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شنبه 13  دى  ماه 1399 / 2  ژانویه   2021 / 18  جمادى االول 1442
سال هفدهم /شماره 3943 /  8 صفحه / 2000 تومان

آگهی(تجدید) مناقصه عمومی یک مرحله اي 
شماره  990/1011  

(شماره هاى 2099001188000040، 2099001188000041 و 2099001188000042 در سامانه ستاد)

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا IR 330100004101101430230298 نزد 
بانک مرکزي با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصــه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به 
"سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در 

صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/10/13 لغایت ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/10/18

جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید که در روز یک شنبه مورخ 
1399/10/21 ساعت 09:00 صبح واقع در پست 63/20 کیلوولت اجالس ســران، به آدرس: اصفهان، انتهاى خیابان آبشار سوم، 
کیلومتر 6 جاده اصفهان-زیار برگزار می گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. الزم به ذکر است، 
بازدید از پست 63/20 کیلوولت اجالس سران، آغاز و حتى االمکان از پست هاى 63/20 شهید اشرفى و بعثت نیز بازدید به عمل 
مى آید.(حضور نمایندگان شرکت هایى که در جلسه هاى بازدید مورخ 1399/09/09 و 1399/09/30 حضور داشته اند، اختیارى 

مى باشد)
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 
روز دوشنبه مورخ 1399/10/29 در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی(پاکت الف) آن در موعد 

مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/10/30، سالن کمیسیون معامالت ساختمان 

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
ضمناً می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir        www.erec.co.ir         www.tavanir.org.ir  http://iets.mporg.ir

نوبت اول

شماره 
مبلغ تضمین شرکتگروه بندىموضوع مناقصهمناقصه

 در مناقصه (ریال)
شرایط و  الزامات 
ورود به مناقصه

990/1011

احداث بانکهاى خازنى
20 کیلوولت در پستهاى 
63/20 کیلوولت بابوکان، 

شهید اشرفى، بعثت، زرین 
شهر، اجالس سران و دامنه در 

3 گروه

گروه1: پستهاي بابوکان و بعثت
(شماره 2099001188000040 در 

سامانه ستاد)
416,511,000  

دارا بودن گواهینامه 
صالحیت پیمانکاري با 

حداقل رتبه 5 نیرو 
از سازمان برنامه و بودجه 

کشور 

گروه2: پستهاي شهید اشرفى  و زرین شهر
(شماره 2099001188000041 در 

سامانه ستاد)
389,333,000  

گروه3: پستهاي اجالس سران و دامنه
(شماره 2099001188000042 در 

سامانه ستاد)
380,539,000  

م الف: 1070836

     

تعداد معتادان کشور اعالم شدافتتاح تاالر هنر در آینده اى نزدیک«رقیه چهره آزاد»،  مسن ترین بازیگرى که سیمرغ گرفتسکوت رازآلود الریجانى مردم نباید دربى را ببین ند؟! جهان نمااستانفرهنگ ورزش جهان نما

ویژگى 
سرى جدید 

برنامه «دستپخت»

«پوآرو» به اصفهان برنگشته است
3

3

2

2

27 هزار معلم 
استخدام مى شوند

پیش بینى آلودگى شدید 
هوا تا دوشنبه

روزانه با
 2000 خودروى دودزا 

برخورد مى شود

5

 بیمارستان 
عیسى بن مریم(ع) 
تنها مرجع کرونا

 یکى از جذاب ترین و پرطرفدارترین گونه هاى 
برنامه سازى در تلویزیون، تولید و ساخت برنامه هاى 

آشپزى است. به همین دلیل است که اغلب 
برنامه هاى تلویزیونى، بخشى را به این موضوع 

اختصاص مى دهند. حاال اگر هیجان یک ...

عیســى بن مریم(ع) اصفهان تنها بیمارســتان 
ریفرال کرونــا و دو بخــش مراقبت هاى ویژه 
بیمارســتان الزهرا(س) به پذیرش این بیماران 

اختصاص دارد.
رییس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
در شــرایط کنونى که آمار مبتالیان به کرونا در 
کالنشهر اصفهان در مسیر روند کاهشى است و 
تعداد مراجعه بیماران کرونایى به مراکز درمانى 
کمتر شــده، پذیرش بیمار در بیمارســتان هاى 
الزهــرا(س) و شــریعتى اصفهان کم شــده و 

بخش هاى عمده این ...

حس یتیمى بود و 
بغض هاى فروخفته...

نشریه الکترونیک
ویژه شهادت سردار سلیمانى 

در سایت اینترنتى روزنامه منتشر شد

مطالب ویژه «نصف جهان» به مناسبت فرا رسیدن 
اولین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانى 

7

مدیرکل میراث فرهنگى استان ضمن تأکید بر پیگیرى پرونده گروه آموزش میدانى گنج یابى: 

دردسرزیاد بودن 
مهاجمان با کیفیت

کیفیت و تعداد باالى مهاجمــان ایرانى کار ســرمربى تیم ملى 
ایران را سخت تر از گذشــته خواهد کرد. نقطه مشترك بازیکنان 
ایرانى جنگجو بودن آن هاست. عالوه بر این نیز مهاجمان ایرانى 
نیز همواره بــا کیفیت و گلزن ظاهر مى شــوند و در تیم هاى خود 

عملکردى قابل توجه ارائه مى دهند و...
8

4

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بهره بردارى از 9 پروژه 
برق منطقه اى اصفهان

 با اعتبار بالغ بر
 800 میلیارد تومان

در سى و چهارمین هفته طرح پویش الف – ب – ایران
 با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو انجام شد

پزشکان اصفهان وارد میدان مبارزه با
 آلودگى هوا شدند

3

5

رشادت هاى رشادت هاى 
رشیدرشید

رین گونه هاى 
 و ساخت برنامه هاى 

ت که اغلب 
 به این موضوع 

جان یک ...

یدان مبارزه با
شدند

3

یاد و خاطره شهید سرافراز سردار حاج قاسم سلیمانى گرامى باد
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سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى تأکید زیادى به 
برگزارى جلسات عزادارى حضرت فاطمه(س) داشت به 
طورى که منزل شخصى خود در کرمان را وقف عزادارى 
و ترویج ســیره و... آن حضرت کرده بود. او شخصًا در 
این جلســات حضور پیدا مى کرد، مقابــل درب ورودى 
بیت الزهرا(س) مى ایســتاد و به عــزاداران خوش آمد 
مى گفت. توصیه هاى صمیمى و پدرانه حاج قاسم در باب 
آداب حضور عزاداران در جلســات عزادارى از زبان این 

شهید بزرگوار  خواندنى است:
این مجلس حضرت زهرا(س) اســت.  باید به آن دقت 
کرد، باید احترام کرد، باید توجه کــرد. همه اصرار من 

در برگزارى این مجلس این اســت که مجلس عبادت 
و عبودیت باشــد. به همین دلیل باید به نماز اول وقت 
در این جلسات توجه شود، به همه موضوعاتى که در آن 
گفته مى شود توجه شود. اینجا نشستید ذکرى بگویید، 
همانطور که نشستید و آرام آرام گوش مى دهید ذکرى 
را نذر کنید؛ براى یک چیزى، براى گرفتارى خودتان. اما 
حرف هایى که مربوط به جلسه عزادار حضرت زهرا(س) 
نیست، مربوط به مجلس و جلسه عبادت نیست، نباید در 
این جلسه گفته شــود. بگذارید براى وقت دیگرى. این 
جلسه، جلسه گوش دادن است. این جلسه، جلسه توجه 

کردن، تفکر کردن و ذکر گفتن است./4128

شهادت ســلیمانى یک حادثه  تاریخى اســت، یک حادثه  
معمولى نیست که از یاد تاریخ برود؛ این در تاریخ ثبت شد 
به عنوان یک نقطه روشن. و شهید [سلیمانى]، هم قهرمان 
ملت ایران شــد و هم قهرمان امت اسالمى شد؛ این نکته  
اساسى است. ایرانى ها هم به خودشان افتخار کنند که مردى 
از میان آنها از یک روســتاى دورافتاده برمى خیزد، تالش 
مى کند، مجاهدت مى کند، خودســازى مى کند، تبدیل 
مى شود به چهره  درخشان و قهرمان امت اسالم. قهرمان 
ملت ایران اســت، به دلیل اینکه ملت ایران داشــته هاى 
فرهنگى خودش و معنوى خــودش و انقالبى خودش را و 
ارزش هاى خودش را در او متبلور دید، در او مجســم دید. 

ایشــان هنوز زنده بود و رفت  و  آمد مى کــرد -خیلى هم 
معمولى؛ هیچ پیرایه اى هم براى خودش قائل نبود- که من 
مى دیدم در این خیابان ها عکس هــاى او را زده اند و به او 
افتخار مى کنند. وقتى شهید شد، فقط انقالبى ها نبودند که 
او را تکریم کردند و بزرگداشت براى او در ذهن و عالم واقع 
و خارج ایجاد کردند [بلکه] همه  اقشــار نسبت به او -حتى 
کسانى که انتظار نمى رفت نسبت به یک عنصر انقالبى، این 

جور ابراز احساسات بکنند- ابراز احساسات کردند.

*از بیانات رهبر معظم انقالب  در دیدار دست اندرکاران مراسم 
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانى وخانواده شهید سلیمانى

سنگ مزار شجریان 
نصب شد

ســنگ مزار محمدرضا شجریان    صبا|
بعد از 83 روز از درگذشت این خواننده برجسته 
بر مزار او در مجموعه آرامگاه فردوســى توس 
در مشهد نصب شــد. در حال حاضر مجموعه 
آرامگاه فردوســى به دلیــل محدودیت هاى 
ویروس کرونا تعطیل است و نصب این سنگ 
بدون حضور مردم و دوستداران استاد شجریان 

صورت گرفته است. /4120

سینماى کدام شهر ها 
باز است؟

مدیر پخش ســینماهاى حوزه    مهر|
هنرى با اشاره به آغاز به کار برخى سینماهاى 
زیرمجموعه «بهمن ســبز» در شهرستان ها، 
از آغاز اکــران «دیدن این فیلم جرم اســت» 
همزمان با بازگشایى ســینماهاى تهران خبر 
داد. غالمرضا فرجى گفت: تعدادى از سالن هاى 
ســینمایى حوزه هنرى باز شده است که از آن 
جمله مى توان به آبادان، خرمشــهر، کرمانشاه 
و بروجرد اشــاره کرد، البته همــکاران ما در 
شــهرهاى مختلف پیگیر این هستند که تعداد 

بیشترى از سالن ها را باز کنند. 

پیش بینى آلودگى شدید 
هوا تا دوشنبه

  ایسنا| مدیرکل پیش بینى و هشــدار 
سریع سازمان هواشناسى از تشدید آلودگى هوا 
در کالنشهرهاى کشور خبر داد. صادق ضیاییان 
با اشــاره به اینکه تا صبح روز دوشنبه (15 دى 
ماه) پایدارى جو و افزایش غلظت آالینده ها در 
کالنشهرهاى کشور ادامه دارد اظهار کرد: اگر 
آالینده هاى هوا به فعالیت خــود ادامه دهند، 
اوضاع طى هفته جارى بدتر مى شود. وى با بیان 
اینکه طى روز یک شنبه (14 دى) کیفیت هوا در 
بدترین وضعیت خود قرار خواهد گرفت، گفت: 
این احتمــال وجود دارد که به زودى هشــدار 
قرمز رنگ ما براى تشدید آلودگى هوا در سطح 

کالنشهرهاى کشور صادر شود. 

خرید 20 میلیون دوز 
واکسن خارجى

رئیس دفتــر رئیس جمهورى    ایسنا|
از انعقاد قرارداد خرید بیــش از 20 میلیون دوز 
واکســن خارجى کرونا خبر داد و گفت: قرارداد 
خرید 16 میلیون و 500 هزار دوز واکسن کوواکس 
منعقد شده است و در حال توافق براى خرید حدود 
چهار میلیون دوز واکسن از چین هستیم. محمود 
واعظى اظهار کرد: همانطور که اعالم شده، براى 
خرید واکســن از محل هاى مختلفــى از جمله 
سازمان جهانى بهداشت براى کوواکس، چین، 

هند و روسیه اقدام کرده ایم./4121

27 هزار معلم 
استخدام مى شوند

  ایسنا| هشــتمین آزمون استخدامى 
دستگاه هاى اجرایى کشور پنج شنبه و جمعه، 
یازدهم و دوازدهم دى ماه برگزار شــد و 562 
هزار و 676 داوطلب در 189 شهر و 2730 حوزه 
با یکدیگر رقابت کردند. در این میان، شــمار 
زیادى از داوطلبین براى جــذب در آموزش و 
پرورش ثبت نام کــرده بودند که در نهایت 27 
هزار و 300 معلم جدید از میان پذیرفته شدگان، 
گزینش و پس از طــى دوره هاى دانشــگاه 
فرهنگیان وارد مدارس خواهند شد. آنطور که 
پیش از این وزیر آموزش و پرورش اعالم کرده 
اســت از حدود 28 هزار مجوزى که از طریق 
ماده 28 اساســنامه دانشــگاه فرهنگیان و در 
قالب آزمون استخدامى اخذ شده، 8000 مجوز 
جذب مربوط به مربى امور تربیتى است که کم 

سابقه است./4122

آخرین خبر از برگزارى 
مراسم 22 بهمن

  باشگاه خبرنگاران جوان| نصــرت ا... 
لطفى، قائم مقام شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
درباره آخرین وضعیت راهپیمایــى یوم ا... 22 بهمن 
گفت: نامه اى به رئیس قرارگاه عملیاتى ستاد مقابله 
با کرونا نوشتیم و خواستار تدبیرى شدیم که با رعایت 
دقیق همه شیوه نامه هاى بهداشتى و غفلت نکردن از 
ایام ا... به خصوص یوم ا... 22 بهمن، این بزرگداشت 
را در دستور کار ســتاد ملى کرونا قرار دهند و منتظر 

پاسخ آن هستیم.

تغییر قانون پس از 80 سال؟! 
هیئت وزیران با توجه به گذشت حدود 80    تابناك|
سال از تصویب قانون ثبت شرکت ها و ضرورت اصالح و 
بازنگرى در آن به دلیل تغییر و تحوالت عمده در این حوزه 
و نیز ضرورت اهمیت شناسایى و رصد اشخاص حقوقى و 
ساماندهى وضعیت اشخاص مذکور به منظور بهبود جایگاه 
کشور در نماگر شروع کسب و کار، با پیشنهاد «الیحه ثبت 
اشــخاص حقوقى» موافقت کرد. این الیحه در صورت 
تصویب در مجلس شوراى اسالمى، جایگزین قانون ثبت 
شرکت ها و قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگى شرکت هاى 

خارجى خواهد شد./4123

وزیر را محاکمه کنید
حجت االسالم حسن زاده،    دیده بان ایران|
امام جمعه کیش خواستار محاکمه على اصغر مونسان، 
وزیر گردشگرى و بازگشت خسارات مالى در خصوص 
هزینه هــاى گــزاف و غیرقانونى احــداث فرودگاه 
هندورابى شــد. او گفته مونسان در زمان تصدى امور 
در منطقه آزاد کیش بدون اخــذ مجوزهاى قانونى از 
سازمان هواپیمایى کشورى، این فرودگاه را ساخته و 
جالب تر از آن تاکنون حتى یک هواپیما هم در آن فرود 
نیامده است. گفتنى است تیرماه 1396 بندر و فرودگاه 
هندورابى با حضور اســحاق جهانگیرى، معاون اول 

رئیس جمهورى افتتاح شد./4124

باور کنیم قیامتى هم هست
مســیح مهاجــرى در روزنامه    عصر ایران|
«جمهورى اسالمى» نوشت: این هنر نیست که آدم ها 
را با استفاده از امکانات رسانه ملى که متعلق به ملت 
است، آماج حمالت بى انصافانه و خالف اخالق قرار 
دهیم و حتى درباره افراد شریف و خدمتگزار تا انگ و 
برچسب وابستگى به بیگانگان زدن و جاسوسى براى 
اجانب پیش برویم با این هدف که خود را حق به جانب 
و راه خود را صراط مســتقیم جلوه دهیم... باور کنیم 

قیامتى هست. /4125

واکسن بخرید، یعنى برجام 2
خبرگزارى اصولگراى «راه دانا» با    برترین ها|
انتشار گزارشى مدعى شده است که هشتگ «واکسن 
بخرید» اصالح طلبان، سوء استفاده از شرایط کنونى 
کشور است و هدف سیاسى آنان مذاکره و باز شدن باب 
دوباره مذاکره با آمریکا براى اجراى برجام 2 و 3 است 
و اصالح طلبان امروز واکســن مردم را گرو گرفته اند 
تا به اهداف سیاسى خود برســند. این رسانه در ادامه 
گزارش خودش نوشــت: آمریکایى ها، خودشان هم 
به واکسن کروناى ساخت کشورشان اطمینان کامل 

ندارند.

