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بى عالمت ها تست ندهند!مدارس اصفهان آماده میزبانى از دانش آموزانرونمایى مجید مجیدى از ستاره آینده سینماى ایران پاسخ تند پناهیان به اتهامات مالى علیه وى اعجوبه با پرسپولیس فسخ کرد! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

حقایقى درباره 
ابتالى مجدد به 
ویروس کرونا

فروش طال و جواهر به صفر رسیده است
3

3

2

2

ساعات حضور 
در شبکه «شاد» اعالم شد

قیمت برنج 
به مرز انفجار مى رسد؟

آغاز مستندنگارى، 
حفاظت و مرمت 
تزیینات عالى قاپو اهانت به پیامبر(ص) 5

دشمنى غرب با 
اسالم را آشکار کرد

به دلیل آنکه ویروس کرونا به تازگى در جهان 
گسترش پیدا کرده است، رفتار هاى این ویروس هنوز 
براى دانشمندان جدید است و نادانسته هاى محققان 

درباره کووید- 19 بسیار بیشتر از دانسته هاى آنهاست. 
از این رو، مطالعات دانشمندان بر روى...

حضرت آیت ا... خامنه اى، اهانت اخیر یک نشریه 
فرانسوى به ساحت پیامبر اعظم (ص) را محکوم 
کردند. متن پیام رهبر انقالب اســالمى به  این 

شرح است:
 بسمه تعالى 

گناه بزرگ و نابخشــودنى یک نشریه  فرانسوى 
در اهانت به چهره  نورانى و قدسى حضرت رسول 
اعظم (صلّى ا... علیه و آله) بار دیگر عناد و کینه  
شرارت بار دستگاه هاى سیاسى و فرهنگى دنیاى 
غرب با اسالم و جامعه  مسلمانان را آشکار ساخت. 

بهانه  آزادى بیان...

4

سرعت بهره بردارى از خطسرعت بهره بردارى از خط22 مترو نسبت به خط  مترو نسبت به خط 11 بیشتر است بیشتر است
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان:مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان:

8

تأثیر کرونا بر بازار طال و جواهر از زبان رئیس اتحادیه این صنف در اصفهان

محرم با تمدید سجاد استارت زد
سجاد شهباززاده که قصد جدایى از باشگاه سپاهان را داشت، قرارداد خود را 

به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.
شهباززاده در ابتداى لیگ هجدهم یکى از خریدهاى امیرقلعه نویى بود و طى 

این دو سال همواره بازیکنى ثابت در ترکیب سپاهان بوده است.
با خروج امیرقلعه نویى و پایان قرارداد شهباززاده شاید این تصور ایجاد شده 

بود که این بازیکن...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

حضرت آیت ا...خامنه اى:

شهروندان اصفهانى 
مراقب دام 

«سیمکارت شاد»
 باشند

رئیس پلیس فتاى اصفهان

جت اسکى مقصر بود نه «نهنگ آبى»
راز حادثه در خزر از زبان تنها نجات یافته اصفهانى 

2

سال هفدهم /ش

تراکتور چوب تراکتور چوب 
الى چرخ احسان الى چرخ احسان 
مى گذاردمى گذارد

بازیگر «شب هاى برره»: بازیگر «شب هاى برره»: 

با مرگ با مرگ 
خسرو شکیبایى خسرو شکیبایى 
ستون اصلى تئاتر ستون اصلى تئاتر 
شکستشکست

حبیب رضوانى - شهردار هرند

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى
شهردارى هرند با استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر هرند در نظر دارد نسبت به فروش 2 قطعه پالك 
مسکونى واقع در شهرك عالمه امینى و یک قطعه پالك کارگاهى واقع در میدان خلیج فارس از طریق 
مزایده عمومى واگذار نماید لذا متقاضیان محترم مى توانند جهت دریافت اســناد مزایده و کسب 
اطالعات بیشتر تا تاریخ99/07/06 به شــهردارى هرند مراجعه و یا باتلفن 46402366-031 تماس 

حاصل نمایند.
م.الف:979325

چاپ اول

م
سجاد

به مدت
شهبازز
این دو
با خروج
بود
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مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشى دانش آموز (شاد) 
زمانبندى ساعات آموزش در شبکه «شاد» را اعالم کرد 
و گفت: ساعت حضور در شبکه «شاد» در هر روز حدود 

دو تا 2/5 ساعت است.
سید حسن الحسینى در پاســخ به اینکه آیا ساعت هاى 
استفاده از شبکه «شاد» شناور اســت یا معلمان باید در 
ساعت هایى که شــما تعیین مى کنید در کالس حضور 
داشته باشند؟ اظهار کرد: به لحاظ مدیریت ترافیک شبکه 
4، بازه زمانى یک که صبح اجرا مى شود برنامه آموزش 
مجازى متوسطه اولى هاست. بازه زمانى دوم صبح نیز 
برنامه آموزش مجازى متوسطه دوم است. بازه زمانى سوم 

که ابتداى بعدازظهر اجرا مى شود، برنامه آموزش مجازى 
ابتدایى دوره دوم و بــازه زمانى چهارم کــه عصر اجرا 
مى شود برنامه آموزش مجازى ابتدایى دوره اول است. در 
مقابل آموزش تلویزیونى متوسطه بعدازظهرها و آموزش 

تلویزیونى ابتدایى ها صبح پخش مى شود.
الحســینى درباره ســاعات کالس ها نیز گفت: عمدتًا 
کالس هاى ما 25 دقیقه براى ابتدایى، 30 دقیقه براى 
متوســطه اول و 35 دقیقه براى متوســطه دوم است. 
استانداردهایى که فضاى مجازى در دنیا دارد و همچنین 
ظرفیت یادگیرى افراد در شبکه محاسبه شده است و باید 

طبق این ضابطه کار کنیم.

حضرت آیت ا... خامنه اى، اهانت اخیر یک نشریه فرانسوى 
به ســاحت پیامبر اعظم (ص) را محکوم کردند. متن پیام 
رهبر انقالب اسالمى به  این شرح است: بسمه تعالى. گناه 
بزرگ و نابخشودنى یک نشریه  فرانسوى در اهانت به چهره  
نورانى و قدسى حضرت رسول اعظم (صلّى ا... علیه و آله) بار 
دیگر عناد و کینه  شرارت بار دستگاه هاى سیاسى و فرهنگى 
دنیاى غرب با اسالم و جامعه  مســلمانان را آشکار ساخت. 
بهانه  آزادى بیان براى محکوم نکردن این جرم بزرگ که از 
سوى برخى سیاستمداران فرانسوى گفته شده کامًال مردود 
و غلط و عوام فریبانه است. سیاست هاى عمیقاً ضّد اسالمى 
صهیونیســت ها و دولت هاى اســتکبارى عامل این گونه 

حرکت هاى دشمنانه است که هر چند یکبار بُروز مى یابد. این 
حرکت در این برهه  زمانى مى تواند، نیز به انگیزه  منصرف 
کردن ذهن ملّت ها و دولت هاى غرب آســیا از نقشه هاى 
شومى باشد که آمریکا و رژیم صهیونیستى براى این منطقه 
در سر دارند. ملّت هاى مسلمان به ویژه کشورهاى غرب آسیا، 
ضمن حفظ هوشیارى در مسائل این منطقه  حّساس، باید 
هرگز دشمنى هاى سیاستمداران و سردمداران غربى نسبت 

به اسالم و مسلمین را فراموش نکنند.
وا... غالب على امره
سّیدعلى خامنه اى
99/6/18

ساعات حضور 
در شبکه «شاد» اعالم شد

اهانت  به پیامبر(ص) دشمنى 
غرب با اسالم را آشکار کرد

بلیت نجومى 
به استانبول

امســال در ســال کرونا و    برترین ها |
اتفاقات عجیب پس از آن به نظر مى رســد که 
وضعیت از همیشــه عجیب و غریب تر است. 
اصلى ترین پروازهاى توریســتى و مسافرتى 
خارج از کشــور که به مقصد اســتانبول بود با 
منع رفت و آمد هوایى بین ایــران و ترکیه به 
وضعیتى عجیب تر از همیشه دچار شده است. 
«ســعیده امیرى»، مدیر یکى از آژانس هاى 
هواپیمایى، درباره افزایــش نجومى نرخ بلیت 
رفت و برگشت «تهران_استانبول» مى گوید: 
«بلیت رفت و برگشت این پرواز 106 میلیون 
تومان است در حالى که این نرخ تا قبل از عید 
براى رفت و برگشت نهایتًا شش میلیون تومان 

بود.»

دالیل کاهش تیراژ
مدیرعامل مؤسسه «همشهرى»    ایسنا|
با اشاره به کاهش تیراژ روزنامه ها در سال هاى 
اخیر یادآور شــد: بزرگ ترین معضل را در سال 
جارى کرونا وارد کرد که تیراژ همه روزنامه ها 
به دلیل نگرانى هاى مخاطبان به شــدت افت 
کرد. از سوى دیگر باید این نکته را نیز در نظر 
داشت که میزان واردات کاغذ روزنامه از سال 
96 تا پایان سال 98 به یک چهارم کاهش پیدا 
کرده اســت. به عبارت دیگر ماده اولیه براى 
چاپخانه ها اساســًا وجود نــدارد. در کنار تمام 
این مشکالت، افزایش قیمت ارز را هم اضافه 
کنید که منجر به افزایش 400 درصدى قیمت 
زینــک و 420 درصدى قیمت مرکب شــده 

است./2804

چند فیلم به 
جشنواره کودك رسید؟

اولین آمار آثار متقاضى شرکت در سى    آنا |
و سومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان اصفهان اعالم شــد. دبیرخانه این 
دوره جشنواره اعالم کرد 374 عنوان اثر ایرانى 
به جشنواره ارسال شده است. همچنین تاکنون 
124 فیلم خارجى متقاضى حضور در جشنواره 
هستند. این دوره جشــنواره با عنایت به شیوع 
جهانى کووید-19، از 27 مهــر لغایت 2 آبان 
1399 (18 اکتبر لغایــت 23 اکتبر 2020) به 

صورت مجازى برگزار مى شود./2805

توصیه وزارت صمت
معاون امــور صنایع وزارت    تسنیم|
صمت گفــت: قیمت خودرو در ایــن دو هفته 
کاذب و هیجانى بوده که یک عده سوداگر در 
فکر استفاده از این شــرایط هستند و قطعًا این 
قیمت ها شکسته خواهد شد. افرادى که در این 
شرایط وارد بازار خودرو شدند حتماً زیان خواهند 

کرد./2806

تعیین تکلیف
 پرونده نجفى

  ایرنا | ســه شــنبه هفته آینده، هیئت 
عمومى دیوان عالى کشور در مورد رأى اصرارى 
محمدعلى نجفى، شهردار سابق تهران اعالم 
نظر مى کند و در مورد عمــد یا غیرعمد بودن 
قتل، رأى نهایى صادر خواهد شــد. اگر دیوان 
عالى کشــور رأى قتل عمد بودن را تأیید کند، 
پرونده به اجراى احکام ارجاع خواهد شد و در 
صورتى کــه موضوع را قتل شــبه عمد بداند، 
مسئله در دیوان تمام مى شود اما از نظر قضایى 
ادامه مى یابد چون پرونده به شعبه دیگرى در 
دادگاه کیفرى یک ارجاع و پرونده از منظر شبه 
عمد بودن قتل رســیدگى و تعییــن مجازات 
خواهد شد. اگر موضوع شــبه عمد بودن قتل 
تشخیص داده شود و به شــعبه جدیدى براى 
رسیدگى ارسال شود، رأى صادره قابل اعتراض 

نخواهد بود و قطعى است./2807

کاش ریسه ها جمع مى شد
  صاحب نیوز | حجــت االســالم ســید 
نعمت ا... صالح، رئیس ســتاد امر به معروف شهرضا 
یکى از مشکالت این شهر را فروشگاه هاى زنجیره 
اى بزرگ دانست و  با اشاره به اعتراضات مردمى در 
نوع برخورد این فروشگاه ها در مناسبت هاى مختلف، 
گفت: متأسفانه شهروندان بسیارى اعتراضات خود را از 
فروشگاه هاى زنجیره اى در رابطه با ریسه هاى رنگى 
بیان کردند، این فروشگاه ها با آویزان کردن این ریسه 
سعى در جذب مشترى دارند که بهتر بود در ایام محرم 

این ریسه ها جمع آورى شود./2808

طلبه ها هر جایى نروند
  شفقنا| آیت ا... یزدى، رئیس شوراى عالى 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در توصیه به طالب 
و اساتید حوزه هاى علمیه با تأکید بر لزوم مراقبت و 
رعایت شئون طلبگى گفت: درست است که طلبه ها 
بخاطر لباسى که به تن دارند، به نوعى اسالم را تبلیغ 
مى کنند اما به هرحال باید آن چیزى را که مایه اصلى 
تبلیغ اسالم است به درســتى به دست بیاورند. آداب 
معاشرت با مردم و آداب اجتماعى را رعایت کنند. هر 
حرفى را نزنند و هر مکانى نروند. البته انسان آزاد است 
اما طلبه بخاطر لبــاس و روحانى بودن نباید همه جا 
برود. باید شأن لباس را حفظ کرد به خصوص کسانى 

که شناخته شده هستند./2809

150 متخصص «چتربازى»
محسن رضایى، دبیر مجمع تشخیص    ایسنا|
مصلحت نظام در صفحه اینستاگرام خود در یادداشتى 
نوشت: «وقتى اطالعات بازار سرمایه و فرصت هاى 
اقتصادى آن به صورت یکســان بــراى عامه مردم 
شفاف نباشد عده اندکى نوسانات را زودتر پیش بینى و 
رصد مى کنند، به موقع وارد بازارها مى شوند، سودهاى 
بادآورده را درو مى کننــد و اکثریت مردمى که دیرتر 
وارد مى شوند با زمین هاى سوخته مواجه مى گردند! 
بنا بر اطالعات موثق بیش از 150 نفر در کشور هستند 
که متخصص چتربازى هستند این افراد پول خود را 
در بانک ها و یا دارایى هاى نقد شــونده نگه مى دارند 
و مى دانند که هر چند سال یک بار چه فرصت هاى 

سودآورى ایجاد مى شود.»/2810

به «خواستگار طلبه» بله بگید
  خبرگزارى حوزه | مرتضى رجائى، روحانى 
فعال در فضــاى مجازى در صفحه شــخصى خود 
آورده اســت: «دختر خانم هاى مؤمنه! این یه تبلیغ 
صنفى نیست، یه توصیه برادرانه است: «درسته که 
طلبه ها پول و پله ندارن، ولى بیشترشون عاشق زن و 
زندگى شون هستن و باهاشون خوش مى گذره! اگه 
روحیه قناعت دارید، حتمًا به خواســتگار طلبه "بله" 
بگید؛ ضرر که نمى کنید هیچ، مطمئنــم بعداً دعام

 مى کنید!»

طعنه دالورى
دالورى،    خبرگزارى صداوسیما | 
مجرى برنامه «تهران 20»  خطاب به رئیس مجلس 
و رئیس جمهور درباره وعده گشایش اقتصادى گفت: 
«گشایش در قیمت دالر و خودرو انجام شد، وضعیت 
بورس رو هم که مى بینید، لطف کنید دیگه گشایش 

نکنید ما طاقت نداریم!» /2811

شناسایى مالکان چند خانه
وزیــر راه و شهرســازى از شناســایى    رکنا |
بیش از 1/5 میلیون مالک چند خانــه اى خبر داد و 
اظهار کرد که ضرورى است که خانه از حالت کاالى 
سرمایه اى خارج شود. محمد اسالمى اظهار کرد: به 
آنها پیامک ارسال شده است. این پیامک ها طى ده 
روز براى مالکان ارسال شده اســت و البته بسیارى 
از افراد آنها را پاســخ داده و در حــال ثبت اطالعات 
هســتیم. امیدواریم مالکان سریعًا پاسخ پیامک ها را 
بدهند تا بتوانیم مرحله راســتى آزمایى را پشت سر 
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خبرخوان

حجت االسالم والمسلمین پناهیان در واکنش به 
اتهامات مالى که اخیراً در خصوص وى مطرح شده، 
ضمن انتقاد شدید از دولت، گفت: «سال ها با افتخار 

در مستأجرى زندگى کردم.»
تولیت مدرســه علمیه دارالحکمه، در دانشگاه هنر 
گفــت: هزینه بنده و هرکســى که ســخنى علیه 
مســئوالن رانت خوار بزند و بیاید از کم کارى ها و 
بالهایى که بر سر مردم آوردند سخن بگوید همین 

افترائات و تهمت هایى مى شود که مى گویند.
وى بیان کرد: روزى به مناسبت میالد امام رضا(ع) 
از سوى آموزش وپرورش دعوت شدم تا سخنرانى 
داشته باشم اما به دســتور استاندار شهر مقدس قم 
این جلسه نیز تعطیل و برگزار نشد، حتى کسى که 
مرا دعوت کرده بود را نیز عزل کردند. بســیارى از 
ســخنرانى هاى بنده در شهرهاى مختلف کشور با 
مخالفت استاندار آن شهرها تعطیل مى شد و چنین 
مى گفتند دو ماه به انتخابات باقیمانده و صحبت هاى 
شــما اثر انتخاباتى دارد؛ حــاال مى خواهیم همین 
افــراد فحش ندهنــد؟ تهمــت نزننــد؟ و دروغ

 نگویند؟! 
وى عنوان کرد: بنده سال ها پیش ملک مشترکى 

را خریدارى کردم و شریکم پنج سال تحمل کرد تا 
من بتوانم ســهم هزینه ساخت وساز خودم را تهیه 
کنم اما متأسفانه نتوانستم و همین شد که شریکم 
اصرار بر فروش خانه کرد. در آن زمان مشــکالتى 
براى خانواده بنــده به وجود آمده بــود که قادر به 
نقل مکان نبودم، آیت ا... حق شــناس شخصى را 
معرفى کردند تا آن بخش از ملک شریکم را بخرد، 
بعد از خرید و ســاخت یک واحد از آن ساختمان به 
بنده رسید آن ساختمان کًال 250 متر بود؛ بعد امروز 
همین خبرگزارى ها رذیالنه خبر مى زنند که فالنى 
با صاحب فالن کارخانــه ملکى 30 میلیاردى دارد 
در حالى که بنده تازه فهمیدم آن فرد صاحب فالن 

کارخانه است.
استاد حوزه علمیه افزود: آن خبرنگار اصالح طلبى 
که رفتــه و از آن محل گــزارش تهیه کرده خوب 
مى داند که بنده دو سال بعد از ساخت به دلیل شرایط 
خانوادگى ام همان یک واحد را فروختم و باافتخار 
به مســتأجرى رفتم و دیگر نتوانســتم با آن پول 
خانه بخرم؛ حال آیا مى شود اخبار خبرگزارى هاى 
دروغگوى طرفدار دولت را که سرشــار از دروغ و 

افتراء است، باور کرد؟/2802

گفتگوى فائزه هاشمى با روزنامه «همشهرى» اگرچه 
درباره موضوعات متعدد اســت اما آن بخشــش که به 
فضاى مجازى مربوط مى شــود بیشتر مورد توجه قرار 
گرفته اســت. دختر همواره جنجال ساز مرحوم آیت ا... 
هاشمى به   «همشــهرى» گفته موبایل ندارد و فضاى 
مجازى را هم دنبال نمى کند: «ابتــدا که موبایل آمد، 
داشــتم. خیلى وقت آدم را مى گیرد. معتاد به این تلفن 
مى شوى و کنار گذاشتنش کار مشکلى مى شود. فضاى 
مجازى هم تا حدودى خوب اســت، امــا وقتى زیادى 

