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چرا عالئم کرونا در برخى افراد شدیدتر است؟احتمال افزایش قیمت موبایل چرا «شب هاى برره2» ساخته نشد؟«تام هنکس» نقش على الریجانى را بازى مى کند! جدال سرخابى ها  براى جذب مدافع سپاهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما
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زیبا کالم حاضر است پشت 
سر چه کسانى نماز بخواند؟!

چه کسانى اولویت هاى 
جدید  اعزام زائران حج  

هستند؟

صادرات نیم میلیون 
دالرى از فرودگاه 
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زمان پایان موج 
اول کرونا در 

ایران مشخص شد

مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتى 
خراسان شمالى گفت: به دلیل احتمال 

آلودگى بسته هاى خرما به ویروس کرونا 
باید قبل از مصرف شسته شود و از خرید 

خرماى فله اى خوددارى شود...

رئیس اداره بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى گفت: موج اول اپیدمى 
کرونا و بیمارى کووید- 19 که از اســفند شروع 
شده، خرداد امسال فروکش مى کند اما تابستان 
موارد تک گیر دارد و مــوج دوم همه گیرى این 

بیمارى در فصل پاییز شروع مى شود.
حسین عرفانى افزود: ویروس کرونا در دو یا سه 
هفته گذشته روند نزولى و رو به کنترل داشته، هر 
چند بیمارى کوویــد- 19 به طور کامل خاموش 
نشده است. پیش بینى این است که بعد از کنترل 

نسبى و فروکش...
4

رد درخواست رد درخواست 90009000 متقاضى بیمه بیکارى اصفهان متقاضى بیمه بیکارى اصفهان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان خبر دادمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان خبر داد
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چرا سازمان محیط زیست با پروژه «بنـ  بروجن» موافق و با پروژه «بهشت آباد» مخالف است؟

چرا رضا عطاران 
به تلویزیون 
برنمى گردد؟

نان و نمک و سبز بودن یک طرف اما

آذرى وزنه «طالیى» را 
باالى سر مى برد؟

این روزها مســابقات فوتبال بخاطر کرونا تعطیل اســت اما حواشى 
مربوط به این ورزش پرطرفدار تعطیلى بردار نیست و هر روز سوژه اى 
پیدا مى شود که تا مدت ها نقل محافل خبرى قرار گیرد. سعید آذرى، 

مدیرعامل فوالدخوزستان هم یکى از این...
3
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رئیس اداره بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکى گفت: موج اول اپیدمــى کرونا و 
بیمارى کووید- 19 که از اســفند شــروع شده، خرداد 
امســال فروکش مى کند اما تابســتان موارد تک گیر 
دارد و موج دوم همه گیرى این بیمارى در فصل پاییز 

شروع مى شود.
حسین عرفانى افزود: ویروس کرونا در دو یا سه هفته 
گذشــته روند نزولــى و رو به کنترل داشــته، هر چند 
بیمارى کووید- 19 به طور کامل خاموش نشده است. 
پیش بینى این است که بعد از کنترل نسبى و فروکش 
کردن این بیمارى با حرکت به سمت خرداد ماه، موارد 

این بیمارى به صورت تک گیر در جامعه اتفاق بیافتد اما 
کامًال ریشه کن نمى شود.

وى گفت: موج اول کرونا در ایران از اول اسفند شروع 
شــد و هنوز ادامه دارد، البته ممکن است در این مدت 
شاهد نوساناتى در اپیدمى کووید 19 بوده باشیم اما این 

نوسانات به معناى موج بیمارى نیست.
رئیس اداره بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت افزود: 
برآورد وزارت بهداشت این است، همانطور که هر سال 
در فصل پاییز و آبان یا آذر شــاهد بروز و افزایش موارد 
بیمارى آنفلوآنزا هســتیم، مــوج دوم اپیدمى کرونا و 

بیمارى کووید- 19 را نیز در فصل پاییز شاهد باشیم.

رشــد عجیب شــاخص ها در بورس تهران، واکنش 
اقتصاددانــان را به همراه آورده اســت. یک عضو اتاق 
بازرگانى ایران مى گویــد: اتفاقات عجیبى در بورس در 
حال رخ دادن اســت؛ تمام بازارها در حال سقوط است، 
قیمت نفت به شدت افت کرده، اما بورس تهران همچنان 
در اوج و قیمت مواد اولیه صنایع افزایشى است، در حالى 
که مصرف کننده هم کشش ندارد. حسین طوسى بیان 
کرد: این رشد 100 درصد حباب است و ساختار سازمان 

بورس مشکل دارد و برعکس عمل مى کند.
معاون وزیر اسبق اقتصاد هم گفت: سهامداران ُخرد بهتر 
است با شناخت وارد بورس شوند و سبدى از سهام هاى 

مختلف براى خود داشته باشند. بازار پول و بازار سرمایه 
داراى ریسک باالست و از شوك هاى درونى و بیرونى 
تأثیر مى پذیرد و مى تواند اصل ســرمایه این افراد را به 
خطر بیاندازد. مردم مراقب باشــند بالیى که ناشــى از 
اعتماد به تصور وجود نگاه هاى حمایتى به مؤسســات 
اعتبارى پیش آمد، برایشــان در ارتباط با بورس پیش 

نیاید. 
حیدر مستخدمین حسینى از مردم خواست: به هیچ عنوان 
سرمایه فعلى را براى ورود به بازار ســرمایه نفروشند، 
حضور در بورس فقط با مازاد درآمد. هرگز به بازار سرمایه 

با نگاه کوتاه مدت نگاه نکنید. /1775

زمان پایان موج اول کرونا 
در ایران مشخص شد

اتفاقات عجیبى در بورس 
در حال رخ دادن است!

کرونا پارتى هاى الکچرى 
   روزنامه جام جم | این روزها جوان هاى 
پولدار یک سرگرمى جدید پیدا کرده اند؛ مهمانى با 
حضور کرونا. آزمایش هاى خصوصى و در محل، 
راه را براى جشن هاى کرونایى هموار کرده است. 
یک ویژگى عیان ویروس کرونا در همان ابتداى 
فراگیرى اش این بود که دیگــر مفهومى به نام 
فاصله طبقاتــى براى این ویــروس مطرح نبود، 
پیش از ابتال راهى نبود کــه ویروس فقط به بدن 
طبقه آسیب پذیر جامعه وارد شود و مرفه ها از آن 

مصون باشند.

اکران آنالین
 اولین فیلم  توقیفى 

   کافه ســینما | صالح دلدم، تهیه کننده 
و کارگردان فیلم ســینمایى «منشى مخصوص 
من» از اکران آنالین این فیلم خبر داد. «منشى 
مخصوص مــن» اولین فیلم کمدى اســت که 
به صورت اینترنتى اکران مى شــود. در این فیلم 
کمدى که در شش سال گذشــته در توقیف به 
سر برده بازیگرانى همچون حسام نواب صفوى، 
سیروس گرجســتانى، ساناز ســماواتى، مجید 
شهریارى، ســپیده ذاکرى، شــهرام تیموریان، 
سیاوش قاسمى، ساناز نامدوست، اردشیر کاظمى، 
امیرحسین داودى و با معرفى هاوار قاسمى ایفاى 

نقش کرده اند.

طراحى 2 نمونه سئوال 
امتحانى

   تســنیم | وزیــر آموزش و پــرورش از 
طراحى دو نمونه ســئوال براى امتحانات دانش 
آموزان خبر داد. محســن حاجى میرزایى اظهار 
کرد: دانش آموزانى که آمــوزش مجازى ندیدند 
80 درصــد محتــواى کتاب هاى درســى را در 
امتحانات خواهند داشت چون 80 درصد محتواى 
کتاب هاى درسى قبل از کرونا آموزش داده شده 
بــود و 20 درصد را به صــورت مجازى آموزش 
دادند. وى گفت: از 20 درصــدى که به صورت 
مجازى آموزش داده شده است سئواالت انتخابى 
ارائه مى شود و دانش آموزانى که نتوانستند آموزش 
مجازى داشته باشند ملزم به پاسخگویى به این 

سئواالت نیستند.

کیش، 18 روز بدون کرونا
   ایسنا | باتوجه به بازگشایى بازارها و عادى 
شــدن روال زندگى، جزیره کیش 18 روز را بدون 
ثبت بیمار مبتال به ویروس کرونا سپرى کرده است 
ولى این دلیلى بر پاك بودن و از بین رفتن ویروس 
کرونا در کیش نیســت. حداقل دو دوره 14 روزه 
یعنى 28 روز زمان نیاز اســت که بدون شناسایى 
بیمار مبتال به کرونا سپرى شود تا بتوان یک منطقه 

را پاك اعالم کرد./1780

دزد موبایل
 ُسر خورد و ُمرد!

   روزنامــه ایران | هفته گذشــته مأموران 
پلیس کالنترى گلشهر تهران از وقوع حادثه اى 
در این منطقه با خبر شــده و پــس از حضور در 
محل با جسد غرق در خون پســر 21 ساله اى 
کنار خیابان روبه رو شدند. در نخستین تحقیقات 
مشخص شد این پسر و دو همدستش با خودروى 
پراید در حال پرسه زنى بودند که با دیدن دختر 
جوانى که گوشى گرانقیمتى در دست داشت و 
در حال ورود به خانه  شان بود به قصد سرقت از 
خودرو پیاده شدند و به طرف این دختر رفتند. اما 
یکى از سارقان هنگام قاپیدن گوشى پایش لیز 
خورده و با ســر وارد در شیشه اى یک خانه شده 
اســت در اثر این حادثه خرده هاى شیشه وارد 
گردن پسر جوان شــده و مرگ وى را رقم زده 
است. اما دیگر همدست وى که راننده پراید بود 

پا به فرار گذاشت.

واحد پول کشور تومان شد
   ایرنا | نمایندگان مجلس شوراى اسالمى مصوب 
کردند که واحد پول ایران تومــان قرار گیرد؛ هر تومان 
برابر ده هزار ریال جارى و معادل یکصد پارســه است. 
نمایندگان در جلسه علنى دیروز جزئیات الیحه اصالح 
قانون پولى و بانکى کشور را تصویب کردند. همچنین 
نمایندگان مجلس با کلیات الیحه حذف چهار صفر از 

پول ملى هم موافقت کردند./1777

اگر قدرت را قبضه کنند...
   روزنامه جمهــورى اســالمى | برجام، 
نه ترکمانچاى است و نه فتح الفتوح، ولى چیزى بود 
که منافع ملى و مصالح عمومى ایجاب مى کرد امضا 
شــود. قطعًا اگر آمریکاى «ترامپ» از برجام خارج 
نمى شــد، امروز ایران از منافع ایــن پیمان بهره مند 
بود. این واقعیت را هم مــردم مى دانند که ترامپ با 
فشارهاى صهیونیســت ها و ارتجاع عرب از برجام 
خارج شــد و البته عده اى هم در داخل ایران به روند 
این خروج کمک کردند، همان کسانى که اگر قدرت 
اجرایى را هم قبضه کنند، عالوه بــر اینکه برجام را 
تقدیس خواهند کرد، موانع تصویب FATF را هم 

برطرف خواهند ساخت./1778

مداحى، غیر زنده شد
   تسنیم | مراسم مناجات خوانى محمود کریمى 
به صورت ضبطى و غیر زنده پخش شد. این مراسم که از 
ابتداى ماه مبارك رمضان به صورت زنده از شبکه 2 سیما 
پخش مى شد، حاال به صورت ضبطى و غیرزنده پخش 
مى شود. رســانه ملى در این خصوص تاکنون واکنشى 
نداشته اســت اما قطعاً این اقدام بعد از نقل حکایت این 
مداح اهل بیت (ع) در خصــوص تحول یک قمارباز در 

هیئت صورت گرفته است.

هر نفر، یک میلیون!
   اعتماد آنالیــن | محمد غرضى، فعال سیاسى 
اظهار کرد: توصیه دولت به خانه نشــینى، بجاست اما 
اینکه در این وضعیت شیوع ویروس کرونا مردم نگران 
معیشت شان باشند، به هیچ وجه پذیرفتنى نیست. در 
حال حاضر 30 میلیون از 80 میلیون ایرانى باید با خارج 
نشــدن از خانه قرنطینه را رعایت کنند. واقعیت هاى 
اقتصادى ایران نشان مى دهد  دولت به راحتى مى تواند 
هزینه قرنطینه را تأمین کنــد. در واقع وقتى دولتى ها 
قرنطینه را توصیه مى کنند، باید به هر نفر یک میلیون 
تومان بدهند تا بتوانند بــدون کمترین نگرانى اى در 

خانه بمانند./1779
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فرصت پخش آگهى هاى متعدد که مى تواند در شرایط 
عادى باعث تولید و نمایش آگهى هاى ارزشمند و جذاب 
شود، این روزها در صدا و سیما به عرصه اى براى تولید 
و نمایش آگهى هاى لوس، بى نمــک و بى اثر تبدیل 

شده است.
یکى از شــرکت هایى که این روزهــا در عرصه پخش 
آگهى تلویزیونى بسیار فعال است شرکت معروفى است 
که ُرب گوجه فرنگى مهمترین محصول آن است. این 
شرکت پس از پخش تیزرى که در آن مدیر عامل شرکت 
در حال توضیح ارزش هاى شرکت خود است و به جاى 
صداى خودش از صداى بهروز رضوى اســتفاده کرده 
حاال در اقدامى عجیب اقــدام به پخش تیزرى کرده که 
در آن «ُدون کورلئونه»، شخصیت فیلم «پدر خوانده» 
اثر «فرانســیس فورد کاپوال» به یکى از اعوان و انصار 

خود اعالم مى کند سهم ُرب این شرکت را مى خواهد و...
در نگاه اول این آگهى صرفاً یک شوخى با فیلمى مشهور 
به نظر مى رسد که سازنده آن خواسته تا به این واسطه 
محصول مورد نظر خود را معرفى کند اما شوخى و طنز 
هم چارچوب و قاعده خــود را دارد و دون کورلئونه اگر 
به دنبال محصولى ایرانى باشــد، ایــن محصول نهایتًا 
مى تواند زعفران و پســته و فرش باشد که در دنیا به نام 
ایران شناخته مى شود و اساسًا چنین اعتماد به نفسىـ  
ولو در حد تخیلـ  که مافیاى ایتالیا دنبال ُرب و ُســس 
گوجه ایرانى باشــدـ  آن هم با آن پیشینه ایتالیا در مواد 
غذایىـ  تخیلى فانتزى و توهمى خنده دار است که صدا 
و ســیما صرفاً به واسطه کسب ســود و درآمد بیشتر به 
چنین محصول ضعیفى تن مى دهد و اســباب دلزدگى 

بیننده اش را فراهم مى کند.

«ُدن کورلئونه» به دنبال رب ایرانى!

شباهت آخرین عکس «تام هنکس»، هنرپیشه، کمدین، 

کارگردان، دوبلور و نویسنده آمریکایى به على الریجانى 

در شبکه هاى اجتماعى خبرساز شده است! 
روز یک شنبه على الریجانى براى اولین بار بعد 
از گذراندن دوران قرنطینه اش به دلیل ابتال به 
کرونا در صحن علنى مجلس حاضر شد. اما 
اتفاق جالب انتشار عکسى از ظاهر جدید تام 
هنکس، بازیگر سینما، بود که خیلى به على 

الریجانى شبیه است.
کاربران شبکه هاى مجازى با شوخى هایى 
مثل «تام هنکس نقش على الریجانى را در 
فیلمى بازى مى کند» یا «الریجانى 1400» و 
«الریجانى بعد از کرونا بازیگر هالیوود شد» با 

این شباهت بازیگوشى کرده اند.

«تام هنکس» نقش على الریجانى را بازى مى کند!

معاون انسانى سازمان محیط زیست به تشریح علت مخالفت 
با اجراى پروژه تونل انتقال آب بهشت آباد و موافقت با اجراى 
پروژه «بنـ  بروجن» پرداخت و گفت: به طور کلى مخالف 

انتقال آب هستیم.
سازمان محیط زیســت طى نامه اى به معاون آب و آبفاى 
وزارت نیرو عملیات اجرایى پروژه تونل بهشت آباد را فاقد 
وجاهت قانونى دانســته و در نامه اى که به امضاى مسعود 
تجریشى معاون محیط انســانى این سازمان رسیده است 
گفته شده که تونل بهشت آباد فاقد مجوز زیست محیطى 
اســت و هرگونه فعالیت اجرایى قبل از کسب مجوز فاقد 

وجاهت قانونى است.
این نامه در فروردین ماه 99 به امضاى معاون انسانى سازمان 
محیط زیست رسیده است در حالى که حدود دو ماه قبل از 
آن یعنى در بهمن ماه 98 تجریشى طى نامه اى طرح انتقال 
بین حوضه اى آب از زاینده رود به حوضه کارون (بن- بروجن) 
را مشمول ارزیابى زیســت محیطى ندانسته است. این در 
حالى است که طبق قانون، کلیه طرح هاى انتقال آب بین 
حوضه اى در هر مقیاس، مشــمول انجام مطالعات ارزیابى 
زیست محیطى هســتند و هر دو طرح بعد از تصویب این 

قانون بوده است.
مسعود تجریشــى در گفتگو با «مهر» در خصوص علت 
تناقض در تصمیم گیرى درباره ارزیابى هاى زیست محیطى 
اینطور توضیح داد که ما مســئول تخصیص آب در کشور 
نیســتیم و وزارت نیرو به ما مى گوید من مى خواهم آب را 
از نقطه اى به نقطه دیگرى انتقال دهم و از سازمان محیط 
زیست مى خواهد که الزامات زیست محیطى آن را بررسى 

کند.

