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علت زنگ زدن گوش ها اصفهان عارى از آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان استترانه علیدوستى باز هم به جشنواره نیامدواردات کفش دست دوم از عراق و افغانستان! با احترام به آقا یحیى باید مى بردیم! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چشم ها خبر 
از یک بیمارى 

ترسناك مى دهند

«آب امید»  براى 163هزار مشترك اصفهانى
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کروناى جدید 
چگونه وارد ایران شد؟

مسمومیت 200 نفر
 با مونواکسیدکربن

زمان پرداخت 
سود سهام عدالت 
نامشخص است

5
خاموشى 

هزاران المپ در 
معابر شهر اصفهان

چشم ها گاهى مى تواند خبر از برخى بیمارى ها 
دهد مثًال چشم ها مى تواند عالئم اولیه ابتال به 

آلزایمر را نشان دهد. 
محققان توانستند با استفاده از روش تصویربردارى 

به شناسایى تغییرات در بافت شبکیه چشم...

سخنگوى شرکت توزیع نیروى برق شهرستان 
اصفهان گفــت: در صورتى که شــهروندان در 
مصرف برق و گاز صرفه جویــى الزم را نکنند 
این شرکت ناگزیر به اعمال مدیریت مصرف در 

بخش خانگى خواهد بود.
محمد على اکبرى با اشــاره به افزایش مصرف 
گاز با توجه به شدت سرما در کشور افزود: تأمین 
سوخت گاز براى نیروگاه هاى برق در تمام کشور 
با محدودیت مواجه شده و براى رفع این مشکل 

4در...

زیر دکورسازى طالفروشى هاى بازار هنر...زیر دکورسازى طالفروشى هاى بازار هنر...
تراشیدن دیوارها توسط کسبه، باعث تضعیف جرز بازار تراشیدن دیوارها توسط کسبه، باعث تضعیف جرز بازار 400400 ساله اصفهان شده است ساله اصفهان شده است
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مى گوید به مشترکان خانگى کم مصرف، تخفیفات گسترده آب بها تعلق مى گیرد 

«خائن کشى»، سعید پیردوست 
را به مهران مدیرى رساند

بعد از سال ها؛

اول سپاهان بعد استقالل
امید نورافکن مدافع سپاهان در مورد  تساوى این تیم برابر پرسپولیس 

گفت که آنها موقعیت هاى بیشترى نسبت به حریف داشته اند.
نورافکن در مورد دیدار سپاهان و پرسپولیس گفت: فکر مى کنم 
اگر در مورد بازى بخواهم بگویم، ســه تا چهار موقعیت صد در 

صد گلزنى داشتیم و البته پرســپولیس نیز یک موقعیت داشت که 
پیام نیازمند آن را مهار کرد و جا دارد از او تشکر کنم. تیم ما براى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در راستاى هشدار مدیریت مصرف برق 
از جانب وزارت نیرو صورت گرفت

مصرف
 بى سابقه گاز 

در بخش خانگى 
اصفهان

تمدید محدودیت تردد شبانه در 10 شهر اصفهان
مصوبه جدید ستاد استانى مقابله با کرونا؛
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یحیىیحیى
 به هدفش رسید به هدفش رسید

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهانروابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

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

پیشنهاد دهندگان میتوانند اســناد مزایده را به شرح فوق از طریق ســایتهاى زیر دریافت و حداکثر  تا پایان وقت ادارى 
( ساعت 15:30) روز   دوشــنبه مورخ  1399/10/29  به آدرس: اصفهان چهارباغ عباســى- خیابان عباس آباد - ساختمان 
شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف  - دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر 

در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
http://tender.tavanir.org.ir   سایت  اینترنتی معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir   سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir  سایت  اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت بازدید از کاالها از تاریخ 1399/10/18 تا تاریخ 1399/10/27 همه روزه به غیرازایام 
تعطیل ازساعت 8 صبح لغایت 15 به آدرس مندرج درماده 2 اسناد مزایده (محل استقرارکاال) مراجعه نمایند. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32240691-031  امور تدارکات- آقاى برکت  تماس حاصل فرمائید.
* مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده در اسناد درج شده است0

به پیشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل شود مطلقًا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان تغییر و اصالح دراسناد مزایده را تا 72 ســاعت قبل از بازگشائى پاکات براى 
خودمحفوظ مى دارد

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

پیشنهاد دهنده مى باشد.
سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد.

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

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

شماره شماره سامانه
ساعت مقدارواحدموضوع استعالمداخلى

برگزاري
مبلغ تضمین 

(ریال)

10990012110000079991007
انواع سیم مسى اسقاط 

کیلو گرم
50/000

مطابق اسناد 10:00
مزایده

50/000انواع کابل مسى اسقاط
350انواع شمش مسى اسقاط

تاریخ برگزارى مزایدهآخرین مهلت ارسال پاکاتمهلت دریافت اسنادتاریخ توزیع دفترچه
1399/10/181399/10/221399/10/291399/10/30
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رئیس جمهور درباره حادثه هواپیمــاى اوکراینى گفت: 
مسببین این حادثه باید در یک دادگاه عادالنه محاکمه 
شوند و دولت بر این موضوع اصرار دارد و قوه قضاییه هم 

حتماً این کار را انجام مى دهد.
حجت االسالم و  المسلمین حسن روحانى در جلسه هیئت 
دولت با اشاره به حادثه ساقط شدن هواپیماى اوکراینى 
خاطرنشــان کرد: 18 دى ماه روز تأسف انگیزى براى ما 
بود. ما همان روز هم گفتیم که مسببین باید در یک دادگاه 
عادالنه محاکمه شوند و امروز هم بر این موضوع اصرار 
داریم که حتماً قوه قضاییه این کار را انجام مى دهد و همه 
عامالن را محاکمه مى کنند. اگر قصور، اشتباه، هماهنگى 

و ناهماهنگى بوده همه زوایاى مسئله باید روشن شود و 
مردم از آن مطلع شوند که چطور بوده است.

روحانى همچنین اظهار کرد: هیئت دولت هم خسارات 
را تصویب کرده تــا پرداخت شــود و در این موضوع 
تابعیــت را هم در نظــر نگرفته و بــراى همه به طور 
مساوى 150 هزار دالر خسارات مدنظر قرار گرفته شده 
که این پول پرداخت خواهد شد. درباره  هواپیما هم با 
اوکراین مذاکره را ادامه مى دهیم. مقصران هم حتمًا در 
دادگاه محاکمه خواهند شد. در این شرایط سخت بود 
اما 30 میلیون دالر در اختیار قرار داده شده تا خسارات 

پرداخت شود.

مژگان صفرى مقدم، مسئول مرکز تماس ذینفعان بازار 
سرمایه 14 دى ماه اعالم کرد، سود سهام عدالت تا پایان 
سال به حساب سهامداران واریز مى شود. اما حاال سید 
محمد جواد فرهانیان، مدیر برنامه ریزى و توسعه شرکت 
ســپرده گذارى مرکزى از نامشخص بودن زمان قطعى 

پرداخت سود سهام عدالت خبر مى دهد.
او در این باره مى گوید: تاکنون زمان مشــخصى براى 
واریز سود سهام عدالت اعالم نشــده است و نمى توان 
زمان دقیقى را براى این موضوع اعالم کرد. به طور حتم 
زمان قطعى براى واریز سود سهام عدالت به سهامداران 

اعالم خواهد شد.

وى درباره واریز سود سهام عدالت مى گوید: براى تسهیل 
واریز سود سهام عدالت، مشــموالن سهام عدالت باید 
هرچه زودتر براى ثبت نام در سجام اقدام کنند، زیرا اولین 

اقدام براى واریز سود ثبت نام در سامانه سجام است.
فرهانیان درباره واریز سود سهام عدالت به حساب وراث 
مى گوید: براى کسى که فوت کرده است اما در گذشته 
سهامدار بوده است، ســود تعلق مى گیرد و سود در نظر 
گرفته شــده بعد از انحصار وراثت و انجام انتقال سهام 
به حســاب وراث پرداخت مى شــود و الزم است احراز 
هویت عالوه بر سامانه هاى قوه قضاییه در سامانه سجام 

انجام شود. 

اصرار بر محاکمه مسببین 
حادثه هواپیماى اوکراینى

زمان پرداخت سود 
سهام عدالت نامشخص است

اجبار، تخلف است
   ایسنا | مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتى 
وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت برگزارى 
امتحانات مــدارس غیردولتــى و گالیه برخى 
خانواده ها مبنى بر اجبار به حضور فرزندشــان در 
مدرســه براى امتحان حضورى اظهار کرد: اجبار 
دانش آموز براى حضور، خالف ضوابط تعیین شده 
و تخلف محسوب مى شود و اولیا مى توانند شکایت 

خود را در منطقه و استان مطرح کنند.

جشنواره اى کم کیفیت؟
   ســینماروزان | دقیقًا 110فیلم متقاضى 
حضور در جشنواره فیلم فجر هستند که نزدیک به 
60 درصد آنها را فیلم اولى هایى دربرمى گیرد که 
برخى از آنها اصًال پروانه ساخت سینمایى ندارند و از 
همین حاال حذفشان از جشنواره قطعى است. بخش 
عمده آثار جشــنواره نه کارگردان شناخته شده اى 
دارند و نه تهیه کننده سرشناســى که این خودش 

هشدارى است بر سطح کیفى جشنواره.

زمان واریز یارانه 
   رکنا | یکصد و نوزدهمین مرحله یارانه نقدى 
دى ماه 99 ســاعت 24 روز شــنبه هفته آینده به 
حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. همچنین 
این ماه هفتمین قسط از اقساط تسهیالت قرض 
الحســنه یک میلیون تومانى مرحله اول به مبلغ 
35 هزار و صد تومان از یارانه نقدى دى ماه کسر 
مى شود. اقساط تســهیالت قرض الحسنه یک 
میلیون تومانى مرحلــه دوم کرونا نیــز از یارانه 

معیشتى ( یارانه بنزین ) کسر خواهد شد.

طالیى به نام نرگس
   بهار |مدیر جهاد کشاورزى شهرستان جویبار 
گفت: پیش بینى مى شود امســال شش میلیون 
شاخه گل نرگس در این شهرستان تولید و درآمد 75 
میلیاردى عاید نرگس کاران شود.غالمرضا سعیدى 
با بیان اینکه شهرســتان جویبار قطب تولید گل 
نرگس در استان است، گفت: این شهرستان را در 
سال هاى اخیر به دیار گل هاى نرگس مى شناسند.

فاجعه آلودگى هوا 
   ایرنا |مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هواى 
تهران گفت: طبق گزارش بانک جهانى در ســال 
2018، تعداد فوتى هاى منتسب به آلودگى هوا در 
ایران ساالنه 12 هزار نفر برآورد مى شود که 4000 
نفر از این تعداد مربوط به تهران است و به عبارتى، 
به طور متوسط در تهران به دلیل آلودگى هوا روزى 

11 مرگ زودرس اتفاق مى افتد.

«خندوانه»، از آخر بهمن
   روزنامــه فرهیختــگان | طــى خبر 
اختصاصى که به ما رسیده، فصل هفتم «خندوانه» 
قرار است از اواخر بهمن ماه امسال روى آنتن شبکه 
نسیم برود. فصلى که قرار است در کنار عروسک 
«جناب خان» و آیتم هاى موفق سرى هاى قبلى، 
در لوکیشن و استودیویى جدید، یک رونمایى از چند 
آیتم دیگر هم داشته باشد که حکم غافلگیرى این 

فصل «خندوانه» را دارد.

حذف سهمیه ها؟
   ایســنا | رئیس سازمان سنجش و آموزش 
کشور مى گوید: در الیحه پیشنهادى سهمیه ها 
که تدوین شــده اســت، صرفًا حفظ چهارگروه 
از سهمیه ها شــامل ســهمیه مناطق، سهمیه 
ایثارگران، ســهمیه اســتعدادهاى درخشان و 
سهمیه منطبق با نیاز مناطق کم برخوردار مدنظر 
بوده و پیشنهاد ما این اســت که سایر سهمیه ها 

حذف شوند.

شوراى پرحاشیه  منحل شد
   مهر |با تأیید شــوراى حل اختالف وزارت کشور، 
انحالل شــوراى پرحاشیه شهر ســارى بعد از کش و
قوس هاى فراوان تأیید شد. تمامى 9 عضو شوراى شهر، 
شهردار و جمعى از مدیران و کارکنان شهردارى سارى 

درپى تخلف مالى در بازداشت به سر مى برند.

بازداشت شهردار مراغه 
   فــارس | شــهردار مراغه در اســتان آذربایجان 
شرقى دستگیر شد. مأموران اداره کل اطالعات استان 
آذربایجان شرقى شــهردار مراغه را به اتهام فساد مالى 
بازداشــت کردند. پرونده اى در این مورد در دادگسترى 
استان تشکیل شده و احتمال بازداشت افراد دیگر در این 

پرونده وجود دارد.

آن زن کیست؟
   ایلنا | سید محمود علیزاده طباطبایى، وکیل خانواده 
غالمرضا منصورى در پاسخ به این سئوال که چندى پیش 
شایعاتى مبنى بر همراهى یک خانم با غالمرضا منصورى 
مطرح شد؛ آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: این موضوع 
100 در صد صحت دارد. در الیحه اسم این خانم ذکر شده 

است تا از ایشان نیز کسب اطالع شود./ 4205

شیرزنى مى آید!
   روزنامــه اعتمــاد | بــه نظر می رســد زنان 
اصالح طلب براي دستیابی به اجماع در انتخابات 1400 
موانعی پیش رو دارند و ابتدا باید احزاب مختلف با آن کنار 
بیایند و درباره اش به اجماع برسند و سپس نهاد اجماع ساز 
درباره آن تصمیم گیري کنــد و درنهایت نیز منتظر تأیید 
شوراي نگهبان بمانند و تنها در آن صورت است که می توانند 
وارد رقابت انتخاباتی شوند؛ اگر همه این موانع کنار روند و 
آنطور که جلودارزاده گفته، «شیرزنی» به  قول شاعر «از 
خویش برون  آید و کاري بکند» و نیز «جامعه شــیرزنان 
ایرانی» به تعبیر جلودارزاده، پشت آن شیرزِن مصلح بایستند، 

می توان به فرداي ایران امیدوار بود./4206

یک ذره شیطنت  دارد...
   کافه سینما | عزت ا... ضرغامى رئیس اسبق 
رسانه  ملى در گفتگوى اخیرش با روزنامه«همشهرى»، 
درباره عادل فردوســى پور مى گوید: من مشــکلى با 
عادل نداشــتم، دوره من برنامه عادل فردوســى پور و 
برنامه «نــود» از برنامه هاى موفق بــود. همفکرى و 
همراهى ایشان خوب بود. البته عادل همیشه یک ذره 
شیطنت هایى دارد ولى من با عادل تا روز آخر مشکلى 

نداشتم./4207

نامه احمدى نژاد به روحانى
   الــف | احمدى نژاد در نامه اى خطاب به روحانى، از 
وى خواسته است از وقوع جنگ جلوگیرى کند. در این 
نامه آمده است: از مجموع تحّوالت، موضع گیرى ها و 
اخبار منتشره در رسانه هاى مختلف جهان چنین استنباط 
مى شــود که وقوع یک جنگ مخّرب جدید در منطقه 
حّساس خاورمیانه و خلیج فارس برنامه ریزى شده و در 
مسیر اجراى قریب الوقوع قرار گرفته است... بنابراین بر 
همه مقامات فرض است که  از وقوع جنگ جلوگیرى 
نمایند.اینجانــب از جنابعالى به عنــوان رئیس جمهور 
اسالمى ایران انتظار دارد که همه مساعى خود را در این 

جهت مبذول فرمایید.

استخدام «َشر خر»!
   دیده بان ایــران | شهردارى مشهد براى وصول 
مطالباتش آگهى استخدام منتشر کرد. در این آگهى آمده: 
اداره کل درآمدهاى شهردارى مشهد به استناد مصوبه 
خود در نظر دارد به منظور وصول مطالبات شهردارى از 
ظرفیت شرکت ها و مؤسسات مختلف به عنوان کارگزار 
استفاده نماید. گفتنى است یکى از موضوعات اشاره شده 

«وصول بدهى هاى ساختمانى» است./4208

خبرخوان

هرچند به نظر مى رسد ســال 2020 میالدى به کندى 
سپرى شده اما در حقیقت حرکت زمین در سال گذشته 

میالدى سریع تر شده است.
در این اواخر ســرعت چرخش زمین نیز بیشتر شده 
است. 19 جوالى (29 تیر) کوتاه ترین روز ثبت شده 
در سوابق اندازه گیرى مدت زمان روز زمین است. این 
در حالى است که چرخش ســیاره خاکى به دور خود 
به طور معمول 86 هزار و 400 ثانیه طول مى کشــد 
اما اکنون این مدت زمان 1/4602میلیونم ثانیه کمتر 

شده است.
رکورد پیشــین کوتاه ترین روز در سال 2005 میالدى 
ثبت شده است. این درحالى است که پیش بینى مى شود 
در 2021 میالدى نیز چرخش زمین 0/5 میلیونم ثانیه 

سریع تر شود. 
تغییــرات در مدت زمان روز به وســیله ســاعت هاى 
بســیار دقیق اتمى در دهه 1960 میالدى کشف شد. 
در دهه هاى اخیر متوسط سرعت چرخش زمین به طور 

مداوم کاهش یافته و کارشناسان مجبور شده اند از دهه 
1970 میالدى تاکنون 27 جهش ثانیه اى به زمان اتمى 

اضافه کنند تا ساعت ها را دقیق حفظ کنند.
آخرین جهش ثانیه در شب سال نو 2016 میالدى اتفاق 
افتاد. در آن زمان ساعت هاى سراسر جهان به مدت یک 
ثانیه متوقف شــدند تا چرخش زمین تکمیل شود. این 
درحالى اســت که اکنون زمان سرعت گرفته و احتمال 
دارد یک جهش ثانیه منفى نیز نیاز باشد تا ساعت هاى 
اتمى با زمان چرخش جهان هماهنگ شــوند. به این 
ترتیب براى نخستین بار یک ثانیه از ساعت هاى جهانى 

حذف مى شود.
روز یک شنبه هفته جارى یک روز خورشیدى 23 ساعت 
و 59 دقیقه و 59/9998927 ثانیه طول کشید اما روز بعد 

(دوشنبه) اندکى بیش از 24 ساعت طول کشید.
به هرحــال پیش بینــى مى شــود در 2021 میالدى 
ســاعت هاى اتمى حدود 19 میلیونم ثانیه تأخیر داشته 

باشند.

