
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

سه شنبه 23  دى  ماه 1399 / 12  ژانویه   2021 / 28  جمادى االول 1442
سال هفدهم /شماره 3952 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

هر رنگ کبودى روى بدن نشانه چیست؟اتمام طرح توسعه کتابخانه مرکزى در سال آیندهپخش عصرجدید در نوروز 1400 قطعى شدعجیب ترین سارقان منزل در ایران را بشناسید تولد یک مهندس دیگر سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

از قلبتان 
مراقبت کنید تا 
آلزایمر نگیرید

فرصت استثنایى براى مشموالن اصفهانى غایب
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هما 
ورشکست مى شود؟

 اپیدمى به  راحتى 
قابل بازگشت است

بازداشت عضو 
شوراى شهر اصفهان 

شایعه است 5

مازوت 
تولیدى اصفهان 

کجا مصرف 
مى شود؟

محققان معتقدند حفظ سالمت قلب و کاهش میزان 
سفت شدن شریانى مى تواند از بروز بیمارى هایى مانند 

زوال عقل در سالخوردگى پیشگیرى کند.
آئورت که بزرگ ترین سرخرگ بدن است با افزایش سن 

سفت مى شود و این محققان متوجه شدند که...

مدیر شــرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان با تأکیــد بر اینکه مــازوت تولیدى در 
اصفهان صادر مى شود، گفت: پر شدن انبارهاى 
مازوت را تکذیــب مى کنم و اکنــون ظرفیت 
مناسبى از سوى پاالیشــگاه ها تولید مى شود، 
حتى در خواست تولید مازوت بیشتر براى افزایش 

توان صادراتى را داده ایم.
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شرایط بازگشایى مدارس دراصفهان مهیا نیستشرایط بازگشایى مدارس دراصفهان مهیا نیست
مخالفت مرکز بهداشت استان اصفهان با طرح آموزش و پرورشمخالفت مرکز بهداشت استان اصفهان با طرح آموزش و پرورش
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معاون وظیفه عمومى فرماندهى انتظامى استان تشریح کرد

 پوراندخت مهیمن از 
حضورش در سریال 
«بیگانه اى با من است»
مى گوید

بازى 
با پاى 
شکسته

ستاره اسبق ذوب آهن 
در سیرجان گل مى کند؟

باالخره پس از کش و قوس هاى فــراوان، مرتضى تبریزى تصمیم 
گرفت از استقالل جدا شود و به تیم گل گهر سیرجان بپیوندد تا شاید 
با درخشش در جمع شــاگردان قلعه نویى به دوران اوجش در فوتبال 
برگردد، چرا که امیرخان به احیاى ستارگان افول کرده دنیاى فوتبال 

شهره است و کم نبوده اند بازیکنان ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیر شرکت پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقه اصفهان پاسخ مى دهد

مدال افتخار ملى صادرات به ذوب آهن اصفهان رسید
با حضور معاون اول رئیس جمهور و براى اولین بار در کشور؛
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ساله

فوتبال براى فوتبال براى 
سکوهاى خالى سکوهاى خالى 
سخت استسخت است

پوراندخ پوراندخ
ضورحضور
«بیگانه اىگانهاى«بیگانه اى

باال
گر
د با
برگ
شه
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فوالد مبار    قصد دارد 
تا سال 1404 

به یک کارخانه هوشمند 
تبدیل شود

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در نشست خبرى با اصحاب رسانه:

که
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مهمترین ایرالین کشور به دلیل بدهى هاى سنگین و عدم 
تسویه تسهیالت بانک ها که به واسطه تأمین هزینه هاى 
جارى این ایرالین فراهم شــده در نقطــه اى قرار گرفته 
که احتمال تعطیلى این هواپیمایى رســمى دولتى شنیده 
مى شود. میزان بدهى هاى هواپیمایى جمهورى اسالمى 
ایران تا کنون قریب به 7000 میلیارد تومان و700 میلیون 
دالر بدهى براى امور متفاوتى نظیر تسهیالت بانکى است. 
آنطور که پیداست تأمین حقوق و امور بازنشسته هاى این 
شرکت نیز مدت زیادى اســت از روال خارج شده که علت 
آن عدم سوددهى صندوق بازنشستگى کارکنان هما مى 
باشد. «هما» که نام معتبرى در پرواز بر فراز آسمان ایران به 

شمار مى آید حاال فعالیت هواپیماهایش بخاطر تأمین نشدن 
هزینه هاى جارى و بدهى هاى ســنگین به نصف سنوات 
گذشته رسیده است. مدیریت این هواپیمایى از کمیسیون 
تلفیق مجلس براى حل مشکالت این شرکت درخواست 
یارى داشته اما سیاهه ســنگین بدهى هاى موجود نشان 
مى دهد که این حمایت، از ســوى مجلس اتفاق نیافتاده و 
در بودجه 1400 نیز تا این لحظه از اختصاص بودجه براى 
«ایران ایر» خبرى نیست. از سوى دیگر شنیده ها از دریافت 
تســهیالت 500 میلیاردى براى کرونا توسط این شرکت 
حکایت دارد که بازپرداخت ماهیانه 38 میلیارد تومان تنها 

یک قلم از اقالم بدهى هاى سنگین «ایران ایر» است.

استاد اپیدمیولوژى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
با اشاره به ماهیت شکننده و ناپایدار اپیدمى کرونا، اظهار 
کرد: قطعًا هر چقدر به سمت کاهش موارد مرگ حرکت 
کنیم کار سخت تر شده و گذر از این شرایط  نیازمند توجه 
به چند نکته مهم است؛ اول اینکه نباید دچار خوش خیالى 
کاذب شــویم، چراکه اپیدمى به راحتى قابل بازگشت 
اســت و بنابراین احتیاط و هوشــیارى کامل ضرورتى 

اجتناب ناپذیر است.
دکتر حمید سورى لغو ناگهانى محدودیت هاى کرونایى 
در شرایط موجود را امرى نادرست خواند و ادامه داد: در 
شرایط موجود لغو محدودیت ها باید هوشمندانه و با رصد 

شدید موارد ابتال اعمال شود، چراکه به عنوان نمونه لغو 
محدودیت ترددهاى بین شهرى اگر به صورت هوشمند 
نباشد مى تواند منجر به تردد افراد آلوده در سایر شهرها و 

شعله ور شدن مجدد اپیدمى شود.
این اســتاد دانشــگاه تأکید کرد: به عنوان یک محقق 
اپیدمیولوژى معتقدم که لغــو محدودیت ها و ترددهاى 
بین شهرى تصمیم درستى نبود و باید با دقت و هوشیارى 
بیشترى اعمال مى شــد؛ ضمن اینکه بسیارى از سفرها 
غیرضرورى است و لذا سهل انگارى شرایط و عدم کنترل 
و نظارت هوشــمند بر آنها مى تواند به آغاز پیک چهارم 

اپیدمى منتهى شود./4247

هما 
ورشکست مى شود؟

اپیدمى به  راحتى 
قابل بازگشت است

کروناى آمازونى هم آمد!
  بهداشت نیوز| وزیر بهداشــت ژاپن 
گفت: نوع جدیدى از کروناویــروس را در چهار 
مسافرى که از آمازون برزیل آمده بودند، کشف 
کرده اند. این جدیدترین جهش کووید 19 است که 
در انسان مشاهده شده است. رئیس انستیتو ملى 
بیمارى هاى عفونى ژاپن گفته است فعًال مدرکى 
دال بر اینکه نوع جدید آمازونى عفونى تر اســت، 

ندیده اند اما مطالعات در حال انجام است.

اگر مصرف کم نشود...
  تسنیم| وزیر نیرو گفــت: اگر مصرف 
گاز خانگى کاهش نیابد به طور طبیعى سهم بقیه 
بخش ها از جمله نیروگاه ها کم مى شــود و ممکن 
است خاموشى داشته باشیم. رضا اردکانیان گفت: اگر 
بگوییم مصرف برق باالست، حرف درستى است اما 
اینکه فقط مصرف برق باال باشد، اینگونه نیست. اگر 
مصرف گاز خانگى کاهش نیابد به طور طبیعى سهم 
بقیه بخش ها از جمله نیروگاه ها کم مى شود و این کم 
شدن اثر خود را هم بر روى سوخت مایع مى گذارد و 
هم به علت محدود بودن سوخت مایع، ممکن است 

خاموشى داشته باشیم./4248

ابتالى مردم اهواز 
به هپاتیت

  عصر ایران| رئیس کمیسیون تحقیق، 
نظارت و بازرسى شوراى شــهر اهواز با اشاره به 
حکم حبس و انفصال شهردار اهواز و مدیرعامل 
سابق آبفا به دلیل مشکالت آبگرفتگى این شهر 
گفت: هر چند ماه، اســناد و مدارك محرمانه از 
بایگانى شــرکت آبفا به من ارائه مى شد مبنى بر 
 A اینکه مرکز بهداشت، ابتالى مردم به هپاتیت
را گزارش داده بود یعنــى تالقى آب و فاضالب 
موجب بروز بیمارى روده اى شــده بود اما به این 

موارد توجهى نشد. /4249

بزرگ ترین 
آزمون استخدامى 

معاون توســعه مدیریت، منابع    ایسنا|
و برنامه ریزى وزارت بهداشــت گفت: برگزارى 
بزرگ ترین آزمــون اســتخدامى تاریخ وزارت 
بهداشــت براى جذب و به کارگیــرى 38هزار و 
952 نیروى انسانى جدید، نشان دهنده همکارى 
و همدلى با حوزه سالمت کشور است. سیدکامل 
تقوى نژاد تصریح کرد: آزمون بهمن سال جارى 
شــمولیت قابل توجهى در حــوزه تأمین نیروى 

انسانى دارد./4250

تعداد اراذل زیاد نشده
  میزان | ســخنگوى نیروى انتظامى در 
جمع خبرنگاران گفــت: اراذل و اوباش افرادى 
هستند که رعب و وحشت ایجاد مى کنند که مبارزه 
با آنها خط قرمز پلیس است. سردار مهدى حاجیان 
افزود: این افراد در مقابل پلیــس و قانون داراى 
سطح بندى هســتند و این به این معنا نیست که 
تعداد این افراد زیاد شده است، بلکه نشان دهنده 
این است که این مسئله خط قرمز ماست. وى اظهار 
کرد: تعداد این افراد افزایش پیدا نکرده است، اما 
برخورد بیشتر با آنها به معناى حساسیت بیشتر و 

مطالبه بیشتر مردم است./4251

فاجعه آمیزترین حادثه 
   خبر آنالین | فریبرز ناطق الهى اســتاد 
پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله 
خاطرنشان کرد: معتقدم تهران بیش از کارگذارى 
200 سنســور براى تکمیل سیستم هشدار سریع 
زلزله به مقاوم سازى ســاختمان ها و توسعه حوزه 
آموزش نیاز دارد؛ لذا باید تمرکز بیشــتر بر کاهش 
آسیب پذیرى شــهر تهران معطوف کرد زیرا اگر 
در تهران زلزله اى بزرگ رخ دهد حجم آســیب ها 
به گونه اى خواهــد بود که به جــد مى توان گفت 
فاجعه آمیزترین زلزله در سه قرن اخیر است./4252

شب آنها روز ماست 
  خبرگزارى حوزه | مدیر حوزه علمیه کاشان 
با طرح ســئوالى درباره دلیل اینکه صد خانه ســنتى 
کاشان با قیمت هاى میلیاردى و بسیار باال توسط افراد 
نامعلوم خریدارى شده چیست؟ گفت: ده سال دیگر 
200 خانه سنتى بدون نظارت در کاشان خواهیم داشت 
که خبر نداریم در آنها چه خبر است. حجت االسالم 
والمسلمین منصور فرجى گفت: اکثر کسانى که در این 
خانه ها مهمان مى شوند از کشورهاى اروپایى هستند 

که شب آنها روز ماست./4253

راهشان نمى دهیم
فریــدون عباســى، رئیــس    خانه ملت |
کمیســیون انرژى مجلس تأکید کــرد: هیچ وقت 
بازرســان آژانس را اخراج نمى کنیم، بلکه آنها را به 
کشور راه نمى دهیم؛ طبق قوانین زمانى که بازرسى 
بخواهد وارد کشورمان شود باید به وى ویزا داده شود؛ 
پس وقتى ممانعت به عمل آوریم از بازرســى هاى 
سرزده ممانعت خواهیم کرد که این اقدام را نیز مرحله 

به مرحله انجام خواهیم داد./4254

پیامدهاى حمله موشکى
  تسنیم| یک روزنامه مشــهور آمریکایى 
نوشــت، نظامیان آمریکایى هنوز بــا تبعات حمله 
موشکى ایران به عین االسد دست به گریبان هستند. 
به نوشته روزنامه «واشــنگتن پست»، 110 نظامى 
نجات یافته از این حمله با آسیب هاى مغزى روبه رو 
شدند و برخى از آنها نیاز به بسترى شدن طوالنى در 
بیمارستان ها و مراقبت هاى ویژه داشته اند. حداقل 
29 نظامى آمریکایى به شدت زخمى و مجروح شده 

بودند./4255

بهتر است روزى 2ساعت 
برق برود

عیســى کالنترى، رئیس سازمان    انتخاب |
حفاظت محیط زیســت که در برنامــه «در انتهاى 
الوند» شبکه 2 ســیما صحبت مى کرد ضمن اشاره 
به آلودگى هوا در کالنشــهرهاى کشور گفت: وزیر 
نفت اعالم کرده که باتوجــه به افزایش مصرف گاز 
در کشور مجبور اســت براى تولید 5000 مگاوات 
برق در کشــور از مازوت اســتفاده کند. این مقدار 
9 درصد بــرق مصرفى کشــور اســت. از نظر من 
بهتر اســت که روزى دو ســاعت خاموشى داشته 
باشــیم اما از مازوت اســتفاده نکنیم. مــا در زمان 
جنگ هم روزى 7 تا 8 ســاعت با خاموشى مواجه

 بودیم./4256

کودك آزارى با زنجیر!
رفتار آزار دهنده مرد جــوان در عجب    رکنا|
شیر با دوکودك ســوژه فضاى مجازى شده است. 
در این فیلم دیده مى شود یک مرد جوان دور گردن 
کودکى شیرخوار زنجیر بسته و بى اعتنا به گریه و ناله 
کودك او را مى کشد. ظاهراً این کار را به قصد تفریح 
و خنده انجام مى دهــد. در فیلم کودك آزارى دیگر 
از همین فرد دیده مى شــود که او در بازى خشونت 
آمیزى به یک پسر حدوداً 10 ساله سیلى مى زند. فرد 
کودك آزار  این دو فیلم را در صفحه شــخصى خود 

منتشر کرد. 

ماجراى واردات برنج آلوده 
   خبر آنالین | ســازمان صنعــت، معــدن 
وتجارت اســتان آذربایجان غربــى موضوع مفقود 
شدن محموله 45 ُتنى برنج وارداتى آلوده از اروگوئه 
را رد کرد. روابط عمومى این سازمان نوشت: در سال 
1395 یک محموله کشتى برنج از کشور اروگوئه به 
وزن 33هزارتن وارد و در 16 استان توزیع شد. ازاین 
بین تنها در سه استان برنج فوق غیرمنطبق تشخیص 
داده شد واجازه توزیع نیافت. استان آذربایجان غربى 
جزو غیر منطبق ها بوده وبا دستور بازپرس شعبه 9 
به تهران برگشت داده شده اســت؛  بنابر این، هیچ 

برنجى مفقود نشده است.

خبرخوان

تا حاال فکر کرده اید شــاخه هاى زیباى گل نرگس که 
این روزها در گلفروشى هاى شــهر اصفهان به فروش 
مى رسند از کجا به این شهر رســیده اند؟ براى پاسخ به 
این سئوال باید به شــمال ایران سرى بزنیم؛ به جایى در 

استان گلستان.
 19 سال پیش، کبرى انصارى و همسرش افشین چینیان 
پور با کمک هم پا در راه تولید گل نرگس گذاشتند وامروز 
این دو نفر صاحب بزرگ ترین باغ شخصى گل نرگس 
ایران به وسعت 10 هکتار هستند. البته انصارى مى گوید 
در ابتدا سطح زیرکشت شالى آنها 50 هکتار بود اما اکنون 
به دلیل کمبود آب به زیر 10 هکتار رسیده است و براى 
همین تغییر رویه داده اند و سطح زیرکشت گل نرگس را 

بیشتر کرده اند.
تولیدات کبرى انصارى در حال حاضر به زاهدان، مشهد، 

تهران و اصفهان صادر مى شــود و در روزهاى آینده این 
نرگس ها به عراق هم  صادر خواهد شد. انصارى مى گوید: 
«امکانات حمل و نقل باشد باغ بنده ظرفیت باالیى براى 
صادرات دارد. گل در کشور ما قیمت آنچنانى ندارد اما در 
کشورهاى اطراف قیمت باالست و صرفه اقتصادى دارد. 
نرگس تولیدى دیگر کشورها عطر و بوى نرگس ایران را 

ندارد بنابراین از نرگس ایران استقبال خواهد شد.»
اینکه مسئوالن حوزه کشاورزى چه زمانى پى به اهمیت 
کار کبرى انصارى مى برنــد و از او در افزایش ارزآورى 
مملکت استفاده مى کنند، بماند؛ عجالتًا به این فکر کنید 
که وقتى سرى به گلفروشــى هاى سطح شهر اصفهان 
مى زنید و عطر و بوى خوش گل نرگس به مشــامتان 
مى خورد، یادتان بیاید در حال مشاهده محصول دست زنى 
از خطه شمال هستیدکه همت مردانه اش زبانزد خاص و 

عام است و نامش شهره عالقه مندان به گل./4246

در طبقــه دوم«بیت الحکمه شــارجه» کتابخانه و مرکز 
فرهنگى واقع در امارات متحده عربى بیش از 3000 کتاب 
در قفســه ها به نمایش گذاشته شده اســت با این تفاوت 
که صفحه  هاى تمامى این کتاب ها ســفید و خالى است؛ 
کتاب هایى که حتى طرح روى جلد آنها هم بى آنکه عنوانى 

داشته باشند کامًال سفید هستند.
این کتاب هاى خالى، نمایشــگاه «168:01»را که توسط 
«وفا بالل» هنرمند آمریکایى –عراقى ترتیب داده شده 
است تشکیل داده اند. این نمایشگاه درحقیقت با هدف مورد 
توجه قرار دادن کتابخانه هاى مؤسسه ها و دانشگاه هاى 

عراق که در جریان جنگ از بین رفته اند برگزار شده است.
عنوان این نمایشگاه نیز از یکى از بخش هاى ویران کننده 
تاریخ بغداد یعنى محاصره بغداد توســط مغول ها در سال 
1258 برگرفته شده است. در زمان حمله مغول ها به بغداد، 
مسجدها، کتابخانه ها و بســیارى از اماکن دیگر غارت و 

ویران شدند.
بالل مى گوید:  در زمان حمله مغول ها به بغداد، مهاجمان 
کتاب هاى«بیت الحکمــه» را درون رود دجلــه ریختند. 
مى گویند آب رود به مدت هفت روز به دلیل حل شــدن 
مرکب کتاب ها سیاه رنگ بوده است. این هنرمند به همین 
دلیل نیمى از عنوان این نمایشگاه را با اشاره به هفت روزى 
که «دجله» سیاه شده بود«168» انتخاب کرده است: هفت 

روز معادل 168 ساعت.
بالل مى گویــد هنوز صحــت داســتان رود دجله براى 
کارشناسان تأیید نشــده است و بســیارى معتقدند این 
داستان بیشتر به عنوان نمادى براى بى سواد و یا بى عالقه 
نشان دادن مغول ها روایت شــده است؛ با این حال، او این 
داستان را نماد خوبى براى اشاره کردن به معضل کنونى 
مى داند: فقدان دسترسى دانشجویان دانشگاه هاى پایتخت 

عراق به منابع مورد نیاز.