معاون محیط انسانى سازمان محیط زیست با بیان اینکه دو 
پروژه «بن - بروجن» و «بهشت آباد» پروژه هایى هستند 
که وزارت نیرو گفته مصر به اجراى آن است و اعالم کرده 
که تخصیص هاى این دو پروژه را جا به جا کرده است، گفت: 
براى مثال گفته اســت مى خواهم بعضى از حجم آب مورد 
نیاز را از خراسان ببرم و بعضى را از بهشت آباد، ما نمى توانیم 
به آنها بگوییم چرا این تصمیم گیرى را کرده اید، ما در این 
جایگاه نیستیم. وى ادامه داد: شوراى امنیت ملى، شوراى 
عالى آب و وزارت نیرو در این تصمیم گیرى سهیم هستند و 
اگر وزارت نیرو نمى خواست امکان نداشت آن دو مرجع دیگر 

چنین تصمیمى بگیرند.
تجریشى تأکید کرد: سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه 
ناظر وقتى وارد زنجیره تصمیم گیرى مى شود که اعالم کند 
اگر قرار است آب بهشت آباد را وزارت نیرو منتقل کند، این 
وزارتخانه اعالم کند که چه گزینه هایى براى این انتقال دارد، 
مى خواهد با تونل این انتقال را انجام دهید یا لوله یا پمپاژ یا 
مى خواهد سد بسازد، در واقع محیط زیست از آنها مى خواهد 
گزارش کارشناسى خود را ارائه کند و ما بر طبق آن اثرات و 

خسارت هاى زیست محیطى آن را بررسى کنیم.
وى با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ گزارشى از «بهشت 
آباد» به محیط زیست نرسیده است گفت: ما به عنوان دستگاه 
ناظر تنها مى توانیم اعالم کنیم که با انتقال از طریق تونل 
مخالفیم ولى نمى توانیم به وزارتخانه اى که مســئول آب 

کشور است بگوییم چرا مى خواهید آب را انتقال دهید.
معاون انسانى سازمان محیط زیســت با بیان اینکه وزارت 
نیرو شــفاف اعالم نمى کند که چه طرحى را دنبال مى کند 
و همیشه پشت یک ارگان دیگر پنهان مى شود، براى مثال 

پشت شوراى امنیت ملى پنهان مى شــود ابراز کرد: این در 
حالى است که شــوراى امنیت ملى بدون اجازه وزارت نیرو 
نمى توانــد تصمیم گیرى کند یا مى گویند محیط زیســت 
مخالفت کرده اســت در حالى که اگر وزارت نیرو متقاضى 

نباشد محیط زیست بررسى انجام نمى دهد.
وى اظهار کرد: در هر دوى این پروژه باید به ریشــه آن باز 
گردیم چه کسى مجوز تخصیص داده است، که وزارت نیرو 
بوده و چه کسى گفته آب را به این علت ها مى خواهم انتقال 
دهم، باید از وزارت نیرو پرسیده شــود چرا اصرار به انتقال 
آب دارد؟ آیا جاى صرفه جویى در اصفهان وجود نداشــته؟ 
اصفهان چه مشکالتى دارد؟ دلیل انتقال آب به رفسنجان 

و کرمان چیست؟
تجریشى در پاسخ به این شــائبه که علت موافقت محیط 
زیست با پروژه بن - بروجن را پیشــرفت 70 درصدى آن 
دانسته اند گفت: درباره پروژه هایى که بدون مجوز زیست 
محیطى ساخته شــده باشد در ســال هاى 95 و96 دولت 
تصمیم گرفت که تعیین تکلیف شــوند و سه معاون رئیس 
جمهور در این باره تصمیم بگیرند، چــون در صورت عدم 
ادامه پروژه خسارت به کشــور وارد مى شود در آنجا محیط 
زیست الزامات زیست محیطى آن را براى ادامه پروژه اعالم 

مى کنیم.
وى افزود: بنابراین درباره این پروژه ها در دولت تصمیم گیرى 
مى شود و نکته جالب این است که بسیارى از این پروژه ها 
وقتى سازمان محیط زیست در گذشته براى آنها مجوز صادر 
نکرده بود بــا موافقت قوه قضاییه مواجه شــدند یعنى قوه 
قضاییه در دوره گذشته به محیط زیست شکایت کرده است 

که چرا پروژه را متوقف کردید و باید حتماً ادامه یابد.

چرا سازمان محیط زیست با پروژه «بنـ  بروجن» موافق و با پروژه «بهشت آباد» مخالف است؟

پاسخ به یک شائبه آبى درباره اصفهان پس از گذشت نزدیک به 3 ماه از شیوع ویروس 
کرونا، 11 روز دیگر قرار است مدارس 132 شهر 
ســفید باز شــود، اما این بار خانواده هایى که از 
خستگى دوران قرنطینه، اذیت و شیطنت هاى 
کودکان خود به ستوه آمده اند، شاید مخالفتى با 
حضور فرزندان خود در مدارس نداشته باشند و 

آنها را راهى مدرسه کنند.
اما ســئوالى که اینک به ذهن مى آید، این است 
که آیا در شــهرهایى با وضعیت سفید، کرونا به 
کلى از بین رفته است و بازگشایى مدارس، على 
رغم رعایت پروتکل هاى بهداشــتى، مى تواند 
ضامن ســالمت دانش آموزان و خانواده هاى 

ایشان باشد؟! 
بدون شک با شــروع مدارس در 27 اردیبهشت 
با توجــه به عارى نشــدن شــهرها از ویروس

 کووید- 19، انتشار دوباره این ویروس مى تواند 
سالمت خانواده ها را به مخاطره جدى بیاندازند 
چرا که میزان رعایت پروتکل هاى بهداشتى در 
نزد نوجوانان و جوانان را باید در پایین ترین حد 

ممکن تصور کرد.
از سوى دیگر بازگشــایى نصفه و نیمه مدارس 
در برخى از شهرســتان ها اگر هــم با مقاومت 
خانواده ها روبه رو نشــود، شکافى در بدنه نظام 
آموزشى ایجاد خواهد کرد چرا که دانش آموزان 
302 شهر دیگر ایران همچنان باید در قرنطینه 
خانگى باقــى بمانند تا آژیر قرمــز کرونا در آن 
شهرها خاموش شــود و تا آن زمان این دانش 
آموزان باید به فراگیرى دروس خود، در فضاى 

مجازى ادامه دهند.
بى شــک یکى از تبعات منفى ویــروس کرونا 
اختالل و یا فلج کردن سیســتم آموزشى ایران 
بود و این اتفاق نشــان داد که نظام آموزشى و 
زیرســاخت هاى ما تا چه اندازه حتى در سطوح 

دانشگاهى آسیب پذیر است.
على رغم توسل به فضاى مجازى اما همچنان 
دانش آموزانى هســتند که طى دو ماه گذشته 
از تحصیــل دور مانــده اند و برخــى دیگر هم
 نتوانسته اند آنگونه که باید از شیوه هاى متفاوت 
کالس هاى آموزشــى آنالین بهره برند و این 
موضوع دامنه خسارت به سیستم آموزشى کشور 
و تبعات آن بر دانش آموزان را شاید تا سال ها در 

دل خود جاى دهد. 
اینکه چرا نظام آموزشى ما اینقدر شکننده است 
و هیچ تفکرى در دنیاى مدرن امروزى، در این 
خصوص روشــى را به عنوان جایگزین مطرح 
نکرده، موضوعى است که باید به آن در جایگاه 

خود پرداخت.

تبعات یک تصمیم

صادق زیباکالم، تحلیلگر و فعال سیاسى اصالح طلب 
در بخشى از گفتگوى الیو اینستاگرامى با «خبرآنالین» 
به سئواالت مخاطبانش پاسخ داد. کاربرى از این استاد 
دانشگاه سئوال کرد شما پشت سر کدام اصولگرا حاضرید 

نماز بخوانید؟ و زیبا کالم پاسخ داد: 
اولین و شاخص ترینشان برادرم دکتر سعید زیبا کالم 
است. با اینکه هزار در هزار با او فاصله دارم ولى پشت 
سر او نماز مى خوانم. شخصیت دومى که پشت سر او 
نماز مى خوانم دکتر احمد توکلى است، حدوداً 13 الى 14 

سالى مى شود که با ایشان رفت و آمد خانوادگى داریم و 
انصافًا من از این انسان پاك تر ندیده ام.  پشت سر آقاى 
ا... کرم هم حاضرم نماز بخوانم. یکى از دالیلى که من 
پشت سر آقاى ا... کرم نماز مى خوانم این است که ایشان 
هنوز اتومبیل سوارى ندارد(خنده) و با موتور تردد مى کند. 
این براى من ارزشمند است چون من مى دانم که ایشان 
مى توانستند دراین مملکت تریلیاردر باشند ولى با موتور 
رفت و آمد مى کند و پارسال هم تصادف کرد و متأسفانه 

مدتى در بیمارستان بود./1776

زیبا کالم حاضر است پشت سر چه کسانى نماز بخواند؟!

محیا حمزه
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اقامه نمازجمعه، فقط 
در 4 شهر

رئیس دفتر شوراى سیاست گذارى ائمه جمعه استان 
اصفهان گفت: این هفتـه فقط در چهار شـهر تیران، 
رضوان شهر، عسگران و بوئین میاندشت که وضعیت 
آن ها سـفید اعالم شـده نماز جمعه اقامه خواهد شد. 
همچنیـن این شـهرها مجـاز به بازگشـایى مسـاجد 
هستند. حجت االسـالم محمدرضا صالحیان تصریح 
کرد: در سایر شهرهاى استان به دلیل عدم اعالم ستاد 
ملى مبارزه با کرونا امکان اقامه نماز جمعه و بازگشایى 
مساجد را نخواهیم داشت و هیچ مسجدى در شهرها 
تا زمانى که ستاد کشورى کرونا وضعیت را سفید اعالم 

نکند باز نمى شود.

ماسک زدن اجبارى است 
حجـت ا... غالمى، سـخنگوى سـتاد اسـتانى مبارزه 
با کرونـا اصفهان بـا بیان اینکـه درباره پیشـگیرى و 
مقابله با کرونا بهترین بازرسان خود مردم هستند و با 
متخلفان برخورد مى شود گفت: بر اساس مصوبه این 
ستاد، استفاده از ماسـک در تاکسى و اتوبوس اجبارى 

شده است.

ثبت رکورد تولید روزانۀ آهن 
اسفنجى 

با تولید 2 هزار و 554 تن آهن اسـفنجى در ششـمین 
روز از اردیبهشت ماه سـال جهش تولید، رکورد تولید 
این محصول در واحد احیا مستقیم فوالد سفیددشت 
به میزان 62 تن نسبت به رکورد قبلى افزایش یافت.  
اکبر اسکندرى، رئیس واحد آهن سازى شرکت فوالد 
سفیددشت چهار محال و بختیارى رکورد پیشین تولید 
آهن اسفنجى در این شرکت را به میزان 2 هزار و 492 

تن و مربوط به 30 آبان ماه سال 98 اعالم کرد.

2 هکتار گل محمدى 
به بار نشست

برداشت محصول از بوستان دو هکتارى گل محمدى 
دانشگاه آزاد اسالمى زواره در دومین ماه از فصل بهار 
آغاز شد. مصطفى صادقى در حاشـیه برداشت گل از 
بوستان گل محمدى دانشگاه آزاد اسالمى مرکز زواره 
اظهار کرد: بوسـتان گل محمدى شـهید مدافع وطن 
امید اکبرى نیسیانى که به مسـاحت دو هکتار بهمن  
98 در زمین تحقیقاتى این مرکز آموزشـى ایجاد شد، 
اکنون براى نخسـتین بار به بار نشسته و برداشت گل 
از آن آغاز شده است. سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى 
مرکز زواره افزود: نخسـتین گالب این بوستان براى 
غبارروبى مزار شهداى شهر شهیدپرور زواره و شهداى 

معلم استفاده شد.

کشف 9 هزار کیلو خرما
9هـزار کیلـو خرمـاى تاریخ گذشـته قبـل از توزیـع در 
بازار کشـف و توقیف شـد. رئیس پلیس امنیت عمومی 
اسـتان گفـت: در طـرح بازرسـى از صنـوف و رعایـت 
دستورالعمل هاى بهداشتى، پلیس امنیت عمومى اصفهان 
با همکارى نمایندگان اداره بهداشـت، در بازرسى از یک 
واحد صنفى توزیع خرما ، 9 هزار کیلو خرماى تاریخ گذشته 

را کشف و از توزیع آن در بازار جلوگیرى کردند.

مرمت بافت هاى سنتى کاشان 
مدیر مرکز ارتباطات شهردارى کاشان گفت: با اجراى 
طرح «چلچراغ توسعه» در کاشان پروژه هاى عمرانى 
مختلفى هر هفته کلنگ زنى مى شود که احیا و مرمت 
بافت هاى تاریخى از آن جمله است. مهدى بذرافشان 
با اشـاره به برگـزارى طرح چلچراغ توسـعه در شـهر 
کاشـان اظهار داشـت: در قالب این طـرح پروژه هاى 
عمرانى و شهر کاشان در هر هفته کلنگ زنى، افتتاح و 
یا به بهره بردارى مى رسید. وى با بیان اینکه آغاز این 
طرح در قالب 40 هفته در سـال گذشته آغاز شد، ابراز 
داشت: در قالب این طرح پروژه هاى مختلف عمرانى، 
فرهنگـى ورزشـى، فضاى سـبز و غیـره در کاشـان 

کلنگ زنى یا افتتاح شد.

خبر

رئیس اتحادیه ادوات کشــاورزى استان اصفهان گفت: با 
حجم بسیار ســرمایه گذارى ها در حوزه کشاورزى استان 
اصفهان در سال جارى تاکنون بیش از 220 هزار ادوات مورد 

نیاز کشاورزان تامین شده است.
هوشــنگ صیرفیانپور اظهارداشت:خوشــبختانه با وجود 
حجم بســیار ســرمایه گذارى ها در حوزه کشــاورزى در 
سال جارى توانسته ایم بیش از 220 هزار ادوات مورد نیاز 
کشاورزان اصفهانى را تامین کنیم. او افزود:با توجه به اعمال 
تحریم هاى ظالمانه از سوى امریکا در حوزه هاى مختلف 
اقتصادى کشــور همچون کشــاورزى، اما خوشبختانه با 
وجود بارش هاى مطلوب در سال جارى و ارائه تسهیالت 

و حمایت هاى الزم شاهد توســعه مراکز کشاورزى استان 
اصفهان هســتیم. رئیس اتحادیه ادوات کشاورزى استان 
اصفهان گفت:ازآنجایى که 70 درصــد از ادوات مورد نیاز 
کشاورزان استان به صورت وارداتى انجام مى گیرد در حال 
حاضر با وجود شرایط کرونا و کاهش واردات شاهد افزایش 

30 درصدى قیمت اقالم ادوات کشاورزى در بازار هستیم.
صیرفیانپور ادامه داد:رشد قیمت ادوات کشاورزى در بازار 
مى تواند موجب بــاال رفتن نرخ محصوالت کشــاورزى 
همچون حبوبات، گندم و جو شود که این امر در نهایت به 
ضرر مردم بوده و هرچه سریع تر از مسئوالن اجرایى استان 

خواستاریم تا براى حل این موضوع چاره اى بیاندیشند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: طرح زوج و فرد 
در اصفهان غیرفعال است و هر زمان که خواستیم طرح را 

فعال کنیم از 48 ساعت قبل از آن اطالع رسانى مى کنیم.
محمدرضا محمدى در گفت وگو با «فارس» با بیان این که 
مراکز معاینه فنى صبح و عصر خدمات دهى مى کنند، گفت: 
خودروهاى فاقد معاینه فنى که قرار بود از 15 اردیبهشت 
اعمال قانون شود در حال حاضر تا پایان ماه رمضان به دلیل 
رعایت فاصله گذارى اجتماعى اعمال قانون نمى شوند و در 

این فرصت مردم مى توانند معاینه فنى بگیرند.
محمدى با اشــاره به این که افرادى کــه گواهینامه هاى 
رانندگى آن ها اعتبار ندارد، تا پایان ماه رمضان فرصت دارند 

براى تمدید گواهینامه اقدام کنند، عنوان کرد: ستادهاى 
ترخیص وسایل نقلیه تا ساعت 5 عصر خدمات مى دهند، اما 
مردم از ساعت 5 صبح در صف تعویض پالك مى ایستند، از 
ساعت یک تا 5 عصر که مرکز باز است و خدمات مى دهند، 
مراجعه کننده اى وجود ندارد، اگر مردم برنامه ریزى کنند از 
ساعت یک تا 3 بعد از ظهر مراجعه کنند، کمتر از یک ساعت 
مى توانند خدمات بگیرند و صف طوالنى صبحگاهى هم 

ایجاد نمى شود.
وى خاطرنشان کرد: آموزشــگاه هاى رانندگى با رعایت 
فاصله گذارى اجتماعى آغاز به کار کرده اند، اما آزمون هاى 

رانندگى شروع نشده است.

طرح زوج و فرد همچنان 
در اصفهان غیرفعال است

تأمین ادوات مورد نیاز 
کشاورزان اصفهانى

عملیات اجرایى طرح اقدام ملى مسکن سه هزار واحدى 
فرهنگیان واقع در شــهر جدید فوالدشهر اصفهان روز 
دوشنبه از طریق ویدئو کنفرانس با اسحاق جهانگیرى 

معاون اول رییس جمهورى در این استان آغاز شد.
استاندار اصفهان در این باره گفت: در راستاى سیاست 
دولت تدبیر و امیــد و اجراى برنامه هــاى وزارت راه و 
شهرسازى سه هزار واحد مسکونى براى فرهنگیان در 
لنجان، نجف آباد، فوالدشهر و فالورجان انجام مى شود.
عباس رضایى افزود: ثبت نام متقاضیان فرهنگى توسط 
اداره کل آموزش و پرورش انجام و افراد واجد شــرایط 
مشخص شدند و جهت تکمیل مدارك در روزهاى آتى 
به این اداره کل مراجعه خواهند کرد. رضایى اضافه کرد: 

این واحدها با مســاحت 70 الى 120 مترى در راستاى 
آپارتمان هاى یک، دو و ســه خوابه در نظر گرفته شده 

است.
به گفته استاندار اصفهان، 120 هزار شاغل و بازنشسته 
در آموزش و پرورش استان اصفهان داریم که 54 هزار 

نفر شاغل در این حوزه هستند.
مدیرکل راه و شهرســازى اصفهان هم گفت: در یک 
اقــدام فراگیر در کل کشــور اجراى 400 هــزار واحد 
مســکونى رقم خورد که از این تعــداد 70 هزار واحد 
مسکونى سهم این استان اســت. علیرضا قارى قرآن 
افزود: حدود 17 درصد از ســاخت واحدهاى مسکونى 

کشور به استان اصفهان اختصاص دارد.

وى با اشاره به اینکه 40 هزارنفر براى طرح اقدام ملى 
مســکن از اســتان اصفهان ثبت نام کردند، ادامه داد: 

نزدیک به 20 هزار نفر احراز شرایط شدند.
وى افزود: بخشى از متقاضیان طرح اقدام ملى مسکن 
فرهنگیان هستند که سه هزار واحد را به آن ها تخصیص 
دادیم که با نقاط هفتگانه کشور مراسم تفاهمنامه بین 
وزارت راه و شهرســازى و وزارت آموزش و پرورش به 
امضا رسید که وظیفه آن تامین مسکن ارزان قیمت براى 

فرهنگیان است.
مدیرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهان بیان کرد: 
امیدواریم این پــروژه بیــن 18 تا 24 ماه بــه نتیجه

 برسد.