ساعت هایتان را تنظیم کنید؛ زمین سریع تر مى چرخد!
کمیته تحقیق وزارت کشور عراق یک شرکت انگلیسى 
را در ترور فرماندهان پیروزى حاج قاســم سلیمانى و 

ابومهدى المهندس، متهم کرد.
این در حالى است که چندى قبل «قیس الخزعلى»، دبیر 
کل جنبش عصائب اهل الحق عراق به دســت داشتن 
شرکت انگلیسى «جى فور اس» مسئول امنیت فرودگاه 
بغداد در ترور حاج قاسم سلیمانى و ابومهدى المهندس 
اشاره کرد و اینکه این شــرکت در عملیات اطمینان از 

هدف براى ترور سردار سلیمانى مشارکت داشته است.
روتین فرودگاه بغداد این اســت که به هنگام نشستن 

یک هواپیما در فرودگاه، شــرکت جى فور اس باید در 
یک مکان مشخصى از فرودگاه حضور داشته باشد اما 
تنها در آن روز و آن پرواز خودروى این شرکت انگلیسى 
در مکان خود حضور نیافت بلکه دقیقًا در مقابل راه پله 
هواپیما و محل پیاده شدن مســافران ایستاد، بنابراین 
این امر نشان مى دهد که این شرکت مسئول انجام این 

مأموریت شده است.
افســران امنیتى به دوربین هاى رصــد در نزدیکى پله 
هواپیما دست یافتند که مأموریت آنها رصد حرکت حاج 

قاسم سلیمانى و ابومهدى المهندس بود./4203

نقش شرکت انگلیسى در پرونده ترور سردار سلیمانى

مسئول تیم نظارت بر آزمایشات انسانى واکسن کرونا 
ســتاد اجرایى فرمان حضرت امام خمینى (ره) با بیان 

اینکه تزریق واکســن کروناى ایرانى گروه 
دوم انجام شــد گفت: تزریق واکسن کرونا 
در پروژه کارآزمایى بالینى به عنوان تســت 
انســانى بر چهار داوطلب که در گروه دوم 
بودند انجام شــد. حامد حسینى اظهار کرد: 
همچنین آزمایش خون ســه نفر داوطلب 
گروه اول نیز انجام شد و محل اقامت (هتل) 
را ترك کردند و تا یک هفته در منزل خواهند 
ماند و بعد از یک هفته به محل هتل مى آیند 
که دوز دوم را دریافت کنند. چهار نفرى که 

متعلق به گروه دوم بودنــد و تزریق آنها به تازگى انجام 
شده هم تا یک هفته در هتل اقامت دارند.

وى افزود: تا روز شنبه، بیستم دى ماه که گروه سوم براى 
تزریق اول وارد هتل مى شوند داده هاى گروه دوم مورد 

مطالعه و پایش قرار مى گیرند. وى افزود: گروه ســوم 
هفت نفر هستند.

واکسن ایرانى کرونا به گروه دوم تزریق شد

حجت االسالم و المسلمین مســیح مهاجرى، مدیر 
روزنامه «جمهورى اســالمى» و از نزدیکان مرحوم 
آیت ا...هاشمى رفسنجانى در آستانه چهارمین سالگرد 
درگذشت رئیس ســابق مجمع تشخیص مصلحت 

نظام به «خبرآنالین» گفت:
آقاى هاشــمى کًال انســانى صبور بود. در سال هاى 
آخر عمر ایشــان اوج حمالت و مخالفت ها با ایشان 
صورت گرفت و خیلى مظلوم واقع شده بود، بسیارى 
از خودى ها بــه او حمله مى کردند. مــن معموًال هر 
هفته با ایشــان دیدارهاى یک یا دو ساعته داشتم، 
مى نشستیم با هم صحبت مى کردیم، قصد من بیشتر 
این بود که به ایشان سر بزنم تا از این مظلومیت خارج 

شود، مى خواستم این دوستى و صمیمت را ادامه دهم. 
یک روز وقتى وارد اتاقشان شدم بعد از احوالپرسى ها 
گفتم: این روزها شما آماج حمالت توپخانه اى شدید 
هستید، با این حمالت چکار مى کنید؟ آن روزها یکى 
از آن مقاطع تند حمله به ایشان بود. ایشان لبخندى 
زدند و گفتند؛ شیرینى زندگى به همین است، اگر این 
حمالت و مخالفت ها نباشند زندگى شیرین نیست و 
معنایى ندارد. این یک تعارف نبود، واقعیت بود. و من 
در مراحل مختلف این روحیه و نگاه را از ایشان دیده 
بودم یعنى صبورى جزو ذات آقاى هاشمى بود و همین 
صبورى بود که باعث شد ایشان سال ها در زندان دوام 

بیاورد./4202

هاشمى مى گفت حمالت به من، شیرینى زندگى است

قیمت یک جفت کتونى دست دوم خارجى به اندازه دو گرم 
طال یا یک سکه گرمى آب مى خورد! کتونى هاى که یک 
بار خارج نشین ها از آن استفاده کرده اند و حاال دست دوم 
این کتونى ها از عراق، امارات، افغانستان، پاکستان و... به 
شکل نامرغوبى راهى ایران شــده و به دست متقاضیان 

مى رسد. 
هر چند به گفته یک فروشــنده کتونى هاى دست دوم، 
این روزها نان شب براى مردم مهمتر است اما این مسئله 

تقاضاى خرید کفش هاى دست دوم را کم نکرده است.
یک فروشنده خیابانى که از وضعیت واردات و بازار گله مند 
است، مى گوید: «سال هاى گذشته وضعیت بازار بهتر بود. 
کامیون، کامیون کتونى هاى دست دوم را از کانال هاى 
عراق، امارات، افغانستان و پاکســتان غیرقانونى وارد و 
به ســرعت آب مى کردیم اما امسال جرأت نکردیم یک 

کامیون جنس وارد کنیم.»
در فضاى مجازى هم تبلیغ فروش کتونى هاى دســت 
دوم داغ است. یکى از فروشــندگان، قیمت کتونى پوما 
را دو میلیون و 400 هزار تومان گذاشته و مى گوید قیمت 
این کتونى نو در بازارهاى اروپایى بیشتر است. فروشنده 
یک نیو باالنس که قیمت کتونى دســت دومش را 450 
هزار تومان گذاشته است، مى گوید: «این کتونى را خواهر 
شوهرم از انگلســتان هدیه آورده اســت. از آن استفاده 
نمى کنم و ترجیح دادم بفروشمش. قیمت این کتونى بیش 
از اینهاست و هدف از درج این قیمت این است که زود به 

فروش برود و این کتونى به دست یک نیازمند برسد!»
تعدادى از فروشندگان کیف و کفش مى گویند علت گرانى 

کتونى هاى دست دوم، ممنوعیت واردات کتونى و کفش 
است. به گفته رئیس اتحادیه کفاشــان دستدوز تهران،  

سود فروش این کتونى هاى دست دوم از مواد مخدر هم 
بیشتر است!

واردات کفش دست دوم از عراق  و افغانستان!

در پى تأیید ورود کروناى انگلیســى به کشور از سوى 
وزیر بهداشــت، انتقاداتى درباره نبود نظارت مناســب 
روى پروازها و ورود مسافران به عنوان عامل شیوع این 
ویروس جدید مطرح شد اما معاون سازمان هواپیمایى 

کشورى این ادعاها را رد مى کند.
روز سه شنبه ســعید نمکى، وزیر بهداشت اعالم کرد 
اولین مورد کووید 19 موتاسیون یافته انگلیسى در یک 
ایرانى که از انگلیس آمده بود پیدا شده است. در چنین 
شرایطى برخى از مردم در فضاى مجازى مدعى شدند که 

دوباره نبود نظارت مناسب روى پروازها و ورود مسافران 
از طریق این کشور کروناى جدید را به ایران وارد کرده 

است و مسئوالن باید پاسخگو باشند.
این در حالى است که ابوالقاسم جاللى، معاون هوانوردى 
و امــور بین الملــل ســازمان 
هواپیمایــى کشــورى در این 
باره گفت: گرچه ورود ویروس 
کروناى انگلیســى به ایران از 
ســوى وزیر بهداشــت تأیید 
شده اما این مســئله ارتباطى 
بــا ایرالین ها و شــرکت هاى 
هواپیمایى ندارد چرا که دقیقًا 
از روزى که وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکى اعالم 
کرد، جلوى پروازهاى انگلستان 
را گرفتیم و با قاطعیت مى توانیم 
بگوییم حتى به یک نفر هم اجازه ورود به کشور از طریق 

انگلستان را ندادیم.
البته وزیر بهداشــت در اظهارات خود نیز این مسئله را 
تأیید کرد که تخلفى در ورود این مسافر صورت نگرفته 

است.

کروناى جدید چگونه وارد ایران شد؟

روزنامه «همشهرى» در گزارشى به بررسى «طرح 
بدل فیلترینگ براى اینستاگرام» پرداخت و نوشت: 
گروهى خاص در کشــور تالش دارند که با محدود 
کردن پهناى بانــد پلتفرم هاى خارجى دسترســى 
کاربران به اینســتاگرام را ســخت کننــد. در این 
گزارش آمده اســت: به نظر مى رسد نارضایتى مردم 
از کیفیت اینترنت و بســته بودن اکثر سرویس هاى 
مورد نیازشــان آنقدر جدى بوده اســت که بسیارى 
گزینه فیلترینگ مطلق را روى میز ندارند و به دنبال 
راه حل هاى جایگزین رفته انــد. کاهش پهناى باند 
شــبکه هاى اجتماعى خارجى در این راســتا بدل و 
مشابه فیلترینگ به حســاب مى آید و در واقع باعث 

مى شود که سرعت دسترسى مردم به این پلتفرم ها 
آنقدر کند شــود که به عقیده آنها مردم قید استفاده 
از پلتفرم خارجــى را بزنند. گران کردن بســته هاى 
اینترنت در تابستان امسال از سوى اپراتورهاى اصلى 
هم نه بخاطر مسائل مالى بلکه  بخاطر تالش براى 
یک فیلترینگ پنهان با ســخت کردن دسترســى 
به اینترنت با تحت فشــار قــرار دادن اقتصاد مردم

 بوده است.
هم اکنون تخمین زده مى شــود حداقــل 25 میلیون 
ایرانى عضو اینســتاگرام هســتند و این شبکه مورد 
استفاده بسیارى از کسب و کارهاى کوچک ازجمله در 

دوران کرونا بوده است.

بدل فیلترینگ براى اینستاگرام!



استاناستان 03033948 سال  هفدهمپنج شنبه  18 دى  ماه   1399

مسمومیت 200 نفر با 
مونواکسیدکربن

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
از ابتداى فصل سرد امســال تاکنون و به سبب استفاده 
نادرست و غیراســتاندارد از وسایل گرمایشى، 200 تن 
در استان بر اثر گازگرفتگى با مونوکسیدکربن مسموم 
شــدند. همچنین بر اثر گازگرفتگى  در شهرستان هاى 
مختلف استان اصفهان هشت نفر جان خود را از دست 
دادند. منصور شیشه  فروش اظهار داشت: 80 درصد این 
حوادث بر اثر استفاده از وسایل گرمایشى استاندارد بوده 
است و در صورتى که استفاده صحیح از بخارى و دیگر 
وسایل رعایت مى شد شاهد وقوع این مشکالت نبودیم.

آلودگى هوا تا یکشنبه مى ماند 
کارشناس مسئول پیش بینى هواى اصفهان گفت: جو 
اســتان اصفهان تا هفت روز آینده پایدار است و تا روز 
یکشنبه نیز افزایش حجم آالینده هاى هوا ادامه خواهد 
داشت. مژگان امیرامجدى با بیان اینکه به دلیل پایدارى 
نسبى جو شرایط براى افزایش آالینده هاى هوا فراهم 
است، ادامه داد: از این رو شاخص آلودگى هوا در شرایط 

ناسالم براى گروه هاى حساس پیش بینى شده است.

توسعه شبکه آب شهرك 
زاینده رود

به گزارش روابــط عمومى آبفا منطقــه یک، عملیات 
توسعه شبکه آب شــهرك زاینده رود به طول 130 متر 
انجام شد. این عملیات توسط پیمانکار و با نظارت اداره 
توسعه و بهره بردارى شبکه آب آبفا منطقه یک در مدت 
6 روز صورت پذیرفت. به گفته رئیس اداره بهره بردارى و 
توسعه شبکه آب آبفا منطقه یک این عملیات در راستاى 
توسعه شبکه آب شــهرك هاى واقع در شرق اصفهان 

انجام گرفته است.

اهداى 170 جلد کتاب 
تعداد 170 جلد کتاب براســاس وصیت دکتر مظاهر 
شمس از شهداى ســالمت به کتابخانه "درخشان"  
اهدا شــد. رئیس اداره فرهنگى و اجتماعى منطقه 11 
شهردارى اصفهان با اشــاره به وصیت فرهنگى یکى 
از شهداى ســالمت اظهار داشت: دکتر مظاهر شمس 
از ســاکنان منطقه 11 اصفهان بود که به عنوان مدافع 
سالمت در راه خدمت رســانى به مبتالیان کرونا جان 
خود را از دســت داد و طبق وصیت این خیر فرهنگى، 
170 جلدکتاب به کتابخانه درخشــان رهنان اهدا شد. 
سیدهاشم موسوى افزود: دکتر شمس در وصیت نامه 
خود نســبت به تهیه مجموعه اى کامل از کتاب هاى 
آموزشى و درسى کتابخانه «درخشان» منطقه رهنان 

تاکید داشت.

آزادى3  افغانستانى 
رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان از آزادى سه 
محکوم به قصاص نفس با تالش دستگاه قضایى و همت 
خیران کاشانى خبر داد. حمیدرضا حبیبى افزود: این سه 
محکوم از اتباع افغانستان در جریان یک پرونده قتل به 
قصاص محکوم شــده بودند که با تالش هاى گسترده 
مسئوالن قضایى و به همت خیران، با پرداخت دیه و اخذ 
رضایت اولیاء دم، از طناب دار رهایى یافتند و با توجه به 
اینکه محکومان، مجازات حبس جنبه عمومى جرم را نیز 

سپرى کرده بودند از زندان آزاد شدند.

اتصال به شبکه همراه اول
با تالش سختکوشــان مخابرات منطقــه اصفهان، 
روســتاى یحیى آباد باال از توابع شهرستان کاشان به 
شــبکه ارتباطى همراه اول متصل شــد. الزم به ذکر 
است با راه اندازى این سایت، مناطق یحیى آباد پایین 
و سلخک نیز تحت پوشش تلفن همراه قرار گرفتند. به 
دنبال سفر وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات در مهرماه 
سال 97 احداث ســایت موبایل  و تامین پوشش تلفن 
همراه آن روســتا  از محل اعتبارت USO مصوب و 
در برنامه قرارگرفت که با پیگیرى هاى صورت گرفته 
توســط مخابرات منطقه اصفهان این سایت در سال 

جارى راه اندازى  شد.

خبر

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى مشاغل 
شهرى شــهردارى اصفهان گفت: بازارهاى روز کوثر زیر 
نظر شهردارى همواره سعى بر عرضه کاالهاى با کیفیت و 
مناسب داشته و روزانه قیمت گذارى کاالها با نظارت ناظران 

و بازرسان کنترل مى شود.
محمد مجیرى اظهار کــرد: بازارهــاى روز کوثر با هدف 
شهروند مدارى و مبتنى بر تامین مایحتاج و ارائه کاالهاى 
مورد نیاز شهروندان در تمام ایام سال همواره سعى بر این 
داشته است که در سخت ترین شرایط اقتصادى و کمبودها 
بتواند بدون هیچ کم و کاســتى کاالهاى مــورد نیاز را با 

قیمت هاى مناسب و کیفیت باال به شهروندان عرضه کند.

وى بیان کرد: شهروندان استقبال خوبى از خرید در بازارهاى 
روز کوثر مى کنند زیرا کاالهاى مختلف را در ســطح شهر 
قیمت گیرى و مقایسه و ســپس به بازارهاى روز مراجعه 

مى کنند.
وى با اشــاره به اینکه بهره برداران بازارهــاى روز کوثر با 
کمترین سود ممکن خدمات ارائه مى کنند، افزود: خرید از 
بازارهاى روز کوثر به نفع مصرف کننده نهایى اســت، زیرا 
قیمت هاى ارائه شده با درصد کم ســود و با شرط کیفیت 

محصول عرضه مى شود.
مجیرى اضافه کرد: چنانچه تخلفى دیده شود توسط ناظران 

پیگیرى و با بهره بردار مربوطه برخورد مى شود.

سخنگوى ســتاد اســتانى مقابله با کرونا اصفهان گفت: 
محدودیت تردد از ســاعت 21 تا 4 صبح در 10 شــهر این 
استان تا پایان ماه دى تمدید شد و در صورت تخلف خودروها 

جریمه خواهند شد.
حجت ا... غالمى در حاشیه شصت و پنجمین ستاد استانى 
مقابله با کرونا با بیان اینکه تمامى شــهرهاى اســتان در 
وضعیت زرد کرونایى قرار دارند، افــزود: عالوه بر رعایت 
دستورالعمل هایى ابالغى براى شهرهاى زرد، محدودیت 
تردد براى 10 شهر استان از جمله اصفهان، کاشان، شاهین 
شهر، خمینى شهر، نجف آباد، شهرضا، فالورجان، مبارکه و 
زرین شهر از ساعت 21 تا چهار صبح تا پایان دى ماه اعمال 

مى کنیم. سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا اصفهان 
اظهار داشت: همچنین مقرر شد محدودیت تردد بین شهرى 
را نداشته باشــیم اما خودروهاى غیر بومى که از شهرهاى 
قرمز یا نارنجى به ســمت اصفهان حرکت مى کنند اعمال 

محدودیت کرده و اجازه ورود به استان ندارند.
وى افزود: مقرر شد مراسم محدود با مدت زمان محدود و 
رعایت فاصله گذارى اجتماعى بدون پذیرایى در آرامستان ها 
برگزار شود تا شاهد برگزارى مراســم  در خانه ها و مساجد 
نباشــیم. غالمى بیان کرد: برگزارى آزمون ها و انتخابات 
مجامع که برگزارى آن ها ضرورى اســت با رعایت کامل 

دستورالعمل هاى بهداشتى انجام مى شود.

تمدید محدودیت تردد شبانه 
در 10 شهر اصفهان 

کنترل قیمت بازارهاى 
روز کوثر توسط بازرسان

شهردار شهرکوشک گفت: بودجه این شهردارى در 9 
ماه سال جارى به دلیل افزایش ساخت و ساز و پیگیرى 
مستمر مدیریت شهرى در دریافت مطالبات به صورت 

100 درصد محقق شده است.
مجید قربانى رنانى اظهار کرد: بودجه امسال شهردارى 
شهرکوشــک  95  میلیارد ریال اســت که 72 میلیارد 
ریال از آن معادل 71 درصــد به طرح ها و فعالیت هاى 
عمرانى اختصاص داده شده اســت. وى ادامه داد: 29 
درصد بودجه شهردارى براى جبران هزینه هاى جارى 

شهردارى صرف مى شود.
شهردار شهرکوشک  اظهار کرد: با تالشى که اعضاى 
شــوراى شــهر و همکارانم در شــهردارى کوشک 
داشــته اند امروز ما عالوه بر کانیوگذارى و آســفالت 
که در جاى جاى شهر مشــاهده میکنیم شش پروژه 

بزرگ فعال در شهرداریم که میتوان به میدان ورودى 
شهر کوشــک ، مجموعه فرهنگى ورزشى،بازسازى 
برج تاریخى نگهبانى شــهر و احداث سه بوستان در 
ورودى شهر،بلوارامام خمینى (ره) ،محله درب یخچال 

اشاره کرد.
قربانى رنانى افزود: خالف افزایش درآمد شهردارى شهر 
کوشک نسبت به سال قبل، به علت تورم شدید و افزایش 
هزینه اجرا و نگهدارى طرح هاى عمرانى و توسعه پایدار 

شهرى موضوع کمبود منابع مالى معضل جدى است.
وى تاکید کرد: الزم است که بدهى ها به منظور تکمیل 
طرح هاى عمرانى و ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان، 
قبل از اینکه شهردارى از طریق مراجع و ظرفیت هاى 
قانونى براى اخــذ آن اقدام کند از ســوى بدهکاران 

پرداخت شود.

