیر انتقاد امیر خان درحالى به سمت 
مسئوالن نشانه رفته که ما جایى ندیدیم و نخواندیم 
خود ایشان در این راســتا کوچک ترین حرکتى کرده 

باشد. اگر قرار بر قیاس باشد، خاطر ژنرال نباید آزرده 
شود از اینکه ما هم واکنش جماعت فوتبالى کشورمان 
را با اهالى فوتبال دیگر کشــورها مقایســه کنیم؛ با 
بازیکنان و مربیانى که به صــورت داوطلبانه مقدارى 
از دستمزدشــان را بخشــیدند یا با کمک هاى نقدى 
ستاره هایى چون «مسى»، «گواردیوال» و «رونالدو» 

براى درمان مبتالیان به کرونا. 
حاال ما از امیرخان مى پرسیم: «شــما چه کار کردید 
براى مردم؟» شــما که این روزها شــایعه شده مبلغ 
قراردادتان براى فصل جارى با ســپاهان هشــت تا 
ده میلیارد تومان اســت، حاضرید چنــد درصد از این 
دستمزدتان را ببخشید تا مدیران باشگاهتان ترغیب 
شــوند این مبلغ را در راســتاى مبارزه با کرونا هزینه 
کنند؟ چه مى شد اگر به عنوان سکاندار محبوب ترین 
تیم استان اصفهان در این زمینه پیش قدم مى شدید 
و شاگردانتان را نیز با خودتان همراه مى کردید تا فقط 
از درصدى از مبلغ قراردادشــان در این شرایط سخت 

اقتصادى بگذرند؟ 
اگر هر مربى یا بازیکن ایرانى دیگرى در این روزها که 

ایران با کرونا دست به گریبان شده زیر بار بحث تخفیف 
دســتمزدش به بهانه بدقولى باشــگاه ها در پرداخت 
قراردادها نرود، عذر ســپاهانى ها در این مورد به هیچ 
وجه پذیرفتنى نیســت؛ چه آنکه خوش حسابى هاى 
مالى باشگاه و کارخانه ســپاهان زبانزد خاص و عام 
اســت؛ با وجود این، امیر قلعه نویى و مهدى کیانى و 
رســول نویدکیا که در این مدت بارها به آنها پیشنهاد 
شــده بود چراغ اول را در این زمینه روشن کنند هیچ 
عکس العملى از خود نشان ندادند. حتى محرم نویدکیا، 
اسطوره طالیى پوشان که این روزها شایعه حضورش 
روى نیمکت سپاهانى ها بیش از پیش قوت گرفته نیز 

در این روزها هیچ واکنشى نشان نداده است.
این بى تفاوتى اهالــى فوتبال کار را به جایى رســانده 
که رسول کربکندى، پیشکســوت فوتبال اصفهان با 
بیان اینکه در این شــرایط که کل دنیا تحت تأثیر کرونا 
دچار خسارت و ضرر مالى شــده، باید فوتبالیست ها نیز 
در ضرر و زیان هاى مالى سهیم شــوند زبان به گله از 
فوتبالیست هاى ایرانى گشوده و گفته «فوتبالیست ها 
بیشتر به منافع خودشان فکر مى کنند و کمتر در مسائل 

اجتماعى مثــل کرونا ورود مى کنند». بــه اعتقاد مدیر 
سازمان فوتبال باشــگاه ذوب آهن اصفهان، بازیکنان 
فوتبال درآمد بیشــترى نســبت به هنرمندان دارند اما 
هنرمندان نســبت به مســئولیت هاى اجتماعى شان 
حساس تر هستند و بهتر از فوتبالیست ها عمل مى کنند.

باید اعتراف کنیم که دروازه بان سال ها پیش تیم ملى 
ایران پر بیراه هم نمى گوید. چرا که در این روزها که 
مسافرى از چین به نام کرونا مهمان ناخوانده مردم شده 
تعداد انگشت شمارى از فوتبالیست هاى کشورمان در 
کنار مردم بوده اند و در کمک به آنها قدم برداشته اند؛ 
افرادى همچون على کریمــى، علیرضا جهانبخش، 
عادل کاله کج و این اواخر هم علیرضا بیرانوند. جالب 
اینکه همزمان با پیوستن مرد شماره یک دروازه تیم 
ملى ایران به پویش سایت رهبر معظم انقالب «ایران 
همدل»، بسیارى از هنرمندان و سلبریتى ها نیز به این 
کمپین پیوستند اما همچنان نامى از فوتبالیست ها و به 
طور کل ورزشــکاران در این میان دیده نمى شود، به 

خصوص ورزشــکاران دیار نصف جهان که کم 
هم نیستند.

انتقاد از دولت به جاى خود؛ 

امیر خان! شما چه کردى؟
مرضیه غفاریان

زنوزى دیروز را بهترین روز ســتاره تیــم تراکتور 
احسان حاج صفى دانست و براى این بازیکن آرزوى 

موفقیت کرد.
 احسان حاج صفى ستاره تیم تراکتور دیروز صاحب 
فرزند شــد و در پى آن محمدرضا زنــوزى مالک 
تراکتور ، پیامى احساسى را براى او نوشت و منتشر 
کرد. در این پیام آمده است: «احسان عزیز،  یکى از 
بهترین اتفاقات دنیا برایت رخ داده و خداوند هدیه اى 
برایــت فرســتاده و از روح خــودش در آن دمیده

 است.
پدر شدن، مسئولیت آدمى را صد چندان مى کند که 
مطمئنم تو در زندگى شــخصى نیز همچون زمین 
چمن، بهترین هستى و به بهترین شکل ممکن به 

مسئولیت و وظایفت عمل مى کنى.
احســان جان امیدوارم در تمامــى مراحل زندگى 
موفق باشــى و خداوند سایه شــما و همسرت را از 
ســر فرزندت کم نکند. بنده بار دیگر قدم نو رسیده 
را خدمت خانــواده  حاج  صفى تبریک و شــادباش 

عرض مى کنم.» 

مرتضى فنونى زاده، پیشکســوت پرسپولیس براى 
چندمین بار، شوخى به برداشــت خود بامزه اش را 
تحویل خبرنگاران داد. او این بار نیز در دوربین خیره 
شد و گفت بهتر اســت اصفهانى ها جامى مفرغى 

بسازند و به سپاهان بدهند!
 اظهــارات عجیبى که ایــن روزها نقــل و نبات 
پیشکســوتان شــده تــا دســت تقدیــر بــراى 
فراموش شدن شــان به دســت مردم را رد کنند و 
اسم شان همچنان در محافل فوتبالى بر سر زبان ها 

باشد.
آقاى فنونى زاده! به نظر دســت کم 15 سال از عمر 
گرانمایه تــان را فراموش کرده اید! ســال هایى که 
سپاهان ویترین اش را از جام هاى زیبایى پر مى کرد 
که از اتفاق بــه قول خودتان نمى توانســت به جز 
صنایع دستى کهن شــهر دیار این باشگاه، ساخته 

جاى دیگرى باشد.
از شــما در عجبیم که چه طور از خانــواده فوتبال 
هستید و با وجود باقى ماندن یک سوم از بازى هاى 
لیــگ، بــا اطمینــان از قهرمانى تیم  تان ســخن 
مى گویید! شاید براى شما هم در آن  سال ها فوتبال 
اروپا جذاب تر از بازى هاى لیــگ بود و فصل هایى 
که ســپاهان و دیگــر تیم ها در واپســین لحظات 
جام هاى مفرغى شــان را طالیى کردند را از خاطر

 برده اید.آن روزها خبرى از اهــداى جام مفرغى و 
شیرین زبانى هاى پیشکســوتان تیم محبوب تان 
نبود. اما اى کاش در آن سال ها هم جامى مفرغى به 
شما داده مى شد تا دیگر امروز راضى به گرفتن جام 
به هر قیمتى نباشید و بدون پایان لیگ نخواهید که 

به عنوان قهرمان معرفى شوید.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهــن گفت: باید دو تا 
سه هفته به تیم ها زمان داده شود تا آنها بتوانند 

خودشان را براى ادامه مسابقات آماده کنند.
محمد نژادمهدى، مدافع تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان درباره آخرین وضعیت بدنى و تمرینات 
در منزل به خبرنگار برنا گفت: ما تمریناتى را 
که کادر فنى در اختیار مان قــرار داده هر روز 
انجام مى دهیم اما ایــن تمرینات به گونه اى 
نیســت که آن را بخواهیم با تمرینات عادى 

مقایسه کنیم.
وى در پاسخ به این ســوال که آیا با سرمربى 
صربســتانى در تماس اســت یا خیر؟ اظهار 
کرد: ما با مربى بدنســاز در تماس هســتیم و 
طبق تمرینات او کارهاى خودمان را پیگیرى 

مى کنیم.
مدافع سابق تیم فوتبال نساجى درباره موضوع 
ادامه رقابت هاى لیگ برتر و اینکه با توجه به 
حضور قطعى این تیم در میانه هاى جدول آیا 
انگیزه کافى براى ادامه رقابت ها در تیم وجود 
دارد یا خیر؟ تاکید کرد: واقعیت این اســت که 
براى تیم هایى مثل ما کــه نه براى قهرمانى 
و کسب سهمیه شانس داریم و نه خطر سقوط 

تهدیدمان مى کند. خیلى فرقى نمى کند. 
به هر حال منتظر تصمیم مســئوالن 

هســتیم اما معتقدم باید 
ن دو تا ســه هفته به تیم ها  ما ز

داده شود تا آنها بتوانند خودشان را براى 
ادامه مســابقات آماده کنند. ما در میانه 
جدول هستیم و متاسفانه شانس زیادى 
براى کسب ســهمیه هم نداریم اما تمام 
تالشمان را براى جبران نتایج نیم فصل 
نخست و کسب عنوانى در خور نام و شان 

فوتبال ذوب آهن انجام خواهیم داد.
نژادمهدى درباره اینکه گفته مى شود امکان 

برگزارى مسابقات  باقى مانده از لیگ نوزدهم 
به همراه نیم فصل نخســت لیگ آینده بدون 
وقفه وجــود دارد، عنوان کــرد: اینکه دو ماه 
براى تعطیــالت بین دو فصل یــک بازیکن 
فوتبال کافى است حرف صحیحى است اما باید 
دید شــرایط دیگر تیم ها چگونه است. بنده به 
عنوان یک بازیکن نمى توانم صحبت کنم و در 
جایگاهى نیستم که بخواهم درباره شرایط دیگر 
تیمها و بازیکنان اظهارنظــر کنم به هر حال 
مســووالن هر تصمیمى که بگیرند ما وظیفه 
داریم انجام دهیم. در آخر مى خواهم تاکید کنم 
که کرونا تمام نشــده و مردم باید 
بیشتر در خانه بمانند و نکات 

بهداشتى را رعایت کنند.