باند حرفه اى سارقان سابقه دار که با اقامت هاى کوتاه 
مدت در مراکز استان هاى کشــور به منازل هموطنان 
دستبرد مى زنند و به «دزدان پروازى» معروف هستند، 
این بار در بازداشــتگاه پلیس آگاهى خراســان رضوى 

سقوط کردند.
به دنبال ارسال پرونده هاى ســرقت از منازل به پلیس 
آگاهى خراسان رضوى، محتویات آن نشان مى داد لوازم 
منزل و زیورآالت درحالى از واحدهاى آپارتمانى سرقت 
شده است که همه محل هاى سرقت دزدگیر یا دوربین 

مدار بسته نداشتند.
تحقیقــات بیانگــر آن بــود کــه پلیس با یــک باند 
حرفه اى سرقت روبه روست که با شیوه «دیلم زنى» به 
تخریب قفل و در منازل اقدام مى کنند و اشیاء با ارزش 
قابل حمل را مى ربایند اما ســرقت برخى لوازم برقى و 
تلویزیون هاى بزرگ، نیز نشــان مى داد که سارقان از 
یک خودرو براى حمل اموال سرقتى استفاده مى کنند 
بنابراین گروه تخصصى کارآگاهان اداره عملیات ویژه 
با اســتفاده از تجربیات کارآگاهى رئیس پلیس آگاهى 
خراسان رضوى به نتایجى دست یافتند که بیانگر ورود 

«سارقان پروازى» به مشهد بود.
بررســى هاى ویژه نشــان مى داد شــگرد سرقت از 
واحدهاى آپارتمانى مخصوص سارقانى است که بیشتر 
از جنوب کشور به مشهد مى آیند و با اقامت کوتاه مدت 
در حاشیه شهر به منازل دســتبرد مى زنند و اموال را به 

صورت بارنامه به جنوب کشور انتقال مى دهند.
با به دست آمدن این اطالعات، کارآگاهان در چند شاخه 
عملیاتى به تحقیق در این باره پرداختند و با اســتفاده 
از بانک اطالعاتى مجرمان و همچنین شــیوه و شگرد 
دزدان، به سرنخ هایى رسیدند که کارآگاهان را به سوى 

یکى از سارقان سابقه دار مشهدى سوق داد.
او که منبع اطالعاتــى دزدان بود، وظیفه شناســایى 
محل هاى سرقت را نیز به عهده داشت و سارقان پروازى 
را براى یک دســتبرد ماهرانه یارى مــى داد اما وقتى 

کارآگاهان مخفیگاه سارق مذکور را در اطراف شهرك 
رضویه به محاصره درآوردند، مشخص شد که وى شبانه 

از این مکان گریخته است.
به همین دلیــل کارآگاهان به ردزنى متهــم فرارى با 
اســتفاده از تجهیزات پیشرفته پلیســى پرداختند و او 
را در حالى زیر چتــر اطالعاتى گرفتند کــه در محور 
مشــهد- تهران مشــاهده مى شــد. این گونه بود که 
کارآگاهان با کسب مجوزهاى قضایى راهى جاده شدند 
و او را در یک عملیات تعقیب و گریز در نزدیکى سبزوار 

به دام انداختند.
با انتقال متهم فرارى به مشهد بازجویى ها از وى آغاز و 
مشخص شد که او عضو باند حرفه اى «دزدان پروازى» 
است که از اهواز وارد مشهد شده بودند و اکنون نیز دوباره 
به خوزستان بازگشته اند؛ بنابراین، با اعترافات متهم و 
دستورات نیابت قضایى، کارآگاهان عازم اهواز شدند و دو 

همدست دیگر سارق را در حالى دستگیر کردند که اموال 
سرقتى زیادى از مخفیگاه سارقان کشف و ضبط شد اما 
ادامه عملیات دوباره به مشهد کشیده شد چرا که سارقان 
مذکور عالوه بر هفت فقره سرقت از منازل در اهواز به 
چندین فقره دستبرد با شیوه «دیلم زنى» به واحدهاى 

آپارتمانى مشهد نیز اعتراف کردند.
کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهى خراســان 
رضوى با شناسایى یکى از مالخران این باند به تحقیقات 
گسترده خود براى کشــف زوایاى پنهان سرقت هاى 
مذکور ادامه دادند تا اینکه لوازم سرقتى بسیارى شامل 
طال و بدلیجات، انواع لپ تاپ و تلویزیون، ساعت هاى 
مختلف، گوشــى تلفن همراه و لوازم برقى از مخفیگاه 
دزدان پروازى به دست آمد که هنوز شناسایى نشده اند.

از سوى دیگر بررسى هاى تخصصى کارآگاهان بیانگر 
آن بود که سارقان در انجام سرقت هاى مذکور از یک 

دســتگاه پژو 405 نقره اى رنگ استفاده مى کردند و با 
شیوه زاغ زنى در اوایل شب به سرقت هاى خود در اهواز 

و مشهد ادامه مى دادند.
این ســارقان در حرکت که این بار در بازداشتگاه پلیس 
آگاهى خراسان رضوى سقوط کردند در اعترافات خود 
اظهار کردند: با همدستى جوان مشهدى که به خیابان ها 
و مناطق شهرى آشنایى داشت، برخى منازل را زیر نظر 
مى گرفتیم و هنگامى که صاحبخانه در واحد آپارتمانى 
را قفل مى کرد و بیرون مى رفت، احتمال مى دادیم که 
با تأخیر به منزل بازمى گردد بــه همین دلیل در همان 
اوایل شب و با استفاده از دیلم قفل و در منازل را تخریب 

مى کردیم و اموال قابل حمل را مى ربودیم.
شایان ذکر است، اعضاى این باند که بین 22 تا 26 سال 
دارند و از سوى پلیس آگاهى اهواز نیز تحت تعقیب بودند 

تاکنون به 12 فقره سرقت اعتراف کرده اند.

عجیب ترین سارقان منزل در ایران را بشناسید

رونمایى از «دزدان پروازى»!

نمایشگاهى عجیب از کتاب هاى سفید  «نرگس» او که طبیب دل بیمار من است...

«یسنا» نام دخترى روستایى است. دخترى ده ساله مبتال 
به ســندروم داون که اهل روستاى اك از توابع تاکستان 
قزوین است. این دختر بچه تاکستانى از سوى ناپدرى اش 

مورد کودك آزارى قرار گرفته است.
9 خانواده در روســتاى اك تاکســتان کودك مبتال به 
ســندروم داون دارند که قرعه این ابتال به نام یسنا هم 
افتاده بود و مشــاهده کلیپ دردناك کودك آزارى یسنا 
توسط ناپدرى اش، احساسات کاربران را جریحه دار کرده 

اســت. اما به همان اندازه که مردم از مشاهده این کلیپ 
رنجیده خاطر شــدند، از ســرعت عمل دستگاه قضایى 
تاکستان براى دســتگیر ى ناپدرى کودك آزار احساس 

خشنودى کردند.
حسین رجبى، دادستان تاکستان مى گوید: «بعدازظهر 
شــنبه ، کلیپ کودك آزارى دختر بچه اهل روســتاى 
اك تاکســتان در یک کانال تلگرامى محلى منتشر شد 
و بالفاصله بعد از مواجه شــدن با این کلیپ، پلیس فتا 

با ردیابى، اولین کانالى که این کلیپ را منتشر کرده بود 
را شناســایى کرد. در ردیابى هاى بعدى با اخذ اطالعات 
از ادمین آن کانال متوجه شــدیم که کودك در روستاى 
اك زندگى مى کند. همکاران مــا در پلیس فتا با کمک 
بهزیستى شهرستان به روستا رفتند و خانه به خانه روستا 
را مورد بررسى قرار دادند تا باالخره محل سکونت یسنا 

را پیدا کردند.»
رجبى ضمن اشاره به این موضوع که این کلیپ اواخر مهر 

ماه امسال ضبط شده بود، گفت: «بعد از دستگیرى فرد 
کودك آزار مشخص شد که او ناپدرى دختر بچه ده ساله 
تاکستانى است. متهم 24 ساله شش ماه قبل با مادر یسنا 
ازدواج کرده است. او انگیزه خود را از این اقدام بیرون رفتن 
زیاد همسر خود از خانه بیان کرده و گفت مى خواستم با 
این اقدام او را بترسانم. براى همین از صحنه کودك آزارى 
فیلم گرفته بود.» رجبى گفت: «با متهــم این پرونده با 

مجازات قانونى برخورد خواهد شد.»

اعتراف ناپدرى به آزار «یسنا» 

آرمان کیانى 
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آخرین آمار کرونایى استان
ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان از 
شناســایى 221 بیمار جدید مبتال به کرونا ویروس 
در اســتان اصفهان طى 24 ســاعت منتهى به روز 
دوشــنبه خبر داد. آرش نجیمى با بیان اینکه در این 
مدت 72 بیمار جدید مبتال به کرونا در مراکز درمانى 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بسترى 
شده اند، ابراز داشت: طى 24 ساعت منتهى به دوشنبه  
14 بیمار مشکوك به کرونا در مراکز درمانى تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان جان خود را از 
دست داده اند، از این تعداد تاکنون تست 3 نفر مثبت 

کرونا بوده است.

حاِل هوا تا چهارشنبه 
همین وضع است

رئیس اداره پیش بینى هواشناســى استان اصفهان 
با اشاره به استمرار آلودگى شــدید هوا تا چهارشنبه 
این هفته گفت: با ورود موج ناپایدار به استان از روز 
پنجشــنبه، کیفیت هوا در مناطق مرکزى به ویژه 
کالنشهر اصفهان بهبود خواهد یافت. زهرا سیدان 
افزود: بررسى الگو هاى هواشناسى حاکى است که 
از روز پنج شنبه ناپایدارى هاى جوى و وزش باد در 
سطح استان خواهیم داشت و بهبود کیفیت هوا از روز 

جمعه دور از انتظار نیست.

راه اندازى 
سایت BTS راغب اصفهانى 

ســایت BTS راغــب اصفهانى متعلق بــه اپراتور 
همراه اول، در خیابان بسیج شهرستان خمینى شهر 
راه اندازى شد. مدیر مخابرات شهرستان خمینى شهر 
در بازدید از عملیات نصب و راه اندازى این ســایت 
گفت: این سایت با هدف افزایش پوشش آنتن دهى 
اپراتور همراه اول و ارتقاء رضایتمندى مردم نصب و 
راه اندازى شده و تاثیر بســزایى در افزایش کمى و 
کیفى ســرویس هاى همراه اول در این شهرستان 
خواهد داشت.  رامین خمسه ابراز امیدوارى کرد:در 
صورت همــکارى مســئولین و اهالــى محترم به 
زودى مشکل پوشش آنتن دهى در دیگر نقاط این 

شهرستان نیز رفع گردد.

اجراى 686 متر لوله گذارى 
به گزارش روابط عمومی آبفا منطقــه 5، واحد بهره 
برداري توسعه آب منطقه اقدام به اجراي لوله گذاري 
به طول 686 متر لوله نمود. این عملیات شامل خیابان 
هاي خانه اصفهان به طول 340متر با اجراي لوله 110 
پلی اتیلن ، خیابان شهید دوران 21 متر، بهارستان غربی 
86 متر، خیابان کاوه 110 متر، خیابان گلستان غربی به 
طول 60 متر، خیابان روحانی 39 متر، خیابان رباط 30 
متر به انجام رسید. همچنین 184فقره کنتور هم بعلت 

فرسودگی تعویض گردید./4259

غیرحضورى شدن ثبت نام 
بیمه سالمت

مدیر سرپرستى بیمه سالمت شمال استان اصفهان 
گفت: شــهروندانى که فاقد هر نوع پوشش بیمه اى 
هســتند، مى توانند بدون مراجعــه حضورى براى 
ثبت نام اولیه در سامانه خدمت رسانى بیمه اقدام کنند. 
مسلم آشــورى افزود: امکان ثبت نام و درخواست 
اولیه پوشش بیمه سالمت در صندوق هاى ایرانیان و 
سالمت همگانى براى متقاضیانى که فاقد هرگونه 
پوشش بیمه اى هستند، در سامانه خدمت رسانى به 
نشانى https://eservices.ihio.gov.ir/isc  فراهم 

شده است./4260

ذخیره خونى اصفهان 
مجید زینلى، مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان 
گفت: روزانه به طور میانگین در ســطح استان 350 
واحد خون اهدا مى شــود که البته نیاز است بیش از 
450 واحد خون اهدا شود اما وضعیت ذخیره خون در 

استان بحرانى نیست و تقریبا خوب است. /4261

خبر

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت:یکى 
از اولویت هاى جدى این نهاد در سال جهش تولید، تعیین 

تکلیف معادن راکد و غیرفعال استان است.
ایرج موفق با تاکید بر اهمیت حفظ اشتغال موجود در حوزه 
معادن افزود: تکلیف معادن راکد و فعال شــدن آنان باید 
در کوتاه ترین زمان ممکن، براى ایجاد اشــتغال و رونق 
اقتصادى مشخص شود.وى یادآور شد: تعیین تکلیف معادن 
و محدوده هاى غیرفعال دستورالعمل رزم حسینى در ابتداى 

عهده دار شدن سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.
وى اظهار داشت: این دستورالعمل معادن را موظف به فعال 
شدن کرد و در غیر این صورت شوراى معادن باید نسبت به 

تعیین تکلیف آنان اقدام  کند.
موفق بر لزوم استفاده حداکثرى از ظرفیت معادن موجود 
استان تأکید و خاطرنشان کرد: حمایت از بخش خصوصى 
در راستاى تقویت ظرفیت هاى اشتغال و  تسهیل امور بهره 
برداران معادن و همکارى با آنــان در چارچوب قانون باید 

مورد توجه  جدى همه مسووالن قرار گیرد.
وى با اشاره به دســتورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال 
سازى و محدوده هاى معدنى وزیر صمت و رییس شوراى 
عالى معادن، افزود:امکان ثبت محدوده هاى معدنى مشمول 
آزادسازى مطابق دستورالعمل یادشده در برنامه زمان بندى 

براى متقاضیان در سامانه حدنگارى وجود دارد.