آغاز عملیات اجرایى طرح ملى مسکن با حضور ویدئویى اسحاق جهانگیرى

اختصاص 3 هزار واحد مسکونى 
به فرهنگیان اصفهان

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان 
با اشــاره به تاثیر 20 درصدى افزایش نرخ ارز بر قیمت 
گوشى موبایل، گفت: اگرچه قیمت گوشى تلفن همراه در 
بازار به صورت حبابى در حال افزایش است، اما تا زمانى 
که واردات آن سرعت نگیرد و عرضه و تقاضا همخوانى 
نداشته باشد، احتمال باال رفتن قیمت موبایل وجود دارد.

حسن میرشمشیرى در خصوص دالیل افزایش قیمت 
در اصفهان، گفت: بخشى جزئى از دلیل افزایش قیمت 
موبایل به نوســانات نرخ ارز برمى گردد، اما بیشتر این 

افزایش به مباحث واردات برمى گردد.
وى توضیح داد: به دلیل شیوع کرونا و قرنطینه کشورهاى 
چین و امارات که بیشترین حجم واردات گوشى به ایران 
را دارند و همچنین کشــور عراق، طى دو ماه در واردات 
گوشى به ایران، وقفه ایجاد شــد که این موجب نوسان 

در بازار موبایل شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان 
با اعتقاد بر اینکه قیمت کنونى موبایل در بازار حباب دارد، 
تصریح کرد: در این شرایط به مردم نه پیشنهاد خرید و 
نه پیشنهاد نخریدن مى کنیم، اما احتمال افزایش قیمت 

موبایل وجود دارد با این وجود معتقدم این قیمت حبابى 
است.

وى با بیــان اینکه واردات گوشــى زمان بــر و نیازمند 
تشریفات است، تاکید کرد: تا زمانى که سرعت واردات 
گوشى افزایش نیابد و منابع مالى مورد نیاز واردکنندگان 

تامین نشود قیمت گوشى کاهش نخواهد یافت.
میرشمشیرى همچنین با اشاره به افزایش خرابى گوشى 
در اصفهان و مراجعات براى تعمیرات، گفت: متاسفانه در 
پى شیوع کرونا افراد از موادى استفاده مى کنند که داخل 
آن یا آب و یا موادى غیر از الکل بوده و با اســپرى آن به 
روى گوشــى موجب ورود مایعات به داخل آن و خرابى 

موبایل مى شود.
وى تصریح کرد: در حــال حاضر حدود 40 درصد تقاضا 

براى تعمیرات گوشى در اصفهان افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان 
با اشاره به برندهاى پرتقاضا موبایل در اصفهان، گفت: 
بیشترین تقاضا براى گوشى هاى سامسونگ، شیامى، 
آنر (هووایى) و نوکیا است، اما مردم اصفهان بیشتر تقاضا 

خرید گوشى شیامى و سامسونگ دارند.

احتمال افزایش قیمت موبایل 

نماینده اصفهــان تاکید کــرد که بایــد درباره آب 
آمایشى فکر کرد و وزارت نیرو باید این نگاه را اعمال

 کند.
حسن کامران در جلسه علنى روز دوشنبه در تذکرى 
شفاهى گفت: باید درباره آب آمایشى فکر کرد. وقتى 
آمایشــى باشــد دعوایى هم وجود ندارد االن فالت 
مرکزى یزد، کرمان، اصفهان و بخشى از چهارمحال 
و بختیارى تشنه هســتند و ما در همین شرایط آب را 

تنها به خلیج فارس مى فرستیم و بعد براى هم شاخ و 
شانه مى کشیم.

وى افزود: اگر همین وضعیت ادامــه پیدا کند یعنى 
نحوه تشخیص بهره بردارى براى آب بخشى خواهد 
بود ولى اگر به صورت آمایشى فکر شود دیگر دعوایى 
وجود ندارد. در قدیم هم حوزه آبریز به صورت آمایشى 
تنظیم مى شــد. الزم اســت وزارت نیرو این نگاه را 

داشته باشد.

مدیرعامل شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان 
در دیدار با مدیر شهرك صنعتى هرند بر ضرورت اجراى 
طرح توسعه 40 هکتارى این شهرك به منظور توسعه 
اقتصادى و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه شرق اصفهان 
و جلوگیرى از مهاجرت نخبــگان و فارغ التحصیالن 

دانشگاهى تاکید کرد.
محمد جواد بگى مشــکالت بخش کشاورزى شرق 
اســتان را به دلیل بحران آب، یکــى از دغدغه هاى 
بزرگ شهروندان و دولت در ســالهاى اخیر دانست و 
تصریح کرد: توســعه صنایع و بخش هاى تولیدى در 
شرق استان مى تواند نقش مهمى در حفظ اشتغال این 

مناطق و همچنین جــذب جوانان و فارغ التحصیالن 
دانشــگاهى ایفا نماید که به همین منظور شــرکت 
شهرکهاى صنعتى استان اصفهان توسعه شهرکها و 
نواحى صنعتى تقاضا محور در این مناطق را در اولویت 

برنامه هاى خود قرار داده است.
وى شهرك صنعتى هرند را یکى از شهرکهاى موفق 
شرق استان دانست و بر ضرورت اجراى طرح توسعه 
40 هکتارى این شرکت به منظور افزایش اشتغالزایى 
در این منطقه و همچنین ارتقاى ســطح معیشــتى 
شــهروندان تاکید و از اجراي پروژه هــاي عمرانی 

زیرساختی در این شهرك در سال جاري خبر داد.

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان از اولویت هاى 
جدید اعزام زائران حج تمتع خبر داد.

غالمعلى زاهدى با اشــاره به اعالم اولویت هاى جدید 
اعزام زائران خانه خدا در اصفهان، اظهار داشت: تمامى 
دارندگان فیش حج تمتع تــا پایان تیر 86 مى توانند در 

کاروان هاى حج تمتع ثبت نام کنند.
وى افزود: این افراد باید براى ثبت نام در کاروان هاى 
خالى به سامانه رزرو ســازمان حج و زیارت مراجعه و 

براى نام نویسى اقدام کنند.مدیرکل حج و زیارت استان 
اصفهان با بیان اینکه هنوز ثبت نام ها کامل نشــده و 
کاروان ها جاى خالى دارند، گفت: هنوز جنسیت زائران 
و اینکه بیشــتر از کدام شهرستان ها هستند، مشخص 
نیست. وى با اشاره به سهمیه اســتان اصفهان براى 
حج تمتع امسال تصریح کرد: سهمیه حج تمتع استان 
اصفهان 7700 زائر است که از ماه ذیقعده اعزام ها انجام 

خواهد شد.

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان از صادرات 458 
هزار دالر کاال از طریق کارگو ترمینال فرودگاه شهید 

بهشتى اصفهان در سال 99 خبر داد.
رسول کوهســتانى پزوه در گفت وگو با «فارس» از 
صادرات 76 تن کاال به ارزش بالغ بر 458 هزار دالر 
طى سال 99 از طریق کارگو ترمینال فرودگاه شهید 
بهشــتى اصفهان خبر داد و اظهار داشــت: طى سه 
پرواز بارى از ابتداى امسال تاکنون در قالب 10 فقره 
اظهارنامه قبل از بارگیرى، بار بــه صورت کامل و با 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى ضدعفونى، بسته بندى 

و به مقصد کشور کویت صادر شده است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان کاالهاى صادراتى 
را میگو، انواع ماهى و بامیه برشمرد و گفت: کارکنان 
گمرك تجارى فرودگاه شــهید بهشــتى اصفهان با 
اســتقرار کامل در کارگو ترمینال جهــت صادرات 
محصوالت به صورت شــبانه روزى خدمات رسانى 

مى کند.
وى در خصوص صادرات سال 98 از طریق فرودگاه 

شهید بهشتى اصفهان اذعان داشت: در سال گذشته 
160 تن بار به ارزش 6 میلیون و 100 هزار دالر شامل 
مصنوعات طال، ماهى، میوه هاى خوراکى و سبزیجات 

و نباتات صادر شده است.
وى با بیان این که ســهم اســتان اصفهــان از کل 
صادرات کشور 5 درصد است، اضافه کرد: مهم ترین 
کاالهاى صادراتى استان اصفهان چدن، آهن و فوالد 
و مصنوعات آن به ارزش یک میلیارد و 284 میلیون 
دالر و با سهم 49 درصد، فراورده هاى نفتى به ارزش 
516 میلیــون و 506 هزار دالر با ســهم 20 درصد و 
محصوالت شیمى آلى به ارزش 119 میلیون و 486 

هزار دالر با سهم 5 درصد بوده اند.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان در پایان خاطرنشان 
کرد: اســتان اصفهــان واردات کاالى لوکس ندارد، 
عمده کاالى وارداتى گمرك اصفهان ماشــین آالت 
برقى و مکانیکى خطوط تولیــد و مواد اولیه مصرفى 
و اجزا و قطعات جهت مونتاژ در واحد تولیدى استان 

است.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تــره بار اصفهان گفت: 
باالرفتن تقاضــا و کمبود لیموتــرش در بازار موجب 

افزایش قیمت لیمو میناب به 45 هزار تومان شده است.
ناصر اطرج اظهار کرد: امســال به دلیل شیوع کرونا 
و توصیه پزشــکان مصرف لیموترش افزایش یافته، 

همچنین به دلیل صادرات با کمبود مواجه هستیم.
وى افــزود: مطابق نرخ سراســرى و مصوب، قیمت 
لیموترش 15 هزار تومان اعالم شد که باید در سطح 
خرده فروشى با قیمت 18 هزار تومان فروخته شود که 
متاسفانه با این قیمت لیمو در بازار موجود نیست، البته 

فروش لیمو با قیمت باالتر تخلف است.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با تاکید 
بر اینکه کمبود و افزایش قیمت لیموترش چالش امروز 
بازار میوه است، افزود: قیمت لیموهاى میناب حدود 45 
هزار تومان اســت، اما قیمت لیموترش زرد درشت در 

سطح شهر 18 هزار تومان باشد.

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
اظهار کرد: از آغاز اپیدمى کرونا در کشور، بیشترین آسیب 
اقتصادى متوجه کارگران فصلى و قراردادى بوده و در این 
میان کارگران 10 رسته صنفى اعالم شده از سوى دولت 
به عنوان مشاغل آسیب پذیر مشــکالت قابل توجهى را 

تجربه کرده اند.
محســن نیرومند تصریح کرد: تا آخرین روز مهلت ثبت 
نام در سامانه بیمه بیکارى، 63 هزار نفر از بیکاران استان 
اصفهان در این سامانه ثبت نام کردند و بر اساس راستى 
آزمایى و پاالیشى که پس از پایان مهلت ثبت نام در میان 
این افراد انجام شد 85 درصد از ثبت نام کنندگان مستحق 

دریافت بیمه بیکارى از سوى دولت شناخته شدند.
نیرومند اضافه کرد: حدود 9 هزار نفر از افرادى که در سطح 
استان اصفهان در سامانه بیمه بیکارى ثبت نام کرده بودند، 
مستحق دریافت بیمه بیکارى از ســوى دولت شناخته 
نشدند. او ادامه داد: بسیارى از کارگران همچون کارگران 
ساختمانى  که تعداد آن ها در استان اصفهان به بیش از 70 
هزار نفر مى رسد، نوع بیمه شان به گونه اى است که قادر به 

استفاده از بیمه بیکارى نیستند.
او اضافه کرد: علت واریز نشدن بیمه بیکارى افرادى که 
در ســامانه وزارت کار ثبت نام کرده بودند، تحویل نشدن 
پنج هزار میلیارد تومان منابع مالى است که رئیس جمهور 
قول داده بود دولت به سازمان تأمین اجتماعى واگذار کند. 
در حقیقت بررسى و پاالیش افراد مستحق بیمه بیکارى 
انجام شده و لیست پرداخت بیمه بیکارى به سازمان تأمین 
اجتماعى ارسال شده، اما به دلیل تأمین نشدن اعتبار مورد 
نیاز این سازمان از سوى دولت، هنوز بیمه بیکارى به حساب 

هیچ یک از ثبت نام کنندگان در سامانه واریز نشده است.

مقوله آب در ایران باید آمایشى باشد

اجراى طرح توسعه 40 هکتارى شهرك صنعتى هرند 

چه کسانى اولویت هاى جدید 
اعزام زائران حج  هستند؟

صادرات نیم میلیون دالرى از فرودگاه اصفهان

هر کیلو لیموترش باید 15 هزار تومان فروخته شود

رد درخواست 9000 
متقاضى بیمه بیکارى 

در اصفهان
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تلویزیون باالخره پاى کار «اکران اینترنتى» آمد

فیلم جدید حمید نعمت ا... در حالى پس از 70 درصد 
فیلمبردارى متوقف شد که بر اساس گزارش یک رسانه، 
چک هاى تهیه کننده تازه کار این فیلم هنوز نقد نشده است.

حمید نعمت ا... وقتى تالش مى کرد فیلم سینمایى «قاتل و 
وحشى»، آخرین ساخته خود را به سى و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر برساند کمتر کســى فکرش را هم مى کرد که 
چهار ماه بعد از پایان برگزارى جشنواره هنوز فیلمبردارى 

این فیلم تمام نشده باشد.
در واقع ماجراى «قاتل و وحشــى» از آنجا شروع شد که 
محمدصادق رنجکشان سرمایه گذار این فیلم به دالیلى از 
تولید «قاتل و وحشى» کنار رفت تا عباس نادران به عنوان 

سرمایه گذار و تهیه کننده جدید وارد پروژه شود.
اما حاال بعد از گذشــت چهار ماه، برگشت خوردن تمام 

چک هاى نادران که تهیه کنندگى فیلم سینمایى «قاتل 
و وحشــى» را برعهده گرفته بود، باعــث توقف و تعلیق 
این پروژه شده اســت به طورى که همچنان این فیلم  در 

وضعیت بالتکلیف به سر مى برد. 
 آخرین شنیده ها نیز حکایت از آن دارد که طى نامه اى در 
تاریخ 30 فروردین ماه سال 1399 از طرف معاون نظارت 
و ارزشیابى سازمان ســینمایى پروژه سینمایى «قاتل و 

وحشى» تا تعیین تکلیف مالى توقیف خواهد بود.
نــادران بعــد از انصــراف محمدصادق رنجکشــان از 
سرمایه گذارى در فیلم ســینمایى «قاتل و وحشى» وارد 
این پروژه شده و حتى امتیاز تهیه کنندگى آن را هم برعهده 
گرفت اما هیچ یک از چک هاى این تهیه کننده تازه کار نقد 
نشده اســت و هنوز بازیگران  و عوامل پشت دوربین این 

فیلم هم دستمزد خود را به طور کامل دریافت نکرده اند و 
جزو طلبکاران نادران به حساب مى آیند.

«قاتل و وحشى» در ژانر جنایى ساخته شده و امین حیایى، 
لیال حاتمى، شهرام حقیقت دوست، ســتاره اسکندرى، 
عزت ا... رمضانى فر، سام نورى و... از جمله بازیگران آن 

هستند.
این فیلم فرم حضور در جشنواره سى وهشتم فیلم فجر را 
نیز پر کرده بود و بیش از 70 درصد فیلمبردارى آن انجام 
شده و تدوین همزمان آن توسط هایده صفى یارى در حال 
انجام بود که به دلیل مشکالت سرمایه گذار جدید متوقف 
شد. «قاتل و وحشى» سومین همکارى حمید نعمت ا... 
با لیال حاتمى بعد از دو فیلم موفق «بى پولى» و «رگ 

خواب» است.

سرنوشت عجیب فیلم جنایى لیال حاتمى و امین حیایى

مرگ زود هنگام «قاتل  و وحشى»

باالخره بعد از چند هفته حرف وحدیث برسر جاى خالى 
تیزرهاى تبلیغاتى فیلم هایى که به صورت اینترنتى اکران 
مى شوند، تیزرهاى فیلم «خروج» در کنداکتور آگهى هاى 

بازرگانى سیما قرار گرفت.
بیش از سه هفته از آغاز اکران اینترنتى این فیلم مى گذرد 
اما به دلیل نمایش و عرضه در ســامانه هاى وى اودى، 
تلویزیون تیزر تبلیغاتى براى آن پخش نکرده بود و همین 
مسئله با انتقاداتى مواجه شد. البته مذاکره ها و رایزنى ها 
براى پخش تیزرهاى سینمایى جدیدترین فیلم ابراهیم 
حاتمى کیا در جریان بود، تا تلویزیــون هم با این امکان 
جدید در سینماى ایران همراه شود. با این حال این اتفاق 
رخ نداد و جاى خالى تیزرهــاى تبلیغاتى فیلم «خروج» 
یکى از نقدهاى وارده به صداوسیما از طرف رسانه ها بود.