درگیرش شوى، بازهم وقت تلف کردن است.»
او البته گفته: «با آزادى فضــاى مجازى و حرف هایى 
که در این فضا زده مى شود، مخالفتى ندارم. باید باشد و 
خیلى هم خوب است. فضاى خوبى هم براى مطالبه گرى 
و فشار بر تصمیمات دولتمردان و حاکمان و افراد دارد. 
خیلى از حرف هاى خود من هم در همین فضاى مجازى 
مى چرخد. وقتى موبایل دارى، از طرف دوست و دشمن 
ردیابى مى شوى، وقت زیادى را براى گفتگوهاى تلفنى 

از دســت مى دهى و به دلیل اعتیادى که پیدا مى کنى، 
کلى تماس الکى نیز دارى. مسئله بعدى این است با آنکه 
در هر مصاحبه اى متن را مى بینم و سانســور و اصالح 
مى کنم، باز این همه جنجال مى شــود، واى به اینکه 
در فضاى مجازى فى البداهه حــرف بزنم. حتمًا اعدام 
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از یک شــنبه بعدازظهر که خبر غرق شــدن همزمان 
چهار جوان در دریاى خزر که به کشــته شــدن ســه 
نفر از آنهــا و نجات پیدا کردن یک نفــر دیگر انجامید 
رسانه اى شد، تا امروز حاشیه هاى زیادى پیرامون این 
خبر مطرح شده است. ابتدا گفته شد این چهار جوان که 
ساکن یا اهل شهرهاى مختلف از جمله اصفهان بودند 
قربانى مرحله آخر بازى مرگبار «نهنگ آبى» شده و به 
مرگ خودخواســته تن داده اند اما بعداً نیروى انتظامى 
این موضوع را تکذیب و از یک بــازى اینترنتى به نام 
«قهرمانان موبایلى» یاد کرد که این چهارنفر توســط 
آن به صورت مجازى با یکدیگر آشنا شده  و براى تفریح 
به شهرستان محمودآباد سفر کردند که حین شنا دچار 

سانحه شدند.
اظهارات ضد و نقیــض درباره این حادثه کم ســابقه، 
توجه ها را به سمت تنها نجات یافته این حادثه معطوف 
کرد. او کسى بود که مى توانست واقعیت ها درباره این 
ماجرا را فاش کند. به همین منظــور خبرنگار روزنامه 
«شهروند» که رسانه رسمى جمعیت هالل احمر است 
با درك اهمیــت اظهارات بازمانده این شــناى مرگبار 
پاى صحبت هاى او نشست تا به واقعیت پى ببرد. این 
روایت روزنامه «شهروند» از مالقات با کسى است که 
تازه از سفر مرگ بازگشته و یکى از اصفهانى هاى این 

حادثه است:  
«ایمان امینى»، تنها بازمانده 21 ساله این سانحه تلخ، 
در حالى که اشــک مى ریزد و هنوز از این ماجرا شوکه 
است مى گوید: «من و دوستم به نام "حسین عسگرى" 
از 12  سال پیش با هم رفیق بودیم. در واقع از بچگى با 
هم بزرگ شدیم. در یک مدرسه درس مى خواندیم. ما از 
یکسال پیش وارد یک بازى به نام "قهرمانان موبایلى" 
شدیم. این بازى در "کافه بازار" به صورت رایگان است 
و همه مى توانند از آن استفاده کنند. درواقع یک جنگ 
اســت بین 10 نفر؛ این بازى هیچ درخواستى در دنیاى 
واقعى ندارد و اصًال شبیه به "نهنگ آبى" نیست. من و 

حسین مدتى بازى کردیم تا اینکه در آن محیط با چند 
نفر آشنا شدیم. آشــنایى ما با آنها بیشتر شد تا اینکه در 
نهایت تصمیم گرفتیم قرار بگذاریم و همدیگر را ببینیم. 
"شاهین" و "میثم" از استان خوزستان و اردبیل، من 
و حســین هم از اصفهان به محمودآباد رفتیم (حسین 
عسگرى هم 21  سال داشــت و در رشته حسابدارى در 
اصفهان درس مى خواند). قرارمان این بود که سه چهار 
روز در آنجا تفریح کنیم. درست است که نخستین بار بود 
همدیگر را مى دیدیم ولى در دنیاى مجازى با هم رفیق 
شده بودیم. دلیل قرارمان هم همین بود. اصًال موضوع 
بازى در کار نبود. آن بازى فقط در موبایل هایمان بود و 

براى سرگرمى آن را انجام مى دادیم.»

گریه هاى ایمان بیشــتر مى شــود وقتى مى خواهد از 
روز حادثه و آن لحظه شــوم بگوید: «هنــوز هم باورم 
نمى شــود. تازه یک روز بود که به محمودآباد رســیده 
بودیم. شب را خوابیدیم و ظهر به دریا رفتیم. مى گویند 
آن منطقه شنا ممنوع اســت؛ ولى ما تابلوى هشدار را 
ندیدیم. غریق نجات ادعا مى کند که ســه بــار ما را از 
آب بیرون کشــیده ولى حتى یک بار هــم به ما اخطار 
ندادند. در خیابان معلم ســاحل شــماره 10 بساط مان 
را پهن کردیم و بــه آب زدیم. در حال شــنا بودیم که 
ناگهان یک جت اســکى از کنارمان رد شد. زیر پاى هر 
چهار نفرمان خالى شد. نمى توانم آن لحظه را توصیف 
کنم. همگى زیر آب رفتیم؛ اما فقط من شــنا بلد بودم. 

بچه ها هم در آب ماندند و کسى نتوانست آنها را نجات 
دهد. خودم هم داشــتم خفه مى شــدم تا اینکه نجاتم 
دادند اما جســد بقیه را از آب بیرون کشیدند. هنوز هم 
شــوکه ام و باورم  نمى شــود. در آن حال وقتى از من 
پرســیدند کــه آن جوانان چه کســانى بودنــد، فقط 
اطالعات دقیق از دوســتم حسین داشــتم و بقیه را در 
حد کم مى شــناختم. همین باعث شد که بیشتر سئوال 
بپرســند و وقتى گفتم در محیط بــازى موبایلى با هم 
آشنا شــدیم، ما را متهم کردند که براى انجام مراحل 
بازى "نهنگ آبى" بــه دریا زده ایــم؛ در صورتى که 
اصًال قضیه بــازى نبود، قصــد ما فقط تفریح و شــنا

 بود.»

جت  اسکى مقصر بود نه «نهنگ آبى»

پاسخ تند پناهیان به اتهامات مالى علیه وى
فائزه هاشمى: در فضاى مجازى باشم اعدام مى شوم

قیمت برنج به مرز انفجار مى رسد؟
از انتهاى تیر ماه و ابتداى مرداد مشخص شد که وضعیت 
توزیع برنج ایرانى در ســال جارى با مشکالتى مواجه 
خواهد بود. باران هاى سیل آســا در این دو ماه به قدرى 
آسیب زا بودند که کشــاورزان گیالن و مازندران شوکه 
شدند. تأثیر این بارش ها در اواسط شهریور خود را نشان 
داد؛ یعنى زمانى که برنج هاى درو شــده آماده عرضه به 

کارخانه ها و بالطبع فروش به مشترى ها بودند.
باران هاى سیل آســا وقتى با بى تدبیرى مســئوالن در 
گران کــردن هزینه تأمیــن ابزارآالت و ماشــین هاى 
کشاورزى و نیز افزایش هزینه هاى کشاورز همراه شد، 
ضربه نهایى بر پیکر نیمه جان مهمترین بخش ســبد 

غذایى ما وارد شد.
طبق تحقیق میدانى، قیمت نهایى برنج هاشمى اصل در 
شهرستان صومعه سرا و توابعش ممکن است در هر یک 
کیلوگرم به 32 یا شاید 35 هزار تومان هم برسد (هر چند 

پیش بینى برخى کارشناسان این است که برنج هاشمى 
در ابتداى پاییز کمى حد 30 هزار تومان را رد کند).

اگر این اتفاق بیافتد، بدون شــک فشــار بسیارى روى 
خانواده هــا خواهد آمد و بــه خصــوص خانواده هاى 
کم برخوردار و فقیر با مشکالت بسیارى در تأمین برنج که 

قوت روزانه ایرانى هاست، مواجه خواهند شد.
معموالً  در چنین شرایطى، خانواده هاى کم برخوردار به 
برنج وارداتى روى خواهند آورد اما وضعیت برنج وارداتى 
نیز چندان بهتر از برنج هاى ایرانى نیست. تازه ترین آمار 
از تغییر قیمت برنج هاى وارداتى و البته برنج هاى ایرانى 
نشان مى دهد که در مرداد ماه سال جارى هر کیلو برنج 
خارجى به طور متوســط بیش از 18 هزار تومان فروش 
رفته اســت که این رقم در مقایســه با مرداد ماه سال 
گذشته که حدود 8600 تومان بوده تا 108 درصد افزایش 

قیمت دارد.

سهیل سنایى

آرمان کیانى

راز حادثه در خزر از زبان تنها نجات یافته اصفهانى 
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افزایش ترافیک
 از هفته آینده

رئیـس پلیـس راهـور اسـتان اصفهـان با اشـاره به 
وضعیت مبهم سـال تحصیلى جدید اظهار داشـت: 
هنـوز سـرویس هاى مدارس سـاماندهى نشـده اند 
و چنانچه از هفته آینده کالسـهاى مدرسـه درشهر 
اصفهان به صورت حضورى برگزار شـد والدین باید 
نسـبت به تردد دانش آموزان اقدام کنند. سـرهنگ 
محمدرضا محمدى افـزود: به نظر مى رسـد والدین 
رغبتى براى آموزش حضورى فرزندانشـان نداشـته 
باشـند بـا ایـن وجود بـه علـت سـاماندهى نشـدن 
سرویس هاى مدارس ممکن است با افزایش ترافیک 

در هفته آینده مواجه شویم.

افزایش شهریه مهدهاى کودك 
معاون اجتماعى اداره کل بهزیسـتى استان اصفهان 
اظهـار داشـت: امسـال افزایـش شـهریه مهدهـاى 
کودك براى کل کشور 31 درصد اعالم شده و استان 
اصفهان هم مانند سایر اسـتان ها بسته به متغیرهاى 
مهدهاى کودك از جمله وضعیت شهرى و روستایى 
و درجه بندى ها این افزایش را خواهد داشـت. مجتبى 
ناجى عنوان کرد: حداقل شـهریه ثابـت مهد کودك 
شـهرى 248 هزار تومان و حداکثـر 490 هزار تومان 

ماهیانه پیش بینى شده است.

انجام 77 مأموریت امدادى 
معـاون امـداد و نجـات جمعیت هـالل احمر اسـتان 
اصفهـان از انجـام 77 ماموریـت امـداد و نجـات و 
امدادرسـانى بـه192 حادثه دیـده توسـط نجاتگران 
استان اصفهان در طول هفته گذشته خبر داد. داریوش 
کریمى خاطرنشان کرد : در این بازه زمانى 42 حادثه 
جاده اى ،16 حادثه شهرى ،7 مورد خدمات حضورى ،6 
حادثه صنعتى و کارگاهى ، 4 حادثه ساحلى و 2 حادثه 
کوهستان توسط نیروهاى امدادى جمعیت هالل احمر 

استان اصفهان پوشش داده شد .

ایجاد 120 فرصت شغلى 
معاون اشتغال و خودکفایى کمیته امداد امام خمینى 
(ره) از ایجاد 120 فرصت شـغلى توسط کمیته امداد 
در پنج ماهه اول سال 99 در اصفهان خبر داد. کیانى 
ایجاد شـغل بادوام و داراى درآمد مناسب را از جمله 
اهداف مهم این نهاد عنوان کرد و گفت: از آنجایى که 
بخشـى از افراد تحت حمایت قادر به مدیریت کامل 
یـک کسـب و کار نیسـتند و امـکان دارد در صورت 
اجراى طرح اشـتغال در ایجـاد درآمد با ثبـات دچار 
مشکل شوند؛ بنابراین از دو سال پیش سبک جدیدى 
براى اشـتغال ایـن مددجویان توسـط کمیتـه امداد 

استان اصفهان در دست اجراست.

احتمال افزایش قیمت گوشت 
رئیس اتحادیه گوشـت قرمز اصفهان گفت: در دو ماه 
اخیر مى توان گفت که قیمت گوشت قرمز نه کاهش 
داشته و نه با افزایش رو به رو بوده است حتى در حالى 
که پیش بینى مى شد در دهه محرم با توجه به افزایش 
تقاضا براى نذر کمى قیمت افزایش داشته باشد باز هم 
قیمت ثابت بود امـا در صورتى که براى خـوراك دام 
برنامه ریزى نشـود امکان این وجود دارد که در فصل 

پاییز با کمبود گوشت و افزایش قیمت رو به رو شویم.

116 میلیارد ریال
 براى صنعت برق 

مدیر امور برق سـمیرم گفت: افزون بـر 116 میلیارد 
و 250 میلیـون ریـال در بخش خدمات، بهـره ورى و 
بهسازى صنعت برق این شهرستان هزینه شده است. 
اکبر ترابى اظهارداشت: عمده این اعتبار در سال 98 و 
سال جارى در روسـتاها هزینه و با اجراى روشنایى و 
شبکه هاى فشار متوسـط و ضعیف انجام شده است. 
وى افزود: روسـتاى علوى از مناطقى بـود که در این 
مدت برق دار شد و سایر روستاها به مرور از این امکان 

بهره مند مى شوند.

خبر

عملیات حساس و ســنگین تغییر مســیر داکت هاى 
هواســاز کوره هاى پاتیلى ســالن فوالدسازى فوالد 
مبارکه که در مسیر توسعه این سالن قرار داشتند، بدون 
هرگونه توقــف در روند تولید، در ارتفــاع 48 مترى با 

موفقیت انجام شد.
مصطفى حقانى، رئیس تولید و تعمیرات جرثقیل هاى 
سقفى فوالدســازى با اعالم این خبر گفت: با توجه به 
برنامه ریزى جایگزینــى جرثقیل هاى 300 تن حمل 
ذوب (شماره 13 و 14) فوالدسازى در سال 99 و لزوم 
ایجاد مسیر دسترسى براى نصب و مونتاژ جرثقیل هاى 
320 تن جدید، پروژه توسعه یک دهانه در مدول A به 

طول 18 متر آغاز شد.
وى افزود: به ایــن منظور پس از رفــع معارضات زمینى 
ایــن پــروژه، ناگزیــر، جابه جایى داکت هــاى مکش 
غبــار کوره هاى پاتیلــى (LF) مدول A کــه در ارتفاع 
48 مترى و روى ســقف فوالدســازى و در مسیر گیردر 
(ROW G) قرار داشت، در دســتور کار قرار گرفت. در 
ادامه با طراحى داکت ها و ساپورت هاى جدید توسط شرکت 
فنى مهندسى و ساخت آنها توسط پیمانکاران داخلى، در 
حین بهره بردارى قسمت هایى از سازه جدید مونتاژ و نصب 
شد و براى جابه جایى و دمونتاژ داکت هاى قدیمى نیاز به 

توقف چهار کوره پاتیلى در مدول A بود.

با بهره بردارى از مخزن 2000 مترمکعبى نیک آباد و 
اجراى سیســتم تله مترى و تله کنترل در بیش از 600 
کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال، آب شرب شهرها 
و روستاهاى تحت پوشــش منطقه کویرى جرقویه به 

صورت پایدار تأمین شد.
مدیر آبفا منطقه جرقویه با بیان اینکه این منطقه داراى 
235 کیلومتر خطوط انتقال آب اســت که از این رقم 
108 کیلومتر آن در منطقه شــهرى و 127 کیلومتر در 
روستاها قرار دارد اعالم کرد: 378 کیلومتر طول شبکه 
توزیع آب در منطقه جرقویه است که 168 کیلومتر آن 
در محدوده شــهرها و 210 کیلومتر در روســتاها اجرا 

شده اســت که با اجراى سیستم تله مترى و تله کنترل 
این خطوط، آب شرب 19 هزار و 119 مشترك آب در 
شهرها و روســتاهاى منطقه جرقویه به صورت پایدار 

تأمین مى شود.
جواد اسماعیلى تصریح کرد: در حال حاضر 98 درصد 
آب شرب این منطقه از طریق طرح آبرسانى اصفهان 
بزرگ تأمین مى شــود و 2 درصد باقیمانده با استفاده 
از چهارحلقــه چاه فعــال تأمین مى شــود. وى بهره 
بردارى از مخــزن 2000 مترمکعبى در شــهر نیک 
آبــاد را در توزیع عادالنــه آب در منطقه بســیار مؤثر 

دانست.

بهره بردارى از مخزن 
شبکه آب منطقه جرقویه

جابه جایى داکت هاى هواساز 
کوره هاى پاتیلى فوالد مبارکه

براى اطالع از مشخصه هاى یک نظام مالیات ستانى 
هوشمند، باید از وضعیت مالیات ستانى سنتى کشور 
اطالع کافى داشت. شــیوه وصول مالیات در ایران 
طى سالیان متمادى به روش على الرأس متکى بود، 
به نحوى که طى آن ممیز مالیاتى در رســیدگى به 
پرونده هاى مالیاتى نقش اساسى داشت.  به دلیل اینکه 
در این روش امکان در دست  داشتن اطالعات روشن 
از فعالیت هاى اقتصادى ممکن نیست، بنابراین امکان 
تشخیص دقیق و عادالنه مالیات نیز امکانپذیر نیست. 
بنابراین در این شــیوه، همواره با نارضایتى مؤدیان 
مالیاتى مواجه هســتیم. بنابراین حذف مالیات هاى 
على الرأس یکى از مشخصه هاى مهم دستیابى به 

نظام مالیاتى هوشمند است.
ســازمان امــور مالیاتى کشــور با فراهــم کردن 
زیرســاخت هــاى الزم، طبــق مــاده 97 قانون 
مالیات هاى مستقیم امکان حذف شیوه على الرأس 
از نظام مالیاتى را فراهم کرده است و از عملکرد سال 

1398 به بعد اظهارنامه مالیاتى اشخاص حقیقى بدون 
رسیدگى و برمبناى خوداظهارى پذیرفته مى شود.

براین اساس، از این پس مبناى تعیین درآمد مشمول 
مالیات اشــخاص حقیقى، اظهارنامه مالیاتى مؤدى 
است و پذیرش اظهارنامه مؤدیان مشروط بر تنظیم 
شــفاف اطالعات و رعایت قوانین و مقررات مربوط 
بوده و اظهارنامه ارائه شده توسط مؤدیان با بانک هاى 
اطالعاتى مالیاتى و اطالعات به دست آمده از سایر 

دستگاه ها و سازمان ها مطابقت داده خواهد شد. 
بنابراین، از عملکرد سال 1398 به بعد، اظهارنامه هایى 
که به صورت شفاف و با رعایت مقررات مربوط، تنظیم 
و در موعد مقــرر (لغایت31 خرداد ماه هر ســال) به 
سازمان امور مالیاتى کشور تسلیم شوند و اطالعات 
ارائه شده توسط مؤدیان مطابق با بانک هاى اطالعاتى 
مالیاتى باشد، اظهارنامه مالیاتى بدون رسیدگى مورد 
پذیرش قرار گرفته و برگ قطعى براى مؤدیان صادر 

خواهد شد.