رییس اداره امور کتابخانه هاى شهردارى اصفهان از اتمام 
طرح توســعه کتابخانه مرکزى این شهر در ابتداى سال 

آینده خبر داد.
طیبه فاطمى افزود: با توجه به اهمیت مجموعه کتابخانه 
مرکزى اصفهان بعنوان مرجع مهم کتاب هاى مطالعه در 
استان، طرح توسعه آن در شوراى اسالمى شهر به تصویب 
رسید و عملیات اجرایى آن از یک ماه و نیم پیش آغاز شد.
وى اضافه کرد: در این راستا تنها بخش مخزن کتابخانه 
براى جلوگیرى از آسیب زدن به منابع اصلى کتاب تعطیل 
شده و سایر بخش ها شــامل کتابخانه دیجیتال، بخش 
اطالعات و ثبت نام و مطبوعات و نشریات، دایر و در حال 

ارائه خدمات به شهروندان است.
وى یادآور شــد: در زمان احداث و افتتاح این مجموعه، 
حجم مراجعان خیلى باال نبود ولى در زمان حاضر عالوه 
بر مراجعان، تعداد منابع و انتشــارات نیز افزایش یافته و 

نیازمند فضاى بیشترى است.
این گفته ها در حالیســت که مدیر منطقه 3 شــهردارى 
اصفهان نیز از تخصیص 55 میلیارد ریال براى ساماندهى 
و توسعه کتابخانه مرکزى اصفهان خبر داده است. حسین 
کارگر افزود: مقرر شــده عالوه بر ایجاد مخزن کتاب هاى 
نفیس در طبقه فوقانى، سیستم اطفا حریق به همراه سیستم 

تهویه جدید در این ساختمان ایجاد شود./4257

اتمام طرح توسعه کتابخانه 
مرکزى در سال آینده 

معادن راکد و غیرفعال اصفهان 
تعیین تکلیف مى شود

مدیر شرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان 
با تاکید بر اینکه مــازوت تولیــدى در اصفهان صادر 
مى شود، گفت: پر شــدن انبارهاى مازوت را تکذیب 
مى کنم و اکنون ظرفیت مناسبى از سوى پاالیشگاه ها 
تولید مى شود، حتى در خواست تولید مازوت بیشتر براى 

افزایش توان صادراتى را داده ایم.
حسین صادقیان در گفتگو با «ایسنا» در خصوص آخرین 
وضعیت تحویل ســوخت مازوت به صنایع اصفهان، 
اظهار کرد: مطابق دستور استاندار اصفهان قرار شد به 
سه کارخانه سیمان در زواره، نایین و اردستان سوخت 

مازوت تحویل دهیم.
وى با بیان اینکه براى تحویل ســوخت مازوت به این 
کارخانه ها ابتدا بحث بر این بــود که تحویل و فروش 
ســوخت به آنها تابع ضوابط زیســت محیطى باشد، 
توضیح داد: به همین منظور به مدیرعامل شرکت گاز 
اعالم کردیم کــه اگر بخواهید تایید ســوخت محیط 
زیســت را دریافت کنید، امکان ذخیره کردن سوخت 

مــازوت را نداریم که در نهایت با اصالح این دســتور، 
قرار شد سوخت مازوت به عنوان ذخیره به سه کارخانه 
سیمان مذکور داده شود، اما اینکه آنها مصرف کنند یا 
خیر، شرکت پخش فراورده هاى نفتى دخالتى نخواهد 
داشت و متولى آن محیط زیســت است. مدیر شرکت 
پخش فراورده هاى نفتــى منطقه اصفهان تاکید کرد: 
در حال حاضر این ســه کارخانه خرید مــازوت خود را 

انجام داده اند.
وى با اشــاره به وضعیت مطلوب تولید فراورده مازوت 
در اصفهان، گفت: در حال حاضر روزانه نزدیک به 10 
میلیون لیتر مازوت از پاالیشگاه اصفهان تحویل شرکت 
پخش فــراورده هاى نفتى مى شــود و در مورد تامین 

مازوت فعال مشکلى نداریم.
صادقیان در خصوص تکلیف مازوت تحویلى به شرکت 
پخش فرآورده هاى نفتى در حالى که ادعا مى شــود 
صنایع اصفهان اصًال از این ســوخت مازوت مصرف 
نمى کنند، تاکید کرد: روزانه حدود 8 میلیون لیتر مازوت 

از اصفهان براى صادرات به بندرعباس ارسال مى شود 
و باقى مانده که درصد اندکى است، براى مصارف جزء 
اســت. وى تصریح کرد: در حال حاضر به غیر از ســه 
کارخانه ســیمان یاد شــده، هیچ یک از صنایع استان 

اصفهان از سوخت مازوت استفاده نمى کنند.
مدیر شرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان 
درباره برخى صحبت ها مبنى بر استفاده صنایع کوچک 
اصفهان از ســوخت مازوت، اظهار کرد: در حال حاضر 
کوره پزى ها، اصال ســوخت مازوت از شرکت پخش 
دریافت نمى کنند و از سوى دیگر فعالیت بسیارى از آنها 
توسط محیط زیست ممنوع شــده و مازوت تولیدى در 

اصفهان تنها صادر مى شود.
وى در خصوص ظرفیت انبارهاى مازوت استان، اظهار 
کرد: به شــدت پر شــدن انبارهاى مازوت را تکذیب 
مى کنــم و اکنــون ظرفیــت مناســبى از ســوى 
پاالیشگاه ها تولید مى شــود و حتى در خواست تولید 

مازوت بیشتر براى افزایش توان صادراتى را داده ایم.

مازوت تولیـدى اصفهان 
کجا مصرف مى شود؟

مانى مهدوى

در حالى که مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان به 
موازات دســتورالعمل هاى وزارتخانه ازحضور و برگزارى 
کالس ها در مناطق آبى و زرد از ابتداى بهمن ماه خبر داده 
است، مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 

مى گوید چنین اتفاقى نباید رخ دهد.
محمد اعتــدادى، مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان 
یک شنبه شب در گفتگو با اخبار شبانگاهى شبکه اصفهان 

با اشــاره به برگزارى حضورى کالس هاى درس از اول 
بهمن ماه، اظهار کرد: کالس هاى درس پایه هاى اول و دوم 
ابتدایى در مناطقى با وضعیت زرد و آبى باید با حداکثر 10 نفر 
دانش آموز به صورت حضورى تشکیل شود. وى ادامه داد: 
برنامه ریزى براى نحوه حضور و گروه بندى دانش آموزان 
براى حضور در مدارس و اجراى پروتکل هاى بهداشــتى 

مقابله با شیوع کرونا بر عهده شوراى مدارس است.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان خاطرنشان 

کرد: کالس دروس عملى، شایستگى هاى فنى، آموزش 
مهارت، کارآموزى و کارورزى هنرجویان در هنرستان هاى 
فنى وحرفه اى و کار ودانش در مناطقى با وضعیت زرد و آبى 

از ابتداى بهمن ماه به صورت حضورى برگزار خواهد شد.
وى تصریح کرد: مدارس ابتدایى، متوسطه دوره اول و دوم 
که کمتر از 50 دانش آموز دارند و در مناطقى با وضعیت آبى 
قرار دارند، باید کالس هــاى درس را به صورت حضورى 

برگزار کنند.
اعتدادى گفت: حضور دانش آموزان براى دروس عملى و 
کارگاهى به ویژه در هنرستان ها اجبارى است، در پایه هاى 
اول و دوم ابتدایى نیز که از حساســیت ویژه اى برخوردار 
اســت، مجوز حضور دانش آموزان صادر شــده و با اختیار 
خانواده هــا و به صورت گروه بنــدى مى توانند در مدارس 

حضور یابند.
این در حالى اســت که ســید مهدى میرجهانیان، مدیر 
بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با تأکید بر 
اینکه در شهرهاى زرد فعالیت گروه هاى 4 همچنان ممنوع 
است، ادامه داد: بر این اساس همچنان برگزارى مراسم با 
جمعیت زیاد، فعالیت آموزشگاه ها و مدارس ممنوع است. 
میرجهانیان در خصوص فعالیت مدارس در استان اصفهان 
گفت: هنوز شــرایط براى حضور دانش آموزان در مدارس 
اصفهان مهیا نیســت و در این زمینه ابالغیه اى را دریافت 

نکرده ایم.

شرایط بازگشایى مدارس دراصفهان مهیا نیست

معاون وظیفه عمومى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان گفت: مشموالن ســاکن استان اصفهان 
که بیش از یک سال غیبت دارند در صورت تمایل 
مى توانند تمامى دوره خدمت وظیفه عمومى خود را 

در یکى از یگان هاى انتظامى استان انجام دهند.
ســرهنگ مهرداد پناهپوریان، اظهار کرد: با تدابیر 
فرمانده انتظامى استان اصفهان، تمهیدات الزم براى 
انجام دوره خدمت وظیفه عمومى براى مشموالن 

غایب در این فرماندهى فراهم شده است.
وى افزود: بر این اساس مشــموالن غایب ساکن 
استان اصفهان که بیش از یک سال غیبت دارند در 
صورت تمایل به ادامه خدمت در یگان هاى انتظامى 
این استان بایســتى پس از اخذ برگ اعزام از دفاتر 
پلیس +10 به معاونت نیروى انســانى فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان واقع در بزرگراه دستجردى، 
بعد از پل راه آهن، ســتاد فرماندهى انتظامى استان 

اصفهان مراجعه و فرم مربوط به جذب و پذیرش در 
این فرماندهى را تکمیل کنند.

معاون وظیفه عمومى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان تصریح کرد: دوره آموزشى این مشموالن 
به مدت یک ماه در ستاد فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان انجام مى شــود و این افراد پس از آن ادامه 
خدمت خود را بر اســاس نیاز در یکى از یگان هاى 

انتظامى استان سپرى خواهند کرد.
سرهنگ پناهپوریان گفت: خدمت در استان محل 
سکونت یک فرصت استثنایى است که فرماندهى 
انتظامى اســتان اصفهان براى مشــموالن غایب 
فراهم کرده اســت، مشــموالن غایبى که بیش از 
یک سال غیبت دارند براى اینکه از این فرصت ویژه 
استفاده کنند الزم است هرچه سریع تر به دفاتر پلیس 
+10 مراجعه کرده و نســبت به اخذ برگ اعزام خود 

اقدام کنند.

نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان گفت: سازمان 
محیط زیست باید مصرانه و به صورت مستمر پیگر 

برطرف شدن مشکل آلودگى هواى اصفهان باشد.
آیت  ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان بیان داشت: 
سازمان محیط زیست باید مصرانه و به صورت مستمر 
پیگیر برطرف شدن مشکل آلودگى هواى اصفهان 
باشــد و در صورت نیاز به تصویب قانون از ظرفیت 

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى استفاده کند.
وى با بیان اینکه اقدامات سازمان محیط زیست در 
کشور کافى و جامع نیست، اظهار داشت: برنامه ها، 
طرح ها، امکانات و ظرفیت هاى سازمان محیط زیست 
جوابگوى نیازها و مشکالت نیست و انتظار مى رود 
مدیران کل استان ها شــرایط موجود در هر استانى 
را براى مدیران ارشد و رئیس سازمان تشریح کرده و 
آنان را مجاب کرده و براى برطرف شدن مشکالت 

به صورت ریشه اى، اقدام کنند.
امام جمعــه اصفهان افزود: متأســفانه مدیران کل 
برخى از ســازمان ها و ادارات کل در استان اصفهان 
منتظر هستند تا تهران بودجه الزم را اختصاص دهد 
درحالى که شــرایط به گونه اى است که براى جذب 
بودجه باید به تهران رفت و با چانــه زنى اعتبارات 
مناســب را دریافت کرد، هر چند ایــن روند کامًال 

اشتباه است.
نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان تصریح کرد: 
سازمان حفاظت محیط زیست باید پیوسته و مصّرانه 
پیگیر برطرف شدن مشــکل آلودگى هوا در استان 
اصفهان باشد و وصول کامل درصد عوارض آلودگى 

هوا از صنایع را دنبال کند.
وى با بیان اینکه اگر کاشت درخت در اطراف اصفهان 
دنبال شــود بدون شک، مشــکل ریز گردها کمتر 
احساس مى شود، گفت: به نظر بنده سازمان محیط 
زیست باید بودجه اى جداگانه براى کاشت درخت و 
ایجاد شبکه هاى تنفسى براى کالن شهرها را داشته 
باشد، البته منابع این بودجه باید از محل درصد آلودگى 
هواى اصفهان دریافتى از صنایع باشــد و اگر نیاز به 

اصالح قانون است این کار انجام شود.
آیت ا... طباطبایى نــژاد تصریح کــرد: کارخانه ها 
را نمى تــوان تعطیــل کــرد و هــر کارخانــه اى 
آالیندگــى دارد بنابرایــن باید طرح هایــى در نظر 
گرفته شــود تا محیط زیست کمتر آســیب ببیند، 
امروز صنایــع زیــادى در اصفهان فعال اســت و 
این صنایع بــا بهره گیــرى از ظرفیت هاى موجود 
براى بهبود وضعیت هواى اصفهان اقدام اصالحى 
همچون نصب فیلتر بــر روى دودکش ها را انجام 

دهند.

با پیاده روســازى خیابان باغ گلدسته اصفهان، این 
خیابان نونوار شد.

مدیرمنطقه 3 شهردارى اصفهان  گفت: عملیات پیاده 
روسازى باغ گلدسته بپایان یافته و عملیات سنگفرش 
پیاده رو ضلع غربى خیابان چهارباغ خواجو با عنوان 

پیرایش شهرى در دست اجرا است.
حسین کارگر با اشاره به ساماندهى پیاده رو هاى این 
منطقه افزود: عملیات پیاده روســازى ضلع جنوبى 
خیابان باغ گلدسته مجاور بوســتان شهید رجایى و 
سنگفرش راهرو هاى داخل بوستان با آوار بردارى آغاز 
شده و پس از زیرسازى عملیات بلوك فرش باهزینه 

هفت میلیارد ریال پایان یافته است. 

وى همچنین با اشاره به ساماندهى گذر هاى منتهى 
به چهارباغ عباسى گفت: عملیات ساماندهى گذر سید 
علیخان با آواربردارى پیاده رو هاى این گذر شروع و با 

زیر سازى آن در حال بلوك فرش است.
مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان گفت: عملیات 
بلوك فرش پیاده رو با مساحت حدود 800 مترمربع 
با بیش از 15 میلیارد ریال اعتبار از پیشرفت فیزیکى 
21 درصد برخوردار است. کارگر با اشاره به ساماندهى 
خیابان آمادگاه افزود: عملیات ســاماندهى خیابان 
آمادگاه حدفاصل چهارباغ عباســى تــا خیابان باغ 
گلدسته با آســفالت بردارى آغاز شده و با زیرسازى، 
عملیات سنگ فرش و موزائیک فرش اجرا خواهد شد.

نخستین بار محموله نفتاى شــرکت پاالیش نفت 
ستاره خلیج فارس به منظور تأمین خوراك پتروشیمى 
شازند از طریق خط لوله بندرعباسـ  اصفهان ارسال 

شد.
رئیس مرکز انتقال نفت شــهیدان رهنما (شماره 8 
اصفهان) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- 
منطقه اصفهان گفت: در توافقى بین شــرکت هاى 
پتروشیمى شازند اراك و خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران، مقرر شد ماهانه 30 میلیون لیتر نفتاى تولیدى 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از طریق خط لوله انتقال 
فرآورده هاى نفتى بندرعباس به اصفهان دراین مرکز 

دریافت شود.
ابراهیم اسدى افزود: محموله دریافتى پس از ذخیره 
سازى در مخازن انبار نفت شهید محمد منتظرى از 
طریق خط لوله 8 اینچ تلمبه خانه نفتا به پتروشیمى 
شازند ارســال مى شــود که در این زمینه نخستین 

محموله نفتى به میزان 17 میلیون لیتر دریافت و به 
این شرکت ارسال شد.

وى گفت: پیش از این بخشــى از نفتــاى مورد نیاز 
پتروشیمى شازند از طریق پاالیشگاه اصفهان و بقیه 
از تانکر هاى حامل ســوخت از جنوب کشور تأمین 
مى شد که عالوه بر داشتن خطرات حمل جاده اى و 
هزینه باال، از پایدارى الزم نیز برخوردار نبود که با این 
عملیات خوراك مورد نیاز پتروشیمى شازند از طریق 

خط لوله تأمین شد.
منطقه خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان یکى از 
مناطق 12 گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران است که روزانه بیش از نیم میلیون بشکه نفت 
خام را از امیدیه خوزستان با طى مسیر 400 کیلومتر 
به اصفهان منتقل مى کند که عالوه بر تامین خوراك 
پاالیشگاه اصفهان، بخشى از خوراك پاالیشگاه هاى 

تهران و تبریز را نیز تامین مى کند.

رئیس شــوراى اســالمى شــهر اصفهان به شایعات 
فضاى مجازى مبنى بر دســتگیرى یکــى از اعضاى 
شوراى شــهر اصفهان توسط دســتگاه هاى امنیتى 

پاسخ داد.
علیرضا نصراصفهانى اظهار کرد: در جلسه شوراى شهر 
دیدید که تمام اعضا حضور دارند و بدیهى است که اگر 
عضوى از شورا دستگیر شده بود، غیبت داشت اما جلسه 

هفته جارى با هر 13 عضو تشکیل شد.
وى با تکذیب این خبر، تاکید کرد: این شایعات را دشمن 
سفارش مى دهد، منافق پخش مى کند و عوام مى پذیرند 
اما اصحاب رســانه از عوام نیســتند که به راحتى این 
موضوعات را قبول کنند و یقینًا در خصوص آن تجزیه 
و تحلیل مى کنند؛ از ســوى دیگر امیدوارم این خواب 

هیچ گاه تعبیر نشود./4258

بازداشت عضو 
شوراى شهر اصفهان

 شایعه است

فرصت استثنایى براى مشموالن اصفهانى غایب

سازمان محیط زیست 
پیگیر برطرف شدن آلودگى هواى اصفهان باشد

نونوار شدن خیابان باغ گلدسته اصفهان

ارسال نخستین محموله پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
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حامد زمانى خواننده موسیقى پاپ بر اثر فشار و حمالت عصبى و ایجاد اختالالت قلبى در بیمارستان بسترى شده است.
این خواننده که ســال ها در این عرصه فعالیت کرده و آثار زیادى را در کارنامه کارى خود دارد اکنون مدتى است به طور چشم گیرى از 

فعالیت هاى خود کم کرده و مى توان گفت چه در فضاى مجازى و چه رسانه هاى داخلى، خبرى از این هنرمند نیست.
با وجود عدم فعالیت حامد زمانى در فضاى مجازى طى ماه هاى اخیر، به تازگى تصویرى از وى منتشر شده و بسیارى را نگران حال این 

خواننده کرده است. هرچند حامد زمانى شخصا واکنشى به این موضوع نداشته و به دلیل عدم فعالیتش در فضاى مجازى، آن را تأیید یا 
تکذیب نکرده اما تصویر و مطالبى که در شبکه هاى اجتماعى به اشتراك گذاشته شده خبر از بسترى شدن حامد زمانى در بیمارستان در 

17 دى ماه 99 بر اثر فشار و حمالت عصبى و ایجاد اختالالت قلبى مى دهد.
حامد زمانى زاده 21 فروردین 1367 در میمه است و ترانه مرگ بر آمریکا که توسط او خوانده شده است مشهور است. 

بسترى شدن حامد زمانى در بیمارستان

بازى با پاى شکسته

تهیه کننده مجموعــه نمایش خانگــى «قورباغه» از 
پیگیرى حقوقى نمایش قاچاق این سریال در شبکه هاى 

ماهواره اى خبر داد.
على اسدزاده، تهیه کننده سریال «قورباغه» ضمن اعالم 
شکایت از دو شبکه ماهواره اى، بیان کرد: متاسفانه پس 
از تحقیق، متوجه شدیم که مالک و عامالن اصلى این دو 
شبکه ماهواره اى که مدت هاســت با پخش فیلم هاى 
اکران آنالین و سریال هاى در حال پخش شبکه نمایش 
خانگى باعث ضرر هنگفتى به تهیه کنندگان و صاحبان 

فیلم ها و سریال ها زده اند، در ایران هستند.
اســدزاده ادامه داد: ما ابتدا با مسئوالن ماهواره یاهست، 
مکاتبه کردیــم و به آن هــا بابت این دزدى آشــکار و 
سوءاستفاده شبکه هاى تحت پوشش ماهواره یاهست، 

اعالم جرم کرده ایم.

