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کرونا از طریق قالیشویى ها منتقل مى شود؟مرحله سوم ثبت نام طرح اقدام ملى مسکن انجام شد«مطرب» از این هفته در شبکه نمایش خانگىکاهش 90 درصدى سفر هاى هوایى وریا خواستار جهاد علیه کرونا شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اگر فشار خون دارید بخوانید

 با خوردن 
این غذاها به مرگ 
نزدیک مى شوید

سرنوشت پسماندهاى کرونایى در اصفهان 
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قرنطینه اصفهان از 
اختیارات استاندار نیست

ریزش 12 میلیونى
 قیمت خودرو 

آمار 
فوتى هاى کرونا 
چقدر واقعى است؟

5
ساماندهى 3 صنف 

در اصفهان

فشار خون نیرویى است که توسط جریان 
خون به دیواره رگ ها وارد مى شود تا خون 
در سراسر رگ ها و بدن جریان یابد. اگر این 

نیرو افزایش پیدا کند و در طول 
زمان ثابت باقى بماند، بدن با مشکالت ...

مدیرعامل سازمان ســاماندهى مشاغل شهرى 
و فرآورده هاى کشاورزى شــهردارى اصفهان 
گفت: ایجاد منطقه صنفى فروشــندگان سنگ 
با هدف انتقال سنگفروشــى هاى سطح شهر با 
اولویت واحدهاى جاده بعثت در دستور کار قرار 

گرفته است.
محمد مجیرى اظهار کرد: بــراى اجراى پروژه 
منطقه صنفى فروشــندگان ســنگ، زمینى به 
وســعت 14/7 هکتار در ابتداى جاده حبیب آباد 
آماده ســازى شده و در این راســتا با بخشدارى 
حبیب آباد و اتحادیه صنفى مذاکراتى شــده و در 

4حال دریافت ...

کرونا، طرح «مثلث گردشگرى طالیى» را به اغما بردکرونا، طرح «مثلث گردشگرى طالیى» را به اغما برد
شیراز، یزد و اصفهان: نوروز امسال مسافر نمى پذیریم شیراز، یزد و اصفهان: نوروز امسال مسافر نمى پذیریم 
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مسئول برنامه بهداشت محیط بیمارستان هاى استان تشریح کرد

 «ارتش سرى» براى من و 
سام درخشانى نوشته شد

جمعیت شمال در حال ترکیدن است
امین قاسمى نژاد: 

امین قاسمى نژاد، مهاجم تیم فوتبال شــهر خودرو تأکید کرد که تعطیلى 
مسابقات لیگ برتر باعث اُفت فنى تیم ها مى شود.

امین قاسمى نژاد در گفتگویى تأکید کرد: اعالم شده است که بازى ها بعد از 
تعطیالت عید برگزار مى شود، این در حالى است که ما شنیده ایم حداقل تا 
اردیبهشت یا خرداد ماه درگیر ویروس کرونا هستیم. وضعیت واقعًا بد است 

و اگر بازى ها را دو ماه تعطیل مى کردند....
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در صفحه 3 بخوانید

برنامه هاى جدید براى صنف فروشندگان سنگ، 
کارگاه هاى صنایع دستى و مجتمع هاى صنفى پزشکان

گشتى در 
بازار اقالم بهداشتى 

و پیشگیرى از 
کرونا 

تکلیف اکران نوروزى فیلم ها چه مى شود؟
وقتى کرونا سینما را به هم مى ریزد
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درخشش پیام نیازمند در سال درخشش پیام نیازمند در سال 9898

عالى بود پسرعالى بود پسر

پژمان جمشیدى:

4
وسام درخشانى نوشته شد ى سامدرخشانىنوشتهشدم
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در صفحه 5 بخوانید
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پایش میدانى بازار خودرو حکایت از کاهش معامالت دارد 
که به اعتقاد کارشناســان علت اصلى آن شیوع کروناست. 
این بررســى حاکى از کاهش هفت تا 12 میلیون تومانى 
قیمت خودرو هاى داخلى و افت 20 تا 40 میلیون تومانى نرخ 

خودرو هاى مونتاژى است.
رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران پایتخت گفت: به جرأت 
مى توان گفت این روز ها کســب و کار هاى همکاران این 
حوزه نسبت به پیش از شــیوع ویروس کرونا تا 80 درصد 
کاهش داشته است.  ســعید مؤتمنى اظهار کرد: این روز ها 
حتى مشتریان براى پرسیدن قیمت نیز مراجعه نمى کنند 
و نمایشگاهداران در بهترین حالت به مشاوره تلفنى بسنده 

مى کنند. وى در عین حال با اشــاره به نزدیک شدن به ایام 
پایانى سال گفت: چند سالى است که تقاضا براى خرید در 
فروردین و اردیبهشت بیشتر از اسفندماه است، بر این اساس 
افرادى که فکر مى کنند با نگهداشتن خودرو در ایام پایانى 
سال مى توانند سود بیشــترى ببرند، در اشتباهند. مؤتمنى 
افزود: افرادى که به دنبال خودرو براى مسافرت هاى نوروزى 

بودند، ماه ها قبل خرید خود را انجام داده اند. 
بررسى قیمت ها حاکى از آن است قیمت برخى خودرو هاى 
مونتاژى  به شدت کاهش داشــته که از آن جمله کاهش 20 
میلیون تومانى پژو 2008، افت 40 میلیون تومانى ســراتو و 
کاهش 20 میلیون تومانى هایما اس 7 قابل اشاره است./1441

در پى شــیوع ویروس کرونا در کشــور و افزایش آمار 
مبتالیان و جانباختگان توصیه هاى بســیارى براى در 
خانه ماندن مردم در راســتاى مقابله بــا این ویروس و 
گسترش نیافتن هرچه بیشــتر آن مطرح شد و بسیارى 
از بخش هــا از جمله حمــل و نقل تحــت تأثیر این 

توصیه ها قرار گرفت.
سخنگوى ســازمان هواپیمایى درباره آخرین وضعیت 
سفرهاى هوایى مردم در این ایام گفت: سفرهاى هوایى 
مردم به بسیارى از استان هاى کشور از 70 درصد تا بیش 
از 90 درصد کاهش پیدا کرده است و برخى از استان ها 
و فرودگاه ها هیچ پــروازى ندارند. این تغییر و تحوالت 

نشــان مى دهد که مردم توصیه هاى مسئوالن را براى 
انجام ندادن سفر جدى گرفته اند.

رضا جعفرزاده افزود: در حال حاضر ســفرهاى هوایى 
مردم به شهرهاى شمالى مانند رشت تا بیش از 90 درصد 
کاهش پیدا کرده است و هیچ پروازى به شهرهاى نوشهر، 
رامسر و سارى وجود ندارد. این میزان در شهرهاى دیگر 
که بیشتر درگیر کرونا ویروس هستند نیز وجود دارد. وى 
ادامه داد: در همین راستا پروازهاى هوایى به کیش ممنوع 
شده است و هیچ کدام از ایرالین هاى داخلى پروازى به 
این جزیره ندارند و فقط هواپیمایى کیش ایر موظف است 

که ساکنان و شاغالن در کیش را جابه جا کند. 

ریزش 12 میلیونى
 قیمت خودرو 

کاهش 90 درصدى 
سفر هاى هوایى

«کیهان» به رامبد کنایه زد
   روزنامــه کیهان | ادامــه تولید و پخش 
برنامه طنز «دورهمى» در روزهایى که مردم نیاز به 
نشاط و امید بیشترى دارند، قابل تقدیر است. برخى 
از طنزپردازهاى تلویزیون در این شــرایط حاضر 
نشدند در کنار مردم بمانند و اعالم کردند که کار 
براى امید بخشیدن به مردم «بماند براى روزهاى 
بهتر»! اما عوامل برنامه «دورهمى» این روزها به 
کارشان ادامه مى دهند و براى نشاط بخشیدن به 

جامعه، مشغول به کار هستند./1440

تکان دهنده 
   ایســنا | دکتر خالو، رئیس بخش آى ســى 
یو بیمارســتان على اصغر شیراز در جلسه رؤساى 
بیمارستان هاى دولتى و خصوصى فارس با تأکید 
بر اینکه اگر مردم جدى نگیرند و رعایت نکنند، از 
این پس روزى ده فوتى خواهیم داشت، خطاب به 
استاندار فارس گفت: بسیارى از مسئوالن نمى دانند 
که در چه وضعیتى قرار داریم لطفاً مسائل سیاسى را 

کنار بگذاریم./1451

موج سوم در راه است
   ایرنا | رئیس دانشگاه علوم پزشکى و خدمات 
بهداشتى درمانى استان سمنان گفت: ویروس کرونا 
در مرحله دوم گسترش خود قرار دارد و پیش بینى ها 
از شروع موج سوم در هفته اول و دوم فروردین 99  

فروردین سال آینده حکایت مى کند./1445

فوت اعضاى یک خانواده  
   ایرنا | اعضاى یک خانواده  در سانحه جاده اى 
محور «میانــه - خلخال» در اســتان آذربایجان 
شرقى کشته شدند. آنها سوار خودرو آردى بودند 
که با یک کامیون تصــادف کردند. در این حادثه، 
اعضاى خانواده  شــامل پدر، مادر و کودك کشته 
شدند. خودروى ســوارى در این حادثه دچار آتش 

سوزى نیز شده بود.

مصرف 20 برابرى ماسک
   باشگاه خبرنگاران جوان | محمد مهدى 
ناصحى، نماینده وزیر بهداشت در مدیریت بیمارى 
کرونا در اســتان هاى مازندران و گلستان گفت: 
تا پیش از شــیوع کرونا، مصرف ماسک در کشور 
حدود چهار میلیون در روز بوده اســت اما اکنون 
این مصرف به حدود هفته اى 80 میلیون رسیده و 

کمبودها به همین دلیل است./1444

واردات هل 28 میلیاردى شد
   میــزان | آمار مقدماتى گمــرك از تجارت 
خارجى سال 97 نشــان مى دهد که در این مدت 
بیش از 563 تن هل وارد ایران شده است. بر اساس 
واردات این حجم هل به کشور بالغ بر 285 میلیارد 
ریال در آمار گمرك به ثبت رســیده است. عمده 
واردات هل از کشــور هند و امارات متحده عربى 

صورت گرفته است.

احتمال درگیرى 9 استان
 با ملخ

   مهر | سخنگوى سازمان حفظ نباتات کشور 
از احتمال درگیرى چهار استان دیگر با آفت ملخ 
صحرایى خبر داد. محمدرضا میر با بیان اینکه هم 
اکنون پنج  استان کشور درگیر این آفت هستند، 
گفت: این اســتان ها به ترتیب شامل هرمزگان، 
بوشهر، خوزستان، فارس و سیستان و بلوچستان 
است و احتمال درگیرى استان هاى کرمان، ایالم، 
کهگیلویه و بویر احمد و خراسان جنوبى نیز وجود 
دارد؛ البته این احتمال نیز وجود دارد که ملخ ها از 
افغانستان وارد ایران شوند و در این صورت استان 
خراسان رضوى نیز ممکن است درگیر شود./1443

طرح مجلس براى جایگزینى 
تعطیالت نوروزى 

   فارس | رئیس کمیسیون عمران مجلس از تهیه 
طرحى براى بــه تعویق انداختن تعطیــالت نوروزى 
ســال 99 به ایام پس از رفع خطر ویــروس کرونا خبر 
داد. محمدرضا رضایى کوچى گفــت: با توجه به اینکه 
مردم امکان استفاده از تعطیالت نوروزى را در فروردین 
ماه ندارند و براى حفظ سالمتى شــان ناچار در ماندن 
خانه هایشان هستند، بنابر این ما پیشنهاد موکول کردن 
تعطیالت دو هفتــه اى نوروز را به زمــان دیگر مطرح 
کردیم. وى خاطرنشان کرد: هنوز زمان دقیق استفاده از 
تعطیالت نوروزى و همچنین سهمیه نوروزى بنزین براى 
مردم مشخص نیست اما آنچه ما مطرح کرده ایم پس از 
اتمام زمان شیوع بیمارى کرونا و رفع این ویروس در زمان 

احتمالى خرداد ماه و یا اوایل تیرماه خواهد بود./1446

باالخره راضى شدیم
   عصرایران | نماینده ایران در ســازمان بین المللى 
هوانوردى (وابسته به سازمان ملل) به «رویترز» گفت که 
تهران با تحویل جعبه سیاه هواپیماى اوکراینى سرنگون 
شــده به کى یف موافقت کرده است. پیش بینى مى شود 
اوکراین نیز براى دریافت اطالعات این جعبه سیاه ها، آنها 
را به آمریکا یا فرانسه ارسال کند زیرا این دو کشور توانایى 
دریافت و خواندن اطالعات این جعبه سیاه ها را دارند./1442

فاجعه انسانى با سفر به مشهد
   ایســنا | شهردار مشهد ضمن درخواست از مردم 
براى اینکه در نوروز امســال به مشــهد نیایند، گفت: 
موضوع سفر نکردن در این روزهاى کرونایى، براى همه 
شهرهاى ایران صدق مى کند اما چون استان ما به برکت 
وجود بارگاه منور رضوى همیشه در نوروز مسافران زیادى 
را پذیرا بوده است، صادقانه و بدون تعارف باید بگویم سفر 
به مشهد در نوروز امسال مى تواند یک فاجعه انسانى به 

بار بیاورد./1448

وظیفه مجلس آینده
   مهر | نماینده شــاهین شــهر در مجلس گفت: 
مردم خواســتار اصالح وضع موجود و بــرون رفت از 
مشکالت متعدد و اساســى اقتصادى هستند و مجلس 
آینده مسئولیت بسیار سنگینى براى پیگیرى مطالبات 
بحق مردم دارد. حسینعلى حاجى دلیگانى تصریح کرد: 
نمایندگان مجلس یازدهم باید برنامه هاى جدى براى 
سروسامان دادن به وضعیت اقتصادى و معیشتى مردم 
داشته باشند چرا که سفره مردم بسیار کوچک شده است 

و بسیارى از آنان مشکالت اقتصادى زیادى دارند.

درگذشت 2 کارمند دیگر بانک 
   ایلنــا | به گفته معاون درمان ستاد ملى مدیریت و 
مقابله با کرونا، در 24 ساعت منتهى به روز پنج شنبه دو 
کارمند بانک در اثر ابتال به کرونا فوت کردند. نادر توکلى 
ضمن بیان اینکه بانک ها، بعد از بیمارستان ها آلوده ترین 
مکان براى ابتال به کرونا هستند، این خبر را اعالم کرد. 
ســیزدهم اســفند ماه، ناصر همتى، رئیس کل بانک 
مرکزى در صفحه اینستاگرام خود از مرگ شش کارمند 

بانک در اثر کرونا خبر داده بود.

