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واقعیاتى که 
درباره موز 
نمى  دانستید

2  اصفهانى به هیأت رئیسه مجلس راه یافتند
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قالیباف پایین تر از 
الریجانى ایستاد 

چرا داس ابزار قتل 
«رومینا» شد؟

کرونا 
از طریق بهبودیافتگان 

منتقل نمى شود پیدا شدن جسد 5
در محدوده 
سى و سه پل

موز عالوه بر شکل متفاوتش ویژگى هاى جالب 
دیگرى هم دارد که ممکن است شما را شگفت زده 

کند. در این مطلب با آنها آشنا مى شوید.
همه ما مى دانیم که موز حاوى مقدار زیادى پتاسیم 
است که براى عملکرد بدن بسیار مفید است. اما ...

جسد مرد 35 ساله اى بعد از چهار روز تجسس، 
روز پنجشنبه حوالى سى و ســه پل در رودخانه 

زاینده رود کشف شد.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: از چهار روز منتهى 
به روز پنجشــنبه در پى اطالع شهروندان مبنى 
بر مشــاهده جنازه فردى در زاینده رود تجسس 
غواصان ایستگاه شماره یک آتش نشانى براى 

یافتن وى آغاز شد.
فرهاد کاوه آهنگران افزود: غواصان ســازمان 

صبح روز پنجشنبه...
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طلسم 8 ساله شکست

محبوبیت مى خواهى؟ یار استرا شو!
 بعد از منتفى شدن بازگشت استرا به اســتقالل، هر کدام از مدیران وقت این 
باشگاه که مى دانســتند او چه محبوبیتى در میان هواداران این تیم دارد، بارها 
مدعى شدند که خودشان به شدت به دنبال حفظ او بودند اما یکى دو نفر دیگر 
از مدیران اجازه ندادند این اتفاق بیافتد. مثًال در همان روزها که مذاکرات بین 
استقاللى ها و استراماچونى در جریان بود، على فتح ا...  زاده هم به هیئت مدیره 

این باشگاه پیوست اما شایعه شد که...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مراقب تبلیغات 
سایت هاى 

قمار و شرط بندى 
باشید

شهردار: در پى رونق بخشى به میدان امام على (ع) هستیم
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رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملى و سازمان یافته پلیس فتا 
ناجا به شهروندان در خصوص وعده ها و تبلیغات وسوسه 
انگیز سایت هاى قمار و شرط بندى اینترنتى هشدار داد.

ســرهنگ مصطفى نوروزى ادامــه داد: در واقع بازنده 
اصلى فعالیت این ســایت ها اعضاى آنها بوده و برنده 
اصلى، گردانندگان این ســایت ها هستند و همیشه به 
این گونه بوده که گردانندگان این سایت ها اجازه فعالیت 
با مبالغ پایین را به اعضــا مى دهند و پس از جلب توجه 
و تطمیع طعمه هاى خود، فرد بــا مبالغ باالترى خود را 
درگیر فعالیت در این سایت ها مى کند و با از دست دادن 
ســرمایه خود اقدام به ادامه روند براى جبران باخت ها 

مى کند  غافل از اینکه فعالیت بیشتر در سایت هاى قمار 
و شــرط بندى منجر به فرو رفتن بیشتر در مرداب این 

سایت ها مى شود.
وى بیان کرد: در برخى از ســایت ها اکثر بازى ها داراى 
تقلب هایى به نفع گردانندگان بوده و گاهى اوقات افراد با 
ربات هاى طراحى شده بازى مى کنند و در برخى دیگر نیز 
با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در سایت هاى قمار در 
صورت برنده شدن تضمینى براى پرداخت مبالغ اعالمى 
به اعضا وجود ندارد و بســیارى از شکات این پرونده ها 
در خصوص مسدود سازى اکانت هاى خود پس از برنده 

شدن مبالغ کالن دادخواهى مى کنند.

دبیر کل فدراســیون صادرات انرژى درباره مزیت هاى 
صادراتى برق ایران اظهار کرد: ابتدا اینکه کشــورهاى 
منطقه و همسایه مزایاى گاز طبیعى کشور ما را ندارند، 
بنابراین به دلیل وفور سوخت نیروگاهى در ایران تمایل 
دارند برق مورد نیــاز خود را از ما تأمیــن کنند، یکى از 
کشــورهایى که وابستگى بیشــترى به برق ایران دارد 

کشور عراق است.
حمیدرضا صالحى افزود: بازار صادرات برق ایران فقط 
عراق نیست و مى توانیم به 15 کشور همسایه صادرات 
برق داشته باشیم و حتى برنامه ریزى کنیم که به اقصى 
نقاط جهان برق ارســال کنیم.  وى در ادامه تأکید کرد: 

مثًال پاکستان به ازاى 200 میلیون نفر جمعیت فقط 35 
هزار مگاوات برق دارد، در حالى که ما در ازاى 80 میلیون 
نفر 80 هزار مگاوات برق داریم، این ارقام نشان مى دهد 
پاکستان هم مى تواند یک مشترى بالقوه براى ما باشد، در 

این بین نیاز برق افغانستان نیز قابل تأمل است. 
صالحى در ادامه با بیان اینکه ما باید شبکه انتقال برق را به 
کشورهاى شرق، غرب و شمال توسعه دهیم، خاطرنشان 
کرد: مى توانیم در تابســتان برق ارزان را وارد کنیم، نه 
اینکه خودمان سوخت گران را تبدیل به برق کنیم و در 
زمستان که برق اضافه داریم به دیگر کشورها از جمله 

کشورهاى اروپاى شمالى برق بفرستیم.

مراقب تبلیغات سایت هاى 
قمار و شرط بندى باشید

آیا منطقه به محاصره 
دکل هاى ایران در مى آید؟

درگذشت اولین پرستار 
در هرمزگان

«آرزو باهــو»، پرســتار و مدافع    ایسنا|
سالمت بیمارســتان کودکان بندرعباس به دلیل 
ابتال به بیمارى کووید- 19 درگذشت. باهو به دلیل 
بروز عارضه ریوى در شامگاه چهارشنبه 7 خرداد 99 
به شهادت رسید. وى اصالتاً اهل فین هرمزگان و از 
پرستاران مطرح و نمونه این استان بود که در چندین 
دوره مختلف به عنوان پرستار نمونه در عرصه ملى 

انتخاب شده بود.

تنباکو با طعم گیالس!
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم    مهر |
پزشکى شهید بهشتى، با اشاره به ترفندهاى صنایع 
دخانى براى جذب مشترى، نسبت به استفاده از طعم 
دهنده هاى جذاب و اســانس هاى خاص در مواد 
دخانى هشدار داد. غالمرضا حیدرى گفت: استفاده 
از طعم دهنده هاى جذاب و اسانس هاى خاص که 
براى استفاده جوانان در تنباکو و محصوالت نیکوتین 
به کار مى رود، مانند انواع طعم هاى گیالس، آدامس 
بادکنکى و آب نبات که عاملى است براى ترغیب 
جوانان به مصرف، باعث مى شود که افراد خطرات 
مربوط به سالمت را دســتکم بگیرند. وى افزود: 
طرح هاى براق و محصوالت جذاب که حمل آنها 
نیز بسیار آسان بوده از دیگر ترفندهاى فریبکارانه 

محصوالت دخانى است./1974

میانگین سن اعتیاد زنان 
  ایرنا | مدیرکل جمعیت احیاى انســانى 
کنگره 60، میانگین سن اعتیاد زنان را 35 سال عنوان 
کرد و گفت: نگاه منفى جامعه به زنان معتاد عامل 
سخت شدن دوران ترك مواد مخدر و درمان آنان 
است. حسین دژاکام گفت: نکته حایز اهمیت در مورد 
زنان اینکه زمانى به ما براى درمان مراجعه مى کنند 
که سال هاى زیادى از اعتیاد آنان مى گذرد به عنوان 
مثال دخترى که در جمع پدر و مادر معتاد بزرگ شده 
به دلیل تجویز دارویى مواد مخدر از سنین پایین به 
چنگال اعتیاد افتاده و وقتى بــراى درمان مراجعه 

مى کنند که سال ها گذشته است./1975

تثبیت تاریخ کنکور
  میزان | وزیر علوم، تحقیقات و فناورى در 
پاسخ به برخى شایعه ها مبنى بر احتمال تغییر زمان 
برگزارى آزمون سراسرى که قرار است 31 مرداد ماه 
سال جارى برگزار شود، تأکید کرد: تاریخ برگزارى 
آزمون سراسرى قطعى شده است و تغییر نخواهد 
کرد. غالمى تصریح کرد: طبق همین برنامه ریزى 
انجام شده نتایج کنکور 99 در نهایت اواخر شهریور 

ماه سال جارى اعالم خواهد شد./1976

بهترین جا براى خودکشى!
   خبر آنالین | وزیــر تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعى دستور پیگیرى و حل سریع مشکل فردى 
را داد که روز چهارشنبه هفته پیش قصد داشت با 
باالرفتن از یکى از ساختمان هاى وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى اقدام به اعتراض و خودکشى کند که 
با حضور نیروى آتش نشانى و هوشیارى مسئوالن 
وزارتخانه نجات یافت. حامد شمس، رئیس مرکز 
روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت تعاون،کار 
و رفــاه اجتماعــى در این خصــوص در صفحه 
شخصى اش نوشــت: «فردى به دلیل مشکالت 
پیش آمده در حوزه کارى  قصد داشت با باالرفتن از 
یکى از ساختمان هاى وزارت کار اقدام به خودکشى 

کند که خوشبختانه منصرف شد.» 

زندانى مخترع
  میزان | یکى از زندانیــان زندان مرکزى 
اردبیل موفق به تولید دستگاه نقشه خوان براى بافت 
انواع قالى شد. از مزایاى این دستگاه نقشه خوان، 
ســرعت عمل باال با ضریب خطاى صفر است. با 
دستگاه مذکور افراد مبتدى نیز قادر به اشتغال در 

کارگاه هاى قالی بافى هستند.

تصرف 12 ساله
 40 خانه سازمانى!

  روزنامه اعتماد | محمدجــواد ابطحــى، 
نماینده سابق اصولگراى خمینى شهر که به مجلس 
یازدهــم راه نیافت، گفــت: «برخــى نمایندگان، 
خانه هاى ســازمانى مجلــس را تحویــل ندادند و 
درنهایت به صورت قســطى و با قیمت اندك آن را 
تصرف کردند.» البته منظور ابطحى از «نمایندگان»، 
نه نمایندگان دوره دهم، بلکه نمایندگانى است که در 
مجلس اصولگراى هفتم عضویت داشتند. ابطحى با 
اشاره به «در به درى  خود و تعدادى از دیگر وکالى 
ملت در روزهاى نخســت مجلس هشــتم» گفته 
درحالى آنها ناچار به ســکونت در هتل و مسافرخانه 
بودند که آن دســته از «نماینــدگان مجلس هفتم 
که براى مجلس هشــتم رأى نیــاورده بودند، خانه 
ســازمانى مجلس را تخلیه نمى کردند». ابطحى به 
«40 واحد خانه ســازمانى مجلس در مساحت 300 
تا 350 متر در سعادت آباد» اشــاره کرده که به گفته 
او، قیمت کنونى شــان «حداقــل ده میلیارد تومان

 است»./1973

از سوریه خارج نمى شویم
یک منبع مطلــع در دبیرخانه    خبرفورى |
شــوراى عالى امنیت ملى نقل قول منتشــر شده از 
دریابان شمخانى درباره خروج نیروهاى ایران از سوریه 
را تکذیب کرد. وى اظهار کرد: دبیر شوراى عالى امنیت 
ملى هیچگونه مصاحبه اى با رســانه هاى داخلى و 
خارجى نداشته اند و به طور قطع انتشار اخبار جعلى از 
این دست با اغراض خاص و با رویکرد تضعیف اقتدار 
منطقه اى جمهورى اسالمى ایران تولید و منتشر مى 
شود. گفتنى است طى چند روز گذشته خبرى در برخى 
گروه هاى غیر رسمى تلگرامى و شبکه هاى اجتماعى 
منتشر شده که طى آن از قول دبیر شوراى عالى امنیت 
ملى اعالم شده که: «صالح بر این شد که از سوریه 
خارج شویم، چون هم به نفع مردم ایران و هم مردم 

سوریه است.»

کرونا کرونا!
  ایسنا| روز پنج شــنبه بعد از آنکه سیدرضا 
تقوى، رئیس ســنى مجلس نام قالیباف را به عنوان 
رئیس مجلس شوراى اســالمى در سال اول دوره 
یازدهم قرائت کرد، تعدادى از منتخبان دور صندلى 
قالیباف جمع شده و به او تبریک گفتند. از جمله این 
افراد حمیدرضا حاجى بابایــى، رقیب قالیباف براى 
احراز پست ریاست بود که پیش از انتخابات انصراف 
داد. قالیباف در حالى با حاجــى بابایى خوش و بش 
مى کرد که حاجى بابایى براى تبریک او را بغل کرده 

بود و امیرآبادى فریاد کرونا کرونا را سر داد.

رقبا به هم رسیدند
با بــه ریاســت رســیدن    دیده بان ایران|
محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه، حجت 
االسالم حسن روحانى جلســه بعدى سران قوا را با 
حضور ابراهیم رئیسى و محمدباقر قالیباف رؤساى 
دو قوه مقننه و قضاییه برگــزار خواهد کرد. این دو 
در انتخابات ریاست جمهورى ســال 96 به عنوان 
رقباى سرسخت حسن روحانى شناخته مى شدند که 
قالیباف در نهایت و با دلخورى به نفع ابراهیم رئیسى 

از انتخابات کنار کشید.

پاى «رومینا» به هیئت دولت 
باز شد

  ایمنا| معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خانواده گفت: در هیئت دولت درباره جنایت «رومینا» 
صحبت کردم. معصومه ابتکار با انتشار یک پیام در 
صفحه توییتر خود نوشــت: «در هیئت دولت درباره 
جنایت رومینا صحبت و درخواســت کردم تسریع و 
اولویت براى نوبت الیحه تأمین امنیت زنان انجام 
شود. در پاسخ به درخواســت خانم جنیدى نیز آقاى 
جهانگیرى دستور بررســى خارج از نوبت الیحه در 
کمیسیون را صادر کردند. آماده ایم تا در هفته آینده 

(جارى) در کمیسیون لوایح مطرح شود.» 

خبرخوان

قتل «رومینا» دختر نوجوان تالشــى به دست 
پدر، «چرا»  ها و «اگر» هاى زیادى را درجامعه 
برانگیخته و از جنبه هاى مختلف به این جنایت، 
پرداخته مى شود.  داستان را اما از زاویه دیگر هم 
مى توان دیــد. پدر رومینا چرا دختــر نوجوان را 
کشته؟ چون خود را «مالک» او مى دانسته است!

37 ســال از پخش سریال «افســانه سلطان و 
شبان» مى گذرد و هنوز برخى از دیالوگ هاى آن 
ورد زبان هاست و ضرب المثل شده است. از جمله 
آنجا که سلطان با بازى زیباى مهدى هاشمى در 
جلد شــبانى مى رود که به جاى او به قصر رفته 
بود تا مشمول تقدیرى شــود که در خواب دیده 
بود. روزى از سر گرسنگى سراغ مرغ هاى یک 
روســتایى مى رود و دلى از عزا درمى آورد. وقتى 
احســاس دســتُبرد به مال دیگرى به او چنگ 
مى زند خود را اینگونه دلدارى مى دهد: «خوردیم 
که خوردیم، مال خودمان را خوردیم!» یعنى ما 
سلطان ایم و صاحب و مالک جان و مال رعیت و 
این مرغ ها هم در زمره اموال ماست و همان گونه 
که در قصــر مى خوردیم در جامــه چوپان نیز 

مى توانیم خورد!
رضا اشرفى هنوز حرفى نزده اما مهمترین دفاع و 
توضیح پدر رومینا مى تواند این باشد که «ُکشتیم 
که ُکشــتیم. دختر خودمان را ُکشــتیم!» نگاه 
مالکیتى به ســلطان اجازه مى دهد جان و مال 
رعیت را بستاند. نگاه مالکیتى هم به پدرى مانند 

رضا اشرفى اجازه مى دهد دختر خود را بکشد.
اتفاقًا این کار حاصل جنون آنــى نبوده چرا که 
به گواه مادر رومینا بارها دخترشــان را تهدید و 
حتى توصیه به خودکشــى کرده بود. اگر بحث 
صرفاً  «غیرتى» بود على القاعده باید سراغ پسر 
مى رفت. اما نرفت. چرا؟ چــون خود را مالک او 
نمى دانست و از پلیس کمک خواست. در حالى 
که مشخص بود کجاست. دختر خود را اما «ِملک 
ِطلِق» خود مى دانسته که دست خود را به خون او 

آغشته است./1971

ُکشتیم که ُکشتیم
 دختر خودمان را ُکشتیم!

