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دالیل خمیازه کشیدنهشدار مجدد درباره احتمال آغاز خاموشى ها اصول موفقیت در بازیگرى از نگاه على نصیریانناگفته هاى یافتن الشه  «پهپاد آمریکایى» صلصالى، استکى! آماده اید؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تشکیل 9 پرونده اختالس در اصفهان
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علت مرگ قاضى منصورى 
مبهم است 

به کاپیتان هاى سابق 
ذوب آهن اعتماد کنید

20 سالن ورزشى از امروز 
 در اختیار شهروندان قرار 

مى گیرد
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فرایند ثبت نام 
دانش آموزان در 

سال تحصیلى جدید 
متفاوت است

در شرایط کنونى کشور که ویروس 
کرونا شیوع پیدا کرده بهتر است از 

ترددهاى غیرضرورى در سطح شهر 
خوددارى کنیم و خریدهاى خود را به 

صورت اینترنتى انجام دهیم...

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان روز 
شنبه در نشست خبرى با اصحاب رسانه به مراحل 
ثبت نام مدارس در سال تحصیلى 1399-1400 
پرداخت. محمد اعتدادى با اشــاره به امتحانات 
پایه دوازدهم که  از 17 خرداد ماه آغاز شــده و تا 
15 تیرماه ادامه دارد گفت: تا کنون بیش از نیمى از 
امتحانات با کمترین مشکل و به نحو مطلوب و با 
رعایت تمامى دستورالعمل هاى بهداشتى برگزار 

شده است...
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یکى از گسل هاى منطقه انارك 
فعال شده است

رمزگشایى از علت وقوع 10 زمین لرزه در 3 روز

3

دادستان عمومى و انقالب خبر داد

سام درخشانى: 
«ایران» اولین 
و آخرین 
اجرایم بود

حدادى فر: نه بدیم و نه خوب
قاسم حدادى فر، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن تأکید کرد، این تیم در 

دیدارهاى پیش روى خود بى تفاوت عمل نخواهد کرد.
قاسم حدادى فر در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن اظهار 
کرد: شرایط تیم ما نه بد اســت و نه خوب. فعًال که تمرینات را انجام 
مى دهیم، هر چند که در بین بازیکنان ترس و استرسى وجود دارد. این 

ترس به علت بیمارى کرونا و البته مصدومیت هاى...
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اعالم جزئیات و تفاوت هاى مراحل ثبت نام 
در سال تحصیلى جدید با سال هاى قبل 

باالخره چند کشور 
در جهان وجود 

دارد؟! 

پاسخ به یک ابهام خیلى ساده

سینماهاى اصفهان از امروز آغاز به کار مى کنند
3

وفا هخامنش: 

منشا به بازى با سپاهان منشا به بازى با سپاهان 
مى رسد

شهردارى کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره 98/5/1858 مورخ1398/03/22 شوراى محترم اسالمى شهر 
درنظر دارد غرفه هاى بازار هفتگى (دوشنبه بازار) شهر کلیشاد و سودرجان را از طریق برگزارى مزایده به مدت یک سال 

به افراد واجد الشرایط واگذار نماید.لذا از متقاضیان دعوت میگردد مطابق اطالعات ذیل به شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى مزایده

حامد اخگر- شهردارکلیشاد و سودرجان  

شه ال ا ت

1399/04/02 الى 1399/04/26مهلت بازدید و اخذ اسناد
1399/04/02 الى 1399/04/28مهلت تحویل اسناد
1399/04/29بازگشایى اسناد

 م الف:885463 

نوبت اول

بانک تجارت درنظر دارد اموال و اثاثیه اســقاطى و مســتعمل خودرا از 
طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برســاند.لذا از کلیه متقاضیان 
دعوت میشــود حداکثر تاپایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ99/04/10 
جهت دریافت فرم شــرکت در مزایده، رؤیت اجنــاس و تحویل پاکت به 
مدیریت شعب بانک تجارت اســتان اصفهان-دایره تدارکات و مهندسى 
به نشانى: اصفهان-خیابان شیخ بهایى-نبش خیابان آذر مراجعه و یا با شماره 

تلفن هاى 32330772-32343879-031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده

مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان 

بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونى مسکن توزیع برق استان اصفهان دعوت به عمل مى آید در 
جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه که راس ساعت14:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/15  به آدرس 

خیابان شریعتى-چهارراه پلیس- مقابل نیروى  انتظامى تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره شــرکت و تصویب ترازنامه حساب ســود و زیان سالهاى منتهى 
به1397/12/29و1398/12/29

2-انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس شرکت
3-تصویب اساسنامه تجدیدنظر شده .

4-سایر موارد که در صالحیت این مجمع میباشد.

آگهى دعوت به  مجمع عمومى عادى  
سالیانه شرکت تعاونى مسکن توزیع برق استان اصفهان

 به شماره ثبت7000 و شناسه ملى 10260281108

هیئت مدیره 

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اســناد و کسب اطالعات بیشــتر به نشــانى   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و 
تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان (SRM) ا قدام نمائید. 

سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانى www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

آگهى شرکت فوالد مبارکه 

کد آگهى : 99121

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارك

مدیریت
مرتبط

برنامه ریزى خرید1399/04/10شناسایی منابع تامین براي پیچ و مهره هاي صنعتی 98990301فراخوان عمومى1
خرید مواد مصرفی1399/04/14خرید هفت ردیف لوله فوالدى بدون درز به وزن 97,000کیلوگرم48511410مناقصه عمومى2

48506846مناقصه عمومى3
استفاده از خدمات مهندس مشاور تخصصى در زمینه 

زیبا سازى فضاهاى عمومى و کارگاهى در شرکت فوالد مبارکه 
و ناحیه سبا

برنامه ریزى خرید1399/04/17

 روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه 

مسامدراسام درسام در
ان«ایران «ایرانیر«ای
وووو
راجااجراجر
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چند نکته مهم براى 
انجام خرید در 

روزهاى کرونایى
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رئیس جمهور با بیان اینکه تا امروز درگیر موج اول کرونا 
هســتیم، گفت: درگیرى ما با این ویروس کوتاه مدت 
نیست؛ بنابراین مردم شکیبایى خود را در مقابله با این 

ویروس ادامه دهند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى صبح دیروز 
(شنبه) در جلسه ستاد مقابله با کرونا ادامه داد: تصمیم 
گرفته شده که دانشــگاه ها از 15 شهریور فعالیت خود 
را آغاز کنند که بخشــى از فعالیت ها در فضاى حقیقى 
و بخشــى هم در فضاى مجازى خواهد بــود. براى ما 
کالس و خوابگاه خلوت اصل اســت و باید اجازه داده 
شود دانشــجویان در دانشگاه شــهر خود ترم پیش رو 

را بتواننــد بگذرانند تا از تراکم جمعیــت در خوابگاه ها
 کم شود.

روحانى اضافه کــرد: همچنین آموزش و پرورش از 15 
شهریور فعالیت خود را آغاز مى کند، البته این اجازه به 
آموزش و پرورش هم داده شد که به تناسب استان ها از 
اول شهریور فعالیت خود را به تدریج آغاز کند. تعطیلى 
پنج شــنبه مدارس هم حذف مى شــود تا کالس ها 

خلوت تر باشد.
وى در پایان گفــت: کمیته تبلیغاتى هــم فعالیت خود 
را آغاز مى کند تــا به مردم در مورد کرونا و پســاکرونا

 اطالع رسانى کند. /2091

معاون امور بین الملل و حقوق بشــر قــوه قضاییه گفت: 
علت مرگ قاضى منصورى براى دســتگاه قضایى هنوز 

مبهم است.
على باقرى گفت: پلیس رومانى مرگ وى را تأیید کرده اما 
دلیل فوت هنوز مشخص نیست. پلیس رومانى در پاسخ به 
پلیس اینترپل ایران ادعا کرده که منصورى خودکشى کرده 
است؛ پلیس کشورمان پیگیرى کرده که اوًال شما مدارك 
و مستندات را درباره خودکشى باید به ما ارائه کنید و ثانیًا 

چرا از وى به گونه اى محافظت نشده که این اتفاق نیافتد.
باقرى در خصوص اینکه آیا مــى توان گفت این موضوع 
فشارى به دســتگاه قضایى اســت براى پایان دادن به 

پرونده اى که قاضــى منصورى هــم در آن دخیل بوده، 
افزود: دستگاه قضایى بر اساس مدارك و مستندات موضع 
مى گیرد و قضاوت مى کند تا وقتى که مســتندات نباشد 

نمى توانیم موضع صریح بگیریم.
به گفته معاون امور بین الملل و حقوق بشــر قوه قضاییه، 
نکته قابل توجه در این پرونده این است که چرا وقتى آقاى 
منصورى در یک کشور اروپایى بود که با جمهورى اسالمى 
ایران براى استرداد وى همکارى نمى کرد، هیچ خطرى 
متوجه او نبود اما در یک کشــور اروپایى دیگر که درباره 
مراحل استرداد وى با ایران همکارى مى کند چنین اتفاقى 

برایش رقم مى خورد./2090

آغاز فعالیت مدارس و 
دانشگاه ها از 15 شهریور 

علت مرگ قاضى منصورى 
مبهم است 

شرایط فرزندخواندگى
   پانــا | معــاون امــور اجتماعى ســازمان 
بهزیســتى کشــور از واگذارى 130 کودك به 
دختران مجرد باالى 30 سال طى سال گذشته 
خبر داد. حبیب ا... مسعودى فرید توضیح داد: در 
فرایند واگذارى فرزند، مواردى همچون سالمت 
روان، نداشــتن اعتیاد، نداشتن ســوء پیشینه، 
دارا بودن تمکــن مالى و توانایــى نگهدارى 
کودك لحاظ و احراز مى شود.  بر اساس قانون 
زوجین بدون فرزند در رتبه اول، دختران مجرد 
در رتبــه دوم و زوجین داراى فرزنــد در رتبه 
ســوم براى پذیرش فرزند خوانــده در اولویت

 قرار دارند./2094

سقوط با پاراگالیدر
   رکنا | سرپرست پزشکى قانونى مشگین شهر 
بر اثر ســقوط پاراگالیدر جان خود را  از دست داد. 
دکتر ابراهیم ترابى حدود ساعت 13 روز جمعه بر اثر 
سقوط پاراگالیدر در منطقه سنگر روستاى آقبالغ 
فوت کرد. پاراگالیدر به دلیل نامساعد بودن هوا و 
وزش باد در منطقه به صخره برخورد کرده و پس از 
سقوط، خلبان این پاراگالیدر جان خود را از دست 
داده اســت. ترابى عضو انجمن پاراگالیدر استان 

اردبیل بود.

رشد الکلى!
   تسنیم | رئیس ســازمان پزشکى قانونى 
کشور از رسیدگى به 9884 پرونده قصور پزشکى در 
سال گذشته خبر داد و گفت: در سال 98، متوفیات 
ناشى از مصرف الکل 627 مورد بود که نسبت به 

سال 97 رشد 142 درصدى داشت./2095

نان گران مى شود؟
   اعتمــاد آنالیــن | سرپرســت معاونت 
بازرگانى داخلى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: به دنبال افزایش قیمت گندم، دولت یارانه 
نان را افزایش داده است و بنابراین افزایش قیمت 
نان تا اطالع ثانوى به هیچ عنوان پذیرفته نیست 
و نرخ نان تعیین شده در سال قبل براى امسال 

نیز الزم االجراست./2096

افزایش بى حد و مرز
 قیمت ها

   ایســنا | در هفته هاى گذشــته افزایش 
قیمت لوازم خانگى خبرساز شده و مشاهدات 
میدانــى از بازار نشــان مى دهد که در ســال 
جارى لوازم خانگى ایرانــى 25 تا 30 درصد و 
کاالهاى خارجى کــه عمدتًا به صورت قاچاق 
وارد کشــور مى شــود تا 100 درصد افزایش 
قیمت داشته است. در نهایت سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان اعالم کرد 
که در قیمت هاى لوازم خانگى بازنگرى شــده 
است؛ به طورى که تلویزیون حداکثر 20 درصد 
و سایر لوازم خانگى حداکثر 25 درصد مجاز به 
افزایش قیمت نســبت به بهمن سال گذشته

 هستند.

به کجا چنین شتابان!
   برنا | روند ساخت و ادامه برنامه پرمخاطب 
«دورهمى» الزم و مــورد طبع ســیما و البته 
بینندگان اســت با این حال هــر از گاهى حتى 
در ساخت و حضور مهمانانش نیز به دور تکرار 
مى افتد و یا سراغ برخى مى رود که دلیلى براى 
گفتگو با آنها پیدا نمى شود. مثال عینى این ماجرا 
حضور بازیگرى دست چندم از سریال «نون.خ» 
است؛ هدى بازوند که با سریال اخیر اولین تجربه 
جدى بازیگرى اش را تجربه کرد و اتفاقًا یکى از 
نقش هاى فرعى سریال سعید آقاخانى را برعهده 
داشت اما یکباره سر از برنامه «دورهمى» درآورد! 

2097/

ناچار به استعفا شدم
   ایسنا | حجت االسالم حسینى در خطبه هاى نماز 
جمعه ساوه گفت: ناچار شدم براى حفظ وحدت و پرهیز 
از اختالف بین مسئوالن و روحانیت، استعفا کنم، البته 
هنوز استعفاى بنده را بررسى و قبول نکرده اند و هر چه 
شد به آن راضى هستم. وى گفت: بنده نه شروع کننده 
اختالفات هســتم، نه ادامه دهنده آن. اختالفات سم 

مهلکى براى هر منطقه است./2098

نجومى بگیرى قانونى!
   آفتــاب نیــوز | مدیرعامــل ســابق صندوق 
بازنشستگى کشورى با تأکید بر اینکه بسیارى از مدیران 
دســتگاه ها، حقوق نجومى قانونى مــى گیرند، گفت: 
خالص دریافتى مدیران مى تواند 21 برابر حداقل حقوق 
باشد. صالحى با اشــاره به اینکه طى دو سال گذشته، 
کف (حداقل) حقوق کارگــران و کارمندان حدود 700 
هزار تومان افزایش یافته است، گفت: با توجه به همین 
مصوبه، سقف حقوق با افزایش 14 میلیون تومانى همراه 
بوده است و دریافتى خالص آنها به 37/5 میلیون تومان 

رسیده است./2099

چند نفر دنبال کارند؟
   ایســنا | آمارها نشان مى دهد که در سال گذشته 
بیــش از 390 هزار نفر در جســتجوى کار بــوده اند و 
استان هاى تهران و خراسان رضوى بیشترین جویندگان 
کار را به خود اختصــاص داده اند. اســتان هاى البرز و 
مازندران در رده هاى بعدى قرار دارند. کمترین میزان آمار 
جویندگان کار نیز به استان هاى سیستان و بلوچستان، 

کردستان و کهگیلویه و بویر احمد تعلق دارد./2100

دالر در مرز 20هزار تومان
   دنیاى اقتصاد | قیمت ســکه و دالر در اولین 
روز هفته با افزایش همراه شده است. دالر دیروز در بازار 
تهران با رشد 210 تومانى قیمت به کانال 19 هزار تومان 

صعود کرد و 19 هزار و 30 تومان قیمت خورد. 

حمله کرونا به یک شرکت
   ایرنــا | سرپرست شبکه بهداشــت و درمان ایوان 
در اســتان ایالم گفت: 25 درصد پرســنل و کارگران 
یک واحد شرکتى در این شهرســتان به دلیل رعایت 
نکردن پروتکل هاى بهداشــتى به کرونا مبتال شده اند. 
رضا جوروند اظهار کرد: بــه دنبال مثبت بودن آزمایش 
یکى از پرســنل این واحد، در برنامــه بیماریابى، همه 
پرســنل و کارگران طى دو مرحله غربالگرى شدند و 
نتایج آزمایشــگاهى حاکى از ابتالى 25 درصد آنها به 

کروناست.

شانسى ندارد
   خبــر آنالیــن | مرتضى طالیى، چهره سیاســى 
اصولگرا و نزدیــک به قالیباف دربــاره احتمال حضور 
محمود احمدى نژاد مى گوید: بنــده با چیزهایى که از 
محمود احمــدى نژاد در روزگار کنونــى مى بینم، بعید 
مى دانم شانسى براى تأیید صالحیت داشته باشد. احمدى 
نژادى که در یک مصاحبه رسانه اى موضوع والیت فقیه 
را زیر سئوال مى برد واقعاً شایسته است از سوى شوراى 
نگهبان تأیید شده یا اصوًال در دولت بعدى به کار گرفته 

شود؟/2101

گازوئیل، نه مثل بنزین
   تســنیم | پس از تصمیم دولت براى بازگشــت 
سهمیه بندى بنزین و افزایش نرخ فروش آزاد آن در آبان 
ماه سال گذشته، زمزمه هایى براى افزایش نرخ گازوئیل 
نیز به گوش مى رسید، اما مسکوت ماند. پس از گذشت 
قریب به هفت ماه، چندروزى است که در فضاى مجازى، 
شایعاتى از برنامه دولت براى افزایش نرخ گازوئیل منتشر 
مى شود؛ شایعاتى که تا امروز هیچ مقام رسمى آن را تأیید 
نکرده و پیگیرى ها از نهادهاى تصمیم گیر نیز نشان از 

بى اساس بودن این شایعات دارد./2102

خبرخوان

براى عالقه مندان به جغرافیا و تاریخ بسیار جذاب است که 
بدانند تعداد کشور هاى مستقل و ثبت شده در ارزیابى هاى 
جهانى چه میزان است. جالب است بدانید یک اشتباه رایج 
بین بسیارى از منابع این است که به جاى شمارش تعداد 
کشور هاى رســمى ثبت شده در ســازمان ملل به تعداد 
دولت ها اتکا مى کنند و در نتیجه در شمارش دچار اشتباه 
مى شوند. در واقع در اغلب موارد تعداد رسمى کشور هاى 
ثبت شــده در ســازمان ملل کمتر از تعــداد دولت هاى 

خودمختار یا غیر رسمى است.
اگر اطالعات رسمى سازمان ملل را مدنظر قرار دهیم متوجه 
مى شویم که به شــکل رسمى 195 کشــور در دنیا وجود 
دارد که 193 مورد آن عضو ســازمان ملل متحد محسوب 
مى شوند و فلســطین و واتیکان به عنوان ناظر محسوب 
مى شــوند و اگر تایوان و کوزوو را بین کشور هاى مستقل 

جهان طبقه بندى کنیم، 197 کشور در دنیا وجود دارد.
اگر دولت ها را در شمارش خود در نظر بگیریم 205 دولت 
مستقل در دنیا شناخته شده اند. تایوان که با نام جمهورى 
چین نیز شناخته مى شود توسط 21 عضو شوراى ملل به 
عنوان کشور مستقل پذیرفته شده است. تایوان بسیارى از 
ویژگى هاى یک کشور مستقل مانند داشتن نیروى مسلح 
مستقل، رئیس جمهور منتخب و قانون اساس اختصاصى 
خود را دارد؛ با وجود این، جمهورى خلق چین معتقد است 

که دولت تایوان نامشروع است.
ماجرا در خصوص کوزوو کمى پیچیده تر مى شود. در حال 
حاضر 110 عضو ســازمان ملل، این کشور را به رسمیت 
مى شناسند. این کشور عضو چندین سازمان رسمى مانند 
بانک بین المللى پول و بانک جهانى نیز محسوب مى شود؛ 
با وجود این، از ســال 2008 و با اعالم استقالل کوزوو از 
صربســتان، اختالفاتى بین این دو کشور ایجاد شده که 

مانع پذیرفتن کوزوو توسط تمامى اعضا شده است.
یک سئوال مهم که احتماًال اکنون براى شما ایجاد شده 
این است که با شــیوع کرونا، چرا در برخى خبر ها تعداد 
کشور هاى جهان تا 205 عدد مطرح مى شود در حالى که 
ما به عدد رسمى 195 اشاره کرده ایم. پاسخ ساده است: 
در کنار کشور هاى رســمى، ده ها قلمرو و مستعمره نیز 
وجود دارند که به اشتباه کشور خوانده مى شوند، اما چون 
اداره آنها با سایر کشور هاســت، در آمار رسمى سازمان 
ملل قرار نمى گیرند. مکان هایى ماننــد برمودا، گرینلند 

و صحراى غربى از مواردى هســتند که به اشتباه کشور 
خوانده مى شوند.