کشور باید قرنطینه کامل شود
   ایلنا | یــک نماینده مجلس درباره جلســه اخیر 
کمیسیون بهداشت که با حضور رئیس مجلس و وزیر 
بهداشت تشکیل شد گفت: نمایندگان شهرهاى مختلف 
وقتى صحبــت کردند، وضعیــت را آنگونه که توضیح 
مى دادند بحرانى بود؛ با وجود این، وقتى رئیس جمهور 
وضعیت را در کشــور عادى مى داند و وزیر کشور هم 
اســتانداران را از اقدامات محلى (درباره ورود مسافران) 
منع کرده اســت. نمى دانم به چه دید نــگاه مى کنند.  
شــهاب الدین بى مقدار ادامه داد: بنده و برخى دیگر از 
نمایندگان پیشنهاد داشتیم که کشور قرنطینه کامل شود 

و مسافرت ها کم شود./1449

خبرخوان

شیراز، یزد و اصفهان که طالیه داران گردشگرى ایران 
به شمار مى روند، با مبادى مرزى مشترك و جغرافیایى که 
آنها را در دل ایران و در مرز رفت وآمدهاى شمال به جنوب 
و برعکس قرار مى دهد، مصمم اند بــا اعالم نپذیرفتن 
میزبانى از گردشگران، از جان شــهروندان خود و دیگر 

شهرهاى کشور حراست کنند.  
گرچه این اقدام در ظاهر خالف تفاهمنامه اى به شــمار 
مى رود که با عنوان طالیه داران گردشــگرى ایران در 
19 بهمن ماه امضا شد، در حقیقت راهکارى براى مقابله 
با شیوع بیمارى  اســت که بر پیکر گردشگرى ضرباتى 

جبران ناپذیر وارد کرده است.
سه شهر شــیراز، اصفهان و یزد پس از سال ها پیگیرى 
طرح ایجاد مثلث گردشــگرى طالیى، تفاهمنامه اى در 
این زمینه منعقد کردند که براساس آن، قرار بود از نوروز 
99 با تدارك برنامه هاى مشترك، گردشگران را به این 
سه ضلع فرهنگى و تاریخى جذب کنند. این امر از آنجا 
اهمیت مى یابد که گردشگرى داخلى در وضع تحریم هاى 
بین المللى باعنــوان نجات بخش حوزه گردشــگرى و 
رونق بخش آن به دست اندرکاران این صنعت خونى تازه 

تزریق مى کند.
با این حال، با ورود مهمانى نادلپذیر و ناخوانده به کشور 
از حدود سه هفته پیش، زمینه آغاز این فعالیت در مثلث 
گردشگرى تازه به هم پیوندیافته از بین رفت، آن هم در 
نــوروزى خوش آب وهوا و پذیرنده و در پى آن، توســعه 
اقتصادى که پیش بینى مى شد فروردین و اردیبهشت  را به 
شروعى قدرتمندانه براى این تفاهم فرهنگى بدل کند، 

عمًال سوخت.
گرچه طالیه داران گردشگرى ایران از این رویداد ناگزیر، 
دل گیرند، بر آن شده اند با اتحادى که بر کاغذ به آن معنا 

بخشیده اند، به سدى بدل شوند براى جلوگیرى از ورود 
گردشگران تا در سایه آن رهایى از ویروس کووید 19 را 

زودتر عملى کنند.
بر این اساس، مرتضى جعفرى، رئیس سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شهردارى شــیراز از گردشگران و 
دوســتداران شــیراز، اصفهان و یزد درخواست کرد این 
سه شهر را از طریق گردشــگرى مجازى کشف کنند و 
اطالعاتشــان را افزایش دهند تا در اولویت فرصت سفر 
از میزبانى آنان بهره مند شوند و وقت مفیدترى را در این 
شهرها بگذرانند؛ همچنین از آنها خواست با توجه به پویش 
در خانه بمانیم، زمینه رسیدن به جامعه اى سالمت را فراهم 

کنند؛ درمقابل، این مثلث طالیــى در آینده زمینه ایجاد 
بسته هاى ســفر را با گزینه هاى جذاب براى هموطنان 

فراهم خواهد آورد.
رئیس سازمان فرهنگى، ورزشى و اجتماعى شهردارى 
اصفهان نیز عنوان کرد: انعقــاد تفاهمنامه طالیه داران 
گردشگرى ایران زمینه تسهیل  فرایندهاى گردشگرى 
را به ویژه براى گردشــگران داخلى فراهم آورده است و 
امید داشتیم و مفتخر مى بودیم اگر شرایط اجازه مى داد با 
کنش متقابل این سه جهان شهر بتوانیم میزبانان خوبى 

در نوروز باشیم. 
محمد عیدى افزود: برنامه هاى بسیار خوبى براى هدایت 

گردشگران در این سه شــهر تدارك دیده شده بود اما 
شوربختانه با شیوع ویروس نادیده کرونا باید به سالمت 
شــهروندان و گردشــگران بیش از پیش اعتنا کنیم؛ از 
همین رو، با توجه به شرایط موجود و احتمال شیوع بیشتر 
این ویروس موجب افزایش استرس شهروندان هر سه 
شهر شــده و در فراهم آوردن شــرایط میزبانى اختالل 
ایجاد کرده اســت، نمى توانیم میزبانى گردشگران را بر 

عهده بگیریم.
معاون فرهنگى شــهردار اصفهان اظهار کرد: هرگونه 
موضوعى که مقدمه تهدید گردشــگران و شهروندان را 
فراهم کند، اخالقاً این سه فرهنگ شهر را ناچار مى کند که 
میزبان هموطنان نباشند؛ زیرا اصلى ترین و بدیهى ترین 
امر حفظ سالمت مردم است. وى با اشاره به گزارش هاى 
حوزه هاى تخصصى درمانى و پزشکى، اظهار کرد: متولیان 
مثلث گردشــگرى شــیراز، اصفهان و یزد از هموطنان 
درخواست مى کنند زمان سفر خود را تغییر دهند تا بتوانیم 
اقدامات خوبى در حوزه تعاملى بین سه جهان شهر انجام 
دهیم. عیدى عنوان کرد: نیک آگاهیم که مخاطب پس 
از عبور از بحران، تشنه بازآفرینى خود است؛ از همین رو 

دوباره شرایط میزبانى را فراهم مى کنیم.
عباس مالزینلــى، رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى یزد نیز با بیان اینکه سه مقصد 
گردشگرى یزد، شیراز و اصفهان دلخواهان بسیارى دارد، 
گفت: ستادهاى مرتبط در این سه شهر، با تعطیلى تمامى 
هتل ها و اماکن عمومى و حتى بوستان هاى عمومى این 
پیام را به گردشــگران مى دهند که پذیراى آنان نیستند 
و پس از رفع این بحران ســعى خواهیم کرد برنامه هاى 
مشترکى را براى گردشگرانى که مى خواهند از ظرفیت 

این مثلث گردشگرى بهره گیرند، برگزار کنیم.

معاون ارزشیابى و نظارت سازمان سینمایى درباره تکلیف 
فیلم هاى اکران نوروزى توضیح داد: شرایطى که اکنون با 
آن مواجه هستیم، همه تصمیمات ما را به حالت تعلیق در 
آورده است و تا روشن شدن شرایط کلى کشور و بازگشتن 
به وضعیت عادى نمى توان دقیقاً گفت چه باید کرد. محمد 
مهدى طباطبایى نژاد افزود: شــیوع ویروس کرونا براى 
همه بخش هاى جامعه از جمله ســینما، بحرانى غیرقابل 
پیش بینى بوده اســت. در حال حاضر شرایطى که پیش 
آمده نیاز به تصمیم گیرى متناســب بــا زمان خودش را 
دارد. وى درباره امکان تعلیق اکران  نوروزى نیز بیان کرد: 
فیلم هایى در هفته اول اسفند اکران خود را شروع کرده و 
فیلم هایى نیز براى اکران نوروزى انتخاب شده بودند که 
نتوانستند اکران شــوند در نتیجه الزم است با همکارى 
صنوف ســینمایى اعم از ســینماداران، تهیه کنندگان و 
پخش کنندگان ســینمایى، پس از بازگشایى سینماها به 
جمع بندى جدید و مورد توافق اهالى سینما برسیم./1450

پس از مدت ها رســانه اى نشــدن ابتالى مسئوالن 
مازندران به ویروس کرونا و در حالى که ســه هفته از 
مقابله فشــرده با همکارى مردم براى کاهش شیوع 
این بیمارى در استان مى گذرد، از عصر روز چهارشنبه 
هفته گذشته با انتشار رسمى خبر ابتالى فرماندار سارى 
به این ویروس، اخبار سرایت این بیمارى به مسئوالن 

مازندران نیز سر باز کرد.
از زمانى که نخستین بار سى ام بهمن ماه با شناسایى دو 
فرد بیمار مشکوك در شهرستان بابل، رسیدن کرونا به 
مازندران رونمایى شد، تاکنون با وجود آنکه روزانه آمار 
ابتالى افراد عادى به این ویروس در استان از سوى دو 
دانشگاه علوم پزشکى مازندران و بابل در اختیار مردم 
قرار مى گرفت ولى آمار ابتالى مسئوالن که بسیارى 
از آنان در خط مقدم مقابله قرار داشتند اعم از مسئوالن 
استانى یا شهرستانى به صورت رسمى رسانه اى نشد 
اگر چه در فضاى غیررسمى حرف و حدیث ها زیاد بود.

اولین بار با اعالم ابتالى مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اســتان مازندران دکتر مجتبى اکبرى از سوى روابط 
عمومى جمعیت هالل احمر کشور، به صورت رسمى 
مشخص شد که یک مسئول مازندران به این بیمارى 
مبتال شد ولى در سطح استان تا پیش از اعالم رسمى 

خبر ابتالى عباسعلى رضایى فرماندار شهرستان سارى، 
هیچ خبرى منتشر نشده بود. روابط عمومى فرماندارى 
سارى عصر چهارشنبه پیش اعالم کرد که رضایى به 

کرونا مبتال شده و در قرنطینه خانگى به سر مى برد.
پیش از این در فضاى مجازى و به صورت غیررسمى 
ابتالى معاون آموزشى دانشگاه علوم پزشکى مازندران 
و رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکى مازندران و مدیر 
گروه بیمارى هاى عفونى که از پزشــکان حاذق این 
استان در بخش بیمارى هاى عفونى نیز است، منتشر 
شــده بود که تاکنون از ســوى هیچیک از مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشــکى مازندران این اخبار تأیید و یا 

تکذیب نشده است.
همچنین از مدیران کل ستادى استاندارى مازندران هم 
ابتالى مدیرکل پدافند غیرعامل استاندارى مازندران 

نیز منتشر شد.

                                            تردید ها نسبت به آمار مبتالیان و 
فوتى هاى ویروس کرونا شدت گرفته است. آمار هاى 
روزانه وزارت بهداشت از هیچ الگویى پیروى نمى کند 
بنابراین مشخص نیست آیا عملکرد دولت مثبت بوده 
یا باید در اقدامات خود تجدید نظر جدى کنند. منتقدان 
مى گویند فقط چهره هاى مشــهورى کــه درگیر این 
بیمارى شــده اند، بیش از 20 نفر هستند پس چگونه 
مى شــود این آمار براى کل مردم چهارصد پانصد نفر 

باشد؟
برخى نمایندگان مجلس در اســتان هاى مختلف به 
آمارهاى وزارت بهداشــت تردید کرده اند؛ جعفرزاده 
ایمن آبادى مى گوید میزان مرگ و میر در گیالن آنقدر 
باالست که قبرســتان ها جا ندارند. در قم، امیرآبادى 
فراهانى گفته بود روزانه ده نفر در قم بر اثر ابتال به کرونا 
از دنیا مى روند. حریرچى، معاون وزیر بهداشت به آمار 
تشــکیک کرد و چند روز بعد خود او درگیر کرونا شد و 
به قرنطینه رفت. سخنگوى وزارت بهداشت در واکنش 
به تردیدها نســبت به آمار روزانه این وزارتخانه گفته 

بود «اصرارى نداریم کسى آمارهایمان را قبول کند».
فرماندار کاشــان به صراحت از حضور 88 فوتى کرونا 

در شهر کاشــان صحبت مى کند، اما تعداد کشته هاى 
اصفهان بســیار کمتر از این عدد عنوان شــده است. 
کیانوش جهانپور آمار فرماندار کاشان را تکذیب مى کند. 
نماینده ویژه وزیر بهداشــت در گیالن مى گوید 200 
نفر بخاطر ابتال به کرونا درگذشــته اند اما لحظاتى بعد 
سخنان خود را اصالح مى کند و مى گوید منظور او تمام 

فوتى ها بوده، نه فوتى ها بخاطر ابتال به کرونا.
یکى از عجایب آمار وزارت بهداشت، مربوط به روز یک 
شنبه هفته پیش  بود که در خراســان جنوبى، 44 نفر 

مبتال وجود داشته، اما ناگهان روز دوشنبه، یعنى فرداى 
آن، آمار مبتالیان 37 نفر اعالم شــده است! در مورد 
دیگر در استان کرمان، روز یک شنبه 41 مبتال به کرونا 
وجود داشته و آمار مبتالیان در روز دوشنبه 36 نفر شده 

است؛ یعنى پنج نفر از مبتالیان کم شده است!
روز سه شنبه در استان مازندران 253 نفر به کرونا مبتال 
شدند و تعداد مبتالیان به این بیمارى در این استان به 
886 نفر رسید که باعث شده تعداد مبتالیان به کرونا در 
مازندران در رتبه دوم قرار بگیرد. عجیب بودن آمار ها از 
این جهت است که تا روز هاى گذشته افرادى که روزانه 
مبتال مى شدند، 20 نفر یا 30 نفر بودند، اما به ناگاه در 

یک روز گفته شد 253 نفر اضافه شده است.
نمودار هاى طبیعــى عمومًا از رونــد منظمى پیروى 
مى کنند و مثًال روندى افزایشــى دارند و بعد از مدتى 
که اقدامات بهداشتى و پیشــگیرانه صورت مى گیرد، 
روند کاهشــى خود را آغاز مى کنند و از سرعت شیوع 
آنها کاسته مى شود. اما آمار هاى ایران در هفته گذشته 
هیچ کدام این دو روند را نشان نمى دهند؛ یعنى یک روز 
کاهش و روز دیگر افزایش و این کاهش و افزایش هیچ 

ارتباط معنادارى با هم ندارند./1439

شیراز، یزد و اصفهان: نوروز امسال مسافر نمى پذیریم 

کرونا، طرح «مثلث گردشگرى طالیى»
 را به اغما برد

تکلیف اکران نوروزى فیلم ها 
چه مى شود؟

طى مراسمى با حضور شریعتمدارى وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى، ساالرى مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى، للـه 
گانى مدیرعامل بانک رفاه کارگران و رضاخواه مدیرعامل 
شرکت رایتل، باشــگاه مستمرى بگیران ســازمان تأمین 

اجتماعى رونمایى شد و رسماً به بهره بردارى رسید. 
پس از اجراى طرح هاى موفقیت آمیز کاراکارت و برداشت 
تجمعى اقســاط توســط بانک رفاه، در این طــرح تمامى 
بازنشستگان ســازمان تأمین اجتماعى که حقوق مستمرى 
خود را از بانک رفاه دریافت مى کنند مى توانند به پشــتوانه 
اعتبارشان نزد ســازمان تأمین اجتماعى و بانک رفاه بدون 
نیاز به هرگونه ضامن چک یا سفته کاالهاى مورد نیاز خود را 
به صورت اقساطى از فروشگاه هاى طرف قرارداد در سراسر 
کشور خریدارى کنند. مستمرى بگیران مى توانند با عضویت 
در باشگاه مستمرى بگیران سازمان تأمین اجتماعى و تکمیل 
فرم مربوطه از طریق سایت اینترنتى club.tamin.ir به 
صورت غیرحضورى از مزایاى این طرح بهره مند شوند./1447

افتتاح باشگاه مستمرى بگیران 
سازمان  تأمین اجتماعى

فرماندار سارى کرونا گرفت

آمار فوتى هاى کرونا چقدر واقعى است؟
  رویداد 24|
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برق رسانى به 
مجموعه 106 واحدى گلشن

با حضور مهنـدس توبه یانـى، معاونـت برنامه ریزى 
شرکت توزیع برق استان اصفهان و مهندس غالمى، 
معاون عمرانى استاندار اصفهان و فرماندار شهرستان 
دهاقان و مسـئولین، طرح برق رسـانى بـه مجموعه 
106 واحدى شهر گلشن آغاز شد. پس از این مراسم، 
معاونت برنامه ریزى شرکت توزیع برق استان اصفهان 
به همراه شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر گلشن 
در منطقـه کارگاهى حضـور یافتـه و پیرامون اصالح 
شـبکه و برق رسـانى به متقاضیان جدید تصمیماتى 
اتخاذ شـد. سـپس از چند واحـد کارگاهـى بازدید به 

عمل آمد.

شستشوى مخازن ذخیره  آب 
عملیات شستشوى مخازن ذخیره  آب در منطقه تیران 
و کرون بـا موفقیت به پایان رسـید. به گفتـه قنبرى، 
رئیس واحد بهـره بردارى آبفا منطقه تیـران و کرون، 
طى این عملیات کلیه مخازن واقع در شهرهاى تیران، 
رضوانشـهر و عسـگران با ظرفیت 9000 متر مکعب 
شستشـو و ضد عفونى شد. گفتنى اسـت این اقدام  با 
هدف بهبـود وضعیـت کیفى و بهداشـت آب شـرب 

شهروندان انجام شد.

تولید مواد ضدعفونى کننده 
 سرپرسـت دانشـگاه آزاد اسـالمى شـهرضا از تولید 
مـواد ضدعفونى کننده دسـت و سـطوح در این واحد 
دانشگاهى خبر داد. عبدالرضا باقى اظهار کرد: دانشگاه 
آزاد اسـالمى واحد شـهرضا همزمـان با آغـاز مبارزه 
ملى با ویروس کرونا، با اسـتفاده از تـوان علمى یکى 
از شـرکت هاى دانش بنیان خـود اقدام بـه تولید مواد 
ضدعفونى کننـده دسـت و سـطوح براسـاس آخرین 

دستاوردهاى مقاالت علمى و بین المللى کرده است.

افزایش ترددهاى درون 
شهرى 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان از افزایش ترددهاى 
درون شهرى در استان اصفهان على رغم هشدارهاى 
وزارت بهداشت در خصوص خارج نشدن شهروندان از 
منزل به دلیل شـیوع بیمارى کرونا خبر داد. سرهنگ 
محمدرضا محمدى با تأکید بر اینکه در شرایط بحرانى 
فعلى از مردم توقع همکارى بیشـتر داریـم، گفت: دو 
هفته گذشـته به میزان قابل توجهى از تـردد در معابر 

درون شهرى استان اصفهان کاسته شده بود.

بخشش یک ماه اجاره
خّیر سمیرمى در اقدامى خداپسندانه اجاره بهاى یک 
ماه 30 مغازه خود را در خیابان فلسطین شهر سمیرم به 
مغازه داران بخشید. ناصر ستوده دلیل این کار خود را 
کسادى بازار، رونق نداشـتن کسب و کار و حضور کم 
مردم در شهر به دلیل شیوع ویروس کرونا اعالم کرد.