فارغ از تمام حرف وحدیث ها و اما و اگرها، از روز یک شنبه 
14 اردیبهشت تلویزیون با تمهید دیگرى به اطالع رسانى 
نســبت به اکران اینترنتى فیلم «خروج» جدیدترین اثر 
حاتمى کیا اقدام کرد و تیزر تبلیغاتى این فیلم روى آنتن 

شبکه یک سیما رفت.
در این تیــزر تبلیغاتى بــدون نام بردن از ســامانه هاى 
«فیلیمو» و «نماوا» که فیلم «خروج» روى آنها بارگذارى 
شــده اســت، درباره پخش این فیلم به صورت آنالین 

خبررسانى شــد و در تیزر تبلیغاتى آن زیرنویس 
شد «اکران آنالین در رســانه هاى داراى مجوز 

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)». 
قرار گرفتن آدرس ســایت رسمى «ســاترا» در بخش 
زیرنویس هم راهنمایى براى دسترسى مخاطبان به اکران 
اینترنتى بود و به این ترتیب تلویزیون بدون اسم آوردن از 
وى اودى هاى پخش کننده به اطالع رسانى درباره اکران 

اینترنتى این فیلم پرداخت.
باید دید آیا پخش این تیزرهاى تبلیغاتى به معناى تغییر 
رویکرد سازمان صداوسیما نســبت به اکران اینترنتى و 
حذف پیش شــرط «عدم انحصار» در این حوزه است یا 
شرایط عرضه فیلم «خروج» از سوى «ساترا» با تغییراتى 
مواجه شده است؟ سئوال مهمتر اینکه آیا فیلم «طال» به 
کارگردانى پرویز شهبازى و تهیه کنندگى مشترك محمد 
شایســته و رامبد جوان، به عنوان دومین فیلم سینماى 
ایران که بدون اکران بر پرده نقره اى وارد میدان «اکران 
اینترنتى» شده است هم از این امکان تبلیغاتى بهره مند 

خواهد شد؟

«ســرباز» به کارگردانى هــادى مقدم دوســت و تهیه کنندگــى محمدرضا 
شفیعى،سریال ماه رمضانى شبکه 3 سیماست و آرش مجیدى و الیکا عبدالرزاقى 
بازیگران اصلى این سریال هستند. این سریال شــبکه 3 سیما که پخش آن از 

ابتداى ماه مبارك آغاز شد تا اواسط تابستان روى آنتن خواهد بود.
«سرباز» سریالى با محوریت موضوع سربازى و مهمترین دوران زندگى جوانان 
و مشکالت آنهاست که ساخت آن از سال 97 آغاز شد و قرار بود که تابستان روى 
آنتن برود اما جایگزین سریال ماه رمضانى شبکه 3 شد و روى آنتن رفت اما پخش 
این سریال که حدود 50 قسمت دارد بعد از ایام ماه رمضان و تا تابستان هم ادامه 
دارد. «یحیى» با بازى آرش مجیدى و همسرش «یلدا» با بازى الیکا عبدالرزاقى 
دو شخصیت اصلى سریال «سرباز» را تشکیل مى دهند که مشکالت «یحیى» و 
خونسردى اش در حل مسائل پیرامون و تفاوت هایى که با «یلدا» دارد و موضوع 

پراهمیت سربازى براى جوانان خط اصلى داستان این سریال را شکل مى دهد.
یکى از تفاوت هاى این سریال با دیگر سریال ها در این است که ناصر طهماسب 

به عنوان راوى در این سریال حضور دارد.
آرش مجیدى، الیکا عبدالرزاقى، پدرام شریفى، رؤیا تیموریان، نیما 
شعبان نژاد، سیاوش خیرابى، على عامل هاشمى، جمال اجاللى، 
اســماعیل محرابى، گلوریا هاردى، افســانه 
کمالى، جواد خواجوى، فرحناز منافى ظاهر، 
کاوه آهنگر، مهتــاب ثروتى، محبوبه 
صادقى، مهدى مســتبصرى و دریا 
بخشنده در سریال «سرباز» ایفاى 

نقش مى کنند./1773

پخش سریال «سرباز»
 تا کى ادامه دارد

فیلم
فیلمب
چک ها
حمید نع
وحشى

اســماعیل محرابى، گلوریا هاردى، افســانه 
کمالى،جواد خواجوى، فرحناز منافى ظاهر،

کاوه آهنگر، مهتــاب ثروتى، محبوبه 
صادقى، مهدى مســتبصرى و دریا

بخشنده در سریال «سرباز» ایفاى 
نقش مى کنند./1773

هفته گذشته در آمار و ارقامى که از نظرســنجى مخاطبان رسانه ملى به دست آمد، 
مشخص شد که سریال «متهم گریخت» به کارگردانى رضا عطاران با حجم وسیع ترى 
از رضایت مخاطب در شب هاى ماه مبارك رمضان نسبت به سریال «سرباز» برخوردار  

بوده است. اتفاقى که قطعاً دور از ذهن نبوده و از پیش قابل حدس بود.
عالقه و ذوق مخاطبان تلویزیون براى بازگشت رضا عطاران به تلویزیون اتفاقى نیست 
که حداقل به این راحتى ها رخ دهد چرا که عطاران امروز یکى از ستاره هاى مطرح سینما 
محسوب مى شود  چرا که هم  در گیشه و هم در  جذب نظر منتقدان سینمایى  جزو ده 
چهره برتر امروز سینماست و منطقى است که او در طول این سال تمام تفکر و قول و 
قرارش در دنیاى سینما باشد و باید از این زمان طالیى به بهترین شکل ممکن چه به 

لحاظ مادى و  معنوى استفاده کند.
عطاران امروز به تنهایى مى تواند یک فیلم سینمایى را روى پرده  سینما با موفقیت روبه 
رو کند و جایگاهش در مقام یک ناجى براى هر فیلمى مى تواند حیاتى باشد به خصوص 

حاال که ثابت کرده در ژانر هاى مختلف توانمند است.
چندى پیش (در سال گذشــته) مهران مهام، تهیه کننده اى که بسیارى از چهره هاى 
محبوب سینمایى سابقه همکارى با او در رسانه ملى را تجربه کرده اند پیشنهاد حضور 
عطاران را مطرح کرد اما او بهتر از هرکسى مى داند که امروز عطاران هیچ انگیزه اى 
براى بازگشت به تلویزیون ندارد مگر اینکه شرایط خاص و ویژه اى براى او چیده شود  
و یا یک پیشنهاد عجیب ، یک انتخاب اغوا کننده یا حتى یک اتفاق  دلچسب مهیا شود 

تا او تصمیم بگیرد به تلویزیون برگردد.
بسیارى از چهره هاى موفق و تأثیرگذار امروز سینما  روزى از بهترین هاى تلویزیون 
بودند و تلویزیون مانند تئاتر در معرفى و چهره ساختن  بسیارى از ستاره هاى هنرمند 
در  سینما اقداماتى شایان داشته است. ولى فراموش نکنیم ستاره هایى که در سال هاى 
اخیر  از تلویزیون به سینما رفتند  حاال به سختى حاضر هستند تلویزیون را با این شرایط 
اقتصادى تجربه کنند. اگرچه رسانه ملى در طوالنى مدت دستمزد مناسبى براى برخى از 
ستاره هایش دارد اما تردیدى نیست که امروز کمتر تهیه کننده اى 
است که بتواند از پس دستمزد ستاره اى مانند رضا 
عطاران براى یک سریال چند ماهى بربیاید.

چارچوب ها و ممیزى ها و اعمال سلیقه 
ها و محدودیت هاى مرســوم  در 
تلویزیون را هم شما به همه موارد 

فوق اضافه کنید./1774

چرا رضا عطاران به تلویزیون 
برنمى گردد؟
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است که بتواند از پس دستمزد ستاره اى مانند رضا
عطاران براى یک سریال چند ماهىبربیاید.
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یکى از سریال هاى رمضانى که ماندگار شــده است، «صاحبدالن» است که 
محمدحســین لطیفى آن را کارگردانى کرد و رضا جودى تهیه کنندگى آن را 
به عهده داشت. سریالى که ســال 1385 با قلِم علیرضا طالب زاده و بازیگران 
مطرح و کاربلدى همچون حسین محجوب، محمد کاسبى، مهرانه مهین ترابى، 
ثریا قاسمى، حمید ابراهیمى، برزو ارجمند، پوریا پورسرخ و سیروس گرجستانى 
از شبکه اول سیما پخش شد. سریالى که این شــب ها براى انگلیسى زبان ها 

نمایش داده شده است.
هایده حائرى هم بازیگر این سریال تلویزیونى بود که نقش همسر «حشمتیان» 
(سیروس گرجستانى) را در سریال بازى مى کرد. بازیگر قدیمى که این روزها 
کمتر نقشــى از او در ســینما یا تلویزیون مى بینیم. حائرى بعد از ایفاى نقش 
«مادام» در سریال«معماى شاه» دیگر به عنوان بازیگر پروژه هاى تلویزیونى 
و سینمایى دیده نشد؛ ســئوالى که هنوز به آن پاسخ نمى دهد و مى گوید دلیل 

کم کارى هایش را باید از تهیه کنندگان بپرسند.
وقتى به بهانه ایام رمضان و فقدان ســاخت ســریال هاى پربیننــده اى، یاِد 
ســریال هاى قدیمى تلویزیون مى افتیم که یکى از آنها «صاحبدالن» است، 
او بازیگر این ســریال تلویزیونى بود و امروز از بیکارى اش در سال هاى اخیر 
گالیه ها دارد، بازیگرى که ســال هاى نه چندان دور در سریال هاى ماندگار و 
خاطره انگیزى همچــون «گرگ ها»، «عطر گل یاس»، «فردا دیر اســت»، 
«پلیس جوان» و «ســفر ســبز» نقش آفرینى کرده، حاال سال هاســت که 

خانه نشین است.
این بازیگر پیشکســوت معتقد اســت که فیلمنامه خوب، «صاحبدالن» را به 
اثرى ارزنده تبدیل کرد. او همچنین به خاطره اى تلخ اشاره کرد؛ وقتى اینچنین 
گفت: «من در همان سال ساخت سریال "صاحبدالن" مادرم را از دست دادم 
و با وجود اینکه تا صبح کنار مادرم بودم که از دنیا رفت، صبح همان شــب سر 

فیلمبردارى حاضر شدم.»
وى افزود: «تمام تالشم را کردم تا کار حرفه اى ام را از مسائل شخصى جدا کنم، 

مسئله اى که البته این روزها کمتر مشاهده مى شود.» 

خاطره تلخ بازیگر «صاحبدالن» از بازى در این سریال

شبى با مادر جانباخته  و فردا 
جلوى دوربین

بازیگر سریال «شب هاى برره» مى گوید: قرار بود فصل دوم «شب هاى برره» 
ساخته شود و تا دکور زدن هم کار پیش رفت، اما نگذاشتند.

هادى کاظمى که مهمان برنامه «باغ رمضان» بود، توضیح داد: «هنوز ویدیوهاى 
"شب هاى برره" در فضاى مجازى اســت. چند وقت پیش به سیامک انصارى 
مى گفتم هنوز هم مردم دوست دارند. شاید فضاى تلویزیون آن موقع و مدیریتش 
تأثیرهاى این شکلى داشته و البته ما بهترین نویسنده ها را در آن کار داشتیم. رنگ 
آمیزى بسیار جذابى در آن کار داشت. نویسنده هاى کار خشایار الوند، آقاى برزگر، 
امیرمهدى ژوله، پیمان و محراب قاسمخانى و سروش صحت بودند. اکیپ بسیار 
خوبى بود و هنوز هم کاربرد دارد. نقدهاى خوبى داشــت. کًال ما ایرانى ها سخت 

مى خندیم و االن سخت تر شده است.»
هادى کاظمى درباره ســریال «پایتخت» گفت: «همــه بازیگران "پایتخت" 
دوستانم هستند، از جمله محســن تنابنده که از قدیمى ترین دوستانم است. اما 
"پایتخت6" مثل "پایتخت هاى" سابق نبود. من خودم نقد داشتم. یک چیزى 
در این کار مى لنگید که دلیلش را خودشان مى دانند. ولى در کل فضاى تلویزیون 
خیلى سخت شده است. شنیده ام خیلى بازیگران دیگر دوست ندارند در تلویزیون 
کار کنند. فضاى تلویزیون چارچوب هاى وحشتنا کى پیدا کرده است. "شب هاى 
برره 2" قرار بود ساخته شود تا دکور زدن هم کار پیش رفت. اما نگذاشتند. چرا؟ 
سانسور بیشتر شده. باعث مى شود چیزى که تو دوست دارى و مردم دوست دارند 
بشوند اتفاق نمى افتد. در ایران کار کمدى ساختن شق القمرى است. از همه چیز 

ممنوع هستى.»

چرا «شب هاى برره2» ساخته نشد؟

رضا رویگرى، بازیگر سینما با اشاره به وضعیت کنونى سینما گفت: امیدوارم سینماى 
ایران سر و سامان بگیرد، راه ورود به سینما تا این حد باز نباشد که هرکسى 

بتواند به نام بازیگر به آن وارد شود، امیدوارم بازیگرى به افرادى برسد که 
سال ها در این عرصه تالش کرده و زحمت کشیده اند.

بازیگر سریال «مختارنامه» با اشاره وضعیت معیشت بازیگران اظهار 
کرد: متأسفانه وضعیت اقتصادى اکثریت بازیگران افتضاح است، به 
چند بازیگر محدود ویترینى نگاه نکنیم، سایر بازیگران هیچ پولى در 
نمى آورند و اکثراً با وضعیت بد مالى مواجه هستند، بهتر است در روزى 

که به نام بازیگر نهاده شده مسئوالن فرهنگى کمى به فکر اهالى این 
حرفه باشند.

وى خطاب به جوانان عالقه مند به بازیگرى افزود: از نظر من جوانانى که 
عالقه مند بازیگرى هستند از همان ابتدا راهشان را عوض کنند، 

بازیگرى آخر و عاقبت ندارد پس توصیه مى کنم شغل دیگرى 
را انتخاب کنند تا بتوانند در آینده از حداقل هاى زندگى 

برخوردار شوند.
بازیگر فیلم ســینمایى «خوب، بد، جلف» در 

همین رابطه تأکید کرد: من 57 سال در عرصه بازیگرى فعالیت 
داشــته ام، جوانان به من نگاه کنند و ببینند آخر و عاقبتم 
چه بوده است، تنها من نیستم، بسیارى از بازیگران 
با مشکالت فراوان زندگى مى کنند پس پیشنهاد 

مى کنم که به این راه وارد نشوند.
رویگرى با اشاره بى توجهى مسئوالن فرهنگى 
به وضعیت بازیگران خاطرنشــان کرد: مگر 
مسئوالن فرهنگى و یا سینمایى به فکر معیشت 
بازیگران هستند که بخواهم از معیشت حرف بزنم، 
بازیگران به نان شبشان محتاجند منتها چه کسى 
این وضع را مى بیند و یا چه کســى دلش به حال 
بازیگران مى سوزد؟ شــاید جامعه فکر مى کند 
که بازیگران پــول هاى نجومى 
مى گیرند اما باور کنید اکثر ما در 
هزینه اجاره خانه خود هم 

مانده ایم.

رویگرى: وضعیت اقتصادى اکثریت بازیگران افتضاح است
یت کنونى سینما گفت: امیدوارم سینماى 

ا تا این حد باز نباشد که هرکسى 
م بازیگرى به افرادىبرسد که 

 کشیده اند.
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این روزها مسابقات فوتبال بخاطر کرونا تعطیل است اما حواشى مربوط به این 
ورزش پرطرفدار تعطیلى بردار نیســت و هر روز ســوژه اى پیدا مى شود که تا
 مدت ها نقل محافل خبرى قرار گیرد. سعید آذرى، مدیرعامل فوالدخوزستان 
هم یکى از این سوژه هاست که این روزها شایعه حضور او در رأس باشگاه طالیى 

پوشان اصفهان در میان اهالى فوتبال دهان به دهان مى چرخد. 
این اولین بار نیســت که صحبت از آلترناتیو بودن سعید خان به میان مى آید. از 
اواسط سال گذشته که زمزمه هاى جدایى اش از باشگاه ذوب آهن به گوش رسید 
تا کنون، هر روز از او به عنوان گزینه مدیرعاملى یک باشگاه نام مى برند. اما این 
بار از نظر خود سعید خان شایعه حضورش در باشــگاه سپاهان «جدى» است. 
جالب اینکه او در عین حال تأکید مى کند که خودش هم «فقط» شنیده که بحث 
مدیریت او در سپاهان بخاطر ذوبى بودنش رد شده و اال در این زمینه صحبتى با 

وى نشده است. 
باید دید چه منبعى این خبر را به گوش آذرى رســانده که او اینقدر با اطمینان از 
«جدى» بودن احتمال مدیرعاملى اش حرف مى زند. هرچند سعید خان در پست 
اخیرش در اینستاگرام بیان کرده اولویتش فوالد است و تلویحاً مدیریت سپاهان را 
رد کرده اما نمى توان این موضوع را کتمان کرد که او دلش با سپاهان است. سعید 
آذرى همیشه و همه جا با افتخار از اصفهانى بودن و ذوبى بودنش یاد مى کند و 
مى گوید «سبز سبز است» اما عین روز روشن است که این روزها بدش نمى آید به 
تیم همشهرى ذوب آهن بپیوندد و با موفقیت در این تیم، قابلیت هایش را به رخ 

آنهایى بکشد که باعث جدایى اش از جمع سبزپوشان شدند. 
جناب آذرى مى گوید چند سال پیش و بعد از موفقیت در جام حذفى هم قرار بوده 
به سپاهان بپیوندد اما عده اى با همین بهانه ذوبى بودن او مانع این اتفاق شدند. 
وزنه بردار سال ها پیش تیم ملى ایران وقتى از ِسَمت مدیرعاملى ذوب آهن برکنار 
شد هم به قول خودش امید داشــت تقدیر به گونه اى رقم بخورد که از اصفهان 
کوچ نکند اما آرزویش محقق نشد و سپاهانى ها از او دعوت نکردند به جمع طالیى 
پوشان بپیوندد. این شد که سعید خان به خوزســتان مهاجرت کرد تا این بار در 
کسوت مدیرعاملى باشگاه فوالد خوزستان براى «سربلندى پلنگ فوالدى ها» 

هر کارى از دستش بر مى آید انجام دهد. 
او این روزها همچنان مانند روز اولى که به این تیم پیوست دم از پایبند بودن به 
تعهدش با فوالدى ها مى زند اما رفتارش این را نشان نمى دهد. آذرى حتى در 
جواب به هوادار جنوبى که در واکنش به پست اخیرش از او خواسته تمام تمرکزش 
را روى تیم فوالد خوزستان بگذارد و به حواشى مربوط به سایر تیم ها نپردازد هم 
گفته این صفحه شخصى او است و هر کس ناراحت است مى تواند این صفحه 

را دنبال نکند.  

سعید آذرى، زاده اصفهان است و بدجور ِعرق وطن دارد. او با «شهامت» از عالقه 
ابدى اش به «گاندوهاى ذوب آهن» ســخن مى رانَد و بــا افتخار از اصفهانى 
بودنش یاد مى کند. همه اینها نشــان مى دهد که او بدش نمــى آید دوباره به 

اصفهان برگردد حتى حاال که با خوزســتانى ها قرارداد دارد، حتى اگر 
تیمى که قرار است سکان مدیریت آن را برعهده بگیرد تیم رقیب 

سبزپوشان در اصفهان باشد؛ چرا که نه، سپاهان، هم از ذوب 
آهن طرفداران بیشترى دارد، هم امکانات بهترى دارد. 

هواداران این تیم هم که به شدت به جناب آذرى عالقه 
دارند و این را مى توان با شمارش قلب هاى زردى 
که زیر پست هاى اینستاگرامى سعید خان کامنت 

شده به خوبى فهمید. 
مدیــران کارخانه فوالد مبارکه ســپاهان هم 
که مى دانند تیم فوتبال این باشــگاه در سال 
هاى اخیر با مشــکالت متعددى در پســت 
مدیریتى مواجه بوده شاید بدشان نیاید این 
بار به جاى گوش کردن به حرف مخالفان 
حضور آذرى ذوبى در سپاهان، به خواسته 
طرفدارانشان عمل کنند. شــاید در آینده 
اى نزدیک باالخره پیوند سبز و زرد برقرار 
شود همانطور که ســابق بر این هم شاهد 
پیوستن ذوبى ها به سپاهان بوده ایم که از 
قضا پیوندهاى خوش یمنى هم بوده اند. با 
این تفاوت که کسانى که از جمع سبزپوشان 
جدا شــده و به جمع طالیى پوشان اضافه 
شده اند قبًال بازیکن و مربى بوده اند و شدت 

عالقه شان به ذوبى ها و رنگ سبز خونشان 
کمتر از سعیدخان بوده. ممکن است آذرى هم 

بتواند با حضورش در سپاهان موفق عمل کند و 
انتظارات مسئوالن باشگاه را بر آورده سازد.

این وسط مى ماند بحث «نان و نمکى» که سعید 
آذرى به گفته خودش با فوالدى ها خورده و وفاى 
به عهدى که قولش را داده است. اما آنچه از پست 

اخیر او درباره شایعه حضورش در سپاهان برداشت 
مى شود حکایت فردى است که «با دست پس مى زند 

و با پا پیش مى کشد». 

نان و نمک و سبز بودن یک طرف اما

آذرى وزنه «طالیى» را 
باالى سر مى برد؟

جروبحث با قلعه نویى سوء تفاهم 
بود که حل شد

اشــکان خورشــیدى، داور لیگ برترى که در دوران داورى خود در مواردى 
ناخواسته تبدیل به یک چهره جنجالى شده بود از ماجراى جرو بحث رسانه اى 
با امیر قلعه نویى در جریان بازى سپاهان با تراکتورسازى صحبت کرد. در آن 
ماجرا امیر قلعه نویى گفته بود اگر تصمیم خورشیدى درست باشد مربیگرى را 

کنار مى گذارم.
اشکان خورشیدى در این باره مى گوید:

در بازى سپاهان - تراکتور اتفاقى افتاد و بعد که در کارشناسى ها مشخص شد 
تصمیم من درست بوده ایشان یک اظهار نظر دیگرى انجام داد که با واکنش 
من و چند داور دیگر روبرو شــد و بعد از آن مصاحبه کرد و گفت که منظورش 
بد برداشت شده و فقط گفته خاطرات بدى از داورى آن افراد داشته و بعد از آن 
مشکلى نبود. من براى همه مربیان احترام قائلم و همه را به یک چشم مى بینم 
و آقاى قلعه نویى هم از مربیان خوب فوتبال ماســت کــه بعد از آن صحبت 

سوء تفاهم ها برطرف شد.

بدون شک «مجتبى محرمى» یکى از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران 
است، بازیکنى که شماره 8 مى پوشید و خاطرات خوبى را از خودش در اذهان 
فوتبالدوستان باقى گذاشته است. ستاره محبوب سال هاى دور پرسپولیس 
در گفتگویى حرف هاى جذابى بر زبان آورده است. او از جمله به درگیرى اش 
با امیر قلعه نویى در یکى از جنجالى ترین دربى هاى تاریخ ایران در پانزدهم 

دیماه سال 1373 هم پرداخته است. 

  من در تمام دوران فوتبالم دوکارت زرد گرفتم، یکى بازى با ژاندارمرى که 
کارت زرد گرفتم و به داور گفتم چرا کارت زرد مى دهى کارت قرمز نشان داد! 
دومین بار کارت قرمز نیز به بازى با شهرآورد بستگى داشت و پس از برخورد 

با امیر قلعه نویى اخراج شدم.
  من و امیر قلعه نویى بچه محل بودیم، با هم زندگى مى کردیم، حاشیه اى 
در بازى شــکل گرفت و دعوا شــد، یک لحظه خون به مغزم نرسید، این 
همه سال از آن دعوا گذشته اما هنوز من باید جواب پس بدهم، مگر در هر 
خانواده اى دعوا نمى شود؟ مگر دو برادر کتک کارى نمى کنند؟ بعضى وقت ها 
فکر مى کنم من هم مثل هیتلر، چنگیزخان مغول، ناپلئون رفتم تو تاریخ و این 
حرکت ثبت شد، من با امیر قلعه نویى رابطه خوبى دارم، خیلى وقت ها با هم 

تماس تلفنى مى گیریم، اگر مشکلى داشته باشم حل مى کند.
  باشگاه پرسپولیس که براى تماشاى مســابقات لیگ برتر به من بلیت 
نمى دهد، همیشه به امیر (قلعه نویى) زنگ مى زنم و مى گویم براى تماشاى 
فالن مسابقه مى خواهم به استادیوم بروم او هم لطف مى کند و برایم بلیت 
مى فرستد. من جرات این را دارم که بگویم اشتباه کردم و نباید آن مشت را 

به قلعه نویى مى زدم.

محرمى:

 اشتباه کردم قلعه نویى را زدم
مدافع تیم فوتبال سپاهان از باشــگاه هاى استقالل و پرسپولیس براى فصل 

بعد پیشنهاد دارد.
قرارداد سعید آقایى با این تیم اصفهانى در پایان فصل نوزدهم به پایان مى رسد 
و این بازیکن از چند تیم لیگ برترى از جمله استقالل و پرسپولیس پیشنهاد 

دریافت کرده است. 
پرسپولیس با بازگشت محمد نادرى به کورتریک بلژیک در پست دفاع چپ نیاز 
به بازیکن دارد و استقالل هم به احتمال زیاد باید به فکر جذب جانشین میلیچ 

باشد و از همین رو هر دو باشگاه به دنبال جذب مدافع چپ سپاهان هستند.
آقایى در نیم فصل هم تا یک قدمى استقاللى شدن پیش رفت ولى در نهایت 

در سپاهان ماندنى شد.
البته آقایى بیان کرده که در حال مذاکره با باشگاه سپاهان است و در صورتى که 
با این باشگاه اصفهانى به توافق نرسد به پیشنهاد سایر تیم ها فکر مى کند.  به 
هر حال مسئوالن باشگاه سپاهان باید هر چه سریعتر رضایت مدافع خود براى 
ماندن در این تیم اصفهانى را جلب کند در غیر این صورت آقایى فصل آینده در 

یکى از تیم هاى پایتخت بازى مى کند.

جدال سرخابى ها 
براى جذب مدافع سپاهان

21 روز جهنمى در امارات

مربى تیم ملى کاراته گفت: از لحاظ روحى در مدت 21 روز بسترى در بیمارستان 
دبى روزهاى سختى را پشت سر گذاشتم.

سعید حسنى پور اظهار داشت: در اوایل شیوع ویروس کرونا در ایران و در اواخر 
سال گذشته براى انجام کارى به امارات ســفر کردم که در این کشور جواب 
تست کروناى من مثبت اعالم شد و براى درمان بیمارى 21 روز در بیمارستان 

بسترى شدم.
وى در مورد عدم اطالع رسانى راجع به شرایط خود گفت: به دلیل دورى از ایران 
و به خاطر اینکه خانواده ام نگران نشوند خبر ابتال به ویروس کرونا را حتى به آنها 
هم اعالم نکردم. البته در حال حاضر و پس از پشت سر گذاشتن مراحل درمانى 
و بازگشت به ایران خانواده ام همه چیز را مى دانند. دقیقًا در روزهایى به کرونا 
مبتال شدم که سیامند رحمان، قهرمان بزرگ ورزش کشورمان فوت کرده بود.

مربى تیم ملى کاراته درباره عالئم بیمارى و نحوه درمان خود عنوان کرد: پس از 
ورود به کشور امارات تستى از من گرفته شد که نتیجه آن مشکوك بود. فرداى 
تست اول تست دوم را انجام دادم که نتیجه آن مثبت شد. پس از این اتفاق تا 
16 روز هر سه روز یک بار از من تست مى گرفتند که نتیجه آن مثبت مى شد. 
نکته جالب این اســت که در ابتدا تنها گلود درد داشتم و اصًال فکر نمى کردم 

کرونا داشته باشم.
حسنى پور با اشاره به پشت سر گذاشتن روزهاى سخت بیمارى گفت: از لحاظ 
روحى در مدت 21 روز بسترى در بیمارستان دبى روزهاى سختى را پشت سر 
گذاشتم. در این مدت خیلى اذیت شــدم و حدود هشت کیلوگرم وزن از دست 

دادم، اما خدا را شکر در حال حاضر شرایط خوبى دارم. 

یک سایت بلژیکى بار دیگر از احتمال حضور مارك ویلموتس سرمربى سابق تیم ملى ایران در تیم آنتورپ بلژیک خبر داد.
این سایت در خبرى اعالم کرد مارك ویلموتس با بازگشت به ژوپیلرلیگ بلژیک مى تواند یک شگفتى را رقم بزند. این سایت با اشاره به دوران سرمربیگرى ویلموتس در تیم ملى 
فوتبال بلژیک، از احتمال حضور این مربى در تیم آنتورپ خبر داد: ویلموتس مدنظر باشگاه آنتورپ قرار دارد. آنها ممکن است در تابستان با الزلو بولونى سرمربى خود خداحافظى کنند.
در پایان این خبر یک نظرسنجى با این سئوال صورت گرفته است که آیا فکر مى کنید ویلموتس مربى خوبى براى آنتورپ باشد؟ از 232 نفر شرکت کننده در این نظرسنجى (تا ظهر 

دیروز به وقت تهران) 175 نفر معادل 75 درصد به ویلموتس راى منفى داده اند.
آنتورپ همان باشگاهى است که براى فصل بعد علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملى فوتبال ایران و پرسپولیس را به خدمت گرفته است.

یک سا
این سای
فوتبال
در پایان
دیروز به
آنتورپ

آنتورپى ها همچنان مخالف سرسخت ویلموتس

یک نشریه پرتغالى از حضور احتمالى مهاجم پرسپولیس به عنوان جایگزین مهدى طارمى در ریوآوه خبر داد.
شایعات فراوانى پیرامون مهدى طارمى مهاجم ریوآوه پرتغال وجود دارد و هر چند وقت نام یک تیم از پرتغال 

و یا سایر کشورهاى اروپایى به عنوان مشترى این مهاجم ایرانى برده مى شود.
در این میان سایت زیروزیرو پرتغال، در خبرى مدعى شد که در صورت خروج مهدى طارمى از 

ریوآوه یک مهاجم ایرانى و همبازى سابق او در باشگاه پرسپولیس، ممکن است جایگزین او 
شود. على علیپور مهاجم پرسپولیس، بازیکنى است که از وى به عنوان جانشین احتمالى 

طارمى نام برده شده است. همچنین عملکرد علیپور در باشگاه پرسپولیس هم منتشر 
شده و اینکه او در 40 دیدار موفق به زدن 24 گل شده است.

علیپور گزینه جانشینى طارمى
 در ریوآوه؟
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هدى طارمى در ریوآوه خبر داد.
چند وقت نام یک تیم از پرتغال 

.
ج مهدى طارمى از 
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ى طارمى

محمود اسالمیان ، در مورد صحبت هاى اخیر کى روش مبنى بر اینکه اگر در دادگاه حکمیت 
ورزش (CAS) شکایتى از او شود اسالمیان و ساکت با وى هستند، اظهار داشت: ما پس 
از جام جهانى باید یک مربى جذب مى کردیم و کسى براى شش ماه در شرایط موجود آن 
زمان ســرمربیگرى تیم ایران را نمى پذیرفت آن هم مربى که در سطح تیم ملى ایران و 

سطح کى روش باشد.
وى افزود: به اعتقاد من کى روش بزرگوارى کرد و هدایت تیم ملى را پذیرفت، البته در آن 
زمان تاج مریض بود و مشکل قلبى داشت، از این رو من و ساکت مجبور شدیم در جلسات 

حضور پیدا کنیم و در نهایت با کى روش به توافق برسیم.
عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: جالب است پس از جام ملت هاى آسیا، کى روش 

در کلمبیا دو برابر تیم ایران دستمزد گرفت با این حال چنین اختالف نظرهایى به وجود 
مى آید اما من صادقانه مى گویم که او خدمات زیادى به فوتبال ایران انجام داد و اگر کمى 
بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، نفراتى مثل ویلموتس، کالدرون و استراماچونى پول هاى 

زیادى گرفتند اما خدمتى به فوتبال ایران نکردند.
اسالمیان خاطرنشان کرد: کى روش ایران را راهى دو جام جهانى کرد و کنار آن بازیکنان 
جوان زیادى را به سطح اول دنیا معرفى کرد و حتى پیگیر ساخت مرکزى شد به نام پک 
(PEC) که اکنون خدمات زیادى را به فوتبال ایران مى دهد. اما با این حال باید مورد و 

رئیســه مطرح کنیم تــا در نهایت به موارد این چنینى را در هیئت 
خصوص برسیم.جمع بنــدى در ایــن 

اسالمیان: کى روش بزرگوارى کرد

مرضیه غفاریان
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تحدید حدود اختصاصى
شماره: 99/0002522- 99/2/9 نظر به اینکه به موجب رأى شماره 2210003234- 98 
مورخه 1398/11/16 هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 239/20 مترمربع پالك ثبتى شماره 5780 
فرعى از 2248 اصلى مفروز و مجزى شــده از شــماره 1186 فرعى از اصلى مزبور واقع 
در بخش 6 ثبت اصفهان، در مالکیت خانم بدرالســادات مصطفوى آفارانى فرزند حسین 
مســتقر گردید و بلحاظ اینکه پرونده ثبتى مربوط به پالك اولیه فاقد سابقه تحدید حدود 
میباشد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضاى مالک تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخه 1399/03/10 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شــد و 
متعرض طبق ماده 86 آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف 
یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائى تســلیم و گواهى تقدیم دادخواست را 
أخذ و به این واحد ثبتى ارائه نماید،  در غیر اینصــورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت 
تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه 
میدهد. م الف: 828513 ناصر صیادى صومعه- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 

شرق اصفهان/2/202
فقدان سند مالکیت 

 آقاى مرتضى عزیزى علویجه  فرزند کاظم باســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود که تحت شماره 17156- 98/05/17 توســط دفترخانه 182 علویجه رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه ،پالك 
شماره  570 فرعى  واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 149 
دفتر 72 امالك ذیل ثبت 14517 بنام على صادقى علویجه ثبت و ســند صادر گردیده و 
بعدا بموجب سند قطعى شماره 8822-84/01/28 دفترخانه 24 دهق نامبرده ثبت و سند 
صادر شده و معامله دیگرى انجام نشده مى باشد نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت 
بى احتیاطى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار 1399/02/16، 829592/م الف- کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت – سید 

روح اهللا موسوى/2/232

مزایده مرحله دوم 
 شــماره پرونده : 9109983730200473 شــماره بایگانى :980953در پرونده کالسه 
980953 اجرایى و به موجب دادنامه 9310093730201011 صادره از شعبه دوم عمومى 
نجف آباد محکوم علیــه اجرایى آقاى بیژن چراغى و خانم پریچهــر چراغى محکومند به 
پرداخت 1/092/575/000 ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 22/800/000 ریال بابت هزینه 
هاى دادرسى و مبلغ 1/500/000 ریال بابت کارشناسى و حق الوکاله وکیل در حق محکوم 
لهم علیرضا محمدى و غیره و مبلغ 54628750 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت 
که از طرف شــخص ثالث خانم بدرى نصیرى قطعه ملکى به شماره ثبتى 3051 فرعى از 
790 الى واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بابت محکوم به معرفى و توقیف 
و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسین پیرمرادیان به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است: یکباب منزل مسکونى واقع در ویالشهر خ باهنر کوچه شهید کالنترى 3 فرعى 
اول سمت چپ پالك 52 کد پستى 58994-85817 بصورت دو طبقه داراى 312 متر مربع 
عرصه و حدود 340 متر مربع اعیانى با مصالح سقف آهن و آجر و دیوارها باربر سطوح داخلى 
گپ اندود و سنگ و کف موزاییک و نماى خارجى اجر سه ســانتى و دیواره  حیاط آجر سه 
سانتى و پنجره ها فلزى و سیستم گرمایشى گازى و سرمایشى کولر و داراى اشتراکات آب 
و برق و گاز به مبلغ  5/500/000/000 ریال و ارزش انشعابات 60/000/000 ریال  ارزیابى 
گردیده است. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1399/03/03 ساعت 
10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز م/ابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایــده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. 829966/م الف مدیراجراى احکام حقوقى شعبه دوم دادگسترى نجف آباد/2/233
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003004704/1 شماره بایگانى پرونده: 9806641/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139903802003000039 تاریخ صــدور: 1399/02/10 آگهى ابالغ 
اجراییه کالسه 9806641 بدینوســیله به هادى نقاش زاده نام پدر: ابوالقاسم تاریخ تولد: 
1351/07/01 شماره شناســنامه: 3869 و رزیتا نقاش زاده نام پدر: ابوالقاسم تاریخ تولد: 
1349/05/31 شماره ملى: 0054606888 شماره شناسنامه: 2509 و شکوه نقاش زاده نام 
پدر: ابوالقاسم تاریخ تولد: 1361/01/08 شماره ملى: 1290683166 شماره شناسنامه: 84 
به آدرس متن سند ازدواج خ هزار جریب آبادانى و مسکن 41 که به گزارش مأمور مربوطه 
آدرس شما شناسایى نگردیده است ابالغ مى گردد: خانم فخرى محبى زاده برابر سند ازدواج 
شــماره 2588 مورخ 56/09/26 دفترخانه ازدواج 165 اصفهان جهت وصول تمام صداق 
مندرج در سند ازدواج به شرح (صداق مهر السنه دویست و شصت و دو ریال و پنجاه دینار 
و کالم ا... مجید پنج هزار ریال و بیست مثقال طالى مقوم به چهل و پنج هزار ریال و یک 

حلقه انگشتر بیست هزار ریال بر ذمه زوج دین است بانضمام پانصد و سى هزار ریال وجه 
نقد که عندالمطالبه زوجه بپردازد و ضمن العقد زوج تعهد نمود پس از فک رهن سند سه هزار 
و شصت و دو دفتر پنج خرم آباد تمامى یکدانگ از شش دانگ قطعه زمین دو هزار و نود و 
چهار و چهارصد و هشتاد و دو بخش یک خرم آباد را در مقابل مبلغ پانصد و سى هزار ریال به 
زوجه منتقل کند و زوجه وجه رسید نماید و چنانچه تخلف نمود بیست هزار ریال متخلف بغیر 
متخلف بپردازد..) مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و 
پرونده اجرائى به شماره فوق در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 19 آئین نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى به شــما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب اســت و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى 
گردد، ظرف مدت بیست روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون 
انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق  مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شد. م الف: 

830996 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/237
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- على مؤمنى درخواستى به مبلغ 
50/000/000 ریال بطرفیت عفت محمدى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 66/99 در شــعبه یک حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشــنبه مورخ 99/4/2 ساعت 2/5 
عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 830748 شــعبه یک حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/238
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- على مومنى درخواستى به مبلغ 
23/000/000 ریال بطرفیت کیان عبدالحسین رجایى که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 67/99  در شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و 
به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 99/4/2 ساعت 3 عصر در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 830992 شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /2/239
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002129000741/1 شــماره بایگانى پرونده: 9801013 شماره 

آگهى ابالغیه: 139903802129000002 تاریخ صدور: 1399/02/02 بدین وســیله به 
1- حمیدرضا شیرمحمدى بابا شــیخعلى نام پدر: محمدحسین تاریخ تولد: 1370/11/25 
شماره ملى: 1160197172 شماره شناسنامه: 1160197172، 2- بتول شیرمحمدى بابا 
شیخعلى نام پدر: محمدحسین تاریخ تولد: 1347/08/02 شماره ملى: 1170147216 شماره 
شناسنامه: 696، 3- على محمدى نام پدر: محمدحسین تاریخ تولد: 1360/02/05 شماره 
ملى: 1171131550 شماره شناسنامه: 104، 4- محمد شیرمحمدى نام پدر: محمدحسین 
تاریخ تولد: 1363/09/08 شــماره ملى: 1171180624 شماره شناســنامه: 455 از وراث 
مرحوم محمدحسین شیرمحمدى باباشیخعلى نام پدر: على آقا تاریخ تولد: 1313/08/04 
شماره ملى: 1170145833 همگى به نشانى مورثشان که ساکن بابا شیخعلى بوده است 
ابالغ مى شود که خانم مریم علیمرادى چمگردانى جهت وصول مهریه به میزان وجه نقد 
مهریه مبلغ 4/002/000 ریال که طبق شاخص بهاى سال 1397 به مبلغ 484/151/121 
ریال افزایش یافته است و پانزده مثقال طالى ساخته و پرداخته به استناد سند ازدواج شماره 
1830 مورخ 1370/01/14 دفترخانه ازدواج شماره 41 و طالق شماره 103 شهر چمگردان 
استان اصفهان علیه مورث شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9801013 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/11/11 مامور، ابالغ واقعى به شما در 
آدرس مورثتان به شرح متن سند میسر نشده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 
و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى 
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد، نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. 

م الف: 829943 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/2/240
ابالغ اخطاریه

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى امین محمدزاده دادخواستى به خواسته مطالبه 
به طرفیت آقاى 1 – على اکبر آبسردى2- سبزه خدا سلیمانى به این شورا تقدیم نموده و به 
کالسه 99 / 57 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 19 / 3 / 99 ساعت 9 صبح  تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 830333/م 

الف - مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/244 
ابالغ اخطاریه

آقاى سجاد حســین پوردادخواستى مبنى بر الزام به انتقال ســند به طرفیت 1- اسماعیل 
ناصرى 2 – جاسم کاظمى مالچى  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 99 / 34 ش 11 ح 
ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 31 / 3 / 99 ساعت 10  صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 830335 /م الف. مسئول دفتر 

شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/245

سال هاست که در دنیاى رســانه  زمزمه هایى از به پایان 
رسیدن دوره چاپ کاغذى روزنامه ها و مجالت به گوش 
مى رسد و حاال با همه گیرى ویروس کرونا در جهان به نظر 
مى رسد، این مسئله با سرعت بیشترى در حال وقوع باشد.

این غم انگیزترین تناقض تاریخ است که یکى از بزرگ ترین 
داستان هاى خبرى در حال نابود کردن صنعتى است که 
براى پوشــش خبرى آن به وجود آمده است. این که آیا 
ویروس کرونا مى تواند با شــلیک تیر خالص به تجارتى 
نیمه جان، روزنامه هاى چاپــى را از بین ببرد یا خیر نیاز به 
گذر زمان دارد، اما در این که این صنعت کهنسال جهانى 
روزهاى ناخوشایندى را از سر مى گذارد، همگان اتفاق نظر 

دارند. از سوى دیگر دبیرکل سازمان ملل در پیامى ویدیویى 
به مناسبت روز جهانى آزادى مطبوعات خواستار محافظت 
بیشتر از خبرنگاران شد که پادزهر را براى آنچه او به عنوان 
اطالعات غلط همه گیرى دربــاره بحران ویروس کرونا 

توصیف کرده است، ارائه مى دهند. 
«آنتونیو گوترش» گفت: با گســترش بیمارى همه گیر، 
این امر منجر به بروز همه گیرى هاى اطالعات نادرست 
از توصیه هاى مضر سالمتى گرفته تا تئورى هاى توطئه 
وحشى شده است.  به گفته گوترش، مطبوعات با ارائه اخبار 
و تحلیل هاى معتبر، علمى، مبتنى بر واقعیت در حقیقت 

پادزهر ارائه مى دهند./1781

نظرسنجى جدیدى نشان مى دهد که مشاغل کشورهاى 
آسیایى بعد از کووید-19 دستخوش تغییرات اساسى خواهد 
شد و بیشتر به تولید داخلى نسبت به صادرات تمایل خواهند 
داشت. بنیاد آسیا-نیوزیلند چگونگى تاثیر اقتصادى بیمارى 
همه گیر کووید-19 بر تجارت طیف وســیعى از مشــاغل 
کوچک، متوســط و بزرگ را در 15 کشــور در سراسر آسیا 
بررســى کرده اســت. این بنیاد به دنبال دیدگاه هاى 100 
شغل بوده اما از 88 شغل در کامبوج، چین، هنگ کنگ، هند، 
اندونزى، ژاپن، مالزى، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبى، 
تایوان، تایلند، تیمور لست و ویتنام پاسخ دریافت کرده است. 
سیمون دراپر،  مدیرعامل بنیاد آســیا-نیوزیلند گفت: پیام 

روشن این است که یک تغییر دایمى در نحوه کسب و کار 
در مردم آسیا ایجاد خواهد شد.وى گفت: «ما فکر  کردیم که 
درك دیدگاه هاى این مشاغل براى شناسایى مسیر آنان در 
هفته ها و ماه هاى آینده مفید خواهد بود.» اکثریت زیادى در 
مورد انتقال از آفالین به صورت آنالین، لزوم ارائه راه هاى 
مختلف در کســب وکار، تغییر در زنجیره تأمین و تغییر در 
حمل ونقل هوایى صحبت کردند. نتایج کلى نشان داد، این 
مشاغل انتظار ندارند که طبق معمول به تجارت بازگردند. در 
این نظرسنجى مشخص شد که برخى احساسات بدبینانه 
شغلى داشتند اما برخى دیگر در مورد نوآورى در کسب وکار و 

یافتن فرصت هاى جدید خوش بین بودند.

کرونا مطبوعات را در منگنه 
قرار داده است

تغییر مشاغل آسیا 
در دوران پساکرونایى

100 هزار آمریکایى مى میرند
  فارس| «دونالـد ترامـپ»، رئیس جمهـور 
آمریکا در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» گفت که به 
اعتقاد وى یکصد هزار آمریکایى احتماًال بر اثر ابتال به 
ویروس کرونا جان خود را از دست خواهند داد. ترامپ 
که جمعه هفته گذشته ابراز امیدوارى کرده بود کمتر از 
یکصدهزار آمریکایى جان خود را بر اثر کرونا از دست 
بدهند و پیش از آن گفته بود کـه 60 تا 70 هزار نفر بر 
اثر این ویـروس ناشـناخته در ایاالت متحـده آمریکا 
قربانى خواهند شد، در مصاحبه جدید خود گفت: «ما 
حدود 75، 80 تا 100 هزار نفر را (بر اثر کرونا) از دست 

خواهیم داد.»/1782

کرونا در دادگاه بین المللى 
داسـتان چیـن بـا کرونـا بـه    اصالحات نیوز|
دادگاه هاى بین المللى کشیده خواهد شد. آفتونبالدت 
پرتیراژترین روزنامه سوئد نوشت: شى ژنگ لى دانشمند 
چینى که در آزمایشـگاه ووهـان چین کار مـى کرده با 
اسـناد زیادى درباره کرونا از سـفارت آمریکا در پاریس 

درخواست پناهندگى سیاسى کرده است!

آخرین آمار جهانى کرونا
طبق آخریـن آمار جهانى تـا دیروز    تسنیم|
3میلیون و 566هزار و 804 نفـر در جهان به ویروس 
کرونا مبتال شده اند که از این تعداد، 248هزار و 304 نفر 
جان خود را از دست داده اند. از مجموع تعداد مبتالیان 
در جهـان، تاکنـون یک میلیـون و 156هـزار و 982 
نفر بهبود یافته و توانسـته اند این بیمارى را شکسـت 

بدهند. 

رکورددار بهبودى کرونایى ها
معـاون سیاسـى امنیتـى اسـتاندار    ایسنا|
آذربایجـان شـرقى، گفـت: باالتریـن آمـار بهبودى 
بیمـاران کرونایى مربوط به اسـتان ما بـوده و بیش از 
80 درصد مبتالیان بهبـود یافته اند. علیار راسـتگو با 
بیان این مطلـب اظهار کرد: درصـد بهبودیافتگان در 
آذربایجان شرقى از میانگین کشورى هم باالتر بوده

 است.

روى موج کووید-19

در ماه هاى اخیر هم در فضاى مجازى درباره کتاب ها و 
فیلم هایى که به شیوع جهانى یک بیمارى اشاره داشتند 
بسیار صحبت شــده. بعضى از این پیش بینى ها چیزى 
جز یک حدس نبودند. اما آنهایى که از سوى کارشناسان 
مطرح شدند دقیق تر بوده و همگى یک چیز را گفته اند: 
دنیا آمادگى اش را ندارد. در ادامه با کسانى آشنا خواهیم 
شد که از قرار معلوم از مدت ها قبل در مورد شیوع ویروس 

کرونا هشدار داده بودند.

بیل گیتس،  مؤســس و مدیرعامل سابق 
مایکروسافت

بیل گیتس از ســال ها قبل درباره وقــوع یک بیمارى 
دنیاگیر هشدار داده بود. او در سخنرانى سال 2015 خود 
گفته بود کــه دنیا «آمادگى بیمارى همــه گیر بعدى را 
ندارد». در سال 2018 هم گیتس در مناظره اى گفته بود 
ممکن است ظرف یک دهه آینده یک بیمارى دنیاگیر 

رخ دهد.
او در صحبت هاى خود از شــبیه ســازى انجام شــده 
توسط مؤسسه مدل سازى بیمارى ها گفته بود که بیان 
مى کرد نوعى آنفلوآنزاى جدید شبیه به بیمارى دنیاگیر 
ســال 1918 که باعث مرگ 50 میلیون نفر در سرتاسر 
دنیا شــد، رخ خواهد داد و این بیمارى جدید به احتمال 
زیاد ظرف شــش ماه 30 میلیون قربانى خواهد گرفت. 
به گفته گیتس، در دنیاى به هم پیوسته امروز ما احتمال 
وقوع چنین بیمارى هایى، چه به صورت طبیعى و چه بر 
اثر حمالت بیولوژیک، کماکان سیرى صعودى خواهد 

داشت. 

مایکل استرهلم، متخصص بیمارى هاى 
واگیردار

مایکل استرهلم، کارشناس آمریکایى، از یک دهه قبل 
درباره وقوع یک بیمارى دنیاگیر هشدار داده. او در سال 
2005 در مقاله اى گفته بود: «ما در مقطع بحرانى اى از 
تاریخ هستیم. فرصت آمادگى براى بیمارى دنیاگیر بعدى 
در حال از دست رفتن است. باید با قاطعیت و عزم راسخ 

اقدامى کنیم.»

رابرت جى. وبســتر، ویروس شناس و 
کارشناس آنفلوآنزا

وبستر در کتاب خود که در دســامبر سال 2019 منتشر 
شد، وقوع یک آنفلوآنزاى دنیاگیر را پیش بینى کرده بود. 

او در کتاب خود به نام «شکارچى آنفلوآنزا: رمزگشایى از 
رازهاى یک ویروس» وقوع یک بیمارى دنیاگیر مرگبار 
و مشکل ساز دیگر را نه تنها محتمل، بلکه حتمى دانسته 
بود. وبستر گفته بود که ممکن است قبل از آنکه بتوان این 
بیمارى دنیاگیر را به طور کامل یا تا حدودى کنترل کرد، 
میلیون ها نفر جان خود را از دست دهند: «طبیعت دست 
آخر با چیزى شبیه به ویروس آنفلوآنزاى سال 1918 بار 
دیگر نوع بشــر را به چالش خواهد کشید. ما باید خود را 

آماده کنیم.»

سازمان هاى اطالعاتى آمریکا
جامعه اطالعاتى آمریکا در گزارش «ارزیابى تهدیدات 
جهانى» خود در سال 2018 درباره تهدید دائمى ظهور 
یک میکروب کشنده جدید با سرایت پذیرى باال هشدار 
داده بود. آنها در گزارش سال 2019 خود هم که در ژوئن 
آن سال منتشر شد، نسبت به آسیب پذیرى ایاالت متحده 
آمریکا و دنیا در برابر شــیوع آنفلوآنزاى دنیاگیر بعدى یا 
شیوع گسترده یک بیمارى واگیردار هشدار داده بود که 
ممکن است به مرگ و میر و معلولیت هاى فراوانى منجر 
شــود، تأثیرى جدى بر اقتصاد جهانى بگذارد، به منابع 
جهانى آســیب زند و تقاضاى کمــک از ایاالت متحده 

آمریکا را افزایش دهد.

جرمى کونیندیک، از مقامات دولت اوباما
جرمى کونیندیک، مدیر ســابق اداره کمک به فجایع 
برون مرزى ســازمان نمایندگى ایاالت متحده آمریکا 
براى توســعه بین المللى در دولت باراك اوباما، رئیس 
جمهور سابق آمریکا، از ظهور ویروسى به شدت واگیردار 
و کشنده شبیه به آنفلوآنزاى دنیاگیر سال 1918 صحبت 
کرده بود. کونیندیک در مقاله اى در سال 2017 نوشته 
بود که در مورد وقوع یک بحران پزشــکى در ســطح 
جهانى در آینده شــکى نیست و تنها ســؤالى که وجود 
دارد زمان آن است. او اضافه کرده بود که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا آمادگى چنین بیمارى دنیاگیرى را

 ندارد.

لوسیانا بوریو، از مقامات سابق کاخ سفید
دکتر لوســیانا بوریو، مدیر تیم آمادگى پزشکى و دفاع 
بیولوژیک در شوراى امنیت ملى ایاالت متحده آمریکا، 
قبًال در مورد خطر شیوع یک آنفلوآنزاى دنیاگیر هشدار 
داده بود. بوریو در سال 2019 شیوع جهانى نوعى آنفوالنزا 

را نگرانى شــماره یک در خصوص امنیت سالمت بیان 
کرده بود و گفته بود که نگران اســت کشورش آمادگى 

چنین بیمارى اى را نداشته باشد.

مقامات حوزه سالمت عمومى ماساچوست
مقامات حوزه ى ســالمت عمومى ایالت ماساچوست 
آمریکا بیشتر از یک دهه قبل پیش بینى کرده بودند که 
احتماًال یک بیمارى تنفسى جدید میلیون ها نفر را بیمار 
خواهد کرد. این پیش بینى در سال 2006 صورت گرفته 
بود. این مقامات یک برنامه آمادگى هم در نظر داشتند 
و در صد بودند در صورت اشباع شــدن بیمارستان ها از 
مکان هاى بزرگى همچون مدارس بــه عنوان مراکز 

درمانى جایگزین استفاده کنند.

دین کونتز، نویسنده
در ماه هاى اخیر در فضاى مجازى صحبت از آن بوده که 
دین کونتز، نویسنده آمریکایى، در رمان سال 1981 خود 
شیوع ویروس کرونا را پیش بینى کرده بود. کونتز در کتاب 
خود به نام «چشمان تاریکى» به یک ویروس با عنوان 
«ووهان-400» اشاره کرده بود، یعنى همان شهر منشأ 
شیوع ویروس کرونا در چین. البته ویروس ووهان-400 
که کونتز در کتاب خود درباره ى آن نوشــته بود، ساخته 
دست یک دانشمند و در واقع سالحى بیولوژیک بود که 

میزان کشندگى آن 100 درصد بود.

سیلویا براون، نویسنده
شــخص دیگرى که در ماه هاى اخیر ادعا شده او هم 
شیوع یک بیمارى دنیاگیر مانند ویروس کرونا را پیش 
بینى کرده بود سیلویا براون است، نویسنده اى آمریکایى 
که مدعى بود از توانایى پیشگویى برخوردار است.براون 
در کتاب ســال 2008 خود به نام «پایان دوران: پیش 
بینى ها و پیشگویى هایى درباره پایان دنیا» نوشته بود: 
«حوالى سال 2020 یک بیمارى شدید شبیه به ذات الریه 
در سرتاسر دنیا گســترش خواهد یافت که به ریه ها و 
نایژه ها حمله مى برد و در برابر همه درمان هاى شناخته 
شده مقاوم است.» گرچه بیمارى کووید-19 مى تواند 
منجر به ذات الریه شود، اما یک «بیمارى شدید شبیه به 
ذات الریه» نیست. براون همچنین در کتابش نوشته بود 
که این بیمارى «یکباره، به همان سرعتى که پدیدار شده 
بود، از میان خواهد رفت»، مسئله اى که در مورد ویروس 
کرونا صدق نمى کند. براون که حاال در قید حیات نیست، 
پیشگویى هاى دیگرى هم داشــت که بعدها ثابت شد 

درست نبودند.

استیون سودربرگ و اســکات زد. برنز، 
کارگردان و نویسنده

اســتیون ســودربرگ و اســکات زد. برنز، کارگردان و 
نویسنده  فیلم «شیوع» هم از قرار معلوم شیوع ویروس 
دنیاگیر کرونــا را پیش بینى کرده بودنــد. این فیلم که 
در سال 2011 منتشر شــد، درباره یک بیمارى خیالى 
به نام MEV-1 اســت که بــه یک بیمــارى دنیاگیر 
تبدیل مى شــود. این بیمارى از یک خفــاش به یک 
خوك و از آن خوك به یک انســان منتقل شــده بود و 
آن شــخص هم قبل از آنکه دســت هایش را بشوید با 
فرد دیگرى دســت داده بود. این ویــروس خیالى یک 
دوره نهفته 72 ساعته داشت و میزان کشندگى آن باال 

بود.

نستراداموس، پیشگو
گمان مى رود نســتراداموس، طبیب، منجم و پیشگوى 
مشهور قرن شانزدهم میالدى هم وقوع یک «بال» شبیه 
به ویروس کرونا را پیش بینى کرده بود. برخى معتقدند 
در یکى از شــعرهاى کتاب سال 1555 نستراداموس به 
نام Les Prophéties نکاتى وجــود دارد که مى توان 
آن ها را به پیش بینى شــیوع ویروس کرونا و قرنطینه  

حاصل از آن تفسیر کرد.

آنها که شیوع کرونا را پیش بینى کرده بودند
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آگهى تغییرات
شــرکت کیمیا فرآیند اســپیروز سهامى 
خاص به شماره ثبت 1593 و شناسه ملى 
10260458671 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1398/10/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجتبى میرزائى 
دهقى کدملــى 1092005366 بعنوان 
رئیــس هیئت مدیــره و محمــد صابرى 
کدملى1271415739 بعنوان مدیر عامل 
شرکت (خارج از سهامداران) و علیرضا لیلى 
ئیون کدملى1285783611 بعنوان نائب 
رئیس هیئت مدیــره و محمدرضا رفیعیان 
اصفهانى کدملى 1287000770 بعنوان 
عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اســالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و 
با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (830500)

آگهى تغییرات
شــرکت پایش صنعت امید ســپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 38837 و شناســه ملى 
10260564611 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1398/11/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - رضا 
شمس قهفرخى کدملى 1289467749 بسمت 
مدیرعامل ، مهراب نورى کدملى 1110756054 
بسمت رئیس هیات مدیره و محمدجواد شمس 
قهفرخى کدملى 4623538036 بسمت نائب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شــدند. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره مى باشد.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شرکت به امضا مشــترك مدیرعامل و یکى 
از اعضاى هیــات مدیره همراه با مهر شــرکت 
داراى اعتبار مى باشــد. - موسسه حسابرسى 
آذرین حســاب حســابداران رســمى شناسه 
ملــى 10100602370 و شــماره ثبت 2482 
بسمت بازرس اصلى و یوســف رضازاده کدملى 
1815348275 بسمت بازرس على البدل براى 
مدت یکسال مالى انتخاب شــدند. - ترازنامه و 
حساب سود و زیان شرکت منتهى به سال 1397 
مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اســناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (831736)

آگهى تغییرات
شرکت پارسیان دیزل سپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 56370 و شناسه 
ملــى 14005920064 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/02/06 زهرا اســحقى عاشق 
آبادى بــه کدملــى 1293190799 و 
علیرضا برزگر عاشــق آبادى به کدملى 
1290606528 و ناهید آزادى مهرگانى 
بــه کدملــى 1111712883 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . محمد رجایى به 
کدملى 1112132661 و عباس مانده 
على بودانى به کدملى 1292382023 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شــرکت براى مدت یکسال مالى 
انتخاب گردیدند . روزنامه نصف جهان 
براى چاپ آگهیهاى شــرکت انتخاب 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (831861)

آگهى تغییرات
شــرکت حدید مبین آســیا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 57408 و شناســه ملى 
14006364517 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/10/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محل شــرکت به 
شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر 
اصفهــان، محله آبشــاراول ، خیابان ســجاد ، 
بن بســت شــهیدخطابخش [2] ، پالك- 21 ، 
ساختمان آبشار ، طبقه اول ، واحد جنوبى کدپستى 
8165665731 انتقال یافت و ماده اساســنامه 
بدین شــرح اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (830486)

آگهى تغییرات
شرکت پایش صنعت امید سپاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 38837 و شناسه ملى 10260564611 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1398/11/13 موارد ذیل به موضوع فعالیت 
شــرکت الحاق گردید : «ثبت موضــوع فعالیت به 
شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشــد : موضوع طراحى، خرید، فروش، نصب و راه 
اندازى تجهیزات و سیستمهاى نیروگاههاى تجدید 
پذیر (از جمله نیروگاههاى خورشیدى، بادى، زمین 
گرمایى و زباله سوز) ، پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیصالح» اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (831732)

آگهى تغییرات
شرکت پارسیان دیزل سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 56370 و شناســه ملى 14005920064 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/06 
ناهید آزادى مهرگانى بشــماره ملى1111712883 
بعنوان نایــب رئیس هیات مدیــره - علیرضا برزگر 
عاشق آبادى بشماره ملى1290606528 به عنوان 
رئیس هیات مدیره - زهرا اســحقى عاشــق آبادى 
بشماره ملى1293190799 بعنوان مدیرعامل براى 
مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیات مدیره با مهر 
شرکت معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (831858)

فقدان مدارك
سند کمپانى خودرو ســوارى پراید تیپ 
جى تى ایکس آى مدل 1388 بنزینى به 
شماره موتور 3200603 و شماره شاسى 
S 1412288345869 به شماره پالك 
13-374 و 68 متعلق به احمد امین زاده 
جزى به شــماره ملى 1291172009 
فرزند نادعلى مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. 

ابتال به کروناویــروس پیامدهاى متفاوتــى دارد و در حالى 
که برخى متوجه ابتالى خود به این ویروس نمى شــوند اما 
برخى دیگر به مراقبت هاى بیمارســتانى نیاز پیدا مى کنند. 
متخصصان آلمانى به اطالعات قابــل توجهى در این زمینه 

دست پیدا کرده اند.
آمار مؤسســه روبرت کخ آلمان نشــان مى دهــد که حدود 
80 درصد افراد پس از آلودگى به ویــروس کرونا، دچار یک 
سرماخوردگى خفیف تا متوسط مى شــوند. اما در 20 درصد 
موارد، وضعیت بالینى فرد به دلیل عفونت شدید ریه وخیم 
مى شود و بیمار به دلیل تنگى نفس به دلیل عدم 
توانایى جذب اکسیژن به مراقبت هاى ویژه 

نیاز پیدا مى کند.
مؤ سســه روبرت کــخ اطالعاتى 
گردآورى کرده کــه در برگیرنده 
اولین نشانه هاى ابتال به بیمارى تا 
زمانى است که فرد به دلیل وخامت 
وضعیت جسمانى اش در بیمارستان 
بسترى مى شود. براى بسیارى پرسش اینجاست که فرد مبتال 
چه زمانى باید در بخش مراقبت هاى ویژه بسترى شود؟ سه 

عامل تعیین کننده در روند بیمارى کووید- 19 وجود دارد. 

نخست: نوع و مقدار ویروس  
کریستین دروستن ، ویروس شناس برجسته آلمانى مى گوید 
مقدار ویروسى که وارد بدن فرد شده و میزان نفوذ آن به عمق 
دستگاه تنفسى نقش مهمى در روند بیمارى دارد. آزمایش هایى 
که در این زمینه صورت گرفته نشان مى دهد حیواناتى که در 
معرض چند ذره ویروس معلق در هوا قرار گرفتند، ویروس در 

بدنشان تکثیر شده اما بیمار نشدند. 
در ابتداى همه گیرى ویــروس کرونا در آلمان، شــمارى از 
کارکنان شرکت Webasto در ایالت بایرن که مدتى طوالنى 
با یک فرد آلوده به ویروس در یک سمینار شرکت کرده بودند، 
بیمار شــدند. رانندگان تاکســى یا کارمندان هتل که ارتباط 

کوتاهى با فرد آلوده داشتند اما به ویروس مبتال نشده بودند.
در نتیجه مى توان گفت میزان ویروس نقش مهمى در ابتال به 
بیمارى بازى مى کند. اما هنوز مشخص نیست که چه دوزى 
موجب ابتال به بیمارى مى شود. مطالعه «هایسنبرگ» که شیوه 
ردیابى زنجیره هاى عفونى را شرح مى دهد، حاکى از آن است 
که نوع و شدت ارتباط با فرد مبتال نقش بسیار مهمى در انتقال 

فرد به فرد ویروس بازى مى کند.  
نکته بســیار مهم دیگر نوع ویروس است. ویروس ها جهش 
ژنتیکى پیدا مى کنند و خود را تغییر مى دهند. نتیجه مطالعاتى 
که بر روى ویروس کرونا انجام شــده، نشان مى دهد که این 
ویروس انواع مختلفى دارد که همه آنها در بدن انسان تکثیر 
مى شوند. برخى از آنها اما به طور قابل توجهى سریع تر و مؤثرتر 
از سایرین به بدن  حمله مى کنند. بنابراین نه تنها دوز ویروس 
بلکه نوع ژنتیکى دقیق آن در چگونگى ابتال به بیمارى بسیار 

مؤثر است.  

دوم: ژن هاى موجود در بدن فرد
در مرحله نخست باید به راهى اشاره کرد که ویروس از طریق 
آن وارد بدن مى شود. پروتئینى به نام ACE 2 که روى سطح 
سلول هاى ریه و سلول هاى شــمار دیگرى از بافت هاى بدن 
وجود دارد، به عنــوان گیرنده ویروس عمــل مى کند. یعنى 

ویروس با چسبیدن به این پروتئین وارد سلول مى شود.

این پروتئین انواع مختلفى دارد اما هنوز روشــن نیســت که 
تفاوت نوع این پروتئین چه تأثیرى بر چسبندگى ویروس کرونا 
روى آن دارد. آنچه تا کنون مشخص شده و اهمیت بسیارى 
 ACE 2 دارد میزان این پروتئین در بدن است. بدن افراد مسن
بسیار کمترى تولید مى کند که مى تواند خبر خوبى باشد چون به 
معناى آن است که تعداد کمترى ویروس وارد سلول هاى ریه 

آنها مى شود و عفونت کمترى ایجاد مى کنند. 
اما ACE 2 وظایف مهم دیگرى هم برعهده دارد: مثأل کنترل 
پاسخ ایمنى بدن. حال اگر در بدن میزان اندکى ACE 2  وجود 
داشته باشد، پاسخ سلول ها به حضور ویروس ممکن است به 
جاى دفاع از خود، حمله به خود باشــد. دلیل مرگ بسیارى از 
افرادى که به ویروس کرونا مبتال بودند، پاسخ دفاعى کنترل 
نشده سلول ها بوده که بافت هاى بدن به ویژه ریه ها را از بین 
برده بود. بنابراین مى توان گفت ویروس ممکن است به راحتى 
وارد ریه افراد مسن نشود اما اگر موفق شود آنها را آلوده کند، 

پیامدهاى بسیار بدترى خواهد داشت.
در نتیجه خطر مرگ در پى ابتال به ویــروس خصوصًا براى 
افراد مسن زیاد اســت، اما جوان ترها هم ممکن است در اثر 
ابتال به کووید- 19 جان خود را از دست بدهند. یک علت این 
امر عملکرد متفاوت سیستم ایمنى بدن است.  ژن هاى بسیار 
متنوعى در ژنوم انســان ها وجود دارند کــه مى توانند عوامل 
مختلف بیمارى زا را تشخیص دهند. همه انسان ها تمام این 
ژن ها را به طور یکسان ندارند. به عبارت دیگر سیستم ایمنى 

هر فرد نقاط قوت و ضعف خود را دارد.
مهمترین عامل ژنتیکى شناخته شــده در این زمینه تا کنون 
کروموزوم Y است: اطالعات جمع آورى شده از سراسر جهان 
نشان مى دهد که مردان بیشتر از زنان به ویروس کرونا مبتال 

و بیمار مى شوند. به نظر مى رسد هورمون استروژن در زنان، 
به خودى خود مى تواند یک عامل محافظت کننده باشد. این 
هورمون تأثیر مثبتى بر پاسخ ایمنى بدن دارد. متخصصان علوم 
پزشــکى در نیویورك در پى یافتن پاسخ این پرسش هستند 
که آیا این هورمون زنانــه مى تواند به مردان مبتال به بیمارى 

کووید- 19 کمک کند یا خیر؟ 
آنچه مشخص است این نکته است که کووید- 19 تنها یک 
بیمارى ریوى نیست و ویروس عامل آن باعث ایجاد مشکالتى 
در رگ ها هم مى شود. بیماران جوان تر مبتال به کووید- 19 
دچار ترومبوز (تشــکیل لخته در عروق خونى) و حتى سکته 
مغزى مى شوند. سابقه بیمارى در زمینه انعقاد خون مى تواند 

عامل مهمى در بروز چنین پیامدهایى باشد. 

ســوم: شــرایط زندگى روزمره فرد و ســابقه 
بیمارى هاى او 

از آنجا که ویروس کرونا ظاهرأ روى رگ ها هم تأثیر مى گذارد، 
به نظر مى رســد ســابقه ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى 
مشکل ساز است. ابتال به دیابت که مى تواند سیستم ایمنى بدن 
را تضعیف کند هم فاکتور خطرناکى به شمار مى رود. پزشکان 
البته مى گویند اگر این بیمارى ها تحت کنترل باشند، خطر ابتال 

به بیمارى کووید- 19 را بیشتر نمى کنند.
بنابر گزارش «دویچه وله»،  افراد سیگارى هم در صورت ابتال 
به ویروس کرونا به راحتى از شر آن خالص نمى شود. تحقیقاتى 
که تا کنون صورت گرفته نشان مى دهد آلودگى هوا در شدت 
ابتال به کوویــد- 19 نقش دارد. اولین مناطق انتشــار کرونا 
ویروس: ووهان در چین و شمال ایتالیا هر دو در شمار مناطق 

صنعتى به شمار مى روند.

چرا عالئم کرونا در برخى افراد شدیدتر است؟
ابتال به کروناویــروس پیامدهاى متفاوتــى دارد و در حالى 
که برخى متوجه ابتالى خود به این ویروس نمى شــوند اما 
برخى دیگر به مراقبت هاى بیمارســتانى نیاز پیدا مى کنند. 
متخصصان آلمانى به اطالعات قابــل توجهى در این زمینه 

دست پیدا کرده اند.
آمار مؤسســه روبرت کخ آلمان نشــان مى دهــد که حدود 
80 درصد افراد پساز آلودگى به ویــروس کرونا، دچار یک 
سرماخوردگى خفیف تا متوسط مى شــوند. اما در 20 درصد 
موارد، وضعیت بالینى فرد به دلیل عفونت شدید ریه وخیم 
مى شود و بیمار به دلیل تنگى نفس به دلیل عدم 
توانایى جذب اکسیژن به مراقبت هاى ویژه 

نیاز پیدا مى کند.
مؤ سســه روبرت کــخ اطالعاتى 
گردآورى کرده کــه در برگیرنده 
اولین نشانه هاى ابتال به بیمارى تا 
زمانى است که فرد به دلیل وخامت 
وضعیت جسمانى اش در بیمارستان

بسترى مى شود. براى بسیارى پرسش اینجاست که فرد مبتال 
چه زمانى باید در بخش مراقبت هاى ویژه بسترى شود؟ سه 

9عامل تعیینکننده در روند بیمارى کووید- 19 وجود دارد.

نخست: نوع و مقدار ویروس  
کریستین دروستن ، ویروس شناس برجسته آلمانىمى گوید

مقدار ویروسى که وارد بدن فرد شده و میزان نفوذ آن به عمق 
دستگاه تنفسى نقش مهمى در روند بیمارى دارد. آزمایش هایى 
که در این زمینه صورت گرفته نشان مى دهد حیواناتى که در 
معرض چند ذره ویروس معلق در هوا قرار گرفتند، ویروس در 

بدنشان تکثیر شده اما بیمار
در ابتداى همه گیرى ویــر

Webastoکارکنان شرکتo

با یک فرد آلوده به ویروس
بیمار شــدند. رانندگان تاک
کوتاهى با فرد آلوده داشتند
در نتیجه مى توانگفت میز
بیمارى بازى مى کند. اما ه
موجب ابتال به بیمارى مى ش
ردیابى زنجیره هاى عفونى
که نوع و شدت ارتباط با فرد
فرد به فرد ویروس بازى مى
نکته بســیار مهم دیگر نوع
ژنتیکى پیدا مى کنند و خود
که بر روى ویروس کرونا ان
ویروس انواع مختلفى دارد
آنها اما به مى شوند. برخى از
از سایرین به بدن  حمله مى
بلکه نوع ژنتیکى دقیق آن

مؤثر است.  

دوم: ژن هاى موجود د
در مرحله نخست باید به راه
آن وارد بدن مى شود. پروتئ
سلول هاىریه و سلول هاى
وجود دارد، به عنــوان گیر
ویروس با چسبیدن به اینپ

چرا عالئم کروناراعالئمکرچرا عالئم کرونا

شماییم همراه  اخبار    روزترین  به  با 
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بســیارى از ما کمــردرد را در دوره اى از زندگى مان تجربه 
کرده ایم. چه عالئمى نشان دهنده بیرون زدگى دیسک کمر 
مى تواند باشد؟ شایع ترین عالمت بیرون زدگى دیسک کمر 
احساس درد و خشکى در قسمت تحتانى کمر است که این 

درد عمدتاً با خم  شدن به سمت جلو بیشتر مى شود.
کمردردهایى که در چرخش یا خم  شدن به سمت عقب افزایش 
مى یابند معموًال مربوط به التهاب مفاصل بین مهره اى کمر 
هستند. احساس درد در ناحیه باسن و ران، ساق پا و انگشتان 
همراه با ســوزش، گرم  شدن، احساس ســردى یا بى حسى 

مى تواند به فتق دیسک کمر و فشــار روى عصب سیاتیک 
مربوط باشد.ضعف قدرت حرکتى در اندام تحتانى در بیماران 
مبتال به فتق دیسک نشان دهنده فشار شدید روى عصب و 

احتماًال نیاز به انجام مداخله جراحى است.
در بعضى از موارد بیرون زدگى دیسک مى تواند عالئم واضحى 
نداشته باشد و بیمار فقط با مختصر درد یا اسپاسم ناحیه کمر 
به کلینیک مراجعه کند. در این بیماران معاینه دقیق و ام آرآى 
مى تواند به تشخیص قطعى دیســک کمر کمک کند.نکته 
مهم در بیمارانى که دچار بیرون زدگى یا پارگى دیسک کمر 

مى شوند، تشخیص سریع و انجام اقدامات 
درمانى در اولین فرصت است.