امام جمعه اصفهان گفت: اینکه امروز شاهد هستیم 
بعضى از مردم نسبت به یکدیگر بى تفاوت شده اند 
یعنى امر به معــروف و نهى از منکــر در جامعه تا 

حدودى هویت خود را از دست داده است.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در دیدار اعضاى 
مجمع رهروان امر به معروف و نهى از منکر استان 
اصفهان، افزود: مسئوالن باید قرارگاهى ایجاد کنند 
تا به طور اســتانى و جدى از امر به معروف و نهى از 
منکر حمایت به عمل آورند تا فعالیت هاى ستادهاى 
مردمى امر به معروف و نهى از منکــر در کنار این 
قرارگاه ثمر بخش واقع شــود. وى بیان کرد: ما در 
اســتان اصفهان مخالف اهل بیت(ع) نداریم حتى 
غیرمســلمانان هم ضد اهل بیت(ع) نیستند و اکثراً 
دغدغه دینى دارند و بر این اصــل مى توانیم امر به 

معروف و نهى از منکر را در جامعه احیا کنیم.

نحوه حذف شیوه على الرأس از نظام مالیاتى

بى تفاوتى مردم نتیجه کمرنگ شدن 
امر به معروف است

رئیس پلیس فتاى اصفهان گفت: دانش آموزان و والدین 
نســبت به کالهبردارى تحت عنوان ارائه «سیمکارت 

شاد» هوشیار باشند.
ســرهنگ ســید مصطفى مرتضوى افزود: در استان 
اصفهان بالغ بــر 900 هزار دانش آموز عمدتاً با شــیوه 
مجازى ســال تحصیلى جدید را آغاز کرده اند و اخبار 

مربوط به سیمکارت از طریق اپراتورها و خبرگزارى ها 
منتشر خواهد شد. وى با اشاره به اینکه عده اى از طریق 
تبلیغات با «سیمکارت شــاد» به دنبال کالهبردارى 
هستند، تصریح کرد: کالهبرداران با روش هاى حضور 
فیزیکى در کنار مدارس و ارسال پیامک و برقرارى ارتباط 

از طریق فضاى مجازى اقدام مى کنند.
وى با هشــدار اینکه شــهروندان نســبت به ارسال 
لینک هایى در فضاى مجازى هوشــیار باشــند،گفت: 
عده اى سودجو درخواســت اطالعات کارت افراد براى 
تشخیص هویت مى کنند و از این طریق حساب بانکى 

را خالى خواهند کرد.
سرهنگ مرتضوى تأکید کرد: هرگونه خدمات رایگان 
و «سیمکارت شاد» از طریق پرتال رسمى اپراتورها و 
وزارتخانه هاى مربوطه اعالم مى شوند و دفاتر خدماتى 

در این زمینه به ارائه خدمات مى پردازند.

با تشــکیل هیئت حل اختالف قــراردادي و داورى در 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، 61 فقره از 
قرارداد واحدهاى غیر فعال موجود تعیین تکلیف و براى 

تعدادي از آنها رأى فسخ قطعى صادر شد.
با تشــکیل هیئت حل اختــالف و داورى با حضور حمید 
غفــاري، داور و نماینــده ســازمان صنایــع کوچک و 
شهرك هاى صنعتى ایران در محل شرکت شهرك هاى 
صنعتى اســتان اصفهان، تعداد 31 فقــره از قراردادهاي 
مطروحه در این جلســه منتج به فســخ قطعى و 28 فقره 

قرارداد اعطاي مهلت و دو پرونده از دستور کار خارج شد.
محمد حســین براتى، مدیر حقوقى و امور قراردادهاى 
شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان گفت: با 
ابالغ فســخ این تعداد پرونده،152264/13 متر مربع 
از زمین هاي صنعتى در شــهرك هاى صنعتى سطح 
استان آزادسازى خواهد شد که این زمین ها پس از انجام 
مراحل ادارى و قضایى به متقاضیان جدید واجد شرایط 
واگذار و موجبات سرمایه گذارى هاى جدید در راستاى 

اشتغال و خودکفایى صنعتى فراهم مى شود.

شهروندان اصفهانى 
مراقب دام «سیمکارت شاد» باشند

عملکرد هیئت حل اختالف قراردادي و داورى
 در شرکت شهرك هاى صنعتى

نتایج پروژه تحقیقاتى بررسى میزان آلودگى نفتى آب 
رودخانه میانکوه (چشمه سرخون) واقع در شهرستان 
اردل استان چهار محال و بختیارى توسط متخصصان 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد الهیجان ارائه شد.
به گزارش روابط عمومى شــرکت خطــوط لوله و 
مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان، کیوان صمیمى، 
رئیس حفاظت محیط زیست این شرکت در این باره 
گفت: با توجه به عدم وجود منابع علمى و استانداردهاى 
الزم مبنى بر اثر آلودگى هاى مواد نفتى بر روى آبزیان 
از جمله ماهى قزل آال، شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران اجراى این پروژه مطالعاتى را دستور کار خود 
قرار داد. وى افزود: براى نخستین بار در کشور فاز اول 

این پروژه با محوریت موضوع «میزان اثرگذارى و حد 
کشنده نفت خام بر روى ماهیان قزل آال» با توجه به 
زیر ساخت هاى الزم در زمینه مطالعات علوم شیالتى 

به دانشگاه آزاد اسالمى، واحد الهیجان محول شد.
در حاشیه نشست ارائه نتایج پروژه فوق با مسئوالن 
منطقه اصفهان، عباسعلى زمینى، مجرى این پروژه 
تحقیقاتى با بیان اینکه شروع نمونه بردارى از شهریور 
سال گذشته آغاز شد و تا پایان سال 98 ادامه داشت، 
گفت: آزمون هاى سنجش سمیت حاد و LC50 طى 
چهار مرحله در ماه هاى مختلف در چهار ایســتگاه 
چشمه سرخون، روستاى دهکهنه، کاهیدان و مجتمع 

پرورش ماهى رفن در شرایط استاتیک انجام شد.

ارائه نتایج پروژه تحقیقاتى میزان آالیندگى نفتى 
چشمه سرخون

مدارس کالنشــهر اصفهان از هفته آینده با رعایت 
کامل شیوه نامه هاى بهداشتى میزبان دانش آموزان 

خواهد بود.
رئیس اداره سالمت و تندرســتى اداره کل آموزش و 
پرورش استان با اشاره به اینکه کالس هاى درس با 
نیمى از ظرفیت برگزار مى شود افزود: ساعات تفریح 
دانش آموزان همراه بــا ورزش نخواهد بود و کالس 
ورزش در حال حاضر از برنامه درســى حذف شده و 
دانش آموزان صرفاً از فضاى آموزشى مدارس استفاده 
مى کنند. حســین عباســیان رعایت فاصله گذارى 
اجتماعى، تعطیلى بوفه مدرسه، باز بودن درب و پنجره 
هنگام تشکیل کالس درس، ضدعفونى کردن محیط 
مدرسه و دســت هاى دانش آموزان از جمله مواردى 

است که مدیران ملزم به رعایت آنها هستند.
وى با بیان اینکه در تمام مدارس اصفهان از تجهیزات 
ضدعفونى کننده براى دانش آموزان اســتفاده شده 
تأکید کرد: با کمک انجمن اولیــا و مربیان و مدیران 
مدارس مواد ضدعفونى کننده تهیه شده و از اولیایى 
که استطاعت مالى دارند درخواست مى کنیم در مواقع 
ضرورى در کنار آموزش و پرورش و مدیران مدارس 

قرار گیرند.

مستندنگارى، حفاظت و مرمت بیش از 40 قطعه تزیینات 
جدا سازى شده کاخ عالى قاپو آغاز شد.

مدیر پایگاه جهانى میــدان امــام (ره) اصفهان گفت: 
کارشناســان حفاظت و مرمت عالى قاپو این تزیینات را 
به دلیل ارزش تاریخى که مربوط به دوره صفوى است، 
جمع آورى و عملیات مستندنگارى، حفاظت و مرمت آن 

را اجرا مى کنند.
فریبا خطابخش افزود: بیش از 40 ســال پیش مؤسسه 

ایتالیایــى، تعدادى از این الیه هاى تزیینى جداســازى 
کرده بود، که همراه دیگر الیه هاى جداسازى شده جدید، 
پس از مستندنگارى و مشخص شدن جایگاه اصلى در 
مسیر راه پله هاى شــاهى در اتاق انتظار، در محل اولیه 
خود نصب مى شــود. پس از اجراى مراحل جداسازى، 
مســتندنگارى و مرمت، قطعه ها در جاى خود نصب و 
عملیات موزون سازى و تثبیت و مرمت هاى نهایى اجرا 

مى شود.

آغاز مستندنگارى، حفاظت و مرمت تزیینات عالى قاپو

مدارس اصفهان آماده 
میزبانى از دانش آموزان

رئیس اتحادیه طال و جواهرات اصفهان با بیان اینکه فروش 
فروشگاه هاى طال و جواهر تقریباً به صفر رسیده است گفت: 
در خرید و فروش اینترنتى نمى توان عیار و کیفیت طال و 
جواهرات را تشخیص داد. هنوز معامله مجازى این کاالها 

آغاز نشده است.
هوشنگ شیشه بران در گفت وگو با «تسنیم» در رابطه با 
تاثیر شیوع بیمارى کرونا بر مسائل مختلف و به ویژه اقتصاد 
جهان اظهار داشت: مسئله کرونا که قبل از دو ماه آخر سال 
98 شروع شده و شــدت گرفت در جهان همه گیر شد و با 
بررسى دقیق در دنیا مى بینیم که این موضوع به همه قضایا 
و به ویژه از مسائل اقتصادى وارد شده و تمامى کشورها دچار 
مشکالت بسیار شده اند؛ ایران هم از این جریان جدایى پذیر 
نبوده و مثل تمام جهان با این بیمارى درگیر شد و باالترین 

هزینه ها را پرداخت.
وى ادامــه داد: از طرفى تحریم هــاى ظالمانه و وضعیت 
ســخت اقتصادى و رکودى که در بازار پیش آمده بود به 
همراه شیوع این بیمارى به نوسانات ارز و دالر کمک کرد و 

بسیارى از مشاغل که به خاطر مشکالت قبل در تنگنا قرار 
داشتند با شیوع کرونا آسیب بیشترى را متحمل شدند و بطور 
کلى تمام اصناف دچار ضرر و زیان شدند چرا که این مسئله 

پدیده اى پیش بینى نشده بود.
وى با اشــاره به نوســانات بازار طال و جواهرات گفت: در 
مســئله طال و جواهر از طرفى به دلیل جریــان کرونا و از 
طرفى باال رفتن قیمت طال به صــورت تصاعدى تقریبا 
فروش فروشگاه هاى طال و جواهر به صفر رسیده و آنچه 
در بازار معامله مى شود، مقدارى سکه و طالى خام است که 

هر کس بنا به احتیاج خود در بازار سرمایه گذارى مى کند.
شیشه بران بحث خرید و فروش جواهرات را امرى حساس 
و تخصصى دانســت و بیان کرد: جواهــر و طال و به ویژه 
جواهر یک مسئله کامال تخصصى است و در تمام دنیا رسم 
خرید و فروش در فروشــگاه هاى مجازى وجود دارد ولى 
فقط یک تصویر یا طرح و در رابطه با خصوصیات جواهر 
در نهایت یک وزن مشخص است و قیمتى تعیین شده  ولى 
کیفیت جواهر را در فضاى مجازى نمى توان تشخیص داد 

و اگر شخصى فقط جواهرى را به خاطر زیبایى به  صورت 
اینترنتى خریدارى کند، مسئولیت کیفیت، وزن و نوع تراش 

با خود فرد است.
وى افزود: همه  فروشگاه هاى ما مجاز به پرینت ضمانت نامه 
نبوده و فقط بعضى موسسات داراى مجوز این کار هستند 
و از این بابت هنوز هم تمامى فروشگاه هاى ما نمى توانند 

جواهرات را به صورت اینترنتى به فروش برسانند.
رئیس اتحادیه طال و جواهــر اصفهان در ارتباط با فروش 
طال تصریح کرد: طال هم عیار مشــخص داشته و شرط 
اولیه کار ما براى فروش طال، پرینت فاکتور است و در این 
فاکتور باید اجرت، قیمت قطعه طال و ارزش افزوده توسط 
فروشنده یک واحد داراى مجوز به صورت مجزا ثبت شده 

و به مشترى تحویل داده شود.
وى خاطرنشان کرد: در بسیارى از مشاغل امکان خرید و 
فروش اینترنتى به راحتى وجــود دارد ولى در صنف طال و 
جواهرات این جریان به صورت جدى شروع نشده و آنچه 
که هست باید از اداره صمت یا اتحادیه مجوز داشته  باشد

تأثیر کرونا بر بازار طال و جواهر از زبان رئیس اتحادیه این صنف در اصفهان

فروش طال و جواهر به صفر رسیده است

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفت: 
طى روز هاى گذشته 16 دستگاه خودروى وانت مزدا مسروقه 

کشف و به مالکان مسترد شده است.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 
گفت: به دلیل افزایش وقوع سرقت خودروهاى وانت مزدا 
در گذشــته نزدیک موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 

همکاران ما در دایره مبارزه با ســرقت وسایل نقلیه پلیس 
آگاهى استان قرار گرفت.

سرهنگ حسین ترکیان ادامه داد: در این رابطه تعامل قضایى 
مناســب و هدایت قضایى موثرى انجام پذیرفت و برآورد 
اطالعاتى همکاران ما حکایت از ارتکاب پنج نفر از سارقان 
سابقه دار حرفه اى در امر سرقت هاى خودروى وانت مزدا بود 
که گاهاً از این خودروها جهت سرقت هاى اماکن نیز استفاده 
مى کردند. رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان بیان کرد: با انجام عملیاتى مشــترك در سه نقطه 
شهرستان مرکز استان محل اختفاى این سارقان شناسایى 

و در اقدامى غافلگیرانه دستگیر شدند وطى روزهاى گذشته 
تعداد 16 دســتگاه خودروى وانت مزدا مسروقه کشف و به 

مالکان مسترد شده است.
ترکیان ادامه داد: ارزش اموال مکشــوفه بالغ بر 25 میلیارد 
ریال است، به شهروندان توصیه مى کنیم استفاده از وسایل 
ایمنى و بازدارنده در پیشــگیرى از سرقت را جدى بگیرند، 
استفاده از قفل پدال، قفل فرمان، دزدگیر و پارك خودرو در 
محل ایمن مى تواند در کاهش وقوع سرقت موثر باشد انتظار 
داریم شهروندان به توصیه هاى پلیس به دقت عمل کنند تا 
آسیب پذیرى آن ها در بحث سرقت خودرو کاهش پیدا کند.

پایان کار دزدان مزدا 
در اصفهان
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محمد شیرى، بازیگر سینما و تلویزیون درباره زنده یاد خسرو شکیبایى 
گفت: به جرأت مى توانم بگویم خسرو با بقیه فرق مى کرد و یک سر 

و گردن از بقیه باالتر بود.
بازیگر «شب هاى برره» عنوان کرد: نمى خواهم بگویم کار تصویر 
بد است اما اگر زندگى من را تأمین کنند شاید خیلى از بازیگران به 
کار تصویر نیازى نداشته باشند. از زمانى که خسرو تئاتر را ترك 
کرد متأسفانه ستون اصلى تئاتر شکست و از آن تاریخ تئاتر ما 

شکست خورد و من سال هاست که تئاتر خوب ندیده ام.
وى افزود: خســرو وقتى روى صحنــه مى آمد صحنه را 
مى خورد. مى دانید خسرو چطور نقش خود را پیدا مى کرد؟ 
او یک گونى روى صورت خود مى کشید و نقش خود را 
پیدا مى کرد. شیرى اظهار کرد: در سینما هم که شاهد 
بودید که درخشــید و من به دوستى با خسرو افتخار 

مى کردم.
وى با انتقاد از اهالى ســینما گفت: من از بچه هاى 
سینما گله مند هستم، من نمى توانم بگویم حقم را در 
سینما خوردند بلکه به حق خودم نرسیده ام. عمر خودم 
را گذاشتم و پر از تجربه هستم. چرا نباید در سینما نقشى 
که دوست دارم را کار کنم. نمى خواهم شعار بدهم اما سعى 

کردم آدم بى حاشیه اى باشم. مسئوالن اتاق هاى فکرى براى قدیمى ها 
درست کنید چرا که آنها عمر خود را گذاشته اند.

بازیگر «شب هاى برره» درباره ســاخت اولین فیلم خود خبر داد و گفت: 
امسال از خداوند یک چیزى خواستم و تصمیم گرفتم اولین فیلم خودم را 
بســازم. براى اولین بار اینجا اعالم کردم. من یک دوستى دارم در مشهد 
زندگى مى کند سفرى داشتم با او صحبت کردم گفتند که چرا کار نمى کنى؟ 
گفتم سرمایه مى خواهد او که در بیزینس فعالیت مى کند قبول کرده که کار 

سرمایه گذارى هم داشته باشد.
وى عنوان کرد: درباره یک ســناریو صحبت کردم که براى یک مقطع 

تاریخى است و قصه تازه اى دارد.
بازیگر «جایزه بزرگ» در پاسخ به اینکه اگر ماشین زمان اجازه بدهد یک 
چیزى را تغییر بدهید کدام موضوع را تغییــر مى دهید؟ گفت: در کارنامه 
کارى ام یک بار مدیر تولید یک سریالى شدم اما پشیمان هستم. چون غیر 
مستقیم باعث مرگ یک پیر زن شدم. من خانه یک پیرزن را در ده ونک 
براى لوکیشن سریال گرفته بودم و روزى 7 تومان مى گرفت. اما شرط کرده 
بود که من در این خانه به دنیا آمدم و این درخت را مادرم کاشته و وسایل 
خانه براى من مهم است. شیرى عنوان کرد: عوامل به وسیله ها آسیب زدند 
و من هنوز پشیمان هستم و اگر بخواهم چیزى را تغییر دهم مدیر تولیدى 

این کار را قبول نمى کردم. /2816

رهره

محمد شیرى، بازیگرس
گفت: به جرأت مى تو
و گردن از بقیه باالتر
بازیگر «شب هاى
بداست اما اگر زند
کار تصویر نیازى
کرد متأسفانه س
شکست خور
وى افزود:
مى خورد.
او یک گ
مى پیدا
بودید
مى کر
وى با
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که دوست

بازیگر «شب هاى برره»: 

با مرگ خسرو شکیبایى 
ستون اصلى تئاتر شکست

رونمایى 
مجید مجیدى 
از ستاره آینده 
سینماى ایران 

 مجید مجیدى در گفتگو با یک پایگاه رادیویى در جشــنواره ونیز از رسیدن چند پیشنهاد 
بازیگرى به ستاره اصلى و نوجوان فیلم سینمایى «خورشید» خبر و وعده داد روح ا... زمانى 

در آینده نزدیک فوق ستاره سینماى ایران مى شود.
او درباره پیدا کردن نوجوانان بازیگر این فیلم گفت: 

این بچه ها را که در فیلم بازى مى کنند ما از سر چهارراه و داخل مترو پیدا کردیم. سخت ترین 
بخش کار ما در فیلم پیدا کردن همین بچه ها بود. چیزى حــدود چهار ماه براى انتخاب 
بازیگران نوجوان تالش کردیم و از 4000 نفر تست گرفتیم تا بهترین هایشان را بتوانیم 
انتخاب کنیم. قصه فیلم ما هم تمثیلى است. بچه ها دنبال گنج مى گردند اما گنج واقعى خود 

بچه ها هستند که دارند هدر مى روند. در جامعه، سر چهارراه، در خیابان دارند هرز مى روند 
و حرام مى شوند و اگر به دادشان نرسیم، تبدیل به مجرم مى شوند هم به خودشان آسیب 
مى زنند هم به جامعه. اینها مى توانند با یافتن گنج خودشان تبدیل به انسان هاى برجسته 
شــوند. فیلم مى خواهد تالش کند بگوید باید به این بچه ها توجه شــود. اینها مى توانند 
گنج هاى یک کشور باشند. «على» این فیلم (روح ا... زمانى) که کرونا گرفت و نتوانست 
به جشنواره ونیز بیاید یک کودك کار است اما با اینکه فیلم هنوز نمایش عمومى نداشته، 
بسیارى از شرکت هاى سینمایى آمده اند براى بازى در فیلم هاى دیگر. من مطمئنم تا دو 

سه سال دیگر او در ایران یک سوپراستار بزرگ خواهد شد./2814

فیلم سینمایى «کاکا» به کارگردانى 
على سراهنگ و تهیه کنندگى امیر 
سمواتى که به مدت سه سال اجازه 
نمایش نداشــت و به تازگى پروانه 
نمایش آن صادر شده است، از امروز 
چهارشنبه 19 شــهریور در سینماها 
اکران مى شــود. در آســتانه اکران 
این فیلم ســینمایى پوستر «کاکا» 

رونمایى و منتشر شد.
در خالصه داســتان این فیلم آمده 
است: «"حســام" مرد 60 ساله اى 
است که با زن جوانى به عنوان همسر 
دومش و بــى خبر از خانــواده اش

 ازدواج مى کند. این مســئله باعث 
درگیرى "حســام" با پســرش و 

خانواده اش مى شود.»
حســین محجوب، مهران احمدى، 
فرید ســمواتى، رؤیا افشــار، رضا 
اکبرپور و بــا معرفى شــیفته خرم 
دل، فرانک کالنتــر و رها خدایارى 
بازیگران فیلم «کاکا» هستند. /2813

«کاکا» پس از
 3 سال توقیف 
به سینما مى آید

بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون معتقد است محافظه کارى مدیران تلویزیون، سریال ها 
را بى  کیفیت مى کند. 