ضدعفونى منارجنبان و 
آتشگاه 

مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان گفت: شهردارى این 
منطقه براى مدیریت مقابله با بحـران کرونا به حالت 
آماده باش درآمده است. سـیدعباس روحانى تصریح 
کرد: از روزهاى گذشـته محوطه عمـارت منارجنبان 
و کوه آتشگاه نیز توسط نیروهاى شهردارى منطقه 9 

ضدعفونى و گندزدایى شده است.

80 درصد، تعطیل
دبیر کانـون انجمن صنفى شـرکت هاى حمل و نقل 
اصفهان گفت:حدود 80 درصد از سرویس هاى حمل 
و نقل برون شـهرى عمـًال تعطیل بـوده و 20 درصد 
باقیمانده نیز تنها با 10 تا 20 درصد از ظرفیت خود به 
فعالیت مشغول هسـتند. رضا همامى اظهار کرد:  20 
درصد باقیمانده نیز تنها با 10 تـا 20 درصد از ظرفیت 

خود به فعالیت مشغول هستند.

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
باید از استاندار اصفهان در حد اختیاراتى که قانون براى او 

معین کرده انتظار داشته باشیم.
حیدرعلى عابدى در گفتگو با «ایمنا» پیرامون قرنطینه 
کردن اصفهان در پى شــیوع ویروس کرونا اظهار کرد: 
استاندار اصفهان در جلسه ســتاد استانى مبارزه با شیوع 
کرونا تأکید کرد که قرنطینه کردن اصفهان از اختیارات او 
نیست اما در نامه اى به ستاد ملى مبارزه با کرونا بر مبحث 
قرنطینه اصفهان و حتى کاشان تأکید کرده است. باید از 
استاندار اصفهان در حد اختیاراتى که قانون براى او تعیین 
کرده انتظار داشته باشــیم. وى افزود: قرنطینه بهترین 

روش جلوگیرى از گسترش شیوع این ویروس است اما 
براى اجراى آن باید امکانپذیر بودن روش هاى دیگر نیز 
در نظر گرفته شود. میان مطلوب ترین و امکانپذیرترین 
روش، تفاوت وجود دارد. یک شهر در صورتى قرنطینه 
کامل مى شود که سازمان تأمین رفاه اجتماعى مایحتاج 
شهروندان را تأمین کند و در منازل تحویل دهد. همچنین 
سیستم سالمت با رجوع به منازل شهروندان آنها را معاینه 
کند. الزمه قرنطینه شــهر وجود یک سیستم انتظامى 
کنترلى براى جلوگیرى از خروج شــهروندان اســت. 
برقرارى این وضعیت در شــهرها جزو  حوزه اختیارات 

مجلس شوراى اسالمى است.

مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن غرس یک اصله نهال در 
این شرکت، بر اهمیت فضاى سبز و نقش آن در سالمت 

محیط کار و محیط زیست تأکید کرد.
عظیمیان گفت: امروزه رعایت دستـورالعمل هاى زیست 
محیطى یکى از مهمترین دســتورالعمل هاى هر بنگاه 
اقتصادى و کارخانه تولیدى اســت و در واقع دیگر یک 
اقدام نمایشى نیست، بلکه یک الزام بسیار مهم است. این 
امر از ابتدا تاکنون در فوالد مبارکه نه فقط به عنوان یک 
الزام بلکه در مقام یک مسئولیت اجتماعى خطیر ملى و 

همتراز با استانداردهاى جهانى مدنظر بوده و هست.
وى با اشاره به وجود بیش از 1600 هکتار فضاى سبز در 

فوالد مبارکه که بیش از 95 درصد آن به روش قطره اى 
آبیارى مى شود، تصریح کرد: تالش شده آب مورد نیاز 
این میزان فضاى ســبز را از محل تصفیه و بازچرخانى 
پساب انسانى و صنعتى کارخانه و بدون هیچ برداشت آب 

اضافى از زاینده رود تأمین کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: با توجه به اینکه در 
تابلوى اهداف ساالنه شرکت، رعایت دستورالعمل هاى 
زیست محیطى یکى از ارکان و اهداف ثابت شرکت است، 
همواره ســرمایه گذارى ه اى قابل توجهى براى انجام 
پژوهش ها و اجراى پروژه هــاى متنوع تر در این زمینه 

انجام شده و مى شود.

رویکرد فوالد مبارکه به 
الزامات زیست محیطى

قرنطینه اصفهان از اختیارات 
استاندار نیست

مسئول برنامه بهداشــت محیط بیمارستان هاى استان 
اصفهان درباره نحوه مدیریت پسماندهاى کرونایى در این 

استان توضیح داد.
احمد شــماعى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: بر اساس 
پروتکل ها وزارت بهداشــت و طبق این ماده قانونى در 
شرایط اپیدمى (همه گیرى) و خاص معیارهاى مدیریت 
پسماند بیمارستانى تغییر مى کند. وى افزود: تغییر معیار 
براى بیمارستان هایى که براى پذیرش بیماران کرونا تعیین 
شده اند و همچنین بیمارســتان هایى که در شهرستان ها 
بخشــى را براى بیماران کرونایى تخصیــص داده اند، 
اعمال مى شود و بر اساس این دستورالعمل قانونى همه 
پسماندهاى بیمارستانى عفونى تلقى مى شود؛ در شرایط 

اپیدمى پسماند عادى بیمارستانى وجود ندارد.
مسئول برنامه بهداشــت محیط بیمارستان هاى استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: پســماندهاى عفونى طبق 

ضوابط و روش هاى مدیریت اجرایى پسماندهاى پزشکى 
تفکیک، بسته بندى، برچسب گذارى و جمع آورى مى شود 
و پس از بى خطرسازى در دستگاه هاى اتوکالو موجود در 

بیمارستان ها به محل دفن پسماند منتقل مى شود.
شماعى با بیان اینکه همه بیمارستان هاى استان اصفهان 
دستگاه بى خطر ساز (اتوکالو) دارند، گفت: روش هاى بى 
خطر سازى پسماندهاى عفونى متفاوت است که یکى از 
این روش ها حرارت مرطوب یا اتوکالو محسوب مى شود 
که در بیمارستان هاى استان این روش مورد استفاده قرار 
مى گیرد ولى ممکن است در ســایر استان ها روش هاى 
دیگرى دنبال شود. وى در پاسخ به اینکه چرا نمى توان از 
روش زباله سوز براى امحاى پسماندهاى کرونایى استفاده 
کرد؟ اظهار کرد: پس از تصویب و ابالغ ضوابط مدیریت 
اجرایى پسماند در سال 86، روش زباله سوز در داخل شهرها 
ممنوع شد، اما اگر زباله سوزى در خارج از شهر و با دماى 

مناسب کوره ها و مجوزهاى زیست محیطى انجام شود 
مى توان از این روش استفاده کرد.

مسئول برنامه بهداشــت محیط بیمارستان هاى استان 
اصفهان افزود: روش زباله ســوز در حال حاضر در کشور 
براى پسماند عفونى و به ویژه پسماندهاى کرونایى استفاده 
نمى شــود و همه بیمارستان ها از سیســتم هاى حرارت 

مرطوبى اتوکالو استفاده مى کنند.
هم اکنون چهار بیمارستان عیســى ابن مریم(ع) ، امین، 
خورشید و غرضى بیماران مبتال به کووید 19 را در شهر 
اصفهــان پذیرش مى کننــد. به گفته محمــد صادقى، 
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان، 
روزانه بین 15 تا 16 ُتن پســماند عفونى و بیمارستانى از 
کلینیک ها، مطب پزشکان و بیمارستان هاى شهر اصفهان 
جمع آورى مى شود که وارد کارخانه پردازش نمى شود و در 

سایت سجزى اصولى دفن مى شود.

سرنوشت پسماندهاى کرونایى 
در اصفهان  از سه بیمارستان سازمان تأمین اجتماعى در استان 

اصفهان دو بیمارستان مرجع بســترى و نگهدارى 
بیماران مشکوك و مبتال به کرونا هستند تا این نهاد 
نیز در کنار دانشــگاه علوم پزشکى دغدغه شکست 
شــیوع ویروس کرونا حداقل در اســتان اصفهان را 

داشته باشد.
مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 
در گفتگو بــا «ایمنا» مــى گوید: ســازمان تأمین 
اجتماعى اســتان اصفهان مجموعًا سه بیمارستان 
دارد که از این تعداد دو بیمارستان غرضى در اصفهان 
و فاطمه زهــرا (س) نجف آباد مســئولیت پذیرش 
بیماران مشــکوك و مبتال بــه کرونــا را بر عهده 
دارند و بیمارستان شــریعتى براى پذیرش بیماران 

غیرکرونایى اختصاص یافته است.
به گفته علــى اعتصام پور، در حــال حاضر ظرفیت 
پذیرش بیمــاران مبتال بــه کرونا در بیمارســتان 
غرضى تکمیل شده و دلیل آن ارجاع باالى بیماران 

مبتال و مشکوك به آن بوده اســت، اما بیمارستان 
فاطمه زهــرا  (س) نجف آباد تا ایــن لحظه تنها 30 
بیمار را پذیرش کرده اســت؛ جــداى از این موارد، 
تأمین اجتماعى 25 پلى کلینیک و درمانگاه شــبانه 
روزى در اختیار دارد و در کنار آن تمام پزشــک هاى 
عمومى، متخصصین ریه و متخصصین بیمارى هاى 
عفونى به عنوان خــط دوم آمادگى پذیرش بیمار در 
صورت ارجاع را داراســت. وى افزود: در حال حاضر 
تأمین اجتماعى در دو بیمارســتان خــود 190 بیمار 
بســترى مشــکوك به کرونا دارد که احتمال دارد 
تست برخى مثبت شــود، اما اعالم رسمى آمار تعداد 
مبتالیان اســتان اصفهان بر عهده علوم پزشــکى

 است.
اعتصام پور تصریح کرد: در حال حاضر در کادر درمانى 
بیمارستان هاى تأمین اجتماعى اصفهان سه مبتالى 
قطعى به کرونا وجود دارد که تحت مراقبت هاى ویژه 

و قرنطینه هستند.

مرحله سوم ثبت نام طرح اقدام ملى و تولید مسکن در استان 
اصفهان براى شــهرهاى جدید بهارســتان، فوالدشهر و 

مجلسى انجام شد.
معاون بازآفرینى و مسکن اداره کل راه و شهرسازى اصفهان 
گفت: در این مرحله، ساکنان شهرستان اصفهان براى شهر 
بهارستان، ســاکنان پنج شهرســتان فالورجان، لنجان، 
خمینى شــهر، نجف آباد و اصفهان براى شهر فوالدشهر 
و ساکنان سراســر استان براى شــهر مجلسى مى توانند 

ثبت نام کردند.
ایمان طاهر افزود:  با بیان اینکه با این کار، فرصت برابر به 
همه براى ثبت نام داده شده، خاطرنشان کرد: متقاضیان، 

پس از ریشــه کن شــدن بیمارى کرونا و با اطالع رسانى 
قبلى مى توانند اقدام به ثبت نام نهایى کنند. وى با اشــاره 
به اینکه در مرحله نخســت حدود 22 هزار نفر و در مرحله 
دوم حدود 33 هزار نفر در استان اصفهان براى طرح اقدام 
ملى ثبت نام کردند، اضافه کــرد:  از بین متقاضیانى که در 
مرحله نخست ثبت نام کردند حدود 57 درصد واجد شرایط 
بودند. در قالب طرح اقدام ملى مسکن قرار است 400 هزار 
واحد مسکونى در کشور ساخته شود که از این تعداد 200 
هزار واحد مسکونى در شهرهاى جدید، صد هزار واحد در 
بافت هاى فرسوده شــهرى و صد هزار واحد در شهرهاى 

کوچک ساخته مى شود.

ویروس کرونــا در روزهایى که در کشــور به ویژه 
دیار نصف جهان در حال گســترش اســت در این 
بین برخى بــا گرانفروشــى کاالهاى بهداشــتى 
مورد نیاز مردم و واســطه گرى، قیمــت این اقالم 
را حتى گاهى تا شــش برابر قیمــت واقعى افزایش 

داده اند.
گزارش هاى میدانى حکایت از واسطه گرى این اقالم 
ضرورى و افزایش صعودى قیمت آنها دارد، در چند 
روز اخیر به طور مثال الکل اتانول که گاهى پیش از 
این با قیمت 15 تا 30 هزار تومان فروخته مى شد در 
برخى نقاط اصفهان اکنــون لیترى صد هزار تومان 

فروخته مى شود.
به گزارش «ایرنا»، مردم این روزها به شدت به دنبال 
خرید مواد ضدعفونى کننده هستند ولى محلول هاى 
500 میلى لیترى ضدعفونى دســت کــه در ابتداى 
شیوع کرونا مبلغى در حدود 40 هزار تومان داشته این 

روزها 120 هزار تومان و به صورت محدود و رفاقتى 
در اصفهان به فروش مى رسد. مواد ضدعفونى کننده 
دست همراه با گلیســیرین نیز این روزها در حجم 4 
لیتر 400 هزار تومــان و 20 لیتر دو میلیون تومان به 

ادارات و اشخاص فروخته مى شود.
هر بسته 50 جفتى دستکش التکس نیز که پیش از 
این قیمتى حدود 15 هزار تومانى داشته است با قیمت 

50 هزار تومان خریدارى مى شود. 
اگــر در زمینه قیمت ماســک هــم جویا باشــید 
ماســک هاى پارچه اى به قیمت هاى 9 تا 12 هزار 
تومان در سطح داروخانه ها و لوازم پزشکى ها یافت 
مى شود ولى ماســک یکبار مصرف و n۹۵ همچنان 
کمیاب است ولى اگر با آشنابازى بتوانید ماسک هاى 
جراحى تهیه کنید باید بســته 50 عــددى آن را 75 
هزار تومان و صد تایى را 150 هزار تومان خریدارى 

کنید.

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان از 
ورود سامانه ناپایدار ضعیف به این استان از امروز شنبه 
خبر داد و گفت: بارش پراکنده برف و باران، رگبار و رعد 
و برق، کاهش محسوس دما، وزش باد شدید و خیزش 
گرد و خاك محلى سراســر اســتان اصفهان را تا روز 

دوشنبه فرا مى گیرد.

زهرا سیدان اظهار کرد:  بارش هاى پراکنده و سبک برف 
و باران در مناطق غرب و جنوب استان از بعد از ظهر شنبه 
آغاز مى شود و روز یک  شنبه بارش هاى رگبارى و رعد و 
برق بسیارى از مناطق استان از جمله مناطق مرکزى و 
کالنشهر اصفهان را فرامى گیرد و با خروج سامانه ناپایدار 

از دوشنبه افت محسوس دما خواهیم داشت.

ابتالى 3 نفر از کادر درمانى تأمین اجتماعى 
اصفهان به کرونا

مرحله سوم ثبت نام طرح اقدام ملى مسکن انجام شد

گشتى در بازار اقالم بهداشتى و 
پیشگیرى از کرونا 

رگبار، رعد و برق و خیزش گرد و خاك 

مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشــاورزى شــهردارى اصفهان گفت: 
ایجاد منطقه صنفى فروشــندگان سنگ با هدف انتقال 
سنگفروشى هاى سطح شهر با اولویت واحدهاى جاده 

بعثت در دستور کار قرار گرفته است.
محمد مجیرى اظهار کرد: براى اجــراى پروژه منطقه 
صنفى فروشندگان سنگ، زمینى به وسعت 14/7 هکتار 
در ابتداى جاده حبیب آباد آماده سازى شده و در این راستا 
با بخشدارى حبیب آباد و اتحادیه صنفى مذاکراتى شده و 
در حال دریافت مجوزهاى الزم هستیم تا پس از اجراى 
این پروژه بالغ بر 270 واحد صنفى سنگفروشى خرد در 

آن استقرار یابند.
مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شــهردارى اصفهان با اشاره به 

برنامه ریزى براى انتقال کارگاه هاى صنایع دستى اطراف 
میدان نقش جهان، تصریح کــرد: در صدد احداث یک 
ناحیه صنفى تولید و عرضه صنایع دستى اصفهان رو به 
روى بازار گل و گیاه ارغوان در زمینى به وســعت حدود 
67 هکتار هســتیم که 15 هکتار آن قابلیت احداث دارد 
و مابقى به صورت مجموعه هاى فرهنگى و تفرجگاهى 
قابلیت بهره بردارى دارد، البته زمین در تملک شهردارى 
اصفهان و پروژه در حال مطالعه اســت. وى با اشاره به 
ســاماندهى صنف پزشکان و مشــاغل وابسته، گفت: 
پروژه مجتمع هاى صنفى پزشــکان و مشاغل وابسته 
براى احداث مجتمع هــاى جدید و انتقــال واحدهاى 
پزشــکى موجود در خیابان هاى آمادگاه، شمس آبادى، 
هشت بهشت غربى و محتشم کاشانى به منظور کاهش 
بار ترافیکى، دسترســى عادالنه به خدمات پزشــکى و 

ساماندهى این مشاغل است.
مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
مطالعات و بررســى مکانیابى زمین هاى متناسب پروژه 
مجتمع هاى صنفى پزشــکان و مشاغل وابسته در حال 
انجام است، گفت: کمیته هاى فنى بین سازمان ساماندهى 
مشاغل شهرى شهردارى، نظام پزشکى و معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکى تشکیل شده و از ابتداى سال 99 
در سه نقطه شــهر عملیات اجرایى احداث مجتمع هاى 

صنفى پزشکان را آغاز خواهیم کرد.
وى خاطرنشان کرد: در شهرك شهید کشورى، خیابان 
زینبیه روبه روى حرم زینبیه و زمین دیگرى در خیابان 
امام خمینى (ره) جانمایى شده تا با همکارى سازمان نظام 
پزشکى آنها را به عنوان مطب پزشکان آماده سازى کنیم.

