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شرط پایان همه گیرى کرونا خسارت سنگین به باغ هاى استان اصفهان شهاب حسینى کمپانى تولید فیلمش را راه انداختطوفان نماینده لنجان در جلسه دیروز مجلس دست از سر بازیکنان ما بردارید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

از سیر تا پیاز 
نگهدارى سیر 

و پیاز

سهم اصفهان از مناصب مجلس: صفر
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ساختمانى 3 طبقه
 به وسعت ایران

جواب افشین را نده تا 
کوچک نشوى

بالیى که کرونا سر 
رانندگان تاکسى آورد
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جریمه 3 میلیون و 
500 هزار راننده 
متخلف  در  اصفهان

پیاز و سیر از سبزیجات پر طرفدار و پرکاربرد 
در آشپزى محسوب مى شوند و براى 

نگهدارى صحیح آنها و جلوگیرى از نرم شدن، 
گندیدن و جوانه زدن باید به نکاتى توجه کرد. 
همیشه چند نکته را در نگهدارى سیر و پیاز...

جانشین انتظامى استان گفت: در سال 98 تعداد 
دو میلیون راننده متخلف در شهر اصفهان و یک 
میلیون و 500 هزار نفر در شهرســتان هاى این 

استان مورد اعمال قانون قرار گرفتند.  
حسین حسین زاده با اشاره به اینکه پلیس سه ایده 
ترافیکى را با همکارى شهردارى اصفهان دنبال 
مى کند بیان داشــت: ایده اول پلیس جایگزین 
کردن موتورسیکلت هاى برقى به جاى بنزینى 
اســت که براى اجرایى کردن آن مى بایســت 
تسهیالتى به ویژه براى کســانى که در هسته 
اصلى ومرکزى شهر تردد مى کنند در نظر گرفته 

شود. ایده دوم اجراى طرح...
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نقش جهان با گل سرخ فرش مى شودنقش جهان با گل سرخ فرش مى شود
برنامه شهردارى براى پیوند اصفهان با رزبرنامه شهردارى براى پیوند اصفهان با رز

نتیجه آخرین رایزنى نمایندگان مجلس یازدهم براى انتخاب هیئت رئیسه و رؤساى کمیسیون ها

مردى کـه 
نمى خواهد 
داماد دار
 شود!

قرضى بودم و اختیارى 
از خود نداشتم

رضا میرزایى براى لیگ هجدهم به طور قرضى از سپاهان 
به فوالد خوزستان رفت تا فرصت بیشترى براى دیده شدن 
و بازى کردن پیدا کند. میرزایى در ترکیب تیم خوزستانى به 

مهره کلیدى مبدل شد تا زردهاى نصف جهان...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اولین مرحله وام 
یک میلیونى امروز 
واریز مى شود

چند خانوار اصفهانى متقاضى وام هستند؟
3

پیشنهاد یار حجازى به قلعه نویى

مراقب باشمراقب باش
 حقیقى ثانى نشوى!

گزارش جامع درآمدها و هزینه هاى شهردارى خور(ماده گزارش جامع درآمدها و هزینه هاى شهردارى خور(ماده 7171 قانون شهردارى) قانون شهردارى)
 در  در 66 ماهه دوم سال  ماهه دوم سال 13981398

حمیدرضا یوسفى - مسئول خدمات مالى                                                     على اصغر خادمى - شهردار خورحمیدرضا یوسفى - مسئول خدمات مالى                                                     على اصغر خادمى - شهردار خور

هزینه ها و اعتبارات مصرف شدهدرآمدها و منابع حاصل شده
جمعشرح هزینهکدجمعشرح درآمدکد
هزینه هاى جارى501منابع شهردارى401

4,417,337,817وظیفه خدمات ادارى9,735,836,673010درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى(درآمدهاى مستمر)001

6,693,242,085وظیفه خدمات شهرى4,466,514,251020درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى002

11,110,579,902مجموع هزینه هاى جارى319,861,600بهاء خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى شهردارى003
هزینه هاى عمرانى502

1,307,663,178درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى004
558,698,325برنامه برنامه ریزى توسعه شهرى031
8,000,000برنامه هدایت و دفع آب هاى سطحى داخل شهرى032

2,378,000,000کمک هاى اعطایى دولت و سازمان هاى دولتى005
23,823,447,865برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهرى033
1,877,378,125برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتى شهرها034

اعانات و هدایا و دارائى هایى که به طور اتفاقى به 006
1,045,498,734شهردارى مى رسد.

3,623,163,215برنامه بهبود محیط شهرى035
640,600,500برنامه ایجاد اماکن و فضاهاى ورزشى و فرهنگى و...036
3,401,300,305برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهرى037

2,837,529,724برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا18,893,691,162038سایر منابع تأمین اعتبار007

مجموع منابع
36,770,118,059مجموع هزینه هاى عمرانى38,147,065,598

مجموع کل هزینه ها
47,880,697,961(جارى و عمرانى)
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سخنگوى تسهیالت حمایتى گفت: پنج شنبه 4 اردیبهشت 
(امروز) تسهیالت یک میلیون تومانى به حساب سرپرستان 

17 میلیون و 153 هزار و 21 خانوار واریز مى شود. 
حســین میرزایى افزود: تا 31 فروردین 1399 در مجموع 
پیامک هاى معتبرى که توسط سرپرستان خانوار مشمول 
یارانه ارسال شد 17 میلیون و 153 هزار و 21 مورد بود. وى 
ادامه داد: کسانى که در فهرســت یارانه بگیران هستند و 
به هر علتى سرپرســت خانوار پیامک ارسال نکرده است، 

فرصت دارند پیامک را ارسال کنند.
میرزایى افزود: بنا به ابالغ ســتاد اقتصادى دولت، ساختار 
خانواده که مبناى بررسى ماست ســاختارى است که تا 

انتهاى فروردین 99 ثبت شده است و تغییراتى که از یکم 
اردیبهشت به بعد ثبت خواهد شد اعمال نمى شود.

وى اضافه کرد: مردم به هیچ اداره و دستگاهى مخصوصًا 
در شرایط بحران کنونى و شــیوع بیمارى کرونا مراجعه 
حضورى نداشته باشند. ســخنگوى تسهیالت حمایتى 
کرونا گفت: سرپرســتان خانوار براى دریافت تسهیالت 
یک میلیون تومانى تا 18 اردیبهشت فرصت دارند پیامک 

ارسال کنند.
میرزایى ادامه داد: کســانى که تا یک شنبه 7 اردیبهشت 
پیامک ارسال کنند، پنج شــنبه هفته بعد تسهیالت یک 

میلیون تومانى براى آنها هم واریز مى شود.

یک عضو کمیسیون کشاورزى، آب و منابع طبیعى مجلس 
با اشــاره به کمبود لیموترش و تقاضاى باالى مردم براى 
خرید این محصول گفت: علت اصلى افزایش قیمت این 

محصول داللى است.
شمس ا... شــریعت نژاد در مورد افزایش قیمت لیموترش 
گفت: لیموترش محصولى است که در گذشته در کشور ما 
وضعیت خوبى داشت اما در سال هاى گذشته با آفتى مواجه 
شد و حجم تولیدات پایین آمده است. البته مرکباتى مثل 

لیموترش طول عمر کمى دارند و حساسیت زیادى دارند.
این عضو کمیسیون کشاورزى با اشاره به مسئله «عرضه 
محصوالت» گفت: لیموترش میوه اى نیست که بتوان آن 

را انبار کرد. به طور کلى، خانواده مرکبات امکان نگهدارى 
طوالنى مدت ندارد. نکته دیگر این اســت که هم اکنون 
فصل برداشت لیموترش نیســت و این محصول در بازار 
کم اســت از طرف دیگر تقاضاى مردم با توجه به بیمارى 
کرونا باال رفته است. نماینده مردم تنکابن در مجلس با بیان 
اینکه علت اصلى افزایش قیمت این محصول داللى است، 
گفت: سیستم باید به گونه اى باشد که تولید را تسهیل کند. 
واسطه ها باید کم شود. در جامعه ما همه مى خواهند جیب 
خود را پر کنند. یک فرد هر چه بتواند ارزان مى خرد و هر چه 
بتواند گران مى فروشد. واسطه ها در مواجهه با کشاورزان 

نیازمند،  بر سر مال کشاورزان مى کوبند.

اولین مرحله وام یک میلیونى 
امروز واریز مى شود

چرا  لیموترش
 ارزان نمى شود 

شنبه
 احتماالً اول رمضان است

   باشگاه خبرنگاران جوان | حجت  االسالم 
علیرضا موحدنژاد، عضو ارشد ستاد استهالل دفتر 
مقام معظم رهبرى درباره پیش بینى کارشناسان از 
رؤیت هالل ماه مبارك رمضان گفت: کارشناسان 
معتقدند پنج شنبه احتمال رؤیت ماه وجود ندارد. 
به احتمال قوى ماه شعبان امسال، 30 روزه است 
و انتظار مى رود شــنبه (6 اردیبهشــت) اول ماه 
رمضان باشــد. وى درباره اســتقرار کارشناسان 
استهالل ماه در سراسر کشور بیان کرد: 100 نفر 
براى استهالل ماه مبارك رمضان در سطح کشور 

مستقر شده اند.

یاد عادل روى آنتن زنده
   خبر آنالین | یوســف کرمى بازیگر نقش 
معلم ســریال «نون. خ» که تبحــر خاصى در 
تقلید صدا دارد، در برنامه صبحگاهى نیما کرمى 
«صبحى دیگــر» به اظهار نظــر درباره عادل 
فردوسى پور پرداخت. اوگفت: «حاال روى آنتن 
زنده هم هست ولى نمى توانم نگویم که صد تا 
مجرى دیگر هم بیاورند با احترام به تمامشان 
هیچ کدام عادل نمى شــوند.» او سپس اداى 
عادل، مجید جاللى و غالمحســین پیروانى را 

در آورد./1666

همکارى کورش یغمایى
 با اپل

   کافــه ســینما | ســریال «آمریکاى 
کوچک» اپــل تى وى پالس بــه تهیه کنندگى 
«کمیل نانجیانى» و «آلــن یانگ» از ترانه هاى 
«کورش یغمایى» اسطوره  موسیقى راك ایران 
اســتفاده مى کند. فصل دوم این سریال، مسائل 
و مشــکالت مهاجران ایرانى را روایت مى کند و 
قرار است از پنج قطعه  «تولد یک صدا»، «ساقه»، 
«خار»، «گل یخ» و «اخم نکن» اســتفاده شود. 
فصل اول «آمریکاى کوچــک» ژانویه 2020 
پخش شد. یغمایى 73 ســاله که اغلب پدر راك 
ایران نامیده مى شــود در طول بیش از 40 دهه 
فعالیت هنرى اش 12 آلبوم اســتودیویى منتشر 
کرده اســت. «گل یخ» اولین آلبوم او بود که در 

سال 1973 منتشر شد.

ایجاد 50 دریاچه جدید
 در کشور

   انتخاب | معاون آب و آبفاى وزیر نیرو گفت: 
بارندگى هاى اسفند و به خصوص فروردین ماه 
حدود 50 دریاچه جدیــد ایجاد کرده که تاکنون 
وجود نداشته است. قاســم تقى زاده خامسى در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: «بارندگى هاى 
اسفند و به خصوص فروردین تاالب هاى کشور 
را بین 30 تا 79 درصد پر کرده اســت. وى ادامه 
داد: سیل هفته گذشته شــهداد که به کویر لوت 
مى رسد و بارندگى هاى ســال گذشته دریاچه 
زیبایى را ســاخته اند که فضاى زیبایى در کویر 

خشک ایجاد کرده است.

پیشنهاد جدید
 براى کنکور 99

   تابنــاك | معاون آموزش متوســطه وزارت 
آموزش و پرورش از پیشــنهاد این وزارتخانه به 
سازمان سنجش در خصوص محتواى کتاب هاى 
درسى براى کنکور خبر داد. علیرضا کمرئى اظهار 
کرد: در ارتباط با ســازمان سنجش گفتگوهایى 
انجام شــد که بر میزانى از محتــواى کتاب هاى 
درســى توافق کنیم که اطمینان حاصل شــود 
همه دانش آموزان کشــور این مقدار از محتواى 
کتاب هاى درسى پایه دوازدهم را آموزش دیده اند. 
پیشنهاد آموزش و پرورش به سازمان سنجش مبنا 
قراردادن 80 درصد محتواى کتاب هاى درســى 

براى کنکور است.

تشکر رهبر انقالب 
   ایرنا | رئیس دفتر نظامــى فرمانده معظم کل قوا 
از تشــکر معظم له از عملکرد و تالش هاى خوب سپاه 
خبر داد. سردار سرتیپ بسیجى محمد شیرازى، رئیس 
دفتر نظامى فرمانده معظم کل قــوا در تماس تلفنى با 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمى فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى، پیام رهبر عظیم الشأن انقالب 
و فرماندهى کل قوا حضرت امام خامنه اى (مدظله العالى) 
به مناسبت روز تأسیس ســپاه را به وى ابالغ کرد. متن 
پیام فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالى) به این شرح 
است: «سالم من را به مناســبت روز تأسیس سپاه به 
آحاد کارکنان سپاه و خانواده هاى محترمشان برسانید. 
از عملکرد خوب و تالش هاى ســپاه تشکر مى کنم و 

دعاگویشان هستم.»

زمان خالص شدن از کرونا
   خبر آنالین | حجت االســالم و المسلمین حسن 
روحانى روز چهارشنبه در بخشى از اظهاراتش در جلسه 
هیئت دولت گفت: تا امروز هیچ دانشمند و مرکز درمانى 
نتوانسته پیش بینى کند که بشــر کى از کرونا خالص 
مى شود اگر مى شــد پیش بینى کرد خوب بود ولى این 
ویروس ناشناخته است، امروز یک تصمیم مى گیرند فردا 
تغییر مى یابد به دلیل اینکه هنوز در حال سعى و خطا در 
برخى امور هستند چون روشن نیست ممکن است این 
بیمارى یک ماه رو به روى ما باشد ممکن است ده ماه 

ممکن است تا آخر سال باشد./1668

پرتاب ماهواره نظامى 
   انتخــاب | نخســتین ماهواره جمهورى اسالمى 
ایران توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمى با موفقیت در 
مدار زمین قرار گرفت. ماهواره «نور» به عنوان نخستین 
ماهواره نظامى جمهورى اســالمى ایران صبح دیروز 
(چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه) از ماهواره  بر 2 مرحله اى 
قاصد از کویر مرکزى ایران توسط سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى با موفقیت پرتاب و در مدار 425 کیلومترى زمین 

قرار گرفت. /1669

مشایى و بقایى آزادند
   انصاف نیوز | احمد خورشیدى، پدر داماد محمود 
احمدى نژاد گفت: اسفندیار رحیم مشایى و حمید بقایى دو 
یار محمود احمدى نژاد به علت بیمارى اى که دارند هر دو 
در بیرون از زندان مشغول درمان هستند. مشایى و بقایى 
از مدیران دولت احمدى نژاد که از نزدیک ترین همراهان 
او بودند، از ســال 97 در حال طى دوران محکومیت در 

زندان بودند./1670

هفته اى یک بار خارج شوید
   انتخاب | سخنگوى وزارت بهداشت گفت: اولویت 
فاصله گذارى اجتماعى، در خانه ماندن است و خانه به 
عنوان امن ترین محل براى قطع زنجیره انتقال ویروس 
کرونا و بیمارى کووید-19 است. کیانوش جهانپور گفت: 
براى پیشگیرى از ابتال به بیمارى کووید-19، خروج از 
منزل مگر در موارد ضرورى باید به حداقل برسد. براى 
خرید مایحتاج روزانه، بهتر است افراد سالم تر خانواده، آن 
هم با رعایت نکات بهداشــت فردى به صورت حداکثر 

هفته اى یک بار این کار را  انجام دهند.

آقاى خاص
   فارس | عضو هیئت رئیســه انجمــن ارگانیک 
ایران با بیــان اینکه وجود انحصــار در واردات خوراك 
دام و طیور به این بخش ضربه مى زند، گفت: متأسفانه 
65 درصد ذرت وارداتى را یــک آقاى خاص که نامش 
را همه شــنیده اند وارد مى کند که همه آنها تراریخته 
هستند. حجت االسالم على ارجمند عین الدین با بیان 
اینکه خوراك دام و طیور ســهم زیادى در قیمت تمام 
شــده محصوالت پروتئینى مانند مرغ و تخم مرغ دارد، 
گفت: کنترل قیمت خوراك دام و طیور، در کاهش قیمت 

محصوالت پروتئینى بسیار مؤثر است./1671

خبرخوان

کلیات طرح دو فوریتى اصالح قانون انتخابات و مقابله با گزارش هاى خالف واقع، 
روز گذشته به تصویب نمایندگان رسید اما این تصویب حواشى را در صحن علنى 

مجلس به دنبال داشت.
از روزى که نمایندگان مجلس طرح دو فوریتى اصالح قانون انتخابات مجلس را با 
نیت مقابله با برخى گزارش هاى خالف واقع در بزنگاه بررسى صالحیت ها و موضوع 
ردصالحیت هاى گسترده شوراى نگهبان کلید زده و به تصویب رساندند یک هفته 
مى گذرد و دیروز بررسى کلیات این طرح در دستور کار بهارستانى ها قرار گرفت. 
هرچند کلیات هم در نهایت با رأى موافق 159 نماینده از مجموع 216 نماینده حاضر 
به تصویب رسید اما در طول بررسى آن حواشى اى که رقم خورد کم نبود. در این بین، 
اظهارنظر نمایندگان اصفهان درباره این طرح، جنجالى تر از دیگر نمایندگان بود.  

از نمایندگان اســتان اصفهان، یکى محمد جواد ابطحى، نماینده خمینى شهر و 
از نمایندگان عضو جبهه پایدارى مجلس دهــم و از مخالفان این طرح بود که در 
صحبت هایش مدعى شد محسن کوهکن نماینده لنجان به عنوان طراح این طرح 

خودش به عنوان مخالف ثبت نام کرده است؛ ادعایى که دقایقى بعد تکذیب شد.
روز گذشــته کوهکن که صالحیتش براى مجلس یازدهم رد شده است، در مقام 
موافق این طرح نطقى کرد که مشابه آن کمتر از سوى یک نماینده اصولگرا مشاهده 
شده بود. او با بیان اینکه این طرح با سه دهه تأخیر مطرح مى شود، گفت: تمام بار 
بررسى و هزینه رد کاندیداها به دوش شوراى نگهبان است و این طرح از شوراى 

نگهبان حمایت مى کند.
کوهکن با بیان خاطره اى از انتخابات بالروس و نقــش احزاب گفت: ما در نظام 
جمهورى اسالمى که احزاب نداریم، حاکمیت که قبل از ثبت نام ورود نمى کند که به 
من بگوید به این علت ثبت نام نکن. یک موضوع تکلیف شرعى هم داریم که براى 
حوزه اى که یک نفر مى خواهد 60 نفر ثبت نام مى کنند و بعد هم بار رد همه اینها به 

دوش شوراى نگهبان مى افتد.
او خطاب به کدخدایى گفت: آقاى کدخدایى! اگر با دقت نگاه مى کردید این طرح 

از شما حمایت مى کند.
کوهکن این را هم گفت: مجلس براى کنار زدن منتخبین خود قانون دارد و حتى 
رئیس و هیئت رئیسه را براى یکســال انتخاب مى کند و در آیین نامه دارد که اگر 
تخلفى صورت بگیرد استیضاح مى کند و از کار برکنار مى کند اما براى حقوقدانان 
شوراى نگهبان هیچ قاعده و قانونى وجود ندارد. روز اول مى آیند اینجا و متواضعانه 
مى نشــینند که رأى بگیرند اما بعد از رأى جواب تلفن شما را نمى دهند شما جواب 
بدهید و محکم بگویید تخلف دارید و مطابق این مدارك صالحیت ندارید. جناب 
آقاى کدخدایى، اگر نمایندگان متوسل به این و آن مى شوند براى این است که شأن 

نماینده هم نیست به آنها وقتى بدهید.
کوهکن گفت: شــما در مقام داورى هســتید؛ چرا در مورد یک طرح دوفوریتى 
موضع گیرى مى کنید؟ نظر شوراى نگهبان براى ما حرف آخر است ولى باید این 
قداست را به اظهارنظر تک تک حقوقدان ها برگردانیم؟ آقاى کدخدایى اگر مصاحبه 

کرد مِن نماینده نباید چیزى بگویم؟
کوهکن خطاب به نمایندگان گفت: دوستانى که رأى آورده اید!  چرا حرف نمى زنید؟ 
از چه چیزى مى ترسید؟ مى ترسید رد صالحیتتان کنند؟ خب رد صالحیت کنند پاى 

حرفتان بایستید.
وقتى کوهکن خواست خاطره اى از سال 58 زمانى که نماینده دادستان بود تعریف 

کند زمان او به پایان رسید و هیئت رئیسه میکروفن او را خاموش کرد./1667

روزهاى پایانى مجلس دهم است و قرار است تا اوایل خرداد 
مجلس یازدهم رسمًا شکل گیرد. در این میان شنیده ها 
حاکى از آن است که البى هاى گسترده براى هیئت رئیسه 
و ریاست برخى کمیسیون هاى تخصصى مجلس آغاز شده 
است. این در حالى است که مانند سال هاى قبل تا امروز نام 
هیچ کدام از نمایندگان استان اصفهان در میان این اسامى 

به چشم نمى خورد. 
براى کسب کرســى ریاســت مجلس یازدهم زاکانى، 
قالیباف، آقا تهرانى، نیکزاد، میرسلیم و فریدون عباسى در 

حال رایزنى با نماینده هاى منتخب مى باشند.
 براى کرســى نایب رئیس مجلس، ســید شمس الدین 
حسینى وزیر اسبق اقتصاد، علیرضا منادى سفیدان نماینده 
تبریز و عضو هیئت رئیسه مجلس نهم و عبدالرضا مصرى 
نایب رئیس مجلس دهم از جمله گزینه هاى مطرح هستند.  
براى ریاست کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى نام  
على اصغر خانى، منتخب شاهرود و حجت االسالم ذوالنور 

از قم،  بیشتر از دیگران شنیده مى شود. 
در گمانه زنى ها درباره ریاست کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس یازدهم نیز این اسامى به چشم مى خورند: میرسلیم 
از تهران، عبدالرضامصرى از کرمانشاه، عزت ا... اکبرى 
تاالر پشتى از تهران، حســینى کیا نماینده سنقر که تنها 

نماینده عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم است.
براى ریاست کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات نام 
جعفر قادرى منتخب شیراز و نایب رئیس این کمیسیون در 
مجلس هاى هشتم و نهم و غالمرضا تاجگردون نماینده 
گچساران و باشت و رئیس فعلى کمیسیون برنامه و بودجه 

مجلس بیشتر شنیده مى شود.

 براى کمیسیون اقتصادى نام الیاس نادران و شمس الدین 
حسینى بیشتر از دیگران بر سر زبان هاست. 

 گمانى زنى ها و اخبار از ریاست کمیسیون عمران مجلس 

یازدهم نیز حاکى است اقبال شــاکرى منتخب تهران و 
محمدرضا کوچى نماینده جهرم بیشترین شانس را دارند.

گفته مى شود براى ریاست کمیسیون مهم اصل 90 نام 

حجت االســالم موحد نماینده شش دوره قبل مجلس و 
مرتضى آقا تهرانى و زاکانــى نماینده قم بیش از دیگران 

شنیده مى شود.

نتیجه آخرین رایزنى نمایندگان مجلس یازدهم براى انتخاب هیئت رئیسه و رؤساى کمیسیون ها

سهم اصفهان از مناصب مجلس: صفر

طوفان نماینده لنجان در جلسه دیروز 
شــنیده ها پس از اعالم مدیرعامل ایران خودرو مبنى بر توقف تولید 405، از تولید این مجلس

خودرو با موتور هاى دیگر در کشور حکایت مى کنند.
روز 31 فروردین فرشــاد مقیمى، مدیر عامل ایران خودرو از توقف ثبت نام براى تولید 
خودرو 405 خبرداد و اظهار کرد: بر اســاس مصوبه ابالغ شده پیش فروش جدیدى از 

پژو 405 نخواهیم داشت و  فقط تعهداتى که از قبل داریم را تولید و تحویل خواهیم داد.
این خبر براى همه به معناى پایان ماجراى 405 بود و همه این موضوع را یا همین عنوان 
پذیرفتند؛ اما بهزاد اشجعى، دبیر کمیته فنى صدور مجوز هاى خودرویى سازمان حفاظت 
محیط زیست از ادامه دار شدن فرایند تولید این محصول با موتور TU5 خبر داد که در 

شرایط فعلى هم با نام SLX 405 در بازار عرضه مى شود.
یک منبع آگاه در شرکت خودروســازى ایران خودرو خبر فوق را تأیید کرد و گفت: در 
حال حاضر دو مدل 405 در خودروسازى ایران خودرو تولید مى شود که یکى از آنها 405 
SLX اســت. این خودرو از موتور TU5 بهره گرفته است و به احتمال زیاد تولید آن 
متوقف نخواهد. گمانه زنى ها حاکى از آن است که 405 معمولى هم در قالب تاکسى تولید 

خواهد شد و فعًال خبرى از خداحافظى با این خودروى تاریخى نیست.

تولید 405 کامل متوقف نمى شود!

مدیر پایــگاه میراث جهانى بــرج قابوس با اشــاره به آنکه 
داربست ها تا دو سال آینده به دور این برج خواهند بود، گفت: 
در صورت تأیید شوراى راهبردى ممکن است از مواد نوین نانو 

نیز در مرمت این برج استفاده شود.
برج قابوس یا گنبد کاووس، بنایى با قدمت بیش از 1000 سال 
است که با ارتفاع 55 متر با احتساب بلندى 15 مترى تپه که 
پاى بست آن را به 70 متر رسانده، بلندترین برج آجرى جهان 

لقب گرفته است. 
نوروز 98 بود که خبرها از بارش شدید باران و وقوع سیل در 
گرگان و به تبع آن محاصره برج قابوس با آب و سیل حکایت 
کردند. قبل از ســیل نوروز 98 پى بنا به فاصله 2 متر باالتر از 
سطح آب هاى زیرزمینى بود که بارش ها و وقوع سیل سطح 
آب هاى زیرزمینى در این منطقــه را افزایش داد. همین امر 
سبب افزایش رطوبت در بنا شد چنانکه از یکسو نم زدگى در 
جداره هاى این میراث جهانى به خصوص در بخش هاى پایینى 
اتفاق افتاد و از دیگر سو شاهد افزایش و سرعت رشد علف هاى 

هرز روى گنبد مخروطى شکل این اثر جهانى بودیم.
عبدالمجید نورتقانى، مدیر پایگاه میراث جهانى برج قابوس 
درخصوص شرایط فعلى برج قابوس گفت: بوته هایى که بر 
روى گنبد روییده اند یکى از چالش هاى حفاظتى از گنبد قابوس 
به حساب مى آید اما رطوبت هاى نزولى که به بنا وارد شد چالش 
مهمترى بود، چراکه آسیب رسان شد. از این رو در حال حاضر 

داربست کامل به دور بنا زده شده است.
او درباره علت اصلى رویش درختچه ها بر روى گنبد رکن برج 
قابوس گفت: پیش فرض ما آن اســت که علت رویش این 
درختچه ها به دلیل خاك نیست و به دلیل جمع شدن دانه ها 
در میان بندهاى باز است که از طریق فضله پرندگان به آنجا 

انتقال پیدا مى کند. /1665

برج قابوس تا 2 سال در 
حصار مى ماند

سینا سرلک مدعى است که جایزه «حافظ» طى 
دو سال به او تعلق داشته است که مسئوالن این 

جایزه در دقیقه 90 نام او را حذف کرده اند.
جشن «دنیاى تصویر» از سال 1376 راه اندازى 
شد. این جشن بهترین هاى حوزه سینما و بهترین 
مجموعه هاى داستانى تلویزیون و شبکه نمایش 
خانگى را معرفى مى کند. این جشــن تندیسى با 
عنوان «حافــظ» دارد و از ایــن روى، جایزه این 

جشن به جایزه «حافظ» مشهور است. بنیانگذار این جایزه مرحوم على معلم بود.
این جایزه در ســال هاى اخیر به بهترین تیتراژ فیلم هاى ســینمایى هم جایزه مى داد. 
جایزه اى که براى جلب توجه بیشتِر اهالى موسیقى به جشنى سینمایى بود. روز سه شنبه 
اما سینا سرلک خواننده موسیقى کشورمان در صفحه شخصى اش مطلبى منتشر کرد که 
ادعاهایى درباره جایزه «حافظ» و البته جایزه بخش موسیقى را مطرح مى کند. سرلک 
خطاب به مرحوم على معلم نوشته است:  «دو سال پشت سر هم چه رفتار عجیبى شد با 
من در جشن "حافظ"، که یقیناً و بدون شک اگر شما بودین اجازه نمى دادین تندیسى 
که متعلق به من بود رو به دیگران بدهند. به بهانه اول شدن و دریافت تندیس، من رو 
دعوت کردن به اون مراسم و دقیقه 90 ورق برگشت و دو سال این اتفاق تکرار شد! على 
اوجى که همیشه ادعا کرده رفیِق منه به من زنگ زد و گفت سینا جان کار شما (زیر سقف 
دودى) اول شده و سریع خودتو برسون به سالن برج میالد... و ما سریع راه افتادیم. ولى 
هفت دقیقه بعد زنگ زد و حرف رو عوض کرد و نتیجه عوض شد و گفتن چون در سالن 
نبودى جایزه به همایون شــجریان تعلق گرفت! در صورتى که همایون جان هم اون 

شب در سالن نبود و برادرش رایاِن عزیز تندیس رو به جاى همایون دریافت کرده بود!
بعد از اون شب چند تماس با من گرفته شد (آذر معماریان عزیز همسر جناب معلم و امید 
معلم عزیز) براى دلجویى و اینطور مسائل و گفتن سال بعد 100 درصد نوبت شماست! 
که سال بعد رسید و باز هم همین اتفاق افتاد و من دعوت شدم و یکى از دوستانم قسم 

خورد که لوح من رو در بک استیج دیده.»

سرلک: جایزه مرا 
به همایون شجریان دادند!
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چند خانوار اصفهانى 
متقاضى وام هستند؟

مدیرکل تعـاون، کار و رفاه اجتماعى اسـتان اصفهان با 
پیش بینى اینکه بیش از 90 درصد خانوارهاى اصفهانى 
متقاضى وام یک میلیونى دولت باشـند، گفـت: با وجود 
ارسال 31 میلیون پیامک براى دریافت این وام در کشور، 
هنوز مشخص نیست چه تعداد خانوار یارانه بگیر اصفهانى 
متقاضى این کمک هستند.محسـن نیرومنـد گفت: در 
استان اصفهان حدود یک میلیون و 400 هزار خانوار یارانه 

بگیر وجود دارد./1679

امروز هم بارانى است
نقشه هاى اداره کل هواشناسـى اصفهان بیانگر جوى به 
نسبت ناپایدار بر روى استان  است و بر این اساس در بیشتر 
مناطق استان  گاهى افزایش ابر و وزش باد و بارش هاى 
رگبارى و موقتى بویژه در مناطق جنوبى وشمال شرقى در 
ساعات بعدازظهر وشب پیش بینى مى شود. امروز و فردا 
وزش باد در بیشتر مناطق اسـتان به نسبت شدید گاهى 
شدید خواهد بود. بیشینه دماى هوا هم در بیشتر مناطق 

استان  1تا 2 درجه کاهش خواهد داشت.  

پارك بانوان افتتاح مى شود
شـهردار گلپایگان از احداث پارك بانوان این شـهر خبر 
داد. پیمان شـکرزاده اظهـار کرد: ایـن پارك بانـوان در 
زمینى بـه مسـاحت 36 هـزار مترمربع احداث شـده که 
در آن فضاى هاى پیـاده روى و دوچرخه سـوارى به طور 
مجزا از هم طراحى شـده اسـت. وى افزود: پارك بانوان 
فضاى مناسبى براى پیاده روى و تفریح بانوان شهرستان 

گلپایگان است./1680

سرریز شدن سد چشمه لنگان 
در پى بـارش هاى مناسـب بهارى ، سـد چشـمه لنگان 
فریدونشهر سرریز کرد. سد چشمه لنگان در 180 کیلومترى 
غرب اصفهان در شهرسـتان فریدونشـهر واقع شـده که 
براى تامین بخشـى از آب زاینـده رود از طریق انتقال آب 
رودخانه هاى سیبک و سرداب ساخته شده است. ارتفاع سد 
چشمه  لنگان از بستر رودخانه 18متر و حجم ذخیره سازى 
9 میلیون متر مکعب آب است که با احداث آن ساالنه 195 
میلیون متر مکعب آب از طریق تونل چشمه  لنگان به حوضه 

زاینده  رود منتقل میشود./1681

150  تعرض به آثار تاریخى
فرمانده یـگان حفاظت میراث فرهنگى ، گردشـگرى و 
صنایع دستى اسـتان اصفهان گفت: 150 اخطار قضائى 
پارسال به این متعرضان به آثار تاریخى داده شد. عبدالرضا 
عرب بافرانى افـزود: با هماهنگى هاى بـه عمل آمده با 
دستگاه قضائى، متخلفان در این زمینه جلب و پرونده آنان 
پس از ثبت شـکایت این یگان در مراجع قضائى در حال 

رسیدگى است.

پلمب یک دفتر پیشخوان دولت 
بازرسان اصناف خمینى شهر در بازرسى از یک واحد دفتر 
پیشخوان دولت در خمینى شهر، با توجه به تذکرات قبلى و 
رعایت نکردن نکات بهداشتى در خصوص فاصله گذارى 
اجتماعى جهت مبارزه با ویروس کوویـد 19 این واحد را 
مهر و موم کردند. این واحد صنفى به دلیل ازدحام جمعیت 
براى ثبت نام سیم کارت و رعایت نکردن نکات بهداشتى 

متصدى مربوطه، تا اطالع ثانوى پلمب شد.

بهره بردارى از دو سایت 
موبایل 

سایت موبایل همراه اول روستاهاى مار و درقه اردستان 
به اعتبار 65 میلیارد ریال به بهره بردارى رسید. حمیدرضا 
ترکیان، رئیس اداره مخابرات شهرستان اردستان با بیان 
اینکه در جریان سـفر معاون وزیـر ارتباطـات و فناورى 
اطالعات و با پیگیرى نماینده اردسـتان اعتبـارات الزم 
جهت نصب چهار سایت روستایى تصویب شده بود گفت: 
با اجراى این طرح مشکل پوشش آنتن دهى موبایل همراه 

اول در بیش از 12 روستا کامال رفع مى شود.

خبر

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
95 واحد صنعتى و تولیدى تعطیل و نیمه تعطیل استان 

در راستاى تحقق شعار رونق تولید احیا شدند.
ایرج موفق احیاى واحدهــاى راکد یکى از اولویت هاى 
مهم این نهاد برشمرد، اظهار داشت: با راه اندازى مجدد 
این واحدهاى تولیدى و صنعتى در سال گذشته دست کم 
675 نفر در شــهرك ها و نواحى صنعتى مشغول به کار 

شدند.
وى با اشــاره به ادامه این راهبرد در سال جارى تصریح 
کرد: خارج کردن واحدهاى تولیدى از رکود و حل مسائل 
و مشکالت آنها در بخش هاى مختلف بویژه در روزهایى 

که با شیوع کرونا روبه رو هستیم با جدیت دنبال خواهد 
شد. رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
یادآور شــد: احیاى واحدهاى صنعتى نیمــه تعطیل یا 
تعطیل از اهمیت باالیى براى تحقق شعار جهش تولید 
برخوردار است و حمایت از شرکت هاى کوچک و متوسط 
و واحدهاى صنفى از اولویت هاى امســال این سازمان 
اســت و هر قدر بتوانیم واحدهاى کوچکتر را سرپا نگه 

داریم وضعیت رفته رفته بهتر خواهد شد.
به گفته وى سال گذشــته 17 هزار و 554 میلیون ریال 
تسهیالت رونق تولید به واحدهاى صنعتى و تولیدى این 

استان پرداخت شد.

با حضور مدیرعامل و جمعى از معاونــان و مدیران گروه 
فوالد مبارکه و مدیرعامل و اعضاى هیئت مدیرة شرکت 
فوالدسنگ، کلنگ احداث فاز ســوم کورة پخت آهک 
کلسینه و سنگ شــکن اولیه B شرکت معدنى و صنعتى 

فوالدسنگ مبارکه به زمین زده شد.
مهرداد فقیهیان، مدیرعامل شــرکت معدنى و صنعتى 
فوالدسنگ مبارکه، در این مراســم گفت: این پروژه که 
با اعتبارى بالغ بر 300 میلیارد تومان انجام خواهد شــد، 
ظرفیت این شرکت را تا سه برابر افزایش مى دهد که معادل 

528 هزار تن آهک کلسینه و دولومیت در سال است.
به گفتۀ فقیهیان، شرکت فوالدسنگ تنها نمایندة ایران در 

اتحادیۀ جهانى آهک است که به دلیل تولید کیفى آهک 
موردنیاز فوالد مبارکه از همان ابتداى کار به سمت تولید 

محصوالت کیفى حرکت کرده است.
مدیرعامل شرکت معدنى و صنعتى فوالدسنگ مبارکه، 
با اشاره به این که این شــرکت در حال حاضر بزرگ ترین 
آهک ساز خاورمیانه است، خاطرنشــان کرد: 70 درصد 
تجهیزات این شرکت بومى سازى شــده، و در ادامه نیز با 
استفاده از ظرفیت حداکثرى شرکت هاى داخلى، فاز سوم 
این پروژه با ظرفیتى معادل 3400 تن در روز و با اولویت 
تأمین پایدار آهک براى گــروه فوالد مبارکه طى 24 ماه 

آینده به بهره بردارى خواهد رسید.

بهره بردارى از فاز سوم کورة 
پخت فوالد مبارکه طى دو سال 

احیاى 95 واحد صنعتى 
تعطیل و نیمه تعطیل اصفهان

شهردار فالورجان در پیامى خطاب به مردم این شهر، 
از آنها به خاطر رعایت طرح فاصله گذارى اجتماعى و 
پرهیز از سفر به مناطق سیاحتى و گردشگرى تقدیر 

کرد.
جواد نصرى در پیام خود آورده اســت: مشــارکت و 
همراهى گسترده شما شهروندان فهیم و آگاه شهر در 
اجراى طرح فاصله گذارى اجتماعى و پرهیز از سفر به 
مناطق سیاحتى و گردشگرى فروردین امسال و توجه 

به توصیه هاى بهداشتى در راســتاى حفظ سالمتى 
جامعه و قطع زنجیره ویروس کرونا ســتودنى و قابل 
ستایش است. به گزارش روابط عمومى شهردارى و 
شوراى اسالمى شهر فالورجان، اقدامات شهردارى 
و شوراى اســالمى این شهر در راســتاى پیشگیرى 
و مبارزه با ویروس منحوس کرونــا از آغاز تاکنون و 
همچنان با تمام توان ارائه خدمات رسانى به شهروندان 

در این امر جهادى ادامه دارد.

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از آتش گرفتن 
یک نمایشگاه اتومبیل و خسارت دیدن  پنج دستگاه 

خودرو خبر داد. 
ســرهنگ "محمدرضا خدادوســت"  اظهار داشت: 
در پى تماس مردمى با ســامانه 110 پلیس و اعالم 
یک مورد آتش ســوزى نمایشگاه اتومبیل در منطقه 
"بهارستان" بالفاصله گشــت کالنترى 22 به محل 

حادثه اعزام شــد. وى افزود: در بررســى هاى اولیه 
مشخص شد سه سوارى پراید ، یک وانت پیکان و یک 
سوارى ســپند در اثر این حادثه دچار خسارت جزیى

 شده اند.
 این مقام انتظامى بیان داشت: علت کارشناسى وقوع 
این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسى 

است و اعالم خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
سرما موجب وارد آمدن 1370 میلیارد ریال خسارت 

به باغ ها و درختان در این استان شده است.
منصور شیشــه فروش افزود: تگرگ و سرمازدگى به 
6940 هکتار از باغ هــا و 1800 هکتار از مزرعه هاى 
اســتان اصفهان خســارت وارد کرد که بیشــتر آن 
به باغ هاى پســته و بادام در شهرســتان اردستان و 

آران وبیدگل مربوط مى شود.
وى بیان کرد: سیل در سطح استان اصفهان به 129 

رشته قنات، ســه حلقه چاه، 230 کیلومتر جاده بین 
مزرعه ها، 50 کیلومتر ایل راه هاى عشایر، 370 کلونى 
زنبور عسل و 18 راس دام بیش از 600 میلیارد ریال 
خسارت وارد کرد و موجب آسیب دیدن 22 کیلومتر از 

راه  و 145 واحد مسکونى در روستاها شد.
وى همچنین تصریح کرد: سیل موجب خسارت 10 
میلیارد ریالــى به 60 حلقه قنات و چاه شــد و بارش 
تگرگ به 1400 هکتار از اراضى پسته اردستان 420 

میلیارد ریال خسارت وارد کرد. 

رئیس سازمان نظام پزشکى استان اصفهان درباره 
شــروع بکار دندانپزشــکان گفت: این مورد هنوز 
مورد اختالف نظر اســت که اورژانس دندانپزشکى 
و کارهاى ضــرورى و کارهاى نیمــه کاره تحت 
پروتکشن انجام بشــود یا خیر، چرا که نمى توان از 
فاصله تقریبا دو مترى کارهاى دندانپزشکى را انجام 
داد و خطرات زیادى براى این اقدامات وجود دارد که 
طبق دستورالعمل، انتشار و انتقال ویروس از طریق 
دندانپزشکى حدود 95 درصد اســت، ولى از طرف 
دیگر بعضى از کارهاى دندانپزشکى که جبران ناپذیر 
است و دندان را از دست مى دهیم و یا مشکل بیمار 
حاد است باید براى بیمار اقدام درمانى انجام شود و به 
نظر مى آید الزم است کارهاى ضرورى دندانپزشکان 
شروع شود، البته در درمانگاه هاى خاصى که معاونت 
درمان تعیین کرده اســت، اقدامات دندانپزشــکى 
انجام مى شــود و حجم بیماران مراجعه کننده قطعا 

باال خواهد بود، به نظر مى آید همزمان با بازگشایى 
فضاى عمومى جامعه و شروع به کار بیشتر مشاغل 

بتدریج دندانپزشکى ها نیز شروع بکار کنند.  
عباســعلى خادمى در خصوص دالیل عدم مراجعه 
بیماران بــه دندانپزشــکى ها، اظهار کــرد: مردم 
مى ترسند به کرونا مبتال شــوند، همچنین مسئله 
ماه مبارك رمضان را پیــش رو داریم و مردم کمتر 
به پزشک و دندانپزشکى مراجعه مى کنند و مسائل 
اقتصادى هم یکى دیگر از دالیــل عدم مراجعه به 
پزشک است، اما در خصوص اینکه ابتالى بیمارى 
کرونا از مطب ها صورت گرفته باشد هنوز گزارشى در 
این زمینه نداشته ایم، هر چند به طور واقعى مشخص 
نخواهد شد که فرد کجا و چه زمانى به کرونا مبتال 
شده اســت، در مطب ها باید تمام مسائل و اصول 
بهداشتى رعایت شود تا بیماران نگرانى در این زمینه 

نداشته باشند.

جانشین انتظامى استان گفت: در سال 98 تعداد دو 
میلیون راننده متخلف در شهر اصفهان و یک میلیون 
و 500 هزار نفر در شهرستان هاى این استان مورد 

اعمال قانون قرار گرفتند.  

حسین حسین زاده با اشاره به اینکه پلیس سه ایده 
ترافیکى را با همکارى شــهردارى اصفهان دنبال 
مى کند بیان داشت: ایده اول پلیس جایگزین کردن 
موتورســیکلت هاى برقى به جاى بنزینى است که 
براى اجرایى کردن آن مى بایست تسهیالتى به ویژه 
براى کسانى که در هسته اصلى ومرکزى شهر تردد 
مى کنند در نظر گرفته شــود. ایده دوم اجراى طرح 
تشــویق رانندگان و راکبان قانونمند موتور سوار و 
برگزارى مراســمى بزرگ براى تقدیر از آنان است. 
دیگر ایده ، پیگیرى اختصاص خیابان ســبز و ایمن 
در هسته مرکزى شهر است که مى بایست مطابق 
با آیتم هاى روز دنیا و شــامل گــذرگاه عابر پیاده، 
خط ویژه استاندارد، خط ویژه موتورسوارى و دیگر 

متدهاى روز دنیا در زمینه ترافیکى باشند.

تقدیر شهردار فالورجان از مردم این شهر

آتش سوزى نمایشگاه اتومبیل 

خسارت سنگین به باغ هاى استان اصفهان 

اختالف نظر در شروع بکار دندانپزشکان  

جریمه 3 میلیون و 500 هزار راننده متخلف 
در  اصفهان

هادى منوچهرى، مدیرعامل سازمان تاکسیرانى اصفهان در 
گفت و گو با «ایسنا»، درباره کاهش درآمد رانندگان تاکسى 
مى گوید: در اوج شیوع ویروس کرونا با کاهش 70 درصدى 
درآمد تاکســى هاى زرد و 55 تا 60 درصد کاهش درآمد 
تاکسى هاى آنالین روبرو بودیم، سرویس مدارس هم که 
به طور کامل تعطیل و درآمدشان صفر بود. اخیراً که حضور 
مردم در سطح شهر بیشتر شده، میزان تقریبى کاهش درآمد 
تاکسى هاى زرد رنگ 50 درصد و تاکسى هاى آنالین 30 تا 

40 درصد شده و سرویس مدارس همچنان تعطیل است.
وى با بیان اینکه دولت قول هایى براى کمک به معیشت 
این قشــر داد تا به هر نفر حدود 600 هزار تومان پرداخت 
کند، اما بعد اعالم شــد این کمک تحت شــرایط خاصى 
است، گفت: متاسفانه مطابق شــرایط سختگیرانه اى که 
دولت براى رانندگان تاکسى تعریف کرده، این کمک عمال 
شامل بسیارى از رانندگان تاکسى نمى شود که این موضوع 
از سوى شهردارى اصفهان و ســایر کالنشهرها در حال 

پیگیرى است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانى اصفهان درخصوص بحث 
بیمه بیکارى رانندگان تاکسى، گفت: زمانى که 70 درصد 

رانندگان تاکسى خانه نشین شده بودند و درآمدى نداشتند 
بیمه بیکارى مطرح شد که متاسفانه سازمان تامین اجتماعى 
اعالم کرد نوع بیمه این قشر شامل بیمه بیکارى نمى شود 
چون خویش فرما هستند، به همین دلیل مکاتبات گوناگونى 
توسط شهرداران کالنشهرها انجام شد تا تمهیدى اندیشیده 

شود و امکان بیمه بیکارى براى رانندگان فراهم شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانى اصفهان با اشاره به فعالیت 
حدود 9 هزار تاکســى زرد در سطح شهر اصفهان، تصریح 
کرد: 3 هزار و 500 راننده آژانس هاى محالت، 8 هزار و 500 
راننده سرویس مدارس و 15 هزار نفر هم در بخش تاکسى 
آنالین مشغول فعالیت هستند که جامعه آمارى نزدیک به 

38 هزار نفر را تشکیل مى دهند./1678

بالیى که کرونا سر رانندگان تاکسى آورد 

هوشمندسازى سیستم مدیریت حمل و نقل  اتوبوسرانى 

مدیرعامــل ســازمان پارك ها و فضاى سبزشــهردارى 
اصفهان، در گفت  و گو با «ایرنا» مى گوید بنا دارد گل هاى 
ســرخ را به میدان نقش جهان بیاورد و در پیوند با این اثر 
تاریخى  و رعایت مالحظات میراث فرهنگى در باغچه هاى 
میدان، ُرز ایرانى بکارد. این تصمیم اگر درســت و اصولى 
اجرا شــود، قدمى خواهد بود به سوى سالهاى فرمانروایى 

گل سرخ اصفهان.
به گفته فروغ مرتضایى نژاد، تصمیــم نهایى در این رابطه 
بستگى به نتیجه جلسات آنها با میراث فرهنگى اصفهان 
دارد: در میدان نقش جهــان باید از درخت هــا، بوته ها و 
گل هاى کوتاه استفاده کنیم که جلوى دید بناهاى  تاریخى 
را نگیرد. در این  باره یکى از مواردى که تصویب کرده ایم و 

پیشنهاد داده شده استفاده از ُرز ایرانى است.
مرتضایى نژاد با تاکید بر پیشینه گل سرخ در ایران و بویژه 
در اصفهان به ایرنا گفت:در سال هاى اخیر از نسترن سفید 
که گونه اى از گل ســرخ است در بســیارى از رفیوژهاى 
میان خیابان ها استفاده شده و در جاى  جاى شهر به چشم 
مى خورند. در چهارباغ نیز در قسمت هایى که تراکم درختان 
انبوه نباشد نیز از ُرز هفت رنگ استفاده کرده ایم و در همین 
سال گذشته تنها ُرزى که زیبایى بسیارى در ابتداى چهارباغ  

آفرید، ُرز هفت رنگ بود.
مرتضایى نژاد مى گوید در فضاهاى سبز شهرى بایدهاى 
زیادى وجود دارد و در این  باره مالحظات زیست محیطى 
از بایدهاى این حوزه هستند. وى ضمن اشاره به گونه هاى 
مقاوم گل سرخ  که کمتر دچار بیمارى و آفت مى شوند بر 
اهمیت دوره گل دهى طوالنى مدت گل هاى رز ســفید یا 

همان نسترن سفید تاکید مى کند.
آن  طور که مرتضایى نژاد مى گوید پیرو سیاســت سازمان 
پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان مبنى بر کاشت 
درختچه هاى گلدار چند ســاله، یکى از گل هاى اساسى، 
گل سرخ است و بدین جهت هم شاید در سال هاى اخیر در 
رفیوژها و پرچین هاى شهر گل نسترن سفید یا ُرز سفید و ُرز 

هفت رنگ بیشتر به چشم مى خورند.
از  دیدگاه وى استفاده از گونه هایى مثل تیژ، نسترن سفید و 
ُرز هفت رنگ به این دلیل بوده که اساسا ُرز ایرانى یا همان 
گل سرخ سازگار با طبیعت اصفهان بوده  اما بهره گرفتن از 
گل هاى سرخ در سرسبزى و زینت بخشى معابر، میان گذرها 
و چشم انداز مکان هاى تاریخى و گردشگرى، براى چهره 
گلگون اصفهان در اردیبهشت ، نیازمند برنامه ریزى با نگاه 

ویژه به اصفهان به عنوان شهر گل سرخ است.

مرتضایى نژاد مى افزاید: ُرز آفتاب مى خواهد! و ما در چهارباغ 
سایه درختان را داریم. به هرحال هرجا در چهارباغ  فشردگى 
درختان را نداشــته باشــیم ُرز هفت رنگ کار کرده ایم. در 
ابتداى چهارباغ از سمت میدان انقالب که درخت هاى قبلى 
را بریده بودند، درخت هایى انتقال دادیم که هنوز سایه انداز 
نشده اند و بنابراین مى توانیم در این محل هم ُرز هفت رنگ 

کار کنیم. 
وى در ادامه گفت: گل گالب گونه اى از ُرز اســت که دوره 
گل دهى کوتاهى دارد. ما باید از ُرزهایى مثل ُرز سفید که 
دوره گل دهى طوالنى ترى دارند استفاده کنیم و این براى 

ما اهمیت بیشترى دارد.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى با تایید 
سابقه انبوه گل گالب در چهارباغ، معتقد است در آن سالها 
مخاطرات زیست محیطى براى گل ها کمتر بوده و چون 
گل گالب آفت بیشترى مى گیرد و عمر گل دهى کوتاهى 

دارد تاکید زیادى بر کاشت آنها در چهارباغ ندارند.
این مقام مسئول در شــهردارى اصفهان در عین حال از 
پژوهش ها در مرکز تحقیقات محمودآباد مى گوید تا بتوانند 
گل گالب مقاومى تولید کنند که گل هاى درشت تر، ُپر پَرتر  

و با دوره گل دهى بیشترى داشته باشد./1677

برنامه شهردارى براى  پیوند اصفهان با رز

نقش جهان با گل سرخ فرش مى شود

مدیرعامل شرکت واحداتوبوســرانى اصفهان و حومه 
گفت: با هوشمندسازى سیســتم مدیریت حمل و نقل 
ناوگان اتوبوسرانى مى توان از صحت و دقت این بخش 

مطمئن تر شد.
قدرت افتخــارى در گفت و گــو با «مهــر» با اعالم 
هوشمندســازى ناوگان اتوبوســرانى پس از نیم قرن 

اظهار داشــت: ناوگان اتوبوســرانى فعالیت خود را با 
20 اتوبوس در اصفهان آغاز کرد؛ بــا توجه به جمعیت 
کم و تعــداد اتوبوس انــدك امکان بــه کارگیرى از 
روش هاى ســنتى و کاغذى براى این نــاوگان فراهم

 بود.
وى با اشــاره به توسعه سیســتم مدیریت حمل و نقل 

ناوگان اتوبوســرانى تصریح کرد: امروزه در کالنشهر 
اصفهان بالغ بر 1500 دســتگاه اتوبــوس به فعالیت 
مشــغولند؛ از سوى دیگر توســعه فضاهاى پایانه اى و 
به کارگیرى بیش از ســه هزار نفر نیــرو در مجموعه 
اتوبوسرانى ضرورت هوشمندسازى این ناوگان را بیش 

از پیش گوشزد مى کند.
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شبکه هاى مختلف سیما در تالشند براى ایام و کنداکتور ماه رمضان، برنامه هاى متعدد و 
مرتبطى با حال و هواى این ماه مبارك تدارك ببینند.

این برنامه ریزى در مورد برخى از برنامه هاى روتین و پرمخاطب شــبکه ها که همچنان 
مى  توانند در جدول رمضان جذب بیننده داشته باشند، نیز درحال انجام است. یکى از این 
برنامه ها «کودك شو» با اجراى پژمان بازغى است که در ایام نوروز هم فصل چهارم خود 

را با برنامه اى 15 قسمتى و حال و هوایى عیدانه روى آنتن برد.
این برنامه به تهیه کنندگى رضا نصیرى، قرار اســت براى ماه رمضان نیز ادامه یابد و با 
تغییراتى دســت به تولید بزند تا هرشب در جدول پخش شــبکه نسیم قرار گیرد. ضمن 
تغییراتى که در سرى جدید «کودك شو» اتفاق خواهد افتاد، این برنامه در هر قسمت با 
حضور دو خانواده ضبط مى شود. در این راستا تاکنون نزدیک به شش قسمت از این برنامه 
پرمخاطب تلویزیونى به تولید رسیده است. همچنین به واسطه شیوع کرونا در کشور و نیز 
دستور به رعایت موارد بهداشتى، سرى رمضانى «کودك شو» در این روزها بدون حضور 
تماشاگران و در سالن خالى از حاضران، در حال ضبط و تولید است. در حین تهیه این مسابقه 

نیز گروه هایى براى ضدعفونى و استریل کردن استودیو حضور دارند تا شرایط براى ضبط 
آن فراهم باشد. فصل چهارم «کودك شــو» که طى روزهاى نوروز روى آنتن رفت، در 
جدول پخش ساعت 21 شبکه نسیم قرار مى گرفت که احتماًال با توجه به ویژه برنامه هاى 

تلویزیون ماه رمضان، تغییراتى در ساعت پخش آن ایجاد خواهد شد.

لیلى رشیدى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون با اشاره 
به مســئولیت اجتماعى مردم در قبال کودکان کار در 
این روزهاى بحرانى شــیوع بیمارى کرونا، پیشــنهاد 
خود براى کمک به این قشــر آســیب پذیر جامعه را 
اینگونه مطرح کرد: با شــیوع بیمارى کرونا، اعالم شد 
مردم بیایند ماسک، الکل و... به افراد آسیب پذیر هدیه 
کنند. بله مردم همیشه حواسشان به همدیگر بوده است 
ولى  نمى دانم مسئوالن چه کارى انجام مى دهند که 
همیشه دست به دامن کمک هاى مردمى مى شویم. 
این در حالى است که در شرایط موجود مردم نیز آسیب 

پذیر شده اند.
وى در ادامه با  تأکید بر اینکه  همه مردم در این شرایط 
بیکار شده اند و هر کســى در مقطع و جایگاه خودش 

آسیب پذیر شده است گفت: واقعا خجالت آور است که 
همیشه دولت در انتظار کمک مردم است. روز به روز از 

عملکرد مسئولین ناامیدتر مى شویم.
این بازیگر با تأکید بر اینکه به شدت براى کودکان کار، 
کارگران ســالن هاى زیبایى، کارگر منازل، هنرمندان 
تئاتر، ســینما داران و ســایر اقشــار جامعه ناراحت  و 
دل نگران وضعیت معیشــت این افراد هســتم گفت: 
نمى توانم بگویم تنها براى قشر خاصى ناراحت هستم 
چرا که تمام مردم در هر جایگاهــى ضربه خورده اند. 
مشخص نیست مســئوالن براى مردم کار مى کنند یا 
به خاطر لج و لجبازى یا براى تصاحب این وزارتخانه و 
رفتن به وزارتخانه دیگرى در تکاپو هســتند. همه چیز 

آنقدر غم انگیز است که نمى توانم چیزى بگویم.

در حالى که همه شواهد حاکى از رضایت بینندگان از سریال «نون. 
خ» به کارگردانى و بازیگرى سعید آقاخانى است، بد نیست کمى 

بیشتر درباره این هنرمند محبوب شب هاى شبکه اول بدانید.
سعید آقاخانى، بازیگر، نویســنده و کارگردان سینما و تلویزیون 
است. او در سال 1350 در شهر بیجار به دنیا آمد و فرزند چهارم 
در خانواده اى شامل شش فرزند است. دوران نوجوانى او در بیجار 
گذشت تا اینکه در 18 سالگى براى تحصیل در دانشگاه به تهران 

آمد و در رشته تئاتر از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد.
سعید آقاخانى بازیگرى را از تئاتر در زمان دانشجویى 
آغاز کرد تا اینکه براى اولین 
بــار با نقشــى 
کوتــاه در 
ل  یا ســر
محکمه  »
ســال  عدالت» 
1371 در 21 سالگى 
وارد تلویزیون شد. سپس در ســریال «پرواز 57» به ایفاى 
نقش پرداخت. این مجموعــه طنز که در دهه فجر پخش 
شد دومین نقطه عطف مجموعه هاى طنز تلویزیونى پس 
از پیروزى انقالب اسالمى ایران به حساب مى آمد و باعث 
معرفى سعید آقاخانى و تعداد دیگرى از بازیگران جوان و 
مستعد به سینما و تلویزیون شد. کارگردان سریال مهران 
مدیرى بود و به همراه ســعید آقاخانى مهران مدیرى، 
نصــرا... رادش و رضا عطــاران ازجملــه بازیگران این 

مجموعه طنز بودند.
عمده شهرت سعید آقاخانى با ســریال «ساعت خوش» در 
سال 1373 در مجموعه طنز «ســاعت خوش» به کارگردانى 
مهران مدیرى آغاز شــد. او که در این مجموعه تلویزیونى در 

نقش هاى مختلفى به ایفاى نقش پرداخت اما با آیتم پرطرفدار 
«سعید» و «خان دایى جان» به شهرت رسید. 

اولین تجربه سینمایى ســعید آقاخانى در سال 76 با فیلم «کلید 
ازدواج» با بازى رضا عطاران و علیرضا خمسه به کارگردانى داود 
موثقى آغاز شد. سپس تا سال 1388 در سینما فعالیتى نداشت تا 
اینکه با بازى در فیلم «بعدازظهر سگى سگى»، دومین حضور 
سینمایى خود را تجربه کرد. «بعدازظهر سگى سگى» نام فیلمى 
است به کارگردانى مصطفى کیایى و با بازى رضا عطاران و مجید 

صالحى، بهاره رهنما، على صادقى و سعید آقاخانى. 
ســعید آقاخانى اولین تجربه کارگردانى خود را در سال 1388 و با 
سریال «عید امســال» آغاز کرد، این مجموعه تلویزیونى در ایام 
نوروز 88 ساعت از شبکه تهران پخش شد. موفقیت این سریال باعث 
شد تا سعید آقاخانى پس ازآن چند مجموعه هاى تلویزیونى طنز به 
نام هاى «زن بابا»، «راه در رو» و «خوش نشین ها» کارگردانى کند. 
او همچنین در مجموعه تلویزیونى «راه در رو» عالوه بر کارگردانى 
به ایفاى نقش نیز پرداخت. مجموعه طنــز «راه در رو» عید نوروز 

سال 1390 تهیه و تولید و در ایام نوروز از شبکه 3 سیما پخش شد.
 این سریال قصه «مسعود» (با بازى مهران غفوریان) به همراه 
«سمیرا» همسرش (مونا بیگى) و خواهرش «گلرخ» (مرجانه 
گلچین) است که علیرغم سن باالیش مجرد است و در خانه اى 
اجاره اى زندگى مى کند، مشکالت مالى «مسعود» ناشى از یک 
ماجراى کالهبردارى برایش به جامانده که او را در مخمصه اى 
مى اندازد که فرار از آن 15 قسمت مجموعه سریال «راه در رو» 

را دربرمى گیرد و...
آخرین تجربه کارگردانى آقاخانى در تلویزیون به سریال «نون. 
خ» بازمى گردد که فصل اول آن در نوروز 98 و فصل دوم آن در 

فروردین و اردیبهشت 99 از شبکه اول پخش شد.
فیلم «المپ 100» اولین تجربه کارگردانى ســعید آقاخانى در 

سینما به حســاب مى آید که ازجمله فیلم هاى راه یافته به سى و 
دومین جشنواره فیلم فجر سال 92 در بخش نگاه نو بود. داستان 
فیلم «المپ100»، زندگى «فرزین» با بازى محسن تنابنده را 
روایت مى کند که دچار اعتیاد به مواد مخدر است و خانواده اش را 

در طول داستان درگیر ماجراهایى مى کند.
سعید آقاخانى در سى و سومین دوره جشنواره فیلم فجر سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقــش اول مرد را براى بــازى در فیلم 
«خداحافظى طوالنى» به دســت آورد. «خداحافظى طوالنى» 
فیلمى به کارگردانى فرزاد مؤتمن، نویسندگى اصغر عبداللهى 
و تهیه کنندگى فرزاد مؤتمن و على حضرتى ساخته سال 1393 
اســت و داســتان مردى را روایت مى کند که از اتهام یک قتل 
جنجالى تبرئه شده ولى جامعه و اطرافیانش هنوز به عنوان مجرم 
نگاهش مى کنند. مرد که درگیر یک رابطه عاطفى است، براى 

تداوم عشق و زندگى باید بر این بحران غلبه کند.
سعید آقاخانى نویسندگى فیلمنامه را سال 1384 با سریال «متهم 
گریخت» به کارگردانى رضا عطاران آغاز کرد و در عین حال به 
عنوان بازیگر نیز در سریال به ایفاى نقش پرداخت که سریال و 

بازى او بسیار مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
آقاخانى بیش از دو دهه اســت با دخترى اهل شیراز به نام گلرخ 
حقیقى ازدواج کرده که ثمره این زندگى دو دختر به نام خورشید و 
دریا متولد سال 74 و 80 است. او در مصاحبه اى گفته که به علت 

عالقه زیادى که به دخترانش دارد نمى خواهد داماد دار شود.
محســن تنابنده، امیر جعفرى، على شام بیاتى و امیر غفارمنش 
بهترین دوستان خود سعید آقاخانى هستند و همچنین در دوران 
دانشجویى با رضا عطاران هم خوابگاهى بود. او بیش از 15 سال 
اســت که در زمینه ترك اعتیاد به صورت جدى فعالیت مى کند 
و تابه حال موفق شــده که افراد زیادى را از چنگ اعتیاد رهایى 
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مردى که نمى خواهد داماد دار شود!
به تازگى ویدیویى از سحر قریشى در فضاى مجازى 
منتشر شده که واکنش هاى تند کاربران را به همراه 

داشته است.
در این ویدیو در حالى که ســحر قریشى لباسى سبز 
به تن دارد و به همراه دوســتانش مشغول قدم زدن 
است، به پاکبانى که در کنار مســیر پیاده روى آنها 
نشسته است نزدیک شده و با اشاره به یکرنگ بودن 
لباسش با آن پاکبان در کنار او مى ایستد و مى گوید: 
«ما لباسمان را با هم ست کردیم.» این در حالى است 
که براى اشــاره به آن پاکبان از واژه «این» استفاده 
مى کند. در همین لحظه، پاکبان از او مى خواهد که 
از کنارش برود و سحر قریشى نیز در واکنش به این 
خواسته مى گوید: «میگه برو! همین مونده بود این به 

من بگه برو!» و به خنده هایش ادامه مى دهد.
رفتار توهین آمیز سحر قریشى با پاکبان، واکنش هاى 
منفى گسترده اى را در فضاى مجازى به همراه داشته 
است. از جمله رئیس مرکز ارتباطات شهردارى تهران 
به فیلم رفتار تمسخرآمیز یک بازیگر با یک پاکبان 

واکنش نشان داد.
غالمحسین محمدى در حســاب توییترى خود با 
اشاره به انتشار فیلم رفتار نامناسب این بازیگر زن با 
یک پاکبان نوشت: «کاش به جاى تبرج خودمان در 
برابر لنز دوربین هاى اغواگر، آدم ها را فارغ از شــغل 
و لباس مى دیدیم و لحظــه اى تصور مى کردیم اگر 
یک روز نباشند چه اتفاقى مى افتد؟!» وى همچنین 
نوشت: «شاید از نزدیک مى دیدیم که در این روزهاى 
کرونایى زیبایى شهرمان را مدیون  پاکبانان سبزپوش 

هستیم.    » 
روزنامه «خراســان» هم در این باره نوشت: «شاید 
بهتر است نظام آموزش و پرورش کشور در این زمینه 
تالش بیشترى کند و اخالقیات و روش هاى انسان 
بودن را با دقت بیشــترى به کودکان آموزش دهد تا 
شاید حداقل در نسل هاى بعدى، معیار عزت و احترام 
میزان نفعى که از شــخص مقابل گیرمان مى آید، 
نباشد. یا شاید مراوده با افراد مشهور و ثروتمند باعث 
افتخارمان نشود و افراد را صرف نظر از جایگاه و طبقه 
اجتماعى، بخاطر طرز فکر و اخالقشان بخواهیم و به 

آنها احترام بگذاریم.»
در همین حال مجید فراهانى، رئیس کمیته بودجه و 
نظارت مالى شوراى شهر تهران در واکنش به انتشار 
کلیپ ســحر قریشى، در صفحه شــخصى خود در 
اینستاگرام نوشت: «برخورد توهین آمیز سحر قریشى 
با یک پاکبان فضاى سبز شــهردارى قابل پذیرش 
نیست و در صورت عدم برخورد مناسب بیم آن مى رود 

که این ناهنجارى به عرف جامعه تبدیل شود.»
عضو شوراى شــهر تهران تصریح کرد: «پاکبانان 
و  کارگران امروز با حداقل حقوق و مزایا بیشــترین 
زحمت را براى رفت  و  روب و تمیزى شهر و بوستان ها 
مى کشــند و حداقل انتظــار برخــورد محترمانه و 
قدرشناســانه با این فداکارى ها داریم. لذا در صورت 
عدم عذرخواهى رسمى خانم سحر قریشى، به عنوان 
نماینده مردم قدرشناس تهران پیگیر شکایت مدیریت 
حقوقى شهردارى تهران از خانم سحر قریشى خواهم 
بود تا خداى ناکرده اینگونه رفتار هاى ناپسند تبدیل به 
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شــهاب حســینى بازیگر ایرانى، کورش آهارى کارگردان و 
«الکس برتوف» تهیه کننده، کمپانى اى براى توزیع و تولید 
فیلم با نام «ُپل مدیا/Pol Media» تشکیل داده اند. این 
کمپانى به منظور آنکه همچون پلى در شــکاف میان هنر، 
فرهنگ و سینماى ایران با آمریکا عمل کند، ایجاد شده است.

«ُپــل مدیا» قرار اســت فیلــم هــاى ایرانى و دیگــر آثار 

بین المللى دنیا را در آمریکا و خارج از آن منتشر کند. این کمپانى 
همچنین تصمیم دارد رویدادهاى زنده مانند حضور بازیگران و 
فیلمسازان و همینطور دیگر هنرمندان فرهنگِى ایرانى و بین 

المللى و نیز برنامه هاى سینمایى را تهیه و تولید کند.
کمپانى تازه تأســیس «ُپل مدیا» اخیراً یک مســترکالس 
زنده با حضور بهروز وثوقى و مدیریت شــهاب حسینى تولید 

کرده است.
«ُپل مدیا» همچنیــن چندین فیلم ایرانــى مانند پنج فیلم 
کالسیک با بازى بهروز وثوقى یعنى فیلم هاى «تنگسیر»، 
«قیصر»، «داش آکل»، «گوزن ها» و «سوته دالن» را نیز 

منتشر کرده است.
شهاب حسینى را بیشــتر براى بازى در دو فیلم برنده اسکار 
«جدایى» و «فروشــنده» هر دوســاخته اصغــر فرهادى 
مى شناسند. حســینى براى فیلم «فروشنده» جایزه بهترین 

بازیگر جشنواره کن را دریافت کرد.
آهارى، کارگــردان و تهیه کننده ایرانى نیــز به تازگى فیلم 
وحشت «شب» را با بازى شهاب حســینى کارگردانى کرده 
اســت. او فیلم کوتاه برنده جایزه «نســل ها» را نیز ساخته 
اســت. الکس برتوف هم تهیه کننده فیلم هاى «شــب» و 

«نسل ها»  است.

در حالى که همه شواهد حاکى از رضایت بینندگان از سریا
خ» به کارگردانىو بازیگرى سعید آقاخانىاست، بد نیس
بیشتر درباره این هنرمند محبوب شب هاى شبکه اول بد
سعید آقاخانى، بازیگر، نویســنده و کارگردان سینما و تل
است. او در سال 1350 در شهر بیجار به دنیا آمد و فرزند
خانواده اى شاملشش فرزند است. دوراننوجوانىاو در
ب 8گذشت تا اینکه در 18 سالگى براى تحصیل در دانشگاه
آمد و در رشته تئاتر از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد.

سعید آقاخانى بازیگرى را از تئاتر در زمان دانش
آغاز کرد تا اینکه برا
بــار با
کوت
سـ
»
عدالت»

1371 در 21
«57 7وارد تلویزیون شد. سپس در ســریال «پرواز
نقش پرداخت. این مجموعــه طنز که در دهه فج
شد دومین نقطه عطف مجموعه هاى طنز تلویزیو
از پیروزىانقالب اسالمىایران به حساب مى آمد
معرفى سعید آقاخانى و تعداد دیگرى از بازیگران
مستعد به سینما و تلویزیون شد. کارگردانسریال
مدیرى بود و به همراه ســعید آقاخانى مهران
نصــرا... رادش و رضا عطــاران ازجملــه بازیگ

مجموعه طنز بودند.
عمده شهرت سعید آقاخانى با ســریال «ساعت خو
3سال 1373 در مجموعه طنز «ســاعت خوش» به کار
مهران مدیرى آغاز شــد. او که در این مجموعه تلویز

مرو

مردى کهن

شهاب حسینى کمپانى 
تولید فیلمش را راه انداخت

ادامه واکنش ها به رفتار توهین آمیز 
سحر قریشى با یک پاکبان 

این از نتایج «سحر» است...

پژمان بازغى و «کودك شو»  همچنان در سالن خالى از تماشاگر

بازیگر ســینما و تلویزیون ضمن انتقاد از بى توجهى به بازیگران پیشکسوت حضور 
شخصیت ها و بازیگران ُمسن در فیلم «خروج» را یک نکته مثبت دانست.

مجید مشیرى با اشاره به اینکه ســریال تلویزیونى «مس» به کارگردانى عبدالرضا 
صادقى با بازى او آماده پخش است افزود: نوروز سال 1398 این توفیق نصیب من و 
جمعى از دوستان و همکارانم شد تا با سریال «بر سر دوراهى» به کارگردانى بهرنگ 

توفیقى مهمان خانه هاى مردم باشم، اما امسال در کارهاى نوروزى بازى نداشتم.
وى اظهار کرد: به هرحال برخى ســال ها قسمت مى شود و در مناسبت هایى مثل 

عید نوروز یا ماه مبارك رمضان در سریال هاى مناسبتى بازى دارم و برخى 
مواقع مثل امســال چنین اتفاقاتى مى افتد. دو  سه کار جدید هم در حد 

صحبت هاى اولیه پیشنهاد شده که یکى از آنها سینمایى است؛ فعًال 
منتظر روزهاى بهتر هستیم و امیدوارم شرایط نامطلوبى که به علت 

شیوع ویروس کرونا ایجاد شده هرچه سریع تر برطرف شود.
این بازیگر سینما وتلویزیون با اشــاره به اینکه یکى از آسیب هاى 

عرصه بازیگرى در سال هاى اخیر کم کار شدن و به نوعى کنارگذاشتن 
بازیگران مسن و میانسال از جریان اصلى سینما و تلویزیون است افزود: 

این موضوع در درجه اول به نویسندگان فیلمنامه باز مى گردد که حضور 
شخصیت هاى ُمسن در آثار آنها بسیار کمرنگ است. ما دیگر 

خیلى کم شاهد حضور این گونه شخصیت ها 
به عنوان بازیگر نقــش اول یا حتى 

بازیگران  مکمل هستیم.
وى عنوان کرد: شما در هالیوود 
مى بینید کــه بازیگرانى مثل 

«کلینت ایســتوود»، «جک نیکلســون»، «رابرت دنیرو»، «آل پاچینو» و... در 78 
سالگى همچنان به عنوان بازیگران نقش اول حضور دارند. چون شخصیت متناسب 
با سن و سال آنها در فیلمنامه طراحى شده است. اما اینجا مثلث نویسنده فیلمنامه، 
تهیه کننده و کارگردان هیچ کدام در این مسیر نیستند. تهیه کننده و سرمایه گذار به 
فکر بازگشت سرمایه خودشان هستند و فکر مى کنند که استفاده از بازیگران جوان 
و چشم رنگى تنها راه فروش فیلمشان است. در حالى که این موضوع همیشه جواب 

نمى دهد.
وى با اشاره به حضور بازیگران باتجربه اى نظیر فرامرز قریبیان، 
جهانگیر الماســى، مهدى فقیه، آتش تقى پور و... در فیلم 
«خروج» به کارگردانــى ابراهیم حاتمى کیا گفت: من در 
فیلم «آژانس شیشه اى» با آقاى حاتمى کیا کارکرده ام و با 
نگاه و جسارت او آشنایى دارم. قرار بود در فیلم «خروج» 
هم نقشى داشته باشم و بعد از گفتگوهاى اولیه حتى تا پاى 
قرارداد هم رفتیم، امــا نمى دانم چرا این اتفاق نیافتاد گویا 

نقشى که براى من در نظر گرفته بودند حذف شد.
مشیرى گفت: همه ما در این آب و خاك ریشه داریم و باید این 
تجربه ها را به جوان ها انتقال بدهیم. جوانگرایى الزم اســت، اما 
به شرطى که پشتش به تجربه پیشکسوتان گرم باشد. 
جوانى در کنار تجربه است که جواب مى دهد. 
متأســفانه در جامعه ما و به تبع آن در 
عرصه بازیگرى، جوانــان ما غالبًا به 

تجربه بزرگان بى توجه هستند.

مجید مشیرى: 

فیلمنامه نویسان شخصیت هاى ُمسن هم خلق کنند
روایت بهروز افخمى از تمسخر تهرانى ها در تازه ترین سریالش!

بهروز افخمى سال ها بعد از سریال «عملیات125» دوباره به سراغ ســریال سازى رفته و این بار مشغول 
ساخت سریال «رعد و برق» با محوریت سیل هاى اخیرى اســت که استان هاى مختلف کشور تجربه 

کردند.
این سریال براى شبکه 5 تولید مى شــود و هرچند بخاطر کرونا تولیدش متوقف شده بود ولى به گفته 
افخمى بناست از نیمه اردیبهشت دوباره تولیدش آغاز شــود. افخمى درباره کلیت سریالش به «جام 
جم» گفت: فضاى حاکم بر سریال «رعد و برق» تلخ نیست و یک سریال حادثه اى هیجان انگیز با 

رگه هاى کمدى است و براى ساختش از دو مدل فیلم خارجى الهام گرفتم.
بهروز افخمى با اشــاره به حضور برخى مردم تهران در مناطق سیل زده بى توجه به هشدارها و 
شوخى هاى مجازى با اینها گفت: این اتفاقات را در سریال داریم و اتفاقًا چنین افرادى را تمسخر 

خواهیم کرد!
به غیر از شــهرام قائدى و مهدى زمین پرداز سایر بازیگران ســریال «رعد و برق» چندان شناخته 
شده نیستند. افخمى درباره چرایى عدم اســتفاده از چهره هاى مشهور در سریالش گفت: در آثار

 حادثه اى نمى شود از پیرمردهایى که سنشان زیاد است و همچنان نقش جوانان را بازى مى 
کنند استفاده کنید و براى همین بازیگران جوان و یکسرى بازیگر بومى از استان هاى گلستان 

و لرستان و خوزستان را وارد کرده ام.
این کارگردان با اشــاره به کیفیت تصویرســازى نماهاى ســیل گفــت: برخى جاها 
لوکیشــن ها را باز ســازى کردیم و برخى جاها کار کامپیوترى انجام دادیم و گاهى 
هم از فیلم هاى مســتند اســتفاده مــى کنیم کــه در چند الیه مخاطــب را در 

حس و حال قرار دهد.

لیلى رشیدى: 

خجالت آور است همیشه دولت
 در انتظار کمک مردم است

ى هر ر ز ى بهروز ی رو
بهروز افخمى سال ها بعد از سریال
م ساخت سریال«رعد و برق»با

کردند.
5 تولید 5اینسریال براى شبکه
افخمى بناست از نیمه اردیبهش
جم» گفت: فضاى حاکم
رگه هاى کمدى استو
بهروز افخمى با اشــاره
شوخى هاى مجازى با این

خواهیم کرد!
به غیر از شــهرام قائدى و مه
شده نیستند. افخمى دربا
 حادثه اى نمى شود ا
کنند استفاده کنید و
و لرستان و خوزست
این کارگردان با
لوکیشــن ها
هم از فیلم
حس و

م زى وروزىب ى ر ر ل م مب ر
رخى ســال ها قسمت مى شود و در مناسبت هایى مثل 

ضان در سریال هاى مناسبتى بازى دارم و برخى 
 اتفاقاتى مى افتد. دو  سه کار جدید هم در حد 

 شده که یکى از آنها سینمایى است؛ فعًال 
م و امیدوارم شرایط نامطلوبى که به علت 

شده هرچه سریع تر برطرف شود.
ن با اشــاره به اینکه یکى از آسیب هاى 

ى اخیر کم کار شدن و به نوعى کنارگذاشتن 
ز جریان اصلى سینما و تلویزیون است افزود: 

 نویسندگان فیلمنامه باز مى گردد که حضور 
ر آنها بسیار کمرنگ است. ما دیگر 

گونه شخصیت ها 
ول یا حتى 

الیوود 
مثل 

ر ن ی روش ر ه ى مر چ و
نمى دهد.

وى با اشاره به حضور بازیگران
مهد جهانگیر الماســى،
«خروج» به کارگردانــ
فیلم «آژانس شیشه اى

نگاه و جسارتاو آشنایى
هم نقشى داشته باشم و
ن قرارداد هم رفتیم، امــا
نقشى که براى من در نظر
مشیرى گفت: همه ما در این
تجربه ها را به جوان ها انتقال بد
به شرطى که پشتش
جوانى در کن
متأسـ
عرص
تج
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تاوارس، مربى گلرهاى سپاهان در چندین و چند مصاحبه خود بر لژیونر شدن پیام نیازمند تأکید دارد و پیش تر نیز به رسانه هاى پرتغالى 
وعده داده بود که به زودى این دروازه بان ایرانى را در اروپا و احتماًال کشورش خواهید دید. مصاحبه هاى پیام هم که بر حضور در اروپا براى 
فصل آتى تأکید دارد بدون تعارف خیلى بوى رفتن مى دهد و اینطور که پیداست احتماًال نامه یک مشترى از لیگ کشورى مثل پرتغال دیر 
یا زود به دست سپاهان و نیازمند برسد که در صورت پاسخ مثبت به چنین دعوتى با توجه به بندى که در قرارداد گلر جوانمان وجود دارد، 

مدیران باشگاه سپاهان باید سریعاً براى چارچوب دروازه طالیى خود در لیگ آینده فکرى کنند. 
اما نکته اى که باید به پیام نیازمند یادآورى کنیم این اســت که حضور در اروپا با یک انتخاب خوب و با در نظر گرفتن جوانب متعدد باعث 
پیشرفت اســت اما به شــرطى که به هر قیمتى و با حضور در تیم هاى متوســط و ضعیف لیگ هاى درجه چندم قاره سبز نباشد و همه 

شاخصه هاى الزم براى پیشرفت یک دروازه بان ایرانى در اروپا رعایت شود. 
پیام باید از تجربه علیرضا حقیقى که مى خواســت به هر قیمتى در اروپا بازى کند درس بگیرد و وضعیت فعلى گلر تیم ملى ایران در جام 
جهانى 2014 برزیل پیش روى او باشد. لژیونر شدن به هر قیمتى عاقبتش یکى مثل علیرضا حقیقى مى شود که در روزگارى نه چندان دور 
براى بازگشت به ایران و حضور در تیم هاى مدعى داخلى کلى طاقچه باال مى گذاشت اما زمان زیادى است دیگر رنگ تیم ملى را ندیده 
و مدت ها بود دیگر تیم هاى باالنشین و حتى رده هاى وسط لیگ برتر ایران را خواهان خود نمى دید. پس با تأمل بیشترى بر روى جدایى 

یا ماندن در سپاهان فکر کن. تو سرمایه اى بزرگ براى دروازه سپاهان و ایران هستى و باید حسابى از خود و استعدادت پاسدارى کنى.

مراقب باش
 حقیقى ثانى نشوى!

در روز هاى اخیر شایعه شــده بود که برخى باشگاه هاى لیگ 
برترى با ســتاره هاى ذوب آهن از جمله دانیال اسماعیلى فر 

مذاکره کرده اند و درصدد جذب او هستند.
احمد جمشیدى، سخنگوى باشگاه ذوب آهن اصفهان بیان کرد: 
باشگاه هاى دیگر نباید با بازیکنان ما مذاکره کنند، زیرا این کار 
اخالقى و اصولى نیست. هنوز وضعیت لیگ برتر مشخص نشده 
و منتظر اعالم فدراسیون فوتبال هستیم تا تمرینات خود را شروع 
کنیم. در حال حاضر تمرکز ما روى تیم و باشگاه است و به نقل و 

انتقاالت فکر نمى کنیم.
جمشیدى در خصوص پیشنهاد باشگاه هاى دیگر به بازیکنان 
این تیم گفت: هنوز هیچ پیشنهادى از باشگاه هاى دیگر نیامده 
است، اما شنیده ایم که برخى باشگاه ها با بازیکنان ما به صورت 

مستقیم مذاکره مى کنند.
سخنگوى باشــگاه ذوب آهن در پایان بیان کرد: به سرمربى 
تیم پیام دادیم تا به ایران بازگردد تا با شــروع تمرینات، آماده 

بازى ها شویم.

دست از سر بازیکنان ما 
بردارید

 دروازه بان تیم فوتبال سپاهان گفت: دلم براى مسابقات و بازى 
کردن در نقش جهان تنگ شده است.

 پیام نیازمند در مورد انجام تمرینــات اختصاصى در روزهاى 
تعطیلى فوتبال و با اشــاره به اینکه براى تمرین از خانه خارج 
شده، اظهار کرد: ما به همه مى گوییم درخانه بمانید اما فکر کنم 
زمان شروع تمرینات نزدیک است. یک هفته یا دوهفته دیگر، 

نمى دانم اما قرار است تمرینات شروع شوند.
وى ادامه داد: االن در اصفهان نیستم و کرج هستم. به محلى 
در نزدیکى خانه مى روم و تمرین مى کنم. گلرى یادم نمى رود 
اما باید تمرینات اختصاصى گلرى را با مربى اى که دارم انجام 

بدهم.
دروازه بان سپاهان در خصوص شــرایط این روزهاى فوتبال 
تصریح کرد: شــرایط ســختى اســت. دلمان براى بازى ها و 
مسابقات خیلى تنگ شده است. دلم براى بازى کردن در نقش 
جهان تنگ شــده، وقتى در نقش جهان بازى مى کنید همان 
لحظه از بازى در آن لذت مى برید. اینطور نیست که وقتى بازى 

مى کنید قدرش را ندانید و بعداً حسرتش را بخورید.
نیازمند در مورد اینکه بعد از سپاهان چه تیمى مقصد او خواهد 
بود، گفت: فعًال با ســپاهان قرارداد دارم، در این تیم هستم و از 
این بابت خوشحالم. اگر قسمت شود به اروپا مى روم و ان شاءا... 
لژیونر مى شــوم اما هنوز تکلیف بازى ها مشخص نشده است. 
امیدوارم بازى ها برگزار شــوند و رتبه اى در خور نام سپاهان به 

دست بیاوریم.

یکى دو هفته دیگر تمریناتمان 
آغاز مى شود

رضا میرزایى براى لیگ هجدهم به طور قرضى از سپاهان به فوالد خوزستان رفت تا فرصت بیشترى براى دیده شدن و بازى کردن 
پیدا کند. میرزایى در ترکیب تیم خوزستانى به مهره کلیدى مبدل شد تا زردهاى نصف جهان براى لیگ نوزدهم، حکم به بازگشت 

او به اصفهان بدهند؛  هرچند که در ترکیب سپاهان نتوانسته همان میرزایى فوالد باشد. 
البد خبردار شدید که لیگ قرار است تیرماه از سرگرفته شود.

بله، من هم این خبر را شنیدم. اگر قرار به شــروع لیگ از تیرماه باشد، از چند هفته قبل تمرینات تیم ها شروع مى شود. خیلى دلم 
براى فوتبال و هم تیمى ها، به خصوص هواداران تنگ شده و امیدوارم هر چه زودتر شر این بیمارى از سر مردم کوتاه شده و لیگ 

دوباره شروع شود.
به تماشاگران اشاره کردید. دربى اصفهان بدون تماشــاچى براى ما که از تلویزیون بازى را 

تماشا مى کردیم، خشک و خسته کننده بود، براى شما چطور بود؟
ما براى مردم و هواداران فوتبال بازى مى کنیم و وقتى کنار ما نیستند، خیلى سخت و دشوار است. هواداران سپاهان همیشه یار و 

یاور ما بوده اند، به خصوص در روزهاى سخت که از ما پشتیبانى کرده اند و نبودن آنها کنار ما حس بدى دارد.
در این روزهاى کرونایى و قرنطینه خانگى، چه کار مى کنید تا حوصله تان سر نرود؟

دور از فوتبال دشوار است. به صورت آنالین براى ما تمریناتى مى فرستند که در خانه انجام مى دهیم تا بدن هایمان آماده بماند و 
بتوانیم آمادگى جسمانى خودمان را حفظ کنیم.

به نظرتان ادامه لیگ تصمیم منطقى است یا اینکه رأى به لیگ ناتمام مى دادند؟
سالمتى هواداران و بازیکنان و کادر فنى تیم ها از هر چیز دیگرى مهمتر است، اگر اولویت اول سالمتى باشد، بعد مى توان براى 
برگزارى ادامه لیگ برنامه ریزى کرد. 9 هفته از رقابت هاى لیگ برتر مانده و هنوز سرنوشــت بسیارى از تیم ها و قهرمانى لیگ 

معلوم نیست.
ولى با اختالف موجود تقریباً معادله قهرمانى حل شده است.

هنوز تصمیم نهایى در خصوص نتیجه دیدار لغو شده تیم هاى سپاهان و پرسپولیس اعالم نشده است. باید نتیجه بازى در زمین 
معلوم شود. اگر رأى قبلى کمیته انضباطى لغو شود، تیم سپاهان مى تواند با پیروزى در این دیدار، اختالف را کم کند. همه در جریان 
اتفاقاتى که در آن روز افتاد هستند و مى دانند که سپاهان قصد بازى کردن داشت؛ زیرا اگر چنین قصدى نداشتیم، به هتل نمى رفتیم. 

اتفاقاتى افتاد که باعث لغو آن بازى شد و حاال بهترین کار این است که دو تیم در زمین مسابقه نتیجه را تعیین کنند.
به نظر مى رسد براى برگزارى جام حذفى اراده اى وجود ندارد. قبول دارید لغو جام حذفى به 

ضرر سپاهان است؟
دقیقًا همینطور است و اگر جام حذفى را برگزار نکنند، تیم ما متضرر مى شود. امیدوارم حاال که براى برگزارى لیگ برتر تصمیم 

گرفتند، براى جام حذفى هم فکرى بکنند.
لیگ قهرمانان آسیا چطور؟ به نظرتان ادامه این مسابقات به سود سپاهان است؟

در لیگ قهرمانان آسیا، تیم سپاهان در گروه ســختى قرار گرفته و واقعاً با هم گروهى با تیم هاى چند صد میلیاردى السد و النصر 
در گروه مرگ هستیم، در دو دیدار گذشته هم به نسبت سه نماینده دیگر ایران بهتر نتیجه گرفته ایم. هنوز درباره برگزارى لیگ 

قهرمانان آسیا صحبتى نشده اما ممکن است به طور رفت و برگشت یا متمرکز برگزار کنند.
کدام شیوه براى تیم شما بهتر است؟

مسلمًا رفت و برگشت. در این صورت به حضور هواداران امیدوار هســتیم، البته در بازى با النصر عربستان در هر دو دیدار رفت و 
برگشت، بازى در کشور سوم است و از امتیاز حضور هواداران محروم هستیم.

چرا سپاهان دور برگشت همان سپاهان دور رفت نبود؟
ما در دور رفت روند خوبى داشتیم اما بدشانسى آوردیم و توپ ها داخل دروازه نمى رفت و با چند مساوى بدى که دادیم، از کورس 
قهرمانى عقب افتادیم اما اگر رأى به تکرار بازى سپاهان و پرســپولیس داده شود، مى توانیم جبران مافات کنیم. 9 هفته از لیگ 

باقى مانده و تیم ما هنوز ناامید نیست.
حاال که دو سوم از لیگ گذشته و در سپاهان به اندازه فوالد بازى نکردید، 
از تصمیمتان براى بازگشت به اصفهان رضایت دارید؟

ســپاهان تیم خودم اســت و رؤیاى کودکى من بــازى در تیم 
بزرگساالن سپاهان بوده است، امســال هم تقریبًا بازى هاى 
زیادى در سپاهان کرده ام. من یکسال فوق العاده را در فوالد 
خوزستان سپرى کردم و دوست داشتم در این تیم بمانم اما 
چون قراردادم قرضى بود، اختیارى براى ماندن نداشــتم و 

سپاهان خواستار برگشتم به این تیم شد.

رضا میرزایى: 

قرضى بودم و اختیارى از خود نداشتم

ز ىب از تصمیمتان بر
تیم ســپاهان تیم خودم اســت و رؤیاى کودکى من بــازى در

بزرگساالن سپاهان بوده است، امســال هم تقریبًا بازى هاى 
زیادى در سپاهان کرده ام. من یکسال فوق العاده را در فوالد 
خوزستان سپرى کردم و دوست داشتم در این تیم بمانم اما

چون قراردادم قرضى بود، اختیارى براى ماندن نداشــتم و 
سپاهان خواستار برگشتم به این تیم شد.

مالک باشگاه شهر خودرو گفت: چون چند بار مدیران باشگاه 
پرسپولیس زمان خواستند و دوست نداشتم رو به روى آنها 
قرار بگیرم شکایت نکردم ولى چند روز پیش شکایت رسمى 

خود را از باشگاه پرسپولیس انجام دادیم.
 فرهاد حمیداوى در گفتگو با شــبکه 2 سیما در خصوص 

شکایت باشگاه شهرخودرو از پرسپولیس عنوان کرد: ما در 
ازاى رضایتنامه گل محمدى با پرسپولیس قراردادى امضا 
کردیم ولى متأســفانه تا امروز بدعهدى کردند و فقط یک 
چهارم رقم اصلى یعنى 1/5 میلیــارد تومان اول را وصول 
کردیم. تا امروز فقط عزیزان، قول و وعده دادند. جدى عرض 
مى کنم که تا امروز هشت نه بار وعده شنبه آینده را شنیدم 

ولى هنوز شنبه نیامده است.
مالک شــهر خودرو با تأکید بر اینکه دو فقره چک باشگاه 
پرسپولیس برگشــت خورده و یک فقره چک ضرر و زیان 
نیز در اختیار آنها قرار دارد یادآور شد: البته بابت هر روز تأخیر 
روزى یک میلیون تومان ضرر و زیان باید بگیریم و مجموع 

مطالبات ما شش میلیارد تومان است.
حمیداوى در خصوص اینکه آیا فشارى براى شکایت نکردن 
از این باشگاه به شما وارد نشده اســت تأکید کرد: خیر، ما 

شکایت را کرده ایم ولى فشار براى جذب گل محمدى بود.

وى در خصوص اینکه شایعه شــده گل محمدى به شهر 
خودرو بر مى گردد خاطرنشــان کرد: من فکر مى کنم این 
اتفاق نمى افتد چون گل محمدى دوست دارد در پرسپولیس 
مربیگرى کند، مــن فکر مى کنم این اتفــاق ختم به خیر 

خواهد شد.
مالک شــهر خودرو در خصوص اینکه آیا امکان دارد این 
باشگاه جریمه پرسپولیس را ببخشد چون مبلغ رضایتنامه 
سنگینى براى گل محمدى در نظر گرفته بود عنوان کرد: 
جریمه را شاید ببخشم ولى اصل مبلغ را نمى توانم. روزى که 
با آقاى انصارى فرد در دفترم جلســه داشتم عددى را براى 
صدور رضایتنامه گل محمدى اعــالم کردم که این انتقال 
صورت نگیرد ولى آنها قبــول کردند و این اتفاق افتاد. فکر 
مى کنم همه عزیزانى که اطالعــات جزئى از فوتبال دارند 
مى دانند اگر گل محمدى در تیم ما مى ماند ما امسال قطعًا 

آسیایى مى شدیم ولى به جایگاه اول تا سوم نگاه داریم.

چاپ دوم

این شهردارى در نظر دارد از طریق فراخوان عمومى نسبت به جذب سرمایه گذار و مشارکت بخش خصوصى 
جهت ساماندهى ، بهسازى و نوسازى کلیه تابلوهاى تبلیغاتى ورودى ها ، خروجى ها و سطح شهر تیران اقدام 
نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا پایان دهم اردیبهشت 

ماه   1399به واحد سرمایه گذارى و درآمد شهردارى تیران مراجعه نمایند. 

فراخوان عمومى ساماندهى ،بهسازى و نوسازىفراخوان عمومى ساماندهى ،بهسازى و نوسازى
 تابلوهاى تبلیغاتى سطح شهر تیران (مرحله دوم) تابلوهاى تبلیغاتى سطح شهر تیران (مرحله دوم)

م الف: 814966 حسن شفیعى- شهردار تیران

کارگردان مستندهاى فوتبالى که از نزدیک ترین افراد به مرحوم حجازى بود در خصوص اختالف میان قلعه نویى و 
افشین پیروانى موضع گیرى جالبى دارد.

درگیرى لفظى میان امیر قلعه نویى و افشین پیروانى این روزها در فضاى رسانه اى فوتبال ایران حسابى سرو صدا کرده و 
واکنش هاى مختلفى به آن برانگیخته شده است. افشین پیروانى در این جدال لفظى در برنامه رادیویى صحبت مرحوم 
حجازى را به میان آورد و سعى داشت با دامن زدن به اختالفات گذشته این دو نفر بحث را به سود خود جلو ببرد که این 

موضوع واکنش هاى مختلفى به همراه داشت.
امیر رفیعى، کارگردان مستند من «ناصر حجازى هستم» و «آبى به رنگ آسمان» که از افراد هنرى نزدیک به فوتبال 
است و در زمان حیات مرحوم ناصر حجازى از افراد نزدیک به او بود عقیده جالبى در خصوص مباحث مطرح شده دارد.

رفیعى در گفتگویى در این خصوص اظهار کرد: من ابتدا باید بگویم صحبت هایم به عنوان یک هوادار است و نمى خواهم 
حرف هایى که مى زنم منتسب به مرحوم حجازى یا خانواده ایشان مطرح شــود و اگر خانواده حجازى صالح بدانند 
خودشان به این موضوع ورود مى کنند و موضع گیرى خواهند کرد. همه مى دانند رابطه من با امیر قلعه نویى از گذشته 
به دلیل مستند «من ناصر حجازى هستم» و شکایتى که ایشان انجام داده بود دچار کدورت هایى بوده که هنوز هم به 
قوت خودش باقى است و در این شرایط مى خواهم صحبت هایم را مطرح کنم. وى افزود: اینکه در گذشته اختالفاتى 
میان امیر قلعه نویى و مرحوم حجازى بوده مربوط به داخل خانواده استقالل است. همیشه در داخل یک خانواده و یک 
مجموعه اختالفاتى وجود دارد که بزرگ یا کوچک مربوط به همان خانواده  است و به کسى خارج از این دایره ربطى 
ندارد که بخواهد به آن ورود کند و از این اختالف به نفع خودش بهره بردارى کند. امیر قلعه نویى و مرحوم حجازى داخل 

خانواده استقالل بودند و اختالف آنها ارتباطى به افشین پیروانى ندارد.
کارگردان مستند هاى فوتبالى ادامه داد: افشین پیروانى فردى اســت که همه او را مى شناسند. چه به واسطه پرونده 
محکومیتى که داشت و چه به واسطه ویدیوهایى که در گذشته از او منتشر شده و همه دیدند چطور حاضر بود براى 

کسب نتیجه و موفقیت اخالق را قربانى کند و بهتر است چنین شخصى در مورد سالمت در فوتبال صحبت نکند.
رفیعى در پایان گفت: من به باشگاه پرسپولیس احترام مى گذارم و از باشگاه هاى بزرگ فوتبال ایران است ولى وقتى 
افشین پیروانى حرف از قدمت و افتخار مى زند باشگاه اســتقالل حدوداً بیست سى سال از نظر قدمت از پرسپولیس 
قدیمى تر است و در بحث افتخار هم از این باشگاه جلوتر است. من در پایان از قلعه نویى خواهش مى کنم پاسخ این افراد 

را ندهد چرا که خودش را کوچک کرده است.

پیشنهاد یار حجازى به قلعه نویى

جواب افشین را نده تا کوچک نشوى
رقم را باال گفتم که منصرف شوند ولى اوکى دادند

مرتضى رمضانى راد
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تحدید حدود اختصاصى
شماره صادره 139985602007000162- تاریخ ارســال نامه : 01/30/ 1399  نظر به 
اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 19/1207 واقع در کلیشاد بخش 
نه ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى غالمرضا دهقان کلیشادى 
فرزند حسینعلى در جریان ثبت اســت وعملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده 
است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1399/02/24 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیــه مجاورین اخطار مى گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. - تاریخ انتشــار :1399/02/04 م الف / 831582 - اداره ثبت اسناد و امالك 

فالورجان/2/113
اخطار اجرایى

 شماره 798/98 به موجب راى شماره 1002 تاریخ98/11/12 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- سعید عاشقى 
2- محمد ســوارى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به حکم بر محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 650/000 ریال  بعنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
هزینه نشــر آگهى مطابق برآورد واحد اجراى احکام و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از 
تاریخ سررســید 97/12/27 لغایت اجراى حکم در حق خواهان صادر و هزینه نیم عشر 
دولتى.محکوم له: مجید ایمانیان نجف آبادى به نشــانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ 
منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله ایمانیان ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید822030/م الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف 

نجف آباد/2/114
اخطار اجرایى 

شــماره 752/98 به موجب راى شــماره 1126 تاریخ98/12/7حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ابوالفضل ابراهیمى 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
14/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 500/000 ریال  بعنوان هزینه هاى 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت هزینه نشر آگهى مطابق برآورد واحد اجراى 
احکام و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ ســر رسید 95/9/20 لغایت اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و هزینه نیم عشر دولتى.محکوم له: مجید ایمانیان نجف آبادى به 
نشانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله ایمانیان 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید822053/م الف-شعبه 

هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/115
اخطار اجرایى

 شماره 792/98 به موجب راى شماره 1002 تاریخ98/11/12 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- مهرداد شملى 
2- شــیرزاد رمضانى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به حکم بر محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 46/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
900/000 ریال  بعنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت هزینه 
نشــر آگهى مطابق برآورد واحد اجراى احکام و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررسید 2007-97/6/30 مبلغ 23/000/000 ریال 2008-97/9/30 مبلغ 23/000/000 

ریال لغایت اجراى حکم در حق خواهان صادر و هزینه نیم عشر دولتى.محکوم له: مجید 
ایمانیان نجف آبادى به نشــانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشى 
مرحوم حاج اسداله ایمانیان ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 

نماید822057/م الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/116
اخطار اجرایى

 شماره 756/98 به موجب راى شــماره 975 تاریخ98/10/30حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مجید فیروزه به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 500/000 ریال  بعنوان هزینه هاى دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تســبیب و پرداخت هزینه نشر آگهى مطابق برآورد واحد اجراى احکام 
و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید 98/8/18 لغایت اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و هزینه نیم عشر دولتى.محکوم له: مجید ایمانیان نجف آبادى به نشانى: 
نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله ایمانیان ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید822060/م الف-شعبه 

هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/117
اخطار اجرایى

شماره 754/98 به موجب راى شــماره 1111 تاریخ98/12/7 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سید محمد غیورى نجف 
آبادى به نشانى مجهول المکان محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 800/000 ریال  بعنوان هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت هزینه نشر آگهى مطابق برآورد واحد 
اجراى احکام و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید96/8/10 لغایت اجراى 
حکم در حق خواهان صادر و هزینه نیم عشر دولتى.محکوم له: مجید ایمانیان نجف آبادى 
به نشــانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشــى مرحوم حاج اسداله 
ایمانیان ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید822062/م 

الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/118
اخطار اجرایى 

شماره 788/98 به موجب راى شــماره 1000 تاریخ98/11/12 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- زهرا عقدکى 
2- شــیرزاد رمضانى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به حکم بر محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
800/000 ریال  بعنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت هزینه 
نشــر آگهى مطابق برآورد واحد اجراى احکام و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررسید 331-96/12/20 مبلغ 19/000/000 ریال 8332-97/4/30 مبلغ 19/000/000 
ریال لغایت اجراى حکم در حق خواهان صادر و هزینه نیم عشر دولتى.محکوم له: مجید 
ایمانیان نجف آبادى به نشــانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشى 
مرحوم حاج اسداله ایمانیان ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 

آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 

نماید822034/م الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/119
اخطار اجرایى

 شماره 753/98 به موجب راى شــماره 1125 تاریخ98/12/7 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ابراهیم جعفرى نسب 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 500/000 ریال  بعنوان هزینه هاى 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت هزینه نشر آگهى مطابق برآورد واحد اجراى 
احکام و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید 90/2/11 لغایت اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و هزینه نیم عشر دولتى.محکوم له: مجید ایمانیان نجف آبادى به 
نشانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله ایمانیان 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید822067/م الف-شعبه 

هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/120
مزایده 

در پرونده کالسه 97/ 3231  ش اجرایى 2 و به موجب دادنامه 660 مورخ 98/6/6 از شعبه 
چهارم شوراى  شوراى حل اختالف نجف آباد محکوم علیه بهرنگ اعتصام عیدى وندى 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 13154360 تومان بابت طلب و هزینه هاى دادرسى و 
همچنین مبلغ 300000 نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام 
مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى  نجف 
آباد  مهندس حیدر حیدرى کارشناســى گردید: منزل مسکونى واقع در آدرس نجف آباد 
یزدانشهر بلوار انقالب راستان 17 پالك شمالى و کد پستى 85199/45361 شش دانگ 
به پالك ثبتى به شــماره 87/8724 بخش 12 به نام تاجماه القاصى بابا احمدى توضیحا 
ارزش انشعابات پنج میلیون تومان محاسبه گردیده است با توجه به موقعیت و متراژ عرصه 
و اعیانى و شرایط و قدمت و کیفیت ساختمان مورد بازدید مالکیت مشاعى و لحاظ عوامل 
موثر در قیمت ارزش کل ملک بشرح فوق با امتیازات موجود جمعا به مبلغ 230000000 
تومان معادل دویست و سى میلیون تومان براورد و اعالم میگردد لذا باتوجه به مراتب فوق 
و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد درتاریخ 1399/2/14 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش 
میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 110100004061012907670593 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر 
هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 820665/م 

الف مدیراجراى احکام 2 شوراى  دادگسترى نجف آباد/2/121
مزایده مورد وثیقه

شــماره آگهى: 139903902004000010 تاریخ آگهى: 1399/01/31 شماره پرونده: 
139604002004000760 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9602746- 
ششدانگ پالك ثبتى به شــماره 336 فرعى از 10207 اصلى مفروز و مجزا شده از 17 
فرعى از اصلى مذکور قطعه 4 واقع در بخش 5 ناحیه اداره ثبت اســناد و امالك شــرق 
اصفهان استان اصفهان به مساحت 35. 128 مترمربع به انضمام انبارى قطعه3 (سه) به 
مساحت 4/66 مترمربع و به انضمام پارکینگ قطعه 5 پنج به مساحت 11/54 مترمربع، 
((حدود انبارى به شرح: شــماال بطول (2/91) دو متر و نود و یک سانتیمتر، دیواریست، 
به معبر شــرقا: بطول (1/60) یک متر و شصت ســانتیمتر، دیوار به دیوار است، به ملک 
مجاور شــماره 1 فرعى جنوبا: بطول (2/91) دو متر و نود و یک سانتیمتر، درب و دیوار 
اســت، به محوطه پارکینگ غربا: بطول (1/60) یک متر و شصت سانتیمتر، دیواریست 
مشترك به انبارى قطعه دوم- پارکینگ قطعه 5 به مســاحت 11/54 مترمربع به حدود 

اربعه: شماال: بطول (2/31) دو متر و سى و یک سانتیمتر، خط فرضى به محوطه مشاعى 
است، شرقا: بطول 5 پنج متر خط فرضى به محوطه مشاعى است، به پارکینگ قطعه 4- به 
آدرس: اصفهان خیابان عالمه امینى- فلکه پردیس- انتهاى بن بســت چمران- سمت 
راست- مجتمع نیکان طبقه اول 1 شرقى- که سند مالکیت آن بشماره چاپى 008562 
سرى الف سال 94 با شماره دفتر الکترونیکى 139420302027015518 که در صفحه 
41 دفتر امالك جلد 612 ذیل شــماره 122013بنام اعظم/جوهرى فرزند حســینقلى 
شماره شناسنامه 39986 تاریخ تولد 1346/01/01 صادره از اصفهان داراى شماره ملى 
1282325116 بعنوان مالک شــش دانگ عرصه و اعیان، ثبت و صادر گردیده است با 
حدود: *  حدود شماًال: بطول (8/02) هشت متر و دو ســانتیمتر، دیوار و پنجره است، به 
فضاى معبر شرقا: بطول (16/47) شــانزده متر و چهل و هفت سانتیمتر، دیواریست، به 
فضاى ملک مجاور شماره 1 فرعى جنوبا: در دو قسمت بطول: 7/08 هفت متر و هشت 
سانتیمتر، (1/85) یک متر و هشــتاد و پنج ســانتیمتر اول دیوار و پنجره است، دوم نیم 
دیوار، اول و دوم به فضاى حیاط مشــاعى غربا: در هشت قســمت، که قسمت دوم آن 
شمالى، قسمتهاى چهارم و ششم آن جنوبى، اســت. بطول هاى: 1/73 یک متر و هفتاد 
و سه سانتیمتر، (1/85) یک متر و هشتاد و پنج ســانتى متر، (4/54) چهار متر و پنجاه و 
چهار سانتیمتر، (0/35) ســى پنج ســانتیمتر، (4/45) چهار متر و چهل و پنج سانتیمتر، 
(0/40) چهل سانتیمتر، (1/45) یک متر و چهل و پنج سانتیمتر، (4/33) چهار متر و سى 
سه سانتیمتر، اول تا چهارم دیواریست مشــترك، پنجم درب و دیوار است، ششم و هفتم 
دیواریست، هشتم دیواریست مشترك، اول و چهارم به اپارتمان قطعه 3 پنجم تا هفتم به 
راه پله و آسانسور مشاعى هشــتم به آپارتمان قطعه 3 میباشد* که طبق نظر کارشناس 
رســمى مورخ 98/09/26 پالك فوق محل موردنظر عبارت است از شش دانگ اعیانى 
آپارتمان مسکونى واقع در یک مجتمع 9 نه واحدى و در پنج 5 طبقه و مشاعات به میزان 
قدرالسهم، داراى انبارى و پارکینگ و با قدمت حدود 3 سه سال مى باشد. کف موزاییک و 
بدنه سفیدکارى و رنگ، سرویس و حمام کاشى و سرامیک، گرمایش و سرمایش به صورت 
نیم چیلر،  درب ورودى چوبى، پنجره هاى آلومینیوم با شیشــه دو جداره، نماى خارجى 
ترکیب آجر و سنگ و داراى اشتراکات آب و فاضالب و گاز به صورت مشترك و انشعاب 
برق مجزا مى باشــد. لذا با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل و نوع بنا و مشترکات و 
متعلقات و امتیازات، ارزش 6 شــش دانگ از پالك ثبتى 10207/336 واقع در بخش 5 
اصفهان به مبلغ 7/000/000/000 ریال ((هفــت میلیارد ریال)) تعیین و اعالم میگردد. 
طى اعالم بستانکار ملک تا تاریخ 1399/04/19 بیمه میباشد. محل برگزارى مزایده: ((از 
ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 99/02/22 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت 
چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود.)) مزایده از مبلغ پایه مبلغ 7/000/000/000 
ریال هفت میلیارد ریال شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
مى گردد- ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 99/2/4 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت 
شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ ده درصد مبلغ پایه مزایده به شماره حساب تمرکز وجوه 
 IR 090100004061013207670192 سپرده ثبت اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان
و شناسه واریز 998108561161070070570000000000 بابت پرونده کالسه فوق 
پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر 
الزامى است. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را طى فیش مربوطه 
حداکثر ظرف مدت 5 روز به حساب صندوق ثبت تودیع نماید در صورتى که ظرف مدت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننماید، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
بحساب خزانه واریز خواهد شد. در غیر این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
و مزایده تجدید میگردد. م الف:822115 یعقوبى- سرپرســت اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /2/122

همه گیرى بیمــارى کووید-19 در جهــان ادامه دارد 
و شــمار مبتالیان و قربانیان این بیمــارى همچنان 
در حال افزایش اســت. کروناویروس جدید که عامل 
بروز بیمارى کووید-19 اســت در حال حاضر در 210 
کشــور و منطقه از سراسر جهان گســترش پیدا کرده

 است.
تا ظهر دیروز شــمار کلى مبتالیان بــه کووید-19 در 
جهان دو میلیون و 557 هزار و 993 نفر بود که 177 هزار 
و 688 نفر از آن ها جان باخته و 695 هزار و 336 نفر نیز 

بهبود یافته اند.
ایاالت متحده آمریکا با 819 هزار و 175 مورد ابتال و 45 

هزار و 343 قربانى در صدر فهرست مبتالیان و قربانیان 
جهانى قرار گرفته است. 82 هزار و 973 نفر از مبتالیان 

این کشور نیز بهبود یافته اند.
چین کــه اعالم کرده شــیوع کروناویــروس را تا حد 
زیــادى کنتــرل کــرده تاکنــون 82 هــزار و 788 
مورد ابتال بــه کوویــد-19 را گزارش کــرده و تعداد 
قربانیان این بیمارى در این کشــور 4632 نفر اســت. 
شــمار قربانیان کووید-19 طى چند روز گذشــته در 
چین ثابــت باقــى مانده اســت. همچنیــن تاکنون 
77 هــزار و 151 نفــر از بیماران در این کشــور بهبود 

یافته اند./1673

این روز ها اخبار جعلى راجع به ویروس کرونا به سرعت در 
اینترنت پخش مى شوند و کارشناسان از مردم مى خواهند 
بهداشت اطالعات را رعایت کنند. با چنین اخبارى باید 

چه کنیم؟
همه مى خواهند به خانواده و دوســتان خود کمک و آنها 
را مطلع کنند؛ بنابراین وقتى خبر یا اطالعات تازه اى به 
دستشان مى رســد، چه با ایمیل، اینستاگرام، واتس آپ، 
توییتر یا فیس بوك، به ســرعت آن را بــراى اطرافیان 
مى فرستند، ولى کارشناســان مى گویند اولین کار براى 
جلوگیرى از پخش اخبار جعلى این اســت که لحظه اى 
دست نگاه دارید و فکر کنید. اگر به خبر شک دارید، آن را 

بیشتر بررسى کنید.
قبل از فرستادن خبر براى دیگران، منبع آن را بررسى کنید. 
اگر منبع خبر دوست دوستتان یا همسایه فامیل همکارتان 
است، نمى تواند خبر خیلى موثقى باشد. به تازگى تحقیقى 
انجام شده که نشــان مى دهد یک یادداشت اینترنتى را 
که عموى کسى که فوق لیسانس دارد نوشته بود، با چه 
سرعت زیادى در اینترنت پخش شــده است. بعضى از 
اطالعات این نوشته درست بود، مثًال براى کاهش شیوع 
ویروس دست خود را بیشتر بشویید، ولى اطالعات دیگر 
آن مى توانست گمراه کننده باشد؛ ادعا هاى بى اساسى مثل 

روش هاى تشخیص این بیمارى./1672

بیش از 177 هزار نفر 
قربانى کرونا در جهان

با اخبار جعلى کرونایى 
چه کنیم؟

91 درصد موافق خانه نشینى اند
براساس نظرسنجى پژوهشگاه فرهنگ،    ایرنا |
هنر و ارتباطات، 91/3 درصد مردم با ادامه خانه نشینى و 
خود قرنطینه گى و بیش از 80 درصد با تعطیلى مدارس 
و دانشـگاه ها در دوران کرونا موافق هسـتند. تعطیلى 
کافه ها و رستوران ها با نسبت 82/2 درصد نیز از دیگر 
سیاست هایى است که پاسخگویان آنها را براى کنترل 

شیوع ویروس کرونا مناسب ارزیابى کرده اند. /1674

تنبیه قرنطینه شکنان
  تابناك | یک مسئول محلى در سراگان جزیره 
جاوه اندونزى به نام کاسـاندار اوتونگ، با توجه به عدم 
احترام برخى به قوانین تفکیک اجتماعى و قرنطینه به 
مدت دو هفته پس از رسـیدن از جاکارتا و یا شهرهاى 
بزرگ دیگر، فرمان جدیدى را براى کنترل حرکت مردم 
در این منطقه صـادر کرد. بنا بر این فرمان، مسـئوالن 
محلى خانه هاى متروکه که در فهرست خانه هاى روح 
زده قرار دارند را براى نگهـدارى افرادى که قرنطینه را 

زیر پا مى گذارند در نظر گرفته اند.

پارك ها باز شد
رئیس کمیته امنیتى، اجتماعى و انتظامى    ایرنا |
سـتاد ملى مقابله با کرونـا با تأکید بر اهمیت معیشـت 
و سـالمت مردم گفـت: محدودیت ورود بـه پارك ها،  
بوسـتان ها و تفرجگاه ها با رعایت پروتکل بهداشتى از 

روز چهارشنبه برداشته شد. /1676

روایت این خانه، روایت هر آنچه اســت که در این چند ماه بر کل زمین 
گذشته است؛ ساختمانى سه طبقه، خانواده اى 20 نفره و ویروسى که 40 
روز پیش وارد آن شد، تاکنون هفت نفر از اهالى اش را آلوده کرده و هنوز 

خارج نشده است.
برخالف داستان شیوع کروناویروس در جهان، منشأ شیوع ویروس در خانه  
خانواده «بابایى» در خیابان ستارخان در تهران مشخص نیست. ماجراى 
این خانه، از آخرین روزهاى سال 98 شروع شد، روزهایى که «حسین» 
عضو 28 ساله خانواده، اولین عالیم بیمارى را در خود احساس کرد، همان 
عالیم تکرارى که بارها از تلگرام تا تلویزیون درباره آنها شنیده بود. او آن 
شب را این گونه روایت مى کند: «شــب قبل از چهارشنبه  سورى بود که 
گلودرد داشتم، از ترس ابتال به کرونا حدود ساعت 2 نیمه شب با همسرم 
به پزشک عمومى مراجعه کردم، اما پزشک گفت که به بیمارى سینوزیت 

مبتال هستم و مشکل نگران کننده اى نیست.»
این عدم تشخیص ورود ویروس به این خانه، سرآغاز روزهاى پنهان بود، 

زمانى که بحران وجود داشت، اما هیچکس از آن خبر نداشت.
تجربه این خانه، مشابه اتفاقى است که چند ماه پیش در خانه بزرگ تر، 
ایران، رخ داد؛ زمانــى که افراد زیادى به ویروس مبتال شــده بودند، اما 
دالیلى مثل کمبود کیت آزمایشگاهى باعث شد بسیارى از پزشکان آن را 
با بیمارى هایى مثل سرماخوردگى و آنفلوآنزا اشتباه بگیرند و بیمارى که 
گفته مى شود از اوایل بهمن در ایران حضور داشت در اسفندماه ظاهر شود.
حسین که از عدم ابتال به کرونا ویروس مطمئن شده بود، سوم فروردین 
براى بازدید از خانواده همسرش به قزوین سفر کرده و همانجا احساس تب 
شدیدى مى کند و سریعاً به همان پزشک قبلى در تهران مراجعه مى کند، 
پزشک اما همان تشخیص قبلى را مى دهد و براى او آنتى بیوتیک تجویز 

مى کند، این گونه روزهاى پنهان چند روز دیگرى ادامه پیدا مى کند.
او مى گوید: «براى پنج روز، بارها سرم زدم و آنتى بیوتیک مصرف کردم اما 

حالم اصًال خوب نشد. روز هشت فروردین حالم به شدت بد شد، به سراغ 
همان پزشک رفتم و پس از بگومگویى او را قانع کردم تا آزمایش سى تى 

اسکن بدهم و از نتایج آزمایش فهمیدیم من به کرونا مبتال هستم.»
هشــتم فروردین براى خانه خانواده حسینى مانند30 بهمن براى کشور 
بود، روزى که سخنگوى وزارت بهداشــت از مثبت بودن نتایج آزمایش 

کروناویروس دو فرد در قم خبر داد.
ســرانجام به پیشــنهاد یکى از اعضاى خانواده، هــر 20 نفر آزمایش 
سى تى اســکن مى دهند و نتایج را براى متخصص ریه اى در بیمارستان 

دیگرى مى برند، تا روزهاى بحران شروع شود.
پس از بررسى آزمایش ها توسط پزشک مشخص مى شود در دو هفته اى 

که کرونا ویروس وارد خانه شده بود به جز حسین، چهار نفر دیگر هم از آن 
خانه سه طبقه به کرونا ویروس مبتال شدند؛ مادر، عمه، شوهرعمه و پسر 
عمه اش. شرایط مثل اسفند ماه کشور بود، زمانى که مشخص شد به جز 

قم کروناویروس در استان هاى زیادى پخش شده است.
«ابراهیــم زمانى»، شــوهر عمه حســین، یکى دیگــر از مبتالیان به 
کروناویروس در این خانه است. او راننده تاکسى 51 ساله اى است که به 
دلیل ابتالى همسایه اش به کروناویروس براى چند روزى مهمان خانه 
خانواده همسرش مى شــود. او درباره بسترى همسر، فرزند و خودش در 
بیمارستان مى گوید: «به پزشک معالجم اطمینان داشتم، اما ابتال به این 

بیمارى استرس خاصى به همراه دارد.»

ابراهیم به همراه خانواده اش بعد از پنج روز مرخص شدند، اما حال حسین 
هنوز خوب نشده بود. او مى گوید: «اکسیژن خون من بسیار کم شده بود، 
نفس تنگى شدیدى داشتم بیشتر مواقع خواب بودم. چیز زیادى یادم نیست 
جز اینکه صبح ها براى صبحانه بیدارمى شدم و بعد دو پزشک متخصص 
ریه و عفونى از من بازدید مى کردند. بعد از شش روز سینه درد من کم شد و 

پزشک گفت شیوع ویروس در بدنم متوقف شده است.»
خوشبختانه بعد از 10 روز حســین از بیمارســتان مرخص و تا روز 28 
فروردین هم در خانه قرنطینه شد، بعد آزمایش ها نشان داد که بدن او از 

کروناویروس پاك شده است.
این روزهاى خانواده بابایى درست مثل این روزهاى ایران است، زمانى که 
آمار مبتالیان کروناویروس روزبه روز کاهش پیدا مى کند و همین باعث 
مى شود سیاست ها به سمت عادى سازى شرایط حرکت کند؛ ادارات شروع 
به کار کنند، مراکز خرید و مغازه ها باز شوند، آموزش وپرورش از برگزارى 

امتحانات به شکل حضورى خبر دهد و...
اما اتفاقاتى در چند روز گذشــته در این خانواده رخ داد که از موقتى بودن 
این آرامش خبر مى دهد؛ مادر حسین که به کرونا مبتال بود در بیمارستان 
بسترى شده است و نتیجه آزمایش مادربزرگ و دیگر عمه او هم مثبت 

شده است.
حسین در این باره مى گوید: «روزهاى آخر فروردین ماه عکس آزمایش 
همسر و مادرم را به پزشک نشــان دادیم و پزشــک به مادرم گفت در 
بیمارستان بسترى شــود. روز بعد از آن هم بعد از شنیدن صداى سرفه 

و ویزیت پزشک مشخص شد مادربزرگ و عمه دیگرم بیمار شده اند.»
این صداى ســرفه ها خبر از شــروع موج دوم کروناویروس در خانه سه 
طبقه اى در خیابان ستارخان مى دهند، موج دومى که مرکز پژوهش هاى 
مجلس شوراى اسالمى چندى پیش نسبت به احتمال شیوع آن در سرتاسر 

ایران هشدار داده بود.

ماجراى خانواده اى 20 نفره که 7 نفر از آنها کرونا گرفتند

ساختمانى 3 طبقه به وسعت ایران
روى موج کووید-19
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تحدید حدود اختصاصى
شماره صادره 139985602007000158- تاریخ ارسال نامه : 01/30/ 1399  نظر به 
اینکه تحدید حدود ششدانگ خانه پالك شماره 19/1213 واقع در کلیشاد بخش نه ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى اصغر محمدى کلیشادى فرزند حسین 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1399/02/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. - تاریخ انتشار 

:1399/02/04 م الف / 821581 -    اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/2/110
تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 139985602007000159- تاریخ ارســال نامه : 01/30/ 1399  نظر 
به اینکه تحدید حدود ششــدانگ کارگاه پالك شــماره 53/785 واقع در اراضى کوه 
دنبه بخش نه ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام اقاى مجتبى تیمورى 
جروکانى فرزند رمضانعلى در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل 
نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده 

تحدید حدود پالك مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1399/02/28 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. - تاریخ انتشار :1399/02/04 م الف / 821583 -    اداره ثبت اسناد و امالك 

فالورجان/2/111
تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 139985602007000157- تاریخ ارسال نامه : 01/30/ 1399  نظر به 
اینکه تحدید حدود ششدانگ ساختمان تجارى خدماتى پالك شماره 44/190 واقع در 
ریاخون بخش نه ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى علیرضا آزمون 
فرزند مجید در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1399/02/29 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. - تاریخ 

انتشار :1399/02/04  م الف / 821584 -    اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان2/112

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى بهین سازان طاق کسرى سهامى خاص به شماره ثبت 39058 و شناســه ملى 10260566841 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/12/01 آقاى مجید شفیعى به شماره ملى 1289564930به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم مرضیه مستحفظیان به شماره ملى 
1288358342 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقاى على جواد محب به شماره ملى 1288180373 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى با امضاى رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(822891)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى بهین سازان طاق کسرى سهامى خاص به شماره ثبت 39058 و شناسه ملى 10260566841 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - على جوادمحب به شماره ملى 1288180373 ، مجید شفیعى به شماره ملى 
1289564930 و مرضیه مستحفظیان به شماره ملى 1288358342 بسمت اعضاء اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - محسن 
ملک محمدى به شماره ملى 1270046985 بسمت بازرس اصلى و آیت اهللا کیانى راد به شماره ملى 4623198286 بسمت بازرس على البدل براى 
یکسال مالى انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى 

به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (822894)

فقدان مدارك
بدین وســیله اعالم مى گردد مجوز دفتر طراحى 
شــماره 120-20متعلق به آقاى احمد نیکدار به 
شماره نظام مهندسى 00055-310-23 مفقود 

گردیده است و از درجه  اعتبار ساقط مى باشد.

پیاز و سیر از سبزیجات پر طرفدار و پرکاربرد در آشپزى 
محسوب مى شــوند و براى نگهدارى صحیح آنها و 
جلوگیرى از نرم شدن، گندیدن و جوانه زدن باید به 
نکاتى توجه کرد. همیشه چند نکته را در نگهدارى 

سیر و پیاز به خاطر بسپارید.
دما: براى نگهدارى ســیر و پیاز از دماهاى 4 تا 
10 درجه سانتیگراد اســتفاده کنید. دماهاى 
باال مثل نگهــدارى در نقاط خیلى 
گرم آشــپزخانه و بــه خصوص 
نزدیک اجاق گاز، یکى از دالیل 
اصلــى جوانــه زدن پیاز اســت. 

در داخل یخچــال نیز پیاز نرم شــده و مــزه آن تغییر مى کند. 
اتاق ها یا پارکینگ هاى خنک، زیرزمیــن، کمد یا کابینت هاى 
نزدیک به کف در آشپزخانه، محل مناسبى براى نگهدارى پیاز 
هستند. نوسانات دما جوانه زدن یا خراب شــدن پیاز را تسریع 

مى کند.
رطوبت هوا: پیاز و سیر خیلى راحت و سریع رطوبت را جذب 
مى کند و این امر منجر به پوسیدگى مى شود. اگر سطح رطوبت 
در فضاى خانه یا آشپزخانه باالست، نمى توانید پیاز را براى مدت 

طوالنى نگه دارید.
تاریکى: نور یکى از عواملى است که جوانه زدن پیاز و سیر را 

تحریک مى کنند.

جریان هوا: پیاز و سیر را ترجیحًا به صورت تک الیه در ظروف 
یا کیسه هاى پالستیکى سوراخ دار که به راحتى هوادهى مى شوند، 
نگهدارى کنید. هرگز آنها را در کیسه هاى پالستیکى در بسته 

نگهدارى نکنید.
ایزوله کردن: پیــاز در ضمن نگهــدارى، گازهایى را از خود 
متصاعد مى کند که به راحتى مى تواند مواد غذایى اطراف خود را 
دچار تغییر طعم کند. براى نگهدارى پیاز یک مکان مشخص و 
به دور از سایر مواد غذایى به خصوص سیب زمینى در نظر بگیرید. 
پیاز و ســیب زمینى در کنار هم سبب تســریع در فساد یکدیگر

 مى شوند.
خرید پیاز: ســعى کنید پیازهاى کامًال رسیده و داراى پوسته 

خشــک را براى خرید انتخاب کنید. براى مصرف ابتدا پیازهاى 
آســیب دیده و خیلى کثیف را انتخاب کنید و پس از شستشوى 
کامل و جدا کــردن بخش هاى آســیب دیده از آنها اســتفاده 

کنید.
شستشو: هرگز نباید ســیر و پیاز را قبل از نگهدارى بشویید 
چرا که مقدار زیادى رطوبت در آنها باقى مى ماند و ســبب فساد 

سریع تر آنها مى شود.
چک کردن: در حین نگهدارى مرتبــاً  آنها را چک کنید و اگر 
پیاز نرم و جوانه زده اى وجود داشت آن را از بقیه جدا کنید و پس 
از جداسازى جوانه یا بخش آسیب دیده آن را به سرعت مصرف 

کنید.

پیاز و سیر از سبزیجات
محسوب مى شــون
جلوگیرى از نرم ش
نکاتى توجه کرد.
سیر و پیاز به خاطر
دما: براى نگهد
10 درجه سا
باال
گ
نز
اص

از سیر تا پیاز نگهدارى سیر و پیاز

تمام افراد ممکن است یکســرى دردهاى مشابه را تجربه 
کرده باشند و در صورتى که آنها را درمان نکنند حتماً به افراد 
آسیب زیان بارى وارد خواهند کرد. افراد باید دردهاى نواحى 
مختلف بدن را شناسایى کرده و درمان کنند تا آسیب هاى 
جدى به آنها وارد نشــود. پس در صورت مشاهده این نوع 

دردها فوراً به پزشک مربوطه مراجعه کنید.

سردردهاى ناگهانى و شدید؛ 
شناسایى سردردهایى که سراغتان مى آید شاید کار چندان 
ساده اى نباشــد، اما مى توانید براســاس برخى از نشانه ها 
تشــخیص دهید کدام یک نیازمند مراجعه به پزشک است. 
ســردردهایى وجود دارند که به هیچ یک از عوامل محیطى 
ارتباط ندارند؛ این سردردها به طور ناگهانى سراغتان مى آیند، 
به مرور شدت مى گیرند؛ به گونه اى که فرد نسبت به نور و 
صدا دچار حساسیت مى شود. این سردردها مى توانند در گروه 
سردردهاى میگرنى قرار بگیرند. این سردردها مى توانند هر 

روز یا هر چند روز یک بار سراغتان بیایند.
سردردهاى دیگرى نیز هستند که ناگهانى سراغتان مى آیند 
و با عالئمى مثل کاهش بینایى، حالت تهوع و استفراغ، از 
دست دادن هوشیارى و بى حسى به ویژه در ناحیه سر همراه 
هستند؛ دلیل این ســردردها پارگى یا افزایش حجم کیسه 

بادکنکى عروق خونى و شریان ها در سر است. 

درد پهلوها؛
گاهى پهلوها دچار دردى شــدید مى شوند؛ دردى که چند 
لحظه اى چهره را درهم مى کند، به مرور برطرف و ناپدید 
مى شــود. این درد عاصى کننده گاهى خود به خود از بین 
مى رود و به دست فراموشى سپرده مى شود. اگر درد پهلو، 
حالت گرفتن و ول کردن دارد یا در شــرایطى که در مسیر 

جریان خنک هوا قرار مى گیرید سراغتان مى آید، مى تواند 
نشانه بیمارى کلیوى یا اختالل در عملکرد آن باشد. اما اگر 
این درد به طور ناگهانى و خیلى شــدید در ناحیه پهلویتان 
ظاهر مى شــود، نمودش اینگونه اســت که انگار سیخى 
به پهلوى وارد مى شــود و درد تا ناحیه زیر شــکم کشیده 

مى شود، مى تواند نشانه تورم یا التهاب آپاندیسیت باشد.
در حالت اول بهترین کارى که مى توانید انجام دهید، گرم 
نگهداشتن موضع و تســکین آن با یک مسکن ساده است 
تا ســر فرصت بتوانید به متخصص کلیــه و مجارى ادرار 
مراجعه کنید. اما در مورد دوم، دردتان آنقدر شــدید است 
که سریع به فکر مالقات با پزشک و جراح عمومى بیافتید. 
درد آپاندیسیت را باید جدى گرفت؛ چراکه عفونت ناشى از 
آن مى تواند حفره شکمى را آلوده کند و بیمار را در شرایط 

سختى قرار دهد.

درد کمر؛ 
ممکن است پس از فعالیت سخت بدنى، ورزش یا در جریان 
جابه جایى وسایل سنگین از ناحیه کمر احساس درد کنید، 
دردى که با کمى اســتراحت تخفیف پیدا مى کند و از بین 
مى رود. این دردها با یک مسکن ساده فراموش مى شوند، 
اما اگر کار خاصى انجام نداده اید و این درد سراغتان آمده، 
باید کمى تأمل کنید. امــکان دارد به هر دلیلى و در جریان 
شیوه غلط زندگى با جابه جایى دیسک و فشار عصب نخاعى 
دچار مشکل شده باشــید. این درد را گاهى خفیف و گاهى 
شدید تجربه مى کنید، اما همیشه با آن سر و کار دارید پس 
نسبت به آن بى تفاوت نباشــید مخصوصًا اگر گهگاه با بى 
حسى دست یا پا نیز مواجه مى شوید. بى توجهى به این درد 
خطر آسیب دیدگى دائمى عصب نخاعى را به همراه خواهد

 آورد. 

درد قفسه سینه درد یا سوزش قفسه سینه؛ 
این درد به طور معمول همراه فشار است، ممکن است ناشى 
از یک حرکت نابه جا یا مصرف غذاى تند یا چرب باشد که 
معموًال چندان هم جدى گرفته نمى شــود. این درد گاهى 
ناشى از اختالل در عملکرد معده و دستگاه گوارش است، اما 
تکرار و تداوم آن ممکن است نشانه اختالل یا ناراحتى قلبى 
باشد. اگر به جز درد خفیف یا فشار در قفسه سینه احساس 
خســتگى، گلو درد یا تنگى نفس هم سراغتان آمده همین 
عالیم کافى است تا نگران ســالمت قلبتان شوید. اگر بعد 
از فعالیت بدنى یا ورزش احســاس فشار شــدید در قفسه 
سینه کردید و این فشار همراه با درد بود، باید بالفاصله به 

اورژانس اطالع دهید. 

درد شکم؛ 
 دردهاى ناحیه شکم مى توانند دالیل مختلفى داشته باشند؛ 
گاهى ممکن است نفخ ســراغتان آمده باشد. این عارضه 
در زنان نسبت به مردان بیشــتر شایع است. تشخیص نفخ 
تا حدى براى افراد ساده اســت در صورتى که غذاى نفاخ 
مصرف کرده باشید بروز این درد و گاز معده طبیعى است. 
گاهى ممکن اســت دل پیچه نیز ســراغتان بیاید و همه 
اینها در شرایطى است که شــما پرهیزهاى غذایى الزم را 
نداشته باشید. درد هاى شــکمى اى وجود دارند که کمى 
سخت تر از شــکم دردهاى معمولى هســتند و این دردها 
عالوه بر شکم ناحیه لگن خاصره را هم درگیر مى کنند و با 
احساس خستگى، تورم و نفخ همراه هستند و گاهى تهوع، 
اسهال و استفراغ هم به همراه دارند. این دردهاى شکمى 
باید نگرانتان کنند. در مورد اخیر زنان باید در ســریع ترین 
فرصت با متخصص مشورت کنند؛ شــاید احتمال ابتال به 

سرطان تخمدان یا رحم مطرح باشد. 

درد هر قسمت بدن نشانه 
چه هشدارى
 است؟
چه هشدارى
 است؟

ویروس شناس آکادمى علوم روسیه زمانى که همه گیرى کرونا پایان مى یابد را اعالم 
کرد. «فلیکس یرشوف»، درباره اینکه همه گیرى کروناویروس چه زمانى پایان خواهد 
یافت، گفت: همه گیرى کرونا پس از اینکه در حدود 70 تا 80 درصد از جمعیت به این 

ویروس آلوده شوند پایان خواهد یافت.
به گفته وى، افرادى که پس از ابتال به کرونا بهبود یافته اند در حال حاضر به عنوان یک 
واکسن طبیعى براى جامعه مى باشند. وى افزود: از این طریق آنها در ایجاد مصونیت 

جمعى در جامعه نقش دارند.
این متخصص ویروس شــناس توضیح داد: از یک طرف این گونه ایمنى براى جامعه 
به نظر مى رسد خوب باشد، اما از طرف دیگر بســیار خطرناك است، زیرا این ویروس 
هم مى تواند به افراد پیر و بیماران مزمن منتقل شود و آنها را مبتال کند، ولى متأسفانه 

بسیارى از این افراد نمى توانند در برابر بار چنین ویروسى مقاومت کنند.
یرشــوف گفت: اگر اکثر جمعیت به کرونا ویروس مبتال نشــوند، در یک ســناریوى 

نامطلوب ممکن است موج دوم همه گیرى آغاز شود.
پیش از این، یرشــوف در مورد ناقلین بدون عالمت کروناویروس صحبت کرده بود. 
به گفته وى، با گسترش بیمارى، چنین افرادى نقشــى همانند واکسن در جامعه ایفا 
مى کنند. یک واکسیناســیون جمعى وجود دارد. وقتى  شــمار مبتالیان به 70 درصد 
برسد، رشد بیمارى به پایان مى رســد. این یک روند شناخته شده در بین عفونت هاى 

ویروسى است.

یک مطالعه جدید از یک بیمارســتان در چین نشان 
داد که نیمــى از کارکنان مراقبت هاى بهداشــتى 
کروناویروس را روى کفش هاى خود حمل کرده اند، 
اما هنوز هیچ دلیلى براى وحشــت وجود ندارد. این 
مطالعه نشــان داد کفش ها از جمله مواردى هستند 
که ویروس را با خود حمل مى کننــد. اما از آنجا که 
نمونه هاى آزمایش شده در بیمارستان بوده و کارکنان 
مراقبت هاى بهداشــتى مورد بررسى قرار گرفته اند 
هنوز قطعیتى وجود ندارد که ویــروس بتواند روى 

کفش هاى شما زندگى کند.
 یک پرسش مهم وجود دارد، چقدر احتمال دارد که 
ویروس کرونا روى کفش هاى من جمع شود؟ به گفته 

خبرنگار تحقیقاتى «NBC»، بسیار بعید است که 
ویروس روى کفش جمع شــود مگر اینکه در خانه 
ســالمندان، بیمارســتان یا فضاى دیگرى که افراد 

مریض زیادى داشته باشد کار کنید.
تاکنــون مطالعه اى صورت نگرفته اســت که دقیقًا 
مشــخص کند طول مدت زندگى ویروس بر روى 
پارچه ها یا سطوح نرم چه میزان است. مطالعه اى که 
در روز 16 آوریل در مجله پزشکى نیو انگلند منتشر 
شد، نشان داد که این ویروس در پالستیک و فوالد 
ضد زنگ پایدار است. این زمان پایدارى تا 72 ساعت 

طول مى کشد.
این مطالعه همچنین نشــان داد کــه این ویروس 

مى تواند تا چهار ساعت روى مس و روى مقوا تا 24 
ساعت زندگى کند.

اکثر منابع توصیه مى کنند که مردم در تالش براى 
جلوگیرى از شپوع ویروس، به فاصله گذارى اجتماعى 
ادامه داده و از حضور در مناطق شلوغ خوددارى کنند. 
همچنین توصیه شده است که به محض ورود به خانه 
خود کفش خارج از منزل را از پا در آورید و کفش تمیز 

بپوشید و با کفش آلوده وارد خانه ن شوید.
مثل همیشه، مراقب باشید دست هاى خود را بعد از 
دست زدن به هر سطح آلوده بالقوه حداقل با آب گرم 
و صابون بشــویید و از لمس صورت خود جلوگیرى

 کنید.

آیا ویروس کرونا مى تواند روى کفش هاى شما النه کند؟

نشانه هایى که شما را سراغ سطح قند خونتان مى برند

شرط پایان همه گیرى کرونا 

سطح قند خون شــما مى تواند بر اساس مقدار قند 
موجود در غذاى مصرفى شما افزایش و یا کاهش پیدا 
کند. وقتى چیزى حاوى مقدار زیادى قند مى خورید،
 میزان قند خونتــان افزایش مى یابد؛ بدن شــما با 
ترشح انسولین، هورمونى که توسط پانکراس ایجاد 

مى شود، به این امر پاسخ مى دهد.
انسولین سطح قند خون شــما را پایین مى آورد و 
به ســلول هاى بدن کمک مى کند تا براى تولید 
انرژى خود، گلوکز (قند) را جذب کنند. هنگامى که 
زمان زیادى را بدون غذا خوردن سپرى مى کنید یا 
غذاهاى ناســالم مصرف مى کنید که قند و چربى 
بیش از حدى دارند و یا مشــکالت سالمتى دارید 

که بــر روى هورمون ها تأثیر مى گذارند، ســطح 
قند خون مى تواند به طــور خطرناکى پایین بیاید. 
همانطور که این اتفاق مى افتد، غدد فوق کلیوى، 
براى بهبود وضعیت، آدرنالین و کورتیزول ترشــح 
مى کنند- به همین دلیل اســت کــه وقتى براى 
مدتى غذا نمى خورید، بد اخــالق و دمدمى مزاج 

مى شوید.
بهتریــن کارى که باید انجام دهید این اســت که 
غذایى بخورید که ســطح قند خونتان را به تدریج 
افزایش مى دهد به جاى چیزى که موجب افزایش 
سریع سطح قند خون مى شود، که به دنبال آن افت 
قند اتفاق مى افتد، بنابراین دوباره سطح قند خون 

بسیار پایین مى آید.
در بیشــتر موارد، ســه وعده غذایى ســالم براى 
حفظ کنترل ســطح قند خون کافى است. اما اگر 
به طور منظــم و متعادل غذا نمى خورید، ســطح 
قند خون به راحتــى دچار اختالل مى شــود، که 
مى تواند به یک چرخه افت و خیز در قند خون منجر 

شود.
مهم اســت که به بدن خود توجه کنید. نشانه هاى 
متعددى وجود دارند که مى توانند نشان دهنده این 
امر باشند که سطح قند خون شما متعادل نیست. در 
اینجا چند مورد وجود دارند که در صورت بروز باید 

حواستان به آنها باشد:

در کاهش وزن خود به مشــکل مى خورید. تمایل 
به مصرف مواد غذایى شــیرین و پر قند دارید. اگر 
غذا نخورید، ناراحت و بد اخالق مى شــوید. بعد از 
غذا خوردن، خلق و خوى شما به طور قابل توجهى 
بهبود مى یابد. بعد از ظهر انــرژى کمترى دارید.  
احساس گیجى، سردرگمى و اضطراب دارید. به طور 
مداوم گرسنه هستید. میزان قند خونتان را آزمایش 
کرده اید و متوجه شده اید که قند خون یا سطح ترى 

گلیسرید شما باالست.
اگر سطح قند خون شما خارج از کنترل است، وقت 
آن رسیده اســت تا به رژیم غذایى خود، به عنوان 

عاملى در تنظیم قند خون، نگاهى بیا ندازید.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دنیاى حرام چونان مار اســت که پوســتى نرم وزهرى کشــنده دارد؛ 
پس، از جاذبه هاى فریبنده آن روى گردان زیرا زمان کوتاهى در آن 
خواهى ماند و اندوه آن را از سر بیرون کن زیرا که یقین به جدایى و 
دگرگونى حاالت آن را دارى و آنگاه که به دنیا خو گرفته اى بیشتر 
بترس زیرا که دنیاپرســت تــا به خوشــگذرانى اطمینــان کرد زود 
او را به تلخکامى کشاند و هرگاه که به دنیا انس گرفت و آسوده شد، 

موال على (ع)ناگاه به وحشت دچار مى شود.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى
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چاپ اول

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى مورخ 1398/08/12 در نظر دارد نسبت به ساخت و نصب و تجهیز و راه اندازى 
و بهره بردارى از پروژه خدماتى رفاهى بین راهى شهردارى واقع در شمال کمربندى گلدشت از طریق مشارکت و  سرمایه گذارى با بخش 
خصوصى (مشارکت به صورت مدنى ) اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم  (موید توانایى فنى و مالى ) جهت 
دریافت اسناد و مدارك از تاریخ 1399/02/04 به مدت 15 روز کارى به آدرس گلدشت بلوار  امام خمینى (ره ) شهردارى گلدشت دفتر امور 

سرمایه گذارى و مشارکتها مراجعه نمایند. 

آگهى فراخوان دعوت به مشارکت (نوبت  اول)آگهى فراخوان دعوت به مشارکت (نوبت  اول)

م الف: 823359مهدى غالمى- شهردار گلدشت  مهدى غالمى- شهردار گلدشت  

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات  زیر از طریق آگهى اقدام نماید :
موضوع مناقصه :جدول گذارى و آسفالت بلوار سپهبد شهید قاسم سلیمانى 

مبلغ اولیه اعتبار :50/000/000/000 ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :2/500/000/000ریال

-محل تأمین اعتبارات :اعتبارات شهردارى (50درصد نقد و 50 درصد غیر نقد در قالب شرکت در مزایده فروش 
تجارى هاى کاروانسراى شهردارى واقع در بازار مرکزى خمینى شهر دوشنبه بازار )
-مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه:پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ99/02/18

-محل دریافت اسناد :امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 

-تاریخ بازگشایى پیشنهادات : ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 99/02/20
-مدت اعتبار  پیشنهادها : روز سه شنبه 99/2/30

-اصالح ، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مناقصه آگهى مناقصه 

على اصغر حاج حیدرى-  شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى-  شهردار خمینى شهر

چاپ دوم

م الف: 814964 

مجتمع طالى موته در نظر دارد"تأمین،نصب، راه اندازى و آموزش تجهیزات و لوازم سیســتم هاى حفاظتى و 
نظارت تصویرى مجتمع طالى موته"را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به شماره ثبت ستاد 
2099001546000002و باجزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه(فرآیند ارجاع کار )به 
مبلغ1/050/000/000ریال(یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال)بصورت(واریز نقدى یا ضمانت نامه بانکى)برگزار نماید.

- تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :ساعت 9 روزسه شنبه مورخ1399/02/2
- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت19 روز پنج شنبه مورخ 1399/02/11

- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد:ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/02/27
- تاریخ بازگشایى پاکتها:ساعت 11 روز یکشنبه مورخ1399/02/28

عالقمندان شرکت درمناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاء  الکترونیکى با شماره هاى دفتر
 ثبت نام 88969737و85193768-021و مرکــز 27313131-021تماس حاصل نمایند ویا به آدرس اینترنتى

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 
همراه با ارزیابى کیفى (فشرده) شماره همراه با ارزیابى کیفى (فشرده) شماره 348348//9797

نوبت دوم

م.الف:820600

چاپ دوم

شهردارى تیران در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 98/100/2208 مورخ 98/12/24 شوراى اسالمى شهر 
تیران انجام عملیات حفظ و نگهدارى فضاى سبز شهر تیران را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به  پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.متقاضیان جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه از تاریخ درج آگهى به امور مالى 
شهردارى تیران  مراجعه نمایند.تاریخ  تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى :از زمان چاپ آگهى تا 

پایان وقت ادارى روز یکشنبه 1399/02/14 

آگهى مناقصه نوبت دومآگهى مناقصه نوبت دوم

م الف: 814965حسن شفیعى- شهردار تیرانحسن شفیعى- شهردار تیران

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور


