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قربانیان  موج جدید کروناتأکید بر حفظ تعامالت فرهنگى  بین اصفهان و شهرکردتوصیه کیارستمى به «اسکورسیزى»آفتاب تابستان 99 چقدر داغ تر از سال گذشته است؟  شوخى اش هم زشته سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما
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استقرار دائمى بالگرد آبپاش 
در اصفهان ضرورى است

به این زودى به شرایط 
قبل از کرونا برنمى گردیم

وضعیت برگزارى حج و 
اربعین مشخص نیست
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مرگ 1100 
اصفهانى مبتال یا 
مشکوك به کرونا

یک متخصص تغذیه گفت: هندوانه میان 
وعده اى خوب در روزهاى گرم تابستان است 
و براى تأمین آب مورد نیاز بدن و پیشگیرى از 

کم آبى بدن بسیار مؤثر است. نرگس جوزدانى، 
متخصص تغذیه و رژیم درمانى، درباره ...

رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهان در 
خصوص آخریــن وضعیت اســتان اصفهان در 
خصوص شــیوع کرونا اظهار کرد: روند بیماران 
بسترى در بیمارستان ها نزولى و روند شناسایى 
بیماران ســرپایى مانند دیگر شــهرهاى کشور 
صعودى است. وى تعداد بیماران بسترى کرونا 
در بیمارستان هاى اســتان را 52 نفر اعالم کرد 
و گفت: این بیمــاران در دو بیمارســتان امین 
و خورشید بســترى هســتند. طاهره چنگیز در 

گفت وگو با «ایمنا» در خصوص...
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معاون آب منطقه اى: در تالشیم رودخانه خشک نشود و با تأمین حداقل نیاز زیست محیطى، حیات زاینده رود حفظ شود

شریفى نیا چگونه 
«ولید» شد

ذوبى ها جلسه مى گیرند
پس از اینکه زمان بازگشــت «میودراگ رادولوویچ»، سرمربى تیم 
فوتبــال ذوب آهن اصفهان چند بــار به تعویق افتاد، شــایعاتى در 
خصوص عدم بازگشت این مربى به ایران مطرح شد. با این حال، 
مدیران باشگاه اعالم کردند که سرمربى تیمشان به این دلیل 
هنوز برنگشته که با توجه به شیوع ویروس کرونا تا اطالع 

ثانوى هیچ پروازى از سوى مونته نگرو ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اعالم کرد

بازگشایى
 مساجد اصفهان 
فقط براى نماز

ضمن ادامه ممنوعیت برگزارى مراسم ترحیم
 و سایر برنامه ها اعالم شد

دستور ویژه براى رصد درختان خطرآفرین شهر
3

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملى
 مدیریت و مقابله با کرونا

آقاى زنوزى! شما هم آقاى زنوزى! شما هم 
«خاص» هستید«خاص» هستید

پیروآگهى انحالل منتشره درروزنامه رســمى شــماره 21472 مورخ 11 / 09 / 1397 صفحه 52 و دراجراى ماده 225 الیحه اصالحى قانون تجارت ازکلیه 
بستانکارانى که ازشــرکت مذکور مطالبات یاادعایى دارند،دعوت مى نمایدکه حداکثرظرف مدت 6 ماه ازتاریخ انتشــار اولین آگهى بادردست داشتن 
مدارك ومســتندات مربوطه به مدیرتصفیه شــرکت ســیدمازیارمیر به کدملى 1819625850 به نشانى اســتان اصفهان،شهرستان اصفهان،بخش 
مرکزي،شهراصفهان،ملک شهر،بلواردوستان،کوچه شهرزاد،پالك 2،ساختمان فانوس،طبقه دوم وکدپستى 8196617344 مراجعه نمایند.بدیهى است 

باانقضاى مدت فوق الذکرهیچ ادعایى پذیرفته نمیشود.

آگهى دعوت ازبستانکاران شرکت فراسوى خدمات و کار جى سهامى خاص 
ثبت شده به شماره 36858 و شناسه ملى 10260544306

سید مازیار میر - مدیر تصفیه شرکت فراسوى خدمات و کار جى سهامى خاص در حال تصفیه 

نوبت دوم

پیروآگهى انحالل منتشــره درروزنامه رســمى شــماره 21487 مورخ 28 / 09 / 1397 صفحه 148 و دراجراى ماده 225 الیحه اصالحى قانون تجارت 
ازکلیه بســتانکارانى که ازشــرکت مذکور مطالبات یاادعایى دارند،دعوت مى نمایدکه حداکثرظرف مدت 6 ماه ازتاریخ انتشار اولین آگهى بادردست 
داشتن مدارك ومستندات مربوطه به مدیرتصفیه شرکت ســیدمازیارمیر به کدملى 1819625850 به نشانى استان اصفهان،شهرستان اصفهان،بخش 
مرکزي،شهراصفهان،ملک شهر،بلواردوستان،کوچه شهرزاد،پالك 2،ساختمان فانوس،طبقه دوم وکدپستى 8196617344 مراجعه نمایند.بدیهى است 

باانقضاى مدت فوق الذکرهیچ ادعایى پذیرفته نمیشود.

آگهى دعوت ازبستانکاران شرکت خدماتى بازرگانى امداد نیرو گستر سهامى خاص 
ثبت شده به شماره 13630 و شناسه ملى 10260346440

سید مازیار میر - مدیر تصفیه شرکت خدماتى بازرگانى امداد نیرو گستر سهامى خاص در حال تصفیه

نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى که در ساعت 8:00 مورخ 1399/03/24 در نشانى اصفهان- خیابان 
نیکبخت شرقى- جنب بانک ملى- روبروى بانک صادرات- کدپستى: 8173976137 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: 
انتخاب بازرسان

دعوت کننده
 هیأت مدیره

آگهى دعوت سهامداران شرکت یادمان اندیشه سالمت اصفهان (سهامى خاص) 
ثبت شده به شماره: 32575 و شناسه ملى: 10260531119 

جهت تشکیل مجمع عمومى عادى

شهردارى چرمهین بر اساس بودجه سال1399مصوب شوراى اسالمى شهر و ماده 4آیین نامه مالى شهردارى ها ،در نظر دارد احداث پنج واحد تیپ ویالیى 
در منطقه نمونه گردشگرى آبشار شاهلو الك چرمهین را بر اساس نقشه و مشــخصات فنى و معمارى در حد احداث سازه (فونداسیون ،سقف و ستون)به 
پیمانکاران واجد شرایط داراى رتبه بندى در رشــته ابنیه طبق برآوردقیمت برابر فهرست بهاى ابنیه سال 1399با مبلغ پایه 6/000/000/000ریال از طریق 
مناقصه واگذار نماید لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز یکشنبه مورخ 1399/03/18به واحد در آمد شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در 
مناقصه را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1399/03/19به دبیرخانه محرمانه (حراست )شهردارى ارائه نمایند شرکت کنندگان جهت کسب 
اطالعات بیشتر مى توانند به سایت شهردارى چرمهین به آدرس www.chermahin.irمراجعه و یا با شماره تلفن هاى5-52552444- 031  تماس حاصل 

فرمایند الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده در مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه نوبت اول

ثابت راسخ-   شهردار چرمهین

چاپ اول

م الف:861982
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کاهش پلکانى خروجى سد زاینده رود از فردا

نقش جهان به عنوان ثروت میراث فرهنگى نقش جهان به عنوان ثروت میراث فرهنگى 
در دنیا ثبت شددر دنیا ثبت شد

طى انجام یک طرح تحقیقاتى توسط اتحادیه اروپا؛طى انجام یک طرح تحقیقاتى توسط اتحادیه اروپا؛
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دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندى از کشف 
بیش از 30 هزار مدرك جعلى توسط وزارت علوم در سال 
98 در میدان انقالب تهران خبر داد و گفت: برخى مدیران 
سیاسى بدون حضور در کالس 140 واحد درس را در دو 

ترم پاس مى کنند و مدرك دکترا و ارشد مى گیرند.
فریدون جعفرى ضمــن بیان این مطلــب در صفحه 
اینستاگرام خود، با انتقاد از مدرك گرایى در اعتبار سنجى 
مسئوالن و نمایندگان مجلس اظهار کرد: این روزها در 
اعتبارسنجى نمایندگان جدید مجلس یکى از موضوعات 
چالشى مدرك مأخوذه دانشگاهى آنهاست چنانچه برخى 
را از جلوس بر کرســى نمایندگان ملــت محروم کرده 

است، در واقع وقتى حضور در جایگاهى سیاسى را منوط 
به داشــتن کاغذى به نام مدرك مى کنیم بدون اینکه 
آزمون ها و ارزیابى هاى درســتى از دانش مرتبط با آن 
مدرك را تقویت و به گزینى کنیم نتیجه سوق سیاسیون 
به ســمت مدرك گرایى با اســتفاده از نفوذ و قدرتشان 

خواهد شد.
وى در ادامه تصریح کرد: در واقع وقتى در دانشــگاه ها 
به خصوص دانشــگاه هاى غیر دولتى و مؤسسات غیر 
انتفاعى نظارت و دقت کافى در نحوه و صدور مدرك دیده 
نمى شــود در نتیجه با پدیده اى با عنوان مدرك فروشى 

مواجه خواهیم شد.

رئیس جمعیت هالل احمر گفت: در حال حاضر نمى توان 
درباره احتمال برگزارى مراسم اربعین حسینى و حج تمتع 
اعالم نظر کرد و باید منتظر تغییر شــرایط در کشورهاى 

میزبان بود.
کریم همتى گفت: متأسفانه با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
برقرارى شرایط قرنطینه در کشورها، موانعى براى برگزارى 
این دو مراسم وجود داشته و برگزارى آنها بستگى به شرایط 

کشورهاى عربى و اعالم موضع کشورهاى میزبان دارد.
رئیس جمعیت هالل احمر تصریح کــرد: آمارهاى اعالم 
شده از ســوى عراق و عربســتان صحیح و دقیق نیست و 
شمار مبتالیان در این کشــورها نیز روندى صعودى دارد 

لذا برگزارى مراسم حج یا اربعین منوط به بازگشایى این دو 
کشور خواهد بود. همتى تأکید کرد: در حال حاضر نمى توان 
درباره احتمال برگزارى مراسم اربعین حسینى و حج تمتع 

اعالم نظر کرد و باید منتظر تغییر شرایط بود.
وى با بیان اینکه در صورت برقرارى این دو مراسم جمعیت 
هالل احمر ایران آمادگى کامل براى پوشش آنها را خواهد 
داشت، عنوان کرد: ما در پوشش دهى و انجام وظایف درمانى 
خود در جریان حــج و اربعین هیچ مشــکل و محدودیتى 
نداریم و حتى همین حاال نیز در صورت بازگشایى آمادگى 
کامل براى ارائه خدمات را داریم اما باید منتظر اعالم نظر 

کشورهاى میزبان باشیم.

کشف بیش از 30 هزار
 مدرك جعلى

وضعیت برگزارى حج و 
اربعین مشخص نیست

خودکشى 
قبل از عروس شدن

   رکنا | یک دختر نوجوان در سقز که قرار بود 
همین هفته زندگى مشترك خود را آغاز کند، به 
زندگى خود پایان داد. بامداد روز 3 خرداد 1399، 
یک دختر 17 ساله اهل روستاى قباغو از توابع 
شهرستان سقز که «مفیده» نام داشت خود را 
حلق آویز کرده و به زندگى خود پایان داده است. 
گفته مى شــود، مفیده قرار بــوده هفته جارى 
ازدواج کند، اما خانواده وى از تمکن مالى الزم 
براى خرید جهیزیه و حداقل وســایل معیشتى 
برخوردار نبودند و بــراى همین او خود را حلق 

آویز کرده است.

«شاهین» 
از تیر ماه پرواز مى کند

   بهار | شرکت خودروسازى سایپا وعده داده 
بود که از تیر ماه امســال خودروى «شاهین» 
را وارد بازار کند.  شــاهین که پیش تر بر او نام 
«رهام» را گذاشــته بودند قرار اســت با تیراژ 
ماهانه حدود 4000 دســتگاه تولید و وارد بازار 
شود. البته پیش از انقالب نیز در ایران خودرویى 
به نام «آریا شاهین» تولید مى شد که نسل سوم 
«رامبلر آمریکن» بود. پلت فرم شــاهین بنابر 
ادعاى ســازنده، داخلى سازى شــده است. اما 
اساس اولیه آن مشابه با پلت فرم «تویوتا بلتا» 

است. /1989

بازگشایى دانشگاه ها 
زودتر از مهر؟ 

   انتخــاب | وزیر علوم با بیان اینکه به هیچ 
عنوان ترم آینده با تأخیر یــا در بهمن ماه آغاز 
نمى شود، گفت: دانشــجویان ورودى جدید بر 
روى ایــن موضوع که ترم تحصیلــى آینده  از 
بهمن ماه آغاز مى شود حســاب باز نکنند چرا 
که دانشجویان فعلى ما مشکلى براى ثبت نام و 
حضور در کالس هاى درس در ترم آینده ندارند 
و به همین دلیل ممکن است حتى کالس هاى 

دانشجویان زودتر از مهر نیز آغاز شود.

پایان مهلت
 ثبت نام وام 

   ایرنــا | سخنگوى ستاد تسهیالت حمایتى 
کرونا گفت: دیروز دهم خرداد ماه آخرین مهلت 
ثبت نام وام یک میلیون تومانــى بود و دیگر 

تمدید نمى شود. 
حســین میرزایى اظهار کــرد: در مرحله آخر 
تقاضاى 800 هزار نفر تأیید شــده است و این 
وام براى خانوارهایى که آن را دریافت نکرده اند 
در روز 22 خرداد 99 واریز مى شــود. واریز وام 
یک میلیون تومانــى از ابتداى اردیبهشــت 
ماه شــروع شــد و تا کنون 20 میلیون و 184 
هزار و 368 نفــر این تســهیالت را دریافت

 کرده اند.

اعالم غیرحضورى
 سابقه بیمه 

   ایرنــا | اعــالم ســابقه بیمه بــه صورت 
غیرحضورى به مؤسســات از ســوى سازمان 
تأمین اجتماعى فراهم شــد و بیمه شدگان به 
منظور اســتفاده به بخش خدمات سابقه درگاه 

خدمات الکترونیکى سازمان مراجعه کنند.
 بر این اســاس بیمه شــدگان و مؤسســات و 
نهادهاى مرتبط با آنها مى توانند بدون مراجعه 
حضورى به شــعب ســازمان تأمین اجتماعى 
با مراجعه به درگاه خدمــات الکترونیکى این 
 eservices.tamin.ir سازمان به نشانى
سوابق تأیید شــده خود را در صندوق شخصى 
نگهدارى و دسترسى مشــاهده را نیز از طریق 
کد پیگیرى به هر ســازمان و نهــاد متقاضى 

ارائه کنند. 

واکنش «یونیسف» 
به قتل «رومینا»

   اعتماد آنالین | صندوق کودکان سازمان ملل هم 
به قتل «رومینا اشرفى» واکنش نشان داد. «یونیسف» 
در اعالمیه اى درباره قتل رومینا اشــرفى، دختر تالشى 
به دست پدرش، نوشته در روزهایى که خانواده ها در خانه 
مى مانند تا جانشــان از کرونا در امان بماند، روى دادن 
چنین اقدام خشــونت آمیز بى رحمانــه اى در حق یک 
کودك، ویران کننده اســت. همه کودکان در ایران، هر 
دختر و پسرى باید همواره در مقابل همه اشکال خشونت 

در امان باشند./1984

برکنارى زنگنه
 اولویتم است!

   فرارو | نماینده دشتستان گفت: یکى از اولویت هایم 
در مجلس، استیضاح و برکنارى وزیر نفت است! ابراهیم 
رضایى گفت: برکنارى زنگنه کمک به دولت است تا از 
نیروهاى ناکارامد نجات یابــد. وى افزود: زنگنه را فرد 
نمى دانم، بلکه جریانى است که نگاهش براى امورات 
و حل مشکالت به بیگانه اســت. رضایى افزود: بوشهر 
ثروتمندترین استان کشور اســت، اما سهمش از عواید 

نفت «آبنبات» است.

سوزاندن پرچم آمریکا 
در آمریکا 

   باشگاه خبرنگاران جوان | اعتراضات مردم 
آمریکا به قتل یک سیاه پوست به نام «جرج فلوید» در 
شهر مینیاپولیس در ایالت مینه سوتا سراسر آمریکا را در 
بر گرفته اســت. دامنه اعتراضات مردمى به مقابل کاخ 
سفید دفتر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا رسیده 
است. معترضان پرچم آمریکا را در مقابل کاخ سفید به 

آتش کشیدند./1985

سلیمى نمین:
 میرسلیم فاجعه است!

   خبــر آنالین | عبــاس ســلیمى نمین، تحلیلگر 
سیاســى اصولگرا در تحلیل نتیجــه اولین انتخابات 
هیئت رئیسه مجلس یازدهم گفت: بعد از اینکه آقاى 
میرسلیم با BBC مصاحبه کرد توضیحى داد که ثابت 
شد ایشان از نظر فهم سیاســى فاجعه است. کارنامه 
ایشان در هیچ کجا مثبت نیست، چرا اصرار دارند چنین 
فردى در یک جایگاه رفیع قرار بگیرد؟ بنابراین مؤتلفه 
یا باید بپذیرد که ســد ایجاد کرده در مقابل جوانان را 
بردارد یا اینکه با چنین رســوایى هاى سیاسى مواجه 
شود پس این بستگى به تصمیم خودشان دارد. چون 
آینده بسته به درسى اســت که آقایان از شرایط امروز 

مى گیرند./1986

چرا جنتى نبود
   خبر فورى | کدخدایى، سخنگوى شوراى نگهبان 
در پاسخ به سئوالى مبنى بر دلیل عدم حضور دبیر شوراى 
نگهبان در جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم نیز گفت: در 
شرایط کرونا با لزوم رعایت پروتکل هاى بهداشتى مواجه 
بودیم حضور در مجلس افتتاحیه هم بر همین مبنا بود. از 
اول اعالم کردند که تعداد مدعوین ما محدود است ولى 
بنده در جلسه تحلیف نمایندگان حضور داشتم و مشکلى 

در این ارتباط وجود نداشت./1987

دوران جدید
   ایلنــا | رئیس فراکســیون امید مجلس دهم در 
نامه اى به مــردم ایران و موکلین خــود ضمن ارائه 
گزارشــى از عملکرد فراکســیون امید به تشــریح 
چالش هاى مهم کشــور پرداخت. عارف در این نامه 
کرونا را سرآغاز تحول در حکمرانى دانست و با بیان 
اینکه دولت، مجلس و قوه قضاییه در دوران جدید باید 
نظامى باز و شیشه اى باشند بر لزوم فاصله گرفتن از 
سالیق شخصى براى سیاستگذارى در همه شئونات 

کشوردارى تأکید کرد./1988

خبرخوان

پروانه سلحشــورى یکى از 17 زنى بــود که به مجلس 
دهم راه یافتند و توانســتند در چهار سال گذشته مسائل 
و خأل هاى قانونى درباره زنان را بــراى اولین بار مطرح 
کنند. او البتــه مى گوید نگرانى ها دربــاره تغییر رویکرد 
زنان نماینده در مجلس یازدهم نســبت به مسائل زنان 
جدى است و امیدوار است مســائل زنان در این مجلس 
فراموش نشود. پروانه سلحشــورى گفتگوى مفصلى با 
«خبرآنالین» انجام داده که بخشى از اظهارات او درباره 
طرح هایى دربــاره زنان که به مجلس دهم نرســید را 

مى خوانید.
  من معتقدم خیلى از طرح هایمان عقیم ماندند، یکى به 
این دلیل که طرح هایى را که زنان ارائه مى دادند در دستور 
کار قرار نمى دادند و دیگر اینکه متأســفانه مقوله زنان و 
مشکالت آنها یک خط قرمز اســت و خیلى از مسائل و 

مشکالت مربوط به زنان طرح نمى شود.
  مهمترین الیحه اى که به مجلس دهم نرسید الیحه 
تأمین امنیــت زنان بود و ما هم از ابتدا مى دانســتیم که 
نمى گذارند این الیحه در زمــان مجلس دهم تصویب 
شود، شوراى نگهبان هم نمى توانســت براى تصویب 

آن بهانه بیاورد. 
  بحث کودك همســرى به مجلس رســید ولى بحث 
گذرنامه یا قیمومیت که بحث والیت بچه را مطرح مى کرد 
دو طرح مهمى بود که متأسفانه اصًال در دستور کار قرار 
نگرفت حتى چند روز پیش هم مجدداً تالش کردیم تا در 

دستور کار قرار بگیرد اما این اتفاق نیافتاد.
  بحث کودك همسرى را متأسفانه به عنوان یک خط 
قرمز تعریف کردند و چون این گروه ها دلیل موجه نداشتند 
و متأسفانه انگ زنى هویت  گروه هاى مخالف ماست، تنها 

از این طریق مى خواستند با ما مقابله کنند. زمانى که شما 
به یک کمیسیون مى آیید یک عده که خارج از کمیسیون 
هستند، مى گویند این مباحث خط قرمز است و شما از آن 
عبور مى کنید، نماینده ها هم حســاب مى برند و ناچارند 
از آن پیــروى کنند چون مى خواهنــد دور بعد هم تأیید 