بودجه شهردارى کوشک 100درصد محقق شد

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با 
بیان ضرورت حفظ محیط زیست و کاهش آلودگى هوا در 
کالنشهر اصفهان، بر امکان پذیر بودن توسعه صنعتى و 
فراصنعتى استان همگام با حفظ محیط زیست و همچنین 

دستیابى به توسعه پایدار تاکید کرد.
محمد جواد بگى با اشاره به توجه ویژه و ساختارى به حفظ 
محیط زیست گفت: خوشبختانه شرکت شهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان در سالهاى اخیر با توجه ویژه به 
رشد سرمایه گذارى و افزایش تولید و اشتغال در شهرك ها 
و نواحى صنعتى استان و همچنین ارتقاى سطح ایمنى و 
زیست محیطى واحدهاى صنعتى مستقر در این مناطق به 
همراه توسعه تصفیه خانه هاى صنعتى، گام هاى مناسبى 

در این راستا برداشته است. وى از همکارى این شرکت با 
سازمان محیط زیست و حمایت از  شهروندان اصفهانى 
در کاهش آلودگى هوا و آالینده ها در روز هاى اخیر خبر 
داد و افزود : اطالع رسانى گسترده و ارسال پیامک براى 
صنایع مستقر در شهرك ها و نواحى صنعتى استان جهت 
کاهش  آالیندگى هوا بخش کوچکــى از اقدامات این 
شرکت در این حوزه بوده است .  محمد جواد بگى اجراى 
سیستم هاى کاهش آالیندگى را براى صنایع بسیار پر 
هزینه دانست و تاکید کرد: با توجه به چالش هاى موجود 
در بخش هاى تولیدى و صنعتى کشــور، باید حمایت 
ویژه اى از صنایع جهت ارتقاى سطح فعالیت هاى زیست 

محیطى خود صورت گیرد.

امکانپذیر بودن توسعه استان
 همگام با حفظ محیط زیست 

از دى ماه سال جارى، عملیات اجراى خط انتقال آب 
از آب رسانى درچه به شرکت پاالیش نفت اصفهان 

شروع شد.
عباس بهــزادى مدیر این پــروژه با اعــالم این 
خبرافزود: هدف از پــروژه آب رســانى، ایجاد 11 
کیلومتر خط انتقــال به منظور افزایش پتانســیل 
ظرفیت انتقال آب از 350 لیتر به 550 لیتر در ثانیه و 
همچنین جایگزینى لوله قبلى که عمر آن بیش از 45 

سال است. وى هزینه اجراى پروژه را 1000 میلیارد 
ریال عنوان کرد و تصریح کــرد: پروژه اجراى خط 
انتقال آب از آب رســانى در دو مرحله انجام خواهد 
شد، مرحله اول که با عنوان فاز یک نام گذارى شده 
است، 15 ماه آینده به نتیجه مى رسد و در مرحله دوم 
که طى قراردادى دیگر عملى خواهد شد با اجراى 12 
کیلومتر دیگر خط انتقال آب تا پاالیشگاه تکمیل و 

تحویل خواهد شد.

آبرسانى از درچه به پاالیشگاه اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، گفت: با توجه 
به اینکه در سردترین روزهاى ســال هستیم مصرف 
گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته در بخش خانگى 
افزایش حدود 14 درصدى داشته و این میزان مصرف 
تقریبا دو و نیم برابر بخش صنعتى استان اصفهان است.

سیدمصطفى علوى در خصوص وضعیت مصرف گاز در 
استان اصفهان، اظهار کرد: طى روزهاى گذشته مصرف 
گاز طبیعى در بخش خانگى به شدت افزایش یافته، به 
طورى که در 24 ساعت گذشته در بخش خانگى حدود 

50 میلیون مترمکعب گاز مصرف شده است.
وى افزود: با وضعیت فعلــى، از مردم تقاضا داریم که با 

توجه به نیاز سایر هموطنان در اســتان هاى دیگر که 
نیازمند گاز هســتند، در مصرف گاز تاحد ممکن صرفه 
جویى کرده، یعنــى گاز طبیعى را به انــدازه و منطقى 

مصرف کنند.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان تأکیدکرد: 
بسیارى از ادارات روزهاى پنجشــنبه و جمعه تعطیل 
هستند، بنابراین باید در این روزها و سایر روزهاى تعطیل 
شیرهاى گاز وسایل گاز سوز بسته شود و اگر در بازدید 
بازرسین این شرکت سیستم هاى گرمایشى در روزهاى 
مذکور روشن باشد با اعالم اخطار در محل و در صورت 

عدم توجه، گاز مشترك قطع خواهد شد.

مصرف بى سابقه گاز در بخش خانگى اصفهان

مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان گفت: از 2 سال 
گذشته تاکنون هیچ موردى از بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان در اســتان گزارش نشده و تمهیدات الزم براى 

پیشگیرى از شیوع آن اندیشیده شده است.
شهرام موحدى ادامه داد: احتمال شیوع ویروس آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در فصول سرد سال بیشتر وجود دارد و 
همکارى دستگاه هاى اجرایى مختلف براى مقابله با آن 

ضرورى است.
وى با اشاره به فصل مهاجرت پرندگان آزاد اظهار داشت: 
بطور معمول پرنده هاى آزاد پرواز انتقال دهنده ویروس 
و بدون عالئم بیمارى هستند و بیشــترین خطر انتقال 

بیمارى از پرندگان آزادپرواز مانند غاز و اردك وحشــى 
است.

وى اضافه کرد: پرندگان وحشى و آبزى بدون اینکه خود 
مبتال به بیمارى شوند مى توانند ویروس  آنفلوانزاى فوق 

حاد پرندگان را با خود جا به  جا کنند.
موحدى خاطرنشان کرد: براى پیشگیرى از این بیمارى 
باید بطور جدى از ورود پرندگان وحشى به محل نگهدارى 
هر نوع طیور جلوگیرى شود و در صورت مشاهده هرگونه 
عالئم بیمارى، به سرعت به شبکه دامپزشکى اعالم شود.

وى بیان کــرد: مراقبــت و پایش هاى الزم در ســطح 
مرغدارى ها، واحدهاى طیور بومى و همچنین آبگیرها 

و ســدها با توجه بــه خطر باالى انتشــار بیمــارى در 
زیســتگاه هاى پرندگان، از جمله اقدامات بسیار موثر در 
زمینه کنترل و مبارزه از این بیمارى اســت که بصورت 
مداوم و مســتمر توسط کارشناســان دامپزشکى انجام 

مى شود.
وى افزود: کنترل تردد رفت و آمد به مرغدارى ها، رعایت 
اقدامات بهداشــتى، انجام ضدعفونى محوطه و اطراف 
مرغدارى، ضد عفونى مواد، لوازم و تجهیزات و جلوگیرى 
از ورود پرنــدگان آزاد پرواز و بومى بــه داخل واحدهاى 
مرغدارى از مواردى است که تولیدکنندگان طیور صنعتى 

و سنتى باید مورد توجه جدى قرار دهند.

اصفهان عارى از آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان است

سخنگوى شرکت توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان گفت: در صورتى که 
شهروندان در مصرف برق و گاز صرفه جویى الزم را نکنند این شرکت ناگزیر به 

اعمال مدیریت مصرف در بخش خانگى خواهد بود.
محمد على اکبرى با اشــاره به افزایش مصرف گاز با توجه به شــدت سرما 
در کشــور افزود: تامین ســوخت گاز براى نیروگاه هاى برق در تمام کشور با 
محدودیت مواجه شده و براى رفع این مشکل در منع استفاده از مازوت، وزارت 
نیرو به شرکت هاى توزیع نیروى برق هشــدار مدیریت مصرف برق را ابالغ 

کرده است.
وى افزود: به همین منظور در چند روز گذشته چندین هزار المپ در بیشتر معابر 

و بلوار هاى اصلى و خیابان هاى شهر خاموش شده است.
على اکبرى با اشــاره به اینکه مدیریت مصرف برق در بخش صنایع و مراکز 
غیرحســاس اصفهان در حال اعمال اســت گفت: با هماهنگى این بخش ها 

مصرف برق خود را در ساعاتى از روز کاهش مى دهند.
سخنگوى شرکت توزیع نیروى برق شهرســتان اصفهان افزود: همچنین از 
شهردارى، مدیریت بوستانها، استاندارى، دستگاه هاى اجرایى و آتش نشانى 

خواسته شده که شرکت توزیع نیروى برق را براى مدیریت بار همراهى کنند.
وى گفت: خط قرمز این شــرکت مدیریت بار در بخش خانگى است و تالش 
مى شود که این بخش با مشکل مواجه نشــود، اما درصورتیکه مصرف گاز به 
همین منوال پیش رود مدیریت مصرف در بخش خانگى نیز اعمال خواهد شد.
على اکبرى با اشاره به اینکه هیچ مشکلى در تامین برق استان وجود ندارد افزود: 
تامین گاز براى نیروگاه ها در تمام کشور دچار مشکل شده و هر چه قدر مصرف 
گاز و برق مدیریت شده و در این بخش ها صرفه جویى اعمال شود خاموشى 

کمتر و آالیندگى هاى ناشى از سوخت مازوت در نیروگاه ها کاهش مى یابد.

خاموشى هزاران المپ در معابر 
شهر اصفهان

  ایرنا| نبود نظارت کافى بر بــازار تاریخى هنر اصفهان 
موجب شده تا شمارى ازبازاریان جرزهاى برخى مغازه ها را 
براى نصب باالبر و جانمایى صندوق بتراشند؛ ایجاد حفره، 
ارتعاش و تضعیف جرز دیوارها به گفته کارشناسان این بناى 

400 ساله را با خطر جدى تخریب روبرو کرده است.
عالوه بر اینها  جانمایى گاو صندوق عریض و طویل زرگرها 
در جرزهاى چهارصد ساله بازارچه بلند را نیز باید افزود، اتفاقى 
که به تعبیر کارشناسان به خالى شدن زیر بار و مصالح  و در 
نتیجه تضعیف جرزها منجر شده است، از مجموع 80 حجره 
این بازار شاید سه یا چهار حجره دســت نخورده و یا کمتر 
دستکارى شده باقى مانده باشند، اگر یکى از این حجره ها را 
شاهد بگیریم باید گفت به غیر از چند طاقچه با عمق 20 یا 
30 سانتیمترى هیچ دهانه دیگرى همخوان با عمق و طول و 

عرض گاوصندوق هاى جانمایى شده در جرزها وجود ندارد.
این اما در حالى است که هیات مدیره بازار هنر در دفاع از آنچه 
در همه این این سال ها رخ داده مدعى است که  پیش از احیا 
بازارچه بلند، دهانه هایى حجره ها را به هم مرتبط مى کرده و 
طالفروشان گاوصندوق ها را در همین دهانه ها جانمایى کرده 
اند. سوى دیگر ماجرا آنجاست که برخى مستاجران حجره ها، 
پا را فراتر گذاشته و با ایجاد حفره در پى و جرز طبقات اول و 
دوم این بازار 400 ساله اقدام به نصب باالبر کرده اند؛ اقدامى 
که اداره اوقاف اصفهان به عنــوان متولى اصلى بازار هنر و 
همچنین  میراث فرهنگى این شهر به عنوان ناظر بناهاى 
تاریخى آن را غیر قانونى و عدول از قوانین میراث فرهنگى 

دانسته  است..
اما اینکه چگونه اهالى بازار هنر توانســته اند به دور از چشم 
میراث فرهنگى و اوقاف اقدام به نصب باالبر و یا در مواردى 
جانمایى گاوصندوق در جرزهــاى یکى از بازارهاى کهن و 
زیباى اصفهان کنند جاى تامل دارد و باید گفت به واقع چرا 

نظارت تا این حد ناکارآمد بوده که اینگونه بازاریان به راحتى 
و با مخفى کارى جرزها را بتراشند و باالبر نصب کنند و یا به 
گفته مسئول بازارهاى تاریخى اداره اوقاف اصفهان، مخفیانه 

گاوصندوق بگذارند.
در جریان احیــا بازارچه بلند در ســال هاى پایانى دهه 40، 
هر حجره به یکى از هنرمندان تراز اول اصفهان داده شــد. 
حجره هایى مجزا که به گفته یکى از کاسبان بازار هنر، هیچ 
راهى به یکدیگر نداشــتند و بعدها با تبدیل شدن حجره ها 
به زرگرى، طاقچه هاى 20 الى 30 سانتیمترى تا عمق 70 
الى 80 سانتیمترى براى جانمایى گاوصندوق ها تراشیده و 

عمق داده شد.
گرچه بــازار هنر اصفهان به ظاهر شــرایط خوبــى دارد و 
طالفروشى ها به سر و روى و پشــت بام بازار رسیده اند اما 

شواهد نشان مى دهد که در زیر دکورسازى طالفروشى ها 
اتفاقاتى افتاده و مى افتد که جرزهاى این بنا را تضعیف و در 

معرض تهدید بیشتر قرار مى دهد.
از ســوى دیگر حجره هاى طبقه باالى این بازار تبدیل به 
کارگاه هاى زرگرى شده که با وجود کپسول هاى گاز، هر کدام 
از آنها به مثابه بمبى متحرك است و هر لحظه امکان انفجار 

مى تواند منجر به تخریب این بناى نفیس شود.
افزون بر همه اینهــا، بى توجهى بر آنچه در بــازار هنر رخ 
مى دهد تا آنجاســت که در بازســازى نماى خارجى برخى 
حجره ها، نماى رومى کار شده است و در میانه این نظارت 
کجدار و مریز، مى تواند با تبدیل به یک رویه عادى از دخل و 
تصرف هاى بى محابا به ظاهر تاریخى و اصیل بازار صفوى 

لطمه هاى بیشترى بزند.

تراشیدن دیوارها توسط کسبه، باعث تضعیف جرز بازار 400 ساله اصفهان شده است

زیر دکورسازى طالفروشى هاى 
بازار هنر...

مدیرکل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
اســتان اصفهان گفت: 106 کارگاه مجازى بر خط 
(آنالین) استان اصفهان در پنج گروه سنى نوخوان، 
نونهال، نونگاه، نوجوان و بزرگســال (ترم زمستان) 

برگزار مى شود.
ســید محمد قلمکاریــان با اشــاره به اســتمرار 
محدودیت هاى کرونایى و ضرورت حفظ ســالمت 
کودکان و نوجوانان اظهار داشت: 106 کارگاه  مجازى 
بر خط (آنالین) اســتان اصفهان در پنج گروه سنى 

نوخوان، نونهال، نونگاه، نوجوان و بزرگســال (ترم 
زمستان) از 18 دى ماه برگزار مى شود.

مدیرکل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
اســتان اصفهان با بیان تنوع عناویــن کارگاه هاى 
مجازى افزود: به منظور حفظ روحیه نشاط و شادابى 
دانش آموزان در منزل با توجه به شرایط موجود کرونا 
سعى شــده تا عناوین کارگاه هاى مجازى مطابق با 
سالیق مختلف کودکان، نوجوانان و خانواده هایشان 

تدوین شود.

برگزارى 100 کارگاه مجازى
 توسط کانون پرورش فکرى

با پیگیرى شهروندان از مدیر منطقه8 شهردارى اصفهان، ســاماندهى و اصالح محل پارك 
خودروها و کنارگذر خیابان امام خمینى (ره) که موجب ترافیک در گذر مقابل بازارچه میوه و تره 
بار بهار بود، انجام شد. تعدادى از مردم محله هاى خانه اصفهان و جابرانصارى با ارسال تصاویر از 
ترافیک شدید به وجود آمده در کنارگذر خیابان امام خمینى(ره) به سبب عدم اختصاص پارکینگ 
و فضاى مناسب براى مراجعه کنندگان بازارچه میوه و تره بار بهار احساس نارضایتى کرده بودند. 
حاال ســاماندهى و تفکیک محل پارك خودروها و گذر مقابل این بازارچه که در کنار یکى از 
خیابان هاى اصلى شهر اصفهان است انجام شده و قرار است پارکینگى با ظرفیت بیشترى در 

مجاورت بازارچه اندیشیده شود.

حل مشکل ترافیک کنارگذر 
خیابان امام خمینى (ره)

واحد اول 320 مگاواتى نیروگاه برق اصفهان پس از اتمام تعمیرات دوره اى به دست متخصصان 
شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، وارد مدار تولید و به شبکه سراسرى برق کشور متصل شد.

بهرام توانایى مقدم، مدیر امور تعمیرات مکانیک شرکت مدیریت تولید برق اصفهان اظهار کرد: 
اواخر شهریورماه به دلیل نواقص فنى،  واحد مولد320 مگاواتى برق از مدار تولید خارج شد و با 
تالش بى وقفه متخصصان نیروگاه اصفهان در شــرایط سخت کرونایى، پس از انجام اورهال 

توربین فشار قوى و متوسط، دوباره در مدار تولید قرار گرفت و با شبکه سراسرى متصل شد.
گفتنى اســت، واحد هاى بخارى مولد برق 320 مگاواتى جزو بزرگترین واحد هاى مولد برق 
نیروگاهى کشور است و نیروگاه اصفهان با دو واحد 320 مگاواتى، یک واحد 120 مگاواتى و دو 

واحد 37.5 مگاواتى در جنوب غربى شهر اصفهان و حاشیه زاینده رود واقع شده است.

ورود واحد 320 مگاواتى نیروگاه برق به 
مدار تولید
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سعید پیردوست نام آشــنا و خاطرانگیزى است؛ همچنان که 
در کارآگاه علوى حســن هدایت ایفاى نقش مى کرد و وقتى 
در ”پاورچیــن“ نقش آقاى رئیس را جلــوى دوربین مهران 
مدیرى به یادگار گذاشت. اما امروز او مثل خیلى از کاربلدها 
و پیشکسوتان دیگر، کم کارترین روزهاى دوران کارى خود 

را سپرى مى کند.
سعید پیردوست در خصوص کم کارى و غیبتش در تلویزیون 
گفت: از زمانى که کرونا آمده بیشتر ترجیح مى دهیم در خانه 
باشــیم. هرکارى هم به ما پیشنهاد مى شــود خوشبختانه یا 
متأسفانه رد مى کنیم؛ چون نمى توان کرونا را شوخى گرفت. 
فقط نتوانستم به ” خائن کشى ” مســعود کیمیایى جواب رد 

بدهم و براى تست گریم هم رفتم.
او درباره شــخصیتى که قرار اســت در این فیلم ایفا کند و 
همبازى شدن با مهران مدیرى تأکید کرد: به ما گفته اند از 20 
دى ماه به بعد فیلمبردارى آغاز مى شود. نقش تقریبًا منفى در 
این فیلم سینمایى دارم و البته با مهران مدیرى بعد از مدت ها 
همکارى خواهیم داشت و این بار به عنوان بازیگر در کنار هم؛ 

نقشى است که باید ببینیم در کار چطور در خواهد آمد.
بازیگر سریال  ”ستایش“ و ”نقطه چین“ در پاسخ به این سؤال 
که چرا مثل برخى دیگر با مهران مدیــرى همکارى نکرد، 
گفت: واقعًا پیش نیامد! معموًال نقش بایــد به بازیگر بیاید و 
انتخاب شود؛ وقتى با آن کاراکتر و شخصیت سنخیتى نداشته 
باشیم، نمى توانیم خودمان را تحمیل کنیم. حتمًا در کارهاى 
جدید نقشى براى من نداشتند. همیشه به کار با مهران مدیرى 
افتخار کرده ام و برایم لذت بخش بوده  است. هیچ وقت دنبال 

این نبوده ام که خودم را به کارى تحمیل کنم.
پیردوست در خصوص دعوت نشــدن به برنامه ” دورهمى ” 
گفت: برنامه ”دورهمى“ هم پیش نیامد! البته که زیاد تمایلى 
به این برنامه ها نشان نمى دهم و زیاد اهل خودنمایى، جنجال 

و چالش نیستم.
او با اشاره به اینکه مردم مى پرسند چرا با مهران مدیرى کار 
نمى کنید، گفت: بســیارى به من گفتند جایتان خالى است و 
چرا با مهران مدیرى کار نمى کنید؟ و من هم مى گفتم افتخار 
نداشتم و پیش نیامده اســت. در کوچه و خیابان بیشتر مرا به 

”شب هاى برره“ مى شناسند.
پیردوست در پاســخ به این سؤال که مشــکل سریال هاى 
تلویزیون کجاست که نمى توانند مثل گذشته دوران طالیى 

ســپرى کنند، تصریح کرد: یکســرى جوان در عرصه 
مدیریت، تهیه کنندگى و حتــى کارگردانى و بازیگرى 
آمده اند که اســتعداد الزم را ندارند. مــن منکر حضور 
جوانان نیســتم اما چقدر خوب است که کاربلدهاى این 
عرصه وارد میدان شوند یا حداقل از تجربه هاى بزرگان 

این عرصه بهره ببرند. برخى از طریق رابطه آمده اند و این 
معضل بسیار به چشم مى خورد. باید به بازیگرى 

و عرصه تهیه کنندگى براى ســاخت سریال 
بیشتر توجه شــود. چرا باید به بازیگر جوان 
ما نقش سالخورده بدهند در حالیکه بازیگر 
کاربلد ســالخورده خانم و آقا زیاد داریم که 
خانه نشین اند. متأسفانه شــرایط به گونه اى 
است که کمتر از گذشته به ما کار مى دهند. اما 
عده اى خاص در سریال هاى مختلف حضور 
دارند؛ هنوز کارى تمام نشده سر کار دیگرى 
هســتند. این توجه به عده خــاص امثال ما 
پیشکسوتان که اغلب فراموش مى شویم یا 

کم کار را آزرده مى کند.
وى با اشــاره به اینکه دلم بــراى روزهاى 
پاورچین و نقطه چین تنگ شده است، گفت: 
دلم براى روزهایى تنگ شده که ”پاورچین“ 

و ”نقطه چین“ ساخته مى شد. ما گروه خیلى خوبى بودیم واقعًا 
مى گویم که با جان و دل کار مى کردیم. انصافاً مردم ما را خیلى 
دوست داشــتند ما هم طورى هنرنمایى مى کردیم که مردم 
دوست داشته باشــند و رضایِت مردم براى ما اهمیت داشت. 
االن متأسفانه همه چیز رو به ســطحى مى رود؛ شاید نمونه 
بارز آن موسیقى باشــد که از آن اصالت خودش خارج شده

 است.

