
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه 29  خرداد  ماه 1399 /  18  ژوئن 2020 / 26  شوال 1441
سال هفدهم /شماره 3782 /  8  صفحه / 2000 تومان

     

چه سرفه اى نشانه کروناست ؟اصفهان به اندازه 15 استان شیر تولید مى کندپخش سرى جدید «چهل تیکه»؛ نیمه تابستانسردرگمى در بازگشایى دانشگاه ها  دیگر در فوتبال، نفت را تحریم نکنید  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آنچه درباره
 هلو 

باید بدانید 

احداث  ترامواى اصفهان امسال روى ریل مى افتد
8
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3
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6 مصدوم در تصادف 
زنجیره اى اتوبان ذوب آهن

اصناف پروتکل هاى 
بهداشتى را حذف کرده اند

سینماها سه روز اول 
تیرماه بلیت نیم بها 
ارائه مى دهند

5

طرح مجلس 
براى جاماندگان 
سهام عدالت

یک متخصص طب سنتى درباره خواص بى نظیر میوه هلو 
توضیحاتى را ارائه کرد.

ژاله على اصل ممقانى مصرف هلو را در افرادى که به یبوست 
ناشى از خشکى مزاج دچار هستند، مفید دانست و گفت: 

خوردن این میوه به مبتالیان به اختالل خواب و استرس ...

نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم با اشاره 
به طرح مجلس براى جاماندگان ســهام عدالت، 
گفت: یک میلیون و 830 هزار نفر کسانى هستند 
که اطالعات و فرم ســهام عدالت را در سال 84 
تکمیل کرده اما امروز در ســامانه اسمى از آن ها 

وجود ندارد.
محمدرضا پورابراهیمى با بیان اینکه دومین گروه 
معترض به عدم دریافت ســهام عدالت فرزندان 
خانواده هایى هستند که از سال 84 به بعد متولد 
شــده اما نامى از آن ها در لیســت نیست، افزود: 
یک گروه دیگر نیز که در لیســت مشــموالن 

سهام عدالت ...

4

از هر از هر 1010 اصفهانى،  اصفهانى، 33 نفر ناقل کرونا هستند نفر ناقل کرونا هستند
کارشناس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان: شدت بیمارى به دلیلى که نمى دانیم کاهش پیدا کرده اما نگران پیک دوم هستیمکارشناس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان: شدت بیمارى به دلیلى که نمى دانیم کاهش پیدا کرده اما نگران پیک دوم هستیم

3

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان جزئیات پروژه هاى عمرانى سال 1399 را تشریح کرد

بازى ام ندهید؛ 
از لحاظ فیزیکى نمى توانم بیایم

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن: 

میودراگ رادولوویچ، ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: براى هرگونه توافق 
مناسب با باشگاه آماده ام تا هیچ کدام از ما متضررنشویم.

 تیم فوتبال ذوب آهن فصل نوزدهم لیگ برتر را با بحران مدیریتى و نتیجه گیرى 
آغاز کرد. این تیم که...
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7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جلوگیرى از 
برگزارى مراسم 

عروسى با 1000 مهمان 
در خمینى شهر

اتفاق خاصى نیفتاده، مردم را نگران نکنیم! 
واکنش رییس سازمان حفاظت محیط زیست به آتش سوزى جنگل ها

2

5

فقط با واتساپ فقط با واتساپ 
بى قرار اروپابى قرار اروپا

4

ماجراى احضار ماجراى احضار 
سام درخشانى سام درخشانى 
به دادگاه رسانهبه دادگاه رسانه

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شـرکت تـوزیـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد : انواع سیم و کابل مسى و آلومینیوم اسقاط مازاد بر 
نیاز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگـزاري معـامالت شرکت،ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند:

پیشنهاد دهندگان میتوانند اسناد مزایده را به شرح فوق از طریق سایتهاى زیر دریافت و حداکثر  تا پایان وقت 
ادارى ( ساعت 15:30) روز   سه شنبه مورخ  1399/04/17  به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد - 
ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف  - دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. به پیشنهادهایی 

که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
http://tender.tavanir.org.ir   سایت  اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir   سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir  سایت  اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت بازدید از کاالها از تاریخ 1399/03/31 تا تاریخ 1399/04/17 همه روزه 
به غیرازایام تعطیل ازساعت 8 صبح لغایت 15 به آدرس مندرج درماده 2 اسناد مزایده (محل استقرارکاال) مراجعه 

نمایند. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32240691-031  امور تدارکات- آقاى برکت  تماس حاصل فرمائید.

*مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده در اسناد درج شده است0
به پیشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل شود 

مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح دراسناد مزایده را تا 72 ساعت قبل از بازگشائى پاکات براى 

خودمحفوظ مى دارد
*شرکت کنندگان در مزایده مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده پیشنهاد دهنده مى باشد.
سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد.

پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
حضور پیشنهاد دهندگان(هرشرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه)با رعایت کلیه موارد بهداشتى در جلسه 

بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.

مبلغ تضمین (ریال)ساعت برگزاريمقدارواحدموضوع مزایدهشماره مزایده 

9991001

انواع سیم مسى اسقاط

کیلو گرم

120/000

5 ٪ مبلغ پیشنهادى10:00
10/000انواع سیم آلومینیوم اسقاط

800انواع شمش مسى
12/000انواع کابل مسى اسقاط

10/000انواع کابل آلومینیوم اسقاط

تاریخ برگزارى مزایدهآخرین مهلت ارسال پاکاتمهلت دریافت اسنادتاریخ توزیع دفترچه
1399/03/291399/04/071399/04/171399/04/18

باز
از لحاظ فی

سرمر

میودراگ رادولوویچ، ســرمر
مناسب با باشگاه آماده ام تا هی
 تیمفوتبال ذوب آهن فصل نو

آغاز کرد. این تیم که...
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نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم با اشاره به طرح 
مجلس براى جاماندگان سهام عدالت، گفت: یک میلیون 
و 830 هزار نفر کسانى هستند که اطالعات و فرم سهام 
عدالت را در ســال 84 تکمیل کرده اما امروز در سامانه 

اسمى از آن ها وجود ندارد.
محمدرضا پورابراهیمــى با بیان اینکــه دومین گروه 
معتــرض به عــدم دریافت ســهام عدالــت فرزندان 
خانواده هایى هستند که از سال 84 به بعد متولد شده اما 
نامى از آن ها در لیست نیست، افزود: یک گروه دیگر نیز 
که در لیست مشموالن سهام عدالت دیده نشده کسانى 
هستند که جزو یک میلیون و 830 هزار نفر و همچنین 

فرزندان متولد شده پس از سال 84 نیستند.
وى تصریح کرد: با تشــکیل کمیسیون هاى تخصصى 
مجلس در هفته آینده اولین طرحى که به کمیســیون 
اقتصادى مجلس با توجه به اعالم وصول ارجاع خواهد 
شد طرح ساماندهى ســهام عدالت براى تعیین تکلیف 

جاماندگان است.
وى با بیان اینکــه در خصوص این طــرح نظر رئیس 
مجلس نیز مثبت اســت، گفت: در بررســى این طرح 
امکان آزادسازى مجدد نیز مطرح شده از این رو پس از 
مصوب شدن آن هر فردى مجاز به آزادسازى سهام خود 

بدون در نظر گرفتن بازه زمانى خواهد بود.

روزهاى اول تا ســوم تیرماه بلیت هاى سینماها به منظور 
تشویق مردم به حضور در سالن سینما و تماشاى فیلم هاى 

سینمایى، نیم بها مى شود.
هفته گذشته حسن روحانى رئیس جمهور در جلسه ستاد 
ملى مقابله با کرونا اعالم کرد که سینماهاى سراسر کشور 
به شرط اســتفاده از 50 درصد ظرفیت سالن ها و رعایت 
کامل پروتکل ها مى توانند از ابتــداى تیرماه فعالیت خود 

را آغاز کنند.
پس از این اظهارات، سازمان سینمایى هم اعالم کرد براى 
اطمینان مردم به منظور حفظ سالمتشان مواد شوینده و 
ضدعفونى کننده براى همه ســینماها در نظر گرفته شده 

است. همان زمان سید محمدمهدى طباطبایى نژاد معاون 
نظارت و ارزشیابى سازمان سینمایى در گفتگو با خبرگزارى 
مهر از احتمال در نظرگیرى برخى مکانیزم هاى تشویقى 

براى استقبال مردم از بازگشایى سینماها خبر داد.
به تازگى نیز مطابق توافق پخش کنندگان و سینماداران، 
سینماها در روزهاى اول، دوم و سوم تیر به ارائه بلیت هاى 
نیم بها مى پردازند تا بابى براى آشتى دوباره مردم با سینماها 
شود. با از ســرگیرى فعالیت ســینماهاى سراسر کشور، 
«شناى پروانه» ســاخته محمد کارت و «خوب، بد، جلف 
2؛ ارتش سرى» ساخته پیمان قاسم خانى در کنار پنج فیلم 

اکران اسفند 98 روى پرده مى روند.

طرح مجلس براى جاماندگان 
سهام عدالت

سینماها سه روز اول تیرماه 
بلیت نیم بها ارائه مى دهند

ساخت سینماى 
ویژه  بانوان 

حسینى  سیدمصطفى    کافه سینما|
مدیر عامل موسسه «بهمن سبز» حوزه هنرى 
از ساخت نخستین سینماى اختصاصى بانوان 
کشور در یزد خبر داد. حسینى با بیان اینکه این 
سالن سینما با مشارکت حوزه هنرى و شهردارى 
در پارك بانوان یزد ساخته مى شود، ادامه داد: 
متولى و مدیریت ایــن مجموعه بر عهده خود 
بانوان است تا در آســایش راحت تر و شرایط 

بهترى بتوانند فیلم تماشا کنند.

 
65 درصد رعایت نمى کنند

معاون نظــارت و ارزیابى عملکرد    آنا |
دانشگاه آزاد اســالمى با بیان اینکه با ارزیابى 
صورت گرفته 35/1 درصد از دانشــجویان در 
دانشــگاه آزاد بحث عفاف و حجاب را رعایت 
مى کنند، گفت: ارزیابى شاخص ها با دقت علمى 

و کار جهادى انجام شده است.

 
قاتالنى به نام پراید و پژو 

کمیســیون اصل نود مجلس    ایسنا|
دهم در گزارشى با بیان اینکه پراید و پژو 405 از 
ایمنى مناسب براى محافظت از جان رانندگان و 
سرنشینان خود برخوردار نیستند، اعالم کرد در 
سال 1397، 5441 نفر با خودرو پراید و 3686 

نفر با پژو 405 فوت شده اند.

 
تست ها گم نشده

سرپرست دانشگاه علوم پزشکى    ایسنا|
جندى شاپور اهواز  با اشاره به اخبار منتشر شده 
مبنى بر مفقود شــدن 11 هزار تست کرونا در 
خوزستان بیان کرد: 11 هزار تست مفقودى به 
هیچ عنوان تایید نمى شود و چنین چیزى وجود 
ندارد. هیچ نمونه اى مفقود نمى شــود. ممکن 
است نمونه اى قابلیت و اســتاندارد الزم براى 
انجام تست را نداشــته باشد اما اینکه نمونه اى 
مفقود شود، امکان پذیر نیســت؛ این موضوع 
کامال مردود است و اطالعیه اى در این زمینه 

صادر کرده ایم. 

 
5 میلیون نفر 

هنوز کارت ندارند
سخنگوى سازمان ثبت احوال،    مهر |
گفت: بیش از 5 میلیون نفر از افراد واجد شرایط 
فاقد کارت هوشمند هستند. سیف ا... ابوترابى 
در مورد علت عدم مراجعه این افراد، گفت: این 
افراد احتمــاًال نیاز به دریافــت خدمات بانکى 
و…، نداشــته اند و یا اینکه مســن هستند که 
تاکنون ثبت نام نکرده اند و به طور حتم تا پایان 
سال تعداد زیادى از آنها براى ثبت نام به دفاتر 

سازمان ثبت احوال مراجعه خواهند کرد.

 
ابراز نگرانى از افزایش 

ازدواج اجبارى 
معاون امور جوانان وزارت ورزش و    پانا |
جوانان با ابراز نگرانى از افزایش ازدواج اجبارى 
در کشــور گفت: وقتى که تعداد وام گیرندگان 
زیر 15 ســال در کشــور افزایش چشــمگیر 
داشــته، نگران شــدیم که با توجه به شرایط 
اقتصادى خانــواده ها، دختران و پســران به 
خصوص دختران زیر 15 سال درگیر موضوع 
ازدواج اجبارى شــوند. همچنیــن آمار بانک 
مرکزى نشان مى دهد به طور میانگین نرخ وام 
گیرندگان زیر 18 سال دختران هستند و مردان 
با یک اختالف سنى باالى 20 سال وام ازدواج 
دریافت مــى کنند. محمد مهــدى تندگویان 
تصریح کرد: چیزى حدود 20 درصد از مجموع 
طالق هاى کشور در ســنین 20 تا 24 سالگى 
انجام مى شود که متاسفانه بیشتر آنها حاصل 
همین مدل ازدواج هاى اجبارى و اختالف سنى 

خیلى باال بین دختر و پسر است.

استعفا نداده ام
وزیر بهداشــت، درباره برخى اظهارات    انتخاب |
درباره استعفایش گفت: موضوع استعفاى بنده صحت 
ندارد و من استعفایى تقدیم هیأت دولت نکرده ام. سعید 
نمکى در پاسخ به پرسشــى درباره دلیل کمرنگ شدن 
حضورش در جلســات هیأت دولت گفت: رسیدگى به 
مشکالت اســتانى دلیل کاهش حضور بنده در جلسات 

هیأت دولت بوده است.

ازسرگیرى پرواز به ترکیه 
وزیر خارجه ترکیه گفت در دیدار    عصر ایران|
با ظریف توافق شد پروازهاى بین شهرهاى دو کشور از 
اول ماه اوت سال جارى میالدى (11 مرداد) از سر گرفته 
شود. تصمیم در حاشیه سفر رسمى "محمد جواد ظریف" 
وزیر امور خارجه جمهورى اسالمى ایران به ترکیه، اعالم 
شده اســت. ترکیه و ایران از اســفند ماه سال گذشته و 
از زمان آغاز شــیوع ویروس کرونا در ایران، پروازهاى 
شرکت هاى هوایى دو کشور را به مقاصد همدیگر تعلیق 

کرده اند.

جهانگیرى، کاندیداى 
کارگزاران؟

سخنگوى حزب کارگزاران سازندگى    ایسنا|
درباره مطرح شدن نام اسحاق جهانگیرى و حمایت حزب 
کارگزاران از وى براى انتخابات ریاست جمهورى 1400 
اظهار کرد: هیچ بحثى در کارگزاران درباره افراد و مصادیق 
براى انتخابات ریاست جمهورى 1400 نشده است. حسین 
مرعشى ادامه داد: ما در مرحله تهیه راهکارهایى هستیم 

که بتوانیم با سایر دوستان اصالح طلب به توافق برسیم.

کشور را نمى شود تلفنى 
اداره کرد

مرتضى طالیى، فعال سیاســى    نامه نیوز |
اصولگرا درخصوص دستورات تلفنى روحانى به وزرا ادامه 
داد: «کشور را نمى شود با کنایه هاى توئیترى و دستورات 
تلفنى اداره کرد. مردم به ستوه آمده اند و آقاى رئیس جمهور 
هنوز با دســتورات تلفنى مى خواهد مشکالت گسترده 
مردم و کشور را حل کند. من نمى فهمم چه معنى دارد که 
قیمت مسکن 300درصد نوسان داشته باشد؟ من که با 
تمام وجودم انقالب اسالمى را دوست دارم مى گویم که 
این نوع عملکرد دولت به صالح کشور و انقالب نیست. ما 
باید زبان مردم باشیم و مردم از وضعیت کنونى خسته اند؛ 
به همین دلیل به آقاى روحانى و دیگر مسئوالن دولت 
مى گویم کارى نکنید که با خاطره تلخ از مردم جدا شوید.

عضو شوراى شهر 
به زندان رفت

امیر شهال، عضو شوراى شهر مشهد    رویداد24 |
براى اجراى حکم دوسال حبس، خود را به زندان معرفى 
کرده است. آنگونه که گفته شده او اتهامات مالى داشته 
است. نماینده دادستان در کیفرخواست امیر شهال ارتکاب 
فعل حرام، شرب خمر، اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات 
قانونى، تحصیل مال نامشــروع، ارتشا، شروع به ارتشا، 
تصدى بیش از یک شغل، انتشار عکس هاى مستهجن 
و روابط نامشــروع را ذکر کرده است. امیر شهال مجرى 

برنامه هاى سخنرانى روحانى در ایران بود.

 
جنجال «پت و مت» 

ماجــراى پخش شــدن    روزنامه خراسان |
انیمیشن پت و مت با محتواى نامناسب در شبکه استانى 
قم با بازتاب گسترده اى در شبکه هاى اجتماعى همراه 
بود. در این کارتون پت و مت مشــغول ساخت مشروب 
بودند. بعد از این اتفاق روابط عمومى صداوسیماى مرکز 
قم در اطالعیه اى ضمن عذرخواهى از پخش این انیمیشن 
اعالم کرد براى جبران این اشتباه، عواملى که سهوا این 
کار را انجام دادند از ســوى مدیرکل مرکز توبیخ شدند. 
البته همین قســمت کارتون پیش از این در سال 1387 
از شبکه دو در برنامه کودك پخش شده بود که آن زمان 
تهیه کننده، ناظر پخش و منشى صحنه برنامه کودك 
شبکه در شیفتى که این انیمیشن نمایش داده شد، اخراج

 شدند.

خبرخوان

آنچه نام مریم محبى را به عنوان همسر استاندار بیشتر 
بر سر زبان ها انداخت، انتشــار اتهامى مبنى بر پرداخت 
25 هزار دالر و یا 200 هزار دالر از سوى امیر اسد بیگى، 
مدیرعامل سابق کشــت و صنعت هفت تپه به واسطه 
شخصى به نام على اکبر میرزایى به همسرش در دادگاه 

مفسدان اقتصادى و ارزى براى سفر خارجى است.
شریعتى که مى گوید بار ها به واسطه تخصص علمى اش، 
به عنوان دکترى ژنتیک انسانى، دانش آموخته دانشکده 
علوم پزشکى دانشگاه تهران در کنگره هاى علمى خارج 
کشور و گاه به همراه همسرش حضور یافته، معتقد است، 
" نیازى بــه دریافت پول به هر عنوانى و نیز براى ســفر 
خارجى نداشــته و اعالم کرده است که تمام اسنادش در 

آژانس هاى هواپیمایى موجود است. "
او با اشاره به حضور همسرش در دادسرا و روبرو کردن او 
با این فرد که اعالم کرده بود چنین فردى را نمى شناسد، 
تصریح کرد، پرونده اى و کیفرخواستى در ارتباط با همسر 
وى وجود ندارد. دادســتانى نیز با دادن اطالعیه اى این 

موضوع را تکذیب کرده است. 
وى ادامه داد: او و همســرش در طول مدت فعالیتش در 
مقام استاندار از هیچ شــخص و نهادى هیچ پول رایجى 
دریافت نکرده اســت و آبروى نظام را آز آبروى خودش 
مقدم تر دانسته است. کسى که شرافت دارد دست به چنین 
اقدامى نمى زند چه نیازمند باشد و چه نیاز نداشته باشد، چه 

برسد به بنده که نیازى هم نداشتم.

رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت در واکنش به 
وقوع آتش ســوزى هاى مکرر در جنگل هــا و مناطق 
حفاظت شــده غرب کشــور همزمان با گرم شدن هوا 
گفت: آتش سوزى جنگل ها عادى است و مردم را نباید 

نگران کنیم.
عیسى کالنترى ضمن اشاره به اینکه آتش سوزى هاى 
جنگلى همیشه و همه جا رخ مى دهد، اظهار کرد: براى 
مثال سال گذشته در کشور استرالیا با وجود همه امکاناتى 
که براى اطفا داشــتند حدود دو میلیــون و 400 هزار 
هکتار از جنگل ها در آتش ســوختند. طى 20 سال اخیر 
متوسط آتش سوزى هاى جنگلى در 130 میلیون هکتار 
از عرصه هاى منابع طبیعى کشــور ما ساالنه 16 هزار 
هکتار گزارش شده و آتش سوزى هاى اخیر نیز تاکنون 
به کمتر از 1500 هکتار از منابع طبیعى آسیب وارد کرده

 است.
کالنترى تصریح کرد: با شروع شدن گرما و خشک شدن 
علف ها احتمال آتش سوزى در جنگل ها و مراتع افزایش 
پیدا مى کند. بیش از 90 درصد از این آتش سوزى ها نیز 
علت انسانى و درصد خیلى کمى به دلیل عوامل طبیعى 

مانند رعد و برق رخ مى دهد.
وى در ادامه گفت: در بین عوامل انسانى وقوع آتش در 
جنگل ها، عوامل سهوى مانند پرتاب ته سیگار و ریختن 
برخى زباله ها و ... ســهم باالیى دارنــد بنابراین ما نیاز 
به ارایه آموزش هاى همگانــى در این زمینه داریم البته 
آتش سوزى بخشى از طبیعت اســت و ما نباید خیلى در 
این باره دلهره داشته باشــیم. من نمى گویم که نسبت 
به این موضوع بى تفاوت باشــیم ولى اتفاق خاصى هم 

نیفتاده است.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این 
پرسش که با توجه به وضعیت پوشش جنگلى کشور آیا 
این موضوع اهمیت حفاظت از آن ها در برابر تخریب و 
آتش سوزى ها را دو چندان نمى کند، اظهارکرد: ساالنه در 

کل دنیا 430 میلیون هکتار از جنگل ها دچار آتش سوزى 
مى شود. براى مثال با تمام امکاناتى که آمریکایى ها در 
اختیار دارند ســاالنه صدها هزار هکتــار از جنگل هاى 
کالیفرنیا در آتش مى ســوزد. در کشور ســوئد نیز سال 
گذشته 16 هزار هکتار از جنگل ها به دلیل آتش سوزى 

خسارت دید بنابراین نباید خیلى مردم را نگران کنیم.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این 

انتقاد که اگــر از هواپیما و بالگرد بــراى اطفاى حریق 
جنگل هاى مناطق صعب العبور اســتفاده نکنیم، پس 
آتش را چگونه خاموش کنیم؟ اظهار کرد: در مرحله اول 
باید بپذیریم که آتش بخشى از طبیعت است و طبیعت 
مى تواند خود را کنترل کند. ما نباید با اینگونه مســائل 
هیجانى برخورد کنیم. کنترل هلیکوپترهایى که ســبد 
آب را در مناطق کوهستانى و دره اى صعب العبور حمل 

مى کنند، بسیار دشوار است و ما نمى توانیم به خاطر دو 
هکتار مرتع جان چهار انسان را به خطر بیندازیم.

کالنترى در پایان گفت: در مورد کنترل آتش سوزى هاى 
جنگلى باید اقدام عقالنى کنیم نه احساسى. مشکل ما 
در حال حاضر در جنگل ها آتش سوزى نیست براى مثال 
در جنگل هاى زاگرس بیمارى زغال بلوط وجود دارد اما 

متاسفانه مشکل به این بزرگى را رها کرده ایم.

واکنش رییس سازمان حفاظت محیط زیست به آتش سوزى جنگل ها

اتفاق خاصى نیفتاده، مردم را نگران نکنیم! 

حجت االســالم حجــت ا... ذاکر، معــاون فرهنگى و 
اجتماعى مرکز رسیدگى به امور مساجد طى یادداشتى 
که خبرگزارى «فارس» آن را منتشر کرد، به رابطه کرونا 

و حجاب زنان پرداخت. او نوشت: 
« با گرم شــدن هوا بازار بى حیایى باز هم رونق گرفته 
و زنان و دختران زیادى با پوشــش بسیار زننده و بعضًا 
کشف حجاب، در سطح شهر و در وسایل نقلیه دیده مى 
شوند. هر چند که با وجود تذکرها و اعمال قانون نیروى 
انتظامى و حتى آموزش ها و اطالع رسانى زیاد به برخى از 
هموطنان که ماشین شخصى، محدوده خصوصى افراد 
محسوب نمى شود، شاهد بدپوششــى مردان و کشف 
حجاب بانوان هستیم اما امسال به نظر مى رسید شاید 
کرونا این ویروس کوچک که توانسته جامعه جهانى را 
در ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى تحت تأثیر 

دهد، بتواند مقوله تظاهرات بدحجابان در جامعه اسالمى 
ما را نیز کم رنگ تر از گذشته کند! در حالى که متأسفانه نه 
تنها شاهد چنین چیزى نیستیم، بلکه امسال به دلیل گرم 
شدن زود به هنگام هوا، زودتر از سال هاى گذشته شاهد 
حضور کشف حجاب کنندگان یا بدلباسان یا بدحجابان 
در جامعه هستیم! به نظر مى رسد این ویروس و راه هاى 
انتقال آن از طریق البســه، بهانه اى شده است که افراد 
قانون شکن به این بهانه که ممکن است برخورد شال 
یا روسرى با ســر، صورت و چشمان شان باعث انتقال 
ویروس شود، شــال و روسرى را چنان شــل و وارفته 
روى ســر بگذارند که با چند قدمى برداشتن از سرشان 
بروى شــانه ها بیفتد در حالى که باز هم فقط براى دل 
خودشــان موها را آرایش کرده و به انواع رنگ ها زینت 

کرده اند!»

هر چه که زمان سپرى مى شود سرنوشت آموزش ها و 
بازگشایى دانشگاه ها در ســال تحصیلى جدید مناقشه 
برانگیزتر مى شود. برخى معتقدند سال آینده تحصیلى 
با وجود پیش بینى ها و خطرات احتمالى باید به صورت 
مجازى و کمى زودتر از موعد آغاز شود. عده اى هم بر 
آموزش حضورى تاکید دارند و معتقدند که دانشگاه ها 
با تقویت ظرفیت ها زمینه را براى حضور دانشــجویان 

فراهم کنند.
محمدرضا آهنچیان، مدیرکل دفتر برنامه ریزى آموزش 
عالى وزارت علوم در این باره مى گوید: احیانًا اگر ســتاد 
ملى مقابله با کرونا تشخیص داد که در مهر ماه 1399 
هم روش غیرحضورى ادامه داشــته باشد و دانشگاه ها
 به لحاظ آمــوزش حضورى تعطیل شــوند، مى توانیم 

آموزش ها را با کیفیت بهتر از نیم سال فعلى ارائه دهیم.
البته ماجرا به همین جا ختم نمى شــود و با اختالالت 
ایجاد شــده در ترم جارى، عده اى که قــرار بود در این 
ترم فارغ التحصیل شوند و کرســى هاى دانشگاه ها را 
براى تازه واردها خالى کننــد، نمى توانند تحصیل خود 

را به پایان برســانند. از طرف دیگر تعویق در برگزارى 
آزمون هاى سراسرى، کارشناســى ارشد و دکترى نیز 
سبب شده نتایج نهایى دیرتر از زمان درنظرگرفته شده 
قبلى اعالم شود و از این رو پذیرش دانشجویان جدید به 
ماه دوم پاییز یعنى آبان ماه موکول شود. البته اگر همه 

برنامه ریزى ها به موقع انجام گیرد.
آن طور که ابراهیم خدایى، رئیس ســازمان ســنجش 
آموزش کشــور گفته؛ هر یک از دانشــگاه ها براساس 
وضعیت خود و شرایط کشور مى توانند نیمسال تحصیلى 
خود را از مهرماه یا بهمن ماه آغاز کنند. در این زمینه على 
خاکى صدیق، معاون آموزشى وزیر علوم در گفتگویى 
اعالم کرده بود که در حال حاضر با توجه به اعالم قطعى 
سنجش، شروع ترم همه دانشــگاه ها از مهر ماه سال 
جارى خواهد بود. ولى اکنون خاکى صدیق در گفتگویى 
دیگر معتقد اســت هنوز تصمیمى براى تعیین تکلیف 
وضع کالس هاى دانشــجویان در آغاز سال تحصیلى، 
یعنى مهرماه، گرفته نشده اســت.  به گفته وى منتظر 

مجوز ستاد ملى کرونا هستیم. 

این شال و روسرى هاى شل و وارفته! 

سردرگمى در بازگشایى دانشگاه ها 

براى من احراز نشده بود ...

واکنش استاندار خوزستان 
به اتهام دریافت 200 هزار دالر توسط همسرش 

غالمحسین محسنى اژه اى، معاون اول قوه قضائیه در ارتباط 
با پرونده اکبر طبرى گفت: عده اى مى پرسند آقاى طبرى در 
مراجع قضایى چقدر از فسادش به دیگران سرایت کرده و 
اعمال نفوذ کرده؟ باید گفت تحقیقات زیادى شده، بسیارى 
از افراد با ایشان همکارى کردند اما بسیار موارد نادرى بوده 
است. در بین قضات، دو قاضى شاغل و بازداشت شده و دو 
قاضى بازنشسته مربوط و دخیل در این پرونده داشتیم. وى 
افزود: هم چنین تعدادى وکیل و دالل هــم در این پرونده 
دخیل بودند و مجموعا 21 نفر مربوط به اکبر طبرى تحت 

تعقیب قرار گرفتند. معاون اول قوه قضائیه گفت: در پاسخ 
به این ســوال که آیا ایشان فسادش آشــکار و روشن بوده 
باید گفت ایشــان مقدار زیادى پیچیده عمل کرده و بدون 
تحقیقات یک ساله، تخلفاتشان بروز و ظهور نداشته و فقط 
شایعاتى بوده است و در ســال 97، وقتى اطالعات سپاه به 

میدان آمد سرنخ هاى جدیدى پیدا شد.
وى اظهار کرد: براى بسیارى از معاونین عالى قوه، رییس 
پیشین و حتى من احراز نشد که ایشان متخلف است وگرنه 

حتما اقدامى مى کردیم.
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جمع آورى 140 معتاد متجاهر 
معاون پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان از جمع آورى 
140 معتـاد متجاهر طى روز دوشـنبه در سـطح شـهر 
اصفهان خبر داد. سـمیه کریمى با بیان اینکه از اسـفند 
سال گذشته به دلیل شیوع کرونا طرح جمع آورى معتادان 
متجاهر متوقف شده بود، اظهار کرد: این طرح بعد از سه 
ماه وقفه سرانجام در اصفهان اجرایى شد. وى افزود: به 
دلیل اینکه خدمات تیم سـیار محدود به کاهش آسیب 
بود، طرح جمع آورى معتادان در اصفهان الزم االجرا شد.

کشف کاشى نوشته تاریخى 
یک حمام 

فرمانده یگان حفاظت وزارت میـراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى از کشف کاشى نوشته مسروقه حمام 
تاریخى پنجاهه شـهر نایین خبر داد. سردار امیر رحمت 
الهى گفت: درپى کسب اخبار واصله از دوستداران میراث 
فرهنگى مبنى  بـر پخش فیلمى در فضـاى مجازى که 
حاوى یک قطعه کاشى نوشـته قدیمى بود، موضوع به 
صورت ویژه در دستورکار یگان حفاظت استان اصفهان 
قرار گرفت و به محض احراز ارزش تاریخى کاشى مذکور 
به لحاظ تطابق عینى و مشـخصات آن با کاشـى حمام 
تاریخى شـهر پنجاهه نایین که در سـنوات گذشـته به 
سرقت رفته بود، منزل متهم شناسـایى و کاشى نوشته 

مسروقه حمام تاریخى پنجاهه کشف شد.

آتش گرفتن خودرو در 
پمپ بنزین 

خودروى سوارى پراید در پمپ بنزین بادرود دچار حادثه 
آتش سوزى شد. سـاعت 19 روز دوشنبه خودروى پراید 
بعـد از سـوخت گیرى در پمپ بنزیـن بـادرود و پـس از 
حرکت دچار سانحه آتش سوزى مى شود اما بالفاصله با 
هوشیارى متصدى پمپ بنزین آتش مهار و از بروز فاجعه 
جلوگیرى مى شود. حسین آقاجانى متصدى پمپ بنزین 
بادرود در این زمینه گفت: رانندگان در حال سوخت گیرى 
خودرو را خاموش کرده و حتماً خودرو خود را چک کرده 

اگر نشتى بنزین یا گاز دارد ترمیم کنند.

حمله گرگ ها به یک دامدارى 
فرمانـده انتظامـى شهرسـتان شـهرضا اظهار داشـت: 
مامـوران در پى اعـالم مرکز فوریت هاى پلیسـى 110 
مبنى بر تلف شـدن تعداد قابل توجهى از احشام متعلق 
بـه یکـى از دامدارى ها بـه منظور بررسـى موضـوع در 
محل حاضر شـدند. صادق کاظم زاد گفت: در بررسى و 
تحقیقات صورت گرفته مشخص شـد، نیمه هاى شب 
دو قالده گرگ وارد دامدارى شـده و 30 رأس دام درون 

آن را تلف کردند.

توسعه شبکه آب 
به گـزارش روابـط عمومى آبفـا منطقه یـک اصفهان، 
عملیات توسـعه شبکه آب مقابل شـهرك نیک اندیش 
(جنب کانال آب جى شیر) انجام شـد. الزم به ذکر است 
که این عملیات بـه طول 100 متـر و قطر 90 ، توسـط 
پیمانکار و با نظارت اداره توسـعه و بهره بردارى آب آبفا 

منطقه یک اصفهان ظرف مدت دو روز انجام شد.

تمدید گواهینامه استاندارد 
شرکت گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: گواهینامه 
بین المللى استاندارد سیستم مدیریت ایمنى، بهداشت و 
محیط زیست HSE-MS شرکت گاز استان اصفهان 
به مدت یک سـال تمدید شـد. سـید مصطفـى علوى 
اظهار کرد: ممیزان شـرکت IMQ در طـول دو روز به 
ارزیابى عملکرد شـرکت گاز اسـتان اصفهـان در حوزه 
اسـتانداردهاى جهانـى HSE-MS پرداختنـد و در 
نهایت گواهینامه بین المللى سیسـتم مذکور براسـاس 
مدل OGP بار دیگر تمدید شد. وى با تاکید براهمیت 
استقرار سیستم هاى مدیریتى و لزوم سرعت بخشیدن 
و تداوم هرچه بیشتر تحقق اهداف HSE-MS گفت: 
توجه به سالمت و ایمنى افراد، پیش نیاز صیانت از منابع 

انسانى و افزایش بهره ورى هرسازمان و شرکت است.

خبر

مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
گفت: سال گذشــته تعداد 390 اصله درخت خطرآفرین و 
پوك شده شــهر به دلیل آفات و بیمارى ها قطع شد. فروغ 
مرتضایى نژاد اظهار کرد: درختان خطرآفرین شهر به صورت 
مستمر توسط کارشناسان ســازمان پارك ها و فضاى سبز 
شهردارى اصفهان رصد مى شود تا از بروز خطرات احتمالى 
جلوگیرى شود. وى با بیان اینکه دستگاه «توموگراف» پوکى 
داخل درختان را سنجش مى کند، تصریح کرد: کارشناسان 
با توجه به عالئم ظاهرى درختان، پوکى آنها را تشخیص 
مى دادند، اما با استفاده از دستگاه توموگراف درختان پوك 
شده با قاطعیت قطع مى شــود. وى گفت: با توجه به اینکه 

بعضى از درختان در سال هاى گذشته باعث آسیب به جان 
و اموال شهروندان شده اند، در تمامى مناطق پانزده گانه و 
محدوده ناژوان پس از شناســایى، توسط کمیته رفع خطر 
سازمان پارك ها متشکل از کارشناسان گیاه پزشکى، باغبانى 
و مسئوالن فضاى سبز بازدید میدانى مى شود و سپس دستور 
حذف آنها براى جلوگیرى از ایجاد خطر براى شهروندان، 
صادر مى شــود. مرتضایى نژاد با تاکید بر اینکه حتى یک 
درخت بدون مجوز و نظر کارشناسى دقیق قطع نمى شود، 
افزود: سازمان پارك ها بیش از شهروندان در خصوص قطع 
نشدن درختان پافشــارى مى کند، اما در خصوص درختان 

خطرآفرین راهى جز قطع آنها وجود ندارد.

رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط زیســت شوراى 
اســالمى شــهر اصفهان گفت: مادامى که نگرش به 
آسیب هاى اجتماعى از جمله کار کودك تغییر نکند، این 

معضل حل نخواهد شد. 
کوروش محمدى با اشاره به اهمیت تشکیل کارگروه 
مقابله با کار کودکان در ســال گذشــته اظهار داشت: 
روش مشــارکتى به عنــوان رویکــردى موفق تمام 
ارکان و اجزا را در کنــار همدیگر  قرار مــى دهد تا با 
پیگیرى برنامه هاى پیشگیرانه آسیب هاى اجتماعى را 

بررسى کند.  
وى افزود: امروز شاهد این هستیم که براى نخستین بار 

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با همکارى 
ســمن ها نســبت به ثبت نام تحصیلى دانش آموزان 
اقدام کرده که این یکى از نتایج کارگــروه مقابله با کار 

کودکان است. 
محمدى با بیان اینکه یکى از سیاست هاى مهم کارگروه 
مقابله با کار کودکان در ســال جارى هم افزایى و تغییر 
نگرش تمام سازمانهاى ذى ربط و افزایش تصمیم گیرى 
توسط سمن هاى فعال در حوزه کار کودکان است، اظهار 
داشــت: با نگاه ســطحى و گذرا نمى توان آسیب هاى 
اجتماعى را حل کرد و تغییر نگرش در جامعه مى تواند در 

تصمیم گیرى مدیران نقش داشته باشد. 

کار کودك با تغییر نگرش
 حل مى شود

قطع 390 درخت خطرآفرین 
اصفهان در سال گذشته

کمیته امداد استان اصفهان در سال 98 بیش از سه 
میلیارد و 213 میلیون تومان در قالب 32 هزار و 134 

بسته غذایى به 4192 کودك نیازمند اختصاص داد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان  
گفت: طرح حمایت تغذیه اى از کودکان نیازمند در 
سنین زیر پنج ســال یکى از این برنامه هاست که با 
همکارى دانشگاه علوم پزشکى استان اجرا مى شود.

کریم زارع ادامه داد: این همکارى از ســال 84 آغاز 

شده اســت و این کودکان پس از شناسایى توسط 
شبکه بهداشت به ادارات کمیته امداد در سراسر استان 
معرفى شده و تحت پوشش این طرح قرار مى گیرند.

وى تعداد کودکان نیازمندى که در سراســر استان 
اصفهان از خدمــات این طرح بهره مند هســتند را 
4192 نفر اعالم کرد و گفت: در سال گذشته بیش از 
سه میلیارد و 213 میلیون تومان در قالب بسته هاى 

غذایى به این کودکان اختصاص یافت.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: شهروندان 
اصفهانى نسبت به حفظ سالمت خود و خانواده هایشان 
بى تفاوت هستند و اصناف رعایت پروتکل هاى بهداشتى 

را حذف کرده اند. کمال حیدرى با بیان اینکه مسئولیت 
اجتماعى مقابله با شیوع کرونا در اصفهان کمرنگ شده 
است، ادامه داد: در آغاز بحران شیوع کرونا در اصفهان 
76 درصد از مردم به این مهم توجه داشتند و این در حالى 

است که امروز رعایت این امر به 9 درصد رسیده است.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان 
اینکه دســتگاه هاى دولتى و غیردولتى نیز نســبت به 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى بى توجه هستند، افزود: 
آن نظارتى که بایــد روى اصناف، حمل و نقل عمومى 
و ادارات در خصوص رعایت پروتکل هاى بهداشــتى 

باشد، نیست.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان با حضور در جلســه 
گردهمایى مســئولین کانون هاى بازنشســتگان 

مخابرات استان ها، با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
حیــدرى زاده در ایــن گردهمایى، بازنشســتگان 
مخابرات را حلقه اتصال نسل هاى قبلى با نسل فعلى 
این مجموعه دانست و اظهار کرد: بازنشستگان هر 
مجموعه اى پرچم اعتبار و ولى نعمتان آن هستند و 

ما مفتخریم که در مخابرات  میراث دار  چنین نسل 
پر نشاط و پر امیدى هستیم.

گفتنى است در این نشست  مهندس حیدرى زاده در 
فضایى صمیمانه ضمن استماع صحبتهاى مسئولین 
کانون هاى بازنشستگان اســتان ها  بر استفاده از 
ظرفیتهاى موجود در راستاى قوانین ,جهت تکریم و 

پاسخگویى به نیازهاى این قشر تاکید کرد.