سید مهرداد ضیایى، دلیل ضعف سریال سازى در سال هاى اخیر را مربوط به دو موضوع 
دانســت و افزود: عامل اول، به شیوه مدیریت سازمان صدا و ســیما باز مى گردد. باید 
بپذیریم که توان مدیریتى به معناى دخالت زیاد نیســت، بلکــه به معناى اعمال نفوذ 
کمتر است. اگر مدیران ســازمان از برخى ترس هاى موهوم خود دست بکشند و اجازه 
دهند تا هنرمندان، فیلمنامه نویسان و فیلمسازان کار خودشان را بکنند، نتیجه بهترى 

خواهیم گرفت.
بازیگر سریال «آشپزباشى» اظهار کرد: وقتى کارگردان ما به دلیل برخى هراس هاى 
بى مورد به ایده آل هاى خودش پشت مى کند، معلوم است که کار درست پیش نخواهد 
رفت. آنچه خلق مى شود یک اثر خشکیده و بى رمق است و دیگر چیزى براى خالقیت 
وجود ندارد. نویسندگان وقتى مى بینند که این گونه برخورد مى شود، خودبه خود محافظه 
کار مى شوند و ســراغ تجربه هاى جدید نمى روند. این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 
عنوان کرد: از سوى دیگر، تعدد افراد و موازى کارى در مدیریت هم این قضیه را تشدید 

مى کند و باعث مى شود کیفیت آثار پایین بیاید.
ضیایى افزود: عامل دوم از نظر من مسائل اقتصادى است. باید بپذیریم که با این شکل 

از رابطه اقتصادى، نمى توان آثار باکیفیتى تولید کرد. االن در اغلب سریال هاى در حال 
تولید، بازیگران و عوامل در هر مرحله اى احساس مى کنند که طلبکار هستند و از طرف 

دیگر حاال باید به کارى که در آن هستند هم تعهد داشته باشند.
بازیگر فیلم سینمایى «مارمولک» اظهار کرد: خود من ســال ها از راه نوشتن روزگار 
مى گذراندم؛ دســتکم تا سال 1384 نیازى نداشــتم که به دلیل محدودیت هاى مالى 
پیشنهادات بازیگرى را بپذیرم. دوسه کار بازیگرى در سال برایم کفایت مى کرد و بقیه 
فعالیت هایم را براى نوشتن گذاشته بودم، اما از آن سال به بعد داستان نویسى به تدریج 

به حاشیه رفت و دیدم که نمى توانم به نویسندگى به عنوان یک شغل نگاه کنم.
ضیایى عنوان کرد: بعدها و در دهه 90 شاهد شــکل گیرى فضایى شدیم که از آن به 
عنوان بازار سیاه فیلمنامه یاد مى کنم. یعنى شرایطى ایجاد شد که در آن یک نوع رابطه 
مافیایى بین کارگردان، تهیه کننده و نویسنده شکل گرفت و خارج از حیطه تعیین شده 

کار کردن مشکل بود.
بازیگر سریال «مختارنامه» گفت: اگر فکرى براى حل این دو مشکل یعنى محافظه 
کارى و دخالت هاى بى مورد و حل مســائل مالى هنرمندان نداشــته باشیم، در حوزه 
سریال سازى بازهم «آش همین آش است و کاسه همین کاسه!» و همچنان باید با دیدن 

کارهاى محبوب سال هاى گذشته آنتن را  پرکرده و بیننده را پاى تلویزیون بیاوریم.

دلیل ضعف سریال سازى در سال هاى اخیر از نظر مهرداد ضیایى 

با ادامه پیش تولید سریال «آهوى من مارال»  حسن معجونى به  عنوان بازیگر اصلى این 
پروژه انتخاب شد. معجونى نقش «ناصرالدین شاه» را ایفا مى کند و مى توان گفت این 
بازیگر با یکى از چالش برانگیزترین نقش هاى دوران بازیگرى خود روبه رو خواهد بود.

در خالصه قصه «آهوى من مارال» آمده است: «ناصرالدین شاه، دست به ماشه برده تا 
آهویى صید کند که آهو چشمى، چون باد از راه رسیده و چون برق مى گذرد و به دنبالش 

حال سلطان، صاحبقران مى شود و...»
سریال «آهوى من مارال» به کارگردانى مهرداد غفارزاده، تهیه کنندگى مشترك سعید 

خندق آبادى و بهروز خوش رزم و سرمایه گذارى سعید خندق آبادى است.

حسن معجونى «ناصرالدین شاه» شد
یکتا ناصر در ســریال «دل» به کارگردانى منوچهر هادى، نقش شخصیتى منفى با نام 
«آوا» را ایفا مى کند. این بازیگر براى نخستین بار است که چنین نقشى را در آثار تلویزیونى 
یا سینمایى به کارگردانى همسرش برعهده گرفته است. یکتا ناصر که این روزها به دلیل 
همین نقش آفرینى، در فضاى مجازى مورد توهین قرار گرفته است، با ناراحتى و در اعتراض 
به این وضعیت در اینستاگرام نوشت: «شاید براى خیلى از شما این نقش تجسم شیطان 
باشد اما براى من تجسمى از رنج و درد بود از اینکه با ادبیاتى توهین آمیز برایم مى نویسید  
هم خوشحال مى شوم چون مى پندارم حتماً آنقدر واقعى بودم که پذیرفتید و هم مى رنجم 
که ندانستید ایفاى این نقش یعنى لطمه اى عظیم بر روح و جسمم و در نهایت سپاسگزارم 

که با وجود تمام انتقادات بجا و نابجا ما را دنبال مى کنید.»/2815

یکتا ناصر: از توهین ها خوشحال مى شوم
آلبوم موسیقى «جهان گذران» با آهنگسازى پشنگ کامکار و با صداى ساالر عقیلى 
منتشر شد. آلبوم «جهان گذران» براساس اشعارى از باباطاهر و خیام ساخته شده است. 
این اثر در مایه افشارى و به شیوه موسیقى سنتى نوشته و در سال هاى اخیر ضبط شده 
است. پشــنگ کامکار در توضیحاتى درباره این آلبوم گفته است: «چندى یپش گروه 
"ژاو" به من پیشنهاد داد که در زمینه موسیقى سنتى ایران آثارى را بسازم. از بچگى به 
باباطاهر و خیام عالقه مند بودم. به همین دلیل روى اشعار این دو شاعر آثارى را ساختم. 
با گروه تصمیم گرفتیم که تمام درآمد این اثر را به کودکان نیازمند بدهیم. ناگفته نماند 
که سیاوش کامکار در ضبط این اثر خیلى زحمت کشــید. میکس این اثر هم برعهده  

رامین پیر بوده است...» 

آلبوم ساالر عقیلى و کامکار به بازار آمد

هایده حائرى درباره دلیل کم کارى خود در عرصه بازیگرى گفت: اگر 
بگویم به دلیل بیمارى کرونا کم کار مى کنم بهانه است زیرا به واقع 
دلیل اصلى کم کارى من وضعیت فعلى ســینما و انتخاب بازیگران 
اســت، من نمى توانم در شرایط فعلى سینماى کشــور بازى کنم، 
مشکالت عرصه سینما بسیار ریشه  اى و فراتر از کالمى کوتاه است. 
بازیگر فیلم ســینمایى «زبان مادرى» درباره غیبت خود در عرصه 
بازیگرى اظهار کرد: بسیارى از بازیگران پرکار امروز سینما شاگردان 
من بوده اند، من مى دانم که آنها بازیگران  قدرتمندى نیســتند اما 
سیستم ســرمایه دارى به نوعى پیش رفته که همه نقش ها به آنها 
مى رسد. البته بازیگران پرکار امروز سینما بدانند که روزى به وضعیت 
ما دچار مى شــوند و این قدرت همیشگى نیســت. متأسفانه حرفه 
بازیگرى همینگونه اســت و بازیگر به راحتى و ســرعت فراموش 

مى شود. 
وى درباره خبر ابتالى خــود به بیمارى ســرطان اذعان کرد: من 
سال ها پیش دچار بیمارى سرطان شــدم، آن زمان مى خواستم بنا 
به وظیفه هنرمند که فرهنگسازى است، با اعالم بیمارى خودم این 
فرهنگ را بسازم که سرطان اتفاق ترسناکى نیست و مى توان از پس 
آن برآمد اما متأسفم که اعالم این بیمارى باعث ایجاد شایعه هاى 
فراوانى براى من شد، بسیارى گفتند که حائرى زمینگیر شده و دیگر 
نمى تواند کار کند اما اینگونه نبود. در این بین برخى کارگردانان بنا 

به همین شایعه و بیمارى من را کنار گذاشتند.
این بازیگر پیشکسوت ســینما و تئاتر ادامه داد: همه این حواشى از 
فضاى مجازى به وجود آمد، من از فضاى مجازى متنفرم زیرا تمامًا 
به حواشى ختم مى شــود، من اهل این حواشــى نبوده و نیستم، از 
طرفى حاضر نیستم براى دیده شدن هر کارى کنم، به برنامه هاى 
شام درست کردن و مهمانى بروم، من به هیچ وجه متوجه نمى شوم 
که چرا برخى برنامه هاى کپى شده درست مى کنند و چرا برخى از 

بازیگران در این برنامه ها حضور پیدا مى کنند. 
حائرى درباره حضور تکرارى بازیگران در ســینما اظهار کرد: ما هر 
ساله تعداد زیادى تئاتر روى صحنه داریم، بازیگران بى نظیرى روى 
صحنه تئاتر مى روند اما هیچوقت از آنها اســتفاده نمى شود، چرا تا 
این حد بى عدالتى وجود دارد، من نمى دانــم که کارگردانان از این 
تعداد بازیگر تکرارى خسته نمى شوند، به کارگردانان مى گویم که 
شاید خودشان خسته نشــوند اما مخاطب از این همه کلیشه خسته 

شده است.
وى در همین راســتا تأکید کرد: ما در ســال هاى گذشته در آثارى 
مثل «پدرساالر» و یا سایر آثار ســینما و تلویزیون بازیگران خوب 
و متنوعى مى دیدیم، من نمــى دانم چه زمانى ایــن قانون وضع 
شــد که باید همه بازیگران ســینما زیبا و خوشــگل باشند؟ بدون 
اینکه بخواهم به بازیگران امروز  اســائه ادب کنــم باید بگویم که 
امروز بازیگر وجود ندارد، اینها بازیگر نیســتند، بازیگر یعنى امثال 
علــى نصیریــان و محمدعلى کشــاورز، بازیگران امــروز مانکن

 شده اند./2817

هایده حائرى: بازیگران امروز 
مانکن شده اند
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خبرگزارى «میزان» نوشت: شنیده ها حاکى از آن است که 
هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن نقشى در تعیین سرمربى جدید 

این تیم نداشته است.
هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن اصفهان بعــد از برگزارى 
جلساتى به همراه مســئوالنى از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى در نهایت رحمان رضایى، بازیکن اسبق تیم ملى را 

به عنوان سرمربى جدید این تیم معرفى کرد.
با این حال، شایعاتى مطرح شده مبنى بر اینکه رضایى جزو 
گزینه هاى اصلى هیئت مدیره ذوب آهن براى سرمربیگرى 
این تیم نبود و این انتخاب با نظر وزارت کار صورت گرفته 
است. اگر این شایعه واقعیت داشــته باشد، مى توان نتیجه 
گرفت که قدرت مدیریت باشگاه ذوب آهن تا چه حد کاهش 
پیدا کرده که آنها سرمربى تیمشان را انتخاب نکردند وگرنه 

در اینکه رضایى دانش فنى کافى دارد، شکى نیست.
با توجه بــه اینکه تیم فوتبال ذوب آهــن در نقل وانتقاالت 
بازیکنــان باارزشــى را از دســت داده و از طرفى وضعیت 
مدیرعاملى و حتى هیئت مدیره این باشگاه هنوز مشخص 
نیست، انتخاب سرمربى براى این تیم، اقدام مهمى بود که 
در نهایت انجام شد تا وضعیت این تیم سروسامانى بگیرد، 
اما اینکه گفته مى شود هیئت مدیره ذوب آهن در این انتخاب 
هیچ نقشى نداشته، حس منفعل بودن مدیران باشگاه را به 

هوادار القا مى کند که این نکته جاى تأ مل دارد.

ادعاى یک خبرگزارى

رحمان را 
وزارت کار 

انتخاب 
کرده است

محرم با تمدید سجامحرم با تمدید سجاد استارت زد
سجاد شهباززاده که قصد جدایى از باشگاه سپاهان را داشت، قرارداد 

خود را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.
شهباززاده در ابتداى لیگ هجدهم یکى از خریدهاى امیرقلعه نویى 
بود و طى این دو ســال همواره بازیکنى ثابت در ترکیب سپاهان 

بوده است.
با خروج امیرقلعه نویى و پایان قرارداد شهباززاده شاید این تصور 
ایجاد شده بود که این بازیکن قطعاً یکى از بازیکنانى خواهد بود 
که از جمع طالیى پوشان جدا خواهد شد ولى سرمربى جدید 

سپاهان اجازه این کار را نداد.
البته مهاجم شماره 9 ســپاهان قصد جدایى داشت 
و با چند تیم لیگ برتــرى از جمله تراکتور براى 
عقد قرارداد رســمى مذاکره کــرده بود که 
صحبت هاى محرم نویدکیا، سرمربى 
تیم فوتبال سپاهان او را راضى 

کرد.بــه مانــدن 
طى  دو ســال اخیر در چهار پست شــهباززاده 

وینگر راســت، وینگــر چپ و هافبــک هجومــى، 
ســپاهان بازى کرده و این موضوع مهاجــم هــدف براى 

مى تواند دست محرم را براى اســتفاده از این بازیکن در بازى هاى 
آسیایى بازتر کند.

شیوع ویروس کرونا و تأخیر بســیار زیادى که در لیگ هاى مختلف 
دنیا و به خصوص ایران داشتیم، سبب شده تا باشگاه ها سعى کنند با 
کمترین تغییرات و حفظ نفرات فصل گذشته به مسابقات لیگ بیستم 

وارد شوند.
سپاهان تاکنون دانیال اسماعیلى فر و محمد نژادمهدى را به عنوان 
دو بازیکن تازه وارد به تیمش اضافه کرده است و حاال محرم نویدکیا 
که پیش از فرا رسیدن بازى هاى آسیایى فرصتى براى آماده سازى 
تیم نصیب او نشده،  باید رفته رفته به فکر نهایى کردن لیست تیمش 
براى لیگ بیستم هم باشد؛ موضوع مهمى که با حفظ شهباززاده کلید 

خورده است.

 یک سایت یونانى دلیل تأخیر در پیوستن احسان حاج صفى ملى پوش فوتبال ایران به تیم آریس را فاش کرد.
این سایت اعالم کرد تأخیر در پیشــرفت مذاکرات و امضاى قرارداد حاج صفى با تیم آریس به این دلیل است که 
باشگاه تراکتور به این بازیکن بدهکار است و از پرداخت مطالبات این بازیکن خوددارى مى شود. دو طرف در حال 
تالش براى دستیابى به توافق هستند. تراکتور به حاج صفى تعهد داده بود در صورتى که پیشنهاد اروپایى داشته 

باشد او را آزاد خواهد کرد ولى انتقال او به تیم آریس هنوز نهایى نشده است.
طبق ادعاى این سایت، اطرافیان حاج صفى و ایجنت این بازیکن خوشبین هستند که این پروسه روند خود 
را طى خواهد کرد ولى واقعیت این است که حتى اگر حاج صفى آزاد شود و به تیم آریس بیاید، حضور او در 
مرحله مقدماتى لیگ اروپا زیر سئوال مى رود چون فرصت چندانى براى ارسال اسامى تیم باقى نمانده 

است.

تراکتور چوب الى چرخ احسان مى گذارد

مدیران باشــگاه ذوب آهن در سفرى که به 
تهران داشــتند نتوانســتند بازیکن جدیدى 
را به خدمت بگیرند و دســت خالى تهران را 

ترك کردند.
 رحمان رضایى، سرمربى تیم ذوب آهن براى 
حضور در لیگ بیستم، لیست بازیکنان مورد 
نظرش را به مدیران باشــگاه ارائه کرد تا آنها 
براى جذب این نفرات و تقویت تیم اقدام کنند. 
با اینکه جواد محمدى و احمد جمشیدى عضو 
هیئت مدیره و سرپرســت باشگاه ذوب آهن 
در تهران بودند، اما بــدون جذب بازیکنى به 

اصفهان بازگشتند.
مدیران باشــگاه ذوب آهن که منظورى دو 
گانه از سفر به تهران داشــتند، تنها توانستند 
به امور مربوط به ســفر به کشور سوییس که 
در پیش دارند رســیدگى کنند و بدون جذب 
بازیکن به اصفهان بازگشتند. این سفر براى 
حضــور در دادگاه عالــى ورزش و پیگیرى 
پرونــده شــکایت از رضا شــکارى در پیش

 است.
ذوب آهنى ها تاکنــون بازیکنان تأثیرگذارى 
مثل دانیال اســماعیلى فر، احســان پهلوان، 
هادى محمدى و محمد نژادمهدى را  از دست 
داده اند و در مقابل هنوز هیچ بازیکنى را جذب 

نکرده اند.
سبزپوشــان اصفهــان فصــل گذشــته را 
با قرار گرفتــن در رتبه دوازدهــم جدول به 
پایان رســاندند و در صورتى که بخواهند به 
روزهاى اوج بازگردند ناچار هســتند نه تنها 
جاى بازیکنان مهمى که از دســت داده اند را 
پر کنند، بلکه باید بازیکنان با کیفیت دیگرى 
هم به خدمــت بگیرند که هنــوز این اتفاق 

نیا فتاده است. 