حتى جالب است بدانید که قسمت هاى مختلف انگلستان 
(ایرلند شــمالى، اســکاتلند، ولز و انگلیس) نیز از سوى 
بسیارى از افراد جهان به اشتباه مســتقل در نظر گرفته 
مى شوند و این در حالى است که تحت کنترل انگلستان 
اداره مى شوند نکته جالب تر این است که بدانید بسیارى از 
نقاط جهان هر ساله از سازمان ملل درخواست استقالل 
رســمى مى کنند، اما ســازمان ملل به ســختى چنین 

درخواست هایى را مى پذیرد.
کشور چین با جمعیتى بالغ بر یک میلیارد و 439 میلیون 
نفر پرجمعیت ترین کشــور جهان اســت و کشور هند با 
جمعیت یک میلیارد و 380 میلیون نفر در رتبه دوم و کشور 
ایاالت متحده آمریکا با جمعیت 331 میلیونى در رتبه سوم 
قرار دارد. ایران با جمعیت بیش از 83 میلیون نفر در رتبه 
18 جهان قرار دارد و ششمین کشــور پرجمعیت در بین 
کشور هاى اسالمى اســت. جمعیت جهان در مرز هشت 

میلیارد نفر قرار دارد.

پاسخ به یک ابهام خیلى ساده

باالخره چند کشور در جهان وجود دارد؟! 

 4C-MQ 30 خرداد سال گذشته بود که پهپاد متجاوز
آمریکا مشهور به ترایتون که از مبدأ پایگاه ظفره در امارات 
متحده عربى به پرواز درآمده بود، در مسیر بازگشت خود و 
در محدوده کوه مبارك در استان هرمزگان پس از تجاوز 
چند کیلومترى به مرزهاى هوایى کشورمان مورد اصابت 
موشک سامانه پدافندى «سوم خرداد» نیروى هوافضاى 
سپاه قرار گرفت و سرنگون شد. حاال سردار تنگسیرى، 
فرمانده نیروى دریایى سپاه پاسداران انقالب اسالمى به 
بیان ابعاد تازه اى از صبح روز ســرنگونى پهپاد متخاصم 
آمریکایى و رشــادت دالورانه پاســداران پایگاه امامت 

جاسک نیروى دریایى سپاه پرداخته است.
   پهپاد آمریکایى که زده شــد، من تهران بودم و فوراً 
با فرمانده پایگاه امامت نیروى دریایى ســپاه در جاسک 
تماس گرفتم و از وى خواســتم که به هر شکل ممکن 
تکه هاى این پهپاد سرنگون شده را از آب بیرون بکشند. 
هوا در آن روز در محدوده سواحل کوه مبارك در محدوده 
تنگه هرمز و دریاى عمان (مکران) به قدرى طوفانى و 
مواج بود که حتى شناورها نیز یکدیگر را نمى دیدند. هفت 
شناور سپاه راهى شــدند و با تعیین دقیق نقطه سقوط، 
باالخره به قطعاتى از الشــه هاى پهپاد آمریکایى دست 

مى یابند اما فرمانده شناورها به ناگاه متوجه نبود یکى از 
شناورها مى شود. پس از طرح موضوع با فرمانده نیروى 
دریایى سپاه، دو شناور به گشت زدن براى یافتن شناور 
مفقود شده، اعزام و چهار شناور کار جمع آورى الشه هاى 
پهپاد آمریکایى را بر عهده مى گیرند. در عمق 81 مترى 
دریا، یکى از شناورهاى سپاه با دو پاسدار مفقود مى شوند 
اما نصرت الهى که همواره با فرزندان ملت ایران اســت 
سبب شد تا این دو رزمنده از ســاعت 8 صبح تا 5 عصر 
شناکنان خودشان را به سواحل ســیریک برسانند. و ما 

غروب آن روز، دو رزمنده را به پایگاهشان بازگرداندیم.
   قطعات و الشــه هاى به جا مانده از پهپــاد متجاوز 
آمریکایى هم به سرعت جمع  آورى شد و تا پیش از خبر 
شبانگاهى به تهران رســید. نکته بى نظیر ماجرا اینکه 
صبح روز بعد، رزمندگان نیروى دریایى ســپاه با روش 
خاصى با استفاده از تکنیک صید ترال، ضمن باال کشیدن 
شناور غرق شده به طرز معجزه آسایى، تمام سالح ها و 
تجهیزات این شــناور را که در طوفان غرق شده بود، در 
درون آن سالم یافتند و این شــناور با اندك تعمیراتى بار 
دیگر عملیاتى شد. این را از امدادهاى غیبى الهى مى دانیم 

که نصیب رزمندگان ما شد./2092

ناگفته هاى یافتن الشه  «پهپاد آمریکایى»
از یکى دو روز پیش اخبــارى در فضاى مجازى مبنى بر 
تخریب ملک حســن روحانى، رئیس جمهور در جماران 
منتشر شده اســت. اما روابط عمومى ریاست جمهورى 
و یکى از شهرداران مناطق تهران، انتساب این ملک به 

رئیس جمهور را تکذیب کردند.
مصطفى فقیهى، روزنامه نگار روز پنج شنبه در صفحه 
توییتر خود نوشــته بود: «روحانى (رئیــس جمهور) و 
ســاخت 4000 متر بناى غیرقانونى در نیاوران! قبل تر 
گفته بودم، روحانى قصد مهاجــرت به جماران را دارد؛ 
اما او اینک درحال ساخت 4000 متر بنا بدون اخذ جواز 
از شهردارى و در زمینى داراى کاربرى باغ است، آن هم 
بدون رعایــت ضوابط و مقررات و 100 درصد ســطح 
اشــغال!» محمدجواد حق شــناس، رئیس کمیسیون 
فرهنگى شوراى شهر تهران هم در پاسخ به این توییت، 
در صفحه شخصى خود توییت زد: «این خبر را بررسى 
کردم. متأســفانه حقیقت دارد! دو تن از اعضاى شورا 
از محل بازدیــد کردند، با تذکرى که داده شــد پروانه 
به تاریخ 29 خرداد صادر شــد! وجــود برخى تخلفات 
محرز اســت ان شــاءا... اطالع رسانى بیشــتر انجام 

خواهد شد.»
در این رابطه حمید موسوى، شهردارى منطقه یک تهران 
با بیان اینکه در حین اجراى کار، مأموران شهردارى متوجه 
ساخت یک «نیم» طبقه برخالف ضوابط مصوب شدند 
که عصر روز جمعه، مأموران اجرائیات نسبت به تخریب 
آن اقدام کردند افزود: «این ملک با کاربرى مسکونى، باغ 

نبوده و متعلق به نهاد ریاســت جمهورى است و در حال 
حاضر نیز سازنده آن بنیاد مسکن است و ملک شخصى 

نیست.»
روابــط عمومى نهاد ریاســت جمهورى هــم با صدور 
اطالعیه اى یادآور شــد: «ملک مذکور از جمله امالك 
قدیمى متعلق به نهاد ریاســت جمهورى است و به هیچ 
وجه مالکیت شــخصى ندارد و انتشار خبر ساخت منزل 
مســکونى براى رئیس جمهور در عین کذب بودن، یک 
شیطنت آشکار و کامًال با اغراض مشخص صورت گرفته 
است. ساخت این ملک با هماهنگى کامل با شهردارى 
تهران انجام شده و موضوع تخلف و ساخت خارج از روابط 
نیز کامًال فاقد حقیقت است. این خبرسازى کذب براساس 
برخى قرائن موجود از سوى کســانى صورت گرفته که 
طى سال هاى گذشته برنامه اى براى این ملک داشته اند 
که به علت عدم توفیق در رسیدن به اهدافشان دست به 

فضاسازى هایى اینچنین زده اند.»

ماجراى تخریب ملک منسوب به حسن روحانى

آیت ا... ســید احمد علم الهدى، امام جمعه مشــهد در 
شانزدهمین هفته برگزار نشــدن نماز جمعه در کشور، 
نکاتى را در مورد مسئله دوچرخه سوارى عمومى بانوان 
ایراد کرد. امام جمعه مشــهد گفت: «دوچرخه ســوارى 
زن ها و دخترها در یک فضاى امن و مصونیت بخش به 
ناموس آنان و جدایى آنان از فوران غریزه جنسى مردان 
اشــکالى ندارد، این وظیفه شهردارى هاست که پارکى 
درســت کنند، پارك بانوان و در آنجا فضایى باز، آزاد و 

راحت براى هر نوع ورزش بانوان ازجمله دوچرخه سوارى 
فراهم کنند اما اینکه یک دختر وسط خیابان هاى شهر یا 
یک خانم جوان سوار دوچرخه شود، مصداق واقعیتى است 
که قرآن از انجام آن نهى کرده، یکى از مصادیق تبرج و 
نمایش دادن اندام بدن، مسئله دوچرخه سوارى است که در 
اسالم نهى شده، هم مسئوالن انتظامى و مدیران شهرى 
ما در این مسئله باید توجه داشته باشند و هم مردم عزیز 
ما، خواهران باعفت و دختران ناموس مدار جامعه مشهد 
نباید دست به این کار بزنند و این وظیفه شهردارى است 
فضایى را فراهم کند که تمام امکانات آماده باشد تا دور از 
نگاه مردها، خواهران دوچرخه سوارى کنند، تفریح کنند و 
نشاط و ورزش جوانى داشته باشند، این حقیقتى نیست که 
کسى با آن موافق نباشد اما در خیابان هاى دانشگاه، دختر 
جوان سوار دوچرخه شود و مقابل چشم هزاران دانشجوى 
جوان، بشود آتشى که شعله بزند به غرایز جنسى جوانان و 
دانشگاه را کانون فساد بکند، این حقیقتى است که نه تنها 

نهى مى کنیم، با آن مبارزه خواهیم کرد.»/2093

دوچرخه سوارى زنان
 به غرایز جنسى جوانان شعله مى زند

محمدرضا آمویى، معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى 
استان کرمانشاه از جان باختن دوکودك سه و چهار ساله 
هرسینى به دلیل محبوس شدن داخل خودرو و خفگى بر 

اثر گرما خبر داد.
سرهنگ محمدرضا آمویى با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
با حضور پلیس در محل و تحقیقات الزم مشخص شد، 
یک دختر سه ساله به نام «دلنیا» و یک پسر چهار ساله به 
نام «حسین» که دخترخاله و پسرخاله بودند پس از غفلت 
والدین خود، سوار بر یک دستگاه خودروى سوارى سمند 
که متعلق به یکى از اعضاى خانواده بود، مى شوند. این 
دختر و پسر خردســال پس از حضور در داخل خودرو که 
زیر تابش آفتاب هم قرار داشته است پس از دقایقى بازى 
کردن زمانى که قصد خروج از اتومبیل را داشتند در را به 

روى خود بسته مى بینند.
تــالش و تقالى بى حاصل دختر و پســر خردســال و 
خستگى وارده از یک ســو و گرماى آفتاب هم از سوى 
دیگر باعث از حال رفتن آنها در داخل خودرو مى شــود. 
پس از گذشت بیش از دو ساعت، والدین «دلنیا و حسین» 
متوجه غیبت آنها شده و پس از جستجو کودکان معصوم 
خود را در حالى که بى حال و بى حرکت در داخل خودرو 

افتاده اند، پیدا مى کنند.
ســرهنگ آمویى با بیان اینکه دختر خردســال پیش از 
رســیدن به بیمارســتان جان خود را از دست مى دهد، 
یادآورى کرد: کار احیاى پزشکان روى پسر چهار ساله نیز 
متأسفانه مؤثر واقع نشد و هر دو کودك در اوج مظلومیت 

جان باختند.

مرگ 2 کودك به دلیل حبس در خودرو
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تقدیر از مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان

محمد فرقانی، معاون توسـعه سـرمایه انسانی شرکت 
مخابرات ایران طى نامه اى از مدیران مناطق مخابراتى 
آذربایجان شرقى، اصفهان، ایالم، تهران، چهارمحال و 
بختیارى، سمنان، فارس، قزوین، کردستان، کرمانشاه، 
مازندران، مرکزى، هرمزگان، همدان و یزد که نسبت به 
انجام کامل فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان در راستاى 
تعیین برنامه هاى عملکردى دوره 6 ماهه اول سال 99 ، 
اقدام نموده اند تقدیر کرد. در این نامه همچنین از تالش 
و پیگیرى هاى مدیران منابع انسانى و رابطان مدیریت 

عملکرد مناطق مذکور تقدیر شده است.

اجراى خط انتقال 300 میلیمتر 
در گلپایگان

عملیات اجرایى خط لوله 300 میلیمتر از تصفیه خانه آب 
گلپایگان آغاز شـد . الزم به ذکر است به منظور تقویت 
فشار شبکه توزیع آب، اجراى خط انتقال از محل تصفیه 
خانه آب گلپایگان در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه 
مطالعات اولیه و بررسى مسیر اجراى خط انتقال انجام 
و قرارداد عملیات منعقد گردید. گفتنى است طول خط 
انتقال 5 هزار متر و با استفاده از لوله هاى چدن داکتیل 
با قطر 300 میلیمتر اجرا مى شـود. انجـام این عملیات 
تقویت فشـار شـبکه توزیع در شرق شـهر گلپایگان را 
به دنبال داشـته و مشکل افت فشـار این نواحى مرتفع 

میگردد.

اجراى طرح زوج و فرد از فردا
رئیس پلیس راهور استان  اصفهان از اجراى طرح زوج و 
فرد از روز دوشنبه دوم تیرماه در شهر اصفهان خبر داد. 
سـرهنگ محمدرضا محمدى، با اعالم این خبر اظهار 
کرد: زمان اجراى این طرح صبح ها از ساعت  8 تا 13 و 
عصرها از سـاعت 17 تا 22 اسـت. رئیس پلیس راهور 
اسـتان اصفهان همچنین مبلغ جریمه ورود غیر مجاز 
به محدوده طرح زوج و فرد در اصفهـان را یکصد هزار 

تومان اعالم کرد.   

اصفهان 15 شهر سفید دارد
براساس اعالم سامانه وزارت بهداشت در حال حاضر 15 
شهرستان اصفهان در وضعیت سفید، هشت شهرستان 
در وضعیت زرد و یک شهرستان در وضعیت نارنجى قرار 
دارد. وضعیت  مبارکه، شهرضا، اصفهان، اردستان، نطنز، 
آران و بیدگل، کاشـان و نائین زرد و وضعیت گلپایگان 

نارنجى است.

درخشش 3 عضو کانون 
پرورش فکرى 

سـه عضو کانون پرورش فکرى کـودکان و نوجوانان 
اسـتان به عنوان نفـرات برگزیـده در بخـش عمومى 
نمایشگاه عروسک لبخند زمین معرفى شدند. مدیرکل 
کانـون پـرورش فکـرى کـودکان و نوجوانان اسـتان 
اصفهان گفـت: بتول هـوازاده، مائـده صابـرى و هلیا 
نوروزى هر سه از اصفهان شایسته تقدیر بخش عمومى 
نمایشـگاه عروسـک «لبخند زمین» شـناخته شدند. 
سـید محمد قلمکاریـان گفت: اسـتان هاى گلسـتان، 
آذربایجان غربى، تهـران، اصفهان، آبـادان و فارس به 
ترتیب بیشـترین آثار را بـراى دبیرخانه این نمایشـگاه 

ارسال کردند.

تنش هاى آبى و 
سقوط درختان 

مدیرکل مدیریت بحران اسـتاندارى اصفهان با اشاره 
به سقوط برخى از درختان کهنسال در مناطق مختلف 
اسـتان اصفهان اظهار داشت: در اسـتان اصفهان، بالغ 
بر سـه میلیون و 700 هزار اصله درخـت در یک هزار و 
900 هکتار از عرصه هاى کشاورزى وجود دارد. منصور 
شیشـه فروش افزود: دوره هاى خشکسالى و تنش آبى 
ریشه هاى درختان کهنسـال را در معرض خطر سقوط 
قرار مى دهد و این علت به همراه آفت برخى از درختان 

عامل سقوط درختان در یک ماه گذشته بوده است.

خبر

ســید مصطفى علوى در جریان بازدید از فوالد مبارکه از 
تأمین گاز فوالد مبارکه به صورت مســتمر در تمام طول 

سال خبر داد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، ضمن ابراز خرسندى 
از بازدید از فوالد مبارکه گفــت: تکنولوژى و عظمت این 
شرکت و تولید انواع محصوالت خاص و موردنیاز صنایع 
کشور ازجمله خودروسازى و لوازم خانگى براى هر ایرانى 

غرورآفرین است.
وى با بیان این که شرکت گاز اســتان اصفهان از این که 
تأمین کنندة گاز این مجموعۀ عظیم صنعتى است احساس 
غرور مى کند، گفت: بخشى از گاز در فوالد مبارکه به عنوان 

مادة اولیه و بخش دیگرى از آن در سیستم هاى گرمایشى 
و سایر مصارف استفاده مى شود.

علوى اظهار داشت: تالش ما این است که گاز شرکت فوالد 
مبارکه را به طور مستمر در طول سال تأمین کنیم؛ البته در 
فصل سرد، ناچار به کاهش و ایجاد محدودیت هستیم. اما 
تالش بیشترى خواهیم کرد تا انرژى موردنیاز فوالد مبارکه 
را به عنوان یک مشترى بزرگ و ارزشمند که باعث افتخار 
کشور است، به صورت مستمر تأمین کنیم. همکاران من در 
شرکت گاز استان اصفهان تالش مى کنند با حضور خود 
در منطقۀ مبارکه تأمین گاز موردنیاز فوالد مبارکه را تداوم 

ببخشند تا چرخ این شرکت عظیم به طور مداوم بچرخد.