تهیه کننده سریال «قورباغه» با اشــاره به اینکه کامال 
شگفت زده شده اند که صاحبان کانال هاى ماهواره اى

 غیرمجاز در ایران حضــور دارند و آزادانــه بدون هیچ 
دغدغه اى به بیزنس در ایران مشغول هستند، بیان کرد: 
با تحقیق در این زمینه، توانستیم تمام مشخصات آن ها 
را جمع آورى کرده و با اسناد و مدارکى که طى این مدت 
از تخلفات آن ها ثبت کرده بودیم، پرونده شکایت از فرد 
اصلى این مجموعه و عوامل دیگر را در دادسراى فرهنگ 
و رسانه به جریان بیندازیم.  این تهیه کننده در پایان عنوان 
کرد: از طریق وکیل قانونى مان در کشور امارات در حال 
تهیه مقدمات شکایت از شرکت اپراتور ماهواره یاهست، 
شــرکت نورث تلکام و مدیر ایرانى آن هستیم تا یک بار 
براى همیشه، به تخلفات بى شمار شبکه هاى ماهواره اى 

پاسخ درست داده شود./4245

تجربه اى متفاوت 
براى 
بهرنگ علوى

بهرنگ علوى و فرشــته صدرعرفایى بــا نقش هایى 
متفاوت در فیلم شــهربانو راهى سى و نهمین جشنواره 

فیلم فجر مى شوند.
فیلم شــهربانو به کارگردانى مریم بحرالعلومى و تهیه 
کنندگى پگاه احمدى سال گذشته مقابل دوربین رفت 
و یکى از فیلم هاى متقاضى حضور در ســى و نهمین 

جشنواره فیلم فجر است.
این ســاخته مریــم بحرالعلومى با حضــور بازیگران 
سرشــناس دنیاى هنر مقابل دوربین رفت و تجربه اى 
متفاوت براى بهرنگ علوى و دیگر چهره هاى این فیلم 
سینمایى است که در صورت پذیرفته شدن، اولین بار در 

جشنواره فجر به نمایش گذاشته مى شود.
شــهربانو فیلمى خانوادگى از مریم بحرالعلومى است 
که چالش در یــک خانواده را به تصویر مى کشــد و با 
نگاهى آسیب شناســانه و اجتماعى به مســائل نگاه 

مى کند.
مریم بحرالعلومى از کارگردان هاى جوان سینما است که 
در دومین تجربه ساخت فیلم بلند سینمایى، شهربانو را 
مقابل دوربین برد و با این فیلم شانس خود را در جشنواره 

فجر امسال امتحان مى کند.
بازیگران فیلم شهربانو عبارتند از: فرشته صدرعرفایى، 

بهناز جعفرى، یوسف تیمورى، گالره عباسى  و....

درخواست 
حذف سکانس بازیگرى 
«رئیس جمهور آمریکا»  

پس از تعلیق دائمى دونالد ترامپ از توییتر و فیس بوك، 
درخواســت هاى زیادى براى حذف وى از فیلم «تنها در 

خانه 2» مطرح شده است.
بعد از تعلیق رســمى دونالد ترامپ از توییتر، عده زیادى 
درخواســت حذف دیجیتالى او از فیلم سینمایى «تنها در 
خانه 2» را داده اند. ترامپ پیــش از آنکه رئیس جمهور 
شود در تعدادى از برنامه ها و فیلم هاى تلویزیونى حاضر 
شده که یکى آن ها فیلم تنها در خانه با بازى مکال کالکین 

بوده است.
در سکانسى کوتاه از این فیلم که در هتل پالزا فیلمبردارى 
مى شود، شخصیت کوین گمشــده و به دنبال البى هتل 
مى گردد که با دونالد ترامپ روبرو مى شود و در پیدا کردن 
البى از او کمک مى گیرد. این در حالى است که چند وقت 
پیش کارگردان فیلم اعالم کرد که ترامپ خودش را براى 

بازى در فیلم تحمیل کــرده و در ابتدا قرار نبود او در فیلم 
بازى کند.

پیش از این هم حضور کوتاه ترامپ در این فیلم توســط 
شبکه کانادایى حذف شده بود که پاسخ وى را در پى داشت؛ 
اما این شبکه اعالم کرد این اقدام را براى ایجاد زمان کافى 

براى تبلیغات انجام داده است.
پیشنهادهاى زیادى داده شده تا ترامپ به صورت دیجیتالى 
از فیلم حذف شود و کریســتوفر پالمر، بازیگر کانادایى 
جایگزین وى شود. پالمر در فیلم سینمایى «تمام پول هاى 
جهان» در سال 2017 جایگزین کوین اسپیسى شده بود.

تعلیق دائمــى ترامپ در توییتر و فیس بــوك پس از آن 
صورت گرفت که طرفداران ترامپ به ســاختمان کنگره 
آمریکا هجوم بردند تا از انتخاب رسمى جو بایدن به عنوان 

رئیس جمهور بعدى آمریکا جلوگیرى کنند.

 پوراندخت مهیمن از حضورش در سریال «بیگانه اى با من است» مى گوید

ستاره پسیانى در فیلم سینمایى «بعد از اتفاق» به تهیه کنندگى شهاب حسینى جلوى دوربین قرار گرفت. پوریا حیدرى اوره با فیلم سینمایى «بعد 
از اتفاق» متقاضى شرکت در سى و نهمین جشنواره فیلم فجر است. در سال 99 پوریا حیدرى اوره با همکارى شهاب حسینى فیلم سینمایى «بعد 

از اتفاق» را کارگردانى کرد تا نخستین ساخته سینمایى در مقام کارگردان را به نام خود ثبت کند.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: کودکى به نام روح ا... که بعد از یک اتفاق ناگوار تصمیم مى گیرد با شرایط کنار بیاید و به دنبال اهدافش 

برود... رضا کیانیان، جواد عزتى، گالره عباسى، ستاره پسیانى، بهرام افشــارى، نیما شعبان نژاد، یسنا میرطهماسب، على انصاریان، روح ا... 
جعفرى و... در این فیلم به ایفاى نقش پرداخته اند.

این فیلم در سى و سومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان به نمایش درآمد و موفق شد در این جشنواره جایزه بخش یونیسف 
را از آن خود کند.

این شب ها شبکه دو سیما "بیگانه اى با من است" را 
روى آنتن دارد، ســریالى که محور اصلى اش دروغ و 
عواقب آن در آینده است. احمد امینى آن را کارگردانى 

مى کند که مخاطب از او سریال هاى "اولین 
شــب آرامش" و "بى گناهان" را به 

خاطر مى آورد.  ســریالى که در 
سه فصل زمانى مى گذرد؛ در 
دهه 1360 و بخشى هم در 

دهه هاى 1370 و 1390. 
یکى از اتفاقات قابل توجه 

و مورد استقبال بیننده شاید حضور پرویز پورحسینى 
در این سریال باشد که آخرین سریال او در تلویزیون 
به شــمار مى رود. او پیش از آن ســریال هاى "بچه 
مهندس" و "تاریکى شب روشنایى روز" را از خودش 

به جا گذاشت. 
در کنــار مرحــوم پرویــز پورحســینى، بازیگر 
پیشکسوت و کاربلد دیگرى در سریال "بیگانه اى 
با من اســت" ایفاى نقش مى کند که در "ماه و 
پلنگ" هم با احمد امینى کار کرده اســت. در 
این ســریال نقش مادرى را بــازى مى کند که 
ویژگى هاى متفاوتى دارد. او مى گوید مادر قصه 
سریال بیگانه اى با من است با دیگر مادرهایى که 
بازى کردم متفاوت است. البته مهربانى 
این مادر مثل دیگر مادرهاست، اما 
قصه فرمى دارد که روحیات این 
مادر را متفاوت مى کند. آن قدر 
به این نقش عالقه داشــته که 
حتى با پــاى مصــدوم تا آخر 
پــاى "بیگانه اى با من اســت" 
مانده اســت.  به ظّن بسیارى از 
کارشناسان، پوراندخت مهیمن 
در سریال "بیگانه اى با من است" 
هم مثل بســیارى از آثار قبلى اش 
توانسته آن نقطه نظرهاى کارگردان 
و دلچسبى اصالت بازیگرى اش را به 

رخ  مخاطب بکشد.
پوراندخــت مهیمن دربــاره نقش 
حمیــده و انتخــاب "بیگانه اى با 
من اســت" گفت: ما همیشــه 
در دوران بازیگــرى، به اولین 
مــالك انتخــاب نقــش که 
مى اندیشــیم، فیلمنامه و بعد 
کارگردانى اســت. البته در 
این ســریال قدرى موضوع 
فرق مى کرد چــون با آقاى 
احمد امینى کار کرده بودم و 
ایشان و حساسیت هایشان را به 

خوبى مى شناختم. مى دانستم که او هر کار و اثرى را 
نمى پذیرد و بر ظرافت ها و ابعاد مختلف کار آشنا است؛ 
آن قدر که کمتر کســى متوجه شد که با پاى شکسته 
و مجروح کاراکتر حمیده را جلــو مى بردم. فقط چند 
صحنه که النگ شات (نماى دور) مى گرفتند آن کفش 
مخصوص را درآوردم و شاید کم و بیش برخى مخاطب 

خاص متوجه شده باشد. 
وى با اشاره به ماجراى شکستن پا و بازى با این شرایط 
در سریال "بیگانه اى با من است" تأکید کرد: تنها سه 
روز پیش از فیلمبردارى سریال، پایم پیچ خورد و یک 
تکه از استخوان پایم کنده شد. اما به دلیل اطمینانى 
که به این ســریال داشــتم به تعهدم عمل کردم و تا 
پایان، کنار "بیگانه اى با من اســت" بودم. این پا باید 
جراحى مى شد اما آقاى امینى به من گفته بودند غیر 
از من به کســى براى این نقش فکر نکرده اند و تنها 
گزینه ام. بــراى بازیگرانى مثل مــن هیچ چیزى به 
اندازه تعهد ارجحیت نــدارد. در حالى که دکتر به من 
گفته بود باید این پا عمل شود و هنوز هم خوب نشده 
و مشکل دارد. چون جراحى نکردم و همان موقع هم 
با چکمه اى که هر دو طرف آن از فلزى بسیار سنگین 

درست شده بود کار را ادامه دادم. 
او درباره درگذشــت غافلگیرکننده و ناباورانه پرویز 
پورحســینى گفت: خاطره من با پرویز پورحسینى به 
اداره تئاتر و فیلم رابطه پوران درخشــنده برمى گردد 
که نقش مقابل ایشــان را بازى مى کردم و از آنجا با 
هنرمندى هاى ایشان آشنا هستم. برایم غافلگیرکننده 
اســت که کرونا این هنرمند بزرگ و ارزشمند را از ما 
گرفت و براى ما که آخرین کار کنار ایشان بودیم بسیار 

اتفاق هولناك و تلخى بود. 
او درباره کارهاى جدید و عالقه  اش به آثار طنز سینما و 
تلویزیون، تأکید کرد: این روزها به دلیل کرونا، کارها را رد 
مى کنم و در خانه ام تا ان شاءا... وضعیت بهتر شود.  دوست 
دارم نقش هاى طنز بازى کنم و خودم را در این مســیر 
بیشتر محک بزنم. با احترام به همه سازندگان کمدى و 
طنز، باید بگویم که امیدوارم کارهاى کمدى و طنز شریف 
به من پیشنهاد دهند. واقعاً امیدوارم حال مردم و وضعیت 

معیشتى و اقتصادى شان خوب شود./4244

 ستاره پسیانى در فیلم شهاب حسینى

شکایت تهیه کننده «قورباغه»  از 2 شبکه ماهواره اى

عواقب آن در آینده است. احمد امینى آن را کارگردانى 
"مى کند که مخاطب از او سریال هاى "اولین 

"بى گناهان" را به  شــب آرامش" و
خاطر مى آورد.  ســریالى که در 

سه فصل زمانى مى گذرد؛ در 
1360 و بخشى هم در  دهه

 .1390 0 و 0دهههاى 1370
یکى از اتفاقات قابل توجه 

به شــمار مى رود. او پیش
مهندس" و "تاریکى شبر

به جا گذاشت. 
در کنــار مرحــوم پرو
پیشکسوت و کاربلد دی
من اســت" ایفاى با
پلنگ" هم با احمد ام
این ســریال نقش ما
ویژگى هاى متفاوتى د
سریال بیگانه اى با من
بازى کردم مت
این مادر
فر قصه
مادر ر
این به
با حتى
پــاى
مانده اس
کارشناس
در سریال
هم مثل بس
تتوانسته آن

و دلچسبى اص
مخاطرخ  مخاطب خ
تپوراندخــت
و حمیــده وحمیــده
منن اســمن اســ

راندر دوران د در
الكمــالك
امىى اندمى اند
کارگکارگ
نساینس ا
فرقرقفرق
ااحمداحمد
یشان وایشان و

تان ا د ان ز د ا ىشدن ت

لم در سى و سومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان به نمایش درآمد و موفق شد در این جشنواره جایزه بخش یونیسف این فیلم
را از آن خود کند.

بازیگر سریال «دادستان» گفت: مطمئن باشید که سریال «دادستان» یکى از بهترین و درخشان ترین آثار 
تاریخ تلویزیون خواهد بود، این سریال با کیفیت و ساخت بى نظیرى روانه آنتن مى شود و مطمئن باشید در 
زمان پخش آن شاهد استقبال بى نظیر مخاطبان خواهیم بود. به جرات مى توانم بگویم سریال «دادستان» 

مخاطبان را پاى تلویزیون میخکوب مى کند.
کاوه سماك باشى پیرامون فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول بازى در اثر 
تازه اى نیستم، البته به تازگى پیشنهاد بازى در سه سریال را داشتم که تمامى آنها خارج از تهران ساخته مى شد 

اما دو سریال را به دلیل شرایط مالى و یکى از آثار را به دلیل فیلمنامه آن قبول نکردم. 
وى درباره حضورش در سریال «دادستان» اضافه کرد: سریال دادستان بهترین نقش و بهترین اثرى است 
که تا به حال در آن بازى کرده ام، در طول کارنامه کارى ام «دادستان» شیرین ترین تجربه ام بود و امیدوارم 
بهترین اتفاقات براى این اثر بیفتد. «مسعود ده نمکى» در مقام کارگردان فرد فوق العاده کاربلد و دوست 
داشتنى است، از سویى محمد خزائى به عنوان تهیه کننده بسیار حرفه اى بود و جوى آرام را در پشت صحنه 

ایجاد کرده بود. 
بازیگر سریال «دادستان» درباره کیفیت این سریال تصریح کرد: مطمئن باشید که سریال «دادستان» یکى 
از بهترین و درخشان ترین آثار تاریخ تلویزیون خواهد بود، این سریال با کیفیت و ساخت بى نظیرى روانه آنتن 
مى شود و مطمئن باشید در زمان پخش آن شاهد استقبال بى نظیر مخاطبان خواهیم بود. به جرات مى توانم 

بگویم که سریال «دادستان» مخاطبان را پاى تلویزیون میخکوب مى کند. ویزیون
ا پاى تل

طبان ر
ن» مخا

«دادستا

 مى کند
یخکوب

 م

ادامه فصل دوم برنامه عصرجدید 
از نوروز 1400 پخش مى شود.  

ضبط قســمت هاى نیمه نهایى 
فصل دوم برنامه تلویزیونى «عصر 
جدید» که به دلیل شــرایط کرونا 
توسط «احســان علیخانى» تهیه 
کننده این برنامه تعطیل شده بود 
از روزهاى گذشته آغاز شده و به 
احتمال فراوان نوروز 1400 آغاز 

خواهد شد.
«عصرجدیــد» یــک مســابقه 
تلویزیونى استعدادیابى است که 
توسط صدا و ســیماى جمهورى 
اسالمى ایران ســاخته و پخش 
مى شود. این برنامه با تهیه کنندگى 
و اجــراى «احســان علیخانى» 
ساخته شده است که از شبکه سه 
صدا و سیماى جمهورى اسالمى 

ایران پخش مى شود.
پخش فصــل اول ایــن برنامه 
تلویزیونى از شبکه سه سیما از 27 
بهمن 1397 آغاز شد و با استقبال 
خوب مخاطب هــاى تلویزیونى 
روبرو شــد. در ادامه پخش فصل 
دوم این برنامه نیز از 6 اســفند 
1398 آغاز شد که به دلیل شرایط 

کرونا تعطیل شد.
شــروع دوباره ضبط این برنامه 
بــدون حضور تماشــاگران آغاز 
شده است و این برنامه ازروزهاى 
آغازین سال 1400 از شبکه سه 

سیما پخش مى شود. 
یــادآور مى شــود، ایــن روزها 
برنامه اى با عنوان «هشتگ عصر 
جدید» روزهاى جمعه از شبکه سه 
سیما پخش مى شود که به مرور 
خاطرات داوران شرکت کننده در 

این برنامه تلویزیونى مى پردازد.