صالحیت شده و وارد مجلس شوند.
  وقتى ما باید تالش کنیم تــا عدالت در یک مجلس 
برقرار باشد به این دلیل است که ترکیب مردانه مجلس 
اجازه اینکه طرح هاى زنانه هم بتوانند به تصویب برسند 
نمى دهد و در تالش هایى که در این دوره انجام دادیم این 

مورد مشهود است. 
  ما 17 زن بودیم و همکارى هاى الزم با ما نمى شــد. 
خیلى ســخت با ما همکارى مى شــد. در واقع رویکرد 
مردساالرانه حاکم بر مجلس باعث مى شد تا اولویت هاى 
زنان جدى انگاشته نشود و فکر کنند که مسئله ما جدى 

نیست و از سِر درد آنها را بیان نمى کنیم. /1983

حجت االسالم  و المسلمین حســن روحانى روز شنبه در 
جلسه ستاد ملى مدیریت و مقابله با کرونا به آخرین وضعیت 
این بیمارى در ایران و جهان اشــاره کرد. رئیس جمهور 
همچنین تصمیمات جدید اتخاذ شده توسط این ستاد را 

نیز اعالم کرد. بخشى از اظهارات روحانى را مى خوانید.
  امروز در دوران کرونا و پسا کرونا با یک شرایط جدیدى 
در جهان مواجه هستیم و شاید این روند براى سال ها ادامه 
پیدا کند، زندگى ما محدودتر شــده و بخشى از زندگى ما 
مجازى شده است. مردم باید باور کنند که به این زودى به 
شرایط قبل از کرونا نمى توانیم برگردیم، اینچنین نیست 
که مردم فکر کنند 15 روز یا یکى دو ماه دیگر به شرایط 
دى ماه و اوایل بهمن سال گذشته بر مى گردیم. باید براى 
مدت طوالنى سبک زندگى را تغییر دهیم و محدودیت ها را 

بپذیریم و بخشى از زندگى ما باید به فضاى مجازى برود.
  ما باید محدودیت ها را بپذیریم و بخشى از زندگى ما باید 
از فضاى حقیقى به فضاى مجــازى برود به این زودى ها 

نمى توانیم زمانى که به هم مى رسیم دست بدهیم. 
  دیگر اینطور نیست که ما مثل گذشته ده بیست نفرى 
دور هم بنشــینیم، براى ماه ها باید این کار را ترك کنیم، 
اجتماعات باید با فاصله باشــد اگر کســى مبتال به این 
ویروس شد باید به او بگوییم خود را در خانه یا بیمارستان 

قرنطینه کند.
  اتفاقًا این دوران سخت ترى از اسفند و فروردین است 
براى اینکه در اسفند و فروردین بیشتر با افرادى که عالئم 
ظاهرى کرونا مانند تنگى نفس و ســرفه داشتند مواجه 
بودند، ولى هم اکنون شکل آن عوض شده است. اوًال تعداد 
مبتالیانى که کشــف مى کنیم عددش باالست برخى از 
مبتالیان با عالئم بالینى و ظاهرى عالمتى نداشته باشد به 
محض اینکه تست فرد مثبت مى شود وقتى به او مى گویند، 

باورش نمى شود و مى گوید اشتباه شده است. بنابراین کار 
سخت تر شده است. باید از یک دوست فاصله بگیرید که 

هیچ عالمتى هم به ظاهر ندارد.
  هیچ وقت در جامعــه ما نبوده که چند مــاه مدارس و 
دانشگاه به طور کامل تعطیل شود. طبیعى است که مردم 
براى علم و دانش بچه هایشان نگران شوند شرایط کامًال 

متفاوت شده است.
  نمى توانیم بگوییم یک الى سه روز یا دو هفته دیگر این 
ویروس را از بین مى بریم. چون واکســن و داروى قطعى 

براى آن نیست، در حال چرخش اســت و  از یک استان 
به اســتان دیگر مى رود و در یک استان که دوره اقامت و 
سفرش تمام مى شود به استان بعدى مى رود؛ نوع شیوع 
و حرکت این ویروس هم در داخل کشــور و هم در سطح 

جهان حرکت خاص و ویژه اى است.
  تصمیمى که گرفتیم راجع به مســاجد است، که مورد 
درخواســت همه مردم و خصوصًا افراد متدین ماســت، 
مردم مى خواستند مساجد الاقل اگر براى عموم باز نیست 
براى نمازهاى یومیه باز شــود که فرصت داشــته باشند 

اگر نماز جماعت مى خوانند فاصلــه ها را رعایت کنند. از 
امروز(شنبه) در مســاجد به روى مردم در سراسر کشور با 

اجراى دستورالعمل براى نمازهاى یومیه باز مى شود.
  مسئله دوم پاساژهاست که محدودیت داشتیم که 
تا 6 بعدازظهر باز باشند که ما محدودیت ساعتى آن را 
بر مى داریم، ان شاءا... مشــکلى در این زمینه نباشد. 
مواردى را هم وزیر کشور در خصوص مقرراتى براى 
ترافیک و سالم سازى دریا بیان کردند که جلسه آن را 

قبول کرد./1982

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملى مدیریت و مقابله با کرونا

به این زودى به شرایط قبل از کرونا برنمى گردیم

امکان مشــاهده اطالعات صورت وضعیت دارایى سهام 
عدالت براى سهامدارانى که قبًال روش سهامدارى مستقیم 

را انتخاب کرده اند، فراهم شده است.
پس از نهم اردیبهشــت ماه که مقام معظم رهبرى ابالغیه 
آزادسازى سهام عدالت را صادر کردند، به مشموالن سهام 
عدالت فرصت داده شد که چنانچه قصد دارند روش مستقیم 
را براى مدیریت سهام خود انتخاب کنند، تا پانزدهم خردادماه 
به آدرس اینترنتى www .samanese .ir مراجعه کنند. 

 www.sahamedalat.ir در این راستا، درگاه اینترنتى
به منظور مشاهده اطالعات صورت وضعیت دارایى سهام 
عدالت براى سهامدارانى که قبًال روش سهامدارى مستقیم را 
انتخاب کرده اند، توسط شرکت سپرده گذارى مرکزى اوراق 
بهادار و تسویه وجوه طراحى شده است. بر این اساس افرادى 
که ارزش ســهام عدالت آنها 492 هزار تومان است، ارزش 
واقعى سهام عدالت آنها در حدود 42 شرکت، هفت میلیون 

و 680 تومان است.

امکان مشاهده ارزش واقعى سهام عدالت 
آنطور که کارشناسان حوزه هواشناسى پیش بینى مى کنند، 
امسال به علت تشدید تولید گاز هاى گلخانه اى، تابستان 

گرم ترى پیش روى ایرانیان خواهد بود.
بسیارى از کارشناســان بر این باورند که میزان گازهاى 
گلخانه اى جو زمین به قدرى افزایش یافته که در تاریخ 
30 ساله اخیر کشور بى سابقه بوده است و همین موضوع 
موجب شده دما در تمامى نقاط دنیا از جمله ایران باال رود.

مدل هاى اقلیمى نشــان مى دهد که در تابستان امسال 
حدود نیم تا یک درجه دما در اغلب نقاط کشور گرم تر از 
حد معمول 30 سال گذشته است، هر چند نسبت به ده سال 

اخیر تغییر قابل مالحظه اى نداشته است.
اگرچه طبق اظهار نظر کارشناسان طى روزهاى آتى ورود 
جبهه گرمى به کشور نداریم، اما هواى گرم در اکثر نقاط 

کشور ماندگار است.
مســعود حقیقت، مدیر کل شــبکه پایش هواشناســى 
کشــاورزى با اشــاره به اینکه روند افزایش دما تا ســه 
شنبه ادامه دارد، بیان کرد: پیش بینى هاى فصلى نشان 
مى دهد که از 19 تا 25 خرداد میانگین دما در استان شرقى 
نیم تا 2 درجه بیش از نرمال و در سایر مناطق نرمال خواهد 

بود، ضمن آنکه از 26 خرداد تا اول تیر در مناطق جنوبى 
و شرقى دما و یک درجه کمتر از نرمال و تا پایان تیر روند 

افزایش دما نیم تا یک درجه خواهد بود.
مدیر کل مرکز پیش بینى و هشدار سازمان هواشناسى با 
اشاره به اینکه میزان دما نسبت به 30 سال گذشته گرم تر 
بوده است، بیان کرد: روند دما به دلیل افزایش دماى کل 
کره زمین ناشى از انتشــار گازهاى گلخانه اى همچنان 

صعودى است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بارش هاى مناسب دو 
سال اخیر تأثیرى در دماى کره زمین نداشته است، گفت: 
افزایش دما به میزان تابش خورشــید، انتشــار گازهاى 
گلخانه اى و منابع آالینده ها باز مى شــود و ارتباطى به 
بارش ندارد. احد وظیفه، رئیس مرکز خشکســالى کشور 
هم با اشاره به اینکه از ابتداى سال زراعى، بى هنجارى دما 
در استان هاى کشور نداشتیم، اظهار کرد: از ابتداى سال 

زراعى تاکنون دما در اکثر نقاط کشور نرمال بوده است.
وى افزود: برآوردهاى اقلیمى نشــان مى دهد که دما در 
چهار هفته آینده در شــرایط نرمال و یــک درجه باالى 

نرمال باشد.

آفتاب تابستان 99 چقدر داغ تر از سال گذشته است؟ 

نماینده صریح اللهجه مجلس دهم از طرح هاى زنانه اى مى گوید که به سرانجام نرسید 

زنان خط قرمزند

بیشتر از یک هفته از قتل «رومینا اشرفى» به دست پدرش 
مى گذرد. واکنش ها به این خبر از همان ابتدا بسیار بود. سن 
کم رومینا، روند وقوع ماجــرا و بیش از آن موضوع قتل به 
دست پدر، موارد بسیار دیگرى را نیز به روند اطالع رسانى 

افزود.
خبرنگار روزنامه اینترنتى «فراز» با حضور در محله اى که 
«رومینا» روزگارى در آن رفت وآمد داشــت، به گفتگو با 
دوست وى پرداخته اســت تا به این ترتیب شاید بتوان به 

زاویه دیگرى از زندگى رومینا دست یافت. 
«مونا محمدى» از دوســتان رومینا، نوجوان 14 ساله اى 
است که به گفته مادرش از کودکى با آنها رابطه خانوادگى 
داشــته اند. او از گفتگوى کوتاهى که بــا رومینا هنگام 

بازگشت از مدرسه داشت مى گوید.
مونا مى گوید «در تاریخ 5 اردیبهشت با تماس مدیر مدرسه 
براى کارى با رومینا به مدرســه رفتیم. در مسیر، "بهمن 
خاورى"، کسى که حاال به عنوان یکى از متهمین و عوامل 
قتل رومینا در بازداشت به سر مى برد، سوار بر موتور جلوى 

مدرسه پرسه مى زد.» او مى گوید وقتى از رومینا پرسیدم 
که آن پسر اینجا چه مى کند در جواب گفت: «چیزى به تو 

مى گویم، اما به پدرم هرگز نگو!»
او در ادامه با لحن کودکانه اى مى گویــد: «رومینا به من 
گفت که در اینستاگرام در الیوى شــرکت کرده و در آن 
زمان بهمن همه آن الیو را ضبط کرده است و حاال با آن 
مرا تهدید مى کند.» بر اساس اظهارات مونا، رومینا حتى 
هنگامى که با بهمن صحبت مى کرد از جانب وى تهدید 

مى شده است.
بر اساس مکالمه اى که میان خبرنگار «فراز» با مونا صورت 
گرفته است، او با شنیدن تهدید شدن رومینا توسط بهمن 
علت اینکه چرا به پدرش نمى گوید را جویا شده و رومینا در 
جواب گفته است: «اگر پدرم بشنود خیلى عصبانى خواهد 

شد و من را مى کشد!»
مونا در مورد روابط رومینا با پدرش مى گوید: «رابطه او با 
پدرش خوب بود. دوستش داشت، اما رومینا مى گفت که 

خیلى از پدرش مى ترسد.»

روایت متفاوت دوست «رومینا اشرفى»
 از ماجراى قتل او
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ثبت ملى ساختمان مرکزى 
فوالد مبارکه 

سرپرسـت اداره میراث فرهنگى، گردشـگرى و صنایع 
دسـتى مبارکه گفت: سـاختمان مرکزى کارخانه فوالد 
مبارکه با توجه به معمارى منحصر به فرد در فهرست آثار 
ملى ثبت شده است. ولى ا... رهبرى اظهارداشت: این بنا با 
پیگیرى این اداره به تازگى در شوراى ثبت وزارت میراث 
فرهنگى ارزشمند شناخته شد که این وزراتخانه ثبت آن را 
به شماره 32880 ابالغ کرده است. وى افزود: ثبت این اثر 
فرهنگى با توجه به ویژگى هاى منحصر به فرد معمارى و 

با هدف حفظ آن اقدام شد.  

رکوردشکنى 
در شرکت فوالد امیرکبیر 

رکورد تولید ماهانۀ کالف سـرد گالوانیزة شـرکت فوالد 
امیرکبیر کاشـان بـه 20 هزار و 884 تن رسـید. شـهرام 
عالى وند مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان ضمن 
اعالم این خبر و با بیان این که حتى شیوع بیمارى کرونا 
نیز نتوانست در مسیر تعالى روزافزون این شرکت خللى 
ایجـاد کند، گفت: دسـت یابى بـه این موفقیت در سـال 
جهش تولید بسیار ارزشمند است. وى از کاهش توقفات 
خط تولید، افزایش بهره ورى کارکنان و استفادة حداکثرى 
از تجهیزات به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار در کسب 

این موفقیت یاد کرد.

شستشو و رفع گرفتگی 
شبکه دفع فاضالب

به  گزارش روابط عمومى آبفـا  منطقه برخوار، با توجه به 
نقش بسـیار مهم جمع آوري و دفع فاضالب در سالمت 
جامعه و به منظور حفـظ و نگهداري شـبکه فاضالب و 
جلوگیري از گرفتگی و کاهش حوادث، آبفا شهرسـتان 
برخوار در بـازه زمانی 2 ماهـه اسـفند 98 و فروردین 99 
اقدام به شستشـوي 21 هـزار و 818 متر از شـبکه جمع 
آوري فاضالب نمود. الزم به ذکر است که اجراى عملیات 
، مشکالت ناشـی از پس زدگی و بوي نامطبوع و ریزش 

شبکه به حداقل ممکن مى رسد.

برگزارى اولین جلسه دادرسى 
الکترونیک 

معـاون قضایـى و معـاون آمـار و فنـاورى اطالعـات 
دادگسـترى اسـتان اصفهان از برگـزارى اولین جلسـه 
دادرسى الکترونیک در دادگسترى استان خبر داد. حجت 
اسـدى اظهار کرد: با تالش کارشناسـان معاونت آمار و 
فناورى اطالعات دادگسـترى کل اسـتان اولین جلسه 
دادرسـى الکترونیک از طریق برقرارى ارتباط مسـتقیم 
با زندان در شعبه 12 عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

برگزار شد.

تأمین برق مشاغل جایگزین 
در شرق 

مدیر برق منطقه 9 شـرکت توزیع بـرق اصفهان گفت: 
در راسـتاى کمک به کشـاورزان شـرق اصفهـان که از 
خشکسالى سال هاى گذشته آسیب دیدند شرکت توزیع 
برق شهرسـتان اصفهان با احـداث 30 کیلومتر شـبکه 
فشار متوسـط با اعتبارى بالغ بر 3 میلیارد تومان شرایط 
بهره مندى این عزیزان از شبکه هاى برق را در خصوص 
مشاغل جایگزین فراهم نموده است. خاکسار افزود:این 
شبکه با اعتبارات داخلى شرکت توزیع برق اصفهان ایجاد 
شد تا کشاورزان بتوانند با کمترین مبلغ با دردست داشتن 
مجوز هاى الزم انشعابات خود را برق دار و از انرژى پاك 
براى توسعه مشاغل جایگزین با آبیارى هاى تحت فشار 

استفاده نمایند.

افزایش 2 درجه اى دما
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
از پیش بینى جو نسبتا ناپایدار در استان اصفهان طى دو 
روز آینده خبر داد و گفت: دماى هوا در بیشتر مناطق استان 
1 تا 2 درجه سانتى گراد افزایش خواهد داشت. حجت ا... 
على عسگریان اظهار کرد: براین اساس در بیشتر مناطق 
استان در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر و گاهى وزش باد 

نسبتا شدید پیش بینى مى شود.

خبر

شــهردار اصفهان گفت: دســتور ویژه اى براى رصد 
درختان شهر صادر شده تا تعدادى از آن که در معرض 
آسیب است با اتخاذ روش هاى نوین، شناسایى شده و در 

صورت نیاز قطع شود.
قدرت ا... نوروزى روز گذشته در برنامه رادیویى «سالم 
اصفهان» با اشاره به افتادن درختان سطح شهر اصفهان 
به دلیل وزش بادهاى بهارى اظهار کرد: افتادن درختان 
علت هاى متعددى دارد که مهم تریــن دلیل آن تداوم 
خشکسالى و جارى نبودن آب در زاینده رود و مادى شهر 
است. وى با بیان اینکه این عامل باعث پوکى در داخل 
درختان و آسیب پذیر شدن آن ها مى شود، افزود: در سال 

97 با تالش فراوان فضاى سبز شهرى آبیارى و سعى 
شد درختان اصفهان زنده بمانند.

وى بــا بیان اینکه شــهردارى براى حفظ ســالمت و 
جان مردم شــهر وضعیــت درختان را بــه طور مرتب 
رصد مى کند، ادامه داد: دســتور ویــژه اى براى رصد 
درختان شهر صادر شده تا تعدادى که در معرض آسیب 
اســت با اتخاذ روش هاى نوین شناســایى شده و در 
صورت نیاز آن درخت قطع شــود؛ البته همه درختانى 
که در روزهاى اخیر افتاده اند دچار آســیب هاى مذکور 
نبوده و دالیل دیگــرى نیز براى ایــن موضوع وجود 

دارد.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در خصوص 
آخرین وضعیت استان اصفهان در خصوص شیوع کرونا 
اظهار کرد: روند بیماران بسترى در بیمارستان ها نزولى 
و روند شناسایى بیماران سرپایى مانند دیگر شهرهاى 
کشور صعودى است. وى تعداد بیماران بسترى کرونا در 
بیمارستان هاى استان را 52 نفر اعالم کرد و گفت: این 
بیماران در دو بیمارستان امین و خورشید بسترى هستند.
طاهره چنگیــز در گفت وگو با «ایمنــا» در خصوص 
فوتى هاى ناشــى از بیمارى کرونا در اســتان اصفهان 
از ابتداى شــیوع این بیمارى تاکنون گفت: 1100 نفر 
بیمار مبتالى قطعى و مشــکوك به کرونا در اصفهان 

به جز منطقه کاشــان جان خود را از دست داده اند که 
تاکنون آزمایش بیش از 400 نفر از این افراد مثبت بوده

 است.
وى در خصوص ابتالى کادر درمانى استان اصفهان به 
کرونا تصریح کرد: دو نفر از پزشکان بر اثر این بیمارى 
شهید شــده اند، در حال حاضر نیز افراد مبتال داریم اما 

هیچیک از آنها وضعیت وخیم ندارند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: عمده 
مناطق استان زرد اعالم شده است، اصفهان نیز از هشت 
خرداد تاکنون زرد اعالم شده، منطقه قرمز نداریم و بیش 

از چهار شهرستان نیز سفید اعالم شده است.

مرگ 1100 اصفهانى مبتال 
یا مشکوك به کرونا

دستور ویژه براى رصد 
درختان خطرآفرین شهر

اســتاندار اصفهان گفت: بر اســاس مصوبه ستاد ملى 
مدیریت بیمارى کرونا، مساجد این استان براى برپایى 

نمازهاى روزانه بازگشایى مى شود.
عباس رضایى روز شنبه در حاشیه حضور ویدئو کنفرانس 
خود در ستاد ملى مدیریت بیمارى کرونا در گفت و گو با 
«ایرنا» افزود: این بازگشایى صرفا براى برپایى نمازهاى 
روزانه است و ممنوعیت سایر برنامه ها از جمله برگزارى 

مراسم ترحیم و امثال آن در مساجد ادامه دارد.
وى با بیان اینکه مردم ما باید تمهیدات زندگى با کرونا 
را رعایت کنند، ادامه داد: شرایط کنونى عادى نیست و 
شواهد و قرائن نشان مى دهد این ویروس به راحتى دست 

از سر جامعه بر نمى دارد.
استاندار اصفهان با اشاره به گزارش و ابراز نگرانى وزیر 
بهداشت از عادى تلقى شدن وضعیت توسط مردم، تاکید 

کرد: بر اساس این گزارش برخى استان ها به دلیل توجه 
به برخى آداب و رسوم برخى دستورالعمل هاى بهداشتى 
رعایت نمى شود و نگرانى هایى را در این مناطق بوجود 

آورده است.
وى اضافه کرد: البته استان اصفهان جزو این چند استان ها 
نیست ولى همه باید توجه  داشته باشیم که سبک زندگى 
امروز مــا باید از قبل متفاوت باشــد و لــذا حتى تجمع 
خانوادگى باید مبتنى بر رعایت نکات بهداشتى و اعمال 

برخى محدودیت ها باشد.
رضایى خاطرنشــان کرد: مردم ما باید بدانند برخى امور 
مثل ممنوعیت دســت دادن، اعمــال محدودیت ها در 
معاشرت ها و فاصله گذارى اجتماعى جزو تکالیف انسانى، 
اخالقى و حتى شرعى است زیرا مربوط به حفظ سالمتى 

و جان انسان هاست.

