
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

چهارشنبه 7  خرداد  ماه 1399 /  27  مى 2020 / 4  شوال 1441
سال هفدهم /شماره 3766 /  8  صفحه / 2000 تومان

     

چگونه بعد از ماه رمضان غذا بخوریم؟خودروهاى فاقد معاینه فنى جریمه مى شوند پیکر صدیقه کیانفر امروز تشییع مى شودامکان فروش 30 درصد سهام عدالت از شنبه دربى کرونایى در راه است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فشارخونى ها 
هندوانه 
بخورند

تأکید بر ایراد داشتن مدرك نمایندگان اصفهان
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کارت هاى بانکى 
براى یکسال تمدید  مى شوند

دلیل سقوط زنجیره اى 
درختان بر روى خودروها 

101 زندانى
جرائم غیرعمد در اصفهان 

آزاد شدند آغاز 5
تکمیل پرونده 

ثبت نام کنندگان 
مسکن ملى

بعضى از افراد، هندوانه را یک میان وعده بى اهمیت تابستانى 
تلقى مى کنند، اما فواید این میوه فراتر از حد تصور است. یکى 

از عوامل خطر عمده در ابتال به بیمارى هاى قلبى و بروز 
سکته مغزى، کاهش فشارخون بیمارى فشارخون باالست.

خوشبختانه، اضافه کردن هندوانه به رژیم غذایى...

افرادى کــه در مرحله اول مســکن ملى تأیید 
شده اند و پیامک براى آنها ارسال شده به دفاتر 
منتخب پیشــخوان دولت در شــهرهاى جدید 

استان مراجعه کنند.
معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرسازى استان با بیان اینکه متقاضیان مورد 
تأیید مرحله دوم مسکن ملى هم تا پایان خرداد 
معرفى مى شــوند گفت: از آذر تا بهمن  ســال 

گذشته...

4 زنگ خطر در ساعت زنگ خطر در ساعت 1717

آتش سوزى بعدازظهر دوشنبه در میدان امام(ره)آتش سوزى بعدازظهر دوشنبه در میدان امام(ره)
 و یادآورى آتش سوزى بازار تبریز در سال گذشته و یادآورى آتش سوزى بازار تبریز در سال گذشته
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سخنگوى هیئت رئیسه مجلس: مدرك حوزوى و دانشگاهى 8  منتخب مجلس به طور قطع دچار مشکل است

بهترین تعریف از مربى نجیب
مربى نجیب، درس گرفتن از قرارداد کارلوس کى روش و فوق العاده 
بسته شــدن قرارداد مارك ویلموتس. این ها صحبت هایى 
بودند که در روزهاى ابتدایى حضور ســرمربى بلژیکى در 
ایران و عقد قرارداد با فدراسیون مطرح شدند. 
صحبت هایى از سوى فدراسیون فوتبال و در 

راس آن...
2

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جزئیات
 قتل تکان دهنده 
رومیناى 14ساله 
توسط پدرش

فراستى تحلیل نمى کند، تخریب مى کند
دبیر نویسندگان قدیمى ترین مجله سینمایى ایران هم به منتقد مورد عالقه تلویزیون حمله کرد

2
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حمید بوحمدان: حمید بوحمدان: 

هیچ تضمینى هیچ تضمینى 
وجود نداردوجود ندارد

اجراى جداول رفیوژ وســط بلوار امام خمینى(ره) حدفاصل بلوار قدیمى زازران تا پل امامزاده ســید 
محمد(ع)

اجراى جداول رفیوژ وسط بلوار شهداى مدافع حرم
اصالح مسیر پل امامزاده سید محمد(ع) به صورت رفت و برگشت

احداث کانال دفع آب هاى سطحى واقع در بلوار امام خمینى(ره) روبه روى شهرك امام حسین(ع)
حفر 40 حلقه چاه جذبى در نقاط مختلف شهر

احداث بلوار سردار شهید نبى ا... على عسگریان در شهرك امام حسین(ع)
اجراى جدول و فضاى سبز باند غربى بلوار شهداى مدافع حرم

اجراى آسفالت و لکه گیرى  معابر سطح شهر
اجراى زیرسازى بلوك شرقى شهرك  امام حسین(ع)
اجراى زیرسازى و آسفالت گذر شهید غالمرضا امینى

تکمیل بوستان امامزاده یونس(ع) شهر زازران
تکمیل ساختمان خدمات شهرى شهردارى زازران

برگزارى کنگره سرداران و 1400 شهید شهرستان فالورجان در شهر زازران
برگزارى جشنواره مرواریدهاى سرخ شهر زازران در سال هاى 97 و 98

برگزارى هرساله جشن بزرگ  عید سعید غدیر خم  
برگزارى نمایشگاه هاى خودکفایى و کارآفرینى به مناسبت هاى مختلف

برگزارى هر ساله جشن بزرگ نیمه شعبان
تشکیل ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر به صورت هرساله و برگزارى مسابقات مختلف فرهنگى، 

 هنرى  و ورزشى در سطح شهر
برگزارى مسابقات والیبال جام فجر در سطح شهرستان

تجهیز امکانات و وسایل نقلیه سبک و سنگین و ادوات مورد نیاز واحد خدمات شهرى 
تجهیز و خرید وسایل آتشنشانى، نجات و مدیریت بحران

نگاهى به فعالیت هاى صورت گرفته در دوره پنجم 
شهردارى و شوراى اسالمى شهر زازران

پیام  یدا... مؤمن زاده، شهردار زازران
به موازات رشد توسعه شهرى، وظایف شــهردارى ها به عنوان نهادهاى حکومت محلى رو به افزایش است و شهرى شدن ایجاب مى کند که نگرش 
جدیدى را نسبت به مدیریت شهرى ارائه نماییم. در همین راستا مشارکت شهروندان در مدیریت شهرى نقش بسزایى دارد و با برنامه ریزى فرهنگى 
و سرمایه گذارى در بخش اجتماعى در یک شهر، مى توان به اهداف خوبى در توسعه شهرها دست پیدا کنیم و حتى شاهد کاهش هزینه هاى اجرایى 

و عمرانى باشیم.
 براى توسعه شهر باید در کنار کارهاى عمرانى و زیباسازى فضاى شهرى به مسئله فرهنگ شهروندى و ارتقاى آن با برنامه ریزى مناسب توجه کرد، 
زیرا در صورت تحقق این هدف مى توان به جذب توریست و گردشگر پرداخته و از منابع آن برخوردار شد. لذا شهردارى زازران با توجه به اینکه این شهر 
به شهر مرواریدهاى سرخ (آلبالوها) و باغ شهرى معروف مى باشد، در این زمینه کارهاى ارزشمندى را انجام داده است و امیدوارم با همدلى و همراهى 

اعضاى محترم شوراى شهر، شهروندان و مسئوالن شهرستانى و استانى در آینده نزدیک شاهد خدمات بیشتر و بهتر و شکوفایى شهرمان باشیم.
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شوخى هاى مجازى را شوخى هاى مجازى را 
در «نون.خ» در «نون.خ» 
تکرار نکردیمتکرار نکردیم

ى
ى
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بهترین تعریف از مر
مربى نجیب، درس گر
بسته شــدن قر
بودند که در ر
ایر
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کارت هاى بانکى منقضى شــده براى یکسال رایگان 
تمدید مى شــوند. مدیر اداره نظام هــاى پرداخت بانک 
مرکزى گفت: تمدید کارت هاى بانکى منقضى شــده 
مشتریان نیازمند حضور در شــعب بانک عامل و احراز 
هویت بوده که در راســتاى ســهولت براى یکسال به 

صورت رایگان تمدید مى شوند.
داود محمدبیگى، مدیــر اداره نظام هاى پرداخت بانک 
مرکزى با اشاره به نحوه تمدید کارت هاى بانکى گفت: 
مطابق با قوانین و دســتورالعمل جدید بانک مرکزى، 
تمدید کارت بانکى در تمامى بانک هاى کشور با توجه به 
ضرورت صرفه جویى و استفاده صحیح از منابع از جمله 

جســم کارت که هزینه باالیى را براى شبکه بانکى به 
دنبال دارد، تمدید کارت در شعب به صورت پنج ساله و با 

کارمزد تعریف شده صورت مى گیرد.
وى افزود: به بانک ها اعالم شــده مشترى مى تواند در 
صورت سالمت فیزیک کارت، یکسال به تاریخ انقضاى 
کارت بدون اینکه کارت نیاز به تغییر داشــته باشد و به 
صورت رایگان از طریق شــعب بیافزاید؛ تاریخ انقضاى 
کارت هاى بانکى بهمن و اســفند 98 و فروردین 99 که 
تا پایان اردیبهشت تمدید شــده بود، به اتمام رسیده و 
مشتریان باید از طریق شعبه با احراز هویت کارت بانکى 

خود را تمدید کنند.

معاون نظارت بر نهادهاى مالى سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: دارندگان ســهام عدالت از شــنبه مجاز به 
فروش 30 درصد از سهام خود هستند و باقى مقدار دارایى 
سهام عدالت ظرف مدت یکسال آینده به بعد آزادسازى و 

قابل معامله خواهد شد.
محمدرضا معتمد با بیــان اینکه در صــورت عدم نیاز 
مالى فروش سهام عدالت توصیه نمى شــود، افزود: از 
روز شــنبه دهم خرداد امکان فروش سهام عدالت براى 
دارندگان و یا مشــموالن معامله ســهام عدالت وجود 

دارد.
او با تأکید بر اینکه تعیین روش مدیریت ســهام عدالت 

فقط تا 8 خرداد ماه میسر اســت، گفت: طبق مصوبات 
شوراى نظارت بر امور ســهام عدالت، دارندگان سهام 
عدالت در این مرحله مجاز به فروش 30 درصد از سهام 

خود هستند.
معتمد ادامه داد: در حقیقت، درگاه اصلى ورود ســرمایه 
گذاران به بازار ســهام،کارگزارى ها هستند اما به دلیل 
حجم باالى سرمایه گذاران در این مرحله از شبکه بانکى 
کشــور هم کمک خواهیم گرفت تا در صورت خواست 
مردم و قصد فروش ســهام عدالت، بانک ها هم در این 
اقدام کمک رسان باشند. در اصل بانک ها در این مرحله 

نقش عاملیت را ایفا مى کنند .

کارت هاى بانکى 
براى یکسال تمدید  مى شوند

امکان فروش 30 درصد 
سهام عدالت از شنبه

تصادف با االغ 
3 کودك را کشت

  رکنا | بر اثر تصادف یک دستگاه خودرو 
کیا سورنتو با یک دستگاه پژو 405 در جاده بستک 
به الر چهار نفر کشته و دو نفر مصدوم شدند. رئیس 
پلیس راه هرمزگان گفت: این حادثه بامداد دوشنبه 
در نزدیکى روســتاى فتویه رخ داد که خودروى 
سوارى کیا سورنتو بر اثر برخورد با االغ منحرف و با 
پژو 405 تصادف مى کند. واژگونى خودروى 405 
منجر به آتش گرفتن خودرو شــده و سه کودك 
در محل ســوختند. راننده پژو 405 در بیمارستان 
بستک جان سپرد و دو مصدوم زن به مراکز درمانى 
منتقل شدند. علت حادثه توجه نکردن به جلو از 
سوى راننده خودروى کیا سورنتو بوده است./1963

روزى که «گل یخ» 
متولد شد

  ایرنا | مهدى اخوان لنگرودى، نویسنده، 
ترانه سرا و خالق ترانه مشهور «گل یخ» در سن 
75 سالگى چشــم از جهان فرو بست. این شاعر 
در سال 1395 در گفتگویى با خبرگزارى «مهر» 
ماجراى سرودن این ترانه را چنین شرح داد: من در 
آن سال ها به دانشگاه رفت و آمد داشتم. در یکى از 
روزها بچه برادرم را هم با خودم برده بودم و او که 
سه ساله بود بسیار گریه مى کرد. اشک هایش مثل 
یک ستاره از چشم هایش بیرون مى زد. با او نشستم 
در گوشه دانشــگاه و ترانه «گل یخ» را همانجا 
نوشتم. در آن ســال ها کوروش یغمایى با من در 
دانشگاه ملى همکالس بود. شــعر را به او دادم و 

او هم خواندش. فکر مى کنم سال 51 بود./1964

ماسک زدن در کیش 
اجبارى است

  ایسنا | معاون عمرانى و زیربنایى سازمان 
منطقه آزاد کیش از بهره گیرى حداکثرى ظرفیت 
قانونى شوراى سالمت کیش با متخلفین خبر داد 
و گفت: طبق مصوبه ســتاد مبارزه با کرونا کشور 
ساکنین جزیره کیش بدون ماسک حق حضور در 
مجامع عمومى را ندارند. مصطفى خانزادى با بیان 
اینکه در سه ماه گذشته کسب و کارها در جزیره 
کیش متحمل خسارات اقتصادى ناشى از ویروس 
کرونا شــدند، گفت: قصد داریم امسال جشنواره 
تابستانى را برگزار کنیم تا بخشى از خسارات وارد 
شده جبران شــود ولى در صورت رعایت نکردن 
ضوابط بهداشــتى شــوك دوم بر اقتصاد جزیره 

وارد مى شود.

سرقت کارت هاى هدیه 
تعدادى کارت اهدایى    دیده بان ایران |
از سوى بنیاد مستضعفان که به فرماندارى دیلم 
تحویل شــده بود تا بین ملوانان توزیع شود، در 
روزهاى گذشــته سرقت شــد. این کارت ها که 
هر کدام مبلغ صد هزار تومان ارزش داشــته در 
فرماندارى به ســرقت رفته اســت. سرقت این 
کارت هاى اهدایى در حالى صورت مى گیرد که 
در برخى شهرســتان ها، ملوانان به علت توزیع 
نامناســب کارت هاى اهدایى بنیاد مستضعفان 
دســت به اعتراضاتــى زده بودند. سرپرســت 
فرماندارى دیلم اظهار کرد: از این تعداد کارت 950 
عدد آن توزیع شــده بوده و فقــط 50 عدد آن به 
سرقت رفته است. دشتى افزود: شواهد نشان مى 
دهد که سارق با باز کردن در اتاق توسط کلید دست 

به سرقت زده است.

آب گران شد
  رویداد24 | تعرفه آب از دهم اردیبهشت 
ماه 99 بر اساس مجوزهاى شوراى اقتصاد هفت 
درصد افزایش یافته اســت. به گفته وزیر نیرو ، 
متقابال براى کســانى که به هــر دلیلى مصارف 
باالترى از الگوى مصرف داشتند، بر اساس مصوبه 
هیئت وزیران از دو سال پیش، 16 درصد افزایش 

اعمال مى شود./1968

مجلس یازدهم 
امروز افتتاح مى شود

افتتاحیــه  مراســم    خبرگزارى حوزه |
یازدهمین دوره مجلس شــوراى اســالمى امروز 
چهارشنبه، هفتم خرداد ماه، ساعت 8 صبح با حضور 
سران قوا و شــخصیت هاى کشــورى و لشکرى، 
در صحن پارلمان برگزار مى شــود. در این مراسم، 
پس از تعیین هیئت رئیسه ســنى، پیام مقام معظم 
رهبرى توسط حجت االسالم والمسلمین محمدى 
گلپایگانى، رئیس دفتر حضــرت آیت ا... خامنه اى 

قرائت خواهد شد.

کرونا علیه کشاورزان 
«فراسرزمینى»

  فارس| کشاورزان فراسرزمینى ایران که در 
کشورهاى دیگر کشاورزى مى کنند با شیوع کرونا 
امکان مراجعت به کشور مقصد را           ندارند و زمینگیر 
شــده و  معاش و زندگى آنها به مشکالتى برخورده 
است. کشت فراسرزمینى طرحى است که در دولت 
نهم و دهم راه اندازى شد و از طریق آن کشاورزان 
ایرانى مى توانستند در کشورهایى که از سوى دولت 
معرفى مى شوند و در حقیقت قراردادهایى با آن کشور 
منعقد مى شود، اقدام به کشت و کار کنند. از آن موقع 
تاکنون کشاورزان ایران در سطح 400 هزار هکتار 
و در حدود هفت کشــور جهان کشــت و کار انجام

 مى دهند./1965

عاقبت نادیده گرفتن کرونا
صحبت هــاى پایانى و   روزنامه خراسان |
ناراحت کننده مداح خوزســتانى که به دلیل کرونا 
جانــش را از دســت داده بازتاب گســترده اى در 
فضاى مجازى داشــت. گفته مى شــود این فیلم 
با رضایت خود مرحــوم و براى افــرادى که هنوز 
هم کرونا را جدى نگرفته اند و بــا ناقل بودن خود 
انســان هاى بى گنــاه زیادى را به مــرگ نزدیک 
مى کنند گرفته و منتشر شــده است. عباس بریهى 
در لحظات پایانى عمرش از روزهایى مى گوید که 
کرونا را مسخره و در همه مراسم شرکت مى کرده 
است. این مداح مى گوید: «به جثه قویم مى نازیدم

 ولى...»/1966

تعلیق حج عمره 
ادامه دارد

 انتخاب | مقامات ســعودى اعالم کردند که 
حج عمره و زیارت و نیز سفر هاى بین المللى تا اطالع 
ثانوى همچنان در حالت تعلیق اســت. مســئوالن 
عربســتان همچنین اجازه برپایى نماز جمعه را در 
همه شهر ها به جز مکه مکرمه صادر کردند. در زمان 
مقرر براى عدم منع آمد و شد اجازه تردد خودرو هاى 

شخصى را صادر کردند./1967

شناور قاچاقچى ها را 
آتش مى زنیم

سردار علیرضا    باشگاه خبرنگاران جوان |
تنگسیرى، فرمانده نیروى دریایى سپاه اظهار کرد: 
پیام ما به قاچاقچیان این اســت که با آنها شــوخى 
نداریم و مبــارزه در این زمینه جدى تــر از هر زمان 
دیگرى است، قاچاقچیان اگر مجدداً بخواهند دست 
به قاچاق بزنند، خدمه شناورها را بیرون مى کشیم و 
شــناورهاى آنان را با کل کاالهایشان در دریا آتش 

خواهیم زد.

با کلمات بازى نکنیم
حبیــب ا... دهمــرده، منتخب مردم    ایلنا|
زابل در مجلس یازدهم شوراى اسالمى گفت: باید 
با دانه درشــت ها برخورد کنیم، اما ما با کلمات بازى 
مى کنیم، اگر با 20 دانه درشت برخورد کنند، دیگران 
حساب کار خودشــان را مى کنند. وقتى این کار را 
نکنیم، مردم مى گویند اینها فقط آ مدند گرد و خاك 

راه بیاندازند./1969

خبرخوان

یــک ســایت اینترنتــى در  اســتان گیــالن، جزئیات 
قتــل دختــر 14 ســاله به دســت پــدرش را منتشــر 

کرد.
عصر روز اول خرداد بود که کانال هــاى محلى تالش از 
یک قتل فجیع ناموسى خبر دادند. آنطور که پایگاه اطالع 
رسانى «گیل خبر» نوشته است،  دخترى 14 ساله در سفید 
سنگان لمیر از بخش حویق در شهرستان تالش به دست 
پدرش در خواب سر بریده شد. قاتل پس از ارتکاب جرم به 
قتل دخترش اعتراف کرد و به مراجع قضایى تحویل داده

 شد.
«رومینا اشرفى» متولد 1385 در بخش حویق از شهرستان 
تالش، دلباخته یکى از پسرهاى همشهرى شده بود، به گفته 

محلى ها مخالفت هاى شدید پدر دختر با ازدواج این دو به 
دلیل تفاوت هاى فرهنگى، آنهــا را به فکر فرار از منزل وا 
داشت. اما پیگیرى هاى خانواده ها به دستگیرى آنها توسط 
پلیس منجر مى شود. به گفته افراد محلى، رومینا به دلیل 
حفظ امنیت جانى خود و آشنایى با خلقیات پدرش تمایل به 
بازگشت به خانه نداشته اما به ناچار و طبق قوانین به پدر 

خانواده تحویل داده مى شود.
شنیده ها حاکى از آن اســت که پس از بازگشت رومینا به 
خانه، جو حاکم بر خانه نه تنها آرام نمى گیرد بلکه اختالفات 
و تحریــکات خانوادگى باال مى گیرد و آتش خشــم پدر 
شعله ورتر مى شــود تا جایى که پدر در روز اول خرداد با 
خلوت کردن خانه، گردن رومیناى 14 ســاله را با استفاده 

از داس درحالى که او در خواب بــود به طرز فجیعى از تن 
جدا مى کند.

