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خودسرانه به ژلوفن لب نزنید10 درصد بیابان ها متعلق به اصفهان استرضا عطاران درباره «آخر خط» چه گفت؟خاموشى برنامه ریزى شده خواهیم داشت؟ آخرین رقیب تدارکاتى سپاهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با خوردن شکالت  
بیمارى را از خود 

دور کنید

کشف  300 قبضه سالح در اصفهان طى 40 روز
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5 میلیون بگیر، فحش 
بنویس!

بازگشت کیف 3 هزار 
فرانکى به صاحبش 

ریل ملى تولید 
ذوب آهن در 

بورس کاال پذیرش شد

5
هشدارها 

درخواست ها 
و نگرانى هاى 

استاندار

امروزه شکالت به عنوان یک محصول غذایى 
محبوب به حساب مى آید که میلیون ها نفر 

ازخوردن آن لذت مى برند و روز به روز به لطف طعم 
منحصر به فردش طرفداران بیشترى پیدا مى کند.

شکالت حاوى مقادیر باالى...

اســتاندار اصفهان با اشــاره به حضــور مردم 
اســتان هاى گرمســیرى که در پیک هاى دوم 
کرونا به سر مى برند در اصفهان، گفت: به شدت 

نگران افزایش پیک کرونا در اصفهان هستیم.
عباس رضایى روز گذشته (یکشنبه، 25 خرداد) 
در یکصد و بیست و ششمین  جلسه علنى شوراى 

4شهر اصفهان، خواستار...

محمد على کشاورز، هنرمند اصفهانى سینما، تلویزیون محمد على کشاورز، هنرمند اصفهانى سینما، تلویزیون 
و تئاتر ایران  دیروز درگذشتو تئاتر ایران  دیروز درگذشت

4

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به برخورد 550 واحد گشتى پلیس با مجرمان خبر داد

روایت هادى کاظمى 
از ماجراى عکاس شدنش

با این اخراج دوباره متولد شدم
روزهاى دورى على دایى از فوتبال و نیمکت مربیگرى به سیزدهمین ماه خود 
رسیده است و یک اتفاق عجیب را گواهى مى دهد. در تمام این ماه ها او به عنوان 
یکى از مربیان سرشناس فوتبال ایران دور از نیمکت هاى لیگ برتر بوده و جاى 
خالى او در فوتبال ایران بیش از گذشته خالى است. او در یکى از معدود جاهایى 
که ظاهر شده برنامه «کالسیکو» عادل فردوسى پور بود که دایى در آن با پژمان 

جمشیدى مصاحبه کرد و ...
3

 
7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پذیرش مبتالیان 
به کرونا 

در تمام بیمارستان هاى 
اصفهان

«آى کیو» ایرانى ها کم شده چون بچه کم دارند!
رابطه ازدواج و کم شدن ضریب هوشى از نگاه یک نماینده مجلس
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اگر صالح مى دانى اگر صالح مى دانى 
برگرد به تیمتبرگرد به تیمت

شرکت پاالیش نفت اصفهان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را بر اساس شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید.

1- مشخصات مناقصه:
1-1 موضوع: عملیات تخریب آســفالت، گودبردارى، خاکبردارى، خاکریزى و تعمیــرات روزمره جزئى و کلى 
ساختمانى و انجام کارهاى فلزى در سطح شرکت پاالیش نفت اصفهان، شهرك شهید محمد منتظرى و تأسیسات 

آبرسانى درچه
2-1 محل انجام خدمات: شرکت پاالیش نفت اصفهان/آبرسانى درچه/شهرك شهید محمد منتظرى

3-1 مبلغ برآورد تخمینى کارفرما: 50/000/000/000 (پنجاه میلیارد) ریال
4-1 مدت انجام کار: 365 روز

5-1 سپرده شــرکت در مناقصه به مبلغ تقریبى 559/040/000 (پانصد و پنجاه و نه میلیون و چهل هزار) ریال و 
تضمین انجام تعهدات به میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادى

2- شرایط متقاضى: 
1-2 دارا بودن گواهینامه معتبر در رشته ساختمان و ابنیه یا راه و ترابرى با رتبه حداقل پنج از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزى کشور
2-2 داشتن سوابق کارى معتبر و مفید در زمینه موردنظر در 5 سال گذشته.

3-2 داشتن کد اقتصادى و شناسه ملى
4-2 داشــتن سیســتم مدیریــت HSE (داشــتن گواهینامه هــاى ISO -14001 محیــط زیســت و

(HSE ایمنى و بهداشت و یا گواهینامه سیستم مدیریت OHSAS -18001 
5-2 کسب حداقل شصت امتیاز در ارزیابى کیفى و حداقل امتیاز هر یک از عوامل ارزیابى کیفى.

6-2 داشتن گواهى صالحیت ایمنى از اداره تعاون،  کار و رفاه اجتماعى
7-2 پیمانکاران داراى طرح طبقه بندى مشاغل در اولویت مى باشند.

3- نحوه درخواست شرکت در مناقصه
1-3 از کلیه شرکت هاى واجد شرایط که داراى صالحیت الزم و آمادگى انجام کارهاى مذکور مى باشند، دعوت به 
عمل مى آید ضمن ارسال نامه اعالم آمادگى جهت حضور در مناقصه فوق الذکر از طریق دورنگار 33964871- 
031، به سایت شرکت پاالیش نفت اصفهان به آدرس www.eorc.ir مراجعه و در قسمت مزایده و مناقصه نسبت 
به دریافت پرسشنامه شرایط پذیرش پیمانکاران و مشاوران (اشــخاص حقوقى) اقدام نموده و پس از تکمیل، 
پرسشنامه موصوف را به همراه مدارك مندرج در پرسشنامه حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از نشر آگهى به شرکت 
پاالیش نفت اصفهان واقع در کیلومتر 5 جاده اصفهان- تهران، ساختمان مرکزى دوم، اتاق 218. کمیته بررسى 

منابع پیمانکارى و اسناد ارسال فرمایند.
2-3 شــرکت هایى که نزد کمیته مذکور داراى پرونده مى باشند، مى توانند جهت ارســال رزومه جدید یا به 
روزرسانى پرونده با شــماره تلفن هاى 33964325 و 33964329 و در صورت عدم پاسخگویى با شماره تلفن

 33964326- 031 تماس حاصل فرمایند. بدیهى اســت در صورت عدم به روزرسانى به موقع و یا کامل نبودن 
پرونده، هیچگونه مسئولیتى متوجه این کمیته نبوده و صرفاً بر اساس مستندات واصله اقدام خواهد شد.

3-3 اسناد و مدارك ارائه شده توسط متقاضى در رابطه با تکمیل پرسشنامه قابل عودت نمى باشد.

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه 
عمومى یک مرحله اى شماره 99/10/م

روابط عمومى شرکت پاالیش نفت اصفهان
،(ISO - 14001) زیست محیطى ،(ISO-9001,ISO/TS29001) داراى گواهینامه بین المللى سیستم هاى مدیریت کیفیت

(OHSAS - 18001) ایمنى و بهداشت حرفه اى 
کدپستى: 8335113115 صندوق پستى 81465-415   اصفهان- کیلومتر 5 جاده تهران 

تلفن: 8- 36686041 (031) نمابر: 366152836 (031)- 36686962 (031)
Email:info@eorc.ir                             Website:www.eorc.ir 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روزشنبه به تاریخ  99/04/07
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/04/08

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW. abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031

(داخلی 395 )

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

چاپ اول

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 99/3/26

مبلغ تضمین (ریال )برآورد(ریال )محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

احداث بند خاکى و عبور لوله خط انتقال فاضالب محله 99-2-37
4,942,917,248239,000,000جارىبهجت آبادشهر زاینده رود منطقه-لنجان (با ارزیابى کیفى)

احداث بند خاکى و عبور لوله فاضالب  در شهرهاى مبارکه و 99-2-38
4,724,208,557232,000,000جارىدیزیچه و زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابى کیفى)

ع

4

ى

فطعم
کند.

2

بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان در نظردارد تعداد 10قطعه پالك تجارى در شهرك 
مصطفى خمینى (ره)روستاى یزدل شهرســتان آران و بیدگل را از طرق مزایده عمومى بفروش 

برساند .اولویت با افراد بومى و ساکن روستا مى باشد .
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ دوشنبه 1399/03/26 به آدرس اینترنتى 

www.bonyadmaskan-isf.ir  مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت اول

روزهاى
ا رسیده
یکى از
او خالى
که ظاه
جمشید

ى 
از بررسى وضعیت کرونا تا وضعیت اجاره بها 

در جلسه شوراى شهر اصفهان

بهار رفت و تو رفتى...بهار رفت و تو رفتى...
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سخنگوى صنعت برق کشور گفت: قطعًا با رعایت صرفه 
جویى در مصــرف برق در ســاعات اوج مصــرف براى 
پاسخگویى به رشــد متعارف مصرف نیازى به خاموشى 
برنامه ریزى شــده نخواهد بود. مصطفى رجبى مشهدى 
با بیان اینکه این هفته احتماًال پیــک مصرف به بیش از 
56 هزار مگاوات خواهد رسید، اظهار کرد: برآورد حداکثر 
مصرف 58 هزار و 500 مگاوات با مدیریت مصرف است 
که با همراهى مردم و مشــترکان در کاهش مصرف در 
ساعات اوج مصرف از ساعت 13 تا 17 مشکلى در تأمین 
برق نخواهد بود. وى افزود: اگر هر مشترك تنها یک المپ 

اضافى را خاموش کند نیز تأثیر بسزایى دارد.

رجبى مشهدى با بیان اینکه اگر مشترکى 10 درصد میزان 
مصرف خود را کاهش دهد، صورت حســاب آن شخص 
حدود 20 درصد کاهش مى یابــد، گفت: تعرفه هاى برق 
به صورت پلکانى محاسبه مى شود و هرچه میزان مصرف 
افزایش یابد میزان تعرفه نیز به صــورت پلکانى افزایش 
مى یابد. به گفته وى مشــترکان پر مصرف مشمول این 
قاعده نخواهند شد و باید ســعى کنند میزان مصرف خود 
را کاهش دهند در غیر ایــن صورت 16 درصد قیمت برق 
این دسته از مشترکان بیشتر محاســبه مى شود، تاکنون 
نیز برنامه اى براى قطع برق مشترکان پر مصرف در نظر 

گرفته نشده است.

به گفته رئیس گــروه گیاهى دفتر مــوزه تاریخ طبیعى 
سازمان حفاظت محیط زیست بیش از 8000 گونه گیاهى 
در کشور به ثبت رسیده است. مریم مغانلو گفت: کشور ما 
تنوع آب و هوایى مناســبى دارد که باعث شده پوشش 
گیاهى بسیار غنى باشــد به طورى که 8000 گونه عالى 
شناسایى شده که این تعداد 80  درصد گونه هاى گیاهى 
اروپاست. همچنین ایران بعد از ترکیه، دومین کشور در 

خاورمیانه است که اینچنین تنوع زیستى دارد.
وى ادامه داد: 2300 گونه گیاهى شناخته شده، در حوزه 
دارویى مورد مصرف قرار گرفته و ارزش بســیارى دارند 
بنابراین تجارت آنها انجام مى شــود. همچنین بسیارى 

از این گونه ها به صورت قاچاق از کشــور خارج مى شوند 
و نیازمند نظارت بیشــتر در این حوزه هستیم. همچنین 
گونه هاى نادر گیاهى که از لحــاظ زیبایى حائز اهمیت 

هستند نیز قاچاق مى شوند.
مغانلو با اشــاره به گونه هاى انحصارى ادامــه داد: 15 
درصد از گیاهان انحصارى رویشى ایران، شکل علفى، 
درختچه اى، درختى و بوته اى یکساله دارند. همچنین سایر 
گیاهان انحصارى به شکل رویشى علفى چندساله هستند. 
وى گفت: متأســفانه روند نابودى گونه ها و فرســایش 
ژنتیکى آنها بسیار نگران کننده است و اهمیت حفاظت از 

آنها را بیش از پیش مشخص مى کند.

خاموشى برنامه ریزى شده 
خواهیم داشت؟

شناسایى 8000 گونه گیاهى 
در کشور

چند نفر سهام 
یک میلیونى دارند؟

بعد از شروع فرایند آزادسازى    تسنیم|
ســهام عدالت پس از 13 سال حاال گروه هاى 
مختلفى از مــردم داراى برگ هــاى باارزش 
تقریبى 500 هزار تومان و یک میلیون تومانى 
هستند. پیگیرى ها از ســتاد آزاد سازى سهام 
عدالت نشــان مى دهد، حدود شــش میلیون 
نفر داراى ســهام یک میلیون تومانى هستند. 
از سوى دیگر ســهام 532 هزار تومانى مربوط 
به 22/5 میلیون نفر، ســهام 492 هزار تومانى 
متعلق به حــدود ده میلیون نفــر و همچنین 
492 هــزار تومانى مربوط حــدود ده میلیون 
نفر اســت. بر این اســاس بیش از 42 میلیون 
نفر سهام غیر از یک میلیون تومانى در اختیار 

دارند.

عجایب الغرایب!
در حالى که یکى از    سینما ایده آل |
فیلم هاى ســینمایى آماده نمایش شده و حتى 
آماده حضور در فستیوال هاى خارجى مى شود 
روابط عمومــى این فیلم در حال انتشــار خبر 
انتخاب بازیگرانش است! طى روزهاى گذشته 
نام هایى چون بهرام افشارى، ستاره پسیانى و 
رضا کیانیان به عنوان بازیگر این فیلم معرفى 
شــده اند و جالب تر اینکه براى این فیلم آماده 
نمایش به تازگى پروانه ســاخت صادر شــده

 است!

سود 10 میلیونى 
از زعفران

سرپرست سازمان تعاون روستایى    بهار |
ایران گفت: دالالن هرکیلوگرم زعفران را هفت 
تا هشت میلیون تومان از کشاورزان خریدارى 
مى کنند و در بســته بندى هــاى کوچک چند 
گرمى معــادل 18/5 میلیون تومــان به مردم 
مى فروشــند. این ده میلیون مابه التفاوت به 
جیب دالل ها مى رود درحالى که آنها زعفران را 
تنها بسته بندى مى کنند و به مردم مى فروشند. 
علیرضا غنى زاده اظهار کرد: قیمت واقعى هر 
کیلوگرم زعفران 16 میلیون تومان است اما باید 
در نظر داشت نرخ خریدى که این محصول از 
کشاورزان خریدارى مى شود با قیمت فروش 

آن تفاوت زیادى دارد.

جنگل سوزى هاى 
عمدى

  ایسنا| سردار حسین اشترى، فرمانده 
ناجا در پاسخ به پرسشى در مورد آتش سوزى در 
جنگل ها گفت:  نیروى انتظامى و دستگاه هاى 
مســئول در این حــوزه حضور پیــدا کردند و 
اقدامــات خوبى هم صورت گرفــت. در مورد 
حریق ها هم بخشــى به صورت غیرعمد بوده 
و البته بعضى هم عمدى هم بــود که در این 
خصوص تعدادى شناســایى و دستگیر شدند 
و ان شــاءا... نتایــج اقدامات به مــردم اعالم

 مى شود.

مرگ 2 کودك 
کرونایى

  ایرنا | رئیس دانشــکده علوم پزشکى 
تربت جام گفت: طى چند روز گذشته دو کودك 
مبتال به کرونا در مراکز درمانى این شهرستان 
جان خود را از دســت دادند. دکتر محمدرضا 
افکار افزود: میزان شیوع و بســترى بیماران 
مبتال به این ویروس در این شهرســتان طى 
چند روز اخیر گســترش یافته که نگران کننده 
است. وى ادامه داد: بیماران مراجعه کننده به 
مراکز درمانى تربت  جام بیشتر داراى عالئمى 
همچون دل پیچه، سرگیجه، دل درد، اسهال 
و اســتفراغ هســتند که در این مراکز بسترى 

مى شوند.

ظریف: ترامپ مى ماند
محمد جــواد ظریــف، در الیو    نامه نیوز |
اینســتاگرامى گفت: در علوم انســانى، پیش بینى 
بزرگ ترین اشتباه اســت خصوصًا در شرایط سیال و 
خطرناك اما من پیش بینى مى کنم که شانس انتخاب 
ترامپ بیش از 50 درصد است. البته شانس او نسبت 
به چهار پنج ماه گذشــته کاهش یافته اما او پایه 35 
درصدى در جامعه آمریکا دارد که هنوز تکان نخورده 
بنابراین هنوز شانس انتخاب شدن دارد. البته ترامپ 
اشــتباهات زیادى کرده و در سیاست خارجى تقریبًا 
یک حوزه موفق ندارد. در سیاســت داخلى هم نحوه 
برخوردش با کرونا، اعتراضات و مهاجران را دیده ایم 
اما به عنوان یک فرد واقع نگر اگر به شــرایط آمریکا 
بنگریم خواهیم دید که هنوز شانس انتخاب مجدد را

 دارد.

سرنوشت یک «چپ» دیگر
یوســف اباذرى، اســتاد    کافه سینما |
دانشگاه و از منتقدان سرمایه دارى و نئولیبرالیسم در 
سال هاى اخیر در کشــورمان، از ایران رفت و ساکن 
آمریکا شد تا همچون بســیارى از چپى هاى منتقد 
ســرمایه دارى در ایران، مهد سرمایه دارى را به جاى 
سرزمین هاى باحکومت هاى چپ گرا، براى زندگى 
انتخاب کند!  از ســوى دیگر گفته شده او براى نقد 
«نولیبرالیسم به مهد لیبرالیسم» رفته و سه ماه دیگر 
برمى گردد. گفتنى است دیدگاه هاى اباذرى درباره 
مسائل مختلف از جمله تشییع جنازه مرتضى پاشایى 

بسیار خبرساز بوده است.

قانون اساسى تغییر کرد!
اظهارات اخیر محمد باقر    دیده بان ایران |
قالیباف در جلســه علنى مجلس مبنى بر استناد به 
اصل 194 قانون اساسى با واکنش فعاالن رسانه اى 
و سیاسى روبه رو شد. آنها مى پرسیدند چطور رئیس 
مجلس نمى داند تعداد اصول قانون اساســى 177 
اصل است! غالمعلى جعفر زاده ایمن آبادى، نماینده 
سابق مجلس گفت:  آقاى قالیباف در جلسه ششم دوره 
یازدهم مجلس، استناد به اصل 194 قانون اساسى 
نمودند! تا پایان مجلس دهم و در طول 40 سال بعد از 
انقالب قانون اساسى 177 اصل داشت در طول شش 
جلسه 17 اصل اضافه شــد! قرار شد سکوت کنیم و 

فقط تماشا کنیم دیگر چیزى نمى گویم!

چه کسى وزیر صمت 
مى شود؟

  دیده بان ایران | با توجه بــه پایان دوران 
سرپرستى حســین مدرس خیابانى در وزارت صمت 
گمانه زنى ها درباره انتخاب وزیر صمت در محافل 
رسانه اى آغاز شده است. بر اساس آخرین شنیده ها؛ 
روحانى قصد دارد در روزهاى آینــده از میان چهار 
فرد یک نفر را به عنوان وزیر پیشــنهادى صمت به 
مجلس معرفى کند. در میان گزینه ها شانس حسین 
مدرس خیابانى، سرپرست فعلى وزارت صمت بیش 
از دیگران در میان محافل دولتى به گوش مى خورد. 
همچنین رزم حسینى استاندار فعلى خراسان رضوى 
و حسن یونس سینکى معاون شریعتمدارى و محمد 
خوش چهره نماینده سابق مجلس از دیگر گزینه هاى 

مطرح براى سکاندارى وزارت صمت هستند.

استخدام 300 نفر 
با معرفى یک نماینده!

  الف | احمــد امیرآبادى، نماینــده قم و عضو 
هیئت رئیســه مجلــس در برنامــه اى تلویزیونى 
ســخنان جالبى درباره اســتخدام افــراد در ایران 
خودرو بیان کــرد. امیرآبادى گفت: من جلســه اى 
با رئیس ســابق ایران خــودرو داشــتم و گفتم چرا 
اینطور مى کنید و بــه ما بگویید جریان چیســت؟ 
مى گویــد ابتدا از منابع انســانى شــروع کنید... در 
ایــن ده دوره مجلــس قبــل، فقــط 8000 نفر از 
کارمندان ایران خودرو را نماینده ها معرفى کردند... 
مى گفت یک نماینده مجلس 300  نفر معرفى کرده

است.

خبرخوان

فاطمه محمدبیگى، نماینده مــردم قزوین در مجلس 
شــوراى اســالمى در گفتگو با خبرگزارى «تسنیم» 
حرف هاى جالبى درباره پیر شدن ایرانى ها و تبعات آن 
زده اســت. آنطور که در بیوگرافى این نماینده مجلس 
یازدهم آمده است، او پیش از این به مدت چهارسال دبیر 
بنیاد عفاف و حجاب اســتان قزوین بود و در گروه هاى 
جهادى فعالیت مى کرد. همچنین خبرگزارى حوزه از وى 
با عنوان بانوى طلبه اى یاد کرده که راهى پارلمان شده 
است. محمدبیگى در گفتگو با این خبرگزارى گفته: سال 
79 در جامعه الزهرا(س) مشغول تحصیل علوم حوزوى 
بودم که به دلیل قبولى در آزمون پزشــکى، در دانشگاه 
ادامه تحصیل دادم. وى عمــده فعالیت خود را در دوران 
پزشکى به تحقیقات در علوم طب سنتى و درمان از طریق 

طب سنتى متمرکز کرده بود.

■ متأسفانه تحت تأثیر سیاســت هاى بین المللى بانک 
جهانى، سیاست هاى صندوق بین المللى پول و سازمان 
«WHO» که ثابت شده بازیچه سیاست هاى جمعیتى 
پنتاگون و صهیونیزم بین الملل هستند، جنگ جمعیتى 
پنهانى در سطح ســازمان هاى بهداشــت جهانى آغاز 

شده است! 
■ جالب اســت کشــور هایى مثل آمریکا، کنوانسیون 
بین المللى تنظیم خانواده را امضا نکردند! در زمان بوش 
پدر، نماینده آمریکا در سازمان ملل اظهار کرد متأسفم که 
نماینده کشورى هستم که خود اعتقادى به امضاى این 
کنوانسیون ندارد، اما کشور هاى آسیایى و آفریقایى باید 
آن را امضا کنند! در آن زمان ما درگیر جنگ تحمیلى و 
مشکالت اقتصادى بودیم و خیلى متوجه این نقشه هاى 
پشت پرده نشدیم! متأسفانه سیاست هاى تنظیم خانواده 
به غلط و بیش از اندازه ادامه پیدا کرد به طورى که ایران 
نخستین و تنهاترین کشور دارنده جایزه جمعیت است که 

در رابطه با کاهش جمعیت به آن دست پیدا کرده است!
■ در سال 1365 برنامه ریزى شد که در دهه 1390 نرخ 

بارورى ایران از شش فرزند به حدود چهار فرزند برسد؛ 
به طرز عجیبى ما در ســال 1372 به این نرخ دست پیدا 
کردیم به عبارت دیگر ما مسیر سه یا چهار دهه اى را در 
عرض هفت ســال طى کردیم! ادامه این روند تا سال 
1390 نرخ بارورى را به دو فرزنــد کاهش داد و در حال 

حاضر این نرخ به حدود 1/6 فرزند کاهش یافته است!
■ طبق تحقیقات، در حال حاضر میانگین ضریب هوشى 
یا «IQ» ایرانى ها 68 است در حالى که در سال هاى اول 

انقالب ضریب هوشــى ایرانیان 104 بود! و ایران جزو 
چهار کشور برجسته ضریب هوشى در جهان قرار داشت؛ 
دلیل آن این است که نخبگان و تحصیلکردگان ما عمدتًا 
ازدواج نکرده اند یا دیر ازدواج کردند یا نهایتًا تک فرزند 
و دو فرزندى هستند لذا ذخیره ژنتیکى ایرانى ها در حال 

کاهش است!
■ اگر مشاهده مى کنیم که در دهه هاى 70 و 80 رشد 
تکنولوژى خوبى در ســطح جهان داشتیم، علت آن باال 

بودن جمعیت متولدین دهه هاى 50 و 60 اســت؛ ما در 
دهه 90 با کاهش المپیادى ها مواجه شدیم در حالى که 
در دهه هاى قبل در المپیاد هاى فیزیک و شیمى مقام آور 
بودیم! از طرفى حتى از لحاظ بار بیمارى ها و سالمت و 
مواردى همچون افزایش سرطان هاى خانم ها را شاهدیم 

که یکى از دالیل آن کاهش بارورى خانم هاست! 
■متأســفانه در کشــور ما فرهنگ غربى، مدگرایى، و 

رفاه طلبى، خانواده ها را خالى از فرزندان کرده است.

رابطه ازدواج و کم شدن ضریب هوشى از نگاه یک نماینده مجلس

«آى کیو» ایرانى ها کم شده چون بچه کم دارند!

جریان راست افراطى چند سالى هست که در اروپا قدرت 
گرفته اســت. این قدرت نمایى به حدى است که برخى 
معتقدند آینده اروپا به زودى به دســت فرزندان معنوى 
«هیتلر» و «موسولینى» خواهد افتاد. در میان گروه هاى 
راست افراطى، حزب برادران ایتالیا قدرت بسیارى یافته و 
یکى از مهره هاى اصلى این جریان سیاســى زنى به نام 

«جورجیا ملونى» است.
جریان راست افراطى ایتالیا به سردمدارى ملونى توانسته 
در  نظرسنجى هاى سال جارى به محبوبیت 17 درصدى 
برسد. این در حالى است که پیش از این نظرسنجى، این 
جنبش به خصوص در جریان انتخابات اروپا حدود 5 درصد 
بود. ملونى در راه قدرت گیرى  و هدایت همه احزاب راست 
افراطى ایتالیاست و برخى معتقدند ملونى مى تواند به زودى 
سکاندار کل جریان راســت افراطى در ایتالیا شود. ملونى 
هر روز در حال قدرت گرفتن بیشتر است و اگر به همین 
صورت پیش برود ممکن است در چند سال آینده نخست 

وزیر ایتالیا شود.
اما این زن کیست؟ جورجیا متولد سال 1977 در رم است. او 
یک سیاستمدار راست گرا و ملى گراى ایتالیایى است که در 
زمان نخست وزیرى «سیلویو برلوسکونى»، وزیر جوانان 
بوده است. او بعدها از حزب برلوسکونى جدا شد و به همراه 
برخى راست گراها حزب برادران ایتالیا را به وجود آورد. او 
توانســت در انتخابات 8 مارس 2014 شرکت کرده و به 

عنوان رئیس حزب انتخاب شود.
از آن سال تا کنون ملونى توانســته در بین راست گرایان 
محبوبیت بســیارى پیدا کند. او یک بار از نتیجه «بنیتو 
موســولینى» براى انتخابات پارلمان اروپا حمایت کرد و 
از طریق تبلیغات علیه مهاجــران و به خصوص چینى ها 
توانست طرفداران بسیارى به دست آورد. او از این طریق 
توانسته به یکى از امیدهاى جریان راست افراطى ایتالیا و 
اروپا تبدیل شود و شاید اگر شرایط اروپا تغییر کند بتوان او را 

در رأس هرم سیاسى سرزمین چکمه نیز دید. 

رئیس سازمان تبلیغات اســالمى با انتقاد از رها شدگى 
فضاى مجازى و از عدم تشــکیل جلسات شوراى عالى 
فضاى مجازى و شوراى عالى انقالب فرهنگى انتقاد کرد.

حجت االسالم و المسلمین محمد قمى، در جلسه علنى 
صبح دیروز یک شــنبه مجلس شــوراى اسالمى و در 
جریان بررســى چالش هاى فرهنگى با بیان اینکه پنج 
آهنگ آخر یک خواننــده 198 میلیون بار دیده شــده، 
تصریح کرد: متأسفانه فضاى مجازى رها شده در کمتر 
از یکسال گذشته پهناى باند دو و نیم برابر شده است. 60 
تا 70 درصد این فضا در اختیار اینســتاگرام است. جایى 
که شــاعرى با 200 فالوور وقتى از حاج قاسم سلیمانى 
مى گویند صفحه اش بسته مى شود. ما ادعاى حکمرانى 
در فضاى مجازى را داریــم اما آنها هر کارى مى خواهند 
مى کنند. 30 درصد جرائم ر ایانه اى، 25 درصد محتواى 
خالف عفت و درآمدهاى کثیف از قمار و تبلیغات ناهنجار 
در همین فضا اتفاق مى افتد. عشق مثلثى، مربعى، خیانت 

و خشونت و جرائم انســانى در این فضا عرضه مى شود و 
جوانان از آن استفاده مى کنند که مسئولیتش با تک تک 

شما و من است.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمى با اشاره به حضور روحانیون 
سازمان تبلیغات اسالمى در اجتماعات مختلف مردمى از 
جمله در سکونتگاه هاى غیر مجاز یادآور شد: طلبه اى با 
ماهى 950 هزار تومان از طرف ما به این مناطق مى رود 
و در اختیار مردم است. هشت سال است که دریافتى اش 
همین اســت و منبع درآمد دیگرى هم ندارد. در موردى 
نیروى انتظامى به من نامه زده و از حضور یک روحانى در 
یک منطقه تشکر کرده و گفته است در یک و نیم سالى  
که  این آقا آمده است بزه و آسیب اجتماعى کم شده و حتى 
نیازى به باقیمانده کیوســک نیروى انتظامى نیست. ما 
مى بینیم یک عنصر فرهنگى خدوم با کمترین پشتیبانى 
مســئله امنیتى را حل مى کند پس بایــد روى ظرفیت 

فرهنگ حساب کنیم.

چرا 5 آهنگ آخر یک خواننده 198میلیون بار دیده شده؟ «هیتلر» آینده اروپا را بشناسید

5 میلیون بگیر، فحش بنویس!

ماجراى استاد بزرگ شطرنج ایران پیچیده شد

از مشاغل کاذب فضاى مجازى خبر دارید؟ اصًال مى دانید 
در فضاى مجازى شغل هایى وجود دارند که 50 میلیون 

تومان در روز درآمد دارند؟
گزارشى از درآمد بعضى از شــغل ها در فضاى مجازى 
نشان مى دهد که هر بازدید کننده صفحات یا به اصطالح 
سین کار ها برحسب فعالیتشــان، ماهانه بین 1/5 تا سه 
میلیون در ماه و کپشن نویس هاى اینستاگرامى بین پنج 
تا 50 میلیون در ماه درآمد دارند، اما بعضى ها هم روزانه 
درآمد میلیونى دارند مثل هشــتگ زن ها که چیزى بین 
یک تا 20 میلیون در روز درآمــد دارند. تبریک گو هاى 
تولد هم در اینســتاگرام داریم که به ازاى هر تبریک بر 
اساس معروفیت و البته تعداد فالوورهایشان بین یک تا 
20 میلیون دریافت مى کنند، اما شاید باورتان نشود یک 
عده هم هستند که ماهى بین یک تا پنج میلیون دریافت 
مى کنند تا در صفحات اشخاص خاص مثل افراد چهره 
و یا یک فرد مورد نظر فحش بنویسند و از این راه درآمد 

کسب کنند!
البته آن چیزى که بســیار قابل توجه اســت این است 
که عکس هایى که ایــن روز ها در اســتورى عده اى از 

فالوورهایتان مى بینید که غذا ها و رستوران هاى الکچرى 
و خفن را به اشتراك مى گذارند و ادعا مى کنند از غذاى 
فالن رستوران الکچرى میل کردند و یا اینکه براى جلب 
نگرانى شما نسبت به خودشان گاه عکسى از سرمى که در 
درمانگاه به دستشان وصل شده است استورى مى کنند، 
فروشى هستند و ممکن است آنها در ازاى دریافت چنین 
عکس هایى مبلغى معادل 50 هزار تومان یا یک میلیون 

در روز پرداخت کرده باشند.
اما در راستاى همه مشاغل مختلفى که به دنبال فراگیر 
شــدن اینســتاگرام و تلگرام در فضاى مجازى شکل 
گرفت. دســته دیگرى را هم مى توان در رده مشــاغل 
کاذب گذاشت که از بین آنها مى شود به نمونه هایى مثل 

فروختن آیدى اشاره کرد.
یکى از افــرادى که در حال حاضر مشــغول به این کار 
است، مى گوید: به محض محبوبیت یک شبکه اجتماعى 
عده اى از قبل اقدام به ســاختن صفحات و حساب هاى 
کاربرى با اسم سازمان ها، ارگان ها و رسانه ها و اشخاص 
شناخته شده مى کنند و با این کار بعد ها با مبالغ هنگفت 

این آیدى ها را با اسم این افراد به خودشان مى فروشند.

غزل حکیمى فرد با تأکید بر اینکه بخاطر حضور در خارج از 
کشور امکان حضور در تیم ملى ایران را ندارد، تغییر تابعیت 

خود را تکذیب کرد.
تغییر تابعیت غزل حکیمى فرد و ادامه فعالیت هاى این 
شطرنج باز با پرچم کشور ســوییس خبرى بود که از روز 
شنبه در محافل خبرى دســت به دست مى شود. این در 

حالى است که حکیمى فرد تأکید دارد تغییر تابعیت نداده و 
صرفًا به علت ممنوعیت هایى که براى بازى در تیم ملى 
ایران دارد و مهیا شدن شــرایط حضورش در مسابقات 
اروپایى، پرچم کشورش در فدراســیون جهانى را تغییر 
داده است. این شطرنج باز کشورمان این موضوع را در پیج 

شخصى خود عنوان کرده است.
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اصفهان با حیدرآباد 
خواهر شد

انعقاد قرارداد خواهرخواندگى میان اصفهان و حیدرآباد 
هندوستان به تصویب شوراى شـهر اصفهان رسید. 
الیحه خواهرخواندگى دو شـهر اصفهان و حیدرآباد 
چندى پیش از سوى شـهردارى اصفهان به شوراى 
اسالمى شهر تقدیم شـده بود. پیشـتر این الیحه در 
کمیسیون فرهنگى و ورزشى و نیز کمیسیون تلفیق 
شوراى شهر اصفهان مطرح و به تصویب رسیده بود.

برنامۀ ایمیدرو براى تأمین 
مواد اولیۀ فوالد مبارکه 

رئیس هیئت عامل ایمیدرو دربارة برنامۀ ایمیدرو براى 
تأمین مواد اولیۀ فوالد مبارکه اصفهان گفت: ایمیدرو 
وظیفۀ تأمین مواد اولیۀ صنایع بزرگ کشـور را دارد. 
طرحى که اکنون در مجتمع معادن سـنگان اجرایى 
شده در راسـتاى تأمین مواد اولیۀ شرکت هاى بزرگ 
بوده اسـت. خداداد غریب پور افـزود: در طرح احیاى 
معـادن کوچک مقیـاس نیز تأمیـن مواد اولیـه یعنى 
سنگ آهن، براى شـرکت هاى بزرگ همچون فوالد 

مبارکۀ اصفهان در اولویت قرار دارد.

برگزارى 3 هزار جلسه در 
سماى نجف آباد

به دنبال شیوع بیمارى کرونا، سـتاد آموزش مجازى 
آموزشـکده فنى و حرفه اى سـماى نجف آباد تشکیل 
و از 20 اسـفند 98 آغاز به کار کرد. نخسـتین کالس 
مجازى برخـط 16 فروردین در سـامانه آموزشـکده 
سـماى نجف آباد تشـکیل شـد و تاکنون بیـش از 3 
هزار جلسه آموزش آنالین برگزار شده است. مدارس 
سـما نیز از این سـامانه براى برگـزارى کالس هاى 
برخـط اسـتفاده مى کننـد و در ایـن راسـتا به منظور 
برقرارى ارتباط مستمر دانشجویان با استادان و کادر 
ادارى اتاق هاى مجـازى تعریف و به طـور تمام وقت 

پاسخگوى ارباب رجوع به صورت مجازى بودند.

آبرسانی به مخازن نطنز 
 به گزارش روابط عمومى آبفا نطنز، با مذاکرات انجام 
شـده با  مالکین و هیـات امنـاى قنوات شهرسـتان 
نطنز، آبرسـانی بـه مخازن اصلی شـهر انجام شـد و 
ضمن کاهـش هزینه هاي برق مصرفـی و تعمیرات 
و نگهداري کلیه منابع تولید، ایسـتگاه پمپاژ و چاه ها 

خاموش از مدار بهره برداري خارج گردید.

اصالح انشعابات فرسوده
به گـزارش روابـط عمومى آبفـا نجف آبـاد، عملیات 
اصالح انشعابات فرسوده بلوار شاهد محله یزدانشهر 
نجف آباد با موفقیت به پایان رسید. الزم به ذکر است 
که اصالح انشعابات، نقش به سزایى در جلوگیرى از 

هدر رفت آب و پرت شبکه در این محله ایفا مى کند.

آغاز عملیات اجرایى تراموا 
قدرت ا... نوروزى، شهردار اصفهان در جلسه روز گذشته 
شوراى شهر اصفهان از آغاز کلنگ زنى پروژه تراموا در 
اصفهان خبر داد و گفت: مطالعات این پروژه انجام شده و 

به عنوان کار جدید براى امسال آغاز مى شود.

کشاورزى با کم آبى
 سازگار شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
با توجه به خشکسـالى هاى مداوم در استان اصفهان 
طرح هاى مختلف کشاورزى در راستاى سازگارى با 
کم آبى به اجـرا درآمده اسـت.مهرداد مرادمند اظهار 
داشت: اسـتان اصفهان با دارا بودن 568 هزار هکتار 
اراضى کشـاورزى معادل 5 درصد از مساحت استان 
و 3.9 درصـد از اراضـى کشـاورزى کشـور را به خود 
اختصاص داده و شـاغلین بخش کشـاورزى اسـتان 

اصفهان بالغ بر 171 هزار نفر هستند.

خبر

جانشین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: هر اتفاق 
مجرمانه اى که در استان اصفهان مى افتد با واکنش سریع 

نیروى انتظامى علیه پدیده مجرمانه مواجه مى شود.
سرهنگ حسین حسین زاده ظهر دیروز در همایش "لبیک 
یا خامنه اى" خطاب به خبرنگاران اظهار داشت: 550 واحد 
گشتى پلیس در سراسر استان اصفهان با مجرمان و متخلفان 

برخورد مى کنند.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان بیان کرد: واحدهاى 
گشتى خودرویى، موتورســوار، پیاده و گشت هاى با لباس 
شــخصى و پلیس، وظیفه برخورد با مجرمان و متهمان را 
وظیفه نیروى انتظامى مى دانند و مشــغول خدمت رسانى 

هستند. وى در خصوص کشفیات و ذکاوت پلیس گفت: از 
انواع کشفیات، 7 تن موادمخدر در 40 روز گذشته پیداشد، 
300 قبضه ســالح جنگى غیرمجاز کشف شده که عموما 
از افراد بزهــکار، خالفکار و اراذل اوباش اســت که در رده 

کشفیات عمده پلیس قرار مى گیرد.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان  خاطرنشان کرد: در 
مدت اخیر 10 باند سرقت منزل و اتومبیل توسط کاراگاهان 
پلیس آگاهى منهدم شــد و مقادیر زیــادى از اموال مردم 
برگشت شد، همچنین تالش ها براى شناسایى و دستگیرى 
دیگر ســارقان و مجرمان با نهایت جدیــت و قاطعیت در 

فرماندهى انتظامى استان اصفهان ادامه دارد.

پس از انجام مقدمــات الزم و گذراندن و تکمیل کلیه 
مدارك مورد نیــاز، بورس کاال در یکصد و بیســت و 
سومین  جلسه  هیئت  پذیرش کاال و اوراق بهادار، 24 
خرداد ماه 1399 موافقت خود را با پذیرش ریل ملى در 

بورس کاال اعالم کرد.
معاون بازاریابى و فروش ذوب آهن اصفهان ضمن بیان 
مطلب فوق گفت: در آینده نزدیک این محصول مهم و 
استراتژیک در بورس عرضه خواهد شد و خریداران این 
محصول مى توانند انواع ریل مورد نیاز خود را از طریق 

بورس تأمین کنند.
بهزاد کرمى افــزود: چهــار کالس ریل مــورد نیاز 

راه آهن، مترو، معــدن و ریل مورد نیــاز حمل و نقل 
داخلــى کارخانه ها در بورس کاال عرضه مى شــود و 
قیمت ها نیز مطابق قوانیــن و مقررات بورس، رقابتى 

خواهد بود.
معاون بازاریابــى و فروش ذوب آهن، متعهد شــدن 
خریدار و فروشنده در معامالت مربوط به ریل مطابق 
قوانین بورس کاال را یکــى از مزیت هاى عرصه این 
محصول در بورس کاال دانســت و گفت: با این اتفاق 
مهم، تولید ریل اســتاندارد در ذوب آهن اصفهان در 
جامعه نهادینه مى شود و عمًال هیچ گونه ابهامى در این 

خصوص باقى نخواهد ماند.

ریل ملى تولید ذوب آهن در 
بورس کاال پذیرش شد

کشف300  قبضه سالح 
در اصفهان طى 40 روز

«شهرستان خور و بیابانک در 390 کیلومترى شرق 
شهر اصفهان واقع اســت و داراى 13هزار مشترك 

تلفن ثابت است.»
علیرضا افالکى، رئیس مخابرات شهرســتان خور و 
بیابانک با اعالم این مطلب در برنامه رادیویى «چتر 
ارتباط» افزود: خور و بیابانک قبل از سال 1360 داراى 
ارتباط تلفنى بى سیم بود و بعد از آن یک سیستم 40 

شماره اى در شهر خور نصب شد.
افالکى عنوان کرد: نخستین ســوئیچ دیجیتال در 
شهرستان خور و بیابانک در ســال 1375 با ظرفیت 
256 شماره مورد بهره بردارى قرار گرفت. وى با اشاره 
به  هدف گزارى مخابرات اســتان در جهت توسعه 

ارتباطات در تمامى بخش هاى تلفن ثابت، تلفن همراه 
و ADSL در نقاط اســتان بیان کرد: در شهرستان 
خور و بیابانک تمامى مشترکینى که از سرویس تلفن 
سیمى برخوردار هستند مى توانند از ADSL  و در 
صورت دارا بودن امکانات فنى از طرح FTTH نیز 
بهره مند شوند. افالکى اظهار کرد:  شهرستان کویرى 
خور و بیابانک داراى حدود 13 هزار مشــترك فعال 
تلفن ثابت با ضریب نفوذ 161 درصد است و 15 روستا 
تحت پوشش خدمات ارتباطى این شهرستان هستند 
که به جز روستاهاى مصر بازیاب و خنج که از سیستم 
GSM در ارتباطات خود استفاده مى کنند مابقى از 

خدمات تلفن سیمى بهره مند هستند.

40 سال ارتباطات مخابراتى در شرقى ترین 
شهرستان استان اصفهان 

شــرکت پاالیش نفت اصفهــان در ممیزى جدید، 
گواهینامه سیســتم هاى مدیریت کیفیت بر اساس 
اســتانداردهاى مدیریت کیفیــت ISO 9001  و 
TS 29001 ، مدیریــت زیســت محیطى 14001 
ISO ، مدیریت ایمنى و بهداشــت شغلى 18001 
OHSAS ، مدیریت انرژى ISO 50001  و نظام 
HSE- مدیریت بهداشــت، ایمنى و محیط زیست

MS را دریافت کرد.
پیرو برنامه ریزى هاى به عمل آمده و انجام اقدامات 

الزم در راستاى اهداف ســازمانى، ممیزان شرکت 
فنى مهندسى بهبود آرمان پارتاك طى دو روز ممیزى 

واحدهاى مختلف پاالیشگاه را انجام دادند.
بنابر همین گــزارش، در ویرایش جدید اســتاندارد 
سیســتم هاى مدیریت فــوق به اهمیــت و نقش 
ذینفعان، شناسایى و ارزیابى ریسک ها و فرصت هاى 
فرایندى، تحلیل شرایط محیط داخل و خارج سازمان 
و ضرورت تدوین برنامه ریزى استراتژیک در راستاى 

کسب رضایت ذینفعان تأکید شده است.

دریافت گواهینامه استانداردهاى مدیریت
 توسط شرکت پاالیش نفت 

رئیس مجتمع بیمارستان هاى شهرستان خمینى شهر 
گفت: در یک عمل جراحى موفق در بیمارستان 9 دى 
منظریه، توده اى با وزن بیش از 4 کیلوگرم از شکم زن 

92 ساله خارج شد.
على اکبر جنگجو در گفتگو با «ایســنا» اظهار کرد: 
خانم 92 ســاله اى که طبق صحبت هاى همراهان 
حدود یکسال از دردهاى شکمى رنج مى برده است 
و به صورت پراکنده به پزشــک مراجعه مى کرده، 
با مراجعه به بیمارســتان 9 دى منظریه مورد معاینه 
یکى از جراحان بیمارستان قرار گرفته و پس از انجام 

سونوگرافى توده اى با منشأ احتمالى تخمدان در شکم 
او تشخیص داده شد.

وى با بیان اینکه بیمار سریعًا به اتاق عمل فرستاده 
شد، تصریح کرد: در این جراحى توده اى با وزن بیش 
از 4 کیلوگرم از شکم این زن خارج شد و براى بررسى 

بیشتر توده خارج شده به پاتولوژى فرستاده شد.
رئیس مجتمع بیمارستان هاى شهرستان خمینى شهر 
وضعیت عمومى این بیمار را مســاعد اعالم کرد و 
گفت: وضعیت عمومى بیمار خوب است و در یکى دو 

روز آینده ترخیص خواهد شد. 

خارج کردن توده 4 کیلویى از شکم زن 92 ساله

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از وقوع 
شش حریق در سطح استان از ابتداى امسال تاکنون 
خبر داد و گفت: یک مورد حریق در نطنز، یک مورد در 
میمه و چهار مورد در سمیرم اتفاق افتاده که مجموع 

مساحت آنها کمتر از 5 هکتار بوده است.
منصور شیشه فروش با اشاره به وقوع حریق در 1/5  
هکتار از مراتع تنگ مسى قلعه مختار خان در بخش 
حناى شهرستان سمیرم، اظهار کرد: ساعت 11 روز 

شنبه 24 خرداد با اطالع رســانى به موقع و تالش 
دو ســاعته تیم هاى حفاظت منابع طبیعى و عوامل 

آموزش دیده منطقه اى، حریق کنترل و اطفا شد.
وى همچنین از وقوع حریق در 200 متر از مراتع ده 
زرگران شهرستان چادگان در ساعت 13 شنبه خبر 
داد و افزود: با اطالع رسانى به موقع و تالش یک 1/5  
تیم هاى حفاظت منابع طبیعى و عوامل آموزش دیده 

منطقه اى این حریق نیز کنترل و اطفا شد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: از 
ابتداى سال تاکنون شش  مورد حریق در سطح استان 
داشتیم که همه این حریق ها به علت خطاى انسانى 

اتفاق افتاده است.
وى ادامه داد: یک مورد حریــق در مناطق حفاظت 
شده نطنز، یک مورد در میمه و چهار مورد در سمیرم 
اتفاق افتاده که مجموع مساحت آنها کمتر از 5 هکتار 

بوده است.

وقوع 6 حریق در 5 هکتار از مراتع استان

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از بازگرداندن کیف 
حاوى سه هزار فرانک سوئیس به صاحبش توسط یکى 

از ماموران این فرماندهى خبر داد.
سرهنگ محمدرضا خدادوســت اظهار داشت: یکى از 
مأموران فرماندهى انتظامى شهرستان اصفهان حین 
انجام مأموریت در یگان خدمتى خود متوجه جا ماندن 
کیف یکى از مراجعان مى شــود. مأمــوران بالفاصله 

نسبت به بررسى کیف مذکور به منظور شناسایى آدرس 
یا شــماره تلفنى از صاحب آن اقدام کرده که مشخص 
مى شود کیف مذکور حاوى ســه هزار فرانک سوئیس 

معادل 600 میلیون ریال است.
فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان تصریح کرد: با 
تالش مأموران، صاحب کیف به یگان انتظامى مراجعه 

و اموال وى به صورت صحیح و سالم تحویل وى شد.

رئیس اداره بیابــان منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان بازگشت کیف 3 هزار فرانکى به صاحبش 
اصفهان با اشاره به میزان اراضى بیابان در استان، اظهار 
داشت: در اســتان اصفهان 3 میلیون و 200هزار هکتار 
بیابان وجــود دارد که این میــزان 10 درصد بیابان هاى 

کشور را شامل مى شود.
حســینعلى نریمانى افزود: حدود یک میلیون و92 هزار 
هکتار از بیابان هاى استان کانون هاى بحران فرسایش 
بادى هستند و  اگر فرســایش بادى اتفاق بیفتد قطعًا به 

منابع زیستى و اقتصادى آسیب بسیارى وارد  مى کند.
وى تصریح کرد: 16 کانون بحران در هشت شهرستان 

بیابانى اصفهان، اردستان، آران و بیدگل، برخوار، خور و 
بیابانک، نطنز، نائین و کاشــان وجود دارد و باید در این 

نواحى اقداماتى انجام شود.
نریمانى ادامه داد: بحرانى ترین کانون بحران در منطقه 
سگزى اصفهان است، مرز مشترك برخوار، اصفهان  تا 
هرند و گاو خونى ادامه پیــدا مى کند و اولویت پروژه ها و 

مطالعات ما در بیابان کانون هاى بحران هستند.
وى با اشــاره به کانون بحران دیگر، اظهار داشت: این 
کانون محور انارك به نائین اســت که در طول 50 سال 
گذشته 307 هزار از کانون هاى بحران فرسایش بادى، 

جنگل کارى شدند و در حال حاضر تبدیل به جنگل هاى 
طاقى شده است.

10 درصد بیابان ها متعلق به اصفهان است

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: با توجه به ابالغ معاونت 
درمان وزارت بهداشت و درمان با هدف سازگارى با کرونا تمام بیمارستانها 

موظف به پذیرش بیماران کرونایى شده اند.
آرش نجیمى اضافه کرد: در یک هفته گذشته تعداد موارد بسترى به علت 
بیمارى کرونا در اســتان اصفهان روند ثابتى و با آمار حدود 400 بسترى 

همراه است.
نجیمى اشــاره اى به افزایش موارد ســرپایى مبتالیان به کرونا در مراکز 
بهداشتى و درمانى خبر داد و افزود: افزایش ناقالن بیمارى کرونا در سطح 

جامعه و عدم پایبندى به قرنطینه توسط این بیماران جاى نگرانى دارد.
وى با اعالم اینکه تمام بیمارستان هاى استان اصفهان موظف به پذیرش 
بیماران مبتال به کرونا شــده اند، گفت: طبق دستور معاونت درمان وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکى تمام بیمارســتانها اعم از دولتى و 
خصوصى موظف هستند بخشى از تخت هاى عادى و آى سى یو را براى 

پذیرش این بیماران اختصاص دهند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه بیمارستان هاى 
خورشید و امین به عنوان بیمارستان هاى ریفرال و فوق تخصصى مبتالیان 
به کرونا در نظر گرفته شــده اند، تصریح کرد: موارد تشخیص داده شده از 

سایر بیمارستانها به این دو بیمارستان فرستاده مى شوند.

حادثه رانندگى بین یک دســتگاه خودروى سوارى 206 با ســمند در جاده "طالخونچه" در استان 
اصفهان روز یکشنبه به کشته شدن سرنشینان سوارى 206 شامل مادر و دو فرزندش منجر شد.

سرهنگ حسین پورقیصرى رییس پلیس راه اســتان اصفهان گفت: ماموران پلیس راه "اصفهان-
شیراز" از یک تصادف منجر به فوت در جاده طالخونچه ( در جنوب اصفهان و در محدوده شهرستان 

مبارکه ) مطلع و براى بررسى موضوع به محل اعزام شدند.
وى افزود: در این حادثه رانندگى یک سوارى پژو 206 با سمند تصادف کرده بود که  سرنشینان 206 

که یک مادر و 2 فرزند 12 و 14 ساله اش بودند در دم جان خود را از دست دادند.
وى بى احتیاطى و انحراف به چپ راننده 206 را علت این حادثه رانندگى اعالم کردند.

حادثه رانندگى  جان سه عضو 
یک خانواده را گرفت

پذیرش مبتالیان به کرونا در تمام 
بیمارستان هاى اصفهان

اســتاندار اصفهان با اشــاره به حضور مردم اســتان هاى 
گرمســیرى که در پیک هاى دوم کرونا به سر مى برند در 
اصفهان، گفت: به شــدت نگران افزایش پیــک کرونا در 

اصفهان هستیم.
عباس رضایى روز گذشته (یکشنبه، 25 خرداد) در یکصد و 
بیست و ششمین  جلسه علنى شوراى شهر اصفهان، خواستار 
نظارت بیشتر مدیریت شهرى بر رعایت دستورالعمل هاى 
بهداشتى در حمل و نقل عمومى شد و اظهار کرد: براساس 
گزارش هایى که به ما رسیده مترو و اتوبوس هاى اصفهان 
وضعیت خوبى ندارند و باید نظارت جدى ترى در این بخش 

انجام شود.
وى با قدردانى از اختصاص بســته هاى حمایتى در بخش 
حمل و نقل از سوى مدیریت شهرى اصفهان، افزود: باتوجه 
به اینکه کرونا هنوز تمام نشده و ممکن است در هفته هاى 
آینده شاهد موج دیگرى باشیم درخواست مى کنم همراهى 
و حمایت مدیریت شهرى براى ادامه پیدا کند و در عین حال 

ما را در پساکرونا تنها نگذارند.
وى تصریح کرد: آنچه که به صورت فورى از شهردار اصفهان، 
معاونان شهردار و اعضاى شورا درخواست مى کنم نظارت 
بیشــتر بر پروتکل هاى بهداشــتى در مترو، اتوبوس ها و 
تاکسى ها است. استاندار اصفهان مهمترین مساله را افزایش 
نظارت بر اجراى دستورالعمل هاى بهداشتى و فاصله گذارى 
اجتماعى دانست و افزود: براساس آنچه گزارش شده مترو و 
اتوبوس هاى اصفهان وضعیت خوبى ندارند و درخواســت 

مى کنم نظارت جدى ترى انجام شود.
رضایى با اشــاره به دو دیدگاهى که در زمینه افزایش تعداد 
مبتالیان به کرونا وجود دارد گفت: برخى معتقدند افزایش 
موارد کرونا مثبت به دلیل تســت هاى بیشتر است و برخى 
معتقدند به علت افزایش شیوع ویروس است، اما آنچه مسلم 
است باتوجه به حضور مردم از اســتان هاى گرمسیرى که 
در پیک هاى دوم به سر مى برند، ممکن است براى استان 
اصفهان مشکالتى به وجود بیاورد که به شدت نگران این 
مساله هستیم. وى پیشنهاد داد چند ماسک فروشى روبروى 
ایستگاه هاى مترو قرار بگیرند و همه شهروندان را ملزم به 
استفاده از ماسک کنند و افزود: از مردم استان هم درخواست 

مى کنم خود مراقبتى و رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى را 
از خودشان شروع کنند و به عنوان یک اصل مسلم در دستور 
کار قرار دهند. اســتاندار اصفهان با بیان اینکه شهردارى و 
شوراى شهر کمتر در بحث سرمایه گذارى به ویژه سرمایه 
گذارى خارجى وارد شده، گفت: وضعیت استان ما باتوجه به 
مسائل کالن سیاسى کشور مناسب نیســت، اما باید براى 
جذب سرمایه گذار خارجى به ویژه براى اجراى پروژه هاى 
شهرى و تهیه بسته هاى سرمایه گذارى در سایت شهردارى 
تالش بیشــترى کرد. رضایى اصفهان ســتیزى را یکى از 
بزرگترین چالش هاى اســتان دانست و اظهار کرد: همیشه 
دنبال آن هستیم تا با اســتان هاى مجاور برادرى، برابرى و 
همزیستى مســالمت آمیز را حفظ کنیم و این امر را وظیفه 
ملى خود مى دانیم. وى همچنین خواستار افزایش بهره ورى 
شبکه اتوبوسرانى شد و افزود: یکى از مشکالت شهر اصفهان 
را نداشتن مینى بوس مى دانم که باید در برنامه حمل و نقل 
عمومى شهر دیده شود. رضایى همچنین خواستار اصالح 
ورودى هاى شهر اصفهان به ویژه در جنوب شهر که حالت 
نگران کننده اى دارد و در شأن اصفهان نیست شد و افزود: 
تقویت محورهاى دوچرخه سوارى، احداث ورزشگاه ها براى 

بانوان در شهر و آموزش ترافیک به شهروندان به ویژه دانش 
آموزان را از مسائل مهم براى شهر مى دانم.

وى با اشاره به معضالت مسکن در اصفهان، تصریح کرد: روز 
شنبه پس از مذاکره با معاون اول رئیس جمهور، کارگروهى 
تشکیل و قرار شد گزارشى از وضعیت اجاره بها در اصفهان 
ارائه شود؛ از شهردار اصفهان نیز براى حضور در این کارگروه 

دعوت مى کنیم.
ایجاد سینماى کودك، توســعه و تجهیز باغ هاى بانوان، 
برنامه ریزى و طراحى شــهرى در جهت رفاه و احساس 
امنیت مادران و کودکان از دیگر پیشــنهادات استاندار به 
مدیریت شــهرى اصفهان بود و افــزود: در زمینه پدافند 
غیرعامل و اجرا و تســریع در اتمام پدافند غیرعامل شهر 

اصفهان تاکید داریم.
وى با ابزار نگرانى از وضعیت بازار اصفهان و احتمال وقوع 
آتش سوزى در آن، از شهردار اصفهان خواست که در همین 
یکى دوماه تیمى تعیین کرده و بر وضعیت بازار نظارت کنند، 
همچنین اجراى اصول و الزامات پدافند غیرعامل در خطوط 
مترو و تهیه پیوســت پدافند غیرعامل براى پروژه ها مورد 

توجه قرار گیرد.

از بررسى وضعیت کرونا تا وضعیت اجاره بها در جلسه شوراى شهر اصفهان

هشدارها، درخواست ها 
و نگرانى هاى استاندار
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ســریال «فرار از زندان» اولین بار که در سال 2005 تا 2009 
از شبکه «فاکس» پخش شد، با استقبال گسترده مخاطبان 
روبه رو شد. بنابراین پخش فصل پنجم این سریال هیجانى 
در ســال 2017 تمام چیزى بود که طرفدارانش مى خواستند. 
حاال با گذشت چند سال از انتشار آخرین اپیزود فصل پنجم، 
مخاطبان بى صبرانه در انتظار شنیدن خبر تمدید این مجموعه 

تلویزیونى هستند.  
«دامینیک پرســل»، بازیگر نقش «لینکلن بــاروز» در این 
سریال، دســامبر ســال 2017 اعالم کرد 

فصل ششــم «فرار از زندان» در دست ســاخت است. این 
خبر در ژانویه سال 2018 از سوى شبکه «فاکس» نیز تأیید 
شد. اما فیلمنامه نویسان این مجموعه در تابستان سال 2019 با 
رد احتمال ساخت دنباله این مجموعه، امید طرفداران را ناامید 
کردند. این در حالى است که بازیگران این سریال آمریکایى در 
ماه هاى اخیر پست هایى را در شبکه هاى اجتماعى به اشتراك 

گذاشته اند که بار دیگر به این احتمال قوت بخشیده است.
در آخرین مورد، «ســارا ویــن کالیز»، بازیگر نقش «ســارا 
اسکافیلد» عکسى را از شخصیت «ســارا» در کنار «مایکل 
اســکافیلد» (با بازى «ونتورت میلــر»)، بازیگر نقش 

اصلى سریال و یک نوزاد منتشــر کرد. عکسى که بسیارى از 
طرفداران آن را به عنوان بخشى از سیر داستان در فصل جدید 

تعبیر کردند.
«پرسل» نیز نوامبر سال 2019 تصویرى از شخصیت خود در 
نقش برادر «مایکل اسکافیلد» در سریال منتشر کرد و نوشت: 
«(سریال) در مسیر درستى قرار دارد. ما در حال کنار هم قرار 
دادن قطعات هستیم. این کار فرایندى طوالنى و زمانبر است 

بنابراین دندان روى جگر بگذارید.» 
تمام این پست ها نشــان مى دهد 

کــه ممکــن اســت فصــل 

ششم این ســریال زودتر از آنچه فکرش را مى کنید، منتشر
 شود.

«فــرار از زندان» یــک درام آمریکایى بــه کارگردانى «پل 
شــیورینگ» اســت که از اوت 2005 تا مى 2017 در قالب 
پنج فصل و توســط شــبکه رســانه اى «فاکــس» پخش 
شــد. داســتان این ســریال در مورد دو برادر است که یکى 
از آنها بــه دلیل جــرم مرتکب نشــده به مــرگ محکوم 
شــده و دیگرى براى نجات برادر خود نقشــه اى اســتادانه 

مى کشد.

هادى کاظمى که به تازگى نمایشگاه عکس خود را برپا کرده است مى گوید: هم بازیگرى به عکاسى 
من کمک کرده است و هم عکاسى به بازیگرى ام.

نمایشگاه عکس هاى این بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون با عنوان «برزخ» عصر جمعه 23 خرداد با 
حضور جمعى از هنرمندان در گالرى ماهور در تهران افتتاح شد.

هادى کاظمى در پاسخ به اینکه تفاوت هنر عکاســى با دیگر هنرهایى که تجربه کرده در چیست و 
اینکه عکاسى چه دارد که آن هنرها ندارند و ارتباط برقرار کردن با این هنرها، گفت: هم بازیگرى به 
عکاسى من کمک کرده است و هم عکاسى به بازیگرى ام؛ قبل از اینکه بازیگرى را شروع کنم عکاسى 
مى کردم. به طور کلى نگاه من این است که همیشه اولین انتخاب لزوماً بهترین نیست و پیرو همین نگاه 
در بازیگرى هم کارها را با وسواس انتخاب مى کنم و این وسواس را در عکاسى نیز دارم. هنر عکاسى 
بسیار دقیق و لحظه اى است؛ شما تصویرى را در لحظه اى ثبت مى کنید که قبل و بعد از آن ممکن است 

هر اتفاقى بیافتد اما شما در آن لحظه انتخاب کرده اید.
کاظمى تأکید کرد: شــاید مهمترین تفاوت عکاســى با دیگر هنرها همین ثبــت تک و جزئى یک 
واقعیت است، واقعیتى که بعدها درباره قبل و بعد آن، هر کس مى تواند دیدگاه و نگرش خاص خود را

 داشته باشد.

صحبت هایى بر ســر پخش «آخر خط» بعد از سریال «ســرباز» از شبکه 3 سیماست. على 
مسعودى، کارگردان «آخر خط» که قرار اســت چند روز آینده راهى مشهد مقدس شود و 
سریال طنز دیگرى را براى آنتن نوروزى تلویزیون آماده کند ابراز امیدوارى کرد این اتفاق 
بیافتد و ســریال «آخر خط» روى آنتن برود. سریال 26 قســمتى که تصویربردارى این 
مجموعه چند بار به دلیل مشــکالت مالى متوقف و طوالنى شده بود در نهایت اسفندماه 

98 به پایان رسید. 
سریال «آخر خط» که مضمونى کمدى و طنز دارد و داستان دو پسرخاله است که بسیار 
شرور هستند و خانواده ها از دست این دو به ستوه آمده اند. این دو به دلیل جرمى به زندان 

مى افتند و تصمیم به مهاجرت از کشور مى گیرند که... 
شهین تسلیمى، کمند امیرسلیمانى، عباس جمشــیدى فر، اشکان اشتیاق، داریوش 
سلیمى، محمدرضا هدایتى، على صبورى، فاطمه امینى، امیر نورى، فریده سپاه منصور، 
مهسا باقرى، مهران رجبى، شهرام قائدى، امیر غفارمنش و رضا ایرانمنش از بازیگران 

این مجموعه تلویزیونى اند.
على مســعودى با انتقاد از یکســرى بازیگراِن فعال در فضاى مجازى، گفت: دعا 
کرده ام ان شاءا... سندروم دست بازیگرانمان دو ســه ماهى کار نکند و در فضاى 
مجازى چیزى نگذارند تا کارمان پخش شود. تالش کردیم کار خوبى را بسازیم و 
آرزو دارم هرچه زودتر روى قاب تلویزیون بیاید و مردم را خوشحال کند. سریال، 
صداگذارى، تدوین و بازبینى شده و مسئولین و دست اندرکاران دیده اند و ما را 
مورد محبت و لطفشــان قرار دادند. اما از طرفى قرار نیست هرکسى هر 
کارى دلش مى خواهد در فضاى مجازى انجام دهد، باید خودشــان 

را کنترل کنند. 
وى در خصوص شروع ساخت ســریالى در مشهد مقدس، تأکید 
کرد: 20 روز دیگر عازم مشهد خواهم بود تا پیش تولید سریالى به 
نام «نوروز رنگى» را آغاز کنم. این سریال 17 قسمتى محصول 
«سیمافیلم» است که فضاى کمدى دارد. خودم یکى از نقش هاى 
این سریال طنز را بازى مى کنم که با لهجه و گویش مشهدى تولید 

خواهد شد. 
مسعودى در پاسخ به این ســئوال که براى چه زمانى درنظر گرفته شده 
و چه بازیگرانى را به خدمت خواهید گرفت، توضیح داد: احتماًال سریال 
به مناســبت عید نوروز برســد و 70 درصد بازیگرانمان از هنرمندان 
خوب تئاتر و نمایش مشهدند. این را بدانید که حواسم را جمع مى کنم 

هرکسى را جلوى دوربین نیاورم.
وى با اشاره به شروع فصل جدید برنامه «خونه مونى» شبکه نسیم، 
افزود: ما سعى کردیم در فصل اول بسیار صمیمى و ساده باشیم و در 
دل این اتفاقات، استعدادهاى مردمى معرفى شوند. براى شروع فصل 
دوم «خونه مونى»، در پاییز فراخوان مى زنیم مردم فیلم هایشان را 
بفرستند و با یکســرى تغییراتى، اواخر پاییز ضبط برنامه را آغاز 
مى کنیم. خوشبختانه در این فصل خیلى استعدادهاى درخشانى 
را دیدم که حتى به مرحله فینال نرسیدند و جزو نفرات اول نبودند 

اما در سریال جدیدم از آنها استفاده خواهم کرد. 
کارگردان و نویسنده تلویزیون به این نکته اشاره کرد که رضا 
عطاران پاى تماشــاى لحظاتى از سریال «آخر خط» نشست 
و گفت: اصالً  توقع چنین روابط و زندگى جارى را نداشتم که 
بدون اغراق و غلو سکانس ها را جلو بردى. مى دانید که رضا 
عطاران اصًال رودربایســتى ندارد و در جریان تماشاى چند 
سکانس از ســریال «آخر خط» چنین نکاتى را گفت. واقعًا 
جایش در تلویزیون خالى است که امیدواریم روزى آنقدر 
حال دل رضا عطاران خوب باشد که به تلویزیون برگردد و 

دوباره سریال سازى کند.

رضا عطاران 
درباره «آخر خط» 

چه گفت؟

جایگزین سریال «سرباز» یک مجموعه 
کمدى به کارگردانى على مسعودى است

روایت هادى کاظمى از ماجراى عکاس شدنش

ســریال «فرار از
از شبکه «فاکس»
روبه رو شد. بنابرای
7در ســال 2017 ت
حاال با گذشت چن
مخاطبان بى صبر
تلویزیونى هستند.
«دامینیک پرســ
س

تهیه کننده سریال «پایتخت 6» درباره عملى نشدن وعده ساخت قسمت هاى پایانى این مجموعه مى گوید زمانى مى تواند اظهارنظر قطعى درباره 
ادامه ساخت سریال داشته باشد که به توافق اولیه با تلویزیون برسد.

فصل ششم سریال «پایتخت» در حالى نوروز 99 روى آنتن شبکه یک سیما رفت که با انتقادهایى روبه رو شد اما توانست رتبه نخست پربیننده ترین 
سریال را در این ایام کسب کند.

سیروس مقدم، کارگردان این مجموعه پس از پایان سریال در گفتگویى 
تلویزیونى از باقى ماندن چهار قسمت از سریال «پایتخت» خبر داد و گفت: 
مطمئن باشید اولین روزى که شرایط عادى برقرار شود، تیم «پایتخت» 
هم عهد شده اند که فصل پایانى را بگیرند. دو قسمت 80 صفحه اى مانده 

است که در پخش، چهار قسمت مى شود.
حال با شروع تصویربردارى فیلم ها و سریال هاى تلویزیونى و از سرگیرى 
پروژه هاى قبلى همزمان با فروکش کردن بحران کرونا همچنان خبرى 
از ادامه تصویربردارى این مجموعه تلویزیونى نیست و حتى مدتى است 
که برخى از رسانه ها با پیوستن محسن تنابنده به فیلم سینمایى «قهرمان» 
به کارگردانى اصغر فرهادى درباره عملى نشدن وعده ساخت قسمت هاى 

پایانى گمانه زنى مى کنند.
الهام غفورى، تهیه کننده مجموعه تلویزیونــى «پایتخت» درباره این 
گمانى زنى ها توضیح داد: من زمانى مى توانم اظهارنظر قطعى درباره ادامه 
ساخت سریال «پایتخت» داشته باشم که قراردادى بسته شده باشد. باید برخى از اتفاقات رخ بدهد سپس خبرى را به صورت رسمى اعالم کنم.

وى ادامه داد: مهدى فرجى فقط مشاور سریال ما بودند و اینکه ایشان تهیه کنندگى سریال دیگرى را در این زمان برعهده دارند به کار ما لطمه اى 
نمى زند. همچنین محسن تنابنده سال گذشته نیز تا اول آذر ماه سر یک فیلم سینمایى بود بنابراین صحبت هاى دوستان و گمانه زنى ها فقط در 

حد گمانه زنى است و چیزى قطعى نیست.
تهیه کننده مجموعه تلویزیونى «پایتخت» در پایان گفت: من در ابتدا باید به توافق اولیه با تلویزیون برسم سپس گروه را براى ادامه کار دعوت 

کنیم و آنها را در جریان کار قرار دهیم.

پاسخ تهیه کننده «پایتخت» درباره ساخت سرى هفتم

چ

  سپیده شریعت رضوى/ خبرگزارى صبا |

فصل ششم سریال «فرار از زندان» در راه است؟

زمان نمایش چهارمین قسمت از مجموعه فیلم هاى سینمایى «ماتریکس» 
حدود یکسال به تعویق افتاد.

کمپانى «بــرادران وارنر» تاریخ اکران چهارمین فیلم از مجموعه ســینمایى 
«ماتریکس» را نزدیک به یکسال عقب انداخت؛ به این ترتیب این فیلم در بهار 

سال 2022 میالدى به سینما ها خواهد آمد.
این تصمیم در حالى گرفته شد که اســتودیو هاى هالیوودى در تالشند، تاریخ 
اکران محصوالت خود را به دلیل بســته شدن ســینما ها در پى همه گیرى 

کووید- 19 تغییر دهند. تاریخ اکران فیلم جدید «ماتریکس» که پیش از توقف 
ساخت، در کشور آلمان مراحل تولید را سپرى مى کرد، از 21 مى 2021 به یکم 

آوریل 2022 منتقل شده است.
«کیانو ریوز» و «کرى آن ماس»، بازیگران اصلى این فیلم سینمایى به همراه 
«النا واچوفسکى» تهیه کننده آن باز خواهند گشــت. «یحیى عبدالمتین»، 
«جســیکا هنویک» و «نیل پاتریک هریــس» دیگر بازیگــران این فیلم 

هستند.

تعویق 
یکساله اکران 
«ماتریکس 4»

کاسى 

رداد با 

ست و 
رى به 
کاسى

ن نگاه 
کاسى

ن است 

ى یک 
 خود را

نش

از 5 تن افسانه اى دنیاى بازیگرى ایران، یکى دیگر هم به آسمان 
پر کشــید. محمد على کشــاورز بعد از ظهر دیروز درگذشت. این 
پیشکسوت سینما و تلویزیون، به دلیل بیمارى هاى ناشى از نارسایى 
کلیوى، عفونت ریه و کهولت سن چندین روز بود که در بیمارستان 

بسترى شده بود. 
دیروز صفحه اینســتاگرام کشــاورز جامه ســیاه بر تــن کرد و 

خبردرگذشت او را مورد تایید قرار داد:
«شکست عهد من و گفت هر چه بود گذشت / به گریه گفتمش آرى 
ولى چه زود گذشت / بهار بود و تو بودى و عشق بود و امید / بهار رفت 
و تو رفتى و هر چه بود گذشت. استاد محمد على کشاورز در کمال 
آرامش و در کنار خانواده و یگانه فرزندشان امروز 25 خرداد ماه 1399 

به سفر ابدى رفتند.»
او در بازیگرى، همراه على نصیریان، زنده یاد جمشید مشایخى، زنده 
یاد داود رشیدى و زنده یاد عزت ا... انتظامى پنج بازیگر مرد ماندگار 
تاریخ تئاتر و سینما و تلویزیون ایران به شمار مى آیند. کشاورز داراى 

نشان درجه یک فرهنگ و هنر بود.
نام کشاورز براى اصفهانى ها حرمت به خصوصى داشت (و دارد). 
او متولد 26 فروردین 1309 در محله قدیمى ســیچان در شــهر 
اصفهان بود. کشاورز اگر چه  بعدها به تهران مهاجرت کرد و ساکن 
پایتخت شد اما اصالت اصفهانى اش را هیچ گاه فراموش نکرد. این  
بازیگر نامدار سینماى ایران مهرماه سال گذشته با انتشار پستى در 

اینستاگرام خبر از سفر به زادگاهش پس از چند سال داد.
کشاورز درباره روزگار کودکى اش در اصفهان گفته است: «من در 
جلفاى اصفهان که محله اى ارمنى نشین است به دنیا آمدم، جایى با 
سابقه طوالنى در زمینه موسیقى، نقاشى، منبت کارى، قالى بافى، 
قلم کارى و قلم زنى. مردم آنجا اکثرا با ترانه هاى محلى و اجتماعى 
همچنین اشعار سعدى و حافظ همخو بودند و شب هاى طوالنى 
زمستان مى نشستند و شاهنامه مى خواندند و در قهوه خانه ها هم 
همیشه بحث «نقالى» داغ بود. تئاترهایى هم به زبان ارمنى اجرا 
مى شد که از همان زمان برایم بسیار اثرگذار بود. حتى براى اولین بار 
سالن تئاتر به صورت «جعبه ایتالیایى» در جلفاى اصفهان ساخته شد 
که هنوز هم وجود دارد. من به کودکستان مریم مى رفتم و مدیر آنجا 
فردى بود به نام «گراویدار» که زبان ایتالیایى و فرانسه را خیلى خوب 

مى دانست و به ادبیات فارسى هم بسیار مسلط بود و راجع به اشعار 
سعدى، حافظ، فردوسى، مولوى و شعراى اصفهان بحث مى کرد 
این گفتگوها و بحث هاى فرهنگى که مى شد روى ما بسیار تاثیر 
مى گذاشت به خصوص اینکه در دوران کودکى و نوجوانى بودیم و 
این مسائل برایمان تازگى داشت. من بسیار تحت تاثیر فضاى بسیار 
زیبا و قشنگ اصفهان بودم. به خصوص کاشى کارى هاى مساجد 
که هنوز هم بعد از گذشت صدها سال پا برجاست و کسى نتوانسته 
مثل آنها کار کند. آن زمان نه تلویزیون بود و نه رادیو و ما به تماشاى 
نمایشنامه هایى که در قهوه خانه ها براى تفریح وسرگرمى مردم اجرا 
مى شد مى نشستیم. حدود 12 سال داشتم که کم کم سینما هم آمد، 

در آن روزگار پدیده جدیدى محسوب مى شد.»
محمدعلى کشاورز فرزند دوم خانواده و فارغ التحصیل هنرستان 
هنرپیشگى تهران و دانشکده هنرهاى دراماتیک بود. خاندان وى 
اصالتاً از ارامنۀ گرجستان بوده که در زمان شاه عباس به ایران آمده 
و مسلمان شدند. او یک دختر به نام نلى دارد که در بلژیک زندگى 
مى کند و مدرس نقاشى است. محمد على کشاورز در سال 1352 از 

همسرش جدا شد، بعد از آن هم دیگر ازدواج نکرد. 
کشاورز فعالیت هنرى اش را از ســال 1339 با حضور در نمایش 
«ویولن ساز کره مونا» آغاز کرد. در سال 1347 به تلویزیون رفت و 
کارگردانى هنرى قسمت هایى از سریال خانه قمر خانم را به عهده 
گرفت. کشاورز در سریال هاى تلویزیونى زیادى همچون دایى جان 
ناپلئون، آتش بدون دود، هزاردستان، سربداران، سلطان و شبان، 

پدرساالر و ... ایفاى نقش کرد.
 او براى نخســتین بار در سال 1343 با فیلم شــب قوزى ساخته 
فرخ غفارى بازیگرى ســینما را نیز تجربه و در 47 فیلم سینمایى 
ایفاى نقش کرد. این هنرمند ایفاگر نقش هاى ماندگارى در تاریخ 
سینما بوده است که از جمله آنها فیلم هاى «خشت و آینه»، «آقاى 
هالو»، «رگبار»، «صادق کرده»، «شطرنج باد»، «کمال الملک»، 
«مردى که موش شد»، «کفش هاى میرزا نوروز»، «مادر»، «پول 
خارجى»، «دلشدگان»، «روز واقعه»، «ناصرالدین شاه اکتورسینما»، 

«خسوف»، «زیردرختان زیتون»، «غزال» بوده است.
بازى هاى او در نقش شــعبان استخوانى (هزاردســتان)، اسدا...

(پدرســاالر) و خواب گزار اعظم(ســلطان و شــبان) تا همیشه 
در خاطره ها خواهد ماند. 

دادن قطعات هستیم. این کار فرایندى طوالنى و زمانبر است 
بنابرایندندان روى جگر بگذارید.» 
تمام این پست ها نشــان مى دهد 

کــه ممکــناســت فصــل 

از آنها بــه دلیل جــرم مرتکب نشــده به مــرگ محکوم
شــده و دیگرى براىنجات برادر خود نقشــه اى اســتادانه

مى کشد.

محمد على کشاورز، هنرمند اصفهانى سینما، تلویزیون و تئاتر ایران  دیروز درگذشت

بهار رفت و تو رفتى...
سهیل سنایى
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براى سپاهان دو فصل بدون جام در لیگ برتر فوتبال زنان 
به پایان رسیده است. سرمایه گذارى سپاهان در فوتبال 
زنان هنوز به کسب جام منجر نشده است. آیا سپاهان به 

حضور در جمع چهار تیم باالى جدول راضى است؟
 یکســال پیش، ســپاهان در گیر و دار اختالف با سمیه 
شــهبازى، قید او و بازیکنان تحت حمایتش را زد، تیم 

جدیدى را شکل داد و بیان محمودى را به سپاهان آورد.
سپاهان با بیان محمودى با وجود اینکه به تیمى متفاوت 
تبدیل شــده بود اما عملکرد بدى در لیگ 98 نداشت. 
واقعیت این بود که شــهردارى بم، وچان کردســتان و 
شهردارى سیرجان تیم هاى کامل ترى نسبت به سپاهان 
بودند و با این وصف عجیب نبود که آنها نتوانند پایشان را 

از پله چهارم فراتر بگذارند.

فصل جدید با چشم بر هم زدنى از راه مى رسد و بعید است 
نیمکت سپاهان تغییرى به خود ببیند؛ با وجود این، این 
سئوال مطرح است که آیا سپاهان در فصل سوم، باز هم 
به اینکه فقط در میان تیم هاى برتر باشد و باز هم نتواند به 

جام نزدیک شود، راضى خواهد بود؟
در میان تیم هاى حاضر در لیگ برتر فوتبال زنان، سپاهان 
قوى ترین ساختار باشگاهى را در اختیار دارد. هر بازیکنى 
از بازى در سپاهان استقبال مى کند البته اگر سپاهان بنا 
بر بیشتر هزینه کردن براى تیم فوتبال خود داشته باشد. 
بدین ترتیب آنها توانایى پر کردن خأل موجود در برخى 

پست ها را از طریق جذب بازیکنان تازه وارد دارند.
در این صورت، همه چیز به سیاست هاى باشگاه بستگى 
خواهد داشت: بســتن تیمى که به قهرمانى هاى پیاپى 
شهردارى بم خاتمه دهد یا تیمى سرسخت اما ناتوان در 

مقابله با تیم هاى همردیف که رتبه اش حوالى سومى و 
چهارمى در حال جابه  جایى است.

بعید است ســپاهان در فصل آینده تغییرات اساسى در 
ترکیب بازیکنان خود داشته باشد و مهره هاى بالغ خود 
را از دست بدهد. از ســوى دیگر این یک واقعیت است 
که دست تیم ها در لیگ برتر فوتبال زنان براى یارگیرى 
چندان باز نیست زیرا نه لیگ دســته اول و دومى وجود 
دارد، نه فوتبال پایه هنوز به اندازه کافى ستاره ساز هست 
و نه تیم هاى دیگر توان معرفى ستاره هاى جوان و پرتعداد 

را به لیگ دارند.
بدین ترتیب همیشه نقل و انتقاالت در فوتبال زنان تعیین 
کننده است. ســپاهان اگر در فوتبال زنان هم به اندازه 
فوتبال مردان جاه طلب باشد مى تواند صیدهاى تعیین 

کننده اى داشته باشد.

در فوتبال زنان هم مثل مردان 
عمل کن

سخنگوى باشگاه ذوب آهن بار دیگر در مصاحبه اى 
اعالم کرده که بلیت سفر براى میودراگ رادلوویچ 

فراهم شده و او به ایران بازخواهد گشت.
در شــرایطى این حرف ها از جمشیدى، سخنگوى 
باشگاه ذوب آهن اعالم شده که رادولوویچ در آخرین 
مصاحبه خود به طور کامًال صریح و شفاف از عدم 
بازگشت به ایران حرف زده و دالیل خود را 

نیز به طور کامل شرح داده است.
این مربى مونته نگرویــى که مرزهاى 
هوایى کشورش براى سفر به ایران و 
چند کشور دیگر محدود شده است، 

مى گوید به دلیل نگرانى اى که خانواده اش نسبت به شیوع ویروس کرونا 
دارند، قصدى براى بازگشت ندارد ولى مسئوالن باشگاه اصفهانى موضع 

دیگرى دارند.
احمد جمشیدى در آخرین اظهار نظر خود و در گفتگویى که با خبرگزارى 
«ایرنا» داشته، اینطور در مورد بازگشت رادولوویچ حرف زده است: «بلیت 

برگشت به ایران براى این سرمربى تهیه و براى او ارسال شده است.»
وى در ادامه با شــایعه خواندن حرف هایى که در رابطه با عدم بازگشت 
رادولوویچ مطرح است، ادامه داده است:  «این سرمربى تاکنون به شکل 
کتبى انصراف خود را اعالم نکرده و هیئت مدیره منتظر حضور مجدد او در 
تیم فوتبال بزرگساالن باشگاه است اما اگر این سرمربى از ادامه همکارى 
با ذوب آهن انصراف داد، هیئت مدیره باشــگاه در همین هفته جلسه اى 

تشکیل مى دهد و تصمیم گیرى مى کند.» 

سخنگوى باشگاه ذوب
اعالم کرده که بلیت س
فراهم شده و او به ایران
در شــرایطى این حرف
باشگاه ذوب آهن اعالم
ممصاحبه خود به طور
بازگشت به ایرا
نیز به طور کام
این مربى م

هوایى کش
چند ک

آقاى سخنگو بى خیال نمى شود

بو یل ب
واقعیت این بود که شــه
شهردارى سیرجان تیم ه
بودند و با این وصف عجی
از پله چهارم فراتر بگذارن

انتشار تصویرى از سوى اشکان دژآگه در یکى از رستوران هاى معروف شهر 
برلین، توجه طرفداران تراکتور و همچنین دیگر هواداران فوتبال در ایران 

را جلب کرده است.
 اشکان دژآگه یکى از بازیکنان ایرانى است که در اروپا حضور دارد و هنوز به 
ایران نیامده است. ستاره خط هافبک تیم تراکتور که یکى از کاپیتان هاى 
این تیم به حساب مى آید، در ماه هاى اخیر بخاطر قرنطینه اروپا در این کشور 
باقى ماند و حاال هم باوجود کاهش محدودیت هاى رفت و آمدى، ترجیح 
داده که در پایتخت آلمان به همراه خانواده، روزهاى تعطیلى فوتبال ایران 

را سپرى کند.
در این مدت غیبت البته دژآگه حمایت مدیریت، کادرفنى و هواداران تراکتور 
را داشــته و البته مدل هاى مختلفى از این حمایت در مصاحبه میرمعصوم 
سهرابى و ساکت الهامى دیده شده اســت. الهامى روز شنبه گفت: «دژآگه 
دوست دارد به ایران بیاید اما پروازهاى خارجى فرودگاه برلین بسته شده»، 
چند روز پیش هم مدیرعامل تى تى ها عنوان کرده بود: «باتوجه به آمار رو 
به رشد مبتالیان به کرونا در کشورمان، دژآگه نگران سالمت خانواده خود 

بوده و از کادرفنى درخواست کرده که فعًال در آلمان بماند.»
نکته جالب اینکه دژآگه دقیقًا یک ماه پیش در چنین روزى مصاحبه اى را با 
رسانه رسمى تراکتور انجام داد و از قرنطینه سفت و سخت در آلمان گفت. او 
همچنین از مسئوالن فوتبال «تضمین» خواست تا بازیکنان به کرونا مبتال 
نشــوند و همچنین در پایان مصاحبه گفت: «امیدوارم وضعیت بیمارى در 
ایران عزیزمان روز به روز بهتر شود و تصمیم گیرندگان ما، عجوالنه تصمیم 
نگیرند و مراقب خودشان و ما باشند؛ چرا که زندگى ما وابسته به فوتبال است 
و امیدوارم به ما ورزشکاران رحم کنند و آرزو مى کنم که به زودى این بیمارى 

ریشه کن شود و همه به زندگى سابق خود برگردیم.»
این ســه موضع گیرى در حالى اتفاق افتاده که پســت اخیر اشکان دژآگه، 
بازتاب گسترده اى را درفضاى فوتبال ایران داشته و همچنین بازخوردهاى 
مختلفى را در بین طرفداران تراکتور به خود گرفته اســت. دژآگه در پست 
جدیدش، عکسى از خود به همراه چند نفر از دوستانش منتشر کرده که در 
یکى از رستوران ها و فروشگاه هاى معروف شهر برلین که غذاى مخصوص 
کشور ارمنســتان را ســرو مى کند، حضور دارند و قرنطینه را به این شکل 

شکسته است.
در قسمت نظرات، فارغ از طرفداران منتسب به تیم پرسپولیس که با لحن 
کرى خوانى، به این تصویــر پرداخته اند، تراکتورى ها نیــز موضع تقریبًا 
متفاوتى را نسبت به گذشته دارند. یکى از آنها نوشته: «آقاى دژآگه اگه یادت 
افتاد، بدون یه تیمم دارى ها، برگرد به تیمت»، یک نفر دیگر که عکس آواتار 
خود را به لوگوى تراکتور منقش کرده نیز با همین لحن نوشته: «اگه صالح 
دونستى برگرد»، کامنت دیگرى نیز با این نوشته دیده مى شود: «اشکان جان 

زود برگرد، ما بهت احتیاج داریم.»
این در حالى است که البته یک اکانت مشــخص نیز به بیشتر این نظرات 
انتقادى پاسخ داده و نوشته که پرواز از آلمان به ایران وجود ندارد و در قبال 
او پرسش هایى نیز به چشم مى خورد که پس چطور رادوشوویچ، دیاباته و... 
به ایران برگشــته اند؟ البته این موضوع را باید بیشتر بررسى کرد؛ واقعیت 
این است که پرواز برلین - تهران فعًال وجود ندارد و فرودگاه پایتخت آلمان 
پروازى را از ایران قبول نمى کند اما ســه شهر دیگر آلمان یعنى هامبورگ، 
فرانکفورت و دوسلدورف روزانه پروازهاى متعددى را از شرکت هاى مختلف 
به دوحه، تهران و استانبول دارند که دژآگه نیز مى تواند با آنها به ایران بیاید.

بازیکنانى که در هفته هاى اخیر خــود را به ایران رســانده اند نیز اغلب با 
پروازهاى چند مرحله اى آمده اند. مثل رادوشوویچ که زودتر از تمام بازیکنان 
به تهران رسید تا در جمع شاگردان یحیى گل محمدى حضور یابد و تالش 

کرد که حتى یک تمرین را هم از دست ندهد.
البته نکته مهم این اســت که هنوز برنامه تدوین شــده و مشخصى براى 
تمرینات گروهى و بازى هاى دوســتانه تیم تراکتور اعالم شده و شاید به 
همین دلیل، دژآگه خود را به تیم معرفى نکرده و تالشــى هم در این قبال 
انجام نمى دهد. این در حالى است که زنوزى اعالم کرده حقوق تمام بازیکنان 
را به صورت تمام و کمال خواهد پرداخت اما در دیگر باشگاه ها احتمال دارد 
که جریمه هایى براى بازیکنان غایب در نظر گرفته شود، نظیر پرسپولیس 

محمدى ســرمربى اش کــه روز گذشــته یحیــى گل 
غیر موجه بود» و عنوان کرد که «غیبت بشــار 

از قــرارداد وى شاید به همین دلیل  بخشى 
دیگر برایش در کســر شــده یا جریمه اى 

نظر گرفته شود.

اگر صالح مى دانى 
برگرد به تیمت

با این اخراج دوباره 
متولد شدم

روزهاى دورى على دایى از فوتبال و نیمکت مربیگرى به ســیزدهمین ماه 
خود رسیده است و یک اتفاق عجیب را گواهى مى دهد. در تمام این ماه ها او 
به عنوان یکى از مربیان سرشناس فوتبال ایران دور از نیمکت هاى لیگ برتر 
بوده و جاى خالى او در فوتبال ایران بیش از گذشته خالى است. او در یکى از 
معدود جاهایى که ظاهر شده برنامه «کالسیکو» عادل فردوسى پور بود که 
دایى در آن با پژمان جمشیدى مصاحبه کرد و برنامه از سایت هاى اینترنتى 
پخش شــد. اما بد نیســت بدانیم دایى چرا اینقدر از فوتبال دور شده و آیا 
مى توان به بازگشت او به فوتبال امیدوار بود؟ هر چند که گفته مى شود دورى 
دایى از فوتبال براى خودش هم خوب بوده و در این مدت توانسته حسابى به 

بیزینس هایى که در کنار فوتبال دارد، بپردازد. 
شــروع داســتان محرومیت غیررســمى دایى از فوتبال به یک کنفرانس 
مطبوعاتى و حرف هاى آتشین دایى برمى گردد. سیزدهم اردیبهشت سال 
گذشته بود که نزدیکان على دایى با فراخوان به رسانه ها در یکى از مکان هاى 
ناآشنا براى اصحاب رسانه خبر از نشست خبرى او را دادند. نشستى دقیقًا بعد 
از ماجراى برکنارى او از ســایپا که کامًال قابل پیش بینى بود مى تواند یک 

حاشیه بزرگ را به همراه داشته باشد.
 على دایى در حالى که با لبخند وارد محل کنفرانس شد و با خنده هم آنجا را 
ترك کرد که هرگز تصور نمى کرد طغیان بى سابقه اش علیه مدیرعامل وقت 
نارنجى پوشان در نهایت با دورى یکسال و اندى اش همراه باشد. در حالى که 
حتى بیشتر خبرنگاران براى انتشار اخبار مربوط به این نشست خبرى تردید 
بزرگى داشتند، شهریار اما بى توجه به سرنوشت صحبت هایش، سوار بر بنز 
خود محل را با جمله طالیى اش ترك کرد: « با این اخراج دوباره متولد شدم. 
جلوى کارخانه شما تحصن مردم بوده است نه جلوى خانه و محل کار من! 
سرم را زیر بیرق هیچکس خم نمى کنم. نه چپى و نه راستى. مگر از این آدم ها 
مى ترسم که بخواهم فکر آرامشم را بکنم. اگر به بنده خدا وصل است، من 

به آن باالیى (خدا) وصلم.»
 دایى اما با آن اخراج اکنون سیزدهمین ماه دورى از فوتبالش را هم پشت سر 
گذاشته و این در حالى است که طى این مدت پیشنهاداتى جذابى براى قبول 
مربیگرى را نتوانسته بپذیرد. به سرانجام نرسیدن مذاکراتى که در محافل 
غیرورزشى دلیل اصلى آن را ماجراى مربوط به طغیانش علیه مصطفى مدبر، 

مدیرعامل وقت سایپا مى دانند.
 شــهریار فوتبال ایران که با حضــور روى نیمکت ســایپا کار مربیگرى 
را اســتارت زده بود و با دســتیابى به قهرمانى آن را پربار کــرد، دقیقًا در 
همان نقطه شــروع اکنون روزهاى بالتکلیفى را پشــت ســر مى گذارد و 
هیچ آینده مشــخصى از بازگشــت دوباره اش به نیمکت مربیگرى وجود

 ندارد.
 دایى در دوران مربیگرى با حضور روى نیمکت تیم هاى سایپا، پرسپولیس، 
راه آهن، صباى قم و نفت تهران نشان داده که سلیقه کارش تنها به حضور 
باشگاه در تهران خالصه مى شود و او چندان مقید به داشتن تیمى پرستاره، 
صاحبنام و در کورس نیست. موضوعى که مى تواند چالش بزرگى براى قبول 
دوباره نیمکت تیمى در فوتبال ایران محسوب نشود اما دورى سیزده ماهه 
او طى مدت اخیر کامًال نمایانگر راز بزرگ جدایى اش از سایپاســت و شاید 
ردپاى آن را بتوان در این موضوع مشــاهده کرد. جایى که او با یک عنوان 
قهرمانى در لیگ برتر و دستیابى به سه عنوان قهرمانى جام حذفى، این روزها 
دورتر از هر زمان دیگرى به فوتبال قرار دارد و تنها گهگاه شــایعات مربوط 
به مذاکراتش با تیمى و به سرانجام نرسیدن آن بار دیگر او را بر سر زبان ها 

مى اندازد.
 با این حال در روزهایى که همه در انتظار شروع دوباره فوتبال بعد از ماجراى 
شیوع کرونا هستند، شــاید انتظار براى بازگشت و پایان دورى على دایى از 
فوتبال یکى دیگر از چالش هاى ذهنى هواداران فوتبالى در ایران محسوب 
شود. اینکه چه زمانى دوران محرومیت على دایى از فوتبال به پایان مى رسد 
و آیا او در بازگشت با چه چالش هایى مواجه خواهد شد و کدام نیمکت به او 

تعارف زده مى شود.

محمد نادرى براى تمدید قرارداد با باشگاه پرسپولیس از 
سوى کادرفنى این تیم مورد تأیید قرار گرفت تا به باشگاه 

دعوت شود.
یکى از چالش هاى باشگاه پرسپولیس براى ادامه فصل و 
خصوصًا لیگ آینده، شرایط خاص در سمت چپ دفاعى 
خواهد بود. جایى که محمد انصارى به دلیل مصدومیت 
رباط صلیبى به طور کلى فصل را از دست داده و شرایطش 

براى لیگ آینده نیز نامشخص خواهد بود.
در این ارتباط باشــگاه به دنبال راهى براى تمدید قرارداد 
محمد نادرى اســت. مدافع ســابق تراکتور و نســاجى 
مازندران که با حضور در تیم کورتریک بلژیک توانســت 
نظر پرســپولیس را به خود جلب کند و با حضور در جمع 
سرخپوشان نمایش خوبى از خود به جا گذاشته، اکنون تنها 

مدافع استاندارد در این پست محسوب مى شود.
با این حال بزرگ ترین مشکل براى ادامه همکارى نادرى 
و پرســپولیس موضوع قرارداد قرضى این بازیکن است. 
نادرى طى دو بار اخیر که با پرسپولیس همکارى داشته، 
قراردادش به صورت قرضى بوده اســت تا طبق قوانین 
اکنون ادامه حضورش با چالش مواجه باشد و نتواند به این 

همکارى به صورت قرضى ادامه دهد.
باشگاه پرســپولیس در صورتى که نسبت به این بازیکن 
اعالم نیاز کنــد، این  بار باید رضایت دائم او را از باشــگاه 
بلژیکى دریافت کند. اتفاقى که باعث شد او بعد از اطالع 
از این موضوع بــه دنبال ترتیب دادن ســفر به بلژیک و 
مذاکره با باشگاه کورتریک باشــد. در صورتى که نادرى 
موفق به دریافت رضایتنامه اش شــود، در فصل آینده نیز 
به این همکارى ادامه خواهــد داد؛ اتفاقى که تمایل قلبى 

او نیز هست.
نادرى بر این اساس چندى پیش با حضور در سفارت بلژیک 
شرایط دریافت ویزا و حضور در این کشور را دنبال کرده و 
در صورتى که فرصت الزم در این زمینه را به دست بیاورد، 
راهى بروکسل خواهد شد تا شــرایط خود براى دریافت 

رضایتنامه و ادامه همکارى با پرسپولیس را دنبال کند.

کورتریک 
به پرسپولیس
 راه مى دهد؟

اگر چه به بهانه کرونا داوران پشــت دروازه از بازى هاى 
لیگ برتر حذف شده اند اما واقعیت این است که با ریشه 
کن شدن کرونا هم بازى هاى لیگ برتر با سه داور قضاوت 
خواهد شد.   از راهروى فدراسیون فوتبال خبر رسیده است 
اجراى این طرح بازخورد مثبتى نداشته و فدراسیون فوتبال 
دیگر تمایلى به اجراى آن ندارد و بر این عقیده اســت در 
شرایطى که با کمبود بودجه مواجه است بهتر است به جاى 
هزینه تراشى هاى اضافه  داوران پشت دروازه که خاصیت 
چندانى ندارند، دستمزد داوران فعلى را پرداخت کند.  در 
حالى داوران پشت دروازه حذف شــده اند که با توجه به 
فاصله آنها با اعضاى دو تیم در جریان بازى مشکلى از نظر 
فاصله گذارى اجتماعى و همچنین رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى به وجود نمى آمد و گویى کرونا براى حذف این 
داوران یک بهانه بود. در گزارشاتى که از سوى کارشناسان 
داورى به فدراسیون فوتبال ارائه شده به این نکات اشاره 
شده که اجراى این طرح به ســود فوتبال ایران و داورى 
نبوده به این دلیل که داوران پشت دروازه شهامت تصمیم 
گیرى را نداشتند و از سویى بهتر است فدراسیون فوتبال 
و سازمان لیگ به دنبال پیاده کردن سیستم کمک داور 

ویدی ویى در بازى هاى لیگ برتر باشند.

وداع با داوران تقریباً 
بى خاصیت

احمد خلیلى

تیم فوتبال سپاهان در یک بازى دوستانه برابر فجرسپاسى شیراز قرار خواهد 
گرفت.

سپاهان این روزها در حالى تمریناتش را در اصفهان دنبال مى کند که قلعه نویى 
در صدد است تا تیمش با انجام چند بازى دوســتانه به آمادگى و هماهنگى 
کامل برسد. سپاهان قرار است قبل از شروع مسابقات لیگ برتر آخرین بازى 
دوستانه اش را برابر تیم دسته اولى فجر سپاسى انجام دهد. این بازى قرار است 

در تاریخ دوم تیرماه در اصفهان برگزار شود. 

آخرین رقیب تدارکاتى سپاهان

محمد مؤمنى

حامد اسماعیلى

محسن کدخدایى
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ابالغ بها ثمنیه اعیانى 
آگهى ارزیابى بها ثمنیه اعیانى - بدینوســیله به اطالع مى رســاند بها ثمنیه اعیانى مربوط به 
چهار یکصد و بیستم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه همبر علیا پالك 109 اصلى واقع 
در دهستان علیاى اردستان بخش هفده ثبت اصفهان که متعلق به خانم خاور رمضانى آستانه 
عیال مرحوم محمد رمضانى همبرى مى باشد بموجب درخواست خانم عاطفه انزل اردستانى 
فرزند محمد به کارشناس رسمى ارجاع و طبق نظریه شــماره 52/1005_1399/3/13 کار 
کارشناس محترم بها ثمنیه اعیانى 5 سهم از 1728 سهم ششــدانگ را مبلغ پانصدهزار ریال 
تعیین و برآورد گردیده و مبلغ آن در حساب ســپرده این اداره واریز گردیده و ذینفع جهت اخذ 
سپرده مذکور مى تواند در یکى از ساعات ادارى به این اداره مراجعه نماید در صورتى که مدعى 
تضییع حق مى باشید ظرف مدت یک ماه پس از انتشار آگهى به دادگاه صالح مراجعه و گواهى 
طرح دعوا را به این اداره تحویل نماید در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضا بدون بها ثمنیه 
اعیانى صادر خواهد شد. م الف: 875014 ذبیح اله فدائى اردستانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک اردستان/3/187
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه سند مالکیت چهارده هفتاد و پنجم حبه مشاع از هفتادودو حبه ششدانگ مزرعه 
همبر علیا  پالك ثبتى شماره : 0 فرعى از 109 اصلى علیا واقع در بخش 17  اصفهان ذیل ثبت 
21539 در صفحه 335 دفتر 275 امالك به نام على اکبر اکبرى جعفرآبادى  صادر و تســلیم 
گردیده است متعاقبا به موجب مرقومه 901240د _ 91/1/21 دادستانى اردستان در بازداشت 
قرار گرفته   ، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى  به شماره وارده 32000755-99/3/7 به 
انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضا شهود آن ذیل شماره 60300-99/3/3 به گواهى 
دفترخانه 17 اصفهان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت نقل و انتقال مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله  نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 874934 ذبیح اله فدائى اردستانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

اردستان/3/188
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه سند مالکیت ده سهم مشاع از هفده سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره : 329 فرعى 
از 1 اصلى گرمسیر واقع در بخش 17  اصفهان ذیل ثبت 6475 در صفحه 505 دفتر 122 امالك 
به نام احمدعلى مصطفوى صادر و تسلیم گردیده است ، سپس محمد داریوش مصطفوى احدى 
از ورثه مع الواسطه نامبرده با ارائه درخواست کتبى  به شماره وارده 320000981-99/3/18 به 
انضمام دوبرگ استشــهادیه محلى که امضا شهود آن ذیل شــماره 20474-99/3/18 گواهى 
دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله  نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 874937 

ذبیح اله فدائى اردستانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان/3/189
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه ســند مالکیت سه بیست و چهارم حبه مشــاع از هفتادودو حبه ششدانگ مزرعه 
مهر آباد پالك ثبتى شــماره : 0 فرعى از 119 اصلى علیا واقع در بخش 17  اصفهان ذیل ثبت 
2267 در صفحه 29 دفتر 119 امالك به نام ســیدفتح اله میرعابدینى  صادر و تسلیم گردیده 
است ، سپس سیدرضا میرعابدینى احدى از ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى  به شماره وارده 
32001005- 99/3/19 به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلى که امضا شهود آن ذیل شماره 

20471- 99/3/18 بهگواهى دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن 
به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله  نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 874908 ذبیح اله فدائى اردستانى- مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک اردستان/3/190
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه سند مالکیت 6/5 سهم  مشاع از 432 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره : 0 فرعى 
از 182 اصلى علیا واقع در بخش 17  اصفهان ذیل ثبت 2688 در صفحه 209 دفتر 33 امالك به 
نام فاطمه بیگم میرعابدینى  صادر و تسلیم گردیده است ، سپس سیدرضا میرعابدینى احدى از 
ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى  به شماره وارده 32001004- 99/3/19 به انضمام دوبرگ 
استشهادیه محلى که امضا شهود آن ذیل شــماره 20469- 99/3/18 بهگواهى دفترخانه 51 
اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنى ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله  نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 874906 ذبیح اله فدائى اردستانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان/3/191
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه اسناد مالکیت 4 سهم مشاع از 432 سهم ششدانگ مزرعه شیرازان و دو سهم مشاع 
از 432 سهم ششدانگ مزرعه شیرازان پالك ثبتى شماره : 0 فرعى از 120 اصلى علیا واقع در 
بخش 17  اصفهان ذیل ثبت 2623  صفحات 298 و 302 دفتر 104 امالك به نام سید فتح اله 
میرعابدینى و فاطمه بیگم میرعابدینى صادر و تسلیم گردیده است ، سپس سیدرضا میرعابدینى 
احدى از ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى  به شماره وارده 32001003- 99/3/19 به انضمام 
دوبرگ استشــهادیه محلى که امضا شهود آن ذیل شــماره 20470 و 20472- 99/3/18 به 
گواهى دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعى اســت که سند مالکیت آن به علت جابجائى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله  نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 874905 ذبیح اله فدائى اردستانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

اردستان/3/192
حصروراثت

 اعظم نادرى  داراى شناسنامه شماره 2635 به شــرح دادخواست به کالسه 9900145 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رضا نادرى 
بشناسنامه 317در تاریخ 98/6/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. جواد نادرى ش ش 290 ، 2. کیوان نادرى ش ش 2835 ، 3. جمال 
نادرى ش ش 965 ، 4. وحید نادرى ش ش 32099 ، 5. به آفرین نادرى  ش ش 2519، 6. اعظم 
نادرى ش ش 2635 (فرزندان متوفى)، 7. زهرا ایزدى ش ش 87 (همسر متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 835979/م الف رئیس 
شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/3/195

اخطار اجرایى
 شماره 525/98 به موجب راى شماره 778 تاریخ 98/10/7 حوزه چهارم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1-على جمشید بیگى 2- میالد 
یاسمى به نشانى هر دو مجهول المکان محکوم است به خوانده ردیف دوم آقاى جمشید بیگى 
به تنظیم سند رسمى خودرو شماره 98-695 ب 82 در دفاتر اسناد رسمى و خواندگان مشترکًا 
پرداخت 1/413/000 ریال هزینه دادرسى در حق محکوم له اجرایى .محکوم له: حمید آرمان 
فرد به نشانى: اصفهان عشق آباد خ گلزار شهدا پ 46 – کد پستى 8195673881ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید875381/م الف-شعبه  چهارم شوراى حل اختالف نجف 

آباد/3/196
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000053 تاریــخ آگهى: 1399/03/18 شــماره پرونده: 
139504002004000887 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9502925- تمامت 
ششدانگ آپارتمان پالك ثبتى چهل و دو هزار و ششصد و دو فرعى از پانزده هزار و یکصد و نود 
اصلى به مساحت 92/71 دسیمتر مربع واقع در سمت شرقى طبقه اول که 1/53 دسیمتر مربع 
آن تراس مسقف و 19/27 دسیمتر مربع آن پیشرفتگى است بانضمام ششدانگ انبارى قطعه 
یک تفکیکى به مساحت (2/15) دو متر و پانزده دسیمتر مربع واقع در همکف و بانضمام پارکینگ 
قطعه چهار تفکیکى به مساحت (11/5) یازده متر و پنجاه دسیمتر مربع واقع در همکف با جمیع 
توابع و ضمائم و متعلقات شرعیه و عرفیه آن واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، 
خیابان جى، خیابان تاالر، روبروى پارك، نبش کوچه شماره 47 (کوچه شهید سام مقام)، پالك 
4، طبقه اول، واحد شماره 2، کدپستى 7365381999 که سند مالکیت آن در صفحه 464 دفتر 
513 محلى امالك ذیل ثبت شــماره 103011 و با شماره چاپى 674382 ب/91 ثبت و صادر 
شده است با حدود آپارتمان: شماًال: در دو قسمت به طول هاى 10/38 و 2/99 اول دیوار و پنجره 
دوم دیوارى است اول و دوم به فضاى معبر مجاور شرقًا: در دو قسمت به طولهاى: قوس بیرونى 
5/48 و 3/43 سانتى متر اول و دوم دیوار و پنجره است اول و دوم به فضاى معبر مجاور جنوباً: در 
شش قسمت که قسمتهاى سوم و پنجم آن غربى است به طول هاى 0/63 سانتى متر و 6/33 
و 1/20 سانتى متر و 0/92 سانتى متر و 2 متر و 2/20 سانتى متر اول دیوارى است پیشرفتگى 
دوم تا چهارم دیوارى است پنجم نیم دیوار جلوى بالکن ششم دیوارى است اول و دوم به فضاى 
ملک مجاور شماره 7747 فرعى از شماره 15190 اصلى سوم و چهارم به داکت پنجم و ششم به 
فضاى حیاط مشاعى غرباً: در چهار قسمت که قسمتهاى دوم و سوم آن جنوبى است به طولهاى 
5/9 سانتى متر و 3 متر و 1/70 و 2/20 دیوارى است دوم درب و دیوار سوم و چهارم دیوارى است 
مشترك اول و دوم به راه پله و آسانسور مشاعى سوم و چهارم به آپارتمان قطعه دو. دوم حدود 
پارکینگ قطعه چهارم تفکیکى: شماًال: به طول (2/50) دو متر و پنجاه سانتیمتر، خط فرضى به 
محوطه مشاعى است، شرقاً: به طول (4/60) چهار متر و شصت سانتیمتر، خط فرضى به محوطه 
مشاعى است. جنوبًا: به طول (2/50) دو متر و پنجاه سانتیمتر، خط فرضى به محوطه مشاعى 
است، غربًا: به طول (4/60) چهار متر و شصت سانتیمتر، خط فرضى به محوطه مشاعى است، 
سوم: حدود انبارى قطعه اول تفکیکى: شماًال: در دو قسمت، بطول هاى (1/91) یک متر و نود و 
یک سانتیمتر، (0/24) بیست و چهار سانتیمتر، اول درب و دیوار است، دوم دیواریست مشترك، 
اول به محوطه پارکینگ دوم به واحد تجارى قطعه 1. شرقًا: بطول (1/00) یک متر، دیواریست 
مشترك، به واحد تجارى قطعه 1. جنوبًا: به طول (2/15) دو متر و پانزده سانتیمتر، دیواریست 
مشــترك، به انبارى قطعه 2 غربًا: به طول (1/00) یک متر، دیواریست، به محوطه پارکینگ. 
که طبق نظر کارشناسان رسمى پالك فوق، یک دستگاه آپارتمان با قدمت حدودا 8 سال واقع 
در سمت شرقى طبقه اول مجتمع مسکونى تجارى هشت واحدى به مساحت 92/71 مترمربع 
با انضمام پارکینگ و انبارى داراى اسانسور و متشکل از اتاق هاى خواب، اشپزخانه، پذیرایى، 
راهروى ورودى، هال خصوصى، حمام و سرویس بهداشتى، تراس. مشخصات اتاقهاى خواب و 
پذیرایى:کف سرامیک، بدنه و سقف گچ پرداختى و رنگ با ابزارهاى گچبرى. راهروى ورودى: 

کف سرامیک، بدنه روکوب، سقف گچ پرداختى و رنگ. هال خصوصى مشابه پذیرایى، سقف 
PVC آشپزخانه: بصورت اپن با ارگ گچبرى، کف و بدنه کاشى سرامیک، سقف گچ پرداختى 
و رنگ، کابینت MDF. حمام و سرویس بهداشتى: بصورت مجزا، کف و بدنه کاشى. تراس: 
کف موزاییک، بدنه اجرنما. پارکینگ: کف موزاییک، بدنه سرامیک، سقف سفید. انبارى: کف 
موزاییک، بدنه و سقف سفید داراى درب پروفیلى سایر مشخصات دربهاى داخلى چوبى، دربهاى 
خارجى الومینیومى با شیشــه دو جداره، سیستم سرمایشى کولر، سیستم گرمایشى کف خواب 
و پکیج. مشخصات مشاعات شامل دستگاه پله، حیاط، اسانسور و سایر مشاعات با مشخصات 
اسکلت ساختمان: سازه بتنى- دســتگاه پله: پله و زیرپله سنگ، بدنه ســرامیک، داراى نرده 
فلزى- حیاط: کف بتن درجا ریخته با طرح موزاییک، بدنه و نماى ساختمان ترکیبى از اجرنماى 
5 و 3 سانتى، سنگ و نماى کامپوزیت، داراى درب پروفیلى برقى، اسانسور بصورت کابلى کابین 
ترکیبى استیل و ورق فورمیکار، ایینه خور ملک داراى انشعابات برق و گاز مجزا و اب مشترك 
مى باشــد اپارتمان داراى گواهى پایان کار به شــماره 10/91/16102 مورخ 1391/7/22 و 
همچنین کدنوسازى به شماره 10/6/10477/28/3 از شهردارى منطقه 10 اصفهان مى باشد. 
ملکى آقاى على افراش که طبق سند رهنى شماره 37675 مورخ 1394/02/31 تنظیمى در دفتر 
اسناد رسمى شماره 106 اصفهان در رهن بانک ملت واقع مى باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه 
مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 99/04/14 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت 
چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه (6/250/000/000) شش میلیارد 
و دویست و پنجاه میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/03/26 درج و منتشر مى گردد و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى 
او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده 
فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م 

الف: 877362 زهرا یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/200
آگهى دعوت به افراز

نظربه اینکه خانم ساغر قلیلى فرزند عبد شــعیب  و غیره طى  درخواست وارده 22256 مورخ 
99/03/21 تقاضاى افراز سهم مشاعى خود را از پالك ثبت 790/843 واقع در قطعه 8 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان را نموده وبه علت  عدم شناسایى برگه اخطاریه  بعضى از خواندگان 
به شــرح : رضا گل زردان فرزند على مالک مشاعى از ششــدانگ پالك فوق الذکر از طریق 
صدور و انتشــار آگهى به منزله ابالغ را نموده است لذا به اســتناد ماده 3 و قسمت اخیر ماده 
6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب آذرماه 1357 ازنامبردگان باال دعوت 
بعمل مى آید.در تاریخ 1399/04/26 در ساعت 9 صبح  جهت افراز سهم مشاعى خواهان فوق 
الذکر درمحل وقوع ملک مذکور حضوربهم رسانند. متذکر میگردد برابر نظریه مشورتى اداره 
حقوقى قوه قضاییه بشــماره 7/2454 مورخ 61/6/7  که بدین شــرح اعالم میگردد و اصوًال 
عدم حضور شــرکاء و مالکین مشــاعى مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود لذا این آگهى 
وفق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسنادرســمى الزم االجرا و به کلیه اشخاص ذینفع ابالغ 
تادرصورتى که بین شرکاء و مالکین مشــاعى محجور (صغیر،مجنون،غیررشید) و یا غائب یا 
مفقوداالثر وجود دارد به استناد ماده 313 قانون امورحســبى و طبق راى وحدت رویه بشماره 
3530 مورخ 60/1/15 هیئت عمومى دیوان عالى کشور مراتب توسط نمایندگان آنان به اداره 
ثبت محل اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به شایســتگى دادگاه محل وقوع ملک صادر شود 
این آگهى فقط یک نوبت  منتشــر و ظرف مدت 10 روز پس از انتشار در ساعت 9 صبح مورخ 
99/04/26 عملیات افرازى انجام خواهد شد877700/م الف، مهدى صادقى-رئیس ثبت اسنادو

 امالك نجف آباد/3/202

گزارش جدید بانک مرکزى فرانسه از وضعیت اقتصاد این 
کشور بیانگر آن اســت که بازگشت فعالیت ها به سطوح 
پیش از بحران دستکم دو سال به طول خواهد انجامید. 
طبق برآورد صورت گرفته توسط این بانک اقتصاد فرانسه 
پیش از آنکه در ســال  آینده به رشد 6/9 درصدى دست 
یابد، امسال 10/3درصد کوچک خواهد شد که در صورت 
تحقق حتى از عملکرد اقتصاد این کشــور در سال هاى 

جنگ جهانى دوم نیز بدتر خواهد بود.
همچنین تعطیلى کســب و کارها روى نرخ بیکارى نیز 
تأثیر جدى خواهد داشــت تا جایى که این بانک پیش 
بینى کرده اســت نرخ بیکارى به 11/8 درصد در نیمه 

نخست امسال برسد. در صورتى که طبق سناریو بدبینانه 
شــاهد موج دوم همه گیرى کووید-19 باشیم دومین 
اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا 16 درصد در ســال جارى، 
6 درصد در ســال آینده و 4 درصد در سال بعد کوچک 

خواهد شد.
قرار است دولت فرانسه از سومین بسته بزرگ محرك 
خود براى مقابله با پیامدهاى ویروس کرونا در هفته هاى 
آینده رونمایى کند. این کشور یکى از چهار کانون اصلى 
درگیر با کرونا در اروپا محســوب مى شود و حدود 29 
هزار فرانســوى براثر ابتال به کووید-19 جان خود را از 

دست داده اند. 

با عبور شمار مبتالیان به ویروس کرونا در عربستان از مرز 
123 هزار نفر، گمانه زنى ها در مورد لغو مراسم حج امسال 
براى نخستین بار از ســال 1932 میالدى و زمان تأسیس 
دولت جدید سعودى شدت گرفته است. درحالى که کاربران 
شبکه هاى اجتماعى در توییتر اعالم کرده اند، مراسم حج 
امسال لغو شده است، اما تاکنون منابع رسمى این خبر را تأیید 
نکرده اند. این درحالى است که برخى رسانه هاى غیر رسمى 
سعودى با انتشار اخبارى گزارش داده اند، با رشد مداوم شمار 
مبتالیان به کرونا در این کشور، دولت ریاض در حال بررسى 

لغو مراسم حج امسال است.
روزنامه انگلیسى «فاینانشال تایمز» انگلیس پیش تر به نقل 

از یک مسئول در وزارت حج و عمره سعودى اعالم کرده بود 
که عربستان در اندیشه لغو مراسم حج سال 2020 است.

در گزارشــى که «احمد العمران» خبرنگار این نشــریه و 
مستقر در ریاض منتشر کرد، آمده است که دولت سعودى 
براى نخستین بار از زمان تأســیس این پادشاهى در سال 
1932 در صدد اســت، بزرگ ترین تجمع مسلمانان را لغو 
کند، مراسمى که طى آن حدود دو میلیون نفر عازم سرزمین 

وحى مى شوند.
این روزنامه اعالم کرد که عربستان به آرامى درحال بررسى 
لغو مراسم حج است و انتظار مى رود که تصمیم رسمى در 

یک هفته اتخاذ شود.

اقتصاد فرانسه تا 2 سال دیگر 
سرپا نخواهد شد!

لغو مراسم حج
 قوت گرفت

وداع با فاصله گذارى!
  ایرنا | فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران با انتقاد 
از کاهش توجه عموم مـردم به رعایـت فاصله گذارى 
اجتماعـى به ویـژه در پایتخت گفت: در اسـتان تهران 
رعایت نکات فاصله گذارى اجتماعى در فروردین ماه 62 
درصد بود که متأسفانه طى روزهاى اخیر به 11 درصد 
کاهش یافته اسـت. علیرضا زالى اظهار کرد: همچنین 
به طور کلى در کل کشور در فروردین سال جارى مردم 
تا 78 درصد فاصله گذارى اجتماعى را رعایت مى کردند 
در حالى کـه این عـدد در اردیبهشـت  بـه 23 درصد و 

اکنون در خرداد ماه به 18 درصد کاهش یافته است.

پاییز سختى خواهیم داشت
  ایسـنا | معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
کرمان گفـت: تحلیـل از وضعیـت آینده کار آسـانى 
نیسـت ولى پیـش بینى مـى شـود پاییز سـختى در 
پیش داریم. سید وحید احمدى طباطبایى با اشاره به 
اقدامات پیشگیرانه براى کاهش شیوع ویروس کرونا 
در کشور گفت: در ابتداى شیوع این اپیدمى با تعطیلى 
مدارس، دانشگاه ها و اصناف و اقدامات مداخله گرانه 
شـیوع این بیمارى کاهش یافت امـا در هر اپیدمى با 
گذشت زمان و اسـتقرار آن اپیدمى دیگر موضوعات 
اعمال محدودیت ها معناى خاصى نـدارد زیرا دیگر 
اپیدمـى در جامعه اسـتقرار پیـدا کرده اسـت و از این 
پس اقدامـات و رفتارهاى مـردم در کنتـرل اپیدمى 

تأثیر گذار است.

روى موج کووید-19

نایب رئیس جامعه تورگردانان ایران مى گوید: پروتکل هاى 
بهداشتى کرونا، قیمت خدمات سفر در ایران را باال مى برد و 

سفر، کاالیى لوکس خواهد شد.
محمدعلى واقفى در گفتگوى آنالین با مدیرکل بازاریابى و 
تبلیغات وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى، 
با ترسیم وضعیت گردشگرى بین المللى ایران، گفت: تا این 
لحظه 90 درصد تورهاى ورودى 2020 کنسل شده است و 
امکان لغو 10 درصد باقیمانده، زیاد است. بیشتر آژانس هاى 
خارجى از حاال براى سفر در سال 2021 از آژانس هاى ایرانى 

قیمت مى خواهند.
او که به اعالم آمادگى وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى براى پذیرش گردشگران بین المللى از یک ماه 
آینده اشاره اى داشت، اظهار کرد: الزمه پذیرش گردشگران 
از ماه آینده این است که کشور مقابل، اجازه سفر به ایران را 
بدهد. در بسیارى از وبسایت ها، ایران یا به رنگ قرمز (خطر 
سفر) است، یا به گردشگران هشــدار داده شده است بعد از 

برگشت، قرنطینه مى شوند.
وى ادامــه داد: از آنجا که 80 درصد گردشــگران فرهنگى 
ایران، افراد مسن هستند، این احتمال مى رود که تعداد آنها 
در سفرهاى ایران کم شود، چون احتیاط مى کنند. درخواست 
براى سفرهاى طبیعتگردى رشد مى کند و سفرهاى گروهى 
کمتر برگزار مى شود، همین حاال شــرکاى گردشگرى ما 
در کشــورهاى دیگر، براى گروه یک تا هشت نفره، قیمت 
درخواســت کرده اند. در نتیجه رعایت پروتکل بهداشــتى 
باعث مى شود قیمت تمام شده خدمات سفر با احتساب بلیت 

هواپیما، باال رود و سفر کاالیى لوکس شود.
نایب رئیس جامعه تورگردانان ایران با اشــاره به خســارت 

ویروس کرونا به صنعت گردشــگرى و فرصتى که در عین 
حال براى بازیابى توان و برطرف کردن مشکالت فراهم کرده 
است، یادآور شد: گردشگرى در جریان همه گیرى ویروس 
کرونا، نخســتین صنعتى بود که بیشترین آسیب را دید و در 
ادامه آخرین صنعتى خواهد بود که دوباره شروع به کار خواهد 
کرد. در کشور ما گردشگرى در آبان ماه سال 1398 نخست 
تحت تأثیر اتفاقات داخلى قرار گرفت و بعد هم مسائل سیاسى 
و سرنگونى هواپیماى اوکراینى پیش آمد که باعث شد ایران 
از فهرست مقاصد بسیارى از آژانس هاى خارجى حذف شود. 

اما ویروس کرونا باعث شد همه آن اتفاقات فراموش شود.

وى بیــان کرد: همــه آن اتفاقات به تنهایى مى توانســت 
گردشگرى یک کشور را از پا درآورد. حاال شرایطى که کرونا 
براى ایران پیش آورده است، فرصت مناسبى است تا برخى 

ایرادها و مشکالت را برطرف کنیم.
واقفى با اشاره به برخى مشکالت که در این فرصت مى توان 
برطرف کرد، گفت: تورهایى که وارد ایران مى شوند، از طریق 
آژانس سفر مى کنند و برنامه دارند و باید به چند جا پاسخگو 
باشند، ولى با توریستى که خودش مى آید هیچکسى کارى 
ندارد،  درحالى که آژانس ها باید بــا وزارت خارجه براى ویزا، 
با اداره پلیس و اتباع نیروى انتظامى بــراى تردد خودروى 

گردشگرى و اگر توریست از کشور خاصى باشد با دفتر بررسى 
و همکارى ها باید مکاتبه کنیم. اگر مى شد در این فرصت، 
کانال واحدى براى دریافت اطالعات ایجاد شود و هر کدام از 
این وزارتخانه ها و نهادها به اطالعات گردشگر و آژانس نیاز 

داشت از همان کانال استخراج مى کرد، کمک بزرگى بود.
او حمل و نقل گردشگران را معضل دیگر دانست و افزود: در 
کشور ما یک سیستم حمل و نقل بین شهرى وجود دارد که 
تابع قوانین وزارت راه است و اتوبوس گردشگرى باید از آن 
مجوز بگیرد که در این صورت آن وسیله نقلیه حق ورود به 
فضاى شهرى را ندارد، یکسرى از وسایل نقلیه هم هستند که 

فقط مجازند در فضاى شهرى تردد کنند. گردشگر به وسیله 
نقلیه اى نیاز دارد که هر دو مجوز را داشته باشد.

این تورگردان ادامه داد: براى حل این مشــکل یک راه حل 
ارائه کرده اند که راننده اتوبوس گردشگرى از ترمینال صورت 
حساب مسافر را بگیرد و براى داخل شهر هم با هماهنگى یک 
کارگزار، از نیروى انتظامى مجوز تردد داخل شهر را دریافت 
کند، شکل کار هم اینطور اســت که کارگزار مجوز نیروى 
انتظامى را مى گیرد و به هتل محل اقامت گردشگران تحویل 
مى دهد تا به دست راننده برســد، در این فاصله اگر پلیس 
وسلیه نقلیه گردشگران را متوقف و جریمه کرد دیگرى کارى 
نمى توان انجام داد. واقفى افزود: دولت باید در این شرایط به 
داد صنعت گردشگرى برسد. ما با یک بیمار در حال احتضار 
مواجهیم، مهم این است آن را زنده نگه داریم، مهمترین کارى 
که مى توان انجام داد حفظ نیروهاست. شاید نزدیک به چهار 
سال طول بکشد براى نیروهاى متخصص که از این حرفه 

خارج شده اند، جایگزین پیدا کنیم.
این تورگردان با اشــاره به بى توجهى که بــه راهنماهاى 
گردشگرى با وجود بیکارى گسترده آنها، شده است، اظهار 
کرد: بعد از 11 ســپتامبر تعداد قابل توجهى از راهنماهاى 
گردشگرى که به زبان خاصى تسلط داشتند از کشور خارج 
شدند، باید وقتى را پیش بینى کنیم که بعد از راه افتادن جریان 

گردشگرى، ممکن است راهنماى حرفه اى نداشته باشیم.
واقفى گفت: درست است که دولت دستش خالى است، ولى 
بنیادها و نهادهایى داریم کــه مى توانند کمک کنند. دنیا در 
80 سال اخیر با بحرانى مشابه ویروس کرونا برخورد نکرده 
است، اگر االن کمک نکنند، پس کى مى خواهند این کار را 

انجام دهند.

خطر کرونا براى آینده سفر ایران
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تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود تولید و تجارت ویرا فام درتاریخ 1399/03/13 به شماره ثبت 64759 
به شناسه ملى 14009182482 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید کلیه محصوالت پلیمرى از جمله مستربچ 
رنگى و کامپاندهاى پلیمرى ،تولید و بازیافت کلیه محصوالت نساجى از جمله نخ ،الیاف،منسوجات 
نبافته،خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى از جمله انواع کامپاندها،رنگدانه 
ها،مواد اولیه پلیمرى،مواد اولیه نساجى،ماشین آالت صنعتى و اتوماسیون صنعتى.اخذ نمایندگى 
مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها.مشارکت و شرکت در 
نمایشگاه هاى تخصصى و غیرتخصصى داخل و خارج کشور،شرکت در مناقصات و مزایدات ،اخذ 
وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک هاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى داخلى 
و خارجى جهت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش جرقویه علیا 
، دهستان جرقویه علیا ، روستا شهرك صنعتى حسن آباد، محله شهرك صنعتى حسن آباد ، خیابان 
اصلى ، خیابان بلوك 8 ، پالك 1 ، طبقه همکف کدپستى 8177165544 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سیده اشرف 
صادقى به شماره ملى 0490156347 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه آقاى حسن منصورى 
به شماره ملى 1282462091 دارنده 950000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سیده 
اشرف صادقى به شماره ملى 0490156347 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى 
حسن منصورى به شماره ملى 1282462091 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (877751)

تاسیس
 شرکت سهامى خاص حمل و نقل پالیز بار زاگرس درتاریخ 1399/03/11 به شماره ثبت 1613 به شناسه 
ملى 14009175121 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :اشتغال به انجام امور حمل و نقل جاده اى کاال از مبدا شهرستان فریدن به سایر 
نقاط کشور و همچنین ایجاد هرگونه شعب و یا نمایندگى با کسب موافقت قبلى و کتبى از اداره کل راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان امکان پذیر خواهد بود. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان فریدن ، بخش مرکزى ، شهر دامنه، محله باال ، کوچه مروارید ، کوچه 
شهید على اکبر صابرى ، پالك 10 ، طبقه همکف کدپستى 8564136491 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 92/2011/53 مورخ 1399/02/16 نزد 
بانک کشاورزى شعبه فریدن با کد 2511 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى کهزاد رستمى به 
شماره ملى 1158985061 و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید مصطفى عبدالهى به 
شماره ملى 1159399751 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید ناعم عبدالهى 
به شماره ملى 1159399761 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى سید ناظم عبدالهى به 
شماره ملى 1159400407 و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مصطفى سمیعى دامنه به 
شماره ملى 1159400687 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى سید شهرام عبدالهى به 
شــماره ملى 1159825246 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى مظاهر ترکیان دمنه به 
شماره ملى 1159874298 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا رحیمى به شماره ملى 
1287849253 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : تمامى اوراق و اسناد مالى و بهادار 
و تعهدات از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاى تعهدآور و استفاده از حسابهاى جارى و ثابت در بانکها با 
امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاى نایب رئیس هیئت مدیره متفقا 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سیدجعفر عبدالهى 
به شماره ملى 1159395527 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى مجتبى رفیعى به شماره 
ملى 1159399352 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 21/76212 مورخ 1398/11/08 اداره کل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تاسیس گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن (877991)

آگهى تغییرات
شرکت سپنتا تجهیز اســپادانا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 61389 و شناسه ملى 
14007923393 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/02/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : نســرین علــى زاده کدملى 
1171091230 و طاهره خورشــیدوند کدملى 
5929887675 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
وعلى البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(877760)

آگهى تغییرات
شرکت کسرا توســعه اســپادانا با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 55420 و شناسه ملى 
14005513428 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/03/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : روح اله مهدیان به شماره ملى 
1270417649 و فاطمه مهدیان دولت آبادى 
به شماره ملى 1286860334 بعنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(877762)

 ترس از ابتال به ویروس کرونا ازطریق لمس سطوح آلوده، 
باعث شده بسیارى از افراد در ماه هاى گذشته اطرافشان را 
به طورمستمر ضدعفونى و بسته هاى خود را بازنشده رها 
کنند و درباره لمس دکمه هاى آسانســور استرس داشته 
باشند؛ اما احتمال ابتال به کووید- 19 ازطریق لمس سطح 

آلوده چقدر است؟
پرســش مذکور ذهن بســیارى از افراد را به خود مشغول 
کرده است؛ به طورى که باعث شد در هفته گذشته، مرکز 
پیشگیرى و کنترل بیمارى (CDC) توصیه هاى بهداشتى 
خود را به روزرسانى کنند. شــبکه هاى اجتماعى و برخى 
 CDC رسانه هاى خبرى هم به کاهش شدت هشدارهاى
درباره لمس سطوح اشــاره کرده اند. CDC براى شفاف 
سازى تماس غیرمستقیم با سطوح آلوده و ریسک ابتال به 
کووید- 19 از این طریق، بیانیه اى جدید منتشر کرده است. 

این سازمان مى گوید:
براساس داده هاى پژوهش هاى آزمایشگاهى روى کووید- 
19 و اطالعات موجود درباره بیمارى هاى مشــابه، ممکن 
است شخصى ازطریق لمس ســطح یا شىء آلوده و سپس 
لمس دهان یا بینى یا چشم خود به ویروس کووید- 19 مبتال 

شود؛ اما این فرایند روش اصلى گسترش ویروس نیست.
آیا بیانیه یادشده به این معنى اســت که با لمس دستگیره 
در احتمال ابتال به ویروس افزایش مى یابد؟ پاســخ به این 
پرسش ازنظر تئورى مثبت است چراکه همیشه باید دستان 
خود را بشویید و از لمس صورت خوددارى کنید. تعدادى از 
پژوهش هاى آنفلوآنزا، راینو ویروس، کرونا ویروس و دیگر 
میکروب ها نشــان مى دهند بیمارى هاى عفونى ازجمله 
ویروس جدید کرونا مى توانند ازطریق لمس سطوح آلوده 
به ویژه در مراکز شهر و اداره ها و بیمارستان ها منتقل شوند.

«ارین برومیج»، ایمنى شــناس و استاد زیست شناسى در 
دانشگاه ماساچوست دارتماوث مى گوید: لمس سطوحى 
مثل دستگیره هاى در و دکمه هاى آسانسور عامل اصلى 
ابتال به کووید- 19 در ایاالت متحده نیستند؛ اما هنوز فرضیه 
لمس صورت به قوت خود باقى است. اگر شخصى آلوده اى 
در دستان خود عطسه کند و با شما دست بدهد و سپس شما 
چشمان خود را لمس کنید، آلوده مى شوید. شخصى که از 
لیوانى مى نوشد و سپس شما لیوان و در مرحله بعد چشم یا 

دهان خود را لمس کنید، آلوده خواهید شد.
آلودگى به این روش منتقل مى شــود: شــخصى آلوده در 

دستان خود عطسه یا سرفه مى کند. بخشى از قطره هاى 
سرفه یا عطسه ممکن است روى ســطحى در اطراف آن 
شخص پاشیده شوند یا شخص میکروب ها را ازطریق لمس 
لوله آب منتقل کند. طبق پژوهش ها، ویروس کرونا تا سه 
روز روى پالستیک و فوالد دوام مى آورد؛ اما در صورتى که 
روى سطحى بنشیند، ویروس پایدار معموًال در چند ساعت 
یکپارچگى خود را از دست مى دهد. درنتیجه، قطره اى که 
بالفاصله پس از عطسه روى سطح مى نشیند، مسرى تر از 
قطره اى است که چند روز از نشستن آن روى سطح گذشته 
است. درصورت لمس سطوح آلوده و برداشتن مقدار کافى 
ویروس و سپس لمس چشم یا دهان یا بینى، اگر همه چیز به 

خوبى پیش برود، بیمار خواهید شد.
«جولیا مارکوس»، همه گیرشــناس بیمارى هاى عفونى 
و استادیار بخش پزشــکى جمعیتى در دانشکده پزشکى 

هاروارد معتقد است:
زنجیره طوالنى از رویدادها براى آلوده شــدن اشــخاص 
ازطریق خواروبارفروشى ها، پست، ظروف بیرون بر و سطوح 
دیگر الزم هستند. گام نهایى در زنجیره، لمس چشم یا بینى 
یا دهان با دست آلوده اســت؛ بنابراین، بهترین روش براى 

اطمینان از شکست زنجیره شستن دست هاست.
عامل شیوع در بازار ونژوى چین هم مى تواند انتقال بزاق 
باشــد. در ژانویه، هفت کارگر در دفترى مشــترك و پس 
از بازگشت همکارشــان از ووهان بیمار شــدند. این بازار 
تعطیل بود و مقام هاى بهداشــتى تعداد بیشــترى از افراد 
بیمار ازجمله زنان شــاغل در بازار و دوستان آنها را تعقیب 
کردند. هیچ کدام از آنها با افراد بیمار دفتر یادشده ارتباطى 
نداشتند. پژوهشگران اتاق اســتراحت و آسانسورها را هم 

بررسى کردند.
پژوهش هــاى دیگر از ردیاب هاى نامرئى فلوئورســنت، 
میکروب هاى جعلى که زیر نور ســیاه مى درخشند، براى 
ردیابى گســترش میکروب ها از روى ســطوح اســتفاده 
کرده اند. در مجموعه اى از آزمایش ها، 86 درصد کارکنان 
پس از لمس سطوح آلوده به اسپرى میکروب جعلى آلوده 
شدند. وقتى پودر اسپرى روى لوله دستشویى و در خروجى 
ریخته شد، درخشندگى میکروبى روى دست ها، صورت، 
تلفن و موى کارمندان دیده شــد. میکروب جعلى از تلفن 
مشترك به سطح میز، فنجان هاى نوشیدنى، صفحات کلید، 
خودکارها و دستگیره هاى در رسید. دکمه  ماشین کپى هم 
عامل آلودگى اسناد و تجهیزات کامپیوترى بود. میکروب 

هاى جعلى، تنها 20 دقیقه پس از رفتن به خانه روى کوله 
پشتى ها، کلید ها، کیف هاى دستى، دستگیره خانه، کلید 

چراغ و تجهیزات آشپزخانه نشستند.
طبق ویدیوى منتشرشده در اینترنت، آزمایش نور سیاه نتایج 
مناسبى دارد. میکروب هاى درخشان روى دستان یکى از 
افراد حاضر در رستوران نشستند و در انتهاى غذا تمام افرادى 
که پشت میز آن شــخص بودند، آلوده به میکروب شدند. 
درنتیجه، به همین دلیل دانشمندان خوردن غذا در فضاى 

مشترك را در طول شیوع ویروس منع مى کنند.
با اینکه آزمایش هاى مشــابه نشــان دهنده گســترش 
میکروب ها روى سطوح هســتند، میکروب ها هم باید به 
مدتى طوالنى زنده بمانند و حجم زیادى داشــته باشند تا 
شــخصى را بیمار کنند. «یوجین ام. چودنوفسکى»، استاد 
دانشگاه نیویورك، معتقد است سطوح واسطه هاى مؤثرى 
براى انتقال ویروس نیســتند. براى مثال، درباره آنفلوآنزا 
میلیون ها کپى از ویروس آنفلوآنزا براى آلوده کردن شخص 
ازطریق تماس سطح، به دست زدن به بینى الزم هستند؛ 
اما براى آلوده شدن ازطریق ورود هوا به داخل ریه ها، تنها 
چندهزار کپى الزم است. «چودنوفسکى»، فیزیکدان تئورى 
و پژوهشگر متمرکز بر آلودگى هوازى، اعتقاد دارد الگوى 
مشابهى براى ویروس جدید کرونا به چشم مى خورد؛ اما آمار 
دقیق حجم مورد نیاز آن هنوز مشخص نیست. او مى افزاید:

ســطوح عامل اصلى انتقال ویروس نیستند و در این زمینه 
حق با CDC است. سطوحى مثل دســتگیره هاى در و 
دکمه هاى آسانســور که زیاد لمس مى شوند در مقایسه با 
سطوحى مثل بسته هاى غذا، نقش معنادارترى در گسترش 

آلودگى ویروسى دارند.
در هر صورت بهترین روش بــراى محافظت از خود در 
برابر ویروس کرونا، صرف نظر از اینکه انتقال سطحى 
یا تماس انسانى باشد، فاصله گذارى اجتماعى، شستن 
مداوم دســت ها، لمس نکردن صورت و زدن ماسک 
است. «دنیل وینتسکى»، استادیار فوق دکترا در بخش 
بیمارى هاى عفونى دانشگاه کلمبیا مى گوید: شستن 
دست ها نه تنها براى پیشــگیرى از انتقال بزاقى، بلکه 
براى پیشــگیرى از انتقال فرد به فرد هم اهمیت دارد. 
قطره هاى ویروس معموًال هنگام صحبت و ســرفه و 
عطسه در دست ها منتشر مى شــوند و در صورتى که 
شــخص در فاصله یک مترى از شــخص آلوده باشد، 

مى توانند او را آلوده کنند.

درصد ابتال به ویروس کرونا  
از طریق سطوح چقدر است؟

امروزه شــکالت به عنوان یک محصول غذایى محبوب 
به حســاب مى آید که میلیون ها نفر ازخوردن آن لذت مى 
برند و روز به روز به لطف طعم منحصر به فردش طرفداران 

بیشترى پیدا مى کند.
شــکالت حاوى مقادیر باالى آنتى اکســیدان هاست که 
پتانسیل آنتى اکســیدان آن مزایاى سالمتى فراوانى براى 
مصرف کننده دارد. خوردن شــکالت باعث کاهش سطح 
کلسترول، پیشــگیرى از کاهش شــناختى، کاهش خطر 
ابتال به مشــکالت قلبى عروقى و کاهش سکته مغزى در 

افراد مى شود.
1) کلسترول

طبق مطالعات جدید مصرف شکالت سبب کاهش سطح 
کلسترول مى شود. مصرف منظم کیک شکالتى کم چرب 
مى تواند باعث کاهش میزان کلسترول و بهبود فشار خون 

درجهت سالمت قلب و عروق شود.
2) عملکرد شناختى

مصرف دو فنجان شــکالت داغ در روز مى تواند به حفظ 
ســالمت مغز و جلوگیرى از کاهش حافظه در افراد مسن 
کمک کند. محققان دریافتند که شکالت داغ باعث بهبود 
جریان خون به قسمت هاى مختلف مغز مى شود. نتایج یک 

آزمایش آزمایشگاهى که در سال 2014 منتشر شد نشان 
داد که عصاره کاکائو، به نام الدو، ممکن است موجب 

کاهش آسیب به مسیرهاى عصبى در بیماران آلزایمر شود.
3) بیمارى قلبى

تحقیقات منتشر شده نشان مى دهند که مصرف شکالت 
مى تواند خطر ابتال به بیمارى هــاى قلبى را به میزان یک 
سوم کاهش دهد. محققان دریافتند که سطوح باالى مصرف 
شکالت با کاهش خطر اختالالت قلب و عروق مرتبط است.

4) سکته مغزى
دانشــمندان کانادایى در مطالعه اى دریافتنــد افرادى که 
شکالت بیشــترى مصرف مى کنند 22 درصد کمتر دچار 
سکته مغزى مى شــوند. اما باید در نظر داشت که شکالت 
حاوى مقدار زیادى کالرى اســت که بایــد در مصرف آن 

احتیاط شود.

مصرف دارو بدون نسخه پزشک یکى از کارهاى 
پر خطر محسوب مى شود که در کشور ما متأسفانه 
بسیار دیده مى شــود. ژلوفن یکى از این داروها 
محسوب مى شــود که مصرف آن بدون دستور 
و نسخه پزشک بسیار خطرناك و جبران ناپذیر 

است.
مصرف ژلوفن براى بیماران قلبى بسیار خطرناك 
است و موجب افزایش حمالت قلبى خواهد شد 
و مصرف طوالنى مدت از ایــن دارو با دوزهاى 
باال باعث خونریزى معده و زخم هاى گوارشــى 
مخصوصًا در افراد مســن باالى 65 سال و افراد 
الکلى را مى شــود. دیکلوفناك، پیروکسیکام و 
ناپروکسن از این دســته دارو محسوب مى شود 
که به صــورت موضعى، خوراکــى و تزریقى به 

کار مى رود.
گرچه این داروها حتمًا باید با نســخه پزشــک 
مصرف شوند اما بخاطر OTC بودن آنها جزء 
داروهاى فــروش بدون نســخه در داروخانه ها 
فروخته مى شوند و یکى از پر مصرف ترین داروها 

هستند که به طور خودسرانه به کار مى روند.
شــاید فروش این دارو بدون نسخه پزشک آزاد 
باشد و در نظر مردم یک داروى بى خطر به شمار 
رود اما این مســکن عوارض زیادى را به همراه 
دارد. بنابراین بعضى از گروه هاى خاص باید در 
مصرف این داروها احتیاط کنند و یا از مصرف آن 

اجتناب کنند.
مصرف داروهاى ضد التهابى غیر اســتروئیدى 
براى افرادى که فشــار خون باالیى دارند باعث 
خروج کنترل فشــار خون مى شــود. از این رو 
مصرف این داروها در افراد با فشار خون باال باید با 
دوز پایین و دوره بسیار کوتاه و زیر نظر و با تجویز 

پزشک صورت گیرد.
مصرف طوالنى مدت با دوز بــاالى این داروها 
خونریزى معده و زخم هاى گوارشى را به همراه 
دارد و در افراد باالى 65 ســال و افراد سیگارى 
و بیمارانى که ســابقه خونریزى گوارشى دارند و 
کسانى که داروى آسپرین و دیگر داروهاى ضد 
انعقادى مصرف مى کنند بیشتر است و باید حتماً با 

دستور پزشک این داروها را استفاده کنند.
همچنین بیمارانى که ناراحتى کلیه دارند، افرادى 
که بیمارى کبدى دارند و کسانى که از ناراحتى 
قلب رنج مى برند بایــد از مصرف داروهاى ضد 
التهابى خوددارى کنند و در صــورت نیاز حتمًا 
با نظر پزشــک و با احتیاط فراوان این داروها را 

مصرف کنند.
اســتفاده از داروى ژلوفن در بیمارانى که سابقه 
ســکته قلبى و مغزى دارند و از بیمارى قلبى و 
عروقى رنج مى برند بسیار خطرناك است و باعث 
افزایش حمالت قلبى مى شود به همین دلیل باید 

مصرف این دارو با دستور پزشک صورت گیرد.
بیمارانى که آسم دارند باید در مصرف این داروها 
احتیاط کنند زیرا مصرف ژلوفن و این دســته از 
داروها حمالت آســم را به همــراه دارد. در کل 
داروهایى که فروش آنها بدون نســخه پزشک 
صورت مى گیرد بدون عارضه نیستند و باید حتمًا 

با دستور پزشک مصرف شوند.

خودسرانه به ژلوفن 
لب نزنید

با خوردن شکالت  بیمارى را از خود دور کنید

طح 
رب 
ون

فظ 
سن 
بود 
ک 

احتیاط شود.

توجه به دور ماندن از ویروس کرونا و رعایت نکاتى که مانع 
از ابتال به کرونا مى شود در ایام کنونى که این بیمارى شایع 
است بسیار مهم است و لباس هاى ما احتماًال بیشترین تماس 
را با این ویروس در محیط دارند. با رعایت نکات ســاده زیر 

مى توانید این ویروس را از خودتان دور نگه دارید:
وقتى از بیرون به خانه آمدید، لباس هایتان را کنار در آویزان 

کنید و اجازه دهید تا یک روز در همانجا بماند.
نیازى نیست که هرروز لباس هایتان را بشویید.

زمانى که لباستان را از تن درمى آورید، آن را نتکانید، 
زیرا ممکن است کرونا ویروس بر روى آن باشد و با 

تکاندن در هوا پخش شود.
اگر کســى خواســت با لباس بیرون بر روى مبل 
بنشیند، بهتر است روى مبل پارچه اى نخى انداخته 
و بعد صبر کنید که پارچه یک روز در جایى بماند و 

یا آن را بشویید.
باید توجه کرد که همه شوینده هاى استاندارد در بازار، ویروس 
را از بین مى برند، بنابراین لباس یا پارچه را در دماى همیشگى 
و با پودر و مایع شستشوى معمولى بشویید و اسیر تبلیغات 

مایع شستشوى ضدویروس نشوید.

چگونه لباس هایمان را کرونا زدایى کنیم؟

ویزان

د،
ا

ل
ه
و

مایع شستشوى ضدویروس نشوید.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139960302012000243 تاریــخ: 1399/03/17 برابــر راى شــماره 
139960302012000211 هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى نصرت ا... بهارلو قره بلطاقى فرزند حسین بشماره شناسنامه 26 
صادره از بوئین و میاندشت در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 21. 90599 
مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 1 فرعى از 208 اصلى واقع در داژگان افوس خریدارى 
از مالک رسمى آقاى حیدر على شهریارى خلجى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/10 م الف:  878910 

موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك  فریدن/3/203

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139960302012000241 تاریــخ: 1399/03/17 برابــر راى شــماره 
139960302012000212 هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى نصرت ا... بهارلو قره بلطاقى فرزند حسین بشماره شناسنامه 26 
صادره از افوس در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 97. 39346 مترمربع 
مفروز و مجزى شــده از پالك 1 فرعى از 208 اصلى واقع در مزرعه داژگان افوس مالک 

به واسطه سند اصالحات اراضى به شماره 4783 مورخ 1342/6/1 محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 99/3/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
99/4/10 م الف:  878829 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك  فریدن/3/205

آگهى تغییرات
شرکت کسرا توسعه اسپادانا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 55420 و شناسه ملى 14005513428 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1399/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فاطمه مهدیان دولت آبادى بشماره ملى1286860334 به سمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و روح اله مهدیان بشماره ملى1270417649 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت نامحدود سال انتخاب 
شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و 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 (مدیر عامل) شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (878033) 
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مردم! شــما چونان مســافران در راهید، که در این دنیــا فرمان کوچ 
داده شدید، که دنیا خانه اصلى شما نیست و به جمع آورى زاد و توشه 
فرمان داده شدید. آگاه باشید این پوست نازك تن، طاقت آتش دوزخ را 
ندارد! پس به خود رحم کنید، شــما مصیبت هاى دنیا راآزمودید، آیا 
ناراحتى یکى از افراد خود را بر اثر خارى کــه در بدنش فرو رفته 
یا در زمین خوردن پایش مجروح شــده یا ریگ هــاى داغ بیابان او را 
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«بهره بــردارى از 300 میلیارد ریال پروژه عمرانى» در کنار کســب 
عنوان «شهردار برتر استان اصفهان»، دو اتفاق مهم بود که شهردارى 
زرین شهر توانست آن ها را محقق کند و نشــان داد در شرایط سخت 
اقتصــادى، تورمى و کاهــش درآمدهاى شــهردارى ها، مى توان با 

برنامه ریزى صحیح به آن دست یافت و تسلیم شرایط نشد.
 22 خرداد 99 در تقویم مردمان زرین شهر، هم زمان شد با بهره بردارى 
از هشت پروژه بزرگ و کوچک که توســعه پایدار شهر را در پى دارد. 
بهره بردارى از فاز اول شهرك مشاغل شهرى و کارگاهى زرین شهر و 
کلنگ زنى فاز دوم آن، بهره بردارى از میدان غدیر، پارك محله اندیشه 
و میدان محله قلعه قاسم در کنار افتتاح مسیر دوچرخه سوارى در پارك 
ســاحلى، اجراى پروژه هاى بازآفرینى بافت فرسوده، نصب تابلوهاى 
تبلیغاتى به روش ســرمایه گذارى BOLT و ایجاد زیرساخت هاى 
شهردارى الکترونیک، پروژه هایى بودند که با حضور معاون عمرانى 
وزیر کشور و رئیس ســازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى کشور و 
مسئوالن ارشد استان و مدیران شهرستان و مدیریت شهرى زرین شهر 
به بهره بردارى رسیدند. گفتنى است در پایان این آیین، توسط جمالى نژاد 
معاون عمرانى وزیر کشوراز شهردار زرین شهر به عنوان شهردار شهر 

برتر استان اصفهان در ارزیابى عملکرد استان در سال 98 تقدیر شد.
به سرانجام رساندن ابرپروژه هاى شهر درکنار اجراى پروژه هاى محله 
محور، پرداخت دیون و بدهى ها، به روز کردن پرداختى ها، ایجاد درآمدهاى 
پایدار و ارتقاى سرانه ها از جمله اقداماتى بود که باعث شد براساس ارزیابى 
عملکرد سال 1398، شهردار زرین شــهر، (در کنار شهرداران اصفهان و 

خمینى شهر) به عنوان شهردار برتر استان انتخاب شود.
   نگاه شــهردارى زرین شــهر به پروژه هاى بزرگ و 

کوچک ستودنى است
معاون عمران و توســعه امور شهرى و روســتایى وزیر کشور و رئیس 
سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور در آیین افتتاح و بهره بردارى 
از پروژه هاى عمرانى شهردارى زرین شــهر با اشاره به اینکه در شرایط 
سخت شیوع ویروس کرونا که اقتصاد دنیا تحت تأثیر قرار گرفته شاهد 
فعال بودن شهردارى ها هستیم، گفت: جاى خوشحالى دارد و وظیفه خود 
مى دانیم از این روند توسعه اى در شهردارى حمایت کنیم. پـروژه هایى 
که امروز افتتاح یا کلنگ زنى شــد، یک بســته متنوع از خدمات بود و 
نشان مى دهد زرین شهر که در گذشته همواره پیشگام و پیشتاز اجراى 
مگاپروژه ها بوده، امروز نیز این پیشــتازى را حفظ کرده است.  مهدى 
جمالى نژاد با اشــاره به کند نشــدن روند افتتاح پروژه هاى عمرانى در 
کشور با کوشش هاى دست اندرکاران امر در دولت، بخش خصوصى، 
نهادهاى غیردولتى و شــهرداریها و دهیاریها اضافه کرد: روند فعالیت 
شهردارى هاى استان اصفهان از جمله شــهردارى زرین شهر باعث 
مى شود مردم فهیم و صبور شهرهایمان حالوت خدمت صادقانه را بچشند 

و با خادمین خودشان در دستگاههاى اجرایى همراه و هم صدا شوند.
رئیس سازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى کشور با اشاره به کلنگ 
زنى و افتتاح هشت پروژه با اعتبارى بیش از 300 میلیارد ریال در زرین 
شهر، اظهار کرد: این پروژه ها از بسته اى متنوع تشکیل شده و خدمات 
و کاربرى هاى متعددى را شامل مى شوند و به خوبى نشان مى دهد در 
شرایط تحریم و مشکالت اقتصادى، شهردارى زرین شهر با اتخاذ تدابیر 
الزم به گونه اى عمل کرده که فعالیت عمرانى این شهر متوقف نشود. 
وى ادامه داد: شهرستان لنجان از قدیم االیام شهرستانى فعال بوده و 
زرین شهر نیز به واسطه انجام پروژه هاى مختلف از جمله شهرهاى  
پویا و پرتحرك به شمار مى آید که پروژه هاى کوچک و بزرگ را در کنار 
یکدیگر به مرحله اجرا و بهره بردارى رسانده و این نگاه از سوى مدیریت 

شهرى، قابل توجه است.
جمالى نژاد عنوان کرد: باید از حمایت هاى معاونت عمرانى و مدیرکل 

امور شهرى استاندارى اصفهان ، فرماندار شهرستان لنجان و اعضاء 
شوراى اسالمى زرین شهر قدردانى کرد چراکه در کنار تالش شهردارى 
حمایت الزم را این مجموعه براى به ثمر  نشستن پروژه هاى عمرانى 
داشته اند و امیدواریم با سرعت بخشیدن به دیگر پروژه هاى عمرانى 
در پایان دوره پنجم مدیریت شهرى رونق بیش از پیش زرین شهر را 

شاهد باشیم.
وى از اجراى پروژه هاى دوستدار مـحـیـط زیـسـت در زریـن شـهـر 
قدردانى کرد و افزود: پروژه هایى که شهرهاى ایران را به شهر سبز و 
دوستدار محیط زیست تبدیل  کند از اهمیت ویژه اى برخوردار هستند 
و باید در اجراى پروژه هاى شهرى به مباحث زیست محیطى توجهى 

دوچندان داشت تا این مهم محقق گردد.
   2 هزار میلیارد اعتبار براى پروژه هاى 1400

مهدى جمالى نژاد از تعریف پروژه هاى 1400 خبرداد و گفت: با توجه به 
اینکه سال آینده وارد قرن جدید مى شویم، پروژه هاى عمرانى را تحت 
عنوان پروژه هاى 1400 تعریف کردیم و بیش از نیمى از بودجه سازمان 
معادل دو هزارمیلیارد تومان به این پروژه ها اختصاص داده مى شود. او با 
اشاره به اتفاقات سال گذشته، افزود: در 40 سالى که از انقالب اسالمى 
مى گذرد، یک سال و نیم اخیر، شرایط ویژه و خاصى داشت؛ به طورى 
که کشور با 24 بحران جدى مواجه شد. در هیچ سالى سابقه نداشته که 
هم زمان 24 استان کشور درگیر بحران سیل باشند. سال گذشته با سیل 
فراگیر در کشور شروع و با زلزله، هجوم ملخ ها، آتش سوزى هاى مهیب، 
ناآرامى ها و... ادامه پیدا کرده و با شیوع ویروس کرونا و قرنطینه پایان 
یافت. او تصریح کرد: با بردبارى، همکارى و همدلى همه اقشــار این 
شرایط سخت را پشت سر گذاشتیم. همان طور که در 40 سال گذشته 
هم تجربه کردیم، هر جا همدلى و هم گرایى بود، پیروز شدیم؛ اما هر جا 
اعتماد مردم نسبت به مسئوالن، مدیران، تصمیم گیران و تصمیم سازان 

کم شد، موفق نبودیم.
   تمرکز براتمام ابرپروژه ها و نیمه تمام ها

شهردار زرین شهر هم با بیان اینکه امروز با بهره بردارى از پروژه هاى 
عمرانى شهردارى زرین شــهر برگ زرینى به تاریخ افتخارات خطه 
طالیى ایران افزوده شــد، اظهار کرد: با تالش  پرســنل شهردارى و 
حمایت هاى شوراى اسالمى زرین شهر تعداد هشت پروژه با  اعتبارى 
بالغ بر 300 میلیارد ریال به بهره بردارى رسید و باتوجه به شرایط  سخت 
اقتصادى که چند ســالى است شــهردارى ها با آن دست و پنجه نرم 

مى کنند کار ارزشمندى به شمار مى آید.
میثم محمدى با تاکید بر اینکه مدیریت شهرى در دوره جدید با نگاه 
توسعه گرا پا به عرصه خدمت به شهروندان گذاشت، گفت: بر همین 
اســاس همه تالش خود را بر حفظ منافع شهر و شهروندان و سرعت 
بخشیدن به اقدامات توسعه اى متمرکز کردیم و  برنامه ریزى هاى الزم 
درخصوص اتمام پروژه هاى نیمه تمام و مهم شــهردارى زرین شهر 
انجام گرفت که در این بین پروژه هایى وجود داشت که از شاخصه توسعه 
محورى برخوردار بوده و  نقش مهمى در توسعه زرین شهر داشتند، از 
این رو اتمام این پروژه ها در اولویت نخست قرار گرفتند چراکه ثمره آن 

رونق اقتصادى شهر و شهروندان بود.
او با اشاره به اینکه شــهرك حمل ونقل کاالى زرین شهر یکى از این 
پروژه ها بود که جایگاهى استراتژیک براى شهر و شهرستان زرین شهر 
دارد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این پروژه بعد از پیگیرى هاى متعدد 
به بهره بردارى رسید و از 20 اردیبهشت بارگیرى در این شهرك صورت 
گرفته و طى یک ماه گذشته بیش از شش هزار بارنامه صادر شده که 

یک درآمد پایدار براى شهر ایجاد مى کند. 
محمدى با اشــاره به بهره بردارى از ابرپروژه شهرك مشاغل شهرى 
و کارگاهى زرین شــهر بیان کرد: یکى از معضالت اصلى این پروژه 

نبود زیرســاخت هاى خدماتى مثل آب، برق، گاز و فیبر نورى بود که 
خوشبختانه امروز همه این زیرساخت ها مهیا شده و به محض استقرار 
اصناف، انشعابات داخلى آن ها نیز واگذار مى شود. وى یادآور شد: کلنگ 
طرح توسعه این شهرك در فاز دوم در مساحت 22 هکتار جهت  تکمیل 
انتقال صنوف مزاحم شــهرى نیز که امروز بر زمین زده شــد استقرار
 کارگاه هاى بزرگ همچون جوشکارى و کابینت سازى، تعمیرگاه هاى 

نیمه سنگین و... را  فراهم خواهد ساخت.
توزیع عادالنه خدمات در محله ها از دیگر رویکردهاى اصلى مدیریت 
شهرى در دوره جدید بود که به گفته محمدى، اجراى پروژه در محله 
اندیشه و قلعه قاسم از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا بود. به 
گفته او، پروژه هایى که امروز به بهره بردارى رسید عالوه بر ارائه خدمات 
و تأمین نیاز شهروندان، باعث ارتقاى فضاى فرهنگى، نشاط و شادابى 

در شهر مى شود.
   شکوفایى اقتصاد شــهرى ثمره افتتاح پروژه هاى 

عمرانى شهردارى زرین شهر
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان هم با اشاره به اینکه سال 
گذشته با بحران شروع و با بحران خاتمه یافت، گفت: سال گـذشـتـه 
هـمـه مـدیــران، مدیریت بحران را تمرین کردند و مى توان ادعا کرد 
مشابه کارى که ظرف سه ماه گذشته و در دوران شیوع ویروس کرونا در 

کشور انجام شد، تنها در دفاع مقدس اتفاق افتاد. 
حجت ا... غالمى با تاکید بر اینکه توانســتیم با همدلــى بحران را در 
کشور پشــت ســر بگذاریم و در عین حال پروژه هاى عمرانى کشور 
رها نشــد، افزود: امروز همه زمینه هاى اقتصادى کشور فعال شده و 
شاهد افتتاح هاى زیادى در سطح استان هســتیم. به گفته او، امسال 
دو هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانى (ملى و استانى) به استان اصفهان 
اختصاص داده شــده اســت که در کنار پروژه هاى مشارکتى بخش 
خصوصى عملیاتى مى شود. غالمى ادامه داد: به تازگى توانستیم 200 
میلیارد تومان براى پروژه هاى راه و 300 میلیارد تومان براى ســامانه 
دوم آب رسانى اصفهان تأمین کنیم. غالمى با اشاره به اینکه در کنار 
پروژه هاى کالن، توان بسیار خوبى در مجموعه 108 شهردارى استان 
وجود دارد، تصریح کرد: شــهردارى هاى از پیش ران هاى پروژه هاى 
عمرانى هستند و امسال هفت هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار براى 
پروژه هاى شهردارى ها در نظر گرفته شده است و امروز نیز با تالش 
شهردارى و شوراى اســالمى در زرین شهر شــاهد بهره بردارى از 
پروژه هاى عمرانى در حوزه هاى مختلف هســتیم که این مسئله از 
اهمیت ویژه اى برخوردار اســت و قطعا ثمره این پروژه ها شکوفایى 

اقتصاد شهرى خواهد بود.
   زرین شهر شهرى مستعد توسعه

فرماندار شهرستان لنجان نیز در این آیین با اشاره به اینکه بعد از مدت ها 
که خبرهاى ناراحت کننده به خاطر شیوع ویروس کرونا شنیده مى شد، 
امروز خوشحالم که اولین تجمع شهرستان زرین شهر بر مبناى افتتاح 
پروژه هاى عمرانى و ارائه خدمات جدید به شــهروندان بود. خدامراد 
صالحى گفت: این پروژه ها زیرساخت هاى الزم براى خدمت رسانى 
ســایر صنوف و مشــاغل را فراهم مى کند. صالحى با تاکید بر اینکه 
نمونه این کارها در سطح سایر شهرها و روستاهاى زرین شهر نیز اجرا 
مى شود، گفت: شهرداران، دهیاران و دستگاه هاى اجرایى با وجود همه 
محدودیت ها مصمم هستند امسال بتوانند بهتر از گذشته به مردم ارائه 
خدمات داشته باشند و خوشحالیم  بگوییم براى شهروندان در تک تک 
شهرها و خیلى از روستاهاى شهرســتان خبرهاى خوبى داریم. او از 
معاون عمرانى وزیر کشور خواست با توجه به ظرفیت هاى بسیار خوبى 
که در سطح شهرستان وجود دارد، مســاعدت الزم را براى حمایت از 

شهردارى ها و دهیارى هاى شهرستان داشته باشد.

با حضور معاون وزیر کشور، پروژه هاى توسعه محور شهردارى به بهره بردارى رسید

افتتاح 300 میلیارد پروژه عمرانى در زرین شهر
شهردارى زرین شهر، شهردارى برتر استان اصفهان در سال 1398 شد 

«از خوب به عالى» شعارى است که شهردارى زرین شهر براى سال 
جارى خود انتخاب کرده است. در طول دو سال گذشته عالوه بر فعال 
نگه داشتن پروژه هاى عمرانى در زرین شــهر، بودجه شهردارى نیز 
همواره 15درصد بیش از مصوب ساالنه محقق شده است. به سرانجام 
رساندن ابرپروژه هاى شــهر در کنار اجراى پروژه هاى محله محور، 
پرداخت نیمى از دیون و بدهى هاى شهردارى، به روز کردن حقوق و 
پرداختى هاى پرسنل، ایجاد درآمدهاى پایدار و ارتقاى زیرساخت هاى 
شهردارى از جمله اقداماتى بود که طى این دوره اجرا و باعث شد نام 
شهردارى زرین شهر در میان شهردارى هاى برتر قرار گیرد. آنچه در 
ادامه مى آید هشــت پروژه بزرگ و کوچکى اســت که با وجود همه 
سختى ها، در دوره پنجم مدیریت شهرى اجرا و به بهره بردارى رسیده 

است تا مسیر توسعه پایدار زرین شهر بیش از پیش هموار شود.
   شهرك مشاغل شهرى و کارگاهى زرین شهر

با توسعه روز افزون زرین شهر در سال هاى اخیر طیف گسترده اى از 
انواع مراکز و واحدهاى صنعتى، کارگاهى، خدماتى و... در بافت اصلى 

شهر مستقر شده اند.
این واحدها اگرچه افزایش اشتغال و رشد اقتصادى را براى شهروندان 

فراهم آورده اما زندگیشان را دچار تغییرات عمیقى کرده.
رشد بعضى مشاغل شهرى به شکلى قارچ گونه سبب شده ، سالمت 

جسمى و روحى شهروندان و همچنین سیماى شهر به خطر بیفتد.
با توجه به اهمیت موضوع ، ساماندهى این مشاغل به عنوان یکى از 
اولویت هاى شهردارى و شوراى اســالمى زرین شهر مطرح شد. با 

تالش بى وقفه مدیریت شهرى در دوره پنجم، زیرساخت هاى الزم 
براى شهرك مشاغل کارگاهى زرین شهر آماده شد و در اختیار صنوف 

مختلف قرار گرفت.
این شهرك به عنوان یکى از مهمترین پروژه هاى عمرانى شهردارى 
در سالهاى اخیر با مســاحت 67 هکتار شامل 45 هکتار فاز اول و 22 
هکتار فاز دوم در شرق زرین شــهر به نام جانباز سرافراز حاج کاظم 

سلیمیان نامگذارى شده و فاز اول آن به بهره بردارى رسید.
اعتبار هزینه شده در این پروژه حدود 170 میلیارد ریال است که با به 
هنگام سازى آن بر مبناى سال 99 ، بالغ بر 270 میلیارد ریال مى شود.

ناگفته نماند 25 میلیارد ریال در قالب تســهیالت براى تکمیل این 
پروژه از سازمان شهردارى هاى کشور گرفته که 50 درصد آن تاکنون 
بازپرداخت شده است. اراضى این شهرك در فاز اول شامل فضاهاى 
کارگاهى ، تجارى، مجموعه ادارى و مدیریتى، خدمات شهرى، آتش 
نشانى، پمپ بنزین و فضاى سبز اســت که فضاى کارگاهى آن به 

مساحت 25 هکتار به 874 واحد صنفى واگذار شده است.
در چشــم انداز این پروژه، طرح توسعه شهرك در فاز دوم پیش بینى 
شده ؛ این طرح در مساحت 22 هکتار جهت تکمیل صنوف مورد نیاز و 

استقرار کارگاه هاى بزرگ اجرا مى شود.
   میدان غدیر زرین شهر

میدان غدیر یکى از پروژه هاى مهم و استراتژیک مدیریت شهرى است 
که با 46 میلیارد ریال هزینه اجرا شده ؛ این میدان به دلیل واقع شدن در 
مسیر کنارگذر غرب استان اصفهان و کمربندى شمال شرق زرین شهر 
به واسطه نوع طراحى، گلوگاهى است که ترددهاى شهرى و برون 
شهرى را آسان مى کند؛ عالوه بر این با کاهش ترافیک و تصادفات، 
اتصال ایمن را به شــهرك مشــاغل کارگاهى، منطقه گردشگرى 
زیرآب،آرامستان شهر،شهرك حمل و نقل کاالى زرین شهر و ... رقم 
خواهد زد. این میدان با قطر داخلى 100 متر و قطر خارجى 140 متر در 

شرق زرین شهر، ابتداى بلوار خلیج فارس قرار گرفته است.
   پارك محله اندیشه

توزیع عادالنه خدمات و امکانات در محله هاى مختلف شهر و توسعه 
متوازن و پیشرفت پایدار زرین شهر از اصلى ترین سیاست هاى مدیریت 
شهرى در این دوره به شمار مى آمد تا دســتیابى برابر شهروندان به 
امکانات و در نهایت شــعار عدالت اجتماعى در شهر را محقق کرد. 
در همین راستا به دلیل شکل گیرى محله جدید اندیشه و با توجه به 
محله محور بودن عملکرد عمرانى و خدماتى شهردارى، احداث پارك 
محله اى اندیشه به مساحت 4221 مترمربع در این مجموعه اجرایى 

شد تا شهروندان ســاکن در این منطقه همچون دیگر شهروندان از 
پارك محلى برخوردار و زمینه ایجاد نشاط اجتماعى براى آنان فراهم 
شود. اعتبار هزینه شده در فاز اول این پروژه بالغ بر شش و نیم میلیارد 

ریال بود.
    میدان محله قلعه قاسم

محله قلعه قاســم نیز یکى از محله هاى قدیمى زرین شهر به شمار 
مى آید که بر همین اساس شــهردارى در گام نخست این محل را به 
عنوان محله هدف بازآفرینى شهرى انتخاب و از سویى دیگر با اجراى 
پروژه هاى مختلف و اتمام پروژه هاى نیمه تمام همچون احداث پارك 
محله اى، اجراى ادامه بلوار اصلى، احداث میدان و... در مسیرى گام 
برداشت که میانگین سرانه خدماتى در این محله به میانگین سرانه هاى 
خدماتى در مرکز شهر نزدیک شود. میدان قلعه قاسم به مساحت 113 
متر مربع با هدف تسهیل و روان سازى ترافیک شهرى و ایمنى تردد 
شهروندان به بهره بردارى رسید. اعتبار هزینه شده در فاز اول این پروژه 

ده و نیم میلیارد ریال است.
   مسیر دوچرخه سوارى  نشاط و تندرستى 

با هدف پرکردن اوقات فراغت شهروندان و افزایش نشاط اجتماعى، 
شــهردارى زرین شهر، پروژه مســیر دوچرخه ســوارى « نشاط و 
تندرستى» را در پارك ساحلى  با 2 میلیارد و 700 میلیون ریال هزینه 
اجرا کرده. با این طرح از ظرفیت هاى ورزشــى در حوزه صنعت سبز 
گردشگرى بهره گرفته مى شود و مدیریت شهرى با توسعه فرهنگ 
اســتفاده از دوچرخه به جاى خودرو، نشاط و تندرستى شهروندان در 
هوایى سالم را به ارمغان خواهد آورد. در فاز 
اول این پروژه ، مســیر دوچرخه سوارى به 
طول 1400 متر احداث شده و مطالعات الزم 
براى طراحى فاز دوم پروژه و تکمیل رینگ 
دوچرخه ســوارى به عمل آمده تا بزودى 

شاهد آغاز عملیات اجرایى فاز دوم باشیم.
   بازآفرینى بافت فرسوده

از آنجا که زرین شــهر قدمت تاریخى دارد 
بالغ بر 35 درصد از محدوده شهرى آن جزء 
بافت فرسوده به شمار مى آید. امروز برخالف 
سیاست هاى شهرســازى، قسمت میانى 
و مرکزى شــهر در حال فرســوده شدن و 
قسمت بیرونى رو به توسعه و نوسازى است. 
به همین دلیل مدیریت شهرى بازآفرینى بافت فرسوده را در دستور 
کار قرارداده و با زیر سازى و آســفالت معابر فرسوده شهرى ، کانیو و 
جدول گذارى معابر سطح شــهر، کف فرش پیاده روها و  مواردى از 
این دست گام هاى موثرى برداشــته . گفتنى است شهردارى زرین 
شهر براى این اقدامات در دوســال گذشته جمعا بالغ بر 41 میلیارد  و 
200 میلیون ریال هزینه کرده. لکه گیرى، زیرسازى و آسفالت معابر 
سطح شهرجمعا به مساحت 60 هزار متر مربع و اجراى عملیات کانیو و 
جدول گذارى معابر به طول 6000 متر و اجراى کف فرش به مساحت 

10 هزار متر مربع از جمله اقدامات این حوزه بود.
   نصب تابلوهاى تبلیغاتى به روش ســرمایه گذارى 

BOLT
شهردارى زرین شهر در دوره جدید با راه اندازى اداره سرمایه گذارى 
و تشــکیل جلســات متعدد به دنبال ایجاد رونق اقتصادى در شهر 
و افزایش درآمد، ســرانه شهروندى و بودجه شــهردارى و توسعه و 
پیشرفت روزافزون شهر بود. یکى از فرصت هاى سرمایه گذارى که 
به مرحله انعقاد قرارداد با سرمایه گذار بخش خصوصى رسید، نصب 
تابلوهاى تبلیغاتى در شهر بود که نخستین قرارداد BOLT شهردارى 
زرین شــهر محسوب مى شــود. این قرارداد شامل ســاخت، اجاره، 
بهره بردارى و انتقال تابلوهاى تبلیغاتى شــامل 3 عدد تابلو بیلبورد، 
15 عدد تابلو اســترابرد و 23 عدد تابلو الیت باکس است که با حجم 
سرمایه گذارى هشت میلیارد ریال اجرا شده است. از دیگر پروژه هاى 
مهم و فرصت هاى سرمایه گذارى شهر مى توان به احداث مرکز معاینه 
فنى خودروهاى ســنگین، بازارچه پرندگان، رستوران پارك جوان، 
مجتمع خدمات رفاهى بین راهى، تکمیل مجموعه بزرگ پارك سوار 

زرین شهر و ... اشاره کرد.
   ایجاد زیرساخت هاى شهردارى الکترونیک

همگام با پیشــرفت تکنولوژى و حرکت شــهرهاى مختلف جهان 
به سمت شهر هوشــمند، شهردارى زرین شــهر،  خدمت رسانى به 
شهروندان را از روش هاى سنتى به سمت ارائه خدمات غیرحضورى 
سوق داده . در همین راستا مدیریت شهرى خطه طالیى ایران پس 
از تهیه سند راهبردى ، با صرف اعتبارى بالغ بر10 میلیارد ریال تامین 
زیرساخت هاى مورد نیاز را در دستور کار قرارداده و با تامین سرورهاى 
  UPS اطالعاتى، ایجاد زیرساخت هاى شبکه هاى ارتباطى، تهیه ى
و سوئیچ، خرید کابل و تجهیزات مورد نیاز، گام هاى نخست دستیابى 
به شهردارى الکترونیک را مستحکم برداشته. گامى براى ارائه خدمات 

بهتر به شهروندان.

تشریح پروژه هاى عمرانى شهردارى زرین شهر