بعد از سال ها؛

« خائن کشى»، سعید پیردوست را 
به مهران مدیرى رساند

واکنش احسان علیخانى به خودکشى مهمان «ماه عسل»

مى دانید چقدر بچه هایى شبیه «رضا»  زندگى مى کنند؟

احسان علیخانى با انتشار پیامى در فضاى مجازى، به ماجراى خودکشى پسر 
جوانى که زمانى مهمان برنامه اش بود، واکنش نشان داد.

سال ها پیش رضا پسر بچه اى از کودکان کار مهمان برنامه «ماه عسل» احسان 
علیخانى شــد؛ چند روز پیش خبر خودکشى او رســانه اى شد و واکنش هاى 

متفاوتى را به دنبال داشت.
رضا همان پسرى است که چند سال پیش در برنامه «ماه عسل» زیباترین جمله 
را گفت؛ وقتى علیخانى از او پرسید «تو االن آرزوت چیه؟» رضا جواب داد: «من 
هیچ آرزویى ندارم، چون وقت نکردم بهش فکر کنم؛ صبح تا شب سر کار بودم 

و اصًال نتونستم به آرزوهام فکر کنم.»
علیخانى در واکنش به این اتفاق در صفحه مجازى خود تصویرى از حضور رضا 

در زمین فوتبال و صحنه تئاتر منتشر کرد و نوشت:
«درد اینجاست که درد را نمى توان به کسى حالى کرد! درباره رضا، حضورش 
در ماه  عسل، خبر خودکشى اش و این خبر غمناك و تلخ ... خبرى شوکه کننده 

و این میزان سنگین براى همه ما که او را دیده بودیم و از دلش خبر داشتیم ...
رضا 7 سال پیش مهمان «ماه  عسل» شد. وقتى قرار شد موضوع کودکان کار 
براى اولین بار در تلویزیون مطرح شود، گروه ما را با تعدادى از این بچه ها آشنا 

کردند، مستندى ساخته شد و با کسب اجازه از خانواده ها، تعدادى از بچه ها را به 
برنامه آوردند تا همه -تاکید مى کنم همه- درد هاى زیر پوست شهر را ببینیم 
و کارى بکنیم؛ چه کسانى که مسئولیت قانونى دارند و چه انسان هایى که از 

دستشان کارى برمى آید.
رضا جمله معروف ”آرزویى ندارم، چون وقت نکردم بهش فکر کنم“ را در برنامه 
گفت. همه دیدند و آن روز، تعداد زیادى پیگیر کمک و یارى او و امثال او شدند 

و رضا را پیدا کردند.
رضا چند روز بعد از آن برنامه، مهمان ویژه برنامه عید فطر شد و گفت آرزو دارم 
از این محله برویم. مهدى رحمتى و حنیف عمران زاده با مردانگى، فراهم کردن 
خانه جدید را تقبل و خانه اى براى رضا و خانواده اش رهن کردند. اینکه چرا بعد 
از حدود یک سال با شکایت اهالى محل، مجبور به ترك آن خانه شدند بماند 
که دردى بزرگتر است! رضا با بچه هاى خانه ایرانى لب خط کار مى کرد با کلى 
آرزوى جدید و عشق؛ تا اینکه مادرش به طور ناگهانى از دنیا رفت و او دچار شوك 
و غمى سنگین شد. دو بار دست به خودکشــى زد و خانه ایرانى لب خط، رضا 
را کامل تحت نظر مددکار و روانشناس قرار داد و او قول داده بود هر وقت فکر 
خودکشى به ذهنش خطور کرد با مددکار صحبت کند. دوباره رضا شروع کرد به 
درس خواندن و تمرین تئاتر. حتى بازى در چند تئاتر در خانه لب خط و کار کردن 

تا جایى که خودش دستگاهى بخرد و درآمدى بهتر داشته باشد.
رضا ازدواج کرد؛ در سن کم و با دخترى کم سن تر و باز بحرانى جدید براى او. 
عکس هاى رضا در زمین فوتبال و اجراى تئاتر و محل کار، نشان مى دهد که 

عشق و امید به آینده در او زنده بود تا...
البته هنوز مراجع قانونى علت فوت را رسماً اعالم نکرده اند. به دالیل حفظ حریم 
خصوصى و اخالق، حتى رفقاى خانه ایرانى لب خط هم نمى توانند از مشکالت 
رضا و پیرامونش حرفى بزنند و باید در این داغ، شریک شد و گریست.  چقدر در 
آن سال ها تحت فشار بودیم که چرا اینقدر تلخ و غمگین شده برنامه؟! چرا از 
درد و رنج مى گویید؟! رفقا مى دانید چقدر بچه هایى شبیه رضا در همین شهر 

زندگى مى کنند؟!

پاییز سال گذشته بود که فیلمبردارى «اورکا» به کارگردانى سحر مصیبى آغاز شد. بازگشت 
ترانه علیدوستى به سینما پس از سه سال از همان ابتدا این فیلم را در معرض توجه قرار 
داد و حتى احتمال حضور آن در جشنواره فجر سال گذشته مطرح شد اما فیلمبردارى 

سه ماهه مانع از این اتفاق شد و تولید «اورکا» بهمن پارسال به پایان رسید.
همزمان با نزدیک شدن به جشنواره فجر سال گذشته انتشار یادداشتى تند و 
صریح از ترانه علیدوستى خبرساز شد. او درباره جشنواره فجر نوشت: «شش 
سال حتى به عنوان مهمان هم به جشنواره فجر نرفتم. امسال هفتمین سال 

است...» 
حاال غیبت ترانه علیدوستى در جشنواره فجر به هشت سال رسید. با گذشت یک 
سال از تولید «اورکا» این فیلم فرم جشنواره سى و نهم را پر نکرد تا بار دیگر توجه ها 
به یادداشت سال گذشته ترانه علیدوستى جلب شــود. باید در انتظار واکنش رسمى 
عوامل «اورکا» بود هرچند بعید است بعد از این مدت فیلم سحر مصیبى آماده نمایش نشده 
باشد و ترانه علیدوستى با نقش سختى که حتى احتمال باالیى براى جایزه گرفتن داشت باز هم در 

جشنواره فجر حضور نخواهد داشت.

عدم حضور فیلم تازه اکبر عبدى در فهرست متقاضیان جشنواره سى و نهم فجر سواالتى 
را در اذهان اهالى رســانه ایجاد کرد که مجرى طرح این فیلم درباره آن توضیحاتى 

را ارائه داد.
 جنس لطیف نام تازه ترین فیلم با بــازى اکبر عبدى در گونه کمدى- ماجرایى 
تولید شده و به لحاظ داستانى نیز روایتى پرفراز و نشیب از تغییر هویتى تبهکارانه 
را ارائه مى دهد. زینب سعادت مجرى طرح و سرمایه گذار اصلى جنس لطیف در 
چرایى عدم حضور فیلم در جشنواره گفت: این فیلم از منظر فنى مشکلى ندارد و 
تقریبا نسخه  ابتدایى فیلم هم آماده بود ولى ترجیح دادیم به جاى جشنواره، فیلم 

را براى اکران گسترده آماده کنیم.
وى درباره اینکه آیا عدم تقاضا براى جشنواره جهت پیشگیرى از اعمال ممیزى 
احتمالى است، توضیح داد: اتفاقا برخالف بسیارى از آثار متقاضى جشنواره امسال، 
جنس لطیف با پروانه ساخت سینمایى تولید شــده و به نظر مى رسد براى دریافت پروانه 
نمایش هم مشکلى نداشته باشد ولى چون کال کمدى ژانر مخاطب عام است ترجیح دادیم در جشنواره 
نباشیم. مجرى طرح جنس لطیف درباره گمانه زنى رسانه ها پیرامون کاراکتر مناقشه ساز اکبر عبدى در این فیلم گفت: این، اولین بار نیست 
که اکبر عبدى، در قالب یک زن ظاهر شده ولى وجهه ماجراجویانه فیلم، آن را از نمونه هایى مثل آدم برفى یا خوابم مى آد و خوابزده ها جدا 
مى کند و به نظرم در گونه کمدى-ماجرایى که یک ژانر پرطرفدار در سینماى جهان است، تجربه خوبى صورت گرفته است. سعادت با ابراز 
امیدوارى نسبت به موفقیت کمدى هاى حاضر در جشنواره، گفت: در جشنواره امسال کمدى هایى نظیر شیشلیک و چپ راست حاضرند 

که امیدوارم به غیر از توجه مخاطبان با اقبال هیات داوران هم روبرو شوند تا مسیرى تازه باز شود جهت محک کمدى در این جشنواره.
سعادت تاکید کرد: بیننده ایرانى همواره از کمدى هاى داستانگوى پرپیچ و خم استقبال کرده  و جنس لطیف نیز در زمره چنین کمدى هایى 

است و طورى دراماتیزه شده که مى تواند یک اتفاق استاندارد در سینماى کمدى ایران باشد.
کمدى جنس لطیف با حضور متفاوت اکبر عبدى به کارگردانى محسن آقاخان و تهیه کنندگى غالمرضا گمرکى ساخته شده است. 

پوریا پورسرخ، گیتى قاسمى، نگار عابدى، ژاکلین آواره، مهدى دانایى، المیرا عبدى، اکبر اصفهانى و زینب سعادت در این فیلم ایفاى نقش 
داشته اند.

محبوبیت سلبریتى هاى زیادى به پاى «کیانو ریوز» نمى رسد، به ویژه در فضاى مجازى. 
او که اخیراً فیلمبردارى «ماتریکس 4» را در برلین به پایان رسانده، به مناسبت سال 

نو میالدى پیامى براى هوادارانش ارسال کرده است.
ریوز که جدا از شخصیت «نئو» در دنیاى «ماتریکس»، در سال هاى اخیر با 
«جان ویک» نوعى رنسانس را در هالیوود تجربه کرد، در مقطعى قرار بود در 
یک روز با قسمت چهارم «جان ویک» و «ماتریکس» به سینما بازگردد و 
«روز جهانى کیانو ریوز» را به نام خود ثبت کند، اما پاندمى کووید-19 این 
معادله را نیز بر هم زد. ریوز به دنبال پایان تعطیالت ســال نو به هوادارانش 
مى گوید: «سعى کنید به دیگران احترام بگذارید. سعى کنید از زندگى نهایت 
استفاده را بکنید، و در این وضعیت راه هاى جدیدى براى رسیدن به این هدف پیدا 
کنید، اما از طرفى به آن احترام هم بگذارید. براى برقرارى ارتباط راه هاى تازه اى پیدا 
کنید. اگر مى توانید. منظورم این است که فقط… دوام بیاورید [و به زندگى ادامه دهید].»

تالش براى بقا، همان گونه که ریوز مى گوید، تمامى رویدادهاى ناگوار چند ماه اخیر را قابل درك تر 
مى کند، و این امیدوارى  را زنده نگه مى دارد که 2021 سالى بهتر براى همه باشد.

«ماتریکس 4» بنا بر اعالم برادران وارنر در سال 2021 همزمان با سالن هاى سینما در شبکه  HBO Max نیز به مدت 31 
روز پخش خواهد شد. «جان ویک 4» هم  در حال حاضر قرار است بهار سال 2022 اکران شود.

سریال نوروزى ”هشت آباد“ فقط چند روز از تصویربردارى اش باقى مانده و تهیه کننده این 
مجموعه تلویزیونى، مهیاى ساخت فصل چهارم ”از سرنوشت“ مى شود.

ســریال ”هشــت آباد“ با نام قبلى ”نوروز رنگى“ به کارگردانى على مسعودى 
روزهاى پایانى تصویربردارى را در مشهد مقدس مى گذراند. على اکبر تحویلیان 
تهیه کننده این مجموعه تلویزیونى با اعالم 45 روز تا پایان تصویربردارى گفت: 
کمتر از دو ماه پیش سریال ”هشت آباد“ تصویربردارى اش را به پایان مى رساند 

تا آماده پخش از ایام نوروز شود.
او در خصوص شروع تولید فصل جدید سریال ”از سرنوشت“ تأکید کرد: این 
روزها در پیش تولیدیم و آماده کردن مقدمات کار براى شروع فصل چهارم ”از 
سرنوشت“ تا به آنتن 1400 برسد. امیدوارم بتوانیم تا قبل از پایان سال کلید بزنیم 

و هرچه زودتر کار را به آنتن برسانیم.
تحویلیان درباره زمان پخش فصل چهارم، انتخاب بازیگران جدید و کارگردان ســریال، 
گفت: خوشبختانه بازیگران فصل سوم عمدتاً در فصل چهارم هم حضور دارند اما بازیگران جدیدى 
هم خواهند پیوست که هنوز به جمع بندى نرسیده ایم. محمدرضا خردمندان کارگردان ما در فصل چهارم خواهد بود؛ درباره 

زمان پخش هم پیش بینى مان نیمه اول سال آینده است که از شبکه دو سیما پخش شود. 
 چندى پیش مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو در نشست خبرى فصل سوم سریال ”از سرنوشت“ اعالم کرد که  تولید فصل چهارم این 

مجموعه تلویزیونى به زودى شروع و براى آنتن 1400 آماده مى شود.
دارا حیایى، دیباج و پورسرخ، حبیب دهقان نسب، مجید واشقانى، لیال بلوکات، مریم کاظمى، فریبا نادرى، علیرضا استادى، مهدى صبایى، 
مائده طهماسبى و علیرضا آرا از بازیگرانى اند که در این سریال به ایفاى نقش پرداختند. همچنین حسین پاکدل به جاِى امین تارخ در این 
سریال هنرنمایى کرد. داستان سریال «از سرنوشت» از جایى شروع شد که هاشم و سهراب دو پسر بچه اى اند که در پرورشگاه زندگى مى کنند. 

آن ها از سن کم در اینجا زندگى مى کنند تا به مرحله نوجوانى و جوانى مى رسند. حاال باید در ادامه ببینیم این داستان ها به کجا مى رسند؟

ترانه علیدوستى باز هم به جشنواره نیامد

چرا فیلم اکبر عبدى متقاضى جشنواره نشد؟

«دوام بیاورید»...

تکلیف «از سرنوشت4» روشن شد
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با مهران مدیرى کار نمى کنید؟ و من هم مى گفتم افتخار  چرا
خیابان بیشتر مرا به  پیشنیامده اســت. در کوچه و نداشتم و

”شب هاى برره“ مى شناسند.
پیردوست در پاســخ به این سؤال که مشــکل سریال هاى 
تلویزیون کجاست که نمى توانند مثل گذشته دوران طالیى 

ســپرى کنند، تصریح کرد: یکســرى جوان در عرصه 
مدیریت، تهیه کنندگى و حتــى کارگردانى و بازیگرى 
آمده اند که اســتعداد الزم را ندارند. مــن منکر حضور 
جوانان نیســتم اما چقدر خوب است که کاربلدهاى این 
عرصه وارد میدان شوند یا حداقل از تجربه هاى بزرگان 

این عرصه بهره ببرند. برخى از طریق رابطه آمده اند و این 
معضل بسیار به چشم مى خورد. باید به بازیگرى 

و عرصه تهیه کنندگى براى ســاخت سریال 
باید به بازیگر جوان چرا توجه شــود. بیشتر
نقش سالخورده بدهند در حالیکه بازیگر  ما
کاربلد ســالخورده خانم و آقا زیاد داریم که 
خانه نشین اند. متأسفانه شــرایط به گونه اى 
استکه کمتر از گذشته به ما کار مى دهند. اما 
عده اى خاص در سریال هاى مختلف حضور 
کارى تمام نشده سر کار دیگرى دارند؛ هنوز
هســتند. این توجه به عده خــاص امثال ما 
پیشکسوتان که اغلب فراموش مى شویم یا 

کم کار را آزرده مى کند.
وى با اشــاره به اینکه دلم بــراى روزهاى 
پاورچین و نقطه چین تنگ شده است، گفت: 
دلم براى روزهایى تنگ شده که ”پاورچین“ 

دوست داشته باشــند و رضایِت مردم براى ما اهمیت داشت. 
رو به ســطحى مىرود؛ شاید نمونه االن متأسفانه همه چیز
بارز آن موسیقى باشــد که از آن اصالت خودشخارج شده

 است.

رضا بهرام یکــى از خوانندگان جوان 
موســیقى پاپ کشــورمان، تصویرى 
جالب را از خود در صفحه اجتماعى اش 
منتشــر کرد که مورد توجه بســیارى 
از کاربــران فضــاى مجــازى قرار 
گرفت. در این عکس بهرام اســتایلى 
متفــاوت از خود را  بــا طرفدارانش به 
اشتراك گذاشت. آن ها نیز در واکنش 
به ســبک جدیــد لبــاس او جمالت 
طنــزى را نوشــتند کــه بهــرام نیز 
آن ها را در صفحه خود منتشــر کرد. 
خوداین خواننده هم درباره پوشــش 
عجیبش نوشــت: « آیا مى دانستید از 
این شــلوار یک عدد مانتــو براى من

 در مى آید؟»
گفتنى اســت؛ رضا هالورجانى با نام 
هنرى رضا بهرام در بیستم دى ماه سال 
1370 در یزد متولد شده است و با قطعه 
«از عشق بگو» مشهور شده و مخاطبان 

زیادى را به خود جذب کرد.