به گفته افراد محلى، پدر بعد از ارتکاب جرم با در دســت 
داشتن داس از خانه خارج شده و به قتل دخترش اعتراف 
مى کند و توسط پلیس بازداشت و به مراجع قضایى سپرده 

مى شود.
قتل رومینا با واکنش هاى مختلفى از سوى اهالى منطقه 
این دختر نوجوان و افکار عمومى مواجه شده است. مطابق 
با ماده 220 قانون مجازات اســالمى، پدر  در جایگاه ولى 
دم در قتل فرزند قصاص نمى شــود بلکه قصاص تبدیل 
به دیه و تعزیر مى شــود. هرچند هنوز باید منتظر مراحل 

قضایى آن باشیم.

جزئیات قتل تکان دهنده رومیناى جزئیات قتل تکان دهنده رومیناى 1414ساله توسط پدرشساله توسط پدرش

یک نوجــوان آمریکایى که موفق شــده پربیننده ترین 
وبسایت حاوى اطالعات جهانى بیمارى کووید-19 را 
طراحى کند، پیشنهاد فروش آن را به قیمت هفت میلیون 

یورو رد کرد.
«آوى شیفمن»، نوجوان 17 ساله آمریکایى که ساکن 
سیاتل است، از ژانویه گذشته و همزمان با انتشار اخبارى 
در مورد شیوع ویروس کرونا در چین منتشر شد، با طراحى 
وبسایتى جمع آورى اطالعات و داده هاى سازمان جهانى 
بهداشت (WHO)، مراکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها 
و داده هاى دولتى وزارتخانه هاى بهداشــت در سراسر 

جهان را آغاز کرده است.
در حال حاضر روزانه 30 میلیون نفر از این وبسایت بازدید 

مى کنند و آن را به محبوب ترین مرکز اطالع رسانى روند 
شــیوع ویروس کرونا بدل کرده است. بر همین اساس، 
بسیارى از سرمایه گذاران در بخش آگهى هاى دیجیتالى 

را به فکر انداخته تا این وبسایت را از او خریدارى کنند.
باالترین پیشنهادى که شیفمن با آن مواجه شده هشت 
میلیون دالر (حدود 7/3 میلیون یــورو) بوده، ولى او در 
مورد دلیل رد آن به «بیزنس اینسایدر» گفته که او تنها 17  
سال سن دارد و نیازى به هشت میلیون دالر ندارد و قصد 
سودجویى ندارد. البته شیفمن در حساب توییترى خود 
نیز نوشته که هدف این سایت انتشار مجانى اطالعات 
این بیمارى همه گیر در سراسر جهان است و قصد کسب 

درآمد ندارد.

«ترامپ»: 3 ماه بود بازى نکرده بودم!طراح سایت کرونا، پیشنهاد میلیونى را رد کرد

چینى ها 10 روزه 9 میلیون تست کرونا گرفتند!

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا بامداد دوشــنبه به 
انتقاد رسانه هاى کشورش درباره اینکه در بحبوحه بحران 

کرونا در حال انجام بازى گلف بوده پاسخ داد. 
او در توییتر نوشــت: «درباره این واقعیت که من آخر هفته 
براى بیرون رفتن و شــاید براى انجام قدرى ورزش گلف 
بازى کردم داستان هایى مطرح شده است. رسانه هاى جعلى 
و کامًال فاسد طورى وانمود مى کنند که انگار این کار گناهى 
نابخشودنى بوده است. مى دانستم که این اتفاق مى افتد.» 
 رئیس جمهور آمریکا در ادامه نوشــت: «چیــزى که آنها 
نمى گویند این است که این اولین بازى گلف من ظرف سه 
ماه گذشته بود و اگر سه سال هم منتظر مى ماندم آنها به رسم 

معمول مقاله هاى انتقادى خودشــان را مى نوشتند. آنها از 
شدت نفرت و دروغگویى مریض شده اند. حقیقتاً دیوانه اند.»

شــبکه خبرى CNN پیش از این گزارش داده بود ترامپ 
در شــرایطى که نزدیک به صد هزار نفر از مردم آمریکا به 
دلیل شیوع کرونا جانشان را از دست داده اند روزهاى شنبه 
و یک شنبه حین بازى گلف در باشگاهش در ایالت ویرجینیا 

مشاهده شده است. 
ترامپ قبل از ورود به کاخ ســفید در کسوت رئیس جمهور 
آمریکا از «بــاراك اوباما»، رئیس جمهــور قبلى به دلیل 
بازى کردن گلف در هنگام شیوع بیمارى «ایبوال» انتقاد 

کرده بود.

خبرگزارى «شینهوا» چین خبر داده در پایان طرح ده روزه 
انجام تست کرونا از تمامى 11 میلیون شهروند ساکن شهر 
ووهان چین  (11 میلیون جمعیت ثابت و سه میلیون جمعیت 
شــناور) به عنوان کانون اصلى شیوع ویروس کرونا جدید 
(کووید- 19) در جهان، از 9 میلیون نفر از مردم این شــهر 
تست کرونا به عمل آمده است. این رقم یک رکورد جهانى 

و اقدامى بى سابقه محسوب مى شود.
دولت چین اعــالم کرده تنها در جمعه گذشــته به عنوان 
آخرین روز از طرح ده روزه، بیش از 1/47 میلیون تست کرونا 

از مردم شهر ووهان به عمل آورده که یک رکورد بى نظیر 
محسوب مى شود.

براى مقایســه بزرگى این عدد کافى است با آمار تست در 
ایران مقایسه شود که طى سه ماه گذشته از کل کشور تنها 
اندکى بیش از 800 هزار تست کرونا (به تعداد 1 درصد از کل 

جمعیت کشور) به عمل آمده است.
پیش تر بسیارى از کارشناسان پزشکى و بهداشتى نسبت 
به عملى بودن انجام روزانه 1/1  میلیون تست کرونا از مردم 
یک شهر، ابراز شگفتى کرده و این کار را عملى نمى دانستند.

اظهارات مسعود فراستى در برنامه «دورهمى» همچنان 
خبرساز است. گفته هاى فراستى چنان بازتابى پیدا کرد که 
حتى همکاران خود او را هم به واکنش واداشته است. بعد 
از دو سه نقد تند و تیزى که توسط نویسندگان حوزه سینما 
خطاب به فراستى مطرح شد، حاال هوشنگ گلمکانى، دبیر 
نویسندگان مجله فیلم و از منتقدین قدیمى مطبوعات هم 
به فراستى تاخته است. او که با خبرگزارى «ایلنا» گفتگو 
مى کرد، مسعود فراستى را پرخاشگرى توصیف کرد که 

توانایى تحلیل ندارد. بخشى از اظهارات او را بخوانید.
 

■ مردم عادى با همین پدیده نقد شــفاهى تلویزیونى با 
مفهوم نقد آشنا مى شــوند و تصور مى کنند که نقد یعنى 
همین حرف ها؛ یعنى ایراد گرفتن، یعنى تالش براى عیب 
پیدا کردن و ابراز آنها به صورت پرخاش. مسعود فراستى 
که مروج این مدل نقد در فضاى عام است، در مصاحبه اى 
تصویرى که خارج از تلویزیون بود، گفته بود «نقد یعنى 
تخریب». و من در حیرتم که این تعریف از کجا درمى آید 
و کدام تئوریسین نقد فیلم و زیبایى شناسى چنین تعریفى 
براى نقد داده است. چندین مرتبه هم گفته که در نقد باید 
اثرى را ویران کنیم تا بعد از درون آن بشود یک چیز خوبى 
از کار درآورد یا درنیاورد. در حالى کــه اگر نقد به معناى 
تخریب باشد؛ نقد اثرى که خود آن منتقد هم به آن عالقه 
دارد و معتقد است فیلم خوبى است، به چه صورت باید باشد 
و کجاى آن را باید تخریب کرد؟ مثًال براى نقد فیلم هاى 
آقاى «برگمان» که آقاى فراستى به آن عالقه مند است، 
یا آثار مورد عالقه اش از «فورد» و «هیچکاك» چه چیز 

را باید تخریب کرد؟
■ نقد یعنى تحلیل؛ یعنــى اینکه توضیح دهید این فیلم 
چطور اثرى اســت. حتى مزخرف تریــن و مبتذل ترین 
فیلم را هم مى شــود نقد کرد، تحلیل کرد و توضیح داد 
که این چطور اثرى اســت و مختصات آن چیست. بدون 
پرخاش و فحش و فضیحت. اینکــه چنین اثرى در چه 
شرایط اجتماعى و فرهنگى به وجود آمده است. هرکدام از 
نشانه شناسى هاى آن داللت بر چه چیزى دارد. این یعنى 

نقد. گفتن اینکه فالن فیلم مقوایى است و فالن شخصیت 
درنیامده، کارى ندارد. منتقد باید توانایى تحلیل داشــته 
باشد. تحلیل و تحلیل. باید بگوید این اثر مزخرف و مقوایى، 
چه ویژگى هایى دارد، حتى از حیث زیبایى شناسى اش که 
ممکن است زشت و سطح پایین هم باشد. بگوید حاصل 
چه شرایطى بوده و چطور به وجود آمده است؟ تناسب ها 
یا بى تناسبى هاى درونى آن چیست و تمام چیزهایى که 
منجر به تحلیل مى شود را بیان کند. ما حتى اگر بخواهیم 
آثار «جان فورد»، «هیچکاك» یا هر اثر شاهکار دیگرى 
را نقد کنیــم، ابتدا باید توانایى تحلیل آثار آنها را داشــته 
باشیم، نه اینکه آنها را تخریب کنیم. اصًال چه چیز این آثار 

را مى توان تخریب کرد؟ ما درباره آنها مى گوییم فیلم هاى 
خوبى است، پس کجاى آن را باید تخریب کنیم؟ متأسفانه 
شرایط ناهنجارى در جامعه ایجاد شده و یک نارضایتى 
عمومى براى همه از شرایط شان وجود دارد و همین سبب 
شــده جامعه به این مدل نقد گرایش پیدا کند. یعنى من 
هرچیزى را دیدم بگویم مزخرف، آشغال و مقوایى بود و 
پرخاش کنم. بعد درباره چنیــن منتقدى مى گویند: بَه بَه 
چقدر منتقد واردى  است و چقدر جسورانه نقد مى کند. و 
کسى که تحلیل مى کند و توضیح مى دهد به عنوان آدم 
محافظه کار معرفى مى شود. اکنون نقد فیلم در جامعه ما 
تبدیل به پرخاشگرى شده است. هرکه پرخاشگرتر باشد 

منتقد بهترى است.
■آقاى فراستى بنا بر سیاست هایى که صداوسیما دارد، 
به هر دلیلى که من نمى دانم چیست، مناسب تشخیص 
داده شده و سکان نقد شفاهى و تصویرى را در دست دارد و 
سلیقه خودش را همراه با مالحظاتى که احتماًال بر دوشش 
گذاشته شده انجام دهد. وگرنه آدم در مى ماند که چطور او 
درباره فیلم هایى که اقبال عمومى منتقدان را در پى دارد، 
آن واژه هاى منفى را بــه کار مى برد و اغلب مى گوید بعد 
از دیدن ده دقیقه فیلم از سینما بیرون آمده اما در مقابل،  
فیلم هاى پیش پاافتاده اى را تحســین مى کند. خب این 

تعجب آور است./1962

دبیر نویسندگان قدیمى ترین مجله سینمایى ایران هم به منتقد مورد عالقه تلویزیون حمله کرد

فراستى تحلیل نمى کند، تخریب مى کند
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یارى ذوب آهن به زندانیان 
ذوب آهن اصفهان همچون سـال هاى گذشـته در ماه 
مبارك رمضان در برنامه «یک شهر، ضیافت» سیماى 
اصفهان یک میلیارد ریال جهـت آزادى زندانیان و 400 
میلیون ریال جهت خانواده زندانیان نیازمند یارى رسانى 
کرد. علیرضا امیـرى، مدیـر روابط عمومـى ذوب آهن 
اصفهان گفت: در کنار کمک هاى خیریه والفجر کارکنان 
ذوب آهن که با پشتوانه حقوق این کارکنان از سال 1361 
آغاز به کار کرده و سال گذشته بالغ بر یک میلیارد تومان 
به نیازمندان کمک نمود، 1500 سبد حمایتى نیز در این 
شرکت آماده شد که به افرادى که به دلیل شیوع بیمارى 
کرونا دچار مشکالت اقتصادى شده اند اختصاص یافت.

ممنوعیت صید در سد 
رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت چـادگان گفت: 
از امروز بـه منظور حفـظ ذخایـر آبزیان، صیـد ماهى 
در دریاچه سـد زاینده رود ممنوع شـده اسـت. مجتبى 
حاجتى اظهار کرد: شـهروندان با توجه به فصل تکثیر 
و جلوگیرى از تخریب محیط زیسـت و منابع طبیعى، 
از هر گونه فعالیت صید و صیادى با قالب و دام در این 
دریاچه خوددارى کنند. وى افزود: در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف، همه ادوات صید جمع آورى و متخلفان 
به منظور اعمال قانون و صدور رأى به مراجع قضایى 

معرفى مى شوند.

احتکار 41 دستگاه خودرو
یک انبـار احتـکار خـودرو صفرکیلومتـر در اصفهان به 
ارزش 50 میلیـارد ریال کشـف شـد. فرمانـده انتظامی 
اسـتان اصفهان گفت: با هماهنگى قضایى در بازرسـى 
از این پارکینگ 41 دستگاه انواع خودروي صفر احتکار 
شده به ارزش 50 میلیارد ریال کشف و توقیف شد. سردار 
محمدرضـا میرحیـدرى افزود: یـک دسـتگاه دنا، یک 
دستگاه سـوارى جک، چهار دسـتگاه تیبا، یک دستگاه 
ساینا، یک دستگاه کوییک، یک دستگاه پژو 207، یک 
دستگاه نیسـان، شش دسـتگاه سـاندرو، چهار دستگاه 
سـیتروئن و 21 دسـتگاه سـوارى پراید صفر کیلومتر و 
بدون پالك کشف و پارکینگ پلمب و محتکر اقتصادى 

هم دستگیر شد.

مترو هنوز تعطیل است
رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناورى اطالعات شوراى 
اسالمى شهر اصفهان گفت: براى خدمت رسانى دوباره 
مترو باید سـتاد کرونـا تصمیم گیـرى کند کـه تاکنون 
تصمیمى در این خصوص گرفته نشده است. امیراحمد 
زندآور با اشـاره به تعطیلى متـرو به دلیل شـیوع کرونا، 
خاطرنشان کرد: فضاى مترو به دلیل محدودیت بیشترى 
که دارد، بیش از اتوبوس مسـتعد انتشار آلودگى بیمارى 

کرونا خواهد بود.

اشتغال 200 نفر
 زیر یک میدان

پورمحمد شریعتى نیا، نایب رئیس شوراى شهر اصفهان 
در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به افتتاح فروشگاه رفاه 
امام على (ع) اصفهان گفت: محل کنونى فروشگاه رفاه 
امام على(ع) یک فضاى بال استفاده و رها شده 13 هزار 
متر مربعى در زیر میدان امام على(ع) بود که با مشارکت 
شهردارى و بخش خصوصى زمینه اشتغال 200 نفر در 

آن به صورت مستقیم فراهم شد.

کاهش بارش در حوضه 
زاینده رود

میزان بارش هاى حوضه زاینده رود نسبت به پارسال 45 
درصد و در مقایسه با متوسط بلندمدت 13 درصد کاهش 
یافته اسـت. معاون حفاظت و بهره بردارى شـرکت آب 
منطقـه اى اصفهان، با اشـاره بـه ذخیـره 619 میلیون 
متر مکعبى مخزن سـد زاینده رود گفت: در مدت زمان 
مشابه سال آبى گذشته، حجم سـد زاینده رود افزون بر 
698 میلیون متر مکعب بود. حسن ساسانى افزود: حجم 
مخزن این سد، نسبت به مدت مشابه در سال آبى گذشته 

با 11 درصد کاهش همراه بوده است.

خبر

مدیرکل پســت استان اصفهان با اشــاره به عدم توقف 
فعالیت هاى اداره پست در ایام شــیوع کرونا اظهار کرد: 
کاهش فعالیت بســیارى از مشــاغل خصوصًا مشاغل 
تولیدى، خدماتى و فرهنگى بر اثر ویروس کرونا به لحاظ 
رعایت اصول بهداشــتى و ایمنى نه تنها موجب کاهش 
فعالیت هاى پستى نشــد بلکه افزایش ترافیک خدمات 

پستى به خصوص خرید اینترنتى را به همراه داشته است.
حمید باقرى ادامه داد: بررســى و تجزیــه  و تحلیل آمار 
عملکرد ترافیک مرسوالت پستى استان در اسفند ماه سال 
98 و دو ماهه نخست سال99 در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل بیانگر آن اســت که آمار ترافیک مرسوله هاى 

پستى خرید اینترنتى در اصفهان نسبت به سال پیش 160 
درصد افزایش داشته  است.

وى با بیان اینکه پست سیار خدمت جدیدى است که در 
راستاى عمل به مسئولیت هاى اجتماعى به صورت رسمى 
از اواسط اسفند 98 در اصفهان راه اندازى شد، گفت: پست 
سیار نوعى سرویس بر بســتر فناورى اطالعات طراحى 
شــده و فرد متقاضى مى تواند از طریق تماس با شماره 
تلفن 41400000 درخواست خود را نسبت به اعزام واحد 
سیار به محل موردنظر اعالم کند؛ با استفاده  از این خدمت، 
دیگر نیازى به مراجعه حضورى شهروندان به واحدهاى 

پستى براى ارسال مرسوالت نیست.

معاون بهره بردارى و توسعه فاضالب شرکت آبفا استان 
اصفهان اعالم کرد: با تغییــر روش تصفیه فاضالب از 
برکه تثبیــت، به روش الگون هوادهى، مشــکل بوى 
نامطبوعى که سال ها  موجب ناراحتى ساکنان اطراف 

تصفیه خانه فاضالب مى شد، رفع گردید. 
امیر حسین حکمتیان افزود: در سال 68 فاز اول تصفیه 
خانه فاضالب شهرضا به روش برکه تثبیت راه اندازى 
شــد و اکنون با هدف ارتقاى خدمات به مشترکین، با 
نصب 20 هواده در الگون هاى هوادهى، روش تصفیه 

فاضالب در این تصفیه خانه تغییر کرد.
وى در ادامــه عنــوان کرد: عــالوه بــر تغییر روش 

تصفیه فاضالب، یک سیســتم دانه گیــر هوادهى بعد 
از دستگاه آشــغالگیر نصب شده اســت که این فرایند 
نیز، تأثیر بســزایى در رفع بوى نامطبــوع تصفیه خانه

 فاضالب دارد.
عضو هیئت مدیره شرکت آبفا اســتان اصفهان افزود: 
تصفیه خانه فاضالب شــهرضا در دو مــدول طراحى 
شده که فاز اول  در ســال 68 براى 120 هزار نفر و 20 
هزار متر مکعب پساب در شــبانه روز طراحى شده بود. 
در حال حاضر فاز دوم این تصفیه خانه در دســت اقدام 
اســت که پیش بینى مى شــود 170 هزار نفر را تحت 

پوشش قرار دهد. 