وى با اشــاره به دیدگاه متخصصان پزشکى گفت: روند 
بیمارى نشان داده است، این ویروس موتاسیون و تغییر 
شکل دارد و همین مســاله موجب غیرقابل پیش بینى 
بدون  شرایط آینده مى شــود و لذا باید با رعایت احتیاط 

فعالیت هاى روزمره را ادامه دهیم.
اســتاندار اصفهان تاکید کرد: از همین رو امروز با برخى 
از عالئم این بیمارى مواجه هستیم که با عالئم گذشته 
مثل سرفه، گلودرد، ســردرد و امثال آن متفاوت است و 
بنابر این مردم با رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى باید 
فعالیت هاى خود را پیگیرى کنند و بدانند که بازگشایى ها 
به معناى منتفى شــدن بیمارى و عادى شــدن شرایط 

نیست.
وى گفت: افزایش ساعت کار مجمتع هاى تجارى از دیگر 

مصوبات جلسه امروز ستاد ملى بود.

ضمن ادامه ممنوعیت برگزارى مراسم ترحیم و سایر برنامه ها اعالم شد

بازگشایى مساجد اصفهان 
فقط براى نماز

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با بیان 
اینکه تاکنون درخواســتى مبنى بر کمک رسانى براى 
اطفا آتــش جنگل هاى زاگرســى در روزهــاى اخیر 
نداشتیم، اظهار کرد: مدیریت بحران استان اصفهان در 
صورت نیاز آماده امدادرسانى و کمک در اطفاى حریق 
عرصه هاى جنگلى استان کهگیلویه و بویر احمد و دیگر 

استان ها خواهد بود.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه در یک فقره از آتش 
سوزى هاى مراتع سال گذشته در استان به بالگرد آبپاش 
براى اطفا حریق نیاز داشــتیم، افزود: با توجه به وسعت 
عرصه هاى مرتعى و جنگلى استان اصفهان از سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشور درخواست داریم یک 
فروند بالگرد آبپاش به طور دائمى در این استان مستقر 
کند زیرا اســتقرار بالگرد آبپاش در اصفهان به عنوان 
منطقه مرکزى کشور در زمان وقوع آتش سوزى شرایط 
خدمات رسانى بهنگام را به سایر استان ها فراهم مى کند.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتاندارى اصفهان 
همچنین ایجــاد دو پایگاه دائمى براى پیشــگیرى و 
کنترل حریق در غرب و جنوب این اســتان را ضرورى 
دانســت و گفت: نزدیک به یــک میلیــون هکتار از 
عرصه هاى طبیعى و مرتعى اســتان اصفهان به ویژه 
در مناطق غربى و جنوبى مســتعد وقوع آتش ســوزى

 است.
به گفته وى علت بیش از 90 درصد از آتش سوزى مراتع، 
انسانى است و عوامل طبیعى مانند رشد پوشش گیاهى، 
گرم شدن هوا و تابش مســتقیم نور خورشید در وقوع 

حریق نقش کمترى دارد.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: براى حل بخشى 
از مشــکالت، قانون کافى نیســت و باید برخى از 
اختالفات از طریق نظرات افراد متخصص حل شود.

مسعود گلشیرازى اظهار کرد: بعد از سفرى که آیت ا... 
رئیسى به اصفهان داشت دستور به ایجاد شوراهاى 
حل اختالف بیشترى دادند که بعد از آن مقرر شد در 
شرایطى که در جنگ اقتصادى هستیم شوراى حل 
اختالف اقتصادى جزو اهداف اصلى قرار بگیرد.  وى 
افزود: همه مى دانیم کــه بعضى اوقات قانون صرف 

پاســخگو نیســت و در کنار قانون باید نظرات افراد 
متخصص نیز بررســى شــود همانطور که در بحث 
اقتصاد نیز باید در بعضى اختالفات نظرات افراد ریش 
سفید این حوزه بررسى شود که شوراى حل اختالف 

نیز همین راه را پیش مى گیرد.
گلشیرازى در خصوص اعضاى شوراى حل اختالف 
اقتصادى شعبه 60 اظهار کرد: کسانى که براى این 
شورا معرفى شدند از افراد متخصص اقتصاد هستند و 

مى توانند مشکالت زیادى را حل کنند.

معاون شــهردار اصفهان و رئیس سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان همزمان با 
سالگرد وفات آیت ا... سید ابوالقاسم حسینى دهکردى 

اصفهانى با مدیران فرهنگى شهرکرد دیدار کرد. 
محمد عیدى ضمن ایــن دیدار با گرامیداشــت یاد 
و خاطره ایــن عالم بزرگ، فقیه و روحانى برجســته 
بر حفظ تعامالت فرهنگى بین دو شــهر اصفهان و 

شهرکرد تأکید کرد.
حسینى دهکردى در دوران حیاتش مورد وثوق مردم 
اســتان هاى چهارمحال و بختیارى، اصفهان و نقاط 
همجوار قرار گرفت و در ســال 1315 و در ســن 81 

سالگى در اصفهان درگذشت. حسینى دهکردى در 
جوار مقبره زینب بنت موسى بن جعفر(ع) در اصفهان 
به خاك سپرده شد. همچنین در حال حاضر مسجدى 
به نام وى در کنار امامزاده زینبیه اصفهان برپاست که 

مورد توجه مردم این شهر است.
گفتنى اســت؛ ســید ابوالقاسم حســینى دهکردى 
اصفهانى در سال 1272  در شهرکرد به دنیا آمد. وى 
در مکتبخانه و مدرسه امامیه دهکرد تحصیل خود را 
آغاز  و سپس براى ادامه تحصیل به اصفهان عزیمت 
کرد. او از فقها و رجال حدیث و روحانیون برجسته ایران 

محسوب مى  شود.

على رضا بختیارى، مدیرعامل شرکت تارابگین ذوب آهن 
اصفهان از تولید قطعات بتنى راه ( نیوجرسى) با استفاده از 

سرباره کوره بلند، براى آزادراه هاى کشور خبر داد.
وى در این خصوص گفت: قطعات حفاظ بتنى راه که در 
برخى منابع از آنها به نام قطعات نیوجرسى یاد شده است، 
یکى از اجزاى پرمصرف در احداث و ایمن سازى جاده ها 
و راه هاست که هر ساله، هزینه هاى زیادى صرف احداث 
و نوسازى و نگهدارى این قطعات در کشور مى شود. لذا 
ارتقاى کیفیت آنها مى تواند باعث صرفه جویى زیادى در 

این هزینه ها شود.
مدیرعامل شــرکت تارابگین افزود: افزایش دوام این 
قطعات در شرایط مختلف اقلیمى کشور، مى تواند عمر 
مفید آنها را افزایش داده و نیاز به ترمیم و جایگزینى آنها 
را در دوره بهره بردارى کاهش دهد. بر این اساس چون 
میلگرد و مفصل از اصلى ترین مواد اولیه این محصول 
در ذوب آهن اصفهان تولید و ســیمان نیز قابل تهاتر با 
سرباره است، تولید این محصول در دستور کار شرکت 

قرار گرفت .

میدان امام اصفهان در قالــب یک طرح تحقیقاتى به 
عنوان ثروت (دارایى) میــراث فرهنگى در دنیا ثبت و 
معرفى شد تا زمینه جذب سرمایه گذارى بیشتر براى 

استفاده بهینه از آن فراهم شود.
مدیر دفتر همکارى هاى علمى بین المللى دانشــگاه 
اصفهان با اعالم این خبر به «ایرنا» گفت: میدان امام 
اصفهان با توجه به ویژگى هاى منحصر بفرد میراثى، 
تاریخى، اقتصادى و شهرى که دارد در طرح تحقیقاتى 
که توسط اتحادیه اروپا انجام شد، به عنوان ثروت میراث 
فرهنگى بــراى معرفى به ســازمان هاى بین المللى 

انتخاب و معرفى شد.
ســید کمیل طیبى با بیان اینکه این طرح تحقیقاتى 
با عنوان " زنجیره جذب ســرمایه گذارى براى تعریف 
کاربرى هاى جدید از میراث فرهنگى شهرهاى مهم 
دنیا " در قالب اَبَر پروژه " افق 2020 " اتحادیه اروپا اجرا 
شد، افزود: به تازگى، میدان امام اصفهان بعنوان دارایى 
(asset) میراث فرهنگى  از سوى اتحادیه اروپا در این 

طرح تحقیقاتى، معرفى و ثبت شد.
افق 2020 یک اَبَر طرح پژوهشى است که اجراى آن از 
سال 2016 توسط اتحادیه اروپا در زمینه هاى مختلف 
مانند توسعه پایدار، محیط زیست، انرژى پاك و میراث 
فرهنگى و با همکارى موسســه ها و دانشــگاه هاى 

مختلف دنیا آغاز شد.
طیبى با اشاره به اینکه دانشــگاه اصفهان بعنوان تنها 

دانشــگاه همکار از ایران در این طرح تحقیقاتى از 2 
سال گذشته مشارکت داشت، افزود: این طرح با هدف 
مقایسه عملکرد اســتفاده مجدد از میراث فرهنگى و 
تنظیم سیستم نظارتى براى دارایى هاى میراث فرهنگى 
اجرا شــد به گونه اى که در قالب آن میراث فرهنگى 
شهرهایى مانند اصفهان، آمستردام، بخارست، لندن، 
پاریس، بارسلونا، استکهلم، میالن، امان و کازان مورد 

بررسى و مطالعه قرار گرفت.
وى خاطرنشان کرد: هدف نهایى طرح مذکور این است 
که بتوان با معرفى ثروت هاى میراث فرهنگى به دنیا از 
طریق همایش ها و محافل هنرى، فرهنگى و اقتصادى 
و در چارچوب سازمان هایى مانند اتحادیه اروپا، سازمان 
ملل متحد و بانک جهانى نســبت به سرمایه گذارى و 
اســتفاده بهینه از این دارایى ها، تصمیم هاى مناسب 

اتخاذ شود.
طیبى گفت: در ایــن طرح تالش مى شــود تا توجه 
کشــورهاى مختلــف، ســازمان هاى بین المللى و 
کارآفرینان به دارایى هــاى میراث فرهنگى دنیا جلب 
و الگوهاى جدیدى متناسب با ویژگى هاى فرهنگى آن 

شهرها طراحى شود.
وى اضافه کرد: در این طــرح، اصفهان بعنوان یکى از 
شش  شــهر داراى الگوى بین المللى در زمینه دارایى 
میراث فرهنگى در کنار شهرهایى مانند مونترال، امان، 

سن خوزه و تیرانا معرفى شد.

افتتاح شعبه شماره 60 شوراى حل اختالف اقتصادى 

تأکید بر حفظ تعامالت فرهنگى
 بین اصفهان و شهرکرد 

تولید حفاظ هاى بتنى مفصل دار 
در شرکت تارابگین ذوب آهن 

نقش جهان به عنوان ثروت میراث فرهنگى 
در دنیا ثبت شد

گرم شدن تدریجى هوا و اهمیت تامین آب شرب مردم 
استان اصفهان باعث بسته شدن جریان آب سد به روى 

رودخانه زاینده رود خواهد شد.
در همین رابطه معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب 
منطقه اى اصفهان با اشاره به اینکه در بازه زمانى 12 تا 15 
خرداد ماه خروجى سد زاینده رود به صورت پلکانى کاهش 
مى یابد، گفت: در تالشیم رودخانه خشک نشود و با تامین 

حداقل نیاز زیست محیطى حیات زاینده رود حفظ شود.
حسن ساســانى در گفت وگو با «ایســنا» درباره آخرین 
وضعیت تحویل حقابه هاى کشــاورزان شرق اصفهان، 
اظهار کرد: توزیع حقابه کشت پاییزه کشاورزان اصفهان در 
بازه زمانى 12 تا 15 خرداد ماه به اتمام مى رسد و خروجى 

سد زاینده رود به صورت پلکانى کاهش مى یابد.
وى درباره حقابه زیست محیطى زاینده رود بعد از 15 خرداد 
ماه نیز، گفت: در تالشیم رودخانه خشک نشود و با تامین 

حداقل نیاز زیست محیطى حیات زاینده رود حفظ شود.

در همین حال عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزى 
اصفهان هم تایید کرد که  با توجه به اتمام آبیارى محصول 

غله، توزیع آب زاینده رود 15 خردادماه به اتمام مى رسد.
حسین محمدرضایى در گفتگو با «مهر» با اشاره به اتمام 
توزیع آب زاینده رود در نیمه خردادماه اظهار داشت: با توجه 
به برداشت محصوالت کشاورزى و به منظور آماده سازى 
زمین براى کشت در تابستانه حدود یک ماه آب زاینده رود 

توزیع نمى شود.
وى اضافه کرد: صنف کشــاورزى و کشــاورزان براى 
تخصیص آب براى کشت تابســتانه از پانزدهم تیرماه 
درخواست حفظ آب موجود براى توزیع آب کشاورزى دارند 
و الزم است نسبت به بازگشایى زاینده رود از نیمه تیرماه به 

مدت 100 روز اقدام شود.
وى افزود: با توجه به بارش هاى سال آبى موجود و با صرفه 
جویى در مصرف آب در بخش هاى مختلف و جلوگیرى از 
برداشت هاى غیر قانونى، آب تابستانه کشاورزان حق آبه 

دار محقق خواهد شد.

استقرار دائمى بالگرد 
آبپاش در اصفهان 
ضرورى است

کاهش پلکانى خروجى سد زاینده رود از فردا

آرمان کیانى

معاون آب منطقه اى: در تالشیم رودخانه خشک نشود و با تأمین حداقل نیاز 
زیست محیطى، حیات زاینده رود حفظ شود
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تازه ترین فیلم کیومرث پوراحمد بــا نام «تیغ و ترمه» 
اکران آنالین خــود را تجربه مى کنــد و از همان اوان 
اکران، تصویرى خاص که پوراحمــد از مادر ایرانى در 
این فیلم ارائه داده با تعجب روبه رو شــده؛ به خصوص 
که الله اسکندرى این نقش را ایفا کرده که کلى ایفاى 

نقش زنان نجیب را درکارنامه دارد.
پوراحمد پیش تر و در «شب یلدا» هم تصویرى تیره از 
یک مادر خائن (با بازى الهام چرخنده) را در نقشى مکمل 
ارائه داده بود ولى در «تیــغ و ترمه» تأکید بر بدکارگى 

مادر ایرانى است که محور داستان است.
الله اسکندرى در چرایى ایفاى یک مادر بدکاره در «تیغ 
و ترمه» گفت: چیزى که در این فیلم برایم جذاب بود، 
این بود که کسى که سریال «قصه هاى مجید» را ساخته 
که شخصیتى همچون «بى بى» در آن معرفى مى شود، 
به اثرى رســیده که پرداخت متفاوتى به شــخصیت 
زن دارد. چراکه شــخصیت «بى بى» براى ما سمبل 
نوستالژیکى از مادربزرگ هایى است که نسل من آن را 
تجربه کرده و همیشه در ذهن و داستان هاى ما آن مدل، 
سمبل یک زن ایرانى بوده است. شخصیت «لى لى» که 
مادر قصه «تیغ و ترمه» اســت، یک شخصیت کامًال 
متفاوت اســت. در واقع یکى از بیشــترین انتقادهایى 
هم که در جشــنواره به پوراحمد شد، این بود که چطور 
کســى که خالق آثارى همچون «قصه هاى مجید» و 

«خواهران غریب» است، حال مادر را به این صورت در 
فیلم خود تصویر مى کند.

اسکندرى ادامه داد: به هر ترتیب ما زندگى با مادرهایى 
همچون بى بى «قصه هاى مجید» را تجربه کردیم ولى 
واقعیت این است که مادرهایى از جنس «لى لى» هم در 
جامعه امروز ما کم نیستند. اما همیشه راجع به این آدم ها 
سکوت کردیم و ترجیح دادیم که آن تصویر نوستالژیک 
از زن و مادر ایرانى را نشکنیم. به نوعى همیشه از مادر 
قداستى تصویر کنیم که مثل همان فیلم ها باشد ولى 
این قداســت زدایى که مرهون شــرایط جدید است را 
کمتر دیده ایم. شاید اگر هر کدام از ما دور و اطراف خود 
را نگاه کنیم،  مشابه شخصیت «لى لى» که در فیلم «تیغ 
و ترمه» تصویر مى شــود را ببینیم. به نوعى در جامعه 
مادى و ماشینى امروز ما از این جنس مادرها کم نیستند.

الله اسکندرى خاطرنشان ساخت: اگر از نقطه دیگرى 
به شــخصیت «لى لى» نگاه کنیم به این مى رسیم که 
شــاید او هم تفکر دیگرى داشته و دنبال تجربه کردن 
در زندگى بوده و دلش نمى خواسته عمرش را تلف کند. 
حتى تا پایان فیلم هم ما نمى فهمیم که این نگاهى که 
دختر به مادرش دارد، چقدر واقعى است. اما چیزى که 
قطعى اســت این بوده که «لى لى» با مادر ایرانى که 
پیش از این در بســیارى از آثار تصویر شده و به کلیشه 
نزدیک بوده، متفاوت است. در واقع به همین دلیل نقش 

سختى بود. چون باید به گونه اى بازى مى شد که اغراق 
نداشته باشد.

اسکندرى افزود: از نظر من «لى لى» شخصیت سیاهى 
نبوده و خاکسترى است و شــاید بتوان گفت این مادر 
بدکاره به زن امروز جامعه ما نزدیک تر است. البته شخصًا 
رفتار کاراکتر را تأیید نمى کنم و قصدم نیست که بگویم 
این تصویر واقعى زن ایرانى است. در واقع مى گویم آن 
تصویر کلیشــه اى که ما از مادر ایرانى دیدیم در جامعه 
امروز که در آن زندگى مى کنیم، نیســت یا کمتر شده 
است. به هر حال میزان طالق، نوع معاشرت ها و اتفاقات 
امروز جامعه نشان مى دهد که آدم هایى از این دست در 

زندگى ما کم نیستند.
اسکندرى تأکید کرد: خودمان خیلى از چیزها را مى دانیم 
ولى وقتى همان ها به تصویر کشــیده مى شود، نسبت 
به آن گارد مى گیریم. در حالــى که باید این موضوع را 
بررسى کنیم که چه اتفاقى رخ داده که جامعه ما به این 
سمت رفته است. وقتى کســى مثل کیومرث پوراحمد 
که کارنامه مشــخصى دارد، جســارت به خرج داده و 
در دهه 70 زندگى اش دست روى همچین موضوعى 
مى گذارد، در واقع بر مبناى دیده هاى خود عمل کرده 
است. به نوعى جسارت ایشان هم قابل تحسین است که 
نمى خواهد تجربه هاى موفق قبلى خود را تکرار کند و به 

سراغ تجربه فرم تازه اى رفته است./1978

الله اسکندرى از ایفاى نقش خاصش در «تیغ و ترمه» مى گوید 

تصویر کلیشه اى که ما  از مادر ایرانى 
دیدیم در جامعه امروز نیست

فیلم ســینمایى «در انتظار بربرها» ســاخته «سیرو 
گرا» با بــازى «جانــى دپ»، «مــارك ریلنس» و 
«رابرت پتینسون» که در جشــنواره ونیز سال گذشته 
نمایش داده شــد؛ در ابتدا قرار بود در سینما ها اکران 
شود، اما به دلیل شــیوع ویروس کرونا از ماه آگوست 
(مــرداد مــاه) در پلتفرم هاى دیجیتال در دســترس

 خواهد بود.
داستان این فیلم بر اساس یک رمان با همین نام، نوشته  
«جى. ام.» حول یک دادســتان مى گذرد که دهه ها 
است به امپراتورى وفادار مانده است. او مسئول یکى از 
سازمان هاى یک شهر کوچک مرزى است که درگیر 

جنگى ناگهانى با وحشى ها مى شــود و از این نبرد سر 
باز مى زند.

جانى دپ در این فیلم نقش افســر سرد و بى رحمى را 
بازى مى کند که به گفته کارگردان گرچه داستان آن در 
یک پاسگاه دور مرزى در دل صحرا اتفاق مى افتد، به 

دنیاى امروز ما کامًال مرتبط است.
«در انتظار بربرها» بر اساس داســتانى به همین نام 
نوشته «جان ماکسول کوتسى» نویسنده معروف اهل 
آفریقاى جنوبى ساخته شــده است. کوتسى عالوه بر 
جایزه نوبل ادبیات، دو دوره برنــده جایزه ادبى «من 

بوکر» شده است.

کوتزى ناِم ایــن رمان خود را از شــعرى به همین نام 
از «کنستانتین کاوافى» شــاعرى که اصلیت یونانى/
مصرى دارد انتخاب کرده اســت. ممکن است عنوان 
این کتاب اشاره اى به نمایش نامه «در انتظار گودو» اثر 
«ساموئل بکت»، اندیشمند و نویسنده شهیر ایرلندى 
باشــد که کوتزى از زمان تحصیالت دانشگاهى اش 

شیفته سبک نگارشى او شده بود.
در این کتاب همچنین الهام پذیــرى کوتزى از ُرمان 
 (Il deserto dei Tartari) «صحراى تاتارها»
اثر «دینو بوتزاتى»، نویسنده شــهیر ایتالیایى چه در 

عنوان و چه در طرح داستان مشهود است.

بازگشت جسورانه «جانى دپ» به سینما

بهناز جعفرى با پیوستن به جمع بازیگران فیلم سینمایى «کوسه» به کارگردانى 
على عطشانى با این پروژه همراه شد.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «کوســه» که قرار بود از اواسط فروردین ماه کلید 
بخورد و با شیوع کرونا به تعویق افتاد، به زودى آغاز مى شود.

تاکنون حضور پژمان جمشیدى، مهران احمدى، مهدى هاشمى، ریحانه پارسا 
و سیما تیرانداز در «کوسه» قطعى شده و دیگر بازیگران این فیلم پربازیگر که 
بر اساس فیلمنامه اى از پیمان عباسى ساخته مى شود، در روزهاى آتى معرفى 

خواهند شد.
بهناز جعفرى فارغ التحصیل رشته ادبیات نمایشى اســت و بازى در تئاتر را با 
نمایش «سلطان مار» به کارگردانى گالب آدینه در سال 1372 آغاز کرد و در 
نمایش هاى کارگردانان شاخصى چون بهرام بیضایى، محمد رحمانیان، علیرضا 
نادرى و... به ایفاى نقش پرداخته است. او اولین بار با نقش کوتاهى در «روسرى 
آبى» رخشان بنى اعتماد در سال 1373 وارد سینما شد و در سال 1380 براى 
بازى کوتاهش در فیلم «خانه اى روى آب» ســاخته بهمن فرمان آرا سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر مکمل زن را از بیستمین جشنواره فیلم فجر دریافت کرد.

جعفرى در ســال 1390 براى نخستین بار با على عطشــانى در فیلم «تلفن 
همراه رئیس جمهور» همکارى کرد و توانست دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن 

سى امین دوره جشنواره فیلم فجر را از آن خود کند.
از دیگر آثار این بازیگر مى توان به فیلم هایى 

همچون «مسافر رى»، «آب و آتش»، 
«چند تار مو»، «بیدار شــو آرزو»، 
«باغ هــاى کندلــوس»، «یک 
خانــواده محتــرم»، «ســاکن 
طبقه وسط»، «حوالى اتوبان»، 
«دلم مى خواد»، «خانه دختر»، 
«النتورى»، «خشــم و هیاهو»، 

«ســه رخ» و ... و ســریال هایى 
همچون «خاك سرخ»، «دوران 

سرکشى»، «مختارنامه»، «آب 
پریا»، «یادآورى»، «آمین»، 
«چرخ فلک»، «همه چیز 
آنجاســت»، «نفس»، 
«زیر پاى مادر»، «بچه 
مهندس 1، 2 و 3» و... 

اشاره کرد./1979

«مارتین اسکورسیزى» در فیلم کوتاه خانگى اش با ذکر جمله اى از کیارستمى یاد این فیلمساز ایرانى را 
گرامى داشت.

پنج شنبه شب هفته گذشــته یک فیلم کوتاه خانگى از مارتین اسکورسیزى، فیلمساز بلندآوازه سینماى 
جهان در برنامه «فرهنگ قرنطینه با مرى بِرد» در شبکه بى بى ســى 2 به نمایش درآمد. این فیلم فقط 
چند دقیقه بود و با فناورى ابتدایى ساخته شده بود، به گونه اى که ظاهراً اسکورسیزى آن را در حالت پرتره 

موبایلش ساخته است.
در این فیلم کوتاه ما کارگردان افسانه اى سینما را مى بینیم که هفته هاى متوالى در خانه به چیزهایى که 
دوست دارد فکر مى کند. در این ویدیو اسکورسیزى 77 ساله تأکید مى کند که از روز 13 مارس به این طرف 

در خانه اش در نیویورك محبوس است، او مى گوید: «حداقل براى من، هیچ چشم اندازى وجود ندارد.»
اسکورسیزى همچنین در این فیلم کوتاه گفت که نمى داند تولید فیلم جدیدش یعنى «قاتالن ماه کامل» 

چه موقع آغاز مى شود، اما مى داند که این پروژه رو به جلو حرکت مى کند.
در جاى دیگرى از فیلم، اسکورسیزى از اهمیت زمان مى گوید، اینکه «خود قرنطینگى» موجب شده او به 
ارزش زمان پى ببرد. خالق «گاو خشمگین» همچنین اشــاره مى کند تنهایى و انزوا موجب شده که او به 

اهمیت بودن با کسانى دوستشان دارد، آگاه شود.
کارگردان شاهکارهاى «راننده تاکسى» و «رفقاى خوب» در جاى دیگرى از فیلم جمله اى را از فیلمساز 
فقید ایرانى عباس کیارســتمى که در ســال 2016 از دنیا رفت، به خاطر مى آورد و مى گوید، کیارستمى 

مى گفت: «کارى را که نمى خواهى انجام بدهى، انجام نده.»
این فیلم کوتاه اسکورسیزى با کلیپى از درام جنایى «مرد عوضى» ساخته «هیچکاك» و تأثیر آن بر «راننده 
تاکسى» ساخته خود اسکورسیزى آغاز مى شود و با یک کلیپ شاعرانه از فیلم نوار «قاتالن» محصول 1946 
که دو مرد را پشت میله هاى زندان در حال نگاه کردن به ستاره هاى آسمان نشان مى دهد، به پایان مى رسد.

بازیگر مى توان به فیلم هایى 
ر رى»، «آب و آتش»، 

«بیدار شــو آرزو»، 
دلــوس»، «یک 
ـرم»، «ســاکن 
«حوالى اتوبان»، 
»، «خانه دختر»، 
خشــم و هیاهو»، 

.. و ســریال هایى 
ك سرخ»، «دوران 

ختارنامه»، «آب 
»، «آمین»، 
«همه چیز 
«نفس»، 
، «بچه 
3» و... 

1

بهناز جعفرى براى بازى در 
«کوسه» به توافق رسید

جواد رضویــان، بازیگر طناز ســینما و 
تلویزیون از همان روزهــا که در نقش 
«داوود» در ســریال «پاورچین» مقابل 
دوربین رفت به محبوبیت ویژه اى میان 
اهالى تلویزیون دست یافت و بعد از آن در 
فیلم و ســریال هاى زیادى ایفاى نقش 
کرد. این هنرمند طناز کشورمان عالوه 
بر بازیگــرى، کارگردانى چند ســریال 
تلویزیونى را هم برعهده داشــته است 
و این روزها مشــغول ســاخت سریال 
جدیدى با همکارى ســیامک انصارى 

براى تلویزیون است.
این دو نفر به تازگى ساخت سریال «صفر 
بیست و یک» را آغاز کرده اند و به زودى 
با این سریال مهمان خانه هاى مردم در 

تلویزیون مى شوند. به همین بهانه مرورى بر این سریال به همراه چند مجموعه دیگر که به کارگردانى 
او روى آنتن تلویزیون رفت داشته ایم.

صفر بیست و یک
سریال «صفر بیســت و یک» تجربه جدید کارگردانى جواد رضویان در تلویزیون است که به تهیه 
کنندگى مهدى فرجى در حال ساخت است. این سریال در چهار فصل براى پخش از شبکه یک سیما 

با معرفى بازیگران در حال تصویربردارى است.
سیامک انصارى و جواد رضویان عالوه بر کارگردانى در این سریال ایفاى نقش هم کرده اند و دیگر 
بازیگران این مجموعه عبارت اند از مهدى فخیم زاده، سروش جمشیدى، رؤیا میرعلمى، نگار عابدى، 
آزیتا ترکاشوند، مریم شیرازى، افشــین آقایى، پادینا کیانى، مهبد بیور، رحمت نورى، محمد ماهان 

فالحتى، لیانا سخایى و...
مهمانان ویژه

سریال «مهمانان ویژه» سریال دیگرى به کارگردانى جواد رضویان است که سال هاى 90 و 91 به 
نویسندگى محسن کیایى ساخته شد و از شبکه 5 سیما پخش شد.

«مهمانان ویژه» ماجراى خواستگارى یک جوان تحصیلکرده و استاد دانشگاه از دختر رئیس دانشگاه 
است که در روز خواستگارى به دلیل اختالف فرهنگى با مسائلى روبه رو مى شوند که قصه این سریال 
مهمانان را رقم مى زند. بازیگران سریال «مهمانان ویژه» عبارت اند از علیرضا خمسه، محسن کیایى، 
نصرا... رادش، فقیهه سلطانى، افشین سنگ چاپ، آشا محرابى، امیرحسین صدیق، داریوش اسدزاده، 

ایمان صفا، بیتا سحرخیز، مرضیه صدرایى، رضا بابک، پوراندخت مهیمن و...
کسى خوابه

سریال «کسى خوابه» به کارگردانى جواد رضویان سال 91 از شبکه یک سیما پخش شد و داستان 
این سریال به مشکالت جامعه اشاره داشت. فتحعلى اویسى، سید جواد رضویان، ارژنگ امیرفضلى، 
نصرا... رادش، على صادقى، نعیمه نظام دوست، الله صبورى، یوسف صیادى، محمدرضا حق گو، 
وحید مهین دوست، سیروس میمنت، علیرضا اویسى، افسانه پارسا، فرهاد گلى و... بازیگران سریال 

«کسى خوابه» را تشکیل مى دهند.
قرارگاه مسکونى

یکى دیگر از سریال هایى که جواد رضویان براى تلویزیون ساخته «قرارگاه مسکونى» نام دارد. این 
سریال جواد رضویان نوروز سال 87 از شبکه 5 سیما پخش شد و یکى از سریال هاى پربیننده جواد 

رضویان است.
در مجموعه «قرارگاه مسکونى» بازیگران طناز زیادى ایفاى نقش کرده اند و داستان آن درباره یک 
پادگان است که در آستانه عید با مرخصى سربازانش موافقت نمى شــود و به همین دلیل سربازان 

تصمیم به فرار مى گیرند اما هر بار ماجرایى تازه رخ مى دهد.
جواد رضویان، على صادقى، مهران غفوریان، ارژنگ امیرفضلى، جواد عزتى، مهران رجبى، مهدى 
صبایى، محسن قاضى مرادى، شهره لرستانى، یوسف صیادى، مهسا کرامتى، سیاوش مفیدى، مائده 
طهماسبى، على صالحى، شهرام قائدى، آرش نوذرى، قاسم زارع و بیژن پیشدادى از جمله بازیگرانى 

هستند که به ایفاى نقش در «قرارگاه مسکونى» پرداخته اند.
ارث بابام

سریال «ارث بابام» اولین تجربه جواد رضویان در کارگردانى سریال تلویزیونى است که سال 84 از 
شبکه 3 سیما پخش شد و یکى از ســریال هاى موفق جواد رضویان است. این سریال که رضویان 
عالوه بر کارگردانى در آن ایفاى نقش هم کرده اســت، ماجراى یک خانه اســت که ساکنین آن 

همسایه هایى سرخوش هستند اما این خانه ارث پدر عده دیگرى است! /1980

سریال هاى ماندگار جواد رضویان

توصیه کیارستمى به «اسکورسیزى»

بازیگران فیلم ســینمایى «مجوز خروج» به کارگردانى کیارش اسدى زاده 
معرفى  شدند. رضا کیانیان، پژمان جمشــیدى، کاظم سیاحى، نازنین بیاتى، 
سروش صحت، نادر فالح، على استادى و ستاره پسیانى بازیگران اصلى این 
فیلم سینمایى هستند. فیلمبردارى «مجوز خروج» پس از کسب مجوزهاى 

الزم از مراجع ذیصالح با رعایت پروتکل  بهداشتى آغاز مى شود.
کیارش اسدى زاده پیش از این فیلم هاى «گس»، «شکاف» و سریال شبکه 
نمایش خانگى «کرگدن» را کارگردانى کــرده و «موج اف ام، ردیف 48» را 

آماده اکران دارد.

پژمان جمشیدى و رضا کیانیان 
در یک فیلم پرستاره

جمعه شب گذشته مهران مدیرى در برنامه «دورهمى»، میزبان محمدرضا 
شریفى نیا، بازیگر سینما و تلویزیون بود.

در بخشى از این برنامه، مدیرى از کشــوى میز خود یک عکس قدیمى از 
جوانى شــریفى نیا بیرون آورد و این بازیگر درباره آن عکس گفت: در زمان 
سریال «امام على(ع)» من دستیار آقاى میرباقرى بودم. ابتدا قرار بود جمشید 
اسماعیل خانى نقش «ولید» را بازى کند، اما نشد. من اکبر عبدى را پیشنهاد 
دادم ولى آقاى میرباقرى موافق نبود نقش «ولید» را عبدى بازى کند. اما من 
گفتم نگران نباشد. بعد از مدتى عبدى مشکلى برایش پیش آمد و نتوانست در 
سریال بازى کند. میرباقرى بازى من در تئاتر را دیده بود و حتى من به او گفته 

بودم اگر دستیار شما نبودم، نقش «ولید» را دوست داشتم بازى کنم.
وى افزود: سیروس مقدم آن موقع برنامه ریز ســریال «امام على(ع)» بود. 
جلسه اى گذاشتیم و آنجا آقاى میرباقرى گفت مشکل «ولید» حل شد و من 
بازیگرم را انتخاب کردم. بعد از چند روز به من گفتند که شــما نقش «ولید» 
را بازى کنید. قرار شد دوستان دیگر کار  دستیارى را انجام دهند و من نقش 
«ولید» را بازى کنم. این بازیگر درباره چاق شدنش در سریال «امام على(ع)» 
گفت: زمانى که مى خواستم نقش «ولید» را بازى کنم، الغر بودم و چند تکه 
ابر به دست و شکم من بســتند. من گفتم چند ماهى به من اجازه بدهید تا 
چاق شوم و بعد فیلمبردارى را شروع کنیم. 
من در مدت یک ماه خودم را با نوشابه 
و غذا چاق کــردم. روزانه دو باکس 
نوشــابه مى خوردم! بعد از 
سریال، این تیپ طرفدار 
پیدا کرد (خنــده). تمام 
آدم هاى برجســته دنیا 

چاق هستند./1981

ابر به دست و شکم من بســتند. من گفتم چند ماهى به من اجازه بدهید تا 
چاق شوم و بعد فیلمبردارى را شروع کنیم. 
من در مدت یک ماه خودم را با نوشابه

و غذا چاق کــردم. روزانه دو باکس 
نوشــابه مى خوردم! بعد از 
سریال، این تیپ طرفدار 
پپیدا کرد (خنــده). تمام

آآدم هاى برجســته دنیا 
چاق هستند./1981

شریفى نیا چگونه «ولید» شد

  محمدامین شکارى/ خبرگزارى صبا |
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راســت مى گوید زنوزى «ما همه چیزمان به همه چیزمان مى خورد» که 
اگر غیر از این بود تنها کشورى نبودیم در دنیا که در سیستم نهاد فوتبالى 

آن، اداره دو باشگاه لیگ برترى بر عهده یک مالک قرار دارد، آن هم 
برخالف قوانین فیفا.

مالک مشترك دو باشــگاه تراکتور و ماشین سازى تبریز مدعى 
است که فدراسیون فوتبال ایران، فدراسیون یک تیم «خاص» 
است، منتها ما نمى دانیم که این فدراسیون خاص(!) چگونه 
به او اجازه مالکیت همزمان دو باشــگاه را علیرغم اعتراض 
اهالى فوتبال، رسانه ها و ســایر تیم هاى حاضر در لیگ برتر 

داده است؟
محمدرضا زنوزى در تازه ترین اظهاراتش «فدراسیون و وزارت 

ورزش خاص» ایران را تهدید کرده که اگــر بخاطر همان تیم 
خاص به خواسته سایر باشگاه ها در مورد تعطیلى لیگ برتر نوزدهم 

به علت شیوع کرونا تن ندهند مستنداتش را در این زمینه به فیفا ارسال 
مى کند تا فیفا در این باره رأى بدهد و تصمیم بگیرد. 

جناب آقاى زنوزى! شما که اینقدر به فکر فوتبال این مملکت هستید و دوست 
دارید همانطور که نامش را از لیگ برتر انگلستان برداشته،  سیستم اداره اش 
هم مثل لیگ هاى معتبر دنیا باشد یک زحمت دیگر هم بکشید. لطفاً همزمان 
با مستنداتى که ذکر کردید، مدارك مالکیت مشترك یک فرد خاص(!) بر دو 
باشگاه در لیگ برتر کشورمان که سیستم قانونگذارى در آن مثل «مالدیو» 

است را نیز براى فیفا بفرستید. 
آقاى زنوزى! شما فدراســیون را به اتهام حمایت از یک تیم، «خاص» 
مى نامید اما خودتان را با ادعاى اینکه صرفًا هوادار دو باشــگاه هستید، 
از «خاص» بودن مبرا مى دانید، در حالى که عنوان خاص ترین فرد در 
دنیاى فوتبال به علت استفاده از امتیاز مالکیت مشترك بر دو باشگاه لیگ 

برترى، به شخص جنابعالى تعلق مى گیرد. 

 خورد» که 
فوتبالى 

ن هم 

ى

م
دهم

 ارسال

ستید و دوست 
ستم اداره اش
طفاً همزمان 
ص(!) بر دو 
ل «مالدیو»

 «خاص»
ه هستید، 
ن فرد در 
گاهلیگ 

آقاى زنوزى! 
شما هم «خاص» 

هستید

پس از اینکه زمان بازگشــت «میــودراگ رادولوویچ»، 
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان چند بار به تعویق 
افتاد، شــایعاتى در خصوص عدم بازگشت این مربى به 
ایران مطرح شد. با این حال، مدیران باشگاه اعالم کردند 
که سرمربى تیمشــان به این دلیل هنوز برنگشته که با 
توجه به شیوع ویروس کرونا تا اطالع ثانوى هیچ پروازى 

از سوى مونته نگرو به سمت ایران وجود ندارد. 
در این بین حتى صحبت از انتخاب جانشین رادولوویچ 
هم به میان آمد. در همین راســتا، گفته شد که باشگاه 
ذوب آهن مذاکراتى با محرم نویدکیا، کاپیتان پیشــین 
تیم فوتبال سپاهان براى هدایت این تیم تا پایان فصل 
داشته است. از سوى دیگر، گفته شد که نویدکیا فقط به 
این شرط راضى شده هدایت ذوبى ها را برعهده بگیرد که 
رادولوویچ به صورت قطعى از ذوب آهن جدا شود. مورد 
دیگرى هم که باعث شده نویدکیا حضور روى نیمکت 
ذوب آهن را بپذیرد این است که قرار نیست تا پایان فصل 

مقابل سپاهان قرار بگیرد.
حاال قرار است هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن مسائل 
مربوط به باشگاه و خصوصاً همین شایعات را بررسى کند. 
به همین دلیل، قرار شــده در هفته پیش رو جلسه هیئت 
مدیره این باشگاه برگزار شود تا در همین موارد بحث و 
تبادل نظر صورت گیرد. مدیران ذوب آهن مدعى هستند 
که رادولوویچ به ایران بازمى گردد، اما کســى نمى تواند 
تضمینى براى بازگشت او دهد. به همین دلیل باید منتظر 

نتیجه این جلسه بسیار مهم باقى ماند.
سرمربى پولش را گرفته و باید بیاید

شایعات در خصوص برنگشتن ســرمربى ذوب آهن و 
بحث جانشــینى محرم نویدکیا در حالى ایــن روزها از 
سوى رسانه ها مطرح مى شــود که سخنگوى باشگاه 
ذوب آهن اصفهان اخیراً در گفتگویى در خصوص آخرین 
وضعیت بازگشت میودراگ رادولوویچ به ایران، اظهار کرد: 
سرمربى ما همچنان مشکل پرواز دارد. رادولوویچ پولش را 
گرفته و بحثى هم درباره نیامدنش مطرح نبوده است؛ چرا 
او نباید بازگردد؟ سرمربى تیم ملى هم با همین مشکل 

روبه رو است و هنوز نتوانسته به ایران بازگردد.
احمد جمشــیدى افزود: رادولوویچ فقط تنها خارجى ما 
نیست که هنوز برنگشته و یک بازیکن ما هم قرار است با 
او بیاید، اما هنوز موفق نشدند بازگردند فقط به این دلیل 
که پروازى به سمت ایران نبوده است. فعًال تمرینات تیم 
زیرنظر کمک هاى رادلوویچ انجام مى شود و ما هم چیزى 
درباره عدم بازگشت او نشنیده ایم. همه اینها شایعه است. 
ما اگر مطمئن بودیم که رادولوویچ بازنمى گردد تصمیم 
دیگرى مى گرفتیم، اما مقدمات بازگشــت سرمربى تیم 
فراهم شده است. ســخنگو و عضو هیئت مدیره باشگاه 
ذوب آهن اصفهان درباره شــایعه مذاکره این باشگاه با 
محرم نویدکیا، تصریح کرد: اصًال چنین چیزى صحت 
ندارد. من به عنوان سخنگو و عضو هیئت مدیره باشگاه 
این را اعالم مى کنم که چنین چیزى مطرح نیست. هیئت 
مدیره هفته جارى جلســه اى 
دارد و قــرار اســت در این 
نشست موارد مختلفى مورد 
بحث قرار بگیرد.

ذوبى ها جلسه مى گیرند

برخالف شــایعات مطرح شده، گلر ملى پوش 
سپاهان درگیر کرونا نیست.

در روزهاى اخیــر ماجراى تســت کروناى 
بازیکنــان لیگ برترى و جــواب مثبت چند 

بازیکن از تیم هاى مختلف حسابى در رسانه ها 
سرو صدا کرده و حتى بازار شایعات در این بین هم 

حسابى داغ شده است. اخیراً امید نورافکن 
در صفحه شــخصى خودش اعالم 

کرد که درگیر کرونا شده و یکى 
از ســپاهانى هایى که تســت 
کرونایش مثبت اعالم شــده 

این بازیکن است.
در همین راستا  دیروز خبرى در 
رسانه ها و فضاى مجازى دست 
به دست شد مبنى بر اینکه دیگر 
سپاهانى درگیر کرونا، پیام نیازمند، 
گلر ملى پوش این تیم است. پیام 
نیازمند در گفتگویــى با تکذیب 
این شایعه گفت: این خبر کذب 
است و تست کروناى من مثبت 
نبود و نمى دانم چه کسانى و با 
چه اهدافى این خبر را منتشــر 
کردند. اگر قصدشان شوخى 
بوده شــوخى شــان زشت 
بوده است. از همه اطرافیان 
مى خواهم نگران نباشند و من 

کرونا ندارم.

مشکل دو بازیکن خارجى سپاهان براى بازگشت به ایران برطرف شد.
 باشگاه ســپاهان که در طول چند روز اخیر درگیر حل مشــکل بازگشت بازیکنان 
خارجى خود بوده در نهایت و طى روزهاى آینده شاهد بازگشت آنها خواهد بود و بلیت 

بازگشت والدیمیر کومان و کى روش استنلى تهیه شده است.
بدین ترتیب اگر طى روزهاى آینده اتفاق خاصى رخ ندهد و طبق برنامه، کومان و 
استنلى روز چهارشنبه به ایران باز خواهند گشت و پس از انجام تست کرونا و منفى 
بودن جواب آن مى توانند بدون هیچ مشکلى به تمرینات گروهى اضافه شوند.  این دو 
بازیکن به دلیل محدودیت هایى که در پرواز به ایران وجود داشت موفق به بازگشت 

نشده بودند و در این مدت در تالش براى رفع این مشکل بودند.

مشکل برطرف شد

 در صورتى که مالک باشگاه تراکتور به لجبازى هاى خود 
درباره ادامــه لیگ برتر ادامه دهد ممکن اســت تیمش با 

مشکلى جدى روبه رو شود.
براساس اساسنامه فدراسیون فوتبال در صورتى که یک تیم 
از لیگ برتر بنابر هر دلیلى کناره گیرى کند، آن تیم به طور 

مستقیم راهى لیگ یک خواهد شد.
مالک باشگاه تراکتور که گفته مالکیت باشگاه ماشین سازى 
هم با او است، صراحتاً اعالم کرد که مخالف برگزارى لیگ 

برتر است و در صورت شروع بازى از رقابت ها کناره گیرى 
مى کنند. با این صحبت ها، به نظر مى رسد این قانون شامل 

حال تراکتور و ماشین سازى هم بشود.
این در شرایطى اســت که در صورت ادامه لجبازى هاى 
مالک باشگاه تراکتور ممکن اســت این تیم خیلى راحت 
و طبق قانون دوباره به لیگ یک ســقوط کند. تیم فوتبال 
تراکتور سال 88 دوباره توانست مجوز حضور در لیگ برتر را 
به دست آورد، اما با وضعیت موجود اصًال بعید نیست که این 

تیم به لیگ یک بازگردد.
اگرچه شرایط کشــور و لیگ برتر عادى نیست، اما به نظر 
مى رسد در نهایت ادامه این لجبازى ها به ضرر دو باشگاه 
تراکتور و ماشین سازى تمام شود. همه اینها در حالى است 
که تراکتور فصل ُپر فراز و نشــیبى را پشت سر گذاشته و 
ممکن است با یک اشتباه استراتژیک تمام زحمات کادرفنى، 
بازیکنان و هواداران در فصل جارى و فصول گذشته یک 

شبه بر باد برود.

تبریز- لیگ یک پیوندتان مبارك!

پس از آنکه اعالم شد مســابقات لیگ برتر از 29 خرداد با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى از سر گرفته مى شود، برخى از تیم ها با اکراه 
آماده برگزارى مسابقات شدند. با مثبت شدن تست کروناى برخى 
بازیکنان و عوامل تیم هاى لیگ برترى، فرهاد مجیدى سرمربى 
استقالل خواستار تضمین سالمت بازیکنان خود شد، باشگاه هاى 
شهرخودرو، تراکتور، ماشین سازى و نساجى تهدید به کناره 
گیرى کردند، سید حسین حســینى گلر استقالل در 
فیلمى با چند برداشت، با عصبانیت از شروع مجدد لیگ 
انتقاد و ادعا کرد «بازیکنــى که کرونا بگیرد فوتبالش 

تمام مى شود».
اما چند پرسش از اقشار مختلفى که خواهان لغو لیگ 

برتر هستند مطرح است.
1- آیا بازیکنان و عواملى که به کرونا مبتال شــدند، 
در محیط ورزشــى این اتفاق برایشان رخ 
داده که حــاال خواهان لغو لیگ 
هستند؟ آیا اگر تست کرونایى 
از بازیکنان و عوامل گرفته 
نمى شــد، آنهــا متوجه 

ابتالى خود مى شدند؟
2- آنهایى که خواهان 
ســالمت  تضمیــن 
هســتند،  بازیکنــان 
مــى تواننــد ضمانت 
بدهند بازیکنى در زمین 
فوتبال بر اثر برخوردهاى 
فیزیکى معمول آســیب 
نبینــد؟ آیــا مــى توانند 
تضمیــن دهنــد بازیکنان 
یا عوامل کادرشــان مبتال به 

سرماخوردگى ساده نشوند؟
3- باشــگاه هایى خواهــان لغو 
مسابقات هســتند. پرسش از آنها 
این است که: به فرض، مسابقات 
لیگ برتر نوزدهم را لغو کردیم، با 
لیگ بیستم که معموًال از مرداد یا 
شهریور آغاز مى شود چه کنیم؟ 

با ادامه لیگ قهرمانان آسیا چه کنیم؟ آیا آنجا هم آسیا را تهدید به 
کناره گیرى مى کنید؟

4- از کسانى که فکر مى کنند فوتبالیست با ابتال به کرونا فوتبالش 
تمام مى شود باید پرسید: آیا هادســون اودوى، کوترونه، اکدال، 
گاراى، فالینى، روگانى ،دیباال، ماتوئیدى و بســیار فوتبالیســت 
هاى دیگر فوتبالشان تمام شده؟ این تفکر اشتباه از کجا سرچشمه 

مى گیرد؟
5- مدیران باشگاه ها (دولتى و خصوصى) بخاطر صرفه جویى در 
هزینه ها خواهان لغو لیگ هستند، بیایید فرض کنیم کرونا وجود 
نداشت، آیا آنها تا خرداد ماه نباید هزینه هاى جانبى و حقوق بازیکنان 

خود را پرداخت مى کردند؟
6- مالکین باشــگاه هاى خصوصى به این نکته اشاره کردند که 
فوتبال صرفًا هزینه است. کدام سرمایه دار و تاجر موفقى بدون در 
نظر گرفتن همه جوانب وارد عرصه باشگاهدارى شده است؟ احتماًال 

پاى سودهاى دیگر در میان است.
7-  برخى بازیکنــان هم با مدیران همصدا شــدند و خواهان لغو 
مسابقات به بهانه سالمتى هستند. با توجه به آنکه در هیچ جاى دنیا 
کارفرما (در اینجا باشگاه) براى کار نکرده دستمزد پرداخت نمى کند، 

آیا آنها حاضرند یک سوم دستمزد خود را نگیرند؟
8- آیا مدیران، بازیکنان، هواداران و سایر کسانى که خواهان لغو 
مسابقات هستند، تضمین کتبى مى دهند که به رأى سازمان لیگ 
براى تعیین قهرمان، سهمیه لیگ قهرمانان، تیم هاى سقوط کننده 
و صعود کننده احترام بگذارند؟ یا آنکه مى خواهند مسابقات لغو شود 
و مطابق میل آنها سرنوشت لیگ نوزدهم رقم بخورد؟ از یاد نبریم 

شعار فیفا احترام و رعایت بازى جوانمردانه است. این کدام احترامى 
است که تیم ها وقتى شرایط مطابق میلشان نبود مى خواهند زیر میز 

بازى بزنند و براى برگزارکنندگان تعیین تکلیف کنند؟
9- سهمیه ایران در لیگ قهرمانان دو به اضافه دو است، یعنى دو 
تیم در دور گروهى و دو تیم در پلى آف حاضر خواهند بود، این تیم 
ها را بر اساس کدام دستورالعمل به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفى 
کنیم؟ به فرض قبول چهار تیم اول جدول، تکلیف فوالد، نفت آبادان 
و نفت مسجد سلیمان چه مى شود؟ تیم هاى سقوط کننده به لیگ 
یک و صعود کننده چطور؟ آیا مدیران نظریه پرداز این بار هم پلى 

استیشن را پیشنهاد مى کنند؟
10 - در بیانیه اى که تراکتور، ماشین سازى، نساجى و شهرخودرو 
صادر کردند، تهدید به کناره گیــرى کردند. آیا آنها اطالع دارند در 
صورت عملى شدن این تهدید با توجه به بند 23 آیین نامه مسابقات، 

احتمال دارد به لیگ پایین تر سقوط کنند؟
پیشنهاد مى کنیم آنها اگر واقعاً نگران سالمت بازیکنان هستند، از 
حاال از لیگ بیستم هم کنار بکشند و عواقب آن را بپذیرند. زیرا هم 
سهمیه ها باید مشخص شود، هم هستند تیم هاى لیگ یکى که 

با کمال میل حاضر هستند جایگزین تیم هاى لیگ برترى شوند.  
انگار ســالمت بازیکنان صرفاً یک بهانه است براى فرار کردن از 
زیر بار مسئولیت، چه از نظر مالکان، مدیران باشگاه ها چه از نظر 
بازیکنانى که نمى خواهند ناکامى خود را گردن بگیرند. با شناختى 
که از آنها داریم، آنها فقط پایان لیگ نوزدهم را مى خواهند، اگر بنا 
به شروع لیگ بیســتم از مرداد ماه باشد، همگى تمکین مى کنند.

اینطور نیست؟

سئوال از بازیکنان و مربیان بهانه جو

آیا حاضرید یک سوم دستمزد خود را نگیرید؟ از زمان اعالم تاریخ برگزارى ادامه مسابقات لیگ، اکثر تیم ها اقدام به گرفتن تست 
کرونا از بازیکنان خود کردند و در نهایت برخى از مثبت اعالم شــدن برخى نفرات 
تیم خود خبر دادند. با این اتفاق، برخى از تیم ها از شروع تمرینات خود تا رفع بیمارى 
خوددارى کردند و فعًال وارد فاز تمرینات نشده اند. در پى این اتفاقات، سازمان لیگ 
فوتبال ایران نیز با درخواست برخى از تیم ها براى به تعویق افتادن مسابقات روبه رو 
شــده که مى تواند برگزارى و اتمام به موقع لیگ را تحت الشعاع قرار دهد و چه بسا 

منجر به لغو کامل رقابت ها شود.
غالمرضا بهروان، مشاور سازمان لیگ، در برگزارى مسابقات فوتبال، درباره تمرین 
نکردن برخى از تیم ها به علت وجود یک یا دو عضو مبتال به کرونا و درخواست براى 
لغو رقابت ها گفت: وقتى تیمى تمرین نمى کند، به خودش ربط دارد. از نظر علمى هم 

با قرنطینه کردن مبتالیان مى توان تمرین را برگزار کرد.
او در پاسخ به اینکه برخى از تیم ها طبق پروتکل نباید تمرینات خود را تا زمان کاهش 
مبتالیان به کمتر از شش نفر برگزار کنند گفت: در هر حال تیم ها براى شرکت در 
مسابقات باید آمادگى خود را به دست بیاورند و براى حفظ سالمتى هم که شده، باید 
تمرین کنند. اگر پروتکل را رعایت کنند فکر نمى کنم مشکلى براى کسى ایجاد شود.

هر تیمى در مسابقات حاضر نشود، غایب محسوب مى شود
وى در پاسخ به اینکه چه برخوردى با تیم هاى غایب در مسابقات خواهد شد، تأکید 
کرد: مسئوالن ســازمان لیگ روى این قضیه فکر مى کنند. به زودى اطالعیه اى 
درباره این موضوع صادر خواهد شد. هر کســى که در دیدارى شرکت نکند، غایب 

محسوب مى شود.
مشاور سازمان لیگ در برگزارى مسابقات در واکنش به اینکه امکان دارد لیگ دیرتر 
شروع شود، اظهار کرد: برخى در این اوضاع و احوال کمتر به فکر منافع ملى هستند. 
اگر لیگ برگزار نشود، همه دچار مشکل مى شــوند. تنها چیزى که از برخى تیم ها 
مى توان فهمید این است که به ســالمتى بازیکن فکر نمى کنند و برنامه دیگرى را 

دنبال مى کنند.
بهروان افزود: رئیس جمهورى دستور بازگشایى همه مشــاغل را داده ولى برخى 
دنبال گرفتن تضمین هستند، چه تضمینى باید بدهیم؟ حتى مشاغل پر ریسک هم 

بازگشایى شده است اما برخى تیم ها همچنان دنبال لغو فوتبال هستند.
تیم ها تضمین مى دهند که در پاییز و زمستان کرونا نداریم؟

مشاور ســازمان لیگ در برگزارى مســابقات همچنین درباره درخواست برخى از 
تیم ها براى لغو مســابقات تصریح کرد: اگر فصل جارى فوتبال تمام نشود، فصل 
آینده هم برگزار نمى شود. آیا این تیم ها مى توانند تضمین بدهند که کرونا در پاییز و 
زمستان برنمى گردد. باید با کرونا مبارزه کنیم. باید به زندگى خودمان ادامه بدهیم و 

فعالیت هاى اجتماعى و ورزشى را به حالت قبلى برگردانیم.
لیگ برگزار نشود، قهرمان را معرفى مى کنیم

بهروان در پاسخ به اینکه اگر لیگ به دالیلى برگزار نشود، چه تصمیمى براى فصل 
جارى گرفته مى شود؟ اذعان کرد: قاعدتاً قهرمان را به AFC معرفى مى کنیم. باید 
تیم هاى صعود کننده و سقوط کننده از هر لیگ را هم معرفى کنیم. ما روى این قضایا 

هم کار کردیم و آماده هر اتفاقى هستیم.

لیگ برگزار نشود
 قهرمان را معرفى مى کنیم

شوخى اش هم زشته
ملىپوش طرح شده، گلر

یست.
اجراى تســت کروناى 
ى و جــواب مثبت چند 

ختلف حسابى در رسانه ها 
 بازار شایعات در این بین هم 

ت. اخیراً امید نورافکن 
 خودش اعالم

یکى  شده و
ه تســت 
م شــده 

 خبرى در 
ازى دست 
 اینکه دیگر 
 پیام نیازمند، 
م است. پیام 
ى با تکذیب 
کذب خبر ن
ى من مثبت 
کسانى و با 
ا منتشــر 
ن شوخى 
زشت ن
طرافیان 
شند و من

شهرخودرو، تراکتور، ماشینسازى و نس
گیرى کردند، سید حسین حســی
فیلمى با چند برداشت، با عصبانیت
انتقاد و ادعا کرد «بازیکنــى کهک

تمام مى شود».
اما چند پرسش از اقشار مختلفى

برتر هستند مطرح است.
1- آیا بازیکنان و عواملى که به
در محیط ورزشــى ای
داده که حــ
هستند؟
از بازیک
نمى
ابتال
-2
تض
بازی
مــ
بده
فوتب
فیزی
نبینــ
تضمیـ
یا عوامل

سرماخوردگى
3- باشــگاه
مسابقات هس
این است که
لیگ برتر نوز
لیگبیستم
شهریور آغا

اش هم زشته

ی ی رح ینچیزى چ م ى م ینر
هفته جارى جلســه اى مدیره
قــرار اســت در این دارد و
نشست موارد مختلفى مورد
بحث قرار بگیرد.

مرضیه غفاریان

ایمان مؤتمنى
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رســمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه رویداد امروز و 
نصف جهان چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور 
معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم 
دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض 
، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت 
به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود .
((  امالك وابنیه واقع در بخش 8  و 9  ثبت اصفهان   ))

1- رأى شــماره 139860302009004232  مورخ 1398/11/30 آقاى ابراهیم کیانى 
فرزند محمود ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146/37مترمربع مجزى شده از پالك 
153 فرعى از یک اصلــى  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالــى بموجب قباله عادى با 

واسطه از مالک رسمى رضا مداحى  دهنوى
2-رأى شــماره 139760302009001784  مورخ 30 /07 /1397 آقاى بهرام صادقى 
سرارودى فرزند حسن على سه دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 262  
مترمربع مجزى شــده از پالك 282 فرعى از 5-  اصلى واقع  در بخش 8 ثبت اصفهان   

انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک رسمى حسنعلى صادقى سرارودى  
3- رأى شــماره 139760302009001785  مورخ 30 /07 /1397 خانم فرزانه شریفى 
سرارودى فرزند بختیار سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 262  مترمربع 
مجزى شده از پالك 282 فرعى از 5-  اصلى واقع  در بخش 8 ثبت اصفهان   انتقالى به 

موجب قباله عادى با واسطه از مالک رسمى حسنعلى صادقى سرارودى
4- رأى شماره 139860302009004230  مورخ 30 /11 /1398 خانم فاطمه صالحى 
مبارکه فرزند محمد ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 230/23  مترمربع مجزى شده 
از یک  اصلى واقع  در بخش9 ثبت اصفهان انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک 
رسمى امیر قلى محمدى                                                                                                                                                                       
5-رأى شــماره 139860302009004239  مورخ 30 /11 /1398 آقاى حسن امیرى 
فرزند امامقلى   ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 235/70 مترمربع مجزى شده از پالك 
16  اصلى واقع  در بخش 8 ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک 

رسمى عبدالخالق باروتى شاهکوچکى   
6-رأى شــماره 139860302009002270  مــورخ 09/28 /1398 خانم زهرا صادقى 
دهنوى فرزند ایرج ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 226/67 مترمربع مجزى شده از 

پالك یک اصلى واقع  در بخش 9 ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه 
از مالک رسمى صفر على صالحى

  7-رأى شماره 139860302009004226  مورخ 30 /11 /1398 آقاى حمیدرضا نجفى 
درچه فرزند فیض اهللا  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 93/91 مترمربع مجزى شده از 
یک اصلى واقع  در بخش 9 ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک 

رسمى امیرقلى ایرانپور 
8-رأى شماره 139860302009003140  مورخ 25 / 10 /1398 آقاى محسن چوپانى 
دهسرخى فرزند حسین ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 25/22  مترمربع مجزى شده 
از پالك یک اصلى واقع  در بخش 9 ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه 

از مالک رسمى رمضان خالوزاده      
9-رأى شــماره 139960302009000073  مورخ 31 /01 /1399 آقاى حسین رنجبر 
قهنویه فرزند امید على ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 216/15  مترمربع مجزى شده 
از پالك 11- اصلى واقع  در بخش 8 ثبت اصفهان  انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه 

از مالک رسمى بهادر خان نهچیرى          
10-رأى شماره 139860302009004237  مورخ 30 /11 /1398 آقاى ایمان رنجکش 
قهنویه اى فرزند نوراهللا  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 190/74 مترمربع مجزى شده 
از پالك 11- اصلى واقع  در بخش 8 ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه 

از مالک رسمى بهادر خان نهچیرى   
  11- رأى شماره 139860302009002101  مورخ 13 /09 /1398 خانم حبیبه قنبرى 
مبارکه فرزند قدمعلى ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 287/21  
مترمربع مجزى شده از پالك 12 فرعى از 6- اصلى واقع  در بخش 9ثبت اصفهان   انتقالى 

به موجب قباله عادى با واسطه از مالک رسمى نجمه بیگم راستى
  12-رأى شماره 139860302009002102  مورخ 13 /09 /1398 آقاى رضا ایرانپور 
مبارکه فرزند صفرعلى سه دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 287/21  
مترمربع مجزى شده از پالك 12 فرعى از 6- اصلى واقع  در بخش 9ثبت اصفهان   انتقالى 

به موجب قباله عادى با واسطه از مالک رسمى نجمه بیگم راستى
13- رأى شماره 139960302009000027  مورخ 18 /01 /1398 آقاى یوسف عبدیان 
مبارکه فرزند لطف اهللا  ششــدانگ  یکباب خانه مخروبه به مســاحت 199/05 مترمربع 
مجزى شــده از پالك 707 فرعى از 2- اصلى واقع  در بخش 9 ثبت اصفهان   انتقالى به 

موجب قباله عادى با واسطه از مالک رسمى  ربابه سلطان ایرانپور مبارکه 
14-رأى شــماره 139960302009000040  مورخ 18 /01 /1399 آقاى قاسم توکلى 
فخر آبادى فرزند نوروز على سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 142/62 
مترمربع مجزى شده از پالك  یک اصلى واقع  در بخش 9ثبت اصفهان   انتقالى به موجب 

قباله عادى با واسطه از مالک رسمى  یداهللا مختارى
15- رأى شــماره 139960302009000039  مــورخ 18 /01 /1399 خانم لیال بابائى 
بارچانى فرزند نجفقلى سه دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 142/62 
مترمربع مجزى شده از پالك  یک اصلى واقع  در بخش 9ثبت اصفهان   انتقالى به موجب 

قباله عادى با واسطه از مالک رسمى  یداهللا مختارى
16- رأى شــماره 139860302009002099  مورخ 13 /09 /1398 خانم زهرا ایرانپور 

مبارکه فرزند کریم دو دانگ مشاع ازششدانگ  یکباب خانه به مساحت 332/33 مترمربع 
مجزى شــده از پالك  یک اصلى واقع  در بخش 9ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله 

عادى با واسطه از مالک رسمى  رجبعلى ایرانپور
17-رأى شماره 139860302009004225  مورخ 30 /11 /1398 آقاى مهدى عابدى 
مبارکه فرزند قاسم ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 257/85مترمربع مجزى شده از 
پالك  یک اصلى واقع  در بخش 9ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از 

مالک فیض اهللا آقاجانیان مبارکه 
18 - رأى شــماره 13990302009000045  مورخ 19 /01 /1399 خانم زهرا شفیعى 
دستگردى فرزند رضا ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 150/35 مترمربع مجزى شده از 
پالك  یک اصلى واقع  در بخش 9ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه 

از مالک یداهللا محمدى مبارکه 
19- رأى شماره 139860302009000071  مورخ 31 /01 /1399 خانم صغرى یزدانى 
دهنوى فرزند مرتضى ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 236 مترمربع مجزى شده از 
پالك 271 و 272 فرعى  یک اصلى واقع  در بخش 8 ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله 

عادى با واسطه از مالک رسمى  حسین یزدانى
20- رأى شماره 139860302009001894  مورخ 27 /08 /1398 آقاى حسین دهقانى 
فرزند جعفر ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 185/56 مترمربع مجزى شده از پالك  
11- اصلى واقع  در بخش 8ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک 

رسمى  محمود پریشان نهچیرى
21- رأى شماره 139860302009001903  مورخ 28 /08 /1398 خانم پروانه دهقانى 
فرزند عباس ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 234/30مترمربع مجزى شده از پالك  
11- اصلى واقع  در بخش 8ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک 

رسمى  محمود پریشان نهچیرى
22- رأى شماره 139860302009002886  مورخ 18 /10 /1398 آقاى سعید مرادى 
خولنجانى فرزند رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  144مترمربع 
مجزى شــده از پالك  16- اصلى واقع  در بخش 8ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله 

عادى با واسطه از مالک رسمى  یداهللا گودرزى سرارودى 
23- رأى شماره 139860302009002887  مورخ 18 /10 /1398 خانم زهرا خسروى 
اســماعیل ترخانى فرزند على  سه دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت  
144مترمربع مجزى شده از پالك  16- اصلى واقع  در بخش 8ثبت اصفهان   انتقالى به 

موجب قباله عادى با واسطه از مالک رسمى  یداهللا گودرزى سرارودى 
تاریخ انتشار نوبت اول :1399/02/27

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/03/11     
م الف:841389

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه :مظاهر نصراللهى/2/342
مزایده اموال غیر منقول ( اسناد ذمه) 

شماره آگهى : 139903902141000006 تاریخ آگهى : 29/ 2 / 1399 شماره پرونده : 
139604002121000324 آگهى مزایده پرونده شــماره بایگانى : 9600498 دو دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 14200 فرعى از 406 اصلى واقع در بخش 16 ناحیه 

00 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان مساحت ششــدانگ 13 / 29 متر مربع 
حدود ششدانگ پالك ثبتى صدراالشاره شماال به طول 35 / 3 متر دیواریست مشترك 
با پارکینگ 16452 فرعى شــرقابه طول 67 / 8 متر دیواریست به مغازه پالك 14201 
فرعى جنوبا به طول 37 / 3 متر درب و دیواریست به خیابان 30 مترى غربا به طول 67 / 8 
متر دیواریست مشترك با مغازه پالك 14199 مشخصات مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 
14200 / 406 واقع در بخش 16 در صفحه 400 دفتر 490 ذیل ثبت 106728 به شماره 
چاپى 361920 بنام تقى فرهادى ثبت و صدور سند مالکیت دارد که بموجب سند قطعى 
171895 – 22 / 9 /88 دفتر 26 شاهین شــهر از طرف مالک مذکور به هادى سالمت 
و کاترین ســالمت و خانم پروین مختارى (بالســویه) انتقال یافته که دو دانگ مشاع از 
ششــدانگ مالکیت خانم پروین مختارى ذیل ثبت اولیه ثبت و نسبت به مالکین مشاعى 
تاکنون سند مجزا صادر نگردیده است و سابقه دیگرى مشهود نمى باشد که بموجب نامه 
شــماره 9600498 – 2 / 12 / 1396 این واحد تمامت دو دانگ ملکى هادى سالمت در 
قبال مهریه خانم ماندانا همایونى بازداشــت گردیده اســت طبق نظر کارشناس رسمى 
دادگسترى واقع در آدرس شاهین شــهر خیابان مخابرات شهید بهشتى بین 2 و 3 غربى 
پالك 86 و کد پستى 8314633547 کافى نت پارس مى باشد مورد مزایده عبارت است 
از ملک معرفى شده به شــماره پالك ثبتى 406/14200 واقع دربخش 16 بصورت یک 
واحد تجارى به آدرس باال مى باشد محل مورد بازدید یک واحد مغازه در حال بهره بردارى 
بصورت کافى نت با سقف تیرچه بلوك داراى کف فرش سرامیک بدنه کاشى  با پوشش 
کاغذ دیوارى درب ورودى شیشه ســکوریت با رول کرکره اى برقى ستون هاى بیرون 
سنگى و انشعابات آب و برق مى باشد با توجه به موارد فوق الذکر قیمت عرف محل سایر 
عوامل موثر و شرایط روز ارزش ششــدانگ ملک فوق الذکر با در نظر گرفتن کلیه حقوق 
تجارى شامل مالکیت و سرقفلى مبلغ 000 / 000 / 739 / 8 ریال و نسبت دو دانگ مشاع 
از آن به مبلغ 000 / 000 / 913 / 2 ریال برآورد و اعالم گردیده و بنابر اعالم بســتانکار 
فاقد بیمه مى باشد که از ساعت 9 الى 12 روز شنبه 31 / 3 / 99 واحد اجراى اسناد رسمى 
شاهین شــهر واقع در شــاهین خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود مزایده براى دو 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 14200 / 406 واقع در بخش 16 شاهین شهر 
از مبلغ 000 / 000 / 913 / 2 ریال ( دویست و نوزده میلیون و سیصد هزار تومان ) شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود . الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها با شد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض  شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوده پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه چاپ اصفهان مورخ 11/ 3 / 99 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده برنده باید مبلغ 
ده در صد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسائى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید852541 

/ م الف . رشیدتوکلى –مدیر  واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/3/140 

معاون بهداد ناجا با اشاره به در پیش بودن ایام تعطیالت 
تابستانى و از سرگیرى مسافرت هاى بین شهرى با رفع 
محدودیت در ترددها نســبت به شــروع موج دوم همه 

گیرى کرونا هشدار داد.
ســردار محمد رضا حســینى اظهار کرد: با وجود مهار 
ویروس کرونا در اکثر اســتان ها هنوز شاهد گسترش 

شیوع این بیمارى در شهرهاى مختلف هستیم.
وى با اشــاره به افزایش نگران کننده شمار مبتالیان به 
کرونا در برخى اســتان ها، بیان کرد: هنوز  بســیارى از 
مردم خطر ابتال به کرونا را جدى نگرفته و بدون رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى و فاصله اجتماعى در اماکن 

پر تردد حضور پیدا کرده و ناخواسته به گسترش زنجیره 
انتقال ویروس کمک مى کنند.  

سردار حسینى در ادامه با اظهار نگرانى از احتمال شروع 
موج دوم همه گیرى کرونا با افزایش مســافرت ها در 
آستانه تعطیالت تابســتانى با توجه به رفع محدودیت 
در ترددها، هشدار داد: سفرهاى بین شهرى در صورت 
رعایت نکــردن موازین بهداشــتى و فاصلــه گذارى 
اجتماعى، احتمال شیوع بیمارى در شهرها و روستاهایى 
که تاکنون موردى از ابتال به کرونا نداشــته اند را در پى 

دارد.
وى متذکر شد: کرونا هنوز در کمین همه افراد است.

گوگل پیشنهادات شــغلى که براى بیش از دو هزار 
کارگر قراردادى و موقــت در نظر گرفته بود لغو کرده 
است. این جدیدترین اقدام کاهش هزینه ها در شرکت 
گوگل است که مشاغل تبلیغاتى خود را نیز تحت فشار 

قرار داده است.
بسیارى از این پیمانکاران، مشاغل تمام وقت خود در 
گوگل را از دست داده اند و اکنون باید در یک بازار کار 
پر تنش به دنبال اشتغال باشــند. گوگل، که در حوزه 
تبلیغات نیز به شــدت صدمه دیده است و در معرض 
فشــار بیمارى همه گیر کرونا اســت دیگر توانایى 

استخدام مجدد افراد را ندارد.

ســخنگوى گوگل در این خصوص اعــالم کرد که 
اقدام به کاهش تعداد پیمانکاران مطابق با سیاســت 
قبلى شرکت براى کاهش فشــار هاى شغلى در سال 
2020 اســت و اتفاق عجیبــى رخ نداده اســت. اما 
توضیح نداد که این تغییرات چگونــه بى اثر خواهند 
بود. آن هم در حالى که بیــش از نیمى از نیروى کار 
گوگل از پیمانکاران و کارگران ســاخته شده است. 
اما این کارمندانى کــه غالبًا از طریــق آژانس هاى 
خارجــى تامیــن مى شــوند، از بســیارى از مزایا یا 
حمایت هاى اســتخدامى کارمندان تمام وقت گوگل

 محرومند.

شروع موج دوم همه گیرى 
کرونا با سفرهاى تابستانه

فشار کرونا بر گوگل 2000 
کارمند را بیکار کرد

خلق نقاشى عظیم 
  ایسنا| یک نقاشـى 6000 مترى بـه احترام 
قربانیان ویروس «کوویدـ  19» و کادر پزشـکى که 
با حضور در خط مقـدم مبارزه با ویـروس کرونا جان 
خود را به خطـر مى اندازند در یکـى از پارکینگ هاى 
شهر نیویورك خلق شد. این نقاشى که توسط «جرج 
رودریگز گـرادا» هنرمنـد کوبایـىـ  آمریکایى خلق 
شده اسـت چهره یک پزشـک که ماسـک بر چهره 
دارد را در منطقه «کویینز» شـهر نیویورك به تصویر 

مى کشد./1990

موج دوم در اروپا 
کشنده تر است

یک مقـام سـازمان بهداشـت جهانى    مهر |
مى گویـد نبایـد کمرنـگ شـدن قوانیـن قرنطینه را 
به معناى پایـان بحران تلقى کـرد زیرا قاره سـبز در 
زمسـتان با موج کشـنده ترى از بیمارى کرونا مواجه 
خواهد بـود. «هانـس کلـوج» همچنین هشـدار داد 
شـرایط به دلیـل ظهور دیگـر بیمارى هـاى عفونى، 
پیچیده تر نیز خواهد شـد. این مقام سازمان بهداشت 
جهانـى همچنین با اشـاره به کمرنگ شـدن قوانین 
قرنطینه، بـه کشـورهاى اروپایى هشـدار داد اکنون 
زمان آماده شـدن (بـراى مـوج دوم بحران) اسـت و 
نه زمـان جشـن و سـرور. وى همچنین هشـدار داد 
که کانـون بحران به شـرق اروپا و کشـورهایى نظیر 
روسـیه، اوکراین، بـالروس و قزاقسـتان تغییر یافته

 است.

آگهى تغییرات
شرکت آرین جام اسپادانا سهامى خاص به شــماره ثبت 45732 و شناســه ملى 10260637786 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1399/02/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - خانم سارا عامرى صفى آبادى به شــماره ملى 1189148900 ، آقاى موسى عامرى صفى آبادى 
به شماره ملى 1189899086 و آقاى محمدعلى عامرى صفى آبادى به شماره ملى 1189148870 بسمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - آقاى حسن فواکه اصفهانى به شماره ملى 1287187021 و آقاى حجت کرباسیان به شماره ملى 1292649755 به ترتیب بسمت 
بازرس اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (860103)

آگهى تغییرات
شرکت آرین جام اسپادانا سهامى خاص به شــماره ثبت 45732 و شناســه ملى 10260637786 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/02/29 خانم سارا عامرى صفى آبادى به شماره ملى 1189148900 بسمت رئیس هیات مدیره ، آقاى موسى عامرى صفى آبادى به شماره 
ملى 1189899086 بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، آقاى محمدعلى عامرى صفى آبادى به شماره ملى 1189148870 بسمت مدیرعامل و عضو 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر 
شرکت معتبر است و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات 

هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (860110)

روى موج کووید-19

یک دندانپزشک و متخصص بیمارى هاى دهان، فک و 
صورت و معاون بین الملل گروه بیمارى هاى دهان فک 
و صورت دانشــگاه تهران گفت: براساس پروتکل هاى 
درمانى جهانى، خدمات دندانپزشــکى در شرایط کنونى 
باید براى افرادى ارائه شود که داراى مشکالتى هستند 

که جان یا کیفیت زندگى شان را به خطر انداخته است.
دکتر ارغوان تنکابنى، درباره نگرانى هاى مطرح شــده 
مردم مبنى بر اثرات کرونا بر دهان و لثه ها، گفت: براساس 
اطالعات منتشــر شــده در جهان، هنوز اثر اختصاصى 

ویروس کرونا در دهان و لثه ها دیده نشده است.
وى با اشاره به نگرانى مردم از انجام اعمال دندانپزشکى، 
افزود: براساس پروتکل هایى که سازمان بهداشت جهانى 
و انجمن دندانپزشــکى آمریکا صادر کرده اند مشخص 
شده که چه نوع اعمالى در این دوران قابل انجام هستند. 
بر همین اساس، تنها اعمالى باید انجام شوند که حیات 
بیمار در خطر باشد یا دردى براى بیمار ایجاد شده و کیفیت 
زندگى اش را به مخاطره کشانده اســت. در این شرایط 
با لحاظ یکســرى امکانات مى توان براى بیمار خدمات 

دندانپزشکى را ارائه کرد.
تنکابنى ادامه داد: براى پذیرش این نوع بیماران باید در 
بدو ورود سواالتى مبنى بر اینکه آیا با بیمار مبتال به کرونا 
تماس داشته یا ســرما خورده اند و سابقه تب داشته اند یا 
نه، پرسیده شود. ســپس دماى بدن آنها اندازه گیرى و 
در صورتى که از 37 درجه باالتر باشــد، حتى على رغم 
درد، نباید براى افراد اقدام درمانى دندانپزشــکى انجام 
داد و صرفا بایــد تجویز دارو صورت گیــرد و بعد از طى 
این مراحل با لحاظ شرایطى، خدمات دندانپزشکى ارائه 

شود.
وى با بیان اینکه دندانپزشکى در دوران کووید-19 یکى از 
مشاغل خطرناك شناخته شده است، گفت: به دلیل تولید 
ذرات تنفسى  در دندانپزشکى، باید سعى شود تا حد امکان 
دستگاه هاى اختصاصى کمتر مورد استفاده قرار گیرند و 
در حد امکان پوسیدگى دندان به صورت مکانیکال و بدون 
دستگاه ها با سرعت باال برداشته شود. در غیر این صورت 

   N۹۵، تیم دندانپزشکى باید از ماســک هاى مخصوص
N۹۶ و شیلدهاى محافظتى استفاده کنند.

تنکابنى تصریح کرد: در مطب هاى دندانپزشکى باید هر 
ساعت حداقل سه بار جابجایى هواى محیط صورت گیرد 
تا اگر ویروس در محیط است، خارج شود؛ چراکه ماندگارى 

این ویروس در محیط هاى خشک زیاد است.
وى تاکید کــرد: البته این توصیه ها نباید به این شــکل 

برداشت شود که بیماران به هیچ وجه به مراکز دندانپزشکى 
مراجعه نداشته باشند. به عنوان مثال بیمارى به دانشگاه 
علوم پزشکى شهید بهشــتى مراجعه کرد که سال قبل 
احتمال تومور در وى داده شده بود، اما به دلیل بى توجهى 
خیلى دیر مراجعه و تومور تقریبا نصف فکش را از بین برده 
بود. بنابراین افرادى که داراى مشکالت جدى هستند باید 

به مراکز درمانى مورد تایید مراجعه کنند.

در شرایط کرونایى به دندانپزشکى برویم؟
رئیس جمهورى آمریکا که 30 اردیبهشت در ادامه 
خروج ســریالى از پیمان ها و نهادهاى بین المللى، 
با متهم کردن ســازمان جهانى بهداشــت به عدم 
استقالل عمل در برابر چین، تهدید به لغو عضویت 
آمریکا در این نهاد جهانى کرده بود روز جمعه خروج 
کشورش از این ســازمان بین المللى را اعالم کرد. 
ترامــپ در کنفرانس خبرى خــود در روز جمعه به 
وقت آمریکا با اعالم خروج رسمى آمریکا از سازمان 
جهانى بهداشــت گفت: از آنجا که آنها نتوانسته اند 
اصالحات الزم را انجــام دهند، مــا روابط خود با 

سازمان جهانى بهداشت را پایان خواهیم داد.
ترامپ پیشتر در یک کنفرانس خبرى در کاخ سفید 
اعالم کرده بود که سازمان جهانى بهداشت در انجام 
وظیفه خود در واکنش به شیوع ویروس کرونا ناکام 
بوده است. او سازمان جهانى بهداشت را که وابسته 
به سازمان ملل است به جانبدارى از چین متهم کرد 
و گفت که این سازمان واقعیت را درباره آنچه که در 
مرکز شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان در چین 

روى داده، بیان نکرده است.
به گفته ترامپ سازمان جهانى بهداشت اطالعات 
نادرستى در خصوص ویروس کرونا منتشر کرده و 
با اقدام آمریکا در ممنوعی ت ورود مسافران از چین 

مخالفت کرده است.
این در حالى اســت که مدافعان ســازمان جهانى 
بهداشــت مى گویند، در صورتى که این سازمان با 
چین وارد چالش مى شد، این کشور از ارایه اطالعات  
به سازمان جهانى بهداشت درباره کرونا خوددارى 

مى کرد.

آمریکا از سازمان جهانى 
بهداشت خارج شد
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در سال هاى اخیر مدت زمان پشت میز نشینى افراد و خیره 
شدنشان به صفحه نمایشــگر افزایش چشمگیرى داشته 
است. صفحه هاى نمایشگرى که از خود نور آبى منعکس 
مى کنند و مى توانند ســالمت جسمى و بینایى ما را تحت 

تأثیر قرار دهند.
هرچند قرار گرفتن در معرض نور آبى منعکس شده از یک 
صفحه نمایش در مقابل با قرار گرفتن در معرض نور خورشید 
ناچیز است اما قرار گرفتن طوالنى مدت در معرض صفحه 
نمایش به دلیل نزدیکى و طول زمان نگاه کردن به آن نگران 
کننده است. مطالعات اخیر دانشمندان ثابت کرده است چشم 
کودکان، بیشتر از بزرگساالن نور آبى را از صفحه نمایش 

دستگاه هاى دیجیتالى جذب مى کند.
بزرگ ترین منبع نور آبى، نور خورشید است. عالوه بر آن 
منابع دیگرى نیز مانند نور فلورسنت، المپ هاى کم مصرف 
یا المپ فلورسنت فشرده، نور LED، صفحه نمایش تخت 
تلویزیون هاى LED، مانیتور کامپیوتر، تلفن هاى هوشمند 
و صفحه نمایش تبلت براى این نور وجود دارد. منتها نور آبى 
که از صفحه نمایش ها دریافت مى شود در مقایسه با نور 

دریافتى از خورشید کمتر است؛ با این 
حال، مدت زمان قرار گرفتن در 

مقابل این صفحه نمایش ها 
در طوالنى مــدت نگران 

کننده است.
تمام نور آبى قابل مشاهده 

از طریق قرنیه و عدسى عبور 
مى کند و به شبکیه مى رسد که 

ممکن است روى بینایى تأثیر بگذارد، همچنین تحقیقات 
نشــان داده قرار گرفتن در معرض نور آبى بیــش از اندازه 

مى تواند منجر به خستگى چشم و آسیب شبکیه چشم شود.

خستگى چشم
نور آبى منعکس شــده از صفحــه نمایــش کامپیوتر و 
دستگاه هاى دیجیتال مى تواند منجر به کاهش کنتراست 
و خستگى چشم شود. عالیم خســتگى چشم شامل درد، 
سوزش چشم و عدم تمرکز است. خستگى، خشکى چشم، 
روشنایى بد یا چگونه نشستن در مقابل صفحه نمایش نیز 

مى تواند خستگى چشم را تشدید کند.

آسیب شبکیه چشم
مطالعات نشان مى دهد که قرار گرفتن در معرض نور آبى 
در طول زمان مى تواند منجر به آسیب به سلول هاى شبکیه 
شود. این مسئله مى تواند منجر به مشکالت بینایى مانند 

تباهى لکه زرد یا دژنراسیون ماکوال شود.
ابراهیم جعفرزاده پور، عضو هیئت مدیره انجمن اپتومترى 
ایران نیز با اشاره به وقوع سونامى نزدیک بینى در دنیا گفت: 
بر اساس مطالعاتى که در سراسر کشور انجام شده عیوب 
انکسارى عمده ترین دلیل اختالل بینایى، کاهش بینایى 
و نابینایى در کشور اســت و این مسئله سبب کاهش 
معلولیت هاى ناشى از مشکالت بینایى مى شود. امروزه 
سونامى نزدیک بینى در دنیا از جمله ایران در حال رخ 
دادن است که استفاده از صفحه دیجیتال در سنین 
رشد از عمده دالیل آن به شمار مى رود و در 

واقع این مسئله سبب عیوب انکسارى از جمله نزدیک بینى 
شده و در بزرگســالى عوارضى را در شبکیه مى تواند ایجاد 

کند.
به گفته دکترمحسن بهمنى کشکولى، فوق تخصص جراحى 
پالستیک و ترمیمى چشــم و عضو هیئت علمى دانشگاه 
علوم پزشکى تهران، استفاده از رایانه طیف وسیعى از عالیم 
چشمى و غیرچشمى را به علت نشستن طوالنى مدت روى 
صندلى در بر مى گیرد که به نام «سندرم کار» شناخته شده 
است. احساس خستگى و قرمزى و خشکى چشم از جمله 
مهمترین عالیم چشمى این سندرم است به همین دلیل 
توصیه مى شود افراد هنگامى که پشت میز رایانه مى نشینند، 
هر از گاهى به طور عمد پلک هایشان را بر هم زنند تا اشک 
جابه جا شود. وى افزود: به طور طبیعى بهتر است بین 45 
دقیقه کار، ده دقیقه استراحت به چشم هایشان بدهند، زیرا 
کار مداوم با رایانه باعث مى شــود کسانى که دچار سردرد 

میگرنى هستند، میگرنشان عود کند.
نکته قابل توجه دیگر این است که فرد باید مانیتور مقابل خود 
را به گونه اى تنظیم کند که گردن و دست ها در حالت آرامش 
قرار داشته باشد. افراد باید براى مانیتور خود نور مناسب و 
دلخواهشان را انتخاب کنند؛ هرچه شفافیت و کیفیت تصویر 
بهتر باشد، فرد راحت تر خواهد بود.  در ضمن نوشیدن مایعات 
فراوان براى پیشگیرى از خشکى چشم هم توصیه مى شود، 
همچنین گاهى به افرادى که پیش زمینه خشــکى چشم 
دارند، توصیه مى شود هنگام کار با رایانه از قطره هاى اشک 
مصنوعى استفاده کنند تا خشــکى چشمانشان به حداقل

 برسد.

بالیى که صفحات دیجیتالى 
سر چشمانمان مى آورد

آگهى تغییرات
شــرکت بهین افروزش صنعتى پــارس پویا 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 1883 
و شناســه ملى 14006360891 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1399/02/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : آقاى مســعود امامى به کدملى 
1284635813 بســمت مدیر عامل شرکت 
و عضو هیئت مدیره و آقــاى حمید فتوحى به 
کدملى 1289014701 بسمت رئیس هیئت 
مدیره و آقاى سید شــهاب میرپور به کدملى 
1271051699 بســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقاى 
مهدى دادخواه به کدملــى 1287153984 و 
آقاى عباس آسیایى به کدملى 2400136696 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل 
و یکى از اعضاى هیئت مدیــره متفقاً و با مهر 
شرکت معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (860158)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل کاالى ارسالن بار سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 15599 و شناسه 
ملى 10260365677 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مورخ 1399/02/13 و نامه شــماره 
21/7115 مورخ 1399/02/15 اداره کل راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مهدى اعظمى به شــماره ملى 
6609158339 وکدپســتى 8341667111 
بســمت رئیس هیأت مدیره و محمدعلى اعظمى 
دولــت آبادى به شــماره ملــى 6609494339 
وکدپستى 8341667111بســمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و مهدى امینیان جزى به شــماره ملى 
1287411657 وکدپستى 8341667111 بسمت 
عضو هیئت مدیره و حیدرعلى متقى زاده به شماره 
ملى 1199384592 وکدپستى 8341667111 
بســمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا عباسیان به 
کد ملى 4650107962 بسمت مدیرعامل ( خارج 
از ســهامداران ) براى مدت دو سال انتخاب شدند 
.مدیر عامل مجرى مصوبات هیــات مدیره خواهد 
بود . کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل و رئیــس هیئت مدیره و در غیاب 
رئیس هیئــت مدیره با امضاء نائــب رئیس هیئت 
مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (860182)

آگهى تغییرات
شــرکت حمل و نقل کاالى ارســالن بار سپاهان 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 15599 
و شناســه ملــى 10260365677 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى مورخ 
1399/02/13 و نامه شــماره 21/7115 مورخ 
1399/02/15 اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: مهدى اعظمى به شــماره ملى 6609158339 
وکدپستى 8341667111 و محمدعلى اعظمى 
دولت آبادى به شــماره ملــى 6609494339 
وکدپســتى 8341667111 و مهــدى امینیان 
جزى به شــماره ملى 1287411657 وکدپستى 
8341667111 و حیدرعلى متقى زاده به شماره 
ملى 1199384592 وکدپستى 8341667111 
بعنوان اعضاى اصلــى هیئت مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند.ناصرقلى اعظمى دولت 
آبادى بــه کد ملى 6609576173 و کد پســتى 
8341667111 و مصطفــى على اکبرى کد ملى 
1818882922 و کد پستى 8341667111 به 
ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (860183)

آگهى تغییرات
شرکت سپهر رادان شاهین سهامى خاص 
به شــماره ثبت 54555 و شناسه ملى 
14005146131 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1398/08/18 
پروین بدیعــى دارانى به شــماره ملى 
بدیعــى  محمــد  و   1159904561
دارانى به شــماره ملى 1159495432 
و پژمــان بدیعى دارانى به شــماره ملى 
1150133635 و حمیدرضــا فوالدى 
به شــماره ملى 1288040202 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . شهره سلطانى پور 
به شماره ملى 1754387055 و شهناز 
عرار به شــماره ملى 4171977381 به 
ترتیب به سمت بازرس اصلى و بازرس 
على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهیهاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (860134)

آگهى تغییرات
شرکت پترو امید سینا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 726 و شناسه ملى 
10260131225 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1398/12/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غالمرضا هدایت 
کلیشادى بشــماره ملى 1291130500 
بعنوان رئیس هیأت مدیره و علیرضا مالکى 
بشماره ملى 3549830750 بعنوان مدیر 
عامل شــرکت و الهام مظاهرى کروندیان 
بشماره ملى 0069000751 بعنوان نایب 
رئیس هیأت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار 
وتعهدآور شــرکت از قبیل : چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها ، عقود اسالمى با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و با 
مهر شرکت معتبر اســت و اوراق ادارى و 
عادى با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت 
مدیره منفرداً و با مهر شــرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (860175)

آگهى تغییرات
شرکت آرد آذین نشاسته سهامى خاص به شماره 
ثبت 16536 و شناســه ملــى 10260374706 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ 1398/12/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - موسسه حسابرســى معین مشاور 
مجرب (حســابداران رســمى) به شناســه ملى 
10320404190 و بدرالســادات نمدمالیــان 
جوزدانى بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (860104)

آگهى تغییرات
شرکت آرد آذین نشاسته سهامى خاص به شماره 
ثبت 16536 و شناســه ملــى 10260374706 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
ســالیانه مــورخ 1399/02/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - موسسه حسابرســى معین مشاور 
مجرب (حســابداران رســمى) به شناســه ملى 
10320404190 و بدرالسادات نمدمالیان جوزدانى 
کدملى 1284987663 بترتیب بســمت بازرس 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (860105)

آگهى تغییرات
شرکت ســپهر رادان شاهین ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 54555 و شناســه ملــى 
14005146131 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/08/18 ماده31 
اساسنامه چنین اصالح گردید : ماده 31 اصالحى :

 عده اعضاى هیئت مدیره شرکت به وسیله هیئت 
مدیره اى مرکب از 3 الى 7 نفر عضو که به وسیله 
مجمع عمومى عادى از بین صاحبان سهام انتخاب 
میشــوند اداره خواهد شــد ، مدیران کًال یا بعضاً 
قابل عزل مى باشند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (860129)

آگهى تغییرات
شرکت پترو امید سینا سهامى خاص به شماره 
ثبت 726 و شناســه ملى 10260131225 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1398/12/11 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : غالمرضا هدایت کلیشــادى به کد ملى 
1291130500 وعلیرضا مالکــى به کد ملى 
3549830750 و الهام مظاهرى کروندیان به 
کد ملى 0069000751 بعنوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (860162)

یک متخصص تغذیه گفت: هندوانه میان وعده اى 
خوب در روزهاى گرم تابستان است و براى تأمین 
آب مورد نیاز بدن و پیشگیرى از کم آبى بدن بسیار 

مؤثر است.
نرگس جوزدانى، متخصص تغذیه و رژیم درمانى، 
درباره فوایــد هندوانه اظهار کــرد: هندوانه میان 
وعده اى خوب در روزهاى گرم تابستان براى تأمین 

آب مورد نیاز بدن و پیشگیرى از کم آبى بدن است.
او ادامه داد: مصرف یک قــاچ هندوانه در طول روز 
به صورت معمول منع مصرفــى براى مبتالیان به 
دیابت ندارد، همچنین به علت وجود آب فراوان براى 

مبتالیان به بیمارى هاى کلیوى بسیار مفید است.
جوزدانــى افزود: همــه افراد حتــى آنهایى که به 
بیمارى هاى گوناگون مبتال هستند، باید روزانه یک 
قاچ هندوانه مصرف کنند البته در خوردن آن به هیچ 

عنوان زیاده روى نکنند.
این متخصــص تغذیه و رژیم درمانى با اشــاره به 
عوارض نوشــیدن آبمیوه براى مبتالیان به دیابت 
تصریح کرد: مبتالیان به دیابت نباید آبمیوه بنوشند؛ 
چراکه افزایش میزان غلظت فروکتوز یا قند میوه در 
آنها مى تواند روى قند خونشان تأثیر بگذارد. هندوانه 
حاوى لیکوپن اســت و لیکوپن ماده اى است که به 
عنوان آنتى اکسیدان شناخته شده است و مى تواند 
در تقویت سیستم ایمنى بدن نقش داشته باشد؛ به 

همین علت اهمیت بسیار ویژه اى دارد.
جوزدانــى تأکید کرد: هندوانه بــه تأمین آب مورد 
نیاز بدن کمک مى کند که براى حفظ ظاهر سالم و 
شاداب پوست و مو ضرورى است و مى تواند خستگى 

را کاهش دهد.
این متخصص تغذیه و رژیــم درمانى با بیان اینکه 
لیکوپن موجود در هندوانه براى درمان بیمارى هاى 
گوناگون مؤثر اســت، تأکید کرد: لیکوپن موجود 
در هندوانه به علت خواص آنتى اکسیدانى فراوان 
در درمان ســرطان هاى مختلف مؤثر است. طبق 
تحقیقات علمى مصرف این میــوه در مبتالیان به 
مشــکالت قلبى_ عروقى باعث تسریع در درمان 

آنها خواهد شد.
 جوزدانى تصریح کرد: مصرف برخى مواد غذایى یا 
خوراکى مانند چاى، هندوانه و... براى افراد بد خواب 
 ،C در ساعات آخر شــب توصیه نمى شود. ویتامین
هندوانه مى تواند به مبارزه با رادیکال هاى آزاد که 
از عوامل شکل گیرى سرطان هستند و نابودى آنها 
کمک کند. چندین مطالعه نشان داده اند که مصرف 
لیکوپن با کاهش خطر سرطان پروستات در ارتباط 

بوده است.
این متخصص تغذیــه و رژیم درمانــى در پایان 
یــادآورى کــرد: هندوانــه سرشــار از ترکیباتى 
ماننــد ال ســیترولین، ال ارژینیــن، لیکوپــن و 
ســایر ریز مغذى هاســت و تا حد بســیار زیادى 
باعث کاهش فشــار خون، فاکتورهــاى التهابى و 
کاهش خطر بیمارى هاى قلبــى_ عروقى خواهد 

شد.

کمبود آب بدنتان را 
با هندوانه رفع کنید

یک اپیدمیولوژیست گفت: احتمال انتقال ویروس کرونا 
از فرد مبتال، با عطسه و ســرفه در صورت تماس با آب 

وجود دارد.
محمدرضا محبوبفر، با بیان اینکه ویروس کرونا از آب 
آلوده منتقل مى شود، اظهار کرد: بازگشایى استخرها و 
شنا در برکه ها، رودخانه ها و دریاها در شرایط حاضر مجاز 
نیست و این مکان ها همچنان باید تابع ممنوعیت ها و 
محدودیت هاى اعمال شده براى مبارزه با بیمارى کرونا 

باشند. او ادامه داد: آب، راه انتقال عمده و اصلى ویروس 
کرونا نیست اما نتایج تحقیقات نشــان داده است که 
ویروس کرونا در مدفوع و ادرار بیمــاران وجود دارد و 

مى تواند آب را آلوده کند.
محبوب فر گفت: راه اصلى انتقال ویروس ریز قطراتى 
است که هنگام عطسه، سرفه و یا حرف زدن از دهان 
افراد منتقل مى شــود. همچنین 50 درصــد بیماران 
کرونایى عوارض گوارشى را تجربه مى کنند، بنابراین 

ویروس مى تواند از طریق روده دفع شود.
او  گفت: احتمال انتقال ویروس از فرد مبتال، با عطسه و 

سرفه در صورت تماس با آب وجود دارد.
این اپیدمیولوژیســت در پایان بیان کرد: در استخرها 
باید به خصوص مسئله تهویه هوا و ضد عفونى کردن 
سطوح توجه کرد و البته مانند هر جاى دیگرى که تجمع 
افراد در آن رخ مى دهد، فاصله گیرى جسمى افراد باید 

رعایت شود.

حتمًا دیده اید که برخى افــراد در هنگام عصبانیت و 
یا استرس خیلى سریع و زیاد غذا مى خورند و برخى 
دیگر در شرایط عادى، عادت به تندخورى دارند. این 
درحالى است که غذا خوردن یکى از لذت هاى زندگى 
اســت که برخى افراد این لذت را با تندخورى از بین 
مى برند و عالوه براین، ســالمتى خــود را به خطر 
مى اندازند. در ادامه به بیمارى هایى که در اثر سریع 

غذا خوردن به سراغتان مى آید، مى پردازیم: 

رفالکس اسید معده
سریع غذا خوردن مى تواند خطر رفالکس اسید معده 
را افزایش دهد زیرا دستگاه گوارش مسئولیت تجزیه 
غذا براى جذب مواد مغذى ضرورى از آنها را بر عهده 
دارد؛ بنابراین هنگامى که میزان غذاى مصرفى بیش 
از گنجایش دستگاه گوارش باشــد، منجر به نفخ و 
رفالکس اسید معده مى شــود. رفالکس اسید معده 
باعث مى شود دچار احساس سوزش در سینه، گلودرد 

و مشکل بلع شوید.

دیابت
یک مطالعه در لیتوانى در ســال 2012 نشان داد که 
دیابت مى تواند نتیجه سریع غذا خوردن باشد. دکتر 
یاماجى مى گوید: «افراد در اثر ســریع غذا خوردن 
احساس سیرى نکرده و پرخورى مى کنند. از آنجایى 
که پرخورى باعث افزایش وزن و چاقى مى شود، این 
مسئله باعث نوسان گلوکز شده و مى تواند منجر به 
مقاومت در برابر انسولین شــود»؛ مقاومت در برابر 
انسولین شرایطى اســت که سلول هاى بدن به طور 
مؤثر به هورمون انسولین پاسخ نمى دهند، که این امر 

مى تواند باعث دیابت نوع2 شود.

سندرم متابولیک
مقاومت در برابر انســولین ارتباط نزدیکى با سندرم 
متابولیــک دارد. این بیمارى خطر ابتــال به دیابت، 
بیمارى هاى قلبى و ســکته را نیز افزایش مى دهد. 
همچنین سریع غذا خوردن مى تواند افراد را مستعد 
چربى دورکمر و سطح پایین کلسترول خوب خون یا 

HDL کند که این دو مورد از عوامل خطرزاى ایجاد 

سندرم متابولیک هستند.

چاقى
مطالعات نشان داده که ســریع غذا خوردن منجر به 
کاهش رضایتمندى و افزایش وزن در افراد مى شود. 
در واقع، باعجله غذا خوردن به خودى خود استرس زا 
بوده و باعث مى شود قبل از اینکه سیگنال هاى سیرى 
به مغز برسد، فرد بیش از اندازه غذا بخورد و در نتیجه 

خطر چاقى را به میزان قابل توجهى افزایش دهد.

چگونه آهسته غذا بخوریم؟
با عجله غذا خوردن عادتى است که ترك آن نیاز به 
تالش آگاهانه دارد. راهکارهاى زیر مى تواند به شما 
براى ایجاد یک عادت جدید در آهســته غذا خوردن 

کمک کند:
- براى غذا خوردن حداقل 20 دقیقه وقت بگذارید و 
وعده هاى غذایى را در اولویت برنامه خود قرار دهید. 
این کار کمک مى کند تا ارگانیسم بدن بعد از دریافت 
انرژى الزم از غذایى که مى خورید، به مغز سیگنال 

سیرى دهد.
- تمام حواس خود را صرف غذا خوردن کنید. هنگام 
شروع به غذا خوردن چند لحظه تمرکز کنید تا متوجه 
عطر، طعم و مزه غذا شــوید و پــس از ادامه غذا، به 
این موارد توجه نکنید زیرا ممکن است عطر و طعم 
خوب غذا ناخودآگاه شــما را مجبور به تندخورى و 

پرخورى کند.
- غذا را زیــاد بجوید زیرا خوب جویــدن غذا باعث 
هضم آســان تر مواد غذایى و افزایــش جذب مواد 

مغذى مى شود.
- ســعى کنید با دیگران غذا بخوریــد و یا اگر تنها 
هســتید، هنگام غذا خوردن فیلم تماشــا کنید؛ به 
گونه اى که مدت غــذا خوردن را با تماشــاى فیلم 

تنظیم کنید.
آهسته غذا خوردن عالوه بر مزایاى جسمانى که براى 
شما به ارمغان مى آورد، شاید مهم ترین مزیتش این 

باشد که از صرف غذا لذت بیشترى را خواهید برد.

باعجله غذا خوردن باعث چه بیمارى هایى مى شود؟

ور ر و ى ر ش
 از خورشید کمتر است؛ با این 

ت زمان قرار گرفتن در 
ن صفحه نمایش ها 
نى مــدت نگران

ست.
 آبى قابل مشاهده 

 قرنیه و عدسى عبور
 و به شبکیه مى رسد که 

ر و پ ن ر و پور رز م ر
ایران نیز با اشاره به وقوع سونامى نزدیک بینى در دنیا گفت: 
بر اساس مطالعاتى که در سراسر کشور انجام شده عیوب 
انکسارى عمده ترین دلیل اختالل بینایى، کاهش بینایى 
و نابینایى در کشور اســت و این مسئله سبب کاهش 
معلولیت هاى ناشى از مشکالت بینایى مى شود. امروزه

سونامى نزدیک بینى در دنیا از جمله ایران در حال رخ 
دادن است که استفاده از صفحه دیجیتال در سنین 
رشد از عمده دالیل آن به شمار مى رود و در 

ش ر ر نو ر م و ر
قرار داشته باشد. افراد باید براى مانیتور خود نور مناسب و
دلخواهشان را انتخاب کنند؛ هرچه شفافیت و کیفیت تصویر
بهتر باشد، فرد راحت تر خواهد بود.  در ضمن نوشیدن مایعات
فراوان براى پیشگیرى از خشکى چشم هم توصیه مى شود
همچنین گاهى به افرادى که پیش زمینه خشــکى چشم
دارند، توصیه مى شود هنگام کار با رایانه از قطره هاى اشک
مصنوعىاستفاده کنند تا خشــکى چشمانشانبه حداقل

 برسد.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات گفــت: بیمارى کووید- 19 در 
کسانى که دخانیات مصرف مى کنند شدت بیشترى دارد و در صورت 
بازگشایى قهوه خانه ها و عدم رعایت پروتکل هاى بهداشتى با خطر 
موج جدید کرونا در مصرف کنندگان مواد دخانى رو به رو مى شویم.

محمدرضا مسجدى با تأکید بر اینکه دخانیات مى تواند براى کسانى 
که در معرض خطر ابتال به ویروس کرونا هســتند،  مشکل آفرین 
باشد، گفت: مطالعات نشان داده است که مصرف کنندگان کاال هاى 
دخانى در صورت ابتال به بیمارى کووید-19، شــدت بیشــترى 

از بیمارى را تجربه خواهند کرد و احتمال بســترى شدن آنها در 
آى سى یو هم افزایش مى یابد.

وى افزود: اگر قرار باشد در رستوران ها و قهوه خانه ها بازگشایى هایى 
صورت گیرد و مراقبت هاى بهداشتى انجام نشود، فکر مى کنم با 
موج جدید در گروهى مواجه هستیم که دخانیات مصرف مى کنند. 
توصیه ما به افراد به ویژه قشر جوان آن است که از مصرف دخانیات 
و قلیان به شکل گروهى پرهیز کنند؛ کرونا باکسى تعارف ندارد و به 

راحتى منتقل خواهد شد. 

قربانیان 
موج جدید 
کرونا

آب استخر، ویروس کرونا را منتقل مى کند
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شهردار زرین شهر در نشست خبرى با اصحاب رسانه نوید افتتاح 
پروژه هاى مهم زرین شهر را در خرداد ماه داد.

شهردار زرین شهر گفت: برنامه ریزى کردیم در پایان خردادماه 
با حضور مقام هاى استانى و کشــورى و احتماًال با حضور معاون 
عمرانى وزیر کشور چند پروژه را با مجموع 294 میلیارد ریال در 
زرین شهر افتتاح کنیم. پروژه هایى که روند اشتغال و توسعه را در 
این شهر بهبود خواهند بخشید و مردم زرین شهر سال ها منتظر 

بهره بردارى از آنها بوده اند.
وى در ارتباط با این پروژه ها توضیح داد: ســه ابَر پروژه در شهر 
زرین شهر وجود دارد که اجراى آنها ســال ها پیش شروع شده 
اما به بهره بردارى نرســیده بود. شــهرك حمل و نقل یکى از 
این پروژه ها بود که احداث آن 12 ســال پیش شــروع شــد و 
مدتى متوقف مانــد و ما بحث هاى متفاوتــى را روى این پروژه 
داشــتیم که با حمایت شوراى شــهر و حمایت نماینده مجلس 
وقت، دســتگاه قضا و فرماندارى، این پروژه را توانســتیم احیا 

بکنیم.
شــهردار زرین شــهر ادامه داد: این پروژه به ارزش روز، یکصد 
میلیارد تومان است که سرمایه گذارى در آن توسط شهردارى و 
بخش خصوصى انجام شده است به طورى که 20 درصد سرمایه 
آن را بخش خصوصى و 80 درصد را شهردارى تأمین کرده اند و 
خوشبختانه با پیگیرى هاى صورت گرفته بیش از 20 شرکت حمل 
و نقلى به صورت کانکس در محل انجام این پروژه مستقر شدند.

وى افزود: اتفاق خوبى که افتاده این است که در سه هفته گذشته 
اولین اعالم بار توسط شرکت هاى حمل و نقل صورت گرفت و 
ســالن اعالم بار راه اندازى شــد که نتایج متفاوتى درپى خواهد 

داشت.
محمدى با اشاره به راه اندازى این مجموعه گفت: قسمت زیادى 
از ترددها و ترافیک شــهرك امیرکبیر اصفهان کاسته شده و به 
این شهرك منتقل خواهد شد. به عنوان نمونه 700 بار در روز که 
مرتبط با ذوب آهن بوده و 200 بار که مربوط به فوالد صبا است به 

این مکان منتقل خواهد شد.
وى افزود: در هفته اول شروع کار این مجموعه، 1400 بارنامه در 
شهرك زرین شهر صادر شد که اتفاق خوبى براى مردم شهر بوده 
است. ما از قبض پارکینگ ورود این 1400 خودرو تا سایر موضوعات 
مثل اجاره محل سوپرمارکت تا سالن غذاخورى و باجه هاى بانکى 

این شهرك به نفع مردم شهر درآمدزایى مى کنیم.
شــهردار زرین شــهر این پروژه را یــک پروژه پویا دانســت و 
گفت: به مرور با ساخت و ســازهایى که در آن اتفاق مى افتد، با 
ساختمان سازى و ساخت انبارها به زودى یک بازار خوب خدمات 
حمل و نقلى در این منطقه خواهیم داشت که سهم قابل توجهى 

در اشتغال منطقه ایفا مى کند.
محمدى ادامــه داد: دو پروژه مشــارکتى جدید دیگــر از جمله 
راه اندازى مرکز معاینه فنى ماشین هاى سنگین و همچنین بازار 

آهن در کنار این شهرك به زودى آگهى خواهد شد.
وى با اشــاره به اینکه ریل راه آهن در کنار این شــهرك تولید 
مى شود و کنار گذر غرب ایران از کنار این شهرك عبور مى کند 
گفت: پیشــنهاد احداث یک بارانداز تبدیل بار ریلى به جاده اى و 
بالعکس در زرین شهر داده شده که در حال حاضر در حال گفتگو 

با سرمایه گذاران براى تحقق این امر هستیم.
شــهردار زرین شهر، شهرك مشــاغل شــهرى را یکى دیگر از 
ابر پروژه ها دانســت و توضیــح داد: این پروژه در مســاحت 67 
هکتار پیش بینى شــده که در فاز اول 45 هکتــار اراضى به مردم 
واگذار شــده بود. 874 واحد صنفى از مشــاغل مزاحم شهر مثل 
تراشــکارى ها، آهنگرى ها، نجارى ها که طى سال هاى گذشته 
زمین دریافت کرده بودند با فعالیت صورت گرفته و احداث مسیرها 
و انتقال آب و برق، شبکه آب شرب، فیبر نورى مخابرات انجام شده 
و با تالش و سرمایه گذارى شهردارى تا پایان ماه قابل بهره بردارى 
خواهد بود و فضایى براى انتقال کارگاه هاى مزاحم شهر و همچنین 

اشتغال جدید فراهم مى آورد.
محمدى تصریح کــرد: این دو پروژه براى مردم شــهر خیلى با 
اهمیت بود که با حمایت شوراى شهر و تالش پرسنل شهردارى 
و رسانه ها این دو پروژه را به انجام رسانده و به مردم زرین شهر 

تقدیم خواهیم کرد.
وى یکى دیگر از پروژه ها را پــروژه میدان پردیس عنوان کرد و 
ادامه داد: این پروژه از لحاظ موقعیتى بسیار براى شهر پر اهمیت 
است چرا که از یک سو ارتباط ما را با کنارگذر غرب استان و بلوار 
خلیج فارس برقرار مى کند، از یک طرف کمربندى شــمال شهر 
زرین شهر به این میدان مرتبط مى شود، جاده دسترسى گلستان 
زهرا(س) که روزهاى پنج شــنبه و جمعه خیلى پر ترافیک بود و 
یک نقطه حادثه خیز بود را برطرف مى کند و همچنین دسترسى 
به منطقه زیرآب ما را تسهیل مى کند. این میدان، میدانى مسطح 
است که با اعتبارى بالغ بر 4/6 میلیارد تومان آماده بهره بردارى 

است.

به گفته شهردار زرین شهر، پارك محله اى اندیشه با اعتبار 650 
میلیون تومان، ایجــاد میدان مرکزى قلعه قاســم با اعتبار یک 
میلیارد تومان، احداث پــارك محله اى در این محله، پروژه هاى 
بازآفرینى محیط هاى شهرى و پروژه پیست دوچرخه سوارى در 
پارك ساحلى، از دیگر پروژه هاى شهردارى زرین شهر است که 

به زودى افتتاح خواهد شد.

دغدغه جدى شهردارى ها
میثم محمدى با اشــاره به آغاز زمان حضورش در آذر ماه 96 در 
شهردارى زرین شــهرگفت: تالش کردیم بر اساس درآمدها و 
هزینه ها و همچنین تعریف درآمدهاى پایدار، بودجه شهردارى 

را تعریف کنیم.
وى پر چالــش ترین دغدغــه در شــهردارى هــا را بودجه و 
هزینه هاى شــهردارى عنوان کــرد و افــزود: از تأمین حقوق 
پرســنلى گرفته تا هزینه هاى خدمات شــهرى و فضاى ســبز 
نیازمنــد تأمین بودجه اســت و در کنــار این امر، بایــد بودجه 
به گونه اى باشد که پروژه هاى عمرانى هم در نظر گرفته شود چرا 

که باید شهر را پویا نگه داریم. 

اتفاق بى نظیر در سال هاى 97 و 98
محمدى با اشــاره به بودجه ســال 97 گفت: 40 میلیارد تومان 
پیش بینــى کردیم که این بودجه در پایان ســال بــا 15 درصد 
افزایش نسبت به بودجه مصوب، حدود 115 درصد تحقق یافت 
که این موضوع در مشــابه خودش با توجه به درآمدهایى که در 

شهردارى ها بود تقریبًا در استان اصفهان بى نظیر بود.
شهردار زرین شــهر با بیان اینکه در ســال 96 در شهردارى 39 
درصد کاهش بودجه داشــتیم تصریح کرد: رشد بودجه در سال 
97 را در سال 98 هم حفظ کردیم و بودجه 45 میلیاردى در سال 
گذشــته، به میزان 51 میلیارد و 800 میلیون تومان تحقق پیدا 
کرد که 15 درصد افزایش نسبت به 100 درصد پیش بینى ما بود 
تا بتوانیم قســمتى از دیون و بدهى هاى شهردارى که عدد قابل 
توجهى بود را پرداخت کنیم و حقوق و مزایاى پرســنل را به روز 

نگه داریم.

منابع بودجه 98
محمدى درباره منابع تحقق بودجه ســال 98 خاطرنشان کرد: از 
این مبلغ بیش از 11/5 میلیارد تومان ارزش افزوده بود که توسط 
سازمان هاى مالیاتى به حساب شهردارى واریز شد که نسبت به 

سال قبل رشد داشت.
شهردار زرین شهر علت این رشد را موضوعات تورمى دانست و 
اضافه کرد: همچنین تغییر در مدیریت سازمان مالیاتى استان اتفاق 
افتاد و روند را به صورت کلى بهبود داد و درآمدهاى ما از این محل 

نیز به صورت منظم محقق شد.
محمدى افزود: 9 میلیارد تومان نیز از درآمــد آالیندگى بود که 
سهم شهردارى زرین شهر از ذوب آهن و فوالدمبارکه است که به 
حساب شهردارى واریز مى شود و همچنین 31/2 میلیارد تومان 

در آمدهاى خود کوششــى بوده که از منابع پایدار و منابع محلى 
محقق شده است.

شــهردار زرین شــهر در همین راســتا توضیح داد: سهم ارزش 
افزوده در بودجه سال گذشته، 22 درصد، آالیندگى 17 درصد و 
خوشبختانه سهم درآمدهاى خود کوششى ما 60 درصد از بودجه 

را پوشش داده است.
وى با اشاره به اینکه از این بودجه 32/2 میلیارد معادل 62 درصد 
سهم هزینه هاى عمرانى شهر بوده و 19/5 میلیارد تومان هم که 
معادل 38 درصد بودجه بوده سهم هزینه هاى جارى شهردارى 
بوده است، خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این بود که در سال 98 
از بودجه محقق شده بیش از 9 میلیارد را صرف پرداخت دیون و 
بدهى هاى سال هاى قبل کردیم به طورى که سهم قابل توجهى 
از بدهى هاى گذشته پرداخت شده و سعى مى کنیم این عدد را به 
جایى برســانیم که با کمترین بدهى بتوانیم شوراى دوره پنجم و 

مدیریت شهرى را به پایان برسانیم.

کمک مجلس به درآمد شهردارى
شهردار زرین شهر در خصوص درآمدهاى پایدار گفت: در حوزه 
نوسازى و بهاى خدمات که از بهترین درآمدهاى پایدار شهردارى 
است تالش هاى خوبى صورت گرفت و الیحه اخیر مجلس هم 
درصد این درآمد را افزایش داد هرچند ایــن قانون هنوز ابالغ و 
اجرایى نشده ولى ما به عنوان یک درآمد خوب و پایدار به آن نگاه 

کردیم اگرچه سهم کوچکى را در آمدهاى شهرى دارد.

اعتماد مردم به شهردارى
محمدى در همین راســتا ادامه داد: به نظر مى رسد این عوارض 
نوسازى به نوعى مشارکت مردم در اداره شهر و حس شهرنشینى 
را در مردم باال مى برد و باعث مى شــود آنها در نگهدارى و اداره 
شهر خود مشارکت کنند و سال گذشته 1/4 میلیارد تومان درآمدى 

بوده که از این محل محقق شده است.
وى با اشاره به مشارکت مردم زرین شــهر در پرداخت عوارض 
در سال 96 گفت: این میزان 32 درصد بود که در سال 97 به 57 
درصد و در سال 98 به 60 درصد مشارکت رسید که این مشارکت 
تعدادى است و امســال 19 هزار فیش نوسازى صادر کردیم که 
حدود 12 هزار عدد از این قبوض به شهردارى برگشت داده شده و 
این نشان از مشارکت خوب شهروندان در نگهدارى و اداره شهر 
است و نشان دهنده اعتماد مردم زرین شهر به مجموعه مدیریت 

شهرى است.
شهردار زرین شهر با اشاره به اینکه سعى کردیم کمترین میزان 
فروش زمین را در سال گذشته داشته باشیم افزود: در بودجه 9/5 
میلیارد تومان بحث فروش زمین به عنوان یک سرمایه را در اختیار 
داشــتیم، ولى به عنوان یک دارایى ثابت به آن نگاه کردیم و دو 
میلیارد تومان در این موضوع صرفه جویى کردیم و 7/5 میلیارد را 
از این قسمت محقق کردیم و این دو میلیارد از محل اجاره بهاى 
اماکن شهردارى به ارگان ها و مردم تأمین کردیم، اماکنى که تا 
پیش از این راکد بوده و یا به صــورت رایگان در اختیار نهادهاى 

مختلف قرار داده شده بود.

بودجه شهردارى زرین شهر در سال 99
محمدى تصریح کرد: بودجه سال 99 را 51 میلیارد تومان پیش 
بینى کردیم که 19/5 میلیارد تومــان هزینه هاى جارى و 31/5 
میلیارد تومان به هزینه هاى عمرانى شهردارى اختصاص خواهد 

داشت. 
وى ادامه داد: از درآمدها هشت میلیارد تومان را از آالیندگى، 12 
میلیارد تومان ارزش افزوده، ده میلیارد تومان فروش زمین و سایر 
درآمدها که در حوزه شهرسازى، پروانه و دیگر منابع درآمدى است 
را معادل 21 میلیارد تومان پیش بینى کرده ایم که امیدواریم این 
پیش بینى هم محقق شــود، هر چند مى دانیم امسال با توجه به 

شیوع کرونا سال سختى را پیش رو خواهیم داشت. 

استراتژى هاى شهردارى زرین شهر
شــهردار زرین شــهر با بیان اینکه طــى دو ســال و نیمى که در 
شهردارى زرین شهر فعالیت شده چند موضوع به عنوان استراتژى 
شــهردارى مد نظر قرار گرفته اســت توضیــح داد: توجه جدى 
به برنامه ریزى شــهرى و توســعه راهبردى زرین شــهر تعریف 
پروژه هاى توسعه محور و با توجه به محدودیت هایى که زرین شهر 
از لحاظ فضایى دارد و از شــمال به ذوب آهن محدود است از غرب 
به چمگردان، از جنوب به رودخانه زاینده رود و اراضى کشــاورزى 
و تنها مسیر توسعه شــرق این شهرســتان بوده که سعى کردیم 

پروژه هاى توسعه محور شهر در این محدوده اتفاق بیافتد.
محمدى در همین راســتا ادامه داد: احیــاى تپش نبض زندگى 
در فعالیت هــاى عمرانى نکته حایز اهمیت دیگر ما در توســعه 
شهرى بوده است. پروژه هایى که تعریف شده محله محور بوده و 
پروژه ها به صورت عادالنه در محله ها توزیع مى شود و نواقص 
و محدودیت هاى محالت شناســایى و مرتفع مى شود که مردم 

خدمت رسانى شهردارى را در زندگى خود حس کنند.

توجه به مسائل فرهنگى
وى با اشــاره به اینکه در این مدت توجه ویژه اى به فعالیت هاى 
فرهنگى و اجتماعى شــده است، گفت: این تشــنگى در مردم 
زرین شهر دیده شد، در این حوزه ها خیلى کمتر کار شده بود. همه 
مى دانیم دولت در این حوزه بسیار محدود عمل مى کند و بیشتر 

نقش نظاره گر و بازرس را در فعالیت هاى فرهنگى دارد.
محمدى ادامه داد: اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى بیشتر یک 
کنترل گر و نظاره گر بوده و اگر کارى در حوزه اجتماعى و فرهنگى 
انجام مى شود یا NGO ها هستند یا شهردارى ها که در این حوزه 

فعالیت مى کنند.
شهردار زرین شــهر افزود: ما در اعیاد و مناسبت ها سعى کردیم 
فعالیت هاى فرهنگى برگزار شــود. در دوران کرونا نیز از فضاى 
مجازى بــه خوبى و به صــورت حداکثرى بــراى فعالیت هاى 
فرهنگى اســتفاده کردیم و یک شب شــعر را با همکارى یکى 
از انجمن هاى ادبى شــهر با 350 بازدیدکننــده برگزار کردیم 

که یک شب شــعر کامل از نظر شعر و موســیقى و با بیشترین 
شرکت کننده در فضاى مجازى بود.

محمدى خبر داد: در جلسه اى که با مدیر کانون پرورش فکرى 
کودکان و نوجوانان داشــتیم با توجه بــه تعطیلى کالس هاى 
آموزشــى برآن شــدیم که یک اتومبیل با همکارى شهردارى 
زرین شهر در محالت حاضر شود و نشاط اجتماعى و برنامه هاى 
آموزشى و محتواهاى فرهنگى را از این طریق در اختیار کودکان 

و نوجوانان قرار دهیم.

رویکرد مهم شهردارى
شهردار زرین شــهر  با بیان اینکه در حوزه افزایش درآمد پایدار 
شهرى و گردشگرى یکى از رویکردهاى ما بوده است عنوان کرد: 
ما حرکت نوینى را در جهت بهبود خدمات شهرى به شهروندان 
آغاز کرده ایم. در حوزه فضاى ســبز به ســمت آبیــارى نوین 
رفته ایم. بیش از 25 هکتار از آبیارى ســطح شــهر را به صورت 

قطره اى انجام مى دهیم. 
محمدى ادامه داد: با توجه به خشکسالى در سال 97 ما به سمت 
حذف چمن حرکــت کردیم و به جــاى آن از گونه هاى کم آب 
استفاده کردیم. بوته هاى گل رز و نسترن کاشتیم که هم زیبایى 
دارد و هم کم آب است و نیروى انسانى که به منظور آبیارى چمن 
از آنها استفاده مى شد را در حوزه هاى دیگر استفاده کردیم و از این 

طریق به کنترل هزینه هاى جارى نیز کمک کردیم.

استفاده از نیروهاى متخصص
وى با اشاره به منابع انسانى گفت: در موضوع توسعه منابع انسانى و 
ارتقاى کیفیت ساختار شهردارى در راستاى خدمت رسانى مطلوب 
به شهروندان هم خوشبختانه خوب عمل کردیم. در این حوزه با 
استفاده از نیروهاى متخصص و با تجربه، سعى کردیم چیدمان 

صحیح و درستى از نیروهاى انسانى را داشته باشیم.
■■■

در ادامه این نشست، رئیس شوراى اســالمى زرین شهر با بیان 
اینکه مردم، خیرین و نهادهاى خدمت رسان همچون شهردارى 
با شیوع ویروس کرونا با نگاهى جهادى به میدان آمدند تا بحران 
کرونا تبدیل به یک فاجعه نشــود، گفت: شــهردارى و شوراى 
اسالمى زرین شهر از روزهاى نخست شــیوع ویروس کرونا در 
کشور نگاه ویژه اى به تهیه و تدوین برنامه اى مدون و تأثیرگذار 
جهت مقابله با این ویروس داشته است تا آرامش، امنیت و سالمت 

شهروندان با خطر مواجه نشود.
حجت االســالم مجید ســبکتکین با تشــکر از عملکرد خوب 
شهردارى در اتمام پروژه هاى نیمه تمام ادامه داد: خواست ما از 
شهردارى تعیین تکلیف پارك سوار و همچنین بحث پیگیرى و 

سامان دهى 23 هکتار زمین هاى غرب دانشگاه پیام نور است.
وى با اشــاره به وجود دو ترمینال در این شهرستان افزود: درباره 
لزوم اهمیت احداث یک ترمینال جدید باید براى مردم بیشــتر 
توضیح داده شود و خبرنگاران شهرســتان بیشتر اطالعات این 

پروژه را انعکاس بدهند تا براى مردم رفع ابهام شود. 

میثم محمدى، شهردار زرین شهر در نشست خبرى با خبرنگاران با ذکر جزئیات تشریح کرد

افتتاح پروژه هاى مهم شهردارى زرین شهر در خرداد ماه
محیا حمزه