استایل جدید 
رضا بهرام 
جنجالى شد

او یکى از مهــره هاى بزرگ دوبله ایران اســت که 
صدایش به این زودى ها فراموش نمى شود. صداى 
به یادماندنى «اسدا...خان» با بازى محمدعلى کشاورز 
در سریال «پدرساالر» را کمتر کسى از یاد برده است. 
این صدا به دوبلور پیشکسوت ایرانـ  احمد رسول زاده 

ـ تعلق دارد.
احمد رســول زاده به جاى نقش هاى بســیارى از 
هنرمندان مطــرح دنیا صحبت کرده اســت اما از او 
به عنوان گوینده نسبتا ثابت نقش هاى محمدعلى 
کشاورز نام برده مى شــود؛ «کمال الملک»، «هزار 
دســتان»، «کفش هاى میرزا نــوروز» و «کاروان 
ها» از دیگر فیلم هایى است که به جاى این بازیگر 

صحبت کرد.
زنده یاد محمدعلى کشــاورز دربــاره ویژگى هاى 

حرفه اى احمد رســول زاده چنین گفته بود: او در دو 
کار «هزار دستان» و «پدر ساالر» بسیار عالى حس 
مرا به تماشاگر منتقل مى کرد. تمام لحظه هایى که با 
هم کار کردیم و او صداى مرا دوبله مى کرد با یکدیگر 
هم حسى داشتیم، به ویژه در کار «هزار دستان» که 
کار بسیار مشکلى بود. در این کار همیشه از آن حال و 
هوایى صحبت مى کردیم که چگونه در ایفاى کاراکتر، 
حس بگیریم. صداى رسول زاده با ایفاى نقش دیگر 
بازیگران ایرانى مثل جمشید مشایخى، داوود رشیدى 
و هادى اسالمى هم همراه شده است. رسول زاده در 
فیلم هاى متعددى به جاى اورسن ولز هم صحبت 
کرده بود؛ در «مردى براى تمام فصول»، «تابستان 
گرم و طوالنى»، «هتل بین المللى»، «کازینو رویال» 
و «نشانى از شر» (ضربه شیطان). اسپنسر تریسى، 

آنتونى کوئین (در عمر مختار) و هنرى فوندا هم دیگر 
بازیگران خارجى هستند که دیالوگهایشان با صداى 

این هنرمند به گوش مخاطب ایرانى رسیده است.
احمد رسول زاده 15 دى ماه سال 1309 در تبریز به 
دنیا آمد و 84 سال بعد، تقریبا در همان روزهاـ  نوزدهم 

دى ماهـ  به دیار باقى شتافت.
او از سال 1332 به طور حرفه اى به کار دوبله مشغول 
شــد و عالوه بر دوبله، گویندگى برنامه هاى مستند 
متعددى را بر عهده داشــته که از جمله آنها، سلسله 

برنامه مستند حیات وحش ایران است.
این پیشکســوت دوبله، مدیریت دوبالژ فیلم هاى 
مطرحى چون «پدرخوانده»، «بن هور»، «تابستان 
گرم و طوالنى»، «جدال در آفتاب»، «وداع با اسلحه» 

و«فرار بزرگ » را بر عهده داشته است.

به انگیزه سالروز تولد و مرگ یک هنرمند

دوبلور صداى محمدعلى کشاورز که بود؟



ورزشورزش 053948 سال  هفدهمپنج شنبه  18 دى  ماه   1399

امید نورافکن مدافع سپاهان در مورد  تساوى این تیم برابر پرسپولیس گفت 
که آنها موقعیت هاى بیشترى نسبت به حریف داشته اند.

نورافکن در مورد دیدار سپاهان و پرسپولیس گفت: فکر مى کنم اگر در مورد 
بازى بخواهم بگویم، سه تا چهار موقعیت صد در صد گلزنى داشتیم و البته 
پرسپولیس نیز یک موقعیت داشت که پیام نیازمند آن را مهار کرد و جا دارد از 
او تشکر کنم. تیم ما براى قهرمانى بسته شده است و مطمئن هستم مى توانیم 

جزو تیم هاى اول جدول باشیم.
وى در مورد بازى هاى بعدى سپاهان گفت: امیدوارم بتوانیم در بازى بعدى 
برنده شویم و براى تیم استقالل در بازى بعدى آرزوى موفقیت مى کنم و 

امیدوارم که پرسپولیس را شکست بدهند.
نورافکن در مورد چالش هایش با هواداران استقالل بازهم براى این 
تیم در شــهرآورد آرزوى موفقیت مى کند، گفت: من اول به دنبال 
این هستم که با ســپاهان به قهرمانى در لیگ برتر برسم چون  
فقط یک قهرمانى جام حذفى دارم ولى امیدوارم استقالل هم 

موفق شود.
وى در پاسخ به این سوال فکر مى کند گلزن دربى چه کسى 
باشد، گفت: خیلى دوست دارم این سوال را جواب بدهم ولى 
امیدوارم استقالل این بازى را برنده شود چون این تیم شرایط 
خوبى دارد. فکر مى کنم با این وضعیت، بازى اســتقالل و 

سپاهان بازى فوق العاده جذابى شود.
نورافکن در مورد این سوال که تصور مى شد پس از تنش هایى 
که میان او و هواداران استقالل پیش آمد، زیاد دوست نداشته 
باشید استقالل برنده شــود ولى اکنون از این تیم حمایت مى 
کنید، گفت: حمایت من از استقالل، یک حمایت قلبى است. من 

در بازى استقالل و سپاهان هواى تیم خودم را دارم.
او گفت: براى تیمى تالش مى کنم که خودم در آن مسئولیت دارم.
ولى جایى که از بچگى در آن بزرگ شده ام و کل فوتبالم را مدیون آن 
باشگاه هستم، مطمئنا در قلب من خواهد بود و همیشه دوستش دارم ولى 

در حال حاضر اول سپاهان و بعد استقالل.

اول سپاهان بعد استقالل
امید نورافکن مدافع سپاها
که آنها موقعیت هاى بیشت
دیدار سپ نورافکندر مورد
بازى بخواهم بگویم، سه

پرسپولیس نیز یک موقعیت
او تشکر کنم. تیم ما براىق
جزو تیم هاى اول جدولب
بازى هاى بع وىدر مورد
برنده شویم و براى تیم

امیدوارم که پرسپولیس
نورافکن در مورد چ
تیم در شــهرآور
این هستم که
فقط یک قهر
موفق شود.
وىدر پاس
باشد، گفت
امیدوارم اس
خوبى دارد
سپاهان باز
نورافکن در
که میان او
باشید استقال
کنید، گفت: ح
در بازى استقالل
او گفت: براى تیم
ولى جایى که از بچگ
باشگاه هستم، مطمئن
در حال حاضر اولس

اول س
پرسپولیس مقابل سپاهان در هفته هفتم به میدان رفت و در 
حالى که به پیروزى در این بازى خانگى نیاز مبرم داشت، 
بدون مهاجم و با ســه هافبک دفاعــى پا به میدان 
گذاشت. یحیى گل محمدى که به نظر مى رسد در 
این بازى تصمیم داشت خط میانى خالق سپاهان 
را مهار کند، در نیمه دوم و از دقیقه 70 مى توانست 
با انجام چند تعویض هجومى و به میدان فرستادن 
نفراتى چــون آرمان رمضانى و مهــدى عبدى یا 
فرستادن سیامک نعمتى به یک خط جلوتر، کمى به 
دروازه حریف نزدیک شده و 3 امتیاز حیاتى این بازى 
خانگى را بگیرد اما اولیــن تعویض گل محمدى 
حسین پور بود که به جاى عالیشاه به میدان آمد 
و دومین تعویض او در دقیقه 90 انجام شد که 
مهدى عبدى به جاى نوراللهى پا به میدان 
گذاشت. به هرحال پرسپولیس 90 دقیقه 
و در بازى خانگى اش بدون مهاجم 
بازى کرد تا امیتاز از دست ندهد، 
هدفى که یحیى به آن رسید.

کارشناس فوتبال ایران به تحلیل کیفیت و شرایط دو تیم پرسپولیس و سپاهان پرداخت.
احمد جمشیدیان در گفت وگویى در خصوص بازى  پرسپولیس و سپاهان اظهار داشت: پرسپولیس 
حال و روز خوبى ندارد. این تیم قبل از فینال آسیا تعدادى از بازى ها را از دست داد و حاال هم بعد از فینال 
به خاطر شکست، از سه بازى 6 امتیاز را از دست داده، یحیى گل محمدى باید خیلى زود براى تیم و 

بازیکنانش فکرى کند که از این شرایط خارج شوند.
وى با اشاره به سپاهان ادامه داد: اما سپاهان در هر دو نیمه تیم بهترى بود و به اهدافى که مى خواست 
رسید. بازى را از دقیقه یک تا 90 به خوبى کنترل کرد و پرسپولیس را تحت فشار قرار داد. این تیم از یک 
سوم دفاعى پرسپولیس شروع به پرس مى کرد و هر چند معدود موقعیت هایى هم به حریف داد اما در 
مجموع کنترل بازى را در اختیار داشت. اگر درخشش حامد لک نبود مى توانستند 3 امتیاز مسابقه را هم 
بگیرند. این نتیجه براى پرسپولیس خیلى بهتر بود تا سپاهان و مى توان گفت سپاهان مستحق برد بود.
کارشناس فوتبال ایران در خصوص نوع بازى پرسپولیس و استفاده از سه هافبک دفاعى و اینکه این 
مسأله آیا به خاطر ترس از بازى دربى در هفته آینده بود یا ناشى از قدرت سپاهان، عنوان کرد : فقط نباید 
به بازى اخیر نگاه کرد. پرسپولیس را باید از چند هفته قبل ببینیم. اگر پرسپولیس شکست مى خورد 
شرایطش در جدول فوق العاده بد مى شد. از طرفى باید با روحیه خیلى بدتر مقابل صدرنشین لیگ قرار 
مى گرفت و مهمترین بازى نیم فصلش را انجام مى داد. یک دلیل مى تواند همین باشد؛ ترس از باخت، 

به خاطر اینکه در شرایط خوبى نبود. 
جمشــیدیان اضافه کرد: نکته دوم اینکه وقتى ابزار یحیى گل محمدى را مى بینیم او واقعا نیروهاى 
هجومى خاصى نداشت. کارشناس فوتبال ایران تصریح کرد:  سوم اینکه وقتى ترکیب پرسپولیس را 
مى بینیم؛ حتى سیامک نعمتى که دفاع راست بازى مى کند یک هافبک است. در ترکیب پرسپولیس 
سه مدافع و هفت هافبک بازى کردند. یک دلیلش این بود که بتوانند مالکیت توپ را مقابل سپاهانى 
که خوب توپ را به گردش در مى آورد داشته باشد. پرسپولیس در مالکیت توپ تا حدودى موفق بود اما 

براى خلق موقعیت چون مهاجمى در زمین نبود طبیعتًا  روز موفقى نداشت.
وى در مورد روند و کیفیت تیم سپاهان اظهار داشت: سپاهان قطعاً  روى کاغذ یکى از مدعیان جدى 
امسال است. نه فقط به خاطر بازگشت محمدرضا ساکت یا حضور نویدکیا و مرزبان در کادر فنى، بلکه 
به خاطر کیفیتى که این تیم از خودش نشان داده است. این اولین بازى فصل سپاهان بود که در آن 

گلزنى نکرد در حالى که شاید شش هفت موقعیت خوب گلزنى هم داشت.
کارشناس فوتبال ایران افزود: سپاهان تیم منسجمى اســت اما یک مشکل اساسى دارد؛ اشتباهات 
و کیفیت فردى بازیکنان روى نتایجش خیلى تأثیرگذار اســت. سپاهان اگر اشتباهات فردى در خط 
دفاعى مقابل ماشین سازى و اشتباهات فردى در خط حمله مقابل پرسپولیس را نداشت االن 4 امتیاز 
این دو بازى را از دست نداده بود و با اختالف در صدر جدول حضور داشت. این تیم هنوز، هم در خط 
دفاع و هم در خط حمله اشتباهات فردى زیادى دارد اما شکل تیمى آن نشان مى دهد که مى توانند تا 

روز آخر یک مدعى باشند.
جمشیدیان در مورد مشــکل گلزنى سپاهان و اینکه آیا این مســأله برطرف مى شود یا تا آخر فصل 
گریبانگیر تیم خواهد بود، گفت: اگر سجاد شهباززاده و منشا را از جدول گلزنان لیگ خارج کنیم، طالب 
ریکانى هم تقریبا تمام گل هاى خودش را از روى نقطه پنالتى زده، مى بینیم این مشکل تمام تیم هاى 
لیگ است. دلیل آن هم مشخص است. حداقل 15 مهاجم خوب فوتبال ما در 7، 8 سال اخیر به خاطر 
شرایط مالى به تیم هاى درجه دو و سه اروپایى یا تیم هاى عربى رفتند. تقریبا هر مهاجمى که در یک 
فصل ده دوازده گل مى زند همین راه را در پیش مى گیرد. اکثر آنها پیشرفتى ندارند غیر از یکى دو مورد 

مثل سردار آزمون و مهدى طارمى.

هافبک ســپاهان معتقد اســت شــانس برترى مقابل 
پرسپولیس را داشتند.

 سروش رفیعى در مورد دیدار پرسپولیس و سپاهان اظهار 
کرد: بازى خوبى شاهد بودیم؛ همیشه مسابقات پرسپولیس 
و سپاهان با کیفیت مى شود و به نظرم  نمایش خوبى از دو 

تیم شاهد بودیم.
وى همچنیــن  ابراز کرد: بــا تمام احترام بــه تیم، آقاى 
گل محمدى و تمام دوســتانم در این تیم، فکر مى کنم ما  
نمایش بهترى داشتیم و نسبت به موقعیت هایمان، شایسته 
برد بودیم. پرســپولیس تیم بزرگى است و تمام تیم ها کار 
سختى در ورزشگاه آزادى برابر این تیم دارند. خدا را شکر 
همه سالم بیرون آمدیم و به استقبال بازى هاى بعد مى رویم.
رفیعى در خصــوص برخورد صمیمانه اى کــه بازیکنان 
پرسپولیس با او داشتند، عنوان کرد: االن تقریبا نصف لیگ 
ایران، تیم هاى سابقم هستند. دوستانم را دیدم و خوشحال 

هستم. همیشه اینطور مسابقات در یاد ما 
مى ماند و براى بنده مهم بود تا احترام ها 

حفظ شود و سعى کنم آن چیزى که از من 
خواسته شده بود را انجام دهم. او تاکید کرد: 

سعى داشتیم فوتبال بازى کنیم و برنده باشیم، 
اما شرایط طورى شد که بازى با تساوى به پایان 
رسید و همه ســالم بیرون آمدند. در مجموع 

مسابقه جذابى بود. هافبک سپاهان تصریح کرد: 
فکر مى کنم نسبت به موقعیت هایى که داشتیم، 

مى توانســتیم برنده باشیم ولى پرســپولیس تیم با 
تجربه اى است و نفرات خیلى خوبى دارد. همیشه هم 
اینگونه بازى ها حساس است و امکان دارد در لحظات 

نتیجه تغییر کند. با تمام این اوصاف، مى توانستیم برنده 
باشیم ولى یک امتیاز به دســت آوردیم و باید خودمان را 

براى هفته هاى بعد آماده کنیم.

یحیى به هدفش رسیدبا احترام به آقا یحیى باید مى بردیم!

احمد جمشیدیان: 

حامد لک پرسپولیس را نجات داد

داور بین المللى ســابق فوتبال ایران مى گوید داورى مسابقه 
پرسپولیس و سپاهان مشکل خاصى نداشت. نوید مظفرى در 
مورد نحوه قضاوت اشکان خورشــیدى در بازى پرسپولیس و 
سپاهان گفت: «بازى حساسى بود و تیم داورى در این مسابقه 
قضاوت خوبى انجام داد. در کل این مسابقه دو صحنه حساس 
داشــت. در دقیقه 23 کى روش اســتنلى در محوطه جریمه 
پرسپولیس تعادلش را از دست داد اما این صحنه اصال پنالتى 
نبود. سیدجالل حســینى خطایى روى مهاجم سپاهان انجام 
نداد. دومین صحنه مهم در دقیقه 69 در محوطه جریمه سپاهان 
رخ داد که این صحنه هم پنالتى نبــود و خطایى روى بازیکن 
پرسپولیس انجام نشــد. در کل داورى مسابقه مشکل خاصى 
نداشــت.» مظفرى در مورد اخطارى که به گل محمدى داده 
شد گفت: «نمى دانیم در آن صحنه چه اعتراضى انجام شده و 
چه حرف هایى گفته شده است ولى در این صحنه ها داوران بى 

دلیل اخطار نمى دهند.»

مهاجم سپاهان تاکید دارد تالش زیادى براى گلزنى مقابل پرسپولیس انجام داد.
 سجاد شــهباززاده در مورد  تساوى پرسپولیس و ســپاهان اظهار کرد: به نظرم 
مى توانستیم برنده این مسابقه باشیم. بازى طبق برنامه ما پیش رفت؛ در دقایق 
ابتدایى توپ و میدان را در اختیار داشــتیم و در نیمه اول فرصت هایى به دست 

آوردیم.
او ادامه داد: هرچه به پایان بازى نزدیک تر شدیم، تسلط بیشترى بر جریان بازى 
داشتیم و موقعیت هاى خوبى به دست آوردیم ولى متاسفانه نتوانستیم گلزنى کنیم.

مهاجم سپاهان درباره ادعاى پرسپولیسى ها مبنى بر منفعت تیم اصفهانى از داورى 
عنوان کرد: حقیقتا من اینطور فکر نمى کنم چون هیچ صحنه خاصى اتفاق نیفتاد. 

داور مدیریت خوبى داشت و صحنه خاصى شاهد نبودیم.
شهباززاده درباره اینکه روند گلزنى اش  طى پنج هفته اخیر مقابل پرسپولیس به 
پایان رسید، گفت: این اتفاقات در فوتبال طبیعى است و قرار نیست در هر بازى گل 
بزنم. در این دیدار هم تالش کردم تا گلزنى کنم ولى متاسفانه نشد. ان شاا... در 

بازى هاى بعد جبران مى کنیم.

خواستم گل بزنم، متأسفانه نشد
هیچ کدام پنالتى نبود

سخنگوى باشگاه ذوب آهن گفت: قطعاً رحمان رضایى باید بداند وضعیت 
تیم بسیار خطرناك است و نباید این شرایط ادامه پیدا کند.

رسول کربکندى در گفت وگویى  درباره شکســت 2 بر یک تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان مقابل تراکتور تبریز در هفته دهم لیگ برتر و واکنش 
هیئت مدیره باشــگاه به نتایج این تیم، اظهار داشــت: طبیعى است که 
هیچ کسى از نتایج و جایگاه فعلى ذوب آهن در جدول راضى نیست. ما در 

خانه خودمان شکست مى خوریم که اتفاق خوبى نیست.
وى افزود: البته ما در این خصوص جلسه اى نداشتیم که بخواهیم تصمیم 
خاصى بگیریم. قطعاً رحمان رضایى باید بداند وضعیت تیم بسیار خطرناك 
است و نباید این شــرایط ادامه پیدا کند. مطمئنا اگر تیم بخواهد همین 
روند را ادامه دهد مجبور مى شــویم یا تذکرى به کادرفنى داده یا اینکه 

اولتیماتوم بدهیم.
سخنگوى باشــگاه ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: از نظر فنى تیم بهتر 
از گذشته شــده اســت. ما فوتبال بهترى بازى مى کنیم اما نتایج خوبى 
نمى گیریم. ما تمام سعى خود را کرده ایم که فشارى روى کادرفنى نباشد تا 
آنها بتوانند در آرامش کار کنند، اما این وضعیت را هم تا یک حدى مى توان 
تحمل کرد. تیم هاى باالتر از ما در جدول هر بازى امتیاز مى گیرند و فاصله 

ما با تیم هاى باالى خودمان زیاد مى شود. فعال حوصله مى کنیم تا ببینیم 
چه مى شود.