رفع  بوى تصفیه خانه 
فاضالب شهرضا

کرونا، مبادالت پستى را 
افزایش داد

بعد از آنکه مدرك تحصیلى منتخــب تفرش در مجلس 
یازدهم مخدوش از آب درآمد و او از سمت نمایندگى مردم 
این شهر عزل شد، زمزمه هایى از اشکاالت مدرك تحصیلى 
برخى منتخبان دیگر نیز به گوش مى رسید. در همین راستا 
گفته شد مدرك تحصیلى دو منتخب از استان اصفهان در 
مجلس یازدهم نیز داراى نقص بوده و باطل است به طورى 
که یکى از این دو نفر در یکى از شهرســتان هاى استان 
اصفهان در دریافت مدرك تحصیلى خود دچار مشکل شده 
و نتوانسته مدرك معتبر و مورد نیاز وزارت علوم را ارائه کند.
 البته به نام این دو نماینده اشاره اى نشده اما از روزى که 
حدس و گمان ها در این باره به رســانه ها کشیده شد تا 
همین امروز نه تنها تکذیبه اى در رد این موضوع منتشــر 
نشده اســت بلکه روز گذشــته بر مخدوش بودن مدرك 
تحصیلى برخى از نمایندگان اســتان اصفهان در مجلس 

یازدهم تأکید شد.
دیروز اسدا... عباسى، سخنگوى هیئت رئیسه مجلس دهم، 
در گفتگو با خبرگزارى «برنا» در رابطه با ایرادات در مدرك 
تحصیلى برخى منتخبین مجلس یازدهم گفت که مدارك 

آنها خدشه دار است. 
او در پاسخ به این ســئوال که نمایندگان کدام حوزه هاى 
انتخابیه مدارکشان مخدوش است؟ گفت: منتخبین استان 
اصفهان و استان هاى جنوبى جزو نمایندگانى هستند که 
مدارکشان دچار ایراد اســت. انتظار مى رود در این فرصت 
باقیمانده از مراجع ذیصالح استعالم ها صورت گیرد و ریاست 
حوزه و وزیر علوم اگر نامه اى براى استعالم ارجاع شد، سریعًا 

پاسخ دهند و براى دوره آینده مجلس جدى تر عمل کنند. 
عباسى در پاسخ به این ســئوال که چه تعداد از منتخبین 
مدارکشان دچار ایراد اســت، گفت: حدود هشت مورد از 
منتخبین به طور قطع مدرك حوزى و دانشگاهى آنها دچار 

مشکل اســت و تخلف آنها محرز است. به جاى فرافکنى 
شفافســازى شــود. انتظار برخورد قاطع از سوى شوراى 

نگهبان داریم زیرا به آنها اطالع داده شده است. 
عباسى افزود: شوراى نگهبان نظرش بر این است بخشى از 
مدرك که از طرف دانشگاه یا حوزه علمیه تأیید شده کفایت 
مى کند و دیگر به فراینــد آن ورود نمى کند، در اینجا خأل 
وجود دارد. باید وزارت علوم، شوراى عالى انقالب فرهنگى 
و حوزه علمیه قم مجدد اینها را بررسى کنند. حداقل افرادى 
را که شبهه در خصوص آنها مصداق پیدا کرده را بررسى 
کنند، نیاز نیست، حدود 250 نفرى که انتخاب شدند، مدرك 
آنها مجدد بررسى شود، همان تعداد اندکى که شبهه دارند 
بررسى شود و از دانشگاه و حوزه علمیه استعالم گرفته شود 
و نمرات و تقلب هایى که اتفاق افتاده و دیپلم یا لیسانس 
و فوق لیســانس هایى که جعل کردند و پایان نامه درست 

کردند، مشخص شود.

تأکید بر ایراد داشتن مدرك 
نمایندگان اصفهان

سخنگوى هیئت رئیسه مجلس: مدرك حوزوى و دانشگاهى 8  منتخب مجلس
 به طور قطع دچار مشکل است 

مدیرکل زندان هــا و اقدامات تأمینى و تربیتى اســتان 
اصفهان گفت: در ماه رمضان امســال با کمک خیران و 
مردم نیکوکار 101 مددجوى جرائم غیرعمد از زندان آزاد 
شدند که 95 زندانى در اصفهان و شش زندانى آزاد شده 
از شهر کاشان بودند. اسدا... گرجى زاده در خصوص مبالغ 
جمع آورى شده توسط مردم، افزود: مبلغ 13 میلیارد و 150 
میلیون تومان از کمک مردم جمع آورى شد، همچنین 
320 میلیون تومان هم به شــماره حساب هاى مربوطه 

براى کمک به خانواده زندانیان کمک کردند.
مدیرکل زندان هــا و اقدامات تأمینى و تربیتى اســتان 
اصفهان تصریح کرد: 19 میلیارد و 350 میلیون تومان 
بدهى این تعداد زندانى بود که 13 میلیارد و 200 میلیون 
از این مبلغ توسط رضایت شاکیان تأمین شد و پرداختى 
ســتاد دیه و کمک مردم مجموعًا چهار میلیارد و 800 
میلیون تومان بوده است، همچنین یک میلیارد و 250 

میلیون تومان هم آورده این زندانیان بوده است.

101 زندانى جرائم غیرعمد در اصفهان آزاد شدند

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان از شروع اعمال 
قانون خودروهاى فاقد معاینه فنى در اصفهان از دیروز 

(سه شنبه، ششم خرداد) خبر داد.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: مهلت عدم  

ثبت تخلف براى خودروهاى فاقد معاینه فنى توسط 
دوربین هاى سطح شهر اصفهان، معابر بزرگراهى و 
مأموران در سطح استان، پایان ماه مبارك رمضان بود.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهــان مبلغ جریمه 
خودروهاى فاقد معاینه فنــى را 52 هزار تومان اعالم 
کرد و افزود: خودروهاى صفــر کیلومترى که چهار 
سال از عمر آن گذشته باید معاینه فنى داشته باشند، 
همچنین خودروهایى که معاینه فنى آنها باطل شده 
باید براى تمدیــد معاینه فنى به مراکــز معاینه فنى 

مراجعه کنند.
سرهنگ محمدى خاطرنشان کرد: خودروهاى فاقد 
معاینه فنى که در سطح شهر تردد مى کنند، در هر 24 

ساعت یک بار مشمول جریمه مى شوند.

خودروهاى فاقد معاینه فنى جریمه مى شوند 

مانى مهدوى

رئیس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهرى 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: پدیده شکسته 
شدن تنه درختان در تمامى شــهرها اتفاق مى افتد و 
بسته به نوع و ســن درخت، ممکن است آسیب هاى 

درونى درختان باعث افتادن آن شود.
عباســعلى جوادى در گفتگو با «ایمنا» با تأیید سقوط 
درختان سطح شهر بر روى خودروها در نقاط مختلف 
شهر اصفهان، اظهار کرد: هرسال درختان سطح شهر 
اصفهان شماره گذارى مى شــوند و در سال جارى نیز 
این امر تکرار شــده اســت که در این بین مواردى از 
سقوط درختان بر روى خودروهاى سطح شهر اصفهان 
گزارش شده اما این موارد در مقایسه با سال هاى گذشته 
تعداد کمترى بوده است. وى درباره علت سقوط این 
درختان افزود: پدیده شکسته شدن و افتادن درختان 
در تمامى شــهرها اتفاق مى افتد و بســتگى به نوع و 
ســن درخت دارد به عبارتى ممکن است یک درخت 

پس از 30 سال از درون دچار آسیب شده و سقوط کند 
اما این حالت در سن 90 سالگى براى یک درخت دیگر 

اتفاق بیافتد.
عضو شوراى شــهر با بیان اینکه عمده این درخت ها 
ارزیابى مى شــوند اما ممکن است بخش کوچکى که 
دچار آسیب هم هســتند در ارزیابى ها شناسایى نشده 
و آسیب هاى درونى آنها موجب سقوط ناگهانى درخت 
شود، تصریح کرد: ممکن است مشاهده درخت از بیرون 
حاکى از سالمت آن باشد اما از درون دچار مشکل باشد 
که به تدریج منجر به افتادن آن شود. وى ادامه داد: البته 
درخت هایى که دچار آسیب هستند توسط شهردارى 
شناسایى شده و اگر امیدى به طول عمر بیشتر آن نباشد 
قطع مى شوند اما گاهى پیش بینى مى شود که درخت 
عمر بیشترى داشته باشد بنابراین اولویت با حفظ آن 
خواهد بود که ممکن است آسیب هاى درونى آن زودتر 

از پیش بینى ها باعث شکسته شدن تنه درخت شود.

دلیل سقوط زنجیره اى درختان بر روى خودروها 

افرادى که در مرحله اول مســکن ملى تأیید شده اند و 
پیامک براى آنها ارسال شده به دفاتر منتخب پیشخوان 

دولت در شهرهاى جدید استان مراجعه کنند.
معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازى 
اســتان با بیان اینکه متقاضیان مورد تأیید مرحله دوم 
مســکن ملى هم تا پایان خرداد معرفى مى شوند گفت: 
از آذر تا بهمن  سال گذشــته 24 هزار و 792 نفر به ثبت 
نام براى طرح اقدام ملــى کردند که 7000 نفر این افراد 
از بهارستان، 9500 نفر از فوالد شهر، 1500 نفر از شهر 

جدید مجلسى و 7000 نفر از سایر نقاط استان بوده اند.
ایمان طاهر با اشــاره به اینکه بعد از پاالیش متقاضیان 
13 هزار و 274 نفر انتخاب شدند افزود: این افراد هرگز از 
خانه هاى دولتى استفاده نکرده اند. وى گفت: متقاضیان 
واجد شرایط مرحله اول باید افتتاح حساب کرده و پس 
از دریافت پیامک به دفاتر پیشــخوان دولت مراجعه و 
اطالعات خود را تکمیل کنند. طاهر افزود: بعد از تکمیل 
اطالعات و تأیید این اطالعات افــراد به بانک معرفى 

مى شوند و براى آغاز طرح 30 تا 40 میلیون تومان براى 
شروع ساخت از متقاضیان اخذ شده و به مرور، متناسب با 
پیشرفت طرح، مابقى هزینه از متقاضى دریافت مى شود. 
وى اضافه کــرد: این هزینه براى اجــراى طرح بوده و 
فعًال هزینه زمین گرفته نمى شود. وى با اشاره به اینکه 
واحدهاى طرح اقدام ملى بین 80 تا 100 متر هســتند 
گفت: هر متقاضى با توجه به توان مالى خود بعد از رسیدن 
به مرحله ســفتکارى مى تواند متراژ واحد خود را تعیین 
کند. طاهر افزود: پیش بینى شده است هزینه ساخت این 
واحدها هر متر ســه میلیون تومان باشد، که این موجب 
مى شود شخص براى گرفتن این واحدها مبلغى نزدیک 
به 300 میلیون تومان نیاز داشته باشــد. وى با اشاره به 
آغاز مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملى گفت: 40 هزار 
نفر در مرحله دوم طرح اقدام ملى در استان اصفهان ثبت 
نام کرده اند که پیش بینى شده است 10 هزار نفر از این 
افراد واجد شرایط باشند و در حال بررسى زمین هایى براى 

ساخت منازل مسکونى براى این افراد هستیم.

آغاز تکمیل پرونده ثبت نام کنندگان مسکن ملى

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهــان گفــت: بیشــتر حــوادث و 
آتش سوزى هایى که در میدان امام (ره) اصفهان رخ داده 
است به دلیل سیمکشى غیراصولى برق است که این اثر 

بى بدیل جهانى را تهدید مى کند.
فرهاد کاوه آهنگران در گفتگو با «ایرنا» افزود: مشکل 
اصلى از نظر ایمنى در برابــر حوادث و حریق در میدان 
امام(ره) اصفهان، سیمکشى برق است که در مواردى 
به صورت غیر اصولى در محــدوده بازار و راهروها اجرا 
شده و نسبت به آن در جلسه هاى مختلف هشدار و تذکر 
داده شده اســت. وى با بیان اینکه متولیان این بخش 
باید نســبت به اصالح سیمکشــى هاى معیوب که به 
شــکل هوایى و عنکبوتى پیش رفته است، اقدام کنند، 
اظهار کرد: برخى از مغازه هاى داخــل میدان امام(ره) 
نیز کلید محافظ جان (RCCB) ندارند یا کنتور برق 
آنها قدیمى است که باید هرچه زودتر نسبت به نصب یا 
اصالح آن اقدام کنند. کاوه آهنگران با تأکید بر اینکه با 
وجود رسیدگى ها و تذکرهاى زیاد هنوز میدان امام(ره) 
اصفهان با مشکالت ایمنى زیادى مواجه است، اظهار 
کرد: برخى از واحدهاى صنفى نیز کاربرى هاى اضافى 
در مغازه خود انجام مى دهند که همین امر احتمال بروز 
حوادث را چند برابر مى کند. وى به حادثه آتش سوزى که 
روز دوشنبه پنجم خرداد در میدان امام(ره) اتفاق افتاد، 
اشاره و اضافه کرد: در این حادثه که حدود ساعت 17 در 
یک مغازه نقره فروشى در یکى از راهروهاى بازار داخل 
میدان امام(ره) رخ داد، آتش نشانان با سرعت عمل آتش 
سوزى را مهار و از سرایت آتش به مغازه هاى مجاور و 

سقف راهرو جلوگیرى کردند.
کاوه آهنگران با بیان اینکه اگر در این حادثه دیر اطالع 
داده مى شد یا نیروهاى امدادى دیر مى رسیدند، حریق 

به مغازه هاى دیگر میدان ســرایت مى کرد، ادامه داد: 
در راهروهاى بازار میدان امام(ره) چــوب به کار رفته 
اســت و اگردر آنجا آتش ســوزى رخ دهد، به سرعت 
گســترش مى یابد. وى دلیل این حریــق را اتصالى در 
کنتور برق اعالم و تصریح کرد: به دلیل ســرعت عمل 
نیروهاى آتش نشانى، خسارت این حریق فقط به کنتور 
و سیمکشى برق وارد شد اما بررسى ها نشان داد که جعبه 
مخصوص اطفاى حریق در پشت ویترین مغازه مجاور 

قرار داشت و امکان استفاده از آن وجود نداشته است. 
سخنگوى سازمان آتش نشانى اصفهان به حادثه آتش 
سوزى بازار تبریز که سال گذشته رخ داد، اشاره و تأکید 
کرد: در آن حادثه حدود 120 مغازه در آتش ســوخت 
و بخشى از میراث ملى آســیب دید بنابراین باید از این 
حادثه، پند آموخت و به این نکته دقت کرد که باید کار 
کیفى و با کاربرى باال انجــام داد. وى با بیان اینکه کار 
کمى و کاغذبازى درباره مسائل ایمنى، فایده اى ندارد، 
اضافه کرد: میدان امام(ره) اصفهان نیازمند کار جهادى 
درباره ایمنى است و یک متولى خاص مى خواهد. کاوه 
آهنگران با اشاره به اینکه ســقف بازار میدان امام(ره) 
در حال ریزش اســت و هر لحظه امکان حادثه جبران 
ناپذیرى در آن وجود دارد، خاطرنشان کرد: الزم است در 
درجه نخست، خود بازاریان و متصدیان واحدهاى صنفى 
به فکر تأمین امنیت و رعایت مســائل ایمنى باشند که 

آموزش هاى الزم در این زمینه به آنها داده شده است.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى اصفهان با بیان اینکه 
ما از برخى از کاربرى هــاى زیرزمینى در این محدوده 
اطالعــى نداریم، تأکید کــرد: انواع و اقســام کاال در 
محدوده این میدان و بازار آن وجود دارد و آتش گرفتن 
یکى از مغازه ها با توجه به دسترســى مشکل در برخى 

نقاط مى تواند کل میدان را به خطر بیاندازد.

زنگ خطر در ساعت 17 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
از فعال شدن سرویس دهى به آرامستان باغ رضوان 
خبر داد و گفت: از این هفته روزهاى پنج شنبه و جمعه 
سرویس دهى براى جابه جایى شهروندان به آرامستان 
باغ رضوان و به منظور زیارت اهل قبور انجام مى شود.
قدرت افتخارى اظهار کرد: براى ســرویس دهى به 
آرامســتان باغ رضوان از مبدأ پایانه باقوشــخانه ده 
دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده که روزهاى پنج 
شنبه از ساعت 12 ظهر آغاز و با سرفاصله زمانى 20 

دقیقه تا اذان مغرب ادامه خواهد داشت.
وى ادامه داد: سرویس دهى به آرامستان باغ رضوان 
از پایانه باقوشــخانه روزهاى جمعه نیز از ســاعت 
8 صبح تا اذان مغرب با ســرفاصله زمانى 20 دقیقه 

انجام مى شود.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
خاطرنشان کرد: یک دستگاه اتوبوس از مبدأ میدان 
جمهورى اسالمى (ایســتگاه مقابل بانک مسکن) 
براى سرویس دهى به آرامستان باغ رضوان در نظر 
گرفته شده که تنها روزهاى پنج شنبه از ساعت 16 به 
صورت یک سرویس رفت و ساعت 18 و 30 دقیقه 

یک سرویس برگشت خواهد داشت.
وى با اشاره به ســایر مکان هاى در نظر گرفته شده 
براى سرویس دهى به آرامستان باغ رضوان در شهر، 
افزود: یک دستگاه از مبدأ قائمیه انتهاى خیابان قائمیه، 
یک دستگاه از مبدأ شــهرك امیریه ابتداى خیابان 
هفتم، یک دســتگاه از مبدأ میدان غدیر سپاهانشهر 
جنب مسجد غدیر مسافران را از ساعت 16 به مقصد 
آرامستان جابه جا مى کند که زمان سرویس برگشت 

این اتوبوس ها 18 و 30 دقیقه عصر خواهد بود.

فعال شدن سرویس دهى 
به سمت باغ رضوان 
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سعید آقاخانى، کارگردان سریال «نون.خ» همزمان با روزهاى نگارش فصل سوم این 
مجموعه تلویزیونى درباره مالحظات و حساسیت هایى که براى طراحى 

شوخى ها در متن این سریال داشته و دارد گفت: تمام تالش ما این 
بود که کمدى یا شوخى هایى که در داستان و در دیالوگ کاراکترها 
مطرح مى شود، همان چیزى نباشد که در فضاى مجازى دیده ایم. 

نمى خواستیم همان شوخى هایى که در ارتباطات مردم در کوچه و خیابان 
رایج است را تبدیل به طنز سریالمان کنیم.

وى اضافه کرد: ما از شوخى هاى معمول پرهیز مى کردیم و حتى تالشمان این بود که از فضاى مجازى 
در طرح شوخى و طنز تازه، جلوتر باشیم. فضاى مجازى به نوبه خود شوخى هاى درجه یکى دارد و بامزه 
است، پس لزومى نداشت ما در سریالمان همان ها را تکرار کنیم و فکر مى کنم در سریال «نون.خ» در این 

زمینه تا حدى موفق هم شدیم.
آقاخانى درباره انتخاب بخش زلزله و وارد کردن آن به قصه به جاى شــوخى هاى معمول سیاســى و 
اجتماعى و ریسک تلخ شدن سریال نیز اظهار کرد: حواسمان بود چطور از کنار زلزله رد شویم تا هم قسمت 

غمبارش را نشان ندهیم و مردم اذیت نشوند و هم این قضیه را نمایش دهیم.
مهدى فرجى، تهیه کننده «نون.خ» چندى پیش در نشست تجلیل از عوامل این مجموعه درباره محتواى 

فصل جدید گفته بود: فصل سوم «نون.خ» در حال نگارش است در فصل یک با تخمه در فصل دوم با انار آشنا 
شدیم و در  فصل سوم راه سختى در پیش گرفته شده که توجه به معدن و گیاهان دارویى از جمله اینهاست.