   مهرداد خدیر / عصر ایران |

اولین انتخابات هیئت رئیسه مجلس یازدهم روز پنج شنبه 
برگزار شد و ریاست آن هم مشخص شد اما بد نیست نگاهى 
کنیم به آراء رئیس مجلس یازدهم در مقایســه با ده دوره 

پیش از این.
از خرداد 58 و اولین هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى 
40 سال مى گذرد، هرچند مجلس 11 بار شاهد حضور افراد 
مختلف در قد و قامت نمایندگى بود اما تعداد رؤسایش آنقدر 
هم تنوع نداشــت در همه این 11 دوره شــش نفر سکان 
هدایت قوه مقننه را به دست گرفتند. در میان رؤساى مجلس 
على الریجانى با 12 سال ریاست بر مجلس رکورددار است و 

بعد از آن آیت ا... هاشمى رفسنجانى در رتبه دوم قرار دارد.
با برگزارى اولین انتخابات هیئت رئیســه مجلس یازدهم 
و قرار گرفتن قالیباف به عنوان ششمین رئیس قوه مقننه 
نگاهى گذرا به میزان آراء رؤساى مجلس تا کنون  انداختیم 
که در این میان الریجانى با 237 رأى در مجلس هاى هشتم 
و دهم بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است و پس از 
آن محمدباقر قالیباف با 230 رأى در رتبه دوم قرار دارد. البته 
اگر قرار باشد درصد را در نظر بگیریم هاشمى رفسنجانى 
با کســب 95 درصد آراء در مجلس دوم همچنان پیشتاز

 است./1972

سپاه حامى مجلس یازدهم استقالیباف پایین تر از الریجانى ایستاد 
فرمانده کل سپاه پاســداران گفت: جمهورى اسالمى 
صاحب اراده  است، در برابر هیچ دشمنى کرنش نمى کنیم 
و عقب نمى نشینیم، پیشروى ذات کار ماست، دفاع منطق 
ما در جنگ است اما دفاع به مفهوم انفعال در برابر دشمن 
نیســت، عملیات و تاکتیک ما تهاجمى است و این را در 

میدان نشان دادیم.
سرلشکر سالمى با اشاره به عجز دشمنان انقالب اسالمى 
در برابر ویروس کرونا تأکید کرد: امروز در شرایط سخت 
که قدرت ها در برابر کرونا نتوانستند نمایش آبرومندى 
داشــته باشــند اما ملت ایران بیمارى را مهار مى کند و 
مجلس یازدهم که مجلسى انقالبى و استکبارستیز است 
را با نشاط و شور انقالبى افتتاح و این مجلس نقطه آغاز 
یک جهش جدید مى شــود.  وى افزود: اعتماد به نفس 
قوى داریم، رهبر معظم انقالب این اعتماد را به ما تعلیم 

داده اســت ایشــان رهبرى دوراندیش، دشمن شناس 
و الهام یافته از وحى هســتند که با اتکا به ایشان راه را 

پیش مى بریم.
فرمانده کل سپاه تأکید کرد: حرف ما با عمل هیچ تفاوتى 
ندارد، هیچ وعده بى عملى نداریــم. امروز ملت ایران در 
اوج عزت و کرامت قرار دارد این در حالى است که دشمن 
اضطراب سیاســى دارد اما در ایران در اوج سخت ترین 
شرایط انتخابات با شــکوه برگزار شد و در بستر آرامش 
و امنیت افتتاح یک مجلس انقالبى را شاهد بودیم، این 
مجلس با نشــاط و انقالبى با روحیه استکبارستیزى به 
پیش خواهد رفت و ما هم حامى آنها هستیم به ملت اعالم 
مى کنیم ما پیشمرگان شما هستیم و اجازه تسلط دشمن 
به کشور را نخواهیم داد و آنها راهى جز عقب نشینى در 

برابر ملت ایران را ندارند.

با شمارش آراء مربوط به انتخاب رئیس مجلس، محمد 
باقر قالیباف با کســب اکثریت آراء و شکست فریدون 
عباسى (منتخب مجلس و معاون سابق احمدى نژاد در 
دولت دهم) و مصطفى آقا میرســلیم (منتخب تهران و 
عضو ارشد حزب مؤتلفه) رئیس مجلس شوراى اسالمى 

در اولین سال فعالیت دوره یازدهم شد.
محمدباقر قالیباف، منتخب مردم تهــران با 230 رأى 
رئیس مجلس یازدهم شــد. دو کاندیداى دیگر ریاست 
مجلس،  مصطفى آقامیرســلیم منتخب تهران 12 رأى 
و فریدون عباســى منتخب کازرون نیز 18 رأى، کسب 

کردند.
چندى پیش روزنامه «شــرق» درباره احتمال شکست 
میرسلیم در انتخابات ریاســت مجلس نوشته بود: بعید 
اســت مصطفى میرســلیم اقبال چندانى در انتخابات 
ریاست مجلس یازدهم داشــته باشد؛ نه به این دلیل که 
محمدباقر قالیباف، رقیب قدرتمندى اســت که هست، 
بیشتر به دلیل اینکه بورژوازى ســنتى که نماینده اش 
میرسلیم است، سال ها از گود سیاست به دور بوده و شبکه 
ارتباطى وســیعى با طیف ها و جریان هاى سیاسى تازه 

سربرآورده ندارد.

دلیل شکست سنگین میرسلیم 

این بار مادرکشى  در زنجان

از روزى که سر «رومینا»، دختر 14 ساله تالشى در خواب 
توســط داس پدرش قطع شــد، این موضوع از زوایاى 
مختلف مورد بررسى قرار گرفته اســت. اما آنچه کمتر 
درباره اش صحبت شده، علت استفاده آلت قتاله در این 
حادثه بوده اســت. چرا پدر رومینا از داس براى کشــتن 

دخترش استفاده کرد؟ 
یک جرم شناس با بیان اینکه قتل ها به دو دسته از پیش 
برنامه ریزى شده و هیجانى تقسیم  مى شوند،  گفت: اگر 
قتل فردى از روى کینه باشد معموًال از ابزارى که مقتول 

را زجر بدهد استفاده مى شود.
على صفارى درباره اینکه چرا برخى افراد براى انجام قتل 
از ابزارهاى خاص و خشن تر استفاده مى کنند اظهار کرد: 
اینکه قاتالن از چه ابزارى براى ارتکاب جرم اســتفاده 
مى کنند بســتگى به نوع قتل دارد. گاهــى قتل  از پیش 
برنامه ریزى شده و گاهى احساســى و بر اثر هیجانات 

است.
این جرم شناس درباره قتل هایى که از پیش برنامه ریزى 
مى شود گفت: در این شرایط ممکن است که قاتل ابزار 
مناسبى را انتخاب کند. اگر قاتل از پیش تصمیم گرفته 
باشد جان فرد خاصى را به دلیل خاصى بگیرد، سالحى را 

انتخاب مى کند که موفقیتش را باال ببرد.
وى درباره ابزارى کــه در زمینه قتل هاى احساســى و 
هیجانى استفاده مى شود نیز اظهار کرد: این قتل ها عمومًا 
تحت تأثیر هیجانات هســتند و با اولین ابزارهایى که دم 
دست باشند صورت مى گیرد. وى افزود: البته افرادى هم 
هستند که واقعاً مشکالت روان دارند و از همین رو مرتکب 
قتل مى شــوند، براى مثال گاهى فرد با یک ضربه چاقو 
هم جان خود را از دست مى دهد اما قاتل 20 یا 30 ضربه 
چاقو به مقتول مى زند که یا از روى تنفر و کینه است یا فرد 

مشکالت روانى دارد.
صفارى با بیان اینکه با توجه به ابزارى که قاتل انتخاب 
مى کند میزان زجرى که مقتول تحمل مى کند متفاوت 
است گفت: اگر قتل از پیش تصمیم گرفته شده باشد قاتل 
معموًال ابزارى را انتخاب مى کند که نتیجه آن حتمى باشد 

و فقط به برجاى گذاشتن یک مصدومیت منجر نشود.

وى نوع آلت قتاله را بیانگر بخشى از علت و ماجراى یک 
قتل دانست و افزود: به برخى از قتل ها نیز جرائم ناشى از 
تنفر گفته مى شــود و این تنفرها که مى تواند ریشه هاى 
قومى، نژادى، دینى و... داشته باشد در انتخاب ابزار مؤثر 
است. گاهى براى انجام یک قتل ابزارى انتخاب مى شود 
که به اصطالح عوام دل قاتل خنک شود و فرد مقابلش را 
زجر بدهد، به همین دلیل اگر قتل فردى از روى کینه باشد 
معموًال از ابزارى که مقتول را زجر بدهد استفاده مى شود.

این جرم شــناس در پاســخ به این ســئوال که معموًال 
قتل هاى ناموسى با چه آلت قتاله اى اتفاق مى افتد؟ گفت: 
قتل هاى ناموسى معموًال طورى انجام مى شود که قتل 
سریع باشــد. البته از آنجایى که عصبانیت، خشم و کینه 
هم وجود دارد بعید هم نیست که فرد قاتل حواس جمعى 

داشته باشد.
صفارى با اشــاره به قتل رومینا دختر 14ساله  به دست 
پدرش با ضربه هاى داس گفت: احتماًال این وســیله دم 
دست فرد بوده است، البته با توجه به اینکه گفته مى شود 
آسیب به دو ضربه ختم شده است، نشان مى دهد که شاید 

این فرد نمى خواسته مقتول زجر بکشد.
وى گفت: متأســفانه طى وقوع قتل هاى ناموسى قاتل 
مدعى مى شود که به علت حفظ شرافتش مرتکب قتل 
شده اســت، بنابراین گاهى براى او تسهیالت هم قائل 
مى شوند که البته درست نیست چرا که باعث رواج و شیوع 
این دسته از قتل ها مى شــود. ضمن آنکه حقوقدان ها به 
قوانین درباره پدرانى که فرزندان خود را به قتل  مى رسانند 

نقدهایى دارند.

چرا داس ابزار قتل «رومینا» شد؟

5 روز بعد از قتل فجیع رومینا به دست پدرش در تالش، 
یک قتل فجیع دیگر در زنجان رخ داده بود. این بار اما 
یکى از والدین قاتل فرزندش نبــود بلکه فرزند، قاتل و 

مادر، مقتول این درگیرى خانوادگى بودند.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان زنجان 
گفت: مســائل و اختالفات فردى پیش آمده بین مادر 
و فرزند پســر در زنجان به قتل منجر شــد. سرهنگ 
کارآگاه جعفر رحمتى افزود: در این حادثه تلخ و خونین 
که سه شــنبه شــب هفته پیش در آپارتمانى واقع در 
شــهرك شــهید رجایى شــهر زنجان و هنگام دیدار 
مادر و فرزند اتفــاق افتاد، جوان 20 ســاله در اقدامى 
نســنجیده، با ضربات چاقو و جسم سخت، جان مادر را 

گرفت.
وى اظهار کرد: این جوان در تحقیقات و بازجویى هاى 
فنى و تخصصــى پلیس آگاهى زنجان معترف شــده 
است که به دلیل یکسرى مســائل و اختالفات فردى 
و در شرایط روحى نامناسب، دســت به این جنایت زده 

است.
رحمتى با تأکید براینکه این جوان قاتل در وهله نخست 

قصد و تصمیمى بر قتل مادر نداشته اما با قرار گرفتن در 
یک شرایط و موقعیت خاص و عدم تسلط بر خشم آنى، 
مرتکب قتل شده اســت، تصریح کرد: مقتول که بنا به 
دالیلى ســال ها پیش (حدود دوازده سیزده سال قبل) 
از همســر اول خود جدا شــده و اخیراً در تهران زندگى 
مى کرد به منظور اجاره دادن آپارتمان متعلق به خود به 
شهر زنجان بازگشته بود. اعضاى خانواده و همسر فعلى 
که نســبت به غیبت مقتول، مشکوك شده بودند اقدام 
به پرس و جو براى پیدا کــردن نامبرده مى کنند که در 
نهایت به آپارتمان مراجعه و با پیکر بى جان و خونین این 

زن مواجه مى شوند.
رحمتى افزود: در نهایت فرزند مقتــول، جلب و به مقر 
پلیس آگاهى زنجان انتقال یافــت و در بازجویى هاى 

پلیسى به قتل مادر اعتراف کرد.
رئیس پلیس آگاهى اســتان زنجان گفت: این جوان در 
روز عید فطر با ضربات چاقو و جســم سخت به ناحیه 
شــکم، پشــت و گیجگاه، مادرش را از پاى درآورده و 
با روشن گذاشتن چراغ ها و بســتن در منزل، محل را 

ترك کرده بود.
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احتمال آتش سوزى
روابط عمومى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى کاشـان بـا هشـدار در مـورد احتمـال بروز 
آتش سوزى در مرتع ها، زمین هاى کشـاورزى، باغ ها و 
فضاهاى سبز از شهروندان خواست تا نسبت به رعایت 
نکات ایمنى اهتمام بیشترى داشته باشند. روح ا... فدائى 
افزود: امسـال خوشـبختانه در نتیجه وضعیت بارندگى 
مناسـب فصل بهار و سبز شـدن منطقه، به مرور با گرم 
شدن هوا، سبزه ها و علف زارها تبدیل به بوته هاى خشک 

مستعد آتش سوزى مى شوند.

آغاز پویش آجر به آجر 
مدیر کل نوسازى و تجهیز مدارس استان گفت: با اجراى 
کمپین آجر به آجر خیران مى توانند به اندازه توان و حتى 
به اندازه پول یک آجر در ساخت مدرسه سهیم شوند. سید 
مهدى میر بُـد گفت: خیرانى که نیمى از هزینه سـاخت 
یک مدرسه را در استان تقبل کنند، آن مرکز آموزشى به 

نام وى نامگذارى مى شود.

توقیف ُتخمه هاى قاچاق
یک محموله تخمـه آفتابگردان خارجـى قاچاق از یک 
دستگاه کامیون کشنده که از استان هاى جنوبى کشور 
به سـمت تهـران در حرکـت بود در شـهرضا کشـف و 
توقیف شد. در بازرسى از این کامیون هزار و 175 کیسه 
20 کیلویى تخمـه آفتابگـردان خارجى قاچاق کشـف 
شد.کارشناسـان ارزش ایـن محموله را هشـت میلیارد 

ریال اعالم کردند 

ویدئومترى چاه  بادرود
به گـزارش روابط عمومـى آبفا منطقه بـادرود، عملیات 
ویدئومترى چاه شماره 8 آبفا منطقه بادرود پایان یافت. 
گفتنى اسـت پس از پایان عملیات حفـارى ، نصب لوله 
جدار و پمپاژ چاه شماره 8 ، عملیات ویدئومترى با هدف 
تعیین دقیق عمق چاه و سطح استاتیک آب وهمچنین 
مشـخص شـدن عیوب احتمالى چـاه توسـط پیمانکار 

مربوطه انجام گردید.

احتمال بازگشایى مترو
شـهردار اصفهان با اشـاره به برگزارى جلسـه شـوراى 
ترافیک، تصریح کرد: در این جلساتى مباحثى در ارتباط 
با مترو مطرح شد که امیدواریم در صورت مطلوب بودن 
شـرایط از هفته جـارى فعالیت متـرو با رعایـت فاصله 

اجتماعى از سر گرفته شود.

جمع آورى 7 میلیارد فطریه 
مدیرکل کمیته امـداد امام خمینى(ره) اسـتان اصفهان 
گفت: زکات فطره جمع آورى شـده در اسـتان اصفهان 
بر اسـاس گزارش هایى که تاکنون به دبیرخانه شوراى 
زکات استان رسـیده، مبلغ 7 میلیارد تومان است.  کریم 
زارع گفت: بیش از 3000 پایگاه بر اساس مجوز شوراى 

زکات استان در عید فطر امسال فعال بود.

هجوم ملخ ها به اردستان
چند روزى است هجوم ملخ ها به مناطق شهرى اردستان 
موجب نگرانى مردم شده اسـت. مدیر جهاد کشاورزى 
اردسـتان در گفت و گو با «ایسـنا» اظهار کرد: این نوع 
ملخ ها از آفت به حساب نمى آیند و تعداد زیادشان نیز به 
خاطر شـرایط آب وهوایى و بارندگى هاى اخیر در سطح 
منطقه است. على اکبر صالح  با تأکید بر این که این گونه 
ملخ ها هیچ گونه خطرى ندارند، خاطرنشـان کرد: مردم 
در حد امکان با خاموش کـردن چراغ هاى مانع از جذب 

این نوع حشرات شوند.

گشایش آسیاب معروف
با گشایش آسیاب هزار ساله زواره، گردشگران داخلى 
و خارجى از این پس مى توانند از بزرگترین آسیاب آبى 
ایران دیدن کنند. این آسـیاب با معمارى خاصش در 

ورودى شهر زواره واقع است.

خبر

تدوین اهداف و اقدامات استراتژیک سال 1399 کمیته هاى 
تحول فوالد مبارکه با مشارکت 900 نفر از همکاران و برگزارى 

150 جلسه در سطح شرکت انجام شد.
محمد ناظمى هرندى، مدیر تضمین کیفیت و تعالى سازمانى 
شرکت فوالد مبارکه، با اعالم این خبر و در تشریح فرایند و 
چگونگى تدوین اهداف و اقدامات استراتژیک شرکت گفت: 
بر اساس فرایند برنامه ریزى استراتژیک شرکت، از ابتداى آبان 
ماه هر سال، تحلیل هاى استراتژیک شامل تحلیل نیازها و 
انتظارات ذى نفعان، تحلیــل محیط کالن، محیط صنعت و 
محیط داخلى توســط کارگروه هاى تخصصى و همچنین 
اعضاى کمیته هاى تحول اصلى مورد بازنگرى قرار مى گیرد. 

پس از تهیۀ پیش نویس نقشۀ استراتژى شرکت، در جلسه اى 
با حضور مدیرعامل و اعضاى کمیتۀ مدیریت شــرکت (در 
بهمن ماه)، اهداف، شاخص ها و اقدامات استراتژیک سطح 
شرکت نهایى مى شود و در ادامه، طى فرایند همسوسازى، 
اهداف، شاخص ها و اقدامات استراتژیک کمیته هاى تحول 
اصلى و ســپس کمیته هاى تحول واحدى تدوین مى گردد. 
به گفتۀ مدیر تضمین کیفیت و تعالى سازمانى شرکت فوالد 
مبارکه، مشارکت اعضاى کمیتۀ مدیریت و حدود 900 نفر از 
کارکنان در تمامى سطوح سازمان ازجمله معاونان، مدیران، 
رؤسا، کارشناسان، تکنسین ها و اپراتورهاى حوزه هاى عملیاتى 

در 150 جلسه از مهم ترین نقاط قوت این فرایند بود.

وبســایت و خدمات الکترونیکى موزه گرمابه علیقلى آقا با 
حضور محمد عیدى، رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهان، مهدى مزروعى رئیس 
کمیسیون فرهنگى ورزشى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
و رضا روحانى معاون فرهنگى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان و مسئوالن اداره کل میراث 

فرهنگى استان اصفهان رونمایى شد.
معاون فرهنگى شــهردار اصفهان پس از رونمایى از این 
وبسایت و خدمات الکترونیکى گفت: موزه گرمابه علیقلى آقا 
ناظر بر فعالیت محله قدیمى علیقلى آقاست به همین دلیل 
امیدواریم این سایت شبکه ارتباطى و مردم شناختى محله 

علیقلى آقا را در سایر محله ها بازنمایى و فضاى میراثى را 
که با دخل و تصرف به فراموشى سپرده شده، ایجاد کند.