برنامه هاى جدید براى صنف فروشندگان سنگ، کارگاه هاى صنایع دستى و مجتمع هاى صنفى پزشکان

ساماندهى 3 صنف در اصفهان
برنامه رادیویــى «چتر ارتبــاط» در روزهاى فرد با 
حضــور مدیران و کارشناســان مخابــرات منطقه 
اصفهان در راســتاى آگاهى بخشى و اطالع رسانى 
بیشــتر براى همشــهریان تهیه و پخش مى شود. 
ســامانه تلفنى 3636 برنامه رادیویى «چتر ارتباط» 

نیز به صورت شبانه روزى آماده 
دریافت نظرات، پیشنهادات 

و سئواالت است.  
به گزارش اداره روابط 
عمومــى مخابــرات 
منطقه اصفهان، مجید 
باطنى منش، کارشناس 
امور مشــترکین تلفن 
ثابت در برنامه رادیویى 

«چتر ارتباط» در پاسخ به 
سئوال یکى از مشــتریان در 

خصوص نحوه فعالســازى سرویس 
انتقــال مکالمه تلفــن ثابت بیان کرد: مشــترکین 
مى توانند از طریق مراجعه به ســایت مخابرات به 
آدرس TCI.IR و یــا مراجعه حضــورى به یکى از 
دفاتر خدماتى در سطح شهر نســبت به فعالسازى 

این سرویس بر روى خط تلفن ثابت خود اقدام کنند .
باطنى منش افزود: پس از فعال ســازى ســرویس، 
مشــترکین مى توانند با وارد کردن کد دســتورى  
( # شماره مقصد *21* ) ســرویس انتقال مکالمه 
را بر روى  شــماره تلفن مد نظر خــود فعال نمایند 
و جهت غیر فعال ســازى آن کد 
دستورى  (#۲۱# ) از طریق 
همان شــماره تلفن ثابت 

اقدام نماید.
وى ادامه داد: مشترکین در 
صورت تمایل در دو حالت 
زیر نسبت به فعال سازى 
ســرویس انتقال مکالمه 

( دایورت ) اقدام نمایند: 
انتقــال   : اول  حالــت 
مکالمــه در صــورت اشــغال 
بودن خــط از طریــق کد دســتورى 
( # شماره مقصد *60* ) و غیر فعال کرد ن آن ( #۶۰# )  
حالت دوم : عدم پاسخگویى تلفن ثابت از طریق کد 
دستورى ( # شماره مقصد *61* ) و غیر فعال کردن 

آن ( #۶۱# )

انتقال مکالمه تلفن ثابت به روایت سامانه 3636



0404فرهنگفرهنگ 3721شنبه  24 اسفند  ماه   1398 سال شانزدهم

سال 2011 تقریبًا دو سال پس از شیوع بیمارى آنفلوآنزاى 
خوکى، «استیون سودربرگ»، فیلمى را به سینماى جهان 

معرفى کرد که این روزها دوباره پربازدید شده است.
«شیوع » نام این فیلم است. فیلمى درباره بیمارى آن  هم از 
نوع همه گیر که مردمان بسیارى را به کام مرگ مى کشاند. 
در روزهاى یکه تازى کرونا در اخبار رسمى و غیررسمى، این 
فیلم پربازیگر که در 15 دقیقه نخست آن ستاره اى به شهرت 
«گوئینت پالترو» از دور خارج مى شود، مخاطبان بسیارى 

پیدا کرده است.
این فیلم پرستاره با بازى «مت دیمن»، «کیت وینسلت»، 
«جود الو»، «الرنس فیشبرن»، «گوئینت پالترو» و البته 
«ماریون کوتیار» تا پیش از شــیوع کرونا در فهرست آثار 
استودیوى هالیوودى «وارنر» در رتبه 270 پربازدیدها بود، 
حاال به لطف موضوع مرتبطش پس از «هرى پاتر» دومین 

اثر پربازدید فهرست شده است!
استیون سودربرگ سال 2011 تحت تأثیر بیمارهاى فراگیر 
اوایل قرن بیست و یک، مثل ســارس و آنفلوآنزاى خوکى 
به فکر ســاخت این فیلم افتاده بود و بر خالف بسیارى از 
فیلم هاى ســطح پایین این ژانر به خوبى زوایاى گوناگون 
یک فراگیرى خطرناك را در جبهه هاى متفاوت به تصویر 

کشیده بود.
بازدید «شــیوع» در پلتفرم هاى آنالیــن پخش فیلم مثل 
«آمــازون» و «آى تیونز» هم در چند وقت اخیر رشــدى 
انفجارى داشــته و به یکى از عناویــن داغ و مورد عالقه 
مخاطبان تبدیل شده است. این جذابیت به حدى زیاد شده 
است که حتى «برى جنکینز»، نویسنده و کارگردان برنده 
جایزه اسکار را به سمت تماشاى دوباره فیلم کشانده است. 
او هم با شیوع کرونا دوباره مشتاق تماشاى اثر تحسین شده 
سودربرگ شد و همراه با «لولو وانگ»، کارگردان فیلم نامزد 

اسکار «وداع» به تماشایش نشست.
جنکینز در این باره مى گوید: «خیلى کنجکاو بودم تا بدانم 
فیلم چقدر با آنچه این روزها اتفاق مى افتد، در یک راســتا 
قرار دارد. شــوکه کننده بود. انگار مستندى را نگاه مى کنم 
که ستاره هاى مشهور ســینما در آن نقش افراد حقیقى را 

بازى کرده اند.»
در فیلم ســودربرگ ویروســى که مردم را بیمار مى کند، 
MEV-1 نام دارد و خیلى راحت از فــردى به فرد دیگر 
منتقل مى شــود. آن ویروس هم نخستین بار در شرق آسیا 
سر و کله اش پیدا مى شود و از نشانه هاى بروزش سرفه هاى 
شدید است. مثل اغلب ویروس هایى که باعث بیمارى هاى 

تنفسى مى شوند. تا اینجاى داستان شباهت هاى فراوانى با 
ویروس کووید 19 یا کروناى جدید دارد اما تفاوت  در میزان 
کشندگى ویروس اســت. ویروس خیالى فیلم «شیوع»  در 

سراسر جهان میلیون ها نفر را به کام مرگ مى کشاند.
توصیه هایى که این روزها درباره پرهیز از حضور در تجمعات، 
حفظ فاصله و... مى شنویم، بارها و بارها در طول نمایش فیلم 
به گوش مى رسد. یکى از نکات قوت فیلم نمایش تأثیرگذار 
تالش پزشکان و پرستاران در صف نخست مبارزه با بیمارى 
و در کنار آن تالش بى وقفه پژوهشگران در آزمایشگاه هاست. 
نقش یکى از این پزشکان را که در نهایت جانش را در این راه 
فدا مى کند، «کیت وینسلت»، بازیگر سرشناس بازى مى کند. 
در نهایت هم قهرمانان فیلم آنها هستند و کسانى که با یافتن 

واکسن فاجعه را کنترل مى کنند.
فیلم، ترس، هرج و مرج و زشتى هاى حاصل از آن را به تصویر 
مى کشد. بیش از آن با به تصویر کشیدن وبالگ نویسى که در 
این هیاهو با انتشار روایت ها و اطالعات نادرست در پى پول 

در آوردن از ترس و رنج مردم مى رود، موفق است.
«جود ال»، بازیگر سرشناسى اســت که براى بازى در این 
نقش انتخاب شده است و به دروغ از تأثیرات یک گیاه براى 
درمان بیمارى ناشى از ویروس دروغ پراکنى مى کند و پول 

هنگفتى به جیب مى زند. مجله «وکس» براى فهم دقیق 
چگونگى نشر اطالعات نادرست و گمراه کننده، تماشاى این 
فیلم را پیشنهاد مى کند. «اسکات زد برنز»، نویسنده فیلمنامه 
«شــیوع» هم در این باره به «نیویورك تایمز» مى گوید: 
«پخش اطالعات گمراه کننده به همان اندازه شــیوع یک 

ویروس، خطرناك است.»
 در روزهاى شــیوع کرونا هــم از این دســت اطالعات 
گمراه کننده زیــاد به گوش مى رســد. از تأثیر روغن فالن 
داروى گیاهى بگیر، تا خــوردن گرمیجات و حتى در برخى 

موارد ادعاى غیرکارشناسانه درباره داشتن داروى آن در حالى 
که مراجع رسمى بهداشتى کشور، چیزى دیگر مى گویند. 

البته ناگفته نماند که به ادعاى نویسنده فیلمنامه «شیوع» 
اطالعات گمراه کننده اى که جود ال در فیلم مى دهد، حتى در 
واقعیت امروز برخى را به دام مى اندازد. او به «نیویورك تایمز» 
مى گوید، اخیراً استیون سودربرگ لینک مطلبى را برایش 
فرستاده است که بر اساس آن فروش نوعى گیاه دارویى که 
به داروى گیاهى موجود در فیلم شبیه است، افزایش یافته 
است! تهیه کننده فیلم «شیوع» درباره ساخت فیلم نظر جالبى 

دارد. به باور او این فیلم براى ترساندن مردم ساخته نشده بود، 
بلکه براى تلنگر زدن به کسانى بود که کارى از دستشان در 

این باره برمى آید تا دست به کار شوند.
«مایکل شمبرگ» حتى تماشاى فیلم را مایه تسلى مى داند 
و در این باره مى گوید: «در فیلم ویروس بسیار مرگبارتر به 
تصویر کشیده مى شود اما در نهایت مى بینیم که درمان آن 
پیدا مى شود و انسان است که پیروز مى شود. اگر ترسناك 
است، براى این است که مردم را به احتیاط کردن فرابخواند 
و زیرساخت ها را به سمت رفتار درست هدایت کند.»/1434

روایتى از زیر و بم «شیوع»، اثر تحسین برانگیز «استیون سودربرگ»

کرونا چگونه فیلم قدیمى را 
پربازدید کرد

«تام هنکس»، ستاره سرشناس سینماى 
جهان و همسرش «ریتا ویلسون» که هر 
دو 63 ساله هســتند به ویروس کروناى 
جدید مبتال شــده اند. بازیگر «فارست 
گامپ» در استرالیا به این ویروس مبتال 

شده است.
ایــن بازیگــر برنــده اســکار برخى از 
ماندگارترین فیلم هاى ســینماى جهان 
در فضاى مجازى این خبر را اعالم کرده 
است. او که همراه همسرش به استرالیا 

سفر کرده است، مى گوید: «احساس خستگى و کمى درد داشتیم، انگار که سرما خورده 
باشیم. ریتا کمى تب و گاهى لرز هم داشــت. براى اینکه کار درست را در این روزها 
انجام داده باشیم، براى ویروس کروناى جدید آزمایش دادیم که نتیجه آن مثبت شد.»

او گفته طبق پروتکل درمانى پیش مى روند و تا زمانى که الزم باشد در قرنطینه به سر 
خواهند برد و تحت نظر خواهند بود.

در روزهاى گذشته، خبر کرونا گرفتن «دنیل ردکلیف»، ستاره  «هرى  پاتر» منتشر 
شده بود که مدتى بعد تکذیب شد. به این ترتیب هنکس نخستین ستاره  سینماى جهان 

است که خبر ابتالى او به این بیمارى، به طور رسمى منتشر شده است.
تام هنکس قرار اســت در فیلمى به کارگردانى «باز لورمن» درباره زندگى «الویس 
پریسلى»، خواننده مشهور، نقش مدیر برنامه هاى این خواننده را بازى کند. او به نظر 

مى رسد در رابطه با همین پروژه به استرالیا سفر کرده است.
کمپانى «وارنر» خبر بیمار شدن تام هنکس و همسرش را تأیید و اعالم کرد که دنبال 

پیدا کردن تمام افرادى است که در چند وقت اخیر با او از نزدیک برخورد داشته اند.

«تام هنکس» و همسرش کرونا گرفتند

شبى که ماه کامل شد

فیلم سینمایى «شبى که ماه کامل شد» به کارگردانى نرگس آبیار 
و تهیه کنندگى مرتضى اصفهانى در سال 97 ساخته شد و براى 
نخستین بار در سى و هفتمین دوره جشــنواره فجر به نمایش 
درآمد.این فیلم با نامزدى در 13 رشته این جشنواره، توانست شش 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین کارگردانى، بهترین بازیگر 
نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین بازیگر نقش 
مکمل زن و بهترین چهره پردازى را به خود اختصاص دهد. الناز 
شاکردوست، هوتن شکیبا، فرشته صدرعرفایى، شبنم مقدمى، 
پدرام شریفى، فرید سجادى حسینى، امین میرى، بانیپال شومون 

و  آرمین رحیمیان در این فیلم سینمایى ایفاى نقش کرده اند.
این فیلم سینمایى بناست از شبکه یک سیما پخش شود.

سرخپوست

فیلم سینمایى «سرخپوســت» به کارگردانى و نویسندگى نیما 
جاویدى و تهیه کنندگى مجید مطلبى در سال 1397 ساخته شده 
و براى نخستین بار در سى و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به 
نمایش درآمده اســت.  این فیلم با نامزدى در هشــت رشــته 
جشنواره، توانست سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران را به 

خود اختصاص دهد.
نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، آتیال پسیانى، ستاره پسیانى، امیر 
کیوان معصومى، حبیب رضایى، مانى حقیقى، اسماعیل پوررضا، 
محمدرســول صفرى، یدا... شــادمانى، على مردانه و مرتضى 

على عباس بازیگران این فیلم سینمایى هستند.
فیلم سینمایى «سرخپوست» از شبکه 3 سیما پخش خواهد شد.

جهان پهلوان تختى

فیلم سینمایى «جهان پهلوان تختى» را بهرام توکلى ساخته 
و فیلمى سیاه و سفید با موضوع زندگى غالمرضا تختى است 
که با شرکت در سى و هفتمین جشــنواره فیلم فجر این فیلم 
توانست در ده بخش کاندیداى کسب سیمرغ بلورین شود که 
در نهایت موفق شد در دو بخش سیمرغ بلورین را از آن خود 
کند. ماهور الوند، حمیدرضا آذرنــگ، فرهاد آئیش، بهنوش 
طباطبایى، آتیال پسیانى، ستاره پسیانى، معصومه قاسمى پور، 
شــیرین یزدان بخش، محســن تختى، علیرضــا گودرزى، 
شاهرخ شهبازى و جمشــید آبلو بازیگران این فیلم سینمایى 

هستند.
فیلم سینمایى «جهان پهلوان تختى» از شبکه 3 سیما به روى 

آنتن خواهد رفت.
معکوس

«معکوس» نخستین فیلم پوالد کیمیایى در مقام کارگردان 
به تهیه کنندگى پدرش مسعود کیمیایى محصول سال 1397 
است. این فیلم در بخش نگاه نو سى و هفتمین دوره جشنواره 
فیلم فجر اکران شــد. در این فیلم، بابک حمیدیان، شــهرام 
حقیقت دوســت، لیــال زارع، علیرضا کمالى، بــا حضور اکبر 
زنجان پور، پروانه معصومى و سیاوش طهمورث به ایفاى نقش 

پرداخته اند.
«معکوس» بناست از شبکه 3 سیما پخش شود.

قصر شیرین

«قصر شــیرین»، فیلمى به کارگردانــى و تهیه کنندگى رضا 
میرکریمى و به نویســندگى محســن قرایى و محمد داودى 
ساخته سال 1397 است. این فیلم براى نخستین بار در سى و 
هفتمین دوره جشــنواره فیلم فجر اکران شــد و با نامزدى در 
هشت رشته، برنده دو سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه و بهترین 
موسیقى متن شد. در این فیلم ســینمایى حامد بهداد، محمد 
عسگرى، ژیال شاهى، اکبر آئین، آزاده نوبهار، محمد اشکان فر، 
یونا تدین، نیوشا علیپور، بابک لطفى خواجه پاشا و... ایفاى نقش 

کرده اند.
این فیلم سینمایى از شبکه 3 سیما پخش خواهد شد./1437

پخش فیلم هاى تمجید شده ایرانى از تلویزیون
در ایام نوروز عالوه بر فیلم هاى خارجى، چند فیلم ایرانى جدید نیز روانه آنتن خواهند شد.

فیلم سینمایى «مطرب» به کارگردانى مصطفى کیایى به زودى در 
شبکه نمایش خانگى توزیع مى شود.