آقاخانى درباره سهم این مضامین مطرح شده در طراحى داستان فصل جدید اما ترجیح داد توضیح بیشترى 
ندهد و با اشاره به اینکه «هنوز محورها قطعى و مشخص نیست» با کنایه و طنز گفت: حتى ممکن است در 

حوزه کتابخوانى باشد (خنده)!/1960

سعید آقاخانى:

شوخى هاى مجازى را 
در «نون.خ» 
تکرار نکردیم

 نگارش فصل سوم این 
ى طراحى 

 ما این 
کترها 
ده ایم. 

وچه و خیابان 

حتىتالشمان این بود که از فضاى مجازى 
وبه خود شوخى هاى درجه یکى دارد و بامزه 
م و فکر مى کنم در سریال «نون.خ» در این 

 به جاى شــوخى هاى معمول سیاســى و 
ود چطور از کنار زلزله رد شویم تا هم قسمت 

 را نمایش دهیم.
تجلیل از عوامل این مجموعه درباره محتواى 

ست در فصل یک با تخمه در فصل دوم با انار آشنا 
به معدنو گیاهان دارویىاز جمله اینهاست. ه

ستان فصل جدید اما ترجیح داد توضیح بیشترى 
ست» با کنایه و طنز گفت: حتى ممکن است در 

 مجازى را 
 «
م

  عطیه مؤذن/ خبرگزارى مهر |

چند روز پیش در فضاى مجازى و رسانه اى، خبرى منتشر 
شد که محمدعلى کشاورز را بخاطر عارضه کلیوى و باال 
رفتن سطح کراتین خونش در بیمارستان بسترى کرده   اند؛ 
این خبر بســیارى از کاربران مجازى و عالقه مندان به 
دنیاى هنر و بازیگرى و نوســتالژى هاى تئاتر، ســینما و 

تلویزیون را نگران کرد. 
محمدحســین رنجبران، مدیرکل روابط عمومى سازمان 
صداوســیما درباره بیمارى این بازیگر اصفهانى نوشت: 

«یک هفته اى است که استاد به دلیل باال رفتن کراتینشان 
بسترى شده و البته االن شرایطشان کامًال طبیعى است و 
به گفته رئیس مرکز بهداشت سازمان صداوسیما که دائمًا 
پیگیر حال استادند تا آخر هفته با تجهیز منزلشان به لوازم 
پزشکى مورد نیاز که همکاران مرکز بهداشت صداوسیما 
این تجهیز را انجام مى دهند به منزل منتقل مى شــود. تا 
االن هم بنا به درخواست اطرافیان اســتاد کشاورز قرار 
نبود بسترى بودنشان رسانه اى شود اما برخى که این کار را 

کردند ما ملزم شدیم تا توضیح دهیم.» 
محمدعلى کشــاورز متولد 26 فروردین مــاه 1309 در 
اصفهان است و یکى از چهره هاى ماندگار دنیاى بازیگرى 
به شمار مى رود. او ایفاى نقش در بیش از صد اثر در ژانرها و 
مدیوم هاى مختلف را در کارنامه خود دارد. کشاورز نقش ها 
و ژانرهاى مختلفى را در سینما، تئاتر و تلویزیون به یادگار 
گذاشــته و از حیث نقش آفرینى در سریال ها و فیلم هاى 
سینمایى و نمایش هاى مختلف و همکارى با کارگردانان 

مطرح، کارنامه اى پربار و متنوع دارد. 
مخاطبان ایرانى نمى توانند نقش «شــعبون استخونى» 
فیلم «هزاردســتان» و «محمد ابراهیــم» فیلم «مادر» 
و «اسدا... خان» سریال «پدرســاالر» را فراموش کنند. 
البته که او در کارنامه اش بــازى در فیلم هاى بین المللى 
«کاروان ها» و «صحراى تاتارها» را در کارنامه اش دارد 
که با چهره هایى همچون «آنتونى کویین» و «ماکس فون 

سیدو»  همبازى بوده است./1959

وضعیت محمدعلى کشاورز پایدار است

چهارم خرداد همزمان با ســالروز تولد محمد کاســبى، بازیگر سینما 
و تلویزیون کشــورمان بود.  به همین بهانه مرورى بــر ماندگارترین 

سریال هاى او در تلویزیون داشته ایم.
محمد کاسبى سال 69 براى اولین بار با ســریال «رعنا» ساخته داوود 
میرباقرى در قاب تلویزیون دیده شــد و بعد از آن در فیلم و سریال هاى 

زیادى ایفاى نقش کرد که برخى از آنها ماندگارتر شدند.

خوش رکاب
سریال «خوش رکاب» به کارگردانى على شاه حاتمى سال 81 ساخته 
شد و نوروز سال 82 روى آنتن شبکه یک سیما رفت. کاسبى بازیگر نقش 
اصلى این سریال بود که دلبستگى عجیبى به کامیونش «خوش رکاب» 
دارد و حاضر نیست براى کمک به رزمنده ها در جبهه از کامیونش استفاده 
کند. ســریال «خوش رکاب» یکى از ماندگارترین سریال هاى محمد 
کاسبى اســت که دو سال بعد ادامه این ســریال با نام «خوش غیرت» 
ساخته شد و محمد کاسبى باز هم در این سریال ایفاى نقش کرد و این 
بار با شخصیتى متحول شده کامیونش را آماده حضور در جبهه مى کند 
اما این آغاز ماجراهاى زیادى در این سریال است. محمد کاسبى در این 
سریال یکى از ماندگارترین نقش هایش را ایفا کرد و با گذشت چندین 
سال، با پخش آهنگ «خوش رکاب» بســیارى از مردم یادى از بازى 

محمد کاسبى مى کنند.

صاحبدالن
ســریال «صاحبدالن» به کارگردانى محمدحسین لطیفى ماه رمضان 
سال 85 از شبکه یک سیما پخش شــد و محمد کاسبى در این سریال 
ایفاگر نقش «جلیل» بود. «صاحبدالن» ماجراى پیرمرد صحافى به نام 
«خلیل» است که با ورود یک قرآن به خانه اش براى صحافى زندگى اش 
دچار تحوالتى مى شود که داستان اصلى این سریال را شکل مى دهد اما 
در مقابل «خلیل» که مرد مؤمن و معتقدى است، برادرش «جلیل» قرار 
دارد که اعتقادى به این مسائل ندارد و درست نقطه مقابل برادرش است و 

کاسبى به خوبى توانسته از عهده ایفاى این نقش برآید.

سه در چهار
سریال «سه در چهار» به کارگردانى مجید صالحى سال 87 ساخته شد و 
یکى از ماندگارترین و پربیننده ترین سریال هاى طنز تلویزیون است که 
محمد کاسبى هم در آن ایفاى نقش کرده است. کاسبى در این سریال 
ایفاگر نقش «رحمان»، باجناق «سیروس» با بازى مهران رجبى است و 

این نقش یکى از بهترین کارهاى محمد کاسبى است.

سر دلبران
سریال «سر دلبران» به کارگردانى محمدحسین لطیفى ماه رمضان سال 
97 از شبکه یک سیما پخش شد و محمد کاسبى یکى از بازیگران این 
سریال بود. «سر دلبران» ماجراى ورود یک روحانى به محله اى جدید 
است که قرار است به عنوان امام جماعت در مسجد به همراه خانواده اش 
زندگى کند و محمد کاسبى ایفاگر نقش «سبحان»، خادم مسجد است که 
دلبستگى زیادى به مسجد و امام جماعت قبلى داشته و حاضر نیست به 
همین راحتى «حاج سلیم»، روحانى جدید را بپذیرد و این بازى او متفاوت 

از سایر نقش هایى است که ایفاکرده است .

بامعرفى نخســتین بازیگران فیلم «تفریق»، پیش تولید هفتمین فیلم 
سینمایى مانى حقیقى آغاز شــد. نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار ایفاگر 
نقش هاى اصلى فیلم «تفریق» خواهنــد بود. این اولین همکارى نوید 
محمدزاده با مانى حقیقى و دومین همکارى پریناز ایزدیار با این کارگردان 
بعد از فیلم «خوك» است. این دو بازیگر پیش از این در «سرخپوست» 

با هم همبازى بودند. 
مجید مطلبى،  تهیه کنندگى این پروژه را برعهده دارد و فیلمنامه آن توسط 

امیررضا کوهستانى و مانى حقیقى به نگارش درآمده است.
مانى حقیقى ساخت فیلم هایى چون «پنجاه کیلو آلبالو»، «پذیرایى ساده» 
و «اژدها وارد مى شــود» را در کارنامه دارد و با دو فیلم آخرش در بخش 

مسابقه جشنواره برلین حضور داشت.
مراحل پایانى پیش تولید و تولید «تفریق» پس از صدور پروانه ساخت 

انجام مى شود.
بازیگر سریال «شهرزاد» گفت: بسیارى از بازیگران از ادامه کارشان 
ناامید شده اند و بسیارى هم براى گذران زندگى وسایل خانه خود را 

فروخته اند.
پرویز فالحى پور پیرامون فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در 
حال حاضر که هنوز به هیچ پروژه اى ملحق نشده ام، بعد از جریان کرونا 
معدود پیشنهادات خوبى هم که وجود داشت به دلیل تعطیلى تمامى 
پروژه ها متوقف شد. البته صحبت هاى اولیه براى حضور در یک پروژه 
خوب سریالى را داشتم که بعد از شیوع کرونا پیش تولیدش متوقف شد 

و هنوز از سوى تیم سازنده اثر هیچ تماسى با من گرفته نشده است. 
بازیگر سریال «شــهرزاد» با اشاره به تعطیلى ســه ماهه سینماها و 
تماشاخانه هاى تئاتر اذعان کرد: مردم طى سه ماه گذشته از سینما و 
تئاتر فاصله گرفته اند، بیشتر در خانه بوده و به همین دلیل اکثریت زمان 
خود را به مطالعه، تماشاى فیلم و یا سریال گذرانده اند، مخاطب طى 
این مدت در انتخاب دستش باز بوده و مطمئن باشید آثار مختلفى را 
از سینماى جهان دنبال کرده پس مى توانیم بگوییم که این مخاطب 

کمى سختگیرتر شده است. 
وى با اشاره به وضعیت بد معیشت بازیگران در دوران قرنطینه خانگى 
افزود: بســیارى از بازیگران از ادامه کارشان ناامید شده اند و بسیارى 
هم براى گذران زندگى وسایل خانه خود را فروخته اند، شخص من هم 
مجبور شدم براى گذر از این دوران کرونا ماشینم را بفروشم، به هر حال 
ما مجبوریم صورتمان را با سیلى سرخ نگه داریم زیرا مردم ما را دوست 
دارند و به ما نگاه مى کنند. البته این وضعیت بد براى تمامى اقشــار 

جامعه در این دوران پیش آمده است.
فالحى پور در همین راستا خاطرنشان کرد: ضعف بازیگرى و شخص 
بازیگر نسبت به مشاغل دیگر این اســت که در این ایام قرنطینه که 
بیکارى وجود داشــته هیچ راه دیگرى براى درآمدزایى نداشته است. 
البته همواره صحبت هایى نسبت به حمایت از بازیگران وجود داشته 

اما همه آنها فعالً  در حد حرف بوده است. 

مجید مظفرى، بازیگر سینما و تلویزیون اظهار کرد: سه طرح سینمایى 
با محوریت موضوعات اجتماعى دارم که به زودى نگارش سناریوى آنها 
آغاز خواهد شد، البته قرار بود بسیار پیش تر از حاال این کارها تولید شود، 
اما به دلیل شیوع بیمارى کرونا روند اجرایى متوقف شد. این سه کار قرار 

است در دفتر مستانه مهاجر از هفته آینده به پیش تولید نزدیک شوند.
مظفرى درباره پروژه هایى که در آنها بازى کرده اســت، خبر داد: در 
ســریالى با نام «ایل دا» به کارگردانى راما قویدل مشغول بازى بودم 
که به واسطه شیوع بیمارى کرونا ادامه کار براى مدتى متوقف شد و ما 

امیدواریم به زودى شاهد آغاز ادامه کار باشیم.
این بازیگر درباره پیشنهادهاى سینمایى این روزهایش گفت: دو کار 
سینمایى هم پیشنهاد شد، اما آنها را جدى نگرفتم چون شرایط پیش 

آمده نشان مى داد این کارها به خط تولید نخواهد رسید.
وى درباره تجربه کارگردانى خود هم،  چنیــن بیان کرد: «قلب هاى 
ناآرام» اولین و آخرین فیلمى بود که آن را کارگردانى کردم. این فیلم 
اولین کار درباره خوانندگان زیرزمینى بود، اما به دلیل مشــکالتى که 
براى تهیه کننده پیش آمد اکران فیلم به سرانجام درستى نرسید. بعد از 
این کار دیگر ترجیح مى دهم این اتفاق رخ ندهد، ولیکن این آمادگى را 
دارم به محض دریافت فیلمنامه و امکانات خوب باز هم پشت دوربین 

قرار گیرم.

بازیگر سریال «شهرزاد»:

ماندگارترین سریال هاى
 محمد کاسبى

همبازى شدن نوید محمدزاده 
و پریناز ایزدیار کرونا باعث شد ماشینم را 

براى خرج زندگى بفروشم

مجید مظفرى
 3 طرح فیلمنامه سینمایى دارد

مراسم تشییع پیکر صدیقه کیانفر صبح امروز (هفتم خردادماه) در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) 
در تهران برگزار مى شود. این بازیگر سینما و تلویزیون صبح روز دوشنبه (پنجم خردادماه) بر اثر 

سکته قلبى درگذشت. وى متولد 20 بهمن ماه سال 1311 در آبادان بود.
این هنرمند روزهاى آخر عمر خود را که با شــیوع ویروس کرونا همزمان بود، در 

قرنطینه خانگى به سر مى برد و به قول خودش دائم در چهاردیوارى خانه بود.
او در آخرین گفتگویش که چند روز قبل از فوتش انجام شد روزهایش در ایام 
قرنطینه خانگى را این گونه توصیف کــرد: «در این مدت دائم در چهاردیوارى 
خانه بودم. مشکالت براى همه هســت و من هم مثل همه مردم درگیر این 
مشکالت هســتم. رادیو دو بار دعوتم کرد اما چون سنم باالست و ویروس 
کرونا برایم خطرناك اســت، نرفتم.» کیانفر تنها فعالیتش در آن روزها را 
کتاب خواندن عنوان کرد و گفت: «خیلى به کتــاب خواندن عالقه دارم. 
ساعت ها کتاب مى خوانم، بعد که خسته مى شوم تلویزیون نگاه مى کنم و 

بعد استراحت مى کنم.» 
این هنرمند فقید همچنین از مردم مى خواســت که بــراى نابودى این 
ویروس و آزادى همه، در خانه بمانند و خودشان را با هر چیزى که عالقه 
دارند سرگرم کنند؛ به قول او یکى کتاب دوست دارد و یکى تلویزیون؛ با بچه ها 

و خانواده سرگرم باشند تا بیمارى ریشه کن شود./1961

پیکر صدیقه کیانفر امروز تشییع مى شود

تهیه کننده سریال «رعد و برق» از نامشخص بودن ادامه تصویربردارى 
این مجموعه به دلیل بحران کرونا در استان خوزستان خبر داد.

داود هاشمى درباره آخرین وضعیت ساخت این مجموعه تلویزیونى به 
کارگردانى بهروز افخمى که به دلیل بحران کرونا تصویربردارى آن 
متوقف شده بود، عنوان کرد: به دلیل آنکه باید براى ادامه تصویربردارى 
به استان خوزستان سفر مى کردیم و این استان فعًال نیز درگیر بحران 
کرونا است و وضعیت مناســبى ندارد، هنوز ادامه کار میسر نیست. 
 وى ادامه داد: از آنجاکــه تصویربردارى کار بایــد در مناطقى مانند 
گلستان، لرستان و خوزســتان اتفاق بیافتد، تا هفته آینده براى ادامه 
کار تصمیم گیرى خواهد شــد. تهیه کننده «رعد و برق» عنوان کرد: 
در حال حاضر بهــروز افخمى کارگردان ایــن مجموعه فیلمنامه را 

بازنویسى مى کنند.
هاشمى در پایان از اضافه شدن بازیگران جدید خبر داد و اظهار کرد: 
همچنین در حال مذاکره با بازیگران جدید هستیم که در ادامه راه قرار 

است به پروژه اضافه شوند.

«رعد و برق» سریال پربازیگرى است که تمام مناطق سیل زده از سال 
گذشته در آن دیده مى شود.

شهرام قائدى، مرتضى کاظمى، مهدى زمین پرداز، محمد مختارى، 
مزدك رستمى، حسن اسدى، ویدا موسوى، امیر موسوى، پوریا منجزى 
بازیگرانى هستند که تاکنون براى ایفاى نقش  انتخاب شده اند. سریال 
«رعد و برق» که به ســفارش شبکه 5 ســیما تهیه و تولید مى شود، 

موضوع سیل را دستمایه قرار داده است.

سفیر چین در هند پیام ویدیویى از «جکى چان»، 
ستاره محبوب فیلم هاى اکشن را براى مردم هند 
منتشر کرد. جکى چان در این پیام براى مردم هند 

آرزوى سالمت در برابر شیوع کرونا کرده است.
این بازیگر محبوب که در هنــد نیز طرفدار زیادى 
دارد در ایــن پیام از مردم هند خواســته اســت تا 
توصیه هاى دولتى را جدى بگیرند و از خودشــان 

محاظت کنند.
وى گفته است: مى دانم که همه ما در این زمان با 
شرایط خیلى سختى روبه رو هستیم. باید مثبت باقى 
بمانیم. توصیه هاى دولت تان را دنبال کنید. محافظت 
از خودتان به معنى محافظت از خانواده تان اســت 
قوى بمانید، ســالم بمانید. واقعًا باور دارم که آینده 

روشنى در برابرمان است.

  زهرا منصورى/ خبرگزارى مهر |

  فاطمه خلیلى / خبرگزارى ایسنا  |

پیام ویدیویى 
«جکى چان» براى مردم هند

وضعیت کرونا در خوزستان سریال بهروز افخمى را دچار مشکل کرد
  سپیده شریعت رضوى/ خبرگزارى صبا  |
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بهترین تعریف از مربى نجیببهترین تعریف از مربى نجیب
مربى نجیب، درس گرفتــن از قرارداد کارلــوس کى روش و 
فوق العاده بســته شــدن قرارداد مــارك ویلموتــس. این ها 
صحبت هایى بودنــد که در روزهاى ابتدایى حضور ســرمربى 
بلژیکــى در ایران و عقد قرارداد با فدراســیون مطرح شــدند. 
صحبت هایى از سوى فدراســیون فوتبال و در راس آن مهدى 
تاج. هرچند تاج این روزها سمتى در فدراسیون فوتبال ندارد و 
به دلیل بیمارى خودش را کنار کشــیده و صندلى را به بهاروند 
سپرده اما هنوز مشکالت قرارداد عجیبى که با ویلموتس بستیم 
گریبان گیر فوتبال ایران است. فوتبال ایران بعد از پایان دوران 
کى روش با ویلموتس و اسکوچیچ قرارداد امضا کرده و تا امروز 
قرارداد ســرمربى بلژیکى پر  دردســر بوده و خیلى بعید نیست 
با پایان دوران اســکوچیچ حتى قرارداد او هم براى فدراسیون 

مشکل ساز شود. چراکه هیچکس هنوز جزئیاتى از قرارداد با 
اسکوچیچ هم ندارد.

وقتى کارلوس کى روش و فوتبال ایران به پایان مسیر 
رسیدند، فدراســیون فوتبال حرف از انتخاب یک 

مربى بزرگ و درجه یک زد. کســى که به قول 
مهدى تاج اگر بهتر از کى روش نباشــد از او 
چیزى کمتر ندارد. در ابتداى امر هم مهدى 
تاج شیوه على کفاشیان را پیش گرفت. در 
واقع از روش پنهان کارى استفاده کرد و در 
ابتدا کسى خبر از حضور ویلموتس در فوتبال 

ایران نداشــت. چون تاج اعتقاد داشــت اگر 
اسم ویلموتس سر زبان ها بیاید، دالل ها وارد 
کار مى شــوند. در نهایت هرطور شده قرارداد 

ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران بسته شد اما هیچ چیز طبق 
انتظار پیش نرفت.