کنایه به روحانى
  باشگاه خبرنگاران جوان| مهران مدیرى 
در برنامه «دورهمى»، با اشــاره بــه صحبت یکى از 
مسئوالن، هشدار جالبى به مردم داد. مدیرى تصریح 
کرد: یکى از مسئوالن اعالم کرد زمانى که در ماشین 
نشسته ام هم مردم را رصد مى کنم! یعنى دقت مى کنم 
که چه کسانى لبخند به لب دارند، چه کسانى عصبانى 
و چه کسانى در خودشان هستند. وى افزود: مى خواهم 
بگویم که خودتان نمى دانید اما کامًال زیر نظر هستید 
چرا ناشکرى مى کنید! حواستان باشد که مسئوالن شما 
را نگاه مى کنند و نگران تک تک شما هستند./4126

خبرخوان

  آرین افخمى / خبرگزارى ایسنا|
صدور پیام تسلیت! این چکیده اقدامات على الریجانى 
پس از پایان ریاستش بر مجلس شوراى اسالمى بوده 
اســت؛ البته اقداماتى که این عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به مصلحت دیده تا رســانه اى شوند. در 
فاصله پنج ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهورى 1400، 
به نظر مى رســد الریجانى این روزها با سکوتى رازآلود 
در حال سنجیدن شرایط سیاسى کشور است و ترجیح 

مى دهد فعًال فعالیت هایش رسانه اى نشود.
از ششــم خرداد 99 که على الریجانى به عنوان رئیس 
مجلس دهم با فرماندهان ارشــد نظامى کشــور دیدار 
کرد، دیگر هیچ فعالیت خبرسازى از سوى او دیده نشده 
و یا در واقع اخبار مرتبط با وى رســانه اى نشده است. 
تنها خبرســازى الریجانى در هفت ماه گذشته ابتالى 
مجددش به بیمارى کووید-19 در مرداد ماه و بسترى 
شدن یک هفته اى او در یکى از بیمارستان هاى تهران 

بود.
الریجانى برخالف سال هاى گذشته که در متن سیاست 
کشــور و در رأس یکى از قوا بود و در محافل و مجالس 
مختلف اظهار نظرهاى گوناگونى از او شنیده مى شد، در 
این ماه ها بیشتر در پشــت صحنه حاضر بوده و تالش 
کرده چراغ خاموش فعالیت هایــش را ادامه دهد. تنها 
اخبارى که از سوى او منتشر شده پیام هاى تسلیتى بود 
که با توجه به تعداد باالى درگذشت هاى شخصیت هاى 
معروف کشور از سوى او صادر شده و صفحه اینستاگرام 

منتسب به وى پر است از پیام تسلیت. 
هرچه الریجانى در این مدت تالش کرده از حاشــیه و 
اخبار دور باشد، به جاى آن اخبار و گمانه زنى ها درباره او 
زیاد بوده است. سند راهبردى ایران و چین و انتخابات 
ریاســت جمهورى 1400 دو موضوعى هســتند که با 
وجود سکوت طوالنى وتکذیب هاى گذشته الریجانى، 

همچنان به او مرتبط مى شوند.
اما قرارداد با چین تنها موضوعى که نام الریجانى در آن 
شنیده مى شود نیست و از همان زمانى که او اعالم کرد 

در انتخابات مجلس یازدهم کاندیدا نمى شود، نامش با 
انتخابات ریاســت جمهورى 1400 گره خورد.  با وجود 
آنکه الریجانى در اظهاراتش بــه صراحت اعالم کرده 
برنامه اى براى انتخابات 1400 ندارد، اما همچنان یکى 
از چهره هاى مورد مناقشــه در این انتخابات به حساب 
مى آید و ســکوت رازآلود اخیرش هم به شایعات دامن 

مى زند. 
از طرفى برخى اصالح طلبان نزدیک به دولت از جمله 
کارگزاران تالش دارند تا از الریجانى یک روحانى ثانى 
بسازند و همان فرمول سال 92 روحانى را براى الریجانى 

اســتفاده کنند. اتفاقى که به نظر مى رسد مورد حمایت 
رئیس جمهور و حامیان اعتدالى اش قرار بگیرد. 

از سوى دیگر اصولگرایان هم مدت هاست از الریجانى 
فاصله گرفته اند و برخى جریانات داخل جناح راســت 
با خط و مشــى امثال الریجانى زاویه اساســى دارند. 
اصولگرایان که به نظر مى رسد رئیس جمهور آینده را از 
هم اکنون فردى از میان خودشان مى دانند مدت هاست 
که در جناح خود به کشمکش بر سر کاندیداها مشغولند و 
جالب اینجاست که با الریجانى هم همان رفتارى را که 

در سال 92 با روحانى کردند، در پیش گرفته اند.

در این میان شــایعاتى هم مبنى بر تــالش الریجانى 
براى اجماع با بخش سنتى اصولگرایان از جمله جامعه 
روحانیت مبارز مطرح شد که در 6 دى 96 روابط عمومى 
جامعه روحانیت مبارز در اطالعیه اى خبر دیدار دبیر عالى 
این تشکل سیاسى اصولگرا را با الریجانى تکذیب کرد. 
با وجود همه این اتفاقات، شایعات و گمانه زنى ها، على 
الریجانى همچنان در ســکوت چندماهه خود به ســر 
مى برد؛ شاید براى تمرکز بیشــتر روى قرارداد ایران و 
چین، شاید براى بررسى بیشتر جوانب انتخابات 1400 و 

شاید براى هر دو.

سکوت رازآلود الریجانى

مجســمه «آبراهام لینکلن»، رئیس جمهورى اســبق 
ایاالت متحده آمریکا در کنار یک برده تازه آزاده شده که 
تحقیرآمیز تلقى مى شد از میدان شهردارى شهر بوستون 

ایالت ماساچوست آمریکا برداشته شد. 
در شهر بوســتون در ماه ژوئن امســال براى حذف این 
مجسمه از میدان شهردارى این شهر رأى گیرى انجام 
شده بود. این مجسمه، آبراهام لینکلن رئیس جمهورى 
اسبق آمریکا را که باعث لغو برده دارى در این کشور شد، 
ایستاده باالى سر یک مرد ســیاه که زانو زده بود، نشان 
مى داد. مجسمه مذکور از ســال 1879 در میدان شهر 

بوستون نصب شده بود.
آبراهام لینکلن در ســال 1863 فرمان لغو برده دارى را 
در دل جنگ هاى داخلى خونین آمریکا بین ایالت هاى 

شمالى و برده دارهاى ایاالت جنوبى صادر کرده بود.
حذف مجســمه لینکلن در پى اعتراضــات مردم علیه 
نابرابرى هاى نژادى در ایالت هاى آمریکا صورت گرفت. 
این اعتراضات به دنبال مــرگ «جرج فلوید» در ایاالت 
متحده به وجود آمد. در این مدت چندین مجسمه از جمله 
تندیس هاى «تئودور روزولت» و «رابرت اى لى» نیز در 

این کشور تخریب شدند.

برداشته شدن مجسمه برده زانو زده برابر «لینکلن» افشاى دستور «ترامپ» پس از ترور 
سردار شهید سلیمانى

میلیاردر شدن با برف، وسط دبى!

تعداد معتادان کشور اعالم شد

اســناد «اداره گمرك و حفاظت مرزى» آمریکا نشــان 
مى دهند دولت «دونالد ترامپ» بعد از ترور سردار «قاسم 
سلیمانى»، فرمانده ســابق نیروى قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى به مأموران این ســازمان در چند نقطه 
مرزى دستور داده بود تمامى افراد ایرانى االصل که قصد 

ورود به ایاالت متحده دارند را بازداشت کنند.
این اسناد را «شوراى روابط اسالم-آمریکا» در واشنگتن 
روز سه شــنبه هفته پیش به دســتور دادگاه منطقه اى 

واشنگتن علنى کرده است. 
 بعد از آنکه آمریکا طى عملیاتى تروریستى سردار «قاسم 
ســلیمانى» را در عراق ترور کرد، گزارش هاى متعددى 

منتشــر شــد مبنى بر اینکه مرزبانى آمریکا ده ها نفر از 
متولدین ایران را که قصد داشته اند از مرز کانادا وارد آمریکا 
شوند، بازداشت کرده و مورد بازجویى هاى طوالنى قرار 
داده اســت. مرزبانى آمریکا در ابتدا این گزارش ها را رد 
کرده و مدعى شده بود که هیچ دستورى براى بازداشت 

ایرانى ها وجود نداشته است. 
یک وکیل گفته اســت: «دســتور دادگاه نشان مى دهد 
که دولت در اقدامى غیرقانونى بــه دنبال مخفى کردن 
اقدام غیرقانونى اش بوده است و دســتور دولت آمریکا 
افــراد را صرفاً بر مبناى کشــور محل تولــد آنها هدف 

گرفته است.»

با آسمان آفتابى در سراسر ســال، دبى مکانى نیست که 
به عنوان یک مرکز نوآورى ورزش هاى زمستانى به آن 
فکر کنید. اما آب و هواى نه چندان خوشایند امارات باعث 
نشده که «راینیه نورا»، کارآفرین لبنانى- کانادایى اشتیاق 

خود را از دست دهد. 
با عالقه فراوان به ورزش هاى هیجانى و پرجنب و جوش، 
او کمپانى اى را در دبى تأسیس کرده که یک کسب و کار 
چند میلیون دالرى است. بدین ترتیب نورا از صفر توانسته 
به یک تولید کننده بین المللى اسنوبرد، ویک بورد و کایت 
بورد تبدیل شود. امروزه کمپانى او ساالنه 300 هزار برد 
یا تخته ورزش تولید مى کند و در این زمینه به برندهاى 

معروف خدمت رسانى مى نماید.
در واقع موفقیت کســب و کار نورا به یک ترکیب بسیار 

باورنکردنى وابسته است و آن هم در دسترس بودن برف 
در سراسر طول سال در دبى است. مجموعه اسکى دبى 
(Ski Dubai) به عنوان یکى از بزرگ ترین پیست هاى 
اسکى جهان در فضاى بســته در نزدیکى کارخانه تولید 
اسنوبرد نورا قرار دارد که براى کسب و کار او بسیار مهم 

بوده است.
نورا خود در این باره مى گوید: «فقط 15 دقیقه از ما فاصله 
دارد، تمام سال باز است، همیشه برف در آن وجود دارد، 
بهترین شرایط و دما را براى تســت کردن دارد». نورا و 
تیمش مى توانند یک تخت اسنوبرد را صبح تولید کرده 
و ظهر در این مجتمع اسکى آزمایش کرده و سپس براى 
تغییرات به کارخانه خود بازگردانند و تمام این پروسه تنها 

در یک روز انجام مى شود.

مدیرکل دفتر پیشگیرى و درمان اعتیاد سازمان بهزیستى 
کشــور با بیان اینکه نزدیک به دو میلیــون و 808 هزار 
مصرف کننده مســتمر مواد مخدر در کشور وجود دارد، 
گفتند: همچنین بر اساس آمار یک میلیون و 200 هزار 
مصرف کننده مواد مخدر تفننى در کشــور وجود دارد و 
برخالف سایر کشــورها تعداد مصرف کنندگان مستمر 

موادمخدر در ایران باالتر از افراد معتاد تفننى است.
فرید براتى ادامه داد: معموًال آمار مانایى معتادان پس از 
ترك حدود 7 درصد است، اما پس از اجراى طرح پیگیرى 
معتادان ترك شده توسط مددکاران اجتماعى این عدد به 

25 درصد است.
مدیرکل دفتر پیشگیرى و درمان اعتیاد سازمان بهزیستى 
کشــور در خصوص انتشــار شــایعه اى مبنى بر اینکه 
معتادان به کرونا مبتال نمى شــوند، یادآور شد: معتادان 
به علت وجود نقص سیســتم ایمنى در صورت ابتال به 
کرونا وضعیت وخیمى پیدا مى کنند، طبق بررســى هاى 
صورت گرفته در بحث جمع آورى معتــادان متجاهر از 
31 هزار معتــاد متجاهر که از آنها تســت اعتیاد گرفته 
شد تســت حدود 1070 معتاد مثبت اعالم شد که عدد 

باالیى است./4127
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گشایش سینماهاى استان 
سـینما هاى اسـتان اصفهان بـا ظرفیـت 50 درصد 
بازگشایى شد.  سرپرسـت معاونت هنرى و سینمایى 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان گفت: با توجه 
به زرد شـدن وضعیت کرونایى اصفهان، سینما هاى 
این استان بازگشایى شـدند. محمدحسین محمدى 
فشـارکى با تاکید بر نظارت کامل براى رعایت تمام 
شیوه نامه هاى بهداشتى در سـینما ها افزود: استفاده 
از ماسـک و رعایـت فاصلـه اجتماعى بـراى تمامى 

مراجعان الزامى است.

تبدیل 2 روستا به شهر
وزیر کشور با تبدیل دو روستا در شهرستان فالورجان 
به شـهر موافقت کرد. در ابالغیـه عبدالرضا رحمانى 
فضلى وزیر کشور به عباس رضایى استاندار اصفهان 
آمده اسـت: در اجراى قانون اصالح مـوادى از قانون 
تعاریـف و ضوابط تقسـیمات کشـورى و بـا توجه به 
مطالعات کارشناسى با پیشـنهاد آن استاندارى مبنى 
بر تبدیل روستا هاى اشـترجان و مینادشـت به شهر 
موافقـت مى شـود. اشـترجان و مینادشـت در بخش 

مرکزى شهرستان فالورجان واقع شده اند.

نامگذارى خیابانى به نام 
شهداى ارامنه 

به پیشنهاد بنیاد شهید اسـتان خیابانى به نام شهداى 
ارامنـه درا صفهـان نامگـذارى مى شـود. مدیـر کل 
ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان گفت: 
در محله هایى از سکونت ارامنه در اصفهان کوچه هایى 
که محل زندگى شـهداى ارامنـه بوده یا پـدر و مادر 
آن ها در این کوچه ها سـکونت دارند به نام این شهدا 
نامگذارى شده اسـت. ایمان حجتى افزود: در دستور 
کار شهردارى قرار گرفته تا محلى براى اختصاص در 

این زمینه در نظرگرفته شود.

اجراى 1180 متر شبکه 
فاضالب 

به گزارش روابط عمومى آبفا جلگـه، 1180 متر لوله 
گذارى در فاز 4 شهرك ارشاد شهر هرند اجرا شد . در 
این پروژه حدود 52متر تونل حفر شده و هزینه اى بالغ 
بر 2 میلیارد و 800 میلیون ریال در برداشت که از محل 

هزینه آماده سازى تامین شده است./4129

گازگرفتگى 2 پسر 18 ساله 
سـخنگوى مرکـز اورژانـس اسـتان اصفهـان از 
مسـمومیت بـا مونوکسـید کربن دو پسـر 18 سـاله 
در شـهر تیران خبـر داد. عبـاس عابدى اظهـار کرد: 
این حادثـه گازگرفتگى و مسـمومیت با مونوکسـید 
کربن صبـح روز پنجشـنبه به علت وجود اشـکال در 
نحوه نصب دودکش بخارى در شـهر تیـران رخ داد. 
سـخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: این 
حادثه باعث مسمومیت شد و مورد فوتى نداشته است.

توزیع بسته هاى حمایتى 
امام جمعه موقت نایین از توزیع 300 بسـته حمایتى 
سـتاد اجرایى فرمان حضـرت امام (ره) تهیه شـده از 
سوى خیران در بین خانوارهاى آسیب دیده از کرونا در 
این شهرسـتان خبر داد.  حجت االسالم امیر شفیعى 
اظهار کرد: بسته ها شامل حبوبات، روغن، ماکارونى 
و رب گوجه اسـت که تا کنون 9 هزار بسـته حمایتى 
با همکارى خیـران، وسـتاد اجرایى فرمـان حضرت 

امام (ره)در این مسجدتوزیع شده است.

ممنوعیت برگزارى مجالس 
ترحیم

مدیرعامـل سـازمان آرامسـتان هـاى شـهردارى 
اصفهـان گفـت: با تصمیـم سـتاد مقابلـه بـا کرونا، 
ورودى هاى آرامسـتان باغ رضوان و آرامستان هاى 
محلـى بازگشـایى شـد امـا ممنوعیـت برگـزارى 

مراسم هاى عزادارى همچنان پابرجاست. 

خبر

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفــت: 20 هزار 
خودروى دودزا و فاقد معاینه فنى خودرو طى 10 روز اخیر 

در اصفهان اعمال قانون شده اند.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار داشت: انتظار ما این 
بود که با توجه به اعمال تعطیلى به افزایش آالینده هاى 
جوى ترافیک در اصفهان فروکش کند اما نه تنها تردد 
کاهش نیافته بلکه شاهد افزایش تردد در برخى از ساعات 

نیز بودیم.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان بــا تاکید بر اینکه 
پلیس در برخورد با خودروهاى دودزا خیلى جدى برخورد 
مى کند، اضافه کرد: طى 10 روز گذشته بیش از 20 هزار 

خودروى دودزا و فاقد معاینه فنى خــودرو در اصفهان 
اعمال قانون شدند.

سرهنگ محمدى در پاسخ به این سوال که چند درصد 
از خودروهاى اصفهان تک سرنشین هستند، گفت: در 
این ارتباط آمار دقیقى نداریم اما مى توان گفت حدود 50 

درصد از این خودروها تک سرنشین هستند.
سرهنگ محمدى با بیان اینکه انباشت مستمر آالینده ها 
در شهر اصفهان فرصت دوچرخه سوارى را از شهروندان 
گرفته اســت، ادامه داد: اصفهان باید براى کاهش زخم 
آلودگى هوا به شهر دوچرخه ها تبدیل شود و براى این امر 

نیازمند همراهى مردم هستیم.

مدیر دفتر تخصصى هنرهاى نمایشى اصفهان از افتتاح 
رسمى تاالر هنر در آینده اى نزدیک خبر داد.

ســعید امامى اظهار کرد: حدود چهار ماه است که ما در 
ساختمان بهسازى شدة تاالر هنر اصفهان مستقر شده ایم 
و در حال حاضر نیز، بسیارى از گروه هاى تئاترى براى 
ضبط فیلم آثار خود و ارسال آن به جشنواره ها از امکانات 
تاالر هنر اســتفاده مى کنند اما به دلیل اینکه بخشى از 
تجهیزات الزم هنوز خریدارى و نصب نشده، به صورت 
رســمى آن را افتتاح نکرده ایم. وى ابراز امیدوارى کرد 
که در صورت تأمین این تجهیزات، در آینده اى نزدیک 

بتوانیم شاهد افتتاح رسمى تاالر هنر باشیم.

مدیر دفتر تخصصى هنرهاى نمایشى اصفهان، وابسته به 
سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
در ادامه توضیح داد: این دفتر نیمسال اول 1399، چهار 
فراخوان منتشــر کرد که اولى مختــص نمایش هاى 
صحنه اى بود و هشــت اثر برگزیدة آن براى اخذ مجوز 
به اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان 

معرفى شدند.
وى افزود: گروه هایى که موفق به گرفتن مجوز آثارشان 
شدند، هم اکنون در پالتوهاى تاالر هنر مشغول تمرین 
هســتند تا به محض فراهم شدن فرصت مناسبى براى 

اجرا، روى صحنه بروند.