حســین مدرس خیابانى، سرپرســت وزارت صمت در 
نشست بررسى شــیوه هاى رفع موانع جهش تولید در 
ذوب آهن اصفهان، این شــرکت را نماد فوالد کشــور 
دانست و افزود: شیوه تولید ذوب آهن اصفهان با سایر 
فوالدسازان کشور متفاوت است و این باعث شده که نه 
تنها از یارانه انرژى بى بهره باشد، بلکه از معادن زغال 
ســنگ نیز حمایت مى کند و لذا بایــد از این صنعت با 

روش هاى مختلف حمایت نمود.
سرپرســت وزارت صمــت، دســتورات الزم بــراى 
ممنوعیت ســریع و کامل صــادرات ســنگ آهن و 
همچنین ممنوعیت ثبت ســفارش براى واردات ریل 

را اعالم نمــود و گفت: تامین کامل ســنگ آهن مورد 
نیاز ذوب آهن و رفع موانع جهش تولید این شــرکت، 
ممنوعیت صادرات ســنگ آهــن و ممنوعیت واردات 
محصوالتى که صنایع فوالدى کشــور قــادر به تولید 
آن هســتند به ویژه ریل، ســه اقدام فورى است که در 
این نشســت، تصمیمات الزم براى اجراى آنها اتخاذ 

شد.
مدرس خیابانى افزود: معادن کشور باید سنگ آهن ذوب 
آهن را تامین کنند و صنایع معدنى باید به اکتشاف توجه 
ویژه داشته باشند تا شرکت هاى فوالدى در تامین مواد 

اولیه با مشکل مواجه نشوند .

سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن 
از سه معدن تأمین مى شود

تأمین گاز فوالد مبارکه 
به صورت مستمر 

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان در نشستى با 
خبرنگاران اظهار کرد: سال گذشته یکى از بخش هاى 
بحرانى در استان، محاکم تجدیدنظر بود که در جهت 
حل این معضل هفت شعبه به شعب فعال تجدید نظر 
اضافه شد. از این هفت شعبه، سه شعبه در مرکز استان  

و چهار شعبه در کاشان فعال شد.
محمدرضا حبیبى با اشاره به ارجاع ساالنه هشت  هزار 
پرونده از شمال استان به محاکم تجدید نظر اصفهان 
گفت: گاهى تا سه سال پرونده ها در استان مى ماند، به 
همین خاطر چهار شعبه در کاشان مستقر کردیم که 
رضایتمندى مردم را به دنبال داشــته و متوسط وقت 
رسیدگى در کاشان به کمتر از 40 روز رسیده، ضمن 

اینکه بار شعب اصفهان کم شده است.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: در یک 
سال 7672 پرونده در دادگاه هاى تجدید نظر نهایى 

و رأى صادر شد.
حبیبى در ادامه به آمــار پرونده هاى مجموع محاکم 
استان اشــاره و اظهار کرد: جمع پرونده هاى وارده به 
محاکم استان 534 هزار و 473 پرونده بوده و در این 

مدت 534 هزار و 46 فقره مختومه شده است. 
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
سال گذشــته 300 زندانى مهریه در استان داشتیم، 
گفت: امســال 35 زندانى مهریه در اصفهان و یکصد 
زندانى مهریه در شهرستان هاى استان داریم که این 
تعداد نیز معموال در زندان هاى باز و یا مرخصى هستند.

وى ادامه داد: به غیر از اعطاى مرخصى به زندانیان، 
امکان عفو مورد بررسى قرار گرفت و کمیسیون عفو 
چندین بار تشکیل و 3 هزار پرونده بررسى شد که هزار 
و 427 پرونده مشمول عفو شــدند، در عین حال که 
هنوز حدود 400 پیشنهاد عفو در تهران داریم که قرار 
است براى جشن عید قربان بررسى و ان شا ا... مورد 

پذیرش قرار گیرد.
وى با اشاره به اینکه در سال گذشته حکم قطعى براى 
سلب صالحیت دو نفر از قضات صادر شده و سه یا چهار 
نفر هم در مرحله بررسى است، تاکید کرد: این تعداد 
تخلف قضات باتوجه به تعداد قضاتى که داریم بسیار 
کم است و بیشتر هم مسائل شخصى بوده که خالف 

شئون قضایى بوده است.

مصرف برق در شهرســتان اصفهان نسبت به مدت 
مشابه پارسال 12درصد بیشتر شد.

مدیر دفتــر مدیریت مصــرف شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان گفت: اگر مشــترکان به همین 
روش برق مصرف کنند قطعًا امســال در مواقع پیک 

مصرف با خاموشى روبرو هستیم.
مرســل صالحى با بیان اینکه مشــترکان تجارى به 
عنوان 16درصد از مشــترکان بیــش از 12درصد از 
برق را مصــرف مى کنند گفت اصناف مثل لوســتر 
فروشان و یا میوه فروشان به ندرت الگوى مصرف را 
رعایت مى کنند که این موضوع نیاز به فرهنگ سازى 

دارد.
وى افزود: ساعات پیک مصرف در اصفهان از ساعت 

12تا16 در نظر گرفته شده اســت و فروشگاه دارانى 
که الگو را رعایت نکنند مشمول جریمه 30 درصدى 
و در صورت کاهش مصرف مطابق با الگو یا زیر الگو 

مشمول تشویق 50درصدى مى شوند.
مدیر دفتــر مدیریت مصــرف شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان از مشــترکان تجارى خواست در 
طول روز از نور آفتاب براى روشــنایى استفاده کنند و 
صنف لوستر فروش موقع ورود مشترى نسبت به روشن 

کردن لوستر ها اقدام کنند.
صالحى افزود: اگر مشترکان از جمله مشترکان تجارى 
مصرف بهینه برق و صرفه جویى را در دستور کار قرار 
ندهند همچون سال97 با خاموشى هاى متعدد روبرو 

خواهند شد.

معاون امور هنرى و سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اصفهان گفت: سینماهاى این استان از اول 
ماه تیر فعالیت خود را پس از چهار ماه تعطیلى از ســر 
مى گیرند هر چند ممکن اســت سالن هاى آنها کامل 

فعال نشود.
بر اساس مصوبه ســتاد ملى مدیریت بیمارى کرونا، 
سالن هاى سینما، تئاتر و موسیقى مشروط به رعایت 
دستورهاى بهداشتى و اســتفاده از حداکثر 50 درصد 
ظرفیت از اول تیر مى توانند فعالیت خود را از سر بگیرند؛ 
سینماهاى کشور از اسفند سال گذشته به دلیل شیوع 

بیمارى کرونا تعطیل شده بودند.
محمدعلى جعفرى افزود:  همه سینماهاى اصفهان 
اقدام هاى الزم براى بازگشایى سالن هاى سینمایى 
را انجام داده اند و دســتورهاى الزم بــراى رعایت 

فاصله گذارى اجتماعى به آنها ابالغ و پیگیرى شــده 
است.

وى با اظهار امیدوارى از اینکه با استقبال خوب مردم، 
سینماهاى اســتان به شــرایط عادى خود برگردند، 
خاطرنشان کرد: مقرر شده است نحوه اکران فیلم ها به 
همان روال پیش از عید نوروز 99 باشد و این موضوع 
به تهیه کنندگان اعالم شــد که اکران آن فیلم ها را 

ادامه دهند.
معاون امــور هنرى و ســینمایى اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اصفهان درباره سالن هاى تئاتر گفت: 
هنوز برنامه اى براى اجراى تئاتر در ســالن ها در این 
استان نداریم اما بر اساس دســتورهاى جدیدى که 
صادر شده تئاترهاى خیابانى مى توانند فعالیت داشته

 باشند

شهردار اصفهان گفت: با همکارى بخش خصوصى 
و شهردارى اصفهان روز یکشنبه(امروز) 20 ورزشگاه 
بهسازى و نوسازى شــده در قالب برنامه هاى «هر 
یکشــنبه یک افتتاح» در اختیار شهروندان اصفهانى 

قرار مى گیرد. 
قدرت اله نوروزى با اشاره به اینکه تابستان با ورزش و 
تفریح و اوقات فراغت همراه است اما به دلیل شرایط 
کرونایى باید با رعایت اصول فاصله گذارى فیزیکى 
تابستان را سپرى کنیم، اظهار کرد: شهردارى اصفهان 
براى ارتقاى خدماتى که مــردم به خصوص جوانان 
در سالن هاى ورزشــى نیاز دارند اقدام به بهسازى و 
نوسازى 20 سالن ورزشى با مشارکت بخش خصوصى 
کرده است تا شهروندان بتوانند از فضاهاى مناسب که 
حق شهروندى است، استفاده کنند. وى ادامه داد: انتظار 
داریم بازگشایى این فضاها با رعایت نکات بهداشتى 

مورد استفاده مردم قرار گیرد. 
وى افزود: در راســتاى برگزارى برنامــه هاى «هر 
یکشــنبه یک افتتاح» روز یکشنبه (امروز)شاهد چند 
افتتاح در حوزه فرهنگى و ورزشى در ورزشگاه آبشار در 

خیابان آبشار دوم خواهیم بود.

 ورود 534 پرونده به محاکم اصفهان در یک سال

هشدار مجدد درباره احتمال آغاز خاموشى ها 

سینماهاى اصفهان از امروز آغاز به کار مى کنند

20 سالن ورزشى از امروز  در اختیار شهروندان 
قرار مى گیرد

 یکى از گسل هاى منطقه انارك فعال شده است

دادســتان عمومى و انقالب اصفهان گفــت:9 پرونده 
اختالس در دادستانى اصفهان در دست بررسى است.

على اصفهانى با بیان اینکه پیشگیرى از جرایم اقتصادى 
در اولویت برنامه هاى دستگاه قضائى قرار دارد، اظهار کرد: 
براى این امر در سال جارى اقدامات خوبى را داشته ایم که 
همکارى مردم در این زمینه بسیار کمک کننده بوده است.

او ادامه داد: دادســتانى اصفهان اولیــن مرکزى بود که 
خودرو هاى صفر کیلومتر را در پارکینگ ها شناســایى و 

تاکنون 300 خودرو را شناسایى کردیم.
دادستان عمومى و انقالب اصفهان با بیان اینکه 9 پرونده 
اختالس در دادســتانى اصفهان در دست بررسى است، 
گفت: این پرونده ها براى 270 میلیارد ریال اختالس در 

دست بررسى است.
او همچنین به بررسى هفت پرونده واگذارى تسهیالت 
بانکى غیر مجاز در دادستانى اصفهان اشاره کرد و افزود: 
این پرونده ها نیز براى واگذارى یک هزار و 329 میلیارد 

ریال تسهیالت بانکى تشکیل شده است.
اصفهانى تشــکیل 20 پرونده اخالل در نظام اقتصادى 
کشور را از دیگر اقدامات در دستور کار دادستانى اصفهان 
اعالم کرد و گفت: این پرونده ها نیز براى یک هزار میلیارد 

تومان تشکیل شده است. او ادامه داد: چهار پرونده فرار 
مالیاتى با پنج هــزار میلیارد ریال بدهى نیز در دســت 

بررسى است.
دادستان عمومى و انقالب اصفهان تشکیل پرونده براى 
597 میلیارد ریال کاالى قاچاق را نیز از دیگر اقدامات در 
دستور کار دادستانى اصفهان دانست و افزود: همچنین 
پرونده جعل کارت هاى سوخت و قاچاق ساماندهى شده 

و شبکه اى سوخت نیز در دستور کار است.
او در خصوص آخرین وضعیت درخواســت پرستاران و 
مهلت 20 روزه دادستان به دانشگاه علوم پزشکى اظهار 
کرد: در این خصوص پرونده اى تشــکیل نشده، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکى در این زمینه قبل از تجمع نامه اى 
را ارسال کردند که در رسانه ها نیز منتشر شد، اما بعد از آن 
نامه اى به رئیس دانشگاه علوم پزشکى داشتیم مبنى بر 
رسیدگى وضعیت این پرستاران که هنوز پاسخى دریافت 

نکرده ایم، اما این موضوع را پیگیرى مى کنیم.
دادستان عمومى و انقالب اصفهان در خصوص آخرین 
وضعیت پرونده قتل مهدى نیکبخــت اظهار کرد: این 
پرونده در دســتور کار قرار دارد، ارتباط دوستى بین قاتل 
و مقتول وجود داشته، قاتل با ســالح سرد و وارد کردن 

ضربه به گردن مقتول وى را کشــته است، قاتل با توجه 
به نشانى هایى که نامزد مقتول به پلیس داده کمتر از 24 
ساعت دستگیر شد، انگیزه قتل شخصى و اختالفات بین 
این دو نفر بوده است، براى خانم به احتمال معاونت در قتل 
پرونده قضائى تشکیل شــد و فعًال با وثیقه آزاد است، اما 

قاتل در بازداشت موقت به سر مى برد.
او در خصوص پرونده پتروشیمى اصفهان گفت: عمده این 
پرونده در تهران مطرح بوده، احکام قضائى در تهران صادر 
شده است نیابت هاى اجراى احکام به دادسراى اصفهان 
داده شده، اقدامات الزم را انجام دادیم، اما براى حمایت از 
پتروشیمى جلساتى را براى حمایت قضائى تشکیل دادیم 

تا چرخه تولید متوقف نشود.
اصفهانى در ادامه در خصوص استفاده از قلیان در اصفهان 
چه در چایخانه ها و چه در پارك ها اظهار کرد: ما دستورات 
الزم را به نیروى انتظامى داده ایم، حتى پلیس مى تواند 
بدون دستور قضائى با استفاده از قلیان در پارك ها برخورد 

کند و در این زمینه پلیس باید پاسخگو باشد.
او در خصوص آخرین وضعیت پرونده گوشت هاى وارداتى 
در اصفهان گفت: این پرونده در دست بررسى است و هنوز 

به نتیجه نرسیده است.

دادستان عمومى و انقالب خبر داد

تشکیل 9 پرونده اختالس در اصفهان

10 زلزله کوچک در سه روز، بخش انارك شهرستان نایین 
را به لرزه درآورد که به گفته کارشناسان، گویاى فعال شدن 

گسل هاى منطقه اى است.
از چهارشنبه بیست و هشتم خرداد تا جمعه سى ام خرداد 
امســال 10 زمین لرزه در محدوده 2.5 تا 3.4 در مقیاس 
امواج درونى زمین (ریشتر) در منطقه انارك در شهرستان 
نایین و در جوار کویر مرکزى ایران رخ داد. این زمین لرزه ها 
در محدوده زمانى ساعت 6 صبح تا ساعت 13 و 30 دقیقه 
ظهر این منطقه را به لرزه در آورد و بزرگترین آن که 3.4 
ریشتر بود روز جمعه ســى ام خرداد ساعت 8 صبح اتفاق 

افتاد.
انارك  یکى از دو بخش شهرستان نایین در شرق استان 
اصفهان است که شهر انارك و دهستان چوپانان را در خود 
دارد؛ این منطقه به دلیل آب و هواى خشک و بیابانى، داراى 
ساکنان بسیار کمى است بطوریکه بر اساس آخرین آمار، 

جمعیت شهر انارك حدود 2 هزار نفر است.
با وجودى که به گفته مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان، هیچیک از زلزله هاى چند روز گذشته خسارتى 
نداشــت و اهالى آن منطقه فقط لرزش هــاى خفیفى را 
احســاس کردند اما به دنبال وقوع چندیــن زلزله در این 
منطقه، دستگاه هاى اجرایى و امدادى شهرستان نایین از 
جمله پایگاه هاى اورژانس و سازمان امداد و نجات جمعیت 

هالل احمربه حالت آماده باش نسبى درآمدند.
یک استاد زمین شناســى اعتقاد دارد که تکرار این زمین 
لرزه ها نشــانه فعال شدن گســل هاى منطقه اى است. 
همایون صفایى در گفت و گو بــا «ایرنا» با بیان اینکه در 
چند روز اخیر، زمین لرزه هاى کوچک (َکهلرزه) در منطقه 

انارك نایین اتفاق افتاد، خاطرنشان کرد: مرکز این زلزله ها 
در مناطق  غیرمسکونى و بیابانى بود و با شهر انارك فاصله 

زیاد و حدود 80 کیلومترى داشت.
وى با اشاره به اینکه در ســال هاى گذشته چندین گسل 
در این منطقه شناسایى شده است، اظهار داشت: یکى از 
مهمترین آنها گسل ُدرونه است که پس از گسل زاگرس، 
بزرگترین گسل شناسایى شده از نظر خطر زمین لرزه و در 

شمال انارك است.
گســل درونه یا بزرگ کویر یکى از ساخت هاى بنیادین 
ایران اســت که با درازایى در حدود 700 کیلومتر در یک 
راستاى شمال شرقى- جنوب غربى از مرکز دشت کویر تا 
درونه (روستایى در خراسان رضوى) و با یک روند شرقى 
غربى با تقعرى به سمت جنوب از درونه تا مرز افغانستان 
کشیده شده است؛ این گسل پس از گسل معکوس اصلى 

زاگرس، یکى از مهم ترین و ممتدترین ساختارهاى ایران 
به شمار مى آید.