شروع مذاکرات ایران و ویلموتس در سفارت بروکسل در بلژیک 
همراه شد. در این جلسه حتى همسر مارك ویلموتس نیز حضور 
داشت و به شدت مخالف حضور سرمربى بلژیکى در ایران بود. 
در نهایت اما قرارداد فدراسیون با ویلموتس آنقدر قرارداد خوبى 
از نظر مالى و امکانات بود که ســرمربى بلژیکى و همســرش 
نتوانستند قید چنین قراردادى را بزنند. بعد از برگزارى جلسات 

در بلژیک، قرارداد ویلموتــس در ایران 

بسته شد و از اینجا تازه ماجراى شــناخت مربى بلژیکى شروع 
شد. اینکه تاج و همکارانش به این نتیجه رسیدند ویلموتس آن 
چیزى که در ذهن شان تصور مى کردند نبوده. حتى از یک جایى 
به بعد شکایت بازیکنان تیم ملى از سرمربى جدید هم به گوش 

مسئوالن فدراسیون رسید.
بلد نبودن زبان انگلیسى، برگزار نکردن جلسات فنى مناسب و 
کلى مشکل دیگر باعث شده بود ویلموتس با کى روش مقایسه 
شود. چندى پیش که اسالمیان در یکى از مصاحبه هاى خودش 
از این گفت که مربى هاى خارجى مخصوصا ویلموتس بیش از 

هرچیزى به دنبال پول گرفتن از ایران هستند، مهدى تاج دوباره 
پشت ویلموتس درآمد. زمان زیادى اما نگذشت که همین مهدى 
تاج از واژه کالهبردارى استفاده کرد و خودش هم به این نتیجه 

رسید که سرمربى بلژیکى بالى بدى سر فوتبال ایران آورده.
این اتفاقات که پشت سر هم چیده شد، همه به این نتیجه رسیدند 
که ویلموتس حتى بدترین گزینه ممکن براى فوتبال ایران بود. 
اینکه فدراســیون فوتبال و مهدى تاج آنقدر دیر به این نتیجه 
رســیدند ولى جاى تعجب دارد. قرارداد ویلموتس و فدراسیون 
فوتبال ایران این روزها به جاى باریکى رســیده و ممکن است 
غرامت خیلى سنگینى گردن فدراســیون ایران باشد. غرامتى 
که در این وضعیت کنونى به شــدت براى فدراســیون ایران 
گران تمام خواهد شــد. هرچند این روزها پشیمانى و بازگشت 
به گذشــته مخصوصا در روزهاى نبود مهدى تــاج فایده اى 
ندارد و حــاال دوباره همه باید منتظر شــکایت هاى آتشــین 
باشــند اما نباید فراموش کرد مهدى تاج و همکارانش در این 
زمینه اشــتباهاتى کردند و به نوعى این اشــتباهات را 
پذیرفته اند. چــه، مهدى تاج اخیرا پســتى در مدح 
کارلوس کى روش منتشر کرد! کسانى که در واقع 
باید از تصورات مردم خیلى جلوتر باشــند اما در 
نهایت طورى از انتخاب خودشــان پشــیمان 
شدند که حاال وضعیت به شــدت بحرانى و 
سخت شــده و اینکه چرا فدراسیون آنقدر 
دیر به نتیجه رســید که ویلموتس گزینه 
بسیار بدى بود، ســوال بزرگى است که 
هنوز کســى براى آن جواب پیدا نکرده 

است؟

سخنگوى باشگاه ســپاهان تاکید دارد که این تیم 
قصدى براى انصراف از لیگ برتر ندارد.

اینکه هرروز تست کروناى چند بازیکن لیگ برترى 
مثبت شود، دیگر موضوع عجیبى نیست؛ بعد از تایید 
چند مبتال به ویروس کرونا طى روزهاى گذشته در 
چند تیم لیگ برترى، روز گذشته فوالد خوزستان در 
خبرى رسمى از مثبت شدن تست پنج بازیکن خود 
خبر داد که یک شــوك بزرگ به فوتبال ایران تلقى 

مى شود.
 در همین حال دوشنبه شب هم چهار باشگاه تراکتور، 
ماشین ســازى، نساجى مازندران و شــهر خودرو با 
ارسال نامه اى به وزیر ورزش خواهان تعطیلى لیگ 
شدند و اعالم کرده اند در صدد انصرف از مسابقات 
هستند. این در حالى است که على پزشک، سخنگوى 
باشگاه سپاهان مى گوید: ما در باشگاه سپاهان چنین 
تصمیمى نداریم و طبق پروتکل بهداشتى فدراسیون 
تمرینات را بصورت جدى شروع کردیم و در صورت 
برگزارى مســابقات تا آخرین بــازى ادامه خواهیم

 داد.
باشگاه سپاهان پیش تر اعالم کرده بود، تعطیلى لیگ 
تصمیم بهترى در این شرایط است، اما تصمیم نهایى 
در این خصوص را به مقامات تصمیم ســاز نســبت 
داده بود و خودش را تابع این تصمیم مى دانســت؛ 

دیدگاهى که همچنان ادامه دارد.
شاگردان امیرقلعه نویى با 10 امتیاز اختالف نسبت به 
پرسپولیس، رتبه دوم جدول رده بندى مسابقات لیگ 

نوزدهم را در اختیار دارند.

محمد نژادمهدى مدافع تیم فوتبال ذوب آهن ضمن 
اشاره به مشــکالت برگزارى ادامه مسابقات لیگ 
برتر گفت که در سه ماه گذشته خیلى از بازیکنان به 

صورت دسته جمعى تمرین مى کردند.
محمد نژادمهدى ، مدافع تیم ذوب آهن در خصوص 
شروع دوباره لیگ برتر که با مخالفت برخى از مربیان 
و بازیکنان همراه شده است، گفت: ادامه دادن بازى ها 
نکات مثبت و منفــى خــودش را دارد. در صورت 
نیمه کاره ماندن لیگ، طبیعتا اکثر باشگاه ها دستمزد 
بازیکنان را به صورت کامل پرداخت نخواهند کرد و 

فوتبالیست ها از لحاظ مالى ضرر مى کنند.

حــاال هم که قرار اســت مســابقات برگزار شــود 
ایــن موضــوع چالش هــاى خــاص خــودش را 
دارد که مهمتریــن موضوع بحث بیمــارى کرونا

 است.
محمد نژادمهدى اضافه کرد:برخى بازیکنان مخالف 
ادامه دادن لیگ هستند ولى در همین سه ماه که لیگ 
تعطیل بود خیلى از بازیکنان به صورت دسته جمعى 

تمرین کردند.
فوتبال ما امکانات الزم را براى ادامه دادن مسابقات 
ندارد و اینجا مثل آلمان نیســت کــه خیلى چیزها 

به صورت دقیق رعایت شود.

خیلى ها براى انجام یک مسابقه درگیر هستند و این 
موضوع خطرساز اســت، امیدوارم اتفاق بدى براى 

هیچ کسى رخ ندهد.
محمد نژادمهدى مدافع ذوب آهن در ارتباط با شایعه 
عدم بازگشــت رادولوویچ به ایــران و اینکه گفته 
مى شود این باشــگاه با محرم نویدکیا مذاکره کرده 
اســت، تصریح کرد:در این مدت بارهــا این خبر را 
شنیدیم که ســرمربى تیم قصد بازگشت به ایران را 
ندارد و از شرایطى که ایجاد شده ترس دارد، از طرفى 
باشــگاه هم مدام این خبر را تکذیب مى کند و واقعا 

نمى دانیم چه خبر است. 

مدافع ذوب آهن مى گوید هیچ بازیکنى در تمرین کرونا نگرفته است.
فرشاد محمدى مهر در باره تســت کروناى بازیکنان ذوب آن گفت: ما تست 
کروناى خود را پشت سر گذاشته ایم و همه بازیکنان ما منفى شدند. مشکلى 
از این بابت وجود ندارد. او در مورد بازگشــت سرمربى ذوب آهن به ایران هم 
گفت: آقاى رادولوویچ در کشورشان پروازها  بسته است و قرار است با بازشدن 
پروازها به ایران برگردند. البته ما همین االن هم داریم تمرینات سختى زیر نظر 

کادرفنى تیم مان پشت سر مى گذاریم.
مدافع ذوب آهن در مورد انصراف چند تیم از حضور در لیگ برتر گفت: حرف 
من این است که مگر این بازیکنان در تمرین کرونا گرفته اند که مى خواهند از 
حضور در لیگ برتر انصراف بدهند؟ آنها رعایت نکرده اند و کرونا گرفته اند. من 

در خانه بودم و به بیمارى کرونا مبتال نشده ام.

وى افزود: من خودم دیدم که منشا در اوج 
کرونا تمرین اختصاصى مى کرد و خبر آن را 

در رسانه ها مى خواندم. نمى شود که به خاطر بى 
انضباطى چند نفر لیگ را تعطیل کنند. هیچ بازیکنى با 

تمرین در شرایط امن کرونا نمى گیرد.
محمدى مهر در پایان گفت: همه مى گویند لیگ تعطیل شــود ولى کســى 
نمى گوید حق و حقوق  بازیکنان چه مى شود. در 3 ماهى که تمرینات به خاطر 
کرونا تعطیل بود ما پولى نگرفته ایم، حاال هم که جز فوتبال هنر دیگرى نداریم 
و بدون پول نمى توانیم زندگى کنیم. شــرایط زندگى ما سخت است و اکثر 
فوتبالیست ها از خانواده هاى ضعیف هستند و امیدوارم باشگاه ها طورى رفتار 

کنند که به بازیکنان آسیب نرسد. 

 تمرینات سپاهان بدون تونل هاى ضدعفونى کننده 
دنبال مى شود.

 سپاهانى ها تمریناتشــان را چند روزى مى شود که 
زیر نظر امیرقلعه نویى آغاز کرده اند و به استثناى دو 
بازیکن جوان این تیم که کرونا داشته اند و این بیمارى 
را پشت سر گذاشته اند، در حال حاضر تمامى اعضاى 

تیم در سالمتى کامل به سر مى برند.
با این حال تمرینــات این تیم در شــرایطى برگزار 
مى شــود که تونل ضدعفونى کننده ســفارش داده 
شــده ولى هنوز به محل باغ فردوس مکان برگزارى 

تمرینات تیم نرسیده است.
در این شرایط بازیکنان سپاهان با رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى از سوى مسئوالن کادر پزشکى و با ضدعفونى 
کامل به تمرینات وارد مى شوند و تمریناتشان را در کنار 

یکدیگر برگزار مى کنند.

باشگاه ذوب آهن اعالم کرد تمرینات این 
تیم بدون حضور رسانه ها و پشت درهاى بسته 

برگزار خواهد شد. 
در بیانیه باشگاه ذوب آهن اینطور نوشته شده است:« به اطالع 

همکاران گرامى مى رساند، به جهت رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
حفظ سالمتى بازیکنان کادر فنى عوامل اجرایى و هواداران تمرینات تیم 

فوتبال ذوب آهن تا اطالع ثانوى بدون حضور هــواداران و خبرنگاران برگزار 
خواهد شد. این در شراطى اســت که در پروتکل هاى بهداشتى ارائه شده به 

باشگاه ها، رسانه ها با رعایت تدابیر بهداشتى مى توانند به صورت بسیار 
محدود حضور داشته باشند ولى ترس باشگاه ها از ویروس کرونا 

سبب شده تا فعال خبرنگاران و عکاسان پشت درهاى بسته 
بمانند و در تمرین دیروز سپاهان هم شاهد اتفاق 

مشابهى بودیم.

تمرینات فعال بدون 
حضور رسانه ها

واقعا 
نمى دانم چه 
خبر است

حق و حقوق ما چه مى شود؟

سپاهان تصمیمى براى 
انصراف از لیگ ندارد

تونل زرد در راه است

ـیون فوتبال و در راس آن مهدى 
ندارد و فدراسیون فوتبال متى در

ر کشــیده و صندلى را به بهاروند 
داد عجیبى که با ویلموتس بستیم 
. فوتبال ایران بعد از پایان دوران 
چیچ قرارداد امضا کرده و تا امروز 
 دردســر بوده و خیلى بعید نیست 
ى قرارداد او هم براى فدراسیون 

کس هنوز جزئیاتى از قرارداد با 

بال ایران به پایان مسیر 
حرف از انتخاب یک 

ســى که به قول 
ش نباشــد از او 
مر هم مهدى 
ش گرفت. در

فاده کرد و در 
تس در فوتبال 

اد داشــت اگر 
ها وارد ید، دالل

طور شده قرارداد 

در نهایت اما قرارداد فدراسیون با ویلموتس آنقدر قرارداد خوبى 
همســرش مالى و امکانات بود که ســرمربى بلژیکى و نظر از

نتوانستند قید چنین قراردادى را بزنند. بعد از برگزارى جلسات 
در بلژیک، قرارداد ویلموتــس در ایران 

بلد نبودن زبان انگلیسى، برگزار نکردن جلسات فنى مناسب و 
کلىمشکل دیگر باعث شده بود ویلموتس با کى روش مقایسه 
شود. چندى پیش که اسالمیان در یکى از مصاحبه هاى خودش 
از این گفت که مربى هاى خارجى مخصوصا ویلموتس بیش از 

که ویلموتس حتى بدترین گزینه م
مهدى اینکه فدراســیون فوتبال و
رســیدند ولى جاى تعجب دارد. قر
فوتبال ایران این روزها به جاى بار
غرامت خیلى سنگینى گردن فدراس
که در این وضعیت کنونى به شــد
گران تمام خواهد شــد. هرچند این
به گذشــته مخصوصا در روزهاى
ندارد و حــاال دوباره همه باید منتظ
باشــند اما نباید فراموش کرد مهد
و زمینه اشــتباهاتى کردند
پذیرفته اند. چــه، مهد
کارلوس کى روش من
باید از تصورات مرد
نهایت طورى از انت
شدند که حاال وض
و سخت شــده
دیر به نتیجه

بسیار بدى بو
هنوز کســى

است؟

سعید نظرى

بازیکن تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان گفت: اگر ســرمربى ما قصد 
بازگشت به ایران را ندارد، باشگاه باید در مورد انتخاب سرمربى تصمیم 

بگیرد.
حمید بوحمدان در گفت وگویى، در ارتباط با بحث شروع مسابقات لیگ 
برتر فوتبال و اینکه تست کروناى اعضاى برخى از تیم ها مثبت اعالم 
شده است، گفت: شرایط سختى ایجاد شده و سالمتى بازیکنان و دیگر 
افرادى که در برگزارى مسابقه نقش دارند بسیار مهم است و فوتبال در 
برابر جان انسان ها هیچ ارزشــى ندارد. برخى دوست دارند لیگ برگزار 
شود و برخى هم مخالف هستند، ولى مســئله مهم این است که جان 

هیچ کس به خطر نیفتد.
وى در پاسخ به این پرســش که «آیا تعطیلى بازى ها تصمیم درستى 
است؟» تاکید کرد: کرونا که فعال از بین نمى رود و راه مقابله قطعى با این 
بیمارى هم مشخص نشده است. االن همه مردم به صورت عادى زندگى 
مى کنند و همه مشاغل هم شروع به کار کرده اند. نمى دانم مسئوالن در 
نهایت قرار است چه تصمیمى بگیرند ولى نمى توان براى مدت طوالنى 
فوتبال را تعطیل کرد، در ضمن نمى توان تضمین داد که اگر فوتبال و 
ورزش نباشد کسى کرونا نمى گیرد. بازیکنانى که تست شان مثبت اعالم 

شده در بازى هاى رسمى و تمرینات گروهى شرکت نداشته اند.
هافبک ذوب آهن در خصوص غیبت ســرمربى ایــن تیم در تمرینات 
و شــایعه عدم بازگشــت رادولوویچ به ایران اظهار داشــت: فعال که 
سرمربى تیم به تمرینات برنگشته و ما هم شنیده ایم که مى گویند وى 

خبر صحت دارد یا قصد بازگشت ندارد. نمى دانیم این 
به خیر ولى اگر سرمربى ما قصد  بازگشــت 

مورد انتخاب ایران را ندارد، باشگاه باید در 
سرمربى تصمیم بگیرد.

تست کروناى تمامى اعضاى سبزپوشان اصفهانى منفى بوده و آنها دیروز 
پنجمین جلسه تمرینى را پشت گذاشتند. ایوان مارکوویچ صربستانى، 
دارکو بیدوف و مهدى خلیل سه بازیکن خارجى ذوب آهن هستند که دو 

نفر از آنها اصال ایران را ترك نکردند.
ایوان و مهدى خلیل دو بازیکنى بودند که در ایام قرنطینه هم در اصفهان 
باقى ماندند ولى در مورد بیدوف باشگاه در حال رایزنى براى تهیه بلیت 

بازگشت او به ایران است.
همچنین میودراگ رادولوویچ مانند بیدوف به زودى به ایران بازخواهد 
گشت و باشگاه ذوب آهن در تالش است که هر چه زودتر این اتفاق رخ 
بدهد.دیگر عضو خارجى باشگاه ذوب آهن اولیویرا مربى بدنساز تیم است 

که او هم در اردوى سبزپوشان حضور دارد. 

دو تیم سپاهان و ذوب آهن روز 18 خرداد دربى دوستانه اى را در شهر 
اصفهان برگزار خواهند کرد.

 در شــرایطى که با مجوز ســتاد کرونا، برخى از تیم هاى لیگ برترى 
تمرینات خــود را براى آماده ســازى جهت حضور در لیــگ برتر آغاز 
کرده اند، حاال مربیان به فکر انجام بازى تدارکاتى نیز هستند و حتى در 
اصفهان برنامه ریزى هم براى این کار انجام شده است. تیم ذوب آهن 
که تمریناتش را در زمین ملت برگزار مى کند، قرار است روز 18 خرداد 
در دیدارى دوستانه به مصاف تیم همشهرى سپاهان برود و با مسئوالن 

این تیم نیز هماهنگى هایى را انجام داده اند.
قرار است این بازى به میزبانى تیم ســپاهان برگزار شود و احتمال دارد 
که در نقش جهان به انجام برسد. این در حالى است که بدون تردید این 
مسابقه بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. سبزهاى اصفهانى 
باتوجه به این که رادولوویچ سرمربى این تیم احتماال 10 روز بعد به ایران 

خواهد آمد، تاریخ 18 خرداد را براى دربى دوستانه انتخاب کرده اند.

حمید بوحمدان: 

هیچ تضمینى وجود ندارد

آخرین وضعیت سبزهاى خارجى

دربى کرونایى در راه است

صحت دارد یا نقصد بازگشت ندارد. نمى دانیم اینقصد بازگشت ندارد. نمى دانیم این  صحت دارد یا خبر خبر
به خیر ولى اگر سرمربى ما قصد خیر ولى اگر سرمربى ما قصد  به بازگشــت  بازگشــت 

مورد انتخاب مورد انتخاب ایران را ندارد، باشگاه باید در ایران را ندارد، باشگاه باید در 
سرمربى تصمیم بگیرد.سرمربى تصمیم بگیرد.