مصطفى کیایى، کارگردان جوان سینما در هفتمین تجربه کارگردانى 
فیلم بلند ســینمایى، «مطــرب» را مقابل دوربین بــرد و یکى از 

پرفروش ترین فیلم هاى تاریخ سینما را رقم زد.
این فیلم سینمایى که از اواسط آبان ماه در سینماهاى کشور اکران 
خود را آغاز کرد و به فروشى بیش از 38 میلیارد تومان دست یافت 

زودتر از موعد به نمایش خانگى مى آید.
اکران فیلم «مطرب» در سینماها با استقبال زیادى مواجه شد و نام 
این فیلم را در لیســت پرفروش ترین ها قرار داد و تا قبل از تعطیلى 
سینماها به دلیل انتشار ویروس کرونا روى پرده بود و اکران آن ادامه 
داشت. با توجه به توصیه هاى پزشــکان براى در خانه ماندن مردم 
و قرار گرفتن در حالت قرنطینه خانگى این فیلم ســینمایى براى 
بخشیدن فضایى شاد در این شرایط زودتر از زمان عادى هفته آینده 

در شبکه نمایش خانگى توزیع خواهد شد.
پرویز پرستویى در فیلم «مطرب» ایفاگر یکى از نقش هاى اصلى 
است که در قالب یک خواننده قبل از انقالب به خوبى از عهده ایفاى 
نقشش برآمد. پرویز پرســتویى، الناز شاکردوست، محسن کیایى، 

مهران احمدى، حســین امیدى، امین مقدم، محمدرضا شیرخانلو، 
دیانا دهقان، عایشه گل جوشــکن و... در فیلم «مطرب» به ایفاى 

نقش پرداختند./1435

فیلم سینمایى «جنس لطیف» به کارگردانى محسن آقاخان و تهیه کنندگى غالمرضا گمرکى با داستانى کمدى به ایستگاه پایانى 
تصویربردارى رسید.  اکبر عبدى که تجربه بازى در نقش هاى متفاوت را در کارنامه هنرى اش دارد این بار هم با نقشى متفاوت در 
فیلم «جنس لطیف» به سینماها مى آید. اکبر عبدى، پوریا پورسرخ، نگار عابدى، المیرا عبدى، گیتى قاسمى، مهدى دانایى، اکبر 
اصفهانى، ژاکلین آواره و زینب سعادت بازیگران فیلم «جنس لطیف» را تشکیل مى دهند. اکبر عبدى که تجربه بازى با گریم زنانه 
را در فیلم هایى چون «آدم برفى»، «خوابم مى آد» و «خواب زده ها» داشت این بار هم ایفاگر نقشى مشابه در فیلم «جنس لطیف» 
شد. گریم زنانه اکبر عبدى در فیلم «جنس لطیف» هم ادامه نقش هاى متفاوت این بازیگر است و او در این فیلم با دخترش المیرا 

عبدى همبازى است.

«جنس لطیف» 
با اکبر عبدى در 
ایستگاه پایانى

پس از 16 سال مجوز انتشــار ویدیویى «مارمولک» به صورت 
VOD صادر شد.

فیلم سینمایى «مارمولک» با فیلمنامه پیمان قاسم خانى، تهیه 
کنندگى منوچهرمحمدى و کارگردانى کمال تبریزى اولین پنج 
شنبه سال 99 توسط ســامانه هاى VOD منتشر خواهد شد. 
داستان این فیلم اقتباســى از فیلم هاى «ما فرشته نیستیم» و 
«زائر» است که با بومى ســازى قصه فیلم، نگاهى متفاوت به 

مسئله روحانیت و جامعه دارد.
نسخه DVD این اثر ابتدا در دوبى منتشر شد نسخه اى با زیر 
نویس انگلیسى که بارها توسط شبکه هاى ماهواره اى پخش 

شده است.

منوچهر محمدى، تهیه کننده فیلم در سال 93 نسخه اى را براى 
دریافت پروانه نمایش خانگى به ارشاد ارائه داد و قصد داشت آن 
را از طریق مؤسسه «قرن جدید» (مؤسسه اى منسوخ شده در 
حال حاضر) منتشر کند. اما مدیران وقت ارشاد با این درخواست 
موافقت نکردند. سرانجام نسخه مشکوکى با کیفیت تصویرى 
باال با بسته بندى رســمى و هولوگرام؛ گرافیک بسیار ضعیف و 
DVD غیر اصلى و فاقد منو در سال 1394 به صورت محدود 
در بازار نمایش خانگى عرضه شــد؛ نسخه اى که هم اکنون در 

فضاى اینترنتى هم مشاهده مى شود.
اینک پس از 15 سال از اکران این فیلم، باالخره مجوز انتشار این 

اثر صادر شده است./1436

پژمان جمشیدى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، پیرامون همکارى 
خود با پیمان قاسم خانى در دو نسخه «خوب، بد، جلف» گفت: پیمان 
از دوســتان قدیمى و صمیمى من اســت و همواره از اینکه با وى 
همکارى داشته باشم احساس رضایت مى کنم، زیرا وى به خوبى 

مى داند در یک فیلم چه مى خواهد.
وى درباره حضورش در فیلم «ارتش سرى» اضافه کرد: فیلمنامه 
«ارتش سرى» همچون نسخه اول «خوب، بد، جلف» براى من و 

سام درخشانى نوشته شد، این اتفاق یعنى وقتى نقشى را براى 
تو بنویسند اتفاق را جذاب مى کند، زیرا نویسنده از ابتدا در 

تک تک لحظات فیلم تو را در اثر جاى مى دهد و کار 
را راحت مى کند. بازیگر فیلم «خوب، بد، جلف» 
در همین راستا ادامه داد: من «ارتش سرى» را 

در جشنواره فیلم فجر تماشا کردم و به شدت 
از دیدن این فیلم لذت بردم، به شــخصه 
عالقه مند به این فیلم شــدم و امیدوارم 
مخاطبان هم هنگام اکران این فیلم با آن 

ارتباط برقرار کنند.
وى درباره همبازى شــدن با حامد کمیلى در فیلم 
«ارتش سرى» افزود: حامد کمیلى شخصیت بسیار 
دوست داشتنى و ارزشمندى دارد، کار با وى براى من 

به شخصه بسیار لذت بخش بود، زیرا فارغ از بازى خوب وى انسانى 
بسیار درست و حسابى است.

بازیگر فیلم سینمایى «ارتش ســرى» در همین راستا خاطرنشان 
کرد: از نظر من جاى حمید فرخ نژاد و ویشکا آسایش در «خوب، بد، 
جلف2» یا همان «ارتش سرى» خیلى خالى بود، اما واقعاً از صمیم 
قلب از بازیگران بزرگى همچون فرهاد آییش و مارال فرجاد تشکر 

نقش هاى کوچک فیلــم را قبول کردند تا کار ما مى کنم که 
بهتر دیده شود./1438

«مارمولک»، باالخره مجوز گرفت

«مطرب» از این هفته در شبکه نمایش خانگى

پژمان جمشیدى:

 «ارتش سرى» براى من و سام درخشانى نوشته شد
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بهتر دیده شود./1438

شماره 110 نشریه «همشهرى داستان»، ویژه نوروز 1399، منتشر شد. در این شماره 
از «همشهرى داستان»، متن خداحافظى هوشنگ مرادى کرمانى، نویسنده مطرح و 
محبوب کشورمان از دنیاى نویســندگى به صورت اختصاصى آمده که بخشى از این 

متن به شرح زیر است:
«یاد آن سال ها مى افتم که حرفى براى گفتن داشــتم. نوروزها داستان هاى "عیدانه" 
مى نوشتم. حاال دیگر یکسالى مى شود که دل و دماغى ندارم. قلم را کنار گذاشته ام یا قلم 

مرا کنار گذاشته. فرقى نمى کند. اخوان ثالث گفته بود: 
رسیده ایم من و نوبتم به آخر خط
نگاه دار، جوان ها بگو سوار شوند

به دوستى که گفته بود چرا در اوج دست از نوشتن کشیدى؟ گفتم نوشتن نه با من شروع 
شده است و نه با من تمام مى شود. مى خواهى در ذلت و چه کنم، چه کنم کنار بگذارم؟!»

خالق «قصه هاى مجید» خداحافظى کرد
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دروازه بان ملى پوش سپاهان آمار فوق العاده اى را در سال 98 از خودش به 
جا گذاشت.

 پیام نیازمند، دروازه بان 23 ساله سپاهان یکى از جوان ترین گلرهاى 
حال حاضر فوتبال ایران محسوب مى شود که توانسته عملکرد بى 
نظیرى داشته باشد. نیازمند که دومین فصل حضورش در سپاهان 
را سپرى مى کند، تا اینجاى مســابقات لیگ برتر توانسته درون 
دروازه طالیى پوشان خوب کار کند و آمارى به ثبت برساند که در 

نوع خود بى نظیر است.
این دروازه بان کــه در اردوهاى اخیر تیم ملى نیــز حاضر بوده در 
مجموع 20 مسابقه اى که براى تیمش در لیگ برتر به میدان رفته 
13 بار دروازه اش را بسته نگه داشته و رکورددار کلین شیت در لیگ 
نوزدهم محسوب مى شود. او در این تعداد بازى فقط 12 گل خورده 
که این موضوع نیز یک رکورد خوب براى نیازمند است. البته در جدول 
رده بندى لیگ برتر گل هاى خورده سپاهان 15 گل ثبت شده که سه 
گل آن با حکم کمیته انضباطى و بخاطر دیدار پرسپولیس و سپاهان 
بوده است. همچنین باید به آمار او یک کلین شیت آسیایى و یک بار 

گل نخوردن در جام حذفى را نیز اضافه کنیم. 
مســئله دیگرى که دروازه بان سپاهان را در ســال 98 متمایز از 
رقبایش کرد ثبت رکورد بیشترین کلین شیت متوالى بود. او 935 
دقیقه متوالى دروازه اش را بســته نگه داشت و به تنها دروازه بانى 
تبدیل شــد که در طول تاریخ این تعداد دقیقه دروازه اش را قفل 
کرده اســت. هرچند که چندى قبل زهرا خواجــوى، دروازه بان 
تیم ملى زنان با ثبت رکورد 953 دقیقه متوالى گل نخوردن روى 

دست پیام بلند شد.
نیازمند که سال 98 از نظر فوتبالى برایش فوق العاده رقم خورده، 
حاال امید زیادى دارد در سال جدید بتواند رکوردهایش را افزایش 

بدهد و روزهاى بهترى را نیز تجربه کند.
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مجمع عمومى فدراســیون فوتبــال همانطور که پیش 
بینى مى شد، لغو شده است. فیفا در نامه اى به فدراسیون 
فوتبال تأکید کرد تا زمانى که اساســنامه را اصالح نکند 
حق برگزارى انتخابات فدراســیون فوتبــال را نخواهد 

داشت. 
حاال فدراسیون فوتبال براى برگزارى انتخابات در تدارك 
تشــکیل کمیته ویژه براى اصالح اساسنامه فدراسیون 
فوتبال است. اعضاى این کمیته را بیشتر افراد حقوقدان 
ورزشى به همراه یکى دو رئیس هیئت فوتبال استان ها 
و یکى دو مدیر باشگاه آشــنا به حقوق ورزشى تشکیل 
خواهند داد و قرار است نماینده حقوقى فدراسیون فوتبال 
هم یکى از اعضاى کمیته اصالح اساســنامه فدراسیون 

فوتبال باشد.  
بعد از تدوین اساســنامه جدید فدراسیون فوتبال؛ این 
اساســنامه توأمان براى تصویب به فیفــا و همچنین 
هیئت دولت فرســتاده خواهد شــد و در صورت تأیید 
از ســوى هر دو نهاد فدراســیون فوتبال دوباره براى 
برگزارى انتخابات باید مرحله ثبت نام از نامزدها را طى 
کند. پیش بینى شده است اردیبهشت ماه آینده شاهد 
برگزارى انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در تهران

 باشیم. 
هفته پیــش ابراهیم شــکورى، سرپرســت دبیر کلى 
فدراسیون فوتبال به طور رســمى از لغو مجمع عمومى 

فدراسیون فوتبال در 25 اسفند ماه خبر داده بود.

آرزوى انتخابات در اسفند به فنا رفت

امین قاسمى نژاد، مهاجم تیم فوتبال شهر خودرو تأکید 
کرد که تعطیلى مســابقات لیگ برتــر باعث اُفت فنى 

تیم ها مى شود.
امین قاســمى نژاد در گفتگویى تأکید کرد: اعالم شده 
اســت که بازى ها بعد از تعطیالت عید برگزار مى شود، 
این در حالى است که ما شنیده ایم حداقل تا اردیبهشت یا 
خرداد ماه درگیر ویروس کرونا هستیم. وضعیت واقعًا بد 
است و اگر بازى ها را دو ماه تعطیل مى کردند، بهتر بود. 
فعًال که فقط باید دعا کنیم تا این ویروس از کشورمان و 

دیگر کشورها ریشه کن شود.
بازیکن بابلى شــهر خــودرو که براى اســتراحت به 

زادگاهش برگشته است، با اشاره به وضعیت بحرانى در 
شهرهاى شمالى تصریح کرد: جمعیت شمال کشور به 
دلیل هجوم افراد از شهرهاى دیگر دو برابر شده است 
و این اصًال خوب نیســت.جمعیت این قسمت در حال 
ترکیدن اســت! برخى این بیمارى را شوخى مى گیرند، 
ولى بحث جان انســان ها در میان اســت. برادر من در 
بیمارســتان یحیى نژاد بابل کار مى کند. او مى گفت که 
در 24 ساعت 11 نفر فوت کرده اند! این درست است که 
در خانه ماندن خیلى سخت است، ولى باید همه چیز را 
به بهترین شکل مراعات کنیم. امیدوارم هر چه زودتر از 

شر این ویروس رها شویم.

با تصمیم میودراگ رادولوویچ تمرینات ذوب آهن تا اطالع ثانوى 
تعطیل شد.

هفته پیش ســتاد عالى مبارزه با  کرونا اعالم کرد که مســابقات 
ورزشى تا پایان فروردین ســال 1399 برگزار نخواهد شد و همه 

لغو است.
به همین دلیل نیز مسئوالن باشــگاه ذوب آهن اصفهان همراه با 
سرمربى مونته نگرویى خود تصمیم گرفتند تمرینات تیمشان را 
تا اطالع ثانوى لغو کرده و به بازیکنان استراحت دهند. آنها برنامه 

جدید خود را با توجه به برنامه سازمان لیگ تنظیم مى کنند.
پیش از این قرار بود تمرینات ذوب آهن از پنج شنبه هفته گذشته 

در ورزشگاه ملت آغاز شود که این اتفاق رخ نداد.

گاندوها تعطیل شدند

غالمرضا بهروان، مشــاور ســازمان لیگ گفت: بــه طور حتم 
بازى هاى باقیمانده لیگ برتر برگزار مى شــود و به هیچ وجه به 
پایان بردن بازى هاى لیگ برتر با همین جدول مطرح نیســت و 

اصًال منطقى هم نیست. 
وى افزود: اگر بخواهیم لیگ برتر را با همین جدول به پایان ببریم 
بدین معنى است؛ جدول فعلى باید در صعود و سقوط لحاظ شود که 
به طور حتم همه تیم ها به این موضوع معترض خواهند بود. با توجه 
به تعطیلى بازى هاى تیم ملى و همچنین لیگ قهرمانان آسیا ما 
فرصت کافى براى برگزارى هفته هاى باقیمانده لیگ برتر خواهیم 
داشت.  بهروان در خصوص اینکه برنامه جدید بازى هاى لیگ برتر 
کى اعالم مى شود، گفت: اکنون تصمیم گیرى بر اساس شرایط 
است و از دست سازمان لیگ خارج است. دوستان در سازمان لیگ 
براى اعالم برنامه ها ابتدا باید هماهنگى هاى الزم را با ستاد مقابله 
به کرونا داشته باشند و هر گاه آنها شرایط را براى برگزارى بازى ها 
مناسب دیدند برنامه بازى ها را تدوین و اعالم کنند. چون اعالم 
کردن دوباره برنامه بازى ها و لغو کردن آن چهره خوشــى براى 

فوتبال کشور ندارد.

پایان لیگ با این جدول؟ اصًال

3 بازیکن خارجى ذوب آهن نتوانستند در تعطیالت لیگ به علت 
شیوع ویروس کرونا به کشورهاى خود سفر داشته باشند.

 دارکو بیدوف، مارکوویچ و مهدى خلیل، ســه بازیکن ذوب آهن 
بودند که در تعطیالت لیگ نتوانســتند از کشور خارج شوند و در 
اصفهان باقى ماندند. دو بازیکن صربستانى این تیم و همچنین گلر 
لبنانى ذوبى ها به علت بسته شدن مسیرهاى پروازى و همچنین 
احتمال قرنطینه دو هفته اى از سفر به کشورشان و دیدار با خانواده 

تا حاال محروم شدند.