بازگشت 
با دست هاى خالى 

از تهران

در شرایطى که پرسپولیس و سپاهان مایل به جذب شهاب زاهدى بودند، باشگاه المپیک 
دونتسک با این انتقال مخالفت کرد.

 شهاب زاهدى که فصل گذشته لیگ اوکراین را با ثبت ده گل با پیراهن المپیک 
دونتســک خاتمه داده بود، براى نقل و انتقاالت تابستانى فوتبال ایران یک 
شکار بزرگ محسوب مى شد و به همین منظور نیز دو باشگاه پرسپولیس و 

سپاهان را خواهان خود مى دید.
باشگاه المپیک دونتسک اما در پاسخ به نامه درخواست این دو باشگاه مبلغ 
500 هزار دالر براى صدور رضایتنامه مهاجم ایرانى اش خواســته بود که 

مبلغى دور از دسترس براى باشگاه هاى ایرانى محسوب مى شد.
 شــهاب زاهدى که خودش نیز تمایل به این انتقال داشت در مذاکره مستقیم 
با باشگاهش خواهان تخفیف به باشگاه پرسپولیس در این زمینه شد که المپیک 
دونتسک پاسخ داد در نهایت قادر خواهد بود با مبلغ 400 هزار دالر با این انتقال موافقت 
کند. با اصرار زاهدى براى این انتقال باشگاه المپیک از درخواست 250 هزار دالرى دیناموکیف 
اوکراین براى این بازیکن که با مخالفت باشگاه همراه شده بود رونمایى کرد تا مشخص کند به هیچ عنوان راضى به انتقال با مبلغى 

کمتر از 400 هزار دالر نخواهد بود.
این در حالى است که باشگاه سپاهان به دنبال دریافت رضایتنامه با عدد 200 هزار دالر و پرسپولیس نیز با صد هزار دالر بودند.

به این ترتیب شهاب زاهدى یک  فصل دیگر در  این باشگاه به حضور خود ادامه خواهد داد.

صبح دیروز جانشین مجتبى حسینى، سرمربى فصل گذشته مس کرمان معرفى شد و 
در فصل آینده رضا مهاجرى براى رساندن مس به لیگ برتر تالش خواهد کرد.

 بســیارى از کارشناســان و اهالى فوتبال که رقابت  هاى لیــگ یک را دنبال 
مى کردند، از نمایش فنى تیم مجتبى حسینى تمجید مى کنند و علیرغم اینکه 
مسى ها به لیگ برتر نرسیدند، تیم مس یکى از شایسته ترین تیم هاى  این 

مسابقات بود.
روابط عمومى باشگاه مس کرمان پس از انتخاب محمدرضا مهاجرى به 
عنوان جانشین مجتبى حســینى، این متن را براى تشکر از سرمربى فصل 
گذشته اش منتشر کرده است:  مجتبى حسینى که فصل قبل تیمى به نسبت 
موفق تر از سال هاى قبل براى مس کرمان تشکیل داد، با همه خاطرات خوب 
و بد خود در سال قبل در کرمان به همراه تیم مس، با جدایى از این تیم، هدایت تیم 
نفت مسجد سلیمان در رقابت هاى لیگ برتر را برعهده گرفت. حسینى پیش از اتمام 
بازى هاى فصل قبل تأکید کرده بود که در فصل جدید رقابــت ها در لیگ یک حضور نخواهد 

داشت و در لیگ برتر مربیگرى خواهد کرد.
پیش از اعالم نام محمدرضا مهاجرى به عنوان سرمربى تیم فوتبال مس کرمان، مجتبى حسینى مقصد بعدى خود را انتخاب کرده 
بود و سال آینده هدایت نفت مسجد سلیمان را عهده دار خواهد بود. این مربى که سابقه کسب عنوان چهارمى لیگ شانزدهم و حضور 

در رقابت هاى آسیایى را نیز به همراه ذوب آهن دارد، حاال پس از وقفه اى نه چندان طوالنى مدت دوباره به لیگ برتر بازگشته است. 
تیم فوتبال مس کرمان در هفته پایانى رقابت هاى لیگ یک، به دلیل یک گل کمتر نسبت به تیم آلومینیوم اراك از صعود به لیگ برتر 
بازماند تا مجتبى حسینى که طى دو سال براى لیگ برترى کردن تیم هایش شانس هم با او یار نبود، پس از دو فصل حضور در مسابقات 

لیگ یک و هدایت تیم هاى گل ریحان البرز و مس کرمان، تصمیم به جدایى و بازگشت به لیگ برتر بگیرد.

سرانجام تکلیف نیمکت سرمربیگرى تیم نود ارومیه مشخص شد و این تیم رسماً فعالیت 
خود را براى حضور در فصل جدید رقابت هاى لیگ دسته اول آغاز کرد.

تیم فوتبال نود ارومیه که فصل گذشته از شانس هاى صعود به لیگ برتر بود و در 
اواسط فصل وحید بیاتلو به دلیل مشکالت مالى از این تیم جدا شد، نتوانست 
جواز حضور در لیگ بیســتم را پیدا کند و مسئوالن نود در تالش هستند تا 
مأموریت نیمه تمام خود را در فصل پیش روى لیگ دسته اول به اتمام رسانند. 
آنها در گام نخست تکلیف سکاندار نیمکت خود را مشخص کردند و پژواك 

کرم پور به عنوان سرمربى جدید نود ارومیه معرفى شد. 
کرم پور در تیم لیگ دویى کاسپین قزوین ســابقه مربیگرى دارد و از هفته 
دوازدهم مسئولیت این تیم را برعهده گرفت، کاسپین در حالى که تا قبل از آن 
در انتهاى جدول قرار داشت اما با حضور کرم پور کاسپین در هفته هاى پایانى لیگ 

2 حتى مدعى صعود هم شده بود.
وى مربى اسبق باشگاه وردربرمن آلمان و تیم ملى جوانان ایران است که اکنون با امضاى قراردادى 
دو ساله هدایت تیم نود ارومیه در لیگ دسته یک فوتبال ایران را برعهده گرفته است؛ این مربى ایرانى که مربیگرى خود 
را از آلمان شروع کرده و جزو مربیان جوان فوتبال اروپاست، آنالیزور فدراسیون فوتبال ایران در جام جهانى 2014 برزیل بوده است و 

سابقه فعالیت در نفت و راه آهن تهران، سپاهان اصفهان، تیم ملى جوانان و تیم هاى اروپایى را در کارنامه خود دارد.
گفتنى است وى هم اکنون ساکن هامبورگ آلمان است و به  زودى براى شروع تمرینات پیش فصل وارد ایران خواهد شد.

مهاجم نیجریه اى پرسپولیس به حضور خود در این تیم پایان داد.
 کریستین اوساگوآنا، مهاجم ســابق ذوب آهن که در نیم فصل با نظر یحیى گل 
محمدى به این تیم پیوسته بود، بعد از اینکه نتوانست از نظر فنى شرایط خوبى 
را در جمع سرخپوشان پشت سر بگذارد، در لیست این تیم براى فصل جدید 

قرار نگرفت و قراردادش طبق توافق طرفین فسخ شد.
اوســاگوآنا که ماحصل حضورش در پرســپولیس یک پاس گل در دربى 
برگشــت و یک گل در دیدار پایانى فصل نوزدهم برابر ذوب آهن بود، در 
شرایطى که گفته مى شود پیشنهاد حضور در لیگ عراق را در دست دارد، 
از پرسپولیس جدا شد تا سومین خروجى این تیم بعد از مهدى ترابى و على 

علیپور لقب گیرد.
کریســتین اوســاگوآنا پس از حضور در باشگاه پرســپولیس و توافق با مهدى 
رســول پناه، قراردادش را فسخ کرد و در جریان توافق با باشــگاه، مقرر شد باقیمانده 

مطالبات خود را در آینده اى نزدیک دریافت کند.
باشگاه پرسپولیس هم براى تسهیل  کار به منظور پیوســتن وى به تیم آینده اش، براى صدور ITC قول همکارى

 داد.

مانع بزرگ براى سپاهانى شدن زاهدى

دلش لیگ برتر را مى خواست!

از وردربرمن تا نود ارومیه!

اعجوبه با پرسپولیس فسخ کرد!
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)                                                       
شــماره آگهى: 139903902121000022 تاریخ آگهى:1399/06/03 شماره پرونده: 
139804002121000651 آگهــى مزایده امــوال غیرمنقول پرونده اجرایى کالســه 
9800892- تمامت سى سهم مشاع از ســه هزار و هفتصد و هشتاد و شش سهم عرصه 
اعیان ششــدانگ پالك ثبتى 133 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان به 
آدرس خمینى شهر خیابان امیرکبیر کوچه شماره 62 که حسب نامه شماره 1399/4/2- 
139985602006002526 ثبت اسناد خمینى شهر تمامت سى سهم مشاع از سه هزار و 
هفتصد و هشتاد و شش سهم عرصه و اعیان ششدانگ پالك مذکور به نام یداله جعفرى 
فرزند صفرعلى ذیل دفتر الکترونیکى 139820302006009008 ثبت و سند صادر گردیده 
و محدود است: شماال: در دو قسمت اول خط فرضى است بطول (18) هجده متر به میله 
یک که کنار جاده صحرایى نصب شده از میله دوکه کنار جاده قنات رنان است نصب شده 
(فاصل چاههاى قنات رنان است) دوم خط فرضى است بطول (419) چهارصد و نوزده متر 
به میله دو الى میله سه که از کنار جاده مزبور نصب شده (فاصل چاههاى قنات رنان است) 
شرقا: در هشت قسمت اول خط فرضى است بطول (75) هفتاد و پنج متر به از میله سه الى 
میله چهار دوم خط فرضى است بطول (24) بیست و چهار متر به از میله چهار الى میله پنج 
سوم خط فرضى است بطول (63) شصت و سه متر به از میله پنج الى میله شش چهارم خط 
فرضى است بطول (39) سى و نه متر به از میله شش الى میله هفت پنجم خط فرضى است 
بطول (21/50) بیست و یک متر و پنجاه ســانتیمتر به از میله هفت الى میله هشت ششم 
خط فرضى است بطول (39) ســى و نه متر به از میله هشت الى میله نه هفتم خط فرضى 
است بطول (53) پنجاه و ســه متر به از میله  نه الى میله ده که کنار جوى صحرایى نصب 
شده است. هشتم خط فرضى است بطول (83) هشتاد و سه متر به از میله ده الى میله یازده 
که کنار جاده و جوى صحرایى نصب شده است. جنوبا: خط فرضى است بطول (368/00) 
سیصد و شصت و هشــت متر به از میله یازده الى دوازده که کنار جوى مزبور و جاده است 
صحرایى نصب شده است غربا: خط فرضى است (غیرمســتقیم) بطول (308) سیصد و 
هشت متر به از میله دوازده الى میله بیســت حدود اول تکمیل مى نماید. حقوق ارتفاقى 
آن شــامل: جاده عمومى صحرا که براى باغ مزبور میگردد و مزرعه باغ میرهرستان و با 
حق الشرب طبق قانون ملى شدن آبها و بانضمام اشجار مغروسه. که طبق نظر کارشناس 
مقدار سى سهم مشاع از سه هزار و هفتصد و هشتاد و شش سهم عرصه و اعیان ششدانگ 
ملکى بدهکار از پالك فوق الذکر به مساحت حدود 750 مترمربع به صورت باغ محصور 
و چهار دیوارى مشجر با انواع درختان مثمر فاقد انشعابات شهرى و داراى یک باب اتاق 
در ضلع شمالى به مســاحت 40 مترمربع با حدود اربعه شمال به باغ حاج اسماعیل جنوب 
به باغ محمد شرق به جاده خاکى باغ امیر و غرب به جوى و گل انداز صحرایى به مساحت 
750 مترمربع مى باشــد که میزان مالکیت یداله جعفرى فرزند صفرعلى از پالك مذکور 
که قبًال در مقابل طلب مهرى ابراهیمى و نیم عشر اجرایى متعلقه موضوع پرونده اجرایى 
کالسه 9800892 بازداشت گردیده و به موجب گزارش کارشــناس به مبلغ سه میلیارد 
ریال (3/000/000/000 ریال) ارزیابى شده است که پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز 
سه شــنبه مورخ 99/7/8 در محل واحد اجراى اسناد رسمى خمینى شهر از طریق مزایده 
حضورى به فروش مى رسد الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق و 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 و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 

و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده 
روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت مى باشد برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت 
تودیع؛ در غیر اینصورت مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد 
و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. تاریخ انتشار: 99/6/19 م 
الف:  961766 هاجر حاجى حیدرى- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى خمینى شهر/6/118

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008002086 تاریخ ارسال نامه: 1399/06/16 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 783 فرعى از 21- 
اصلى بخش یک که طبق دفتر الکترونیکى شــماره 139720302008009688- بنام 
جهان کاویانى ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى 
به شماره وارده: 139921702008009569- 99/6/16 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شــهود آن ذیل شــماره: 94805- 99/6/16 به گواهى دفترخانه چهار 
شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 975977 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/6/150
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008002085 تاریخ ارسال نامه: 1399/06/16 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت 9 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره: 96 فرعى از 2- اصلى 
بخش یک که در دفتر 6 صفحه 367 بنام خانم گلناز ملکى ثبت و ســند صادر و تســلیم 
گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى وارده به شماره: 139921702008009053- 
99/6/5 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 95217- 
99/6/4 به گواهى دفترخانه سه شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به 
علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را 
نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 975980 سید اسداله 
موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/6/151

مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى )
شــماره آگهى : 139903902133000004 شماره پرونده: 139504001014003029 

آگهى مزایــده پرونده اجرایــى شــماره 139504001014003029 (شــماره بایگانى 
9600235) تمامت چهل و شش حبه و شصت و هفت صدم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ پالك به شمار هفت هزار و سیصد و ســى و پنج فرعى از هشتاد و هفت اصلى 
واقع در بخش12 ثبت اصفهان بانضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و شــرعیه به آدرس : 
یزدانشهر بلوار مطهرى نگارستان سوم پالك 32 کد پستى 8519686893 ملکى خانم 
فریبا گرزین مطاعى فرزند بخشعلى که ســند مالکیت به شماره چاپى 477240 سرى د 
سال 94 با شــماره دفتر الکترونیکى 139520302030008637 ثبت و صادر شده است 
به مساحت دویست و چهل متر و سى و هفت ســانتى مربع محدود است به شماًال : درب 
و دیواریست بطول هشت متر و هشتاد و نه ســانتیمتر به خیابان شرقًا : دیوار بدیوار بطول 
بیست و چهار متر و هشتاد و هفت ســانتیمتر به باقیمانده هشتاد و هفت اصلى جنوبًا : در 
دو قسمت اول دیوار بدیوار بطول شش متر و نود و هفت ســانتیمتر به باقیمانده هشتاد و 
هفت اصلى دوم دیوار  بدیوار بطول هشت متر و شش سانتیمتر به باقیمانده هشتاد و هفت 
اصلى غربًا در شش قسمت که قسمت دوم آن شمالى است  اول درب و دیوار بطول سه متر 
و چهار سانتى متر به خیابان دوم دیوار مشــترك بطول شش متر و بیست و دو سانتى متر 
به باقیمانده هشتاد و هفت اصلى سوم دیوار مشترك بطول یازده متر و هفتاد سانتیمتر به 
باقیمانده هشتاد و هفت اصلى چهارم دیوار به دیوار به طول سه متر و چهل و نه سانتیمتر به 
باقیمانده هشتاد و هفت اصلى پنجم دیوار مشترك بطول دو متر و هشتاد و چهار سانتیمتر 
به باقیمانده هشتاد و هفت اصلى ششــم دیوار مشترك بطول سه متر و چهل سانتیمتر به 
باقیمانده هشــتاد و هفت اصلى و حقوق ارتفاقى ندارد . که طبق نظر کارشناسى رسمى 
دادگسترى محل داراى عرصه حدودا به مســاحت 240 متر مربع ، زیر زمین مسکونى به 
مســاحت 85 متر مربع با مصالح : دیوارهاى آجرى باربر ، سقف تیر آهن (طاق ضربى) و 
قسمتى تیرچه و بلوك ، بدنه اندود گچ و ســرامیک ، آشپزخانه و سرویسها کاشى کارى ، 
کابینت فلزى ، درب و پنجره هاى خارجى آلومینیومى ، کــف موزائیک ، دربهاى داخلى 
چوبى داراى انشعاب گاز، آب مشترك ، طبقه همکف مسکونى به مساحت 157 متر مربع 
با مصالح : دیوارهاى آجرى باربر ، سقف تیر آهن (طاق ضربى) بدنه اندود و گچ و سرامیک 
، آشپزخانه و سرویسها کاشى کارى کابینت MDF درب و پنجره هاى خارجى آلومینیوم 
، کف موزائیک و سرامیک ، دربهاى داخلى چوبى داراى انشعابات گاز، برق و آب مشترك 
، طبقه اول مسکونى به مساحت 157 متر مربع با مصالح : دیوارهاى آجرى باربر، سقف تیر 
آهن( طاق ضربى) بدنه اندود گچ و سرامیک ، آشپزخانه و سرویسها کاشى کارى ، کابینت 
فلزى ، درب و پنجره هاى خارجى فلزى ، کف موزائیک و سرامیک ، دربهاى داخلى چوبى 
داراى انشعابات گاز برق و آب مشترك ، طبقه دوم مسکونى به مساحت 157 متر مربع با 
مصالح :دیوارهاى آجرى باربر ، سقف تیر آهن   (طاق ضربى) بدنه اندود و گچ و سرامیک 
آشپزخانه و سرویسها کاشى کارى کابینت فلزى درب و پنجره هاى خارجى فلزى ، کف 
موزائیک و سرامیک ، دربهاى داخلى چوبى داراى انشــعابات گاز ، برق  و آب مشترك ، 
طبقه دوم مسکونى به مســاحت 157 متر مربع با مصالح : دیوارهاى آجرى باربر ، سقف 
تیر آهن (طاق ضربى ) بدنه اندود گچ و سرامیک ، آشــپزخانه و سرویسها کاشى کارى ، 
کابینت MDF ، درب و پنجره هاى خارجى آلومینیوم ، کف ســرامیک ، دربهاى داخلى 
چوبى داراى انشعابات گاز ، برق و آب مشترك ، انبارى به مساحت 10 متر مربع با سقف آال 
چیقى (فلزى) و نماى خارجى آجرنما ، سرامیک مى باشد . در ضلع جنوب پالك ، پارکینگ 
و ورودى واحدها به مســاحت 62 متر مربع با مصالح : دیوارهاى آجرى باربر و ستونهاى 
بتنى ، سقف تیرچه و بلوك ، بدنه سرامیک ، طبقه اول مسکونى به مساحت 62 متر مربع با 
مصالح : دیوارهاى آجرى باربر ، سقف تیرچه و بلوك ، بدنه اندود گچ و سرامیک ، آشپزخانه 