محمد عیدى افزود: این فعالیت باید در موزه هنرهاى معاصر 
اصفهان و عصارخانه شــاهى نیز انجام شود تا شبکه هاى 

تعالى در ارتباط با موزه ها در سطح جهان گسترش یابد.
گفتنى است؛ حمام علیقلى آقا در دوره حاضر تغییر کاربرى 
داده و تبدیل به موزه مردم شناســى شده اســت. این بنا 
در منطقه یک، خیابان بیدآبادى، محلــه علیقلى آقا واقع 
شــده و عالقه مندان براى بازدید و اســتفاده از خدمات 
الکترونیکى وبســایت این مجموعه مى توانند به آدرس  

aligholiaghamuseum.ir  مراجعه کنند.

وبسایت موزه گرمابه 
علیقلى آقا رونمایى شد

تدوین و اقدامات استراتژیک 
سال 1399 فوالدمبارکه

رئیس هیئت  اندیشه ورز دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
مستقل نجف آباد گفت: کارگروه حقوق و فقه از بین 
16 کارگروه کشورى هیئت  هاى اندیشه ورز مأموریت 
پیدا کرد تولید دانش علیه کرونا را از منظر آموزه هاى 

حقوقى و فقهى دنبال کند.
حجت االسالم مسعود راعى گفت: هیئت  اندیشه ورز 
این واحد دانشــگاهى پــس از ابالغ شــیوه نامه از 
سوى سازمان مرکزى دانشــگاه موضوع ابالغى را 
مدنظر قرار داد. وى با بیان اینکه گزارش ارســالى 
توسط هیئت  اندیشــه ورز دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد به سازمان مرکزى به  عنوان الگوى 

گزارش سایر کارگروه هاى کشورى مورد توجه قرار 
گرفته است، بیان کرد: این شیوه نامه با اهداف بررسى 
شاخص هاى حکمرانى صالح و مؤثر در جهان جدید، 
آینده پژوهى درباره حکمرانى صالح در جهان جدید، 
بررسى شاخص هاى جدید قدرت و اقتدار در جهان 
جدید، شناخت محیط اقدام دولت-ملت ها در سطوح 
منطقه اى، بین المللى و جهانى، شناخت محیط ملى 
و شاخص هاى سیاستگذارى مطلوب در حوزه هاى 
مختلف، بررســى فرصت ها و نقاط قوت جمهورى 
اسالمى ایران در جهان جدید در سطوح مختلف و... 

به هیئت هاى اندیشه ورز دانشگاه ابالغ شد.

شــهردار اصفهان در برنامه رادیویى «شهر پرسشگر، 
شــهردار پاســخگو»، اظهار کرد: در هفته گذشته به 
مناسبت عید سعید فطر، پروژه فروشگاه رفاه امام على 
(ع) در محل زیرگذر این میدان افتتاح شد و فضاى بدون 
استفاده اى که تا دو سال و نیم گذشته کاربرى خاصى 

نداشت مورد استفاده قرار گرفت.
قدرت ا... نوروزى افزود: پــروژه میدان امام على (ع) از 
سال ها قبل آغاز شده و در بدو آغاز فعالیت در این دوره 
مدیریت شهرى شاهد مشــکالت متعدد آن بودیم که 
راهکار رفع آنها در مشــارکت مردم، گفت و گو با آنها و 

تشکیل کمیته مردمى بود.
شهردار اصفهان ادامه داد: در نخستین بازدید از میدان 

امام على (ع) فضاى زیرین 13 هزار مترمربعى این میدان، 
کاربرى مشخصى نداشت، از این رو تصمیم گرفتیم با 
یک بررسى دقیق و کارشناسى، بهترین کاربرى براى 

آن تعریف و با بخش خصوصى مشارکت صورت گیرد.
وى گفت: براى رونق بخشــى به میدان امام على باید 
براى فضاى زیرین آن کاربرى خوبى تعیین مى شد که 
خوشبختانه با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصى 
فروشگاه بزرگ زنجیره اى رفاه راه اندازى شد تا مردم 
بتوانند مایحتاج مورد نیاز خود را با دسترسى آسان از این 

فروشگاه تأمین کنند.
نوروزى تاکید کرد: در صدد هستیم بخش هایى در میدان 
امام على (ع) ایجاد کنیم تا باعث رونق بخشــى به این 
میدان شود زیرا کسبه آن سال ها شرایط بدى را پشت 

سر گذاشتند.
وى با بیان اینکه یکى از ایستگاه هاى خط دو مترو در 
میدان امام على احداث مى شود، اظهار امیدوارى کرد: 
پروژه مجموعه تجارى کمر زریــن و دیگر بازارها با 
مشارکت مردم هر چه زودتر تکمیل شود تا میدان امام 
على (ع) با قدمت بسیار طوالنى همچنان محلى براى 
عرضه خدمات و مکانى براى تأمین نیاز شــهروندان 

باشد.

جسد مرد 35 ساله اى بعد از چهار روز تجسس، روز 
پنجشنبه حوالى سى و سه پل در رودخانه زاینده رود 

کشف شد.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: از چهار روز منتهى به روز 

پنجشنبه در پى اطالع شهروندان مبنى بر مشاهده 
جنازه فردى در زاینده رود تجسس غواصان ایستگاه 

شماره یک آتش نشانى براى یافتن وى آغاز شد.
فرهاد کاوه آهنگران افزود: غواصان سازمان صبح 
روز پنجشنبه موفق به خارج کردن جنازه این مرد 35 
ساله از آب در محدوده قایقرانى سى و سه پل شدند 
و جسد را  به پزشکى قانونى تحویل دادند. وى گفت: 
این فرد فوت شده،  ارتباطى با مورد غرق شدگى در 

باغبهادران ندارد.
از چند روز گذشته جســتجوى گروه هاى امدادى 
آتش نشــانى و هالل احمر براى یافتن پســر 17 
ســاله اى کــه در رودخانــه زاینــده رود واقع در 
باغبهادران  غرق شده در شهرهاى اصفهان ، مبارکه 

و باغبهادران ادامه دارد .

تولید دانش علیه کرونا 
از منظر آموزه هاى حقوقى و فقهى

شهردار: در پى رونق بخشى
 به میدان امام على (ع) هستیم

پیدا شدن جسد در محدوده سى و سه پل

با اعتبارى معــادل 300 میلیارد تومان پســت 400 به 63 
کیلوولت هســنیجه یکى از پروژه هاى مهــم و زیربنایى 
صنعت برق اصفهان برقدار و وارد مدار شبکه سراسرى شد. 
این پست در زمینى به مساحت 19 هکتار با دو قسمت 400 
و 63 کیلوولت در مجاورت شهرك بزرگ صنعتى اصفهان 

قرار گرفته است.
پست مذکور یکى از پنج پستى است که با اعتبار بانک توسعه 
اسالمى به ظرفیت 400 مگاولت آمپر در دست بوده و در حال 
حاضر بخش 400 کیلوولت آن آماده بهره بردارى شده است.

این پست با هدف تغذیه ایســتگاه هاي 20/63 کیلوولت 
مورچه خورت یک، شهرك بزرگ صنعتی 1 و2، هسنیجه، 
علویجه، آزادگان، سیمان ساروج و نورد لوله کاویان بوده و 
برق ایستگاه مذکور از ورود و خروج خطوط 400 کیلوولت 
نیروگاه شهید منتظرى-پســت 400 کیلوولت گلپایگان 

تأمین مى شود.
بنابراین گزارش عملیات اجرایى پست 400 به 63 کیلوولت 
هسنیجه با دو ترانسفورماتور 200 مگا ولت آمپرى، 19 فیدر 
63 کیلوولت، 4 فیدر 400 کیلوولت از سال 94 شروع شده و 

در حال حاضر آماده بهره بردارى است.
این گزارش ادامه داد: این پســت با هدف افزایش پایدارى 
شبکه سراسرى، کاهش افت ولتاژ مصارف صنعتى، تأمین 
دیماند مصرفى متقاضیان و مشــترکین مناطق شــمال 
اصفهان و افزایش قابلیت اطمینان برق رسانى به مشترکان 

جدید احداث شده است.
گفتنى است؛ مهندس موســى رضایى، مدیرعامل شرکت 
برق منطقه اى اصفهان به مناسبت برقدارى پست، در پیامى 

از همکاران دست اندرکار در این پروژه تقدیر و تشکر کرد.

پست 400 کیلوولت هسنیجه برقدار شد

اولین عمل جراحى قلب باز بیمار مبتال به کرونا در 
کاشان و در مجتمع آموزشى درمانى شهید بهشتى با 

موفقیت انجام شد.
دکتر محمدرضا شریف، سرپرست بیمارستان درباره 
این خبر افزود: بیمار 48 ســاله اهل قم که با تنگى 
نفس شدید و مشکوك به کرونا در این مرکز بسترى 
شده بود، بعد از شــروع اقدامات درمانى و به علت 
سکته قلبى وسیع و افت قدرت پمپاژ قلبى (EF)، با 
نظر پزشکان قلب، کاندیداى انجام اورژانسى عمل 

قلب باز قرار گرفت.

شریف گفت: در بررسى هاى درمانى انجام شده در 
بیمار و مثبت شدن کرونا وى، با اعالم نظر پزشکان 
عفونى و بیهوشــى، بیمار با تمهیــدات و اقدامات 
درمانى الزم، تحت عمل جراحى قلب باز قرار گرفت 
که بعد از پنج ســاعت جراحى، بیمار با حال عمومى 
خوب به بخش آى ســى یو قلب باز منتقل و تحت 

مراقبت هاى ویژه قرار گرفت.
وى گفت: این بیمار بعد از ده روز مراقبت در بخش 
مراقبت هاى ویژه، با حال عمومى مساعد ترخیص 

شد و به آغوش خانواده خود برگشت. 

نخستین عمل جراحى قلب باز بیمار کرونا در کاشان

مسئول واحد فراهم آورى اعضا پیوند بیمارستان الزهرا (س) 
اصفهان آخرین وضعیت اهداى عضو در استان اصفهان را 

تشریح کرد.
مریم خلیفه سلطانى در گفت وگو با «ایمنا» با بیان اینکه در 
حال حاضر 340 نفر در لیســت انتظار پیوند عضو در استان 
اصفهان هستند، افزود: یک فرد دچار مرگ مغزى مى تواند 
جان چند بیمار نیازمند عضو را نجات دهد، گروه هاى پیوند با 
کسب اطالعات الزم از بیمارانى که دچار مرگ مغزى شده اند 
در سخت ترین شــرایط زندگى این افراد و خانواده هایشان 
تالش مى کنند تــا این امکان را فراهــم کنند که اعضاى 

وى اهدا شود.
مسئول واحد فراهم آورى اعضا پیوند مرکز آموزشى درمانى 
الزهرا (س) اصفهان تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، 
هر روز با تمامى بیمارستان هاى استان اصفهان تماس گرفته 
تا گزارش و اطالعات از بیمارانى که در ســطح هوشیارى 
پایین هستند را به دست بیاوریم. وى ادامه داد: اگر در معاینات 
مشخص شود بیمار دچار مرگ مغزى شده است، در آن زمان 
با احترام به نظر پزشک معالج چنانچه فرد مناسب اهدا عضو 
باشد با خانواده فرد مرگ مغزى صحبت هاى الزم مى شود.

خلیفه سلطانى با بیان اینکه در سال گذشته 95 مورد از افراد 
مرگ مغزى امکان اهداى عضو نداشتند، اضافه کرد: باید 
به این نکته توجه داشــت که تمامى افرادى که دچار مرگ 
مغزى مى شوند مناسب اهدا عضو نیســتند بر این اساس 
قبل از طرح موضوع با خانواده هاى این افراد، وضعیت آنان 

بررسى مى شود.
وى اضافه کرد: بر اساس گزارشــات ارائه شده، بسیارى از 
شهروندان اســتان اصفهان در تصادفات و حادثه ترافیکى 
دچار مرگ مغزى مى شوند و برهمین اساس طى سال هاى 
اخیر بسیار تالش شده تا با فرهنگســازى بتوانیم رضایت 
خانواده هاى افراد مرگ مغزى را جلب کنیم تا با اهداى عضو 
آنان به بیماران نیازمند عضو، زندگى دوباره اى اهدا شود و 

خانواده هاى بسیارى را از درد و رنج نجات یابند.
مسئول واحد فراهم آورى اعضا پیوند مرکز آموزشى درمانى 
الزهرا (س) اصفهان با بیان اینکه کلیه و کبد بیشترین آمار 
اهداى عضو استان را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان 
کرد: با توجه به تبلیغات گسترده اى که در زمینه اهداى عضو 
انجام گرفته فرهنگ آن در حال حاضر در اســتان اصفهان 
نهادینه شده و در سال گذشــته تا نیمه بهمن ماه و قبل از 

شیوع ویروس کرونا در کشور 42 مورد رضایت خانواده هاى 
افراد مرگ مغزى را در این استان داشتیم که منجر به اهداى 

عضو شد.
وى یادآور شــد:  على رغم پیگیرى هاى شــده 24 مورد از 
افرادى که دچار مرگ مغزى شده بودند نیز به دلیل رضایت 

نداشتن خانواده ها اهداى عضو انجام نگرفت.
مسئول واحد فراهم آورى اعضا پیوند مرکز آموزشى درمانى 
الزهرا (س) اصفهان با اشاره به علت انجام عمل پیوند برخى 
اعضا برداشت شده در بیمارســتان هاى اصفهان در شیراز 
گفت: امروز امکان پیوند کلیه، کبد و قلب در استان فراهم 
است، اما با توجه به اینکه پیوند کبد سال هاى طوالنى است 
در شیراز انجام مى گیرد و بر این اساس بیمارستان شیراز نه 
تنها از نظر تجهیزات کامل اســت بلکه داراى تیم پزشکى 
کامل در خصوص عمل و قبل و بعد از پیوند هستند، اما در 
استان اصفهان تنها یک پزشک داریم و این در حالى که براى 
عمل پیوند کبد نیازمند دو جراح هستیم از این رو در برخى 
مواقع و البته به دالیل مختلف عضو برداشت شده به شیراز 
منتقل شده تا به بیمارانى که از سراسر کشور در لیست قرار 

دارند پیوند شود.

وضعیت  اهداى عضو در اصفهان تا بهمن سال گذشته 

42 خانواده اجازه دادند
 24 خانواده اجازه ندادند

باالخره طلسم شکســت و نمایندگانى از استان اصفهان به 
هئیت رئیسه مجلس شوراى اسالمى راه پیدا کردند. 

روز پنجشنبه هفته گذشــته، یک روز بعد از افتتاح مجلس 
یازدهم، انتخابات هئیت رئیسه مجلس برگزار و اعضاى این 
هیئت با راى منتخبان مردم براى یک سال انتخاب شدند. اما 
آنچه در انتخابات روز پنجشنبه براى اصفهانى ها جلب توجه 
مى کرد، انتخاب دو تن از نمایندگان این استان براى نشستن 

بر کرسى دو منصب هئیت رئیسه بود. 
بر این اساس، حجت االسالم موسوى الرگانى، نماینده مردم 
فالورجان با 171 راى و حســینعلى حاجى دلیگانى نماینده 
مردم شاهین شــهر و میمه و برخوار با 149 راى از اســتان 
اصفهان به عنوان دبیران هیأت رئیسه مجلس یازدهم انتخاب 
شدند. آخرین بارى که نماینده اى از استان اصفهان موفق 
به کســب آراى الزم براى حضور در هیئت رئیسه مجلس 
شده بود، به مجالس هفتم و هشتم بر مى گشت که محسن 

کوهکن، نماینده وقت لنجان بــه عنوان کارپرداز در هیئت 
رئیسه این دو دوره خدمت مى کرد. پیش از او هم ناصر خالقى 
به عنوان منشى مجلس ششــم،  محمود جمالى به عنوان 
کارپرداز مجلس پنجم، کریم شهرزاد به عنوان دبیر مجالس 
سوم و چهارم، على اکبر پرورش به عنوان نائب رئیس دوم 
مجلس چهارم، حسین محلوج چى به عنوان کارپرداز مجلس 
دوم و على اکبر پرورش به عنوان نائب رئیس اول مجلس اول 
حائز اکثریت آرا براى ورود به هیئت رئیسه پارلمان شده بودند.

2 اصفهانى به هیأت رئیسه مجلس راه یافتند
مانى مهدوى
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امیرمحمد زند یا همان «محسن» در سریال «ستایش» 
چندان از حضورش در این اثر نمایشــى راضى نیست 
و مى گوید ایــن کاراکتر در میانه راه بــه حال خود رها 
شده و ابتر مانده اســت. او حتى تأکید مى کند که قرار 
بوده کاراکتر «محســن» در سرى ســوم «ستایش» 
پررنگ تر و عملیاتى تر شود اما نه تنها این اتفاق نیافتاده 
که حتى شــخصیت دامــاد «ســتایش»، مهجورتر و 
خنثى تر هم شده است. زند از هوادارانش بابت حضور در 

این سریال عذرخواهى کرد!
این شب ها سریال «ستایش2» روى 
آنتن شبکه آى فیلم است. این سریال 

را دنبال مى کنید؟
از دوستانم شنیده ام که در حال پخش است.

در زمان پخش سریال چه بازخوردها 
و نظراتى از مخاطبان مى گرفتید؟

داستان ســرى دوم سریال «ســتایش» به نوعى نیمه 
تمام ماند و فیلمبردارى متوقف و همه چیز به قســمت 
سوم موکول شــد. قرار بود نقش «محسن» در سرى 
سوم سریال پررنگ و عملیاتى شود که در شأن من پس 
از بیست و اندى سال بازیگرى هم باشد. متأسفانه این 
اتفاق نیافتاد و در سرى ســوم، این نقش همچنان ابتر 
ماند، یعنى مهجورتر از ســرى دوم. کاراکتر «محسن» 
در سرى سوم «ستایش» هم بدون بیوگرافى و رها ماند. 
فکر مى کنم یکى از اشتباهات بزرگم در کار بازیگرى، 
نقش آفرینــى در نقش «محســن» در این ســریال

 بود.
شما از سرى دوم وارد قصه سریال 
شــدید و در قالب نقش «محسن»، 

خواستگار نازگل، دختر «ستایش». 
درباره شخصیت پردازى این کاراکتر 

توضیح مى دهید؟
زیاد نمى توانم دربــاره این نقش صحبت کنم. به نظرم 
شخصیت پردازى خوبى بر روى «محسن» انجام نشده 

بود، اال اینکه آدم منطقى و محترمى است. اما نقش سر 
و ته نداشــت و هر چه جلوتر رفتیم هم شاکله بهترى 
پیدا نکرد. مــن از هوادارانم بابت بــازى در این نقش 
عذرخواهى مى کنم. قرار نبود نقش «محسن» اینگونه 

رها باشد.