صفایى با بیان اینکه تعداد گسل هاى فعال در کشورمان 
زیاد اســت، تاکید کرد: ما نمى توانیم با قطعیت بگوییم 
که زلزله هاى چند روز اخیر انارك نایین مربوط به گسل 
ُدرونه اســت اما احتمال دارد که مربوط به گســل هاى 
کوچک منطقه اى باشــد که زمین لرزه هاى با شدت کم 

ایجاد مى کند.
صفایى اضافه کرد: بررســى زلزله هاى اخیر انارك نایین 
نشان مى دهد که دستکم یکى از گسل هاى منطقه فعال 

شده که قدرت آن چندان نیست.
به گفته وى در منطقه انارك و شرق استان اصفهان با توجه 
به موقعیت جغرافیایى، ناحیه کویرى و تعداد بســیار کم 

ساکنان، خطر زیادى از نظر زمین لرزه وجود ندارد.
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سام درخشانى، بازیگر سینما و تلویزیون ضمن تأکید بر 
اینکه مسابقه «ایران» اولین و آخرین تجربه اجرایش بوده 
است، درباره میزان دستمزد دریافتى خود گفت: از نگاه 

یک کارگر دستمزدم باالست.
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره اینکه چرا اجراى این 
مسابقه را پذیرفت و چقدر این انتخاب برایش چالش بوده 
است، گفت: االن چند سالى است که اجراى برنامه هاى 
مختلف به من پیشنهاد مى شود اما نه قصد و انگیزه اش را 
داشتم و نه دوست داشتم خودم را از طریق اجرا به چالش 
بکشم و فکر مى کردم لزومى ندارد بازیگر اجرا کند بلکه 

باید بازیگرى کند و مجرى اجرا کند.
وى اضافه کــرد: این چند ســال به دلیل تعــداد زیاد 
تلویزیون هاى ماهواره اى و حتى تعدد شبکه هاى داخلى 
رقابت بیشتر شــد و برنامه ها براى اینکه بتوانند اقبال 
تماشاگران را به دست بیاورند از چهره ها استفاده کردند. 
این روند تقریباً عادى شد و در همین حین اجراى مسابقه 
«ایران» به من پیشنهاد شــد. من به این دلیل که این 
مسابقه رویکردى کامًال ملى داشت حس کردم فرصت 
خوبى اســت اداى دینى داشته باشــم و فکر کردم این 
کار اجراى صرف نیســت و من اگرچه خود را به چالش 
مى کشــم و محک مى زنم اما همزمان در برنامه اى کار 

مى کنم که درباره کشور و فرهنگ ماست.
درخشانى با اشاره به شروع تولید و پخش مسابقه در زمان 
کرونا گفت: من کمى بدشانس بودم چون بالفاصله در 
بدو شروع کارمان کرونا به کشــور وارد شد و با چالش 
ضبط و حتى پخش مواجه شــدیم. اکثر برنامه ها قطع 
شده بود و تلویزیون خوراك مى خواست و در این دوران 
ما مجبور بودیم با سرعت برنامه را ضبط کنیم و هیچیک 
از ما نتوانستیم حتى یک بار 12 قسمت اولیه برنامه را در 

زمان پخش ببینیم.
این بازیگر درباره استرس اجراى خود در مسابقه «ایران» 
عنوان کرد: من قســمت هاى اول این مسابقه پیر شدم 
(مى خندد). حتى از شدت فشار نزدیک بود گریه کنم و اگر 
دست چک همراهم بود همان زمان مبلغى را که دریافت 

کرده بودم مى نوشتم و خداحافظى مى کردم!
وى درباره دســتمزد خود در این مسابقه و اینکه آیا رقم 
دریافتى اش زیادتر از معمول بوده است هم اظهار کرد: 
بستگى دارد به چه چیز مبلغ زیاد بگوییم، اگر از نگاه یک 
کارگر نگاه کنیم زیاد است اما اگر از زاویه دیگرى نگاه 

کنیم خیر.
درخشــانى همچنین در پاسخ به این ســئوال که مبالغ 
باال چقدر مى تواند بازیگران را بــراى اجرا در تلویزیون 
وسوسه کند گفت: این مبلغ به تنهایى نمى تواند چنین 
کارکردى داشته باشــد چون بازیگران االن از صفحات 
مجازى خودشان هم مى توانند پول دربیاورند. من االن 
اگر بخواهم در صفحه اینســتاگرام خود فعالیت کنم دو 
برابر آنچه در این مسابقه دریافت مى کنم مى توانم درآمد 
کسب کنم. بیشتر احساسى است که دارید و کارى انجام 
مى دهید که فکر مى کنید مثبت اســت باعث این اجرا 

مى شود.
بازیگر سریال «پژمان» درباره انتقادهاى اولیه به نحوه 
اجراى خود بیان کــرد: انتقادها اذیتــم نکرد چون من 
ادعایى ندارم و از همینجا اعالم مى کنم این مسابقه اولین 
و آخرین اجراى من خواهد بود. من بعد از این دیگر نه اجرا 
خواهم کرد و نه عالقه اى به این کار دارم. هر آنچه انرژى 
دارم در همین مسابقه خواهم گذاشت و اگر همین برنامه 

ادامه دار باشد، شاید من هم باشم.
درخشانى همچنین درباره اینکه چقدر با دیگر مجریان 
و همکارانش براى پذیرفتن اجراى مســابقه مشورت 

کرده است، گفت: متأسفانه به دلیل شرایطى که در کل 
اجتماع ما وجود دارد نمى توان مشورت درستى گرفت و 
نمى فهمیم چه کسى کمک مى کند یا برعکس. خیلى 
از کسانى که مشــورت مى دهند حتى تشویق مى کنند 
که راهى نادرســت را بروید! من گاهى گیج مى شوم که 
بین مشورت دلســوزانه و غیر دلسوزانه تشخیص دهم. 
واقعیت این است که مشورت نکردم، اگر هم سراغ کسانى 
مى رفتم که تخصصى در اجرا داشته اند قطعًا خوشحال 

نمى شدند که یک مجرى دارد اضافه مى شود.
درخشانى در ادامه گفت: من به عنوان کسى که تلویزیون 
را دنبال مى کنم به نظرم تنها مجرى اى که مى تواند این 
برنامه را اجرا کند و اگر بگذارند ســر جایش باشد فرزاد 
حسنى است. هیچ مجرى دیگرى نمى توانید بیاورید که 

این برنامه را اجرا کند.
بازیگر «خوب بد جلف» درباره اینکه اولویت خودش در 
تلویزیون با اجراست یا بازیگرى در سریال گفت: تصمیم 
خود من بوده اســت که از فضاى نمایشى در تلویزیون 
دور شــوم چون مى خواستم مدتى ســمت سینما بروم. 
در شرایط کنونى تلفیق این دو خیلى سخت است و باید 
تصمیم بگیرید یا سینمایى باشــید یا تلویزیونى. حجم 
کارها در هر دو مدیوم زیاد شده است و اگر یک سریال 
بازى کنید حدود ده ماه طول مى کشد و چند سینمایى را 

از دست مى دهید.
وى در پایان درباره تفاوت دســتمزدهاى تلویزیون و 
ســینما در عرصه بازیگرى عنوان کرد: مســئله پولى 
نیســت و تلویزیون هم االن خوب دستمزد مى دهد اما 
سینما بازار است و اگر مدتى در آن حضور نداشته باشید 
از این مارکت خارج مى شوید. من بیشتر وقتم را در سینما 
گذاشته ام و در تلویزیون دوست دارم با مسابقه «ایران» 

شناخته شوم. 2087

دیدگاه هاى بازیگر معروف سینما درباره مجریگرى اش در یک مسابقه تلویزیونى

سام درخشانى: «ایران» اولین و 
آخرین اجرایم بود
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«کریســتوفر نوالن»، کارگردان جســور و نام آشناى 
سینماى جهان در جدیدترین نوآورى خود در عرصه سینما 
براى ساخت فیلم سینمایى «تنت» به سراغ ساخت یک 
شهر ویرانه رفته است، وى این شهر را براى فیلمبردارى 

این اثر به وجود آورده است.
نوالن در فیلم جدید خود ابداعات و خالقیت هاى ویژه اى 
به کار برده است، چندى پیش اعالم شد که در این فیلم، 
نوالن به جاى استفاده از جلوه هاى ِویژه یک هواپیماى 
واقعى بوئینگ را منفجر کرده است، وى عالوه بر واقع 
گرایى در استفاده این هواپیما، انفجار آن را کم هزینه تر 

از جلوه هاى ویژه دانست. 
کریستوفر نوالن در مصاحبه با مجله «توتال فیلم» در 
رابطه با سکانس انفجار هواپیما در فیلم «تِنِت» گفت: در 
ابتدا قصد داشتیم از مدل هاى مینیاتورى براى هواپیما و 
ساختمان استفاده کنیم و سپس با استفاده از جلوه هاى 
ویژه این ســکانس را تکمیل کنیم، اما یکى از اعضاى 
تیم محلى عظیم از قبرســتان هواپیماى هاى قدیمى 
در ویکتوریا ویل کالیفرونیا را به مــا معرفى کرد و پس 
از بررســى هزینه ها به این نتیجه رسیدیم که خریدن و 
منفجر کردن یک بوئینگ 747 قدیمى بسیار مقرون به 
صرفه تر و همچنین تأثیرگذار تر از استفاده از CGI در 

این سکانس خواهد بود.
«انگاشته» یا همان «تنت» جدیدترین ساخته کارگردان 
مطرح سینماى جهان بدون شک شاید مهمترین ساخته 

سینمایى سال آینده میالدى باشد.
در خالصه داستان فیلم «تنت» آمده است: «دو جاسوس 
بین المللى حرفه اى براى جلوگیرى از وقوع جنگ جهانى 
سوم، درگیر ماجرا و توطئه اى پیچیده مى شوند؛ از جمله 
یک فناورى بى مانند که امکان وارونگى زمان را به بشر 

داده  است.»

بزرگ ترین طراحى صحنه 
تاریخ سینما رقم خورد

على نصیریان درباره آخریــن فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى 
گفت: در حال حاضر پیشنهادات زیادى براى بازى دارم اما متأسفانه 
تا امروز هیچکدام از این پیشــنهادات نظر من را به خودش جلب 

نکرده است.
وى درباره معیار پذیرش خود براى ایفاى نقش اضافه کرد: واقعیت 
امر در ابتدا مهمترین عامل براى من فیلمنامه است، وقتى فیلمنامه 
خوبى نوشته شده باشد مى توان به بخش هاى بعدى کار فکر کرد، 

اما اگر متن و فیلمنامه ضعیف باشد هر قدر هم که کارگردانى و گروه 
بازیگران خوب باشند در آخر اتفاق خاصى نمى افتد.

بازیگر سریال «شهرزاد» درباره عوامل موفقیت در بازیگرى اضافه 
کرد: از نظر من مهمترین عامل آن اســت کــه در پذیرش نقش 
وسواس باشیم، بازیگر باید باهوش باشد و هر نقشى را بازى نکند، 
زیرا نقش هاى خوب و ماندگار هستند که در ذهن مخاطب مى مانند. 
وى در همین رابطه ادامه داد: تنوع نقش در بازیگرى بســیار مهم 

است، بازیگر باید نقش هاى متفاوت بازى کند تا هم در نظر مخاطب 
تازه بماند و هم اینکه بتواند توانایى هایى خود در ایفاى نقش هاى 

چالش  برانگیز را به آزمایش بگذارد. 
بازیگر فیلم سینمایى «مســخره باز» با تأکید بر اهمیت مطالعه بر 
پیشرفت یک بازیگر افزود: از نظر من مطالعه بنیادى ترین عامل در 
موفقیت هر فرد و مخصوصاً بازیگران است، مطالعه بازیگر را به روز 
نگه مى دارد و باعث مى شود تا با دانش باال به سمت هر نقشى برود، 

بدون شک با مطالعه مى توانیم عمق بیشترى به کاراکترها بدهیم 
زیرا ذهنمان پر از ایده و اطالعات متفاوت است. 

نصیریان اخالق در بازیگرى را مهم دانســت و خاطرنشــان کرد: 
عالوه بر توانایى و مهارت، انتخاب درست و دقیق نکته بعدى براى 
ماندگارى و موفقیت اخالق گرا بودن است، بازیگر با اخالق حتى 
اگر توانایى باالیى هم نداشته باشد بیشتر از سوى کارگردانان دیده 

مى شود، زیرا کار با وى لذتبخش و بدون دغدغه است.

اصول موفقیت در بازیگرى از نگاه على نصیریان

ابوالفضل رجبى و رایان ســرلک، به عنوان بازیگران کودك فیلم سینمایى «ُگل به خودى» 
انتخاب شدند.

«ُگل به خودى» به عنوان اولین فیلم سینمایى سال 1399در ژانر کودك و نوجوان به کارگردانى 
احمد تجرى و تهیه کنندگى على قائم مقامى به زودى در تهران کلید مى خورد.

ابوالفضل رجبى، بازیگر «پایتخت» و رایان سرلک بازیگر مجموعه «زیرخاکى»، در «ُگل به 
خودى»، اولین حضور سینمایى خود را تجربه خواهند کرد.

فیلمنامه این اثر نوشته مشترك احمد تجرى و الله قهرمانى است و فضایى رئال، عروسکى 
و موزیکال دارد. داســتان  «ُگل به خودى» قصه آمال و آرزوهاى تعدادى کودك است که در 
پرورشگاه زندگى مى کنند و به کمک چند عروسک وارد ماجراهایى فانتزى و جذاب مى شوند.

«ُگل به خودى» روزهاى پایانى پیش تولید را ســپرى مى کند و به زودى بازیگران بزرگسال 
این فیلم  معرفى مى شوند.

قسمت بیست و هفتم سریال «دل» با یک روز تأخیر در شبکه نمایش 
خانگى توزیع شد و منوچهر هادى به انتقادات مخاطبان از این سریال 

واکنش نشان داد.
ســریال «دل» به کارگردانى منوچهر هادى و تهیــه کنندگى جواد 
فرحانى سال گذشته به نمایش خانگى آمد و روز 29 خرداد ماه  بیست و 
هفتمین قسمت از این سریال در نمایش خانگى توزیع شد. این سریال 

منوچهر هادى هر چهارشنبه در شبکه نمایش خانگى توزیع مى شود 
و این بار به دلیل شهادت امام جعفر صادق(ع) این سریال با یک روز 

تأخیر به نمایش خانگى رسید.
همزمان با توزیع قســمت جدید ســریال «دل»، منوچهر هادى به 
انتقادات مطرح شــده درباره این سریال واکنش نشــان داد. هادى 
با انتشار پستى در اینستاگرامش نوشــت: «عده اندکى از مخاطبین 
محترم اعتقاد دارند که در این سریال هنوز هیچ اتفاقى نیافتاده. خیلى 
ممنون که نظرشان را برایم نوشتند. دوستانى که مخالف نظر این عده 
هستند تعدادى از اتفاقات سریال را خالصه بنویسند. براى مثال: به هم 

خوردن عروسى "رستا" و "آرش"، به هم خوردن عروسى "رابى" 
و "ســیاوش"، به هم خوردن رابطه "فاراب" و "مرســده"، شروع 
رابطه "مرسده" و "اتابک"، رابطه "اتابک" با پدر خانمش، داستان 
و اتفاقات زندگى "نکیسا"، دزدیدن "رستا" در شب عروسى توسط 
"نکیســا" و هزاران اتفاق دیگر که در صورت امکان شما طرفداران 

سریال به اتفاقات دیگر اشاره کنید.»
«دل» روایتگر ماجرایى عاشقانه از یک زوج به نام «آرش» و «رستا» 
است که در شب عروسى با دزدیده شدن عروس و به هم خوردن مراسم 
ماجراهاى پر فراز و نشیبى را تجربه مى کنند و در کنار خط اصلى قصه 

این سریال اتفاقات دیگرى هم رخ مى دهد.
حامد بهداد، ســاره بیات، یکتا ناصر، کورش تهامى، سعید راد، بیژن 
امکانیان، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، مهدى کوشکى، على سخنگو، 
مهراوه شریفى نیا، لیال زارع و بهرام افشارى در سریال «دل» ایفاى 
نقش کرده اند. منوچهر هادى، کارگردان جوان سینما و تلویزیون است 
که این روزها ساخت فصل دوم سریال «عاشقانه» را با عنوان «گیسو» 
آغاز کرده و این سریال جدید نمایش خانگى او در مرحله پیش تولید 
قرار دارد و ساره بیات بازیگر سریال «دل» براى چندمین بار با منوچهر 

هادى در این سریال همکارى مى کند./2089

فصل پنجــم از ســرى جدید «شــام ایرانى» به 
کارگردانى سعید ابوطالب با حضور بازیگران مرد 

عرصه کمدى سینما و تلویزیون ساخته شد.
پخش سرى جدید «شام ایرانى» از 29 اسفند ماه 
آغاز شــد و تاکنون چهار فصل با حضور بازیگران 
شناخته شده از جمله پوریا پورسرخ، سامان گوران، 
نیما شاهرخ شاهى، شبنم قلى خانى، سیما تیرانداز، 
مارال فرجاد، سیدجواد هاشــمى، على انصاریان، 
حامد آهنگى، آشا محرابى، مرجانه گلچین، نگین 
معتضدى و نعیمــه نظام دوســت ضبط و پخش 

شده است.
در ســه فصل اول مجموعه بازیگرانى از ترکیه، 
آذربایجان و لبنان حضور داشــتند اما شیوع کرونا 
حضور بازیگر ارمنستانى در سرى چهارم پروژه را 
لغو کرد و بازگشت یکى از بازیگران ایرانى فصل 
پنجم به کشور را نیز با تأخیر روبه رو کرد. به تازگى 
فصل جدید این مجموعه با حضور علیرضا خمسه، 
امیرحسین صدیق، على مســعودى (مشهدى) و 
میرطاهر مظلومى ضبط شده است و پس از غیبت 
یک هفته اى «شــام ایرانى» در شــبکه نمایش 
خانگى این مجموعه پرطرفــدار از جمعه 6 تیر به 
خانه هاى مخاطبان برمى گردد.«شام ایرانى» هر 
هفته جمعه ها از شبکه نمایش خانگى و وى او دى 
ها (فیلیمو و نماوا) پخش مى شود و میزبان نخستین 

قسمت از فصل پنجم آن میرطاهر مظلومى است.

پژمان بازغى، بازیگِر «تیغ و ترمه» که این روزها 
اکران آنالین شــده اســت، با حضور در برنامه 
«هفت»، از کسانى که به بهانه این فیلم، سابقه 
کارگردانى کیومرث پوراحمد را زیر سئوال بردند، 

انتقاد کرد.
بازیگر «تیغ و ترمه» بخشى از این برنامه، با انتقاد 
از کسانى که در هنگام نمایش «تیغ و ترمه» در 
سى و هفتمین جشنواره فجر، برخوردى نامناسب 
با این فیلم و کارگردانش داشتند، گفت: «سینما 
دچار تغییراتى شده و سلیقه ها عوض شده است و 
نشان مى دهد سینما یک موجود زنده و پویاست. 
اینکه در جشنواره فجِر سال 97، برخى فیلم را 
دوست نداشتند، طبیعى اســت و مى توانستند 
سالن را ترك کنند، اما حق نداشتند سابقه افراد را 
زیر سئوال ببرند. برخى فقط به دنبال سوءاستفاده 

هستند.»
این بازیگر ادامه داد: «آقاى پوراحمد یک نگاهى 
از ابتداى فیلمسازى دارند و شاید این لحن براى 
جوانان امروز البته شــاید براى برخى، خوشایند 
نباشد. البته اکران آنالین نشان داد برخى هنوز 

این لحن سینما را دوست دارند.»
بازغى تأکید کرد: «آقاى پوراحمد فیلمى براى 
نسل جوان مملکت ســاخته و یک پارادوکس 
در فیلم وجود دارد. این فیلم چندین نسل با خود 

فیلمساز فاصله دارد.»/2088

«ُگل به خودى» بازیگر «پایتخت» فصل پنجم سرى جدید 
«شام ایرانى» ساخته شد

انتقاد تند بازغى از نحوه
 برخورد با کیومرث پوراحمد

بازیگر نقش «بهبود» در سریال «پایتخت» شایعات مبنى بر 
اختالفش با محسن تنابنده و عوامل «پایتخت» را تکذیب 
کرد. هفته پیش یک خبرگزارى مدعى شد مهران احمدى 
با عوامل ســریال «پایتخت» اختالف پیدا کرده است و به 
دلیل «نقش کم و حقــوق ناچیز» دیگر حاضر به همکارى 
با «پایتخت» نیست، اما این خبر با واکنش مهران احمدى  
همراه شد. احمدى شــایعه مربوط به اینکه او باعث شده 
ادامه «پایتخت6» ساخته نشــود را تکذیب کرد و نوشت: 
«خبر مفت و دروغ امروز: مهران احمدى باعث شد تا ادامه 
"پایتخت" ساخته نشود. فقط مى تونم بگم متأسفم. دوباره 
نقل قول هاى عجیب وغریب، دوباره شایعه سازى بدون در 
نظر گرفتن وجهه انسان ها، دوباره توهین به شعور و چه و 
چه و چه. چطور جماعتى هستیم ما؟ چرا تمام نمى شود این 
همه حرف مفت؟ چرا پایان نمى گیرد بى خودى اظهار نظر 
کردن هاى رذیالنه؟ خسته شدیم از بس حرف هاى صد من 
یه غاز خاله زنکى شنیدیم. بس است، تو را به خدا بس است، 
حیا کنید. مهران احمدى این دانه کوچک سینما خودش بلد 
است حرف بزند. به جل جالله بلد است. من اگر با کسى یا 
گروهى مسئله داشته باشــم و الزم باشد بگویم که در اکثر 
مواقع الزم نیســت آنقدر در خودم مى بینم که بگویم. مرد 

باشید، آزاد مرد باشید...»