  همچنان حمایت از رحمان
در همین حال برخالف اخبار منتشر شده، گفته مى شود باشگاه ذوب آهن 

قصد برکنارى رحمان رضایى را ندارد.
 تیم فوتبال ذوب آهن در دیدار مقابل تراکتور تن به شکست 2 بر یک داد 
تا روند نتایج نه چندان خوب این تیم به هفته دهم برسد و این در شرایطى 

است که گاندوها تا امروز رنگ برد به خود ندیده اند.
پیش از این بازى اخبارى در مورد اینکه بــازى با تراکتور آخرین فرصت 
رحمان رضایى براى تغییر روند این تیم است شــکل گرفته بود و بعد از 
بازى هم حرف و حدیث هایى از احتمال برکنارى او مطرح شــده و حتى 

گزینه هایى به عنوان جانشین در رسانه ها معرفى شدند.
با این وجود پیگیرى هاى انجام شده نشان مى دهد باشگاه ذوب آهن و 
مدیران آن با وجود نارضایتى از عملکرد تیم و نتایج، قصد برکنارى رحمان 
رضایى در این مقطع را ندارند و از سرمربى خود همچنان حمایت مى کنند.

باید دید این حمایت تا چند هفته دیگر طول مى کشد و در صورت تداوم 
نتایج سبزپوشان اصفهانى چه تصمیمى خواهند گرفت.

کربکندى استارت اولتیماتوم را زد

این وضعیت
 را تا حدى 

مى توان تحمل 
کرد!
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139903902004000273 تاریخ آگهــى: 1399/10/16 
شــماره پرونده: 139504025036000374 آگهى مزایــده پرونده اجرائى 
شــماره بایگانى: 9602193 تمامت ششــدانگ یک باب دفتر کار واقع در 
طبقه هفتم ســمت جنوبى پالك ثبتى 283 فرعى از 2845 اصلى بمساحت 
5. 86 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با قدرالسهم از عرصه مشاعى 
و مشــاعات به آدرس: اصفهان ابتداى خیابان چهارباغ باال مجتمع تجارى 
ادارى کوثر فاز یک طبقــه هفتم واحد 907 کدپســتى 8173696959 که 
سند مالکیت آن در صفحه 327 دفتر امالك 1155 بشماره چاپى 576639 
و شماره ثبت 211787 به نام شرکت صدر فوالد سهامى خاص ثبت و صادر 
شده است با حدود: شماال: در سه قســمت که دوم غربى است بطولهاى 80. 
1 متر و 85. 2 متر و 65. 2 متر پنجره و درب و دیواریســت به راهرو مشاعى 
شرقا اول بطول 20. 7 متر دیوار اشتراکى با دفتر کار 282 فرعى دوم در سه 
قسمت که اول جنوبى است و سوم شمالى بطولهاى 80. 0 و 10. 1 و 65. 0 
متر پنجره و دیواریست بفضاى هواکش مشاعى سوم در سه قسمت که دوم 
شمالى اســت بطولهاى 60. 7 و 25. 0 و 5. 1 متر دیوار اشتراکى با دفتر کار 
282 فرعى جنوبا در سه قســمت که دوم شرقى است بطولهاى 10. 2 و 40. 
0 و 10. 3 متر پنجره و دیواریســت بفضاى کوچه غربا اول در چهار قسمت 
که دوم و چهارم جنوبى بطولهــاى 65. 1 و 20. 0 و 70. 7 و 20. 0 متر دیوار 
اشتراکى با دفتر کار 284 فرعى دوم بطول 20. 5 متر پنجره و دیواریست به 
راهرو مشاعى حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست و با 
حق العبور از پالك 18 فرعى و 4848/10 و 4848/14 و 2847 که طبق نظر 
کارشناسان رسمى ملک مزبور عبارت است از یک واحد دفتر کار در مجتمع 
کوثر به آدرس فوق الذکر داراى اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك و نما خارجى 
سنگ و آجر و راه پله سنگ با بدنه ســنگ و نرده فلزى و داراى آسانسور مى 
باشد و واحد فوق داراى کف ســنگ و دیوارها رنگ و نقاشى و درب و پنجره 
هاى خارجى آلومینیوم و درب داخلى چوبى و سرویس بهداشتى و آشپزخانه تا 
سقف کاشى و کابینت ام دى اف و سیستم سرمایش چیلر و سیستم گرمایش 
فن کویل با موتورخانه مرکزى و داراى انشعابات آب و فاضالب و برق و گاز 
مجزا مى باشد. ملک فوق داراى گواهى پایان کار بشماره 15/37646 مورخ 
1377/12/26 از شهردارى منطقه 5 اصفهان میباشد. قدمت ساختمان حدود 
22 سال و ملکى شرکت صدر فوالد ســهامى خاص طبق سند رهنى شماره 
34122 مورخ 1393/07/14 دفترخانه 23 خرم آباد در رهن بانک ملت واقع 
میباشــد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه نامه است و از ســاعت 9 الى 12 روز 
چهارشــنبه مورخ 1399/11/01 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان 
الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
24/200/000/000 ریال (بیســت و چهار میلیارد و دویست میلیون ریال) 
شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته 
میشود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1399/10/18 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ 

شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى 
بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده 
باید مابقى مبلغ خریــد را حداکثر ظرف  پنج روز پرداخــت نماید در غیر این 
صورت ضمن ابطال مزایده مبلغ على الحساب پرداختى بنفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. م الف: 1073733 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/10/139 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139903902004000271 تاریخ آگهى: 1399/10/16 شماره 
پرونده: 139304002004000413 آگهى مزایده اموال غیرمنقول کالسه 
9301544، 1- تمامت پالك ثبتى فرعى 3053 از پالك ثبتى 15193 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان واقع در اصفهان خیابان مشتاق دوم، جنب پل غدیر، 
کوچه هوایى، فرعى سوم، مجتمع مسکونى غدیر کدپستى 8152654879. 
به مساحت 168/80 مترمربع که از این مقدار سه متر و هشتاد صدم متر مربع 
آن تراس مسقف میباشد و در حد شــرق پیشروى بر روى فضاى کوچه دارد 
بانضمام شش دانگ اعیانى یک باب انبارى واقع در طبقه همکف به مساحت 
3/88 مترمربع و شش دانگ اعیانى پارکینگ واقع در طبقه همکف به مساحت 
12/5 مترمربع و قدرالسهم از عرصه مشاعى که طبق صفحه 26 دفتر 377 
محلى ذیل شماره ثبت 77541 ششــدانگ به نام خانم صدیق سوادى مفرد 
ثبت و سند مالکیت شماره 492777 صادر گردیده است. حدود و مشخصات: 
شماال: به طول هشت متر و چهل و پنج صدم متر پنجره ها و دیوارى است به 
فضاى کوچه شرقا: در شش قسمت که اول به طور پخ و سوم شمالى و پنجم 
جنوبى اســت به طولهاى دو متر و نیم و پنج متر و ده صدم متر و چهل و پنج 
صدم متر و شش متر و هفتاد صدم متر و چهل و پنج صدم متر و پنج متر و سى 
و پنج صدم متر پنجره و دیوارى است به فضاى خیابان جنوبًا: اول بطول یک 
متر و پنج صدم متر دیواریست به فضاى خیابان دوم در چهار قسمت که دوم 
شرقى و سوم بطور پخ اســت به طولهاى پنج متر و بیست و پنج صدم متر و 
هشــتاد صدم متر و دو متر پنجره و دیوار و دیوار کوتاه است به فضاى حیاط 
مشاعى غرباً: اول در سه قسمت که دوم شمالى است به طولهاى شصت و پنج 
صدم متر و بیست صدم متر و شش متر و پنجاه و پنج صدم متر دیوار اشتراك 
است با آپارتمان ســه هزار و پنجاه و چهار فرعى دوم در دو قسمت که اول 
شمالى است به طولهاى هشتاد صدم متر و یک متر و پنج صدم متر دیوارى 
است براه پله و آسانسور مشاعى ســوم در دو قسمت که اول شمالى است به 
طولهاى یک متر و پنجاه و پنج صدم متر پنجره و دیوارى اســت به فضاى 
داکت چهارم در سه قسمت که اول شــمالى و سوم جنوبى است به طولهاى 
شصت صدم متر و چهار متر و دو صدم متر و چهل صدم متر درب و دیوارى 
است به راه پله و اسانسور مشاعى پنجم به طول شش متر و نیم دیوار اشتراکى 
است با آپارتمان مذکور دوم حدود انبارى: شماال: به طول دو متر و ده صدم متر 
دیوار اشتراکى است با انبارى سه هزار و شصت و پنج فرعى شرقا: اول به طول 
سى و پنج صدم متر دیوارى است به راه پله و اسانسور مشاعى دوم به طول یک 
متر و نیم دیوار اشتراکى است با انبارى سه هزار و شصت و شش فرعى جنوبا: 
به طول دو متر و ده صدم متر دیوارى است به محوطه مشاعى پارکینگ غربا: 
به طول یک متر و هشــتاد و پنج صدم متر درب و دیوارى است به محوطه 
مشاعى پارکینگ سوم: حدود پارکینگ: شماال: به طول پنج متر خط مستقیم 
مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ شرقا: به طول دو متر و نیم خط 
مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ جنوبا: به طول پنج متر 
خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ غربا: به طول دو متر 
و نیم خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ. حقوق ارتفاقى 

له و علیــه طبق قانون تملک اپارتمانهاســت طبق نظر کارشناســان واحد 
مسکونى مذکور در ضلع شــرق طبقه اول به شــماره واحد 2 یک مجتمع 
مسکونى 10 واحدى به تعداد 5 طبقه روى پیلوت واقع شده است با مساحت 
168/80 مترمربع با اسکلت بتنى و ســقف تیرچه و بلوك و قدمت حدود 12 
سال با مشخصات و مصالح ساختمانى شامل کف هاى سرامیک و بدنه رنگ 
روغنى و آشپزخانه با کابینت ام دى اف و سرویس بهداشتى و حمام با بدنه و 
کف کاشى و سرامیک و سیستم گرمایشى و سرمایشى موتورخانه مرکزى و 
چیلر میباشد. اتاق هاى خواب با کمدهاى چوبى و درب هاى چوبى و پنجره 
هاى از نوع آلومینیوم دو جداره و داراى تراس در ضلع جنوبى مى باشد. نماى 
خارجى با مصالح آجر و سنگ و حیاط با کف فرش سنگ و داراى آسانسور و 
سیستم اعالم حریق و همچنین داراى انشــعابات آب مشترك و گاز و برق 
مستقل مى باشد که ارزش شش دانگ مبلغ 33/760/000/000 ریال معادل 
سه میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون تومان برآورد مى گردد. 2- تمامت 
پالك ثبتى فرعى 3054 از پالك ثبتى 15193 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
واقع در اصفهان خیابان مشــتاق دوم، جنب پل غدیر، کوچه هوایى، فرعى 
سوم، مجتمع مسکونى غدیر کدپستى 8165536112. به مساحت 161/01 
مترمربع که از این مقدار سه متر و شــصت یک صدم متر مربع آن مساحت 
تراس است بانضمام شش دانگ اعیانى یک باب انبارى واقع در طبقه همکف 
به مساحت 5/49 مترمربع و شش دانگ اعیانى پارکینگ واقع در طبقه همکف 
به مساحت 12/5 مترمربع و قدرالسهم از عرصه مشاعى که طبق صفحه 29 
دفتر 377 محلى به شماره ثبت 77543 ششدانگ به نام خانم مریم السادات 
شفیعى ثبت و سند مالکیت شماره 492778 جهت ان صادر گردیده است. اول: 
حدود و مشخصات: شماال: به طول نه متر و چهل و پنج صدم متر پنجره ها و 
دیوارى است به فضاى کوچه شرقا: اول به طول شش متر و نیم دیوار اشتراکى 
است با اپارتمان سه هزار و پنجاه و سه فرعى دوم در سه قسمت که اول جنوبى 
و دوم شمالى است به طولهاى دو متر و چهل صدم متر و چهار متر و دو صدم 
متر و شصت صدم متر درب و دیوارى است به راه پله و آسانسور مشاعى سوم 
در دو قسمت که دوم شمالى است به طولهاى پنجاه و پنج صدم متر و یک متر 
پنجره و دیوارى اســت به فضاى داکت چهارم در دو قسمت که دوم شمالى 
است به طولهاى یک متر و پنج صدم متر و هشتاد صدم متر دیوارى است به 
راه پله و اسانسور مشاعى پنجم در سه قسمت که دوم جنوبى است به طولهاى 
شش متر و پنجاه و پنج صدم متر و بیست صدم متر و شصت و پنج صدم متر 
دیوار اشتراکى است با آپارتمان مذکور جنوبا: در شش قسمت که دوم به طور 
پخ و سوم و پنجم غربى است به طولهاى یک متر و شصت صدم متر و هشتاد 
صدم متر و بیست صدم متر و شش متر و پنج صدم متر و یک متر و نیم و نود 
صدم متر دیوار کوتاه و پنجره و دیوارى است به فضاى حیاط مشاعى غربا: اول 
به طول هفت متر و نود صدم متر دیوار به دیوار پالك نهصد و نود و هشــت 
فرعى دوم در پنج قسمت که اول و سوم شــمالى و پنجم جنوبى است و به 
طولهاى یک متر و هفتاد صدم متر و نود صدم متر و بیست صدم متر و نیم متر 
و یک متر و نود صدم متر پنجره و دیوارى است به فضاى نورگیر مشاعى سوم 
به طول هفت متر و هشتاد صدم متر دیوار به دیوار پالك مذکور دوم: حدود 
انبارى شماال: اول در دو قســمت که دوم غربى است به طولهاى یک متر و 
بیست صدم متر و پانزده صدم متر دیوارى است به راه پله و اسانسور مشاعى 
دوم به طول یک متر و دوازده صدم متر دیوارى است به البى مشاعى شرقا: 
به طول دو متر و بیست و پنج صدم متر دیوارى است به البى مشاعى جنوبا: 
اول به طول یک متر و ســى و پنج صدم متر درب و دیوارى است به راهرو 
مشاعى دوم به طول یک متر و هفت صدم متر دیوار اشتراکى است با انبارى 
سه هزار و شصت و شش فرعى غربا: به طول دو متر بیست و صدم متر دیوارى 

است به راه پله و اسانسور مشاعى سوم: حدود پارکینگ: شماال: به طول دو متر 
و نیم خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ شرقا: به طول 
پنج متر خط مستقیم مفروض اســت به محوطه مشاعى پارکینگ جنوبا: به 
طول دو متر و نیم خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ 
غربا: به طول پنج متر خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ. 
حقوق ارتفاقى لــه و علیه طبق قانــون تملک اپارتمانهاســت. طبق نظر 
کارشناسان واحد مسکونى مذکور در ضلع غرب طبقه اول به شماره واحد 1 
مجتمع مسکونى 10 واحدى به تعداد 5 طبقه روى پیلوت واقع شده است با 
مساحت 161/01 با اسکلت بتنى و ســقف تیرچه و بلوك و قدمت حدود 12 
سال با مشخصات و مصالح ساختمانى شامل کف هاى سرامیک و بدنه رنگ 
روغنى و آشپزخانه با کابینت ام دى اف و سرویس بهداشتى و حمام با بدنه و 
کف کاشى و سرامیک و سیستم گرمایشى و سرمایشى موتورخانه مرکزى و 
چیلر میباشد. اتاق هاى خواب با کمدهاى چوبى و درب هاى چوبى و پنجره 
هاى از نوع آلومینیوم دو جداره و داراى تراس در ضلع جنوبى مى باشد. نماى 
خارجى با مصالح آجر و سنگ و حیاط با کف فرش سنگ و داراى آسانسور و 
سیستم اعالم حریق و همچنین داراى انشــعابات آب مشترك و گاز و برق 
مستقل مى باشد. ارزش شش دانگ مبلغ 28/950/000/000 ریال معادل دو 
میلیارد و هشتصد و نود و پنج میلیون تومان برآورد و اعالم میگرد. که هر دو 
پالك طبق سند رهنى شماره ى 39319 مورخه 89/03/22 دفترخانه اسناد 
رسمى شــماره 81 اصفهان، در رهن بانک ملت واقع مى باشد و طبق اعالم 
بســتانکار فاقد بیمه مى باشــد از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشنبه. مورخ 
1399/11/01 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى- چهارراه اول سمت چپ- طبقه ســوم به مزایده گذارده مى 
شود. مزایده از مبلغ پایه: 1- مبلغ 33/760/000/000 ریال (معادل سى و سه 
میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال) بابت پالك 15193/3053، 2- مبلغ 
28/950/000/000 ریال معادل (بیست و هشــت میلیارد و نهصد و پنجاه 
میلیون ریال) بابت پالك 15193/3054 شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است شرکت در جلسه مزایده براى عموم آزاد است، 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد- این آگهى در یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1399/10/18 درج و منتشر 
مى گردد- در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ 
شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به 
همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را طى فیش مربوطه حداکثر ظرف مدت 
5 روز به حساب صندوق ثبت تودیع نماید در صورتى که ظرف مدت  مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننماید، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و بحساب خزانه واریز خواهد شد. در غیر این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. م الف: 1073744 یعقوبى- سرپرست 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/10/140 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139903902004000269 تاریخ آگهى: 1399/10/16 شماره 

پرونده:139804002004000461آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره 
بایگانى: 9806455 ششدانگ پالك شماره 2267/5594 واقع در بخش 6 
ثبت اصفهان به مساحت 194 مترمربع به آدرس: اصفهان بهارستان خیابان 
فروردین بعد از چهارراه ایثار دور برگردان خیابان ســعدى گلستان 9 پالك 
366 به کدپستى 8144155841 که سند مالکیت آن در صفحه 99 دفتر 263 
امالك و شماره ثبت 56593 با شــماره چاپى 043332 سرى الف سال 85 
ثبت و صادر شده است با حدود: شــماال به طول 14 متر پى است به پالك 
5593 فرعى شــرقا به طول 12 متر و 2/83 متر پى است به کوچه 4 مترى 
(قسمت دوم بصورت پخ است) جنوبا به طول 12 متر پى است به پى پالك 
5621 فرعى غربا به طول 14 متر پى اســت به پى پالکهاى 5620 و 5592 
فرعى که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق ساختمان مسکونى به متراژ 
194 مترمربع و اعیانى به متــراژ 171 مترمربع (همکف 150 مترمربع و نیم 
طبقه 19 مترمربع و سرویس بهداشتى در حیاط 2 مترمربع) در یک سقف با 
نماى آجرى احداث شده است. داراى 3 اتاق خواب و هال و پذیرایى با سقف 
گچ برى معمولى و آشپزخانه به صورت اپن کف سرامیک، دیوارها کاشى و 
کابینت هاى نصب شــده ام دى اف، چهارچوب ها فلزى، درب هاى داخلى 
چوبى، پله ها سنگ با نرده فلزى دیواره راه پله سرامیک، کف حیاط موزائیک 
حیاطى و نماى آن آجرى است. در ضلع جنوب غربى سرویس بهداشتى در 
حیاط احداث شده است. نماى ساختمان تلفیقى از آجر و سنگ میباشد و درب 
و پنجره هاى پیرامونى آلومینیومى با حفاظ آهنى و شیشه تک جداره است. 
داراى گواهى پایان کار 4289 مورخه 86/2/27 به شــماره پروانه 19159 
مورخه 85/8/23 با کاربرى مسکونى و نوع سازه بتنى، سقف ها تیرچه و بلوك 
و داراى اشتراکات شهرى آب برق و گاز مى باشد. در هنگام بازدید در تصرف 
مالک مى باشــد وضعیت پارکینگ در حیاط با قدمت باالى حدود 35 سال 
مى باشد ملکى آقاى قدرت اله توسلى گل برنجى که طبق سند رهنى شماره 
19019- 93/12/12 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 148 اصفهان در 
رهن بانک ملت اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه فاقد 
بیمه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز ســه شنبه مورخ 99/10/30 در اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول 
شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 10/300/000/000 ریال شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 99/10/18 درج و منتشــر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا شــرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســى به حساب سپرده ثبت و 
حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید مى گردد. م الف: 1073736 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/10/141 