0606آگهىآگهى 3766 سال هفدهمچهارشنبه  7 خرداد  ماه   1399

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهــى: 139903902004000028 تاریخ آگهــى: 1399/02/30 شــماره پرونده: 
139804002004000180 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه:  9801984، 1- ششدانگ 
عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان پالك شماره 5 فرعى از 5007 اصلى قطعه 2 تفکیکى مفروز 
و مجزى شده از شماره 3 فرعى به مساحت 110/32 مترمربع با دسترسى به تراس غیرمسقف 
به مساحت 27/82 مترمربع واقع در همکف که 0/12 مترمربع آن پیشرفتگى است. با حق العبور 
از پارکینگ قطعه ســوم به انضمام انبارى قطعه اول به مساحت 2/83 مترمربع واقع در همکف 
بانضمام پارکینگ قطعه دوم به مساحت 10/81 مترمربع واقع در همکف با قدرالحصه از عرصه 
مشاعى و مشــاعات واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان هشت بهشت 
غربى، خیابان گلزار، خیابان شیخ علیخان، کوچه شهید ســه تاج، بن بست نوروزى پالك 94، 
داراى کدپستى 815438963 که ســند مالکیت آن در صفحه 143 دفتر 346 امالك به شماره 
ثبتى 64258 و با شماره چاپى 168854 الف/91 بنام آقاى مرتضى حقیقت ده سرخى ثبت و صادر 
شده است 2- ششدانگ عرصه و اعیان یک دســتگاه آپارتمان پالك شماره 4 فرعى از 5007 
اصلى قطعه یک تفکیکى مفروز و مجزى شده از شماره 3 فرعى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
به مســاحت 82/52 مترمربع واقع در زیرزمین اول با حق العبور از پارکینگ قطعه سوم بانضمام 
پارکینگ قطعه اول به مساحت 10/81 مترمربع واقع در همکف با قدرالحصه از عرصه مشاعى 
و مشاعات واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان، خیابان هشت بهشت غربى، خیابان 
گلزار، خیابان شیخ علیخان، کوچه شهید سه تاج، بن بست نوروزى پالك 94، و کدپستى شماره 
8154738961 که سند مالکیت آن در صفحه 140 دفتر 346 امالك به شماره ثبتى 64256 و 
با شماره چاپى 156177 الف/91 بنام آقاى مرتضى حقیقت ده سرخى ثبت و صادر شده است. با 
حدود پالك شماره 5007/5: شماًال: در دو قسمت به طول هاى 6/96 متر و 9/80 متر اول و دوم 
دیواریســت اول به فضاى ملک مجاور 5007/2 دوم به فضاى ملک مجاور 5007 اصلى. شرقًا 
به طول 5/76 متر دیوار و پنجره است به فضاى معبر مجاور جنوباً در هفت قسمت که قسمتهاى 
اول پخ محسوب مى شود و پنجم آن شرقى و قسمت سوم آن غربى و هفتم پخ محسوب است 
به طولهاى 1/73 متر و 5 متر و 2/80 متر و 4/10 متــر و 2/80 متر و 5/82 متر و 0/37 متر اول 
دیواریست به صورت مورب دوم دیوار و پنجره اســت سوم دیواریست چهارم درب و دیوار است 
پنجم دیواریست ششم درب و دیوار و پنجره اى است هفتم دیواریست به صورت مورب اول و دوم 
به تراس غیر مسقف سوم تا پنجم به راه پله ششم و هفتم به تراس غیر مسقف. غرباً در پنج قسمت 
که قسمت اول آن پخ جنوبى و سوم و چهارم پخ شمالى اســت. به طولهاى 1/60 متر و 3 متر و 
0/44 متر و 0/77 متر و 2/44 متر اول دیواریست دوم دیوار و پنجره است سوم و چهارم دیواریست 
پنجم دیوار و پنجره است اول تا پنجم به فضاى معبر مجاور حدود و مشخصات انبارى قطعه اول 
تفکیکى: شماًال در قسمت به طولهاى 0/51 متر و 0/84 متر اول و دوم دیواریست اول به معبر 
مجاور دوم به محوطه پارکینگ شرقاً به طول 1/80 متر درب و دیوار است به محوطه پارکینگ 
جنوباً به طول 1/63 متر دیواریست مشترك به انبارى قطعه 2 غرباً در دو قسمت به طولهاى 1/37 
متر و 0/44 متر اول دیواریست دوم دیواریست به صورت مورب اول و دوم به معبر مجاور حدود 
مشخصات قطعه دوم تفکیکى: شماًال به طول 2/30 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است. 
شرقاً به طول 4/70 متر خط فرضى به محوطه محوطه مشاعى است و جنوباً به طول 2/30 متر 
خط فرضى به محوطه مشاعى است. غرباً به طول 4/70 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است. 
حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون آپارتمانها و آئین نامه اجرایى آن است و انبارى هاى 1 و 2 از 
ان پارکینگ حق العبور دارند. هر دو (پالك هاى 5007/5 و 5007/4) حدود آپارتمان 5007/4): 
شماًال در دو قسمت به طول هاى 1/96 متر و 9/80 متر اول و دوم دیوار به دیوار است اول به ملک 
مجاور 5007/2 دوم به ملک مجاور 5007 اصلى شرقاً به طول 10/05 متر دیوار و پنجره است به 
معبر مجاور جنوباً به طول 5/77 متر دیوار به دیوار است به ملک مجاور 5008 اصلى غرباً در شش 
قسمت که قسمتهاى سوم و پنجم آن جنوبى است به طولهاى 3/02 متر و 2/71 متر و 4/60 متر 
و 1/61 متر و 0/90 متر و 2/73 متر اول درب و دیوار است دوم دیواریست سوم و چهارم دیوار و 
پنجره است پنجم و ششم دیواریست اول به حیاط مشاعى دوم و سوم به راه پله چهارم تا ششم به 
محوطه پارکینگ حدود و مشخصات پارکینگ قطعه اول تفکیکى: شماًال به طول 4/70 متر خط 
فرضى به محوطه مشاعى است شــرقاً به طول 2/30 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است. 
جنوباً به طول 4/70 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است غرباً به طول 2/30 متر خط فرضى به 
محوطه مشاعى است که 1- طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق: ششدانگ آپارتمان 5007/5 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان: نماى ساختمان آجر قرمز و سنگ و کف پارکینگ سنگ گرانیت و 
دیوارها سرامیک و داخل آپارتمان کف سرامیک و اتاق خوابها موکت و دیوارها رنگ و سقف رنگ 
پالستیک و کنافکارى و پنجره هاى بیرونى آلومینیوم و دربهاى داخلى چوبى و چهارچوب فلزى 
کمدها ام. دى. اف و کابینت ام. دى. اف و کف سرویسها و آشپزخانه سرامیک و دیوارها کاشى و 
سیستم گرمایش شوفاژ و سرمایش کولر داراى آیفون تصویرى و انشعابات گاز، آب، فاضالب و 
برق مى باشد. و همچنین داراى پارکینگ به مساحت 10/81 و یک انبارى به مساحت 2/83 مى 
باشد. 2- که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق: ششدانگ آپارتمان 5007/4 واقع در بخش 4 
ثبت اصفهان: نماى ساختمان آجر قرمز و سنگ و کف پارکینگ سنگ گرانیت و دیوارها سرامیک 
و داخل آپارتمان کف ســرامیک و اتاق خوابها موکت و دیوارها رنگ و سقف رنگ پالستیک و 
کنافکارى و پنجره هاى بیرونى آلومینیوم و دربهاى داخلى چوبى و چهار چوب فلزى کمدها ام. 
دى. اف و کابینت آشپزخانه ام. دى. اف و کف سرویسها و آشپزخانه سرامیک و دیوارها کاشى و 
سیستم گرمایش شوفاژ و سرمایش کولر داراى آیفون تصویرى و انشعابات گاز و آب و فاضالب 
و برق مى باشد. هر دو ملکى آقاى مرتضى حقیقت ده سرخى که طبق سند رهنى شماره 86271 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد واقع مى باشد و 
طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 99/03/24 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشــت بهشت شرقى چهارراه اول سمت 
چپ به مزایده گذارده مى  شود. 1- پالك (5007/5) مزایده از مبلغ پایه 5/957/280/000 ریال 
(پنج میلیارد و نهصد و پنجاه و هفت میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال) 2- پالك (5007/4) 
4/126/000/000 ریال (چهار میلیارد و یکصد و بیست و شش میلیون ریال). شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 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 مسترد مى 
گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/03/07 درج 
و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا  شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر،  
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م 

الف:  855274 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/102 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- سروش اسالمى دادخواستى به مبلغ 
160/000/000 ریال بطرفیت 1- جانعلى حاجى پور 2- هاجر همتى که اعالم شــده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 87/99 در شــعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز 5 شنبه مورخ 99/4/12 ساعت 15:30 در 
جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 854807 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) 3/114
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139704002129000759/1 شماره بایگانى پرونده: 9700986 شماره ابالغیه: 
139805102129000402 تاریخ صدور: 1398/03/11 آگهى ابالغ اجرائیه 9700986- بدین 
وسیله به آقاى رضا تقیان ملک آبادى، نام پدر: بختیار، شماره شناسنامه: 128، شماره/شناسه ملى: 
6209506372، متولد: 1354/05/03 به ادرس متن سند قلعه ترکى لنجان، ابالغ مى شود که 

خانم مهشید مقربى جهت وصول مبلغ 1/212/942/478 ریال بانضمام تعداد دوازده عدد سکه 
بهار آزادى و مقدار بیست مثقال طالى ساخته هجده عیار به استناد سند نکاحیه شماره 3356 مورخ 
1375/08/09 دفترخانه ازدواج شماره 161 شهر لنجان استان اصفهان علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700986 در این اداره تشکیل شده است و بدلیل عدم شناسایى 
آدرس، ابالغ اجرائیه میسر نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجراء،  مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف:  

854997 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/3/115
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000030 تاریخ آگهــى: 1399/02/31 شــماره پرونده: 
139504002004000076 آگهى مزایــده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9500167- 
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان پالك بیست و شش فرعى واقع در طبقه همکف سمت غرب به 
مساحت یکصد و چهل و چهار متر و پنجاه صدم مترمربع و تراس مفید چهار متر و نه سانتیمتر 
مربع و پیشــرفتگى فضاى کوچه به مساحت دو متر و چهل و هشت ســانتیمتر مربع بانضمام 
ششدانگ انبارى پالك بیســت فرعى واقع در طبقه زیرزمین به مســاحت دو و  نیم مترمربع 
و بانضمام ششــدانگ پارکینگ پالك بیســت و دو فرعى واقع در طبقه همکف به مساحت 
دوازده و نیم متر مربع با قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات که عبارتند از حیاط نه فرعى و 
محوطه مشاعى بین پارکینگ ها سیزده فرعى و راهرو مشاعى بین انباریها بیست و یک فرعى 
و موتورخانه و شوفاژ بیست و سه فرعى و راه پله و آسانسور بیست و چهار فرعى کًال مجزا شده 
از پالك شش فرعى از دو هزار و دویست و سى و سه اصلى واقع در بخش یک ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفهان، خیابان اردیبهشت، کوچه شیرزادى، انتهاى بن بست شهید شجاییان، مجتمع 
طال که سند مالکیت آن در صفحه 227 دفتر 189 امالك ذیل ثبت شماره 44649 و با شماره 
چاپى سند تک برگى 634391 د- 91 ثبت و صادر شده است با حدود: اول حدود آپارتمان: شماًال: 
اول دیوار و پنجره است به پیشرفتگى حاصله در فضاى گذر بن بست بطول سه متر و هشتاد و 
هشت سانتیمتر دوم دیوارى است بفضاى گذر بن بست بطول یک متر و شصت سانتیمتر سوم 
دیوارى است بفضاى پالك دو هزار و دویست و سى و سه (چهار) بطول شش متر و پنجاه و پنج 
سانتى متر شرقاً: اول دیوارى است اشتراکى با پالك بیست و هفت فرعى بطول سه متر و بیست 
و پنج سانتیمتر دوم دیوارى است به پالك بیست و چهار فرعى بطول دو متر و پانزده سانتى متر 
این قسمت جنوبى است سوم در سه قسمت که اول جنوبى و سوم شمالى است دیوار و پنجره 
اى است به داکت مشاعى بطول هاى یک متر و بیست سانتى متر و پنجاه سانتى متر و یک متر 
و بیست سانتیمتر چهارم در چهار قسمت که دوم و چهارم شمالى است اول درب و دیوارى است 
و دوم تا چهارم دیوارى است به پالك بیست و چهار فرعى بطولهاى  چهار متر و پانزده سانتیمتر 
و یک متر و پنج سانتیمتر و یک متر و نود سانتیمتر و پنجاه سانتیمتر پنجم در دو قسمت که دوم 
شمالى است دیوار و پنجره است به داکت مشاعى بطول هاى هفتاد سانتیمتر و شصت سانتیمتر 
ششم دیوارى است اشتراکى با پالك بیست و هفت فرعى بطول شش متر و پنج سانتیمتر جنوباً: 
در پنج قسمت که دوم شرقى و چهارم غربى است دیوار و پنجره اى است بفضاى حیاط مشاعى 
بطول هاى شش متر و پنجاه و پنج سانتیمتر و یک متر و بیست و هشت سانتیمتر و سه متر و هفت 
سانتیمتر و یک متر و هفده سانتیمتر و یک متر و بیست و دو سانتیمتر غربًا: اول در سه قسمت 
که دوم شمالى است دیواریست بفضاى پالك دو هزار و دویســت و سى و سه (پنج) به طول 
هاى هفت متر و بیست و هشت سانتیمتر و هجده سانتیمتر و چهار متر و هفتاد و پنج سانتیمتر 
دوم دیوارى است بفضاى کوچه بطول شصت و چهار سانتیمتر دوم حدود انبارى: شماًال: در دو 
قسمت که دوم پخى شکل است دیواریست اشتراکى با پالك نوزده فرعى بطولهاى هفتاد و پنج 
سانتى متر و هشتاد سانتیمتر شرقاً: دیوارى است براهرو مشاعى پالك بیست و یک فرعى بطول 
یک متر و چهل و پنج سانتیمتر جنوبًا: درب و دیوارى است براهرو مشاعى پالك بیست و یک 
فرعى بطول یک متر و چهل و سه ســانتیمتر غربًا:  دیوارى است براهرو مشاعى پالك بیست 
و یک فرعى بطول یک متر هشتاد و پنج سانتیمتر سوم حدود پارکینگ: شماًال: دیواریست به 
دیوار پالك دو هزار و دویست و سى و ســه (چهار) بطول دو متر و نیم شرقًا: اول خط مستقیم 
مفروض است براهرو مشاعى پالك بیست و یک فرعى بطول چهار متر و چهل سانتیمتر دوم 
خط مستقیم مفروض به پارکینگ شانزده فرعى بطول شــصت سانتیمتر جنوبًا: خط مستقیم 
مفروض است براهرو مشاعى پالك بیست و یک فرعى بطول دو متر و نیم غربًا: خط مستقیم 
مفروض است به راهرو مشاعى پالك سیزده فرعى بطول پنج متر حقوق ارتفاقى: طبق قانون 
تملک آپارتمانهاســت که طبق نظر کارشناس رسمى ساختمان مســکونى فوق در زمینى به 
مساحت 406/2 مترمربع به شماره ملک 26 فرعى از 2233 اصلى بوده و شامل پارکینگ و یک 
واحد مسکونى در طبقه همکف و سه طبقه روى پیلوت که هر طبقه شامل دو واحد در مجاورت 
هم مى باشــد که واحد مورد نظر در طبقه اول در طرف غرب بوده و داراى مســاحت 144/5 
مترمربع مى باشد و میزان تراس واحد 4/09 مترمربع و مقدار پیش زدگى معادل 2/48 مترمربع 
مى باشد (توضیحاً  طبقه همکف این مجموعه شــامل پارکینگ و واحد مسکونى 60- بوده و 
واحد مسکونى مورد استعالم بر روى پارکینگ قرار دارد). واحد آپارتمانى مذکور با قدمت حدود 
15 سال شامل سه اتاق، سالن و آشپزخانه اپن و سرویس بهداشتى مى باشد، کف اتاقها و سالن 
و آشپزخانه سرامیک، و بدنه آنها ســفید و کاغذ دیوارى مى باشد و سالن داراى سقف کاذب و 
نورپردازى مى باشد و آشپزخانه داراى کابینت ام دى اف مى باشد. همچنین سیستم سرمایش 
کولر آبى و سیســتم گرمایش موتورخانه مرکزى و رادیاتور مى باشد، ضمنًا نماى ساختمان و 
دیوار حیاط آجرنما بوده و کف پارکینگ و حیاط ســنگ چینى 40*40 است. واحد فوق داراى 
انبارى به مساحت 2/5 مترمربع و در طبقه زیرزمین قرار دارد و پارکینگ آن به مساحت 12/5 
مترمربع در طبقه همکف قرار دارد و مشاعات آن شامل حیاط پارکینگ آسانسور و دستگاه پله 
مى باشد و داراى انشعابات شامل آب برق و گاز مشترك و برق خصوصى مى باشد، ملکى آقاى 
سعید شکرانى چهارسوقى که طبق سند رهنى شماره 164707 مورخ 1392/07/22 و سند اقرار 
نامه شماره 164710 مورخ 1392/07/22 و سند صلح حقوقى 165575 مورخ 1392/10/19 
تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 15 اصفهان در رهن بانک ملى ایران واقع مى باشد و طبق 
اعالم بانک تا تاریخ 1400/02/07 بیمه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 99/03/24 
در اداره اجراى اسناد رســمى 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 
شش میلیارد و نهصد و نود میلیون ریال (6/990/000/000 ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شــود. الزم به ذکر است 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 مسترد 
مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/03/07 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت 
شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى 
فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل 
فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده 
باید مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز در وجه صندوق اجراى اداره ثبت اسناد و امالك 
اصفهان تودیع نماید در غیر این صورت وجه (ده درصد) على الحساب دریافتى بنفع دولت ضبط 

خواهد. م الف: 856687 زهرا یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/116
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 22/48 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام مهدى ستایش  فرزند مانده على  در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضــاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزپنج شــنبه مورخ 
1399/04/05 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز 

پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار :    1399/03/07- 858374/ م الف 

مهدى صادقى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/3/121 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 123/18 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام غالمحسین رصافى نجف ابادى  فرزند رجبعلى  
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزپنج شنبه 
مورخ 1399/04/05 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجــام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى 

(30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار :    1399/03/07- 858380 / م الف 

مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/3/122 
 تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالك شماره 1014/894 واقع در قطعه 6 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام بهرام حاجى علیخانى  فرزند اسداهللا  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 
1399/04/05 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز 

پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار :    1399/03/07- 858381/ م الف 

مهدى صادقى -رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/3/123 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک ملک مشجر مزروعى پالك شماره 1585 واقع در قطعه 10 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام مرتضى نوروزى  فرزند آقا لطیف وغیره  
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزچهارشنبه 
شنبه مورخ 1399/04/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجــام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى 

(30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار :    1399/03/07 -858304/ م الف 

مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/3/124
  تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 22/49 مجزى شده از پالك 22/26 واقع 
در قطعه 4 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام زهرا مرادى سفتجانى  
فرزند سردار  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روزسه شنبه مورخ 1399/04/03 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلــى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى 

تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار :    1399/03/07- 858407 / م الف 

مهدى صادقى -رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/3/125
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالك شماره 872 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام محمدحسن امامى نجف ابادى  فرزند على وغیره  
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزســه شنبه 
مورخ 1399/04/03 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجــام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى 

(30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار :    1399/03/07- 858409 / م الف 

مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/3/126 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالك شماره 1014/906 واقع در قطعه 6 
نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام مهدى سجادى  فرزند على رضا  
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزســه شنبه 
مورخ 1399/04/03 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجــام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى 

(30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار :    1399/03/07 -858410/ م الف 

مهدى صادقى -رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/3/127  
               تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 255/2 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام عبداله رستمى  فرزند حسینعلى  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزچهار شنبه مورخ 1399/04/04 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار 
مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . 