و سرویسها کاشى کارى ، کابینت فلزى ، درب و پنجره هاى خارجى فلزى ، کف سرامیک 
،دربهاى داخلى چوبى داراى انشــعابات گاز ، برق  و آب مى باشد ، طبقه دوم مسکونى به 
مســاحت 62 متر مربع با مصالح دیوارهاى آجرى باربر ، سقف تیرچه و بلوك ، بدنه اندود 
گچ و سرامیک ، آشپزخانه و سرویسها کاشــى کارى ، کابینت فلزى ، درب و پنجره هاى 
خارجى فلزى ، کف سرامیک ، دربهاى داخلى چوبى داراى انشعابات گاز ، برق و آب ، طبقه 
سوم مسکونى به مســاحت 62 متر مربع با مصالح دیوارهاى آجرى باربر ، سقف آالچیقى 
و p.v.c  بدنه اندود گچ و سرامیک ، آشپزخانه و سرویسها کاشى کارى ، کابینت فلزى ، 
درب و پنجره هاى خارجى فلزى ، کف سرامیک ، دربهاى داخلى چوبى داراى ، انشعابات 
گاز ، برق  و آب ، نماى خارجى سرامیک مى باشد. به موجب چک شماره 16632379 مورخ 
94/11/25 بانک سامان شعبه میدان نبوت به مبلغ پنجاه میلیارد ریال در قبال اصل طلب 
شرکت فوالد اکسین خوزستان و نیمعشراجرائى متعلقه بازداشت گردید از ساعت 9 صبح 
تا 12 روز چهارشنبه مورخ 1399/07/2 در محل واحد اجراى ثبت اسناد رسمى نجف آباد 
واقع در خیابان منتظرى شمالى ســوم به مزایده گذارده مى شود. . مزایده از مبلغ پایه پنج 
میلیارد و پانصد و نه میلیون و ششصد و پنجاه دو هزار و هفتصد و پنجاه و یک ریال قیمت 
ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود . الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق 
،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك ومصرف 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 باشــد 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 چاپ نجف آباد مورخ 99/06/19 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى 
در وجه اداره ثبت اسناد و امالك بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسایى معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت 
مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
به حساب خزانه واریز خواهد شد . م الف : 978990  اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد از 

طرف محمود صالحى/6/155
اخطار اجرائى

به موجب راى شماره 297  تاریخ 92/8/11 حوزه 9 شوراى حل اختالف شهرستان خمینى 
شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه شهناز داودى نام پدر: مصطفى به نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به:  حضور در دفترخانه و انتقال سند خودرو پژو 206 به شماره انتظامى 
13- 866 ج 32 و پرداخت یکصد هزار ریال هزینه دادرســى در حق محکوم له محســن 
صابرى نام پدر: هاشم شغل: کارمند دانشگاه به نشــانى: درچه - خ شهید بهشتى - کوچه 
شــهید على جزینى - پالك 8 و همچنین پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال بابت نیم عشر 
اجرایى در حق صندوق دولت.ماده 34 قانون اجراى احــکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه اجرا شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور 
صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید. م 

الف:942877 شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر/5/215

آگهى تغییرات
 شــرکت توان نیرو فرزاد سهامى خاص به شــماره ثبت 710 و شناسه ملى 
10260129437 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت به آدرس استان 
اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله 
ارغوان ، کوچه ارغوان 5 ، کوچه شماره 313 ، پالك 0 ، طبقه همکف به کدپستى 
8418134771 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (974821)

آگهى تغییرات
شــرکت پویش تراش سپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 22045 و شناســه ملى 
10260428800 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/04/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - ســیداکبر حســینى 
به کدملــى 1290152721 بســمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره ، سیدمســعود حسینى به کدملى 
1292311282 بسمت رئیس هیئت مدیره ، فاطمه 
حســینى به کدملى 1290198101 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - رســول موجــودى رنانى بــه کدملى 
1290744221 و شــیرین خســرو زاده به کدملى 
1286123925 بترتیب بســمت بــازرس اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
استفاده از حسابهاى جارى و ثابت در بانکها با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شــرکت معتبر است یا با 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد و همچنین کلیه اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً 
و با مهر شرکت معتبر است. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(974805)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى دانه زرین نقش جهان 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
26999 و شناسه ملى 10260477306 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مــورخ 1399/04/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : آذر فریــدون به کدملى 
1284475557 و اصغــر کلى فروش به 
کدملى 1284377423 و امید کلى فروش 
به کدملــى 1280359587 و اردوان کلى 
فروش به کدملى 1289248680 و ارسالن 
کلى فروش به کدملــى 1292781343 
بعنوان اعضاى اصلى هیــات مدیره براى 
مدت دوســال انتخاب گردیدند. علیرضا 
مشایخ به کدملى 1286360536 و جواد 
شانه ساززاده به کدملى 1285433645 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (974809)

آگهى تغییرات
شــرکت توان نیــرو فرزاد ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 710 و شناســه 
ملــى 10260129437 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1399/05/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - زیبا کریمى 
آرپناهى به کدملــى 1971934119، 
پنجعلــى صیفورى آرپناهــى به کدملى 
5559021040 و على صیفورى آرپناهى 
بــه کدملــى 5558817933 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - جواد صیفورى 
آرپناهى به کدملــى 1960314440 و 
مرجان صیفــورى آرپناهى بــه کدملى 
1960382535 بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یک سال 
انتخاب شــدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(974814)

آگهى تغییرات
شــرکت توان نیــرو فرزاد ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 710 و شناسه 
ملــى 10260129437 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - زیبا کریمى آرپناهى به شماره 
ملــى 1971934119 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره، علــى صیفورى آرپناهى 
به شماره ملى 5558817933 بعنوان 
مدیرعامل و پنجعلى صیفورى آرپناهى 
به شماره ملى 5559021040 بعنوان 
نایب رئیس هیئــت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - کلیه اوراق 
و اســناد مالى و تعهدات شــرکت با 
امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى خمینى شهر (974815)

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى سامان تجارت بارمان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 60254 
و شناســه ملــى 14007515283 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1399/04/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : حامد زرگر باب الدشتى به 
کدملى 0069074771 و فروغ مدرس 
فتحى بــه کدملــى 1286411351 و 
امیــد زرگر باب الدشــتى بــه کدملى 
1286020328 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. عباس پــور کاظمى به کدملى 
1285448774 و محمدجواد رضوانى به 
کدملى 1142368033 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(975907)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى ســامان تجارت بارمان 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
60254 و شناســه ملى 14007515283 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/18 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : حامد زرگر بــاب الدشــتى کدملى 
0069074771 بعنوان رئیس هیات مدیره 
و فروغ مدرس فتحى کدملى1286411351 
بعنوان عضو هیات مدیــره و امید زرگر باب 
الدشــتى کدملى1286020328 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیــره و عابد زرگر باب 
الدشــتى کدملى 0069233888 بسمت 
مدیرعامــل (خارج از اعضا )بــراى مدت دو 
سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره و با مهر شــرکت معتبر است . 
ضمنا مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (975913)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص مهدى تجارت فوالد بین الملل ایرانیان درتاریخ 1399/06/16 به شماره 
ثبت 65483 به شناسه ملى 14009409973 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت هاى بازرگانى اعم 
از خرید فروش و واردات و صادرات کاالهاى مجاز بازرگانى و عقد قرارداد اشــخاص حقیقى حقوقى 
داخل و خارج از کشــور و اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا 
جهت تحقق اهداف شرکت و اخذ و اعطا نمایندگى اشخاص حقیقى حقوقى داخلى و خارجى و شرکت 
در مناقصات و مزایدات داخلى و خارجى و شرکت در نمایشگاههاى داخلى و خارجى. درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى: 
استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله عباس آباد ، خیابان 
چهارباغ عباسى، کوچه فروهر [5-2] ، پالك- 39 ، مجتمع ایران زمین ، طبقه اول ، واحد 102 کدپستى 
8133633116 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شــماره 91819- 9205/30 مورخ 1399/05/30 نزد بانک ملت شــعبه دکتر 
بهشتى اصفهان با کد 91819 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره آقاى مهدى على نقیان الیادرانى به شماره ملى 1270109790 و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم زهرا مزروعى الیادرانى به شماره ملى 
1280290528 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محسن على نقیان الیادرانى به 
شماره ملى 1285115902 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 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 بازرسان آقاى محمد تسلیمى به شماره ملى 1282410776 به سمت 
بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى علیرضا چگونیان به شماره ملى 1292279982 به سمت 
بازرس على البدل به مدت یک ســال مالى روزنامه کثیر االنتشار 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 (975911)

تاسیس
شرکت سهامى خاص گروه مهندسین پرمون سازه سپاهان درتاریخ 1399/06/15 به شماره ثبت 65478 به شناسه 
ملى 14009408419 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت :اجراى پروژه هاى ابنیه ، آپارتمان سازى ، شهرك سازى و کلیه کارهاى ساختمانى ، راه سازى شامل 
آسفالت راه و باند فرودگاه ، خاکبردارى و خاکریزى ، سد و بند خاکى ، فضاى سبز و محوطه سازى ، حفارى و الینینگ نونل 
و کانال آب، تیرکوبى ، طراحى و اجراى پل، تصفیه خانه آب و فاضالب ، سیستم هاى انتقال آب و فاضالب ، شبکه توزیع و 
منبع آب و پروژه هاى آب و فاضالب شهرى و روستایى ، تاسیسات و تجهیزات ، اجراى پروژه هاى نفت، گاز و پتروشیمى 
به جز اکتشاف ، استخراج و بهره بردارى شامل خط انتقال آب و نفت و گاز ، نصب علمک گاز ، تهیه و برداشت نقشه هاى 
توپو گرافى ، نظارت بر اجراى پروژه هاى عمرانى ، سند بالست و رنگ آمیزى، تامین نیروى انسانى موقت و عقد قرار داد 
با شرکت ها و اشخاص حقیقى و حقوقى شرکت در مناقصه ها و مزایده ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله احمد آباد ، کوچه شهید جعفریان [10] ، کوچه شهید محسن موذنى ، پالك- 39 ، ساختمان 
آسمان ، طبقه سوم ، واحد 6 کدپستى 8155975712 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شــماره 99/06/11/5 مورخ 1399/06/05 نزد بانک صادرات ایران شعبه میدان امام على با کد 
348 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم نفیسه خدادادى کبوتر آبادى به شماره ملى 1270398563 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على شیروانى ایچى به شماره ملى 1291474315 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى محمد خدادادى کبوتر آبادى به شماره ملى 
1293564400 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 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 
و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى عباس 
باب الخانى به شماره ملى 1291898077 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم مریم رحیمى ایچى به 
شماره ملى 1293517593 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار 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 (974838)

آگهى تغییرات
شرکت پویش تراش سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 22045 و 
شناسه ملى 10260428800 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1399/04/16 ماده 37 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید : 
صاحبان امضاى مجاز: نحوه امضاى اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها 
و بروات سفته ها و سایر اوراق تجارتى و نیز اشخاصى را که حق امضاء دارند 
هیئت مدیره تعیین خواهد نمود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (974810)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى دانه زرین نقش جهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
26999 و شناسه ملى 10260477306 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1399/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 38 اساسنامه 
بدین شرح اصالح گردید : صاحبان امضاى مجاز: نحوه امضاى اسناد و اوراق 
تعهدآور شرکت و چکها و بروات ســفته ها و سایر اوراق تجارتى و غیره و نیز 
اشخاصى را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (974807)
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به دلیل آنکه ویروس کرونا به تازگى در جهان گسترش پیدا کرده است، رفتار هاى 
این ویروس هنوز براى دانشــمندان جدید است و نادانســته هاى محققان درباره 
کووید- 19 بسیار بیشتر از دانسته هاى آنهاست. از این رو، مطالعات دانشمندان بر 
روى این همه گیرى، هر روز حقایق جدیدى از رفتار این ویروس را آشکار مى کند. 
براى مثال، دانشمندان در ابتدا تصور مى کردند فرد پس از یک بار ابتال به این ویروس، 
در مقابل ابتالى مجدد مصونیت پیدا مى کند اما گذشــت زمان نشان داد برخى از 
بیماران پس از چند ماه دوباره به این ویروس مبتال شــدند. از این رو، ابتالى مجدد 
افراد به ویروس کرونا به یکى از عوامل ایجاد نگرانى در جامعه تبدیل شده است. در 
این گزارش، دانشمندان آمریکایى به دو ســئوال رایج درباره احتمال ابتالى مجدد 

افراد به کووید- 19 پاسخ مى دهند.
1- چقدر ابتالى مجدد یک فرد به ویروس کرونا متداول است؟

پیش تر دانشمندان گمانه زنى هایى درباره احتمال ابتالى مجدد افراد به کووید -19 
مطرح کرده بودند؛ با این حال، یافته هاى اخیر در کشور هاى مختلف تأیید کرد که 
احتمال ابتالى مجدد به این ویروس وجود دارد. شواهد متقن پزشکى نشان مى دهد 
یک فرد در هنگ کنگ پس از یک بار ابتال به کرونا، دوباره به این بیمارى مبتال شده 
است. همچنین یک فرد در ایالت نوادا آمریکا پس از یک بار بیمارى و بهبودى، تست 
کرونایش مثبت اعالم شده است. حقیقت تلخ این ماجرا این است که مطالعات در 
این دو فرد نشان مى دهد آنها به دو ویروس متفاوت کرونا که شباهت ژنتیکى زیادى 
با هم داشتند، مبتال شــده اند. در واقع ویروس کرونا پس از جهش و تغییر ظاهرى 
دوباره در این افراد باعث ایجاد بیمارى شده است؛ با این حال، ما نمى توانیم تنها با 
دو مورد ابتالى مجدد درباره میزان احتمال ابتالى مجدد افراد به این ویروس اظهار 
نظر کنیم. پاسخ به این پرسش نیازمند گذشت زمان بیشــتر و بررسى دقیق رفتار 

ویروس است. 
2- آیا ابتال در بار دوم به ویروس کرونا شدیدتر یا ضعیف تر از بار نخست است؟

مطالعات دانشمندان بر روى فردى که در هنگ کنگ براى بار دوم به این ویروس 
مبتال شده است نشان داد این فرد عالیم بســیار خفیفى از بیمارى را داشته و حال 
عمومى او مساعد بوده است؛ با این حال، در دنیاى علم پزشکى شما نمى توانید نتایج 

حاصل از مطالعه یک فرد را به تمامى مردم تعمیم دهید. دانشمندان تأکید دارند به 
واقع نمى توان هیچ نتیجه گیرى روشنى از این موضوع داشت.

از طرف دیگر، شاهد آن هستیم که ویروس کرونا از فردى به فرد دیگر مى تواند 
بسیار متفاوت باشد و براساس قدرت جسمانى و سیستم ایمنى فرد، شدت 

بیمارى در افراد مختلف بسیار با یکدیگر متفاوت است؛ با وجود این، شدت 
بیمارى در ابتالى مجدد افراد به کرونا براى دانشمندان از اهمیت باالیى 

برخوردار است. 
مورد دوم در آمریکا با مورد هنگ کنگ تفاوت دارد. دانشمندان دانشگاه 
نوادا به تازگى به اولین فردى برخورد کردند که پس از یک بار ابتال به 
کرونا، دوباره به این ویروس آلوده شده است. این جوان 25 ساله در ماه 
آوریل براى نخســتین بار به کووید- 19 مبتال شد و پس از بهبودى و 

آزمایش مجدد تست کرونایش منفى اعالم شد.
این جوان 48 روز پس از ابتالى اول، دوباره به ویروس کرونا مبتال شد. 
در بار نخست، این جوان عالئم خفیفى از ابتال به کرونا را نشان داد، اما 

در بار دوم عالیم ابتالى این فرد شدیدتر بود. به دلیل جامعه آمارى پایین 
نمى توان این فرضیه را به صورت قاطع مطرح کــرد که افرادى که براى 

بار دوم به کرونا مبتال مى شوند، شــرایط بدترى خواهند داشت؛ با این حال، 
دانشمندان در حال بررسى این فرضیه هستند.

اگر عالئم کرونا در فرد پس از ابتالى دوباره تشدید شود، مانند آنچه در بیمار ایالت 
نوادا رخ داد، نشان دهنده این است که سیستم ایمنى بدن به جاى 

مبارزه درســت با عوامل بیمارى زا، شرایط مبارزه با 
ویروس در بار دوم را بدتر کرده است. این امر 

مى تواند ناشى از طوفان سیتوکین باشد. در 
طوفان ســیتوکین، سیستم ایمنى بدن 
پاسخ شدیدى به ویروس کرونا نشان 
مى دهد و این پاســخ منجر به التهاب 

و آسیب به اندام هاى بدن مى شود.

حقایقى درباره ابتالى مجدد به ویروس کرونا متخصص تغذیه، با اشاره به مصرف روزانه شیر در گروه هاى مختلف سنى، گفت: براى 
کودکان توصیه شده که روزانه حداقل دو لیوان شیر بخورند و در مورد کودکان باالى دو 
سال توصیه به مصرف شیر کم چرب و کودکان زیر دو سال طبق علم روز و نظر اسالم 

توصیه به مصرف شیر مادر شده است.
پروین میرمیران ادامه داد: تغذیه با شیر مادر مناسب ترین نوع تغذیه براى شیرخوار است. 
پس از زایمان، هیچ لحظه اى را براى شروع تغذیه با شــیر مادر نباید از دست داد. چربى 
موجود در شیر مادر از نوع چربى هایى زنجیره متوسط و بلند است که به راحتى قابل هضم 
هستند و شیر مادر حدود 4 درصد چربى دارد. در حال حاضر علم روز به این نتیجه رسیده که 

مادران در سراسر دنیا و حتى آمریکا تشویق مى شوند تا به فرزندانشان شیر خود را بدهند.
میرمیران افزود: شیر مادر براى رشد جســمى و ذهنى کودك با وجود چربى، براى رشد 
غشاهاى سلولى مؤثر است. کودکانى که شیر مادر دریافت مى کنند، در مقابل بیمارى هایى 
همچون سرطان، ام اس و ســایر بیمارى ها مقاوم هســتند، چرا که شیر مادر سرشار از 

ایمونوگلوبین هاى تقویت کننده سیستم ایمنى است.
وى در مورد کودکانى که شیر مادر نمى خورند، گفت: عدم مصرف شیر مادر نرمى استخوان 
را به دنبال دارد و در الگوهاى غذایى و راهنماهاى روزانه گفته مى شــود که نوزادان باید 

شیر مادر را دریافت کنند.
این متخصص تغذیه، درباره تأثیرگذارى مصرف شیر بر استخوان ها، اظهار کرد: افرادى که 
تا سن بلوغ شیر را تا دو لیوان در روز مصرف مى کنند، از رشد استخوانى بهترى برخوردارند. 
یعنى رشد آنها متناسب با قد و ژنتیک خانواده خواهد بود. اما افرادى که شیر کمتر مصرف 

مى کنند ممکن است از جهت قدى به حد پتانسیل نرسند.
میرمیران ادامه داد: شیر در گروه لبنیات بیشترین تأثیر را نسبت به کلسیم بر استخوان ها 
دارد. بنابراین براى جلوگیرى از نرمى استخوان در کودکان شیر را توصیه و در بزرگساالن 
براى پیشگیرى از پوکى استخوان و شکستگى هاى نواحى مختلف استخوان ناحیه دست 
و...، نیز توصیه به مصرف لبنیات به ویژه لبنیات غنى شده از ویتامین D مى شود. چون 
جذب کلسیم با ویتامین D افزایش مى یابد. بنابراین اگر کلسیم در کنار ویتامین D باشد 
جذب آن بهتر است و از پوکى استخوان پیشــگیرى مى کند. براى همین به افراد مسن 
توصیه مى شود یک تا دو لیوان شیر به طور روزانه به منظور جلوگیرى از پوکى استخوان 

مصرف کنند.

کودکان چند لیوان شیر بخورند؟

مامى مردم تعمیم دهید. دانشمندان تأکید دارند به 
روشنى از این موضوع داشت.