«محسن» اســتاد دانشگاه است و 
یک شــخصیت فرهیخته و منطقى 
و با وجود این و علــى رغم مخالفت 
شدید خانواده و به خصوص مادرش 
با «نازگل» ازدواج مــى کند. چقدر 

رفتارهــاى او را باورپذیر و ملموس 
براى مخاطب مى بینید؟

اگر نقش در «ستایش3» به شکل درســتى ادامه پیدا 
مى کرد و مخاطب بیشــتر «محسن» را مى دید، شاید 
مى توانســت باورپذیر باشــد اما به علت اینکه نقش 
اصطالحًا کچل ماند شــاید نوع رفتارش چندان براى 
بیننده ملموس نبود. خیلى ها به من ایراد گرفتند که چرا 
چنین نقشى را بازى کرده ام. وقتى رفتم که براى بازى 
در سریال صحبت کنم، فیلمنامه در حال نگارش بود و به 
من گفتند نقش «محسن» قرار است پررنگ و تأثیرگذار 
باشــد. در ادامه اما این اتفاق نیافتاد و قصه به سمت و 

سوى دیگرى رفت.
شما در این سریال نقش داماد خانم 
نرگس محمدى را بازى مى کردید، 
در حالى که به لحاظ سنى تفاوت آن 
چنانى با هم نداشــتید، باید تجربه 

جالبى بوده باشد.
براى خود من به عنوان بازیگــر خیلى تفاوتى ندارد. در 
یک فیلم دیگر، خانم ســوگل طهماسبى نقش دخترم 
را بازى کردند در حالى که به لحاظ سنى خیلى اختالف 
نداریم. مهم این اســت بازیگرى که قرار است نقشى 
بزرگ تر از سن و سال واقعى اش را بازى کند، چه حس 

و حال درونى اى را داشته باشد.
این روزها مشغول چه کارى هستید؟

این روزها کــه همه کارها به دلیل کرونا تعطیل شــده 
است. قرار بود در یک فیلم سینمایى بازى کنم که قبل از 
شیوع ویروس کرونا تست گریمش هم انجام شد و فعالً  

متوقف شده است.

بازیگر «ستایش»: نقش من کچل ماند و رها شد!
منصور ضابطیان، چهره شناخته شده 
حوزه رســانه و برنامه سازى در رادیو 
و تلویزیون به تازگى پویشــى با نام 
«شش بیت سعدى» در اینستاگرام 
راه انداخته است که با استقبال بسیار 
خوبى مواجه شــده اســت. در این 
مســابقه هر کدام از کاربران شش 
بیت از یک غزل عاشــقانه سعدى را 
انتخاب مى کردند و آن را جلوى دوربین 
مى خواندند. سپس ویدیوهاى خود را 
از راه هایى که در صفحه اینستاگرام 
ضابطیان، ذکر شده ارسال مى کردند. 

ضابطیــان عــالوه بــر تحصیل در 
رشته ســینما، به عنوان روزنامه نگار 
هم تجربــه قابل توجهــى در حوزه 
مطبوعات دارد و همین تجربه فعالیت 
مطبوعاتى باعث شــده است تا رگ 
خواب مخاطبان را به خوبى بشناسد. او 
دیدگاه هاى جالبى درباره سعدى دارد.

■ عالقه به سعدى براى من پیش از هرچیز، 
یک احساس شخصى است. با اینکه در مقطعى 
از تاریخ ایران شاعرى همچون فردوسى، زبان 
فارسى را از مســیر ضعف نجات داد و به تعبیر 
خودش از شعر کاخى بلند ســاخت، اما به نظر 
من زبانى که ما امروز با آن صحبت مى کنیم به 
زبان خود سعدى بسیار نزدیک است. شما وقتى 
غزلیات یا گلستان ســعدى را مى خوانید گویا 
که این شعرها را دیروز گفته است. او شاعرى 
است که در سایه شاعران بزرگ دیگر و از جمله 
همشهرى اش حافظ قرار گرفته؛ خواندن آثار 
این شاعر بزرگ باعث مى شود که ارتباط بهتر و 
بیشترى با زبان فارسى پیدا کنیم. ریشه بسیارى 
از ضرب المثل هایى که ما در زبان فارسى داریم 
به آثار ســعدى باز مى گردد بنابراین ما مدیون 

شعر سعدى هستیم و باید قدرش را بدانیم. 
■سعدى شاعرى است که هم زبان فوق العاده 
شیرینى دارد و هم اشعار آن براى همه مخاطبان 
قابل درك است. من سعدى را یک روزنامه نگار 
مى دانــم کــه زبــان شــعرى دارد. او چون 
ژورنالیست است مى داند که به اصطالح زبان 
کف جامعه و آنچه مورد عالقه و نیاز مردم است 
چیست. زبانى که مى تواند مردم را با آن جذب 
کند این زبان  با زبان یک فیلسوف، تاریخ نگار یا 

دانشمند متفاوت است.
■ سعدى روزنامه نگارى است که گاهى به سفر 
و ماجراجویى مى رود، گاهى در حضر مى نشیند و 
شعر عاشقانه مى گوید. در مجموع آنقدر تجارب 
ارزشمند در زندگى  خود دارد که باعث مى شود 
همه احساسات انسانى در دستش مثل موم شود 
و مى تواند این احساسات را در اشعارش به شکل 

دلخواه خود درآورد.
■از طرف دیگر شعر سعدى یک شعر جهانگیر 
است. او با زبانى صحبت مى کند که زبان فطرت 
بشر است و محدود به جغرافیاى خاصى نیست 
مثل همان اتفاقى که براى موالنا یا شکسپیر در 
انگلستان و مولیر در فرانسه مى افتد و گستره 
تأثیر این شــعر را افزایش مى دهد.  در نتیجه 
حاصل این زبان و تفکر،  گلســتان و بوستان 

مى شود که زمان و مکان ندارد./1970

 

منصور ضابطیان:
سعدى 

روزنامه نگار است

جشنواره فیلم سیدنى در همکارى با سرویس ویدیو به 
درخواســت (VOD) اس بى اس که برجســته ترین 
ســرویس رســانه آنالین کشــور استرالیاست 
مجموعه اى شــامل 40 فیلم محبوب جشنواره 
ســیدنى در طول تاریخ ایــن فســتیوال را به 
صورت رایــگان از روز 10 ژوئــن (21 خرداد) تا 
10 جوالى (20 تیر) براى مردم این کشور نمایش 

مى دهد.
در میان این 40 جواهر سینمایى که در دوره هاى گذشته 
جشنواره سیدنى نمایش داده شده اند، سینماى ایران نیز با فیلم 
«جدایى نادر از سیمین» ســاخته اصغر فرهادى حضور دارد. فیلم «جدایى» فرهادى در سال 2011 به 

عنوان بهترین فیلم جشنواره سیدنى انتخاب شده بود.
جشنواره فیلم سیدنى امسال مانند اکثر جشــنواره هاى معتبر دنیا تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار 
گرفته است. بنا به اعالم برگزارکنندگان جشنواره، این دوره فستیوال از روز 10 ژوئن (21 خرداد) با نمایش

 فیلم هاى صرفاً  استرالیایى به صورت مجازى برگزار مى شود.

انیمیشن سینمایى «باب اسفنجى: اســفنج در حال فرار» پس از 
نزدیک به پنــج بار تأخیر در اکران باالخره و با آرام شــدن 
وضعیت جهانى کرونا خود را آماده اکران بین المللى در 

سینماهاى جهان مى کند.
«باب اســفنجى: اســفنج در حال فرار» یک فیلم 
کمدى انیمیشن الیو اکشــن بر اساس مجموعه 
تلویزیونى انیمیشنى «باب اسفنجى شلوارمکعبى» 

است.
این فیلــم ســومین فیلــم از مجموعــه فیلم هاى 
«باب اسفنجى» است و در آن «باب اسفنجى» و «پاتریک» 

یک مأموریت براى نجاتگرى، که توسط «پوسایدون» (خداى بــه 
دریا) «دزدیده» شده است، مى روند و آنها به شهر گمشده آتالنتیس سفر مى کنند. این فیلم همچنین براى اولین 

بار منشأ دیدار «باب اسفنجى» با «گرى» را فاش مى کند.
اسم این فیلم «باب اسفنجى: اسفنج شگفت انگیز» بود ولى به «باب اسفنجى: اسفنج در حال فرار» تغییر نام 

 یافت.

داریوش فرضیایى، مجرى برنامه کودك که معروف به «عمو پورنگ» 
است، نســبت به قتل فجیع «رومینا اشــرفى»، دخترى که 
توسط پدرش سربریده شد، واکنش نشان داد و در صفحه 

اینستاگرامش نوشت:
«قصه اى که بارها تکرار شــده و همه خســته از 

تکرار آنند،
به راستى وقوع این دســته از فجایع در یک جامعه 

ریشه در چه چیزهایى مى تواند داشته باشد،
هنوز در شوکم!

باور کردنى نیست.» 

«جدایى» اصغر فرهادى در استرالیا 
نمایش داده مى شود

نسخه جدید انیمیشن «باب اسفنجى» 
باالخره به اکران مى رسد

«عمو پورنگ» شوکه شد

  محمدامین شکارى/ خبرگزارى صبا |

شیال خداداد از اینکه برخى کاربران در فضاى مجازى علیه اظهارنظرهاى او موضع مى گیرند، 
انتقاد کرد و گفت به خواست خودش در حرفه بازیگرى کم کار شده است تا تمام وقتش را براى 

خانواده و فرزندانش بگذارد.
  این بازیگر که سال گذشته در سریال «هیوال» به کارگردانى مهران مدیرى ایفاى نقش کرد، 
در صفحه اینستاگرامش نوشت: «برام جالبه که هر پستى که خودم مى ذارم یا هر کسى از من 
مى ذاره، عده اى از دوستان که تعدادشــونم کم نیست کامنت مى ذارن که تو مگه فیلم بازى 
مى کنى که اظهارنظر مى کنى؟! من در سال هاى اخیر خیلى کم کار شدم، مى دونین چرا؟ چون 
یه روزى که اتفاقًا خیلى هم پر کار بودم فکر کردم و تصمیم گرفتم که تشــکیل خانواده بدم 
که بچه دار بشم. وقتى بچه دار شدم نتونستم چند تا کار رو با هم انجام بدم پس تصمیم گرفتم 

فقط مادر باشم.»
 او در ادامه نوشت: «خیلى از همکاران عزیز، هم کار مى کنند هم مادر هستند ولى من نتونستم. 
امروز تمام وقتم براى خانوادم است و کتاب. من سیمرغ ندارم ولى یک همسر و پشتیبان تمام 
عیار دارم. من خیلى از موقعیت هاى کاریم رو از دست دادم ولى دو تا بچه دسته گل دارم. روحم 
آرومه، حالم خوبه؛ از هیاهو دورم و به شغل امروزم افتخار مى کنم. مهم بودن رو با تمام وجودم 

احساس مى کنم.»
سریال هاى «هیوال» و «گلشیفته» و فیلم  «بادیگارد» از آخرین کارهاى شیال خداداد در زمینه 
بازیگرى بوده اند. وى همچنین سال گذشته کتاب «بعضى رازها را نباید نگه داشت»  با موضوع 

آزار جنسى کودکان را ترجمه و منتشر کرد.
 شیال خداداد و همسرش فرزین سرکارات، داراى دو فرزند با نام هاى سامیار و ساتین هستند.

شیال خداداد: به جاى سیمرغ یک همسر تمام عیار دارم

على لهراسبى، خواننده تیتراژهاى به یادماندنى تلویزیون در 
گفتگو با مهران مدیرى در برنامه «دورهمى» شرکت کرد. 

مهران مدیرى گفتگو با على لهراســبى را با موضوع عالقه 
او به خوردن بیش از اندازه خیار قبل از کنسرتش آغاز کرد و 
گفت: چطور ممکن است که کسى قبل از کنسرت نیم کیلو 

خیار بخورد و آن هم خیار چنبر؟!
على لهراسبى با خنده گفت: مدتى است که ترك کردم اما 
جایى شنیده بودم که خیار حنجره را مرطوب مى کند و این 
توى ذهنم رفته بود. یکبار در میالن کنسرت داشتم و یکدفعه 
یادم افتاد که خیار نداریم و آنجا خیارهاى ســایز کوچیک 
نیست و نایاب است و یکى از دوســتان گفت نگران نباش 

من پیدا مى کنم و رفت و برگشت با یک خیار اندازه خربزه و 
همانجا ریز کردیم و داخل ظرف گذاشتیم و بردیم.

مهران مدیرى به عادت هاى غذایى خاص على لهراســبى 
اشــاره کرد و گفت:کاش فقط در خــوردن خیار زیاده روى 
مى کرد، على آش رشــته را با زولبیا مى خورد، توى ماست، 
پلو مرغ، نیمرو و کلى از غذاها شکر مى ریزد و آقاى خواننده 
با خنده گفت: آش رشــته خیلى خوشمزه اســت با زولبیا و 
بامیه پیشنهاد مى دهم تســت کنید واقعًا، که این صحبت 
مهران مدیرى را به تعجب وا داشت و پرســید که آیا خیار 
را هم با شــکر مى خورى؟  که با خنده على لهراسبى همراه 

بود.

با مجوز ســتاد ملى مبارزه بــا کرونا، فصل جدیــد برنامه 
اســتعدادیابى «عصرجدید» با حضور تماشاگران به روى 

آنتن شبکه 3 خواهد رفت.
احسان علیخانى، کارگردان و مجرى برنامه «عصرجدید» 
درباره از سرگیرى ضبط این برنامه با حضور تماشاگران گفت: 
در هفته هاى گذشته چندین هزار مخاطب پروپاقرص بزرگ 
ترین مسابقه استعدادیابى «عصرجدید» براى تماشاى 
استعداد شــرکت کنندگان نام نویسى کرده اند که در 
ماه هاى گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان 

ضبط برنامه وجود ندارد.
علیخانى افزود: به دنبال روند کاهشــى شیوع ویروس 
کرونا، طى مذاکرات شــفاهى که با وزارت بهداشت و ستاد 
ملى مبارزه با کرونــا انجام داده ایم، ادامــه ضبط برنامه با 
حضور تماشــاگران با رعایــت پروتکل هاى بهداشــتى و 

فاصله گذارى هاى اجتماعى امکانپذیر اســت، اما منتظر 
دریافت پاســخ نامه اى هســتیم که این مجوز از سوى 

وزارت بهداشت و ســتاد ملى کرونا به طور رسمى به 
ما ابالغ شود.

وى با اشاره به تفاوت ساختار برنامه «عصرجدید» 
بــا دیگــر برنامه هــاى تلویزیونى گفــت: در 
«عصرجدید» به لحاظ تعداد تماشــاگران که در 
هر برنامه نزدیک بــه 900 تا 1000 نفر در محل 
ضبط برنامه حضور دارند و همچنین مدت زمان 
ضبط طوالنى تر برنامه نسبت به دیگر برنامه ها، 

شرایط متفاوت ترى دارد.
علیخانــى ابراز امیــدوارى کرد بــه زودى ضبط 
اســتعدادیابى «عصرجدید» با حضور تماشا گران 

در لوکیشن جدید این برنامه شروع شود.
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ماجراى خیار خوردن على لهراسبى قبل از کنسرت ها!

احسان علیخانى به دنبال 
مجوز حضور تماشاگران در «عصر جدید»
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 محمد محبى که فصل گذشــته با دســتمزدى کمتر از صد میلیون تومان براى شاهین 
شهردارى بوشــهر بازى و در نهایت به همراه این تیم به لیگ برتر صعود کرد، در ابتداى 
فصل با تیم سپاهان قرارداد سه ســاله امضا کرد و بندى در قراردادش آمده که در صورت 
دریافت پیشــنهاد خارجى مى تواند با پرداخت 125 هزار دالر آزاد شود. به نظر مى رسد سپاهان 
تصور نمى کرد این بازیکن جوان به سرعت در ترکیب سپاهان جا بیافتد و توأمان هم براى تیم امید 
و تیم ملى بازى کند و مورد توجه تیم خارجى قرار بگیرد؛ در غیر این صورت مبلغ سنگین ترى براى 

صدور رضایتنامه این بازیکن جوان تعیین مى کرد.
در آخرین مذاکرات صورت گرفته بین باشگاه سپاهان و باشگاه گرانادا طرف ایرانى اعالم کرده براى 
صدور رضایتنامه محمد محبى 250 هزار دالر مى خواهد، اما باشگاه گرانادا که از مفاد قرارداد محمد 
محبى با باشگاه سپاهان مطلع است، اعالم کرد بر اســاس مفاد موجود در قرارداد حاضر است همان 
125 هزار دالر را پرداخت کند و اگر باشگاه ســپاهان مبلغ بیشترى بخواهد قید جذب بازیکن ایرانى را 
خواهد زد. باشگاه سپاهان در واکنش به این پاسخ هنوز جواب نداده است. آنچه واضح است روند مذاکرات 
طرفین متوقف شده و به نظر مى رسد باشگاه سپاهان تصمیم گرفته فصل آینده هم از وجود این بازیکن در 
بازى هاى لیگ برتر بهره ببرد به خصوص که سپاهان این فصل شانس کمى براى قهرمانى در لیگ برتر 

دارد و براى رسیدن به جام باید فصل آینده برنامه ریزى کند.
ادامه حضور محمد محبى در ترکیب ســپاهان البته به رضایت این بازیکن هم بســتگى دارد. این بازیکن 
بوشهرى بر اساس مفاد موجود در قرارداد مى تواند با پرداخت 125 هزار دالر به باشگاه سپاهان اردوى این تیم 
را ترك کند. این کار را پیش تر رضا شکارى بازیکن تیم ذوب آهن انجام داد. او تصمیم گرفت با پرداخت صد هزار 
دالر به باشگاه ذوب آهن راهى روبین شود. با وجود عدم پذیرش این پول از سوى باشگاه ذوب آهن با توجه به مفاد 
موجود در قرارداد رضا شکارى راهى روبین شد و در نهایت هم شکایت باشگاه ذوب آهن به فیفا همان صد هزار دالر 

موجود در قرارداد را براى این بازیکن به همراه داشت.