مهران احمدى:
 اختالفى باشد 
خودم مى گویم

واکنش منوچهر هادى به انتقاد 
مخاطبان از سریال «دل»

داده  است.»
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وفا هخامنش، مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در رابطه با آخرین شرایط این تیم در گفتگویى اظهار کرد: چند روزى که وضعیت کرونا حاد 
شد، تمرین نداشتیم ولى بعداً تمرینات را شروع کردیم. خدا را شکر بچه ها شرایط خوبى در تمرین دارند و تمام تست ها هم منفى 
است. البته یکبار تست کروناى یکى از بازیکنان جوان تیم ما مثبت شد که خدا را شکر دوران بیمارى را پشت سر گذاشت، االن با 

منفى شدن تست در تمرینات شرکت دارد.
او سپس با اشاره به عدم بازگشت رادولوویچ اضافه کرد: مربى به دلیل شرایط خانوادگى  و کرونا گفته نمى تواند بیاید. خانواده اش 

رضایت ندارند. مونته نگرو آمار صفر دارد و به همین دلیل خانواده اش گفته اند اگر به ایران برگردى، ما نگران مى شویم.
بازیکن سابق خونه به خونه ادامه داد: االن کارهاى فنى برعهده آقاى اســتکى است و آقاى صلصالى کمکشان مى کنند. 

شرایط خوبى داریم و بازى هاى تدارکاتى خوبى هم برگزار کردیم؛ دو بازى با سپاهان داشتیم که یکى را بردیم و یکى 
را متأسفانه باختیم.

هخامنش در مورد اینکه رادولوویچ به احتمال زیاد بازنخواهد گشت و آیا کادر فنى فعلى توانایى هدایت ذوب 
آهن را دارند، اینطور پاسخ داد: فعًال که باشگاه خبر 100 در صدى در این مورد به ما نداده است. ما هم از 

طریق اخبار پیگیر این موضوع هستیم. این را هم نگفته اند که چه تصمیمى دارند. مربى هایى که 
اینجا هستند، بسیار باسابقه هستند. آقاى صلصالى و استکى هر دو کاپیتان ذوب آهن بوده اند. 

االن فرصتى براى آنها پیش آمده و مى توانند استفاده کنند. اگر خوب نتیجه بگیرند، ادامه 
مى دهند و به نظرم شایستگى داشتن این فرصت را دارند. 

مدافع سابق نفت آبادان در رابطه با شــرایط آمادگى بازیکنان پس از وقفه در لیگ، 
توضیح داد و عنوان کرد: بعد از وقفه اى که براى لیگ ایجاد شد، یک ماه تمرین 
کردیم و شرایط خوبى داریم. تمرینات و بدنسازى خوبى پشت سر گذاشتیم. تمام 
بچه ها سرحال هســتند. امیدواریم بازى ها را به خوبى تمام کنیم و کسى دچار 
بیمارى و مشکل نشود. چون اگر خدایى ناکرده اینطورى بشود، براى فوتبال ما 

بد مى شود.
آخرین سئوال ما از مدافع میانى ذوب آهن در رابطه با تصمیمى بود که درباره سرنوشت 

لیگ گرفته شد و او بیان کرد: با توجه به شرایطى که جامعه دارد و همه جا باز شده است، بیمارى 
تشدید شده. چند بازیکن را هم دیده اید که تستشان مثبت بود ولى اصًال عالئمى نداشتند؛ مثًال بازیکن جوان ما اصًال عالئم نداشت 
و فقط ناقل بود. فوتبالیست ها قوى هستند ولى این بیمارى مى تواند به اطرافیان آنها آسیب برساند. به نظرم این شرایط براى جامعه 
مى تواند خطرناك باشد. البته اگر همه تیم ها مثل ذوب آهن باشند و به دقت پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کنند، مى شود لیگ را 
برگزار کرد. واقعًا باشگاه و بچه هاى ذوب آهن به طور کامل مواظب و مراقب هستند، ولى مى شنویم که برخى تیم ها شرایطشان 

مناسب نیست و بهتر است فدراسیون و سازمان هاى مرتبط به آنها کمک کنند.

وفا هخامنش: 

به کاپیتان هاى سابق 
ذوب آهن اعتماد کنید

مشاور سازمان لیگ مى گوید تصمیم این سازمان در خصوص بازى هاى باقیمانده لیگ برتر تغییر نمى کند و به طور 
حتم بازى ها برگزار مى شود.

او در توضیح بیشتر در این باره مى گوید: ســازمان لیگ این تصمیم را با مشورت ستاد مبارزه با کرونا اتخاذ کرده است 
و به طور حتم این تصمیم مورد تأیید فیفا خواهد بود و در ادامه اگر تیمى این تصمیم را زیر ســئوال ببرد و یا نخواهد در 

بازى هاى شرکت کند طبق قانون با او برخورد خواهد شد.
مشاور سازمان لیگ همچنین در خصوص اعتراض برخى تیم ها به برگزارى بازى ها گفت: سازمان لیگ همیشه حتى در 
خصوص نحوه برگزارى بازى ها هم با باشگاه ها مشورت مى کند. دیدید که اخیراً جلساتى با حضور نمایندگان تیم ها در 
خصوص نحوه به کارگیرى بازیکنان خارجى در فدراسیون فوتبال برگزار شد. پس بدین صورت نیست که برخى تیم ها 
مى گویند سازمان لیگ در خصوص اجراى برنامه ها با باشگاه ها مشورت نمى کند. اما در خصوص برگزارى بازى هاى 
لیگ در این برهه از زمان نظر ستاد مبارزه با کرونا ارجح است و بازى ها به این دلیل برگزار مى شود که نمایندگان فوتبال 
ایران براى حضور در لیگ قهرمانان به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفى شوند و در ادامه بازى ها خوب نتیجه بگیرند و 
در نهایت اینکه تیم ملى هم با آمادگى به مصاف حریفان برود. ستاد مبارزه با کرونا و همچنین سازمان لیگ در برگزارى 
بازى ها بر رعایت پروتکل هاى بهداشتى تأکید دارند و امروز خیلى مشاغل خطرناك تر از فوتبال کار خود را شروع کرده 

اند و این بدین معنى است که نمى شود به علت کرونا از حرکت ایستاد و فوتبال را تعطیل کرد.

قاســم حدادى فر، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن تأکید 
کرد، این تیم در دیدارهاى پیــش روى خود بى تفاوت 

عمل نخواهد کرد.
قاســم حدادى فر در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال 
ذوب آهن اظهار کرد: شرایط تیم ما نه بد است و نه خوب. 
فعًال که تمرینات را انجام مى دهیم، هر چند که در بین 
بازیکنان ترس و استرسى وجود دارد. این ترس به علت 
بیمارى کرونا و البته مصدومیت هاى احتمالى است که 
واقعاً نگران کننده است. امیدوارم تا پایان لیگ برتر اتفاق 

بدى براى بازیکنان رخ ندهد و همه در سالمت باشند.
وى با اشاره به شکســت تیمش در بازى دوستانه برابر 
سپاهان خاطر نشان کرد: در این بازى آنها نمایش بهترى 

داشتند و در نهایت به برد رسیدند. البته این بازى براى ما 
امتیازهاى خوبى داشت، اینکه تا قبل از شروع لیگ روى 
نقاط ضعفمان کار کنیم. کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن در 
مورد عدم بازگشت رادولوویچ به ایران و شرایط خاصى 
که ذوبى ها با آن مواجه شده اند، خاطر نشان کرد: فعًال 
که با این وضعیت کنار آمده ایم و بچه ها زیر نظر آقایان 
استکى و صلصالى تمرین مى کنند. بیشترین مشکل ما 
حاشیه هاى کنار تیم است، اینکه هنوز تکلیف سرمربى 
مشخص نشده است و خیلى ها مى خواهند بدانند که در 
نهایت چه تصمیمى گرفته مى شود. ما زمان زیادى در 
اختیار نداریم و از طرفى شرایط ذوب آهن در جدول طورى 
نیست که باشگاه بى خیال باشد، در این شرایط باشگاه هر 

چه زودتر باید تکلیف سرمربى را مشخص کند.
حدادى فر در پاسخ به این پرســش که آیا بهتر نیست 
باشگاه به کادر فعلى اش زمان بدهد، خاطرنشان کرد: 

من تصمیم گیرنده نیســتم و دخالتــى هم ندارم. 
ما در جدول شرایط حساســى داریم. اگر قرار 

اســت همین کادر کارش را ادامه دهد، بهتر 
است که باشگاه اعالم کند و اگر هم قرار 
است مربى جدید بیاید، باید هر چه زودتر 
تصمیم گیرى شــود. باید هر چه زودتر 
از این بالتکلیفى خارج شــویم. در این 
وضعیت اگر یک یــا دو باخت در لیگ 

برتر بیاوریم، قطعاً شرایط سخت تر مى شود.

حدادى فر: نه بدیم و نه خوب

جلسه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن امروز برگزار 
و درباره ســرمربى جدید تیم فوتبال این باشگاه 

تصمیم گیرى خواهد شد.
 اظهارات هفته گذشــته میــودراگ رادولوویچ، 
ســرمربى مونته نگرویى را باید پایــان کار او در 
تیم فوتبــال ذوب آهــن تلقى کــرد. این مربى 
عنوان کرده بود که به علت شیوع کرونا به ایران 
بازنمى گردد و تضمینى نیست که بعد از حضور در 

ایران کرونا نگیرد.
رادولوویــچ دى مــاه 1398 به جــاى علیرضا 
منصوریان هدایت تیم ذوب آهن را بر عهده گرفت 
ولى فعالیتش در این تیم به دو ماه هم نکشید چرا 
که به دلیل کرونا لیگ برتر تعطیل و این مربى 

عازم مونته نگرو شد.
باوجود اینکه رادولوویچ براى بازگشــت 
تعهد کتبى داده بود امــا او تعهد خود 
را نادیده گرفت و باوجود تهیه بلیت 
پرواز به سمت ایران، شفاف اعالم 

کرد قصد بازگشت ندارد.
احمد جمشــیدى، ســخنگوى 
باشــگاه ذوب آهن هــم هفته 
گذشــته گفته بود که رادولوویچ 
دنبال بهانه است. حتى مجتبى 
فریدونى، عضو هیئت مدیره ذوب 
آهن هم رادولوویچ را یک مربى 
«بزدل» و «دروغگو» خطاب کرد 
که باوجود گرفتن بخشــى از مبلغ 

قراردادش، حاضر به بازگشت نیست.
با تمــام این تفاســیر، لیگ برتــر فوتبال از 
چهارشــنبه این هفته از ســر گرفته مى شود و 
فرصت زیادى براى تیــم ذوب آهن باقى نمانده 
است. مسئوالن این باشــگاه قصد داشتند دیروز 
جلســه هیئت مدیره را براى تعیین تکلیف کادر 
فنى و انتخاب سرمربى برگزار کنند ولى ظاهراً این 

جلسه به امروز موکول شده است.
قرار است در این نشســت براى انتخاب سرمربى 
جدید تصمیم گیرى شود. این احتمال هم وجود دارد 
که دستیاران ایرانى رادولوویچ از جمله صلصالى و 
استکى به صورت مشــترك کار را تا پایان فصل 

پیش ببرند.

حسن اســتکى و محمد صلصالى دو مربى تیم فوتبال ذوب آهن کار سختى با شــروع رقابت هاى لیگ برتر در پیش 
خواهند داشت.

میودراگ رادولوویچ، سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اگرچه به صورت رسمى به باشگاه استعفاى خود را اعالم نکرده، ولى 
در مصاحبه هایش تأکید کرده به علت ترس از ویروس کرونا به ایران بازنخواهد گشت. 

البته مدیران باشگاه ذوب آهن همچنان اصرار به بازگشت این مربى دارند و در عین حال اسناد مورد نیاز براى پیروزى 
در دعواى احتمالى را نیز تهیه مى کنند.

سبزپوشان اصفهانى که در نهایت با علیرضا منصوریان قطع همکارى کردند، پس از این مربى توانستند با رادولوویچ تا 
حدودى حاشیه امنیت داشته باشند ولى اختالف این تیم با رتبه انتهایى جدول رده بندى که پیکان با 15 امتیاز است، 

شرایط را براى بازیکنان ذوب آهن سخت کرده و آنها باید کامًال مراقب 9 دیدار باقیمانده باشند.
در این بین اینطور که به نظر مى رسد، حداقل در دو ســه بازى ابتدایى استکى و صلصالى هدایت ذوب آهن را برعهده 

خواهند داشت و درصورتى که موفق به کسب نتیجه مورد انتظار مدیران باشگاه نشوند، 
در خصوص ســرمربى بعدى تیم تصمیم گیرى خواهد شــد. جواد محمدى، 

مدیرعامل ذوب آهن درباره این موضوع مى گوید کــه گزینه هاى ایرانى و 
خارجى براى حضور روى نیمکت تیم مدنظر قرار دارند و به زودى در هیئت 

مدیره در رابطه با این موضوع جمع بندى نهایى انجام خواهد شد.

قل در دو ســه بازى ابتدایى استکى و صلصالى هدایت ذوب آهن را برعهده 
سب نتیجه مورد انتظار مدیران باشگاه نشوند، 

 گیرى خواهد شــد. جواد محمدى، 
مى گوید کــه گزینه هاى ایرانى و 
به زودىدر هیئت ظر قرار دارند و

هایى انجام خواهد شد.

تصمیم مان همان است و بس

صلصالى، استکى! آماده اید؟

خص کند.
ش که آیا بهتر نیست 
، خاطرنشان کرد: 

ــى هم ندارم.
م. اگر قرار 
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م قرار 
ودتر 
دتر
این

یگ 
ى شود.

جلسه هیئت مدیره باشگ
ســرمربى جدی و درباره
تصمیم گیرى خواهد شد
 اظهارات هفته گذشــته
ســرمربى مونته نگرویى
فوتبــال ذوب آهــ تیم
عنوان کرده بود که به ع
بازنمى گردد و تضمینى

ایران کرونا نگیرد.
رادولوویــچ دى مــاه
منصوریان هدایت تیم ذو
ولى فعالیتش در این تیم
که به دلیل کرونا لیگ
عازم مونته نگرو ش
باوجود اینکه را
کتبى د تعهد
را نادیده گر
پرواز به س
کرد قصد
احمد ج
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گذشــ
ب دنبال
فریدونى
آهن هم
«بزدل»
که باوجود
قراردادش،ح
با تمــام این تفاســ
چهارشــنبه این هفته
فرصت زیادى براى تیـ
است. مسئوالن این باش
جلســه هیئت مدیره را
فنى و انتخاب سرمربى بر
جلسه به امروز موکولش
قرار است در این نشســ
جدید تصمیم گیرى شود
که دستیاران ایرانى رادو
استکى به صورت مشــ

پیش ببرند.

امروز 
جلسه تعیین تکلیف؟

مهاجم نیجریه اى تیم گل گهر که در بازى تدارکاتى تیمش برابر پرسپولیس دچار آسیب 
دیدگى شده بود به تمرینات گروهى باز مى شود.

گادوین منشا در بازى با پرسپولیس نمایش خوبى در شروع بازى داشت و توانست  
روى دروازه تیم سابقش فشــار بیاورد اما دو صحنه باعث شد که او با یک آسیب 
دیدگى جدى روبه رو شود. او در همان دقایق ابتدایى یک خطا روى شجاع خلیل 
زاده کرد. در صحنه اى که توپ با ارتفاق به سمت منشا مى آمد و شجاع به او 
چسبیده بود دست منشا به صورت خلیل زاده برخورد کرد و موجب 

مصدومیت جزئى مدافع پرسپولیس از ناحیه صورت شد.
اما این حرکت بى جواب نماند و دقایقى بعد روى یک 
توپ این بار شــجاع روى مهاجم گل گهر خطا 
کرد اما این خطا در نهایت باعث خروج منشا 

از زمین شد.
این مصدومیت اما بــه این بازى 
ختم نشــد و منشــا در تمرینات 
بعدى گل گهر بعد از بازى به طور 
اختصاصى و زیرنظر پزشک تیم 
گل گهر تمریناتش را ادامه داد. او 
با رسیدن به آمادگى کامل از امروز در 
تمرینات گروهى تیمش شرکت مى کند. 
منشا یکى از مهره هاى کلیدى جاللى در 
ادامه رقابت هاى لیگ برتر است. او از زمان 
حضورش در گل گهر عملکرد مثبتى داشته و 
در کنار دیگر مهاجمان تیم توانسته امتیازات خوبى را 

براى این تیم به دست بیاورد.