افتتاح تاالر هنر 
در آینده اى نزدیک

روزانه با 2000 خودروى 
دودزا برخورد مى شود

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اصفهان با رد ادعاى فعالیت گروه "پوآرو "براى آموزش 
گنج یابى در این استان گفت: پرونده قضایى براى عامالن 
آموزش میدانى گنج یابــى در دادگاه بخش جرقویه این 

استان تشکیل شده است.
به گزارش ایرنا، چند روز گذشــته در برخى شبکه هاى 
اجتماعــى مطالبى درباره فعالیت مجــدد گروه آموزش 
میدانى گنج یابى موســوم به " پوآرو " در استان اصفهان 
منتشر شد. این گروه مرداد امسال تور آموزشى غیر قانونى 
در شــرق اصفهان برگزار کرد که بدنبال آن ســه نفر از 

عوامل گروه بازداشت و سردسته آنها متوارى شد.
فریدون اللهیارى در این باره افزود: هیچ فعالیت یا گزارشى 
از فعالیت مجدد گروه پوآرو در محدوده اســتحفاظى 70 
پایگاه  حفاظت میراث فرهنگى استان اصفهان در روزهاى 

اخیر مشاهده نشده است.
وى با بیان اینکه فرد متخلف موســوم به پــوآرو که در 
تابستان امسال تور آموزش گنج یابى را در شرق اصفهان 
راه اندازى کرده بود، متوارى و تحــت تعقیب نیروهاى 
انتظامى و قضایى است، اظهار داشت: بر اساس آخرین 
اطالعات موجود این شــخص هنوز به کشور بازنگشته 
و هیچ تورى با حضور او در استان اصفهان برگزار نشده 

است.

اللهیارى با اشــاره به اینکه الیحه دادخواســت میراث 
فرهنگى اســتان اصفهان به دادگاه بخش جرقویه براى 
رسیدگى به تخلف فرد موسوم به پوآرو و سه نفر بازداشت 
شده در این زمینه تسلیم شــده است، اضافه کرد: وزارت 
میراث فرهنگى و این اداره کل در حال پیگیرى پرونده و 

به نتیجه رساندن آن است.
وى در پاســخ به اینکه چرا تور آموزش میدانى گنج یابى 
گروه پوآرو در شــرق اصفهان برگزار شــد، گفت: شرق 
اصفهان داراى قدمت حدود چهار هزار سال و آثار تاریخى 
و تمدنى بسیارى است و از مسیرهاى اصلى جاده ابریشم 
بویژه در سده پنجم و ششــم هجرى قمرى بوده است و 
شاید همین موضوع باعث کشــانده شدن گروه متخلف 

پوآرو به منطقه مذکور شد.
اللهیارى با تاکید بر اینکه گنج یابى در کشــورمان، غیر 
قانونى و عملى مجرمانه است، ادامه داد: یگان حفاظت 
میراث فرهنگى کشــور با هرگونه تخلفى در این زمینه 
برخورد جدى خواهد داشت و الزم است مردم نیز درباره 

چنین تبلیغاتى، هوشیار باشند.
در همین حال ســردار ســرتیپ دوم امیر رحمت اللهى، 
فرمانده یــگان حفاظت میراث فرهنگى کشــور درباره 
اقدامات انجام شــده براى برخورد بــا برگزارکنندگان 
کاروان هاى آموزشى میدانى گنج یابى در شرق اصفهان 

گفت: در مرداد امسال که براى اولین بار فردى به ادعاى 
باستان شناسى و با عنوان پوآرو تورى ترتیب داد و اقدام 
به آموزش عملى گنج یابى کرد، بالفاصله همکاران ما در 
یگان حفاظت میراث فرهنگى و نیروى انتظامى مداخله 
کردند، سه نفر دســتگیر و بقیه از جمله این فرد خاطى از 

محل متوارى شدند.
وى افزود: از همان ابتدا در دادگاه بخش جرقویه از توابع 
اصفهان، پرونده اى تشکیل و پى گیرى هاى جدى انجام 
شد؛ قرار شد یک الیحه دفاعیه کامل براى دادگاه نوشته 
شود و رســما میراث فرهنگى شــکایت کند، همچنین 
نامه اى براى دادگاه بخش جرقویه ســفلى شهرســتان 
اصفهان ارسال شد تا با استناد به مقررات موضوعه، اقدام 

قضایى مناسب در برخورد با فرد خاطى صورت بگیرد.
وى تصریح کرد: برغــم اینکه اداره حقوقــى اداره کل 
میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى اصفهان 
شکایت نامه اى تنظیم و به دادگاه داده است، روز گذشته 
هم با ارســال نامه اى براى دادگاه بخش (جرقویه) بیان 
کردیم که این موضوع در سطح ملى در حال رصد است و 
موجب حساسیت عمومى و دغدغه مندان میراث فرهنگى 
شد؛ در این نامه درخواســت کردیم با استناد به مقررات 
موضوعه، اقدام قضایى مناسب در برخورد با فرد خاطى 

صورت بگیرد.

مدیرکل میراث فرهنگى استان ضمن تأکید بر پیگیرى پرونده 
گروه آموزش میدانى گنج یابى:

«پوآرو» به اصفهان برنگشته است

معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: مراسم بزرگداشت سالگرد شهید 
سلیمانى در 48 امامزاده شاخص استان اصفهان با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى برگزار مى شود. حجت االسالم 
روح ا... روان اظهــار داشــت: در این زمینــه برگزارى 

نمایشگاه در بیش از 48 بقعه برگزار خواهد شد.
وى با بیان این که راه اندازى کاروان «حماسه و ایثار» 
را نیز داریم، ادامه داد: با حمل تصاویر شهید سلیمانى و 
سروده هاى آئینى و حماســى این کاروان را راه اندازى 

کنیم.
وى با بیان اینکــه در مناطق پرخطر به صورت مجازى 
بزرگترین محفل قرآنى را داریم، ادامه داد: 88 شــبکه 
اجتماعى امامزادگان اســتان نیز تولید محتوا و مطالب 

مرتبط را بارگذارى کنند.
حجت االســالم روان با بیان اینکه به این مناســبت 
تبلیغــات محیطى و فضــاى پیرامونى بقــاع و نصب 
تصاویر شــهید را خواهیم داشــت، ادامه داد: مسابقه 
بــزرگ کتابخوانى "شــاخص هاى مکتب ســلیمانى 
" نیز بــا همــکارى مؤسســه امامــت یــزد برگزار 

خواهد شد.

مراسم سالگرد شهید 
سلیمانى در 48 بقعه 
اصفهان برگزار مى شود

جمعى از پزشکان اصفهان در نامه اى به استاندار خواستار 
بررسى ویژه موضوع آلودگى هوا در این کالنشهر شدند.

دکتر مازیار ستارى، عضو هیئت مدیره نظام پزشکى استان 
اصفهان در گفت وگو با «ایمنا»، در خصوص خواســته 
پزشکان امضا کننده این نامه به استاندار اصفهان، اظهار 
کرد: خواسته همه این پزشکان از استاندار اصفهان این 
است که هرچه زودتر با توجه به سرطان زا بودن مازوت و 
آزاد شدن مقدار زیادى سولفور در هوا و با توجه به عوارض 

شدید بلند مدت و کوتاه مدت این موضوع شامل سرطان، 
عوارض حاد ریوى، سقط جنین، ناهنجارى هاى مادرزادى 

و بسیارى موارد دیگر به بررسى این موضوع بپردازند.
ستارى تصریح کرد: نباید براى ارزان تمام شدن خدمات 
صنعت از موضــوع گرانترى به نام ســالمت مردم که 
غیرقابل جبران است هزینه کنید این ارزانى قطعًا به آن 
گرانى نمى ارزد و هرچه سریع تر این روند کنترل و به این 

وضعیت رسیدگى سریع شود.

در مراسمى که  به صورت ویدئو کنفرانس با حضور نائب 
رئیس هیات مدیره و مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل 
شــرکت مخابرات ایران و جمعى از مسئوالن مخابرات 
اصفهان برگزار شد؛ طى حکمى از جانب مجید سلطانى، 
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران؛ اسماعیل قربانى به 
عنوان سرپرست جدید مخابرات منطقه اصفهان معرفى 
و از تالشهاى ناصر مشایخى در زمان تصدى این پست 

تقدیر شد.
ســید اســدا... دهناد نائب رئیس هیات مدیره شرکت 
مخابرات ایران در این جلسه با اشاره به پیشتازى استان 
اصفهان در همه عرصه هاى انقــالب گفت : امیدواریم 
مخابرات منطقه اصفهان بیش از پیش در راستاى خدمت 

رســانى به مردم عزیز آن اســتان گام بردارد و همچون 
گذشته در عرصه مخابرات کشور نیز پیشتاز باشد.

اســماعیل قربانى، سرپرســت جدید مخابرات منطقه 
اصفهان در این آئیــن ، ضمن قدردانــى از تالش هاى 
سرپرست  قبلى منطقه از عزم جدى  خود در راستاى تحقق 
ماموریت هاى شرکت مخابرات ایران جهت اعتالى بیش 

از پیش جایگاه مخابرات در سطح استان سخن گفت.
گفتنى است ناصر مشــایخى  نیز  ضمن ارائه گزارشى از 
فعالیت هاى انجام شده در طول زمان مسئولیت خود، با 
اشاره به ارتقاء وضعیت شاخصهاى درآمدهاى عملیاتى و 
کالن استان از رتبه سى ام کشور به 5 رتبه اول کشور، از 

تالشهاى کلیه مدیران و همکاران تقدیر کرد.

پزشکان اصفهان وارد میدان مبارزه با آلودگى هوا شدند

سرپرست جدید مخابرات اصفهان معرفى شد

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: هیچ یک از نیروگاه هاى اصفهان از ســوخت 

مازوت استفاده نمى کنند.
سید مهدى میرجهانیان با اشــاره به آخرین وضعیت 
بازرســى ها از اماکــن و صنایــع در زمینه کاهش 
آالینده هاى جوى اظهار داشــت: این بازرسى ها با 
همکارى دیگر دستگاه ها به صورت مستمر در حال 
انجام اســت و مرکز بهداشــت در این زمینه نظارت 

جدى دارد.
وى با بیان اینکه اســتقرار واحدهــاى آمبوالنس در 
چهارراه هاى اصلى شــهر از جمله اقدامات صورت 
گرفته است، ابراز داشــت: این امر به دلیل تسهیل در 
خدمات رسانى به افراد آسیب پذیر اجرایى شده است.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با 
بیان اینکه اجراى طرح زوج و فرد تا پایان دى ماه از 
دیگر اقدامات صورت گرفته است، اضافه کرد: از سوى 
دیگر بررسى وضعیت میزان آالیندگى و معاینه فنى 
خودروهاى سنگین براى ورود به شهر نیز در دستور 

کار است.
وى ادامه داد: همچنین به اداره کل ورزش و جوانان 
ابالغ شــده اســت که با هر گونه فعالیت ورزشى در 

فضاهاى رو باز برخورد کند.
میرجهانیان در ادامه به بازدید مستمر از نیروگاه هاى 
اصفهان و اسالم آباد اشاره کرد و گفت: برخالف آنچه 
در فضاى مجازى شایع شده است هیچیک از این دو 

نیروگاه از مازوت استفاده نمى کنند.
وى گفــت: همچنیــن در حــال حاضــر فعالیت 
ریخته گرى ها و کوره هاى آجر و گچ ممنوع اســت و 

نظارت مستمرى بر روى این امر داریم.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
در ادامه با تاکید بر اینکه بر اســاس پیش بینى هاى 
هواشناسى تا روز یکشنبه شرایط ســکون هوا را در 
اصفهان خواهیم داشت، افزود: این در حالى است که از 
روز دوشنبه تاکنون شاهد افزایش تردد خودروها و به 
ویژه خودروهاى تک سرنشین در شهر اصفهان هستیم 

که این امر بسیار نامناسب است.

شــهردار اصفهان گفت: باید قانون هواى پاك بدون 
هیچ گونه کم و کاســتى اجرا شــود و تمام دستگاه ها 
تکالیف و وظایف خود را بدانند تا مشــکل آلودگى هوا 

برطرف شود.
قدرت ا... نوروزى  با اشــاره به تعطیلى شهر اصفهان به 
دلیل آلودگى هوا، افزود: مردم و دستگاه ها ذى ربط باید 
به میدان بیایند تا اقشار آسیب پذیر، بیماران، سالمندان و 
کودکان آسیب نبینند و از آلودگى هوا در امان باشند؛ البته 
سایر شــهرهاى اطراف اصفهان که واحدهاى صنعتى 
فعال و آالینده وجود دارد نیز با توجه به شرایط فعلى به 

تعطیلى کشیده شده است.
وى با تاکیــد بر افزایش ســهم ناوگان حمــل و نقل 
عمومى در شــهر، گفــت: مهمترین راهــکار غلبه بر 
سوخت هاى فسیلى، پیاده محور شــدن معابر شهر تا 
حد امکان و توجــه به حمل و نقــل عمومى همچون 
تراموا، مترو، BRT، موتورسیکلت برقى و دوچرخه است. 
نوروزى با بیان اینکه 777 کیلومتر مسیر دوچرخه سوارى 
براى شهر طراحى شده است، افزود: در سال هاى گذشته 
30 کیلومتر مسیر دوچرخه در سطح شهر ایجاد شده بود 
که تا پایان امسال این مسیرها به 150 کیلومتر مى رسد.

در پى تماس مردمى با ســامانه 114 اطالعات سپاه 
صاحب الزمان استان اصفهان، 120 هزار لیتر روغن 

موتور فله اى در اصفهان کشف شد.
پیرو دریافت گزارش مردمى در خصوص سوء استفاده 
عده اى ســود جو و احتکار مایحتاج مورد نیاز مردم با 
تالش نیرو هاى بسیج ناحیه مقاومت امام صادق (ع) با 
همکارى مقام قضایى و بازرسان اداره صمت انبارروغن 

خودرو در خیابان شــهید اشــرفى اصفهانى (کهندژ) 
اصفهان کشف و پلمپ شد.

در این انبار،  حدود 120هزار لیتر روغن خودروى فله اى 
در بشکه هاى 220 لیترى به ارزش بیش از 100 میلیارد 

ریال کشف شد.
طبق نظر بازرس صمت به دلیل ثبت نشــدن محل و 
کاال ها در سامانه جامع انبار ها احتکار محسوب مى شود.

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان از اجراى 
ســند راهبردى ارتقاء یافته تحول قــوه قضاییه در 

دادگسترى استان اصفهان خبر داد.
محمد رضا حبیبى بــه یکى از سیاســت هاى قوه 
قضاییه اشاره و بیان داشت: ســاماندهى زندان ها و 
کاهش جمعیت کیفرى از دیگر سیاســت هاى قوه 

است که در استان مورد توجه ویژه قرار گرفته و در 9 
ماه گذشته 2241 نفر زندانى مشمول مجازات هاى 
جایگزین حبس و در طرح غربالگرى زندانیان 3800 
نفر زندانى آزاد شــده و با فعالیت خوب کمیســیون 
عفو تعداد 677 نفر مشــمول عفــو و از زندان آزاد 

گردیده اند.

مدیرکل امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان گفت: 
وصولى درآمدهاى استان در 9 ماهه سال جارى مبلغ 

80 هزار و 878 میلیارد ریال بوده است.
على صبوحى در نشست ســتاد تجهیز درآمد استان 
اصفهان، با اشاره به گزارش دریافت و پرداخت خزانه 
دارى کل و بررسى درصد تحقق درآمدهاى عمومى 
به تفکیک اســتان ها تا پایان آبان ماه سال جارى، 
اظهار کرد: متوســط تحقق درآمدهاى کشــور به 
مصوب 9 ماهه 104،8 درصد نسبت به مدت مشابه 9 
ماهه سال قبل 11.2 درصد رشد داشته است و در این 

خصوص 24 استان باالى 100 درصد تحقق درآمد 
داشته اند و اســتان اصفهان با 97.3 درصد تحقق 

درآمدها در جایگاه 27 کشور قرار دارد. 
وى گفت: وصولى درآمدهاى استان در 9 ماهه سال 

جارى مبلغ 80 هزار و 878 میلیارد ریال بوده است.
مدیر کل امور اقتصادى و دارایى اســتان اصفهان 
افــزود: مبلغ وصولى نســبت به مصــوب 9 ماهه 
ســال جارى با رشــد 3 درصدى همراه بوده است 
که مبلغ مازاد درآمد اســتان حــدود 2،247 میلیارد 

ریال است.

عیسى بن مریم(ع) اصفهان تنها بیمارستان ریفرال 
کرونا و دو بخــش مراقبت هاى ویژه بیمارســتان 

الزهرا(س) به پذیرش این بیماران اختصاص دارد.
رییس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: در شرایط 
کنونى که آمار مبتالیان به کرونا در کالنشهر اصفهان 
در مسیر روند کاهشى است و تعداد مراجعه بیماران 
کرونایى به مراکز درمانى کمتر شــده، پذیرش بیمار 

در بیمارســتان هاى الزهرا(س) و شریعتى اصفهان 
کم شــده و بخش هاى عمده این دو مرکز درمانى 
ضدعفونى و براى پذیرش بیماران غیرکرونایى آماده 

شده است.
طاهره چنگیز افزود: سازمان تامین اجتماعى اصفهان 
هم تا چند روز آینده یکى از بیمارستان هاى زیرپوشش 

خود را براى بیماران کرونایى اختصاص مى دهد.