با توجه به اینکــه راهکارهاى متعددى 
بــراى درمان بیــرون زدگــى یا فتق 
دیســک وجود دارد و جراحى فقط در 
تعداد محــدودى از بیمــاران ضرورى 

است، تشــخیص به موقع امکان انجام 
راهکارهــاى غیرجراحى را بــراى درمان 

محتمل مى سازد.

چرا مصرف مایعات براى سالمتى ضرورى است؟خرماهاى ممنوعه!

عالئم بیرون زدگى دیسک کمر زولبیا و بامیه عالوه بر اینکه قند و چربــى باالیى دارد، به دلیل حرارت زیــادى که مى بیند، از 
ارزش غذایى چندانى برخوردار نیســت. هر بامیه 80 کالرى و 100 گرم زولبیا 450 کالرى دارد. 
از طرفى جذب قند زولبیا و بامیه به علت داشــتن چربى زیاد 2 تا 3 ســاعت طول مى کشد. هر 
دانه بامیه به طور متوســط حدود 80 کالرى دارد که براى ســوزاندن آن مى توان فعالیت هاى 
زیر را انجام داد:  پیاده روى 26 دقیقه، دویدن آهســته 10 دقیقه، شنا 7 دقیقه و دوچرخه سوارى

 17 دقیقه.
100 گرم زولبیا 450 کالــرى دارد که این کالرى، معادل 
کالرى مورد نیاز براى انجام فعالیت هاى 
زیر اســت: پیاده روى 126 
دقیقــه،  شــنا 38 
دقیقــه، دوچرخه 
ســوارى 69 دقیقه و 

دویدن آهسته 52 دقیقه.

 رها شدن از شر کالرى زولبیا و بامیه

17 دقیقه.
450 کالــرى دارد 0 گرم زولبیا 100
کالرى مورد نیاز بر
زیر اس

دوی

مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتى خراسان شمالى گفت: به دلیل احتمال آلودگى 
بسته هاى خرما به ویروس کرونا باید قبل از مصرف شســته شود و از خرید خرماى 

فله اى خوددارى شود.
نسرین علیزاده با بیان اینکه کیسه و جعبه مقوایى که براى بسته بندى محصول در نظر 
گرفته شده ممکن است آلوده به ویروس کرونا باشد، اظهار کرد: بسته بندى هاى خرما 
را پس از بازگشت به منزل، مانند سایر بسته هاى خریدارى شده، باید قبل از استفاده 

بشوییم و یا به نحو مقتضى قبل از مصرف ضدعفونى کنیم.
مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتى خراسان شمالى با اشاره به اینکه خرما را فقط 
باید در بسته بندى هاى بهداشتى خریدارى کرد، خاطرنشــان کرد: از خرید خرماى 

فله اى، بدون بسته بندى و فشرده و له شده خوددارى شود.
وى اضافه کرد: اگر خرماى تازه له شده در دماى محیط نگهدارى شود، چسبناك و نرم 

شده و مستعد آلودگى انتقال عوامل آلوده کننده است.
علیزاده با تأکید بر اینکه باید به سالم بودن بسته بندى، دارا بودن مجوز سازمان غذا و 
دارو و تاریخ مصرف و تولید و انقضا خرما توجه شود، تصریح کرد: اگر از تمیز بودن خرما 

مطمئن نیستیم بهتر است قبل از مصرف، خرما هاى مصرفى را روى حرارت مالیم در 
قابلمه به گونه اى حرارت دهیم که حرارت به همه نقاط خرما برسد.

این کارشناس تغذیه افزود: خرماى تازه باید در دماى یخچال و به دور از گرماى محیط 
نگهدارى شود، اما نگهدارى خرماى خشک بیرون از یخچال و درون ظروف در بسته 

اشکالى ندارد. 
علیزاده توصیه کرد: از مصرف زیاد خرما مانند سایر مواد قندى و شیرین خوددارى شود 

و به میزان متعادل و در حد 2 تا 3 عدد در زمان افطار یا سحر میل شود.

بسیارى از افراد نمى دانند که بدنشان دچار کمبود آب شده و معموًال به این موضوع 
توجهى ندارند؛ اما بدن مى داند چه زمان به مایعات بیشترى نیاز دارد و به همین دلیل 

احساس تشنگى به وجود مى آید.
سردرد، احساس خستگى و تیره شدن رنگ ادرار و موارد دیگر از جمله عالئم کم آبى 
بدن هستند. به گفته کارشناسان بهداشت، مصرف 

میانگین دو لیتر آب در روز براى بدن مفید است.
میزان آب الزم براى بدن به چند عامل مانند سن، جنسیت، میزان فعالیت بدنى، وزن 
و حتى محل زندگى فرد بستگى دارد. زندگى در محیط گرم و مرطوب باعث مى شود 
تا بدن بیشتر دچار تعریق شود و به همین دلیل بدن بیش از میزان میانگین به رطوبت 

نیاز دارد.
بدن همچنین براى انجام فعالیت هاى حیاتى خود نیاز به دریافت مایعات 
کافى دارد. اما براى حفظ رطوبت بدن تنها مصرف آب آشامیدنى ضرورت 
ندارد. مى توان آب مورد نیاز بدن را عالوه بر مصرف مایعات از طریق مواد غذایى 

نیز تأمین کرد.
 عالوه بر مایعاتى همچون چاى و آبمیوه، جو دو سر از جمله گزینه هاى مناسب براى 
تأمین بخشــى از آب مورد نیاز بدن است. همچنین میوه ها و ســبزیجاتى از قبیل 
هندوانه، هلو، گریپ فروت، خیار، کاهو و کلم مى توانند جایگزین مناسبى براى آب 

آشامیدنى باشند.

توجهى ندارند؛ اما بدن مى داند چه زمان به مایعات بیشترى نیاز دارد و به همین دلیل 
احساس تشنگى بهوجود مىآید.

هرهرهرهرررررهرهررهررهرهرهتیرهرهرهشششششششش شدن رنگ ادرار و موارد دیگر از جمله عالئم کم آبى  وووى و سسسسررررررررررررررررررردردرد، احساس خستگ
داشداشداشداشداشداشداشداشداششداشداشداشهداشت، مصرف  بدن هستند. به گفته کارشناسان ب

میزان آب ال
حتىمحل و
ددا بدا بدااا بداا بدا بدااا بداا بدننننننننننن بیشتر تتتتتتتتت

زززززززززاز دارد. نی

ندارد.
نیز تأمین کر
 عالوه بر مای
تأمین بخشـ
هندوانه، هلو
آشامیدنى باش



دنیــا نفریبدتــان، آنســان کــه پیشــینیانتان را فریفــت، امــت هایــى کــه پیــش 
از شــما بودنــد و از میــان رفتنــد. آنــان کــه دنیــا را دوشــیدند و دســتخوش 
فریب آن شــدند. بســا شــب هــا و روزهــا را کــه فنــا کردند و تــازه هــاى آن 
را کهنــه کردند. مساکنشــان گورهایشــان شــد و اموالشــان میــراث دیگران. 
چنان بــى خردند کــه نمى دانند چه کســى بر ســر گورشــان آمده یا چه کســى 
برایشــان زارى مى کند یا چه کســى ندایشــان مــى دهد و پاســخ گفتــن نتوانند. 

موال على (ع)پس از دنیا حذر کنید. دنیا مغرور کننده و فریبنده است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاىروز یازدهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم َحبّْب الّى فیِه اإلْحساَن وَکّرْه الّى فیِه الُفسوَق والِعْصیاَن وَحّرْم علّى فیِه 

الّسَخَط والنّیراَن بَِعْونَِک یا غیاَث الُمْستغیثین.
خدایا دوست گردان بمن در این روز نیکى را و نـاپسند بدار در این روز 
فسق و نافرمانى را و حرام کن بر من در آن خشم و سوزندگى را به یاریت 

اى دادرس داد خواهان.

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور

 چکیده:
بر اســاس بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و 
مؤسســات عمومى غیردولتى مصوب 1373/4/19 
مجلس شوراى اســالمى که ناظر بر تبصره ماده 5 
قانون محاسبات عمومى کشور مصوب 1366 است ،
شهردارى ها جزء نهادهاى دولتى به حساب نمى آیند .
شهرداریها داراى شخصیت حقوقى مستقل  هستند .

 یعنى داراى وجود اعتبــار وصالحیتهاى ویژه ، جدا 
ومســتقل از اعضاء ومدیران داراى حقوق وتکالیف 
میباشــند  و مى تواند عنوان مالک واز حق مالکیت 
برخوردار  باشــد تا در تحقق اهداف وجودى شان با 
خالءهاى حقوقى روبرو نشده و امکانات الزم حقوقى 
را در این راســتا داشته باشــند. بر همین اساس ماده 
3 قانون شــهردارى ها مصوب سال 1334 ه .ش هر 
شهردارى را داراى شخصیت حقوقى مستقل دانسته 
است. لذا داراى اهلیت تمتع از حقوق و متعهد شدن به 

تعهدات مى باشد.

مقدمه:
گسترش شهرنشینى با  مهاجرت از  روستا  به شهرها 
باعث شده  شــهرها بیش از پیش نیازمند طرح هاى 
عمومــى و عمرانى  باشــند و شــهردارى ها متولى 
این عمــران و آبادانى خواهند بود.شــهردارى ها در 
راســتاى ایفاى وظایف خود ناگزیر به ملک امالك 
و اموال مى پردازند. دســته اى از این امــوال، اموال 
اختصاصى بوده و امکان تصــرف و نقل و انتقال آنها 
از سوى شــهردارى وجود دارد و شرایط قراردادهاى 
خصوصى و حقوق مدنى بــر آنها حاکم خواهد بود. از 
ســویى دیگر اموال عمومى متعلق به شهر و استفاده 
عموم اســت صرفًا اداره کردنش بر دوش شهردارى 

مى باشد.

  شرح وظایف مسئول امالك شهرداریها 
1-اجــراي دقیق آیین نامــه ها، دســتورالعمل ها، 

بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
2-پیگیــري الزم بر انجام انتقــال اراضی و امالك 
متعلــق به شــهرداري واقع در محــدوده منطقه در 
دفاتر رسمی ثبت اســناد و امالك و تثبیت مالکیت

 آن.

3-ثبت مشــخصات امالك و مســتحدثات متعلق 
به شــهرداري واقع در محدوده منطقه در دفاتر و یا 
سیســتم هاي نرم افزار ي و انعــکاس آن به حوزه 

مدیریت امالك.
4-انجام امور مربوط به زمینهاي معوض با هماهنگی 

مدیریت امالك.
5-تهیه پیش نویــس براي انجــام تفکیک اراضی 
متعلق به اشــخاص حقیقی و حقوقــی در محدوده 

منطقه طبق قوانین و مقررات موضوعه.
6-بازدید مســتمر از اراضی و مســتغالت متعلق به 
شــهردار ي واقع در محدوده منطقــه و در صورت 
مشــاهده تخلف برخورد الزم از طریق کارشــناس 

حقوقی.
7-تهیه پیش نویس مکاتبات الزم با ادارات مختلف 
از جمله آب ، برق ، گاز ، مخابرات و …پس از انجام 

تشریفات تملک.
8-اقدام در خصوص انتقال زمینهاي معوض امالك 

مورد مسیري به نام افراد ذینفع.
تنظیم توافــق نامه هاي مربوط بــه تملک اراضی و 

امالك مورد مسیر طرح هاي عمرانی.
9-انجام سایر امور محوله از ســوي مقام مافوق در 

چهارچوب وظایف

عنوان :
آشنایى با نحوه تملک امالك  در شهرداریها 

1-تامین اعتبار الزم
1-1 مقنن در اولین ماده ل-ق-ن-خ-شرط استفاده 
از مقررات این قانون به تامین اعتبار الزم براى تامین 

حقوق مالکان مى باشد.
2-مجوزهاى الزم :

1-2یکى از مجوزهاى الزم لزوم وجود طرح  مصوب 
که با تایید مقام ذیصالح(مقام اجرایى)رسیده باشد.

بررســى وتصویب طرحهــاى تفصیلى به وســیله 
کمیسیونى به ریاست اســتاندار ،شهردار،نمایندگان 
مسکن وشهرسازى ،وزارت جهاد کشاورزى ،سازمان 

میراث فرهنگى انجام مى شود .  
3-قانون نحوه خرید وتملک اراضى وامالك 

براى اجراى طرحهاى عمرانى 
1-3 الیحــه قانونى نحــوه خرید وتملــک اراضى 
وامالك براى اجراى طرح هــاى عمومى ، عمرانى 
،ونظامــى  دولــت مصــوب 58/11/17، قانــون 
تعیین وضعیت امــالك واقع در طــرح هاى دولتى 
وشــهرداریها مصوب1368/8/29قانــون نحــوه 
تقویم ابنیه ، امــالك اراضى مورد نیاز شــهرداریها 
مصــوب 1370/8/28 از جملــه قوانیــن ومقررات 

موجــود در خصوص تأمیــن حقوق مالــکان افراد 
وتملک امالك مورد نیاز شــهرداریها درطرح هاى 
عمومى اســت که این قانــون داراى 12ماده و18 

تبصره مى باشد.
2-3 قانونگذار مطابق این قانون جهت مالک شدن 
امالك خصوصى توسط دستگاه اجرایى دو شیوه در 
نظر گرفته است :نخست((خرید))امالك یعنى استفاده 
از طریق توافقى ، ودر صورت عدم امکان ،((تملک))
اراضى مورد نیاز، اقدام اخیر حالت قهرى داشــته وبا 
توجه به ماده ى 8 قانون مذکور ، منوط به وجود موانعى 
جهت حصول توافق اســت .لذا اصل اولیه در اجراى 
این قانون، معامله کردن وخریدارى است شهردارى 
میتواند در نتیجه ى ترازى ، مالک اراضى وحقوق مورد 
نیاز خود گردد نه آنکه مجاز باشد یک جانبه وقاهرانه 
اقدام به تملک نماید. دراین فــرض مالک میتواند با 
عدم پذیرش قیمت پیشنهادى شــهردارى ، هرچند 
مقرون به صرفه بوده وحتــى چندین برابر قیمت روز 
ملک باشــد ، از انجام معامله اجتنــاب ورزد. این امر 

مصداق آزادى اراده در امر قراردادهاست.
ذیل ماده یــک قانون نحوه خریــد وتملک اراضى ، 
دوعبــارت ((خرید)) و((تملــک)) در کنار یکدیگربه 
کار رفته است که مؤیدى به اســتنباط  مطلب فوق 

مى باشد.

4-اموال
اموال یا دارایى ها به منابعى گفته میشود که قابلیت ، 
توان وظرفیــت فعلى خدمــت رســانى را دارد ودر 
حال حاضر در کنترل یا تســلط مالکانه شــهردارى 

است .
1-4-انواع اموال در شهردارى ها از نظرتسلط مالکانه
به موجب مواد45تا48آیین نامه مالى شهردارى ها، 
اموال شهردارى اعم از منقول وغیر منقول بردو نوع 

تقسیم مى شود.
2-4-امــوال عمومى شــهردارى ، اموالى اســت 
که متعلق به شــهر اســت وبراى اســتفاده عمومى 
اختصاص یافته است . مانند معابر عمومى ،خیابانها، 
میادین،پلها،آرامســتانها،  انهار عمومى واشــجارى 
که شهردارى یا اشــخاص در معابر ومیادین عمومى 
غرس نموده باشــند، وظیفه شــهردارى ،حفاظت از 
اموال عمومى ، آماده ومهیا ساختن آن براى استفاده 
عموم، جلوگیرى از تجاوز وتصرف اشــخاص نسبت 

به آنهاست.
3-4-اموال اختصاصى شــهردارى :اموالى است که 
شهردارى حق تصرف مالکانه نســبت به آنها را دارد 

مانند اراضى ،ابنیه ،ماشین آالت ،اثاث ونظائر آن.
5-اعمال مدیریت اموال وامالك

1-5-یکى از اقدامات اصلى مدیران تبدیل سرمایه به 
اموال منقول وغیر منقول مى باشد.

6- مستند سازى اموال: 
وظیفه شــهردارى عــالوه برحفــظ وجلوگیرى از 
تجاوز  وتصرف مکلف اســت کلیه اموال غیر منقول 
اختصاصى شــهردارى  را طبق مقررات ثبت امالك 

به ثبت برساند.
1-6-اهداف مستند سازى 

1-شناسایى اموال غیر منقول
 2-تسجیل وتثبیت مالکیت 

3-اعمال تصرف مالکانه
4-شناسایى متجاوزین ومتصرفین غیر قانونى ورفع 

تجاوز آنها
7-واگذارى اموال غیر منقول

1-7-واگذارى امــوال غیر منقول صرفًامســتندبه 
بنــد 6مــاده 55قانــون شــهرداریها بــه لحــاظ 
نــوع اســتفاده وباحقــوق مالکیــت شــهردارى 
ویا فــروش براســاس مفاد مــاده13 آییــن نامه 
مالى شــهرداریها پــس از طــى مراحــل قانونى

 انتقال پذیر است .
پیشنهاد:

1-به جهــت تبدیل ســرمایه به امــوال غیرمنقول 
شــهردارى مى تواند ضمــن تملک وآزاد ســازى 
قســمت واقع در طرح تعریــض معابر ، نســبت به 
خرید باقى مانــده ملک موضوع مــورد توافق اقدام 
نماید تا بــه عنوان امــوال غیر منقول شــهردارى

 ثبت گردد .
2-به منظور حفظ وحراست اموال غیر منقول متعلق 
به شهردارى نســبت به حصار کشى ، فنس کشى یا 

سایر اقدامات حفاظتى اقدام نماید.
3- تبدیل امالك  بایر وبالاستفاده  به سرمایه گذارى 

پایداربا مشارکت بخش  خصوصى .  
4-ایجاد بانک اطالعات    GIS واسکن پرونده هاى 

CDامالك همراه با تهیه کروکى و
5-آموزش نرم افزار اتوکد کارشناسان امالك 

6-تملک امالکى کــه در زمان تهیه طرحهاى جامع 
وتفصیلى میتوانند قابلیت ویژه داشته باشند.

آشنایى با نحوه  خرید وتملک اراضى وامالك  شهردارى ها ومدیریت برآن
تنظیم کننده: اصغر بلوطى 