منشا به بازى با سپاهان مى رسد
کاپیتان تیم فوتبال پرســپولیس گفت: زمانى که من از ســپاهان جدا شدم 
پیشنهادهاى زیادى براى انتخاب تیم آینده ام داشتم که برخى از این پیشنهادها 

چندین برابر پیشنهاد پرسپولیس بود.
 ســیدجالل حســینى در خصوص آغاز دوباره لیگ برتــر و اینکه وضعیت 
پرسپولیس براى این بازى ها چگونه است گفت: خدا را شکر که وضعیت تیم 
ما خوب است و مى توانم بگویم که شرایط، در وضعیت خوبى قرار دارد. بعد از 
تعطیالت چند ماهه لیگ، دور جدید تمرینات ما خیلى خوب انجام شد و چند 
بازى دوستانه هم برگزار کردیم که این بازى ها به آمادگى ما کمک زیادى کرد. 
االن هم همه تمرکز ما روى تمرینات و بازى هاى باقى مانده است. امروز هم 
یک بازى دوستانه دیگر داریم و آماده مى شویم تا بعد از مدت ها در بازى هاى 

رسمى به میدان برویم.
کاپیتان تیــم پرســپولیس در مورد مصدومیــت محمد انصــارى که براى 
پرسپولیسى ها تلخ بود افزود: واقعاً اتفاقى که براى محمد افتاد همه ما را ناراحت 
کرد. او بازیکن زحمتکشى اســت و مصدومیت سختى به سراغش آمد. به هر 
حال شرایط فوتبال همین است و همیشه از این اتفاقات تلخ امکان دارد براى 
هر بازیکنى رخ بدهد. انصارى متأسفانه چند ماهى از میادین دور است و همه 

ما امیدوار هستیم که او با قدرت زیادى به زمین سبز برگردد.
وى در مورد امیدوارى هواداران به چهارمین قهرمانى متوالى و اینکه پرسپولیس 
چقدر به رسیدن به این اتفاق مهم نزدیک است ادامه داد: باید بگویم که همه 
به دنبال برهم زدن تمرکز ما هستند و براى رسیدن به هدفى که دارند از هیچ 
کارى، کم نمى گذارند. یک روز مى گویند شرایط فالن است و یا روز دیگر حرف 
از کرونا مى زنند. روز دیگر مى گویند پرسپولیس را قهرمان اعالم کنید و خالصه 
هر کارى مى کنند تا تمرکز ما را به هم بریزند؛ با این همه، همه فکر و ذکر ما به 
بازى با پیکان است و کارى به این حواشى نداریم. برخالف برخى از صحبت ها، 
بازى با پیکان یکى از سخت ترین بازى هاى چند سال اخیر ما خواهد بود و باید 
با همه توان در این بازى به زمین برویــم. امیدوارم تمرکز ما را به هم نریزند و 

بتوانیم بهترین عملکرد را مقابل پیکان داشته باشیم.
حســینى درباره آخرین وضعیت خودش و اینکه به تمرینات گروهى برگشته 

اظهار کرد: یک آسیب جزیى داشتم که با صالحدید آقاى گل محمدى 

چند روزى را با مربى بدنساز به صورت اختصاصى تمرین کردم و خوشبختانه 
چند روزى است که به تمرینات گروهى اضافه شدم و همراه با تیم کار مى کنم.
حســینى درباره صحبت هاى چند روز قبل علیرضا منصوریان و حضورش در 
پرسپولیس گفت: زمانى که من از سپاهان جدا شدم پیشنهادهاى زیادى براى 

بــر انتخاب تیم آینده ام داشتم که برخى از این پیشنهادها چندین  ا بر
پیشنهاد پرسپولیس بود. با این همه من پرسپولیس را انتخاب 

کردم و برایم باعث افتخار است که در این تیم بازى کردم.
کاپیتان پرســپولیس ادامــه داد: بعــد از جدایى از 
پرســپولیس به قطر رفتم و سپس به ایران برگشتم. 
آن زمان خیلى دوست داشتم به پرسپولیس برگردم 
و حتى بــا آقاى نژادفــالح هم صحبت کــردم اما 
ســپس مدیریت باشــگاه تغییر کرد. بعد از آن آقاى 

طاهرى مدیرعامل باشــگاه شد و آقاى برانکو 
هم صالح دانســت که آن سال 

من در پرســپولیس نباشم. 
ســپس تصمیــم گرفتم 
راهى نفت تهران شوم 
و بعد از یکسال دوباره 
این افتخار نصیب من 

شد تا به پرسپولیس 
برگردم.

سید جالل حسینى: 

بعد از سپاهان کلى پیشنهاد داشتم

مهاجم نیجریه اى تیم گل گهر که در بازى تدارکاتى تیمش
دیدگى شده بود به تمرینات گروهى باز مى شود.

گادوین منشا در بازى با پرسپولیس نمایش خوبى در
اما دو صحنه بیاورد روىدروازه تیم سابقش فشــار
دیدگى جدى روبه رو شود. او در همان دقایقابتدا
زاده کرد. در صحنه اى که توپ با ارتفاقبه سم
چسبیده بود دست منشا به صورتخ
مصدومیت جزئى مدافع پرس
اما این حرکت بى جواب
توپ این بار شــج
کرد اما این خ
از زمین
این
خت
بعد
اخت
گل
با رسید
تمریناتگ
منشا یکىا
ادامه رقابت ه
حضورش در گ
در کنار دیگر مهاجمان
براى این تیم به دست بیاو
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1399 - برابــر راى شــماره  /02 /30 شــماره: 139960302012000171- 
139960302012000009 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى بهنام عدیلى پور فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 56944 صادره از 
اصفهان در یک باب مرغدارى گوشتى به مساحت 37. 7355 مترمربع مفروز و مجزى شده از 
پالك 1 فرعى از 3 اصلى واقع در شهر دامنه فریدن خریدارى از مالک رسمى آقاى فضل اله 
عدیلى پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/17 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 99/4/1 م الف: 863909 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن/3/154
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند 
رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز 
گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است 
در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نســبت به صدور سند مالکیت طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شماره   139860302026022259   مورخ  1398/12/20    اقاى ناصر معتمدى به 
شناسنامه شماره 2186 کدملی 6609208859 صادره برخوار فرزند حبیب نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 267,70  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در اصفهان بخش 

5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد 
2-راى شماره   139860302026022263   مورخ  1398/12/20  خانم مریم اکبرى دهقى 
به شناسنامه شماره 1539 کدملی 1159117055 صادره فریدن فرزند محمدمهدى نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 186,20  مترمربع از پالك شماره 183 
فرعى از 14874  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عباس ذوالفقارى سیچانى 
3-راى شماره   139860302026022264   مورخ  1398/12/20  اقاى یعقوب اکبرى به 
شناسنامه شماره 6 کدملی 1159676755 صادره فریدن فرزند بالل نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 186,20  مترمربع از پالك شماره 183 فرعى از 14874  
اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى عباس ذوالفقارى سیچانى 
4-راى شماره   139860302026005693   مورخ  1398/04/12  خانم خدیجه علی بیگی 
بنی به شناسنامه شماره 1255 کدملی 0492462763 صادره ري فرزند سیف اله نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 197,75 مترمربع پالك شماره 781 فرعی از14874 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
5-راى شــماره   139760302026016574   مــورخ  1397/12/09  آقــاي رضا بکاء به 
شناسنامه شماره 1355 کدملی 5110179638 صادره برخوار فرزند رسول بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 55,50 مترمربع از پالك شماره 31 فرعی از15186 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد
6-راى شــماره   139860302026022230   مورخ  1398/12/20  خانم ربابه نصوحیان 

به شناسنامه شــماره 849 کدملی 1286267064 صادره اصفهان فرزند رمضان نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 226,55 مترمربع از پالك شــماره 940 فرعى از 14039 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى حاج حسین هوشنگى 
7- راى شــماره   139860302026020568   مــورخ  1398/11/24  خانم زهره جعفري 
فشارکی به شناســنامه شــماره 20 کدملی 5659570348 صادره کوهپایه فرزند فضل اله 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 15/15 مترمربع از پالك شماره 
111 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
8 - راى شــماره   139860302026020567   مــورخ  1398/11/24  آقاي علی غالمی 
فشارکی به شناســنامه شــماره 2858 کدملی 1287111084 صادره اصفهان فرزند اصغر 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 15/15 مترمربع از پالك شماره 
111 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
9 - راى شماره   139860302026016965   مورخ  1398/10/23  اقاى شمس اله فالحى به 
شناسنامه شماره 5218 کدملی 5197862564 صادره اهر فرزند بخشعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مســاحت 10,32 مترمربع از پالك شماره 7 فرعى از 14993 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال  اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى محمداسماعیل روحانى
10 - راى شــماره   139860302026011975   مــورخ  1398/08/02  آقاي محمد علی 
نظري به شناسنامه شماره 1081 کدملی 1284749169 صادره اصفهان فرزند خلیل بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 56,30 مترمربع از پالك شماره 36 فرعی از 14915 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس اسماعیلى نیسیانى
11 - راى شماره   139860302026016502   مورخ  1398/10/17   آقاي اصغر کرمانی 
درباغشاهی به شناسنامه شماره 7 کدملی 1290334722 صادره اصفهان فرزند یداله نسبت 
به ششدانگ یکباب ســاختمان به اســتثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 229,15 مترمربع 
پالك شــماره 74 فرعی از14458 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان بنام متقاضى وهمچنین سهم االرث متقاضى ازمالک رسمى یداله کرمانى 

درباغشاهى
12 - راى شــماره   139860302026014230   مورخ  1398/09/14  خانم زهرا رمضانی 
سودانی به شناسنامه شماره 15 کدملی 1291378383 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151,72 مترمربع پالك شماره 
15178 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود امیدیان
13 - راى شــماره   139860302026014231   مورخ  1398/09/14  آقاي بهرام آقاعلی 
رویا به شناسنامه شماره 59222 کدملی 1281687456 صادره اصفهان فرزند مهدي نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151,72 مترمربع پالك شماره 
15178 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود امیدیان
14 - راى شــماره   139860302026015651   مورخ  1398/10/04  آقاي اکبر کاروان 
پور به شناسنامه شماره 1156 کدملی 1286690366 صادره اصفهان فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یکباب خانه و تعمیرگاه متصله به مســاحت 204,60 مترمربع از پالك شماره 48 
فرعی از 15187 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
15 - راى شــماره   139860302026022260   مورخ  1398/12/20  اقاى سیدرضا قائم 
مقامى به شناسنامه شــماره 1200124901 کدملی 1200124901 صادره سمیرم فرزند 
سیدمنصور نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 143,85  مترمربع از پالك شماره 41 
فرعى از 14458  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى یداله رضائى
16 - راى شماره   139860302026021009   مورخ  1398/11/29  آقاي مصطفی غفوري 

دستجردي به شناسنامه شــماره 99 کدملی 6609738548 صادره دولت اباد فرزند محمد 
نسبت به 615,05  ســهم مشاع از 860,05  سهم ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
199,50 مترمربع پالك شــماره 471 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
17 - راى شماره   139860302026021014   مورخ  1398/11/29  خانم بتول قربان جنت 
به شناسنامه شماره 220 کدملی 5659907415 صادره حوزه 23 اصفهان فرزند ولی اهللا نسبت 
به130 سهم مشاع از860,05 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 199,50 مترمربع 
پالك شماره 471 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مصطفى غفورى

18 - راى شماره   139860302026021015   مورخ  1398/11/29  خانم عصمت قربان 
جنت به شناسنامه شــماره 201 کدملی 1249479118 صادره نائین فرزند ولی اله نسبت 
به115 سهم مشاع از860,05 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 199,50 مترمربع 
پالك شماره 471 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مصطفى غفورى

19 - راى شــماره   139860302026022254   مورخ  1398/12/20  خانم عزت یوسفى 
مارچوبه به شناسنامه شــماره 1864 کدملی 1285824210 صادره اصفهان فرزند رمضان 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162,60 مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد
20 - راى شــماره   139860302026018877   مورخ  1398/11/06  خانم بیگم سادات 
منانی به شناسنامه شــماره 325 کدملی 1286378079 صادره اصفهان فرزند سید مهدي 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 128,70 مترمربع از پالك شماره 49 فرعی از 
15177 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد
21 - راى شماره   139860302026015569   مورخ  1398/10/03  آقاي سبزعلی مرادي 
به شناسنامه شــماره 1003 کدملی 4171819687 صادره الیگودرز فرزند درویش بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 133,25 مترمربع از پالك شماره 55 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ابراهیم رحیمى دلیگانى
22 - راى شماره   139860302026021099   مورخ  1398/11/30  خانم پریوش درویشی 
خوراسگانی به شناسنامه شماره 557 کدملی 1287967061 صادره اصفهان فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 73 مترمربع پالك شماره 309 اصلی واقع 
در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى على اسدى جاجائى
23 - راى شماره   139860302026021852   مورخ  1398/12/08  خانم مرضیه عبدالوند 
به شناســنامه شــماره 29772 کدملی 0084650125 صادره تهران فرزند ولی  بصورت 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 86,08 مترمربع از پالك شماره 49 فرعی از14915 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
24 - راى شماره   139860302026019022   مورخ  1398/11/07  آقاي حمیدرضا احمدي 
به شناسنامه و کدملی 1080092110 صادره نجف آباد فرزند خسرو بصورت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157,30 مترمربع از پالك شماره 118 فرعی از 14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود زارعى
25 - راى شماره   139860302026019018   مورخ  1398/11/07  آقاي حمیدرضا هاشمی 
جندابه به شناسنامه  و کدملی 1270093215 صادره اصفهان فرزند علی اکبر بصورت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157,30 مترمربع از پالك شماره 118 فرعی 
از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود زارعى
26 - راى شــماره   139860302026022211   مورخ  1398/12/19  آقاي سید مصطفی 
غریب به شناسنامه شــماره 1006 کدملی 2121375600 صادره گرگان فرزند سید میرزا 

بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137,50 مترمربع از پالك شماره 4 فرعی از15182 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن زارعى خوابجانى
27 - راى شــماره   139860302026022270   مورخ  1398/12/20  خانم زهرا فاتحى 
پیکانى به شناسنامه شماره 1065 کدملی 1286604974 صادره اصفهان فرزند محمدعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 123,90 مترمربع از پالك شماره 
83 فرعى از 14915  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد
28 - راى شماره   139860302026022271   مورخ  1398/12/20  خانم صدیقه فاتحى 
پیکانى به شناسنامه شــماره 520 کدملی 1286744229 صادره اصفهان فرزند محمدعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 123,90 مترمربع از پالك شماره 
83 فرعى از 14915  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد
29 - راى شماره   139860302026020170   مورخ  1398/11/17  خانم موسی مطلبی 
فشارکی به شناسنامه شماره 554 کدملی 1286021261 صادره اصفهان فرزند عبدالصمد 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,94 مترمربع از پالك شماره 13890 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
30 - راى شــماره   139960302026002633   مورخ  1399/02/23  آقاي کمال آقائی 
به شناسنامه شــماره 264 کدملی 1285972090 صادره اصفهان فرزند خدابخش بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 164,11 مترمربع پالك شماره 483 فرعی از99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 
عادى مع الواسطه و وکالتنامه موضوع مالکیت محمد ، میترا ، رزیتا شهرت همگى بدخشان 

و زهره فرجاد 
31 - راى شماره   139960302026000082   مورخ  1399/01/17  آقاي اصغر حیدري به 
شناسنامه شماره 156 کدملی 4679723173 صادره فارسان فرزند مسلم بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 154 مترمربع پالك 309  اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه و وکالت  از مالکیت 

آقاى رضا کرم زاده بلوچى و زهره کیانى پور مسجد جامعى 
32 - راى شماره   139860302026018472   مورخ 1398/11/01   آقاي شکراله خسرویان 
چم پیري به شناسنامه شــماره 9 کدملی 6209856802 صادره باغبادران فرزند عباسقلی 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 55,90 مترمربع از پالك شماره 697 فرعی از 
14039 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى بهرام صمصام
بدیهى است در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م الف: 866041
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/03/17
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/04/01

ایروانى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان
26009510 شماره ثبت در دبیرخانه / 3/156

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ قسمتى از  یکبابخانه  پالك  شماره 5158 فرعى از یک اصلى   واقع در بخش 
15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام محسن کریمى   فرزند غالمرضا در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور مالک از نوبت  تحدید  خارج گردیده و تحدود نیاز به تجدید آگهى 
دارد . اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزچهارشنبه مورخ 99/4/25 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشــار: 99/4/1  - 

885047/ م الف- رئیس ثبت اسنادوامالك مهردشت – سید روح اهللا موسوى/3/214     

یک متخصص ویروس شناسى معتقد است که میزان 
استفاده شما از ماســک مى تواند درصد ابتالى شما به 

کرونا را باال و پایین کند.
به گفته بهزاد خوانســارى نژاد، اگر یــک نفر مبتال به 
ویروس کرونا باشــد و از ماسک اســتفاده کند تا 50 
درصد شــانس انتقال ویروس بــه اطرافیان را کاهش 
مى دهد و اگر اطرافیان نیز از ماســک اســتفاده کنند، 
شــانس ابتال به کمتر از 5 درصد مى رسد . وى با تأکید 
بر اینکه اســتفاده از ماســک مى تواند زنجیره انتقال 
ویروس را تا میزان قابل توجهــى کاهش دهد، افزود: 
نوع ماسک مصرفى به شرایط بســتگى دارد، اگر افراد 

مطمئن باشــند که در فضا و شــرایط کامًال آلوده قرار 
دارند بهتر اســت از ماسک هاى N95  اســتفاده کنند، 
اما اگــر در چنین فضایى نباشــند ماســک هاى مورد 
اســتفاده در اتاق هاى عمل(ماسکى که در حال حاضر 
به صورت معمول توســط مردم استفاده مى شود) مؤثر 

هستند.
خوانســارى نژاد تصریح کرد: افراد در زمان استفاده از 
ماسک باید حتمًا بینى و دهان خود را بپوشانند، در برخى 
موارد مشاهده مى شــود که افراد بینى خود را با ماسک 
نمى پوشانند که مســلمًا این نوع اســتفاده از ماسک 

اثربخشى الزم را نخواهد داشت.

مدیرکل سازمان بهداشت جهانى در یک بیانیه با تأکید 
بر شتاب گرفتن روند همه گیرى بیمارى کووید-19 در 
جهان، به صراحت اعالم کرد که این ویروس به سرعت 

در حال شیوع است.
با وجود گذشت چندین ماه از آغاز شیوع این بیمارى جدید و 
ناشناخته در سرتاسر جهان، «تدروس آدهانوم»، مدیرکل 
سازمان بهداشت جهانى از شتاب گرفتن روند همه گیرى 
این بیمارى در جهان خبر داد و اعالم کرد که این ویروس 

همچنان به سرعت در حال شیوع است.
مدیرکل سازمان بهداشت جهانى در ادامه افزود که «جهان 
در مرحله اى جدید و خطرناك قرار دارد. قابل درك است 

که بسیارى از افراد از ماندن در خانه خسته شده اند. کشورها 
نیز خواهان بازگشایى جوامع و اقتصاد خود هستند. اما این 
ویروس به سرعت در حال شیوع است و همچنان مرگبار 

است و بسیارى از افراد هنوز در معرض خطر هستند».
تدروس آدهانوم همچنین گفت که ســازمان بهداشت 
جهانى از تمام کشورها و تمام افراد جهان مى خواهد که 
«میزان باالیى از حزم و احتیاط را به کار گیرند و به حفظ 

فاصله (اجتماعى) از دیگران ادامه دهند».
همزمان با طرح این درخواست از سوى سازمان بهداشت 
جهانى، تحقیق براى تولید یک واکسن مؤثر علیه ویروس 

کووید -19 در سرتاسر جهان ادامه دارد.