پیشکسوت تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت که 
مخالف تعطیلى مسابقات لیگ برتر است و بازى ها 

باید ادامه پیدا کند.
مهدى رجــب زاده در گفت وگویــى، در خصوص 
شرایط این روز هاى فوتبال فوتبال ایران و تعطیلى 
رقابت ها با توجه به شیوع ویروس کرونا و اینکه چه 
پیشــنهادى براى تعیین تکلیف لیگ دارد، اظهار 
داشــت: در وضعیت عجیبى قرار داریم و نمى شود 
یک تصمیم قاطعانه براى لیگ گرفت. مطمئنا اگر 
هر تصمیمى گرفته شود، باز هم یک عده هستند که 

متضرر مى شوند و اعتراض مى کنند.
وى افزود: اگر به ســمت تعطیلى مسابقات برویم، 
پس این همه سرمایه و هزینه اى که شده تکلیفش 
چه مى شــود. از طرفى، اگر به سمت ادامه بازى ها 

برویم، ممکن است این بیمارى شیوع بیشترى پیدا 
کند و مشکالت بیشتر شود. در کل فکر مى کنم تا 
به حال در چنین شرایطى نبودیم و وضعیت خاصى 
است، ولى معتقدم نمى شــود لیگ را رها کرد. من 
بحث هایى درباره اعالم قهرمان و... شنیده ام، اما به 

نظرم این کار هم منطقى نیست.
پیشکســوت فوتبال ایــران گفــت: از طرفى، در 
لیگ هاى پایین تر هم تکلیف صعود و سقوط تیم ها 
معلوم نیست. درست است که اختالف پرسپولیس 
با تیم دوم زیاد شده اما غیر از این تیم، هنوز برخى 
تیم ها به کسب ســهمیه و حتى قهرمانى امیدوار 
هســتند. در این اوضاع باید همه جوانب را سنجید 
و در نهایت یک تصمیم کارشناسى گرفت. هرچند 
که هر تصمیمى گرفته شــود هم تبعاتى دارد و هم 
مزیت هایى. با ایــن حال، به نظرم ممکن اســت 
که مســابقات را با رعایت پروتکل هاى بهداشتى 

برگزار کرد.
رجب زاده دربــاره وضعیت تیــم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان با کادرفنى جدید و اینکه تعطیلى مسابقات 
به ســود این تیم بوده یا خیر، تصریح کرد: شرایط 
براى هر تیم متفاوت اســت. مطمئنا برخى از این 
تعطیلى سود کردند و برخى هم ضرر. ذوب آهن به 

خاطر تغییراتى که در بحث مدیریتى این باشگاه و 
بعد کادرفنى این تیم به وجود آمد این فصل نوسانات 
زیادى را تجربه کرد. البته این طبیعى است، چون 
سرمربى جدید شــناخت زیادى از فوتبال ایران و 
ذوب آهن نداشــت. به نظرم میودراگ رادولوویچ 
نیاز به زمان دارد تا بتواند تفکرات خود را عملى کند.

وى درباره عملکرد رادولوویچ در ذوب آهن گفت: از 
نظر من این مربى بیش از حد محتاط بازى مى کند. 

نمى دانــم دلیل ایــن موضوع 
چیست؛ شاید یک دلیل، 

اطالعاتى باشد که در 
اختیار او قرار گرفته 
است. شــاید به او 

گفته اند که اینطورى 
تیمش را راهى میدان کند 

و شــاید تاکتیک خودش 
این است. البته اینها حدس 
و گمان اســت، اما به نظرم 
اولویت رادولوویچ در جریان 
بازى، ابتدا دفاع کردن و بعد 
استفاده از ضدحمالت است. 
ذوب آهن در طول سال هاى 

اخیر همیشه فوتبال چشم نوازى ارائه مى کرده، اما 
االن تیم اینگونه نیست.

کاپیتان پیشــین تیم فوتبال ذوب آهــن در پایان 
خاطرنشان کرد: البته همه این ایرادات از یک جایى 
به بعد برطرف مى شود و امیدوارم بهترین اتفاقات 
ممکن براى ذوب آهن رقم بخــورد. به نظرم اگر 
رادولوویچ از این پس کمى جسورتر باشد موفق تر 
است، چون ذوب آهن توانایى شکست دادن تیم هاى 
زیادى را دارد. البته منظور من این نیســت که تیم 
دفاع را رها کند، اما باید در بخش تهاجمى بیشتر 
کار شود و در جریان مسابقات ذوب آهن فشار 

بیشترى روى دروازه حریف ایجاد کند.

مهدى رجب زاده: 

رادولویچ بیش از حد محتاط است

 که این روزها شایعه حضورش 
ها بیش از پیش قوت گرفته نیز 

شى نشان نداده است.
 فوتبال کار را به جایى رســانده 
یشکســوت فوتبال اصفهان با 
یط که کل دنیا تحت تأثیر کرونا 
ى شــده، باید فوتبالیست ها نیز 
لى سهیم شــوند زبان به گله از 
ى گشوده و گفته «فوتبالیست ها 
نفکر مى کنند و کمتر در مسائل 

در کمک به آنها قدم برداشته اند؛  کنار مردم بوده اند و
افرادى همچون على کریمــى، علیرضا جهانبخش، 
عادل کاله کج و این اواخر هم علیرضا بیرانوند. جالب 
اینکه همزمان با پیوستن مرد شماره یک دروازه تیم 
ملى ایران به پویش سایت رهبر معظم انقالب «ایران 
همدل»، بسیارى از هنرمندان و سلبریتى ها نیز به این 
کمپین پیوستند اما همچنان نامى از فوتبالیست ها و به 
طور کل ورزشــکاران در این میان دیده نمى شود، به 

مممممم کم خصوص ورزشــکاران دیار نصف جهان که
هم نیستند.

فع تیم فوتبال ذوب آهــن گفت: باید دو تا 
بتوانند  تا آنها هفته به تیم ها زمان داده شود

شان را براى ادامه مسابقات آماده کنند.
مد نژادمهدى، مدافع تیم فوتبال ذوب آهن 
هان درباره آخرین وضعیت بدنى و تمرینات 
به خبرنگار برنا گفت: ما تمریناتى را  منزل
کادر فنى در اختیار مان قــرار داده هر روز 
م مى دهیم اما ایــن تمرینات به گونه اى 
ــت که آن را بخواهیم با تمرینات عادى 

سه کنیم.
پاسخ به اینســوال که آیا با سرمربى   در
بســتانى در تماس اســت یا خیر؟ اظهار 
مربى بدنســاز در تماس هســتیم و  : ما با
ق تمرینات او کارهاى خودمان را پیگیرى 

کنیم.
فع سابق تیم فوتبال نساجى درباره موضوع 
ه رقابت هاى لیگ برتر و اینکه با توجه به 
ور قطعى این تیم در میانه هاى جدول آیا 
زه کافى براى ادامه رقابت ها در تیم وجود 
 یا خیر؟ تاکید کرد: واقعیت این اســت که 
ى تیم هایى مثل ما کــه نه براى قهرمانى 
سب سهمیه شانس داریم و نه خطر سقوط 

یدمان مى کند. خیلى فرقى نمى کند. 
هر حال منتظر تصمیم مســئوالن

هســتیم اما معتقدم باید
ن دو تا ســه هفته به تیم ها  ما ز

داده شود تا آنها بتوانند خودشان را براى 
ادامه مســابقات آماده کنند. ما در میانه 
جدول هستیم و متاسفانه شانس زیادى 
نداریم اما تمام  براى کسب ســهمیه هم
تالشمان را براى جبران نتایج نیم فصل 
نخست و کسب عنوانى در خور نام و شان 

فوتبال ذوب آهن انجام خواهیم داد.
نژادمهدى درباره اینکه گفته مى شود امکان 

برگزارى مسابقات  باقى مانده از لیگ نوزدهم 
به همراه نیم فصل نخســت لیگ آینده بدون 
کــرد: اینکه دو ماه  وقفه وجــود دارد، عنوان
براى تعطیــالت بین دو فصل یــک بازیکن 
فوتبال کافى است حرف صحیحى است اما باید 
دید شــرایط دیگر تیم ها چگونه است. بنده به 
عنوان یک بازیکن نمى توانم صحبت کنم و در 
جایگاهى نیستم که بخواهم درباره شرایط دیگر 
تیمها و بازیکنان اظهارنظــر کنم به هر حال 
مســووالن هر تصمیمى که بگیرند ما وظیفه 
داریم انجام دهیم. در آخر مى خواهم تاکید کنم 
که کرونا تمام نشــده و مردم باید 
بیشتر در خانه بمانند و نکات 

بهداشتى را رعایت کنند.