استفاده از مازوت در 2 نیروگاه اصفهان 
تکذیب شد

از وسایل حمل و نقل عمومى استفاده کنید

کشف 120هزار لیتر روغن خودرو در اصفهان

اجراى سند راهبردى قوه قضاییه در اصفهان

وصولى درآمدهاى استان اصفهان در 9ماه

بیمارستان عیسى بن مریم(ع)، تنها مرجع کرونا 
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 یکى از جذاب ترین و پرطرفدارترین گونه هاى برنامه سازى در تلویزیون، تولید و ساخت برنامه هاى آشپزى است. به همین دلیل است 
که اغلب برنامه هاى تلویزیونى، بخشى را به این موضوع اختصاص مى دهند. حاال اگر هیجان یک مسابقه تلویزیونى را هم به آن اضافه 
کنیم، قطعا جذابیت آن برنامه براى مخاطب چند برابر مى شود. از این رو شبکه یک از مهر سال 1394 اقدام به تولید و پخش مسابقه اى 

با عنوان «دستپخت» کرده است.
در مدت کوتاهى که این برنامه روى آنتن رفت، بدون حضور چهره هاى معروف دیده شد و مورد توجه قرار گرفت و عنوان پربیننده ترین 
برنامه شبکه یک را از آن خود کرد. این برنامه به تهیه کنندگى و کارگردانى و اجراى سید وحید حسینى روى آنتن مى رود و در هر فصل 
سعى کرده تا با تغییراتى در دکور، فضا و کارشناســان این تنوع را براى مخاطبان خود ایجاد کرده و برنامه را به استاندارد هاى جهانى 
نزدیک کند. دستپخت گرچه در این میان گاهى هم به دالیلى ناخودآگاه وارد حاشیه  شد، اما همچنان جزو برنامه هاى پرطرفدار این 

شبکه است. 
سید وحید حسینى درباره اهداف تولید این برنامه گفت: ما دو هدف از تولید مجموعه دستپخت داریم؛ هدف اولیه ما سرگرمى سازى 

با موضوع آشپزى و هدف دوم آموزش آشــپزى است. وى ادامه داد: در تمام شش سال گذشــته که برنامه ما پخش مى شود، 
پربیننده ترین برنامه شبکه یک بوده است. قطعاً برنامه ما نوآورانه بوده که در 6 سال اخیر مخاطب را همراه خود کرده است. 

هر بار برنامه ما پخش مى شود، شاهد مخاطبان جدید هستیم.
حسینى عنوان کرد: هر سال در این برنامه انجام کارها و طراحى ایده هاى مختلف را در دستور کار قرار دادیم. سال 

اول با آشپز هاى حرفه اى برنامه را برگزار کردیم و در ســال هاى دیگر سراغ دختر و پسر هاى 19 ساله رفتیم 
که ضمن آموزش رایگان آشپزى مسابقه هم برگزار شد. در سرى جدید برنامه هم خانواده ها حضور پیدا 

مى کنند.
حسینى بیان کرد: ساخت برنامه آشپزى کار سختى است؛ چون کسى که در خانه حضور دارد، بو، عطر 
و مزه غذاها را متوجه نمى شود. اما اینکه ما چه اهدافى را دنبال کنیم تا شش سال مخاطب را همراه 

خود سازیم، مهم است. نمایش سبک زندگى ایرانى - اسالمى براى ما خیلى مهم است.

تلویزیون، تولید و ساخت برنامه هاى آشپزى است. به همین دلیل است
ص مى دهند. حاال اگر هیجان یک مسابقه تلویزیونى را هم به آن اضافه
4 ز این رو شبکه یک ازمهرسال1394 اقدام به تولیدو پخش مسابقه اى

ره هاى معروف دیده شد و مورد توجه قرار گرفت و عنوان پربیننده ترین
 کارگردانى و اجراى سید وحید حسینىروىآنتن مى رودو در هرفصل
ع را براى مخاطبان خود ایجاد کرده و برنامه را به استاندارد هاى جهانى
 ناخودآگاه وارد حاشیه  شد، اما همچنان جزو برنامه هاى پرطرفدار این

هدف از تولید مجموعه دستپخت داریم؛ هدف اولیه ما سرگرمى سازى
مه داد: در تمام شش سال گذشــته که برنامه ما پخش مى شود، 

6نه بوده که در 6 سال اخیر مخاطب را همراه خود کرده است. 

سال قرار دادیم. کار ى ایده هاى مختلف را در دستور
9ى دیگر سراغ دختر و پسر هاى 19 ساله رفتیم 

رىجدید برنامه هم خانواده ها حضور پیدا 

 کسى که در خانه حضور دارد، بو، عطر 
 کنیم تا شش سال مخاطب را همراه 

 براى ما خیلى مهم است.

امین اسکندریان بازیگر نقش مهدى در سریال روزهاى 
ابدى شبکه اول سیما است که در نیمه نخست زمستان 
99 هر شب ســاعت 22 و 15 دقیقه از شبکه اول سیما 
پخش مى شود. امین اسکندریان مثل یلدا افشار نیا که 
بازیگر نقش مهناز (دختر سرهنگ با بازى صالح میرزا 
آقایى) است، سابقه بازیگرى نداشته و این نخستین بار 

است که در تلویزیون حضور دارد.
هر دو بازیگر جوان تلویزیون، ســابقه فعالیت سینمایى 
و تئاترى نداشته و جواد شــمقدرى از آن ها به عنوان 
کاراکترهاى اصلى ســریال روزهاى ابــدى (یا نفوذ) 
استفاده کرده است. سریال روزهاى ابدى، برشى از تاریخ 
معاصر ایران را از بهمن 57 تا آبان 58 روایت مى کند و 
داستان تسخیر النه جاسوسى آمریکا است. تسخیرى 
که 40 سال بعد نیز همچنان در کانون توجه و نقد و بحث 

موافقان و مخالفانش قرار دارد.
نخستین سکانس هاى قســمت اول سریال روزهاى 
ابدى با امین اســکندریان آغاز مى شود که او را در کنار 
جلیل فرجاد (روحانى) و دخترش کیمیا اکرمى، به منطقه 
کوهستانى رفته و سپس اسلحه هایى را داخل یک پژو 
ســفید رنگ قدیمى مى کنند . . . .امین اسکندریان که 
مهدى سریال روزهاى ابدى است، در جریان یک ایست 
و بازدید گارد شاهنشاهى، بازداشت مى شود و به زندان 
مى افتد و توسط نیروهاى انقالبى آزاد مى شود و داستان 

از اینجا آغاز مى شود.
امین اسکندریان در سریال روزهاى زندگى پس از آزادى 
از زندان طاغوت، در نقش بســیجى هــاى حفاظت از
 پایگاه هاى مردمى آن روزگار حضــور پیدا مى کند و 
تصاویرى که در اینســتاگرامش به اشــتراك گذاشته، 
سکانس هایى از قسمت هاى آینده سریال را به تصویر 

کشیده است.
امین اســکندریان که از زمان پخش سریال روزهاى 
ابدى شــبکه اول سیما، جســت و جو درباره اطالعات 
زندگى و کارنامه هنرى آن توسط مشتاقان سریال هاى 

تلویزیونى افزایش یافته اســت، مجرد 
بوده و دهه شصتى است و ســابقه بازیگرى حرفه اى 

ندارد.
سریال روزهاى ابدى، نخستین تجربه بازیگرى امین 
اسکندریان در بزرگسالى اســت. اما او در سال 1379 
در سریال آوایى در گلســتان نیز روبروى دوربین رفته 
بود و هم بازى فرهاد اصالنى و فرشاد خدایى شده بود. 
او امکان کامنت زنى روى اینســتاگرامش را غیر فعال 

کرده است!
امین اسکندریان در ســریال روزهاى ابدى، هم بازى 
هنرپیشه هاى پیشکســوتى چون احمد نجفى، جلیل 
فرجاد، حمید گودرزى، علیرام نورایى و شهره لرستانى 
مى شود. البته شمارى هنرپیشــه اروپایى و روس نیز 
به عنوان بازیگران نقش کارمندان ســفارتخانه هاى 
اروپایى در تهران سال 58 نیز در سریال، هم بازى امین 

اسکندریان هستند.
امین اســکندریان یا همان مهدى ســریال روزهاى 
ابدى، قبال در تئاتر هم دیده شده است. این بازیگر دهه 
شصتى جوان تلویزیون ایران، در نمایش مکبث، بخاطر 
پدرم و درخت سیب گناهنکار نیز هم روى صحنه رفته

 است.
اینکه جواد شمقدرى به عنوان کارگردان فیلم هاى دفاع 
مقدسى، 2 بازیگر نقش اول مرد و زن سریال تلویزیونى 
روزهاى ابدى را به دو چهره ناشناخته براى اهالى سینما 
و تلویزیون داده تا فرصت بازى در کنار پیشکسوتان را 

داشته باشند، قابل توجه است.
احتماال پس از پخش قسمت هاى اول سریال روزهاى 
ابدى شبکه اول سیما با بازى مهدى، شاهد حضور بیشتر 
فالوئرهاى صفحه اینستاگرام این بازیگر جوان تلویزیون 

در نیمه نخست زمستان 99 باشیم./4130

سریال جدید شبکه اول با 
2 بازیگر اصلى بدون سابقه 
بازیگرى پخش مى شود

«روزهاى ابدى» 
با معرفى...
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سریال جدید شبکه اول با 
2 بازیگر اصلى بدون سابقه 
بازیگرى پخش مى شود

«روزهاى ابدى»

تصویربردارى سریال «کلبه اى در مه» به کارگردانى حسن لفافیان مدتى است که آغاز شده است.
رزیتا غفارى یکى از بازیگران این مجموعه اســت و بازیگران دیگرى نیز در این مجموعه حضور دارند اما 

مشخص نیست دیگر بازیگران این سریال از بین افراد نام آشناى سینما و تلویزیون انتخاب شده اند یا نه.
«کلبه اى در مه» دومین تجربه کارگردانى یک سریال تلویزیونى براى حسن لفافیان محسوب مى شود. وى تاکنون به عنوان 
دستیار اول کارگردان، دستیار کارگردان و برنامه ریز در پروژه هاى مختلفى حضور داشته است که از آن جمله مى توان به فیلم هاى 

«دست هاى خالى»، «سیزده گربه روى شیروانى»، «تارزن و تارزان» و….اشاره کرد. 
سال 98 سریال «به رنگ خاك» با نام قبلى «دردانه هاى خلیج فارس» به کارگردانى حسن لفافیان روى آنتن شبکه یک سیما 

رفت. البته ناگفته نماند که حسن لفافیان یکى از کارگردانان این مجموعه بود.

«کلبه اى در مه» سریال جدید تلویزیون

دهم دى ماه هر ســال مصادف با ســالروز 
درگذشت یکى از به یادماندنى ترین مادران 
سینماى ایران بود. کسى که با ایفاى نقش 
مادر در فیلمــى با همین نام ســاخته على 
حاتمى همــواره در خاطره ســینماى ایران 

جاودانه شد.
رقیه چهره آزاد بازیگر ســینما و تلویزیون 

ایران دهــم دى ماه 1373 در ســن 87 
ســالگى درگذشــت. رقیه چهره 

آزاد در 81 سالگى براى بازى 
در فیلم مادر ســیمرغ 

بهترین بازیگــر نقــش اول زن را دریافت 
کرده و مســن ترین برنده ایــن جایزه لقب 

گرفت.
چهره آزاد در ســال 1286 در تهران به دنیا 
آمد. او فعالیت هنرى خود را از ســال 1310 
خورشیدى با تئاتر آغاز کرد. او کار هنرى خود 
را از ســال 1310 با بازى در تئاتر آغاز کرد. 
ســال 1344 در نخســتین 
نمایــش پهلــوان اکبر 
مى میــرد نقش مادر 

را بازى کرد.

اکثر فعالیت هاى ســینمایى چهــره آزاد به 
همــکارى موفقیت آمیز او بــا مرحوم على 
حاتمى بــاز مى گــردد.  وى در طول حیات 
هنرى خود در آثار مختلفى بازى کرده است 
که از آن ها مى تــوان به طوفــان زندگى، 
دستکش سفید، پریچهر، ارثیه، مادر، عروس، 
دلشــدگان، الو! الو! من جوجــوام و تهران 

روزگار نو اشاره کرد.
چهره آزاد همچنین در سریال هایى همچون 
آرایشگاه زیبا، هزار دســتان و مزد ترس به 

ایفاى نقش پرداخته است./4118

به مناسبت سالگرد درگذشت مادر سینماى ایران

«رقیه چهره آزاد»،  مسن ترین بازیگرى که سیمرغ گرفت

ســریال بوتیمار به تهیه کنندگى مهران مهام و 
کارگردانى علیرضا نجف زاده در ســواحل خزر در 

حال تولید است.
علیرضا نجف زاده، کارگردان این ســریال تلویزیونى 
گفت: با رعایت کامل دستورالعمل هاى بهداشتى و در 
هواى سرد و گاهى بارانى استان مازندران حوالى جنگل 
سى ســنگان با حضور تعدادى از بازیگران با استعداد و 
کار بلد تئاتر و تلویزیون این اســتان در کنار چهره هاى 
محبوب سینما و تلویزیون مشغول تصویربردارى سریال 
نوروزى شبکه سه هستیم و تالش مى کنیم با توجه به 
وضعیت موجود اثرى مفرح و جذاب با قصه اى متفاوت 

با آنچه در این سال ها دیده اید تولید کنیم.
کارگردان سریال زوج یا فرد ادامه داد: شاید نقطه عطف 
سریال «بوتیمار» این باشــد که به ترکیب متفاوتى از 
بازیگران نسبت به همیشه رســیده ایم و این اتفاق در 

روند کار اگرچه گاهى ما را دچار خلل و ُکندى در تولید 
مى کند، اما قطعًا مى تواند نتیجه اى متفاوت داشته باشد 
چرا که بازیگران کاربلد مازندرانى و به خصوص کودکان 

فضاى سریال را متفاوت کرده اند.
نجف زاده ادامه داد: قطعًا شــرایط جــوى در ضبط و 
برداشت هاى ما در لوکیشن هاى خارجى موثر است، اما 
با توجه به کنداکتور مشخص نوروزى تمام تالشمان این 

است که سریال را به موقع به آنتن برسانیم.
این کارگردان در پایان گفت: اخیراً ســاناز ســماواتى 
به جمع ما اضافه شــده اســت و به زودى و با پیشرفت 
فیلمنامه بازیگران دیگرى به گروه بازیگران ســریال 

بوتیمار اضافه خواهند شد.
بازیگران اصلى این ســریال عبارتند از: حمید لوالیى، 
مرجانه گلچین، هدایت هاشمى، اشکان اشتیاق، سپند 

امیر سلیمانى  و...

ویژگى سرى جدید برنامه «دستپخت»

کمپانى یونیورسال پیکچرز اعالم کرد که برخالف انتظارها 
اکران بین المللى انیمیشن سینمایى «بچه رییس-کسب و 
کار خانوادگى» که به نوعى نسخه دوم انیمیشن بچه رییس 

محسوب مى شود به سال جدید میالدى موکول شد.
بر همین اساس «بچه رییس-کسب و کار خانوادگى» اکران 

خود در سینما هاى جهان را از تاریخ 17 سپتامبر سال 2021 
میالدى آغاز خواهد کرد.

این انیمیشن قسمت دوم مجموعه بچه رئیس و دنباله اى براى 
فیلم 2017، این فیلم توسط تام مک گراث کارگردانى مى شود 

و صداى شخصیت اصلى فیلم را الک بالدوین بازى مى کند.

داستان این انیمیشن داســتان بچه کوچک تیمى (برادر بچه 
رییس) است که از شرکت بچه ها امده و مامور است تا نابغه 
شــرور که بچه ها یاد میدهد بى ادب باشند را متوقف کند. او 
تیمى و تدى(بچه رییس) را دوباره به دوران بچگى باز میگرداند 

و با کمک همدیگر به جنگ دکتر آرترمستانگ مى روند.

اکران 
«بچه رئ یس 2» 
به تعویق افتاد

ساناز سماواتى هم به «بوتیمار» پیوست

مجموعه تلویزیونى «با خانمان» در حالى روى آنتن شبکه 3 رفته که تیتراژ 
آن را حمیدرضا ترکاشوند، مربى استعدادیابى «عصر جدید» خوانده است. 
این تیتراژ با آهنگسازى آریا عظیمى نژاد، یکى از چهار داور عصر جدید و 

شعرى از عبدالجبار کاکایى پخش شد.
ترکاشوند پیش از این ترانه تیتراژ سریال هاى «پایتخت» ، «زعفرانى» 
، «ناز و نیاز» ، «سفر در خانه» و مسابقه «دســت فرمون» و... را خوانده 
است و در حال حاضر در برنامه عصر جدید نیز  به عنوان مربى خوانندگى 

حضورى فعال دارد.
ســریال «باخانمان» به کارگردانى برزو نیک نژاد و تهیه کنندگى زینب 

تقوایى همچنان آخرین روزهاى تصویربردارى را سپرى مى کند.
سازندگان پروژه که تابستان امسال با رعایت تمام پروتکل هاى بهداشتى 
، تصویربردارى را در شمال تهران آغاز کردند پس از پنج ماه و در روزهاى 
سرد زمستانى و در آســتانه پخش ، همچنان مشغول ضبط باقیمانده کار 

هستند
این سریال در طول هفته ساعت 20 و 45 دقیقه  پخش مى شود. /4119

ىبرى ب
دانى مى شود

ى مى کند.

و و ر بب بى ی ی بچ رور
تیمى و تدى(بچه رییس) را دوباره به دوران بچگى باز میگرداند

و با کمک همدیگر به جنگ دکتر آرترمستانگ مى روند.

اژ ت ک ف 3 ک ش آن ال « ا خان ا » ن 3تل

ترکاشوند 
تیتراژ «با خانمان» را خواند
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فیل محسن مسلمان با یک نیمچه درخشش در ســایپا یاد هندوستان 
کرده و گفته دلش مى خواهد دوباره به پرسپولیس برگردد. مسئله اینجاست که او 

یک روز قلب تپنده قرمزها بود، اما خودش قدر موقعیتش را ندانست. بعد هم 2 سال از عمر 
فوتبالى اش به بطالت گذشت. 

درســت در همان روزى که مســلمان به اصطالح براى بازگشــت به پرسپولیس 
چراغ ســبز نشــان داده، امید نمــازى هم مصاحبــه کرده و 

گفتــه کل مشــکالتش در ذوب آهــن زیرســر همین 
بازیکن بوده اســت! مســلمان تــازه اضافه کرده 

که فقط 29ســال دارد و هنوز قید تیــم ملى را
 نزده. 