خارجى هاى ذوب آهن حبس شدند

امین قاسمى نژاد: 

جمعیت شمال در حال ترکیدن است

 لئاندرو پادووانى، مدافع برزیلى که در دیدار اســتقالل و 
فوالد از ناحیه نخاع دچار ضایعه شــده بود بعد از مدتى 
حضور در ایران و درمان زیر نظر پزشکان راهى کشورش 
شــد تا در کنار خانواده خود به زندگــى ادامه بدهد. این 
بازیکن هنگامى که ایران را ترك کرد از مسئوالن باشگاه 
استقالل انتظار داشــت مطالباتش را به صورت تمام و 
کمال پرداخت کنند اما این اتفاق رخ نداد تا او با دلخورى 

راهى کشورش شود. 
ظاهراً از باشگاه استقالل براى دریافت 
مطالباتت شکایت کرده اى و آنها باید 

به زودى طلب تو را پرداخت کنند.
درست است، آنها باید مطالبات من را بدهند ولى من از 
مسئوالن استقالل خیلى ناراحتم. رفتار باشگاه استقالل 
با من ناراحت کننده بود و هر روز به این موضوع فکر مى 

کنم که چرا باید با من چنین رفتارى صورت بگیرد.
انتظارت از اســتقاللى هــا در این 

شرایط چیست؟
انتظار زیــادى نــدارم. طلبم را 

مى خواهم چون آنها مى دانند 
من شــرایط خوبى ندارم. 
زمانى که به من نیاز داشتند 
براى موفقیــت تیم تالش 

کردم و زمانى که من به آنها 
نیاز داشــتم من را رها کردند. 
این رفتار اصًال درست نیست.

بعــد از اینکه از 
ایران رفتى آیا کسى 
با تو تماس گرفت؟

هیچکس ایــن کار را نکرد. از 
مدتى که ایران را ترك کردم 
کسى از باشگاه با من تماس 

برقرار نکرده است.

آیا اخبار باشــگاه را دنبال مى کنى؟ 
معموالً از تو مصاحبه هایى منتشــر 
مى شود که با مســئوالن باشگاه در 
ارتباط هســتى و بازى ها را پیگیرى 

مى کنى...
اینگونه نیست. من این روزها در حال پیگیرى روند درمانم 
هستم و حقیقت این اســت که اخبار را دنبال نمى کنم. 
فقط با بازیکنان و هم تیمى هاى قبل از طریق صفحات 

مجازى ارتباط دارم.
وضعیت جسمانى ات چطور است؟ 

بهتر شده اى؟
شرایط من مثل قبل اســت. خیلى وضعیت جسمانى ام 
تغییر نکرده و روند بهبودى ام کامل نیست. این واقعیتى 

است که وجود دارد.
مدیران باشگاه استقالل تا چه زمانى 
فرصت دارند طلب تــو را پرداخت 

کنند؟
این موضوع را وکیلم پیگیرى مى کند اما شرم آور 
است که من را نادیده گرفتند. آنها تا امروز طلب 
من را پرداخت نکرده اند. نمى دانم اگر آنها پول 

ندارند پس باشگاه را چطور اداره مى کنند؟

حمله پادووانى به مدیران استقالل

شرم آور است مرا نادیده مى گیرید

پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس گفــت: آقاى 
انصارى فرد این دالیلى که براى استعفا مطرح کردى 
خنده دار است، مگر شما خبر نداشتى برانکو و کالدرون 
از پرســپولیس طلب دارند یا پرونده هــاى باز در فیفا 

وجود دارد؟
سهراب انتظارى در گفتگویى در خصوص استعفاى 
انصارى فرد از مدیرعاملى باشــگاه پرسپولیس اظهار 
کرد: انصارى فرد در برنامــه تلویزیونى اعالم کرد که 
هیئت مدیره به من بى احترامى کــرده و مدیر روابط 
عمومى را اخراج کــرده. واقعیت این نیســت آقاى 
انصارى فرد! زمانــى که همه چیز در باشــگاه خوب 
بود آمدى تیــم را تحویل گرفتى اما تــا خبر از طلب 
برانکو، کالدرون و پرونده هاى باشگاه در فیفا پیش آمد 
شانه خالى کردى و استعفا دادى. وى ادامه داد: آقاى 

انصارى فرد! این دالیلى که براى استعفا مطرح کردى 
خنده دار است، مگر شما خبر نداشتى برانکو و کالدرون 
از پرسپولیس طلب دارند یا پرونده هاى باز در فیفا وجود 
دارد؟ پس چرا قبول کردى مدیرعامل پرســپولیس 
شــوى و حاال هم که کارد به اســتخوان رسیده فرار 

مى کنید و این باشگاه را با هواداران تنها مى گذارید.
پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس تصریح کرد: 
دالیل انصارى فرد منطقى نیست و این را هوادار آگاه 
پرســپولیس خوب مى داند، هم کالدرون و هم برانکو 
خواستند قبل از شکایت با باشگاه مذاکره کنند اما آقایان 
مذاکره نکردند و حاال هم کار به اینجا کشیده شده که 
هم احتمال کسر امتیاز و هم احتمال محرومیت از نقل و 
انتقاالت وجود دارد و جالب است در این شرایط استعفا 

هم مى کنند.

باشــگاه تراکتور تبریز پس از محکومیت در ســه 
پرونده متوالى (کنستانت، استوکس و اروین) قصد 
دارد این بار از کوین فورچونه، بازیکن پیشــین این 

تیم در فیفا شکایت کند.
 کوین فورچونه، مهاجم اهل کشور مارتینیک تیم 
فوتبال تراکتور که در ابتداى فصل با قراردادى دو 
ســاله و با عنوان «گران ترین بازیکن تاریخ لیگ 
برتر» به جمع سرخپوشــان تبریزى پیوســت، در 
میانه راه و پــس از عملکردى ضعیف در تعطیالت 
ســال نوى میالدى براى مرخصى چنــد روزه از 
کشورمان خارج شــد و دیگر حاضر به بازگشت به 
ایران نشد. پس از این اتفاق نیز کادرفنى تیم تراکتور 
در نیم فصل نام این بازیکن را از لیست سرخپوشان 

کنار گذاشت.
باشــگاه تراکتور که قراردادى دو ساله با فورچونه 
دارد، پس از خروج این بازیکن از ایران در سه مرحله 
اقدام به تهیه بلیت براى بازگشــت او به کشورمان 
مى کند، اما این بازیکن مارتینیکى هر بار به دالیل 
مختلف از بازگشت به تمرینات ســر باز مى زند تا 

اینکه اکنون باشگاه تراکتور با تهیه مستنداتى قصد 
دارد علیه فورچونه در بخش حل اختالف فیفا طرح 

دعوى کند.
مصطفى کاراندیش در گفتگویى درباره این موضوع 
اظهار کرد: ما هنوز در مــورد فورچونه طرح دعوى 

در فیفا انجام نداده ایم،  امــا اخطارهاى الزم به این 
بازیکن داده شــده و مدارك و مستندات هم آماده 
است تا در صورتى که باشــگاه موافقت کند، طرح 
دعوى صورت بگیرد. وى افزود: ما ســه بار براى 
فورچونه بلیت تهیه کردیم و تمام مبالغ قراردادش 
نیز طبق قرارداد و به موقع پرداخت شده است. من 

ســعى کردم تمام موازین قانونى فیفا را در باشگاه 
درســت رعایت کنم، اما فورچونــه دو روز پیش از 
تعطیالت سال نوى میالدى از کشور خارج شده و 
بعد هم به ایران بازنگشته است. این بازیکن سپس 
بهانه هاى مختلفى از جمله مصدمیت آورد که وقتى 
گواهى پزشکى او را استعالم گرفتیم، متوجه شدیم 
گواهى براى پزشک اورژانس است و اصًال گواهى 
براى پزشک متخصص نبود. ما براى فورچونه نامه 
زدیم که باید به تمرینات بازگردد و همانطور که گفتم 
حتى سه بار هم بلیت گرفتیم ولى بازنگشت و حاال 
پرونده آماده ارسال و شکایت در فیفاست که قاعدتًا 

این اتفاق هم رخ خواهد داد.
معاون حقوقى باشگاه تراکتور در پاسخ به اینکه آیا 
امکان دارد فورچونه نیز متعاقبًا از باشــگاه تراکتور 
شکایت کند؟ گفت: بله، ممکن است فورچونه هم 
به زعم خود بگوید باید پول من را بدهید، اما طبق 
قرارداد اگر بازیکنى مصدوم باشد باید پزشک تیم 
تشخیص دهد، نه اینکه یک بازیکن به تشخیص 
خود بگوید مصدوم است و یک گواهى هم ضمیمه 

نامه کند.

جوروان ویرا، سرمربى اسبق ســپاهان معتقد است کیفیت فنى 
لیگ امارات نســبت به ســال هاى گذشــته با وجود بهتر شدن 

زیرساخت ها، پایین تر آمده است.
جوروان ویرا، سرمربى تیم ملى عراق در سال 2007 که موفق شد 
با این تیم مقام قهرمانى رقابت هاى جام ملت هاى آسیا را جشن 
بگیرد و تجربه بســیار زیادى در تیم هاى حاشیه خلیج فارس از 
جمله النصر، بنى یاس و... دارد با انتقاد از شرایط کیفى لیگ امارات 
گفته است: سطح لیگ خیلى نســبت به چند سال گذشته پایین 
آمده است. در سال 2002 که من در بنى یاس بودم، رقابت خیلى 

فشرده تر و قوى تر بود.
او در ادامه با اشاره به پایین آمدن سطح فنى بازیکنان عنوان کرده 
است: سطح بازیکنان هم پایین تر آمده است. آن زمان بازیکنان 
شاخصى وجود داشتند و هواداران توجه بیشترى به فوتبال داشتند. 
این روزها علیرغم اینکه زیرســاخت ها بهتر شــده و باشگاه ها 
امکانات بهترى دارند، کیفیت فنى پایین تر آمده است و عملکرد 
تیم ملى امارات هم در چند ســال اخیر مزید علت شده که نتایج 

خوبى کسب نکرده است.
ویراى برزیلى که از سال 1980 وارد عرصه مربیگرى شده است، 
در مورد دلیل این اتفاق مى گوید: دلیل اصلى مربیان هستند که 
تنها دنبال حفظ حقوق و منافع خود هســتند و هیچ ایده اى براى 
بهبود شرایط بازیکنان و سطح بازى آنها ندارند. این مربى که بیشتر 
دوران مربیگرى خود را در کشورهاى حاشیه خلیج فارس و مصر 
سپرى کرده، مى گوید: زمانى که من در الزمالک بودم، بازیکنان 
زیادى را معرفى کردم و به نظرم این موضوع خیلى بیشتر از پول 

حداقل براى من ارزش دارد. 
جوروان ویرا در سال 1388 سرمربى سپاهان نیز بود.

کاپیتان استقالل با انتشار ویدیویى از مردم خواست که با رعایت نکات ایمنى و بهداشتى 
به ریشه کن کردن بیمارى کرونا کمک کنند.

وریا غفورى در ویدیوى منتشر شده، مى گوید: «کشور ما درگیر یک بیمارى شده که هنوز 
درمان و واکسنى ندارد.»

کاپیتان آبى هاى پایتخت همچنین مى گوید: «بارها از طرف پزشکان دلسوز و فداکار و 
پرستاران عزیز و تمام کسانى که در خط مقدم این ماجرا هستند به ما توصیه هایى 
داشتند. وظیفه ماست و برهمه ما واجب است که به این توصیه ها گوش بدهیم 
و از بیرون رفتن و مسافرت رفتن هاى بى مورد بپرهیزیم.» او مى افزاید: «یک 
جورایى باید جهاد کرد تا ریشه این ویروس را از بین ببریم و جامعه را به حالت 
اول برگردانیم. بر همه ما واجب است که این توصیه ها را گوش دهیم که ان شاءا... 

هرچه زودتر به دل جامعه برگردیم و همه به همدیگر عشق بدهیم.»

حمله سهراب به دالیل حسن آقا

لیگ امارات؟شکایت مى کنیم ولى شاید محکوم شویم!
 امکانات باال،کیفیت افتضاح
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این موضوع را وکیلم پیگیرى مى کند اما شرم آور 
است که من را نادیده گرفتند. آنها تا امروز طلب 
من را پرداخت نکرده اند. نمى دانم اگر آنها پول 

ندارند پس باشگاه را چطور اداره مى کنند؟
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مزایده اموال منقول نوبت اول 
در پرونده 980493 از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم علیه شرکت 
اخگر به پرداخت مبلــغ 393 / 535 / 1/538ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له 
شاهرخ امیر عضدى ومبلغ 000 / 000 / 1 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق 
دولت محکومت گردیده که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم 
علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است نموده است صورت اموال 
مورد مزایده 1 – انواع قالبهاى فلزى آلیاژى وزن 35000 کیلوگرم قیمت واحد 20000ریال 
قیمت کل 700000000ریال 2 – انواع پالتهاى آهنى و میز آهنى و دو عدد پوسته جک زرد 
رنگ وزن 2500 کیلوگرم قیمت واحد 22500 ریال قیمت کل 56250000 ریال 3 – دمنده 
حلزونى ضایعاتى 600 کیلوگرم قیمت واحد 22500 ریــال قیمت کل 13500000ریال 
4 – مخزن ذخیره آب حــدود 30 لیترى آهنى 300 کیلوگرم قیمــت واحد 22500ریال 
قیمت کل 6750000ریال 5 – رادیاتور مس آلومینیوم 18*25 ایتالیایى 130 عدد قیمت 
واحد 700000ریال قیمت کل 91000000 ریال 6 – کپســول ضایعاتى هواگاز 10 عدد 
قیمت واحد 700000 ریال قیمت کل 7000000 ریال 7 – رادیاتور مس آلومینیوم 60 * 
30تعداد 16 عدد قیمت واحد 1400000ریال قیمت کل 22400000ریال 8 – رادیاتور مس 
آلومینیوم60*60 تعداد 17 عدد 1900000 ریال قیمت کل 17100000 ریال9- رادیاتور 
مس آلومینیوم80 *45 تعداد 9 عدد قیمت واحد 1900000 ریال قیمت کل 17100000 
ریال 10 – هواکش تکفاز با قطر 50 ســانتى متر نو 20عدد قیمت واحد 1650000ریال 
قیمت کل 33000000 جمع کل 979300000ریال قیمت پایه مزایده براى کل اجناس 
مندرج در متن گزارش با توجه به برآورد وزنى انجام شده به مبلغ 979300000ریال نهصدو 
هفتاد و نه میلیون و سیصد هزار ریال برآورد و اعالم مى گردد. زمان برگزارى مزایده : 16/ 
1/ 99 از ساعت 8 الى 8/30 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى 
شاهین شهر . مزایده از قیمت کارشناسى شــروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به 
همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده21712902777002  واریز و تا یک ماه 
فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 
درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که 
مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى 
احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست 
کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده 
شرکت داده شوند . 799581 – حمیدرضا کرباسى -  مدیر  اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

شاهین شهر /12/274 
ابالغ رأى

راى شورا - شماره پرونده : 98 / 201 ش 4 ح  شماره دادنامه 353 تاریخ رسیدگى : 8 /98/7 
درخصوص دعوى خواهان عماد اراســته پورد یوشلى فرزند محمد على – شاهین شهر خ 
عطار 3 شــرقى پ 15 بطرفیت خواندگان 1 – محمد کرم پیش بین فرزند کرم 2- امید 
شیخى فرزند رسول 3 – نصرت ال ســهرابى فرزند محمد نبى هرسه مجهول المکان به 
خواسته صدو حکم مبنى بر تنظیم و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو پیکان به شماره 
انتظامى قبلى 815 ج 22 ایران 57 و شــماره انتظامى فعلى 578 م 14 ایران 53 و شماره 
موتور 11158236040 و شماره شاسى 82423105 مقوم به مبلغ 000 / 000 / 30 ریال و 
مطالبه هزینه دادرسى دادرسى گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى 
در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید بابررسى اوراق پرونده و مالحظه تصویر مصدق مبایعه نامه عادى پیوست دادخواست 