ف  محمد محبى که
شهردارى بوشــهر
فصل با تیم سپاهان
دریافت پیشــنهاد خارج
تصور نمى کرد این بازیکن ج
و تیم ملى بازى کند و مورد ت
صدور رضایتنامه این بازیکن
در آخرین مذاکرات صورت گر
صدور رضایتنامه محمد محبى
محبى با باشگاه سپاهان مطلع
125 هزار دالر را پرداخت کند و
خواهد زد. باشگاه سپاهان در واکن
طرفین متوقف شده و به نظر مى رس
بازى هاى لیگ برتر بهره ببرد به خ
دارد و براى رسیدن به جام باید فصل
ادامه حضور محمد محبىدر ترکیب
بوشهرى بر اساس مفاد موجود در قرارد
را ترك کند. این کار را پیش تر رضا شکار
دالر به باشگاه ذوب آهن راهى روبین شود
موجود در قرارداد رضا شکارى راهى روبینش
موجود در قرارداد را براى این بازیکن به همرا

ماجراى
 125 هزار دالرى
 بند آزادسازى

سعید نظرى

 بعد از منتفى شدن بازگشت استرا به استقالل، هر کدام از مدیران وقت این باشگاه 
که مى دانســتند او چه محبوبیتى در میان هواداران این تیــم دارد، بارها مدعى 
شدند که خودشان به شدت به دنبال حفظ او بودند اما یکى دو نفر دیگر از مدیران 
اجازه ندادند این اتفاق بیافتد. مثًال در همان روزها که مذاکرات بین استقاللى ها 
و اســتراماچونى در جریان بود، على فتح ا...  زاده هم به هیئت مدیره این باشگاه 
پیوست اما شایعه شد که استراماچونى مخالف اوســت و فتح ا... زاده در ادعایى 
عجیب به صراحت اعالم کرد که اگر با رفتن او استراماچونى برگردد، او مشکلى 
با این کار نخواهد داشت و از هیئت مدیره استقالل کناره گیرى خواهد کرد. 
با این حال سرانجام استراماچونى برنگشت و فتح ا...  زاده هم بعد از مدتى، 
ظاهراً به دلیل بیمارى از مدیریت استقالل کنار رفت! آن روزها گذشت و 
بعد از مدتى، على خطیر هم که ظاهراً براى مذاکره با وکیل استراماچونى به 
قطر رفته بود مدعى شد که عده اى در باشگاه با اقداماتى که انجام دادند مانع 
بازگشت او به ایران شدند.  اخیراً هم على فتح ا...  زاده در مصاحبه اى گفت: «من 
با رحمان رضایى صحبت کردم که با اســتراماچونى ارتباط بگیرد که ارتباط 
هم گرفت، منتها در وسط کار متأسفانه یکى دو نفر دیگر آمدند و این 
ارتباط را قطع کردند.» اما هفته پیش عبدالرضا موسوى یکى 
از اعضاى سابق هیئت مدیره استقالل ادعایى جدید مطرح 
کرد. او گفت: «آقایان به خوبى مى دانستند اگر استراماچونى 
برگردد یک لحظه با آنهــا کار نخواهد کرد، پس با مصاحبه 
نابجا در یک برنامــه و مطرح کردن ایــن ادعاى دروغ که 
اســتراماچونى دســتمزدش را افزایش داده، باعث عصبى 
شدن این مربى محبوب شدند.» اشاره موسوى به مصاحبه 
فتح ا... زاده در تلویزیون اســت. درست در ساعاتى که به نظر 
مى رسید استراماچونى به استقالل بازخواهد گشت، فتح ا... زاده 
در تلویزیون مدعى شد که او خواهان افزایش دستمزدش شده 
و استراماچونى هم با شنیدن این مصاحبه عصبانى شد و همه چیز 
به هم ریخت. با این حساب فعًال دور، دور یارکشى با استراماچونى 
اســت. هر کس مى خواهد در میان هواداران محبوب شود، مدعى 
مى شود که به دنبال بازگرداندن استراماچونى بوده و البته دیگرى 
را هم به فرارى دادن مربى ایتالیایى متهم مى کند. این وســط هم 
هواداران استقالل مانده اند که چه کسى دروغ مى گوید و چه کسى 
راست! اصًال هم بعید نیست که در نهایت تقصیر نیامدن استراماچونى 

به گردن هواداران بیافتد.

محبوبیت 
مى خواهى؟ 
یار استرا شو!

محمد مؤمنى

مربى تیم ذوب آهن و دستیار رادولوویچ در گفتگویى 
در خصوص آمادگى بازیکنان تیــم ذوب آهن گفت: 
بازیکنان خودشــان تمرینات انفــرادى کرده اند و از 
نظر جسمانى تا حدى آماده هســتند اما تمریناتى که 
با توپ انجام مى دهیم متفاوت اســت و شــاید یک 
مقدار گرفتگى عضله را در ابتدا داشــته باشیم اما در 
کل مشــکلى وجود ندارد و بازیکنان هم در این مدت 

آماده خواهند شد.
حسن استکى با اشاره به زمان داده شده براى تمرینات 
گفت: فکر مى کنم زمان یک ماهه کافى است اما اى 
کاش 45 روز بود تا خیالمان راحت مى شد. چون االن 
همه تیم ها در دو سه گروه تمرین مى کنند و این کار 
را سخت مى کند، چون فوتبال یک ورزش تیمى است 
و همه باید در کنار هم در تمرین حاضر شویم تا به آن 
آمادگى و هماهنگى الزم برســیم. ما آماده برگزارى 
دو سه بازى تدارکاتى هســتیم که یکى از آنها مقابل 

سپاهان خواهد بود.
استکى درخصوص چمن ورزشــگاه ملت نیز عنوان 
کرد: چمن ما وضعیت خوبــى دارد و آقاى قبادى که 
مسئول چمن اســت، عملکرد خوبى داشته و ما از این 

نظر مشکلى نداریم.
او درباره آغاز لیگ برتر و موضــع ذوب آهن توضیح 
داد: اگر فدراسیون پزشکى ورزشى تأیید کند، ما بازى 
مى کنیم. باشگاه ها نباید در این باره نظر بدهند چون 
ستاد کرونا از همه ما سختگیرتر است و وقتى چیزى 
بگوید یعنى همه جوانب را در نظر گرفته است. این ستاد 
به البى و این حرف ها کارى ندارد و اگر خطر نداشته 
باشــد بازى ها را آغاز مى کند. بازهــم مى گویم که 

باشگاه ها نباید در این باره صحبت کنند.
وى افــزود: من ایــن را قبول ندارم کــه مى خواهند 
پرسپولیس قهرمان شــود براى من نظر ستاد کرونا و 
دکتر خلیلیان در فدراسیون پزشکى ورزشى به عنوان 
یک پزشــک اهمیت دارد. چون او به جان آدم ها فکر 
مى کند و بــه قهرمانى تیمى کارى نــدارد، لطفًا این 

حرف ها را کنار بگذارید.
حسن استکى درباره بازگشت رادولوویچ هم گفت: ما 
با او هماهنگ هستیم و طبق برنامه اى که داده تمرین 
مى کنیم. باشــگاه براى آقاى رادولوویچ بلیت گرفته 
اما او فعًال نمى تواند بیاید و کارش ســخت است. فکر 
مى کنم هفت هشت روز دیگر بیاید و در بازى تدارکاتى 

با سپاهان روى نیمکت ما  بنشیند.

هر چى ستاد بگه

عجیب به صراحت اعالم کرد که اگر با ر
با این کار نخواهد داشت و از هیئتم
با این حال سرانجام استراماچونى ب
ظاهراً به دلیل بیمارى از مدیریت ا
بعد از مدتى، على خطیر هم که ظاهر
مدعى شد که عده اى در قطر رفته بود
هم على بازگشت او به ایران شدند.  اخیراً
ا با رحمان رضایى صحبت کردم که با
هم گرفت، منتها در وسط کار م
ارتباط را قطع کردند.»
از اعضاى سابق هیئت
کرد. او گفت: «آقایان
آ برگردد یک لحظه با
نابجا در یک برنامــه
اســتراماچونى دســ
این مربى محبو شدن
فتح ا... زاده در تلویزیون
مى رسید استراماچونىب
ک در تلویزیون مدعى شد
با شنید و استراماچونى هم
به هم ریخت. با این حساب
د اســت. هر کس مى خواهد
مى شود که به دنبال بازگردا
ای را هم به فرارى دادن مربى
هواداران استقالل مانده اند ک
راست! اصًال هم بعید نیست که

به گردن هواداران بیافتد.

ن ب
رگزارى

ها مقابل 

ز عنوان 
ادى که 
 ما از این 

 توضیح
 ما بازى 
ند چون 
ى چیزى 
ین ستاد 
ر نداشته 
گویم که 

ى خواهند 
د کرونا و 
ه عنوان 
م ها فکر

طفًا این 

گفت: ما 
ه تمرین 
ت گرفته 
ست. فکر 
دارکاتى 

 راستش اصًال از زیر و بم کنداکتور شبکه3 اطالع نداریم، اما 
خب چیزى که به چشم مى بینیم این است که هر روز هفته 
و هر ساعت از شبانه روز ممکن است محمدحسین میثاقى 
و فوتبال برترش روى آنتن باشــند! یعنى شنبه و دوشنبه 
ندارد، عصر و غروب و شب هم ندارد، به اینکه لیگ باز است 
یا تعطیل هم ربطى ندارد. در هر صورت او هســت و یک 
میهمان هم مقابلش نشسته که با هم در مورد هر مسئله بجا 
و بیجایى حرف مى زنند؛ بدون اینکه مناسبت خاصى داشته 
باشد یا شبکه اصًال تعریف و فلسفه خاصى پشت این برنامه 
ببیند. آدم این رفتارها را که مى بیند یاد عادل فردوسى پور 
مى افتد که بیشتر از یک دهه «نود» را در اوج موفقیت روى 
آنتن داشت، اما باز گاهى پیش مى آمد که در چالشى ترین 
لحظات برنامه اش براى 15 دقیقه وقت اضافى به 50 نفر 
رو بزند. چه بسیار پیش آمد که خداحافظى هاى عادل روى 
تیتراژ برنامه اتفاق افتاد. طورى برنامه اش را قطع مى کردند 
که انگار قرار است بعد از «نود» بهترین فیلم سینمایى سال 

را پخش کنند، اما عادل که مى رفــت اول یک نماهنگ 
کسالت بار ســنتى مى دیدیم و بعد تکرار مستند تاریخچه 

بادگیرها را!
هنوز یادمان نرفته بیست وســوم مهرماه سال 97 - چند  
ماه پیش از خانه نشــین کردن همیشــگى فردوسى پور- 
برنامه «نود» به بهانه پخش بازى انگلســتان و اسپانیا در 
چارچوب لیگ ملت هاى اروپا پخش نشــد؛ درحالى که آن 
بازى نه چنــدان مهم قاعدتًا باید از طریق شــبکه ورزش 
روى آنتن مى رفت. بعد از آن اتفاق عادل دو خط مصاحبه 
کرد و گفت: «همه آیتم هاى مان آماده بود، اما در ساعات 
آخر گفتند پخش نمى شــوید.» بعد سى ام مهرماه به بهانه 
همین مصاحبه تلگرافى بــراى دومین هفته پیاپى «نود» 
را از کنداکتور بیرون کشیدند. آخ که چه عذاب ها به عادل 
تحمیل کردند و چه تازیانه هایى بر روحش زدند. این روزها 
هم البد بزرگ ترین آزار او، تماشــاى شبانه روزى میثاقى 
روى آنتن است؛ مستمر و مســتدام، بى محدودیت، بدون 

 تاریخچه بادگیرها!

وسط حرف عادل که تیتراژ مى آوردید!
یک رســانه ایتالیایى پیش بینى کرد بر شــمار   رسول بهروش/ بانک ورزش  |

لژیونرهــاى ایرانى این لیــگ اروپایى در آینده 
افزوده شود.

ســال ها قبل لیگ فوتبال بونــدس لیگا آلمان 
پذیراى بازیکنان ایرانى با اســتعداد بیشمارى 
شد و اکنون به نظر مى رســد که لیگ حرفه اى 
فوتبال پرتغال به محلى براى معرفى و شکوفایى 

بازیکنان تکنیکى کشورمان تبدیل شده است.
بعد از آنکه در این لیگ قدیمى قاره سبز بازیکنانى 
همچون مهدى طارمى، مهرداد محمدى و امیر 
عابدزاده حضور یافتنــد و توانمندى هاى خود را 
نشان دادند، به نظر مى رسد راه حضور بازیکنان 

ایرانــى بیشــترى در 
آینده بــه این لیگ 

هموار خواهد شد.
در این ارتباط سایت 

«فوتبال بوال» ایتالیا احتمال داده در آینده شمار 
لژیونرهاى ایرانى در این لیگ بیشــتر شــود.  
گزارشگر این ســایت، بازیکنانى همچون پیام 
نیازمند، سروش رفیعى و محمد محبى را که در 
تیم سپاهان بازى مى کنند، لژیونرهاى جدید و 

احتمالى کشورمان در پرتغال دانسته است.
«فوتبال بوال» افزود: تا قبل از تعطیلى کرونایى 
مسابقات لیگ حرفه اى پرتغال، دو بازیکن ایرانى 
در فهرست ده گلزن برتر لیگ پرتغال بودند که 
همین نکته حیرت انگیزى بود. مهرداد محمدى 
با هفت گل زده و شش پاس گل از تیم آوس، در 
اولین تجربه فوتبالى خارج از کشورش عملکرد 
خوبى داشته است. او احتمال دارد به علت ارائه 
همین عملکرد خوب، فصــل بعد به تیمى دیگر 

منتقل شود. 
سایت ایتالیایى آنگاه عنوان کرد: مهدى طارمى با 
توانمندى باالیى به فوتبال پرتغال آمد. او هشت 
گل زده در لیگ پرتغال داشــت. همینطور امیر 
عابدزاده، دروازه بان ایرانى تیم ماریتیم و سابقه 
حضور در جام جهانى دارد و ســه حضور در تیم 

ملى ایران داشته است.

لیگ پرتغال، پذیراى ستاره هاى ایرانى 

رئیس فدراسیون پزشکى ورزشــى اعالم کرد آزمایشى به نام مشکوك به 
کرونا وجود ندارد.

 طى روزهاى گذشــته برخى تیم هــاى لیگ برتــرى در اطالعیه هاى 
خود اعالم کردند تعدادى از بازیکنانشــان مشــکوك به کرونا هســتند 
و این را بعد از انجام تســت ها متوجه شــدند. حاال اما رئیس فدراســیون 
پزشــکى ورزشــى مى گوید چنین مســئله اى در علم پزشــکى وجود 

ندارد.
مهرزاد خلیلیان در این بــاره گفت: «اینکه مى گوینــد برخى آزمایش ها 
مشکوك به کروناست، درست نیســت؛ اصًال ما چیزى به اسم مشکوك 
نداریم و باید تست PCR انجام شود. تأکید ما این است که حتمًا آزمایش 

PCR صورت بگیرد و نتایج قطعى باشد.»

وى افزود: «باید با حفظ تعادل در تیم ها حفظ ســالمت ورزشــکاران را 
اولویت قرار دهیم. باید تست هاى PCR به دســت ما برسد و با ناظران و 
افسران کنترل سالمت هماهنگ باشند و باشــگاه ها اطالعات را به آنها 

بدهند.» 

باشگاه همیشه در حال تغییر تراکتور بار دیگر شاهد  دو انتصاب در حوزه هاى اقتصادى 
و رسانه اى بود. در این باشگاه طى دو سال گذشته دستکم پنج مدیرعامل عوض شده و 
طبیعى هم بوده که هر کدام از این مدیران، تغییراتى را ایجاد کنند. االن شما هر کسى 
را در خیابان هاى تبریز ببینید، 50 درصد احتمال دارد قبــًال عضو کادر ادارى تراکتور 
بوده باشد! خارج از شوخى دو انتصاب جدید در حالى انجام مى شود که مالک تراکتور 

به شدت در پى لغو مسابقات است. 
اصرار زنوزى تا جایى اســت کــه حتى تهدید بــه کناره گیرى از لیگ کرده اســت. 
خب اگر حرف مالک تراکتور به کرســى بنشــیند که مســابقات رســمى تــا پایان 
کرونا، یعنى شــاید یک یا دو ســال دیگــر لغو خواهد شــد و همه  چیــز مى خوابد. 
ایــن وســط دیگر چــرا حکــم انتصــاب جدیــد مى زنیــد؟ حقوق بگیــر اضافى

 مى خواهید. 

در شرایطى که با مثبت شدن تست کروناى تعدادى از بازیکنان لیگ برترى این امکان 
وجود دارد که ادامه لیگ نوزدهم برگزار نشود، با این حال فشار نهادهاى باالدستى قاره اى 

و جهانى در فوتبال احتماًال منجر به از سرگیرى رقابت ها در ایران خواهد شد.
به طور کلى سیاست فیفا این اســت که بازى ها در نقاط مختلف جهان با رعایت کامل 
پروتکل هاى بهداشتى و حفظ سالمتى بازیکنان برگزار شود تا چرخه فوتبال دچار توقف 
نشود. آنها چندان با عملکرد کشورهاى فرانسه و هلند در تعطیلى بازى هاى باشگاهى 

موافق نیستند و در اطالعیه هاى خود خواهان از سرگیرى مجدد بازى ها هستند.
همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا هم چندى پیش با ارسال نامه اى به فدراسیون فوتبال 
ایران خواهان این شده بود که تکلیف بازى هاى باشگاهى ایران هرچه زودتر مشخص 
شود و تقویم جدید از سوى سازمان لیگ اعالم شود. اتفاقى که در  نهایت افتاد و قرار است 

لیگ برتر از 29 خرداد از سر گرفته شود.