محسن یادش نیست، اما او قید تیم ملى را 
زمانى زد که با تمارض از همراهى این 
تیم طفره رفت و بــا افتخار هم این 
موضوع را اعالم کرد؛ اوایل دوران 
کى روش. بنده خدا حاال هم که 
مصدوم شد و کًال پرونده 

بسته شد.

رشید مظاهرى روز بسیار خوبى را در مقابل گل گهر 

سپرى کرد. در دیدارى که با وجود آسیب دیدگى، چند 
سیو درخشان از خودش به ثبت رساند.

قطعا اکنون هواداران اســتقالل بابت خرید رشید 

مظاهرى از مدیران سابق این تیم تشکر مى کنند. 

بازیکنى که با حضور در اســتقالل، خیال هواداران 

این تیم را از حضور دو سنگربان مطمئن در این تیم 
راحت کرده است.

مظاهرى که در دو دیدار ابتدایى لیگ درون دروازه 

آبى پوشان حضور نداشت، از هفته سوم و بازى 

با ماشین سازى درون قفس تورى استقالل قرار 

گرفت و اگر سیو فوق العاده او در دقیقه 93 روى 

ضربه سر مهدى رستمى نبود، شاید آن دیدار 
به تساوى کشیده مى شد.

مظاهرى در مصاف با پیکان نیز در درون 
دروازه اســتقالل قرار گرفت و موفق به 
ثبت دومین کلین شیت شد. او در بازى 
سومش مقابل صنعت نفت قرار گرفت. 
هر چند دروازه اش توسط محمد طیبى 
باز شد اما نمى توان از سیو درخشان او در 
دقایق پایانى مقابل طالب ریکانى گذشت. 

سیوى که اگر انجام نمى شــد، استقالل آن بازى را 
واگذار مى کرد.

اوج درخشش مظاهرى در برابر شــهرخودرو بود. 

جایى که مشهدى ها پس از دریافت گل، خیلى زود 

مى توانستند گل تســاوى را وارد دروازه استقالل 

کنند ولى او در مصافى تک به تک، احمد الجبورى را 

مغلوب هنرنمایى خودش کرد. مظاهرى در آن بازى 

و در دقیقه 50 یکبار دیگر الجبورى را در مصافى تک 

به تک ناکام گذاشت تا محمود فکرى آن پیروزى را 
نیز مدیون هنر دروازه بان تیمش باشد.

مظاهرى در بازى با ذوب آهن نیز موفق به ثبت کلین 

شیت شد. او دروازه تیمش را بسته نگه داشت و در 5 

دیدار موفق به ثبت 4 کلین شیت شد. آمارى که در 

اولین فصل حضور او در استقالل به دست آمده بود.

اما پیروزى برابر گل گهر قطعا نقطه عطف عملکرد 

مظاهرى در این فصل بــود.  مظاهرى در این دیدار 

5 ســیو نجات بخش داد و 9 بار نیز بــا موفقیت از 

ش خارج شد. 4 بار بازیکنان گل گهر از درون 
دروازه ا

محوطه جریمه استقالل اقدام به شوت زنى کردند 

که مظاهرى موفق به مهار آنها شد. او در این بازى 

نمره 7,5 دریافت کرد که نمره بسیار خوبى براى 
سنگربان آبى پوشان است.

روزى که بهمن فروتن در شــوراى عالى مشورتى فوتبال به شوخى 
نوشت: «حاال که فوتبال اعتماد خودش را به مردم در اثر انتقاد هاى 
زیاد از دست داده است، بهتر نیســت مردم را منحل کنیم تا فوتبال 
مردم دیگرى براى خودش انتخاب کند؟ بد نیســت اگر فوتبال این 
راه جدید را امتحان کند شاید موفقیت آمیز باشد!» هنوز شستا برگه 
مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال را به دیوار ساختمان نچسبانده بود! 
اما حاال انگار جدى جدى دوستان تصمیم گرفته اند مردم را منحل 

کنند اما خودشان در فوتبال بمانند!
شستا که از فدراســیون فوتبال چک دو میلیون یورویى دارد، براى 

رســیدن به طلبش، اقدام کرده و حاال قرار است با فروش ساختمان 
فدراســیون فوتبال از طریــق مزایده و احتماال پــس از آن فروش 
ساختمان باشگاه پرسپولیس به پولش برسد و فدراسیون فوتبال هم 

بى خانمان شود!
این بى خانمانى احتمالى ثمره استخدام مارك ویلموتس است، مردى 
که با قراردادى گزاف سرمربى تیم ملى ایران شــد و حاال در ادامه 
مصائب مربوط به او، کار فدراسیون بعد از فروش ساختمان، احتماال 
به کلیه فروشى! هم کشیده مى شود چرا که فیفا فدراسیون فوتبال 
ما را به پرداخت جریمه ســنگین 6 میلیون یوروریى محکوم کرده و 

پرداخت این جریمه فقط با فروش کمپ تیم هاى ملى و ســاختمان 
پک ممکن خواهد بود.

هرچند مسئوالن فعلى فوتبال امیدوارند دســتى از غیب برسد و با 
کمک دولتمردان، هم پول شســتا را بدهند و هم از شر جریمه فیفا 
خالص شوند اما بدون تعارف اهالى فوتبال هم منتظرند تیرى از غیب 

برسد و از دست بانیان این وضعیت اسفبار خالص شوند!
حاال که قرار است انتخابات فدراسیون فوتبال دهم اسفند ماه برگزار 
شود، کاش مى شد دوستان، این ساختمان را هم مى دادند و خودشان 
هم همراه ســاختمان از این فوتبال مى رفتند! کاش مى شد دست 

از ســر این فوتبال برمى داشــتند و فوتبال را براى فوتبالى ها باقى 
مى گذاشتند.

با هر متر و معیارى، هر کدام از اهالى فوتبــال اگر االن متولى این 
ورزش بود، امکان نداشت اوضاع از این که هست، اسفناك تر باشد. 
آیا شما شرایطى بدتر از این که ساختمان فدراسیون را براى فروش 
بگذارند، بدهى مان در داخل و خارج بالغ بر 10 میلیون دالر باشــد، 
مى توانید براى فوتبال ایران تصور کنید؟ نمى دانیم شــاید دوستان 
تمایل دارند تا روز انحالل فوتبال بمانند و همچنان به سبک خودشان 

خدمت کنند!

کیفیت و تعداد باالى مهاجمان ایرانى کار ســرمربى 
تیم ملى ایران را سخت تر از گذشته خواهد کرد. نقطه 
مشــترك بازیکنان ایرانى جنگجو بودن آن هاســت. 
عالوه بر این نیز مهاجمان ایرانى نیز همواره با کیفیت 
و گلزن ظاهر مى شــوند و در تیم هاى خود عملکردى 
قابل توجــه ارائه مى دهنــد و خود را در آســیا چهره 

کرده اند.
مهدى طارمى و ســردار آزمون دو آقــاى گل فصل 
گذشته لیگ هاى پرتغال و روســیه در این فصل نیز 
درخشان ظاهر شده اند. کاوه رضایى، کریم انصارى فرد 
و شهاب زاهدى نیز مهاجمان تیم هاى شارلروا، آ اك 
آتن و المپیک دونسک با گلزنى هایشان در لیگ هاى 

بلژیک، یونان و اوکراین درخشیده اند.
از طرفى در لیگ ایران بازیکنانى از جمله مهدى قائدى، 
ارسالن مطهرى، سجاد شهباززاده و طالب ریکانى در 
اوج آمادگى خود به سر مى برند و با عملکرد خوبى که 
از خود به نمایش گذاشــته اند، تیم شان را در وضعیت 

مطلوبى قرار داده اند.

مهاجمان ایرانى مى توانند براى هر باشــگاه اروپایى 
سود آور باشند چرا در دهه هاى گذشته نیز کیفیت آن ها 
ثابت شده است. بازیکنانى از جمله على دایى، خداداد 
عزیزى، رضــا قوچان نژاد کیفیت خــود را در فوتبال 
اروپا نشان داده اند و این عملکرد درخشان باعث تمایز 
ایرانى ها نسبت به دیگر مهاجمان آسیایى در خط حمله 

شده است.
همین مســاله در عین حال که مى توانــد به تیم ملى 
کمک کند، باعث مى شود برخى از این بازیکنان هم به 
ناچار از لیست تیم ملى خط بخورند. سردردى که عالج 
ندارد و انتخاب را براى دراگان اسکوچیچ سرمربى تیم 

ملى ایران سخت خواهد کرد.

سرمربى تیم ملى یک مشکل بزرگ 
خواهد داشت  سرانجام تاریخ دربى رفت لیگ بیستم مشخص 

شد و بر این اســاس پرسپولیس و استقالل روز 
دوشــنبه 22دى به مصاف هم خواهند رفت. 
با توجه بــه مســابقات معوقه پرســپولیس، 
تصمیم گیرى در مورد زمان انجام این مسابقه 
کار دشــوارى بود و جالب اینکه تصمیم نهایى 
سازمان لیگ با اعتراض همه جانبه مواجه شد؛ 
هم پرسپولیسى ها شاکى بودند، هم استقاللى ها 

و هم مسئوالن سایر تیم ها.
 به عنوان مثال یکى از تندترین اعتراضات مربوط 
به باشگاه فوالد و جواد نکونام مى شد. با این همه 
آنچه نادیده گرفته شده منافع عمومى هواداران 
فوتبال اســت. این دومین دربى سال 99است 
و این یکى هم مثل مســابقه قبلى در یک روز 
غیرتعطیل برگزار مى شود. شــهرآورد حذفى 
دو تیم در یک چهارشنبه شهریورماهى برگزار 
شد. حاال باز ساعت آن بازى کمى دیرتر بود و 
گروهى از مردم مى توانستند با فراغت از کارشان 
به تماشاى مسابقه بنشینند. این بار اما بازى دو 
تیم از ســاعت 16 و 35 دقیقه  یک روز وسط 
هفته آغاز مى شود و عمال دنبال کردن مسابقه 
براى بســیارى از مردم دشوار است. مى فهمیم 
که ســازمان لیگ براى برنامه ریزى این بازى 
مشکالت خودش را داشت. حتى ساعت شروع 
مسابقه هم با توجه به سرماى زمستانى و تاریکى 
زودرس هوا نمى توانست دیرتر از این باشد، اما 
نباید هم اینطور باشد که شــرایط هواداران دو 
تیم در اولویت آخر قرار بگیرد. هیچ کجاى دنیا 
مسابقات مهم را وسط هفته و در ساعت میانى 
روز برگزار نمى کنند. در انگلستان و اسپانیا آن 
دسته از مسابقاتى که عصر برگزار مى شود مربوط 
به دو روز آخر هفته است و اگر قرار باشد سه شنبه 
یا چهارشنبه بازى بگذارند، حتما مسابقات بعد 
از ساعات کارى شروع مى شــود. در ایران اما 
مهم ترین بازى فصل تقریبا از 4/5 عصر یک روز 
کارى شروع مى شود؛ بى آنکه کسى با خودش 
فکر کند اقشارى مثل کسبه، کارگران، رانندگان 
گرامى و... چطور در آن ســاعت مى توانند 

تماشاگر بازى باشند؟

بروید، 
ساختمان را هم 
بدهید و بروید   

مردم نباید 
دربى را ببین ند؟!

رشادت هاى رشید

کارشناس داورى فوتبال گفت: نمى دانم چگونه 140 داور را براى قضاوت در لیگ برتر این فصل 
انتخاب کرده اند.

یدا... سلیمانى در مورد اشتباهات زیاد داوران در لیگ برتر اظهار داشت: وقتى ما یک لیگ برتر 16 
تیمى داریم باید حداکثر 30 داور و 60 کمک داور براى این مسابقات داشته باشیم اما متأسفانه در 
این فصل شاهدیم که هرکس یک بار از جلوى کمیته داوران رد شده به او قضاوت در لیگ برتر را 
داده اند. وى افزود: 140 داور براى قضاوت در لیگ برتر انتخاب شده اند که تعداد آنها بسیار زیاد و 
حیرت انگیز است. در گذشته ما مدام کمک داور بودیم و آنقدر پرچم کمک داورى در دست هایمان 
مى گرفتیم که دست هایمان پینه مى بســت تا اینکه یک روز بخت با من هم یار شد و داورى به 

ما  رسید.
کارشناس داورى فوتبال با اشاره به شرایط سخت براى ارتقاى داوران گفت: اکنون ظاهراً ارتقاى 

داوران کیلویى شده است که فکر مى کنم علت این مسئله انتخابات فدراسیون فوتبال است که در 
پیش داریم. براى جلب رضایت رؤساى هیأت ها به داوران قضاوت داده مى شود و اینگونه است که 

شاهد چهره هاى جدید داورى در لیگ برترى هستیم.
سلیمانى گفت: کجاى دنیا در هشت هفته این همه اشتباه داورى رخ مى دهد؟ داوران باید پله پله 
رشد و پیشرفت کنند. اکنون هم براى کاهش اشتباهات داورى اول باید آموزش خوب به داوران 

بدهیم زیرا آب از سرچشمه گل آلود است .

دیر شده رفیق!

تست کروناى صمد مرفاوى مثبت اعالم شد و 
این مربى در قرنطینه به سر خواهد برد.

ظاهراً در ابتدا مرفاوى پیش بینى سرماخوردگى 
کرده بود، اما پاسخ تســت کروناى وى مثبت 
اعالم شده و این مربى باید فعال در قرنطینه 

باقى بماند.
جواب تســت کروناى آرش 
برهانــى دیگر 
مربــى تیــم 

ل  تبا استقالل منفى فو
سیرجان نرفته بود، شــده و او هــم که به 

از امروز بدون مشــکل در تمرینات استقالل 
شرکت خواهد کرد.

تیم فوتبال استقالل  با نتیجه 2 بر یک گل گهر 
سیرجان را شکست داد.

تست کروناى صمد مرفاوى مثبت اعالم شد و 
به سر خواهد برد. قرنطینه اینمربى در

در ابتدا مرفاوىپیشبینى سرماخوردگى ظاهراً
کرده بود، اما پاسخ تســت کروناى وى مثبت 
اعالم شده و این مربى باید فعال در قرنطینه 

باقى بماند.
جواب تســت کروناى آرش 
برهانــى دیگر 
مربــى تیــم 

ل  تبا استقالل منفى فو
سیرجان نرفته بود،شــده و او هــم که به 

از امروز بدون مشــکل در تمرینات استقالل 
شرکت خواهد کرد.

2تیم فوتبال استقالل  با نتیجه 2 بر یک گل گهر 
سیرجان را شکست داد.

مرفاوى کرونا گرفت

دردسر
زیاد بودن 

مهاجمان با کیفیت

د هندوستان 
ه اینجاست که او 

2 بعد هم2 سال از عمر 

سپولیس 

رشید مظ
سپرى ک
سیودرخ
قطعا اکنو
مظاهرى
بازیکنىک
این تیم را
راحت کرد
مظاهرى
آبى پوش
با ماشین
گرفت
ضربه
به تس
مظ
در
ثب
س
هر
بازش
دقایق

سیوى که اگر انج
واگذار مى کرد.

اوج درخشش مظ
جایى که مشهدى
مى توانستند گل
کنند ولى او در مص
مغلوب هنرنمایىخ
0و در دقیقه 50 یکبار
به تک ناکام گذاشت
نیز مدیون هنر درواز
ذ مظاهرى در بازى با
شیت شد. او دروازه ت
4دیدار موفق به ثبت
اولین فصل حضور او
گ اما پیروزى برابر گل
مظاهرى در این فصل
5 ســیو نجات بخش
4دروازه اش خارج شد. 4
محوطه جریمه استقال
م که مظاهرى موفق به
7,5 دریافت کرد 5نمره
سنگربان آبى پوشا

رش

!

قضاوت 140 داور
 براى لیگ برتر عجیب است

مهدى طارمى مهاجم ایرانى تیم فوتبال پورتو که فصل گذشته در تیم ریوآوه حضور داشت به عنوان بهترین گلزن لیگ پرتغال در سال 2020 میالدى معرفى شد.
طارمى در این فصل از لیگ پرتغال به دلیل اینکه در اکثر بازى ها به عنوان بازیکن جانشین به ترکیب پورتو اضافه شده، 4 گل به ثمر رسانده است. او فصل گذشته هم 

براى ریوآوه در سال 2020، 13 گل به ثمر رساند تا در مجموع با 17 گل زده، به عنوان بهترین گلزن لیگ پرتغال در سال 2020 معرفى شود.
پائولینیو و ریکاردو هورتا به ترتیب با 15 و 14 گل زده در رده هاى بعدى فهرست برترین گلزنان لیگ پرتغال قرار گرفتند.

طارمى، بهترین گلزن لیگ پرتغال در سال 2020
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 1457 فرعى واقع در دهق چهار اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام  رقیه امینى فرزند حسن در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شــنبه مورخ 1399/11/9 ساعت 8 صبح در محل 

شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 1399/10/13  -   1069874/ م الــف ناظمى-  اداره ثبت 

اسنادوامالك بخش مهردشت /10/127     

وزیر بهداشــت با بیــان این  که دانشــگاه  هاى علوم 
پزشکى وضعیت ورود ویروس انگلیسى جهش یافته 
به کشــور را به طور مرتب رصد مى  کنند، اظهار کرد: 
چند روز قبل به بنده خبر دادند که یک نفر از یک گروه 
سه نفره از هموطنان ما که از انگلیس به ایران آمده  اند 
و در یکى از اســتانهاى شمال شــرقى کشور حضور 
دارند، عالمت دار شــده که البته با PCR منفى وارد 
کشور شــده بودند اما بالفاصله ردیابى کردیم، حتى 
آژانسى که آنها را از مرکز استان به شهرشان برده بود را 
پیدا و آنها را ایزوله کردیم و خبر دادند که خوشبختانه 
هر ســه مورد از این افراد منفى بوده  انــد و به جرات 

مى  توانیــم بگوییــم ردپایــى از ویــروس جدیــد 
انگلیسى را تا این لحظه در کشور نداریم و مردم نگران 

نباشند.
ســعید نمکى ادامه داد: نبودن ردپاى ویروس جهش 
یافته انگلیسى در کشــور به این معنا نیست که همه 
دروزاه  هاى کشــور را به روى این ویروس بسته  ایم و 
به ایران نخواهد آمد. ایــن ویروس بخش  هاى عمده 
کشورهاى اروپایى و غیراروپایى را گرفتار کرده و هر 
لحظه ممکن اســت با ویروس جهش یافته  اى چه در 
داخل و چه وارداتى روبرو شویم که باید پروتکل  هاى 

بهداشتى رعایت شود.