که ویروس کرونا از فردى به فرد دیگر مى تواند 
شدت  قدرت جسمانى و سیستم ایمنى فرد،

این،شدت  یکدیگر متفاوت است؛ با وجود
کرونا براى دانشمندان از اهمیت باالیى 

گ کنگ تفاوت دارد. دانشمندان دانشگاه 
خورد کردند که پس از یک بار ابتال به 
5ده شده است. این جوان 25 ساله در ماه 
9ووید- 19 مبتال شد و پس از بهبودى و 

منفىاعالم شد.
اول، دوباره به ویروس کرونا مبتال شد. 
خفیفى از ابتال به کرونا را نشان داد، اما 

د شدیدتر بود. به دلیل جامعه آمارى پایین 
ت قاطع مطرح کــرد که افرادى که براى 
این حال،  شــرایط بدترى خواهند داشت؛ با

رضیه هستند.
تالىدوباره تشدید شود، مانند آنچه در بیمار ایالت 

ست که سیستم ایمنى بدن به جاى 
شرایط مبارزه با ىزا،

ا است. این امر  ا ت ا
ن باشد. در 

منىبدن 
ا نشان 
تهاب 

ود.

جالب است بدانیم خشک کردن دســت ها، به اندازه شستشوى آنها 
مهم است پس باید به آن اهمیت دهیم.

 همه  ما از اهمیت شستشوى دست ها مطلع هستیم ولى آیا مى دانید 
بهداشتى خشــک کردن دست ها بســیار پر اهمیت است؟ در دوره  
شیوع کروناویروس، ما تنها مى توانیم با دست شستن و ماسک زدن 
از ابتال به این بیمارى جلوگیرى کنیم و زنجیره  این ویروس را قطع 
کنیم. تمام پروتکل هاى بهداشتى نحوه  صحیح شستشوى دست ها 
را توصیه مى کنند اما هیچیک به نحوه  صحیح و بهداشــتى خشک 

کردن آن اشاره نکردند.
دســتان مرطوب و خیس موجب جذب انواع میکروب ها مى شود. 
بر اســاس گفته هاى دکتر «دیوید کالتر»، کارشــناس سالمت در 
کالیفرنیا، باکترى ها میل به انتقال روى پوســت خیــس را دارند تا 
پوست خشک. در واقع مرطوب بودن هر نقطه اى دلیلى براى جذب 
میکروب ها، باکترى ها و ویروس هاست. در همین راستا پژوهشگران 

بهداشتى ترین راه براى خشک کردن دست ها را دریافتند.
به طور معمول باید براى ضدعفونى کردن دست ها آنها را بین 20 تا 

30 ثانیه بشویید و خشک کردن دست ها نیز به همین اندازه اهمیت 
دارد. دکتر کالتر مى گوید: «خشــک کردن دســت هاى خیس در 
رستوران ها و مکان عمومى شلوغ با دستگاه خشک کن، بدترین راه 
است.» زیرا خشک کن ها مى توانند باکترى هاى بیمارى زا و برخى از 
آنها حتى ویروس ها را در هوا و بر روى دست ما پراکنده کنند. پس اگر 
مى خواهید به روشى بهداشتى و ایمن دست هاى خود را خشک کنید 
از دستمال کاغذى استفاده کنید و در غیر این صورت، دست به جایى 

نزنید تا رطوبت از دستان شما خشک شود.

مصرف کنند.

بهترین روش 
خشک کردن 

دست ها پس از 
شستشو

حذف وعده غذایى یکى از اشــتباه ترین راهکارها براى 
الغرى است و عوارض جبران ناپذیرى براى بدن دارد.

شهاب اولیایى، رژیم شــناس و متخصص تغذیه گفت: 
بسیارى از افراد براى کاهش وزن، شام را از برنامه غذایى 
حذف مى کنند و به امید الغر شدن؛ خود را با سختى زیاد 
رو به رو مى کنند. وى افزود: توصیه ما این است که تعداد 
وعده هاى غذایى افزایش و حجم این وعده ها کاهش پیدا 
کند. در صورت رعایت موارد توصیه شده سیستم گوارش 
افراد دچار آسیب نخواهد شد و سیستم تنظیم کننده قند 

خون کار خود را به درستى انجام خواهد داد.

اولیایى در خصــوص مهمترین آســیب هاى مربوط به 
نخوردن شام گفت: اولین آســیب مربوط به حذف وعده 
شام که با تعجب مخاطبان روبه رو مى شود، افزایش وزن 
است. در واقع زمانى که شما یک وعده غذایى را مثل شام 
حذف مى کنید، براى وعده هاى غذایى بعدى بدن به شدت 
گرسنه است و باعث پرخورى و چاقى مى شود. همچنین با 
توجه به گرسنگى زیاد بدن و نرسیدن مواد مغذى، بدن یک 
حالت تدافعى به خود مى گیرد و متابولیسم و سوخت و ساز 
را کاهش مى دهد؛ در نتیجه باعث مى شود افراد در میان 

مدت افزایش وزن را تجربه کنند.

این رژیم شــناس و متخصص تغذیه افــزود: از مضرات 
دیگر حذف وعده شام مى توان به کاهش حجم عضالت 
اشــاره کرد و  زمانى که ماده مغذى در میان نباشد، رشد 
بدن با اختالل رو به رو مى شود. او در ادامه گفت: از دیگر 
آسیب هاى حذف وعده شام از دست دادن انرژى است که 
این افراد به دلیل عدم مصرف غذا در وعده شام، در وعده 
صبح گرســنگى زیاد را تجربه مى کنند و با کاهش انرژى 
رو به رو مى شوند. در این صورت افراد مجبور مى شوند در 
مصرف وعده صبحانه زیاده روى کنند و در نتیجه باعث 
چاقى آنها مى شود. اولیایى مطرح کرد: اختالل در نوسانات 

برخى از هورمون ها به خصوص تنظیم کننده خلق و خو 
مانند سروتونین، از دیگر عوارض مربوط به نخوردن شام 
است که تأثیر منفى آن در اخالق این افراد مشاهده مى شود. 
او افزود: یکى از ضررهاى مهم مربوط به نخوردن شام، کم 
خوابى و بدخوابى اســت. اگر دقت کنید زمانى که گرسنه 
هستید به درستى استراحت نمى کنید یا در میان استراحت 
بیدار و با کاهش کیفیت خواب رو به رو مى شوید. در نهایت 
تمام عوارض مربوط به شــام نخــوردن منجر به ضعف 
سیستم ایمنى بدن و کاهش قدرت مقابله با بیمارى هاى 

عفونى و دیگر بیمارى ها مى شود.

وقتى باقیمانده  غذاى وعده  پیش را گرم مى کنیم از کیفیت، 
طعم و ارزش غذایى اولیه برخوردار نیست. همچنین ممکن 
است ما را بیمار کند. در واقع برخى از پزشکان معتقد هستند 
که با خوردن غذاهــاى مانده به مرور زمان در پوســت ما 
میخچه به وجود مى آید. فقط این بیمارى پوســتى، ضرر 
غذاهاى مانده بر بدن ما نیســت. برخى از غذاهاى مانده، 
ما را مســموم مى کنند و فشارى ســنگین بر دوش کبد ما 

مى گذارند. 
1. چغندر

ما چغندر را به عنوان مواد غذایى با ارزش مى شناســیم که 
غنى از آنتى اکسیدان و آهن است. اما اگر وقتى کامًال سرد 
نشده است آن را دوباره گرم کنیم، نیترات موجود در چغندر 

به نیتریت تبدیل مى شود که سمى است.
2. نیمرو

به علت وجود باکترى سالمونال در تخم مرغ نباید آن را دوبار 
گرم کنیم؛ زیرا ممکن است موجب مسموم شدن ما شود. 
در واقع نیمرو تنها بار اول تازه و خوشــمزه  است بنابراین 
نگذارید مدت زیادى از پخت تا سرو بگذرد و بیش از یک بار 

به تخم مرغ حرارت ندهید.
3. سیب زمینى

پوره  ســیب زمینى را بعد از سرد شــدن دوباره گرم نکنید؛ 
زیرا وقتى این غذا سرد شــود موجب وجود باکتریى به نام 
کلوستریدیوم بوتولیسم مى شــود که دلیل ایجاد بیمارى 

بوتولیسم است.
4. اسفناج

اسفناج غذایى پر خاصیت اســت که با یکبار حرارت دیدن 
بخشى از خواص خود را از دســت مى دهد و در گرم شدن 
بعدى دیگر نه تنها خاصیتى ندارد بلکه ایجاد سم نیز مى کند. 
اسفناج را بهتر است کمى سرخ کنید و کمتر از شش ماه در 

فریزر نگه دارید.
5. برنج

اگر برنج از وعده  غذایى تان اضافه آمد آن را در دماى اتاق 
نگه ندارید و سریعاً به یخچال منتقل کنید. اگر برنج در دماى 
اتاق بماند موجب رشــد باکتریى به نام باکیلوس سروس 

مى شود که براى بدن مضر است.
6. مرغ

مرغ نیز مانند تخم مرغ شامل سالمونالست که گذشت زمان 
پس از پخت، تولید شمار بسیارى باکترى مى کند که خوردن 

آن خطرناك است.
7. غذاهاى دریایى

مانده  غذاهاى دریایى را دیگر نخورید. باکترى ها در هواى 
گرم بیشتر رشد مى کنند و هر چه بیشتر در هواى اتاق بمانند 

تعدادشان بیشتر مى شود و با گرم شدن از بین نمى روند.

7 غذایى که نباید دوباره 
گرم کنیم

عوارض خطرناك گرسنه خوابیدن 

مرکز پیشــگیرى و کنترل بیمارى هاى آمریکا به تازگى 
دستورالعملى جنجالى را منتشر کرده که واکنش بسیارى 
از محققان و کارشناســان حوزه سالمت را به دنبال داشته 
است. طبق این دستورالعمل جدید، آن دسته از افرادى که در 
معرض ویروس کرونا قرار داشته اما عالمتى ندارند، لزومى به 
انجام تست ندارند. از همان روزهاى نخست شیوع ویروس 
کرونا، محققان به طور رســمى اعالم کردند که بسیارى 
از مبتالیان به کووید- 19 بدون عالمت هستند و آنها به 

نوعى جدى ترین و اصلى ترین موارد شیوع کرونا را در دنیا 
به خود اختصاص مى دهند. دلیل آن هم این است که افراد 
بدون عالمت، به دلیل نداشتن عالمت و مشخصه خاصى 
از بیمارى، آزادانه در جامعه حضور پیدا کرده و با دیگر افراد 
ارتباط برقرار مى کنند و همین امر ویروس را از فردى به فرد 
دیگر انتقال مى کند. در واقع، اصل اعمال قرنطینه و منع آمد 
و شد در بسیارى از کشورها و درخواست از مردم براى رعایت 
فاصله اجتماعى در زمان حضور در جامعه برهمین اساس 

است که ممکن است افراد به این ویروس مبتال باشند اما 
فاقد عالمت بوده و ویروس را در سطح گسترده به دیگران 
منتقل کنند. اما دســتورالعمل جدید، نگرانى متخصصان 
بیمارى هاى عفونى و محققان را به دنبال داشته است. آنها 
در گزارش هاى قبلى به اهمیت شناسایى افراد مبتال و بدون 
عالمت در کوتاه ترین زمان ممکن اشاره کرده بودند. زمانى 
که یک فرد مبتال به کووید- 19 بدون عالمت باشد، درست 
در خطرناك ترین مرحله سرایت بیمارى قرار دارد به طورى 

که بدون اینکه خودش مطلع باشــد در حال آلوده کردن 
دیگران است. درحقیقت، حدود نیمى از انتقال ویروس کرونا 
از طریق افرادى صورت مى گیرد که در مرحله پیش از بروز 
عالیم قرار دارند. با این اوصاف، محققان با اعتراض نسبت 
به این دستورالعمل، از مرکز پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى 
آمریکا درخواست تجدیدنظر کرده اند و معتقدند که این کار، 
عالوه بر اینکه روند درمان بیمــارى را به تأخیر مى اندازد، 

باعث شیوع بیشتر ویروس هم مى شود.

بى عالمت ها تست ندهند!

شاید تا چند ماه قبل اگر یک نفر کنار دست شما ده تا عطسه هم مى کرد، زیاد مهم 
نبود. اما این روزها، شنیدن صداى هر عطسه اى، هراس به جان ما مى اندازد.

به گفته پزشکان، در رابطه با همه گیرى کووید- 19، دو مسیر انتقال اصلى در نظر 
گرفته مى شود. اولین مسیر انتقال از طریق قطرات تنفسى هنگام عطسه، سرفه 
یا صحبت کردن است. دومین مسیر انتقال از طریق تماس دست به دست، دست 

به سطوح و... است که منجر به آلوده شدن دست و در نهایت با تماس 
دست آلوده، ویروس به بدن منتقل مى شود. بنابر آنچه ویروس 

شناسان عنوان مى کنند، میزان دوز ویروس و زمانى که فرد 
در معرض آن قرار مى گیرد بــراى برخى بیمارى ها ارتباط 
مستقیمى با ابتال به بیمارى خواهد داشت. اما آیا دوز ابتدایى 
ویروس کرونا و مدت زمان مواجهه با ویروس با احتمال ابتال 

به بیمارى مرتبط است.
بر اساس شــواهد موجود تا این زمان، براى اینکه 

فردى به بیمارى کووید- 19 مبتال شــود الزم 
است با دوز مشــخصى از ویروس مواجه شود. 

بر اساس فرمول منتشر شده در برخى 
مطالعات، ابتال بــه این بیمارى 
حاصل ضرب مواجهــه با دوز 

مشخصى از ویروس و مدت زمان مواجهه است. بر اساس مطالعات انجام شده 
روى ویروس «مرس» و «ســارس»، تخمین زده مى شود 1000 ذره ویروسى 
براى ایجاد عفونت الزم است. یک سرفه حدود 3000 قطره رها مى کند و قطره ها 
با سرعت حدود 80 کیلومتر در ساعت مى توانند حرکت کنند. اغلب قطره ها بزرگ 
هستند و به سرعت مى افتند اما تعداد زیادى از آنها در هوا باقى مانده و مى توانند در 
چند ثانیه طول یک اتاق را بپیمایند. هر عطسه حدود 30 هزار 
قطره رها مى کند که تا 321 کیلومتر در ساعت مى توانند 
پیمایش کنند.  اگر فردى مبتال باشد، قطرات در هر 
سرفه یا عطسه او ممکن است حاوى 200 میلیون 
ذره ویروسى باشند. اگر فردى نزدیک بیمار باشد و 
بیمار مبتال مستقیمًا به سمت او عطسه یا سرفه کند 
احتمال خیلى زیادى دارد کــه 1000 ذره ویروس را 
استنشاق کند و به بیمارى مبتال شود. حتى اگر 
آن سرفه یا عطسه به سمت فرد نباشد، 
برخى قطرات آلوده کوچک 
مى توانند چندین دقیقه 
در هوا معلق بمانند. اگر 
فردى چند دقیقه بعد از آن 

عطسه یا سرفه نیز به اتاق وارد شود و چند نفس بکشد احتمال دارد که ویروس 
الزم براى مبتال شدن را دریافت کند. در حالى که اگر به اتاقى که شخص آلوده در 
آن تنفس مى کند وارد شود، ممکن است 50 دقیقه یا بیشتر طول بکشد تا یک دوز 
عفونى را استنشاق کند. قطرات ناشى از تنفس، سرعت پایینى دارند و به سرعت 
سقوط مى کنند. به دلیل عدم نیروى بازدمى در یک تنفس، ذرات ویروسى از نواحى 
پایینى دستگاه تنفسى خارج نمى شوند. قطرات تنفسى ناشى از نفس کشیدن تنها 
حاوى سطوح پایینى از ویروس ها هستند. صحبت کردن نیز رهاسازى قطرات 
تنفسى را 10 برابر افزایش مى دهد. پنج دقیقه صحبت کردن نزدیک با فرد مبتال 
الزم است تا فرد سالم، دوز مورد نیاز براى بیمار شدن را دریافت کند. بنابراین هر 
فردى که در یک فضاى بسته، مانند دفتر کار مدتى با فرد مبتال بماند، پتانسیل ابتال 
را دارد. دو عامل مؤثر بر ابتال به بیمارى کووید- 19، دوز (تعداد ویروس) و زمان 
مواجهه است. به طور خالصه در معرض عطسه و سرفه قرار گرفتن، پنج دقیقه 
صحبت، یا حدود 50 دقیقه قرار گرفتن در یک مکان بسته با فرد مبتال خطر بیمار 

شدن را در افراد سالم به طور قابل توجهى افزایش مى دهد.
در این روزها، رعایت پروتکل هاى بهداشتى و استفاده از ماسک، حداقل کارى 
است که مى تواند از ما در برابر بیمارى هاى خطرناك ویروسى، محافظت کند. اگر 
مى خواهیم به سالمت از پاییز و زمستان عبور کنیم، بهتر است که پروتکل هاى 

بهداشتى را جدى بگیریم.

مراقب عطسه هاى کرونایى باشید

ه شدن دست و در نهایت با تماس 
ل مى شود. بنابر آنچه ویروس
وز ویروس و زمانى که فرد 
ى برخى بیمارى ها ارتباط 
د داشت. اما آیادوز ابتدایى
 با ویروس با احتمال ابتال

مان، براى اینکه 
ال شــودالزم
س مواجه شود.

خى 

چندثانیه طول یک اتاق را بپیمایند. هر
1قطره رها مى کند که تا 321 کیلو
پیمایش کنند.  اگر فردى مبت
سرفه یا عطسه او ممکن اس

ذره ویروسى باشند. اگرفردى
بیمار مبتال مستقیمًا به سمتا
احتمال خیلى زیادى دارد کــه
استنشاق کند و به بیمارى
آن سرفه یا عطس
برخى

د
فر
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 مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان با بیان اینکه در 
خط دو مترو از 16 ایستگاه طراحى شده، تعداد 12 ایستگاه 
در حال اجرا است، گفت: امیدواریم شهروندان در آینده نه 

چندان دور از خط دو مترو بهره مند شوند.
احمدرضا طحانیان در شصت و دومین نشست خبرى "سه 
شنبه ها با رسانه، پاسخگویى در مسیر امید" با بیان اینکه 
براى شــهر اصفهان خطوط مختلف حمل و نقلى برنامه 
ریزى و طراحى شده اســت، افزود: مهرماه سال 94 خط 
یک مترو اصفهان با 20 ایستگاه و طول مسیر 20 کیلومتر 
راه اندازى شد و در حال حاضر نیز خط دوم مترو به صورت 
شرقى- غربى در حال احداث است، همچنین مطالعات خط 
سوم مترو انجام شده و کلنگ آن در آینده نزدیک به زمین 

زده مى شود.
مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان با بیان اینکه در 
خط2 متروى اصفهان از 16 ایستگاه طراحى شده، تعداد 12 
ایستگاه در حال اجرا است، اظهار امیدوارى کرد: شهروندان 
در آینده نه چندان دور از خط 2 مترو بهره مند شــوند. وى 
تأکید کرد: نمى توان تاریخ دقیقى بــراى بهره بردارى از 
خط2 اعالم کرد، اما با قاطعیت اعالم مى کنیم که اجراى 
آن متفاوت از خط یک خواهد بود و با سرعت بیشترى مورد 

بهره بردارى قرار مى گیرد.
وى با اشاره به هزینه هاى باالى احداث مترو گفت: سیستم 
مترو باید به ازاى هر ساعت 20 تا 25 هزار نفر مسافر را جا به 
جا کند همچنین به ازاى هر یک کیلومتر احداث مسیر مترو 
50 میلیون دالر معادل یک هزار میلیارد تومان باید توسط 
شهردارى ها هزینه شود؛ از این رو مى توان گفت براى خط 
یک مترو به منظور جا به جایى 200 هــزار نفر در روز 20 
میلیارد تومان سرمایه گذارى انجام شده که البته با راه اندازى 
خطوط دو و سه تعداد جا به جایى ها افزایش پیدا خواهد کرد.