سهیل مهدى، مسئول کمیته برگزارى مسابقات سازمان لیگ گفته: «باشگاه هایى که 
قبل از ارسال تست کروناى بازیکنانشان تمرین کرده اند متخلف هستند»؛ خب سئوال 
اینجاســت که االن با این متخلفان چه مى کنید؟ اسمشان را روى تخته مى نویسید و 
جلویش ضربدر مى زنید؟ شــما قبًال هم گفته بودید تا زمان صدور مجوز از ســازمان 
ملى مبارزه با کرونا باشــگاه ها حق تمرین ندارند، اما مى دانید و مى دانیم که بسیارى 
از تیم ها تمرین کردند، دســته جمعى هم تمرین کردند. مگر مى شود تیمى که هفت 
هشت  بازیکنش کرونا گرفته، تمرین دسته جمعى نکرده باشــد؟ یعنى اینها هر کدام 
جدا جدا در خانه خودشــان مبتال شده اند؟ همین االن شــواهد حاکى است که برخى 
تست هاى اخذ شده در تعدادى از باشگاه ها فاقد کیفیت الزم بوده؛ خب با این مسئله چه 
مى کنید؟ در تک تک این موارد خأل قانونى داریم و با مصاحبه کردن هم چیزى درست

 نمى شود.

باشگاهى براى تغییرات همیشگى اسمشان را روى تخته مى نویسید؟فیفا با تعطیلى کامل مخالف است

حســام فتاحى، بازیکن سابق تیم ســپاهان که امروز 
روى نیمکت این تیم به عنوان مربى مى نشــیند بر این 
عقیده است برگزارى لیگ برتر امیدهاى کشور با حضور 
تیم هاى لیگ برترى مى تواند به ســطح کیفى فوتبال 

باشگاهى و ملى کمک کند.
حسام فتاحى در خصوص حضور احتمالى تیم هاى مطرح 
در لیگ برتر امیدهاى کشور و اینکه قرار است در آینده اى
 نزدیک لیگ برتر امیدهاى کشــور بــا حضور تیم هاى 
لیگ برترى برگزار شود، گفت: این یک تصمیم خوب و 
فوق العاده است و موجب مى شود بازیکنان جوان ما خیلى 
زودتر آزمون و خطاها را پشت سر بگذارند و براى بازى در 

لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا آماده شوند.
طى این مســیر در فوتبال حرفه اى موجب شده تا بارسا 
به آنسو فاتى 16 ســاله بازى دهد یا لیورپول از بازیکن 

15 ســاله در ترکیب اســتفاده کند؛ هرى اسکات. من 
چند ســال در فوتبال پایه به عنوان مربى حضور داشتم 
و سپاهان یکى از باشــگاه هایى است که به فوتبال پایه 
اهمیت مى دهد و آکادمى این باشگاه به عنوان آکادمى 
نمونه در فوتبال کشور معرفى شده است. این اتفاق باید 
در همه باشگاه ها رخ دهد و فدراسیون فوتبال در نهایت 
این فرصت را مهیا سازد که لیگ برتر در رده هاى سنى 
پایین تر با حضور همه تیم هاى لیگ برترى برگزار شود. 
همانطور که گفتم این موجب مى شود تا استعدادهایى 
که کشف مى شــوند زودتر در مسیر آزمایش قرار گیرند 
و زودتر رشد کنند. بازیکنان نوجوان و جوان پر از انگیزه 
و انرژى هســتند و هر چه آنها را زودتر در مسیر کسب 
تجربه قرار دهیم زودتر مــى توانیم از آنها در بازى هاى 
رسمى و مهم بهره ببریم. نکته مهمى که کمک مى کند 

استعدادیابى شکل بهترى به خود بگیرد حضور پر رنگ 
باشگاه ها و فدراسیون فوتبال در این موضوع مهم است. 
در گذشته فوتبال ورزشى بود که بیشتر افراد کم درآمد 
از خانواده هاى ضعیف به آن روى مى آوردند اما اکنون 
مورد توجه قشر مرفه هم قرار گرفته است و حتى برخى 

از بازیکنان مربى اختصاصى دارند.
در حالى که در گذشته فوتبالیست هاى خوب از کوچه و 
خیابان پیدا مى شد اکنون مدارس فوتبال محل حضور 
بازیکنان است. اینجاست که باید استعدادیابى به دقت 
انجام شود و من خودم یک بازیکن در پارك دیدم که او را 
به یکى از دوستان مربى معرفى کردم و خوشبختانه االن 
به فوتبال ادامه مى دهد. واقعیت این اســت که خیلى از 
بازیکنان به علت  شرایط مالى امکان حضور در مدرسه 

فوتبال را ندارند.

حسام فتاحى: لیگ برترى ها و الزام به حضور در لیگ امیدهاى ایران؟

عالى و باعث ستاره سازیه
چیزى به نام

 مشکوك نداریم
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مزایده اتومبیل
شــماره آگهى: 139903902003000016 تاریــخ آگهى: 1399/02/31 شــماره پرونده: 
139804002003003601 آگهى مزایده پرونده به شماره بایگانى (9805050)- ششدانگ 
خودروى سوارى سیســتم پراید مدل 1397 تیپ sE 131 به شــماره انتظامى 53- 412 ب 
 411100 j 3458745 84 به رنگ سفید روغنى به شــماره موتور 6149909 و شماره شاسى
s ظرفیت 4 نفر تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 نوع ســوخت بنزین تعداد سیلندر 4 که در آدرس: 
پارکینگ بزرگراه اصفهان- شاهین شــهر- انبار برق متوقف مى باشد و طبق نظر کارشناس 
رسمى دادگســترى در بازدید از خودرو، خودرو داراى بیمه نامه شخص ثالث نزد شرکت بیمه 
ایران تا تاریخ 1399/06/03 بوده است الســتیک خودرو حدود 80 0/0 بازدهى دارد موتور و 
گریبکس آن ســالم اتاق و شاسى داخلى همه سالم و بسیار خوب شیشــه ها و ائیینه ها سالم 
فقط در قسمت درب و گلگیر عقب راســت اثار تصادف دیده شده که نیاز به صافکارى و رنگ 
دارد درب جلو راست در سه نقطه آثار ضربه بســیار جزئى دیده میشود زاپاس و جک ندارد که 
بموجب مهریه مندرج در سند نکاحیه 616 مورخ 1382/11/14 دفترخانه ازدواج شماره 105 
و طالق شماره 44 شهر اصفهان استان اصفهان در قبال قســمتى از طلب خانم طیبه دارابى 
و حقوق دولتى متعلقه بموجب نامــه شــماره 81258/61589210- 1398/09/21 پلیس 
راهنمائى و رانندگى بازداشت گردید. از ســاعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 1399/03/27 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول شهید 
صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه چهارم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ 
پایه 450/000/000 ریال (چهارصد و پنجاه میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
خودرو در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1399/03/10 درج و منتشر مى گردد که خریداران 
جهت شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طى فیش سپرده به شماره حساب: 
IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالك 
کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 نزد بانک مرکزى بابت 
پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى قانونى اعم از بدهى و عوارض مالیاتى، 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد،  وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد. م الف: 855256 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/104

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 139985602030002215      خانم ستایش آذرى  فرزند محمد باقر باستناد یک 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند 
مالکیت 4 دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 1309/1 مجزى شده از اصلى  واقع 
در قطعه 10 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 383 دفتر 339 امالك ذیل 
ثبت 80987 بنام احمد عباسیان فرزند حیدرثبت و سند بشــماره چاپى 466215 صادر و 
تسلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 64898 مورخ 1389/4/17 دفترخانه 16 
نجف آباد به اکرم شریفى تهرانى فرزند حسن انتقال قطعى شده است ، سپس بموجب سند 
انتقال شماره 77987-1394/9/17دفتر 16 به ستایش آذرى انتقال شده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1399/03/10، 
859242/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى/3/144
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 139985602030002200      خانم ستایش آذرى  فرزند محمد باقر باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که 
سند مالکیت 2 دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 1309/1 مجزى شده از 
اصلى  واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 386 دفتر 339 
امالك ذیل ثبت 80989 بنام خانم اقدس فاضل نجف آبادى فرزند مرتضى ثبت و سند 
بشماره چاپى 466216 صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 64898 
مورخ 1389/4/17 دفترخانه 16 نجف آباد به اکرم شریفى تهرانى فرزند حسن انتقال 
قطعى شده است ، سپس بموجب سند انتقال شماره 77987-1394/9/17دفتر 94 به 
ستایش آذرى انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت جابجائى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/03/10، 859248/م 

الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محســن نساج 
نجف آبادى/3/145

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 139985602030000132      وراث مرحوم سید مرتضى حسامى زاده  فرزند سید 
حسین بغیر از مجید بموجب درخواست وارده به شماره 139821702030029711 مورخ 
1398/11/28 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 2267 فرعى از 391/5 از 391/1 
از 391 اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 108 دفتر 37 امالك ذیل ثبت 
10760 بنام سید مرتضى حسامى زاده  فرزند سید حسین  ثبت و صادر و تسلیم گردیده ، 
ســپس بموجب گواهى حصر وراثت 2761- 1396/8/7 شعبه دهم شوراى حل اختالف 

اصفهان نامبرده فوت نموده است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/03/10، 859650/م الف - مهدى صادقى 

وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى/3/146

پس از گسترش ویروس کرونا که با سرعتى عجیب همه 
جاى جهان را درنوردیده است، کشورها با کاهش فضاى 
بهداشتى و درمانى رو به رو شده اند و براى جبران این فضاها 
و اقامت دوران نقاهت بیماران و حتى اقامت کادر درمانى 
در بعضى از نقاط، به فکر تجهیز مراکز اقامتى و به خصوص 

هتل ها افتاده اند. 
در ووهان چین براى جلوگیــرى از انتقال ویروس از کادر 
درمان به خانواده هایشان، از هتل ها به عنوان اقامتگاه آنها 

استفاده شده است.
چندین هتل در سراســر اروپا وجود دارد که در حال حاضر 
براى مبارزه با این بیمارى همه گیر در حال بازسازى هستند. 

مثًال در مادرید حدود 40 هتل با 9000 تخت براى بیماران 
آماده سازى مى شود. همچنین در بریتانیا رایزنى با گروهى 
از هتل ها به عنوان مراکز نقاهتگاهى ادامه دارد. در فرانسه 
نیز یکى از بزرگ ترین شرکت هاى هتلدارى اروپا هتل هایى 
را براى کارکنان پرستارى، افراد آسیب پذیر و افرادى که با 
کرونا مبارزه مى کنند آماده ســازى مى کند. در جدیدترین 

مورد نیز ایالت متحده آمریکا به این فکر افتاده است.
 گروه مهندســان ارتش آمریکا اعالم کرد کــه با تبدیل 
اتاق هاى هتل ها و خوابگاه هاى دانشگاهى به مراکز درمانى 
موقت، در شهر نیویورك بیش از ده هزار تخت بیمارستانى 

ایجاد مى کند. 

عضو هیئت علمى پژوهشــگاه ملى مهندسى ژنتیک و 
زیست فناورى گفت: زمان ماندگارى ویروس کووید- 
19 در جهان مشخص نیست و به همین دلیل مردم باید 
خود را با این ویروس وفق دهند، زیــرا به زمان قبل از 
کرونا بر نمى گردیم و باید نکات بهداشــتى را بیشــتر 

رعایت کنیم.
مسعود هوشمند درباره تغییر ژنوم ویروس کووید- 19 در 
بروز بیمارى با عالیم مختلف در افراد افزود: همه افراد 
ژنوم خاصى دارند و به همین دلیل گاهى بیمارى در یک 
فرد زودتر از فرد دیگر خود را نشان مى دهد. گاهى ممکن 
است اثر دارو روى بدن افراد با یکدیگر بسیار فرق داشته 

باشد که به اصطالح به آن پزشکى شخصى مى گوییم.
این متخصص ژنتیک مولکولى گفت: کووید- 19 هم 
مانند آنفلوآنزا در دنیا ریشه کن نخواهد شد.  واکسن این 

ویروس هم مانند آنفلوآنزا هر ساله جدید خواهد شد.
عضو هیئت علمى پژوهشــگاه ملى مهندسى ژنتیک 
و زیســت فناورى افزود: در DNA ما هزاران جهش 
اتفاق مى افتد، اما به دلیل اینکه سیستم تعمیر و مرمت 
داریم مى توانیم آن جهش را از بین ببریم.  شاید در این 
ویروس امــکان اینکه بتوانیم این جهش هــا را از بین 
ببریم وجود نداشته باشد، زیرا ویروس دستخوش برخى 

تغییرات مى شود.

هتل هایى که بخاطر کرونا 
بیمارستان شدند! 

به زمان قبل از کرونا 
بر نمى گردیم

مقابله با کرونا در فوتبال 
   آنا | اتحادیه فوتبال انگلیس از سیستمى در مسابقات 
اسـتفاده خواهد کرد که خطـر ابتال به ویـروس کرونا را 
کاهش مى دهد. رسانه هاى انگلیسـى گزارش دادند در 
سیستم طراحى شده که بر روى دوربین هاى تلویزیونى 
نصب مى شود میزان دوندگى، قدرت پرش، سرعت زدن 
تکل و معیارهـاى دیگر مربـوط به بازیکنـان حاضر در 
جریان مسابقه ارزیابى مى شـود تا هر بازیکنى که مبتال 
به ویـروس کرونا باشـد از دیگر بازیکنان متمایز شـود. 
اطالعات الزم در خصوص این سیسـتم به 20 باشـگاه 
حاضر در مسابقات ارائه شده و در مسابقات باقیمانده این 
فصل از این روش براى مقابله با ویروس کرونا اسـتفاده 

مى شود تا آسیب کمترى به تیم ها وارد شود.

پیشنهاد بازگشایى مساجد 
   تسـنیم | وزیر کشـور از تصویب و ارائه پیشنهاد 
بازگشایى همه مساجد کشور براى برگزارى نماز جماعت، 
افزایش فعالیت پاساژها و مراکز تجارى در کمیته انتظامى 
ستاد مبارزه با کرونا خبر داد و گفت: این پیشنهادات نهایتًا 
باید در سـتاد ملى مبارزه بـا کرونا تأیید شـود. عبدالرضا 
رحمانـى فضلى اظهـار کـرد: مقرر شـد مسـاجد بعد از 
تصویب در ستاد ملى فقط براى امر نماز جماعت با رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى بازگشایى شود./1977

راه اندازى یوآن دیجیتالى 
   فارس | دولت چین تا سال 2022 یوآن دیجیتالى 
را راه اندازى مى کند، این اقدام به دلیل تمایل مردم با 
شیوع کرونا به اسـتفاده از ارزهاى دیجیتالى صورت 
مى گیرد. البتـه چین گفته اسـت اسـتفاده از ارزهاى 
دیجیتالى بـراى شناسـایى متهمـان و مجرمان هم 
کارایى زیادى خواهد داشـت؛ چراکه بررسـى سوابق 
آنهـا راحت تر خواهد بـود. قرار اسـت ارز دیجیتالى تا 
المپیک زمستانى 2022 در این کشور راه اندازى شود. 
بانک مرکزى چین گفته است: «اجراى آزمایشى آن 
در برخى ایالت این کشـور انجام مى شـود.» در یوآن 
دیجیتالـى از شـماره هاى هوشـمند اسـتفاده خواهد 
شـد و مبادالت ارزى هم از طریق اپلیکیشن صورت 

مى گیرد. 

آگهى تغییرات
شرکت فاتحان سپهر جم سهامى خاص به شماره ثبت 40688 و شناسه ملى 10260583702 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده مورخ 1398/06/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - امید امیرى به شماره ملى 1190079038 به عنوان بازرس اصلى و زهره امیرى به شماره 
ملى 1209378566 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین شد. - على استکى به شماره ملى 1292893567، احسان الدین رحیمى به شماره ملى 1160029091 و خشایار جهانبانى وشاره به 
شماره ملى 1271715661 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى به سال 

1397 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (859627)

آگهى تغییرات
شرکت فاتحان ســپهر جم سهامى خاص به شــماره ثبت 40688 و شناســه ملى 10260583702 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/06/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - على استکى به شماره ملى 1292893567 به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، احسان الدین 
رحیمى به شماره ملى 1160029091 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خشــایار جهانبانى وشاره به شماره ملى 1271715661 به سمت عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقوداسالمى با 
امضاى یکى از اعضاى هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (859638)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع شــیمیایى پلیمر ایران سهامى خاص به شــماره ثبت 8933 و شناسه 
ملى 10260300242 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى ســالیانه مورخ 
1398/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى وخدمات مدیریت آرمان 
روش حسابداران رسمى به شناسه ملى 10100552060 و حمید شاه مرادى کد ملى : 
1170086772 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. ترازنامه سال مالى 97 به تصویب رسید . روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (859435)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى فرا طرح نوین مهرگان پیشتاز سهامى خاص به شماره ثبت 33285 
و شناسه ملى 10260538041 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1398/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسسه حسابرسى امین تدبیر 
بصیر به شناسه ملى 10103512680 به سمت بازرس اصلى و سمیرا طاهرى به شماره 
ملى 1270803158 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. 
ترازنامه حساب سود و زیان شرکت منتهى به سال مالى 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (859636)

روى موج کووید-19

سرپرست اپیدمیولوپى کارگروه ویژه کرونا در وزارت بهداشت 
با بیان اینکه کشور 75 درصد از موج اپیدمى را گذرانده و تا 
پایان تابستان انتظار موج دیگرى از شــیوع این بیمارى را 
نداریم، گفت: موج دوم اپیدمى را در فصول پاییز و زمستان 

انتظار داریم.
دکتر على اکبر حق دوست با تأکید بر اینکه پس از 30 روز از 
اعالم شیوع این ویروس در کشور چین، اولین نمونه آن در 
ایران کشف شد، ادامه داد: از آن زمان فعالیت هاى مختلفى 
به منظور مقابله با این ویروس اجرایى شد. به گونه اى که در 
ده روز اول شیوع که شدت آن شدید بود امکانات کافى براى 

مدیریت این شیوع در اختیار داشتیم.
معاون آموزشى وزیر بهداشــت اضافه کرد: پس از پنج روز 

از شیوع ویروس در کشور مدارس، دانشــگاه ها، حرم ها و 
اماکن مقدس تعطیل شــدند. حق دوســت با بیان اینکه با 
تعطیلى مدارس و دانشگاه ها و اقدامات مداخله گرانه شیوع 
این بیمــارى کاهش یافت، اضافه کرد: مــا در حال تدوین 
برنامه هاى مختلفى در این زمینه هســتیم. ضمن آنکه در 
زمینه تهیه آمارهاى منطقه اى و قابل دسترس بودن آن براى 

همگان برنامه هایى را در دستور کار قرار دادیم.
وى با تأکید بــر اینکه در حال حاضر ما در فــاز دفاعى این 
بیمارى قرار داریم، یادآور شد: در دو استان ایالم و خوزستان 
آمار همچنان باالست که تالش ها براى کنترل این اپیدمى 

بر روى این دو استان متمرکز شده است.
حق دوست با بیان اینکه در هر دانشگاه علوم پزشکى کشور 

بخش کنترل اطالعات و اتصال این تیم ها با یکدیگر ایجاد 
شده است، اظهار کرد: در حال حاضر ایران بیش از 75 درصد 

موج اپیدمى را گذرانده است.
به گفته وى از ده روز گذشته کشور کاهش شدیدى در تعداد 
مبتالیان جدید داشته و انتظار مى رود که تا پایان تابستان 
موج دیگرى از شیوع و مرگ و میر ناشى از این ویروس نداشته 
باشیم. سرپرست اپیدمیولوپى کارگروه ویژه کرونا در وزارت 
بهداشت با تأکید بر اینکه در پاییز و زمستان موج دوم شیوع 
این ویروس را انتظار داریم، ادامه داد: اینکه دیده مى شود در 
برخى از کشورها آمار مبتالیان به این ویروس افزایش داشته 
است مى تواند ناشى از به گردش در آمدن برخى دیگر از انواع 

ویروس کووید-19 باشد.