مطالعه پژوهشگران مرکز کنترل و پیشگیرى بیمارى هاى 
چین نشــان مى دهد تقریبا پنج درصد مردم شهر ووهان 

چین ممکن است به ویروس کرونا آلوده شده باشند.
تخمین زده مى شد جمعیت ووهان 11 میلیون نفر است. 
بدین ترتیب تقریبــا 500 هزار نفر ممکن اســت به این 
ویروس مبتال شده باشــند.در صورت صحت، این تقریبا 
10 برابر بیشتر از تعداد ثبت شــده مبتالیان به کرونا در 
ووهان است. بنابر آمار رسمى در ووهان 50 هزار و 354 
نفر به کرونا مبتال شده اند. در آمار رسمى چین موارد بدون 

عالمت ثبت نمى شود.
نتایج این مطالعه اندکى پیش از آن اعالم مى شود که قرار 

است تیمى از دانشــمندان بین المللى براى بررسى منشا 
ویروس از ووهان بازدید کنند. این دانشمندان بین المللى 
در حالى ماه آینده و پس از ماهها مذاکره با دولت چین عازم 
ووهان مى شوند که پیشتر پکن تمایلى به توافق با تحقیق 
مستقل نشــان نمى داد. شــهر ووهان در استان هوبى 
چین به عنوان مرکز شیوع و انتشار ویروس کرونا معرفى 

مى شود.
پیشتر متخصصان منشا ویروس را بازارى در ووهان معرفى 
مى کردند که در آنجا ویروس از حیوان به انســان جهش 
یافته است. اما اکنون کارشناسان معتقدند که ممکن است 

ویروس در آنجا تقویت شده باشد.

کروناى انگلیسى 
هنوز به ایران نرسیده است

500 هزار نفر در ووهان 
به کرونا مبتال شده  بودند

آمریکا تا پاییز سال آینده 
درگیر است

  مهر| دکتر «آنتونـى فائوچـى»، متخصص 
برجسـته بیماریهاى عفونى در آمریکا روز چهارشنبه 
در گفتگویى آنالین پیرامون پاندمى کرونا پیش بینى 
کرد که کسـب ایمنى جمعى در برابـر بیمارى کووید 
-19 و بازگشت به وضعیت «ظاهراً عادى» در آمریکا 
از طریق واکسینه کردن افراد، تا پاییز سال 2021 به 
طول خواهد انجامید. از سـوى دیگـر، فرماندار ایالت 
کالیفرنیا کـه در این گفتگوى آنالین حضور داشـت، 
در ابتداى برنامه اعالم کرد که گونه بسـیار مسـرى 
کرونا معروف به کروناى انگلیسى در ایالت کالیفرنیا 

شناسایى شده است. 

ایران و قطر مستند کرونایى 
مى سازند

  ایرنا| فیلم مستند جان پناه تولید مشترك مرکز 
گسترش سینماى مسـتند و تجربى و شـبکه الجزیره 
قطر، بـه کارگردانـى فرزاد جعفـرى با موضـوع کرونا 
در دست تهیه است و اوایل سـال 1400 آماده نمایش 
مى شود. در خالصه موضوع این مسـتند کرونایى که 
فیلمبردارى آن 7 مـاه به طول انجامیده، آمده اسـت: 
«با شیوع ویروس کرونا و افزایش تعداد افراد مبتال به 
آن، بیمارستان نیمه تمامى در شهررى از طرف وزارت 
بهداشـت براى بسـترى 400 بیمار مبتال بـه کرونا در 
نظر گرفته مى شود و همزمان یک شرکت ساختمانى 
مسئولیت تکمیل این پروژه  را به عهده مى گیرد. و...»

روى موج کووید-19

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مینا سالمت پیشرو درتاریخ 1399/09/18 به شماره ثبت 66299 به شناسه ملى 14009630038 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تحقیق و توسعه و تولید محصوالت پزشکى شامل انواع بیو مواد ، تحقیق و توسعه و تولید 
انواع تجهیرات پزشکى ، تحقیق و توسعه فناورى هاى نوین در مهندسى مواد ، اخذ وام و تحصیالت از کلیه بانکها و موسسات داخلى و خارجى صرفا در راستاى تحقق 
اهداف شرکت ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله امیر کبیر ، خیابان 
کار آفرینان ، خیابان صنعت ، پالك 72 ، پالك قدیم 80 ، طبقه همکف کدپستى 8195143314 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 154 مورخ 
1399/08/07 نزد بانک ملى ایران شعبه دانشگاه اصفهان با کد 3108 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه 
صادقى به شماره ملى 1160254583 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عادل پیرجمالى نیسیانى به شماره ملى 1270012940 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید محمد محسن آبدار اصفهانى به شماره ملى 1270621564 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى بهزاد صادقیان لودریچه به شماره ملى 1270794914 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم طلیعه صالحى به 
شماره ملى 5410065611 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل و یکى از اعضاى هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ساناز غالمى کاخک به شماره ملى 1271786451 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى حمید قارائى به شماره 
ملى 1292153091 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1069473)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص فراز افالك آنیل درتاریخ 1399/10/08 به شــماره ثبت 66521 به شناسه ملى 14009682957 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت 
نمیباشد: خرید ، فروش ، تولید ، توزیع ، پخش و خدمات لوازم خانگى و فروش اینترنتى لوازم خانگى به جز شبکه هاى هرمى و خدمات پس از فروش و ارائه 
کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى 
خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و 
خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله امام 
زاده اسماعیل ، خیابان هاتف ، بن بست نور[3] ، پالك 65 ، مجتمع تجارى نور ، طبقه اول کدپستى 8155613650 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 919670005 مورخ 1399/09/30 نزد بانک ملت شعبه امام على با کد 91967 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى 
باشد اعضا هیئت مدیره خانم نگار رجائى به شماره ملى 1270508512 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد رجائى به شماره ملى 
1271787075 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى قاسم رجائى به شماره ملى 1286426049 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بتول مارانى به شماره ملى 1290155771 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى روح 
اله رضائى برزانى به شماره ملى 1290580911 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نرگس اکبرى به شماره ملى 1287270107 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى 
سیدمهدى مرتضوى به شماره ملى 1288339161 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1069459)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص دیده بان الکترونیک پارتاك درتاریخ 1399/10/07 به شماره ثبت 66513 به شناسه ملى 14009681635 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: مطالعه، طراحى، 
تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژى و نصب و راه اندازى و تعمیر ونگهدارى و تولید و ساخت وپشتیبانى در زمینه تجهیزات رایانه اى و سیستم هاى الکترونیکى و 
مخابراتى واتوماسیون صنعتى وتجهیزات مهندسى پزشکى رایانه اى وتجهیزات ابزاردقیق رایانه اى نصب و راه اندازى وتعمیرونگهدارى تجهیزات رایانه اى والکترونیکى 
و مخابراتى وارتباطى وسوئیچینگ و آنتن ها و کابل هاى ارتباطى مربوطه دوربین هاى مداربسته و سیستم هاى رایانه اى مکانیزه کردن سیستم هاى ادارى و اجراى سیستم 
هاى مکانیزه شده طراحى صفحات اینترنتى بجز صفحات آموزشى و فرهنگى شرکت درنمایشگاه هاى داخلى و خارجى اخذ و اعطاى نمایندگى ازشرکتهاى داخلى و خارجى 
مشاوره و نظارت برطرح هاى رایانه الکترونیکى ومخابراتى و ارتباطى طراحى و اجرا و خرید و فروش سیستم هاى اعالم حریق و دزدگیر ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم 
از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص 
و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خانه اصفهان ، کوچه بهارستان 5 ، کوچه گل آرا ، پالك 
9 ، مجتمع الله ، طبقه دوم ، واحد 6 کدپستى 8194814985 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 112 مورخ 1399/10/02 نزد بانک سپه شعبه خاقانى با کد 2170 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى اکبر عزیزى به شماره ملى 0035660724 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى پویا عزیزى به شماره ملى 1271619377 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى حامد جهانگیرى به 
شماره ملى 6210025021 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى على تمیم زاده به شماره ملى 1272259978 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى کورش حیدرى به شماره ملى 1272277666 به سمت بازرس على البدل 
به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1069462)

آگهى تغییرات 
شــرکت توان صنعت زردکوه سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 30614 و 
شناســه ملــى 10260511956 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى بطــور فــوق العــاده مورخ 
1399/09/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : - آقــاى داریوش شــهبازى به 
شماره ملى 1209203138 ، آقاى اکبر 
عسگرى به شماره ملى 5418936931 
و آقاى مسعود شــیرازى به شماره ملى 
1129314340 بســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - آقاى داود رمضانى به شماره 
ملى 5129941111 بســمت بازرس 
اصلى و آقاى اصغر عسگرى طالخونچه 
به شماره ملى 5120014569 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یکســال 
انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1068952)

آگهى تغییرات 
شرکت راه و ســاختمان بهاران بتن فراگیران 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 1314 
و شناســه ملى 10260179430 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1399/09/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : کورش بهاءلوهوره به شماره ملى 
4623093050 وکدپستى 8513988863 و 
مهرزاد عالم زاده به شماره ملى 2371884261 
وکدپستى 8513988863 و بهمن بهارلوئى 
به شــماره ملى 1092284303 وکدپســتى 
8513988863 و الهــام درخشــان هــوره 
به شــماره ملى 4621124595 وکدپســتى 
8513988863 و سمیه بازرگان به شماره ملى 
1290611475 وکدپستى 8513988863 
بعنوان اعضاى اصلــى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند رزیتا زارع به کد ملى 
1287096271 و کد پستى 8513988863 
و اصغر اثنــى عشــرى اصفهانى کــد ملى 
1287632882 و کد پستى 8513988863 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.

روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان به منظور 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى نجف آباد 

(1069468)

آگهى تغییرات 
شرکت راه و ساختمان بهاران بتن فراگیران شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1314 و شناسه 
ملى 10260179430 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1399/09/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : کورش بهاءلوهوره به شماره ملى 
4623093050 وکدپســتى 8513988863 
بسمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهرزاد 
عالم زاده به شماره ملى 2371884261 وکدپستى 
8513988863 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره 
و بهمن بهارلوئى به شماره ملى 1092284303 
وکدپســتى 8513988863 بسمت عضو اصلى 
هیأت مدیره و ســمیه بازرگان به شــماره ملى 
1290611475 وکدپســتى 8513988863 
بسمت عضو اصلى هیأت مدیره و الهام درخشان 
هوره به شــماره ملى 4621124595 وکدپستى 
8513988863 بسمت عضو اصلى هیأت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شــدند . ضمناً (مدیر 
عامل) مجرى مصوبات هیــات مدیره خواهد بود . 
کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت 
معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با 
امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (1069469)

آگهى تغییرات 
شرکت توان صنعت زردکوه سهامى خاص به شماره ثبت 30614 و شناسه ملى 10260511956 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/29 آقاى داریوش شهبازى به شماره ملى 
1209203138 بسمت رئیس هیات مدیره ، آقاى اکبر عسگرى به شماره ملى 5418936931 بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، آقاى مسعود شیرازى به شماره ملى 1129314340 بسمت 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1068961)

آگهى تغییرات 
شرکت بازرگانى فوالد تابان اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 35995 و شناسه ملى 10980120328 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سیچان ، کوچه سیچان[8] ، خیابان نظر شرقى ، پالك 118 ، ساختمان اشکان 
، طبقه اول ، واحد 11 کدپستى 8173774451 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1069480)

  حسین على پناهى / روز یاتو|
شــیوع ویروس کرونا به 50 رهبر و چهره شناخته شده 
در عرصه پزشکى و ســالمت کمک کرده که در مدتى 
کوتاه میلیاردر شوند، در حالى که 28 نفر از این افراد اهل 
چین هستند، همان جایى که ویروس کرونا براى اولین 

بار در دسامبر 2019 پیدا شــده و به سراسر نقاط جهان 
سرایت کرد. 

مشــهورترین فردى که در این عرصه به ثروت میلیارد 
دالرى دست یافت اوگور شاهین است، پزشک و دانشمند 
موسســه آلمانى BioNTech که در تولید واکسن فایزر 

مشارکت داشــت. از دیگر کســانى که با تولید واکسن 
کرونا به ثروت میلیاردى دست یافت باید از استفن بانسل 
مدیرعامل کمپانى مدرنا نام برد که در ماساچوست مستقر 

است.
دکتر شاهین از ژانویه سال جارى توانسته به 4.2 میلیارد 

دالر ثروت دســت یافته و بانسل نیز ثروت خود را به 4.1 
میلیارد دالر رسانده است. سهام کمپانى BioNTech از 
زمان مشارکت با فایزر براى تولید واکسن کرونا با بیش 
از 160 درصد رشــد قیمت مواجه بوده است. بانسل که 
شهروند فرانسه است در سال 2011 به مقام مدیرعاملى 
فایزر رســید و در ماه مارس بعد از فــروش بیش از یک 
میلیون از ســهام کمپانى خود که با 550 درصد افزایش 
ارزش مواجه شده بود، توانست ثروت خود را از مرز یک 
میلیارد دالر عبور دهد. از دیگر چهره هاى سرشناســى 
که در پى شــیوع ویروس کرونا میلیاردر شدند مى توان 
به یوان لى پینگ اشــاره کرد که پس از جدایى از دو وى 
مین در ژوئن گذشته به ثروت قابل توجه 4.1 میلیارد دالر 

دست یافت.
در همین حــال یوان کــه 24 درصد از ســهام کمپانى 
Shenzhen Kangtai Biological Products را در 

اختیار دارد توانســت به ثروتمندتریــن زن کانادا تبدیل 
شود. این کمپانى یکى از کمپانى هایى است که توانسته 
واکسن کرونا تولید کند. هو کان که مدیرعامل کمپانى
 Contec Medical Systems چین اســت نیز امسال 
ثروت خود را به 3.9 میلیارد دالر رســاند. این کمپانى در 
زمینه تولید محصوالت بهداشــتى براى بیمارستان ها 
فعالیت دارد. کارل هانســن اهل کانادا نیز که موسس و 
بنیانگذار کمپانى AbCellera اســت توانست در سال 
شــیوع کرونا ثروت خود را به 2.9 میلیارد دالر برســاند. 
AbCellera یک کمپانى فعال در حوزه تکنولوژى زیستى 

است که از هوش مصنوعى براى شناسایى درمان هاى 
آنتى بــادى امیدوار کننده بــراى بیمارى ها اســتفاده 

مى کند.

کرونا 50 نفر را میلیاردر کرد!
یک پرســتار در آمریکا پس از دریافت واکسن فایزر، به 
کووید-19 مبتال شده است. این پرستار 45 ساله که «متیو 
دبلیو» نام دارد، در تاریخ 28 آذر در شهر «سن دیگو» آمریکا 
واکسن کرونا فایزر را دریافت مى کند. متیو پس از تزریق 

واکسن تنها عارضه جانبى که تجربه کرد، درد بازو بود.
شش روز پس از دریافت واکسن و کار در واحد مخصوص 
کووید-19، متیو احســاس لرز، درد عضالنى و خستگى 
مى کند که باعث مى شود بیمارستان از آن آزمایش بگیرد. 

نتیجه آزمایش کروناى متیو مثبت اعالم مى شود.
در حالى که چنیــن نتیجــه اى مى توانــد نگرانى هاى 
زیادى ایجاد کند، چنــدان دور از انتظار هم نیســت و با 
یک رویداد غیرطبیعى روبه رو نیســتیم. دکتر «کریستین 
رامرز»، متخصص بیمارى هاى عفونى در مراکز پزشکى 
«سن دیگو» به این موضوع اشــاره کرده که افراد پس از 
دریافت واکسن به ســرعت در برابر کووید-19 مصونیت 
پیدا نمى کنند: «ما از آزمایش هاى بالینى واکســن کرونا 
مى دانیم که براى شــروع محافظت در برابر این بیمارى 
توسط واکسن، باید 10 تا 14 روز صبر کنیم.» حتى پس از 
گذشــت 10 تا 14 روز پس از تزریق واکسن، فرد باید دوز 

دوم واکسن را براى محافظت کامل دریافت کند.
رامرز گفته: «به اعتقــاد ما دوز اول تــا 50 درصد باعث 
محافظت از بدن در برابر کرونا مى شود و براى اینکه این 
میزان به 95 درصد افزایش پیدا کند، دوز دوم باید به فرد 

تزریق شود.»
یکى دیگر از سناریوها، ابتالى متیو به کووید-19 پیش از 
دریافت واکسن کرونا بوده. فرقى نمى کند با کدام سناریو 
روبه رو باشــیم، هردو نشــان مى دهند کــه حتى پس از 
واکسیناســیون باید فاصله اجتماعى رعایت شود، دستان 
بطور مرتب شسته شوند و همچنین از ماسک استفاده کرد.