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مهندسى سرا مسیر سپاهان درتاریخ 1399/10/08 به شماره ثبت 66522 به شناسه ملى 14009683301 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى ، مشاوره و نطارت و اجراى کلیه پروژه هاى ساختمانى 
، شهرك سازى و خدمات و تاسیسات .و تجهیزات شهرى ، سازه هاى آبى و خاکى و شبکه هاى توزیع و جمع آورى آب و فاضالب ، راه هاى اصلى و فرعى و 
سیستم هاى حمل و نقل و راهدارى ، راه آهن ، تونل ، محوطه سازى ، پارك ها و فضاى سبز ، تولید و فرآورى مصالح و قطعات ساختمانى و فروش و صادرات 
آن ها و واردات ماشین آالت ، مهندسى و ساخت پروژ هاى صنعتى و عمرانى و الکتریکى، خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، 
اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه 
سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى ، شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت 
در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. 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 
شیخ اشراق ، کوچه شهید براتعلى مرادى[28] ، بن بست ((احمدرضا کاویانى)) ، پالك- 8 ، طبقه دوم کدپستى 8193653822 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 100000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 92361/95 مورخ 1399/09/30 نزد بانک ملت شعبه شهید چمران با کد 92361 پرداخت گردیده است والباقى در 
تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمدعلى کریمى ورتونى به شماره ملى 1272815870 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم الهام شهبازى دستگردى به شماره ملى 1292187158 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى على اکبر کریمى به شماره ملى 5659377769 و به سمت 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 رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى ابوالفضل خانى به شماره ملى 0056049161 به سمت بازرس اصلى به مدت 
1 سال آقاى مهدى نعیمى ورتونى به شماره ملى 1286900344 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 (1071646)

آگهى تغییرات 
شــرکت تعاونى هاتف نجف آباد به شــماره ثبت 
3580 و شناسه ملى 10840092874 به استناد 
نامه شــماره 7929 مورخ 1399/09/23 اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرســتان نجف آباد 
و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - على شرفى به شماره 
ملى 1091378843 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
مهدى ادیمى به شــماره ملى 1490995664 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مریم جوشیرى 
به شــماره ملى 1091227640 به سمت منشى 
هیئت مدیره، قربانعلى میرعباســى به شــماره 
ملــى 1091456534 بــه ســمت مدیرعامل 
(خارج از اعضا)، ســعیدقربعلى به شــماره ملى 
1091146861، رســول جاللى به شماره ملى 
1091758093 براى مابقى مدت تصدى هیئت 
مدیره (تا تاریخ 1401/05/25) انتخاب شــدند. 
- کلیه چکها و اســناد تعهدآور شــرکت پس از 
تصویب هیئت مدیره با امضاى قربانعلى میرعباسى 
(مدیرعامل) و على شــرفى (رئیــس) و در غیاب 
(رئیس)، مهدى ادیمى (نایب رئیس هیئت مدیره) 
حق امضا خواهد داشــت و اوراق عادى با امضاى 
قربانعلى میرعباسى (مدیرعامل) و با مهر شرکت 
معتبر خواهــد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1072583)

آگهى تغییرات 
شــرکت صنایع تولیدى لوله سبز همگام سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 1177 و شناســه ملى 
10260070950 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/07/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى مرتضى تقى پور 
ورنوسفادرانى به کدملى 1140162780 بسمت 
مدیرعامل (خارج از ســهامداران) ، آقاى فریبرز 
توانائى ورنوسفادرانى به کدملى 1817106910 
بســمت رئیس هیئت مدیره، خانم مرضیه بخت 
آور به کدملى 1817216473 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره ، خانم غزل توانائى ورنوسفادرانى به 
کدملى 1271493411 بسمت عضو هیئت مدیره ، 
آقاى مجتبى کریم جعفرى ورنوسفادرانى به کدملى 
1141197227 بســمت قائم مقام مدیرعامل 
(خارج از سهامداران) براى مدت دو سال انتخاب 
و کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى 
با امضاء مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل متفقاً و 
با مهر شرکت معتبر است. - آقاى حجت سلطانى 
به کدملى 6219246251 و آقاى مصطفى تاتارى 
ورنوسفادرانى به کدملى 1141000652 بترتیب 
بســمت بازرس اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

خمینى شهر (1073145)

آگهى تغییرات 
شــرکت پژواك درمان پارس سهامى 
خاص به شماره ثبت 46962 و شناسه 
ملــى 10260650400 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/10/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صفرعلى جهان 
بخش به شــماره ملى 1291329757 
و على عموشــاهى بــه شــماره ملى 
1141663589 و علیرضا عموشــاهى 
به شماره ملى 1141200211 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. سلیمان رضایى 
به شــماره ملــى 1142439585 به 
ســمت بازرس اصلى و مرضیه گودرزى 
به شماره ملى 1142344347 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخــاب شــدند.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 

(1072772)

آگهى تغییرات 
شــرکت صنایع تولیدى لوله ســبز همگام 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 1177 و 
شناســه ملى 10260070950 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: - ماده 37 اساســنامه بدین شرح اصالح 
گردید : نحوه امضاى اسناد و اوراق تعهدآور 
شرکت و چکها و بروات سفته ها و سایر اوراق 
تجارتى نیز اشخاصى را که حق امضاء دارند 
، هیئت مدیره تعیین خواهــد نمود. - به ماده 
29 اساسنامه سه تبصره بدین شرح الحاق 
گردید: تبصره1- هیات مدیــره در صورت 
تمایل مى تواند قائم مقام یا معاونى براى مدیر 
عامل تعیین و حدود اختیارات وى را مشخص 
نماید. تبصره 2- نام و مشــخصات و حدود 
اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه اى 
از صورت جلســه هیات مدیره به اداره ثبت 
شرکتها اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمى 
آگهى شــود. تبصره 3- هیات مدیره در هر 
موقع مى تواند مدیرعامل را عزل نماید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1073144)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص شــاهین فوالد اصفهان درتاریخ 1399/09/25 به شماره ثبت 66403 به شناســه ملى 14009648521 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش آهن آالت،خرید وفروش ،صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور،انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در کلیه زمینه هاى فعالیت شرکت،اخذ 
وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى در خصوص تحقق اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله باغ زرشک ، کوچه شهید کیامرز ادیبى

[1 _ 49] ، بن بست شهیدحمیدشهیدى ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپســتى 8175613931 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 100000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 9254653 مورخ 
1399/09/05 نزد بانک ملت شعبه بوستان سعدى اصفهان با کد 92544 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى محمد مجتبى محمدى مهر به شماره ملى 
1272780112 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى محمدى مهر به شماره ملى 1273793900 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى محمود محمدى مهر به شماره ملى 1282289527 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت مدیرعامل 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 صدیقه پیرزاهد به 
شماره ملى 1285049977 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سید مهدى غرضى به شماره ملى 1290486093 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 (1072624)

آگهى تغییرات 
شرکت عاصف گاز سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 15263 و شناسه ملى 
10260362387 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/10/04 و طبق 
اختیارات حاصله تفویض شده از مجمع 
عمومى فــوق العــاده 02 /10 /1399 
سرمایه شرکت از محل واریز نقدى (به 
استناد گواهى شــماره 53/6780/149 
مورخ 1399/10/03 صــادره از بانک 
تجارت شعبه بلوار کشاورزى اصفهان) و 
باال بردن مبلغ اسمى سهام از مبلغ چهل 
میلیون ریال به مبلغ چهــار میلیارد ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
بدین شرح اصالح شد : سرمایه شرکت 
مبلغ چهار میلیارد ریال نقدى اســت که 
به یکصد سهم چهل میلیون ریالى بانام 
عادى منقســم گردیده و تماما پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهــان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1072618)

آگهى تغییرات 
شــرکت فنى مهندسى شــکوه صنعت 
اسپادان شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 1843 و شناســه ملى 
10260391550 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/09/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : طبق اختیار 
حاصله تفویض شــده از مجمع عمومى 
فوق العــاده 1399/9/11 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه 
شــرکت از محل واریز نقــدى از مبلغ 
1000000ریال به مبلغ15 میلیارد ریال 
افزایــش یافت و ماده 5 اساســنامه به 
شرح زیر اصالح شد. سرمایه شرکت 15 
میلیارد ریال نقدى است به 1500000 
سهم 10000ریالى با نام عادى منقسم 
شده وتماما پرداخت شــده است.مبلغ 
واریــزى طى گواهــى بانکى شــماره

 99-185 مورخ 1399/9/12 نزد بانک 
تجارت شعبه وحید پرداخت گردید . اداره 
کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى خمینى شهر (1072622)

آگهى تغییرات 
شرکت جلب سیاحان آرماندیس سهامى خاص به شماره ثبت 35600 و شناسه ملى 10861735363 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا اصغر کوکالنى ، حسین کوکالنى و سعید کوکالنى و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا در سمت 

ها تغییرى حاصل نگردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1072617)

آگهى تغییرات 
شرکت پژواك درمان پارس سهامى خاص به شماره ثبت 46962 و شناسه ملى 10260650400 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صفرعلى جهان بخش کدملى1291329757 به سمت رئیس هیات مدیره و علیرضا عموشاهیکدملى 1141200211 به سمت نایب رئیس هیات مدیره وعلى عموشاهى 1141663589به سمت مدیرعامل و عضو 

هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1072771)
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گاهى بعد از یک کنسرت یا قرار گرفتن 
بیش از اندازه در معــرض صداهاى بلند یا 
سر و صدا، احساس مى کنیم گوشمان وز وز 
مى کند. منبع این صدا مشخص نیست و عجیب 
آنکه تنها وقتى آن را مى شنویم که همه جا ساکت 

است.
به صــداى وز وز، خش خــش یا هر صــداى عجیبى در 
گوش ها اصطالحًا تینیتوس گفته مى شــود. در این حالت 
صداهایى خیالى مى شــنویم که هیچ منبعى ندارند. از آنجایى 
که هیچکسى مانند دیگرى نیســت، این مشکل مى تواند خود را 
به شکل صداى یک غرش یا بشــکن هم بروز دهد و علل مختلفى 
مى تواند داشته باشــد. صداى زنگ زدن معموًال موقتى است و مى تواند 
مختصر یا در برخى موارد به قدرى شــدید باشد که انجام مکالمه با دیگران 
را ســخت کند. با این حال، اگر این حس مدت طوالنى اى ادامه پیدا کند یا به 
شکل مزمنى تکرار شود، این مســأله مى تواند زندگى روزانه فردى که درگیر آن 

شده است را مختل سازد.
تینیتوس به دلیل وارد شــدن آسیب به ســلول هاى کوچکى رخ مى دهد که در گوش 
داخلى قرار دارند. این سلول ها پرزهاى نزدیک به حلزون گوش را مى سازند که طبق امواج 
صوتى اى که به گوش ها مى رسند جا به جا مى شوند. بعد از آن عصب شنوایى این امواج را به 
عنوان صدا دریافت و تعبیر مى کند. اما پرزها زمانى که آسیب مى بینند، پیام هاى نادرستى ارسال 

مى کنند. این پیام هاى نادرست به مغز ما ارسال مى شوند، درنتیجه چیزى مى شنویم که در واقع وجود 
ندارد. قرارگیرى در معرض صداى بلند به مدت طوالنى مثًال در کنسرت یا محل ساخت و ساز، یا استفاده 

از اسپیکر یا هدفون با صداى بسیار بلند، مى تواند باعث این 
مشکل شود. در مورد اول به راحتى مى توانید بهبود پیدا کنید 

و به حالت عادى بازگردید. اما در مورد دوم چون یک عادت 
است، آسیب ناشى از رسیدن بیش از اندازه صدا به گوش ها 

مى تواند دائمى باشد.
جرم گوش هم مى تواند عامل تینیتوس باشــد. انســداد 

مجراى گوش بر اثر انباشــت جرم گوش مــى تواند باعث 
التهاب این مجرا شــود و حتى پرده گــوش را تحریک کند، 

امرى که باعث بــه وجود آمــدن یک صــداى خیالــى آزاردهنده 
مى شود. عفونت گوش هم مى تواند این مشکل را به وجود آورد.

وارد شدن آســیب به ســر و گردن و حتى فشــار بیش از اندازه به 
این نواحى به دلیــل مرتبط بودن آن ها به قدرت شــنوایى مى 

تواند منجر بــه بروز تینیتوس شــود. اگر علــت زنگ زدن 
گوش ها این مسئله باشــد، تینیتوس معموًال تنها در یکى 

از گوش ها رخ مى دهد. از طرفى دیگر، این مشــکل 
مى تواند از سفت شدن اســتخوانچه گوش میانى 

حکایت داشــته باشــد که یکى از عالئم اصلى 
آن است.

چشم ها گاهى مى تواند خبر از برخى بیمارى ها دهد مثال چشم ها مى تواند عالئم اولیه ابتال به آلزایمر را نشان دهد. 
محققان توانستند با استفاده از روش تصویربردارى به شناسایى تغییرات در بافت شبکیه چشم ناشى از این بیمارى پى 

ببرند. تشخیص زودهنگام این بیمارى مى تواند موجب کاهش روند پیشرفت آن شود.
اقدامات اولیــه درباره بیمــارى آلزایمــر در کنــار دارو و ورزش هــاى فکــرى مى تواند روند 

پیشروى بیمارى را ُکند کند اما تشخیص قطعى این بیمارى براى پزشکان مى تواند دشوار 
باشد.

هیچ نشــانه بیولوژیکى آشــکارى درباره بیمارى آلزایمر وجود ندارد. بنابراین 
پزشکان بر نشانه هاى زوال شناختى و گاهى اوقات اسکن هاى مغزى تکیه 

مى کنند.
هم اکنون محققان دانشگاه دوك کارولیناى شمالى با تکنیکى متشکل 

از تلفیق دو فناورى موجود موفق به تشــخیص عالیم بیمارى در 
شبکیه چشم در پشت چشم شده اند. به گفته محققان، شبکیه 

چشم امتداد سیستم عصب مرکزى است و دریچه اى به سوى 
مغز تلقى مى شود.

مطالعات قبلى نشان داده است که نازك شدن شبکیه، عالمت 
اولیه بیمارى آلزایمر است. اگرچه روند پیرى و دیگر بیمارى ها 

نظیر پارکینسون و آب سیاه هم موجب نازك شدن شبکیه چشم 
مى شود.

چشم ها خبر از یک بیمارى ترسناك مى دهند

بیدار شــدن هاى 
نیمه شــب و عدم خوابیدن ناراحتى بســیار 
جدى اســت که طى مدت طوالنى اگر تکرار شود، منجر 
به اختالالت خواب مى گردد و از ایــن رو اهمیت دادن به 
آن و برطرف کردنش به شــیوه هاى مناســب بسیار مهم 
است. در اینجا شش دلیل که شما را نیمه شب از خواب بیدار 
مى کند و کیفیت خوابتان را تحت تاثیر قرار مى دهد، معرفى 

شده است:
■خارش و تحریک پوست: اگزما یا شرایط تحریک 
پوست مى تواند کیفیت خواب را به خطر بیندازد. این بیمارى 
تاثیر جدى بــر روى کیفیت کلى زندگــى دارد؛ هم از نظر 
جسمى و هم از نظر روانى. اگزما منجر به تغییرات سیستم 

ایمنــى بــدن و
 پاسخ هاى التهابى مى شود که با خواب خوب 
تداخل پیدا مى کند. یک ایده خوب، پیدا کردن گزینه هاى 
درمان با نظر پزشک براى رفع اگزما است. اگر شما نیز جزو 
کسانى هستند که خارش پوست نمى گذارد شب بخوابید 
حتما باید از کرم هاى مخصوصى که پزشک تجویز مى کند 
استفاده کنید تا به سرعت خارش پوست کم شود و پوست 

رطوبت بیشترى جذب کند.
■ســندرم پاى بى قرار: این یک اختــالل حرکتى 
مربوط به خواب است که منجر به احساس ناخوشایند گزگز 
و سوزن سوزن شدن پاها و میل شــدید به تکان دادن آنها 
مى شود. ســندرم پاى بى قرار به شــدت کیفیت خواب را 
به خطر مى اندازد. این ســندرم به خصوص در نیمه شب 
تمایل بــه بدتر شــدن دارد و اســتفاده از داروهایى مانند 

آنتى هیستامین ها مى تواند عالئم آن را تشدید کند.

■اســتفاده از 
برخى داروها: داروهاى محرك تاثیر قابل  
توجهى روى کیفیت خواب شــما دارند. داروهایى که براى 
مشکالت قلب یا تیروئید و یا آســم تجویز مى  شوند روى 
الگوى خواب تاثیر مى  گذارند و ممکن است باعث شوند در 
نیمه  هاى شب از خواب بیدار شوید. اگر نگران عادت خواب 
خود هســتید درباره  هر دارویى که پزشــک به شما تجویز 

مى  کند با او صحبت کنید.
■سن: دانشمندان هنوز علت این موضوع را نفهمیده  اند 
اما با افزایش سن شما نیاز به خواب کمترى دارید و احتمال 
اینکه در نیمه  هاى شب از خواب بیدار شوید بیشتر است. این 

مشکل در زنان با افزایش سن بیشتر است.
■اختالالت مزمن: افــرادى که از دردهاى شــدید، 
اختالالت قلب و عروق، دیابت و مشــکالت دیگرى رنج 
مى  برند اغلب در نیمه  هاى شــب از خواب بیدار مى  شوند. 
اگر فکر مى  کنید مشکالت خواب شما مرتبط با مشکالت 
جدى در وضعیت سالمتى شما است با پزشک خود در مورد 

روش  هاى درمانى 
صحبــت کنید. اغلــب براى ایــن اختالالت 
درمان  هایى وجود دارد. بیشــتر افرادى که دردهاى شــدید 
دارند در خوابشان دچار مشکل هستند و احتمال بیدار شدن در 

نیمه  هاى شب براى آن  ها بیشتر است.
■تحمل اســترس: اســترس یک عامل مهم براى 
بى خوابى تلقى مى شود. اضطراب به طور مستقیم سیستم 
عصبى مرکزى را دچار اختالل مى کند که در این صورت 
تغییرات جزئى در بیوشــیمى بدن و سیســتم نوروشیمى 
عامل ریتم خواب و بیدارى، ایجاد مى شــود. مجموعه این 
تغییرات به طور مســتقیم مراحل خواب را تحت تاثیر قرار 
مى دهد. اضطراب باعث مى شــود خواب تکه تکه باشــد 
و ورود بــه مرحله عمیق و نیروبخش مشــکل خواهد بود. 
به عــالوه، مغز ایــن نگرانــى را بــه شــکل تهدیدى 
تفسیر مى کند که سعى مى کنیم از آن فرار کنیم. احساس 
هشــدار موجب بیدار شــدن ناگهانى پس از چند ساعت 
خواب مى شود. براى کاهش اســترس سعى کنید به طور 
منظم حتى 10 دقیقه در طول روز ورزش کنید. پیاده روى

 10 دقیقه اى بعد از صرف شام نیز کمک بزرگى براى رفتن 
به خواب عمیق است.

علت 
زنگ زدن 
گوش ها 

6 دلیل که شما را نیمه شب  از خواب بیدار مى  کند!  

با اینکه آمار نشان مى دهد مرگ و میر ناشى از تنفس هواى آلوده در شهرهاى بزرگ بسیار بیشتر است 
و چنانچه افراد ماهى را در برنامه غذایى خود قرار دهند این مرگ و میرها کم مى شود اما طب سنتى بر 

این باور دارد که در روزهاى آلودگى هوا ماهى مصرف نکنید.
در شرایط بروز آلودگى هوا پزشکان توصیه هاى بسیارى دارند که یکى از این توصیه ها مصرف ماهى 
است. تحقیقات پزشکى نشان مى دهد که مصرف ماهى در مناطقى که آب و هواى آلوده دارد موجب 
مى شود که خطر ناشــى از آلودگى بر بدن کاهش و اگر افراد حداقل دو بار در هفته ماهى را در برنامه 

غذایى خود قرار دهند، احتمال مرگ ناشى از بیمارى هاى قلبى تا 36درصد کاهش پیدا کند.
جالب است با این که آمار نشان مى دهد که مرگ و میر ناشى از تنفس هواى آلوده در شهرهاى بزرگ 
بسیار بیشتر است و چنانچه افراد ماهى را در برنامه غذایى خود قرار دهند این مرگ و میرها کم مى شود 

اما طب سنتى بر این باور دارد که در روزهاى آلودگى هوا ماهى مصرف نکنید.

سیستم ایمنى از بدن در برابر عوامل خارجى که مى توانند مضر بوده و موجب بیمارى شوند، محافظت 
مى کند. پادتن  ها توسط سیســتم ایمنى بدن تولید مى شــوند. پادتن ها مواد مضر را تخریب و خنثى 
مى کنند. این دفاع ما در برابر هر گونه تهدید و حمله اســت. با این وجود، سیستم ایمنى بدن همواره 

شرایطى یکسان را حفظ نکرده و در طول زندگى فرد تغییراتى را تجربه مى کند.
تغییراتى که به واسطه افزایش سن انسان رخ مى دهند بر فعالیت سیستم ایمنى بدن تاثیر مى گذارند. 
از این رو، افراد پیرتر احتمال بیشترى دارد به عفونت ها، سرطان و بیمارى هاى مختلف مانند آنفلوآنزا 
و سینه  پهلو مبتال شوند. در حقیقت، بسیارى از بیمارى هاى خودایمنى اغلب در نیمه دوم بزرگسالى 

شکل مى گیرند.
پیرى تنها چیزى نیست که واکنش سیستم ایمنى بدن را تضعیف مى کند. بى تعادلى در دو مورد ایمنى 
ذاتى و ایمنى تطبیقى نیز باید مد نظر قرار بگیرند. ایمنى ذاتى نخستین خط دفاعى بدن در برابر عفونت 
است. به طور همزمان، ایمنى تطبیقى به بدن اجازه مى دهد عوامل بیمارى زاى خاص را به یاد آورده 

و به آن ها حمله کند.
به واسطه ازدست دادن ایمنى تطبیقى، عوامل بیمارى زاى غیر فعال که پیش از این توسط بدن سرکوب 

شده اند مى توانند دوباره فعال شوند.
براى جلوگیرى از خطرات پیرى سیســتم ایمنى بدن نباید تا فرا رسیدن دوران پیرى صبر کنیم. اگر 
هنوز جوان هستید یا به اوایل دوران بزرگسالى رسیده اید، مى توانید مراقبت از سیستم ایمنى بدن خود 

را آغاز کنید.
افزون بر ورزش، باید خواب خوب را نیز مد نظر قرار دهید. استراحت به بازیابى انرژى مورد نیاز بدن و 

کسب آرامش کمک مى کند.

رابطه ماهى و آلودگى هوا

راه هاى مقابله با پیرى سیستم ایمنى بدن
آن
اس
م
ش
■
پو
تا
ج

م پ

از دردهاى عضالنى گرفته تا رگ به رگ شدن تا سردرد و 
موارد دیگر دانستن زمان استفاده از یخ یا زمان استفاده از 
گرما مى تواند باعث بهبودى شما شود و درد را تسکین دهد.

 پیچ خوردگى : یخ
گرما معموًال بالفاصلــه پس از آســیب دیدگى، بدون 
توجه به رگ به رگ شدن یا کشیدگى بد است. هرگونه 
صدمه اى که گرم و متورم باشد، در صورت گرم شدن مى 

تواند متورم شود، اما اغلب مى توانید از یخ استفاده کنید.

 سردرد: یخ یا گرما
درمان صحیــح به نوع 
ســردرد شــما بستگى 
دارد. سردردهاى ناشى 
از تنش مى توانند از گرما 
درمانى اســتفاده کنند که 
به شل شدن عضالت تنگ در 
سراسر گردن و فک کمک مى کند. سردردهاى 
سینوسى همچنین مى توانند از گرما درمانى 
براى کمک به گرم شدن مجارى بینى و 
شل شدن برخى از ترشحات ساخته شده 
بهره مند شوند. میگرن یا سایر سردردهاى 
ناشى از عروق ، با اســتفاده از سرما درمانى 

واکنش بهترى نشان مى دهند.

 کهیر: یخ
یکى از ســریع ترین راه ها براى تسکین خارش و تورم 
ناشى از این واکنش آلرژیک تحریک کننده ، قرار دادن 
کمپرس یخ بر روى نقاط خارش دار اســت ، به 
شــرطى که به کهیرهاى ایجاد شــده ناشى از 

سرما نباشد.

 کبودى: یخ
هر لحظه که لکه اى ســیاه و آبى ظاهر شد، هر ساعت 
پس از وقوع آسیب اولیه، به مدت 15 دقیقه یخ را به محل 
کبودى بمالید. بسته هاى یخ مى توانند به بهبودى کبودى 

کمک کنند، تورم را کمتر و درد را تسکین دهد.

 کشیدگى عضله: گرما
اگر این یک آسیب حاد باشد ممکن است مفید باشد، اما 
براى ســفتى و درد عضالت، گرماى مرطوب حاصل از 
دوش آب گرم مى تواند کمک بزرگى به شما کند. گرما 
زمانى مفید اســت که ســفتى طوالنى مدت در مفصل 
یا عضله ایجاد شــود. این باعث شــل شدن عضالت و 
تاندون ها مى شــود و مى تواند عالئم ماندگار مربوط به 

سفتى را برطرف کند.

 کمر درد: یخ، سپس گرما
کمردرد، ممکن است بالفاصله بعد از استفاده از یخ تسکین 
یابد. با این حال، در طوالنى مدت، برخى از کمر درد مربوط 
به سفتى است و از گرما براى شــل شدن اسپاسم هاى 

عضالنى بالقوه سود مى برد.

 نیش حشرات: یخ
یک مدت کوتاهى اســتفاده از یخ به عنوان یک مسکن 
مى تواند باعث تســکین اولیه درد و حساسیت ناشى از 
گزش شود. عالوه بر از بین بردن سوزش گزش، ممکن 

است به کاهش التهاب در محل گزش نیز کمک کند. 

 آرتروز: یخ یا گرما
بهترین درمان براى آرتروز ممکن اســت به عالئم شما 
بستگى داشته باشد. شــرایط آرتروز شــامل پوشیدن 
غضروف در سطوح مفصلى مفصل است. با فشرده سازى 

و اصطکاك کافــى در اطراف این مفاصــل، مى توانید 
التهاب زیادى در مفصل ایجاد کنید. این التهاب همچنین 
مى تواند منجر به درد و گرفتگى عضالت اطراف مفصل 
آرتروز شود. گرما ممکن است براى شل شدن عضالت 
سفت مفید باشد، اما یخ براى درمان التهاب داخل مفصل 

گزینه بهترى است. 

 تاندینیت: یخ، سپس گرم کنید
یخ در سه روز اول پس از آســیب براى کمک به کاهش 
التهاب بهترین عملکرد را دارد و پس از آن، استفاده از گرما 
مى تواند باعث افزایش جریان خون در آسیب شود تا به 

بهبودى کمک کند.

 آفتاب سوختگى: سرما
کمپرس ســرد مى تواند به کاهش درد و تورم ناشــى از 
طوالنى مانــدن در آفتاب (یا نزدن ضــد آفتاب!) کمک 
کند. براى تسکین سریع، کمپرس سرد حوله اى (نه یخ) 

استفاده کنید تا سوختگى شما تسکین یابد.

 درد سیاتیک: یخ، سپس گرما
درد سیاتیک از پشت سر منشأ مى گیرد و باعث درد یا بى 
حسى پا مى شود. ممکن اســت به یک کمپرس سرد یا 
کمپرس گرم که در قسمت پایین کمر قرار دارد و نه پا نیاز 
داشته باشید. اغلب اوقات مردم سعى خواهند کرد از گرما 
یا یخ براى رفع عالئم در محلى که در آنها اتفاق مى افتد 
استفاده کنند. این ممکن است از نظر تئورى ایده خوبى 
به نظر برسد. با این حال ، اگر عالئم ماهیت عصبى دارند 
و علت اصلى آن نزدیک به ستون فقرات است ، استفاده 
از یخ در ستون فقرات همان چیزى است که الزم است. 
استفاده از گرما یا یخ در محل عالئم ، مانند پشت ساق پا 

یا ساق پا، کار زیادى نخواهد کرد. 

و ر ب ى ی ی ن ر ب ر ب وج
صدمه اى که گرم و متورم باشد، در صورت گرم شدن م
تواند متورم شود، اما اغلب مى توانید از یخ استفاده کنید

 سردرد: یخ یا گرما
درمان صحیــح به نو
ســردرد شــما بستگ
دارد. سردردهاى ناش
از تنش مى توانند از گر
ک درمانى اســتفاده کنند
به شل شدن عضالت تنگ
سراسر گردن و فک کمک مى کند. سردردها
گرما درمان سینوسىهمچنین مى توانند از
براى کمک به گرم شدن مجارى بینى
شل شدن برخى از ترشحات ساخته ش
بهره مند شوند. میگرن یا سایر سردردها
با اســتفاده از سرما درمان ناشى از عروق ،

واکنش بهترى نشان مى دهند.

 کهیر: یخ
یکى از ســریع ترین راه ها براى تسکین خارش و تو
ناشى از این واکنش آلرژیک تحریک کننده ، قرار داد
کمپرس یخ بر روى نقاط خارش دار اســت ،
شــرطى که به کهیرهاىایجاد شــده ناشى

سرما نباشد.

سرما یا گرما؛ 
چه چیزى براى تسکین 
درد شما بهتر است؟
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«آب امید»  
براى 163هزار مشترك اصفهانى

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مى گوید به مشترکان خانگى کم مصرف، تخفیفات گسترده آب بها تعلق مى گیرد 

بر اساس طرح ملى ابتکارى ”آب امید“، به مشترکان خانگى 
کم مصرف، تخفیف صد درصدى آب بها تعلق مى گیرد. 

تخفیف طرح ملى ”آب امید“ به مشــترکانى اختصاص 
مى یابد که مصرف ماهانه آن ها حداکثر تا یک سّوم الگوى 
مصرف است. بر اســاس قانون توسعه و بهینه سازى آب 
شرب شهرى و روستایى کشور که در سال 94 تصویب شد، 
الگوى مصرفى آب براى نقاط مختلف کشور با توجه به آب 
و هواى هر نقطه تعریف شده است و طبق آن در هر منطقه 
سردسیرى الگوى مصرف آب بین 13 متر مکعب به ازاى 
هر نفر است که این رقم براى مناطق گرمسیرى 18 متر 
مکعب مشخص شده است و به طور کلى متوسط الگوى 
مصرف در کل کشور 15 متر مکعب در ماه محاسبه گردیده 
است. این در حالیست که الگوى مصرف آب در اصفهان 14 

متر مکعب تعریف شده است.
 به منظور چگونگى اجراى طرح ملى ”آب امید“ در استان 
اصفهان  گفتگویى با مهندس هاشــم امینى، مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان صورت گرفته است. 

در  اجراى طرح  ”آّب امید“ در استان 
اصفهان چه مولفه هایى مدنظر قرار 

گرفته است ؟
 دستورالعمل اجرایى ”آب امید“  براساس دستور معاون اول 
ریاست جمهورى مى باشد که اجراى مفاد بند (2) تصویب 
نامه شــماره 106629/ت 58259 به تاریخ 1399/9/23 
است و بدین ترتیب شرکت آبفا با ارســال پیام شفاف به 
مشترکان در خصوص میزان مصرف آب در طى یک دوره، 
آموزش به مردم در جهت تغییر رفتارمصرفى و ایجاد انگیزه 
در تغییر مصرف، مردم را ترغیب مى کند که تحت پوشش  

مزایاى طرح ملى ”آب امید“ قرار گیرند.
در حــال حاضر الگــوى مصرف آب 
در اصفهان 14 مترمکعب اســت که 

پایین تر از الگوى کشورى است، براین 
اساس کدام دسته از مشترکین جزو کم 

مصرف ها محسوب مى شوند؟ 
الگوى مصرف، مقدار آب تعیین شــده استانى است که 
طبق ماده (1) قانون توسعه بهینه سازى آب شرب شهرى 
و روستایى در کشــور برآورد مى گردد که در سال جارى 
در استان اصفهان 14 متر مکعب تعیین شده باشد. بدین 
ترتیب مشــترك کم مصرف به آن دســته از مشترکین 
خانگى اطالق مى شــود که مصرف آنان با لحاظ زمان و 
مکان مصرف(مصوبه هیئت وزیران) معادل  یک ســوم  
الگوى مصرف استانى باشد که در استان اصفهان تا 5  متر 

مکعب است.
سایر مشترکین به چند دسته تقسیم 

مى شوند؟
مشترکین خوش مصرف مشترکینى هستند که متوسط 
مصرف ماهانه آنان بیش از یک ســوم الگوى مصرف و 
کمتر از حد الگوى مصرف استان باشد و در استان اصفهان  
بین 5 تا 14 متر مکعب است و مشترکین پرمصرف متوسط 
مصرف ماهانه آنها بیش از الگو و کمتر یا مساوى دو برابر 
الگوى مصرف است که دراستان اصفهان بین 14  تا 28 
متر مکعب است. همچنین مشترکان بد مصرف آن دسته 
از  مشترکان خانگى آب هستندکه متوسط مصرف ماهانه 
آنها  بیش از  دو برابر الگوى  مصرف باشد و بیش از 28 متر 

مکعب آب طى یک ماه مصرف کنند. 
موارد فوق در مجتمع ها به چه صورت 

محاسبه مى گردد؟ 
در مجتمع ها، میزان مصرف بر تعداد واحد تقسیم مى شود 
و در مرحله بعد تقسیم بر تعداد روز و ضربدر 30 مى گردد. 
هر واحدى طى 30 روز، در صورتى که کمتر از 5 متر مکعب 

مصرف کرده باشد، مشمول طرح امید مى شود.
چند درصد مشــترکین آب در استان 

مشمول این طرح مى شوند؟
اکنون یک میلیــون و 721 هزار واحد مشــترك خانگى 
در اســتان اصفهان داریم که از این رقم، 9 درصد شامل 
این طرح مى شــوند که 163 هزار واحد مسکونى را دربر 

مى گیرند.
بــرآورد شــرکت آبفــا از میــزان 
تخفیف هایى که به مشمولین این طرح 

مى دهد چقدر مى باشد؟
طبق برآوردهاى صورت گرفته حــدود 2میلیارد و 300 
میلیون تومان بابت آب بها و دفع بهداشــتى فاضالب و 
تبصره3 ، حــدود 3 میلیارد و 900  میلیــون تومان بابت 
آبونمان به این دسته مشترکین تخفیف داده مى شود که 
در مجموع 6 میلیارد و200 میلیون تومان طى یکسال براى 
مشمولین طرح ملى ”آب امید“، تخفیف در نظر گرفته شده 
است. چرا که آب بها و کارمزد دفع فاضالب ، آبونمان آب 
و فاضالب و تبصره هاى قانونى مرتبط با آن محاسبه ولى 

دریافت نمى گردد. 
هــدف از اجراى این طــرح چه بوده 

است؟
نهادینه کردن رابطه متقابل شرکت – مشترك براى تحقق 
برنامه هاى مدیریت مصرف، کاهش حداقل 10درصد از 
مجموع آب مصرفى مشــترکین پرمصرف و بد مصرف، 
استفاده موثر از دانش، تفکر و فناورى براى تحقق برنامه ها، 
اهداف مدیریت،  تقویت اعتماد متقابل مشترکین و شرکت 
با تمرکز بر پایبندى به برنامه و تعهدات از مهمترین اهداف 

اجراى این طرح مى باشد. 
این طــرح از چه زمانى در اســتان 

اصفهان عملیاتى شده است؟
از اول دى ماه سال جارى این طرح در دستور کار قرار گرفت 
و سکونتگاه هاى خالى از سکنه و بدون مصرف، باغ ویال، 
اقامتگاه هاى غیردائم، انشعاب هاى غیرمجاز شناسایى 

شدند و مشمول طرح نمى شوند.
مشــترکین از چه راه هایى از میزان 
مصرف آب بها طى یــک دوره مطلع 

مى شوند؟
یکى از راههاى اطالع رسانى و آگاهى بخشى مشترکین، 
رســم نمودار مصرف در لینک صورتحساب و سامانه ها، 
نمایش پیمانه در سامانه هاى شرکت و درج در متن پیامک 
صورتحساب مى باشد. به عنوان مثال به مشترك پیامک 
مى شــود: «مشــترك خوش مصرف  گرامى! میانگین 
مصرف دوره جارى شما 9متر مکعب در ماه مى باشد، ضمن 
تشــکر بابت رعایت الگوى مصرف، در صورت کاهش 
میانگین 4 متر مکعب در ماه از مزایاى طرح ملى ”آب امید“ 

بهره مند مى شوید.»
چگونه ســایر مشــترکین را نیز به 
بهره منــدى از مزایاى طــرح ملى 

”آب امید“ ترغیب مى کنید؟
با ارسال پیامک به مشــترکین بد مصرف این امر صورت 
صورت مى گیــرد. براى مثال تحت عنوان: «مشــترك 
گرامى میانگین مصرف شما در دوره جارى 30متر مکعب 
در ماه مى باشدکه به میزان 16 متر مکعب بیش از الگوى 
مصرف است. بر این اساس  در طبقه مشترکین  بد مصرف 
قرار گرفته اید . با کاهش مصرف خود، از مزایاى طرح ملى 

”آب امید“ بهره مند گردید.»
چه  زیرســاختى براى اجراى بهینه 
طرح ملى ”آب امید“ مد نظر قرار گرفته 

است؟
تمهیداتى در این زمینه لحاظ شده که مى توان به  ارتقاى 
کیفیت لوازم اندازه گیرى مصرف مشترك، بهبود فرآیند 
تعویض کنتورهاى معیوب، اطالع رسانى و آموزش مستمر 
به مامورین و مشترك، تشویق استفاده از لوازم کاهنده و 

اصالح ساختارتعرفه هاى عملیاتى آب بها اشاره کرد. 

بدون شرح