تاریخ انتشار :    1399/03/07- 858414/ م الف 
مهدى صادقى -رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/3/128 

                تحدید حدود اختصاصى 
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 750/3 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام صدیقه مهدیه نجف ابادى  فرزند حســنعلى 
وحسنعلى مداح نجف ابادى فرزند مصطفى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده 
تحدید  حدود مالک مرقوم در روزچهار شنبه مورخ 1399/04/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام 
مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار :    1399/03/07 -858418 / م الف 

مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/3/129  
تحدید حدود اختصاصى 

 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 785/26 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 

یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام محسن سیروس نجف ابادى  فرزند ناصرقلى وغیره  
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزچهار شنبه 
مورخ 1399/04/04 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجــام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى 

(30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار :    1399/03/07- 858419/ م الف 

مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/3/130 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 566/15 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام عصمت حاجى رجب نجف ابادى  فرزند حسینعلى  
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزچهار شنبه 
مورخ 1399/04/04 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجــام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى 

(30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار :    1399/03/07-858421/ م الف 

مهدى صادقى -رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/3/131  
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مزروعى پالك شماره 517/1 واقع در قطعه 9 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام فاطمه فاضل نجف ابادى  فرزند جعفر  
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزچهار شنبه 
مورخ 1399/04/04 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجــام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى 

(30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار :    1399/03/07 - 858423/ م الف 

مهدى صادقى -رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/3/132 
تحدید حدود اختصاصى 

 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شــماره 733/7 که پالك 733/72از آن 
مفروز شــده واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام 
احمد محمدى  فرزند محمدعلى وغیره  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  
حدود مالک مرقوم در روزچهار شنبه مورخ 1399/04/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد 
. لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار :    1399/03/07- 858426/ م الف 

مهدى صادقى -رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/3/133  
 تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 2010 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام سیده فاطمه بیگم حسینى  فرزند سیدامراله  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزچهار شنبه مورخ 
1399/04/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز 

پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار :    1399/03/07- 858430/ م الف 

مهدى صادقى -رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/3/134 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك شماره 424/1 وفروعات آن واقع در قطعه 10 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام وراث مرحوم رمضانعلى ایزدیخواه نجف 
ابادى  فرزند اسداله  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم 
در روزچهار شنبه مورخ 1399/04/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى 

تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار :    1399/03/07- 858463 / م الف 

مهدى صادقى-رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/3/135  
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك شماره 1214/9 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام ورثه بخشعلى نعمتى  فرزند نوروزعلى  در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزچهار شــنبه مورخ 
1399/04/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز 

پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار :    1399/03/07- 858464/ م الف 

مهدى صادقى -رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/3/136 
فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 139985602030002150      خانم آراســته میرزائى دم آبى  فرزند جلیل باستناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان شــماره 144/170 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که درصفحه 398 دفتر 646 امالك ذیل ثبت شماره 145526 بنام شرکت یاس مدینه 
نور سهامى خاص  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و سپس به موجب سند رسمى شماره 32666 مورخ 
1392/06/19 دفترخانه 72 نجف آباد به ایشان صلح شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
99/03/07، 858472/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف 
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نرگس جوزدانى، متخصص تغذیــه و رژیم درمانى 
درباره ارتباط خــواب با تغذیه نامناســب بیان کرد: 
کیفیت خواب با تغذیه نامناسب موضوعى شایع است 
و بى نظمى در خواب باعــث کاهش تعادل هورمونى 

خواهد شد.
او با اشاره به ســاعت بیولوژیک بدن تأکید کرد: در 
بدن به اصطالح یک ســاعت بیولوژیک وجود دارد 
که باعث مى شود صبح ها زودتر از خواب بیدار شویم، 
برنامه غذایى مشــخصى داشته باشــیم و در ساعت 
مشــخصى بخوابیم، این یک روش برنامه اى منظم 
براى زندگى روزمره ماســت که به ساعت بیولوژیک 

بدن معروف است.
جوزدانى دربــاره عوارض به هم ریختگى ســاعت 
بیولوژیک بدن گفت: اگر ســاعت خواب تغییر یابد؛ 
براى مثال اگر فردى تا ساعت 4 یا 5 صبح بیدار بماند و 
بعد از آن بخوابد، به صورت طبیعى ساعت هاى اصلى 
غذا را از دســت مى دهد؛ در واقع بدن انســان به این 
موضوع واکنش نشان مى دهد و از آنجایى که بدن باید 
مقدار کافى انرژى را از وعده صبحانه تا ناهار دریافت 
کند، ساعت نامناسب خواب و صرف غذا باعث افزایش 
تمایل افراد به مصرف شیرینى، مواد غذایى چرب و غیر 

ضرورى مى شود. 
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى با اشاره به اینکه 

یکى از دالیل بى نظمــى در خواب کاهش 
ســطح انرژى بدن است، 

اظهار کرد: زمان 
ســب  منا نا
خواب باعث 

تا  مى شــود 
انرژى افراد در روز 

کاهش پیــدا کند و 
بى کیفیتى خواب باعث 

مى شــود تا در ادامه روز 
احساس خســتگى داشته 

باشیم؛ بنابراین براى جبران 
این موضــوع افراد به مصرف 

تنقالت، شــیرینى، غذا هاى 
چرب و غیرضرورى مى پردازند 
تا با ایــن روش بتواننــد انرژى 

روزانه خود را تأمین کنند.
جوزدانى ادامه داد: خواب بى کیفیت 

باعث مى شــود تا افراد بیش از هرچیزى به مصرف 
شیرینى اقدام کنند؛ چرا که مصرف این ماده خوراکى 
باعث مى شود تا بدن به مدت 30 الى40 دقیقه حالت 
هوشیارترى داشته باشد و پس از آن انرژى بدن مجدد 

کاهش پیدا خواهد کرد.
این متخصــص تغذیه و رژیم درمانى بــا بیان اینکه 
بیدار ماندن هاى طوالنى مدت باعث کاهش ســطح 

فعالیت بدنى مى شوند، بیان کرد: دیر خوابیدن و دیر 
بیدار شدن باعث کاهش سطح انرژى، فعالیت بدنى و 
خستگى شده و به راحتى مى تواند پرخورى را افزایش 
دهد؛  مثًال بیدار ماندن تا ســاعت 4 یا 5 صبح، سبب 
ایجاد احساس ضعف و گرســنگى شده و تمایل فرد 
براى صرف شام در ساعت 12 شب را افزایش مى دهد؛ 
این عامل باعث مى شود تا سیستم ایمنى بدن، دستگاه 
گوارش، زمان، کیفیت خواب و میزان رســاندن مواد 

غذایى مغذى به بدن دچار اختالل شود.
جوزدانى درباره عواقب نخوابیدن هاى به موقع تصریح 
کرد: افرادى که معموًال تا صبح بیدار مى مانند و زمان 
مشــخصى براى خوابیدن ندارند، میزان زیادى مواد 
قندى و چربــى مصرف مى کنند که این امر ســبب 
کاهش آب بدن و خستگى مى شــود از این رو افراد 
براى رفع خستگى اقدام به نوشیدن مقدار زیادى چاى 
و قهوه مى کنند که سبب اختالل در خواب خواهد شد، 
بنابراین براى رفع این اختالل توصیه مى شــود افراد 
هر شب یک الى دو ســاعت زودتر بخوابند تا دوباره 

خوابشان منظم شود.

این متخصص تغذیــه و رژیم درمانــى مطرح کرد: 
دیر خوابیدن کودکان مى تواند باعث بروز مشکالت 
بسیارى شود و روند رشــد آنها را تا حد قابل توجهى 

کاهش دهد. 
جوزدانى با اشاره به اینکه چه عواملى باعث مى شود 
تا زمان خواب افراد مناسب شود، اظهار کرد: اگر افراد 
شــب ها یک ســاعت زودتر بخوابند و صبح ها یک 
ساعت زودتر از خواب بیدار شوند، ساعت خواب آنها 
تنظیم خواهد شد، تحرك کافى در روز یا فعالیت بدنى، 
کاهش مصرف نوشــیدنى هایى مانند چاى و قهوه از 

دیگر عوامل مؤثر در تنظیم خواب است.
او تأکید کرد: به آن دسته از افرادى که اختالل خواب 
دارند، توصیه مى شود که از ساعت 5 یا 6 بعد از ظهر 
از مصرف نوشیدنى هایى مانند چاى و قهوه بپرهیزند 
و در وعده شام حتمًا کاهو میل کنند؛ چرا که خواص 
درون کاهو به خواب بهتر و باکیفیت تر کمک مى کند، 
مصرف دوغ و ماســت در آخر شب هم از دالیل مهم 

براى تنظیم خواب است.
این متخصــص تغذیــه و رژیم 
درمانــى در پایان یادآور شــد: 
مصرف مواد قندى باعث ایجاد 
نشــاط و شــادى فراوان و به 
دنبال آن اختــالل در خواب 
مى شــود؛ بنابراین توصیه 
مى شود از ساعت 9 شب 
به بعــد از مصرف مواد 
قندى پرهیز شود تا 
افراد بتوانند خواب 
راحتى را تجربه 

کنند.

علت اصلى بدخوابى

فرزاد شیدفر، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکى 
ایران در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اینکه مردم 
در ماه رمضان برنامه تغذیه اى خاصى داشــته اند، اکنون 
باید چگونه روال عادى تغذیه اى خــود را دنبال کنند؟»، 
اظهار کرد: با توجه به پایان ماه مبارك رمضان مردم وارد 
الگوى غذایى معمولى خود مى شوند؛ در نتیجه افراد باید در 
هر وعده غذایى اصلى حجم غذاى خود را افزایش ندهند؛ 
یعنى به خصوص در وعده ناهار در ابتدا حجم غذاى خود را 
افزایش ندهند و بهتر است در روزهاى اول میزان مصرف 

غذا کم باشد.
وى افزود: برنامه غذایى افراد در این روزها باید به صورت 

مصرف غذا در ساعت 10 صبح و یک وعده عصرانه در کنار 
وعده هاى غذایى اصلى باشد و میزان مصرف غذاى خود 
را تقســیم کنند. این متخصص تغذیه با بیان اینکه مقدار 
مصرف غذا نباید حجم زیادى را تشکیل دهد، گفت: در این 
روزهاى ابتدایى پس از ماه مبارك رمضان نباید غذاهاى 
نفاخ، تند، محرك یا خیلى شور و شیرین مصرف کرد و این 
نوع مواد غذایى را باید به تدریج وارد رژیم غذایى خود کنیم.
شیدفر تأکید کرد: حتماً در وعده ناهار سبزیجات مانند کاهو 
و ماست کم چربى را در برنامه غذایى خود قرار دهیم، برنج 
زیاد مصرف نکنیم و طى دو هفته و به تدریج این موضوع 

را رعایت کنیم.

چگونه بعد از ماه رمضان غذا بخوریم؟

در نزد عامه مردم میوه هاى درشــت از خاصیت بهترى 
برخوردارند و هنگام خریــد میوه و صیفى جات میوه هاى 
درشــت اقبال بیشــترى براى خریدارى شــدن توسط 
مردم را دارند؛ این در حالى اســت کــه میوه هاى با اندازه 
بزرگ تر سموم بیشترى دارند و مقدار بیشترى از این سموم 

را  از خاك دریافت کرده اند.
ســید مرتضى صفوى، متخصص تغذیه درباره اینکه آیا 
هنگام خرید میوه و صیفى جات  نوع درشت آن را خریدارى 
کنیم یا نوع کوچک؟ اظهار کرد: برخالف باور عامه مردم 
فکر مى کنند میوه هاى خوب و بــا ارزش فقط میوه هاى 
درشت و به اصطالح مجلسى هستند؛ در تمام دنیا میوه ها را 
بر اساس کیفیتشان طبقه بندى، بسته بندى و قیمتگذارى 

مى کنند؛ حال دقیقاً چه میوه اى بهتر است؟
وى ادامه داد: از آنجا که ارزش تغذیه اى میوه هاى درشت 
و ریز با هم تفاوتى ندارند هیچ اجبار، توصیه و الزامى براى 
خرید میوه هاى درشــت تر نیست؛ ضمن اینکه در بعضى 

موارد براى درشــت تر شــدن اندازه میوه از کودهاى 
نیتراته استفاده مى شود که براى سالمتى زیان 

بار هستند؛ بنابراین 
خرید میوه هایى 
با اندازه متوسط 
را توصیه مى کنیم.

این متخصص تغذیه خاطر نشان کرد: با میوه ها مانند یک 
موجود زنده رفتار کنید زیرا  میوه ها بخش زنده اى از یک 
گیاه هستند. جابه جایى، شستن و قرار دادن داخل یخچال 
میوه ها آنها را در معرض ضربه هاى مداوم و شــدید قرار 
مى دهد؛ ضربه خوردن به میوه ها باعث تلخ یا لک دار شدن 

گوشت برخى از آنها مى شود.
صفوى با تأکید بر اینکه نباید برخى میوه ها مانند موز و سیب 
را کنار یکدیگر نگهدارى کنیــم، گفت: از آنجا که میوه ها 
زنده هســتند و نفس مى کشــند، با تنفس خود گازهایى 
ایجاد مى کننــد که روى یکدیگر 
اثر مى گذارد؛ مثًال اگر ســیب 
را کنار موز نگــه داریم باعث 
رسیدن و له شــدن سریع تر آن 
خواهد شد؛ البته سیب مى تواند 
باعث رسیدن کیوى هاى سفت 

هم بشود.
وى متذکرشــد: موز را داخل 
کیسه اى بگذارید و در بالکن 
یا مــکان خنکــى آویزان 
کنید تا کمتــر تحت تأثیر 
میوه هاى دیگر قرار بگیرد 

و دیرتر خراب و له شود.

آیا باید میوه درشت بخوریم؟

نتایج یک تحقیق نشــان مى دهد خطر ابتال به بیمارى 
MS در میان ساکنان شهرها 30 درصد بیشتر است. در 
این بررسى آمده است که ساکنان شهرها نزدیک به 30 
درصد بیش از افراد ســاکن در مناطق روستایى احتمال 
دارد به بیمارى MS مبتال شــوند. براســاس مطالعات 
انجام شده آلودگى هوا مى تواند فاکتور خطرزایى در بروز 

این بیمارى باشد.
محققان ایتالیایى اظهار کردند: این موضوع به درســتى 
شناخته شده است که بیمارى هاى ایمنى از قبیل MS با 
فاکتورهاى متعدد ژنتیکى و محیطى ارتباط دارد. همچنین 
این باور وجود دارد که آلودگى هوا طى چندین مکانیزم 
خطر ابتال به بیمارى MS را به همراه دارد و یافته هاى 

این تحقیق تأیید کننده فرضیه هاى موجود است.
این بیمارى خود ایمنى بیشتر در میان افراد 20 تا 40 ساله 
تشخیص داده مى شود و در زنان بیش از مردان رایج است. 
همچنین احساس خستگى، مشکل در راه رفتن، احساس 
بى حسى، درد و گرفتگى ماهیچه ها مى تواند از عالئم این 

بیمارى باشد.
محققان ایتالیایى مشاهده کردند: موارد ابتال به بیمارى 
MS در میان ساکنان بخش هایى با میزان آلودگى پایین 
کمتر بوده است. این درحالى است که در مناطق شهرى 
که میزان آلودگى هوا بیشتر بوده خطر ابتال به این بیمارى 

29 درصد بیشتر بوده است. ییی دریاااافت ى انرژى را از وعده صبحانه تا ناهار
ییایش ت نامناسب خواب و صرف غذا باعث افز
 به مصرف شیرینى، مواد غذایى چرب و غغغغیر

..ود.ود. شى شى ش
صص تغذیه و رژیم درمانى با اشاره به اینکه 

الیل بىنظمــى در خواب کاهش 
رژى بدن است، 

 زمان 
ب 
ث 

تا   
د در روز 
ــدا کند و

 خواب باعث 
تا در ادامه روز 

خســتگى داشته 
راین براى جبران

ـوع افراد به مصرف 
شــیرینى، غذا هاى 
رضرورى مى پردازند
روشبتواننــد انرژى

 را تأمین کنند.
دامه داد: خواب بى کیفیت 

به مصرف  شــود تا افراد بیش از هرچیزى
دام کنند؛ چرا که مصرف این ماده خوراکى 
شود تا بدن به مدت 30 الى40 دقیقه حالت 
ى داشته باشد و پس از آن انرژى بدن مجدد 

ا خواهد کرد.
صــص تغذیه و رژیم درمانى بــا بیان اینکه 
ن هاى طوالنى مدت باعث کاهش ســطح 

این متخصــص تغذیــه و رژیم خوابشان منظم شود.
درمانــى در پایان یادآور شــد: 
مصرف مواد قندى باعث ایجاد 
نشــاط و شــادى فراوان و به 
دنبال آن اختــالل در خواب 
مى شــود؛ بنابراین توصیه

9مى شود از ساعت 9 شب 
به بعــد از مصرف مواد 
قندى پرهیز شود تا 
افراد بتوانند خواب 
راحتى را تجربه 

کنند.

بعضى از افراد، هندوانه را یک میان وعده بى اهمیت تابستانى تلقى مى کنند، اما فواید این میوه فراتر از حد 
تصور است. یکى از عوامل خطر عمده در ابتال به بیمارى هاى قلبى و بروز سکته مغزى، کاهش فشارخون 

بیمارى فشارخون باالست.
خوشبختانه، اضافه کردن هندوانه به رژیم غذایى مى تواند نقش مؤثرى در کنترل 
این عامل خطرزا داشته باشد. ارزیابى محققان درباره اثرات مصرف هندوانه بر فشار 

خون، نتایج جالبى را در این زمینه نشان مى دهد.
مصرف منظم هندوانه در شش هفته باعث پایین آوردن فشارخون و بهبودى در 
عملکرد رگ هاى خونى مى شود. این اثرگذارى به ماده خاصى به نام ال-سیترولین 
در هندوانه ارتباط دارد که در بدن به ال-آرژنین تبدیل مى شود. ال-آرژنین، نوعى ماده 

کاهنده فشارخون است که رگ هاى خونى را ُشل مى کند.

فشارخونى ها هندوانه بخورند
بعضى از افراد، هندوانه را ی
تصور است. یکى از عوامل
بیمارى فشارخون باالست.