محمد نژاد مهدى: 

به حال ما خیلى فرقى ندارد

طرفداران پرسپولیس با انتشــار بیانیه اى در فضاى 
مجازى از کمیته استیناف خواسته اند که پرونده بازى 

پرسپولیس - سپاهان را عادالنه بررسى کنند.
هفته گذشــته کمیته اســتیناف با حضور دو باشگاه 
پرسپولیس و سپاهان، اقدام به بررسى پرونده بازى این 
دو تیم در هفته بیستم لیگ نوزدهم کرد. پس از آن بود 
که مسئوالن دو باشگاه در گفتگوهاى مختلف، ادعاى 
خود در زمینه برترى در حکم این بازى را مطرح کردند. 
دیروز حتى یکى از مسئوالن باشگاه شهرخودرو نیز در 
این باره صحبت کرد و گفت که تیم هاى لیگ برترى 

خواستار تکرار این بازى هستند.
حاال طرفداران پرسپولیس با انتشار بیانیه اى در فضاى 
مجازى، مخاطب خود را علیرضا صالحى رئیس کمیته 
استیناف قرار داده و از او خواسته اند که این پرونده را 
عادالنه بررسى کند. در این بیانیه آمده است: باتوجه به 
صدور احکام ناعادالنه کمیته انضباطى، کمیته اخالق 
و کمیته استیناف، نوعى بدبینى از سوى عده کثیرى 
از طرفداران پرسپولیس نسبت به نهادهاى تصمیم گیر 
قضایى فوتبال ایران به وجود آمده است. حاال نه این 
که کمیته استیناف براى بهبود این نگاه باید چشم بسته 
به نفع پرسپولیس حکم را صادر کند بلکه باید با دورى 
از فضاى مسمومى که مسئوالن تیم سپاهان به کمک 
برخى از مسئوالن تیم هاى رقیب ساخته اند، کار خود 
را به شکلى درست انجام دهد تا مشخص شود که در 
فدراسیون فوتبال ایران و حداقل در این پرونده هاى 

واضح، قانون مدارى حاکم است.
در ادامه پرسپولیســى ها نگرانى خود را به این شکل 
مطرح کرده اند: نگرانى اصلى این اســت که کمیته 
استیناف بار دیگر کدخدامنشى کرده و نه مسیر عدالت، 
بلکه راه مساوات را در پیش بگیرد و حکمى برخالف 
راى درست کمیته انضباطى صادر کند و دستور به تکرار 
مسابقه بدهد؛ رایى غیرقانونى که به هیچ عنوان مورد 

قبول هواداران پرسپولیس نخواهد بود.
حال باید دید در نهایت کمیته استیناف چه حکمى را در 

این باره صادر خواهد کرد.

هواداران پرسپولیس 
از عدالت 

سخن مى  گویند!

باید
 بهترین پدر بشوى

به یاد 
جام هاى مفرغى 

 

دعوایى که امروز شهرخودرو سر وصول پول رضایتنامه 
گل محمدى با پرســپولیس دارد، قبال هم در ماجراى 
رضایتنامــه مرتضى تبریــزى و داریوش شــجاعیان 
تکرار شــده بود. در فوتبال ایــران «بدعهدى» تبدیل 

به یک سنت رایج شــده اســت. وقتى باشگاهى یک 
مربى یا بازیکــن را مى خواهــد و باب مذاکــره را باز 
مى کند، همه شــرط و شــروط را مى پذیرد، اما زمانى 
که انتقال انجام شــد، تمام مســائل فراموش مى شود. 
تازه در ایران هیچ مدیرى نمى داند 2هفته بعد هم ســر 
کارش هست یا نه؛ بنابراین خرید را به طور نسیه انجام 
مى دهد و بین هــواداران محبوب مى شــود، اما تعهد 
را نفــر بعدى باید اجــرا کند. این معضــل یک راهکار 
ساده دارد؛ اینکه باشــگاه ها فقط در ازاى دریافت پول 
نقد حاضر به صــدور رضایتنامه شــوند. کمتر بگیرید، 
اما نقد بگیرید تا بعــدا با این دعواهــا حوصله مردم را 

سر نبرید.

مسابقات فوتبال لیگ اتریش با تدابیر و شرایطى ویژه و 
بدون حضور تماشاگران بار دیگر از سر گرفته خواهد شد.

 براســاس توافقات صورت گرفته مسابقات فوتبال لیگ 
اتریش با حضــور حداکثر 200 نفر و بدون تماشــاگر در 

استادیوم برگزار خواهد شد.
200 فرد مورد نظر به 3 گروه تقســیم مى شــوند. گروه 
قرمز شامل اعضاى دو تیم و داوران بازى، گروه نارنجى 
شــامل برگزارکنندگان مســابقه، کارکنان، عکاسان و 
فیلمبرداران که در کنار زمین حضور دارند و گروه ســوم 

با رنگ زرد شــامل خبرنگاران و کارکنان ورزشگاه که 
الزم اســت با حفظ فاصله روى ســکوها حضور داشته

 باشند.
همچنین براساس این دستورالعمل از تمام نفرات گروه 
قرمز شامل اعضاى دو تیم و داوران بازى تست کرونا به 
عمل مى آید و الزم اســت جواب تست ساعت 10 صبح 
روز بازى در اختیار مسئوالن برگزارى مسابقه قرار بگیرد.

هنوز زمان قطعى آغاز دوباره لیگ اتریش اعالم نشــده 
است.

دور نسیه را خط بکشید 

ل یگ اتریش آماده استارت

سروش فدایى
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 ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم خانم شهین بیدکانى دادخواستى 
به مبلغ مصوبه ریال بطرفیت آقاى/خانم الهه قدیرى- محمدامین میرابى که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 55/99 در شعبه 4 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 99/3/13 
ساعت 8:30 در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید. در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف:824018 شعبه 4 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان/2/141
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى على پارسا و خانم زهرا بنى الحسینى کالسه 
پرونده: 15/99 وقت رسیدگى:99/3/21 ساعت 5 عصر خواهان: حیاتقلى فتاحیان خوانده: 
على پارسا و خانم زهرا بنى الحسینى خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسلیم شوراى 
حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شــعبه 1 حقوقى ارجاع گردیده و وقت رسیدگى 
تعین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار ایران 
آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و 
در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى 
الزم شود در یک نوبت منتشــر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم 
حضور در جلسه شورا غیابا رســیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید.م الف:823654 
حمید کریمى- رئیس شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف مجتمع شهید پویا ایزدى بخش 

باغبادران/2/142
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان على محمد منصورى به وکالت حسن پاك طینت و هاجر هنرمند دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده شاهرخ خشنود به شوراى حل اختالف 
شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 12/99 ثبت گردیده 
و وقت دادرســى به تاریخ 99/3/13 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 823290/ م الف شعبه 11 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/143

حصروراثت
 حســنعلى امیر کاوئى داراى شناسنامه شــماره 358 به شــرح دادخواست به کالسه 
9900029 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان هرمز امیر کاوئى بشناســنامه 157 در تاریخ 98/11/8 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. بتول ملکخواه نجف 
آبادى ش ش 110 (همسر متوفى)، 2. حســنعلى امیر کاوئى ش ش 358 ، 3. حسینعلى 
امیر کاوئى ش ش 404 ، 4. عباسعلى امیر کاوئى ش ش 2465 ، 5. مریم امیر کاوئى ش 
ش 446 6. فاطمه امیر کاوئــى  ش ش 686 ، 7. آمنه امیر کاوئى  ش ش 412(فرزندان 
متوفى)، ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 820908/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/2/144
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23000715-98/2/3سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 
5354/17 واقع در بخش چهار ثبت بنام گلرخ نورى در دفتر 244 صفحه 532 ذیل شماره 
ثبت 51212 ثبت و سند به شماره 529321-91-د صادر و تسلیم گردیده و طى سند رهنى 
8518-93/10/20 دفترخانه 304در رهن بانک تجارت است اکنون درخواست صدور سند 
مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند 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 اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد.م الف:824540 ریحانى -کفیل اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

مرکزى اصفهان/2/145
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23000715-98/2/3 سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 
5354/17 واقع در بخش چهار ثبت بنام گلرخ نورى در دفتر 76 صفحه 223 ذیل شماره 
ثبت 9977 ثبت و سند به شماره 529320-91-د صادر و تسلیم گردیده و طى سند رهنى 
8518-93/10/20 دفترخانه  304در رهن بانک تجارت اســت اکنون درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند 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 اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 

اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد.م الف:824541 ریحانى -کفیل اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

مرکزى اصفهان/2/146
اخطاریه ممنوعیت خروج از کشور

شــماره نامــه: 139904902003001580 تاریــخ نامــه: 1399/02/06 شــماره 
پرونده:139704002130000620/2 شــماره بایگانى پرونده: 9805161/1شــماره 
پرونده:139704002130000620/1 شــماره بایگانى پرونده:9700842 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802130000054 تاریخ صدور:1398/12/20 بدین وسیله پیرو آگهى 
ابالغ اجرائیه به شماره 139803802130000045 مورخ 98/9/25 به خانم زهرا قاسمى 
سمســانى نام پدر: عبداله تاریخ تولد:1368/11/12 شماره ملى: 1270381334 شماره 
شناسنامه: 1270381334 به نشــانى: اصفهان خیابان کاوه خ گلستان ك کوثر ورودى 
یاس پالك 33 و آقاى اکبر نبیره نام پدر: على تاریخ تولد: 1348/01/11 شــماره ملى: 
1288837151 شماره شناسنامه 35 به نشانى: اصفهان خیابان کاوه ك 59 ك خدابخش 
پ 9 ابالغ مى شــود که به موجب این اخطاریه به شــما اخطار مى گــردد که درتاریخ 
1398/12/17 بابت بدهى به بانک ملى شعبه خلیج فارس مبارکه موضوع پرونده اجرائى 
کالسه 9700842 ممنوع الخروج از کشور گردیده اید. م الف:824455 مظاهر نصراللهى 
مبارکه-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك مبارکه، نادعلى-مسئول اجرا شعبه اول اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/2/147
ابالغ ماده 105 اصالحى