ابتالى یک پرستار به کرونا 
پس از دریافت واکسن 
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همسر شهید اصفهانى مدافع حرم، مسلم خیزاب با ذکر 
خاطره اى از دیدارش با شهید قاسم سلیمانى مى گوید:

روزى با فرزندم به دیدار حاج قاســم سلیمانى رفتیم که 
آخرین دیدارمان بود و این دیدار بسیار به خاطر ماند؛ بعد از 
شهادت حاج قاسم پسرم هم حقیقتاً از استرس و فشارى که 
به او وارد شده بود راهى بیمارستان شد و خود محمدمهدى 
گفت که یتیمى را االن احساس کردم، حاج قاسم به من 
قول داده بودند که براى عروســى من گلســتان شهدا 
مى آید. محمد مهدى دوست دارد که جشن عروسى خود 

را کنار مزار پدرش بگیرد و همیشه اینطور در ذهنش بود؛ 
بنده به او امید مى دادم که ان شاا... تا آن موقع امام زمان (عج) 
ظهور مى کنند و حاج قاسم هم براى مراسم شما تشریف 
مى آورند. احساس مى کنم بى پدرى را آقا محمد مهدى 
براى شهادت حاج قاســم متوجه شد و او دوباره یتیم شد 
چون براى شهادت پدر خودش 5 ساله بود و شاید آنقدر 
درك از شهادت نداشت اما براى شهادت حاج قاسم خیلى 
غمگین شد. در آن دیدار حاج قاسم از او خواستند که دعا 

کنید که من هم شهید شوم و بروم پیش پدرت.

فرمانده ســپاه صاحب الزمان(عج)اصفهــان دررابطه با 
شخصیت مجاهد سردار ســلیمانى اظهار داشت: طى 
مدتى که انقالب شروع شد و ایشان به مسیر انقالب وارد 
شد، منشا خیر و برکات زیاد بود؛ از همان ابتدا در صحنه 
کردستان و توطئه جدایى اســتان هاى شرقى کشور و 
سپس هنگامى که به عنوان نخستین فرمانده نیروهاى 
اعزامى از کرمان درمقابــل ارتش بعثى عراق وارد عمل 
شد و درایت و شجاعت ایشــان چیزى از او ساخت که 
بتواند در جوانى فرمانده باشد و در عملیات هاى مختلف 
همراه سردارانى همچون شهید خرازى و کاظمى پشت 

به پشت هم باشند.
ســردار مجتبى فدا ادامه داد: از ســال 78که مسئولیت 
فرماندهى نیروى قدس را به دست گرفت، دگرگونى در 
منطقه ایجاد کرد و توانســت تمامى نقشه هاى استکبار 
جهانى را در دل منطقه خنثى کند و کسانى که به واسطه 
حمله به عراق و افغانستان به دنبال حمله به کشور بودند، 

کسانى که به دنبال تجزیه و جدایى سوریه و عراق بودند 
و داعش و جنگ نیابتى را در دل منطقه راه اندازى کردند 
و کســانى که به دنبال امنیت رژیم صهیونیستى بودند را 
شکست داد و امروز شاهد هستیم که جبهه مقاومت قدرت 

بازدارندگى بیشتر از هرروز دارد.
ســردار مجتبى فدا بااشــاره به افزایش قدرت مقاومت 
فلسطین در جنگ هاى اخیر توسط سردار سلیمانى تصریح 
کرد: زمانى مى دیدیم که مردم فلسطین و حزب ا... لبنان 

درمقابل سالح هاى پیشرفته رژیم صهیونیستى چیزى 
جز سنگ نداشتند اما امروز مى بینیم که توانمندى آن ها 
در جنگ هاى مختلف چنان ظرفتیتى ســاخته که رژیم 
صهیونیســتى توان مقابله با جبهه مقاومــت را ندارد و 
همچنین داعشــى که همه امکانات را دراختیار داشت و 
به نام اسالم درصدد ضربه زدن به اسالم بود توسط جبهه 
مقاومت، با فرماندهى سردار سلیمانى، حمایت جمهورى 
اســالمى ایران و الگوگیرى نیروهاى مقاومت از روش 

دفاع مردم در 8سال دفاع مقدس ازبین رفت.
وى افزود: این ها نشان دهنده حرکت مخلصانه و عمل براى 
خداى سردار بود و توانســت ظرفیت هاى مختلف جبهه 
اسالم اعم از فاطمیون و زینبیون و امثالهم را دورهم جمع 
کند و امروز نداى استکبارستیزى و خروج استکبار جهانى 
از منطقه ثمره تالش، جدیت و مجاهدت شهداى مقاومت 
است که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد خروج منفعالنه و 

زبونانه رژیم صهیونیستى از منطقه باشیم./4132

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوى فرمانده 
کل ارتش جمهورى اســالمى در گفتگویى 
تفصیلى به تحلیل شــخصیت شهید سردار 
سپهبد قاسم سلیمانى پرداخت که بخش هایى 

از آن را مى خوانید.

یکى از موضوعاتى که درباره عملکرد 
سردار سلیمانى در دوران فرماندهى 
نیروى قدس مطرح مى شود، این بود 
که اهمیت و عمق استراتژیک ایران 
بیشتر شــد و اگر زمانى در مرزهاى 
خودمان مى جنگیدیم اما االن دور از 
مرزها این کار را مى کنیم و یک اقدام 
عاقالنه در نیروهاى مسلح این است 
که تهدید را دور کنند.  نقش ایشان را 

در این مسئله چطور مى بینید؟
اینکه شما فرمودید، یک بخشى از نقش سردار سلیمانى 
در منطقه است. شهید ســلیمانى با یک درك درست و 
عمیق از اهداف انقالب اسالمى و تدابیر فرمانده معظم 
کل قوا، میدان اقدام را روبه روى خودش مى دید و براى 
عمل در این میدان اقدام، طراحى کرد و وارد صحنه شد و 
طرح ها را عملیاتى کرد. سردار سلیمانى یک بذرى را در 
منطقه کاشت و همه انسان هایى که از ظلم نظام سلطه 
و شرارت رژیم صهیونیستى به تنگ آمده بودند دور یک 
پرچم جمع کرد، بدون آنکه آنها را به ارتش یک کشــور 
وابسته کند و پرچمدارى را هم به دست خودشان داد. او این 
بذر را در منطقه پاشید و آبیارى کرد و امروز آن بذر به یک 
درخت تنومند تبدیل شده که حاصل  آن قطعا فروپاشى 
نظام ســلطه و اضمحالل رژیم صهیونیســتى خواهد 
بود. شکست هاى ســنگین راهبردى که نظام سلطه به 
سرکردگى آمریکا از عملکرد سردار سلیمانى خورده، موید 
این ادعاست که ایشان یک تغییر راهبردى بر کل منطقه 

صورت دادند که بعدها آثار آن معلوم مى شود.
یکى از اهداف داعش تهدید امنیت و 
تمامیت ارضى جمهورى اسالمى بود 
و حتى به نزدیک مرزهاى ما هم آمدند. 
شما بعنوان یک فرد نظامى باتجربه، 
چقدر این پدیــده را براى جمهورى 
اسالمى و منطقه خطرناك مى دانید؟

در این ماجرا -اگرچه شــروعش از ســوریه و عراق بود، 

اما- مثل بسیارى از توطئه ها، هدفشان ایران و ایرانى بود. 
فارغ از مسائل راهبردى که جنبه هاى سیاسى، اعتقادى و 
نظامى داشت، این عاقالنه ترین و دقیق ترین کار بود که 
این پدیده در نقطه شروع خود سرکوب شود تا به مرزهاى 
ما نزدیک نشــوند. البته یکى دوبار تا حدود بیست سى 
کیلومترى مرزهاى ما نزدیک شدند اما با شدت برخورد شد 
و دور شدند اما کار دقیق، درست و عاقالنه این بود که در 
دورترین نقطه با  آنها درگیر شویم. سردار سلیمانى ضمن 
نجات مردم عراق و ملت سوریه از شر داعش، شّر این خطر 
را از سر مردم ایران کم کرد. اگر آنها پایشان را به کشور ما 
مى گذاشتند، وحشى گرى هایشان به مراتب بیشتر از آنى 

بود که در کشورهاى دیگر انجام دادند.
این سوال مهمى اســت که ایشان 
چطور عرصه را مدیریــت کرد و در 
جبهه مقاومت از کشورهاى مختلف، 
آدم ها را دور هم جمــع کرد؟ چراکه 

این کار نیازمند شناخت فرهنگ هاى 
مختلف است.

این نمونه فقط از ایران و دانشگاه دفاع مقدس برمى آید. ما 
شخصیت هاى بزرگ نظامى و سیاسى در طول تاریخ داریم 
که خیلى هایشــان قابل احترام هم بودند و ملت  هایشان 
هم به آنهــا افتخار مى کنند، اما کســى که مجموع این 
خصوصیات را داشته باشد کمتر سراغ داریم. یک فردى 
که با آن اشراف راهبردى و اشــراف اطالعاتى  دقیق و 
با آن نیرویى که در دســت دارد، این قدرت عظیم را در 
دست داشته باشــد که مى تواند معادالت یک منطقه  و 
بلکه بعضى معادالت فرامنطقه اى را جابجا کند، اما بعد 
شــما مى بینید این آدم در مقابل یک بچه شهید آن طور 
متواضع و خاکى و پایین مى آید که به راحتى آن بچه دو 
یا سه ســاله با او ارتباط بر قرار مى کند. جاذبه در حداکثر 
ممکن و دافعه در حداقل الزم؛ شــما این را در شخصیت 
شهید ســلیمانى مى دیدید. درمباحث سیاسى که بعضى 

وقت ها پیش مى آمد واقعا ایشان یک آدم فراملى بود. با 
عالى ترین مقامات کشورهایى که براى خودشان در نظام 
بین الملل داراى جایگاهى هســتند نیز به راحتى ارتباط 
برقرار مى کــرد و به همین ترتیب با یک رزمنده حشــد 
شــعبى و یک نیروى داوطلب مردمى در سوریه و یا یک 
جهادگرى که در خوزستان به سیل زده ها کمک مى کرد. 
شرح صدر فوق العاده اى داشت. یک کار بزرگ در این  حد 
که او مسئولیتش را داشت، با محدودیت ها و مالحظات و 
چالش هاى زیادى همراه است، موافق و مخالف زیاد دارد، 
انواع و اقسام ایده ها مطرح مى شود. وقتى شما در طول دو 
روز سه بار بین چند کشور رفت و آمد کنید و در این میان 
کارهاى پر چالش میدانى و جلسات متعدد با سیاسیون و 
جلسات کارشناسى داشته باشید، معلوم است که باالخره 
بى خوابى و گرسنگى و فشار هاى عصبى روى آدم تاثیر 
مى گذارد اما آنچه که از او مى دیدیم و در کالم و تدبیرش، 

آن خستگى هرگز دریافت نمى شد.

 از ارتش جمهورى اســالمى ایران 
هم رزمندگانى داشــتیم کــه در آن 
عرصه رفتند و حضور داشتند و بعضاً 
به شهادت رسیدند؛ چیزى که ممکن 
است براى افکار عمومى جدید باشد. 
بفرمایید این موضوع  از کجا شــکل 
گرفت و چطور شــد که در این زمینه 

ارتش و سپاه به یکدیگر رسیدند؟
اگر کس دیگرى به غیر از شهید سلیمانى بود شاید این 
ارتباط به  این صورت شکل نمى گرفت.اوًال اینکه ما به 
صورت علنى نیرو بفرســتیم را خیلى ها شاید به صالح 
نمى دانســتند. به خاطر دارم یکبار یک لیست 17 نفره 
نوشتم و به حاج قاسم دادم. گفتم این 17 نفر کسانى هستند 
که در کردستان، در شرق کشور، در درگیرى با طالبان و 
در درگیرى با منافقین و در جنگ تحمیلى حضور داشتند. 
آدم هاى بسیار با تجربه اى هســتند و مى توانند در حوزه 
مدیریت، فرماندهى و مشاوره مثمرثمر باشند. آن موقع 
ظهور داعش یک پدیده جدید و ناشناخته اى بود و مقابله 
با آنها مثل هیچکدام از جنگ هاى گذشته نبود. لیست را 
از من گرفت و یک نگاهى کــرد و گفت باید رویش فکر 
کنیم. آن موقع مقام رسمى که در این ماجرا مذاکره کند، 
فرمانده سابق ارتش بودند و من دوستانه با شهید سلیمانى 
در این مورد صحبت کرده بودم. مدتى گذشــت و بعد از 
این یک مدت، اولین همکارى ها شکل گرفت البته نه به 
عنوان اینکه ما آنجا برویم و کار عملیاتى انجام دهیم، بلکه 
برویم و ضمن مشاوره از آن صحنه تجربیاتى بیاندوزیم. 
گروه کوچکى به آنجا رفتند و برگشتند و بعد گروه دیگرى 
رفتند و برگشتند و بعد از اینکه آمدند و گزارش ها را آوردند، 
این شد مقدمه اینکه پس ما مى توانیم کمک کنیم و خیلى 
هم مى توانیم کمک کنیم. بعد از آن، براى اینکه نیروها به 
چه شکل اعزام شوند، مذاکراتى کردیم و کار شروع شد 
و تعدادى از عناصر داوطلب نیــروى زمینى ارتش براى 
کمک در حوزه هاى مختلف وارد شــدند. عالوه بر این، 
وقتى داعشى ها داشتند به مرزهاى ما نزدیک مى شدند، 
سردار سلیمانى به این نتیجه رسیده بود که جنگنده هاى 
ارتش باید وارد شوند و کار کار اینهاست که قضیه را فیصله 
دهند. این که یک کسى با این  روحیه، ارتش را هم شریک 
کند، یکى از نقاط عطف بود که از شهید سلیمانى برمى آمد 
و براى ارتش هم تجربه بسیار بزرگى بود که توان و نقش 

ما را در این ماجرا روشن کرد./4133

یکى از رزمنده ها و فعاالن رســانه اى لشکر فاطمیون، 
روایتى از زمان و نحوه اطالع از شهادت سردار سلیمانى 

را در صفحه اجتماعى خود نوشته است که مى خوانید.
زمستان سال 98 شروع شده. پایتخت سوریه سردتر از 
هر سال دیگر است، حتى ســه پتو هم نمى تواند خواب 

گرمى به شما هدیه کند.
پنجشــنبه 12 دیماه ســال 98...ماموریتى براى شهر 
حلب دارم. سریع آماده مى شوم و با اولین خودرو راهى 
مى شوم. ساعتى از ظهر گذشته، سیدحسین (راننده) در 
اولین ایست و بازرسى توقف مى کند، از ارتشى ها اجازه 
مى گیریم و در اتاق شان نماز مى خوانیم... دوباره به راه 
مى زنیم و قبــل از غروب به مقر بچه هــاى فاطمى در 

حلب مى رسیم.
همه چیز آرام اســت... شــام را مهمان رفقا هســتیم 
(بادمجان و سیب زمینى) شــب جمعه است. یاد شهدا 
وســط مى آید، کمى خاطره بازى مى کنیم، خسته راه 

هستیم و زودتر مى خوابیم تا صبح دنبال کارها برویم.
با فریادهاى فرمانــده از تخت جدا مى شــویم: «بلند 

شــید، یاال... همه بیرون....» باعجله لباس مى پوشیم، 
همزمــان که بندهــاى پوتین را مى بنــدم نیم نگاهى 
به ســاعت مى انــدازم... 3 صبــح روز جمعه اســت. 

(سیزدهم دى ماه)
رزمنده ها همیشه آماده باش هســتند. سریع پتویى به 
دوش مى گیریم و از مقرها خارج مى شــویم. وضعیت 
آماده باش صددرصد اعالم شده...از هیچ چیز خبر نداریم، 
مثل اینکه شب نمى خواست صبح شود، باالخره هرطور 

بود آفتاب صبح جمعه باال آمد.
حبیب با عجله از تپه  اینترنت (تنها نقطه دسترســى به 
نت) پایین مى دوید. کنارم رســید. نفس نفس مى زد و 
بریده بریده سخن مى گفت «حاجى... حاجى رو زدن....» 
چند دقیقه بعد روى تپه رســیدم. بچه ها هرکدام یک 

گوشه سر در گریبان فرو برده بودند.
آنچه باورمان نمى شــد اتفاق افتاده بــود. حاجى که تا 
دیروز با فاطمیون در دمشــق بود، امروز آسمانى شده 
بود... حس یتیمى بود و بغض هاى فروخفته و قلب هاى 

شکسته.

تحویل 4000 برگ سند 
به دادستانى

سردار محمد حجازى، جانشین فرمانده    فارس|
سپاه قدس در خصوص اقدامات انجام شده از سوى این 
مجموعه براى پیگیرى پرونده ترور شـهید سـلیمانى، 
اظهار کرد: بعد از جمع آورى اسـناد و مدارك، سـه تیم 
تخصصى در عراق و سـوریه و لبنان بـراى تحقیقات و 
بررسى هاى اولیه تشکیل شـد. با پیگیرى هاى صورت 
گرفته، چهار هزار برگ مدرك و سند درباره ترور و عوامل 
آن تحویل دادستانى شد و در عراق نیز 34 برنامه اجرایى 
تصویب شـد که با این اقدامات و پیگیرى ها، پرونده در 

عراق در آستانه صدور قرار است.

اولین کسى که 
خطر را احساس کرد

  انتخاب| وبـگاه لبنانـى «العهـد» به مناسـبت 
اولین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانى و ابومهدى 
المهندس گفت وگویى با سردار رمضان شریف سخنگوى 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى ایران انجام داد. وى گفته 
است: اولین کسـى که خطر در سـوریه را احساس کرد 
سردار سـلیمانى بود. ورود شهید سـلیمانى و همرزمان 
وى به میدان در کنار ملت، ارتش و دولت سوریه و ملت 
و مرجعیت عراق بعالوه حزب ا... لبنان منجر به شکست 

این پروژه خصمانه آمریکایى ها و صهیونیست ها شد. 

اهمیت تولید فیلم 
درباره سردار دل  ها 

  سینماپرس| جهانبخـش سـلطانى، بازیگر 
اصفهانى سینما و تلویزیون گفت: شهید سلیمانى فقط 
متعلق به ایران اسالمى نبود؛ این شـهید بزرگوار و این 
پهلوان رشید طرفدارانى جهانى دارد، این شهید کسى بود 
که لرزه بر پیکره استکبار جهانى و آمریکایى هاى ملعون 
انداخته بود و بى شک تولید فیلم در خصوص سردار دل ها 

تودهانى محکمى به استکبار جهانى خواهد زد.