پخش عصرجدید 
در نوروز 1400 

قطعى شد
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باالخره پس از کش و قوس هاى فراوان، مرتضى تبریزى تصمیم گرفت از اســتقالل 
جدا شود و به تیم گل گهر سیرجان بپیوندد تا شــاید با درخشش در جمع شاگردان قلعه 
نویى به دوران اوجش در فوتبال برگردد، چرا که امیرخان به احیاى ستارگان افول کرده 
دنیاى فوتبال شهره است و کم نبوده اند بازیکنان مطرحى که همه فکر مى کردند به خط 
پایان رسیده اند اما زیر نظر این مربى دوباره توانسته اند پرفروغ ظاهر شوند و با عملکرد 

تماشایى شان در میدان مسابقات چشم همه را به خود خیره کنند.
نمونه بارز و حاضرش همین «گادوین منشا»، مهاجم حال حاضر گل گهرى هاست که 
پس از افت بازى هایش در پرسپولیس و استقالل کسى باور نمى کرد در لیگ بیستم 
بتواند تا به اینجاى کار صدر جدول گلزنان رقابت ها را از آن خود کند و اصًال شــاید 
تبریزى هم به همین امید تصمیم گرفته به ســیرجان نقل مکان کند بلکه ورق براى 

او هم مانند منشا برگردد و بتواند روزهاى خوبى که در ذوب آهن داشت را تکرار کند.
هر چند که نیم فصل گذشته هم به نوعى این فرصت برایش فراهم شد تا با بازگشت 
به اصفهان زودتر از اینها بتواند به همان ستاره تأثیرگذار سبزپوشان اصفهانى ها تبدیل 
شود. همان زمانى که ارسالن مطهرى مهاجم ســابق ذوبى ها ساز جدایى از این تیم را 
کوك کرده بود و بحث معاوضه این دو بازیکن میان این دو تیم پیش کشیده شد و هیچ بعید 
نبود تبریزى با پیوستن به جمع ذوبى ها هم فرشته نجات آنها از بحرانى که همچنان درگیر آن 
هستند شود و هم خودش دوباره هافبکى مطرح در فوتبال ایران شود. همانطور که  اکنون شهاب 
گردان با کوچ دوباره اش به این شهر و درخشــش در چهارچوب سبزپوشان اصفهان نتوانسته با 
بازگشت به روزهاى اوج خود دوباره نامش را به عنوان یکى از گلرهاى مطرح بر سر زبان ها بیاندازد.

اینها اما تمام ماجرا نیســت و همه بر پایه حدس و گمان است چه بســا در سوى مقابل بازیکنانى 
داشته ایم همچون محسن مسلمان که نه با بازگشت به تیم سابق توانست دوباره پرفروغ ظاهر شود 
و نه امیر قلعه نویى توانست از پس احیاى او برآید و یا مهاجمى مثل خلعتبرى که با وجود اینکه در تیم 
شهر خودرو عملکرد خوبى داشت به سپاهان تیم سابقش بازگشت اما تاکنون آنچنان که باید و شاید 
مهره کارآمدى در جمع شاگردان نویدکیا نبوده است؛ همه این اتفاقات بیش از پیش بر این نکته مهر 
تأیید مى زند که در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینى نیست اما به قول «لیونل مسى» ستاره آرژانتینى 

«باید مبارزه کنى تا به رؤیاهایت برسى».

باالخره
جدا شو
نویى به
دنیاى
پایان
تماشا
نمونه
پس
بتوان
تبری
او ه
هر چ
به اص
شود. ه
کوك کر
نبود تبریزى
هستند شود و
گردان با کوچ د
بازگشت به روزه
اینها اما تمام ماج
داشته ایم همچو

و نه امیر قلعه نویى
شهر خودرو عملک
مهره کارآمدى د
تأیید مى زند کهد
«باید مبارزه کنى

ستاره اسبق ذوب آهن در 
سیرجان گل مى کند؟

 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در آیین رونمایى از سردیس فرمانده مبارزه با تروریسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى و گرامیداشت سالروز افتتاح 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان که در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد، اظهار کرد:  اگر مى خواهیم اهداف و آرمان هاى این شهید را ادامه دهیم باید در زمینه هاى 
مختلف فعال باشیم، به یاد شهید سردار سلیمانى و اهداف و آرمان هاى وى، پروژه هاى ورزشى زیادى در نقاط مختلف کشور اجرا شده است، اما هنوز نتوانسته ایم 

یک مجموعه المپیکى را ارائه کنیم تا بتوانیم مفیدتر ظاهر شویم.
حمیدرضا عظیمیان ادامه داد: اگر تمام 300 هکتار مســاحت این ورزشــگاه در اختیار فوالد مبارکه قرار بگیرد، مجموعه ورزشى  المپیک را خواهیم ساخت تا 

ورزشکاران کشور بتوانند در این مکان بیشتر به مسابقه بپردازند. امیدوارم این خواسته از طرف مسئوالن قبول شود.
در پایان این مراسم مدال طالیى فوالدمبارکه سپاهان به نمایندگى از تیم فوتبال باشگاه سپاهان به حمیدرضا عظیمیان تقدیم شد.

300 هکتار بدهید و مجموعه المپیک  تحویل بگیرید

ماشین سازى و ذوب آهن یازدهمین هفته 
لیگ را هم بدون کسب برد به پایان رساندند.

 تیم هاى ماشین سازى و ذوب آهن به عنوان 
دو تیم قدیمى و ریشه دار فوتبال ایران، شروع 
خوبى در لیگ بیستم نداشته اند. این دو تیم 
به ترتیب با 3 و 7 امتیاز در رتبه هاى شانزدهم 

و پانزدهم جدول رده بندى قرار دارند.
ماشین سازى و ذوب آهن تا کنون 10 بازى 
در لیگ برتر انجام داده اند اما موفق به کسب 
برد نشده اند. این دو تیم در هفته یازدهم به 
ترتیب مقابل مس رفســنجان و آلومینیوم 
اراك رفتند و بازهم بدون کســب برد زمین 

بازى را ترك کردند.
ماشــین ســازى در روزى که مى توانست 
حداقل امتیاز را از رفســنجان به خانه ببرد، 
با یک گل مغلوب مس شد و ذوب آهن هم 
در روزى که مى توانست اولین برد خود را در 
اراك جشن بگیرد، با نتیجه مساوى دو بر دو 

مقابل آلومینیوم متوقف شد.
با توجه به شــرایط جدول و تیــم هایى که 
باالتر از ماشین و ذوب آهن قرار دارند، ادامه 
این روند باعث خواهد شــد تا امید شاگردان 
اخبارى و رضایى براى جدا شدن از قعر جدول 

به غیر ممکن میل کند.

بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: قطعاً فوالد آمده بود مساوى بگیرد. باید خودمان را براى بازى تدافعى حریفان آماده کنیم و دیدید پرسپولیس که چند 
فصل است قهرمان شده چطور در ورزشگاه آزادى برابر ما دفاع مى کرد.

 سیدمحمدرضا حسینى در مورد تساوى یک بر یک تیمش برابر فوالد خوزستان در دیدارى معوقه از هفته نهم لیگ برتر فوتبال  اظهار داشت: فوتبال خوبى را به 
نمایش گذاشتیم و بینندگان از بازى سپاهان لذت بردند، اما در سه هفته اخیر به دلیل برخى اشتباهات کوچک نتایج را از دست داده ایم.

وى افزود: در دیدار با فوالد نیز صد درصد مستحق پیروزى بودیم و پس از به تساوى کشاندن بازى سه، چهار موقعیت خوب داشتیم که از دست دادیم. فکر مى  کنم 
اگر قدر موقعیت ها را مى دانستیم، مى توانستیم به راحتى فوالد را شکست دهیم. بازیکن تیم فوتبال سپاهان درباره اعتراض بازیکنان این تیم به داور و اینکه اعتقاد 
داشتند روى محمد محبى خطاى پنالتى انجام شده است، ادامه داد: فکر مى کنم آقاى حیدرى  خوب داورى کرد. من آن صحنه را دقیق ندیدم و نمى توانم قضاوت 
کنم و کارشناسان باید در این باره نظر دهند. به نظر من ما باید در بازى کار را تمام مى کردیم و نباید کارى به داورى و پنالتى و سایر مسائل داشته باشیم. وى گفت: 
برابر فوالد چهار، پنج موقعیت گلزنى خوب داشتیم که از آنها اســتفاده نکردیم. قطعاً فوالد آمده بود مساوى بگیرد و باید خودمان را براى بازى تدافعى حریفان 
آماده کنیم و دیدید پرسپولیس که چند فصل است قهرمان شده چطور در ورزشگاه آزادى برابر ما دفاع مى کرد. باید بدانیم که تمام تیم ها چه در اصفهان و چه 
خارج از خانه، مقابل سپاهان به صورت منسجم و فشرده دفاعى بازى مى کنند و باید تالش کنیم از موقعیت هاى گلزنى خود استفاده کنیم و برنده بازى ها باشیم.

آن از پرسپولیس و این هم از فوالد این صفر لعنتى را 
محو کنید

محمد محبى براى چندمین هفتــه متوالى به عنوان 
مهره جانشین وارد ترکیب تیم سپاهان شد و در برابر 

فوالد بازى کرد.  
 او در بــازى با فــوالد دردقیقه 60 به جاى ســجاد 
شهباززاده وارد میدان شد تا شــرایط بازى را به سود 
تیم سپاهان تغییر دهد و مى رفت در دقیقه 90 این کار 
را با گرفتن ضربه پنالتى انجام دهد که نظر داور چیزى 

غیر از این بود. 
محمد محبى در این باره مى گوید: من در مسیر توپ 
بودم و بدن گذاشــتم تا توپ را در اختیار بگیرم و به 
سمت چارچوب ضربه بزنم که بازیکن فوالد روى من 
خراب شد و تعادلم بهم خورد و به نظرم این صحنه صد 
در صد پنالتى بود. تصور اینکه داور براحتى از کنار این 
صحنه گذشت برایم سخت بود اما یقین دارم اشتباه 
او ســهوى بود اما یک موقعیت خوب و ِویژه را از ما 
گرفت. این پنالتى مى توانست شرایط بازى را به سود 
ما تغییر دهد و در چنین شرایطى ورود VAR به فوتبال 
باشگاهى مى تواند اشــتباهات داورى را در فوتبال 

ایران کاهش دهد. 
بازیکن تیم ملى در خصــوص حضور خود در ترکیب 
تیم ســپاهان به عنوان بازیکن جایگزین مى گوید: 

خب من دوســت دارم همانند فصل گذشته یکى از 
مهره هاى اصلى تیم سپاهان باشم و خیلى خوب هم 
تمرین مى کنم اما نظر کادر فنى این است که به عنوان 
بازیکن جایگزین در ترکیب تیم حاضر شوم. به این 
تصمیم احترام مى گذارم اما برایم قانع کننده نیست 
و دوست دارم در ترکیب ثابت ســپاهان بازى کنم و 
همانند گذشته براى تیم موثر باشم. نیمکت نشینى 
براى من یک گام به عقب اســت و تالش مى کنم 

شرایط را به گذشته برگردانم. 
محمد محبى در پاسخ به این ســوال که آیا سپاهان

 مى تواند فصل جارى یکى از مدعیان قهرمانى در لیگ 
برتر باشد؟ گفت: به طور حتم همین طور است. ما تیم 
خوبى هستیم و در همین مسیر تالش مى کنیم. خب 
رقابت سخت است. مدعیان سرسختى براى قهرمانى 
در جدول بازى ها حضور دارند و مــا در جریان بازیها 
باید مرتکب کمترین اشــتباه شویم و از موقعیت ها به 
خوبى بهره ببریم و البته در فاز دفاعى هم خوب باشیم. 
منظورم دفاع تیمى اســت. امیدوارم اشتباهات داورى 
دیگر به ضرر ما صورت نگیرد و با ریشه کن شدن کرونا 
تماشاگران دوباره به اســتادیوم برگردند. فوتبال براى 

سکوهاى خالى خیلى سخت و بى روح است.

فوتبال براى سکوهاى خالى سخت است 

در دیدار معوقه هفته نهم، شاگردان رسول خطیبى 
مقابل ذوب آهن دو امتیاز حساس خانگى را از دست 
دادند و در میانه هاى جدول، جایگاه دهم را به نام خود 
کردند؛ این نتیجه در حالى رقم خورد که ابتدا پیروزى 
سهم شاگردان خطیبى در آلومینیوم بود اما ذوبى ها 

کامبک زدند و در لحظات پایانى نیز پنالتى به سود 
اراکى ها بازى را به تساوى کشاند تا این چنین از یک 

بازى دشوار یک امتیاز نصیب آلومینیوم شود.
اما در نتیجه به دست آمده  که باعث شد تا شاگردان 
خطیبى دست خالى میدان را ترك نکنند، به جز حامد 

پاکدل که گلزن نخست تیمش بود و هر دو گل  را 
او به ثمر رســاند، هافبک دفاعى اراکى ها نیز بسیار 
در نقش خود درخشــید؛ مصطفى احمدى هافبک 
دفاعى 33 ســاله آلومینیوم که پیش از این توانسته 
بود دو بار براى همبازیان خود موقعیت گل بسازد،  
براى تیمش بازهم پاس گل داد و با سانترى دقیق 
پاکدل را در موقعیت گل قرار داد 
تا تعداد پــاس گل هاى خود در 
لیگ بیستم را به عدد 3 برساند 
و در کنار بهنام برزاى و سروش 
رفیعى، جزو بهترین پاسورهاى 

لیگ شمرده شود.
البته که احمدى این شانس را 
داشــت تا تعداد پاس گل هاى 
خود را هم افزایــش بدهد اما 
درخشش سنگربان ذوب آهن  
مانع از این کار شــد؛ این هافبک بانه اى آلومینیوم 
که به مهره اى بى جانشــین در ترکیب تیم خطیبى 
بدل شده، مامور ارسال ضربات ایستگاهى و شروع 
مجددهاى تیمش اســت و این بدون شک فرصت 

خوبى براى او در ادامه فصل خواهد بود.

تولد یک مهندس دیگر

در رســانه هاى اوکراینى و اسپانیایى، 
از تیم رئــال وایادولیــد به عنوان 
جدیدترین مشــترى شــهاب 

زاهدى نام برده مى شود.
عملکرد خوب شهاب زاهدى در لیگ 
برتر اوکراین باعث شده اســت تا تیم هاى زیادى خواهان به 
خدمت گیرى این مهاجم آماده تیم فوتبال المپیک دونتسک 
باشــند و پس از دیناموکیف و زوریا لوهانســک، حاال از رئال 
وایادولیــد به عنــوان جدیدترین خواهان زاهــدى نام برده 

مى شود.
یک وب سایت اسپانیایى نوشته است که رئال وایادولید به 
دنبال به خدمت گیرى دو مهاجم ناشناخته است. از زمان 
ورود رونالدو اورجینال به این باشگاه، رئال وایادولید به 
دنبال جذب استعدادهاى جوان در سطح اروپاست و 
مدیریت ورزشى این تیم استخدام دو مهاجم جوان 
را دنبال مى کند: میالن ماکاریچ و شهاب زاهدى 

که هر دو 25 ساله هستند.
این وب سایت در مورد زاهدى نوشته است: «مهاجم ایرانى که در لیگ 
اوکراین براى تیم المپیک دونتسک بازى مى کند. امسال او در 11 بازى 
8 گل به ثمر رســانده و در 6 ماه پایانى قراردادش با این تیم قرار دارد. 
بنابراین اگر مدیران وایادولید به دنبال جذب زاهدى هستند، باید براى 
جذب او سریعا وارد مذاکره شوند. گفته مى شــود در اوکراین تیم هاى 
شاختار دونتسک و دینامو کیف جذب زاهدى را در دستور کار خود دارند.

چند روز پیش وبسایت رسمى زوریا لوهانســک، باشگاهى که اللهیار 
صیادمنــش را در اختیــار دارد، از عالقه اش براى بــه خدمت گرفتن 
شهاب زاهدى خبر داده بود و خود این بازیکن که قبال در مصاحبه اى با 
رسانه هاى اوکراینى از عالقه اش به حضور در تیم دیناموکیف خبر داده 
بود، حاال تیم هاى زیادى را خواهان خودش مى بیند و ممکن است راهى 

اللیگاى شود تا در باالترین سطح فوتبال اسپانیا حضور یابد.
رئال وایادولید که مدیریت آن بر عهده رونالدو برزیلى است، هم اکنون 
با 18 امتیاز از 17 بازى در رده پانزدهم اللیگا قرار دارد و مدیران این تیم 
سخت به دنبال بقا در لیگ هستند و به همین منظور قصد دارند تیمشان 

را در نقل و انتقاالت زمستانى تقویت کنند.

رونالدوى اورجینال تو را مى خواهد

هافبک کنارى تیم ســپاهان کــه در فاز 
هجومــى، نقش آفرینــى پررنگــى را در 
ترکیب طالیى پوشــان اصفهانى دارد باز 

هم توانست براى سپاهان گلزنى کند.
محمدرضا حســینى که یکى از بازیکنان 
ثابت ترکیب سپاهان از زمان حضور محرم 
نویدکیا به شمار مى رود و البته در روزهاى 
حضور  قلعه نویى نیز بازیکنى بى جانشین 
در ترکیب طالیى پوشــان اصفهانى بود،  
بار دیگر ارزش هاى خود را نشــان داد و 
با تکیه بر توانایى انفرادى خود توانست 
خط دفاعى فوالد را به هم بریزد و گل 
تساوى را وارد دروازه محسن فروزان 
کند؛ گلى که باعث شــد تا شاگردان 
نویدکیــا از یک شکســت خانگى و 
البته 6 امتیازى بگریزند و در تقابل با 
شاگردان نکونام، دست خالى میدان 

را ترك نکنند.
این چهارمین گل محمدرضا حسینى 
در لیگ بیستم بود که بازهم به مانند 
گل هاى قبلــى روى نبــوغ فردى 
هافبک ســپاهان به دســت آمد؛ او 
پیش از تقابل با فوالد در فصل جدید 
لیگ برتر، در مقابل تیم هاى گل گهر 

ســیرجان، نســاجى و مس رفسنجان 
موفق به گلزنى شده بود و حاال هم  و در روز 
بدشانسى سجاد شهباززاده، آقاى سپاهان 
در لیگ بیستم، توانست تعداد گل هاى خود 

را به عدد 4 برساند.