شــماره: 23016077-98/2/4 آگهى تبصره یک ذیل مــاده 105 اصالحى آئین نامه 
قانون ثبت نظر به اینکه خانم عذرى عالى پور مالک ششــدانگ راهرو پالك 2797/12 
که منضم به پالك 2797/40 اســت واقع در بخش یک ثبت اصفهان درخواست حذف 
استثناى ثمنیه اعیانى را از سند خود نموده اند لذا مراتب آگهى و بدین وسیله به ذینفع خانم 
ال رسول نسبت به بها ثمنیه اعیانى اخطار مى گردد جهت دریافت بهاى ثمنیه که توسط 
کارشناس رسمى دادگســترى اصفهان ارزیابى و به صندوق ثبت تودیع گردید به منطقه 
ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان واقع در خ هشت بهشت شرقى خ الهور اداره 
ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان مراجعه نمائید و در صورتى که مدعى تضیع 
حقى مى باشید ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى گواهى طرح دعوا را از دادگاه 
صالحه دریافت و به ثبت مربوطه تســلیم نماید در غیر اینصورت وفق مقررات استثنا بها 
ثمنیه از اسناد مالکیت حذف خواهد شــد.م الف:824539 ابوالفضل ریحانى-کفیل اداره 

ثبت منطقه مرکزى اصفهان/2/148
حصر وراثت

خانم طاهره خسروى چاله سیاهى به شــماره شناسنامه 20 با استناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 99 / 39 تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان محمد شفیق جزى فرزند حسن  بشناسنامه شماره 64 در 
تاریخ 18 / 7 / 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از1 – رمضانعلى 
شفیق جزى  نام پدر محمد شماره شناسنامه 175 نســبت با متوفى فرزند2- اکبر شفیق 
جزى  نام پدر محمد  شماره شناسنامه 246 نسبت با متوفى فرزند3- علیرضا شفیق جزى  

نام پدر محمد شماره شناسنامه 8801 نســبت با متوفى فرزند 4- حمیدرضا شفیق جزى  
نام پدر محمد شماره شناسنامه 9098 نسبت با متوفى فرزند5- زهرا شفیق جزى  نام پدر 
محمد شماره شناسنامه 201 نســبت با متوفى فرزند6- لیال شفیق جزى  نام پدر محمد 
شماره شناسنامه 88 نســبت با متوفى فرزند7-فرشته شفیق جزى  نام پدر محمد شماره 
شناسنامه 130 نســبت با متوفى فرزند8- معصومه شــفیق جزى  نام پدر محمد شماره 
شناسنامه 5100233311نســبت با متوفى فرزند9- طاهره شفیق جزى  نام پدر عباس 
شماره شناسنامه 20 نسبت با متوفى همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد گردید . 823913 /م الف –شــاه نظرى. شــعبه ویژه حصر وراثت شاهین 

شهر/2/150 
ابالغ راى 

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 476 ش 2 ح  شماره دادنامه 599 – 8 / 11/ 98 
درخصوص دعوى خواهان خانم عذار مقدســى فرزند محمد تقى بنشانى شاهین شهر 
خ خیام فرعى 2 شــمالى فرعى 1 غربى پ 76 به طرفیت خواندگان 1 آقاى ابوالفضل 
رحمانى بنشانى شاهین شهر خ حافظ شمالى فرعى 7 غربى پ 38 و 2 – اقاى اکبر عارف 
فرزند عیدى محمد مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 000 / 100 / 37 ریال 
بابت خسارت وارده و افت و خواب خودرو پژو پارس بشماره 936 م 56 ایران 53 و مبلغ 
000 / 000 / 1 ریال تامین دلیل و 000 / 000 / 2 ریال هزینه کارشناســى با احتساب 
مطلق خسارت تاخیر تادیه و هزینه هاى دادرسى گردشکار پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کالسه فوقو با عنایت به اوراق و محتویات پرونده اظهارات طرفین و نیز نظریه 
اعضاى محترم شورا و مستندا به ماده 27 و 9 قانون شورا ها ضمن اعالم ختم رسیدگى 
با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نماید . با این توضیح که خواهان 
طى شرح خواسته و اظهارات بیان داشته بر اساس تصادف موتورسیکلت خوانده ردیف 
اول به رانندگى خوانده ردیف دوم که مقصر حادثه بوده است براساس نظریه کارشناسى 
مورخ 10 / 8 / 98 مبلغ خواسته بابت خســارت و افت خودرو و اجرت المثل ایام تعمیر 
تعیین گردیده است تقاضاى محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تادیه و هزینه رسیدگى را دارد خواندگان که با ابالغ اخطار و اطالع از جریان رسیدگى 
در شورا حاضر نگردیده و با ارائه الیحه شــماره 159 – 18 / 10 / 98 نظریه کارشناس 
را قبول نموده و معترض آن نمى باشد . شورا مستندا به مواد 198 و 519 و 522 از قانون 
آیین دادرسى مدنى ختم رسیدگى اعالم و راى بر محکومیت خواندگان  به پرداخت مبلغ 
000 / 000 / 17 ریال بابت خســارت و پرداخت مبلغ 000 / 000 / 18 ریال بابت افت 
قیمت خودرو خواهان در حق وى صادر و در خصوص الباقى خواســته خواهان با توجه 
به عدم ارائه اسناد و مدارك مثبته به اســتناد ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى راى 
به بطالن آن قسمت از دعوى و رد آن صادر واعالم مى دارد راى صادره حضوریظرف 
بیست روز پس ابالغ  قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى  شاهین شهر 
مى باشد. 821940/م الف قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف  شاهین شهر – توران 

عباسى/2/151  

مؤسســه «کپیتال اکونومیکس» در گزارشى نسبت به 
پیامدهاى گسترده شــیوع کرونا بر روى اقتصاد دوبى 
هشدار داد. این مؤسسه دوبى را آسیب پذیرترین منطقه 
خاورمیانه در برابر کرونا خوانده و هشدار داده است که با 
تداوم وضعیت فعلى، این شــهر با بدترین بحران بدهى 

یک دهه اخیر خود مواجه خواهد شد.
هر چند در سراســر امارات تاکنون تنها بیش از 8000 
مورد ابتال به کووید-19  ثبت شــده اما وابستگى باالى 
اقتصاد این کشور به تجارت جهانى، آن را بیش از سایر 
کشورهاى منطقه در برابر کرونا آسیب پذیر کرده است. 
کاهش شدید قیمت نفت نیز یکى دیگر از دالیلى است 

که رشد اقتصادى امارات را به چالش مى کشد.
«کپیتال اکونومیکس» با اشاره به رکود در بخش مسکن 
دوبى پیش بینى کرده اســت در صــورت تداوم بحران 
کرونا تا تابستان، رشــد اقتصادى امسال دوبى به منفى 
5 تا 6 درصد کاهش دهــد. اکنون میزان بدهى دوبى به 
88/9 میلیارد دالر رسیده که معادل 80 درصد کل تولید 

ناخالص داخلى این شهر است.
دولت امارات در صورت وخیم تر شــدن اوضاع نخواهد 
توانســت بر بحران بدهى دوبى غلبه کند و این مسئله 
روى رتبه اعتبارى دوبى و به دنبال آن روند جذب سرمایه 

خارجى تأثیر بسیار بدى خواهد داشت.

گزارشــى از اتحادیه مســافرتى ایاالت متحده نشان 
مى دهد که یک ســوم کامــل از افرادى کــه بیکار 
شده اند شغلى مرتبط با گردشــگرى داشته اند، که این 
تعــداد 9 برابر تأثیراتى اســت که ایــن صنعت پس از 
حمالت تروریستى 11 سپتامبر با آن دست و پنجه نرم

 کرده است.
این انجمن تخمین مى زند که تا پایان آوریل، هشــت 
میلیون از 24 میلیون شغل مرتبط با گردشگرى و سفر در 

کشور از بین مى روند.
«راجر داو»، رئیــس انجمن مســافرتى آمریکا گفت: 
«حمایــت هاى صورت گرفته شــروع خوبــى بود، اما 

داده ها نشــان مى دهد که هنوز هم مشکالت شدید در 
صنعت گردشگرى آمریکا وجود دارد. ما درخواست کمک 

بیشتر، قوانین سریع تر و انعطاف پذیرى بیشتر داریم.»
براســاس تحلیل هاى اقتصادى، هزینه هاى سفر کل 
هفته گذشــته به 2/9 میلیارد دالر کاهش یافته است. 
(یعنى 85 درصد کمتر از هفتــه اول مارس و 88 درصد 

پایین تر از هفته مشابه در سال 2019 ) .
داده هــاى آمارى نشــان مى دهــد کــه 80 درصد از 
کســانى که پیش از کرونا بــراى ســفر برنامه ریزى 
کرده بودند یا آن برنامــه ها را لغو کرده یــا به تعویق

 انداخته اند.

کرونا کار اقتصاد دوبى را 
یکسره مى کند؟!

کرونا، 9 برابر مخرب تر از
 11 سپتامبر

از بین بردن صدهزار اصله گل 
   نامه نیوز | ژاپن با هدف جلوگیرى از تجمع مردم 
صدهزار اصله گل را قطع کرد تا باعث شیوع غیر مستقیم 
کروناویروس در این کشور نشود. به طور معمول هزاران 
نفر براى دیدن گل ها به شـهر سـاکورا در شـرق توکیو 
مى روند اما امسال مسئولین تصمیم به قطع شاخه هاى 

گل گرفتند تا جذابیتى براى حضور نداشته باشد.