مورخ 24 / 7 / 94 که حاکى از وقوع عقد بیع فى مابین خواهان و خوانده ردیف اول و انتقال 
مالکیت خودرو فوق االشاره به خواهان اســت و با توجه به پاسخ استعالم واصله از پلیس 
راهور مورخ 2 / 4 / 98 که خواهان را مالک پالك فعلى نصب شده بر روى خودروى مزبور 
معرفى نموده و خواندگان نیز علیرغم ابالغ قانونى از طریق نشــرآگهى در جلسه مورخه 
6/4 / 98 شورا حاضر نشده و نســبت به دعوى مطروحه ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده اند 
لذا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانســته و مستندا به مواد 220 / 362 قانون مدنى 
و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 29 قانون رسیدگى به تخلفات 
رانندگى حکم به الزام خوانده ردیف سوم به عنوان مالک رسمى به حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و انتقال سند یک دستگاه خودرو پیکان با مشخصات فوق الذکر به نام خواهان 
صادر و همچنین خوانده ردیف اول را به عنوان معامله با خواهان از باب تسبیت به پرداخت 
مبلغ 000 / 600 ریال بابت هزینه دادرســى و الصاق تمبر به اوراق پیوست دادخواست به 
انضمام هزینه نشرآگهى در حق خواهان محکوم مى نماید . را صادر واعالم مى دارد راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس 
ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در محاکم حقوقى شاهین شهر  مى باشد.ضمنا 
به لحاظ عدم توجه دعوى اصلى به خوانده ردیف اول و عدم توجه متفرعات دعوى به خوانده 
ردیف سوم و عدم توجه دعوى اصلى و متفرعات آن نسبت به خوانده ردیف دوم و مستندا 
به ماده 89 قانون آیین دادرسى مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 آن قانون قرار رد این قسمت از 
دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد که این قرار ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید 
نظر در محاکم حقوقى شاهین شهر خواهد بود .  قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف  شاهین 
شهر – سعید مهدى پور راى اصالحى نظر به اینکه در دادنامه شماره 353 مورخه 8 / 7 /98 
صادره در کالسه 98 / 201 این شورا به لحاظ سهو قلم شماره انتظامى قبلى خودروى مورد 
خواسته 815ج 22 ایران 57 درج گردیده درحالى که شماره انتظامى قبلى خودروى مورد 
خواسته 915 ج 22 ایران 57 مى باشد لذا به تجویز حاصل از ماده 28 قانون شوراهاى حل 
اختالف و ماده 309 قانون آیین دادرسى مدنى شماره انتظامى قبلى خودروى مورد خواسته 
بشرح فوق اصالح مى گردد . تسلیم رونوشــت راى بدون رونوشت راى اصالحى ممنوع 
بوده و راى اصالحى به تبع راى اصلى ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد . م الف – 802534 . سعید مهدى پور- قاضى شعبه 

4 شوراى حل اختالف  شاهین شهر/12/275 
ابالغ رأى

راى شورا - شماره پرونده : 98 / 186ش5 ح   شماره دادنامه 475 – 4 / 9 / 98 درخصوص 
دادخواســت اقاى اصغر فتحیان دستگردى فرزند ابراهیم بنشــانى دستگرد خداده کوچه 
پاستور کوچه 68 منزل فتحى پ 9 جنوبى  به طرفیت 1 – خانم معصومه کوکبى عابد فرزند 
ابوالقاسم 2 – على شــایگان  هردو  مجهول المکان  به خواسته اعسار از هزینه دادرسى و 
مطالبه مبلغ 000 / 000 / 150 ریال به استناد یک فقره چک به عهده بانک شهر به شماره 
202467 – 25 / 5 / 96 مطلق هزینه هاى دادرســى و تاخیر تادیه ، گردشــکار خواهان 
دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان 
ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رسیدگى را 
اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید  خوانده با وجود ابالغ نشر آگهى در جلسه 
مقرر حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده . شورا پس از 
بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با 
استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان  بابت اصل خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا 
به مواد 198 و 519 و 522 و 515 قانون ایین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314  ناظر به ماده 
249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک  و ماده واحده استفساریه 
تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت دیرکرد 

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ 000 /000 / 150 ریال بابت اصل خواسته  و 
مبلغ 000 / 000 / 2 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
1 / 12 / 97 لغایت زمان پرداخت وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد و هزینه نشــر آگهى برابر با تعرفه در حق 
خواهان صادرو اعالم  مى دارد درخصوص خوانده ردیف دوم به استناد بند 4 ماده 84 و 89 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به رد دعوى خواهان صادر مى نماید راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین 
مدت قابل تجدید نظــر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظــر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. 803253 /م الف مجتبى رضوانى- قاضى شعبه 

پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر  /12/278 
حصر وراثت

آقاى حسن بیدرام گرگابى به شماره شناسنامه 51 با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 91  / 961  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان صدیقه بیدرام گرگابى فرزند محمدرضا  بشناسنامه شماره 51 در 
تاریخ 23 / 11 / 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از1 – طاهره بیدارم 
گرگابى  نام پدر عباس شماره شناسنامه 8 نسبت با متوفى فرزند 2- حسین بیدارم گرگابى  
نام پدر عباس  شماره شناسنامه 1288 نسبت با متوفى فرزند3- حسن بیدارم گرگابى  نام 
پدر عباس شماره شناسنامه 12 نسبت با متوفى فرزند 4- على بیدارم گرگابى  نام پدر عباس 
شماره شناسنامه 1489 نسبت با متوفى فرزند 5-حمید بیدارم گرگابى  نام پدر عباس شماره 
شناسنامه 1583 نســبت با متوفى فرزند6 – عباس بیدارم گرگابى  نام پدر عباس شماره 
شناسنامه 165 نسبت با متوفى همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

گردید . 803095 /م الف –شاه نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر /12/279
ابالغ رأى

راى شــورا - شــماره پرونده : 98 / 549 ش 2 ح  شــماره دادنامه 658 – 19 / 12 / 98 
درخصوص دعوى خواهان آقاى  پویان منصورى فرزند محمد بنشانى شاهین شهر بلوار 
دانشــجو فرعى 3 غربى پ 12 طبقه 2 به طرفیت خانم آسیه سهرابى بازده فرزند منوچهر 
بنشانى مجهول المکان به خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ 000 / 350 / 58 ریال بابت پرداخت 
اقساط معوقه خوانده طبق گواهى و رســید بانکى به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه 
هاى مطلق دادرسى گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت 
مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس 
از شــور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید 
.با توجه به اینکه خوانده  با وصف ابالغ در جلسه شــورا حاضر نگردیده و دفاعى به عمل 
نیاورده اند و دلیل و مدرکى بر برائت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند و ایراد یا دفاع 
موثرى در قبال خواسته خواهان  مصون از ایراد و تعرض مانده است لذا با عنایت به مراتب 
فوق الذکر دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 و 194 از 
قانون آیین دادرسى و ماده 15 قانون عملیات بانکى بدون ربا وماده 7 قانون تسهیل اعطاى 
تسهیالت بانکى مصوب 1386 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 350/000 /58 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 000 / 200 / 1 ریال بابت هزینه دادرسى و الصاق تمبر 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواســت 11/ 9 / 98 در حق خواهان را صادر 
واعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید 
نظر شاهین شهر مى باشد. 803339/م الف توران عباسى - قاضى شعبه دوم شوارى حل 

اختالف  شاهین شهر  /12/280    
ابالغ رأى

راى شورا - شماره پرونده : 98 /265 ش 8 ح  شــماره دادنامه 392– 28 / 7  / 98 تاریخ 
رســیدگى : درخصوص دادخواســت آقاى علیرضا احمدى فرزند احمد بنشانى دولت آباد 
شاهپور آباد بلوار آمام خمینى کوچه نبوت پ 8  به طرفیت خوانده عبدالعلى جمالى مجهول 
المکان به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 68 ریال به اســتناد یک فقره رسید عادى و 
مطلق هزینه هاى دادرســى و تاخیر تادیه گردشــکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى 
تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رســیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده داللت دارد و 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا 
برائت ذمه خویش ابراز نداشته است و الیحه اى نیز ضمیمه نگردیده و رسید عادى ضمیمه 
مورخه 26 / 7 / 95 مصون از جرح بوده اســت . شورا با اســتصحاب بقاى دین استحقاق 
خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستند به ماده 198 ایین دادرسى مدنى و 
مواد 219 و 220 و 223 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و 
هشت میلیون ریال بابت اصل دین و مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى صادر مى گردد و خسارت تاخیر و تادیه از زمان تقدیم دادخواست 4 /97/12 
تا زمان اجراى حکم که محاســبه آن با دایره اجراى احکام مى باشد صادر مى گردد . راى 
صادره غیابى بوده  ظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شــعبه وظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقى دادگســترى شهرستان شاهین شهر مى 
باشد 803107 /م الف. حبیب اسالمیان - قاضى  شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف  

شاهین شهر  /12/281 
حصر وراثت

خانم پروین راهدارى مورى به شماره شناسنامه 8 با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناســنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 98 / 944  تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروانحسین قاســم پور فرزند رمضان بشناسنامه شماره 107 در 
تاریخ 24 / 11 / 1398 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از1 – پروین 
راهدارى مورى  نام پدر اصالن شماره شناســنامه 8 نسبت با متوفى همسر2 -فریباقاسم 
پور نام پدر حسن  شماره شناسنامه 112نســبت با متوفى فرزند3- فرزاد قاسم پور  نام پدر 
حسن شماره شناسنامه 3175 نســبت با متوفى فرزند4- على قاســم پور  نام پدر حسن 
شماره شناسنامه 30373 نسبت با متوفى فرزند 5- سجاد قاسم پور  نام پدر حسن شماره 
شناسنامه 196002056 نسبت با متوفى فرزنداینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد گردید . 803223/م الف –شاه نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر 

 12/282/
ابالغ رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به حسین محمودى دادخواستى به خواسته مطالبه به 
طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 633 ش 8 ح ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ 6 / 2 / 99 ساعت 15/ 5عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده ردیف اول و دوم به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 803131 /م الف - مدیر دفتر شعبه 

8 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /12/283 

ورثه مرحوم نصرت خراسانى زاده شامل فرزندان دختر: 1-بدرى خراسانى زاده، 2- فروغ خراسانى زاده، 3- ملیحه خراسانى زاده
پسران: 1-محمدعلى خراسانى زاده 2- مرحوم رضا خراسانى زاده

ورثه مرحوم رضا خراسانى زاده به نامهاى  محمود، احمد، مریم، زهرا همگى خراسانى زاده و مرحوم محبوبه خراسانى زاده 
ورثه مرحوم محبوبه خراسانى زاده به نامهاى: 1- همسر: محسن اخوان بهبهانى و2- فرزندان: سعیده، سیما، حامد همگى اخوان بهبهانى 

بدینوسیله به جنابعالى و سایر مدعیان بخشــى از پالك ثبتى11516 بخش5 ثبت اصفهان واقع در طرح عمرانى میدان شهداى هسته اى و 
کلیه مدعیان احتمالى دیگر اعم از کشاورز، شــریک و  وکیل و غیره ....... ابالغ      مى گردد با توجه به اینکه اراضى مورد نظر براساس ماده 9 
الیحه  قانونى  نحوه  خرید  و  تملک اراضى براى اجراى برنامه هاى عمومى، عمرانى و نظامى دولت مصوب 58/11/17 و با رعایت  کامل ضوابط 
و تشریفات قانونى توسط نماینده محترم قضائى به شهردارى تحویل گردیده ضمن ارائه اسناد مالکیت رسمى منطبق با  محل مورد ادعاى 
خود جهت احراز مالکیت، نسبت به معرفى یک نفر کارشناس رسمى به عنوان معتمد و 5 نفر  کارشناس رسمى به عنوان مرضى الطرفین  به  
شهردارى اقدام نمایند. شایان ذکر است که کارشناسان   مى بایست جزو کارشناسان رسمى دادگسترى  و متخصص در رشته کشاورزى بوده 

و ظرف مدت یکماه به شهردارى منطقه 4 معرفى گردند. بدیهى است درصورت عدم اقدام  وفق مقررات اقدام خواهد شد.

اطالعیه شهردارى منطقه 4 اصفهان

روابط عمومى شهردارى منطقه 4 اصفهان 

آقاى بیژن مدرسى، خانم آذر خاکسار
ورثه مرحوم حسین هاشمى طالخونچه شامل: فخرالزمان عبدالرحمن(همسر) و فرزندان: فرشید، مهین، مرحوم ناهید همگى هاشمى طالخونچه

ورثه مرحوم ناهید هاشمى طالخونچه شــامل: عبدالحمید تاج پورى (همســر) و فرزندان: بیتا، ریتا، محمدرضا همگى تاج پورى، فخرالزمان 
عبدالرحمن(مادر متوفى)

بدینوسیله به جنابعالى و ســایر مدعیان باغ ویال از پالك ثبتى11516بخش5 ثبت اصفهان واقع در طرح عمرانى میدان شهداى هسته اى و کلیه 
مدعیان احتمالى دیگر اعم از مستاجر، شریک و وکیل و غیره ...... ابالغ  مى گردد با توجه به اینکه اراضى مورد نظر براساس ماده 9 الیحه  قانونى  نحوه  
خرید و تملک اراضى براى اجراى برنامه هاى عمومى، عمرانى و نظامى دولت مصوب 58/11/17 و با رعایت  کامل ضوابط و تشریفات قانونى توسط 
نماینده محترم قضائى به شهردارى تحویل گردیده ضمن ارائه اسناد مالکیت رسمى منطبق با  محل مورد ادعاى خود جهت احراز مالکیت براى باغ 
و ساختمان مسکونى، نسبت به معرفى یک نفر کارشناس رسمى به عنوان معتمد و 5 نفر کارشناس رسمى به عنوان مرضى الطرفین  به  شهردارى 
اقدام نمایند. شایان ذکر است که کارشناسان مى بایست جزو کارشناسان رسمى دادگسترى  و متخصص در رشته راه و ساختمان  براى ساختمان 
مسکونى و کشاورزى جهت ارزیابى باغ  بوده و ظرف مدت یکماه به شهردارى منطقه 4 معرفى گردند. بدیهى است درصورت عدم اقدام  وفق مقررات 

اقدام خواهد شد.

اطالعیه شهردارى منطقه 4 اصفهان

روابط عمومى شهردارى منطقه 4 اصفهان 
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آگهى تغییرات 
شرکت مهندســى امین ســازان اصفهان جاوید 
سهامى خاص به شماره ثبت 51141 و شناسه ملى 
10260697439 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/12/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان اصفهان 
شهرســتان اصفهان بخش مرکزى شهر اصفهان 
محله مهران خیابان مهران کوچه مهرورزان پالك16 
طبقه دوم و کدپســتى 8158953373 انتقال یافت 
و ماده 3 اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (803009)

آگهى تغییرات
شرکت ســرمایه گذارى و معدنى پویا عقیق 
سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
84 و شناسه ملى 10260539437 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/11/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
شعبه شماره 1 در شهرستان اصفهان _ بخش 
مرکزى ، دهستان محمود آباد ، روستاى منطقه 
صنعتى محمودآباد ، محله ندارد ، خیابان هیئت 
امناء خیابان 18 غربى ، پالك 23 طبقه همکف 
به کد پستى 8161194778 با مدیریت آقاى 
حیدر على ســعیدى اصفهانى به شماره ملى 
114968467 و شعبه شماره 2 در شهرستان 
نجف آباد ، بخش مرکزى ، شــهر نجف آباد ، 
محله شریعتى ، کوچه محمدرضا حاج بابایى 
( 1 ) ، خیابان دکتر على شریعتى ، پالك 654 
، مجتمع تجارى _ ادارى نیایش ، طبقه سوم 
، واحد 18 با کد پســتى 8514869210 با 
مدیریت آقاى وحید توبــه ئیها افتتاح گردید 
و یک تبصره به ماده 4 اساسنامه الحاق شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

زواره (803007)

آگهى تغییرات
شرکت آریا پترو فرآیند چهلستون سهامى 
خاص به شماره ثبت 59967 و شناسه ملى 
14007391566 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/11/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - علیرضا غروى به شماره 
ملى 0921684401 بعنوان رئیس هیئت 
مدیره، محمدهادى زره ســاز به شــماره 
ملى 0921177313 بعنــوان مدیرعامل 
و ســید محســن میالنى به شــماره ملى 
4710249709 بعنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکى با امضاى 
مدیرعامل (محمدهادى زره ساز) و رئیس 
هیئت مدیره (علیرضا غروى) یا نایب رئیس 
هیئت مدیره (ســید محسن میالنى) همراه 
با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه 
هاى ادارى با امضاى یکى از اعضاى هیئت 
مدیره (مدیر عامل یــا رئیس هیئت مدیره 
یا نایب رئیس هیئت مدیــره) همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى اصفهان (803014)

آگهى تغییرات
شــرکت آریا پترو فرآیند چهلســتون 
سهامى خاص به شماره ثبت 59967 
و شناســه ملى 14007391566 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1398/11/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - علیرضا غروى به کدملى 
0921684401، سید محسن میالنى 
به کدملى 4710249709 و محمدهادى 
زره ســاز به کدملى 0921177313 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - امین 
عظیمى به کدملــى 1199286842 و 
امین سالک به کدملى 1199844780 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شــرکت براى مدت یک ســال 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهــان جهــت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (803015)

آگهى انتقالى 
شرکت نساجى آرا ریس پارتاك سهامى خاص به شماره 
ثبت 4710 و شناسه ملى 14008942840 به موجب 
آگهى تغییرات مورخ1398/10/30و صورت جلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1398/11/21مرکز 
اصلى شرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى نجف 
اباد به نشانى اســتان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، 
بخش مهردشت ، شــهر دهق، محله شهرك صنعتى ، 
خیابان نهم[شقایق] ، خیابان فرعى دوم[شمیم] ، پالك 0 
، 16-24 ، طبقه همکف کدپستى 8541946653 انتقال 
یافت و در واحد ثبتى نجف اباد تحت شماره 4710به ثبت 
رسید و جهت اطالع عموم آگهى میگردد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (803025)

مسعود مردانى، فوق تخصص بیمارى هاى عفونى 
و عضو هیئت علمى دانشــگاه شهید بهشتى در 
پاسخ به ســئوالى درباره احتمال انتقال ویروس 
کرونا در مراکز قالیشویى گفت: در این دوره زمانى 
انجام کار هایى مانند سپردن قالى براى شستشو 
جایز نیست، به این دلیل که احتمال انتشار ویروس 
در مرحله هاى مختلف مانند انتقال فرش با ماشین 

و یا حتــى تکاندن فرش مى تواند باعث انتشــار 
ویروس کرونا شود.

عضو کمیته کشورى کرونا افزود: از تمام خانواده ها 
تقاضامندیم چنین کار هایى که مربوط به بیرون از 
منزل و باعث جابه جا شــدن وسایل داخل خانه 
مى شوند، به زمان دیگرى موکول و از ورود وسایل 

جدید و خارج از منزل به داخل، خوددارى کنند. 

بیشتر افراد در طول روز راه مى روند اما این میزان به قدر 
کافى نبوده و نیازهاى فیزیکى بدن را تأمین نمى کند.

پروفسور «شین اومارا»، عصب پژوه از فواید راه رفتن براى 

وضعیت بدنى و ماهیچه ها گفته است. به گفته اومارا راه 
رفتن باعث محافظت و بازسازى اندام ها شده و به هضم 
غذا کمک مى کند و حتى مى توانــد جلوى فرایند پیرى 

مغز را بگیرد.
پیــاده روى همچنین باعــث خالقانه تر شــدن تفکر 
شــده و حال بهتر و میزان تنش و اســترس کمتر را در 
افراد ایجاد مى کند. در ادامه هشت دلیل قانع کننده براى 
پیاده روى بیشتر و شمردن گام هایتان در طول روز آورده 

شده است:
پیاده روى عملکرد مغز را بهبود مى بخشــد. پیاده روى 
باعث ســالمت قلب ماســت. پیاده روى به هضم غذا 
کمک مى کنــد. پیاده روى به رفع مشــکالت ما کمک 
مى کند. پیاده روى از افســردگى جلوگیــرى مى کند. 
پیاده روى به ما کمک مى کند پذیرنده تر، برون گراتر و 
کمتر عصبى باشــیم. پیاده روى براى سوخت وساز بدن 
بهتر از بدن سازى است. پیاده روى حالت بدن ما را بهتر 

مى کند.
در ادامه شش توصیه براى پیاده روى بیشتر در طول روز 

آورده شده است:
1) موبایــل یــا کامپیوتر خــود را براى هــر 25 دقیقه 

به گونه اى تنظیم کنید که به شما هشدار دهد و از جاى 
خود بلند شوید و پنج دقیقه راه بروید. اگر با این وقفه هاى 
کوتاه کار کنید، کارایى بیشــترى پیدا کــرده و بین این 

وقفه ها هم کمى حرکت مى کنید.
2) انــواع مختلفى از میزهاى متحرك یا مناســب براى 
ایستاده کار کردن، در بازار یافت مى شود. میز کار قدیمى 

را کنار بگذارید و در حال کار کردن هم راه بروید.
3) جلســات لزومًا به معنى نشستن نیست. پیشنهاد کنید 
که در جلسات بایستید. شــاید حتى بتوانید راه بروید و با 

هم حرف بزنید.
4) وقتى با تلفن حرف مى زنید، بایستید و در طول مکالمه 

راه بروید.
5) از گام شمار تلفن هوشــمند خود استفاده کنید. تالش 
کنید هر روز 5000 قدم بیشتر از مقدار معمول راه بروید. 
هدف خود را 9 تا ده  هزار قــدم تعیین کنید و در طول روز 

سعى کنید به آن برسید.
6) به جاى آسانسور از پله ها استفاده کنید.

فشار خون نیرویى است که توسط جریان خون به دیواره 
رگ ها وارد مى شــود تا خون در سراســر رگ ها و بدن 
جریان یابد. اگــر این نیرو افزایش پیــدا کند و در طول 
زمان ثابت باقى بماند، بدن با مشکالت زیادى روبه رو 

مى شود.
به طور متوســط از بین هر سه فرد میانســال، یک نفر 
به این عارضه مبتالست؛ فشــار خون باال عامل اصلى 
بیمارى هاى قلبــى عروقى، کلیوى، ســکته مغزى و 

اختالالت چشمى محسوب مى شود. 
بر اساس آمار، حدود 1/8 میلیارد نفر در سراسر جهان از 
فشار خون باال رنج مى برند و نکته حائز اهمیت این است 
که حدود 50 درصد این افراد، از شــرایط خود بى اطالع 
هستند و به هیچ اقدامى براى کاهش فشار خون دست 

نمى زنند.
مطالعات گسترده اى در سراســر جهان در رابطه با فشار 
خون صورت گرفته اســت. بر اســاس ایــن تحقیقات 
یکى از عوامل مؤثر بر افزایش فشار خون، رژیم غذایى 
ناسالم است. در ادامه به برخى از غذاهایى که افراد مبتال 
به فشــار خون باال باید از مصرف آن پرهیز کنند، اشاره 

شده است:

غذاهاى سرخ شده
غذاهاى سرخ شده حاوى مقادیر باالى نمک و چربى هاى 
ترانس هستند. در صورتى که به فشــار خون باال مبتال 

هستید، هرگز از غذاهاى سرخ شده استفاده نکنید.

شکر
مصرف غذا 

و نوشیدنى هاى شیرین عالوه بر اینکه 
باعث چاقى و اضافه وزن مى شــوند، 

فشار خون را نیز افزایش مى دهند، 
این موضوع در مورد نوشیدنى هاى شیرین بیشتر صدق 

مى کند.

نمک
مهمترین روش براى کاهش فشار خون، کاهش مصرف 
نمک (سدیم) است. میزان نمک مصرفى در روز نباید از 
1500 میلى گرم تجاوز کنــد. از خوردن غذاهاى آماده، 
سس هاى آماده، سیب زمینى سرخ شده، غذاى کنسرو 
شده، چیپس و پفک و سوسیس و کالباس اجتناب کنید؛ 
زیرا این غذاها سرشار از نمک هســتند. سعى کنید در 
غذاهاى خود به جاى نمک از طعم دهنده هاى گیاهى و 

انواع ادویه استفاده کنید.

گوشت قرمز
گوشت قرمز حاوى مقادیر باالى چربى هاى اشباع و غیر 

اشباع است و منجر به افزایش فشار خون مى شود.

کافئین
نوشــیدنى هاى حاوى کافئین و به ویژه قهوه منجر به 

افزایش فشار خون مى شوند.

پیراشکى و دونات 
این شیرینى هاى خوشمزه در یک سایز کوچک حاوى 
بیش از 300 کالرى انرژى هســتند که 54 درصد آن را 
کربوهیدرات تشــکیل مى دهد، از طرفى براى طبخ آن 
از روغن استفاده مى شــود که عامل مهمى در افزایش 

فشار خون است.

غذاهاى کنسروى 
غذاهاى کنســروى حاوى مقادیر باالى نمک هستند. 
جالب است بدانید نمک موجود در یک کنسرو کوچک 
خوراك، 700 میلى گرم فراتر از مقدار نمک مجاز روزانه 

است.

گوشت هاى فرآورى شده
این مواد غذایى حاوى مقادیــر باالیى نمک و افزودنى 

هستند و فشار خون را افزایش مى دهند.

نودل
یــک بســته کوچــک نــودل حــاوى 1580 میلى 

گرم نمک اســت، اگر فشار خون دارید ســراغ این غذا 
نروید.

پوست مرغ
پوســت مرغ سرخ شــده یا بریانى بســیار لذیذ است، 
ولى باید بدانید این مــاده غذایى مملــو از چربى هاى 

اشــباع اســت و به دلیل اینکــه تعادل چربــى بدن را 
برهم مى زند، افراد را به بیمارى هاى عروق کرونر مبتال 

مى کند.

شکالت
این ماده غذایى نیز مانند قهوه در افزایش فشــار خون 

نقش دارد.

پیتزاى آماده
در فروشــگاه ها انواع مختلفى از پیتزاهاى یخى و آماده 
وجود دارد کــه بالفاصله پس از قــرار دادن در فر آماده 
مى شــود. این ماده غذایى حاوى بر مواد نگهدارنده اى 

است که منجر به افزایش فشار خون مى شود.

هات داگ
این مــاده غذایى فرآورى شــده حــاوى مقادیر باالى 

نگهدارنده و نمک است.

ترشى و شور
ترشــى و به خصوص شــور حاوى مقادیر باالى نمک 
هستند و در صورت ابتال به فشار خون نباید مصرف شوند.

سیب زمینى سرخ شده
این ماده غذایى حاوى مقادیر باالى چربى هاى اشــباع  

و نمک است.

عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژى ایران با بیان 
اینکه ممکن است آزمایش اولیه کیت تشخیص 
کرونا در افراد مشکوك به این بیمارى، منفى شود 
اما فرد مبتال به کرونا باشــد، شاه کلید تشخیص 

کرونا را معرفى کرد.
دکتر حســین کرم پور با بیان اینکــه تظاهرات 
ریوى بیمارى کرونا، بهترین کلید تشخیص این 
بیمارى  است، اظهار کرد: تغییراتى که به صورت 
اختصاصى در ریه بیماران مى بینیم حتى چهار روز 
قبل از شروع عالیم بالینى در بیمار نیز مى تواند 
مثبت بودن بیمــارى را اعالم کنــد. وى افزود: 
تصویربردارى و سى تى اســکن از قفسه سینه، 
دقت و حساســیت باالترى نسبت به کیت هاى 

تشخیصى دارد.
کرم پور با اشاره به احتمال تناقض در نتایج حاصل 
از کیت هاى تشخیصى تصریح کرد: در برخى از 
بیماران ممکن است آزمایش اولیه کیت ها منفى 
شود و بعد با سى تى اسکن مشخص شود که فرد 
مبتال به کروناســت و در مراحــل بعدى، نتیجه 
تشخیص با کیت، مثبت شــود اما اینکه فردى، 
مبتال به کرونا نباشــد اما سى تى اسکن او عالیم 

کرونا را نشان دهد، احتمالش وجود ندارد.

عضو هیئت مدیــره انجمن رادیولــوژى ایران 
خاطرنشــان کرد: پس از مراجعه فرد مشکوك 
و داراى عالیم بالینــى، در صورتى که آزمایش 
خون او نشان دهنده کاهش گلبول سفید در خون 
فرد باشد، براى تشــخیص ابتالى قطعى آنها به 
ویروس کرونا، درخواست تصویربردارى مى شود 
و بر اساس آنها، تشــخیص داده مى شود که فرد 
نیاز به بسترى دارد یا با قرنطینه و درمان خانگى 

بهبود مى یابد.
وى یادآور شــد: بیمارى کرونــا در اکثر موارد، 
عالیمى شبیه به سرماخوردگى دارد و بروز نیافتن 
عالیم اختصاصى در شروع بیمارى، از علل شیوع 

کرونا در کشورهاى جهان از جمله ایران است.
عضو هیئت مدیره انجمــن رادیولوژى ایران، در 
پاسخ به این سئوال که میزان اشعه دریافتى فرد 
در تصویربردارى براى تشخیص کرونا، خطرى 
براى او به همراه دارد یا خیر تصریح کرد: انجمن 
رادیولوژى ایــران و جامعه رادیولوژى کشــور، 
پروتکل هایى را تنظیم و به رادیولوژیست ها ابالغ 
کرده اند مبنى بر اینکه کمترین و بى خطرترین دوز 
اشعه به بیماران مشکوك به کرونا براى تشخیص 

بیمارى آن ها داده شود.

عضو هیئت علمى پژوهشــگاه ملى مهندســى 
ژنتیک در مورد کرونا ویروس خاطرنشــان کرد: 
این ویروس در دماى 40 درجــه از بین نمى رود 

بلکه طول عمر آن کم مى شود.
پروفسور ســید مسعود هوشــمند، عضو هیئت 
علمى پژوهشگاه ملى مهندسى ژنتیک و زیست 
فناورى در مورد ویروس کرونا (corona) گفت: 
مطالعات جدیدى کــه روى ویروس کرونا انجام 
شده نشان مى دهد که این ویروس حتى مى تواند 
تا 28 روز روى ســطوح زندگى کند. او ادامه داد: 
چنانچه درجه حرارت بین 30 تا 40 درجه باشــد، 
کرونا ویروس بازه زمانى زندگى کمترى خواهد 
داشت ولى این بدان معنى نیست که در این دما 

از بین برود.
وى خاطرنشــان کرد: اینکه برخى فکر مى کنند 
در صورتى که درجه اتاق 30 درجه باشــد کرونا 
ویروس از بین مى رود که درســت نیست بلکه 

مدت زمان زندگى ویروس کرونــا در دماى 30 
درجه کمتر مى شود ولى از بین نمى رود. هوشمند 
اعالم کرد: عالوه بر درجــه حرارت، رطوبت 50 
درصد سبب مى شــود که طول زندگى ویروس 

کرونا تا 30 درصد بیشتر شود.
عضو هیئت علمى پژوهشــگاه ملى مهندســى 
ژنتیک و زیست فناورى بیان کرد: کرونا ویروس 
انسانى در دماى 25 درجه اتاق تا 9 روز مى تواند 
زنده بماند و چنانچه دماى اتــاق را تا 30 درجه 
و بیشــتر فزونى دهیم، طول زندگــى آن کمتر 
مى شود ولى از بین نمى رود. ولى از طرف دیگر 
هر چه دماى اتاق کمتر باشد تا 28 روز مى تواند 

زنده بماند.
او تأکید کرد: بــراى نابود کــردن این ویروس 
مى توان از مواد ضد عفونى کننــده و اتانول 70 
درصد و وایتکس استفاده کرد و این مواد مى تواند 

ویروس را ظرف یک دقیقه از بین ببرد.

ی دیواره  ون خون به فشار خون نیرویى است که توسط جریا
رگ ها وارد مى شــود تا خون در سراســر رگ ها و بدن 
جریان یابد. اگــر این نیرو افزایش پیــدا کند و در طول 
زمان ثابت باقى بماند، بدن با مشکالت زیادى روبه رو 

د ش

شکر
ذغذا مصرف

و نوشیدنى هاىشیرین عالوه بر اینکه 
باعث چاقى و اضافه وزن مى شــوند، 

دهند ش افزا ز ن ا خ فشا

پیراشکى و دونات 
این شیرینى هاىخوشمزه در یک سایز کوچک حاوى

4 کالرى انرژى هســتند که 54 درصد آن را  بیش از 300
کربوهیدراتتشــکیلمى دهد، از طرفىبراى طبخ آن 
ش افزا د ل ا که د ش تفاد ا غ از

دتعادتعادلچلچرل چربببــىبدن بدن ر تع ههــه نکاینک به دلیل اشــباعاســت و
برهم مى زند، افراد را به بیمارى هاى عروق کرونر مبتال

مى کند.

شکالت

اگر فشار خون دارید بخوانید

 با خوردن این غذاها به مرگ نزدیک مى شوید
کرونا از طریق قالیشویى ها منتقل مى شود؟

کرونا ویروس در دماى 40 درجه از بین نمى رود!

شاه کلید تشخیص کرونا

فواید باورنکردنى 
یک پیاده روى ساده 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 مال و فرزندان ِکشته این جهان اند و عمل صالح ِکشته آخرت است و بسا باشد 
که خداوند این هر دو نعمــت را نصیب مردمانى کند. پس بترســید از خدا، 
بترسید از آن چیزها که خدا شما را از آنها بیم داده است. و بترسید، ولى نه 
از آنگونه که عذرخواه گناهانتان باشــد. کارهاى نیک به جاى آورید ولى 
نه به قصد خودنمایى که مــردم ببینند یا از دیگرى بشــنوند. زیرا هرکس   
عملى را نه براى خدا انجام دهد خدا سزاى عملش را به کسى حوالت کند که 

موال على (ع)به خاطر او عمل کرده است. 
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موضوع فراخوان
دفتر سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى نجف آباد به استناد مصوبه هیأت عالى سرمایه گذارى 
مورخ 95/06/01 در نظر دارد احداث پروژه پارکینگ نور واقع در خیابان 17 شهریور، روبروى پاساژ 
شیخ بهائى را از طریق جذب سرمایه گذار به روش مشارکت مدنى توسط بخش خصوصى با برآورد 

تقریبى اولیه به مبلغ 950/000/000/000 ریال واگذار نماید. 
مهلت و محل دریافت اسناد فراخوان

از واجدین شرایط و عموم سرمایه گذاران دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
فراخوان تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 98/12/28 به دفتر امور سرمایه گذارى و جذب 
مشارکت هاى شهردارى نجف آباد واقع در خیابان فردوسى مرکزى، بن بست شهید پوالدى ساختمان 
مشارکت ها طبقه اول مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 
مورخ 99/01/20 به دبیرخانه محرمانه شــهردارى نجف آباد واقع در چهارراه شهردارى ساختمان 
مرکزى تحویل نمایند. سایر اطالعات مربوط به فراخوان در اسناد فراخوان مندرج است. هیأت عالى 

سرمایه گذارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار مى باشد.

آگهى فراخوان

م الف: 796590

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

این روزهاى اصفهان