وى با تأکید بر اینکه ایمنى، آسایش و ارزان بودن سفر براى 
مسافران دغدغه اصلى مدیران شهرى است، افزود: میزان 
یارانه پرداختى توسط سیستم هاى شــهردارى 12 برابر 

هزینه هایى است که از شهروندان دریافت مى شود.
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان با اشاره به شرایط 
آسانسورها و پله هاى برقى ایستگاه هاى خط یک مترو گفت: 
یکى از موضوعات مهم براى شهروندان استفاده از آسانسور 
و پله برقى است که این سیستم ها نیاز به استانداردسازى و 
تمهیدات ایمنى الزم دارد البته در بســیارى از ایستگاه ها، 
آسانسور مورد استفاده قرار گرفته و تنها تعداد محدودى از 
جمله در ایستگاه امام حسین (ع) مباحث استانداردسازى آن 

تکمیل نشده است.
وى با بیان اینکه پله هاى برقى تمامى ایســتگاه هاى خط 
یک مورد اســتفاده قرار گرفته اســت، ادامه داد: تحویل 
گیرى آسانسور ایستگاه هایى که استانداردسازى آن توسط 
پیمانکاران در حال انجام است، به زودى انجام و در اختیار 

شهروندان قرار مى گیرد.
طحانیان اظهار کرد: در برخى از ایستگاه هاى مترو فاصله اى 
بین سکوها و لبه هاى قطار وجود دارد که این موضوع براى 
افراد توان خواه ایجاد مشکل خواهد کرد از این رو نیروهاى 
مستقر این شرکت در ایستگاه هاى قطار شهرى موظف به 

خدمت رسانى به افراد توان خواه یا معلوالن هستند.
وى با اشاره به توسعه خط یک مترو، گفت: شرکت متروى 
منطقه اصفهان رسالت خدمت رسانى به شهرهاى اقمارى 
و همجوار از جمله شاهین شهر و بهارستان را دارد؛ خط یک 
متروى اصفهان حدفاصل شاهین شهر تا بهارستان خواهد 
بود که در ارتباط با مسیر شاهین شهر قراردادى منعقد شده، 

اما عملیات عمرانى آن هنوز آغاز نشده است.
مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان افزود: فعالیت 

عمرانى در مسیر متروى بهارســتان تکمیل، ریل گذارى 
انجام و برخى ایستگاه ها وارد مرحله نازك کارى شده و تنها 
بخشى از تونل باقى مانده است که امیدواریم تا دو سال آینده 
با تالش دولت شهردارى اصفهان، شهردارى بهارستان و 
شرکت متروى بهارستان مورد بهره بردارى قرار گیرد. وى 
گفت: طول مسیر متروى خط بهارستان 16 کیلومتر و خط 
متروى شاهین شهر 14 کیلومتر است که با بهره بردارى از 
آنها خط یک 20 کیلومتــرى فعلى متروى اصفهان به 50 

کیلومتر افزایش مى یابد.
طحانیان تصریح کرد: اقدامــات الزم براى خرید رام هاى 
قطار شــهرى انجام شــده، اما به دلیل وجود تحریم هاى 

ظالمانه، از تحویل آنها امتناع شده است.

وى با اشاره به ارائه بلیت هاى تک سفره به مسافران گفت: 
شاید براى عده اى از مســافران که در واقع میهمان شهر 
هســتند، تهیه اصفهان کارت توجیه پذیر نباشد از این رو 
سال گذشته سیســتم "توکن" راه اندازى شد، اما با توجه 
به اینکه این سیستم باید به طور مرتب ضدعفونى مى شد، 
استفاده از QR کد مورد استفاده قرار خواهد گرفت که در 
حال حاضر 98 درصد از اقدامات اجرایى آن تکمیل شده و تا 
پایان شهریورماه در ایستگاه هاى مترو در اختیار شهروندان 

قرار مى گیرد.
وى ادامه داد: با توجه به شرایط ایجاد شده به دلیل شیوع 
کرونا و کاهش تعداد مسافران، درآمد ماهانه 2/5 میلیارد 
تومانى شــرکت مترو به 700 میلیون تومان و درآمد 20 

میلیارد تومانى ســاالنه آن به هفت میلیارد تومان کاهش 
یافته است. مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان با بیان 
اینکه شرکت مترو 12 برابر درآمد، یارانه پرداخت مى کند، 
گفت: سیستم هاى انبوه بر، سود ده نیستند و اگر تجهیزات 
نیاز به تعمیرات اساســى پیدا کند 12 برابــر هزینه انجام 

مى شود که فرایندى دشوار است.
مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهــان در خصوص 
سیستم هاى ایمنى مترو، گفت: سیستم هاى خدمت رسان 
به شــهر به طور معمول در محل هایى ایجاد مى شود که 
راه هاى دسترسى الزم وجود داشته باشد و ایمنى یکى از 

موضوعات مهم است.
وى خاطر نشان کرد: تاب آورى، پدافند غیرعامل و استفاده 
از سیستم هاى ایمنى براى حفظ ســالمت شهروندان تا 
حد امکان در ایســتگاه هاى مترو فراهم و فعال شده است 
و با مانورهــاى متعدد آمادگى الزم براى شــرایط خاص 

وجود دارد.
وى در خصوص فراهم کردن زیرســاخت هاى الزم براى 
آنتن دهى خطوط تلفن همراه در مترو تصریح کرد: شرکت 
ایرانســل تجهیزات الزم براى آنتن دهى را نصب کرده؛ 
همراه اول نیز در حال ایجاد امکانات و زیرساخت هاى مورد 
نیاز است، البته هماهنگى بین این دو شرکت براى استفاده از 
تجهیزات مشترك انجام شده و در حال حاضر بخش زیادى 

از مشکل آنتن دهى رفع شده است.
طحانیان در خصوص دالیل طوالنى شدن بهره بردارى 
از خط یک مترو گفت: ناهماهنگى بین سازمان هاى خارج 
از شهردارى به ویژه مباحث میراثى، روند احداث خط یک 
مترو را دچار فرسایش کرد از این رو در خط2 هماهنگى هاى 
الزم انجام شده تا شاهد این وقفه ها، ناهماهنگى ها و ایجاد 

دغدغه ها نباشیم.

وى با اشــاره بــه ایجاد فضــاى رونق کســب و کار در 
ایستگاه هاى مترو، خاطرنشان کرد: فضاى ایستگاه هاى 
مترو براى انجام تبلیغات و اســتفاده تجارى بسیار مستعد 
است، اما به دلیل شــرایط کرونایى و مشکالت اقتصادى 
ناشى از آن که منجر به کاهش تعداد مسافران شده، مباحث 

تبلیغاتى نیز تحت تأثیر قرار گرفت.
مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان با بیان اینکه در 
ایستگاه هاى مترو 15 هزار متر فضاى تجارى وجود دارد، 
به سرمایه گذاران نوید داد: شرکت مترو براى واگذارى این 

فضاها آمادگى دارد.
وى با بیان اینکه در حال حاضر مذاکراتى با سرمایه گذاران 
براى اســتفاده از فضاى تجارى ایســتگاه هاى مفتح و 
کارگر انجام شده اســت، ادامه داد: آرام سازى و زیباسازى 
ایستگاه هاى مترو مورد توجه است از این رو اجازه هر کسب 
و کارى را نخواهیم داد، بلکه بر اساس سیاست گذارى ها و 
برنامه ریزى اقدام مى شود و آرامش شهروندان تحت تأثیر 

تجارى سازى قرار نخواهد گرفت.
وى در خصوص تمهیدات اندیشیده شده جهت جلوگیرى 
از نشت آب در ایستگاه هاى مترو، اظهار کرد: وقتى مترو 23 
متر زیر زمین قرار گرفته، نشت آب در تونل ها به طور معمول 
اتفاق مى افتد؛ حتى اگر مترو در شهرهاى کویرى نیز احداث 
شود نشتى آب به دلیل عمق سیستم مترو اتفاق مى افتد، اما 
نوع برخورد و مدیریت آن مهم بوده که در اصفهان به خوبى 

مدیریت شده است.
طحانیان افزود: در بعضى از ایستگاه هاى خط یک مترو به 
دلیل نزدیکى با رودخانه زاینده رود نشت آب بیشتر اتفاق 
مى افتد چرا که کد ارتفاعى مرکز شهر و حاشیه آن گاهى 
تا 20 متر اختالف دارد، اما در شرکت مترو کارکنان آب را 

هدایت کرده و مشکلى وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان:

سرعت بهره بردارى از خط2 مترو نسبت به خط 1 بیشتر است

«خط خون» را گرفته ایم و به امروز رسیده ایم؛ به کل یوٍم 
عاشــورا و کل ارٍض کربال. به این روزها که گذر فرهنگى 
چهارباغ، گذر تاریخ شده اســت، گذرى از برگه  سرخ قیام 
مظلومى که حقانیت را فریاد مى زد و کسى جز همان اندك 
یاران و فرزندانش به یاریــش لبیک نگفت، تا تاریخ لبیک 
گوى مظلومیتش باشــد. صداى هل من ناصر ینصرنى از 
البه الى ســطرهاى تاریخ به گوش مى رسد، صدایى که 
خاموش نمى شــود، صدایى که آرام آرام بــر جان و دلت 
مى نشیند و آرامت مى کند. صداى حزن انگیزى که ذره ذره 
روحت را جال مى دهد؛ اصًال امام حسین(ع) جنس غمش 

فرق مى کند.
این روزها گذر تاریخى چهارباغ عباسى اصفهان، شاهد یک 
رویداد متفاوت است. «خط خون» برنامه تلفیقى ترکیبى 
است که به همت شهردارى اصفهان، اداره توسعه فرهنگ 
شهروندى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان، مدیریت پروژه عالى چهارباغ و حوزه هنرى تا 25 
شهریور ماه روایتگر قیام مظلوم تاریخ، حضرت امام حسین 

(ع) و یاران باوفایش خواهد بود. 
■■■

رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان درباره ویژه برنامه «خط خون» به «نصف جهان» 

گفت: ویژه برنامه «خط خون» یک برنامه تلفیقى ترکیبى 
عرصه محور است که توسط سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى، مدیریت پروژه چهارباغ و حوزه هنرى انجام و 

صورت بندى شده است.
 محمد عیدى افزود: برگزارى نمایشگاهى به طول 1100 
متر بــه صورت خطى یکــى از خالقیت هایى اســت که 
کارگزاران و مجریان این نمایشگاه انجام دادند. وى با اشاره 
به هدف این نوع برنامه ها ادامه داد: هدف اصلى برنامه هاى 
نمایشــگاهى عرصه محور یا تلفیقى یا ترکیبى این است 
که به اســتقبال مخاطبان برود و به صورت آموزش هاى 
غیرمســتقیم و کامًال حرفه اى و هنرمندانه به انتقال معنا 

به آنها دست بزند. 
عیدى بیان کرد: در گذر چهارباغ بــدون اینکه هیچ خللى 
به ســیما و منظر چهارباغ وارد بشود 85 سازه شامل 80 اثر 
نمایشگاهى و همچنین 170 اثر گرافیکى در جوى میانى 
خیابان نصب شــده که این مکان را تبدیل به یک گالرى 

کرده است.  
رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان اضافه کرد: باعث افتخار است که در این نمایشگاه 
200 نفر از هنرمندان، عوامــل و مجریان اصفهانى درگیر 

هستند. 
عیدى تصریح کرد: در مسیر که شــما گام مى نهید شاهد 

نمادهاى عاشورایى هســتید و همچنین با صحنه هایى از 
عاشــورا که به صورت تعزیه جمعى یا تک اجرایى برگزار 
مى شود مواجه خواهید شــد که بتواند مفهوم و معنا را به 

مخاطب ما منتقل و حس معنوى را در او ایجاد کند. 
وى افــزود: اضافه بــر آن فضاى احساســى در فولکلور و 
فرهنگ عامه ما است که توســط خود مردم اجرا مى شود و 
مسیر را شــمع آگین کرده و از همه مهمتر اینکه ما در یک 
فضاى باز شــهرى و در یک مرکز رویداد توانستیم یکى از 
رخدادهایى را که در تاریخ اســالم و در نظام باور ما ایرانیان 
تأثیر بسیار شگرفى داشته و درخور نگرش لحظه به لحظه 
است بازتولید بکنیم.  رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شــهردارى اصفهان گفت: امیدواریم این ده روزى 
که در خدمت شــهروندان هســتیم بتوانیم انتقال معناى 
خوبى داشته باشیم ضمن اینکه کوشش شده در این مسیر 
با عناوین شــهروندى که اتفاقاً در قیام حضــرت اباعبدا... 
الحسین(ع) خیلى مشهود است مثل فداکارى، ایثار و شهادت 
ویژه برنامه هایى داشته باشیم که در قالب یک استیج رادیویى 
با برنامه هاى متنوع در مرکز مسیر است و این هم مزیت دیگر 
این اتفاق و رویداد است.  عیدى مطرح کرد: امیدواریم بتوانیم 
در قالب هاى جدیدتر اتفاقاتى که جنبه معنابخش به ما دارد و 
مى تواند فرایند جامع پذیرى و فرهنگ پذیرى را در ما تقویت 
کند را متناسب با نظام باورهاى دینى و با قالب هاى جدید 
امروزى تر ارائه کنیم تا مردم بتوانند با نگرش هاى جدید و 

متنوع و متکثر ارتباطات بهترى با موضوع پیدا کنند. 

■■■
رئیس اداره توســعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان هم در گفتگو با 
«نصف جهان» در ارتباط با نمایشــگاه یــا برنامه تلفیقى 
ترکیبى «خط خون» گفــت: برنامه تلفیقى ترکیبى «خط 
خون» حاصل مشارکت بین شهردارى اصفهان، سازمان 
فرهنگى شهردارى، طرح عالى چهارباغ و حوزه هنرى است 
که شامل چند قسمت مى شود؛ یک قسمت بحث گالرى 
است که 170 اثر گرافیکى است که این آثار، برگزیده هاى دو 
ساالنه هاى حوزه هنرى است که طى چند سال برگزار شده 
و آثار منتخب را حوزه هنرى در اختیار ما گذاشــت و ما این 

170 اثر را به نمایش گذاشتیم.
احمد رضایى افزود: چیزى نزدیک به 80 ســازه هم داریم 
که این 80 ســازه آثار نمایشگاهى ما هســتند که وسایل 
اکسسوارى مربوط به تعزیه و موارد مربوط به شبیه خوانى و 
هر آنچه مربوط به محرم است روى آن سازه ها نصب شده 
و همچنین یک رادیو چهارباغ طراحى شــده که دو ساعت 
برنامه در روز پیرامون مسائل فرهنگى مذهبى و متناسب با 

ایام محرم به صورت زنده پخش مى کند.
وى در همیــن راســتا ادامــه داد: دو اســتیج داریم که 
شبیه خوانى هاى خیلى کوچکى روى آنها اتفاق خواهد افتاد 
و چند نفر داریم که منقبت خوانى کرده و در مسیر حرکت مى 
کنند و نزدیک به 80 نفر نیروى انسانى در این پروژه هستند؛ 

این 80 نفر به اجراى پرفورمنس ما کمک مى کنند. 

رضایى مطرح کرد: شاید بتوانیم بگوییم این بزرگ ترین خط 
نمایشگاهى و گالرى است که پیرامون محرم از میدان امام 
حسین(ع) شروع مى شود و تا میدان انقالب این مسیر ادامه 
پیدا مى کند.  رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
این نمایشگاه دو نکته قابل توجه داشته است، تصریح کرد: 
یکى از نکات این نمایشگاه این است که به گونه اى طراحى 
شده که در کنار زیبایى هاى خود چهارباغ، زیبا باشد و تحت 
تأثیر قرار نگیرد و به خاطر ســازه هاى زیادى که استفاده 
مى شود و شما در طراحى ها مى بینید، این موضوع کامًال 

مشهود است که چیزى بر چهارباغ سنگینى نمى کند.
وى ادامه داد: دومین نکته این نمایشــگاه این اســت که 
آلودگى صوتى نخواهیم داشت؛ یعنى شما غیر از رادیو که 
سیستم صوتى دارد و فقط در قسمتى که تبیین شده است 
بقیه قسمت ها یا سیستم صوتى ندارند یا اگر سیستم صوتى 
دارند در حد اسپیکرهاى شــخصى استفاده مى شود و این 
بخاطر این است که شما اگر در چهارباغ قدم مى زنید هیچ 
مزاحمت صوتى وجود نداشته باشد و فقط وقتى از کنار سازه 
یا کنار بازیگر رد مى شوید صدا را مى شنوید و از کنار او که 

مى گذرید دیگر صدا شنیده نمى شود. 
رضایى خاطر نشــان کرد: «خط خون» نمایشگاهى است 
که به لحاظ هنرى، فرهنگى، کّمى و کیفى قابل توجه است 
و قرار است تا 25 شــهریور ماه ادامه داشته باشد. البته خود 
سازه هاى نمایشگاهى 24 ساعت در چهارباغ هستند اما آن 

چیزى که اتفاق رویدادى است از ساعت 16 شروع مى شود 
و تا اذان مغرب ادامه دارد.

■■■
مدیر پروژه چهارباغ عباســى اصفهان هم در ارتباط با این 
نمایشگاه گفت:  با توجه به اینکه در ایام محرم هستیم و کنار 
برنامه هایى که شهردارى در حوزه فرهنگى کار کرده، در 
حوزه مذهبى هم برنامه هاى ویژه اى قرار بود اجرا شود که 

متأسفانه به دلیل بیمارى کرونا کنسل شد.
سعید ســهرابى ادامه داد: بر همین اســاس برنامه وزین و 
پرمحتوا و مفهومى تحت عنوان «خط خون» تدوین شده 
که کلیات آن حدود 170 اثر پوستر از آثار منتخب مسابقات 
کشورى دوســاالنه گرافیک حوزه هنرى است و به نوعى 
ما مى توانیم بگوییم این نمایشــگاه یک گالرى سه بعدى 
مفهومى اســت و مى تواند تأثیر پرمعنایــى روى بیننده و 
مخاطب بگذارد.  وى با بیان اینکه عرصه چهارباغ عرصه 
مناسبى براى برگزارى رویدادهاى فرهنگى است، تصریح 
کرد: بحث رویداد فرهنگى شاخص است ولى آنکه مهمتر و 
قابل توجه است بحث بسترسازى فرهنگى است. هر چه ما از 
رویداد کم کنیم و بحث بستر را مطرح کنیم عمق کار بهتر و 
تأثیرگذارى آن بیشتر مى شود. مدیر پروژه چهارباغ عباسى 
اصفهان در همین راســتا افزود: اهمیت و اولویت در حوزه 
بسترسازى فرهنگ و هنر باشد این رویداد مى تواند براساس 
سالیق، رفتارها و دوره به دوره متفاوت باشد و فکر مى کنم 

براى شهروندان هم سود بیشترى داشته باشد.

محیا حمزه

نمایش ده ها اثر گرافیکى و نماد با موضوع قیام امام حسین(ع) در برنامه تلفیقى ترکیبى «خط خون»

گذر فرهنگى چهارباغ رنگ عاشورایى گرفت