تأثیر ماسک در کاهش درصد 
ابتال به کرونا 

بیمارى کووید-19 به سرعت 
در حال شیوع است

ماهى هاى چینى خطرناکند؟
  روزنامه ایران| بررسى ها نشـان مى دهد که 
ویروس کرونا در پکن از طریق غرفه هاى فروش و توزیع 
ماهى و آبزیان بازار شـین فادى به دیگر نقاط پایتخت 
چین و همچنین شـهرهاى دیگر سـرایت کرده است. 
 این بدان معنا نیست که ماهى ها باعث انتقال ویروس به 
انسان شده اند بلکه ویروس در بخش هاى منجمد و سرد 

این غرفه ها طول عمر بیشترى داشته است. 

کرونا در آب تهران نیست
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب    ایسنا|
تهران گفت: طبق قرارداد منعقد شده با دانشگاه بقیه ا... و 
تحقیقات صورت گرفته توسط این دانشگاه دریافتیم که 
نه تنها آب شرب بلکه فاضالب خام تهران نیز عارى از 
ویروس کروناست. محمدرضا بختیارى گفت: با افزایش 
میزان کلر در آب شـرب ویـروس به طور کامـل از بین 
مى رود، چرا که ویـروس کرونا در مقابـل کلر ضعیف و 

ناتوان است./2103

ترخیص نوزاد کرونایى 
دکتـر محمـد شـبانکاره، متخصـص    ایسنا|
کودکان بیمارسـتان امام خمینى (ره) کنگان در استان 
بوشـهر گفت: کوچک ترین نوزادى که از ابتداى شیوع 
کووید- 19 تاکنون در بیمارستان کنگان بسترى  شده، 
نوزاد هشـت ماهه اى بوده که با حال مسـاعد ترخیص 

شده است. 

روى موج کووید-19

روند ابتال به کرونا در برخى مناطق به ویژه استان هاى 
قرمز صعودى شده اســت چرا که رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى کاهش درصدى داشته و به 20 درصد رسیده 
است و بسیارى از افراد فکر مى کنند که کرونا تمام شده 

یا ضعیف شده است.
همه اینها در حالى است که برخالف باور مردم و به گفته 
متخصصان نه تنها کرونا تمام نشده بلکه چموش تر شده 
و حاال این ویروس هزار و یک چهره پیدا کرده است و هر 

روز عالئم آن دستخوش تغییر مى شود.
ستاد ملى مقابله با کرونا در اردیبهشت  ماه به دنبال دو 
رقمى شــدن فوتى ها و کاهش موارد ابتال به کرونا به 
منظور کمک به زندگى و معیشت مردم بازگشایى ها را 
به ترتیب انجام داد و پروتکل هاى بهداشتى بازگشایى 
مشاغل مختلف تدوین و ابالغ شد، وزارت بهداشت به 
مردم توصیه کرد که با رعایت پروتکل هاى بهداشتى، 
به زندگى عادى بازگردند و موارد تخلف را هم گزارش 

کنند.
برخى مردم فکر کردند بازگشایى به معناى تمام شدن 
کروناست، حاال برخى مناطق مانند استان هاى جنوبى 
کشــور در وضعیت قرمز کرونایى قرار گرفته اند و روند 
بسترى مبتالیان به کرونا افزایش پیدا کرده و تخت هاى 
مراکز درمانى پر شده اند، این وضعیت موجب شده است 
که استانداران از ســتاد ملى مقابله با کرونا درخواست 
کنند که براى عملکرد اســتانى به آنها تفویض اختیار 
شود تا بتوانند در صورت نیاز محدودیت هاى کرونایى را 
بازگردانند تا جلوى تاخت و تاز ویروس کرونا گرفته شود. 
کاهــش رعایت پروتکل هــاى بهداشــتى، برگزارى 

مجالس عروســى و عزا، ســفر هاى غیرضــرورى و 
اســتفاده نکردن از ماسک موجب شــده است تا روند 
ابتال به کرونا در برخى مناطق کشــور صعودى شود و 
تخت هاى بیمارستانى باز هم رنگ بیمار کرونایى به خود 

ببینند.
فرهادى، معاون مرکز ســالمت محیــط و کار وزارت 

بهداشــت اظهار کرد: وضعیت اجــراى پروتکل ها در 
کشور تا تاریخ 27 اردیبهشــت ماه در حد مطلوب بود و 
تا میانگین 77/57درصد مردم و محل هاى کسب و کار 
صنعتى شامل اصناف و صنعت پروتکل هاى بهداشتى 
را رعایت مى کردند. اما متأسفانه تا قبل از مصوبات ستاد 
ملى مقابله بــا کرونا در تاریخ 15 خــرداد ماه میانگین 

رعایت پروتکل هاى بهداشتى در کل کشور به 22/66 
درصد کاهش کرد و متأسفانه در شهر تهران که گلوگاه 
اصلى مراودات و کسب و کار در کشور محسوب مى شود، 
میزان رعایت پروتکل هاى بهداشتى به 10/54درصد 
کاهش پیدا کرد و این آمار زنــگ خطرى را براى ما به 

صدا در مى آورد.
ایرج حریرچى، معــاون کل وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکى درباره بازگشــت محدودیت هاى 
کرونایى به ویژه در اســتان هاى قرمز اظهار کرد: ستاد 
ملى مقابله با کرونا تصمیم گیرى کرده اســت تا براى 
سهولت بیشــتر و اثرگذارى بیشتر برخى تصمیمات در 
اســتان ها با هماهنگى وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى و وزیر کشور گرفته شود و با این تصمیم ستاد 
ملى مقابله با کرونا استانداران استان هایى که در وضعیت 
قرمز کرونا قرار دارند، اختیار استانى براى تصمیم گیرى 

خواهند داشت.
علیرضا رییســى درباره احتمال بازگشت تعطیلى ها و 
محدودیت ها در شرایطى که تعداد مبتالیان به ویروس 
کرونا در کشور رو به افزایش اســت، بیان کرد: در حال 
حاضر از عادى سازى شرایط بیشــتر از ویروس کرونا 
مى ترسیم. این عادى سازى کروناست که مشکل ایجاد 
مى کند و افراد در جمع ها حاضر مى شــوند یا مجالس 

عروسى برگزار مى کنند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: اصًال عالقه اى 
به تعطیلى یــا بازگشــت محدودیت نداریــم، اما اگر 
شــیوع بیمارى افزایش پیدا کند، مجبور بــه این کار 

هستیم.

احتمال بازگشت محدودیت هاى کرونایى 
خطوط امنیتى فرودگاه را به خاطر دارید؟ به یاد دارید 
زمانى که باید کفش هاى خود را در انتهاى نوار نقاله 
اسکنرهاى امنیتى قرار مى دادید؟ به خاطر مى آورید 

که توسط مأمور امنیتى بازدید بدنى انجام مى شد؟
فرودگاه سونگشان در تایوان به مردم کمک مى کند 
تا به یک مسافرت فرضى بروند. براى مسافرانى که 
آرزوى روزهاى سفر را دارند، فرودگاه سونگشان تایپه 
به 90 نفر این فرصت را مى دهــد تا وانمود کنند که 
قصد رفتن به تعطیالت را دارند. این فرودگاه میزبان 
تورهایى است که به مردم اجازه مى دهد بدون رفتن 
به جایى، به فرودگاه بروند. این تجربه نیم روزه شامل 
یک تور در فرودگاه، یک تجربه سفر جالب و سرانجام، 
فرصت سوار شدن و سپس پیاده شدن از هواپیماست.
«چى چینــگ وانگ»، معاون مدیر فــرودگاه تایپه 
سونگشــان به CNN گفت: «افرادى که فرصتى 
براى پروازهاى بین المللى در سونگشان را نداشتند، 
مى توانند از این فرصت استفاده کنند تا اطالعاتى در 
مورد روند شبانه روزى کار دراین فرودگاه و امکانات 

خدماتى مربوطه کسب کنند.» 
 تایوان تنها 443 مورد ابتــال به ویروس کرونا و تنها 
هفت مورد مرگ ناشــى از آن را گزارش کرده است. 
به گفته یک دیپلمات، این کشور تعداد کم مبتالیان 
خود را مدیون روش هاى مختلف پیشگیرى، از جمله 
فاصله گذارى اجتماعى و بستن مرزهاى خود در اواسط 
ماه مارس اســت. اتباع خارجى هنوز اجازه ورود به 
تایوان را ندارند و این قلمرو هنوز هیچ برنامه اى براى 

بازگشایى مرزهاى خود اعالم نکرده است.

تور فرودگاه
در روزهاى کرونایى! 
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تحقیقات دانشــمندان نشان داده اســت که علت اصلى 
خمیازه کشیدن داغ کردن مغز است.

ساده انگارى است که بگوییم علت خمیازه فقط خستگى 
و سر رفتن حوصله اســت. در قرن چهارم علت این عمل 
را روشى براى خروج هواى بد یا همان دى اکسیدکربن از 
بدن و بهبود رسیدن جریان اکسیژن به مغز مى دانستند. از 
آن زمان تاکنون علم تغییرات و پیشرفت هاى گسترده اى 
داشــته اســت، اما همچنان کلید حل برخى ناشناخته ها 
و موضوعات پیدا نشــده اســت. دالیل احتمالى خمیازه 

کشیدن مى تواند ریشه در موارد زیر داشته باشد:

1. خواب آلودگى
وقتى خسته هســتیم، معموًال زیاد خمیازه مى کشیم. 
برخى ها معتقدند علت ایــن خمیازه ها ایجاد 
محرکى براى خوابیدن است. هر چند براى 
این عقیده شــواهد علمى خاصى وجود 
ندارد، اما در بیشتر مواقع هنگام خستگى 
و خواب آلودگى خمیازه ها دست از سرمان 

برنمى دارند.

2. بى حوصلگى
در هنــگام بــى حوصلگى یــا زمانــى کــه موقعیتى 
خسته کننده را تجربه مى کنیم، شروع به خمیازه کشیدن 

مى کنیم.

3. مشاهده  خمیازه کشیدن شخص دیگر
یک علت خمیازه کشیدن، مشاهده  شخص دیگرى است 
که خمیازه مى کشــد. حال علت اینکه شخِص دیگر چرا 
خمیازه مى کشد، ممکن اســت یکى از موارد ذکر شده در 

این مطلب باشد.

4. دالیل شیمیایى
آندروژن ها نیز مانند تستوسترون، اکسى توسین (یکى از 
انواع هورمون شــادى) و برخى از داروها از قبیل پروزاك 
یا همان فلوکســتین و ســایر داروهاى ضد افســردگى 
مى توانند موجب افزایش بســامد خمیازه کشیدن شوند. 
نظریه هایى نیز مبنى بر چرایى خمیازه کشــیدن مطرح 
شده است که شواهد علمى دقیقى آنها را حمایت و تأیید 
نمى کنند. در هر حال صحبت از آنها خالى از لطف نخواهد 

بود.

5. مکانیزم حفاظت از گوش
یکى از دالیل خمیازه، تنظیم و ایجاد تعادل میان فشــار 
هواى درون و بیرون گوش اســت و این کار از طریق باز 
شدن شیپور اســتاش درون گوش انجام مى شود. به  نظر 
نمى رســد که این روش چندان کامل و دقیق باشد. البته 

ایجاد تعادل فشار هوا میان گوش داخلى و هواى بیرون از 
آن به روش هاى دیگرى مانند جویدن آدامس یا نوشیدن 

مایعات بهتر انجام مى شود.

6. تنظیم دماى مغز
بعضى از مشاهدات نشان مى دهد که قرار دادن کیسه  یخ 
یا آب گرم روى پیشانى مى تواند بر احتمال خمیازه کشیدن 
تأثیر بگذارد. کیســه یخ با افزایش انگیختگى و تحریک 
مغز مانع از افزایش تعداد خمیازه ها مى شــود و آب گرم 
دقیقًا عکس آن عمل مى کند. ساعت بیولوژیک بدن نیز 

در خمیازه کشیدن نقش دارد.

7. واکنش به کاهش اکسیژن
عقیده دیگرى نیــز درباره خمیازه کشــیدن وجود دارد. 
براساس این باور، وقتى میزان اکسیژن بدن کم مى شود 
و کربن دى اکسید افزایش مى یابد، به خمیازه کشیدن نیاز 
پیدا مى کنیم. البته هیچ اثبــات علمى براى این موضوع 

وجود ندارد.
نکته مهم درباره خمیازه کشــیدن این اســت که کامًال 
غیرارادى صورت مى گیرد و نوعى واکنش ناخودآگاه است 
و به طور خودخواسته قادر به انجام آن نیستیم؛ درست مانند 
پریدن پا زمانى که براى بررسى رفالکس عصبى، به ناحیه  

زانو، ضربه وارد مى شود.

مطالعه جدید محققان دانشگاه ســیمون فریزر کانادا رابطه بین عالئم 
افسردگى با افزایش ریســک بیمارى قلبى و مرگ زودهنگام را نشان 
مى دهد. محققان دریافتند ریسک بروز مشکالت قلبى عروقى و مرگ در 
افراد داراى چهار یا چندین عالمت بیشتر افسردگى 20 درصد بیشتر است.

این ریسک در مردمان ساکن در نواحى شهرى دو برابر است و در مردان 
هم بیش از دو برابر است. پیش بینى مى شــود تا سال 2050، اکثریت 

جمعیت جهان در شهرها ساکن باشند.
نتایج این مطالعه به موقع است چراکه متخصصان شاهد افزایش تعداد 

افراد داراى مشکالت روانى در دوره پاندمى کووید- 19 هستند.
داده ها حاکى از آن است که عالئم افســردگى باید همانند فاکتورهاى 
پرخطرى نظیر ســیگار کشیدن، فشــارخون باال و کلسترول باال براى 

پیشگیرى از بیمارى  قلبى و مرگ زودهنگام مهم شمرده شوند.

به گفته دانشمندان چینى نفس کشیدن یا صحبت کردن معمولى ترین 
روش پخش ویروس کروناست و سطوح آلوده به ویروس نسبت به این دو 

عامل نقش کمرنگ ترى در انتشار آن دارد.
دانشمندان چینى دریافتند که بیماران مبتال به کووید-19 اگرچه عالئم 
خفیف داشته یا عالمتى از ویروس نداشته باشند، میلیون ها ذره ویروسى 
را هنگام بازدم در هوا پخش مى کنند. به گفته این دانشمندان، باتوجه به 
اینکه این ویروس از طریق صحبت کردن و تنفس انتقال مى یابد، نیاز به 

استفاده از ماسک در مقابل با این ویروس پررنگ تر مى شود.
پیش از این تصور مى شــد که منبع اصلى انتقال ویروس کووید- 19 از 
طریق قطرات تنفسى است یعنى هنگام سرفه و عطسه به فرد سالم انتقال 
پیدا مى کرد. اما آخرین یافته هاى دانشمندان چینى حاکى از آن است که 
ویروس کرونا مى تواند به راحتى در هوا وجود داشــته باشد و این شاید 
دلیلى بر سرعت سریع شــیوع این ویروس در سرتاسر جهان باشد. این 
مطالعه که هنوز در یک ژورنال علمى منتشر نشده یا توسط دانشمندان 
دیگر بررسى نشده، توسط مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها در پکن 

انجام شده است.
«ایان جونز»، ویروس شناس دانشگاه ریدینگ در انگلیس، درباره معتبر 
بودن این مطالعه اظهار کرد: ذرات معلق در هوا بزرگ ترین منبع ویروس 
هستند و استفاده از ماســک بهترین روش براى جلوگیرى از ورود این 
ذرات به ریه ه است. قبل از این مطالعه تصور مى شد که سطوح آلوده یکى 
از اصلى ترین روش هاى انتقال ویروس کروناست، اما پس از مطالعات 
فراوان مشخص شد که ویروس مى تواند به مدت چند روز بر روى فلز و 

پالستیک زنده بماند.

افسردگى با ریسک 
این بیمارى ها مرتبط است

رایج ترین
 شیوه پخش 
ویروس کرونا

آگهى تغییرات
شرکت بنا راه کسرى سهامى خاص به شــماره ثبت 22811 و شناسه ملى 10260436326 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/03/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محمد عبداللهى میرآبادى به کدملى 1280372877 و محمدرضــا تکه اکبر آبادى به کدملى 
1284830136 و سیدحسین میرعالئى به کدملى 1292217502 بعنوان اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. ســید جواد میرعالئى به کدملى 1280950854 و 
سید محمد رضا میرعالئى به کدملى 1292217502 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (883396)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى ساختمان فراز بند سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 15104 و شناسه ملى 
10260360858 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/03/17 محمدعلى 
فیضى انارکى کدملى 1249863961 - امیر رضا عباد سیچانى کدملى 1271700174 - حسنعلى 
عباد سیچانى کدملى 1288714955 - فرانک فیضى انارکى کدملى 1249380146 - حسین فیض 
انارکى کدملى 1290759510 - نفیسه عباد سیچانى کدملى 1292798963 - سمانه عباد سیچانى 
کدملى 1270051377 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . عبداله 
پرى زنگنه کدملى 1288432224 و محمد رضا بزرگ زاد ارباب کدملى 1280997567 به ترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (883383)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى ســاختمان فراز بند سپاهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 15104 و شناسه ملى 
10260360858 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/17 محمدعلى فیضى انارکى بشماره 
ملى1249863961 بعنوان رئیس هیئت مدیره - امیررضا عباد ســیچانى بشماره ملى1271700174 
بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره - حسنعلى عباد سیچانى بشماره ملى1288714955 بعنوان مدیرعامل 
- فرانک فیضى انارکى بشــماره ملى1249380146 بعنوان عضو اصلى هیئت مدیره - حســین فیض 
انارکى بشــماره ملى1290759510 بعنوان عضو اصلى هیئت مدیره - نفیســه عباد سیچانى بشماره 
ملى1292798963 بعنوان عضو اصلى هیئت مدیره - سمانه عباد سیچانى بشماره ملى1270051377 
بعنوان عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و مکاتبات ادارى با امضاى مدیر عامل و با مهر 
شرکت معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (883382)

در شــرایط کنونى کشــور که ویروس کرونا شیوع پیدا 
کرده بهتر است از ترددهاى غیرضرورى در سطح شهر 
خوددارى کنیم و خریدهاى خــود را به صورت اینترنتى 

انجام دهیم.
در صورت نیاز به مراجعه حضــورى براى خرید، حداقل 
یک الى 2 متر با دیگران فاصله داشــته باشید و هنگام 
خرید، ساك شــخصى خود را همراه ببرید و از چرخ ها یا 
سبد هاى عمومى که در فروشگاه ها وجود دارد استفاده 

نکنید، زیرا افراد بسیارى به این وسایل دست زده اند.
براى چند روز خرید کنید تا کمتر نیــاز به خروج از خانه 
داشته باشــید. البته توجه کنید که نیازى به انبار کردن و 
خرید بیش از حد وجود ندارد. در مجتمع هاى ساختمانى 
یک نفر مى تواند مســئولیت خرید را بــر عهده بگیرد. 
خرید هاى غیر ضرورى را تا عادى شــدن شــرایط به 

تأخیر انداخته و با برنامه قبلى و لیســت خرید ضرورى 
به بازار بروید.

هنگام خرید بهتر است از ماسک اســتفاده کنید. به یاد 
داشته باشید در نهایت باید به روش صحیح ماسک را از 
صورت خود درآورید و در سطل آشغال بیاندازید. دست 
شما هنگام درآوردن ماســک نباید با سطح خارجى آن 

تماس داشته باشد. 
از دستکش یک بار مصرف استفاده کنید و پس از پایان 
خرید به شیوه اى که دست شما با سطح خارجى دستکش 
تماس نداشته باشد، دســتکش را از دست در آورید و در 
سطل آشغال بیاندازید. در این حالت نیز توصیه مى شود 
باز هنگام رسیدن به خانه، دست هایتان را با آب و صابون 

بشویید.
توصیه مى شود که در هنگام خرید از کارت بانکى استفاده 

کنید تا اسکناس هایى که ممکن است با دست افراد زیادى 
تماس داشته و حاوى ویروس باشد به دست شما منتقل 
نشود. با این حال سازمان جهانى بهداشت مى گوید که 
امکان انتقال ویروس از طریق اسکناس بسیار کم است.

دستگاه هاى کارتخوان هم ممکن است آلوده به ویروس 
باشد؛ بنابراین بعد از وارد کردن رمز خود و بیرون کشیدن 
کارت بانکى باید مراقب باشید که دستتان را به صورتتان 
نزنید و پس از بازگشــت به خانه کارت بانکى را در جاى 
خاصى قرار دهید که دست کسى با آن تماس نداشته باشد 
و آن را ضدعفونى کنید. دســت هایتان را نیز به روش 

صحیح با آب و صابون بشویید.
پس از خرید به خانه بروید تا مرحله بعدى عفونت زدایى 
را براى حصول اطمینان از آلوده نبودن وسایل خریدارى 

شده به ویروس کرونا، انجام دهید.

چند نکته مهم براى انجام خرید در روزهاى کرونایى

خششششششششششششششششش
کرونا

آب براى شــما خوب اســت، همه ما این را مى دانیم. بسیار 
مى شنویم که باید بیشتر و بیشتر آب بنوشیم. گذشته از همه 
اینها، آب عنصرى حیاتى براى بدن ماست، فراموش نکنیم که 
80 درصد بدن ما را آب تشکیل مى دهد! وقتى به این مسئله 
فکر مى کنیم، شگفت انگیز اســت. آب، از تمام عملکردهاى 
روزانه بدن ما پشتیبانى مى کند، از انتقال مغذى هاى حیاتى و 
اکسیژن گرفته تا کمک به گوارش روزانه غذا. بنابراین برایمان 

کامًال جا افتاده که به آب نیاز داریم.
اما آیا افزودن بر کیفیت آب براى سیستم بدن مفیدتر است؟ 
فقط عسل اضافه کنید. نوشیدن روزانه یک لیوان آب و عسل 
ولرم مى تواند به نفع ســالمت تان باشــد و حتــى از بیمارى 
پیشگیرى کند. بله، درست شــنیدید، این اتفاقى است که با 

نوشیدن روزانه این شربت روى مى دهد.
اگر واقعاً از نفخ رنج مى برید یا مرتباً احساس مى کنید شکمتان 
باد کرده است، یک لیوان آب گرم و عسل کمک مى کند اثرات 
نفخ را در سیستم گوارشتان خنثى کنید و فوراً احساس سبکى 

خواهید کرد.

عسل، خواص شــگفت انگیزى روى سیستم ایمنى تان دارد. 
عسل خالص و ارگانیک تهیه کنید تا بیشترین بهره را از خواص 
ضدمیکروبى آن ببرید. عسل سرشار از آنزیم ها، ویتامین ها و 
مواد معدنى است که از شــما در برابر هر نوع باکترى مضرى 

محافظت مى کند.
عســل و آب گرم یکى از بهترین ترکیبات براى دفع سموم و 
ضایعات از بدن است. به این ماده سم زدا سالم کرده و با سموم 

خداحافظى کنید.
عسل یک آنتى اکسیدان طبیعى اســت که به دفع ضایعات 
کمک کرده و به دلیل ویژگى هاى آنتى باکتریال پوست تان را 

تمیز نگه داشته و از همیشه شفاف تر مى کند.
اولین فکرى که به ذهن تان رسید به احتمال زیاد قند موجود 
در عسل بود. بله، قند زیادى در عسل وجود دارد اما با قند سفید 
کامًال متفاوت است چون قند طبیعى است! این قندهاى طبیعى 
کمک مى کنند تا میل روزانه شما به شیرینى و خوراکى هاى 
نامناسب مانند کیک، شــیرینى، شکالت و نوشابه پاسخ داده 
شــود. البته اگر از دیابت رنج مى برید حتمًا قبل از استفاده از 

عسل با پزشک خود مشورت کنید.
در حقیقت اگر نوشیدنى هاى حاوى شــیرین کننده را با آب و 
عسل جایگزین کنید، از 64 درصد کالرى نجات پیدا خواهید 

کرد.
آب و عسل گرم، نوشیدنى مناســب زمستان است، گلودرد را 
تسکین مى دهد و درماه هاى ســرد گرم تان مى کند. عسل، 
مرهمى طبیعى براى عفونت هاى تنفسى و سرفه هاى معمولى 
اســت، پس این بار اگر سرماخوردگى ناخوشــایند زمستانى 

داشتید، سراغ عسل بروید، البته خالص و ارگانیک.
همانطور که گفتیم، اگرچه عسل حاوى مقدار زیادى قند است 
اما مانند قند سفید نیست؛ ترکیب فروکتوز و گلوکز به بدن در 
تنظیم میزان قندخون کمک مى کند. همچنین گفته مى شود 

کلسترول را هم کاهش مى دهد.
این هم یک خاصیت خیلى خوب، درست است؟ فالونوئیدها 
و آنتى اکسیدان هاى موجود در عسل مى توانند به پیشگیرى و 

کاهش خطر بیمارى هاى قلبى کمک کنند.
تحقیقات نشان داده اند عسل فرایند اکسیداسیون کلسترول 

بد در خون انسان را ُکند مى کند؛ فرایندى که تأثیرى مخرب 
روى قلب گذاشته و منجر به حمله قلبى و حتى سکته مغزى 

مى  شود.
پس منتظر چه هستید؟ عســل را بردارید و کترى را به جوش 

آورید! 

طبق نتایج یک مطالعه جدید، مردان مسنى که ریتم شبانه روزى 
ضعیف یا نامنظمى در طول روز دارند، با احتمال بیشــتر ابتال به 

بیمارى پارکینسون در سنین باالتر مواجه هستند.
دانشمندان عنوان مى کنند کشف رابطه بین ریتم شبانه روزى و 
بیمارى پارکینسون بیانگر این اســت که این اختالل هاى شبانه 
روزى ممکن اســت بازتاب فرایند بیمارى فســاد عصبى باشند 
که قبل از تشخیص بیمارى پارکینســون بر ساعت درونى مغز 

تأثیر مى گــذارد و مى تواند نشــانه هشــداردهنده اولیه بیمارى
 باشد.

مشخصه بیمارى پارکینسون، عدم کنترل بر حرکت، حفظ تعادل 
و سایر عملکردهاى مغزى اســت. «کریستین یاف»، سرپرست 
تیم تحقیق، در این باره مى گوید: «به نظر مى رسد قدرت فعالیت 
ریتم شــبانه روزى تأثیر مهمى بر سالمت و بیمارى به خصوص 
با افزایش ســن دارد. ما دریافتیم حتى تغییرات کوچک در ریتم 

شبانه روزى در مردان مسن با احتمال بیشتر ابتال به پارکینسون 
مرتبط است.

بیمارى پارکینسون، دومین اختالل شایع فســاد عصبى، بعد از 
بیمارى آلزایمر اســت. عمدتًا بیمارى پارکینسون بعد از سن 60 
سالگى تشخیص داده مى شود. در حال حاضر هیچ دارویى براى 
پیشگیرى از بیمارى وجود ندارد اما درمان ها  براى تسکین عالئم 

آن وجود دارد.

خواص آب ولرم و عسل براى بدن

نشانه اى که 
خبر از پارکینسون 
مى دهد

دالیل خمیازه کشیدندالیل خمیازه کشیدن
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مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان روز شــنبه در نشست 
خبرى با اصحاب رسانه به مراحل ثبت نام مدارس در سال تحصیلى 

1400-1399 پرداخت.
محمد اعتدادى با اشــاره به امتحانات پایه دوازدهم که  از 17 خرداد 
ماه آغاز شــده و تا 15 تیرماه ادامه دارد گفت: تا کنون بیش از نیمى 
از امتحانات با کمترین مشــکل و به نحو مطلوب و با رعایت تمامى 

دستورالعمل هاى بهداشتى برگزار شده است.
وى در ارتباط با اجراى طرح سنجش سالمت جسمانى و آمادگى دانش 
آموزان تأکید کرد: امر مهمى که در بحث ثبت نام دانش آموزان به ویژه 
کالس اولى ها و پیش دبستانى ها باید در فرایند ثبت نام انجام شود 

سنجش سالمت جسمانى و آمادگى دانش آموزان است.
اعتدادى در همین راستا ادامه داد: برنامه ریزى هاى خوبى در زمینه 
سنجش سالمت جسمانى و آمادگى دانش آموزان صورت گرفته که این 

امر در حوزه دانش آموزان استثنایى از ابتداى مرداد ماه آغاز مى شود.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان افزود: به واسطه تراکم 
جمعیت والدین به منظور ســنجش سالمت  جســمانى و آمادگى 

دانش آموزان نوبت دهى صورت مى گیرد.
وى با بیان اینکه ثبت نام دانش آموزان از یک تیرماه آغاز مى شــود، 
گفت: ثبت نام دانش آموزان تفاوتى با سنوات گذشته دارد. اعتدادى 
با اشــاره به اینکه در کشــور و جهان با ویروس کرونا مواجه هستیم 
اضافه کرد: آموزش و پرورش درصدد بوده تا شرایط مناسبى را براى 

خانواده ها ایجاد کند تا کمترین دغدغه را داشته باشند.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشــاره بــه ثبت نام 
ورودى هاى اول هر پایه تأکید کرد: دانش آموزان ورودى هاى پایه اول، 
هفتم و دهم  در شــهر اصفهان نیازى به مراجعه به مدرسه ندارند بلکه 
مى توانند به سامانه  http://erp.isfedu.ir/sabt 99 مراجعه و فرایند 

ثبت نام را به صورت اینترنتى پیگیرى کنند.
وى گفت: والدیــن براى ثبت نام بایــد از اول تیر ماه(امــروز) تا 31 
شهریورماه تنها با ورود به سامانه اینترنتى براى ثبت نام دانش آموزان در 

نزدیک ترین مدرسه محل سکونت خود اقدام کنند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: 88 هزار نفر 
ورودى اول ابتدایى و 73 هزار نفر ورودى به پایه هفتم را خواهیم داشت 

که ثبت نام از اول تیرماه آغاز مى شود.
اعتدادى با اشاره به سامانه «اى آر پى» تصریح کرد: این سامانه ثبت نام 
سامانه اى  تخصصى است که با تفاهمنامه اى با اداره پست منعقد شد 

که روند انتخاب مدارس در آن انجام مى شود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در همین راستا 

توضیح داد: این سامانه  به نحوى است  که با وارد کردن کد پستى محل 
سکونت، نزدیک ترین مدارس محل براى خانواده مشخص مى شود.

وى با تأکید بر اینکه با توجه به شیوع بیمارى کرونا خانواده ها مدارس 
محل ســکونت خود را انتخاب کنند اظهار کرد: براى سال تحصیلى 
جدید خانواده ها به موضوع بیمارى کرونا توجه داشته باشند و مدارس 
نزدیک به محل ســکونت را انتخاب کنند چرا که با این کار از حجم 
تردد و رفت و آمدهاى شهرى کاسته خواهد شد و همچنین متحمل 

هزینه هاى سرویس مدارس هم نخواهند شد.
اعتدادى بیان کرد: دانش آموزان ورودى هاى پایه هاى اول، هفتم و 
دهم که مى خواهند در مدارس تیزهوشان و شاهد ثبت نام کنند که 
شرایط خاصى دارند باید حتمًا به مدارس مراجعه و فرایند ثبت نام را 

دنبال کنند.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان دربــاره ادامه وضعیت 
آموزش مجازى دانش آموزان گفت: تصمیم گیرى درباره بازگشایى 
و عدم بازگشایى مدارس در ســال تحصیلى جدید توسط ستاد ملى 
کروناست اما دستورالعمل هاى مختلفى را براى وضعیت هاى مختلف 

شیوع بیمارى طراحى کرده ایم.

وى در همین راستا گفت: یکى از بهترین شیوه هاى یادگیرى حضور 
در کالس درس است و فضاى مجازى مکمل آنچه در کالس درس 

آموخته مى شود است.
اعتدادى اضافه کــرد: برخى دروس را مى تــوان در فضاى مجازى 
تدریس کرد اما کار کــردن دروس تخصصى به ویــژه دروس فنى 
و حرفه اى در فضاى مجازى سخت و دشوار است اگرچه همکاران ما 

این نوع آموزش را هم به خوبى اجرا کردند.
مدیــر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان با بیــان اینکه براى 
وضعیت هاى مختلف قرمز، زرد و سفید برنامه هاى مشخصى تدوین 
شده است خاطر نشان کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
از دو ماه پیش ساماندهى نیروى انسانى و فضاى فیزیکى آموزشى را در 
پیش گرفته است تا در مهرماه سال جارى بتوانیم براى شرایط مختلف 
مقابله با شیوع بیمارى کرونا برنامه ها آمادگى داشته و آنها را اجرایى کنیم.
وى با تأکید بر اینکه مهمترین برنامه آموزش و پرورش براى ســال 
تحصیلى آینده استفاده از شبکه شاد است بیان کرد: آموزش و پرورش 
هیچ برنامه آموزشــى براى رفع اشــکال یا آموزش مجازى در سال 

تحصیلى جدید در شبکه ها و کانال هاى غیرمجاز ندارد.

اعتدادى با تأکید بر اینکه تنها شــبکه رســمى آموزش و پرورش در 
فضاى مجازى شبکه شــاد است بیان کرد: ســعى شده مشکالت 
و کمبودهاى این شــبکه تا مهرماه ســال جارى برطرف شــود تا 

دانش آموزان با کمترین مشکل بتوانند از آن استفاده کنند.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشاره به لزوم معرفى 
دانش آموزان بازمانــده و یا ترك تحصیل کرده گفت: الزم اســت 
همه مردم آموزش و پرورش را در شناســایى دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل و چه آنها کــه در میانه راه ترك تحصیــل کرده اند یارى 
کنند تا به مدارس بازگردانده شوند و زمینه ادامه تحصیل آنها فراهم 

شود.
■■■

در ادامه این نشســت، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایى استان 
اصفهان به نحوه اجراى طرح ســنجش سالمت جسمانى و آمادگى 
براى سال تحصیلى جدید در سراسر استان اشاره کرد و گفت: امسال نیز 
بر اساس تصمیماتى که در وزارت آموزش و پرورش و همچنین ستاد 
ملى مبارزه با کرونا اتخاذ شده این طرح فقط براى دانش آموزانى که 

قرار است در پایه اول ابتدایى ثبت نام کنند اجرا مى شود.

محسن الماســى ادامه داد: براى اجراى این طرح در استان اصفهان 
51 پایگاه ثابت، دو پایگاه سیار و سه پایگاه تخصصى نظر گرفته شده 
است و پیش بینى مى شود در حدود 52 هزار دانش آموز امسال در این 

طرح پایش شوند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایى استان اصفهان در ادامه افزود: 
براى اجراى این طرح برنامه ریزى ها به گونه اى انجام شــده است 
که از ازدحام جمعیــت در مراکز مجرى طرح جلوگیرى شــود و اگر 
خانواده ها براساس نوبتى که براى آنان مشخص شده است مراجعه 

کنند قطعاً با ازدحام جمعیت در این مراکز مواجه نمى شوند.
الماسى با اشاره به هزینه جهش سنجش سالمت جسمانى و آمادگى 
تأکید کرد: هزینه ســنجش دانش آموزان جهشى 120 هزار تومان و 
هزینه سنجش براى دانش آموزان بدو ورود 40 هزار تومان است البته 
اگر خانواده ها بر اســاس تاریخى که به آنها اعالم شده است مراجعه 

نکنند جریمه 20 هزار تومانى مى شوند.
■■■

همچنین در ادامه این نشست معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان گفت: تاکنون شعار آموزش و پرورش بهترین 
مدرسه، نزدیک ترین مدرسه بوده است که امسال تأکید ویژه اى به این 

موضوع به جهت سالمت دانش آموزان داشته ایم.
محمدرضا ناظم زاده با اشاره به سرویس ایاب و ذهاب مدارس بیان کرد: 
با توجه به شرایط موجود سال آینده سرویس ایاب و ذهاب مدارس بیش 
از ســه دانش آموز را حمل نمى کند که این به معناى افزایش حداقل 
40 درصد هزینه ها براى خانواده هاســت. وى تأکیــد کرد: والدین، 
دانش آموزان را در نزدیک ترین مدرسه محل سکونت خود ثبت نام 
کنند تا کمترین استفاده را از سرویس هاى مدارس به واسطه شرایط 

کرونا داشته باشند.
ناظم زاده با اشــاره به اینکه گزینه مطلوب براى بازگشایى مدارس 
وضعیت سفید، گزینه محتمل وضعیت زرد و غیر محتمل قرمز است 
گفت: بازگشایى زود هنگام مدارس منوط به تصمیم مسئوالن در سطح 
وزارتخانه و ستاد ملى مقابله با کروناست.  معاون آموزش متوسطه اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان  اصفهان در ارتباط با امتحانات عملى 
دانش آموزان هنرستانى تصریح کرد:  امتحانات دروس عملى از ششم 

خرداد ماه با رعایت پروتکل هاى بهداشتى آغاز شده است.
ناظم زاده با اشاره به اینکه ثبت نام براى شرکت در آزمون مدارس نمونه 
دولتى تا پایان وقت 31 خردادماه براى ورودى هاى پایه دهم صورت 
گرفت اضافه کرد: طبق آخرین آمار حدود 12 هزار و 500  دانش آموز 
براى شرکت در آزمون مدارس نمونه دولتى ثبت نام کرده اند که این 

آزمون روز 20 تیرماه برگزار مى شود.

اعالم جزئیات و تفاوت هاى  مراحل ثبت نام در سال تحصیلى جدید با سال هاى قبل 

فرایند ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلى جدید متفاوت است
محیا حمزه

کرونا روى در و دیوار شهرهاى جهان