دمت گرم سید

در رسـ
از

عم
برتر اوکراین باعث شده اسـ
خدمت گیرى این مهاجم آما
باشــند و پساز دیناموکیف
وایادولیــد به عنــوان جدید

مىشود.
یک وب سایت اسپانیایى
دنبال به خدمت گیرى
ورود رونالدو اورجینال
دنبال جذب استعد
مدیریتورزشى
دنبال مى کند را

سعید نظرى

محمد مؤمنى

مرضیه غفاریان

احمد خلیلى

محسن کدخدایى
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تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک قطعه ملک پالك  شماره 1067  واقع در قطعه یک نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مسعود جهانبخش و غیره   فرزند مهدى در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزچهارشنبه مورخ 99/11/15 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.   تاریخ انتشار: 99/10/23  -  1073670/ م الف 

مهدى صادقى وصفى - رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد /10/156    

 فقدان سند مالکیت
آقاى حسین محمدى احدى از ورثه مع الواســطه نوش آفرین محمدى جان آبادى باستناد 

دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رســمًا گواهى شده و مدعى است که 
سند مالکیت 10 سهم مشاع از 1200 سهم ششــدانگ مزرعه جهان آباد پالك 17 اصلى 
گرمســیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 379 دفتر 117 امالك به نام خانم نوش 
آفرین محمدى جان آبادى ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره   
3732 – 1326/07/13 دفتر 50 اردستان تمامت 5 سهم آن بغیر انتقال گردیده  و به حکایت 
دفتر امالك معامله دیگرى انجام نگردیده و در اثر مســافرت مفقود شده است نظر باینکه 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده  طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله ( غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا مدت 10 روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف:1076179 خیراله عصارى- مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زواره /10/161 

آگهى تغییرات 
شرکت سنجش کیفیت سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1838 و شناسه ملى 10260200985 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرحیم ابراهیم زاده به شماره ملى 1090875088 به عنوان رئیس هیئت مدیره و محترم ابراهیم زاده 
به شماره ملى 1090998201 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرى ابراهیم زاده به شماره ملى7 109127529 به سمت عضو هیئت مدیره و 
سجادابراهیم زاده (خارج ازشرکا) به شماره ملى 1092230661 به عنوان مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک بروات سفته قراردادها و عقود اسالمى با امضاى مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1075113)

آگهى تغییرات 
شرکت بازرگانى بهین صنعت و توسعه ارتباطات تجارى ایرانیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 50342 و شناسه ملى 10260688361  به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/10/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : میثم خراسانى زاده به شماره ملى 1270385224 
و مجتبى خراسانى زاده به شماره ملى 1287359965 و فاطمه خراسانى زاده به شماره ملى 1292421290 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند.ملیحه معمار زاده به شناسه ملى 0940903660 به سمت بازرس اصلى و مسعود صمیمى به شماره ملى 1271612321 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1075658)

آگهى تغییرات 
شرکت سنجش کیفیت سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1838 و 
شناسه ملى 10260200985 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/06/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : محمدرحیم ابراهیم زاده به شماره 
ملــى 1090875088 و محترم ابراهیم 
زاده به شــماره ملى 1090998201 و 
مهــرى ابراهیــم زاده به شــماره ملى

7 109127529 که براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. سید ســعید هاشمى به 
شــماره ملى 1091103402 به سمت 
بازرس اصلى و مجتبــى ابراهیم زاده به 
شــماره ملى 1080170091 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى 
انتخاب شدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت نشرآگهى شرکت انتخاب 
شد.صورتهاى مالى و تراز سال 98 پس 
از قرائت گزارش بازرس بتصویب رسید 
. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1075125)

آگهى تغییرات 
شرکت گیتى مدار ســپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 44431 و 
شناســه ملى 10260623336 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ســید حسام ســیفى نیا کدملى 
4270513950بــه ســمت رئیس 
هیات مدیره و الهام الســادات امیرى 
کدملى1292588713 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیــره و فرهاد باقرى 
کدملى 1287391834به سمت مدیر 
عامل وعضو هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى 
با امضا ء مدیــر عامل و یکى ازاعضاى 
هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد و تعهدات شرکت با 
امضا ء مدیر عامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1075192)

آگهى تغییرات 
شرکت گیتى مدار سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 44431 و شناسه ملى 
10260623336 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سید حسام سیفى نیا به شماره 
ملى 4270513950 و الهام الســادات 
امیرى به شــماره ملى 1292588713 
و فرهــاد باقــرى بــه شــماره ملى 
1287391834 به سمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . مهدى منصوریان به شــماره 
ملى 1288461399 به ســمت بازرس 
اصلى و فرناز اســماعیلى به شماره ملى 
1190111829 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند 
.روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1075193)

آگهى تغییرات 
شرکت بازرگانى بهین صنعت و توسعه 
ارتباطات تجارى ایرانیان شــرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 50342 
و شناســه ملى 10260688361 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/10/06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : میثم خراسانى زاده به شماره ملى 
1270385224به سمت رئیس هیات 
مدیره و فاطمه خراسانى زاده به شماره 
ملى 1292421290 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و مجتبى خراسانى 
زاده به شماره ملى 1287359965 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخــاب و کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر 
شــرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1075656)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بهین فرآور نگین اسپادانا درتاریخ 1399/10/16 به شماره ثبت 4929 به شناسه 
ملى 14009703223 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :فرآورى کلیه عناصر مواد معدنى - استخراج و استهسال مواد معدنى - 
تست هاى پایلوت و ارائه روش فرآورى انواع فلزات سنگین و نیمه سنگین - عیار سنجى طال و نقره و 
انواع فلزات گرانبها - انجام کلیه تست هاى مربوط به طال و نقره ومس و فلزات دیگر - احداث و مشاوره 
در زمینه احداث و راه اندازى کارخانجات فرآورى - تجهیز و راه اندازى آزمایشگاه هاى معدنى - صادرات 
و واردات تجهیزات معدنى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر 
نجف آباد، محله پادگان ، کوچه شهید مرتضى خادم الحسینى[6] ، خیابان انقالب ، پالك 4 ، طبقه همکف 
کدپستى 8513776631 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شــماره 99/1402/526 مورخ 1399/10/02 نزد بانک توسعه تعاون 
شعبه نجف آباد با کد 1402 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره آقاى مجید توبه ئیها به شماره ملى 1091408246 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسام الدین خشاوى به شماره ملى 
1091443246 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا امینى علویجه به شماره 
ملى 1091547637 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى میثم ستارى به شماره ملى 1092185135 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد رضائى به شماره ملى 5499947732 و 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء رئیس هیات مدیره و یکى از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد قادرى نجف آبادى به شماره ملى 1091131880 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى حسین احمدى به شماره ملى 1091574456 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشــار 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1075191)

آگهى تغییرات 
شرکت توان تام سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 37055 و شناسه ملى 10260546097 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى تهران به نشانى استان تهران - منطقه 11 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزى ، شهر تهران، محله میدان امام خمینى (ره ) ، کوچه 
بوشهرى ، خیابان سعدى ، پالك 218 ، ساختمان سالمت ، طبقه دوم ، واحد 319 کدپستى 1144956397 انتقال یافت و ماده مربوطه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1075180)

آگهى تغییرات 
شرکت مهدى تجارت فوالد بین الملل ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 65483 و شناســه ملى 14009409973 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/29 
موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت اضافه گردید : «ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : انجام کلیه امور مربوط به تولیدات فوالدى اعم از میلگرد-

تیرآهن –نبشى-قوطى-ستونى و ناودانى ، پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح» اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 
(1075182)

آگهى تغییرات 
شرکت ارزیابى خسارت بیمه ایى معین سنجش فرداد شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 64194 و شناسه ملى 14009022305 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/08/08 و نامه شماره 99/403/122517 مورخ 1399/09/17 بیمه مرکزى جمهورى اسالمى ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهره حیدرى به کد ملى 1100084428 و محمدحسن 
مرادى به کد ملى 1111263620 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب 

گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1075651)

  حمیدرضا باطنى
کارشناسى ارشد برنامه ریزى شهرى |

مهمترین بعد اقتصادى کاربرى زمین چیســت و ســوداگرى چگونه 
مى تواند در شهر اصفهان مؤثر واقع شود؟

کاربرى اراضى، مجموعه اى از فعالیت هاى هدفمند است که محیط 
مصنوع را سامان بخشیده و در حد مقدور، خواسته ها و نیازهاى جوامع 
شــهرى را در اســتفاده از اراضى فراهم مى آورد. از اهداف اقتصادى 
کاربرى زمین، استفاده بهینه از زمین، پیشگیرى از سوداگرى زمین، 
تعدیل حقوق مالکین و اســتفاده از اضافه ارزش زمین در جهت منافع 
عمومى است. اقتصاد کاربرى زمین به دنبال افزایش کارایى در جهت 
هماهنگ کردن اندازه و مکان امکانات عمومى آینده با مکان و فشار 
توسعه صنعتى، تجارى و مســکونى، افزایش مطلوبیت با مشخص 
کردن مطلوب ترین الگوى طوالنى مدت براى خنثى کردن تخصیص 
نادرست زمین در یک بازار بى برنامه و کاهش نابرابرى اقتصادى در 

استفاده از زمین است. 
شهر اصفهان همواره مورد توجه ســوداگران زمین بوده است که بى 
توجهى به ارزش اضافى این کاالى سرمایه اى، عامل اساسى در تغییر 
فضاى شهرى در این شهر شده اســت؛ زیرا ارزش افزوده زمین بسیار 

باالتر و سریع تر از سایر کاالهاست.
واژه ســوداگرى زمین به اواخر دهه هاى 60 و 70 میالدى در آمریکا 
باز مى گردد که در بسیارى از کالنشهرهاى این کشور، به وجود آمد. 
سوداگران بخش مسکن، در شرایطى که بازار روند رو به رشدى دارد، 
در بخش امالك و مستغالت سرمایه گذارى مى کنند و بسیارى نیز با 
خرید زمین و مسکن و خالى نگه داشتن آن، بدون هیچ گونه اصالحاتى 
بر روى زمین، آن را رها مى کنند. ســوداگر به دنبال ســود بیشتر با 
بهره ورى باالتر اســت. در حقیقت با ایــن کار ضمانتى براى حیات 
اقتصادى خود به وجود مى آورد. یکى از معضالت اصلى اقتصاد خرد 
و کالن، استفاده از منابعى مانند زمین در مصارفى غیر از تولید است. 
ســوداگرى زمین، عاملى مخرب و ناپایدار بر جریان هاى اقتصادى 
است که باعث به وجود آمدن اختالالت اقتصادى در بازار سرمایه اى 
مى شود. ســرمایه گذاران با رکود زمین که در چندین سال اخیر شهر 
اصفهان با آن روبرو شده، بر اساس منافع خود تصمیم گیرى مى کنند و 
در صورتى که روند بازار نزولى باشد، سرمایه هاى خود را از بازار بیرون 

کرده و در بازارهاى رقیب سرمایه گذارى مى کنند. 
در واقع خریداران زمین به دو دسته استفاده کنندگان و نگه دارندگان 
زمین در شــهرها طبقه بندى مى شــوند. اســتفاده کنندگان همان 

کشاورزان، توسعه گران و... هســتند که قیمت زمین که مى پردازند، 
منوط به کاالیى است که آنها قرار است در آن زمین تولید کنند؛ این در 
حالى است که کسانى که از زمین در جهت تولید کاالى خاص استفاده 

نمى کنند، همان سوداگران و یا سودجویان زمین هستند.
سوداگر زمین را مى خرد تا از سودهاى احتمالى آتى ناشى از افزایش 
قیمت زمین استفاده کند. وى تمایل دارد تا زمین را پس از گذر زمان و 
بدون انجام هرگونه فعالیت عمرانى به فرد دیگرى بفروشد. سوداگرى 
در بازار زمین، سرمایه اى مازاد درون بازار را تشخیص داده و به بازسازى 

و ایجاد تعادل بازار کمک زیادى مى کند.
یک قطعه زمین ممکن است چندین بار میان خریداران مختلف دست 

به دست شود. در این فرآیند ماهیت زمین نیز از یک مزرعه کشاورزى به 
یک زمین شهرى در بیرون از مرزهاى شهر تغییر مى کند. دوران بلوغ 
زمین از آنچه هست به آنچه سوداگران به دنبال آن هستند گاه آنقدر 
طوالنى است که فرد ترجیح مى دهد زمین را فروخته و از افزایش قیمت 

آن در طول دوره استفاده نماید.
زمانى که یک بازار سوداگرانه شکل مى گیرد شدت فریبناکى را میان 
خریداران و فروشندگان افزایش مى دهد و وارد فازهاى زیادى مى شود. 
در بسیارى از موارد فروشندگان بومى با خریدارانى مواجه مى شوند که 
قبل از سایرین از منافع آتى اراضى باخبر مى شوند که عمدتاً این اطالع 
ناشى از وجود رانت هاى اینچنینى اســت. در این مواقع خریداران از 

عدم آگاهى بسیارى از زمین داران مانند روستاییانى که صاحب اراضى 
کشاورزى هستند سوءاستفاده کرده و اراضى آنها را تصاحب مى کنند.

برنامه ریزى شهرى در اینجا با دو مسئله ضرورى روبه روست. نخست 
افزایش عرضه مسکن براى اقشار کم درآمد و دوم انتقال کارخانه ها 
به حومه شهر. گاهى ســوداگرى در طبقات نمود پیدا مى کند که این 
موضوع نشان مى دهد مسئله ســکونت براى سرمایه گذاران چندان 
اهمیتى ندارد. زیرا آنها به دنبال سود بیشــتر و ارزش افزوده بیشتر در 
زمین هستند. در کالنشــهرى مانند اصفهان، هرچقدر ذخیره زمین 
رو به پایان و کمبود پیش رفته، اهمیت و کارکرد رانتى این رفتار براى 
واگذارکنندگان و دریافت کنندگان بیشتر شده است و هرچه بازار زمین 

و مســکن با تزریق درآمدهاى نفتى داغ تر و بازدهى این دارایى مهم 
افزایش یافته، اهمیت رانتى توزیع زمین به عنــوان یک ابزار مهم و 

تعیین کننده دولتى براى تعیین شرط و شروط بیشتر شده است.
به بیان وزارت راه و شهرسازى، از یک میلیون شهروند متقاضى مسکن 
در شهرها، تنها یک درصد آنها توانسته اند صاحب مسکن شوند. این 
موضوع نشان مى دهد اساسى ترین کاالى سرمایه اى هر انسان که در 
«هرم نیازهاى انسانى مازلو» به آن اشاره شده است، به دلیل مشکالت 
اقتصادى، فرهنگى- اجتماعى و زیســت محیطى نتوانسته همچنان 
براى اقشار متوسط و اقشار ضعیف گره گشا باشد. در سال هاى اخیر، 
برنامه هاى اقتصادى دولت نتوانسته منجر به توسعه بازار مسکن شود و 
از طرفى سرمایه گذاران، حاضر به سرمایه گذارى در این بخش، به علت 
سود پایین تر نشــده اند. افزایش معامالت بازار مسکن، عمدتًا بر پایه 
رهن و اجاره است و خرید و فروش به ندرت انجام مى پذیرد. در صنعت 
ساختمان، هر 20 میلیون سرمایه گذارى، یک شغل ایجاد مى کند و 
102 صنعت به آن وابسته هســتند. انتشار اوراق رهن ثانویه و کاهش 
سود بانکى در سال هاى اخیر مؤثر بوده ولى ناکافى. در هر حال یکى از 
دالیل عمده آن را مى توان به کاهش قدرت خرید خانوارها اشاره کرد 
و توجه به معیشت اقتصادى آنها را باید در اولویت قرار داد. با پیشرفت 
اقتصادى و توسعه مسکن، چرخه صنعت کم کم به حرکت در مى آید 
و بازار از حالت رکود به دور مى شــود. به نظر مى رسد وجود کارگروه 
تخصصى در این عرصه و نشســت هاى گوناگون، میــان متولیان، 
ذینفعان و سرمایه گذاران مى تواند یک قدم به سیاست هاى دولت در 

این زمینه کمک کند.
در کشورهایى که اقتصاد ســالم ترى دارند، مانند سوئد، معموًال 30 تا

 50 درصد تولید ناخالص مربوط به بازار رهن ثانویه اســت. با توجه به 
اینکه در رهن ثانویه طلب بانک به خریدار اوراق منتقل مى شود، مسئله 
تضمین بازپرداخت اقساط از ســوى وام گیرندگان اهمیت مضاعفى 
مى یابد. به همین منظور مقوله اعتبارسنجى مشترى، بیمه وام و وصول 

اقساط در این مدت حائز اهمیت فراوان است. 
به دلیل مهار نشدن بازار زمین و باالتر رفتن قیمت حامل هاى انرژى، 
مردم تمایل به نزدیکى در محل کار خود را دارند تا هزینه هاى کمترى 
براى حمل و نقل بپردازند. یکى از اقدامات دولت در این زمینه این است 
که به متقاضیان واقعى مســکن، زمین به شرط ساخت بدهد، چرا که 
تعداد بسیارى نیز هم اکنون در پى داشتن مالکیت زمین با بهره ورى 
باالتر در آینده هستند. با توجه به شرایط موجود، امید مى رود که بازار 
مسکن با رشد و توسعه خود بتواند به توسعه صنعت و اشتغال جوانان 

این مرز و بوم کمک کند.

تأثیر سوداگرى زمین در برنامه ریزى هاى شهرى
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یک متخصص تغذیه مى گوید زمانى که بــراى خوردن وعده هاى غذایى در نظر 
گرفته مى شود در نتیجه گرفتن از یک رژیم غذایى تاثیر بسیار زیادى دارد. او تاکید 
مى کند که زمان صرف شام باید سر شب باشد و نباید آن را به ساعات پایانى شب 

موکول کرد.
آزاده مظفرى گفت: خوردن شــام در دیر وقــت باعث افزایــش وزن و قند بدن 
مى شود و این مســئله بدون در نظر گرفتن این موضوع است که این وعده غذایى 
چقدر کالرى داشته اســت. اگر غذاى خود را به جاى ساعت 6 بعدازظهر در ساعت 
10 شب میل کنید این مى تواند باعث شــود که گلوکز خون باال برود و سوزاندن 

چربى نیز اتفاق نیفتد.
دکتر مظفرى عنوان کرد: در این رابطه تحقیقاتى هم انجام شده است. کسانى که 
دیر شام مى خورند با 20 درصد قند خون بیشتر مواجه خواهند شد ضمن اینکه چربى 

سوزى در بدن آنها 10 درصد کاهش مى یابد.