کرونا سران مافیاى ایتالیا را 
خوشحال کرد 

   ایرنـا | ایتالیا چند تن از سـران مافیا را از بیم شیوع 
کرونـا از زنـدان آزاد کرد که انتقـاد مخالفـان را در پى 
داشت.  دولت ایتالیا براى پیشگیرى از شیوع کرونا در 
زندان هاى این کشـور به مقام هاى قضایى اجازه داده 
کسـانى را که کمتر از 18 ماه از حکمشـان باقى مانده 
است، آزاد کنند تا بقیه حبسشان را در بازداشت خانگى 
طى کنند. این اقـدام مخالفت هایى را در پى داشـته و 
«ماتئو سالوینى» رهبر مخالفان دولت آن را «دیوانگى» 

توصیف کرده است./1719 

اعتراض نوه «دیزنى» به 
بیکار شدن کارگران

   صبـا | «ابیگیـل دیزنى»، نـوه «روى دیزنى» از 
تصمیم کمپانـى «والت دیزنـى» مبنى بـر مرخصى 
اجبارى صدها هـزار کارگر کم درآمد شـرکت آن هم 
در شـرایطى که مدیران این کمپانـى میلیون ها دالر 
دسـتمزد مى گیرنـد، حیرت زده شـده اسـت. ابیگیل 
دیزنى نـوه روى دیزنى بـرادر والت دیزنـى نامدار در 
پیامى توییترى نوشت: چه اوضاع بى خودیه؟ بیمارى 
همه گیر جهانى کووید-19 کمپانـى دیزنى را مجبور 
کرده است بخش عمده اى از کسب و کارهاى شرکت، 
از جملـه پارك هـا، اقامتگاه هـا و تولیدات سـرگرمى 
را به طـور موقـت بـه حالـت تعلیـق درآورد. بیش از 
75 درصـد از کارکنان شـرکت دیزنى کـه 223000 
نیـرو دارد در بخش پارك  هـا و تولیـدات کمپانى کار 

مى کنند.»/1720

قدیم ها که براى هم نامه مى نوشتند، به جایى از نوشته شان 
که مى رسیدند از یک عبارت کلیشه اى استفاده مى کردند: 
«اگر از احوال ما مى پرسى، ماللى نیست جز دورى شما...» 
که معنایش این بود اگر همه مشکالت عالم را هم روى ُگرده 
ما ریخته باشند اما تنها غم و غصه مان این است نمى توانیم 

شما را ببینیم.
این نامه نویس ها اگر امروز سر از خاك بر مى داشتند و دور 
از انواع و اقسام ابزارهاى اطالع رسانى عصر نو، مى خواستند 
باز هم بــا اداى دین به قلم و کاغذ بــا یکدیگر نامه نگارى 
کنند، شک نکنید از این عبارت استفاده نمى کردند چون اگر 
مى نوشتند تنها ماللشــان «دورى از شما» است آن وقت 
معنایش این مى شــد که باید «فاصله گذارى اجتماعى» را 
که با کلى سروصدا و دنگ و فنگ خلق شده نادیده بگیرند و 
«دورى» را با «نزدیکى» جا به جا کنند که خب در آن صورت 
معلوم نبود عاقبت دهن کجى به ویروس کرونا ســر از چه 

جهنمى دربیاورد!
القصه که این «فاصله گذارى اجتماعى» هم براى خودش 
به ماجرایى تبدیل شده است. چند روز پیش در گذر از یکى 
از دنج ترین محل هاى رفت و آمد شــهر، چشمم خورد به 
هفت هشــت نفر برادر و خواهر از طبقه سالمندان که چون 
طاقت نیاورده بودند اردیبهشت زیباى اصفهان را با واهمه 
از کووید - 19 تاخت بزنند، دور تا دور هم روى ســکوهاى 
باران خورده این معبر پر درخت و سرسبز نشسته بودند تا در 
کنار هم دمى گل بگویند و گل بشنوند. نشستن در آن محل 
عبور و مرور البد به این علت بوده که رعایت «فاصله گذارى 
اجتماعى» اجازه نمى داده آنها به منــازل هم بروند و براى 
همین آنجا را انتخاب کرده بودند تا هم اطالعیه هاى دولت 
محترم را که به تلویح، همه چیز را عادى اعالم کرده محترم 
شمارند و هم فرصت نرد عشق باختن با اردیبهشت دل انگیز 

را از دست ندهند. 

اما نکته جالب این دورهمى ســالمندانه آن بود که هر هفت 
هشت خواهر و برادر، «فاصله گذارى اجتماعى» را رعایت 
کرده بودند جورى که فاصله هرکدام از آنها از دیگرى، حدود 
2 مترى مى شد. یکى را هم مسئول چاى کرده بودند که ناچار 
بود مثل پیســتون اتومبیل، هى از این طرف به طرف دیگر 

برود، نکند لیوان کسى بدون کافئین بماند.
تا اینجا همه چیز عادى به نظر مــى آمد اما رعایت «فاصله 
گذارى اجتماعى» در این جمع ُمِسنانه(!) یک مشکل ایجاد 
کرده بود؛ مشکلى به نام شنیدن حرف هاى دیگرى. نیست که 
توانایى شنوایى افراد با باال رفتن سنشان کم مى شود، اعضاى 
این جمع هم با همین معضل دســت و پنجه نرم مى کردند 
جورى که هر کدام از آنها مجبور بود براى آنکه منظورش را به 
گوش طرف دیگر برساند، به ُتن صدایش بیافزاید. حاال شما 
تصور کنید اگر فرد نشسته در منتهى الیه سمت راست این 
زمین مستطیلى بخواهد با فرد نشسته در منتهى الیه سمت 
چپ این زمین گپ و گفتى داشته باشد و همزمان، دو نفر دیگر 
هم بخواهند با هم حرف بزنند، آن وقت چه جنجال عجیبى 

به پا خواهد شد.
خالصه که سرتان را درد نیاورم؛ این حقیر به چشم شاهد بود 
عابران پیاده اى را که وقتى از چند مترى آنجا مى گذشتند، 
همه با چشم هاى گرد شــده،  باالتفاق فکر مى کردند یک 
دعواى منطقه اى - خانوادگى(!) در جریان است که هر لحظه 
ممکن است به خون و خونریزى ختم شود. اما آن مسن هاى 
عزیز عین خیالشــان نبود؛ داد و بیداد بود که در آن محدوده 

کوچک سرسبز حکومت مى کرد.
«فاصله گذارى اجتماعى» در کنار همه خوبى هایش، این 
بدى ها را هــم دارد. یا مثًال در یک مورد دیگر، دوســتى با 
طبقه شــغلى کمى پایین، تعریف مى کــرد که وقتى براى 
کارى به اداره اى رفته، کارمند محتــرم آن اداره چنان با او 
برخورد کرده که گویى این دوست عزیز، آبله یا طاعون دارد! 
مى گفت: کارمند فریاد مى زد که «ســمت من نیا، فاصله 

گذارى اجتماعى را رعایت کن!» 
ایشــان به من مى گفت: «مگر رعایــت "فاصله گذارى 
اجتماعى" مترادف با "فاصله گذارى طبقاتى" اســت که 
اینطور با آدم برخورد مى کنند؟! تــازه آن هم آدمى که هم 
ماسک دارد، هم دســتکش، هم ژل!» مى گفت: «حاال به 
فرض که شغل یکى در رده مدیر و دکتر و مهندس نیست؛ 
آدم که هست! یا نکند کرونا گرفتن براى دکتر مهندس ها 
افت دارد یا آنها ایمن از سرایت دادن این ویروس به دیگران 
هستند که در زمانه "فاصله گذارى اجتماعى" با آنها با نهایت 
احترام رفتار مى شود حتى اگر ماسک و دستکش هم نداشته 
باشــند اما با امثال من عین طاعونى ها حتى اگر ماسک و 

دستکش و حتى ژل هم داشته باشیم؟!» 
راستش پاســخى نداشــتم بدهم اال آنکه او را ارجاع بدهم 
به جماعت روشــنفکر فرهیخته اى که بــا علم به اهمیت 
«فاصله گــذارى اجتماعى»، پیاده روى شــانه به شــانه 
روزانه شان ترك نمى شود حتى اگر به قدم زدن چند دقیقه اى 
در «جاده سالمت» ناژاون بگذرد. به این دوست عزیز گفتم 
تو هم مثل آنها شو؛ قید ماسک و دستکش و «فاصله گذارى 
اجتماعى»را بزن و همانطور که کرونا را با «جاده سالمت» به 
ریشخند گرفته اى، قدم به آن وادى بى انتها بگذار؛ چون خدا 
را چه دیده اى؛ همیشه کورســوى امیدى ته این جاده هاى 

بى انتها هست!
صحبت از جاده و معبر و اینها شد، بد نیست از گرفتارى هاى 
«فاصله گذارى اجتماعى» براى یک قشر دیگر این جامعه که 

تا همین دو ماه پیش، پشت دخلشان سرشان به کارشان بودند 
و حاال فعًال آواره کوى و برزن شده اند هم یادى کنیم؛ از قشر 
فست فودى ها. کسانى که کرونا چنان دکانشان را تخته کرده 
که براى گذران زندگى ناچار شده اند یکسره رو سوى فضاى 
مجازى آورند. پشت در بسته یکى از همین مغازه هاى ارائه 
کننده انواع فست فود، نقل به مضمون، بزرگ نوشته شده بود 
چون براى رعایت «فاصله گذارى اجتماعى» ناچاریم تعطیل 
باشیم، به فالن آدرس واتساپ و تلگرام رجوع کنید تا از آن 
طریق غذاى مورد نظرتان را با پیک در هر کجا که خواستید به 
دستتان برسانیم. والبد آن آقاى پیک با هربار این طرف و آن 
طرف رفتن، تا مى تواند همه ویروس هاى نوظهور عالم را از 
سارس و مرس بگیرید تا ابوال و البته کرونا آباد مى کند. اما چه 
فایده؟! اوضاع جورى شده انگار کرونا کنارى لم داده و هاى 
هاى به ریشــمان مى خندد و مى گوید هر کارى از دستتان 
بر مى آید بکنید تا «کووید - 19» نگیرید اما آخرش که چه؛ 

نگیرید هم فکر من فلجتان مى کند!  
■■■

جامعه ما پر است از کســانى که «فاصله گذارى اجتماعى» 
را رعایت مى کنند یا نمى کنند و کرونــا هم کار خودش را 
مى کند. آخرش هــم نفهمیدیم که ایــن «فاصله گذارى 
اجتماعى» مى تواند ما را از شر این ویروس رهایى ببخشد یا 

نه! شاید هم هیچ وقت نفهمیم!
 اما این آخــر کار اجازه بدهید از گرفتــارى «فاصله گذارى 
اجتماعى» براى خودم هم بنویسم. من عاشق بوى کاغذم؛ 

حاال مى خواهد کاغذ روزنامه باشد، مجله باشد یا کتاب. اما 
از شما چه پنهان، ترس از کرونا باعث شده «فاصله گذارى 

اجتماعى» با این اقالم دوست داشتنى را حفظ کنم. 
حقیقتش من از آنهایى هســتم که روزنامه و کتاب و مجله 
را قبل از خواندن بو مى کنم چون عاشق بوى کاغذم. اما از 
آن طرف، از دسته کسانى هم هستم که این روزها کرونا را 
به چشــم مى بینند! مثًال من مى بینم که این ویروس هاى 
میکروســکوپى چگونه البه الى کاغذها خانه کرده اند و 
منتظرند تا من کتاب و مجله و روزنامه را به ســمت بینى ام 
سوق دهم وآنها بر طبل شادانه بکوبند که عجب میزبانى به 
تورمان خورد! به به از این ریه هاى تر و تمیز و پاستوریزه که 

آماده اند تا یکسره سیاهشان کنیم!
خالصه که حاال چند ماه است این فوبیاى کرونایى، من را از 
بوى خوش کاغذ محروم کرده است. البته نه اینکه آن اقالم 
کاغذى را نخرم؛ مى خرم اما دیگــر از بوییدن آنها محروم 
شــده ام و مســبب این را هم فقط و فقط «فاصله گذارى 

اجتماعى» مى دانم! 
کاش این روزهاى خیلى خاص هر چه زودتر به سر مى رسید. 
کاش کرونا مى رفت. کاش سالمندها به جاى آنکه کنار کوچه 
مى نشستند به خانه هاى هم مى رفتند. کاش همه جاده ها 
«سالمت» مى شــد، کاش کارمندها از ترس  کرونا، ارباب 
رجوع را از خود نمى راندند. کاش دوباره شمیم کاغذ، نفس را 

در آغوش مى گرفت. 
کاش هرچه زودتر مى رفتى جناب ویروِس دردسر ساز!

اندر احواالت ما روى موج کووید-19
و «فاصله گذارى 

اجتماعى»!
مهران موسوى خوانسارى
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عادت کرده ایم که با ماسک و دستکش از خانه خارج شویم، سرکار برویم و به 
زندگى یومیه خود بازگردیم. اما بسیارى از ما نتوانسته ایم هنوز با کرونا زندگى 
مسالمت آمیز داشته باشیم. استرس و اختالالت و اضطراب امان خیلى ها را بریده 
و ریتم عملکرد طبیعى انسان را به هم زده است. قرنطینه خانگى و دورکارى هم 
از جمله مواردى است که زندگى قبلى ما را دچار اختالل کرده، مشکل عمده 

بسیارى از ما این روزها خوابیدن است.
البته کم خوابى و بى خوابى تنها متوجه مردم کشــور ما نیست، چنانچه نتایج 
نظرسنجى افکارسنجى عمومى فرانسه نشان داده که 74  درصد از حدود 1000 
بزرگسالى که در آن شرکت کردند، در دوران قرنطینه دچار مشکل بى خوابى 
و کم خوابى هستند. بى خوابى اما علت هاى متعددى دارد، روانشناسان گاهى 
اختالالت خواب را به استرس ربط مى دهند، گاهى به ترس و نگرانى و گاهى 

هم افسردگى.
بســیار پیش آمده که نگرانى از برنامه هاى عقب افتاده شما را مجاب کرده تا 
شــب ها را بیدار بمانید و به آنها فکر کنید. ترس از آینده  نامشخص یکى دیگر 
از عواملى است که منجر به کم خوابى و بى خوابى مى شود. ویروس کرونا هر 
دو این عوامل یعنى ترس و نگرانى را در خواب هاى ما راه داده است. اما براى 
خواب راحت در دوران قرنطینه باید چه کرد؟ رسانه ها در این باره 

پیشنهاداتى دارند.
ورزش کنید

کم خوابى و به هم خوردن ساعت 
بیولوژیک بدن یکى از عواملى 
است که منجر به کاهش 
قدرت سیستم ایمنى بدن 
مى شود. بســیار پیش 

آمده که اختالالت روحى معموًال از پس بى خوابى خود را نمایان مى کنند. پس 
خواب نقشى کلیدى در زندگى شما ایفا مى کند. براى بازگرداندن ریتم طبیعى 
خواب قبل از قرنطینه بهتر است به چند توصیه عمل کنید. اگر تمام ساعت روز 
را خانه نشین هستید، بهتر است براى خسته کردن بدن خود فعالیت هاى فیزیکى 
در خانه انجام دهید. ورزش کردن هاى صبحگاهى یا عصرگاهى مى تواند به 

خوابیدن به موقع شما در شب کمک کند.
تلفن همراه ممنوع

وقت خواب شبانگاهى، گوشى تلفن همراه تان را از خود دور نگه دارید. خواندن 
اخبار شبکه هاى اجتماعى باعث مى شود حجم باالى استرس راهى تختخواب 
شما شود و پاى سئوال مهم «آینده چه خواهد شــد» به خواب و رؤیا شما هم 

کشیده شود.
رژیم غذایى

چاى و قهوه و شکالت سرشار از کافئین هستند و حضور آنها در وعده هاى روزانه 
نقش مهمى در کم خوابى و بى خوابى شــما دارد. سعى کنید به مرور زمان پاى 
آنها را از خوراکى هاى مصرفى در روزمره تان ببرید یا دستکم وقتى به ساعات 
ابتدایى شب نزدیک مى شوید، از آنها کمتر استفاده کنید. شام و ناهارتان را خیلى 
دیر نخورید. خوردن دیرهنگام شام باعث سنگینى معده مى شود و نمى گذارد 
که شما به راحتى بخوابید. اگر در دوران قرنطینه عادت کردید که دیروقت شام 
بخورید، بهتر است این روزها با کم کردن حداقل نیم ساعت از زمان صرف وعده 

شام به ساعت قبلى مصرف شام و ناهار خود بازگردید.
از نورها دورى کنید

نور هاى رنگى کامپیوتر یا گوشى تلفن همراه باعث مى شود مغز شما خوابیدن 
را باور نداشته باشد. براى خواب به محیطى تاریک و بدون نور نیاز دارید که البته 
این روزها کمتر پیدا مى شود. کارشناسان توصیه مى کنند براى خوابیدن محیط 

خود را تاریک یا حتى از چشم بند اســتفاده کنید تا اختاللى در ترشح هورمون 
مالتونین ایجاد نشود.

خواب شب مهمتر از خواب عصر
توجه داشته باشیدکه خواب شبانه روز شما باید بین هفت تا هشت ساعت باشد 
و خوابى براى بدن مفید است که شب هنگام باشد. بنابراین خواب عصرگاهى 
هرچه هم طوالنى باشــد، تأثیر چندانى در فیزیولوژى بدن نخواهد داشــت. 
بنابراین اگر این روزها خودتان را به خواب عصرگاهى عادت داده اید، بهتر است 

آن را فراموش و به خواب شب فکر کنید.
اگر به چرت زدن عادت کرده اید، بهتر است آن را بیشتر از 20 دقیقه طول ندهید، 
زیرا چرت ریتم خواب و بیدارى ما را مختل مى کند، اگر هم به چرت زدن بعد از 
ناهار عادت دارید، بهتر است از این کار خوددارى کنید تا فرایند هضم غذایتان 
به تعویق نیافتد. «ساى کام» توصیه کرده است که زودتر به تختخواب بروید، 
اما فشــار زیاد براى خوابیدن به خودتان وارد نکنید، زیرا نمى توانید به خودتان 

دستور به خوابیدن دهید.
تختخواب را ترك نکنید

یکى از مشــکالتى که معموًال افراد بى خواب یا بدخــواب از آن یاد مى کنند، 
پریدن از خواب در نیمه هاى شب است. بعد از این اتفاق بسیارى خود را به خواب 
مى زنند، به ذهنشان براى خوابیدن فشــار وارد مى کنند، گاهى از تختخواب 
برمى خیزند و چراغ هاى اطرافشان را روشن مى کنند و گاهى هم پیش مى آید 

که خودشان را سرگرم استفاده از تلفن همراه مى کنند.
اما کارشناسان مى گویند این راهکارها به دوباره به خواب رفتن کمک نمى کند. 
آنها مى گویند در چنین مواقعى بهتر است در تختخواب بمانید، چند جرعه آب 
بنوشید و محیط اطراف خود را تاریک نگه دارید. نور رنگى صفحه تلفن همراه 

چنانچه پیش تر هم گفتیم از به خواب رفتن مجدد شما جلوگیرى مى کند.

خودتان را به خواب نزنید!

طبق گفته محققان، ویروس کرونا مى تواند هفته ها در چشم 
بماند و باعث انتقال ویروس به دیگران و گسترش بیمارى 
کووید-19 در بیماران شود. طبق مطالعه جدید دانشمندان 
ایتالیایى در بیمارستان «انستیتو ملى بیمارى هاى عفونى» 
در شــهر رم، بر روى عالئم زنى 65 ساله، پس از بازگشت 
او از شــهر ووهان چین و ابتال به ویــروس کرونا، مطالعه 
کرده اند. وقتى چشــم هاى این زن دچار ورم و التهاب شد، 
پزشــکان تصمیم گرفتند که به طور مکرر از چشــمان او 

نمونه بردارى کنند.
محققان کشف کردند که ویروس کرونا تا مدت 21 روز پس 
از شروع بسترى شدن او در بیمارستان، بر روى نمونه هاى 
چشــمى باقى مانده بود. نتایج تحقیقات این پژوهشگران 
نشان مى دهد مایع چشم بیماران مبتال به ویروس کرونا، 

ممکن است منبع عفونت باشد.
متخصصان ایتالیایى گفته اند که تحقیقات آنها نشان مى دهد 
چشــم نمى تواند مجراى ورودى ویروس کرونا باشد، اما 
ممکن است منبع این بیمارى واگیردار باشد. نویسندگان این 
مقاله علمى مى گویند: «این مطالعات اهمیت تدابیر کنترل 
ویروس، از جمله پرهیز از دست زدن به بینى، دهان و چشم 
و نیز شستشوى مرتب دست ها را برجسته مى کند.» بعضى 
متخصصان به افرادى که از لنز چشــم استفاده مى کنند، 
توصیه کرده اند که براى کاهش خطر ســرایت ویروس از 

طریق چشم به عینک روى بیاورند.

چشم تا هفته ها ناقل 
کروناویروس است

مصرف بســتنى در مــاه مبارك 
رمضــان بعــد از افطــار، ضمن 

تأمین ویتامین هاى ضرورى، 
پروتئیــن و انــرژى در 

بدن، موجب نشــاط و 
شادمانى مى شود.

بستنى سالم قسمتى 
از انرژى، پروتئین مورد 

نیــاز و ویتامین هاى ضرورى 
و مفیــد روزانه بــدن را تأمین 

مــى کنــد و چنانچــه بــدون 
افزودنى هاى غیرمجاز رنگى و از نوع 

پاستوریزه باشد، به دلیل دارا بودن مواد، 
تأمین کننده کلسیم بدن است.

در ماه مبارك رمضان و فاصله زمانى افطار تا 
سحر، استفاده از بســتنى به اندازه یک سهم که 

معادل نصف لیوان است، مجاز و مفید است. با تأکید بر 
اینکه به جاى بستنى مى توان با مصرف ماست میوه اى که از 
مخلوط کردن انواع میوه با ماست کم چربى یخ زده به دست 
مى آید، همه این مواد را با چربى بسیار کمترى وارد بدن کرد.

بســتنى هم مثل ماســت قابلیت نگهدارى باکترى هاى 
پروبیوتیک را دارد که از رشــد باکترى هــاى بیمارى زا در 
روده جلوگیرى مى کند. با توجه به اینکه بستنى ماده غذایى 
خوشــمزه اى اســت که به ویژه در فصول گرم کودکان و 
نوجوانان عالقه  زیادى به مصرف آن دارند توصیه مى شود 
بستنى در رژیم غذایى روزانه کودکان، به ویژه گروهى که 
به اندازه کافى شیر مصرف نمى کنند، قرار گیرد و همچنین 
به دلیل داشــتن ارزش غذایى باال، براى افراد الغرى که 

مى خواهند چاق شوند، خوراکى مفیدى است.
کارشناس تغذیه همچنین معتقدند در برخى موارد از جمله 
پس از جراحى لوزه، که مصرف غذاهاى ســرد، مرطوب با 
طعم مالیم و داراى قوام نرم در روزهــاى اول براى بیمار 
آسان تر و از ایجاد خونریزى هاى بعد از عمل پیشگیرى مى 
کند، مصرف بستنى توصیه مى شود. بستنى از جمله غذاهایى 
است که در برخى افراد موجب حمله میگرنى و با اثرگذارى 
بر روى آزاد شدن سروتونین و نوراپى نفرین موجب انبساط یا 
انقباض عروق مى شوند. همچنین کسانى که از اضافه وزن 
رنج مى برند و افرادى که به بیمارى دیابت نیز مبتال هستند 

باید در مصرف بستنى احتیاط کنند.

فواید خوردن بستنى
 بعد از افطار!

پژوهشگران مؤسسه ملى تحقیقات سالمت و دانشکده 
بهداشت دانشــگاه علوم پزشــکى تهران با توجه به 
تحقیقات انجام شده و مستندات علمى بررسى کرده اند 
که آیا برنجکاران مزارع شالیکارى در معرض ویروس 

کرونا هستند یا خیر. آنها همچنین به این سئوال پاسخ 
داده اند که ویروس کرونا چقدر مى تواند در گل والى 

زنده بماند.
شــالیزارهاى برنج از مزارعى هستند که کشاورزان در 
فصول خاصى در آنها کار مى کنند. برنجکاران معموًال 
مجبور هستند در گل و الى و آب زیاد کار کنند. مطالعه 
مستقیمى در مورد امکان انتقال ویروس کرونا از طریق 
گل و الى شالیزار در دسترس نیست؛ اما مطالعاتى در 
مورد زمان زنده ماندن خانواده ویروس هاى کرونا در 
انواع آب ها مانند آب آشــامیدنى، فاضالب و... وجود 
دارد. از آنجا که در شالیزار نیز از آب استفاده مى شود و در 
ترکیب گل و الى موجود نیز آب وجود دارد تا حدودى 

مى توان از نتایج مطالعات مشابه استفاده کرد.
در چندین مطالعه نشان داده شــده که ویروس هاى 
کرونا توانســته از 10 تا 22 روز در آب زنده بمانند. نوع 

ویروس کرونــا، نوع آب، دما و خاصیت اســیدى آب، 
مقدار مواد شیمیایى موجود در پســاب و حضور سایر 
میکروارگانیسم ها (موجودات ریز زنده) در آب از عوامل 
تأثیرگذار بر مدت زمان بقاى ویروس ها بودند. عالوه بر 
این، در پساب ها ممکن است مواد آنتى ویروس (موادى 
که باعث از بین رفتن ویروس مى شوند) وجود داشته 
باشند و بر زمان بقاى ویروس کرونا تأثیرگذار باشند. با 
این حال طبق مطالعات، با توجــه به ترکیبات موجود 
در فاضالب یا پساب، ممکن اســت مدت زمان بقاى 

ویروس دو تا چهار روز باشد.
اگرچه تاکنون اطالعاتى مبنى بر انتقال ویروس کروناى 
جدید از طریق گل و الى موجود در شالیزارها یا تماس 
با آب آلوده گزارش نشده است، توصیه مى شود به دلیل 
وجود ویروس کروناى جدید، امنیت زیستى در مزارع 

جدى گرفته شود. 

دکتر پیام طبرسى، عضو هیئت علمى دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشــتى در خصوص پیش بینى رفتار 
ویروس کرونا در آینده، اظهار کرد: براى پاسخ به این 
سئوال مى توان به رفتار دو ویروس مشابه این ویروس 
یعنى سارس و مرس اشاره کرد که درصد کشندگى 

هر دو از کووید- 19 باالتر بود.
وى ادامه داد: به عنوان نمونه ویروس ســارس بعد از 
ایجاد یک اپیدمى نســبى در دنیا، خیلى سریع و بعد 
از حدود شش یا هفت ماه محو شد و تا امروز گزارش 
جدیدى از آن نداریم. بنابراین یک احتمال این است 
که ویروس کووید- 19 نیز مانند سارس خودبه خود 

محو شود.
این متخصص عفونى با اشاره به ویروس مشابه مرس 
که در عربستان شروع شد، گفت: این ویروس نیز در 
ابتدا یک اپیدمى وسیع ایجاد کرد ولى االن و بعد از چند 
ســال موارد تک گیر از آن گزارش مى شود. بنابراین 
ســناریوى بعدى در رابطه با کروناویــروس جدید 

اینگونه است.

وى ادامه داد: سناریوى بعدى این است که کووید- 19 
مانند ویروس آنفلوآنزا در طبیعت باقى مانده و انتقال 
فرد به فرد آن در طول سالیان آینده ادامه داشته باشد.

به گفته این متخصــص عفونى، در علم پزشــکى 
همواره باید بدترین فرضیه ها را در نظر داشته باشیم 
تا مانند این ویروس جدید غافلگیر نشویم. به عبارت 
دیگر اطالعات اول منتشر شده از چین یک بیمارى 
خفیف را گزارش مى کرد، ولى بعد که ظاهر شد دیدیم 
که خیلى هم خفیف نبوده و یک بیمارى با کشندگى 
باال بوده و میزان مرگ و میــر آن 10 برابر باالتر از 

آنفلوآنزاست.
دکتر طبرســى با تأکید بر اینکه رفتارهاى بهداشتى 
آموزش داده شده و شکل گرفته در طى این دو ماه باید 
ادامه داشته باشد، گفت: به عبارت دیگر طرح فاصله 
گذارى اجتماعى به خصوص االن که کسب و کارها 
شروع شده و طى آن هجوم و ازدحام جمعیت در برخى 
مراکز دیده مى شــود، باید بیش از پیش توسط مردم 

رعایت شود.

مصرف آناناس خطرناك نیســت و به رشــد جنین کمک مى کند اما 
اســیدهاى موجود در آناناس ممکن اســت باعث ســوزش سردل یا 
ریفالکس شــود. براى جلوگیرى از این عوارض جانبى بهتر است این 

میوه را به مقدار مناسب و متعادل بخورید.
در سه ماهه اول باردارى از مصرف آناناس خوددارى کنید. در طول سه 
ماهه دوم مى توانید حدود 50 تا 100 گرم آناناس در هفته میل کنید. در 
سه ماهه سوم شما مى توانید روزانه حدود 250 گرم آناناس مصرف کنید.

آناناس زنان را مى کشد؟
طبق نتایج مطالعه اخیر، مصرف روزانه گــردو موجب تکثیر باکترى هاى خوب روده مى شــود و به اصالح برخى از 

فاکتورهاى پرخطر بیمارى قلبى نیز کمک مى کند.
محققان دریافتند در کســانى که گردو مصرف مى کنند باکترى هاى مفید روده به مراتب بیشــتر است. بعضى از این

 باکترى ها از الیه درونى روده حفاظت مى کند و موجب بهبود فشارخون مى شود.
نتایج مطالعه جدید نشان مى دهد تغییر در میکروبیوم هاى روده براى سالمت قلب مفید است که ناشى از خوردن گردو 

است.
گردو سرشار از اسیدهاى چرب، ترکیبات بیواکتیو و فیبر است که بسیار براى سالمت باکترى هاى روده خوب است.