رفت و آمدهاى شــهرى جهان در دنیاى ویروس زده 
تغییر کرده و مــردم در حال اســتفاده از خودروهاى 
شــخصى هســتند. مقامات شــهرى و دولتى نیز از 
شهروندان مى خواهند تا از وسایل حمل و نقل عمومى 

کمتر  استفاده کنند. بســیارى از مردم در 
کشــورهاى اروپایى پیــاده روى کرده یا 
دوچرخه سوارى مى کنند. آیا کرونا مى تواند 
این ســنت را نهادینه کنــد و از ترافیک و 

آلودگى هوا بکاهد؟
در انگلســتان هر جاى شــهر منچســتر 
پیاده روهــاى عابــر پیــاده یــا خطوط 
دوچرخه سوارى جدید در حال ظهور است. 
این بخشى از تالش ملى بریتانیا براى ایجاد 

فاصله گــذارى اجتماعى در آســتانه کاهش قوانین 
قرنطینه و تعطیلى هاست. شهرهاى گالسکو، لستر، 
یورك و برایتون در هفته هاى گذشته فضاهاى جدیدى 
را به پیاده رو تبدیل کرده یا الین هاى دوچرخه سوارى 
را گسترش دادند. ده ها شهر بریتانیا نیز قصد دارند این 

سیاست را در شــهرهاى خود افزایش دهند. «صادق 
خان» شــهردار لندن در دهه اول ماه ِمى اعالم کرد 
که به زودى برخى از شلوغ ترین جاده هاى این شهر را 
مى بندد. او گفت که لندن به زودى ورودى هاى بزرگ 

خود به سمت برخى از مناطق این شهر را خواهد بست 
تا یکى از بزرگ ترین مناطق بدون اتومبیل شهرى در 
جهان را ایجاد کند. شــهردار لندن در این باره گفت: 
«لندنى ها به تازگى لذت پیاده روى و دوچرخه سوارى 

را کشف کرده اند.»

افزایش پیاده روى و دوچرخه سوارى در جهان 
به دلیل کرونا

راهب هندو براى ریشــه کن کردن کرونا در جهان 
دست به اقدامى عجیب و باورنکردنى زد که به سوژه 

رسانه ها تبدیل شد.
کشور هند نیز یکى از کشورهایى است که با ویروس 
کرونا دست و پنجه نرم مى کند. این کشور که در آغاز 
شــیوع کرونا داراى بیماران اندکى بود حاال جزو ده 
کشور داراى بیشترین مبتالیان به کروناست. تاکنون 
بیش از 151هزار نفر در این کشــور به کرونا مبتال 
شده اند که بیش از 4000 نفر از مبتالیان جان خود 

را از دست داده اند.
در این میان «ِسرینیواسا ســدهار»، که اهل جنوب 
ایالت «تامیل نادو» هند اســت بــراى از بین بردن 
کرونا خود را به مدت هشت ساعت تا قسمت گردن 
در زیر خاك دفن کرد. در ویدیویى که منتشــر شده 
اســت این راهب در حالى که تا زیر گردن در داخل 
خاك دفن شده و در اطراف او آتش روشن کرده اند 
دیده مى شود. او در توضیح علت این اقدام خود گفت 
براى پایان این بحران جهانى دست به این اقدام زده 

است. این اتفاق در معبد «پراتیانگرا ِدوى» در منطقه 
تهوتوکودى رخ داد.

گفتنى اســت؛ اقدام عجیب این راهب هندو براى از 
ریشــه کن کردن ویروس کرونا در جهان در حالى 
خبرساز مى شــود که اواخر سال گذشــته نیز روش 
چندش آور یک گروه هندو با نام گروه موســوم به 
«اتحادیه هندوهاى کل هند» براى در امان ماندن 
از کرونا خبرساز شــده بود. این گروه در یک مراسم 
مذهبى عجیب براى در امان ماندن از ویروس کرونا 

اقدام به نوشیدن ادرار گاو کرده بودند.

اقدام باورنکردنى راهب هندو براى غلبه بر کرونا!

کاهش شدید مبتالیان به کرونا از هفته گذشته

آغاز موج دوم از پاییز؟

با توجه به انتقال و گسترش ویروس کووید -19 در دنیا، 
محققان و پژوهشگران با دغدغه ها و چالش هاى زیادى 
رو به رو شده اند. یکى از این موارد هراس انتقال ویروس 
کرونا از افراد بهبود یافته به افراد ســالم است. بنابراین، 
گروهى از محققان سنگاپورى مطالعه جدیدى روى 73 
بیمار مبتال انجام دادند و به این نتیجه رســیدند که دوره 

عفونت بیمارى دو روز پیش از بروز عالئم بیمارى در فرد 
بیمار شروع مى شــود و تقریبًا هفت تا ده روز پس از بروز 

عالئم ادامه خواهد داشت.
پژوهشــگران در این مطالعه متوجه شــدند که تکثیر 
ویروس کرونــا بعد از هفته اول به ســرعت کاهش پیدا 
کرد و این ویروس در هفته دوم بیمارى در بدن فرد وجود 

نداشت. بنابراین، مى توان نتیجه گرفت که امکان انتقال 
ویروس کرونا از افراد بهبود یافته به سایرین وجود ندارد و 
بیمارستان ها مى توانند پس از گذشت 11 روز افراد بهبود 
یافته را ترخیص کنند. به گفته پژوهشگران در مورد عدم 
انتقال بیمارى کرونا توسط بهبودیافتگان، باید مطالعات 

بیشترى صورت گیرد.

کرونا از طریق بهبودیافتگان منتقل نمى شود
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خوراکى هایى که موجب بوى بد بدن مى شود
اگر بهداشت فردى تان را رعایت مى کنید اما همچنان بوى بد بدن آزارتان مى دهد، احتماًال غذایى که مصرف کرده اید مقصر اصلى محسوب مى شود. در ادامه با برخى مواد غذایى 

که موجب افزایش بوى بدن مى شود بیشتر آشنا مى شویم.

گوشت قرمز
پژوهشــگران دردانشــگاه چارلز پــراگ، مطالعه اى 
عجیب و جالب توجه را انجــام دادند. آنها به جمع آورى 
نمونه هاى عرق از مردانى که گوشت قرمز مصرف کرده 
و مردانى که گیاه خوار بودند، اقدام کردند و نتایج نشان 
داد ناخوشایندترین بوها از نمونه هاى عرق مردانى که 

گوشت قرمز مصرف کرده بودند، ناشى مى شد.

سیر
سیر موجب بوى بد دهان مى شود؛ با وجوداین، مصرف 
این ماده غذایى در برخى افراد به بوى بد بدن نیز منجر 

مى شود.

روغن هیدروژنه
روغن هیدروژنــه در غذاهاى کم ارزش اســتفاده و به 
سرعت در بدن تجزیه مى شود و مى تواند موجب بوى 

بد بدن شود.

سوسیس
اگر به مصرف سوسیس عالقه مند هستید، شاید بوى بد 
بدن شما از این عالقه ناشى مى شود. تجزیه سوسیس در 
بدن موجب افزایش اسید معده و گاز مى شود که بوى بد 

بدن را به همراه دارد.

قهوه
آیا جزو آن دســته از افرادى هســتید که روز خود را با 
نوشیدن قهوه آغاز مى کنند؟ یا فردى هستید که چندین 
بار در طول روز قهوه مى نوشد؟ این شرایط مى تواند به 
شکل گیرى بوى بد بدن به رغم استفاده از لباس هاى 
تمیز یا استحمام منجر شود. کافئین غدد عرق را تحریک 

مى کند و تعریق را افزایش مى دهد.

پیاز
پیاز نیز همانند ســیر یکى از مواد غذایى پر مصرف و در 
عین حال مفید محسوب مى شــود اما پیاز نیز مى تواند 
موجب بوى بد پوست و نفس شود، به ویژه اگر به صورت 

خام مصرف شود.

به طور کلى منظور از ناشتایى این است که فرد نباید طى حداقل 12 ساعت پیش 
از آزمایش، مایعاتى مانند آبمیوه بنوشد. نوشیدن آب مشکلى ندارد. نباید طى 12 
ساعت پیش از انجام آزمایش غذا بخورید. (در برخى آزمایش ها مثل آزمایش 
قند هشت ساعت ناشتا بودن هم کافى است) نباید از 12 ساعت پیش از آزمایش 
شربت هاى سینه یا قرص هاى آبنباتى نرم کننده گلو استفاده کنید. چون در 
آنها از ترکیبات قندى استفاده مى شود که باعث اختالل در نتایج آزمایش شما 
مى شوند. نباید طى 12 ساعت قبل از آزمایش آدامس بجوید. آدامس حاوى قند 

است و قند خون شما را باال نشان مى دهد.
پس اگر آزمایشى که پزشک شما درخواست کرده نیاز به ناشتا بودن دارد، شما: 
اجازه دارید که آب بنوشــید. داروهایى را که پزشک اجازه قطع مصرف آنها را 
نداده است مانند قبل مصرف کنید. مى توانید طى 12 ساعت پیش از آزمایش 

دندان هایتان را مسواك بزنید.
براى اندازه گیرى قند خون حداقل باید از هشت ساعت پیش از انجام آزمایش، 
از خوردن و نوشــیدن مواد غذایى، حتى جویدن آدامس و خوردن شربت هاى 

سرفه خوددارى کرد.
در اندازه گیرى هورمون هاى تیروئید، به دلیل تأثیر افزایش چربى خون بر سطح 
هورمون تیروئید، حداقل باید سه ساعت قبل از آزمایش از مصرف غذا خوددارى 
کرد. همچنین طى 12 ساعت قبـل از انجام آزمایش از ورزش و فعالیت هاى 

شدید بدنى خوددارى کنید.
براى انجام آزمایش تریگلیسرید (چربى خون) حداقل نیاز به 12 ساعت ناشتایى 

دارید.
براى انجام تست نیتروژن ادرار(BUN) چهار تا هشت ساعت ناشتایى کافى 
است، به عالوه بیمار باید حداقل در طى دو ســه روز پیش از انجام آزمایش از 

مصرف غذاهاى حاوى گوشت زیاد خوددارى کند.
انجام آزمایش اسید اوریک و اوره خون به حداقل هشت ساعت ناشتایى نیاز دارد.

موز عالوه بر شــکل متفاوتش ویژگى هاى جالب دیگرى هم 
دارد که ممکن است شما را شــگفت زده کند. در این مطلب با 

آنها آشنا مى شوید.
همه ما مى دانیم که موز حاوى مقدار زیادى پتاســیم است که 

براى عملکرد بدن بسیار مفید است. اما احتماًال نمى دانستید 
که حاوى درصد کمى از ایزوتوپ ناپایدار پتاسیم است که 

همراه با پتاسیم معمولى از گلوى شما پایین مى رود. 
البته ایــن را بدانید که غیرممکن اســت با خوردن 

موز، دوز قابل توجهى از مواد رادیواکتیو مصرف 
کنید. در واقع براى اینکه دوز کشنده اى از 

رادیواکتیو وارد بدنتان شود باید جایى 
براى ده میلیون موز در شــکمتان 

پیدا کنید.
موز زنبور ها را دیوانه 

مى کند
ایزوپنتیل استات یک ترکیب 
طبیعى اســت کــه در موز، 
در طعم هــاى مصنوعى موز 
و همچنیــن در فرومون هاى 

زنبور اســت. زنبور ها و ســایر 
حشرات براى برقرارى ارتباط به 

شدت به فرومون ها وابسته هستند 
و وقتى مورد تهدیــد قرار بگیرند، یکى 

از پیام هایى که با فرومون ها مى فرســتند 
«حمله» است. به همین دلیل در محل نیش زنبور 

بویى شبیه موز احساس مى کنید. این ماده شیمیایى در 
موز هاى تازه بیشتر و در موز هاى رسیده کمتر است، بنابراین اگر 
نمى توانید از خوردن موز در نزدیکى زنبور ها اجتناب کنید، سراغ 

موز هاى قهوه اى تر بروید.
موز براى لبخند خوب است

موز ها به چند دلیل باعث لبخند مى شوند: خوشمزه هستند، بامزه 
هستند، سالم هستند. اما حاوى پتاسیم هم هستند که دندان ها 
را سفید مى کند. براى این کار از یک موزه تقریباً کال و کمى سبز 
استفاده کنید و پوستش را بکنید. از آنجا که پوست موز کمى سبز 
سرشار از پتاسیم اســت، مى توانید یک تکه کوچک از آن را دو 

دقیقه روى دندان هایتان بمالید و سپس مسواك بزنید. بعد از 
حدود دو هفته دندان هایتان خواهد درخشید.

همه آنها یکسان هستند
اولین موزى که خوردید را یادتان هست؟ آخرین را چطور؟ شاید 
تعجب کنید اگر بدانید فاصله بین اولین و آخرین 
موزى که خوردید مهم نیست شش سال 
باشد یا 60 سال، چون از 

نظر ژنتیکى بیشــتر موز هایى که 
مى خوریم از یک موز هســتند. وقتى مى خواهید یک درخت 
موز جدید پرورش دهید، نمى توانید دانه آن را بکارید بلکه باید 
قلمه بزنید؛ بنابراین هر دو گیاه و میوه هایشان از نظر ژنتیکى 

یکسان هستند.
موز ها همیشه زرد نیستند

شــاید باور نکنید، اما موز قرمز هم وجود دارد. هرچند اسم این 
دسته از موز ها، موز قرمز اســت، اما از صورتى تا بنفش روشن 
متغیرند. اما چرا این موز ها در بازار نیستند؟ چون بیشتر ما موز را 

با رنگ زرد مى شناسیم و فقط دنبال این موز ها هستیم. اما حتى 
موز هاى ارگانیک هم زرد روشن نیســتند. موز هاى قرمز چه 
مزه اى دارند؟ اگر رسیده نباشند بسیار تلخ و سفت هستند، اما اگر 

رسیده باشند بسیار نرم و شیرین هستند.
پوست موز براى مشکالت پوستى مفید است

پوســت موز را دور نیندازید، چون کاربرد هاى زیادى دارد. مثًال 
مى توانید به عنوان کود براى گیاهان دیگرتان اســتفاده کنید. 
عالوه بر این براى درمان گزش حشرات، جوش و خارش ناشى 
از پیچک سمى و پسوریازیس مفید هستند. حتى گزینه مناسبى 
براى درمان آکنه هم هستند. پوست موز سرشار از ویتامین هاى 
A، B، C. و E اســت که مواد مغذى ضرورى براى سالمت 
پوست هستند. همچنین پوست موز حاوى روى، منگنز و آهن 
است، مواد معدنى که التهابات پوستى را درمان مى کنند.
موز براى سردرد مفید است

برخى افراد موز را درمان ســریع 
ســردرد  ارزان  و 
مى داننــد. با 
ایــن روش 
مى توانید سر 
دردتان را درمان 
کنید: پوست موز را بکنید 
و دو قســمت کنید. با استفاده 
از چســب نیمى از پوست را روى 
پیشانى و نیمى دیگر را پشت سرتان ببندید. دراز بکشید، آرام 
باشید و ســعى کنید به این فکر نکنید که چقدر احمق به نظر 
مى رسید. ســردردتان در عرض چند دقیقه خوب مى شود. این 
درمان معجزه به نظر مى رسد، اما دلیل علمى دارد. در واقع پوست 
موز کمبود پتاسیمتان را جبران مى کند که هم با خوردن موز و 
هم با بستن پوست موز دور سرتان مى توانید آن را به دست آورید.
به درمان افسردگى و بیخوابى کمک مى کند

موز نه تنها خوشمزه است بلکه احساس خوبى هم به ما مى دهد. 
موز خلق و خو را بهتر مى کند و با افســردگى مبارزه مى کند. 
بدن مقدار زیاد تریپتوفان موجود در موز را به سروتونین تبدیل 
مى کند. منیزیم موز هم ماهیچه ها را ریلکس مى کند و ویتامین 

B6 آن به خواب خوب شبانه کمک مى کند.