این متخصص تغذیه با تاکید بر اینکه زمان صرف شــام براى دورى از اضافه وزن 
خیلى مهم است افزود: صرف کردن دیر هنگام شام ارتباط قابل توجهى با مسئله 
افزایش وزن دارد. جالب اینجاست که مهم نیست آن وعده غذایى چه باشد، مهم این 
است که وقتى به فاصله کمى از خوابیدن شما صرف مى شود قند خون باال مى رود 

و مقدمات اضافه وزن فراهم مى شود.
متخصص رژیم درمانى ادامه داد: البته این موضوع ممکن است در مورد همه افراد 
یکسان نباشد. متابولســیم بدن افراد با یکدیگر متفاوت است و بدن برخى نسبت 
به غذا واکنش متفاوت ترى نسبت به ســایر افراد دارد. در واقع همه به یک اندازه 
آسیب پذیر نیستند. وى گفت: احتماالت بیولوژیکى یا توضیحات بیولوژیکى در مورد 
چگونگى تأثیر زمان بندى غذا بر نحوه برخورد بدن شما با این کالرى ها وجود دارد. 

براى یکى کمتر است و براى یکى بیشتر.
دکتر مظفرى تاکید کرد: در اعمال رژیم هاى غذایى متفاوت افراد بیشــتر بر روى 

نوع غذا تاکید مى کنند نه زمان غذا. اما همه ما باید نســبت به این موضوع واقف و 
آگاه باشیم؛ زمان وعده هاى غذایى مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى مزمن مانند 
دیابت و بیمارى هاى قلبى را کاهش و یا افزایش بدهد و همچنین بر روى مسئله 

اضافه وزن نیز تاثیرگذار باشد.
این متخصص تغذیه یادآور شــد: اگر بنابه دالیلى مجبور شــدیم تا پایان شــب 
گرسنه بمانیم بهتر است به جاى مصرف غذاهاى چرب، شور و سنگین از غذاهاى 
بسیار سبک مانند ماست اســتفاده کنیم. غذاى سبک کمى اشتها را مهار مى کند. 
انتخاب هاى دیگر مى تواند شامل ساالد کم حجم، مرغ کبابى و یا یک ظرف سوپ 

و یا حتى شیر باشد.
مظفرى در پایان گفت: نباید فراموش کرد که بزرگ ترین و حجیم ترین وعده غذایى 
مربوط به ظهر است و نه شب. این باید به یک عنوان یک قانون در نظر گرفته شود 

و به منظور حفظ سالمتى هرگز این قانون شکسته نشود.

شام را 
دیروقت 

صرف 
نکنید

لکنت زبان به حالتى گفته مى شود که در گفتار و الگوى زمانى حرف زدن اختالل ایجاد شده و سخن گفتن را براى 
فرد دشوار مى کند. در این عارضه کندى زبان در جایى پیش مى آید که دستگاه هاى تکلم انسان دچار تشنج مى شود.

به طورمعمول دالیل دقیق ایجاد لکنت زبان کامًال مشخص نیست اما آنچه مشخص است این است 
که لکنت زبان نمى تواند علت واحدى داشــته باشــد بلکه همواره از ترکیب علل بدنى، عاطفى 

و اجتماعى ایجاد مى شــود البته باید توجه داشــت نوع رفتار والدین نیز در ایجاد آن بى اثر 
نیست. بسیارى از افرادى که دچار لکنت زبان شدند نشــانه هاى ناراحتى هاى عصبى و 
ناسازگارى هاى اجتماعى را از خود بروز مى دهند اما مشخص نیست این ناراحتى ها در 
ایجاد لکنت زبان چقدر نقش دارند. از دیگر مسائلى که ممکن است در ایجاد لکنت زبان 
دخیل باشد مى توان به نارسایى ها و اختالالت دستگاه عصبى یا بعضى ناهنجارى هاى 

خفیف فیزیولوژیکى اشاره کرد.
معموًال کودکانى که در حال ابتال به لکنت زبان هســتند چهار عالمت اولیه شامل تکرار 
کل کلمه یا تکرار اولین حرف کلمه، کشیدن حروف و هرگونه قفل کردن روى حروف را 
به طور خفیف از خود بروز مى دهند. در این زمان پدر و مادر باید به مشاوره هاى درمانى 

و پزشــکان متخصص این عارضه مراجعه کرده و درمان را آغاز کنند زیرا هر چه کودك 
بزرگ تر شود ،در ارتباطات اجتماعى خود دچار مشکالت بیشترى شده و ترس و اضطراب در 

وى افزایش پیدا کند این عارضه شدت پیدا خواهد کرد.
امروزه روش هاى مختلفى براى اصالح، درمــان و بازپرورى اختالالت گویایى و لکنت زبان 

وجود دارد که مى توانــد به افراد مبتال کمک کند تا آن را برطرف ســازند. این
 روش ها عبارت اند از: روش هاى زبانى یا تلفظى، روش دو جانبه یا مکمل، 

روش هاى روان درمانى، رفتار درمانى، روش خود درمان گرى.

وقتى تکلم انسان دچار تشنج مى شود

ودکتر مظفرى تاکید کرد: در اعمال رژیم هاى غذایى متفاوت افراد بیشــتر بر روى  ر ر ر و ى م ل ر ر ر

از قلبتان مراقبت کنید تا آلزایمر نگیرید

دریافت ویتامین کافى از طریق رژیم غذایى یکى از بهترین روش ها براى تقویت سیستم ایمنى بدن است.
نتایج تحقیقات نشان داد، افرادى که بیشترین میزان ویتامین هاى A و E را از طریق رژیم غذایى و مکمل ها و  ویتامین D را از طریق مکمل ها دریافت کردند، کمترین شکایت از 
بیمارى هاى تنفسى مانند سرماخوردگى، آسم و بیمارى انسدادى مزمن ریوى را گزارش کرده بودند.این مطالعه ثابت نمى کند که این ویتامین ها از مشکالت تنفسى جلوگیرى 
مى کنند، اما نتایج مطالعات دیگر نشان داده اند که این ویتامین ها با کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى تنفسى مرتبط هستند.شایان ذکر است، زمانى که ویتامین ها از طریق رژیم 

غذایى تامین مى شوند، بیشترین تاثیر را دارند. منابع غذایى ویتامین A شامل جگر، شیر، پنیر، هویج و سبزى هاى تیره و برگ دار است.

ویتامین هاى مفید براى ریه

محققان معتقدند حفظ سالمت قلب و کاهش میزان سفت شدن شریانى مى تواند از 
بروز بیمارى هایى مانند زوال عقل در سالخوردگى پیشگیرى کند.

آئورت که بزرگ ترین سرخرگ بدن است با افزایش سن سفت مى شود و این محققان 
متوجه شدند که سفت شدن سریع تر آئورت در اواســط زندگى با بروز نشانگرهاى 
سالمت ضعیف تر مغز ارتباط داشت. این نشانگرها شامل کاهش خون رسانى به مغز، 

کاهش ارتباط ساختارى میان مناطق مختلف مغز و حافظه بدتر است.
محققان مى گویند: مداخالت پزشکى و تغییر سبک زندگى در اوایل زندگى مى تواند 
به کاهش سفت شدن شریانى کمک کند و مى تواند از بروز زوال عقل در سالخوردگى 

پیشگیرى کند. 
محققان تاکید مى کنند که کاهش سفتى شریانى با درمان هاى پزشکى یا مداخالت 
در سبک زندگى، مانند اصالح رژیم غذایى و ورزش امکان پذیر است. آنها خاطر نشان 
مى کنند که در حال حاضر هیچ درمانى بــراى آلزایمر وجود ندارد و محور مداخالت 

پزشکى بر پیشگیرى از ابتال به این بیمارى و یا به تاخیر انداختن آن تمرکز دارد.

آیا تا به حال متوجه شده اید که تغییر رنگ کبودى ها 
به هنگام التیام آن ها چگونه است؟ 

کبودى ناشــى از ضربه اى به پوست اســت و باعث مى شود 
مویرگ ها و یا رگ هاى خونى کوچک که مى توانند نزدیک ســطح 
پوست یافت شوند بشکنند مویرگ هاى خونى باعث نشت خون در بافت هاى اطراف مى شوند که 

باعث ایجاد التهاب و تغییر رنگ زیر پوست مى شوند.
همان طور که کبودى درمان مى شود، بدن خون نشــت کرده را جذب مى کند. به همین دلیل 
است که ظاهر کبودى تغییر مى کند. در حقیقت، مى توانید سن کلى کبودى را در فرآیند درمان 
با رنگ آن حدس بزنید. از ابتدا تا انتها، یک کبودى بین دو تا سه هفته طول خواهد کشید. بعضى 
از کبودى ها بیشتر طول مى کشد تا التیام یابد و به شدت آسیب بستگى خواهد داشت و جایى که 

بدن کبود مى شود.
بعضى قسمت هاى بدن، به خصوص دست ها و پاها، ممکن است آهسته تر درمان شود. به خاطر 
داشته باشید که تغییر از یک رنگ به رنگ بعدى بسیار تدریجى است و سایه هاى مختلفى از این 

رنگ ها در امتداد مسیر وجود دارد.
صورتى و قرمز:

بالفاصله بعد از یک ضربه، مانند کوبیده شدن پا به پله یا خوردن دست به در، پوست کبود مى تواند 
کمى قرمز و یا صورتى به نظر برسد. شما ممکن است توجه داشته باشید که ناحیه اطراف کبودى 

نیز ورم کرده و با لمس کردن درد را حس مى کنید .
آبى و بنفش تیره :

در عرض یک روز، کبودى به رنگ آبى یا بنفش تیره خواهد شد. این امر ناشى از ذخیره اکسیژن و 
تورم کم در محل کبودى است. در نتیجه، هموگلوبین که معموال قرمز است، یک تغییر تدریجى به 

آبى را آغاز مى کند. این تیره شدن مى تواند از روز پنجم پس از آسیب کمتر شود.
سبز کم رنگ:

در روز ششم، کبودى به رنگ سبز روشن تغییر خواهد کرد این یک نشانه از تجزیه هموگلوبین 
است. همچنین به این معنى است که فرآیند التیام شروع شده است.

زرد و قهوه اى:
بعد از هفتمین روز از زمان جراحت، کبودى روشن و به رنگ زرد کم رنگ و یا سایه قهوه اى روشن 
تبدیل مى شود. این آخرین مرحله از روند جذب مجدد بدن شماست. کبودى دوباره تغییر نخواهد 

کرد در عوض، به تدریج محو خواهد شد تا زمانى که کامال از بین برود.
در برخى موارد، کبودى تغییر رنگ نخواهد داد و یا به هیچ وجه التیام پیدا نمى کند و با لمس کردن 
درد مى گیرد، اندازه آنها شروع به رشد مى کند و یا با گذر زمان دردناك مى شود.  یک دلیل غیر 
معمول بیشتر براى کبودى که از بین نمى رود تشکیل استخوان در محدوده  غیر اسکلتى است 
این اتفاق زمانى مى افتد که بدن شما رسوبات کلسیم را در اطراف محل آسیب دیدگى مى سازد 
این باعث مى شود کبودى هنگام لمس دردناك باشد و این چیزى است که پزشک مى تواند با 

اشعه ایکس تشخیص دهد.
همچنین اگر به هر یک از موارد زیر توجه کنید، باید به پزشک مراجعه کنید:

کبودى بعد از دو هفته نشانه هایى از بهبودى را نشان نمى دهد. حرکت دادن مفصل در نزدیکى 
کبودى دردآور است. کبودى نزدیک چشم دید را دشوار مى سازد. به نظر مى رسد که کبودى شما 

نشانه هایى از عفونت را نشان مى دهد، مثل رگه هاى قرمز، و یا اینکه تب دارید.

محققان مى گویند دوغ یکى از بهترین منابع کلسیم، فسفر و ویتامین D است.
یک لیوان دوغ (معادل 245 میلى لیتر) داراى 98 کالرى انرژى، 8 گرم پروتئین، 
12 گرم کربوهیدرات، و 3 گرم چربى است. این نوشیدنى 22 درصد نیاز روزانه 
بدن به کلسیم، 16 درصد سدیم، 29 درصد ریبوفالوین، 22 درصد ویتامین 

B12، و 13 درصد پانتوتیک اسید را تامین مى کند.
تحقیقات نشان داده است دوغ به نسبت ســایر لبنیات بسیار راحت تر هضم 
مى شود. الکتیک اسید موجود در دوغ، منجر به هضم آسان الکتوز مى شود. 
الکتوز در واقع یک قند طبیعى در محصوالت لبنى است. بدن بسیارى از مردم 
تحمل الکتوز را ندارد. این بدان معناست که آن ها آنزیم مورد نیاز براى شکستن 
الکتوز و تبدیل آن به قند را ندارند. برآورد مى شود دستکم 65 درصد مردم جهان 

پس از دوره نوزادى به درجاتى از عدم تحمل الکتوز دچار مى شوند.
محققان مى گویند دوغ یکى از منابع غنى کلسیم، فسفر و ویتامین D است. به 
همین دلیل این نوشیدنى لبنى مى تواند باعث تقویت و استحکام استخوان ها 
شود. همچنین دوغ داراى خواص ضد التهابى اســت که مى تواند در مبارزه با 

التهابات به وجود آمده از سوى باکترى ها در دهان و دندان مفید باشد.
تحقیقات بر روى افراد بزرگسال نشان داده است افرادى که به میزان کم (45 
گرم در روز) دوغ مصرف مى کنند، دچار کاهش کلسترول و ترى گلیسرید خون 
شــده اند. همچنین برخى تحقیقات حاکى از آن اســت که دوغ (بدون نمک) 

مى تواند سطح فشار خون افراد را کاهش دهد.
با این وجود، نمى توان در کنار فواید بى شمار دوغ، از مضرات این نوشیدنى لبنى 
سخنى نگفت. سطح سدیم موجود در دوغ باالست و برخى افراد به این نوشیدنى 
نمک مى افزایند. از این رو، کسانى که به دنبال کاهش فشار خون هستند نباید 

در مصرف دوغ نمک دار زیاده روى کنند.

آیا تا به حال متوجه شده اید که تغییر رنگ کبودى ها 
به هنگام التیام آن ها چگونه است؟ 

کبودى ناشــى از ضربه اى به پوست اســت و باعث مى شود 
مویرگ ها و یا رگ هاى خونى کوچک که مى توانند نزدیک ســطح 

هر رنگ کبودى روى بدن
 نشانه چیست؟

فواید و مضرات مصرف دوغ  دالیل سنگینى پاها هنگام بیدار شدن از خواب
گاهى پیش مى آید که فرد پس از یک روز خسته کننده و سخت کارى در پا هاى خود احساس 
سنگینى مى کند، اما این احســاس هنگام بیدار شدن از خواب عادى نیست و دالیل زیادى 

مى تواند عامل این سنگینى باشد.
  در صورت اختالل در گردش خون، ممکن اســت در پا هاى خود احساس سنگینى کنید، 
زیرا خون به دلیل جاذبه زمین در پایین ساق پا جمع مى شود و رگ ها قابلیت ارتجاعى خود 

را از دست مى دهند.
  نارسایى مزمن وریدى بر اثر ضعف رگ ها و دریچه هاى پا ایجاد مى شود که به دلیل عدم 
توانایى سیستم گردش خون براى بازگرداندن خون به قلب منجر به جمع شدن خون در پا 

ها مى شود.
  چاقى و اضافه وزن به نوبه خود منجر به فشار بر عضالت، رباط ها و مفاصل شده و باعث 

سنگینى پا ها هنگام بیدار شدن مى شود.
  مشهور است که باردارى یک دوره پر استرس براى بدن محسوب مى شود و به دلیل دو 
عامل فشار آوردن وزن زیاد بر روى پا و عدم تعادل هورمون ها در بدن منجر به سنگینى در 
پا هنگام بیدار شدن از خواب مى شود. متخصصان توصیه مى کنند اگر عالئم سنگینى در پا 
مانند تورم، درد، پارستزى در پا ها و یا ظاهر غیرمعمول رگ هاى برجسته را دارید، به پزشک 

مراجعه کنند.

بنا به گفته محققان دانشگاه فلوریداى جنوبى در آمریکا، جمعیت میکروب هاى موجود 
در روده و دستگاه گوارش مان، اثر مستقیمى روى وضعیت روحى مان دارند.

بررسى اخیر این محققان نشان داده است که میکروارگانیسم هایى مانند باکترى ها، 
قارچ ها و ویروس ها که در روده و دستگاه گوارش مان زندگى مى کنند، مى توانند روى 
وضعیت جســم و روح مان اثر بگذارند. آنها در بررسى هاى خود دریافتند که جمعیت 

میکروب هاى روده با ابتال به اختالل افسردگى عمده، ارتباط محکمى دارد.
در حال حاضر در مورد ارتباط بین این میکروب ها و افسردگى هاى مقاوم به درمان و 
چگونگى درمان با استفاده از میکروارگانیسم ها، اطالعات کمى وجود دارد. این محققان 
مى خواهند در مورد تاثیر این میکروب ها در بیمارانى که به داروهاى ضدافســردگى 
واکنش مثبت نشان مى دهند در مقایسه با آن دسته از بیمارانى که على رغم مصرف 

داروهاى گوناگون افسردگى، بهبودى در آنها دیده نمى شود، بیشتر تحقیق کنند.