خشکبار مفید براى سالمت روده و قلب 

3 سناریو از رفتار احتمالى کروناویروس در آینده

محققان دانشگاه شــیکاگو واقع در آمریکا دریافتند 
مناســب ترین پارچه براى ســاخت ماسک خانگى 
اســتفاده از یک الیه پارچه از جنس کتان (پنبه) به 
همراه یک الیــه پارچه از جنس ابریشــم طبیعى یا 
شــیفون (نوعى ابریشم مصنوعى) اســت. کارایى 
ماسک هایى که با این نوع پارچه تهیه مى شوند،  مشابه 

ماسک هاى N 95 است.
بر اساس این تحقیقات ماســکى که با استفاده از این 
پارچه ها و با ابعاد و دوخت مناسب تولید شده باشد،  قادر 

است ذرات معلق در هوا را به نحو مطلوب فیلتر کند.
به گفته محققان پارچه اى مانند کتان که داراى بافت 
فشرده اى است، عملکردى مانند یک سد فیزیکى دارد؛ 
در حالى که ابریشم طبیعى یا انواعى از پارچه شیفون به 
دلیل داشتن بار الکتریکى استاتیک، عملکردى مانند 
یک مانع الکترواستاتیکى دارند. عالوه بر این، دوخت 
ماســک به گونه اى که فاصله آن با پوســت صورت 
در تمام نقاط به حداقل برســد، تأثیر قابل توجهى در 

افزایش کارایى ماسک هاى خانگى دارد.

چه نوع پارچه اى کارآیى ماسک N95 را دارد؟

مدت زمان زنده ماندن کرونا در گل والى

یک متخصص غدد درباره علل تعریق دست و پا و روش 
درمانى آن توضیح داد. شاداب صالح پور اظهار کرد: این 
نوع عارضه در تمام سنین دیده مى شود ولى در نوجوانان 

به دلیل استرس زیادى که دارند بیشتر اتفاق مى افتد.
او با اشاره به اینکه اســترس به دالیل مختلفى براى 

نوجوانان ایجاد مى شــود، ادامه داد: عرق کردن کف 
دست از کودکى شروع مى شود و در دوران بلوغ شدت 
مى گیرد و در جوانى با استرس هاى این دوران به اوج 

خود مى رسد.
صالح پور درباره علل این نوع عارضه بیان کرد: مهمترین 
و اصلى تریــن علل این عارضه مشــکالت هورمونى 
و غددى اســت البته ارث و ژنتیک هم در این عارضه 
دخالت دارد و همیشــه نارســایى تیروئیدى، علت آن 

نیست اما مى تواند به دلیل پرکارى تیروئید هم باشد.
متخصص غدد درباره نشــانه ها و عالئم عرق کردن 
گفت: بارزترین نشــانه و عالئم این نوع عارضه عرق 
کردن شدید کف دست است که حتى به صورت قطرات 
آب ظاهر مى شود، ممکن است عالئم ابتدایى در دوران 
نوزادى ظاهر شــود و ثانویه آن در جوانى و حتى پیرى 
اتفاق خواهد افتاد همچنین عالئمى مانند بزرگى غدد 
لنفاوى و  کاهش وزن هم  در این عارضه محتمل است.

او در ادامه متذکر شد: عالئمى که در دوران نوزادى دیده 
مى شود ممکن اســت به دلیل انتقال کروموزوم هاى 
ارثى ایجاد شده باشد، نوع ثانویه هم که در سنین باالتر 
بروز مى کند، مى تواند به دلیل ترشحات غده هیپوفیز و 
تیروئید باشد، البته ممکن اســت با وجود این نشانه ها 
فرد حتى به بیمارى هایى نظیر دیابت، تومور و نقرس 

مبتال شود.
صالح پور درباره درمان عارضه عرق کردن دست و پا 
بیان کرد: در ابتدا اگر تعرق دست و پا  بار ها تکرار شود 
فرد باید فوراً به پزشک مراجعه کند تا تشخیص درست 
داده شــود و درمان صورت بگیرد، البته معموًال درمان 
قطعى وجود ندارد و فرد باید زمینه استرس را شناسایى و 
شدت آن را کم کند، در این شرایط گاهى به طور خود به 
خودى این عارضه از بین مى رود البته  در صورت بهبود 
نیافتن این عارضه پزشک دست به جراحى مى زند اما 

این مورد کم پیش مى آید.

چطور از شر عرق کردن دست و پا خالص شویم؟

افراد باید با حرکات افقى ساده و با نگهداشتن مسواك 
در حالت 45 درجه دندان هایشان را مسواك بزنند. افراد 
حتماً از مسواك زدن شدید دندان هایشان اجتناب کنند 
و مســواك را مانند یک مداد در دستانشان  نگه دارند. 
این روش ساده در حفظ سالمت لثه ها هم بسیار مؤثر 

خواهد بود.
 نکته ظریفى در مســواك زدن بعد از خوردن شیرینى 

و نوشیدنى هاى شــیرین وجود دارد. معموًال مسواك 
زدن براى هر فــردى بایــد دو دقیقه زمــان ببرد تا

 باکترى هاى موجود در غذا که اسید تولید مى کنند از 
بین بروند. بنابراین اگر فرد چنــد دقیقه بعد از خوردن 
شیرینى مسواك بزند، اسید از قبل میناى دندان شما را 
خراب کرده است. آسان ترین، مؤثرترین و ایمن ترین 

روش براى دندان ها مسواك زدن اصولى است.

دریافتندبهترین روش براى مسواك زدن آمریکا در واقع شــیکاگو دانشگاه بهنحومطلوبفیلترکند.محققان را هوا استذراتمعلقدر
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گ

رنج مى برند و افرادى که به بیمارى دیابت نیز مبتال هستند
باید در مصرف بستنى احتیاط کنند.

ى در 

مــاه مبارك 
طــار، ضمن 

ضرورى، 
 در

ورى
 تأمین 

 بــدون
ى و از نوع

ا بودن مواد، 
ت.

ه زمانى افطار تا 



دعاى روز سوم ماه مبارك رمضان:
فاَههِ َوالتَّْمویِه َواْجَعْل لى  اَللّـُهمَّ اْرُزْقنى فیِه الذِّْهَن َوالتَّْنبیَه َوباِعْدنى فیِه ِمَن السَّ

نَصیبًا ِمْن ُکلِّ َخْیر ُتْنِزُل فیِه، بُِجوِدَك یا اَْجَوَد اْالَْجَودیَن.
خدایا! روزِي من قرار ده در این روز، تیزهوشى و بیدارى و دورم گردان 
در آن از بى خردى و اشتباه کارى و مقرّر فرما برایم بهره اى  از هر خیرى 

که در آن نازل گردانى، به جود و کرمت، اى بخشنده ترین بخشندگان! 

اســاس دیــن ، شــناخت خداونــد اســت و کمــال شــناخت او، تصدیــق بــه 
وجود اوســت و کمال تصدیق به وجــود او، یکتا و یگانه دانســتن اوســت و 
کمــال اعتقاد بــه یکتایى و یگانگى او، پرســتش اوســت. دور از هر شــائبه 
و آمیــزه اى و پرســتش او زمانــى از هــر شــائبه و آمیــزه اى پاك باشــد 
کــه از ذات او، نفــى هر صفت شــود زیرا هر صفتــى گواه بر این اســت که 
غیــر از موصــوف خود اســت و هــر موصوفــى ، گــواه بــر این اســت که 

موال على (ع)غیر از صفت خود است .

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید.

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شــرح فوق را از طریق سایتهاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز چهارشنبه مورخ 1399/02/24 به نشانى: جاده اصفهان- زیار-روستاى دشتى-امور برق منطقه 9 اصفهان-

دبیرخانه ، تحویل نمایند.به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34121611-031 اداره مالى امور برق منطقه 9 و جهت آگاهى بیشتر در 
مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 34121633-031 اداره مهندسى و نظارت امور برق 

منطقه 9 تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شد ه است.

  http://www. eepdc.ir ارائه تاییدیه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت*
جهت به روز رسانى مدارك ثبتى الزامى است. (در صورت هرگونه سئوال با شماره تلفن: 32241153 آقاى امیرانى 

تماس حاصل فرمایید)
*شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند،در غیر اینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

*حضور پیشنهاددهندگان( هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
*به مدارك،پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

*سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى همزمان با
 ارزیابى(فشرده) یک مرحله اى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهانروابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

تاریخ توزیع موضوع مناقصهشماره مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مبلغ تضمینمناقصه

9914015

نیرورسانى و برق 
رسانى در محدوده امور 
برق منطقه 9 و بخش 
جرقویه علیا و سفلى 

شامل سه بسته

1399/02/081399/02/141399/02/241399/02/30 1,913,000,000

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور

سازمان فرهنگى،اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر در نظر دارد به استناد مصوبات شماره هاى 
2774/ش مورخ 1398/11/20 و 2958/ش مورخ 1398/12/13 موارد زیر را از طریق مزایده عمومى 

به صورت اجاره به اشخاص حقیقى یا حقوقى به مدت دوسال واگذار نماید.
1-اجاره ماهانه محدوده فضاى یک عدد تابلوى تبلیغاتى واقع در رفوژ وسط بلوار عالمه مجلسى 

2-اجاره ماهانه کافى کتاب واقع در فرهنگسراى ادب و هنر گلدیس
متقاضیان میتوانند تا  آخر وقت ادارى روز چهارشــنبه مورخ 1399/02/24 براى دریافت اسناد 
مزایده به امور قراردادهاى سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شاهین شهر مراجعه و تا پایان وقت 
ادارى روز پنج شنبه مورخ1399/02/25 پیشنهادهاى خودرا تحویل دبیرخانه حراست شهردارى 

شاهین شهر نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید.
م.الف:820113

آگهى مزایده عمومى نوبت دوم

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهرروابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

چاپ اول