م
عم
در ه
کاهنده

فشارخ

افزایش خطر ابتال به بیمارى 
MS در میان ساکنان شهرها

آگهى اصالحى
شــرکت لوله و اتصاالت آرمان دقیــق پلیمر 
گلپایگان ســهامى خاص به شماره ثبت 606 و 
شناسه ملى 10980259419 به استناد آگهى 
تغییرات شماره 139830402095000017 
مــورخ 1398/01/26 و تغییــرات شــماره 
رخ  1مــو 3 9 8 3 0 4 0 2 0 9 5 0 0 0 0 1 6
1398/01/26، شماره ملى خانم زهرا شهیدى 
در آگهى هاى مذکور اشتباه قید شده که صحیح 
آن: 1218672315 مى باشد. مراتب بدینوسیله 
اصالح و اعالم مى گردد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى گلپایگان (856848)

آگهى تغییرات
شــرکت باربرى رهنان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 7803 و شناسه ملى 
10260289105 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1396/12/16 و به استناد 
نامه شماره 21/1907 مورخ 1397/1/20 
اداره کل راهــدارى و حمل و نقــل جاده اى 
اســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: آقــاى محمد آقامحمدى رنانى به شــماره 
ملى 1271331225 به سمت رئیس هیئت 
مدیره، آقاى احمد آقامحمدى رنانى به شماره 
ملى 1290000311 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقاى رسول آقامحمدى رنانى 
به شــماره ملى 1283226227 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. تمامى اوراق و اسناد 
مالى و بهادار و تعهدات از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادهاى تعهدآور و اســتفاده از 
حسابهاى جارى و ثابت در بانکها با امضاى 
مدیرعامل و رئیس هیئــت مدیره و در غیاب 
رئیس هیئت مدیره با امضــاى نایب رئیس 
هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (856944)

آگهى تغییرات
شــرکت مبین بازرگان فوالد ســپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 56762 و شناســه ملى 
14006085007 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/11/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى امین 
تدبیر بصیر به شناســه ملى 10103512680 به 
ســمت بازرس اصلى و افســون معینى به شماره 
ملى 1292741627 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. ترازنامه 
و حساب سود و زیان شرکت منتهى به سال 1397 
مورد تصویب قــرار گرفت. اداره کل ثبت اســناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (856953)

آگهى تغییرات
شــرکت باربرى رهنان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 7803 و شناسه ملى 
10260289105 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 
1396/12/16 و به اســتناد نامه شــماره 
21/1907 مــورخ 1397/1/20 اداره کل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 38 اساسنامه 
بدین شرح اصالح شد: تمامى اوراق و اسناد 
مالى و بهادار و تعهدات از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادهاى تعهدآور و اســتفاده از 
حسابهاى جارى و ثابت در بانکها با امضاى 
مدیرعامل و رئیس هیئــت مدیره و در غیاب 
رئیس هیئت مدیره با امضــاى نایب رئیس 
هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر 
است. - مرکز اصلى شرکت به نشانى استان 
اصفهان - شهرســتان اصفهــان - بخش 
مرکزى - شهر اصفهان-شریف غربى-کوچه 
گل محمدى-خیابان شریف غربى-پالك0 
- طبقه همکف-کدپســتى 8187976139 
انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق 
اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (856954) 

آگهى تغییرات
شــرکت باربرى رهنان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 7803 و شناسه ملى 
10260289105 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى مورخ 1396/12/16 
و به اســتناد نامه شــماره 21/1907 مورخ 
1397/1/20 اداره کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقاى محمد آقامحمدى رنانى به شماره 
ملى 1271331225، آقاى احمد آقامحمدى 
رنانى به شــماره ملــى 1290000311 و 
آقاى رسول آقامحمدى رنانى به شماره ملى 
1283226227 به عنــوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
آقاى غالمحســین باقرصاد به شماره ملى 
1289863067 به ســمت بــازرس اصلى 
و آقــاى عباس باقرصــاد به شــماره ملى 
1290200661 به سمت بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
- روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى ها و دعوتنامه هاى شرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (856959) 

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود سایبان سبز اسپادان درتاریخ 1399/03/01 به شماره ثبت 64676 به 
شناسه ملى 14009159675 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه -تولید و توزیع مواد شیمیایى ،کشاورزى و صنعتى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله 
شهیدبهشتى ، بلوار شهیددکتر بهشــتى ، کوچه فرعى 11غربى[فرعى 11 دکترحسابى] ، پالك -7 ، 
مجتمع نمونه ، بلوك 2 ، طبقه همکف ، واحد 2 کدپســتى 8314678449 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1000000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فرزانه امینى 
جشوقانى به شماره ملى 1271272581 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه آقاى محسن عموئى 
به شماره ملى 4269832681 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فرزانه 
امینى جشوقانى به شماره ملى 1271272581 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى 
محسن عموئى به شماره ملى 4269832681 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (857157) 

آگهى تغییرات
شرکت شیمیایى رازى پویاى اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 56194 و شناسه ملى 
14005843697 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - مرضیه دلوى اصفهانى به شــماره ملى 4219670378 بعنوان رئیس هیئت 
مدیره، محسن خلیلى به شماره ملى 1284945571 بعنوان مدیرعامل و رعنا تقى زاده به 
شماره ملى 5939562000 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر است. - ضمنا مدیرعامل شــرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

        (857154)

متخصصان علوم پزشــکِى کانادا به تحقیق و مطالعه 
درباره مؤثر بودن ماسک هاى پارچه اى در جلوگیرى از 

انتقال و انتشار ویروس کرونا پرداخته اند.
بر اســاس یافته هاى این متخصصان، پارچه به طور 
کامل مانع از نفوذ ویریون هاى جدا شــده از ویروس 
نمى شود اما بخش اصلى ویروس از طریق قطراتى که 

هنگام صحبت، غــذا خوردن، 
سرفه و عطســه یا ذرات 

آئروسل ایجاد مى شوند، 
منتقــل مى شــود که 
هرچنــد ماســک هاى 
پارچه اى نمى توانند تمام 

محرك هاى ویــروس را 
مســدود کنند اما به هرحال 

بخشى از آنها را مسدود مى کنند 
به ویژه اگــر صحبت از شــیوع 
ویروس توسط یک فرد آلوده باشد.

پارچه مى تواند قطرات و آئروســل ها را مســدود کند 

که الیه هاى ماســک نیز کارایى اینگونه ماسک ها را 
افزایش مى دهد. مؤثر بودن چنین ماسکى مى تواند از 
43 تا 94 درصد در مقایسه با ماسک هاى یکبار مصرف 

طبى با درصد از 98 تا 99 باشد.
استفاده از شال و تى شــرت و حوله از 10 تا 40 درصد 
مى تواند نفوذ ویریون هاى جدا شده از ویروس را مسدود 
ســازد؛ با 
وجــود 
 ، یــن ا
تأکید  متخصصــان 
مى کنند که استفاده از 
ماسک هاى پارچه اى نباید 
باعث بروز احساس غلط امنیت 
و کاهش توجه به بهداشت شود. 
در هر صورت استفاده از ماسک هاى 
پارچه اى هرچند فایده آن از ماســک هاى 
طبى کمتر اســت اما مى تواند سطح شیوع اپیدمى را 

کاهش بدهد.

کارایى ماسک هاى پارچه اى در برابر کرونا

ذ ویریون هاى جدا شــده از ویروس 
ش اصلى ویروس از طریق قطراتى که 

غــذا خوردن،
یا ذرات  ه

ى شوند، 
ـود که 
کهاى 
انند تمام 

ــروس را 
ما به هرحال 

سدود مى کنند 
حبت از شــیوع 
ک فرد آلوده باشد.

4 1 تا استفاده از شال و تى شــرت و حوله از 
مى تواند نفوذ ویریون هاى جدا شده از ویروس ر
سـ

متخصصــان
مى کنند که است
ماسک هاى پارچه ا
باعث بروزاحساس غلط
و کاهش توجه به بهداشت
در هر صورت استفاده از ماسک
پارچه اى هرچند فایده آن از ماســک
طبى کمتر اســت اما مى تواند سطح شیوع اپ

مطالعات بیانگر رابطه مستقیم رژیم غذایى حاوى فیبر و 
کاهش سرطان روده بزرگ است. مطالعات و آزمایشگاهى 
نشان داده است که، فیبر به دلیل کاهش زمان تماس مواد 
سرطان زا با ســطح داخلى روده و ارتقاى فلور میکروبى 
روده از ســرطان کولون جلوگیرى مى کند. ســرطان 
کولون به طور شگفت انگیزى با رژیم غذایى حاوى فیبر 

پیشگیرى مى شود.
فیبر با ارتقاى فلــور میکروبى روده، سیســتم ایمنى را 
تقویت مى کند. ویتامین E آنتى اکســیدانى قوى است 
که ضمن حفظ رطوبت پوســت از چروك شــدن آن و 
پیرى زودرس پیشگیرى مى کند. ویتامین E و اسیدهاى 
چرب اشباع شده و نشده موجود در سبوس برنج آن را به 
یکى از مواد غذایى بسیار ارزشمند و مفید براى افزایش 
توازن هموستاز خون و ضد سرطان تبدیل کرده است. 
ویتامین B12  نیز به متابولیســم چربى ها و بهبود 
عملکرد کبد کمک مى کنــد غذاهاى غنى از فیبر 

براى تقویت عملکرد کبد ضرورى هستند.
غذاهاى غنى از ویتامین C و ویتامین E مانند آنتى 
اکسیدان ها بسیار مفید هســتند. مواد با خاصیت آنتى 
اکسیدانى به کاهش تخریب ناشى از رادیکال هاى آزاد 
کمک مى کند، بنابراین براى تقویت و پاك سازى کبد 
مفیدند. غذاهاى غنى از ویتامین B عملکرد کبد را تقویت 

مى کنند و به کاهش احتقان کبدى کمک مى کنند.

سبوس برنج بخورید تا 
سرطان نگیرید

همه مردم  فرخالف باور عا رر کرد: ب اظها ک؟چک؟ ع کو
هوه ند می
 اصطالال
نان یفیتش
ی دقیقق لال
آنج ا از د:اد:
 تفاوتى
هاى در
 درشــ
فاده مى
 بنابراین
 هایى
توسط

ى کنیم.

ـتســتنند و نفس مى مىکشــند، با ت ززنده ه
ددمى کننــ
ر مى گى گذار
کنا کنارار موز
یدن و له
واهد شد؛
عث رسید

 بشود.
ى متذکرش
کیسه اى
یا مــکا
کنید تا
میوه ها
و دیرتر

م ر و ر رر ه
را ارززش ف مقط میوه هاى  بوب و بــ هه هاى خ
د؛ند؛در تمام دندنیا میوه ها را سىجلسى هست الح م

بته بندى و قیمتگذارى  نن طبقهبندىبندى، بس
چه میوه اى بهتر است؟ ًاقًا

جا که ارزش تغذیه اى میوه هاى درشت 
ى ندارند هیچ اجبار، توصیه و الزامى براى 
رشــت تر نیست؛ ضمن اینکه در بعضى 

ـت تر شــدن اندازه میوه از کودهاى 
 شود که براى سالمتى زیان 

نن

.

ى س و
اایجادجاد
اثر
ر
رسی
خو
باع
همب
وى



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

جز این نیســت ، که امامان از ســوى خــدا، کار آفریــدگان او را به ســامان آورند 
و از جانب او بر مردم ســرورى یافته اند. به بهشــت نرود مگر کســى کــه آنها را 
شناخته باشــد و آنها او را شــناخته باشــند. به دوزخ نرود مگر کســى که آنها را 
انکار کرده باشــد و آنــان نیــز او را انکار کرده باشــند. خــداى تعالى شــما را به 
اسالم اختصاص داد و براى اسالم برگزید. زیرا اســالم نشانى از سالمت است و 
مجموعه کرامت ها. خداوند تعالى راه و روش اسالم را برگزید و حجت هاى آن را 

موال على (ع)روشن کرد، از علمى آشکار و حکمتى که پنهان است. 

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640
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شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش تعدادى پالك زمین متعلق به 
شهردارى واقع در منطقه صنعتى با کاربرى کارگاهى از طریق برگزارى مزایده عمومى 

اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى : روز چهارشنبه مورخ :99/03/21

گشایش پاکات : روز پنجشنبه مورخ :99/03/22
محل دریافت اسناد : دولت آباد - بلوار طالقانى 

پایگاه اینترنتى  www.dolatabadcity.ir   تلفن 031-45822010
www.iets.mporg.ir: پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى مزایده عمومى

حسن حجتى -شهردار دولت آباد

نوبت دوم

م الف:853570

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد انجام امور نگهبانى و حفاظت فیزیکى خود را از طریق برگزارى 
مناقصه عمومى یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از 
"دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد" از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (توکن) را  جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه: 2099001553000002 روز چهارشنبه مورخ 99/02/31
2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به آدرس اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم

3- هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 500/000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.
4- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز چهارشنبه مورخ 99/03/07 لغایت ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 99/03/12

5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهادى- بارگزارى در سامانه به صورت pdf: تا ساعت 18 روز شنبه مورخ 99/03/24
* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز  از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 99/03/25 ساعت 9 صبح
7- میزان و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار مبلغ: 513/000/000 (پانصد و ســیزده میلیون) ریال که به دو صورت ضمانت نامه بانکى و یا پرداخت نقدى (فیش 
واریزى) به شماره حســاب شــباى IR 250100004001039704005791 نزد بانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناســه واریز 30 کاراکترى 

301039761263500650000000000006 قابل ارائه مى باشد.
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى به صورت 
فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/03/24 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر 

تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید ضمن تماس با شماره تلفن 37811070- 031 به آدرس اینترنتى شــرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملى 

اطالع رسانى مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
- شماره تماس پشتیبانى سامانه 41934- 021 (تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به شماره 09132074427

مناقصه عمومى یک مرحله اى

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

چاپ اول

فوالد مبارکه در سال گذشته، على رغم مشکالت عدیده توانست اهداف ساالنۀ خود 
را محقق سازد و هم زمان با شروع ســال جهش تولید نیز به رکوردها و موفقیت هاى 
پى درپى در بیشتر خطوط تولید دست یابد. متن حاضر ماحصل گفتگو با جواد نیلى، مدیر 
ارشد خدمات فنى و پشتیبانى فوالد مبارکه است که طى آن با بخشى از دستاوردهاى 

این شرکت در سال 98 و اقدامات آن در ماه هاى ابتدایى سال 99 آشنا مى شوید.
فوالد مبارکه سال 98 را چگونه گذراند؟

به طورکلى فوالدسازان کشور به خصوص فوالد مبارکه سال 98 را با دو چالش جدى 
و اساسى شــروع کردند. چالش تأمین الکترود گرافیتى به دلیل تحریم هاى آمریکا 
و چالش تأمین مواد اولیه، یعنى کنســانترة ســنگ آهن و گندله. با تالش فراگیر و 
همچنین تمهیدات مدیریت ارشد سازمان، مشــکل الکترود گرافیتى تا اواسط سال 
98 حل شــد، ولى چالش تأمین مواد اولیه به دلیل جاذبه هاى صادراتى در این حوزه 
و سرمایه گذارى هاى انجام شده در بخش هاى پایین دســتى و شرکت هاى معدنى 
کم وبیش ادامه دارد و هنوز هم بزرگ ترین نگرانى ما در سال 99 است. اثر چالش هاى 
فوق، که سهم مواد اولیه در آن بسیار قابل توجه است، به گونه اى بود که فوالد مبارکه 
در سال 98 با کاهش 700 هزار تن گندله، 1,3 میلیون تن آهن اسفنجى و 900 هزار 
تن تختال روبه رو شد؛ به گونه اى که تمام ذخیرة اسلب فوالد مبارکه براى پاسخ گویى 
به نیاز بازار و کنترل قیمت و به میزان 600 هزار تن به مصرف رسید و در صورت عدم 

تأمین مواد اولیه، افت تولید و تبعات آن در بازار اجتناب ناپذیر است.
بیشتر تمرکز شرکت بر تولید چه محصوالتى بود؟

در سال 98 فوالد مبارکه توجه ویژه اى به تولید محصوالت جدید و خاص جهت تأمین 
نیاز کشور و جلوگیرى از واردات داشت که تولید تختال هاى محیط گازترش (کاربرد 
در لوله هاى انتقال نفــت)، ورق گرم براى تولید لوله هاى با اســتحکام باال و صنایع 
خودروسازى، و ورق ســرد جهت تولید کانتینرهاى دریایى و صنایع بسته بندى از آن 

جمله است.
در سال 99 تولید چه محصوالتى هدف گذارى شده است؟

برنامۀ تولید فوالد مبارکه براى سال 99 بهره بردارى حداکثرى از ظرفیت هاى خطوط 
مختلف تولید است که با تولید 7,5 میلیون تن گندله، 9,3 میلیون تن آهن اسفنجى، 

7,2 میلیون تن تختال، 6,6 میلیون تن کالف گرم و 1,6 میلیون تن محصوالت سرد 
محقق خواهد شــد. البته در صورتى که مواد اولیه و انرژى به موقع و به میزان کافى 

تأمین گردد.
در حال حاضر وضعیت خطوط تولید چگونه است؟

در شروع سال جدید همۀ خطوط تولید فوالد مبارکه ضمن دستیابى به اهداف تولید 
خود، رکوردهاى تولید قابل توجهى در بخش هاى مختلف آهن اســفنجى، تختال و 
کالف گرم داشته اند. امید است با حمایت ها و سیاست گذارى هاى مناسب بتوانیم به 

تمام اهداف در سال 99 برسیم.
آیا در سال 99 هم استراتژى شرکت بر تولید محصوالت خاص است؟

بله. براى تولید شــش محصول جدید کــه مصارف آن ها در مخازن تحت فشــار، 
لوله ســازى، صنایع نیروگاهى و خودروسازى اســت، و عمدتا هم وارداتى هستند، 
برنامه ریزى هاى الزم انجام شده که ان شــاءا... با حمایت و پشتیبانى خطوط تولید و 

تالش و پشتکار مدیران و کارکنان نواحى این امر تحقق خواهد یافت

مدیرارشد خدمات فنى و پشتیبانى فوالد مبارکه مطرح کرد

پشتیبانى از تولید 6 محصول جدید
 در سال 99

معاون فرهنگى دانشجویى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد از تهیه 400 بسته 
معیشتى به ارزش 500 میلیون ریال در راستاى اجراى رزمایش سراسرى کمک مؤمنانه 

و توزیع بین نیازمندان خبر داد.
دکترعلى اکبر حسین رضا در حاشیه اجراى رزمایش همدلى و کمک مؤمنانه از تهیه 
400 بسته معیشتى مواد غذایى براى توزیع بین نیازمندان خبر داد و گفت: «دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد نجف آباد در لبیک به فرمایش مقام معظم رهبرى در راستاى کمک 
به نیازمندان و اقشار کم درآمد و آســیب دیده از بیمارى کرونا با هدف کمک به این 

رزمایش، تهیه بسته هاى معیشتى را در دستور کار خود قرار داد.»
وى با بیان اینکه ارزش ریالى هر یک  از 400 بسته معیشتى بین یک میلیون و 200 تا 
یک میلیون و 500 هزار ریال برآورد شده است، ادامه داد: «100 بسته معیشتى توسط 
کارکنان و استادان و 250 بسته معیشتى توسط معاونت فرهنگى دانشجویى و 70 بسته 
مواد غذایى توسط بسیج دانشجویى این واحد دانشگاهى و در مجموع به ارزش بیش 

از 500 میلیون ریال تهیه و بین نیازمندان توزیع شده است.»
دکترحسین رضا افزود: «بسیج دانشجویى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد با 
همکارى بسیج دانشجویى دانشــگاه آزاد اســالمى واحدهاى اصفهان، شهرضا و 
بسیج دانشجویى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با تشــکیل قرارگاه مبارزه با کرونا 
در محل ناحیه بسیج دانشجویى اســتان اصفهان فعالیت هایى را به صورت مشترك 

انجام داده اند.»
وى حضور در بیمارستان هاى محل بسترى بیماران کرونایى و قدردانى از کادر درمانى 
بیمارستان، تهیه و تولید 13 هزار بسته بهداشــتى و توزیع در مناطق کمتربرخوردار 
شهرستان اصفهان همراه با آموزش خانه به خانه و توزیع بروشورهاى آموزشى، برپایى 
8 غرفه در میدان هاى اصلى شهر اصفهان براى غربالگرى و آموزش حضورى به افراد، 
معرفى افراد داوطلب براى حضور در بیمارستان ها و نقاهتگاه هاى درمانى و معرفى 
افراد داوطلب براى پاسخگویى در ســامانه4030 را از جمله اقدامات مشترك بسیج 
دانشجویى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد و سایر واحدهاى بسیج دانشجویى 

استان اصفهان دانست.
معاون فرهنگى و دانشجویى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد گفت: «حضور 
در سطح شــهر و بیمارســتان ها براى انجام عملیات ضدعفونى و گندزدایى، تولید 
31 هزار عدد ماسک بهداشــتى، تولید شیلد پزشــکى، تولید 100 هزار بطرى مایع 
ضدعفونى کننده دست، تهیه 4 هزار بسته ارزاق و برنامه ریزى براى توزیع در مناطق 
کمتربرخوردار شهرستان اصفهان و رصد داروخانه هاى استان اصفهان و گزارش روزانه 
به مراجع ذى ربط براى برخورد با تخلفات انجام شده از دیگر اقدامات مشترك بسیج 
دانشجویى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد و سایر واحدهاى بسیج دانشجویى 

استان اصفهان به شمار مى رود.»

معاون دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد:

500 میلیون ریال کمک معیشتى 
بین نیازمندان توزیع شد