ارتباط افسردگى با دستگاه گوارش
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محیا حمزه

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه صبح روز یک شنبه در نشست خبرى با 
اصحاب رسانه به مناسبت «بیست و هشتمین سالروز افتتاح شرکت فوالد 
مبارکه» در خصوص مصرف گاز این مجموعه گفت: مصرف گاز شرکت 
فوالد مبارکه در شرایط عادى 10 میلیون متر مکعب بود که با توجه به 
کاهش دماى هوا و اولویت تأمین گاز بخش خانگى میزان تحویل گاز در 

فوالد مبارکه  به 5 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است .
حمید رضا عظیمیان در همین راســتا با اشــاره به اینکه امکان سوخت 
جایگزین در شرایط آلودگى هوا را نداریم تأکید کرد: اگر چه در واحدهاى 
نیروگاهى و صنعتى به جاى گاز امکان استفاده از سوخت جایگزین وجود 
دارد اما در فوالد مبارکه واحدهاى احیاى مستقیم باید از گاز استفاده کنند 

و امکان استفاده از سوخت جایگزین نداریم.
وى با بیان اینکه اولویت فوالد مبارکه مصرف مردم است خاطر نشان 
کرد: تولید فوالد با کاهش مصرف گاز کاهــش مى یابد که امیدواریم 

مسئوالن در این خصوص اقدامى انجام دهند.
عظیمیان در همین راســتا با تأکید بر اینکه جهت حل این مشــکل با 
مدیریت استان مذاکراتى داشته ایم توضیح داد: اگرچه قبول داریم وزارت 
نفت تحت فشار است اما ما نسبت به این موضوع اعتراض داریم چرا که 
امسال در نظر داریم رکورد 7/2 میلیون تنى را داخل فنس فوالد مبارکه 

جابه جا کنیم که محدودیت گاز ما را از این هدف دور مى کند.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه در خصوص قیمت ورق فوالدى گفت: 
100 درصد تابع تصمیم دولت هستیم و در این حوزه منافع خاصى نداریم. 
دولت اجازه دهد یا خودمان محصوالتمان را مى فروشــیم یا در بورس 

عرضه مى کنیم و تاکنون تصمیمات را مو به مو اجرا کرده ایم.
عظیمیان تأکید کرد: تا مرداد ماه که ستاد تنظیم بازار اجازه داده بود هم 
در بورس محصوالتمان را بفروشیم و هم در سیستم مچینگ ما این کار 
را انجام مى دادیم و  زمانى که نحوه فروش اعالم شــد وزارت صمت 
تصمیم گرفت همه محصوالت داخل بورس عرضه شود و حتى اسلب 
هم براى اولین بار در بورس به فروش برسد ما تابع این تصمیمات بودیم 
و تخلفى از سوى فوالد مبارکه وجود نداشته است اما متأسفانه شیوه نامه 
جدید فوالدى نتیجه عملى براى کاهش قیمت ها در بازار نداشته است.

وى ادامه داد: مجلس هم براى آرامش بازار  فوالد طرحى را در دو ســه 
هفته اخیر آماده کرده ولى ما اعتقاد داریم اگر کار هر بخشى، به مسئولین 
اصلى آن بخش سپرده شود خودشان بهتر مى توانند بازار را کنترل کنند.

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت: اینکه این محصوالت به 
دست مصرف کننده نمى رسد سئوال خود مجتمع فوالد مبارکه نیز هست 
در کشور 25 میلیون تن فوالد در ســال تولید مى شود و میزان مصرف 

فوالد در کشور 16 میلیون تن است.
عظیمیان اضافه کرد: عدم تأمین نیاز مصرف کنندگان نشان از اخالل در 
مدیریت مصرف است نه کار تولید کننده. هنگامى که محصول از مجتمع 

فوالد مبارکه خارج شــد دیگر به فوالد مبارکه ارتباطى ندارد همچنین 
مدیریت این محصول به فوالد مبارکه مرتبط نیســت و پیشنهاد فوالد 
مبارکه براى تنظیم بازار فوالد این بود کــه اگر هر بازارى براى تنظیم 

قیمت در اختیار متخصصان آن بازار قرار بگیرد اثر بخش خواهد بود.
مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکــه در ارتباط با نحوه تأمین ســهمیه 
شرکت ها تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس سامانه 
«بهین یاب» براى هر شرکت سهمیه تعیین مى کند و اگر هر شخص یا 
شرکتى در بورس خریدى انجام دهد ما به میزانى که خرید کرده است به 

آن محصول تحویل مى دهیم.
 وى در همین راستا تأکید کرد: اینکه سهمیه شرکتى افزایش یافته یا کم 
شده به فوالد مبارکه ربطى ندارد و تهیه لیست سامانه «بهین یاب» و به 

روزرسانى آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
عظیمیان در خصوص طرح هاى تعاونى مسکن فوالد مبارکه اظهار کرد: 
تعاونى مسکن شخصیت متفاوت و مجزایى از شرکت فوالد مبارکه دارد 
و مدیریت مبارکه دخالتى در این زمینه ندارد زیرا تعاونى مسکن هیئت 
مدیره خود را به صورت جدا تشکیل مى دهد و فوالد مبارکه در انتخاب 

اعضا دخالتى نمى کند.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه با بیان اینکه در تعاونى مسکن 
ابهامات زیادى وجود دارد، گفت: اینکه زمینى با کاربرى غیر مسکونى 
خریدارى کرده اند و اگر نتوانند مجوز تغییر کاربرى اخذ کنند مسئوالن 
خود تعاونى مسکن باید در این خصوص پاســخگو باشند و به مجتمع 

فوالد مبارکه ارتباطى ندارد.
عظیمیان در خصوص سایر فوالدسازان تصریح کرد: فوالد مبارکه در 
کشور رقیب ندارد و تنها شرکتى که تولید ورق و مقاطع عریض را انجام 
مى دهد فوالد مبارکه است. البته یکى دو واحد دیگر هم هستند که تولید 
ورق انجام مى دهند ولى آنها فقط نوردکار هستند و اگر ما به آنها اسلب 

ندهیم آنها نمى توانند ورق تولید کنند و ظرفیت پایینى دارند و مهمتر از 
آن کیفیت فوالد مبارکه را مطلقاً ندارند.

وى در ادامه با اشاره به اینکه ســال 57 با یک میلیون تن تولید و چهار 
میلیون تــن واردات در جایگاه ســى و پنجم تولید فــوالد جهان قرار 
داشــته ایم، خاطر نشــان کرد: اگر همکارى همه دولت ها و مدیران و 
استان ها نبود نمى توانستیم بعد از 40 ســال به مقام دهم دنیا برسیم و 
همچنین به این حجم تولید در سال برسیم که بتوانیم بین  9 تا 10 میلیون 
تن صادرات انجام دهیم. لذا این اتفاق با همدلى و همکارى رخ داده است 
و تکرار اخبار مقایسه اى بین استان ها با نگاه هاى منطقه اى و متعصبانه 

به صالح وحدت و امنیت ملى ما نیست.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه در خصوص استفاده از نیروهاى بومى در 
فوالد مبارکه اظهار کرد: تقریباً همه کارکنان فوالد مبارکه اصفهان بومى 
هستند و برخى از افرادى که غیربومى هستند نیز در آزمون استخدامى 

شرکت کرده و امتیاز الزم را براى استخدام در مجتمع اخذ کرده اند.
عظیمیان در همین راستا اضافه کرد: این موضوع در خصوص مدیران 
مجتمع کمى متفاوت اســت زیرا براى انتخاب مدیران، توانمندى ها و 
تخصص هاى بیشــترى مد نظر قرار مى گیرد و به همین دلیل ممکن 
است نه تنها فوالد بلکه سایر شــرکت ها در کشور از مدیران غیر بومى 

استفاده کنند.
وى با اشاره به تحریم ها گفت: طرف قراردادهاى خارجى فوالد مبارکه به 
دلیل تحریم، قراردادهاى خود را رها کردند و از کشور خارج شدند اما فوالد 
مبارکه با به روز کردن دانش خود در زمینه هاى مختلف دیگر نیازى به 

شرکت هاى خارجى در زنجیره تولید فوالد ندارد.
مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه در ادامه در خصوص اظهارات اخیر 
حجت االسالم موســوى الرگانى نماینده فالورجان در مجلس گفت: 
آقاى الرگانى مثل همه نمایندگان مجلس حق سئوال و پرسش و تحقیق 

راجع به تمام مسائل کشور را دارند  و مى توانند از ظرفیت قانونى خودشان 
استفاده کنند ما هم به این سئوال ها پاسخ داده ایم.

وى با اشاره به اینکه اخیراً نیز درخواست تحقیق و تفحص کرده اند افزود: 
ایشان درخواست تحقیق و تفحص دادند که حق قانونى ایشان است و 
ما هم استقبال کرده ایم و اعالم کرده ایم اگر مجلس بخواهد تحقیق و 
تفحص کند ما 100 درصد از آن استقبال مى کنیم و آمادگى آن را داریم 
که با هزینه مجلس یک بار دیگر از فوالد مبارکه حسابرسى شود و اگر 
احتماًال اشکاالتى در آن وجود داشته باشــد براى بهتر شدن کار به ما 

گفته خواهد شد.
عظیمیان در ادامه بیان کرد: این موارد بحث ایرادات و اشکاالت است. 
ولى یک موقع تخلف مجرمانه مطرح است که ما چند ماه پیش از این هم 
در اطالعیه اى اعالم کرده ایم هر کسى در هر سطحى از فوالد مبارکه 
تخلف مجرمانه اى انجام داده باشــد باید هرکسى از آن مطلع است در 
اســرع وقت آنها را در اختیار نهادهاى نظارتى قرار دهد و هیچکس هم 

در قانون استثنا نیست.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه در همین راستا ادامه داد: این موضوع 
نیاز به تحقیق و تفحص ندارد و اگر کســى چنین تخلفى مشاهده کرد 
باید اعالم کند ما هم پاسخگو هستیم چرا که انعکاس برخى مسائل در 

رسانه هاى خارجى تبعات منفى براى فوالد و کشور خواهد داشت.
عظیمیان خاطرنشــان کرد: وقتى فوالد خوزستان در یک اقدام اشتباه 
یکى از خریدهاى الکترود خودشان را شفاف سازى کرده اند، به فاصله 
دو هفته مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا تحریم هاى جدیدى را براى 
فروشــندگان، تأمین کنندگان مالى، حمل و نقل، بندرها، باربرى و... 
ایجاد کرد که ما به همکارانمان گفتیم شما به جاى شفافیت ناخواسته 
به همه لطمه زدید چون این موارد که مطرح مى شود توسط دشمنان 

رصد مى شود.

وى در خصوص سهم فوالد مبارکه در زمینه کاهش آالیندگى و حمایت 
از محیط زیست گفت: فوالد مبارکه جزو واحدهایى است که به صورت 
آنالین رصد مى شــود و در این خصوص تجهیزاتى در واحدهاى آهن 
سازى و احیا نصب شده است که اطالعات را به صورت برخط به سازمان 

محیط زیست در تهران ارسال مى کند.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: سرمایه گذارى هاى زیادى 
در خصوص کنترل آالینده ها در فوالد مبارکه انجام داده ایم که حدود 
400 میلیارد در این بخش هزینه شــده اســت و در بخش آب، فوالد 
مبارکه کاهش مصرف داشته است و از آب تصفیه شده استفاده مى کند، 
همچنین فضاى سبز وســیعى براى کنترل آلودگى هوا توسط فوالد 
مبارکه احداث شده که در راســتاى دغدغه این شرکت در زمینه حفظ 

محیط زیست است.
عظیمیان با بیان اینکه در حال حاضر فــوالد مبارکه 9 پروژه به ارزش 
50 هزار میلیارد در دســت اجرا دارد تأکید کرد: تولید محصول جدید 
یکى از مواردى اســت که روى آن اصرار داریم و بایــد بگویم فوالد 
مبارکه یکى از شــاهکارهاى خود را به بازار عرضه کرد و براى اولین 
بار در ایران اســلب با عــرض 300 میلیمتر در فــوالد مبارکه تولید 

شد.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه ادامه داد: ایــن کار با طراحى قالب 
خاص و تغییرات و ابداعاتى در بخش خنک کن و دیگر بخش ها توسط 
کارمندان این مجتمع صورت گرفته است و نکته مهم دیگرى که تولید 
این اسلب براى فوالد به ارمغان آورد این بود که ما قبل از تحریم ها با 
شرکت هاى خارجى قرارداد بســته بودیم که روى ماشین هاى 1 تا 4 
فوالد مبارکه اصالحاتى انجام شود که بتوانیم فوالد با ضخامت هاى 
بیشتر  تولید کنیم و با این رخداد ما دیگر نیازى به شرکت هاى خارجى 
براى اصالح ماشــین ها براى افزایش ضخامت در اسلب ها نخواهیم 

داشت و خودمان دانش آن را کامًال بومى کرده ایم.
عظیمیان درباره طرح تحول دیجیتال شــرکت فوالد مبارکه توضیح 
داد: ذوب آهن اصفهان نسل دوم تکنولوژى است و فوالد مبارکه نسل 
ســوم تکنولوژى را در اختیار دارد. نســل چهارم تکنولوژى به معناى 
هوشمندسازى است و اگر سازمانى به شکل هوشمند اداره شود دستاورد 

بزرگى براى آن سازمان محسوب مى شود.
وى تأکید کرد: فوالد مبارکه قصد دارد تا ســال 1404 به یک کارخانه 
هوشمند تبدیل شود و نسل چهارم تکنولوژى، کاهش هزینه ها و افزایش 

درآمدها را براى فوالد مبارکه به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه درباره آثار منفى کرونا بر فوالد مبارکه 
اظهار کرد: مجتمع فوالد مبارکه در این خصوص آسیب اقتصادى ندیده 
و فقط تعدادى از نیروهاى خود را به علت ابتال به کرونا از دست داده است 
و کاهش آمار صادرات فوالد مبارکه به دلیل توجه به بازار داخل و کاهش 

سهم صادرات بوده است./4262

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در نشست خبرى با اصحاب رسانه:

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)
شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3059/ش مورخ 98/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات ذیل را به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به معاونت فنى و عمرانى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود 

را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/11/04 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

م.الف:1072692 

چاپ دوم

اعتبار (ریال)موضوعردیف
25/676/000/000عملیات ساخت غرفه پیش ساخته فروش فالفل1
20/000/000/000عملیات محوطه سازى حاشیه پارك مینو و جاده سالمت2

 در آیین تجلیل از صادرکنندگان کشورى، ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها مدال 
آور ملى صادرکنندگان سال 1399 ( باالترین نشان صادرات کشور) انتخاب و منصور 
یزدى زاده مدیرعامل این شــرکت ، لوح و تندیس ویژه این مراســم را از اسحاق 
جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهور و علیرضا رزم حســینى وزیر صنعت معدن و 

تجارت 22 دى ماه در اتاق بازرگانى صنایع و معادن کشاورزى ایران دریافت نمود.
 منصور یزدى زاده ضمن تبریک کســب این توفیق ارزشمند به تمامى تالشگران 
ذوب آهن و مجموعه فوالد کشور، عوامل انتخاب این شرکت را بدین شرح بیان نمود:
تداوم رشــد صادرات، افزایش تعداد بازارهاى هدف صادراتــى، افزایش صادرات 
محصوالت فوالدى به کشــورهاى منطقه، آفریقایى، آسیاى جنوب شرقى، حفظ 
کیفیت برتر محصوالت، برگشــت بالغ بــر 100درصد ارز حاصــل از صادرات به 

 ،ESCO چرخه اقتصادى کشــور، ثبت جهانى برند و لوگــوى ذوب آهن اصفهان
.ZOBESCO ا

مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به رشــد تولید محصوالت ساختمانى در کشور گفت: 

ذوب آهن اصفهان دو هدف عمده را مد نظر دارد که شامل تولید محصوالت صنعتى 
جدید از جمله تولید ریل ملى و توسعه شبکه ریلى کشور و همچنین توسعه بازارهاى 
صادراتى مى باشد که تمامى تالشگران ذوب آهن در دستیابى به این دو هدف ، نقش 
آفرین اصلى هستند و در حال حاضر نیز صادرات ریل که تا سال گذشته واردکننده 

آن بودیم آغاز شده است .
وى در خصوص موانع توسعه صادرات گفت: در این خصوص با چالش هایى مواجه 
هســتیم که مربوط به تحریم هاى ظالمانه اســتکبار و بعضا نیز برخى مشکالت 
داخلى هستیم که به لطف خدا امید است با همت و همدلى همه مسئولین این موانع 
برطرف گردد و رشد و شکوفایى اقتصادى و اقتدار بیش از پیش ایران اسالمى را در 

عرصه هاى جهانى شاهد باشیم .
این شرکت تاکنون هفت بار در سالهاى 1380، 1385، 1388،1391،1392، 1395 
و1397صادرکننده نمونه ملى کشور و در ســال 1393 نیز صادرکننده ممتاز کشور 

شده بود.

با حضور معاون اول رئیس جمهور و براى اولین باردر کشور؛

مدال افتخار ملى صادرات 
به ذوب آهن اصفهان رسید

شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى واگذارى مدیریت امور مجتمع انبارهاى مرکزى و گورت 
(تخلیه و بارگیرى و دپو- نگهدارى و توزیع نهاده هاى دامى و طیور- راهبرى فنى تأسیسات و ابنیه- نظافت عمومى و نگهدارى 
فضاى سبز و حفاظت فیزیکى) به شماره مناقصه (2099001014001046) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 

نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/10/23 مى باشد.
- نوع تضمین شرکت در مناقصه: اصل فیش واریزى وجه نقد به حســاب شماره 4001039806370564 یا شماره شبا به شماره

 IR 90010000 و شناسه پرداخت 943203961100000000000000000003 بانک مرکزى و یا ضمانت نامه بانکى بنام مناقصه گزار 
(شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان) و یا اوراق مشارکت بانکى بینام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل 

از سررسید.
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (1/500/000/000 ریال) یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بنام اداره کل پشتیبانى امور دام استان 

اصفهان
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا تاریخ 1399/10/25 تا ساعت 19:00

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 17:00 مورخ 1399/11/06
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10:00 مورخ 1399/11/07

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و تحویل پاکت الف
الف- آدرس: اصفهان- دروازه شیراز- خیابان دانشگاه- خیابان توحید- نبش خیابان شهید موحدى نیا

شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان و تلفن 84 و 36214482 داخلى 100

م.الف:1076475 

نوبت اول
وزارت جهاد کشاورزى

شرکت پشتیبانى امور دام کشور
استان اصفهان

کهفوالد مبار         قصد دارد تا سال 1404 به یک کارخانه هوشمند تبدیل شود