آلبوم سرود «سرباز» 
منتشر شد

  ایسنا| دفتـر موسـیقى و سـرود صدا و سـیما 
همزمان با اولین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانى، 
آلبوم سرود «سرباز» را منتشر کرد. در این آلبوم، 9 قطعه 
سرود در وصف رشادت ها، ایثار و فداکارى و مظلومیت 
شهادت سردار رشید ایران و اسالم قرار داده شده است. 
در این آلبوم سـرود، قطعه اى به فارسـى، بلوچى، لرى، 
آذرى، مازنى و عربى دیده مى شود که در آن فداکارى ها 
و رشادت هاى سردار سلیمانى در نبرد با دشمنان ایران و 

اسالم یاداورى مى شود. 

خارجى ها از عراق بروند
  ایرنا | هادى العامرى رئیس ائتالف الفتح عراق 
در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهید سردار 
سپهبد حاج قاسم سلیمانى فرمانده شهید سپاه قدس و 
ابومهدى المهندس معاون سازمان الحشد الشعبى عراق 
در منطقه «آمرلى» در استان صالح الدین عراق، با تاکید 
بر لزوم زنده نگه داشـتن یـاد و خاطره ایـن فرماندهان 
شهید تاکید کرد که یکى از مهمترین وظایف ما، تحقیق 
حاکمیت کامل ملى عراق و اخراج همه نیروهاى بیگانه 

از خاك کشور است.

شهید سلیمانى را نتوانستند 
مصادره کنند 

رئیس دانشگاه علوم    خبرگزارى دانشجو |
پزشکى شهید بهشتى گفت: شهید سلیمانى به گونه اى 
رفتار کرد که هیچ گروه سیاسـى نتوانست وى را به نفع 
خودش مصادره کند. زالى گفت: یک خصایص ویژه در 
وجود سـردار متجلى بود که جایگاه ویژه معنوى را پیدا 
کرد. شـجاعت، بى باکى، دالورى و دلیرى ایشان بود، 
چه در زمان دفاع مقدس، چه زمانـى که براى رفع فتنه 
در سیستان و بلوچسـتان و چه زمانى که در سپاه قدس 
بودند در همه ماموریت ها عنصر مشترك شجاعت مثال 

زدنى وى بود.

خبر

سخنگوى ستاد ســالگرد مردمى شهید سردار سلیمانى 
گفت: با تکمیل مســتندات قضایى در داخل و خارج از 
کشور، کیفرخواست پرونده ترور سردار قاسم سلیمانى 
با 48 آمر و عامالن این اقدام تروریســتى آماده شــده 

است.
 حســین امیر عبدالهیان افزود: امروز مشــخص شده 
فرماندهى و لیدر این عملیات تروریستى در کدام کشور 
بوده و کدام کشورها در اطالع رسانى جزییات ورود سردار 
به فرودگاه بغداد نقش داشتند و اطالعات مورد نیاز براى 
انجام عملیات تروریستى شهادت ایشــان را در اختیار 

امریکایى ها قرار داده اند.

سخنگوى ستاد ســالگرد مردمى شهید سردار سلیمانى 
توضیح داد که پرونده شهادت ســردار سلیمانى کامًال 
تکمیل شده و حتى آمران و عامالن این اقدام تروریستى 

امریکایى ها در این پرونده، کامًال شناسایى شده است.
دستیار ویژه رییس مجلس در اموربین الملل تاکید کرد: 
در طول یک سال گذشته قوه قضاییه در داخل و خارج از 
کشور در حال جمع آورى مستندات این ترور بود و حتى 
با تشــکیل کمیته قضایى در عراق و مذاکره با مقامات 
عراقى، مشخص شده که اطالعات سفر سردار سلیمانى 
از دمشق به بیروت و از آنجا به بغداد را چه کسانى در اختیار 

امریکایى هاى تروریست قرار داده اند./4131

رئیس ســتاد کل نیرو هاى مســلح در پیامى به مناسبت 
ســالروز شــهادت حاج قاسم ســلیمانى نوشــته است:
 13 دى ماه 98  یکى از فرزندان دلســوز امت اســالمى و 
پاك باخته مکتب والیت، دالورمردى کــه در راه دفاع از 
آرمان هــاى بنیانگذار انقالب اســالمى و خلف صالحش 
حضرت امام خامنه اى (مدظله العالى) لحظه اى لباس خدمت 
و جهاد فى سبیل ا... را از تن بیرون نکرد و براى امنیت ملت ها 
به ویژه امت مسلمان، تشکیالت خشن ترین تروریست هاى 
تکفیرى دست پرورده آمریکا و اذنابش با عنوان «داعش» را 
مضمحل نمود، به دست شقى ترین دشمن مسلمانان جهان 
و نظام جمهورى اســالمى ایران، یعنى دولت استکبارى و 

تروریست آمریکا در اقدامى ناجوانمردانه به شهادت رسید. 
سردار سرلشکر محمد باقرى در این پیام آورده است: شهید 
سلیمانى قهرمان ملى و اســالمى و فرمانده بزرگ جبهه 
مقاومت بود که توانســت با نزدیک کــردن دل هاى امت 
اسالمى و انسجام آن ها ذیل یک فرماندهى و مکتب واحد، 
جبهه مقاومت علیه استکبار و زائده ناپاك آن، یعنى رژیم 
کودك کش صهیونیستى را اســتحکام بخشیده و هیمنه 
پوشالى آمریکا را در هم بشکند. وى  اضافه کرده: راهى که 
سردار سلیمانى آغاز کرده و مکتبى که او به پیروى از اسالم 
عزیز، در منطقه بنا نهاده، بسیار مستحکم تر از آنست که با 

یک اقدام سبعانه متزلزل شود.

راه سردار سلیمانى 
تزلزل ناپذیر است

به همه جزئیات ترور 
سردار سلیمانى رسیده ایم

فرمانده کل ارتش از نقش شهید حاج قاسم سلیمانى در وارد کردن ارتش به مبارزه با داعش مى گوید

شهید سلیمانى ارتش وسپاه را به هم رساند

درخواست حاج قاسم 
حس یتیمى بود و بغض هاى فروخفته... از فرزند شهید اصفهانى  مدافع حرم 

سردار سلیمانى توان نیروهاى مقاومت را افزایش داد
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آگهى مناقصه (نوبت دوم)

 شهردار نجف آباد- محمد مغزى نجف آبادى

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/3666 مورخ 98/11/28 نسبت به واگذارى عملیات مستمر جمع 
آورى و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهردارى مناطق چهار و پنج نجف آباد به صورت جداگانه و حسب 

جدول زیر به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید.

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى صالحیت انجام کار بوده و این صالحیت به تأیید اداره کار و امور اجتماعى 
رسیده باشد. همچنین داشتن توانایى و امکانات انجام کار بنا به تشخیص کارشناسان مربوطه شهردارى و ارائه حسن سوابق 

کارى الزامى مى باشد.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با 
همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/10/22 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد 

مراجعه نمایند.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار 

مى باشد.
م الف : 1066606 

چاپ دوم  

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصهمبلغ برآورد سالیانهشرح مناقصه
جمع آورى و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و 

2/360/000/000 ریال47/056/200/000 ریالروب معابر محدوده شهردارى منطقه چهار

جمع آورى و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و 
2/320/000/000 ریال46/350/000/000 ریالروب معابر محدوده شهردارى منطقه پنج

تجدید آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

م الف: 1068407اردشیر عسگرى- شهردار نایین

نوبت دوم  
شهردارى نایین باستناد بودجه مصوب سال 1399 و مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نایین به شــماره 6632 مورخ 1399/06/05 در نظر دارد عملیات طرح بازآفرینى و بهسازى 
بدنه محور پادرخت محله محمدیه شهر نایین را از طریق مناقصه با اعتبارى بالغ بر 8/157/053/700 (هشــت میلیارد و یکصد و پنجاه و هفت میلیون و پنجاه و سه هزار و هفتصد) 
ریال طبق مفاد شرایط عمومى پیمان، نقشه و مشخصات فنى موجود در شهردارى و براساس فهرست بهاء مرمت بناهاى تاریخى سال 1399 و تحت نظارت شهردارى و بدون تعدیل و 

مابه التفاوت به پیمانکار واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید:
1- داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل پایه 5 رشته ابنیه (ساختمان) از سازمان برنامه و بودجه

2- رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتى و شهرداریها مصوب دى ماه 1337
3- پیشنهاد دهندگان باید جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از محدوده خدماتى موضوع قرارداد و دریافت اسناد مناقصه پروژه (نقشه و مشخصات فنى) تا آخر وقت ادارى روز 
دوشنبه مورخ 1399/10/15 به شــهردارى نایین مراجعه و پس از واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 0105850677001 شهردارى نزد بانک ملى شعبه نایین، نسبت به خرید 

اسناد مناقصه اقدام نمایند.
4- پیشنهاد دهندگان باید 5 درصد از کل اعتبار معادل 408/000/000 (چهارصد و هشت میلیون) ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکى (مدت اعتبار 
از تاریخ تحویل اسناد کمتر از سه ماه نباشد) و یا وجه نقد به حساب شماره 0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى نایین واریز و مدارك مربوطه را به همراه اسناد مناقصه (مهر و 
امضا شده)، حداکثر تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1399/10/25 در یک پاکت شامل سه پاکت به صورت الك و مهر شده در قبال اخذ رسید به واحد حراست شهردارى تسلیم 

و رسید دریافت دارند.
5- پیشنهادات رسیده در ساعت 15 روز پنج شنبه مورخ 1399/10/25 با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالى معامالت شهردارى که در محل شهردارى تشکیل مى گردد باز و قرائت 

خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنان با هماهنگى قبلى در کمیسیون مناقصه بالمانع است.
6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى مناقصه رســیده مبهم و یا مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
7- سپرده برندگان (نفر) اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد 
اقدام ننماید در این صورت سپرده نفر اول به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد چنانچه نیز نفر دوم حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او به نفع شهردارى ضبط 

با نفر سوم و قرارداد منعقد خواهد شد.
8- برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد باید معادل 10٪ کل پیمان را به عنوان ضمانت نامه بانکى و یا سپرده نقدى به حساب شماره 0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى شعبه 

نایین واریز و رسید آن را به شهردارى تسلیم نماید.
9- هزینه آگهى و کسورات قانونى نظیر بیمه، مالیات و عوارض مربوطه به عهده برنده مناقصه مى باشد و از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد.

10- کارفرما مى تواند حداکثر 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ پیمان اضافه و یا کسر نماید.
11- انجام مناقصه بر اساس آئین نامه مالى شهرداریها مصوب دوازدهم تیر ماه 1364 و اصالحیه هاى بعدى انجام مى گیرد. شرایط و ضوابط ذکر شده در قرارداد که بین طرفین منعقد 

خواهد شد مالك عمل طرفین خواهد بود. 

در سى و چهارمین هفته طرح پویش الف – ب – ایران با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو انجام شد

بهره بردارى از 9 پروژه برق منطقه اى اصفهان با اعتبار بالغ بر 800 میلیارد تومان

در هفته سى و چهارم طرح پویش الف – ب – ایران بهره بردارى 
از 25 پروژه  مهــم صنعت آب و بــرق در قالــب 14 طرح در 
اســتان هاى آذربایجان غربى، اصفهان، مازنــدران و اردبیل با 
حضور دکتر حسن روحانى رئیس جمهور و دکتررضا اردکانیان 

وزیر نیرو از طریق ویدیو کنفرانس آغاز شد.
در سى و چهارمین هفته طرح پویش الف – ب – ایران و با حضور 
مهندس همایون حائرى معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژى، 
استاندار اصفهان و جمعى از مســئولین محلى در پست400به 
63 کیلوولت هسنیجه، همزمان با بهره بردارى از چندین طرح 
صنعت آب و برق در سراســر کشــور، 9 پروژه برق منطقه اى 
اصفهان با اعتبارى بالغ بر800 میلیــارد تومان به بهره بردارى 

رسید.
بنابراین گزارش، 9پروژه صنعت برق شــامل پروژه هاى برق 
منطقه اى شامل ایستگاه 400به 63کیلوولت هسنیجه، ایستگاه 

230به 63کیلوولت لنجان، نیروگاه مقیاس کوچک 10مگاواتى 
سبز سپاهان، ایستگاه سیار 63به 20کیلوولت گز، ایستگاه سیار 
63کیلوولت شهرك بزرگ صنعتى اصفهان، بخشى از اتصاالت 
فوق توزیع  ایســتگاه  230کیلوولت کهندژ، بخشى از اتصاالت 
فوق توزیع ایســتگاه  230 لنجان، بخشــى از اتصاالت انتقال 
ایســتگاه 230 لنجان و اتصال انتقال ایســتگاه 400 کیلوولت 

هسنیجه است که امروز بهره بردارى از آن آغاز شد.
این گزارش حاکى است ایستگاه 400به 63کیلوولت هسنیجه 
با اعتبارى معادل 320 میلیارد تومان در زمینى به مســاحت 19 
هکتار با دو قسمت 400 و 63 کیلوولت ،یکى از پروژه هاى مهم 
و زیربنایى صنعت برق اصفهان اســت که امروز بهره بردارى از 

آن آغاز مى شود.
پســت مذکور یکى از 5 پستى اســت که با اعتبار بانک توسعه 
اسالمى و با هدف افزایش پایدارى شــبکه سراسرى ،کاهش 

افت ولتاژ مصارف صنعتى ، تامیــن دیماند مصرفى متقاضیان 
ومشترکین مناطق شــمال اصفهان و افزایش قابلیت اطمینان 
برق رســانى به مشــترکین و تغذیه ایســتگاه هاي 63 به 20 
کیلوولت مورچه خورت 1، شهرك بزرگ صنعتی 1 و2 ، هسنیجه 
،علویجه،آزادگان ،ســیمان ســاروج و نورد لوله کاویان احداث 
گردیده  و برق ایســتگاه مذکور از ورود و خــروج خطوط  400 
کیلوولت نیروگاه شهید منتظرى-پست 400 کیلوولت گلپایگان 

تامین میگردد.
ایســتگاه 230به 63کیلوولت لنجان نیز یکى دیگر از 5 پست 
انتقال نیروى برق اســت که با اعتبار بانک توســعه اسالمى به 
ظرفیت 320 مگاولت آمپر با اعتبارى معادل 280 میلیارد تومان و 
در زمینى به مساحت 6,25 هکتار در غرب اصفهان ودر مجاورت 

شهرك صنعتى فوالدقرارگرفته است.
عملیات اجرایى این پســت با دو ترانســفورماتور 160 مگاولت 

آمپرى ،17 فیدر خــط63 کیلوولــت و 2 فیدر230کیلوولت از 
اسفندماه سال 93 شروع گردیده که بهره بردارى از آن آغاز شد.

همچنین نیروگاه مقیاس کوچک سبز سپاهان از دیگر پروژه هاى 
افتتاحى برق منطقه اى اصفهان در این مراسم بود. این نیروگاه، 
دهمین نیروگاه مقیاس کوچک تحت پوشــش شــرکت برق 
منطقه اى اصفهان به ظرفیت10مگاوات است که توسط بخش 
خصوصى و با حمایت مجرى طــرح نیروگاه هاى تجدیدپذیر و 
تولید پراکنده این شرکت است که با اعتبارى معادل 112 میلیارد 

تومان مورد بهره بردارى قرارگرفت.
ســایر پروژه هاى برق منطقه اى اصفهان هم شامل: بخشى از 
اتصاالت فوق توزیع  ایســتگاه  230کیلوولت کهندژ ،بخشى از 
اتصاالت فوق توزیع ایستگاه  230 لنجان، بخشى از اتصاالت 
انتقال ایستگاه 230 کیلوولت لنجان و اتصال انتقال ایستگاه 400 

کیلوولت هسنیجه  مى باشد.

بسیار خوشحالم که در این مراسم افتتاح، سد بسیار مهمى در شمالغرب کشور 
افتتاح شد که این سد مى تواند یک دریاچه سرنوشت ساز براى زندگى مردم را 
احیا کند و خوشحالم که خداوند توفیق داد به یکى از آرزوهاى مان رسیدیم و 
آن احیاى دریاچه ارومیه بود. ان شاءا... به زودى به روز جشن احیاى دریاچه 

ارومیه مى رسیم.
روزى که دولت کار خود را آغاز کرد 144 سد در کشور داشتیم. ان شاءا...  اگر 
خدا توفیق داد روزى که مى خواهیم از این دولت خداحافظى کنیم 201 سد 
به یادگار مى گذاریم. یعنى از 144 به 201 سد مى رسیم. 57 سد ان شاءا... در 
مجموع این هشت سال به افتتاح مى رسد که البته امروز چهل و هشتمین سد 

افتتاح شد و باید بقیه آن را هم تا پایان دولت ادامه دهیم.
در زمینه شبکه آبیارى، دولت در طول این هشت سال 333 هزار هکتار شبکه 
ایجاد کرد. البته شــبکه مرحله یک و دویى که مال وزارت نیرو و از شبکه 
آبیارى و زهکشى که یک رقم بسیار بزرگ در تاریخ ایران است. در تصفیه 
خانه آب شهرى در این دولت تقریباً به اندازه سدها که آنجا 57 سد ان شاءا... 
به افتتاح مى رســانیم، اینجا 56 تصفیه خانه شهرى تا پایان دولت به افتتاح 
مى رسد. 101 تصفیه خانه فاضالب تا پایان دولت به ثمر مى نشیند و به حمدا... 
مى بینیم که یک حرکت بســیار خوبى براى زندگى مردم در آب و برق که 
زیربناست، انجام شده است. آب و برق هم براى زندگى اصل است و هم براى 
زیربنا مهم است. براى توسعه، صنعت، کشاورزى و خودکفایى و براى اینکه 
ملتى امنیت کامل داشته باشــد در زندگى خود بسیار مهم است. به حمدا... 

در این راستا و در این مسیر قدم هاى بسیار مهم و خوبى برداشته شده است.

متن سخنان حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانى در مراسم بهره بردارى از
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