هزینه میلیاردى کمیته امداد براى بهبود تغذیه 
کودکان نیازمند

اصناف پروتکل هاى بهداشتى را حذف کرده اند

حضور مدیر مخابرات در گردهمایى
 مسئولین کانون هاى بازنشستگان 

کارشناس مســئول آنفلوانزا و IHR معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره به نمونه گیرى 
از تمام افراد عالمت دار یعنى کســانى که تب یا عالئم 
خفیف تنفسى داشته باشند، گفت: نتیجه این نمونه گیرى 
نشان مى دهد بین 20 تا 30 درصد کسانى که تست کرونا 
داده اند، به این ویروس مبتال هستند، به عبارت دیگر از 

بین هر 10 نفر در جامعه، سه نفر ناقل ویروس هستند.
مهدى فارســى در گفت و گو با «ایسنا» درباره موج دوم 
شــیوع کرونا، اظهار کرد: ما هنــوز در انتهاى موج اول 
هستیم، یعنى هنوز موج دومى در اصفهان شروع نشده 
است. از اردیبهشــت ماه تاکنون هر چه زمان مى گذرد 
خوشــبختانه تعداد موارد ابتال به نوع شــدید بیمارى و 
بسترى هاى بیمارستان ها، سیر نزولى دارد و اکنون این 
آمارها در حد خوب و پایین قرار دارد، اما آمار موارد مثبت 

ابتال به بیمارى در استان اصفهان همچنان باالست.
وى باال بودن تعداد مبتالیــان به بیمارى کووید 19 و در 
عین حال کاهش آمار بسترى در بیمارستان ها را به معناى 
کاهش بیمارى دانست و افزود: علت کاهش شدت بیمارى 
را نمى دانیم که آیا به دلیل ضعیف شدن بیمارى یا تغییرات 
آب و هوایى بوده اســت. واقعیت این اســت که اکنون 

هیچ کس نمى تواند نظر درســتى در این باره بدهد فقط 
مى توانیم اعالم کنیم، شدت بیمارى کاهش پیدا کرده، 
هر چند که آمار افراد بیمار کماکان به قوت خود باقى است.

کارشناس مســئول آنفلوانزا و IHR معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشــاره به گسترده تر 
شــدن نمونه گیرى ها از 20 اردیبهشــت ماه، گفت: از 
تمام افراد عالمت دار یعنى هر کس تب یا عالئم خفیف 
تنفسى داشته باشــد، نمونه گیرى مى شود و نتیجه این 
نمونه گیرى نشان مى دهد بین 20 تا 30 درصد کسانى 
که تســت کرونا داده اند، به این ویروس مبتال هستند، 
به عبارت دیگر از بین هر 10 نفــر در جامعه، 3 نفر ناقل 

ویروس هستند.
فارسى تاکید کرد: ویروس همچنان در جامعه حضور فعال 
دارد و به کار خود ادامه مى دهد، اما خوشبختانه به دالیلى 
که نمى دانیم، شدت عالئم در بیماران خیلى کم است و 

کاهش یافته که جاى خوشحالى دارد.
وى از بازگشــایى اجتماعات در جامعــه اظهار نگرانى 
کرد و یادآور شــد: نگرانیم اجتماعاتى مانند اســتخرها، 
ورزشگاه ها، دانشگاه ها و ... که اکنون به شکل گسترده 
در حال بازگشایى است باعث شود 30 درصد جامعه اى که 

ناقل ویروس هستند در اجتماعات حضور پیدا کنند و آمار 
بسترى ها و بیماران بدحال را افزایش دهند. این امر موج 
دوم کرونا را به وجود مى آورد، یعنى تعداد زیادى بسترى 
شوند، بیمارستان ها پر شوند و دوباره آمار فوت شدگان 
افزایش یابد، نگرانى ما این اســت که دوباره به شرایط 
هفته هاى اول فروردین تا نیمه این ماه برگردیم که پیک 

بیمارى بود.
کارشناس مســئول آنفلوانزا و IHR معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، افزایش تعداد مبتالیان 
را به معناى ابتالى گروه هاى پرخطر دانست و ادامه داد: 
این یعنى دوباره روز از نو و روزى از نو، ضمن این که دو 
ماه اول شیوع ویروس، تیم آماده و سرحالى در بهداشت و 
درمان داشتیم که اکنون این تیم بعد از سه ماه خسته شده؛ 
پس اگر قرار باشــد ویروس یک پیک دیگر ایجاد کند، 
براى تیم خسته بهداشت و درمان ما کار سخت خواهد 
شــد. به همین دلیل است که باید هشــدار دهیم کسى 
گمان نکند همه چیز تمام و آرام شده و مى توان آزادانه 
به کارهاى قبل پرداخت، هنوز ویروس در جامعه وجود 
دارد و نمونه اش این که جواب تست کروناى 30 درصد 

افراد مثبت است.

از هر 10 اصفهانى، 3 نفر ناقل 
کرونا هستند

مدیرگروه مهندسى بهداشت محیط استان اصفهان گفت: 
تاالرهاى پذیرایى فقط در مناطق ســفید و با 50 درصد 
ظرفیت اجازه فعالیت دارد و در اصفهان تاالرهاى بسیارى 

تخلف کرده و فعالیت مى کنند.
سید مهدى میرجهانیان در گفت وگو با «ایمنا» با اشاره به 
اطالع از وضعیت بازگشایى تاالرهاى پذیرایى در استان 
اصفهان، اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل صادر شده 
از طرف ریاست جمهورى و اســتاندار اصفهان، با تمام 
شبکه ها در استان مکاتبه کرده ایم و نتیجه این مکاتبه ها 
موافقت با بازگشایى تاالرها فقط در مناطق سفید استان 

بوده است.
وى ادامه داد: بازگشایى تاالرها در مناطق سفید با شرط 
رعایت تمام پروتکل ها و دســتورالعمل هاى بهداشتى 

مقابله با کرونــا و فعالیت با 50 درصــد ظرفیت امکان 
پذیر است.

مدیرگروه مهندسى بهداشــت محیط استان اصفهان با 
تاکید بر اینکه شهر اصفهان در وضعیت زرد و در معرض 
هشدار است، خاطرنشان کرد: در شهر اصفهان تاالرها 
هنوز اجازه فعالیت ندارنــد، در یک ماه اخیر با تاالرهاى 
متخلف بســیارى در شــهر اصفهان برخورد شده و در 
این مدت در شهر اصفهان روزانه حدود دو یا سه مراسم 
غیرقانونى به ویژه در منطقه مرغ و مهیار برگزار شــده 

است.
وى با توضیح اینکه طى این مــدت برخى تاالرها پلمب 
شده اند، افزود: چون قســمت اعظم این اخطارها و پلمب 
مراکز بر عهده اداره اماکن است، هنوز آمار تاالرهاى پلمب 

شده به طور کلى و دقیق در دسترس نیست، همچنین پلمب 
نتیجه گزارش هاى مردمى، گزارش ارگان ها و بازرســى 

بازرسان اداره اماکن و معاونت بهداشتى استان است.
وى با بیان اینکه در هفته گذشــته بیش از پنج تاالر در 
شهر اصفهان پلمب شدند، گفت: بازگشایى تاالرها در 
شهر اصفهان بستگى به وضعیت شیوع بیمارى کووید 19 
دارد و با توجه به روندى که شیوع بیمارى دارد و اکثر مردم 
آن را به فراموشى سپرده اند تاریخ و روز مشخصى براى 

بازگشایى تاالرها معین نشده است. 
وى توضیح داد: در چند شب گذشــته در خمینى شهر 
مراسم عروســى که غیرقانونى برگزار شده بود، توسط 
بازرسین متوقف شد و در این عروسى یک هزار مهمان 

دعوت شده بودند و این یک فاجعه است.

ســخنگوى اورژانس اصفهان از تصادف زنجیره اى در 
اتوبان ذوب آهن اصفهان خبر داد و گفت: این حادثه شش 

مصدوم داشت.
عباس عابدى اظهار کرد: در ســاعت 7و 20 دقیقه صبح 
روز سه شــنبه یک مورد حادثه تصادف در اتوبان ذوب 
آهن مقابل کرسگان اعالم شــد که در این حادثه یک 
دستگاه ســمند با خودروى آمبوالنس فالورجان با هم 

برخورد کردند. وى با بیان اینکه در این حادثه، خودروى 
آمبوالنس بدون بیمار بود، افزود: خودروى سمند از عقب 
با آمبوالنس برخورد داشت که منجر به مصدومیت سه 

نفر از سرنشینان خودروى سمند شد.
سخنگوى اورژانس اصفهان ادامه داد: در فاصله کمى از 
این تصادف، در اثر بى احتیاطى و شلوغ شدن اتوبان یک 
تصادف زنجیره اى اتفاق مى افتد که حدود 10 خودرو با 

هم برخورد مى کنند.
عابدى، تصریح کرد: در این تصادف زنجیره اى ابتدا یک 
خودروى تیبا واژگون و چند خودروى دیگر نیز با یکدیگر 
برخورد مى کنند و این حادثه نیز منجر به مصدومیت سه 

نفر دیگر شد.

سخنگوى اورژانس اصفهان تاکید کرد: در این حادثه، سه 
زن، دو مرد و یک کودك مصدوم شدند که به بیمارستان 

امام خمینى (ره) فالورجان انتقال داده شدند.

جلوگیرى از برگزارى مراسم عروسى با 1000 مهمان در خمینى شهر

6 مصدوم در تصادف 
زنجیره اى اتوبان ذوب آهن

مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان گفت: اصفهان با 
داشتن بیش از هزار و 600 واحد دامدارى صنعتى در 
سطح استان و همچنین با تولید بیش از یک میلیون 
و 370 هزار تن شیر در سال، از رتبه اول تولید شیر در 
کشور با فاصله بسیار زیاد در مقایسه با سایر استان ها 
برخوردار است و به تنهایى به اندازه 14 یا 15 استان 

شیر تولید مى کند.  

شهرام موحدى  افزود: در اســتان اصفهان 64 مرکز 
تولید شیر وجود دارد و با توجه به آزمایشاتى که انجام 
شده  بهترین شــیر خام تولیدى در کشور در استان 
اصفهان تولید مى شود؛  محصوالت لبنى بسیارى را 
به کشورهاى مختلفى مانند روسیه صادر مى کنیم که 
استانداردهاى بسیار سختگیرانه اى در زمینه واردات 
محصوالت لبنى از کشورهاى دیگر رعایت مى کنند.

اصفهان به اندازه 15 استان شیر تولید مى کند

پروژه هاى عمرانى ساماندهى حاشیه زاینده رود، عملیات 
نازك کارى ساختمان زور خانه، خیابان در دست احداث 
حد واصل میدان جانبازان به محله جمــال آباد و بلوار 
دانشگاه و نیز لکه گیرى آسفالت گذرها و خیابان هاى 
سطح شهر توسط واحد عمرانى شهردارى فالورجان در 

حال انجام مى باشد.
شــهردار فالورجان از ادامه عملیــات عمرانى پروژه 
ساماندهى حاشیه زاینده رود جنب پل تاریخى که سال 
گذشته آغاز شد، به عنوان یکى از عناصر سرزندگى شهر 
نام برد و با اعالم اینکه طراحى بوســتان، تنوع  بخشى، 
زیباســازى و ارتباطات بصرى آن مى تواند به وضعیت 
مطلوب شهر کمک نماید گفت: ارتقاى کیفیت بوستانها 
باعث افزایش  شور و نشاط اجتماعى و روح امیدوارى در 

بین شهروندان خواهد شد.
جواد نصرى خاطر نشان ساخت: با پایان یافتن عملیات 

نازك کارى ساختمان زورخانه و اجراى تأسیسات برقى 
و مکانیکى آن، در آینده اى نزدیک افتتاح خواهد شــد 
و به بهره بردارى شــهروندان و جامعه ورزش باستانى 

خواهد رسید. 
وى یادآور شد: خیابان حد واصل میدان جانبازان به محله 
جمال آباد و بلوار دانشگاه در راستاى کاهش بار ترافیکى 
میدان جانبازان و تسهیل در دسترسى شهروندان به محله 
جمال آباد و بلوار دانشگاه عملیات زیرسازى آن به اتمام 
رسیده و عملیات جدول گذارى آن در حال انجام است.  
شــهردار فالورجان، لکه گیرى گذرها و خیابان هاى 
سطح شهر را یکى از مطالبات بحق شهروندان عنوان 
نمود و افزود: اجراى عملیات لکه گیرى آسفالت معابر با 
هدف مناسب سازى و زیبا سازى محیط شهرى، تسهیل 
و ایمنى در تردد وسایط نقلیه در معابر شهرى بر اساس 

اولویت بندى در حال انجام است.

اجراى پروژه هاى عمرانى در رأس برنامه هاى 
شهردارى فالورجان 
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ســام درخشــانى بازیگر ســینما و 
تلویزیــون از علت احضــارش به 

دادگاه فرهنگ و رسانه گفت.
این بازیگر ســینما و تلویزیون 
که بــه تازگى تجربــه اجراى 
یک مســابقه تلویزیونى را هم 
بــه کارنامه فعالیــت هایش 
اضافه کرده اســت، به دادگاه 
فرهنگ و رســانه احضار شد. 
گفته مى شد، علت این احضار 
پستى اینســتاگرامى است که 
این بازیگر درباره سحر قریشى 
منتشر کرده بود. پستى که البته 

پس از ساعاتى آن را پاك کرد.
سام درخشــانى مى گوید: دادگاه 

فرهنگ و رسانه من را به دلیل پستى 
که درباره خانم قریشى منتشر کردم، 
احضار نکرده اســت. ماجرا به انتشار 
پســتى در روز بازیگر بر مى گردد. روز 

بازیگر پستى درباره مفسدان اقتصادى 
در صفحه شــخصیم منتشر کردم. یکى 
از افراد حاضر در عکس منتشر شده، اما از 
من شکایت کرد؛ به همین دلیل به دادگاه 

فرهنگ و رسانه احضار شدم. 
درخشــانى ادامه داد: این پست چاشنى طنز 
داشت. یکى از تهیه کنندگان به من زنگ زد 
و گفت: این کار برایت حاشیه ساز مى شود؛ به 

همین دلیل بالفاصله پس از انتشار، پست 
را حذف کردم اما با ایــن وجود از من 

شکایت کرده اند.

«حمیدرضا عطایى» که در ســریال «ترور خاموش» نقش مرتضى را ایفــا مى کرد، یکى از 
نقش هاى  اصلى سریال «خانه امن» را به عهده گرفت.

عطایى که تجربه بازى در مختارنامه را دارد، براى ایفاى یکــى از نقش هاى اصلى، به گروه 
بازیگران ســریال «خانه امن» به تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى و کارگردانى احمد معظمى 
پیوست. عوامل ساخت سریال پیش از این با «سارق روح» سراغ فرقه هاى انحرافى رفته؛ در 
«ترور خاموش» مباحث مافیایى موادمخدر را افشا کرده و حاال در «خانه امن» روى موضوعات 

جاسوسى- امنیتى دست گذاشته اند.
عطایى در سریال «ترور خاموش» شخصیت مرتضى را ایفا کرد و در قالب یک مامور اطالعاتى 
که در پایان تصویر یک قهرمان را ارائه داد، ظاهر شــد و قرار است در سریال «خانه امن» این 

کاراکتر ادامه پیدا کند.
«خانه امن» بر اساس فیلمنامه اى از حسین تراب نژاد در 45 قسمت و به سفارش مرکز سیمافیلم 

تولید مى شود. این سریال با طرحى از مرتضى اصفهانى مضمونى معمایى- امنیتى دارد. 
به احتمال فراوان پخش این سریال نیمه دوم ســال 99 خواهد بود اما هنوز مشخص نشده از 

کدام شبکه پخش خواهد شد.

محمدعلى کشاورز در زندگى خود، یک بار ازدواج کرد که این ازدواج در سال 1352 شمسى 
به جدایى انجامید و پس از آن دیگر ازدواج نکرد. کشــاورز در سال 1349 شمسى و وقتى 
40 سال سن داشت، با مونا طاهرى ازدواج کرد که این زندگى در نهایت با به دنیا آمدن یک 
دختر به نام نیلى (نلى) به طالق ختم شد. نلى در بلژیک زندگى مى کند و به تدریس نقاشى 
مشغول است. وى در زمان حیاتش درباره علت طالق و جدایى از مونا طاهرى در مصاحبه اى 
این چنین مى گوید: من و همسرم مشکل خاصى با هم نداشتیم، زمانى که سال 1352 براى 
گرفتن مدرك فوق لیسانس به انگلیس رفته بود، او تقاضاى طالق داده بود! هیچ وقت از او 
نپرسیدم که چرا درخواست طالق داد! ما از هم جدا شدیم و االن دوست هاى خوبى هستیم و 
از حال هم خبر داریم. اما دختر عزیزم نلى در بلژیک زندگى مى کند و آنجا خیلى موفق است؛ 

او نقاشى در دانشگاه تدریس مى کند و در دیزاین خانه نیز فعالیت دارد.

تهیه کننده سینما بیان کرد پروژه سینمایى «پازل» به کارگردانى تهمینه میالنى بعد از کرونا جلوى 
دوربین مى رود.

محمد نیک با اشــاره به جدیدترین فعالیت هاى خود گفت: پروژه « پازل » را در دست داشتیم که 
متاسفانه با شیوع ویروس کرونا متوقف شد و ساخت آن را به تعویق انداخته ایم.

وى بیان کرد: برنامه ما بر این بود که اواخر اردیبهشت و یا اوایل خردادماه این پروژه را جلوى دوربین 
ببریم که به دلیل شرایط موجود تصمیم گرفتیم تا آغاز پیش تولید و تولید این فیلم را به زمان دیگرى 
موکول کنیم. وى تاکید کرد: مجوز ساخت فیلم سینمایى «پازل» مدت ها است که صادر شده است و 

باید شرایط مناسب براى تولید این فیلم فراهم شود.
همسر تهمینه میالنى ادامه داد: این پروژه یک فیلم سینمایى اجتماعى است که توسط تهمینه میالنى 
جلوى دوربین مى رود، در «پازل» شخصیت هاى اصلى هم خانم و هم آقا هستند و بیشتر درباره مسائل 

و روابط اجتماعى افراد است.
تهیه کننده فیلم «سوپر اســتار» تاکید کرد: فکر مى کنم «پازل» زمانى جلوى دوربین مى رود که 
نگرانى ها براى گسترش ویروس کرونا کم تر شود، اما در حال حاضر چنین شرایطى وجود ندارد و با 
اطالعاتى که از رسانه ها منتشر مى شود، فکر مى کنم که تا مدتى نامشخص تولید این فیلم به عقب 
مى افتد.  نیک بین در پایان گفت: همچنین براى تولید یک سریال نمایش خانگى برنامه ریزى مى کنیم 
تا اگر شرایط مناسب فراهم شد تولید این سریال را نیز آغاز کنیم. این پروژه نیز مانند دیگر آثار تهمینه 

میالنى سوژه اجتماعى خواهد داشت.

 درخشــانى بازیگر ســینما و 
ــون از علت احضــارش به 

 فرهنگ و رسانه گفت.
زیگر ســینما و تلویزیون 
تازگى تجربــه اجراى  ـه
ســابقه تلویزیونى را هم 
کارنامه فعالیــت هایش

 کرده اســت، به دادگاه 
گو رســانه احضار شد. 
مى شد، علت این احضار
 اینســتاگرامى است که 
زیگر درباره سحر قریشى

کرده بود. پستى که البته 
 ساعاتى آن را پاك کرد.

رخشــانىمى گوید: دادگاه 
گ و رسانه من را به دلیل پستى 

باره خانم قریشى منتشر کردم، 
ر نکرده اســت. ماجرا به انتشار

ى در روز بازیگر بر مى گردد. روز 
ر پستى درباره مفسدان اقتصادى 
شــخصیم منتشر کردم. یکى  حه
د حاضر در عکس منتشر شده، اما از

کایت کرد؛ به همین دلیل به دادگاه 
گ و رسانه احضار شدم. 

ــانى ادامه داد: این پست چاشنى طنز 
. یکى از تهیه کنندگان به من زنگ زد 
ت: این کار برایت حاشیه ساز مى شود؛ به 

پست انتشار،  دلیل بالفاصله پس از
ف کردم اما با ایــن وجود از من 

ت کرده اند.

ماجراى احضار 
سام درخشانى به 

دادگاه رسانه

کارگردان ســریال « ســربداران »، درباره شخصیت 
هنرى و اجتماعى زنده یاد محمد على کشــاورز گفت: 
اولین فیلمى که از او دیدم «خشــت و آینه» بود. براى 
«ســربداران» از ابتدا به او  به عنوان یکى از بازیگران 
اصلى فکر مى کردیم. او در این سریال یکى از نقش هاى 
اساسى را ایفا کرد. دیگر نقش هاى اصلى را هم بازیگران 
حرفه اى ایفا کردند و خوشحالم در این اثر با بزرگان کار 
کردم. برایم کار کردن با عزیزانى چون مرحوم کشاورز 

باعث افتخار بــود؛ چون براى آن ها هنر و شغلشــان 
ارزشمند بود و به آن باور داشتند و همیشه شرافتمندانه 

کار مى کردند.
محمد على نجفى افزود: طى همکارى که با کشــاورز 
داشتم، اخالق حرفه اى را از او آموختم. از ویژگى هاى 
اساسى یک هنرمند وقت شناســى و تمرکز است که 
کشــاورز به شــدت به این موضوع مقید بود. او همه 
توانش را  به کار مى گرفت و در پشت صحنه هم عالى 

و درجه یک بود.
این کارگردان ادامه داد: بسیار متاسفم که جامعه هنرى 
کشورمان کشاورز را از دست داد. فکر مى کنم جامعه و 
مردم هنردوست ما قدرشناس هســتند؛ هر نقشى که 
کشاورز بازى کرد، بر مخاطب تاثیر باالیى داشت و همه 
دوستش داشتند. هیچ وقت فراموش نمى کنم، فرداى 
شبى که صحنه اعدام او در «ســربداران» پخش شد، 
برخى با من تماس گرفتند و گفتند با دیدن آن صحنه، 

گریه کرده و تحت تاثیر قرار گرفته اند.
وى در پاســخ به این ســوال که چرا خیلى ها معتقدند 
این نســل بازیگرى دیگر تکرار نمى شــود، بیان کرد: 
این دســت هنرمندان براى حرفه خــود ارزش قائل 
مى شدند. همواره با عشــق فعالیت مى کردند و فقط به 
دســتمزد فکر نمى کردند. آن ها اعتقاد نداشتند که هر 
کس دستمزد بیشترى بگیرد، نســبت به بقیه برترى

 دارد.

خاطره اى از حضور محمد على کشاورز در سربداران 

حمیدرضا عطایى 
به  سریال 

جاسوسى پیوست 

تهمینه  میالنى
 به دنبال 

ساخت «پازل»

مجموعه تلویزیونى «نجال» به کارگردانى خیرا...تقیانى پور 
و تهیه کنندگى سعید ســعدى امروز پنج شنبه در بوستان 
والیت در تهران جلوى دوربین مى رود. تقیانى پور ســابقه 
کارگردانى تئاتــر را در کارنامه خــود دارد، و امروز اولین 
ســریال تلویزیونى خود را با محوریت جوانــان و خانواده 

جلوى دوربین مى برد.
وى با اعالم خبر تصویربردارى درباره داستان سریال گفت: 
قصه عاشقانه در بستر درام و حول محوریت امام حسین (ع) 
و عاشورا روایت مى شــود. قصه طراحى شده پرتعلیق و پر 
کشمکش است که در سال 58 مى گذرد و تحوالت جامعه، 
یک سال بعد از انقالب و یک سال قبل از جنگ تحمیلى 

در کار دیده مى شود.
تقیانى پور درباره روند ســاخت و ســاز دکور براى سریال 
توضیــح داد: براى نمایش مناســب دهــه 50 مجبور به 
دکورسازى بودیم. بخشــى از دکور ها در بوستان والیت 
آماده شده و بخشى در هشــتگرد که کار با حضور حسام 
منظور (عبد)، سارا رسول زاده، سوگل طهماسبى (ثریا) و 
مصطفى ساسانى در بوستان والیت جلوى دوربین مى رود. 
بعد از تصویربردارى این بخش ها راهى آبادان و خرمشهر 
خواهیم شــد تا بخش هاى جاده اى و پیاده روى اربعین را 

تصویربردارى کنیم.
این مجموعه پربازیگر اســت و از بازیگران شناخته شده و 
با تجربه گرفته تا افرادى که کمتر دیده شــده، در این اثر 
تلویزیونى در کنار هم خواهنــد بود. تاکنون آزیتا حاجیان، 
حســام منظور، هدایت هاشمى، ملیکا شــریفى نیا، سارا 
رسول زاده، سوگل طهماسبى، سیروس همتى، سید مهرداد 
ضیایى، مصطفى ساســانى، جواد پورزند، على غابشــى 
و مرتضى شــاکر براى بازى در نقش هاى این مجموعه 

معرفى شدند.

دلیل جدایى محمد على کشاورز از همسرش 

الهام حاتمى، تهیه کننده برنامه «چهل تیکه» درباره آخرین وضعیت 
تولید این مجموعه عنوان کرد: ضبط این برنامه چند وقتى است که آغاز 
شده است و احتماًال نیمه تابستان در همان باکس قبلى یعنى ساعت 11 
شب روى آنتن شبکه نسیم مى رویم البته روزهاى پخش به دلیل آنکه 

کنداکتور قطعى نشده است، مشخص نیست.
وى ادامه داد: در چهارمین فصل به دنبال دعوت از چهره هایى هستیم 
که در فصل قبل نتوانستیم در خدمت آن ها باشیم البته به دلیل فضاى 
کرونا بســیارى از افراد نمى توانند از خانه بیــرون بیایند اما در تالش 
هستیم مهمان ها متنوع باشند و از همه اقشار یعنى افراد تلویزیونى و 

سینمایى و کسانى که کمتر در تلویزیون دیده شده اند، دعوت کنیم.
تهیه کننده «چهل تیکه» با اشاره به اینکه محتواى فصل چهارم این 
برنامه تغییر نکرده است، اظهار کرد: در این فصل از تجربیات گذشته 
خود بهره بردیم به نحوى که شیوه گفتگو در این فصل را تغییر دادیم و 

سواالتمان را درست تر کردیم.
حاتمى درباره ضبط این برنامه بدون حضور تماشاگر بیان کرد: زمانى 
که برنامه تماشاچى ندارد طبیعى اســت که سخت تر است به ویژه در 

بخش پالتوها. ما زمانى ضبط برنامه را آغاز کردیم که شرایط کشور 
به دلیل بحران کرونا هنوز مناسب و خوب نبود و چند برنامه 

را بدون حضور تماشاچى ضبط کرده بودیم دیگر نخواستیم از آن به بعد 
تغییر حاصل کرده و با تماشاچى ضبط کنیم شاید به دلیل آنکه فضاى 
ما خیلى بزرگ نیست و امکان اینکه بخواهیم شرایط را مهیا کنیم خیلى 

نداشتیم. به همین دلیل ترجیح دادیم بدون تماشاگر ضبط کنیم.
وى در پایان با اشاره به اینکه در فصل چهارم تغییر خاصى در دکور اتفاق 
نیفتاده است، مطرح کرد: یکى از ویژگى هایى که باعث شد برنامه دیده 
شود و همه بسیار آن را دوست داشتند و هر مهمانى که به برنامه آمد اول 
درباره آن صحبت کرد، دکور منحصر به فرد ما بود که تصمیم گرفتیم 

آن را حفظ کنیم و تنها تصویرى از آن را تغییر دادیم.
فصل چهارم برنامه «چهل تیکه» به تهیه کنندگى و کارگردانى الهام 
حاتمى و اجراى محمدرضا علیمردانى از 28 اردیبهشــت ماه کلید زده 

شد.
پخش آخرین فصل از «چهل تیکه» اواخر اســفندماه 1398 به پایان 
رسید و تولید فصل جدید آن در دستور کار قرار گرفت که به دلیل مسایل 
پیش آمده از ویروس کرونا تولید و تصویربردارى آن تا اواخر اردیبهشت 

ماه به تاخیر افتاد.
برنامه تلویزیونى «چهل تیکه» به مرور خاطرات و نوستالژى سال هاى 

گذشته با حضور هنرمندان و افراد شاخص مى پردازد.

ضبط برنامه پر مخاطب شبکه نسیم بدون تماشاگر ادامه دارد

پخش سرى جدید «چهل تیکه»؛ نیمه تابستان

حسام منظور امروز مقابل 
دوربین مى رود

  سپیده شریعت رضوى / خبرگزارى صبا |
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سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن: 

بازى ام ندهید؛ از لحاظ فیزیکى نمى توانم بیایم
میودراگ رادولوویچ، ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: 
براى هرگونه توافق مناسب با باشگاه آماده ام تا هیچ کدام از 

ما متضرر نشویم.
 تیم فوتبال ذوب آهن فصل نوزدهم لیــگ برتر را با بحران 
مدیریتى و نتیجه گیرى آغاز کرد. این تیــم که تنها نماینده 
ایران در دور حذفى لیگ قهرمانان آسیا به حساب مى آمد بعد از 

حذف در مرحله یک هشتم نهایى این رقابت ها 
در لیــگ برتر نیز بــا علیرضا 

منصوریان راه به 

جایى نبرد 
تا مدیران ذوب آهن 
در نیم فصــل بــا میودراگ 
رادولوویچ براى هدایــت تیمى که 
خطر سقوط را خیلى شدید احساس مى کرد به توافق 
برســند. این مربى مونته نگرویى با حضورش در ذوب شوك 
مثبتى به تیــم وارد کرد و تا حدى شــرایط نرمال در اردوى 
گاندو ها حکمفرما شد. رادو در پنج بازى که در لیگ برتر روى 
نیمکت نشســت, به دو پیروزى, دو شکست و یک مساوى 
رسید, نتایجى که جایگاه ذوبى ها را تا رده یازدهم جدول باال 

آورد و حاشیه نسبتًا امنى براى این تیم به وجود آورد.
بعد از تعطیلى رقابت ها به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور, 
رادولوویچ به کشورش بازگشت و هنوز موفق به برگشت به 
ایران نشده است. مدیران باشگاه عدم بازگشت رادولوویچ را 
تنها به محدودیت هاى پروازى از ســوى کشور هاى اروپایى 
ربط مى دادند، اما با مصاحبه رادو با یک رســانه صربستانى 

مشخص شد که این مربى عالوه بر موضوع کرونا و مشکل 
پرواز, از عدم دریافت حق و حقوقش در زمان مقرر نیز ناراحت 
اســت. مدیران ذوب آهن اخیراً براى رادو بلیت هواپیما تهیه 
کرده اند که او را بــه اصفهان بیاورند، امــا او بازهم به دلیل 

محدودیت هاى پروازى موفق به بازگشت نشده است.
میودراگ رادولوویچ در این باره گفت: مــن قبًال چندین بار 
در مصاحبه هایم درباره این موضــوع صحبت کرده ام و همه 
چیز شفاف اســت. من با بازیکنان, مربیان و باشگاه 
همکارى خوبى داشــتم. ما کارمان را براى ساختن 
یک داستان بزرگ فوتبالى شــروع کردیم، اما شیوع کرونا 

مشکل ساز شد.
وى درباره بلیت تهیه شده از ســوى باشگاه ذوب آهن براى 
بازگشتش توضیح داد: تصمیم دولت مونته نگرو این است که 
ما، شهروندان این کشور تنها اجازه سفر به کشور هایى را داریم 
که نرخ ابتالى کرونا در آنها کمتر از 25 نفر به ازاى هر 100 
هزار نفر باشد، اما متأسفانه ایران شامل این کشور ها نیست. 
عالوه بر این بلیتى که براى من تهیه شــده, پرواز از مســیر 
آلمان بوده است. از آنجایى هم که آلمان تصمیم گرفته سفر 
اتباع کشور هاى خارج از اتحادیه اروپا به این کشور را ممنوع 
اعالم کند و مونته نگرو هم که یکى از این کشور هاست, من 

نمى توانم به ایران بیایم.
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در ادامه تصریح کرد: من یک 
مربى حرفه اى هســتم و به ایران آمدم تا با صداقت کارم را 
انجام دهم. من مربى گمنامى نیستم, مربى هستم که سابقه 
کار در جام ملت هاى اروپا, بازى هاى المپیک, جام ملت هاى 
آســیا و لیگ قهرمانان اروپا را دارم. نه اهل بازى دادن کسى 

هستم و نه اجازه مى دهم کســى من را بازى بدهد. من کارم 
را به درســتى و صداقت انجام دادم و تمام تالشــم را براى 
موفقیت باشگاه انجام دادم. به ایران نیامدم که کسى را فریب

 بدهم.
رادولوویچ یادآور شــد: یک بیمارى همه گیر رخ داده است و 
من در شرایطى ایران را ترك کردم که لباس هایم را در هتل 
و استادیوم جا گذاشتم, چون امید داشتم که به ایران برگردم. 
نه من و نه باشگاه را مى شــود براى شیوع این بیمارى مقصر 
دانست. من خانواده, همسر, فرزند, والدین, برادر, خواهر و... 
دارم. آنها خیلى نگران من هستند و نمى خواهند که زندگى ام 
به خطر بیفتد. از طرفى دیگر مدارك مشخصى دارم که نشان 
مى دهد من از نظر فیزیکى نمى توانم به ایران بیایم و اینکه راه 
سفر از کشورم به خاطر یکسرى معیار هاى سختگیرانه مسدود 
است. پرواز ها متوقف شدند و براى سفر محدودیت هایى اعمال 
شده اســت. از طرف دیگر موضوع بدهى باشگاه در پرداخت 

حقوقم وجود دارد که هنوز هم پابرجاست.
وى در خاتمه خاطر نشــان کرد: ترس حس اول است، یک 
واکنش انسانى که همه انســان ها در یکسرى موقعیت هاى 
خاص دچارش مى شویم. وقتى ترس سراغ مان مى آید ما دیگر 
همان آدم هاى سابق نیستیم و توانایى هاى مان کاهش پیدا 
مى کند. نظر خانواده ام براى من از هرچیزى مهمتر است و من 
باید به آن احترام بگذارم. در دنیا هم نظیر چنین مواردى که به 
خاطر کرونا به وجود آمده, زیاد است. مربیان و بازیکنان با یک 
توافق صحیح و مصالحه مشکل را حل کردند. امیدوارم شما 
مرا درك کنید. من هم براى هرگونه توافق مناسب با باشگاه 

آماده ام تا هیچ کدام از ما متضرر نشویم.

با توجه به وضعیت فعلى سه تیم نفتى لیگ برتر فوتبال شاید زمان آن رسیده 
است تا مسئوالن ورزش و فوتبال به وضعیت این تیم رسیدگى کنند.  ایرج 
خرمدل، مدیرعامل منطقه ویژه پارس جنوبى وضعیت باشگاه پارس جنوبى 
جم را مشخص نمى کند و مدعى است مدیرعامل شرکت ملى نفت ایران 
کارگروهى براى رسیدگى به وضعیت تمام تیم هاى نفتى تشکیل داده و 
به زودى در مورد آنها تصمیم گیرى مى شود. با این شرایط، به نظر مى رسد 
خرمدل خود را کنار کشیده و مایل است قوانین منع کمک دولت به ورزش 
حرفه اى را رعایت کند. از این رو وضعیت مراد مرادى که خود را مدیرعامل 
این باشگاه مى داند بسیار مبهم تر از آن چیزى است که به نظر مى رسد. گویا 
خرمدل عالقه اى به همکارى با او ندارد و به همین دلیل فعال در مورد ابقا یا 

برکنارى اش هیچ صحبتى نمى کند.
این بالتکلیفى فقط شــامل تیم پارس جنوبى نمى شــود بلکه تیم نفت 
مسجدسلیمان نیز شرایط مشابهى دارد و چه بسا اگر تیم صنعت نفت آبادان 
پشتوانه اى چون منطقه آزاد اروند نداشت به شرایطى مشابه این دو گرفتار 
مى شد. البته باشگاه صنعت نفت هم اوضاع خوبى ندارد و به لحاظ مالى در 
تنگناست، اما با توجه به اینکه در شهر آبادان کمى حمایت مى شود حداقل 
از امکانات لجستیک برخوردار است. در واقع آنها از اعتبار و نام تیم براى 

تامین مایحتاج شان استفاده مى کنند.
حاال باید دید با توجه به اظهارات خرمدل مبنى بر تشکیل کارگروهى که 
قرار است از سوى وزارت نفت پیگیر امور باشد براى این سه باشگاه نفتى 
چه اتفاقى خواهد افتاد. آیا قرار است آنها در بورس واگذار شوند؟ آیا به بخش 
خصوصى منتقل خواهند شد؟ سرنوشت این ســه تیم که سرمایه هاى 

اجتماعى شهرشان به حساب مى آیند چیست؟
آنچه مسلم است وزیر نفت که قبال در مورد عدم همکارى وزارت نفت با 
باشگاه هاى نفتى عنوان کرده بود تالشى براى بازگرداندن این سه تیم به 
زیرمجموعه هاى وزارت نفت نکرده و عالقه اى به سرپرستى آنها ندارد. از 

این رو مایل است طبق اصول حرفه اى آنها را واگذار کند.
اتفاقاتى که پیش تر براى تیم نفت تهران افتاد باعث شــد روى تیم هاى 
زیرمجموعه وزارت نفت حساسیت هاى زیادى به وجود بیاید و گاهى برخى 
مدیران در این خصوص بازخواست شدند. از این رو، مدیرعامل شرکت ملى 
نفت نمى خواهد اتفاقى که براى تیم نفت تهران افتاد بار دیگر تکرار شود. 
در نتیجه به دنبال راهکارى است تا در راســتاى مسیرى قانونى و بدون 
هیچ دردســرى این تیم ها را از زیرمجموعه وزارت نفت خارج و به بخش 

خصوصى واگذار کند.
شاید الزم باشد ســازمان لیگ و فدراســیون فوتبال و در راس همه آنها 
وزارت ورزش نسبت به وضعیت فعلى باشگاه هایى همچون تیم هاى نفتى 
بى تفاوت نبوده و به این مسئله ورود کنند تا بلکه با بهبود وضعیت تیم هاى 

نفتى حاضر در مســابقات کیفیت فنى و حرفه اى لیگ برتر هم 
افزایش پیدا کند.

فیفا براى اینکه فدراســیون هاى ملى احساس استقالل 
کنند و در اداره فوتبال کشــور بر اساس تصمیمات مجمع 
عمومى و هم چنین کمیته اجرایى که در فوتبال ایران  هیات 
رییسه خطاب مى شود، با مانعى روبرو نشوند از آنها در برابر 
تهدیدات درونى و هم چنین بیرونى حمایت خواهد کرد. 
جالب اینکه فیفا در این بند خطاب به فدراسیون هاى ملى 

گفته هر گاه تهدید شدى به فیفا گزارش کن.
در چنین شرایطى فدراســیون فوتبال بر اساس تصمیم 
ستاده مبارزه با کرونا در پى از ســر گیرى بازى ها است. 
این همان تاکید فیفا است. اینفانتینو – رییس فیفا چند روز 

پیش در پیام ویدئویى خطاب به فدراسیون هاى ملى از آنها 
براى از سرگیرى دوباره بازى ها تشکر کرد و خواستار این 
شد با گذشت زمان براى حضور تماشاگر در استادیوم هم 
برنامه ریزى کنند. اما برخى از باشگاه ها مخالف اجراى این 
تصمیم هستند و تالش مى کنند با گزارش هایى مبنى بر 
اینکه بازیکنان آنها کرونایى شده اند و اینکه امکان رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى مهیا نیست لیگ برتر برگزار نشود و 
در آخرین نامه تدوین شده تهدید به کناره گیرى از بازى ها 
کرده اند! تهدید سازمان لیگ و هم چنین فدراسیون فوتبال 
به کناره گیرى از بازى ها و ارایه شکایت به دادگاه حکمیت 
ورزش در صورتى که با گزارش فدراسیون فوتبال براى فیفا 

همراه باشد مى تواند براى باشگاه ها و هم چنین بازیکنان 
معترض دردسرساز شود. به این خاطر که فدراسیون فوتبال 
با هماهنگى وزارت بهداشت در تالش براى از سر گیرى 
بازى ها است اما برخى باشــگاه ها تهدید به کناره گیرى 
کرده اند و این به طور حتم اگر اجرایى شود نظم بازى ها را 

زیر سوال خواهد برد.
جالب اینکه زمانى که فدراسیون هاى ملى دیگر کشورها 
در تدارك از سر گیرى دوباره بازى ها بودند برخى باشگاه ها 
اعالم کردند که دوست ندارند دوباره بازى ها از سر گرفته 
شــود. این رفتار حتى در فوتبال آلمان هم دیده شد اما در 
نهایت دیده نشد که هیچ باشــگاهى فدراسیون فوتبال 

و اتحادیه برگــزارى بازى ها را تهدید بــه عدم حضور در 
بازى ها و هم چنین شکایت به دادگاه بین المللى ورزش 
کند. زمانى که تاریخ برگزارى بازى ها اعالم شد همه تیم ها 
در مسابقات شرکت کردند و هم اکنون بازى ها در خیلى از 

کشورهاى اروپایى در حال برگزارى است.
فدراسیون فوتبال براى از سر گیرى بازى ها از 8 تیر برنامه 
ریزى کرده است و با توجه به اینکه بازى هاى لیگ قهرمانان 
و هم چنین بازى هاى مقدماتى جام جهانى در پیش است 
برگزارى بازى هاى باقى مانده لیگ کمک خواهد کرد که 
تیم هاى باشگاهى و هم چنین تیم ملى در بازى هاى پیش 

رو با آمادگى حاضر شوند.

 حضور در لیگ قهرمانان از این جهت مهم است که بابت هر 
بازى و هزینه هاى مربوط بــه آن، مبلغ قابل توجهى نصیب 
تیمهاى ایرانى خواهد شــد و با توجه به اینکه باشگاههاى 
ایرانى در بحران مالى قرار دارند، برگزارى این رقابتها به آنها 
کمک شایانى خواهد کرد. در کنار همه اینها، صعود نرخ ارز هم 

مى تواند از نظر ریالى به باشگاهها کمک کند.
امسال که دو تیم استقالل و شهرخودرو کارشان را از مرحله 
پلى اف شروع کردند، براى هر کدام از دو سفرشان، 40 هزار 
دالر دریافت کردند. هزینه اى کــه در مرحله گروهى و براى 
بازیهاى خارج از خانه، به 60 هزار دالر مى رســد و تا قبل از 
بازى فینال، AFC براى هر بازى خارج از خانه این مبلغ را به 

تیم مهمان پرداخت مى کند.

درآمد بعدى مربوط به تســاوى و پیروزى در لیگ قهرمانان 
اســت.  کنفدراســیون فوتبال آســیا بابت هر برد در مرحله 
گروهى و مراحل باالتر، 50 هزار دالر به حســاب تیم برنده 
واریز مى کند و 10 هزار دالر هم بابت هر مســاوى به تیم ها 

تعلق مى گیرد.
بعد از گذشت 2 هفته از مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا، 
استقالل بابت مســاوى با الشــرطه در بازى اولش صاحب 
10 هزار دالر شــده. اتفاقى که شــامل حال پرسپولیس هم 
به خاطر تساوى با شارجه مى شود. ســپاهان هم به واسطه 
برد در بازى اولش مقابل العین، به پــاداش 50 هزار دالرى 
رسیده و شهرخوردو هم چون در دو بازى اولش باخته، طبیعتا 
به هیچ درآمدى نرسیده اســت. در واقع هر برد با قیمت دالر 
در دوشــنبه 26 خرداد 99،  910 میلیون تومان به باشگاهها 

مى رســاند و هر تســاوى 182 میلیون تومان به باشگاهها 
خواهد داد.

صعود به مراحل باالتر طبیعتا براى تیم ها درآمد قابل توجهى 
به هم دارد. 100 هزار دالر پاداش صعود به مرحله یک هشتم 
نهایى است. رقمى که در صورت صعود به مرحله یک چهارم 
نهایى به 150 هزار دالر مى رسد و صعود به نیمه نهایى هم 
پاداشى 250 هزار دالرى براى تیمها به همراه خواهد داشت.

قهرمان و نایب قهرمان ایــن تورنمنت هم پاداش 4 میلیون 
و 2 میلیون دالرى خواهنــد گرفت و حاال باید دید کدام یک 
از تیم هاى ایرانــى مى تواند به مرحله حذفــى صعود کند تا 
پاداش هاى مربوط به این بخش را بگیرد.  البته مطمئنا اگر 
روال برگزارى رقابتها به صورت مجتمع و در یک کشور باشد 

شاید روال عددها و پرداخت ها هم تغییر کند.

مهاجم نیجریه اى تیم فوتبال گل گهر 
ســیرجان به دلیل مصدومیت به صورت 

انفرادى تمرینات خــود را دنبال مى کند.  گادوین 
منشا، مهاجم نیجریه اى تیم فوتبال گل گهر سیرجان که در 

جریان دیدار دوستانه هفته گذشته این تیم مقابل پرسپولیس دچار 
مصدومیت شده بود، پس از انجام تست هاى MRI و مشخص شدن 
میزان مصدومیتش، تمرینات اختصاصى خود را زیر نظر کادر پزشکى تیم 

گل گهر آغاز کرد. فعًال مدت دورى دقیق منشا از میادین مشخص 
نیست، اما با توجه به شدت مصدومیت این بازیکن، حضور او 

در دیدار هفته بیست و دوم (9 تیرماه) مقابل سپاهان در 
هاله اى از ابهام قرار دارد. منشا از ناحیه کشاله پا و 

پهلو دچار مصدومیت شده است.

براى هرگونه توافق مناسب با باشگاه آماده ام تا هیچ کدام از 
ما متضرر نشویم.

 تیم فوتبال ذوب آهن فصل نوزدهم لیــگ برتر را با بحران 
نماینده  که تنها آغاز کرد. این تیــم مدیریتى و نتیجه گیرى
ایران در دور حذفى لیگ قهرمانان آسیا به حساب مى آمد بعد از 

حذف در مرحله یک هشتم نهایى این رقابت ها 
در لیــگ برتر نیز بــا علیرضا

منصوریان راه به 

جایى نبرد 
تا مدیران ذوب آهن 
در نیم فصــل بــا میودراگ 
رادولوویچ براى هدایــت تیمى که 
خطر سقوط را خیلى شدید احساس مى کرد به توافق 
با حضورش در ذوبشوك برســند. این مربى مونته نگرویى

و تا حدى شــرایط نرمال در اردوى  کرد مثبتى به تیــم وارد
گاندو ها حکمفرما شد. رادو در پنج بازى که در لیگ برتر روى 
نیمکت نشســت, به دو پیروزى, دو شکست و یک مساوى

رسید, نتایجى که جایگاه ذوبى ها را تا رده یازدهم جدول باال 
آورد و حاشیه نسبتًا امنى براى این تیم به وجود آورد.

بعد از تعطیلى رقابت ها به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور,
رادولوویچ به کشورش بازگشت و هنوز موفق به برگشت به 
ایران نشده است. مدیران باشگاه عدم بازگشت رادولوویچ را 
به محدودیت هاى پروازى از ســوى کشور هاىاروپایى تنها

ربط مى دادند، اما با مصاحبه رادو با یک رســانه صربستانى 
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محمد محبى هافبک تهاجمى این فصل سپاهان که فصل گذشته با 
قراردادى کمتر از 100 میلیون تومان از شاهین شهردارى بوشهر به 
اصفهان رفت، روز هاى رؤیایى را در فصل جارى سپرى کرد. او که با 
عقد قرارداد سه ساله به عضویت تیم سپاهان درآمد، خیلى زود در این 
تیم تبدیل به مهره ثابت و مطمئن شد. محمد محبى توأمان هم به 
تیم امید دعوت شد و هم به تیم ملى و به سبب نیمکت نشینى علیرضا 
جهانبخش در برایتون و عدم حضور او در اردو براى تیم ملى در مرحله 
مقدماتى جام جهانى 2022 به میدان رفت و همه این اتفاقات در فصل 
جارى براى او رخ داد. به این ها دعوتنامه رسمى باشگاه گرانادا براى 

باشگاه سپاهان را هم اضافه کنید.
جالب اینکه محبى براى جدایى از سپاهان و حضور در یک تیم خارجى 
با دردسر زیادى مواجه نخواهد شد؛ با اینکه او سه فصل به این تیم 
ایرانى تعهد دارد. بر اساس مفاد موجود در قرارداد محبى، این بازیکن 
با پرداخت 125 هزار دالر مى تواند اردوى تیم سپاهان را ترك کند. 
باشــگاه گرانادا که از مفاد این قرارداد مطلع است حاضر به پرداخت 
این مبلغ به باشگاه سپاهان بود، اما مشکل از جایى آغاز شد که میزان 
حقوق در نظر گرفته براى محبى کم بود و مورد موافقت بازیکن تیم 
ملى قرار نگرفت. باشگاه گرانادا در اولین فصل حضور محبى در این 
تیم براى او دستمزد ماهانه 7 هزار یورویى در نظر گرفته بود که این 
بازیکن بعد از مشورت با دوستان مورد اعتماد خود و همچنین برآورد 
هزینه هاى زندگى در اسپانیا به این نتیجه رسید که قبول این پیشنهاد 
براى او سخت است. به همین خاطر به باشگاه اسپانیایى پاسخ منفى 
داد و فعًال این مذاکرات متوقف شده است. به نظر مى رسد محبى در 
صحبت هایى که با مدیر برنامه هاى خود داشت و این صحبت ها به 
باشگاه گرانادا منتقل شده عنوان کرده براى حضور در تیم اسپانیایى 
دست کم 15 هزار یورو دستمزد ماهانه مى خواهد. باشگاه گرانادا هر 
چند روند مذاکرات با محبى را متوقف کرد، اما در حال بررســى این 
پیشنهاد اســت و از آنجایى که زمان زیادى تا شروع فصل بعد باقى 
مانده، ممکن اســت در آینده با جدیت بیشترى به این پیشنهاد فکر 

کند.
باشگاه سپاهان در مذاکره با باشــگاه گرانادا مبلغ رضایتنامه محمد 
محبى را 250 هــزار دالر اعالم کرد، در حالى کــه مفاد موجود در 
قرارداد 125 هزار دالر اســت. با این حال محبى به خاطر اینکه در 
باشگاه سپاهان چهره شد اعالم کرد مشکلى با درخواست ارائه شده 
از سوى سپاهان در صورت رضایت باشگاه اروپایى ندارد. با این حال 
همان طور که عنوان شد دلیل متوقف شدن مذاکرات طرفین دستمزد 

اندکى بود که باشگاه گرانادا براى محبى در نظر گرفته بود.
اما نکته جالب اینجاســت که این بازیکن از حــاال دارد آینده نگرى 
مى کند، او فعــًال عزم خود را جزم کرده تا از حواشــى دور باشــد و 
تصمیم هاى جالبى را براى خود اتخاذ کرده است. محبى هیچ صفحه 
شخصى در فضاى مجازى ندارد و تنها  واتس آپ را روى گوشى خود 
نصب کرده تا وقتش را بیهــوده تلف نکند. ضمن اینکه کالس هاى 
انگلیسى را نیز در دســتور کار دارد و دو ترم را نیز با موفقیت سپرى 

کرده است.
این ملى پوش که هنوز 22 ساله نشده جواب رد به چند دالل و مدیر 
برنامه داده، کســانى که مدعى بودند محبى را به فرانسه و پرتغال 
ترانسفر خواهند کرد. بنابراین محبى نشان داد که فعًال به پیشنهادات 
متفرقه فکر نمى کند و به دنبال پیشــنهاد رســمى و بسیار خوب از 
اروپاست حتى اگر یک فصل دیگر را در سپاهان سپرى کند، چراکه 
با مشــاوره از چند لژیونر و با توجه به ســن کم، جا براى پیشرفت و 
درخشش در ســپاهان و تیم ملى دارد تا پیشنهادات بهتر و موقعیت 

جالب ترى را از اروپا دریافت کند

فقط با واتساپ بى قرار اروپا
مرتضى احمدى

منشا شاید نباشد 

این دیگر چه 
بلبشویى 
است؟

اتفاقى خوب براى 
تیم هاى "همیشه پول 
الزم" ایرانى

دیگر در فوتبال، نفت را تحریم نکنید 

ت ایران 
 داده و 
ى رسد 
 ورزش 
رعامل 
د. گویا 
د ابقا یا 

منفت 
ت آبادان 
 گرفتار 
مالى در 
 حداقل 
م براى 

هى که 
ه نفتى 
 بخش 
یههاى

 نفت با 
 تیم به 
دارد. از 

م هاى 
ى برخى 
ت ملى 
ر شود. 
و بدون 
بخش

مه آنها 
ى نفتى

م هاى 

سعید نظرى 

محمد مومنى
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ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1043/98 – شماره دادنامه : 94-
99/3/8  تاریخ رسیدگى : 99/3/6 - مرجع رسیدگى شعبه یازده شوراى حل اختالف نجف 
آباد خواهان: محسن براهیمى نشــانى: رحمت آباد خ شهید بهشتى  وکیل مجید محمدى 
جوزدانى  نشانى: جوزدان خ امام خمینى جنب بانک تجارت طبقه فوقانى موبایل کالسیک 
پ 43 خوانده : محمد رضا رحیمى نشانى : مجهول المکان خواســته: الزام به انتقال سند  
گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى خواهان : محسن براهیمى با وکالت مجید محمدى 
جوزدانى به طرفیت 1-  محمد رضا رحیمى 2- مهران بهارلو هوره به خواسته الزام به انتقال 
یکدستگاه اتومبیل پیکان سوارى به شماره انتظامى 43- 187 م 79 به انضمام کلیه هزینه 
هاى دادرسى و حق الوکاله  وکیل با توجه به قولنامه  ارائه شده که به امضاء خواهان و خوانده 
ردیف اول رسیده و طى بند 1 قولنامه مذکور خوانده ردیف اول متعهد گردیده که نسبت به 
انتقال رسمى ســند اتومبیل مذکور به نام خریدار اقدام نماید و از توجه به اینکه طى جوابیه 
استعالم از راهور خودرو سوارى به شماره انتظامى 43- 187 م 79 به نام مهران بهارلو هوره 
خوانده ردیف دوم مى باشد و با عنایت به اینکه خواندگان ردیف اول علیرغم نشر آگهى در 
جلسه حاضر نگردیده و دلیل موجهى ارائه ننموده  مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آ د م حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم  مهران بهارلو هوره به حضور در دفترخانه رسمى 
و انتقال سند یکدستگاه اتومبیل پیکان ســوارى به شماره انتظامى 43- 187 م 79 درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. و در خصوص خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 1025000 
ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل  در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید  راى صادره  
نسبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى  در 
همین شعبه و ظرف مدت مشــابه قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى 
نجف آباد مى باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف مدت بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهى درمحاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد. 874206/م الف، 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازده – سید امید قاضى عسگر/3/207

اخطار اجرایى
 شماره 1233/97 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه محمد بخشایى به نشانى ویالشهر خ هفتم مجتمع نگین (مجهول المکان ) محکوم 
است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال (بیســت میلیون تومان) بابت اصل خواسته و 
پرداخت دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال ( دویست و هشتاد و هشت هزار تومان ) 
بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت  
خسارت تاخیردرتادیه از 97/07/13 لغایت اجراى حکم پرداخت مبلغ ده میلیون ریال  بابت 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت .محکوم له: منصور یوسلیانى با وکالت اکرم سلیمانى  
به نشانى: نجف آباد – خ شریعتى حد فاصل چهارراه اهللا اکبر و چهار راه مجاهد جنب مراکز 
آموزشى سینا  – دفتر وکالت  ماده 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

879265/م الف-شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد/3/208
ابالغ رأى

شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1460/98 شــماره دادنامه : 
1051/98-98/11/23 مرجع رسیدگى شعبه پنجم  شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
رضا رحیمى فرزند على  نشانى: نجف آباد شهرك صنعتى پلیس راه خ تفتان 38 سنگبرى 
پیام  وکیل خواهان : اکرم سلیمانى  نشانى : نجف آباد – خ شریعتى حد فاصل چهارراه اهللا 
اکبر و چهار راه مجاهد جنب مراکز آموزشى سینا  – دفتر وکالت خوانده: طهمورث رمضانى 
فرزند عوض نشانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع 

به این شــعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى رضا رحیمى   به طرفیت طهمورث رمضانى  با موضوع  مطالبه وجه چک 
به مبلغ 75/000/000 ریال به عهده بانک سپه و صادرات به شماره 874304-48330-
154458 و خسارات تاخیر تادیه از زمان  97/9/20-96/9/30-97/9/30 به انضمام هزینه 
هاى دادرسى نظر به بقا  اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده و  
نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن 
ایشان یا بطالن دعوى لذا دعواى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 
512 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
دو میلیون ریال بابت  هزینه دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه از مورخ 97/9/20-96/9/30-
97/9/30  لغایت اجراى حکم  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف 

آباد مى باشد.879556/م الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف اباد شعبه پنجم/3/209
اخطار اجرایى

 شماره 884/98 به موجب راى شماره 19 تاریخ 99/1/11 حوزه هشتم  شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمیدرضا ایزدى  به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به  پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت  
مبلغ 1/700/000 ریال  بابت هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب  و پرداخت  
خسارت تاخیردرتادیه از  تارخ تقدیم  دادخواست 98/9/30  لغایت اجراى حکم درحق خواهان 
صادر و هزینه نیم عشر دولتى .محکوم له: محمود غالمى  به نشانى: نجف آباد خ شهدا ك 
کثیرى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 879578/م الف-شعبه 

هشتم  شوراى حل اختالف نجف آباد/3/210
اخطار اجرایى

 شماره 283/97 به موجب راى شماره 283/97  تاریخ 97/7/14 حوزه 5 امیر آباد شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- طهمورث 
رمضانى 2- یعقوب یزدانى  به نشــانى هر دو  مجهول المکان محکوم است به صورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ هفت میلیون بابت بخشى از اصل خواسته و مبلغ صد هزار تومان 
بعنوان  هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از  زمانهاى سر رسید 96/11/30 مبلغ 
سه میلیون تومان و 97/2/15 مبلغ چهار میلیون تومان لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له و محکومیت محکوم علیه ردیف اول به پرداخت مبلغ هشــت 
میلیون تومان بابت الباقى خواسته و مبلغ هشــتاد و هفت هزار تومان بعنوان هزینه هاى 
دادرسى  و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررســید 96/11/15 مبلغ چهار میلیون تومان و 
97/3/15 مبلغ چهار میلیون تومان لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل به مبلغ هشت 
میلیون تومان در حق محکوم له اجرایى و پرداخت نیم عشر دولتى که توسط اجراى احکام 
محاسبه مى گردد.  محکوم له: رضا رحیمى با وکالت خانم اکرم سلیمانى  به نشانى: نجف 
آباد حد فاصل چهار راه اهللا اکبر و مجاهد دفتر وکالت  ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه 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 باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 879585/م الف-شعبه پنجم  شوراى حل اختالف نجف 

آباد/3/211

آگهى تغییرات
شــرکت پرتو طب ســپاهان با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 57017 و شناســه 
اســتناد  بــه   14006203852 ملــى 
صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مورخ 1398/07/11 پیمان اکبرى بیشه به 
کدملى 1289078149 با پرداخت 50000 
ریال به صندوق شــرکت وارد شرکت و جزء 
شرکاء شرکت محســوب گردید. و سرمایه 
شــرکت از مبلغ 1000000 ریال نقدى به 
1050000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه به شرح زیر اصالح شد : سرمایه 
شــرکت مبلغ 1050000 ریال نقدى است 
که تماما به صورت نقــد پرداخت و در اختیار 
مدیران شــرکت قرار گرفت . لیست شرکاء 
شرکت و میزان ســهم الشرکه هر یک بدین 
شــرح مى باشد : رســول گنجى چرمهینى 
دارنده 500000 ریال ســهم الشرکه یاسر 
رحیمى بادافشــانى دارنده 250000 ریال 
سهم الشرکه محمدعلى محمدى چرمهینى 
دارنده 200000 ریال سهم الشرکه هوشمند 
فرهمندفر دارنده 50000 ریال سهم الشرکه 
پیمان اکبرى بیشه دارنده 50000 ریال سهم 
الشــرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (880197)

آگهى تغییرات
شــرکت پرتو طب ســپاهان با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 57017 و شناســه 
اســتناد  بــه   14006203852 ملــى 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/07/23 هوشمند فرهمندفر به کدملى 
1170959520 دارنده 50000 ریال سهم 
الشرکه، با دریافت 50000 ریال سهم الشرکه 
خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر 
هیچ گونه حق و سمتى ندارد. در نتیجه سرمایه 
شــرکت از مبلغ 1050000 ریال نقدى به 
1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه به شرح زیر اصالح شد : سرمایه 
شــرکت مبلغ 1000000 ریال نقدى است 
که تماماً به صورت نقــد پرداخت و در اختیار 
مدیران شــرکت قرار گرفت . لیست شرکاء 
شرکت و میزان ســهم الشرکه هر یک بدین 
شرح مى باشد : رسول گنجى چرمهینى دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه یاسر رحیمى 
بادافشــانى دارنده 250000 ریال ســهم 
الشرکه محمدعلى محمدى چرمهینى دارنده 
200000 ریال ســهم الشرکه پیمان اکبرى 
بیشــه دارنده 50000 ریال سهم الشرکه 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (880201)

آگهى تغییرات
شرکت سپنتا تجهیز اســپادانا سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 61389 و 
شناســه ملــى 14007923393 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/02/22 و بنا بــه اختیار تفویض 
شــده مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/02/20در خصــوص افزایش 
سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت 
از مبلــغ 1000000 ریــال بــه مبلغ 
1000000000 ریــال از طریق واریز 
نقدى طى گواهى بانک شماره 279/59 
- 1399/03/06 بانک سینا شعبه شیخ 
صدوق اصفهان و صدور ســهام جدید 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بدین شرح اصالح گردید ماده 5 اصالحى: 
سرمایه شــرکت 1000000000 ریال 
نقدى است به 100000 سهم 10000 
ریال با نام عادى منقســم شده وتماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(880204)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى بازرگانى داریس جهان 
ایرسا ســهامى خاص به شــماره ثبت 
57776 و شناسه ملى 14006544772 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/03/07 تصمیمــات 
ذیــل اتخاذ شــد : ســیاوش احمدى 
فردکدملى1270072277 به ســمت 
رئیس هیات مدیره و پژمان تمدن کدملى 
1293030864 به ســمت مدیرعامل 
و ســهیال اربابــان اصفهانــى کدملى 
1281711969 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت 
مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است 
ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(880205)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى بازرگانى داریس جهان 
ایرسا ســهامى خاص به شــماره ثبت 
57776 و شناسه ملى 14006544772 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/03/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : پژمان تمدن به کدملى 
1293030864 و ســهیال اربابــان 
اصفهانى به کدملــى 1281711969 
و ســیاوش احمــدى فرد بــه کدملى 
1270072277 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدنــد. علیرضا جعفــرى به کدملى 
1270083627 و درنــا بهرامــى به 
کدملى 1271198312 بترتیب بسمت 
بازرسان على البدل و اصلى شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(880206)

آگهى تغییرات
شرکت بنا راه کسرى ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 22811 و شناســه 
ملــى 10260436326 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/03/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : محمد عبداللهى میرآبادى بشماره 
ملى 1280372877 به ســمت رئیس 
هیات مدیره و محمدرضا تکه اکبر آبادى 
بشــماره ملى1284830136 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و سیدحســین 
میرعالئى بشماره ملى 1292217502 
به ســمت مدیرعامل براى مدت دو سال 
انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یا 
رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است.مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(881681)

به گزارش نامه نیوز، «زینــگ گوانگ» از متخصصان 
ارشد مرکز کنترل و پیشگیرى بیمارى هاى چین ادعا 
کرده است که ویروس جدید کرونا که بتازگى در پکن 
شایع شده است با آنچه قبال در چین بوده، متفاوت است.
این متخصص عالى رتبه چینــى افزود که پس از مدت 
مدیــدى که مــواردى از ابتال به کرونــا بخصوص در 
پایتخت چین گزارش نشده بود و درواقع در دوره آرامش 
بسر مى بردیم با یک شــرایط جدید و حساس مواجه 

شده ایم.
او گفت: آزمایش هاى اولیه نشــان مى دهد که نوع و 
ترکیب ویروس جدید و در واقع ریشه و نژاد آن با ویروس 

قبلى که در چین شایع شده بود تفاوت دارد.کارشناسان 
گفته اند که بررســى هاى ژنتیک روى ویروس نشان 
خواهد داد که این نوع با کدام کشــورها مطابقت دارد 

و براى همین آزمایش هاى بیشترى انجام مى شود. 
گزارش ها نشــان مــى دهد که ویــروس جدید روى 
تخته هاى خرد کردن ماهى در بازار شــین فادى شهر 
پکن پیدا شده اســت که از آن براى خرد کردن ماهى 

سالمون وارداتى استفاده مى شده است.
تارنماى چینى "جیه میان" هم گزارش کرده است چین 
سالیانه نزدیک به 80 هزار تن ماهى سالمون منجمد از 

کشورهاى شیلى، نروژ، استرالیا و کانادا وارد مى کند.

عضو کمیته کشورى کرونا، با اشــاره به افزایش تعداد 
کودکان مبتال بــه کرونا، گفت: در حــال حاضر حضور 
کودکان در مکان هاى اجتماعى بیشــتر شده به همین 

دلیل تعداد مبتالیان به ویروس نیز افزایش یافته است.
مسعود مردانى در پاسخ به این سوال که آیا موج دوم کرونا 
آغاز شده است، گفت: کرونا به هیچ وجه از بین نرفته بود 
که بخواهد مجدداً برگردد و یا حتى فروکش نیز نکرده 
بود، اما مشکل ما ایرانیان این است که فکر کردیم کرونا 
رفته، چرا که آمارها در یک مقطعى کاهش پیدا کرد اما در 

حال حاضر مجدداً با طغیان آمار مواجه شده ایم.
مردانى در پاسخ به این ســوال که آیا ابتالء به کرونا در 

میان کودکان بیشتر شده است یا خیر؟ گفت: نسبت به 
اوایل شــیوع کرونا، تعداد کودکان و نوجوانان درگیر به 
کرونا بیشتر شــده و آن هم به دلیل آن است که فاصله 
گذارى اجتماعى کم شــده و کودکان بیشتر در جامعه 

حضور پیدا کرده اند.
عضو کمیته کشورى کرونا، اظهار داشت: باید به فرزندان 
خود و نوجوانان و جوانــان که در محیط هایى مانند مهد 
کودك، پارك و کالس هاى آموزشى حضور پیدا مى کنند، 
آموزش هاى الزم در خصوص رعایت بهداشت و فاصله 
گذارى اجتماعى داده شود تا از شیوع آن در بین کودکان 

جلوگیرى کنند.

کرونا در چین 
رنگ عوض کرد؟!

افزایش تعداد 
کودکان کرونایى

باید از بحران کرونا 
عبرت بگیریم

  ایسنا| امانوئل ماکـرون، رئیـس جمهورى 
فرانسـه همزمـان بـا برداشـته شـدن تدریجـى 
محدودیت هـاى قرنطینه دوماهه در فرانسـه، اعالم 
کرد که وى براى ساختن اروپایى که وابستگى کمترى 
به چین و آمریکا داشته باشد، تمام تالش خود را خواهد 
کرد. وى افـزود که بحـران کروناویـروس در جهان 
نشان داد که چقدر فرانسه و بقیه  کشورهاى اروپایى 
به زنجیره هاى تولید و عرضه  چیـن و ایاالت متحده 
متکى هستند. رئیس جمهور فرانسـه در یک خطابه  
تلویزیونى رو به ملت فرانسه گفت: من مى خواهم از 
آنچه که بر ما گذشـت، درس هایى بیاموزیم و عبرت 

بگیریم.

جهان به دوران قبل
 باز نمى گردد

  ایرنا | در حـال حاضـر بیـش از 100 گـروه 
تحقیقاتـى در سراسـر جهـان در تـالش هسـتند تا 
واکسـنى براى ویروس کرونا تولید کنند. صرف نظر 
از این که واکسن موثرى براى این بیمارى تولید شود 
یا نشود، واقعیت این اسـت که جهان هرگز به دوران 
پیش از شیوع ویروس کرونا باز نخواهد گشت. در واقع 
چالش هایى که شـیوع این ویروس به همراه داشـته 
اسـت، موجب ارزیابى مجدد نحوه تفکـر، عملکرد و 
اقدامات دولت ها و اشخاص در راستاى کسب آمادگى 

براى مقابله با شیوع بیمارى هاى بعدى شده است.

روى موج کووید-19

این روزهــا خبرهاى خوبى از اســتان هاى مختلف کشــور به گوش 
نمى رسد. با وجود اعالم ممنوعیت برگزارى مراسم عروسى، بسیارى 
از زوج هاى جوان که چند ماهى مراســم ازدواج خود را به دلیل شیوع 
بیمارى کووید 19 به تعویق انداخته بودند، تصمیم به برگزارى مراسم 
عروســى خود کرده اند. این مراســم ها نه به شــکل معمول، بلکه به 
صورت مخفیانــه در منازل، باغ ها و حتى پارکینگ برگزار مى شــود و 
حتى اخبارى به گوش مى رســد که برخى مراســم عروسى خود را در 
روف گاردن یا پشــت بام مجتمع هاى مســکونى برگزار مى کنند که 
البته به گفته شاهدان چندان پروتکل هاى بهداشتى هم در آنها رعایت 

نمى شود.
به نظر مى رسد ممنوعیت برگزارى مراسم عزا و عروسى در تاالرهاى 
مهمانى باعث شــکل گیرى نوع جدیدى از برگزارى مراســم آن هم 
به صورت زیرزمینى و مخفیانه شــده اســت، موضوعى که به اعتقاد 
کارشناســان باعث افزایش تجمعات شــده و مى تواند آمار مبتالیان 
به کووید 19 را افزایش دهــد. البته اخبار متعدد از ابتالى خوشــه اى 
افراد به کووید 19 در مجالس عروســى این موضــوع را تایید مى کند. 
همین چند روز پیــش بود که یک عــروس ناقل ویــروس کرونا در 
میهمانى عروســى خود بیــش از 70 نفر از مهمانان را بــه کووید 19 
مبتال کرد. واکنش ها به این نوع از مراســم هاى عروسى نیز متفاوت

 است.
گروهى همانند روال همیشگى شــان با نگاه طنز به ماجرا ورود کرده 
و مدام برگزار کننده و شــرکت کنندگان در این مراســم را به تمسخر 
مى گیرند اما گروهى دیگر هستند که با به اشتراك گذاشتن تجربیات 
واقعى خود از برگزارى این مراسم در اقوام و نزدیکان خود، به شدت با 
آن مى تازند. البته این ماجرا موافقانى هم دارد که گویا از دوران قرنطینه 
خانگى خسته شــده و عالقمندند در یک جشن عروسى شرکت کنند، 

حتى اگر به قیمت ابتال به کرونا تمام شود.
هفته گذشــته بود که خبرهایى از بازگشــایى تاالرهــاى پذیرایى در 
مناطقى با وضعیت سفید رسانه اى شــد که البته موافقان و مخالفانى 
هم داشــت. مخالفان، این بازگشــایى را باعث افزایش تجمعات و در 
نتیجه افرایش تعداد مبتالیان مى دانستند و موافقان که اغلب زوج هاى 
جوان و خانواده هاى آنها بودند مى گفتند تعویق مراسم عروسى خود یا 
فرزندانشان خسارت هاى مختلفى را متوجه آنها کرده است. یک زوج 
که مراســم ازدواج خود را در اسفند ماه به دلیل شــیوع ویروس کرونا 

برگزار نکردند و همچنان منتظر بهبود شرایط بیمارى هستند مى گویند 
که برگزار نشــدن مراســم باعث مشــکالت فراوانى براى آنها شده

 است.
آنها مجبورند اجاره بهاى منزلى را پرداخت کنند که هنوز در آن زندگى 
نمى کنند، از طرفى نمى خواهند بدون برگزارى مراسم زندگى مشترك 
خود را شــروع کنند. البته در میان موافقان بازگشایى تاالرها، صاحبان 
آنها هم حضور دارند که معتقدند در حالى که مشاغل پرخطر بازگشایى 

شده، ممنوعیت فعالیت آنها غیرقابل توجیه است. 

موضوع این اســت که هر نوع تجمعى مى تواند موجب گسترش ابتال 
به بیمارى شــود و پس از شــیوع بیمارى کووید 19 یکى از نخستین 
توصیه هاى مختصصان در سطح جهان براى کنترل بیمارى کووید 19 
جلوگیرى از تجمعات بود که باعث شد بسیارى از تجمعات ممنوع شود 

که یکى از آنها مجالس عروسى بود.
حمید ســورى، اپیدمیولوژیست، استاد دانشــگاه علوم پزشکى شهید 
بهشتى و عضو کمیته مقابله با کرونا مى گوید: عمده نگرانى هایى که در 
نشست هاى خود داریم، این است که افراد محتمل یعنى افرادى که هنوز 
هیچ عالئم بالینى ندارند و به ظاهر سالم هستند، بیمارى را به دیگران 
منتقل کنند و احتمال این انتقال در چنین مراسم هایى بسیار زیاد است.

این نگرانى در حالى از ســوى ایــن عضو کمیته مقابله بــا کرونا ابراز 
مى شــود که اقدامات اولیه هم مثل تب ســنجى و امثال آن که براى 
شناساســى افراد محتمل انجام مى گیرد، کفایت الزم براى شناسایى 
افراد محتمل یا بیمار را ندارد. چرا که به گفته ســورى در جامعه ما تب 
فقط 40 درصد از افراد داراى عالئم را شناسایى مى کند و در 60 درصد 
موارد، فرد مى تواند مبتال یا محتمل به بیمارى باشد، ولى هیچ عالمتى 

از تب در وى وجود نداشته باشد.
شواهد نشان مى دهد کشورهایى توانســته اند در کنترل اپیدمى موفق 
عمل کنند که با ســخت گیرى تمام مقررات را به اجرا درآورده و نتایج 
موثرى هم کســب کرده اند؛ به گفته ســورى اگر در اجــراى قوانین 
سخت گیرى هاى الزم در نظر گرفته شود و متخلفان به عنوان عنوان 
قانون شکن مورد بازخواســت قرار گیرند، شــرایط خیلى بهتر خواهد 
شد. چون در واقع اگر کسانى که در این شرایط مراسم عروسى برگزار 
مى کنند توسط پلیس توقیف شوند شرایط متفاوت خواهد بود. برگزارى 
این مراسم در چنین شــرایطى جان عده زیادى را به خطر مى اندازد و 

نوعى تجاوز به سالمت دیگران محسوب مى شود.

وقتى عروس خانم مهمان ها را کرونایى مى کند! 
ست

ى ا
ئین

 تز
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آگهى تغییرات
شرکت مهندسى بازرگانى داریس جهان 
ایرسا ســهامى خاص به شــماره ثبت 
57776 و شناسه ملى 14006544772 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/03/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : طیق اختیار حاصله تفویض 
شــده از مجمــع عمومى فــوق العاده 
08 / 03 / 1399 در خصــوص افزایش 
سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت 
از محل واریز نقدى طــى گواهى بانکى 
99/102 مــورخ 1399/3/10 بانــک 
صادرات شــعبه رکن الدولــه و صدور 
سهام جدیداز مبلغ 2001000000ریال 
بــه مبلــغ 14001000000 ریــال 
افزایش یافــت وماده5اساســنامه به 
شرح ذیل اصالح شدســرمایه شرکت 
14001000000ریال نقدى است که 
به 1400100سهم 10000ریالى با نام 
عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده 
است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (880209)       

آگهى تغییرات
شــرکت پرتو طــب ســپاهان با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 57017 و شناســه ملى 
14006203852 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/07/23 موارد زیر 
به موضوع شرکت اضافه شد: ثبت موضوع فعالیت 
ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد 
: تاســیس و بهره بردارى از درمانگاه عمومى : در 
صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح . 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(880203)

بدن در شرایط گرمازدگى قادر به دفع گرماى زیاد خود 
نیست، لذا براى پیشگیرى از گرمازدگى باید به چند نکته 

مهم توجه کنیم.
شهاب اولیاى رژیم شــناس و متخصص تغذیه، گفت: 
گرمازدگى مى تواند موقعیتى بحرانى براى بدن تلقى شود. 
در واقع گرمازدگى حالتى است که سیستم تنظیم کننده 
دماى بــدن به علــل مختلــف از جملــه قرارگرفتن 
طوالنى مدت در هــواى گرم، تولید بیــش از حد گرما 
ناشى از ورزش یا تب یا کم آبى، بدن دچار اختالل و از کار 
افتادگى مى شود. در این مواقع بدن قادر به دفع گرماى 
زیاد خود نیست و افزایش دما در نهایت مى تواند باعث 

آسیب به اندام هاى مختلف بدن شود.
او در ادامه افزود: از جمله عالئم شایع گرمازدگى مى توان 
به پوست خشک و داغ، تنفس کوتاه، عدم تعریق، نبض 

سریع و ضعیف، افزایش دماى بدن، گرفتگى عضالت 
و گشادى مردمک چشــم اشاره کرد. همچنین 

مى توان عالئمى مانند هذیان گویى، تهوع، 
استفراغ، سرگیجه و بى حسى را مشاهده 

کرد. توصیه مى کنیم در شرایط وخیم 
و موقعیت بحرانى از اورژانس کمک 
گرفته شــود. همچنین تا رسیدن 
اورژانس، لباس هاى فرد گرمازده 

را تا حد امکان کاهش دهیم و با آب 
یا دســتمال آغشــته به آب سرد، بدن 

شخص مورد نظر را خنک کنیم. سعى کنیم 
پاها را در محل باالترى از سطح بدن قرار دهیم 

تا خون به مغز برسد. در صورتى که فرد گرمازده بیهوش 
است، باید تا رسیدن اورژانس صبور باشیم و در صورت 

عدم بیهوشى فرد را به خوردن آب تشویق کنیم.
اولیایى در خصوص راهکارهاى مورد نظر براى پیشگیرى 
از گرمازدگى بیــان کرد: از مهم تریــن راهکارها براى 
پیشگیرى از گرمازدگى این اســت که باید سعى کنیم 
بدن خود را هیدراته نگه داریم؛ بنابراین نوشیدن حداقل 
8 لیوان آب در شــبانه روز را فراموش نکنیم. همچنین 
مى توان از آبمیوه طبیعى و آب سبزیجات به وفور استفاده 

کنیم تا آب مورد نیاز بدن تامین شود. 
او در ادامه افزود: باید به این نکته توجه داشت که چاى، 

قهوه و نوشــابه هاى گازدار به دلیل وجود کافئین باعث 
دفع آب بدن مى شــوند. از قرار گرفتــن در معرض نور 
مســتقیم آفتاب تا حد امکان خوددارى شود، همچنین 

توصیه مى شود از لباس هاى نخى، خنک و رنگ روشن 
اســتفاده کنیم. تمام افراد به خصوص ورزشــکاران از 
ورزش در ساعات اوج گرما خوددارى و انجام این کار را 
به ساعت هاى خنک روز مانند صبح و عصر موکول کنند.

این رژیم شناس و متخصص تغذیه در ادامه افزود: توصیه 
مى کنیم از مصرف خوراکى هاى شور، غذاهاى کنسروى 

و حاوى سدیم که منجر 

به دفع آب 
بدن مى شود تا 
حد امکان پرهیز 
شود. همچنین بهتر 
است از میوه هاى 
ماننــد  آبــدار 
هندوانــه، طالبى 
و خربزه به جاى 
میوه هاى خشک 
و شیرین استفاده 

شود.
شــهاب اولیایى در 
پایان تصریح کرد: باید 
به این نکته توجه داشت 
که غذاهاى حــاوى پروتئین و 
گوشت فراوان، مى توانند دفع آب بدن را 
افزایش و آن را در معرض کم آبى قرار دهند؛ بنابراین 
باید به مصــرف متعادل فرآورده هــاى پروتئینى دقت 
کنیم یا اگــر تمایل به مصرف گوشــت و فرآورده هاى 
پروتئینى داریم، به مقدار کافى آب بنوشــیم. مى توان 
براى پیشگیرى از گرمازدگى و کم آبى بدن از شربت هاى 
سنتى مانند خاکشیر، تخم شــربتى، آبلیمو، بیدمشک و 

کاسنى استفاده کرد.

یک متخصص طب سنتى درباره خواص بى نظیر میوه هلو توضیحاتى را ارائه کرد.
ژاله على اصل ممقانى مصرف هلو را در افرادى که به یبوست ناشى از خشکى مزاج دچار هستند، مفید دانست و گفت: خوردن این 

میوه به مبتالیان به اختالل خواب و استرس پیشنهاد مى شود.
على اصل ممقانى اظهار کرد: براى مبتالیان به ســردرد ضربان دار که مشکلشان با گرسنگى، بى خوابى، گرما 

و عصبانیت تشدید مى شــود، خوردن هلو مفید خواهد بود. از دیگر خواص هلو مى توان به رفع بوى بد 
دهان اشاره کرد. او بیان کرد: مصرف هلو به علت مدر (ادرارآور) بودن در مبتالیان به سنگ کلیه 

مفید است. در زنان باردار هم خوردن این میوه در اواخر دوره باردارى زایمان را آسان مى  کند.
على اصل ممقانى تاکید کرد: خوردن هلو بالفاصله پس از غذا، فرآیند هضم را مختل مى کند، 
بنابراین بهتر است یک تا دو ساعت پس از وعده غذایى استفاده شود. همچنین وقتى بسیار 

گرسنه اید و معده شما خالى اســت، از مصرف این میوه پرهیز کنید.او تصریح کرد: نوشیدن آب 
بالفاصله پس از مصرف هلو مضر است و افراد باید از مصرف غذا هاى ترش پس از خوردن هلو 

اجتناب کنند.

تعریق براى تنظیم دماى بدن صورت مى گیرد و 
سیگنال هایى را در مورد میزان آب مورد نیاز بدن 

براى بهبود شرایط خود ارسال مى کند.
تعریق یک روش طبیعى الیه بردارى و درمان 
خشکى پوست و همچنین دیگر شرایط پوستى 
است. این به دلیل آن است که عرق حاوى مواد 
معدنى، نمک و اوره است. همچنین، تعریق به 
از بین بردن باکترى ها، چربى و ناخالصى ها، و 

سمزدایى بدن کمک مى کند.
به گفته دکتر ویتنى بووى، متخصص پوســت در 
نیویورك، عــرق حاوى جایگزیــن هاى طبیعى 
براى آنتــى بیوتیک ها بــه نــام پپتیدهاى ضد 
میکروب اســت. یک پپتید ضــد میکروب خاص 
در عرق به نام «درمســیدین» از طریق غدد عرق 
به پوســت پمپاژ مى شــود و پوســت را پوشش 
مى دهد، از این رو، الیه محافظ در برابر عفونت ناشى 

از میکروب ها و مواد مضر دیگر شکل مى گیرد.
با این وجود، بووى هشــدار مى دهد در صورتى 
که عرق بالفاصله پس از انجام تمرینات ورزشى 
پاك نشود مى تواند موجب تحریک و سوزش 
پوست شود. به طور خاص، آمونیاك و اوره موجود 
در عرق اگر براى مدت زمانى طوالنى روى آن 
باقى بمانند مى توانند موجب تحریک و التهاب 
پوست شوند. سدیم موجود در عرق نیز اگر براى 
مدت زمانى طوالنى روى ســطح پوست باقى 
بماند مى تواند موجب کم آبى آن شــود و بخار 
شدن عرق از روى پوست مى تواند شرایط افراد 

مستعد اگزما را تشدید کند.
کارشناســان تعویض لباس براى پیشگیرى از 
عفونت هاى قارچى را توصیه مى کنند. رطوبت 
عامل مشکل ســاز اســت. عرق و باکترى ها

 مى توانند در پارچه گرفتار شده که این شرایط 
نیز موجب تحریک پوست مى شود.همچنین، 
مشکل انباشت عرق در بخش هایى که پوست 
چین مى خورد، مانند زیر بغــل یا آرنج ها وجود 
دارد. تغییر دما و افزایش آن نیز مى تواند موجب 
یک راش پوستى ناشى از گرما شود که در نتیجه 
مسدود شدن مجارى عرق و ناتوانى تبخیر آن 

رخ مى دهد.
افراد داراى پوســت حساس باید بالفاصله پس 
از ورزش دوش گرفته و تعویــض لباس هاى 
خود را انجام دهند. براى کســب بهترین نتایج، 
کارشناسان اســتفاده از صابون و شامپوى ضد 
باکترى براى پاکســازى عرق از روى پوســت 
را پیشنهاد مى دهند.شــامپوهایى با ماده فعال 
پیریتیون روى در کنترل رشد عوامل بیمارى زا و 
مخمر روى پوست بسیار موثر بوده و مى توانند 
به عنوان یک شستشودهنده بدن مورد استفاده 

قرار بگیرند.

رنگ ها باید به عنوان ابزارى براى برقرارى ارتباط 
با کودکان مورد استفاده قرار گیرند، چرا که کودکان 
رنگ ها را دوســت دارند و به ســادگى با زبان خود 
نسبت به آنها واکنش نشــان مى دهند. آنها خیلى 
زود مى تواننــد رنگ ها را تشــخیص دهند و در 6 
ماهگى بین رنگ ها تفاوت قائل شوند. بسیارى از 
کودکان نوپا به سراغ رنگ هایى مى روند که براى 
آنها جذاب و چشمگیر باشد. قرمز، رنگى است که 
خیلى سریع توجه کودکان را به خود جلب مى کند 
و پس از آن رنگ هاى زرد، آبى، سبز و نارنجى قرار 
دارند. در سنین رشد، دختر بچه ها معموال رنگ هایى 
مانند بنفش، صورتى و ارغوانى را ترجیح مى دهند، 
در حالى که پسر بچه ها به ســراغ رنگ هاى آبى، 

قهوه اى و مشکى مى روند.
رنگ ها مى توانند کودکان – به ویژه آنهایى که کم 
توجه هستند و نمى توانند تمرکز کنند – را تحریک 
کنند. کودکان به کمک رنگ ها یاد مى گیرند ابراز 
احساســات کنند و اگر به آنها اجازه دهید به سلیقه 
خود رنگى براى اتاق و لباس خودشان انتخاب کنند، 
اعتماد به نفس بیشترى خواهند داشت و خالقیت و 
احساسات بیشترى از خود نشان مى دهند. رنگ ها 
مى توانند احساسات کودکانى را که در ابراز عواطف 

و احساسات مشکل دارند، نشان دهند.

«زندگى خود را رنگ آمیــزى کنید»، نام تکنیکى 
است که روانشناســان و متخصصان کودك از آن 
براى کمک به تشــخیص رنگ کــودکان و ابراز 
احساسات آنها روى کاغذ اســتفاده مى کنند. این 
تکنیک کمک مى کند متوجه شــوید کودك شما 
شاد، غمگین، هیجان زده، ترسو یا حتى خشمگین 
اســت. روانشناســان یک جعبه مداد رنگى شامل 
رنگ هاى اصلى و یــک برگه کاغــذ را در اختیار 
کودك مى گذارند و از او مى خواهند نقاشى بکشد. 
از کودك خواسته مى شــود براى بیان هر احساس 
خاص از یک رنگ خاص استفاده کند. اگر کودك 
رنگ هاى قرمز، نارنجى یا خاکســترى را انتخاب 
کند، احساس خشم، شــادى یا تنهایى مى کند. با 
توجه به رنگ هاى انتخابى کودك و میزان استفاده 
او از یک رنــگ خاص مى توان روحیــه او را مورد 

بررسى قرار داد.
تحقیقات نشان داده کودکانى که در نقاشى هاى خود 
رنگ هاى سرد مانند آبى یا سبز را انتخاب مى کنند، 
متفکرتر و سنجیده تر هستند. به کار بردن رنگ هاى 
قهوه اى و خاکسترى نشــان دهنده ناراحتى هاى 
درونى آنان است. استفاده آزادانه از رنگ قرمز توسط 
کودکان خصومت یا نیاز به صحبت را نشان مى دهد 
و از طرفى هم بیانگر عشقى ساده و بى آالیش است.

کودکان چه رنگ هایى را دوست دارند؟

داشتن یک سبک زندگى سالم از جمله دنبال نمودن 
رژیم غذایى کامل و جامــع از جمله نکات کلیدى 
براى داشتن طول عمر اســت. ورزش نیز از دیگر 
راهکارها براى داشــتن طول عمر بیشتر است. اما 
آیا مى دانستید با ایجاد چند تغییر کوچک در تغذیه 
خود میتوانید امید به زندگى تان را بیشــتر کرده و از 
مرگ زودرس جلوگیرى کنید. خوردن موز یکى از 
این تغییرات کوچک در تغذیه است که سالمت کلى 

شما را بهبود مى دهد.
طبــق گفتــه ژولیــت کلو 
متخصــص رژیم 

غذایى و دکتر ســارا بروئر متخصــص تغذیه، موز 
بهتریــن غذا براى پیشــگیرى از مــرگ زودرس 
اســت. این میوه مانع از افزایش فشار خون شده و 
منبعى عظیم از پتاسیم اســت. پتاسیم اثرات فشار 
خون باال ناشــى از مصرف سدیم را در بدن کاهش 
مى دهد و حتى مى تواند احتمال ابتال به ســرطان 

کلیه را کم کند.
این دو متخصص در کتابى به نام «بهتر بخوریم و 
بیشتر زندگى کنیم» گفته اند که موز (هم به شکل 
سبز رنگ آن و هم نوع رسیده و زردش) از سه طریق 

باعث بهبود سالمت انسان مى شود.

این ماده غذایــى منبعى سرشــار از کربوهیدرات 
(سوخت مناسب مغز و ماهیچه ها) است. تریپتوفان 
و ویتامین B6 نیز از دیگر مواد غذایى موجود در موز 
هستند که هر دویشان در تولید مواد شیمیایى ایجاد 

کننده حس خوب نقش دارند.
نکته دیگر آنکه موز هضم غذا را بهتر مى کند حتى 
به تنظیم فشــار خون کمک مى کند. اگر موز سبز 
خریدارى کرده اید نگران نباشید چون به راحتى در 
خانه مى رسد؛ کافیست آن را به صورت خوشه اى یا 

کنار میوه هاى دیگر نگهدارى کنید.
عالوه بر آنچه گفته شد با خوردن موز احساس سیرى 
شما براى مدت طوالنى ترى دوام مى آورد 
چراکه این میوه سرشار از فیبرى به 
نام پکتین است. لذا توصیه شده که 
همه گروه هاى سنى هر هفته بین 

سه تا چهار عدد موز بخورند.
در نظر داشته باشــید که موز خام بیشترین 
مقدار مواد مغذى را در خود دارد و این مواد بسته 

به میزان رسیده بودن میوه متفاوت خواهد بود.
البته صرف خــوردن موز بیشــتر طول عمر شــما 
را تضمین نمى کند و ضروریســت ورزش مســتمر 
را هم در برنامــه خود قرار دهید. افــرادى که به طور 
مستمر ورزش مى کنند تا 50 درصد کمتر از دیگران 
به دیابت نوع 2 و برخى انواع شــایع سرطان ها مبتال 
مــى شــوند. ورزش همچنیــن احتمــال ابتال به 
بیمارى هاى قلبى را هم تا 35 درصد کاهش مى دهد.

توجه: اگر به بیمارى خاصى مبتال هستید که باید از 
پتاسیم پرهیز کنید یا داروهایى نظیر اسپیرونوالکتون 
مصرف میکنید که باعث افزایش سطح پتاسیم خون 
مى شوند توصیه مى شود براى خوردن موز با پزشک 

خود مشورت نمایید.

موز بخورید تا بیشتر عمر کنید

بســیارى از وســایلى که در خانه داریم را نمى دانیم از 
چه موادى تشکیل شــده اند. گاهى اوقات ممکن است 
مواد تشکیل دهنده ى وســایلى که در خانه داریم خیلى 

خطرناك باشد ولى ما از آن بى خبر باشیم.
1. اسپرى تازه کننده هوا

طبق گزاشــات ســایت وب ام دى، در اســپرى هاى 
تازه کننده یا خوشــبوکننده، هوا مواد شــیمیایى به نام 
DCB-1,4 یافت مى شود که به ریه آسیب مى رسانند.

2. کرم اصالح
در کرم هاى اصالحى که اکثرا آقایان اســتفاده مى کنند 
مواد شــیمیایى به نام تفلون وجود دارد. تفلون باعث به 

وجود آمدن فشار خون باال و سرطان است.
3. پاك کنننده شیشه

به نظرمان شیشه ها باید تمیز و بدون لک باشند. بله این 
موضوع مهم است ولى در محلول هاى پاك کننده شیشه 
از آمونیاك و اتانول استفاده مى شود که هر دوى آنها به 
شدت مسمومیت زا و سرطان زا هســتند. گفته مى شود 
مقدار مواد شیمیایى مضر در محصوالت جدید پاك کننده 
شیشه کمتر شده است؛ اما هنوز هم جاى نگرانى وجود 

دارد.
4. پودر صابون

مرکز کنترل بیمارى، پودر صابون را به علت داشتن 
مواد شیمیایى خطرناك، براى سالمتى پر ریسک 

دانست و توصیه به استفاده نکردن از آن را دارد.
5. قابلمه و تابه هاى تفلون

تفلون، این ماده ى شیمیایى همانى است 
که در کرم هاى اصالح بود؛ اما حاال 

در غذاهاى ما. در واقع ما از ظروف 
تفلون براى نچســبیدن غذا به 

ظروف اســتفاده مى کنیم که اگر واقعیــت را بخواهید، 
این ماده بســیار سرطان زا اســت و به ریسک آن براى 

سالمتى مان نمى ارزد.
6. ظروف پالستیکى

ظروف پالستیکى نیز مواد شیمیایى خطرناك در ساختار 
خود دارند؛ اما محققان بعد از آزمایشات بسیار دریافتند که 
ظروف پالستیکى اى که BPA-free بر روى آنها درج 
شده باشد از مواد مضر شیمیایى در ساخت آنها استفاده 

نشده است.
7. پاك کننده توالت

پاك کننده هاى توالت به خودى خود، خطرناك و ساخته  
شده از مواد شیمیایى هســتند؛ اما میکس کردن آنها با 

یکدیگر، مخصوصا وایتکس بــا جوهرنمک، گاز خفه 
کننده ى را به نام گاز کلر آزاد مى کند. هیچ گاه این کار را 
امتحان نکنید و اگر ناخواسته کسى این کار را انجام داد 

سریعا درها  و پنجره ها را باز کنید و شیر بنوشید.
8. ضد یخ

اتیلن گلیکل، نام شــیمى مایع ضد یخ اســت. به طرز 
وحشتناکى مزه  شــیرین دارد و بویى که شاید کودکان 
و حیوانات خانگى را جذب کنــد. به هنگام قورت دادن، 
این مایع در شــکم همه چیز را از بین مى برد و منجر به 

مرگ مى شود.
9. نفتالین

اغلب از گلوله هاى نفتالین براى ضد پوسیدگى لباس ها در 
زمستان استفاده مى کنیم؛ ولى به احتمال زیاد نمى دانیم 
چقدر این گلوله ها براى ســالمتى مضر هســتند. این 
گلوله ها در جایى که هستند تولید بخار شیمیایى مى کند 

که منجر به سرگیجه و مشکالت تنفسى مى شود.
10. سم موش

در سم هاى موش سیانور وجود دارد که باعث خون ریزى 
داخلى در انسان و حیوان مى شود. تا حد ممکن از چسب 

موش براى این کار استفاده کنید.
11. لوسیون  بدن

درست است که ما مى خواهیم بوى یاس یا بنفشه 
بدهیم و از لوسیون هاى معطر استفاده مى کنیم؛ 
اما شــاید به نفع بدن ما نباشــد. بسیارى از 
 BHR لوســیون هاى عطــرى ترکیب
دارند که منجر به مختل شــدن غدد 
درون ریز بدن ما مى شــوند و این 
100 درصد بــراى بدن ما مضر

 است.

چه کنیم گرمازده نشویم؟

11وسیله خطرناك  در خانه که فکرش را هم نمى کنید

آنچه درباره هلو باید بدانید 

تاثیر عرق کردن بر 
سالمت پوست

ازدگى قادر به دفع گرماى زیاد خود 
شگیرى از گرمازدگى بایدبه چند نکته 

 شــناس و متخصص تغذیه، گفت: 
 موقعیتى بحرانى براى بدن تلقى شود. 
 حالتى است که سیستم تنظیم کننده 
ــل مختلــف از جملــه قرارگرفتن 
حد گرما ــواىگرم، تولید بیــش از

ب یا کم آبى، بدن دچار اختالل و از کار 
ر این مواقع بدن قادر به دفع گرماى 
فزایش دما در نهایت مى تواند باعث 

 مختلف بدن شود.
جمله عالئم شایع گرمازدگى مى توان 
نبض داغ، تنفس کوتاه، عدم تعریق،

یش دماى بدن، گرفتگى عضالت 
کرد. همچنین  چشــم اشاره

نند هذیان گویى، تهوع، 
 بى حسى را مشاهده 

م در شرایط وخیم 
 اورژانس کمک 
چنین تا رسیدن

ى فرد گرمازده 
و با آب ش دهیم

ـته به آب سرد، بدن
 خنک کنیم. سعى کنیم 

ترى از سطح بدن قرار دهیم 
. در صورتى که فرد گرمازده بیهوش 
در صورت باشیم و ن اورژانس صبور

 به خوردن آب تشویق کنیم.
راهکارهاى مورد نظر براىپیشگیرى

ن کرد: از مهم تریــن راهکارها براى 
دگى این اســت که باید سعى کنیم 
 نگه داریم؛ بنابراین نوشیدن حداقل 
همچنین فراموشنکنیم. را بانهروز

کافئین باعث  قهوه و نوشــابه هاىگازدار به دلیل وجود
دفع آب بدن مى شــوند. از قرار گرفتــن در معرض نور 
مســتقیم آفتاب تا حد امکانخوددارى شود، همچنین

رنگروشن خنکو لباسهاىنخى، از مىشود توصیه

این رژیم شناس و متخصص تغذیه در ادامه افزود: توصیه 
مى کنیم از مصرف خوراکى هاى شور، غذاهاى کنسروى

و حاوى سدیمکه منجر

به دفع آب 
بدن مى شود تا 
حد امکان پرهیز 
شود. همچنین بهتر 
است از میوه هاى 
ماننــد  آبــدار 
هندوانــه، طالبى

و خربزه به جاى 
میوههاىخشک 
و شیرین استفاده 

شود.
شــهاب اولیایى در 
پایان تصریح کرد: باید 
به این نکته توجه داشت 
که غذاهاى حــاوى پروتئین و 
مى توانند دفع آب بدن را گوشتفراوان،

افزایش و آن را در معرض کم آبى قرار دهند؛ بنابراین 
باید به مصــرف متعادل فرآورده هــاى پروتئینى دقت 
کنیم یا اگــر تمایل به مصرف گوشــت و فرآورده هاى 
مىتوان بنوشــیم. آب کافى مقدار به داریم، پروتئینى

تعریق براى
سیگنال ها
براى بهبود
تعریق یک
خشکى پوس
است. این به
معدنى، نمک
از بین بردن
سمزدایى بد
به گفته دکتر
نیویورك، ع
براى آنتــى
میکروب اسـ
در عرقبه نا
به پوســت
مى دهد، از ای
از میکروب ه
با این وجود
که عرق بال
پاك نشود
پوست شود
در عرق اگر
باقى بمانند
پوست شوند
مدت زمانى
بماند مى تو
شدن عرق
مستعد اگزم
کارشناســا
عفونت هاى
عامل مشک
د  مى توانند
نیز موجب

انباش مشکل

تند، مفید دانست و گفت: خوردن این 

ى، بى خوابى، گرما 
ع بوى بد 

یه 

ب
هلو

آنچه درباره هلو باید بدانید 

ى ن ی ر ى
م تفلون وجود دارد. تفلون باعث به 

نباال و سرطان است.
شه

باید تمیز و بد
ىدر محلول
ستفاده مى ش
 سرطان زا ه
ضر در محص
اما هنوز ت؛

، پودر صابون
ك، براى سال
ستفاده نکردن
ى تفلون

میایى همانى
اما ح الح بود؛
ع ما از ظروف
یدن غذا به

و پ
پاك کننده هاى توالت به خودى خود، خطرناك و ساخته  
شده از مواد شیمیایى هســتند؛ اما میکس کردن آنها با 

و ى ر
9. نفتالین

اغلب از گلوله هاى نفتالین براى ضد
زمستان استفاده مى کنیم؛ ولى به اح
 ســالمتى
تند تولید بخ
شکالت تن

 وجود دارد
ت  مى شود.

ده کنید.

ى خواهیم
ن هاى معط
فع بدن ما
هاى عطــ
 منجر به
ریز بدن
ب 1 درصد

 است.

دون لک باشند. بله این 
ل هاى پاك کننده شیشه 
شود که هر دوى آنها به 
هســتند. گفته مى شود 
صوالت جدید پاك کننده 
جاىنگرانى وجود  هم

ن را به علت داشتن 
المتى پر ریسک

ن از آنرا دارد.

ى است 
حاال 

ف

زمستان استفاده مى کنیم
چقدر این گلوله ها براىس
گلوله ها در جایى که هست
منجر به سرگیجه و مش که

10. سم موش
در سم هاى موش سیانور
حیوان انسان و داخلى در
موش براى این کار استفاد
11. لوسیون  بدن

درست است که ما مى
لوسیون بدهیم و از
اما شــاید به نف
لوســیون ها
دارند که
درون
00
ا

سید على جواد موســوى فوق تخصص ریه درباره 
اینکه «آیا هــر نوع ســرفه اى نشــان از ابتال به 
کروناست؟»، اظهار داشت: متأسفانه روشى وجود 
ندارد که بگوییم سرفه کردن نشــانه کروناست یا 

سرفه فرد، علت دیگرى دارد.
وى ادامه داد: مهمترین چیز این است که براى نمونه، 
فردى دچار ســرفه شده اســت و به مراکز درمانى 
مراجعه مى کند و مى گوید پدرم مبتال به کرونا شده و 
ما مى گوییم این فرد نیز به دلیل نزدیک بودن به فرد 

بیمارى دچار شده است؛ مبتال به کرونا به این 

یعنى اینها فاکتورهاى کمک کننده است.
این فوق تخصص ریه با بیــان اینکه ابتال به کرونا 
مجموعه اى از یکسرى عالئم است، افزود: بیمارى 
که دچار سرفه، بدن درد، ضعف، تب، اختالل بویایى 
و چشایى شده است احتماًال به کرونا مبتال شده اما 
براى نمونه فردى اعالم مى کنــد در اثر برخورد با 
دود دچار سرفه شده اســت؛ در نتیجه ما مى گوییم 
این دیگر نشانه ابتال به کرونا نیست و بیشتر منشأ 

آلرژى است.
این فوق تخصص ریه در پاسخ به این پرسش که «آیا 
به فردى که در مجاورت بیمار کرونایى بوده و فقط 
سرفه مى کند مى توانیم بگوییم مبتال به کرونا شده 
است؟»، بیان داشت: بله، کرونا شدت مختلفى دارد 
و برخى بدون عالمت هستند، برخى افراد فقط 
سرفه مى کنند؛ یکى با اختالل چشایى و دیگرى 

با اختالل بویایى مراجعه مى کند.
 موسوى در پاسخ به این پرسش که «آیا افراد مبتال 
به آســم و آلرژى در خطر ابتال به کرونا هستند؟» 
تصریح کرد: خوشبختانه بیماران آسمى کمتر دچار 
کرونا مى شــوند؛ البته این به معناى آن نیست 
که این افراد نباید نکات بهداشتى الزم را 

رعایت کنند.
وى متذکر شــد: وقتى بیمارى این افراد 
خیلى شــدید شــده و دچار تب، بدن درد، 
خستگى و کوفتگى شــوند؛ این افراد باید به 
این عالئم شک کرده و احساس کنند همراه با 

آسم و آلرژى مبتال به کرونا شده اند.

چه سرفه اى نشانه کروناست ؟

به فردى که در
سرفه مى کند م
است؟»، بیان د
و برخى بدو
سرفه مى کن
با اختالل بو
 موسوى در پاس
به آســم و آلرژ
تصریح کرد: خ
کرکرروکروکروکروکروکروکروکروکروکروکروکرونا مى ش
که این
رعایت
وىم
خیلى
خستگى
این عالئ
آسم و آلر

شما را بهبود مى دهد.
طبــق گفتــه ژولیــت کلو 
متخصــص رژیم 

خانه مى رسد؛ کا
کنار میوه هاى د
عالوه بر آنچه گف
شما براى

ه
سه
در نظر د
مقدار موادم
به میزان رسیده
و صرفخ البته
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آفریــدگان را به ســبب ترس از تنهایــى نیافریــده اى و براى جلــب منفعتى 
بــه کار و انداشــته اى. کســى را کــه طلــب کنــى بر تــو پیشــى نگیرد و 
هر کــه را بگیــرى از تو وانرهــد.آن که نافرمانــى تو کنــد، از قدرت تو 
نمــى کاهــد و آن که فرمــان تو بــرد، بر ملک تــو نمــى افزایــد. آن که به 
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17 گام مهم براى تغییر نگاه
 به کار کودك در اصفهان

معاون اجتماعى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان از 17 برنامه 
کارگروه مقابله با کار کودکان در سال گذشته خبر داد. 

مرتضى رشیدى در نشست خبرى برنامه هاى کارگروه مقابله با کار کودکان اظهار 
داشت: از یک سال و نیم گذشته، طرح کارگروه مقابله با کودکان کار توسط ریاست 
کمیسیون اجتماعى و محیط زیست شوراى اسالمى شهر مطرح شد و در نهایت با 
عضویت سمن هاى فعال حوزه کودکان کار و دانشگاهیان و متخصصان این حوزه با 

حضور نمایندگان سمن ها کارگروه مذکور تشکیل شد. 
وى مهمترین اتفــاق در حوزه مقابله بــا کار کودکان را برگــزارى کارزار بوم یک 
کیلومترى با شرکت بیش از 300 هنرمند معرفى کرد و افزود: این کارزار یک کیلومتر 
بوم نقاشى با عنوان "رویاى کودکان" و با هدف حمایت از کودکان کار و کودکان 
آسیب دیده شهر اصفهان در 31 خردادماه سال گذشته در جاده سالمت ناژوان برگزار 

شد. 
معاون اجتماعى ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان برگزارى 
کارزار بوم یک کیلومترى را در افزایش حساسیت جامعه به مقوله کار کودکان موثر 
دانست و گفت: پس از برگزارى این کارزار، آثار هنرمندان در دو حراجى به فروش رفت 
که بخشى از عواید فروش آثار به هنرمندان تخصیص داده شد و بالغ بر 90 میلیون 
تومان با هماهنگى سمن هاى فعال در حمایت از تحصیل، سالمتى و ...کودکان کار 

هزینه شد. 
وى افزود: یکى دیگر از اقدام هاى کارگروه مقابله با کار کودکان اهداى بن لباس در 
شب عید نوروز بود که توسط سمن هاى فعال اجتماعى در چند مرحله انجام شد تا 

کودکان محروم هم از لذت شب عید بهره مند شوند. 
رشــیدى پنجمین برنامه کارگروه مقابله با کار کودکان را ثبت نام تحصیلى دانش 
آموزان محروم از تحصیل برشمرد و اظهار داشت: در این برنامه بازماندگان تحصیل 

از میان جامعه کودکان کار شهر اصفهان و توسط سمن هاى فعال مربوطه شناسایى 
شدند؛ با برگزارى جلسات متمادى با مدیرکل آموزش و پرورش، معاون پرورشى و 
معاون ابتدایى اداره کل لیست دانش آموزان در اختیار آن اداره کل قرار گرفت و طى 
یک پروسه سه ماهه مسائل مربوط به ثبت نام، بیمه تحصیلى، کتب درسى مربوطه با 

هم افزایى سمن ها و دستگاه هاى اجرایى مورد بررسى قرار گرفت. 
وى اشاره اى هم به طراحى ســامانه نرم افزارى شناسایى کودکان کار داشت و گفت: 
طراحى و ساخت این نرم افزار با عنوان "سامانه هماهنگى و استعالم کودکان آسیب 
دیده اجتماعى اصفهان" باعث مى شود که موسسات عضو کارگروه با ورود اطالعات 
مددجویان خود و همرسانى آنها از وضعیت افراد تحت پوشش و همپوشانى هاى احتمالى 

مطلع شوند و خدمات متمرکز و بهترى با مشارکت یکدیگر به مددجویان ارائه دهند. 
معاون اجتماعى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان با اشاره به 
مجموعه هنرى و گرافیکى فیروزه ابراز داشت: مهمترین راهکار جهت بهبود و ارتقاى 
سطح سالمت اجتماعى شهروندان افزایش سطح آگاهى هاى عمومى و ارتقاى سطح 
سواد سالمت جامعه است که این مجموعه شامل بروشور، موشن، اینفوگرافى است 
و در این مجموعه 6باید و 6 نباید در خصــوص مواجهه با کودکان کار آموزش داده 

مى شود که در آینده بسیار نزدیک رونمایى خواهد شد. 
وى به تبلیغات شهرى به مناسبت هفته مقابله با کار کودکان در سطح شهر اشاره و 
تصریح کرد: در سال گذشته در چندین نوبت تبلیغات شهرى به موضوع کار کودکان 

پرداخت و این تبلیغات در اماکن پرتردد شهرى نصب شد. 
رشیدى به توزیع اقالم بهداشتى پیشگیرى از کرونا در 4 مرحله گفت: اقالم بهداشتى 
متعدد و متنوع مانند محلول هاى ضدعفونى کننده دست و سطوح، ماسک بهداشتى و 
پارچه اى، دستکش بهداشتى با مشارکت سمن هاى فعال اجتماعى شهر در محالت 

حاشیه اى بین کودکان کار از هفته اول اسفند 98 توزیع شد. 

لزوم سرعت بخشیدن
 به اجراى تأسیسات آبفا در 
سایت جانبازان بهارستان

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان در جلسه مالقات مردمى،  با تاکید بر سرعت 
بخشیدن به  اجراى تاسیسات سایت جانبازان در شهر بهارستان اعالم کرد: شرکت 
آبفا استان اصفهان در کوتاه ترین زمان ممکن زیر ساخت هاى الزم براى انتقال و 

تامین آب شرب پایدار ساکنان در سایت جانبازان را فرا هم مى نماید.
مهندس هاشم امینى با اشــاره به ایجاد زیر ســاخت براى اجراى شبکه فاضالب 
در سایت جانبازان بهارســتان اعالم کرد: طبق قانون، اجراى زیر ساخت به منظور 
برخوردارى ساکنان این ســایت از خدمات شبکه فاضالب به عهده شرکت عمران 

بهارستان است.
وى اعالم کرد: شرکت آبفا، به عنوان دستگاه نظارتى، با هدف سرعت بخشیدن به 
اجراى طرح و حمایت از جانبازان، هزینه نظارت و طراحى اجراى تاسیسات فاضالب 

را از ساکنان این سایت دریافت نمى کند.
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان با بیان اینکه برخوردارى سریعتر مردم از 

خدمات تاسیسات شبکه فاضالب در سایت جانبازان مستلزم سرعت عمل شرکت 
عمران شهر بهارستان در اجراى زیر ساخت ها مى باشد عنوان کرد: به محض اینکه 
زیرساخت هاى الزم براى اجراى شــبکه فاضالب و واگذارى انشعاب فاضالب در 
سایت جانبازان فراهم شود ، مسئوالن امر در شرکت آبفا در کوتاه ترین زمان ممکن، 

اجراى این پروژه را در دستور کار قرار مى دهند.
امینى با تاکید بر خدمات رسانى پایدار به مردم اضافه کرد: شرکت آبفا در هر شرایطى 
درصدد ارائه خدمات مطلوب و پایدار به مردم است اما در این میان، بدون شک ارائه 
خدمات به افرادى که در دوران هشت سال دفاع مقدس ایثارگرى کردند، از اهمیت 

به سزایى برخوردار است.
مدیرعامل شرکت در پاسخ به مشــترکینى که خواهان انشــعاب آب و فاضالب 
بودند اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب به مشــترکینى که مجوزهاى الزم را  از 
دســتگاه هاى مربوطه دریافت کردند و واحد آنها داراى هیچ مشکل فنى نباشد، در 

اسرع وقت انشعابات آب و فاضالب واگذار مى کند.
وى در دیدار با نخبگانى که موفق به ساخت قطعه اى شدند که منجر به کاهش 30 
درصدى آب مصرفى در کولرهاى آبى مى شود، اظهار داشت : در وهله اول ساخت 
این قطعه باید در شرکت هاى دانش بنیان ثبت و تایید شود ، سپس باید با شرکت هاى 
سازنده دستگاه هاى برودتى و خنک کننده وارد مذاکره شد تا از این قطعه در ساخت 
تجهیزات خود بهره مند شوند و در نهایت شرکت آبفا استان، حمایت معنوى خود را از 

نخبگان در ساخت این قطعه در دستور کار قرار مى دهد.
مهندس امینى با اشاره به برخوردارى همه مردم از خدمات شرکت آبفا بیان کرد: از 
آنجایى که برخى از مردم از لحاظ مالى در تنگنا به سر مى برند، براى اینکه بتوانند از 
خدمات آبفا بهره مند شوند، ارائه خدمات با اقساط بلند مدت براى آنها در نظر گرفته 

شده است.

معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان در نشست 
خبرى با اصحاب رسانه به تشــریح پروژه هاى عمرانى 

سال 99 پرداخت.
ایرج مظفر با بیان اینکه در تمام بخش ها و معاونت هاى  
شــهردارى فعالیت داریم گفت: اصفهان داراى پتانسیل 
خوبى است و توانســته در تولید مصالح سنگین در سال 
گذشته با تولید 308 هزار تن، ســه برابر سال 97 مصالح 

تولید کند.
وى با اشــاره به خودکفا شدن ســازمان عمران در تولید 
قطعات بتنى بیان کرد: سال 97 میزان تولید بتن 83 هزار 
تن بود که این میزان در ســال گذشــته به 250 هزار تن 

افزایش یافته است.
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان به مقایسه آمار 
فعالیت هاى عمرانى در سال گذشــته نسبت به سال 97 
پرداخت و گفت: در سال 97 تعداد قراردادهاى منعقد شده 
368 قرارداد با 214 میلیارد تومان اعتبار بوده است که در 
سال 98 این آمار به 558 قرارداد با 556 میلیارد تومان اعتبار 
رسیده است که به لحاظ مبلغ 160 درصد و از نظر تعداد 19 

درصد افزایش داشته است.
وى با اشاره به تعداد پروژه هاى فعال سال 97 که عملیات 
اجرایى آن آغاز اما هنوز تحویل نشده است پرداخت و افزود:
654 میلیارد تومان براى 777 قرارداد در سال 97 که این 
آمار در ســال گذشــته به 873 قرارداد با یک هزار و 168 

میلیارد تومان اعتبار افزایش یافت.
مظفر در همین راستا خاطرنشــان کرد: در سال 97 مبلغ 

قراردادهاى تحویل شــده 173 میلیارد تومان بوده که در 
سال گذشــته به 226 میلیارد تومان رسید که در مجموع 
به لحاظ مبلغــى 30 درصد و از نظر تعداد 5 درصد رشــد 

داشته است.
معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان با اشاره به 
پروژه هاى شاخص باالى یک میلیارد تومان در شهر بیان 
کرد: در ســال 98 تعداد این پروژه ها 33 مورد با مجموع 
اعتبار 142 میلیارد و 700 میلیون تومان اســت که نسبت 

به سال 97، 18 درصد از نظر تعداد پروژه رشد داشته است.
وى در خصوص پروژه هایى که در دو ســال اخیر تکمیل 
و تحویل شده اســت تصریح کرد: پروژه هاى مربوط به 
آسفالت معابر 168 قرارداد با 50 میلیارد تومان، 22 پروژه 
اماکن ورزشى به مبلغ 14 میلیارد تومان، 19 پروژه بهبود 
بافت قدیمى با 9.2 میلیارد تومان، پارك و فضاى سبز 43 
پروژه با 14.5 میلیارد تومان، هشت پروژه پارکینگ به مبلغ 
10.2 میلیارد تومان، 47 پروژه پیاده رو سازى به مبلغ 18.7 
میلیارد تومان، تأسیسات آب رسانى 36 پروژه به مبلغ 31.6 
میلیارد تومان، 20 پروژه تقاطع و پل به مبلغ 175 میلیارد 
تومان، 19 پروژه خیابان سازى به مبلغ 35 میلیارد تومان، 
32 پروژه ســاختمان ادارى و تجارى به مبلغ 107 میلیارد 
تومان، در بخش ســاماندهى و جدول گذارى 149 پروژه 
به مبلغ 22.5 میلیارد تومان، سرویس بهداشتى و آبنما 32 
پروژه به مبلغ 3.4 میلیارد تومان، 18 پروژه مراکز فرهنگى 
به مبلغ 9.10 میلیارد تومان و 25 پروژه مناسب سازى به 

مبلغ 3.2 میلیارد تومان بوده است.
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان خاطر نشان کرد: 

از جمله پروژه هاى مهم تحویل شده در سال 97 و 98 مى 
توان پیاده راه ســازى چهارباغ به مبلغ 7.8 میلیارد تومان، 
دوربرگردان شــهید باالیى به مبلــغ 4.7 میلیارد تومان، 
احداث پارك جنگلى روح االمین به مبلغ 2 میلیارد تومان، 
پارك پردیس هنر به مبلغ 30 میلیارد تومان، پل مترو ادامه 
خط یک در میدان استقالل به مبلغ 8 میلیارد تومان، سالن 
ورزش ناصرخسرو به مبلغ 4.2 میلیارد تومان، احداث تصفیه 
خانه فاضالب شاهین شــهر و خط انتقال آب به طول 18 
کیلومتر در منطقه 12 به مبلغ 10 میلیارد تومان، پیشرفت 
12 درصدى در پروژه مرکز همایش ها با 200 میلیارد تومان 
اعتبار، پایانه مسافربرى مجاور ایستگاه مترو صفه و عاشق 
آباد به مبلغ 7 میلیارد تومان، مجموعه ورزشى مادر و کودك 
به مبلغ 2 میلیارد تومان، تقاطع روح االمین به مبلغ 7 میلیارد 
تومان، خیابان هفت تیر به مبلغ 1/5 میلیارد تومان، پارك 
شهید اشرفى اصفهانى به مبلغ 8 میلیارد تومان، تعریض پل 
اقارب پرست به مبلغ 1.2 میلیارد تومان، ادامه بلوار فرزانگان 
به طول 6 کیلومتر (بدون آزادســازى) 15 میلیارد تومان، 
احداث پل آفتاب و 1/5 کیلومتر از رینگ حفاظتى در منطقه 
14 بدون آزادسازى مبلغ 70 میلیارد تومان و مرکز فرهنگى 
دکتر کتابى به مبلغ 103 میلیارد تومان اشــاره کرد. وى با 
اشاره به بودجه عمرانى ســال گذشته شهردارى اصفهان 
اظهار داشت: در ســال 97 بودجه عمرانى 2,050 میلیارد 
تومان بود که در سال گذشته به عدد 2,870 میلیارد تومان 
رسید که شاهد 30 درصد رشد کلى و 40 درصد رشد ریالى 

در بودجه عمرانى هستیم. 
مظفر با اشاره به بودجه عمرانى سال جارى شهردارى گفت: 

کل بودجه شهردارى 5 هزار و 200 میلیارد تومان است که 
با احتساب 800 میلیارد تومان سازمان ها در مجموع 6 هزار 
میلیارد تومان اســت که 3 هزار و 460 میلیارد تومان آن 

مربوط به بودجه عمرانى شهر است.
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه 
یکى از اولویت هاى شــهردارى در مدیریت جدید انجام 
پروژه مترو بود از پیشرفت 11 درصدى احداث خط 2 مترو 
خبر داد و افزود: در حال حاضر از دو جبهه شمالى و غربى 
فعالیت در خط 2 در حال انجام است به طورى که در قسمت 
دارك و زینبیه با دو تى. بى. ام و از سمت غرب یک تى. بى. 
ام آماده شده و تا یک ماه آینده عملیات حفارى از این سمت 
آغاز خواهد شد. وى در همین راستا ادامه داد: خوشبختانه 
با همت و تالش صورت گرفتــه در حال حاضر از مجموع 
16 ایستگاه خط 2 مترو عملیات اجرایى 11 ایستگاه آغاز یا 
قرارداد آنها منعقد شده و در آستانه آغاز است که همچنین 
پیشرفت ایستگاه هاى در حال احداث قابل قبول بوده است.

مظفر تصریح کرد: در بخش تزریق نقدینگى سال 95 مبلغ 
61 میلیارد تومان انجام شد که این رقم در سال گذشته به 

716 میلیارد تومان رسید.
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه 
در مجموع یک هزار و 100 میلیارد تومان قرارداد در خط 
2مترو اصفهان امضا شده و در حال انجام است اظهار کرد: 
ایســتگاه هاى خط 2مترو اصفهان با روشى نوین در حال 
احداث بوده تا مشکلى براى تردد شهروندان و سایر مسائل 

ترافیکى در شهر ایجاد نشود.
معاون عمران شهرى شهردار اصفهان اظهار کرد: تاکنون 

پیگیرى هــاى زیادى براى تحقق مطالبات شــهردارى 
از دولت براى تأمین اعتبار تعهد شــده براى پروژه مرکز 

همایش ها انجام شده است.
مظفر در خصوص پروژه هاى اولویت دار شهردارى در سال 
جارى خاطرنشان گفت: اولویت اجراى حلقه حفاظتى شهر 
براى شــهردارى در محور جنوب و جنوب غرب اصفهان 
است که در این باره مذاکراتى با ارتش انجام گرفته تا 16 

کیلومتر مسیر رینگ آزادسازى شود.
معاون عمران شــهرى شــهردار اصفهان اولویت بعدى 
را حلقه حفاظتى در محدوده خمینى شــهر عنوان کرد و 
گفت: انتظار مى رود استاندارى و فرماندارى خمینى شهر 
همکارى و همراهى الزم را با شــهردارى اصفهان داشته 
باشند تا این مسیر 10 کیلومتر غرب اصفهان نیز اجرا شود.

وى با اشاره به پروژه تقاطع شهید سردار سلیمانى تصریح 
کرد: این پروژه در مجاورت کارخانه قند در حال احداث است 
که تاکنون 60 درصد پیشرفت داشته و تا بهمن ماه امسال 

مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان در همین راستا 
ادامه داد: این پروژه با برآورد اولیه 130 میلیارد تومان با 18 
هزار مترمربع پل سازى در وسعتى به طول یک هزار  و 100 

متر در 2 هزار متر در کیلومتر صفر شروع رینگ حفاظتى 
از سمت شرق شهر نقش به سزایى در کاهش بار ترافیکى 

شرق و مرکز اصفهان دارد.
وى در ارتباط با پروژه احداث ترامــوا اصفهان هم گفت: 
مطالعات و پیگیرى هاى این پروژه انجام شده و به عنوان 

اقدامى جدید در سال جارى آغاز مى شود.
معاون عمران شهرى شهردار اصفهان تصریح کرد: خط 
یک ترامــوا در خیابان امام خمینــى (ره)، خط 2 از میدان 
جمهورى تا میدان آزادى و یک انشعاب از میدان جمهورى 

تا میدان شهدا طراحى شده است.
مظفر با تاکید بر اینکه پیگیرى هــاى  احداث خط تراموا 
در این دوره از مدیریت شــهرى اســت گفت: با دستور 
شهردار اصفهان تفاهم نامه اجراى تراموا حد فاصل میدان 
جمهورى تا میدان آزادى به طول 7/5 کیلومتر با قرارگاه 
خاتم االنبیا منعقد شده که مراحل تهیه نقشه مطالعات و 

شناسایى تاسیسات آن انجام شده است.
وى تاکید کرد: با توجه به اینکه این قرارداد دو هفته پیش 
امضا شده است و طبق تفاهم نامه ســه ماه پس از امضا 
قرارداد بایــد عملیات اجرایى آن آغاز شــود امیدواریم در 
زمان مقرر شاهد آغاز عملیات اجرایى تراموا در شهر باشیم.

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان جزئیات پروژه هاى عمرانى سال 1399 را تشریح کرد

احداث ترامواى اصفهان 
امسال روى ریل مى افتد

محیا حمزه