واقعیاتى که درباره موز نمى  دانستید براى کدام آزمایش ها 
باید ناشتا بود؟

مصــرف کلســیم براى ســالمت 
استخوان ها و دندان ها ضرورى است. اما 

آیا مى دانید الزام مصرف آن در بزرگساالن 
همانند کودکان ضرورى است؟ خوردن کلسیم 

براى انرژى بدن، عملکــرد بهتر عضالت و توده 
طبیعى خون، حیاتى است. اصرار همه ما براى مصرف 

کلسیم در سن رشد کودکانمان براى تقویت و سالمت 
استخوان ها و دندان هایشان امرى بدیهى است، اما در واقع 

همه ما هر روز نیاز به مصرف مقدار کافى کلسیم براى قوى 
نگه داشتن بدنمان تا حد ممکن داریم.

اگر این 4 عالمت را در خودتان حس مى کنید، احتماًال کمبود 
کلسیم دارید:

1-اگر بیش از حد احساس خستگى مى کنید
کلسیم به آزادسازى انرژى از غذایى که مى خورید کمک مى کند، 

بنابراین اگر به میزان کافى از این ماده معدنى استفاده نمى کنید، احتماًال بیش 
از اندازه احساس خستگى مى کنید. کمبود کلسیم در زنان باردار یکى از عوامل 
خستگى مفرط است. استخوان ها در رحم مادر شروع به سخت شدن مى کنند، 
پس اگر کودك به میزان الزم کلســیم دریافت نکند در آینده دچار مشکالت 
استخوانى خواهد شد. توصیه پزشــکان براى مادران شیرده، مصرف کلسیم 
بیشتر، به میزان 1250 میلى گرم در روز است که تقریباً دو برابر بیشتر از مصرف 

عادى وضرورى براى بزرگساالن است.
2- تالش مى کنید تناسب اندام داشته باشید

ممکن است براى داشتن اندامى موزون، مصرف لبنیات پر چرب را از رژیم غذایى 
خود حذف کنید. اما خوب است بدانید که کلســیم موجود در شیر و پنیر براى 
سالمت و عملکرد بهتر عضالت و ضربان طبیعى قلب ضرورى است. داشتن 
عضالت بیشتر بدین معناست که بدن در زمان استراحت، کالرى بیشترى را 
مى سوزاند. پس اگر به میزان کافى کلسیم مصرف نمى کنید، بهتر است بدانید 

که راه شما براى رسیدن به تناسب اندام کمى دشوار است.
3- اگر دستتان با کاغذ هم ببرد خونریزى شدید دارد

به محض اینکه پوستتان دچار زخم و یا جراحت شود پالکت هاى خونى شما 
لخته مى شــوند تا به طور خودکار از خونریزى جلوگیرى کنند. کلسیم عنصر 
مهمى در انعقاد خون است. خنده دار است اگر فکر کنیم با خونریزى یک زخم 

ساده ناشى از تیزى کاغذ خواهیم مرد!
اما در صورت مصرف ناکافى کلسیم، بدن براى لخته شدن خون زمان بیشترى 
نیاز دارد و در نتیجه در خونریزى هاى جدى و شدیدتر بدن ما میزان بیشترى 

خون از دست خواهد داد.
4- استخوان هاى بدنتان به راحتى مى شکنند

با باال رفتن سن، از دست دادن تراکم استخوان ها و یا پوکى استخوان یک روند 
طبیعى است و این وضعیت به دلیل از دست دادن سریع میزان کلیسم ذخیره 
شده در بدن است. زنان یائسه به دلیل کاهش میزان استروژن (هورمونى که 
در حفظ و نگهدارى اســتخوان ها کمک مى کند) بیشتر در معرض خطر قرار 
دارند. متأسفانه در خانم هاى میانسال، شانس شکستگى استخوان ها حتى با 
کوچک ترین زمین خوردن هم وجود دارد. بنابراین عاقالنه ترین کار مصرف 

روزانه و کافى کلسیم و ایمن نگهداشتن خود از خطرات احتمالى آینده است.

4 عالمت 
کمبود کلسیم 

براى پیشگیرى از ویروس کرونا روش پخت گوشت باید به صورت آب پز و بخار پز باشد.
عضو هیئت علمى و رئیس دانشکده تغذیه و علوم غذایى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در خصوص مصرف گوشت هاى نیم پز هشدار 

داد و گفت: با توجه به اینکه در برخى روش ها درجه حرارت در عمق گوشــت ممکن است به میزان الزم براى از بین بردن کرونا 
ویروس و دیگر عوامل بیمارى زا نرسد، در شرایط فعلى بهتر است از مصرف غذاهاى کبابى و گریل شده اجتناب و از غذاهاى آب 

پز و بخارپز استفاده شود.
دکترمحمدحسن انتظارى با تأکید بر اینکه انواع گوشت،مرغ، ماهى و میگو و تخم مرغ باید به طور کامل پخته شود، افزود: دماى 

داخلى ایمن براى پخت گوشت 70 درجه سانتیگراد است. متخصص تغذیه ورژیم درمانى ادامه داد: غذاهاى پخته اى که در یخچال 
نگهدارى مى شوند براى مصرف دوباره باید به خوبى گرم شوند به گونه اى که همه جاى آن حدود 70 درجه سانتیگراد حرارت ببیند.

یک متخصص داخلى و فوق 
تخصص بیمارى هاى گوارش 
و کبد بزرگساالن گفت: هنوز 
مطالعات درباره اثرات ویروس 
کرونا بر بدن کامل نیست، اما 
براساس نتایج به دست آمده و 
رفتار هم خانواده این ویروس 
مى تــوان گفت اثــرات آن بر 
دستگاه گوارش طوالنى مدت 
نخواهد بود. دکتر ستار جعفرى 

درباره نگرانى از عالئم گوارشى کرونا که از سوى مردم مطرح مى شود، گفت: 
تقریباً 20 تا 30 درصد بیماران مبتال به کرونا ممکن است با دردهاى شکمى  یا 
اسهال به مراکز درمانى مراجعه کنند. وى با بیان اینکه باید درباره اسهال، تهوع 
و استفراغ هاى مقاوم و دردهایى که علت مشخصى ندارند، چاره اندیشى کرد، 
افزود: ابتال به کرونا و احتمال بروز عفونت در بدن به دلیل این ویروس همچنان 
وجود دارد، اما به نظر مى رسد که از شدت و مرگ و میر آن کاسته شده است. 
باید توجه کرد که کرونا عمدتاً خودش را به عنوان سرماخوردگى نشان مى دهد، 
اما در درصدى از بیماران به نارسایى تنفسى کشیده مى شود و باعث مى شود 
تا میزان اکسیژن خون ریه کمتر شود. در این گونه موارد معموًال تنگى نفس 
شدت پیدا مى کند و با درمان هاى سرپایى تب کاهش نمى یابد و عالئم شدیدتر 
مى شود و بیمار مجبور است به مراکز درمانى مراجعه کند. این متخصص داخلى 
و فوق تخصص بیمارى هاى گوارش و کبد بزرگساالن گفت: گاهى ممکن است 
بیمار نیاز به بسترى در آى سى یو و حمایت تنفسى داشته باشد، اما معموًال در 80 
درصد موارد این اتفاق نمى افتد و تنها در 15 درصد موارد ممکن است بیمار نیاز به 
بسترى و چند درصد هم نیاز به بسترى در آى سى یو و حمایت تنفسى پیدا کند.

وى با اشاره به اینکه اثر این ویروس روى دستگاه گوارشى، کبد و گردش خون 
هنوز به درستى مشخص نیست، تصریح کرد: این ویروس یکسرى از گیرنده ها 
را گرفتار مى کند و گیرنده ها هر جایى باشند با این ویروس درگیر مى شوند. عمدتًا 
این گیرنده ها در ریه قرار دارند. ممکن است درصد کمى  هم روى کبد اثر بگذارد. 
البته این ویروس جدید بوده و هنوز مطالعات آن به اندازه کافى انجام نشده است.
بنابر اعالم روابط عمومى ســامانه 4030 وزارت بهداشت، جعفرى همچنین 
گفت: کرونا اثر طوالنى مدت روى معده و روده ها نمى گذارد و به نظر مى رسد 
این ویروس هم بعد از گذشت دوران بیمارى، اثرش در بدن از بین برود با این 
حال همانطور که گفتم این بیمارى هنوز تازه است و باید مطالعات گسترده 
و دقیقى براى بررسى ابعاد این بیمارى صورت گیرد. در عین حال هنوز 
مطالعات درباره اثرات ویروس کرونا بر بدن کامل نیست، اما براساس 
نتایج به دست آمده و رفتار هم خانواده این ویروس مى توان گفت اثرات 

آن بر دستگاه گوارش طوالنى مدت نخواهد بود.

اثرات کرونا بر دستگاه گوارش 
چگونه است؟

بایدها و نبایدهاى پخت گوشت

اما احتماال نمى دانستید  ت.
 ناپایدار پتاسیم است که 

ى شما پایین مى رود. 
ن اســت با خوردن
دیواکتیو مصرف

شنده اى از 
 جایى 

تان

ر
 به

ستند 
یکى  د،

ى فرســتند 
 محل نیش زنبور 

اینماده شیمیایى در  د.

تعجب کنید اگر بدانید فاصله بین اولین و آخرین 
موزى که خوردید مهم نیست ششسال

باشد یا 60 سال، چون از 

پوست موز براى مشکالت پوستى
پوســت موز را دور نیندازید، چون کاربرد هاى
مى توانید به عنوانکود براى گیاهان دیگرتان
عالوه بر این براى درمان گزش حشرات، جوش
از پیچک سمى و پسوریازیس مفیدهستند. حتى
براى درمان آکنه هم هستند. پوست موز سرشار
E. و E اســت که مواد مغذى ضرور A، B، C
پوست هستند. همچنین پوست موز حاوى رو
است، مواد معدنى که التهابات پوستىر
موز براى سردرد
برخى افراد موز ر
ار و 

د
کنید: پوس
و دو قســمت
از چســب نیمى ا
پیشانى و نیمى دیگر را پشت سرتان ببندید. د
باشید و ســعى کنید به این فکر نکنید که چقد
مى رسید. ســردردتان در عرض چند دقیقه خو آیا نور خورشید سالح مخفى

 در برابر کروناست؟

آســمان آفتابى تا حدودى علت کاهش موارد ابتال به ویــروس کرونا را طى 
هفته هاى اخیر توضیح مى دهد اما آیا نور خورشــید مى تواند سالحى در برابر 

ویروس کرونا باشد؟
چند مطالعه نشان داده اند که ویتامین D مى تواند از وخیم شدن عالئم بیمارى 
کرونا پیشگیرى کند و نور خورشید یکى از بهترین منابع این ویتامین حیاتى 
 D است. محققان دانشگاه «ایست آنجلیا» با مقایسه سطوح متوسط ویتامین
متوجه شدند که ارتباطى میان سطوح کم ویتامین D و میزان باالى عفونت و 

مرگ و میر وجود دارد.
ویروس «کووید-19» هنگامى که فرد آلوده سرفه یا عطسه مى کند از طریق 
قطرات ناشى از سرفه و عطسه پخش مى شود و در شرایط مناسب ساعت ها بر 

روى اشیا باقى مى ماند و باعث ابتالى دیگران به این عفونت مى شود.
اما پروفســور «کیت نیل»، متخصص همه گیرشناســى دانشگاه ناتینگهام ، 
مى گوید: پرتوهاى فرابنفش نورخورشید قبل از اینکه ویروس کرونا بتواند از 
فردى به فرد دیگر منتقل شود، به سرعت این قطرات را خشک کرده و آنها را از 
بین مى برد. پروفسور نیل گفت: نور خورشید شامل اشعه ماوراى بنفش است. 
این اشعه به DNA و RNA ویروس ها آسیب مى زند. DNA ویروس هایى 
که در فضاى باز بر روى سطوح باقى مى مانند، بر اثر تابش اشعه ماوراى بنفش 
نور خورشید آسیب دیده و خشک مى شود. صحبت کردن و سرفه باعث ایجاد 
قطرات ریز و درشت معلق در هوا مى شود. قطراتى که بزرگ تر از ذرات معلق 
موجود در هوا باشند، ویروس هاى بیشترى حمل مى کنند اما بر اثر گرانش زمین، 
به سرعت بر روى زمین مى افتند. قطراتى که از ذرات معلق موجود در هوا کوچک 
تر هستند، مى توانند به فواصل دورترى منتقل شوند اما از آنجایى که محتواى 

آب خود را از دست مى دهند به سرعت خشک مى شوند.
فضاى باز از لحاظ انتقال ویروس کرونا از فضاى بسته بسیار امن تر است زیرا 
افراد مى توانند در فواصل بیشترى از یکدیگر قرار گیرند و شرایط مناسب براى 
زنده ماندن ویروس کرونا و انتقال این ویروس نسبت به فضاى بسته کمتر است.
شواهدى وجود دارد که نشان مى دهد مکمل هاى ویتامین D خطر آلوده شدن 
به این ویروس تنفسى را کاهش مى دهد؛ همچنین شواهد زیادى وجود دارد که 

نشان مى دهد کمبود ویتامین D سیستم ایمنى بدن را مختل مى سازد.
پروفسیل نیل گفت: نکته مهم این است در محیط باز قطرات ناشى از صحبت 
کردن، سرفه و عطسه کردن افراد بر اثر نسیم به سرعت خشک شده و از بین 
مى رود. اما نکته اى که در زمان مالقات با دوســتان در فضاى باز باید رعایت 
کرد این است که ضمن رعایت فاصله اجتماعى به نحوى باید ایستاد که باد در 

اطراف شما و نه به سمت شما و مخاطبتان بوزد.
با این حال نه «مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها» و نه «سازمان بهداشت 
جهانى» قرار گرفتن در معرض نور خورشید را به عنوان روشى براى پیشگیرى 
از ابتال به ویروس کرونا تأیید نکرده اند. نور UV با شدت زیاد مى تواند ویروس 
را از بین ببرد. اما پرتوهاى UV طبیعى ناشى از خورشید به اندازه کافى قوى 
نیستند. کارشناسان مى گویند براى از بین بردن ویروس باید دما از 140 درجه 

فارنهایت باالتر باشد.
ویروس ها در فضاى باز و در معرض نور خورشید کمتر مى توانند بر روى سطوح 
باقى بمانند و از آنجایى که اشعه UV، به ماده ژنتیکى آنها آسیب مى زند، افراد 
کمتر به آن آلوده مى شوند. همچنین شواهد مبنى بر باقى ماندن ویروس در هوا 

قطعى نیستند اما در عین حال غیرممکن نیز نیست.
کارشناسان بهداشت عمومى و محققان معتقدند که ویروس کرونا در فضاى 
باز و یا در آب و هواى گرم تا اندازه اى تهدید کمترى ایجاد مى کند؛ اما این به آن 

معنى نیست که تابستان ویروس ها را از بین مى برد.

کلســیم براى ســالمت ـرف
خوان ها و دندان ها ضرورى است. اما 

ا مىدانید الزام مصرف آن در بزرگساالن 
همانند کودکان ضرورى است؟ خوردن کلسیم 

براى انرژى بدن، عملکــرد بهتر عضالت و توده 
طبیعى خون، حیاتى است. اصرار همه ما براى مصرف 

کلسیم در سن رشد کودکانمان براى تقویت و سالمت 
استخوان ها و دندان هایشان امرى بدیهى است، اما در واقع 

همه ما هر روز نیاز به مصرف مقدار کافى کلسیم براى قوى 
نگه داشتن بدنمان تا حد ممکن داریم.

این4 عالمت را در خودتان حس مى کنید، احتماًال کمبوبود 4اگر
ید: ا

اس خستگى مى کنید
ریدکمکمى کند،  خ

بیش احتماًال

مت 
بود کلسیم 

شدار 

.

هنوز
را گر
اینگ
البته
بنابر
گفت
این

بدن را به همراه دارد.

بدبدنشود.

مىشود.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آفریــدگان را به ســبب ترس از تنهایــى نیافریــده اى و براى جلــب منفعتى 
بــه کار و انداشــته اى. کســى را کــه طلــب کنــى بر تــو پیشــى نگیرد و 
هر کــه را بگیــرى از تو وانرهــد.آن که نافرمانــى تو کنــد، از قدرت تو 
نمــى کاهــد و آن که فرمــان تو بــرد، بر ملک تــو نمــى افزایــد. آن که به 
قضاى تو خشنود نباشــد، نتواند که فرمان تو لغو کند. و آن که از فرمان تو 
روى گرداند از تو بى نیاز نتواند بود. هر رازى در نزد تو آشــکار است و 

هر نهانى در نزد تو پیدا.
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آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى-شهردار خمینى شهر

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه: اجاره نیسان کمپرسى 
-مبلغ اولیه اعتبار:16/000/000/000 ریال

-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :800/000/000ریال
-محل تامین اعتبارات:اعتبارات شهردارى

-مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه:پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1399/03/20
-محل دریافت اسناد:امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

-محل ارائه پیشنهادات:دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
-تاریخ بازگشایى پیشنهادات:ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/03/21

-مدت اعتبار پیشنهاد ها:روز شنبه 1399/03/31
-اصالح،جایگزینى و پس گرفتن پیشنهاد ها نیز درزمان مقرر و محل تسلیم پیشنهاد ها انجام نمى شود.

م.الف:856446

چاپ دوم

آگهى مناقصه و مزایده عمومى

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحدفالورجان

دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان در نظر دارد1-بوفه (سوپرى)  2- محل انتشارات (تایپ وتکثیر) 
3-محل تاکسى سرویس را جهت اجاره وازطریق مزایده وتهیه ،طبخ وتوزی ع غذا را از طریق مناقصه به 

افراد حقیقى یاحقوقى واجد شرایط واگذار نماید.
مبلغ خرید اسناد: 400000 ریال به شماره حساب 0108683239002 بانک ملى به نام دانشگاه آزاد اسالمى 

فالورجان
محل دریافت اسناد : فالورجان - بلوار دانشگاه- امورادارى دانشگاه

مهلت تحویل اسناددریافت شده به دانشگاه : تاپایان ساعت ادارى روزشنبه 99/03/24
دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است وهزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده ومناقصه میباشد .

www.iaufala.ac.ir شماره تماس 03137434082       سایت دانشگاه
آدرس : فالورجان - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور


