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خطرات نوشیدن بیش از حد چاى پیش فروش قبر در امامزادگان ممنوع استخواننده رکورددار در کنسرت هاى آنالیندسته هاى 100میلیونى ملخ در راه ایران تغییرات در ذوب آهن در راه است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

11 میلیون ایرانى 
درگیر 

فشار خون باال 
هستند

ثبت باالترین درآمد فروش تاریخ فوالد مبارکه 
3

2

3

6

تغییر بیمارستان هاى مرجع 
بیماران کرونایى

پرریسک ترین 
فاکتورهاى مرگ و میر 

ناشى از کووید19

بازگشایى پایه هاى 
اول و دوم ابتدایى 

رأى نیاورد
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کاهش مصرف گاز 
با وجود 

افت شدید دما
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: با 
وجود کاهش دماى هوا طى شبانه روز منتهى به 
شــنبه، به دلیل مصرف بهینه مردم، مصرف گاز 
در بخش خانگى استان به 44 میلیون مترمکعب 
رسید و حدود 6 میلیون مترمکعب کاهش مصرف 

گاز در استان ثبت شد.
مصطفى علوى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص 
کاهش شــدید دماى هوا و پیش بینى افزایش 
مصرف گاز در اســتان، اظهار کرد: اگرچه دماى 

هوا کاهش یافت...
4

اولین پیست دوچرخه سوارى نمایشى در اصفهان احداث مى شوداولین پیست دوچرخه سوارى نمایشى در اصفهان احداث مى شود
در قالب تفاهمنامه سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى و شهردارى منطقه در قالب تفاهمنامه سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى و شهردارى منطقه 1515 ؛ ؛
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نماد بورسى آذرماه سال جارى نشان مى دهد

تولید سرى جدید 
«منم دوستت دارم» براى 
نوروز 1400 تلویزیون
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
خبر داد

 مصدومیت 20 نفر 
با مونواکسید کربن

 در یک شب

آیین تجلیل از بازیکنان و مربیان خارجى سپاهان 
برگزار شد

8
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باز هم یک پنالتى باز هم یک پنالتى 
براى ما نگرفتندبراى ما نگرفتند

رسول کربکندى، سخنگوى ذوب آهن: رسول کربکندى، سخنگوى ذوب آهن: 

4
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آگهى مزایده عمومى فروش امالك  و مستغالت شماره    آگهى مزایده عمومى فروش امالك  و مستغالت شماره    
20990036170000092099003617000009

پست بانک ایران در نظر داردتعداد 1 رقبه  امالك خود را  از طریق  مزایده عمومى 
www.)  به فروش برساند متقاضیان جهت شرکت در مزایده مى توانند به آدرس

setadiran.ir) سامانه الکترونیک دولت مراجعه نمایند. 
   تاریخ انتشار روز پنج شنبه 1399/10/04 

مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز دو شنبه  1399/10/15   
مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز    دو شنبه    مورخ    1399/10/15          

گشایش پاکات روز  سه شنبه 1399/10/16 ساعت 10 
در محل ساختمان سرپرستى پست بانک اســتان به نشانى : اصفهان- خیابان 

محتشم کاشانى- نبش بن بست کیوان

چاپ اول

م الف: 1065805

آگهى مزایده (نوبت سوم)آگهى مزایده (نوبت سوم)
شــهردارى تودشــک در نظر دارد به موجب مصوبه 5/104/ش- ت مورخ 1399/04/26 شوراى محترم اسالمى 
شهر تودشــک اقدام به فروش یک (1) دستگاه کامیون کمپرســى بنز تک مدل 1394 به قیمت پایه کارشناسى 
12/800/000/000 ریال اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت اطالع، دریافت و تحویل اســناد و مدارك مزایده از 
تاریخ 99/10/07 تا 99/10/23 به شهردارى مراجعه نمایند. الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و 

انتقال سند و مالیات بر ارزش افزوده معادل 9 ٪ قیمت پیشنهادى بر عهده برندگان مزایده مى باشد. 

چاپ اول

م الف: 1067749 محمدرضا مجلسى- شهردار تودشک

فراخوان دعوت به همکارى
اداره کل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان در نظر دارد در مدت فصل خرید تضمینى 
گندم و دانه هاى روغنى در سال 1400 از خدمات کارکنان دولت پس از ارائه آموزش هاى 

الزم به عنوان عامل ذیحساب و عامل تشخیص در مراکز خرید استفاده نمائید.
لذا از کلیه افراد واجدالشــرایط در ســازمان هاى دولتى (عامل ذیحساب صرفًا باید از 
کارکنان رسمى باشد) درخواست مى گردد که تقاضاى خود را به صورت مامور به همراه 
گواهى اشتغال و موافقت کتبى دســتگاه محل خدمت خود را تا ده روز پس از درج این 
آگهى به آدرس: اصفهان- خیابــان آزادگان- دبیرخانه اداره کل غله و خدمات بازرگانى 
اســتان اصفهان ارائه نمایند و در صورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
36686670 داخلى 152 یا با شــماره همراه (09138059121 آقاى اسدى) تماس حاصل 

فرمایند.
در ضمن حق الزحمه افراد در قالب ضوابط مربوط به فوق العاده ماموریت کارکنان دولت 

پرداخت خواهد شد. 
مدیریت شعب پست بانک استان اصفهانروابط عمومى اداره کل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان م الف: 1067773

پنج شنبه، مصاف حساس گاندوها
زمان برگــزارى بازى معوقه هفته ششــم لیگ برتــر بین تیم هاى 

پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان مشخص شد.
با تصمیم سازمان لیگ روز پنج شــنبه هفته جارى دیدار معوقه بین 
پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان برگزار مى شود. دیدار بین تیم هاى 

پرسپولیس تهران و ذوب آهن...

یک متخضص تغذیه با اشاره به عوامل مؤثر 
در بروز فشار خون باال گفت: اصالح سبک 

تغذیه در کنار انجام فعالیت ورزشى و رعایت 
رژیم غذایى مى تواند از بروز فشار خون باال 

جلوگیرى کند.
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هر چه به انتخابات نزدیک مى شــویم، بحث کاندیداتورى 
على الریجانى نیز جدى تر شــده و بــه موضوعى فراتر از 
گمانه زنى بدل مى شود. مبناى این گزاره صرفاً توجه رسانه ها 
در دو جریــان اصالح طلب و اصولگرا بــه احتمال حضور 
رئیس پیشــین مجلس در رقابت هاى انتخاباتى 1400 یا 
اظهارنظر هاى برخى سیاسیون در این باره نیست. شنیده ها 
حاکى از آن است که برخى حامیان الریجانى در حال آماده 
سازى او براى ورود به این کارزار هستند. رایزنى هاى مورد 
نیاز را با گروه هاى مختلف سیاســى انجــام داده و اینطور 
که گفته مى شود دیدار هاى مهمى نیز با چهره هاى بانفوذ 
و اثرگذار هر دو جریان داشــته اند. این رویکرد در راستاى 

جلب حمایت همه طیف ها و گروه هاى سیاســى است که 
پیش تر هم توسط منصور حقیقت پور به عنوان پیش شرط 
على الریجانى براى کاندیداتورى در انتخابات 1400 بیان 
شده بود. حامیان الریجانى این روز ها گام هاى عملى را براى 
تحقق این هدف که نوعى زمینه چینى براى کاندیداتورى و 
افزایش احتمال پیروزى در انتخابات است، برداشته اند و از 
برخى چهره هاى سیاســى در هر دو جریان اصالح طلب و 

اصولگرا نیز بهره گرفته اند.
با وجود این، شاهدیم که همچنان برخى از فعاالن سیاسى 
اصالح طلب یا اصولگرا همراهى جریان خود با الریجانى را 

بعید مى دانند. 

سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا، با اشاره به مصوبات 
جلسه روز شنبه این ستاد گفت: فعالیت مدارس همچنان 

به صورت غیرحضورى ادامه خواهد داشت.
علیرضا رییسى با اشاره به جلسه ستاد ملى مقابله با کرونا 
که با حضور رییس جمهور و سایر اعضا برگزار شد، گفت: 
در ستاد مقابله با کرونا پیشــنهادى مطرح شد مبنى بر 
اینکه مدارس پایه اول و دوم ابتدایى بازگشــایى شــود 
که این موضوع در کمیته تخصصى مطرح شــد و رأى 
نیاورد و مدارس همچنان غیرحضورى برگزار مى شود تا 
در آینده شرایط بهترى فراهم شده و بعد از بحث اجراى 
واکسیناســیون و قطع زنجیره انتقال در سال آینده اگر 

شرایط فراهم شود، آن زمان به سمت بازگشایى مدارس 
برویم. بنابراین همچنان مدارس به صورت غیرحضورى 

خواهد بود.
رییسى درباره آمار فعلى بســترى و مرگ و میر ناشى از 
کرونا در کشور، گفت: میزان بسترى روزانه در کشور بیش 
از 40 درصد کاهش یافته است. مرگ و میر هم بیش از 50 

درصد کاهش یافته است و امیدوارم این روند ادامه یابد.
وى تأکید کرد: باز هم تأکیدمان آن اســت که دورهمى 
خانوادگى و شب نشــینى ها و تجمعات مى تواند بسیار 
مؤثر باشد و اگر رعایت نشــود، شاید شاهد پیک مجدد 

بیمارى باشیم.

رایزنى ها براى کاندیداتورى 
على الریجانى جدى شد

بازگشایى پایه هاى اول و دوم 
ابتدایى رأى نیاورد

نیروگاه هاى مازوتى را 
نمى بندیم

   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | رئیس 
ســازمان محیط زیســت تصریح کرد: متأسفانه 
سوخت مازوت در کشور افزایش پیدا کرده که ذرات 
گوگرد زیادى دارد و آلودگى را نیز افزایش مى دهد. 
عیســى کالنترى گفت: دســت ما براى بستن 
نیروگاه هایى که مازوت مصرف مى کنند، بســته 
است چرا که با این کار با کمبود شدید برق مواجه 
مى شــویم. به همین دلیل پیشــنهاد دادیم فقط 
کارخانه هــا و نیروگاه هایى کــه فاصله زیادى با 

شهر ها دارند از مازوت استفاده کنند./4040

سکه عقب نشست
   تابناك | تا ظهر دیروز در بازار تهران قیمت 
هر سکه تمام بهار آزادى طرح جدید با کاهش 
50 هزار تومانى به 11 میلیون و 952 هزار تومان 
رسید. این در حالى است که نرخ سکه تمام بهار 
آزادى طرح قدیم بدون هیچ تغییرى نسبت به 
روز پنج شنبه گذشته همچنان11 میلیون و 500 
هزار تومان در میان خریداران و فروشــندگان 
دست به دست مى شــد. از سوى دیگر تا همین 
زمان نیم سکه و ربع سکه به ترتیب شش میلیون 
و 300 هزار تومان و چهــار میلیون و 250 هزار 
تومان قیمــت خوردند که بر این اســاس نیم 
سکه 15 هزار تومان و ربع سکه 30 هزار تومان 
ارزان تر شدند. هر گرم طالى 18 عیار هم یک 
میلیون و 151 هزار و 300 تومان خرید و فروش 
شــد که به معناى کاهش قیمت 2600 تومانى 

آن است.

سنگ مزار شجریان
 بلند است

   ایــران آرت | با گذشــت نزدیک به سه ماه 
از درگذشت محمدرضا شجریان، هنوز سنگ 
آرامگاه اســتاد آواز ایران نصب نشــده است. 
طراحى ســنگ آرامگاه محمدرضا شجریان 
توســط یکى از طراحان بنام کشــور صورت 
گرفته و به تأیید خانواده او و همچنین مسئوالن 
وزارت ارشاد رســیده، ولى نصب آن تا کنون 
انجام نشده اســت. محدودیت هاى کرونایى و 
پاره اى از ایرادها و مخالفت هاى مســئوالن و 
متولیان، باعث شده است سنگ آرامگاه نصب 
نشــود. یکى از این ایرادها، به ابعاد سنگ مزار 
برمى گردد که 80 در 100 ســانتیمتر اســت. 
مسئوالن با استدالل اینکه نصب سنگى با این 
ابعاد، در رفت و آمد مردم مشکل ایجاد خواهد 
کرد، خواستار کوتاه شدن طول آن به مقدار 10 

سانتیمتر شده اند./4041

صف داوطلبان آزمایش
   مهر | رئیس مرکز اطالع رسانى ستاد اجرایى 
فرمان امام(ره) در توییتى نوشــت: تا روز جمعه 
44 هزار و 941 نفر براى داوطلبى تست انسانى 
واکســن کرونا ســتاد اجرایى فرمان امام (ره) 
با 4030 تمــاس گرفته اند و 27 هــزار و 79 نفر 
اعالم آمادگى کردند. وى افزود: از همه اقشــار 
مانند ایثارگر، نظامى، طلبه، معلم، استاد دانشگاه، 
آهنگساز، خبرنگار، مجرى، کارگر، راننده کامیون، 
معدنکار و... در بین داوطلبان دیده مى شود./4042

دلیل گرانى موز
   فارس | رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران 
گفت: جلوگیرى از ثبت سفارش و واردات انحصارى 
موز، قیمت این میوه را افزایش داده است. مصطفى 
دارایى نژاد درباره علل افزایش قیمت موز افزود: با 
توجه به آنکه جلوى ثبت سفارش موز را گرفتند، 
قیمت هر کیلو موز به 30 هزار تومان رسیده است 
که این نرخ قابل قبول نیست و قیمت هر کیلو موز 
در میدان مرکزى باید بــه کمتر از 20 هزار تومان 

برسد./4043

چطور به یک دزد
 اعتماد کنیم؟

   مهر | حجت االسالم حسن روحانى رئیس جمهور 
صبح روز شنبه در جلسه ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: 
ما یک پولى آماده کردیم تا از طریق یک بانکى بدهیم و 
واکسن بخریم. پول هم آماده بود اما آنها گفتند اول باید 
اوفک آمریکا اجازه رسمى بدهد و تا او اجازه ندهد ما پول 
قبول نمى کنیم. ما خواســتیم پولى را منتقل کنیم، آن 
کشور هم قبول کرده و اوفک هم گفته اشکالى ندارد اما 
مى گویند این پول اول باید در یک بانک آمریکایى بیاید 
و از بانک آمریکایى منتقل شود. ُخب چه کسى به شما 
اعتماد مى کند؟ شما هرکجا پول ما را پیدا کردید دزدیدید، 
شما که در دزدى معروفید، ما چطور به یک دزد اعتماد 

کنیم؟/4046

مذاکرات پستویى!
   آفتاب نیوز | محمد مهاجرى، فعال رســانه اى 
اصولگرا در توییتى نوشت: شــگفت انگیز است اصرار 
آقاى روحانى براى تصویب FATF و اجرایى شدنش. 
حتى اگر تصویب شود به دولت او وصال نمى دهد. چند 
ماه دیگر صبر کنید. هم FATF، هم برجام، یواشکى و 
با مذاکرات پستویى توسط دلواپس ها و عشاق «ترامپ» 
به نتیجه مى رســد. آن موقع ما رسانه اى ها، مثل دوره 

سعیدجلیلى فقط سکوت، فقط نگاه.

طرحى براى به زانو درآوردن 
   عصرایــران | محمدجــواد الریجانى موضوع 
خرید واکسن کرونا به ویژه واکسن هاى تولیدى در 
آمریکا را، طرحى براى به زانو درآوردن کشــورمان 
دانست. وى در مصاحبه با «خبرگزارى صدا و سیما» 
گفت: تلقین مى کنند که واکسن غیرآمریکایى نزنید، 
واکسن بخرید و حتمًا هم واکسن فایزر یا مادرنا باشد 
درحالى که باید بابت خرید آن دالر بپردازیم و چون 
آمریکایى ها قبول نمى کنند پس مى گویند باید زانو 
بزنیم و کرنش کنیم تا به ما چندتا واکســن عرضه 

کنند./4047

القا مى کنند
 اینجا جهنم است 

   خبر فــورى | روزنامه «کیهان» از جنجال هاى 
اخیر بر سر خرید واکســن کرونا انتقاد کرد. این روزنامه 
در سرمقاله خود نوشــت: هدف و برنامه کالن جریان 
تحریف آن اســت که به شــهروند ایرانى القا کند که 
زندگى در همه کشورها بهشت اســت و همه در حال 
خوش گذرانى و عشق و حال هستند اما شما بیچاره هاى 
بدشانس در کشــورى زندگى مى کنید که دستکمى  از 
جهنم ندارد و هرچه مشکل و بدبختى است براى شماست 
و الغیر. نمونه اش جنجال خرید واکسن کرونا که با یک 
جستجوى ســاده مى توانید انواع و اقســام پیام ها را به 
زبان هاى مختلف شوخى و جدى ببینید که همه کشورها 

خریده اند جز ایران. /4044

امام جمعه شوشتر درگذشت
   شــفقنا | حجت االسالم شــکرا... سلیمانى، 
امام جمعه شهرستان شوشــتر بامداد شنبه در سانحه 
رانندگى درگذشت. امام جمعه شوشتر در جاده رامهرمز 
– هفتکل دچار حادثه شد و به دلیل شدت جراحت جان 
باخت. حجت االسالم سلیمانى از یادگاران دفاع مقدس 
بود که حدود سه دهه به عنوان امام جمعه شهرستان 
هاى باغملک، بهبهان و شوشتر فعالیت داشت. وى از 
شهریور سال 90 به عنوان امام جمعه شوشتر منصوب 

شد./4045

واکسن چینى خریدیم!
   اعتماد آنالین | کریــم همتى، رئیس جمعیت 
هالل احمر درباره واکسن کروناى خریدارى شده توسط 
ایران گفت: واکسن خریدارى شده توسط ما چینى است 
اما سازمان غذا و دارو همه داروها و واکسن ها را به شدت 

مورد نظارت قرار مى دهد.

خبرخوان

آنطور که از تاریخ برمى آید، پیروان دین مسیحیت در آستانه 
شروع سال جدید میالدى و به مناسبت تولد حضرت عیسى 
(ع)، درختى را با عنوان درخت کریسمس به صورت تزیین 
شده در خانه هایشان مى گذارند. این فرهنگ سال هاست 
در کشورهایى که دین مسیحیت در آنجا پیروان زیادى دارد، 

اجرا مى شود و حاال جاى تعجب دارد که بدانید در 
ایران هم بســیارى به دنبال درخت کریسمس 
هستند! میرغیاثى که در تهران فروشگاه گل و گیاه 
دارد در گفتگویى که خبرگزارى «ایسنا» با او انجام 

داده است از همین ماجرا مى گوید.
    درخت هاى مصنوعى راحت تر فروش مى روند 
چون قیمت کمترى  دارند. نرخ درخت کریسمس 
مصنوعى از 400 هزارتومان شــروع مى شود و تا 
شــش میلیون ادامه دارد. مصنوعى ها چون پایه 
دارند و راحت تر در خانه اســتفاده مى شوند، بهتر 
فروش مى روند. همه شان هم ساخت چین هستند.

    وسایل تزیینى درخت شامل ریسه هاى برقى و آویزهاى 
رنگى را باید جداگانه بخرند. هزینه وسایل جانبى بسته به 
سلیقه خریدار متفاوت است. گاهى تا دو میلیون هم پیش 

مى روند.
    سال گذشته یک مشــترى داشتیم که درخت طبیعى 
مى خواست. هزینه اش حدود چهار میلیون شد تا توانستیم 
برایش یک درخت کاج سبز حدوداً یک مترى پیدا کنیم. 
چندبار هم از پاساژها و فروشگاه هاى بزرگ آمدند و درخت 

کریسمس اجاره اى مى خواستند که یکى دو هفته قبل از 
شروع سال جدید میالدى در محوطه هایشان بگذارند. گویا 
براى جلب مشترى مناسب است. چون خیلى ها عالقه به 

عکس گرفتن با درخت کریسمس را دارند./4050

6 میلیون تومان براى درخت کریسمس!
رئیس ســازمان حفظ نباتات کشــور گفت: با توجه 
به شــرایط موجود، در صورت عدم مبــارزه به موقع 
و مناســب انفجار جمعیتى ملخ صحرایى مهاجم در 
کشور اتفاق خواهد افتاد و استان هاى زیادى را درگیر 
مى کند و تا باغات شهر شــیراز پیش مى رود و وارد 

باغات پسته و خرماى کرمان مى شود.
کیخسرو چنگلوایى گفت: این حشره همه چیزخوار 
بوده و به دلیل پروازى بودن مبارزه با آن سخت است. 
چنگلوایــى ادامه داد: ملخ صحرایى هر ســال رفتار 
متفاوتى از خود نشــان مى دهد که باعث غافلگیرى 
مى شود، همچنین محل استقرار آن معموًال مناطق 

صعب العبور است.
وى با تأکید بر اینکه در صورت عدم مبارزه به موقع 
و مناسب با ملخ صحرایى امکان ایجاد قحطى وجود 
دارد، افزود: در سال 97 پس از 50 سال بار دیگر شاهد 
ورود ملخ صحرایى به کشور بودیم که در آن سال در 

بیش از 750 هزار هکتار از اراضى کشور مبارزه با آفت 
انجام شد و در ســال 98 با کاهش هجوم آفت سطح 

مبارزه به 450 هزار هکتار کاهش یافت.
چنگلوایى پیش بینــى کرد که با توجــه به بارندگى 
مناسب در کانون اصلى ملخ صحرایى در شاخ آفریقا 
و شبه جزیره عربســتان و افزایش جمعیت این آفت، 
در ســال جارى ســطح مبارزه با این آفت در کشور 
به بیش از یــک میلیون هکتار برســد که میزان آن 

بى سابقه است.
وى زمان رسیدن ملخ هاى صحرایى به کشور را تا چند 
هفته دیگر و در ابتداى بهمن ماه عنوان کرد. چنگلوایى 
گفت: در حال حاضر ده ها دسته ملخ صحرایى نابالغ 
هر دسته با جمعیت 80 تا 100 میلیون عدد از کویت و 
عربســتان در حال حرکت به سوى ایران هستند. وى 
مناطقى که بیشتر در خطر هجوم ملخ هاى صحرایى 

قرار دارند را آبادان و چابهار نام برد.

دسته هاى 100میلیونى ملخ در راه ایران

نایب رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس شوراى اســالمى گفت: حاال که رئیس جمهور 
معتقدند نظارت بر کار وزرا بر عهده ایشــان است انتظار 
مى رود در چند ماه باقیمانده از عمر دولت حد نظارت خود 
را به گونه اى ارتقا بخشند که مردم احساس کنند رئیس 

جمهور بر امور کشور نظارت دارد. 

به گزارش «جام جم آنالین»، عبــاس مقتدایى، نماینده 
اصفهان افزود: سئوال این است که آیا ایشان در حد مورد 
نیاز از اختیارات خود استفاده کرده است و اگرنظارت برکار 
وزرا بر عهده آقاى رئیس جمهور است آیا واقعاً نظارت کاملى 
صورت گرفته است؟ اگر نظارتى بوده پس چرا وضعیت به 

گونه اى است که مردم دچار مشکل شده اند؟/4048

پاسخ نماینده اصفهان به روحانى

معاون فنى گمرك ایران با اعالم اینکه هر گونه تخلفى 
در ثبت رجیســترى به لغو آن، برخورد با خاطیان و عدم 
برگشت وجه واریزى منتهى مى شود و در چند روز گذشته 
3400 مورد حذف شده است، ابعاد قابل تأملى از جریان 
واردات گوشى همراه مسافر و به ویژه در مدت اخیر درباره 
ورود حجم باالیى از آیفــون 12 را مطرح کرد و گفت که 
موضوع در حال بررسى اســت و در هفته جارى تصمیم 

گیرى مى شود.
از اول دى ماه امسال و بر اساس پیشنهاد گمرك و تصمیم 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، رجیسترى گوشى تلفن 
همراه بار دیگر به صورت غیرحضورى در مبادى ورودى 

گمرك در دستور کار قرارگرفت.
در این رابطه مهرداد جمــال ارونقى، معاون فنى گمرك 
ایران ماجراى تأمل برانگیز ورود گوشــى همراه مسافر 
توسط اتباع کشورهاى همسایه را مطرح و بیان کرد که 
این موضوع از رصد گمرك دور نمانده اســت؛ به طورى 
که در مرزهاى غربى و شــرقى کشور، گمرکات اجرایى 
با جریانى مواجه هستند که افرادى در کشور در یک روز 
خارج شده و بعد از چند ســاعت برمى گردند و هر یک از 
آنها گوشى هاى مدل باال مانند آیفون 12 را همراه دارند و 
انتظار دارند گمرك با توجه به اینکه هر شخصى مى تواند 
از این تسهیالت استفاده کند نسبت به انجام رجیسترى 

این گوشى ها اقدام کند.
به گفته ارونقى، عمًال آنچه گمــرك حس مى کند این 
است که افراد سودجویى پشت پرده در صدد هدایت این 
گونه افراد هســتند که البته این موضوع به ستاد مرکزى 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز منعکس شده و در این خصوص 
تدابیر الزم اتخاذ خواهد شــد و ممکن اســت در مورد 
رجیسترى کردن گوشــى تلفن همراه اتباع به خصوص 
اتباع کشورهاى همسایه افغانستان، ترکیه، عراق، تدابیر 

جدید و سختگیرانه اى اتخاذ شود.

اما این آیفون هاى مسافرى محدود به مرزهاى زمینى و 
رفت و آمدهاى یک روزه نیست و آنطور که معاون فنى 
گمرك ایران مى گوید در خصوص مسافرانى که از طریق 
هوایى وارد کشور مى شوند نیز بررسى هاى گمرك نشان 
مى دهد که مثًال در پروازهاى استانبول به تهران، بیش از 

60 درصد مسافران ورودى داراى یک نوع گوشى با برند 
آیفون مدل هاى 11 و 12 و سریال هاى مشابه هستند، 
در حالى که با توجه به قیمت گوشى تلفن همراه در کشور 
ترکیه، این موضوع عمًال مقرون به صرفه نیست که این 
هم شائبه سوء استفاده هایى را مطرح کرده است./4049

به عشق آیفون 12!

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى ناجا از حذف 14 بانک 
بدحساب از فرایند پرداخت جرایم رانندگى خبر داد.

مرداد ماه امسال بود که سردار سید کمال هادیانفر، رئیس 
 USSD پلیس راهور ناجا در نشستى خبرى به بانک ها و
هاى بدحساب در مورد جرایم رانندگى هشدار داد و بدون 
نام بردن از این بانک ها گفت کــه بعضى از این بانک ها 
وجوه جریمه را حتى تا 36 ســاعت هم در حســاب خود 
نگهدارى کرده و ســپس به خزانه واریز مى کنند که این 
یک تخلف است چرا که باید طى مدت ده دقیقه مبلغ را به 

خزانه واریز کنند.
حاال با گذشــت بیش از چهار ماه از آن اولتیماتوم، رئیس 
پلیس راهور ناجا از حذف 14 بانک از روند دریافت جرایم 
رانندگى خبر داده است. سردار سیدکمال هادیانفر در این 
باره گفت: متأسفانه در مواردى شاهد آن بودیم که مردم 
در پرداخت جریمه هاى رانندگى خود دچار دوبار پرداختى 

مى شدند. یعنى یک بار پول را پرداخت کرده و براى دریافت 
خدمت نظیر نقــل و انتقال و... به مراکــز پلیس مراجعه 
مى کردند اما در آنجا مشاهده مى کردند که هنوز جریمه شان 
پا برجاست و در سیستم گزارش اعمال وصول نیامده است. 
لذا برخى از این رانندگان براى آنکه کارشان راه بیافتند و 
دوباره به مراکز مراجعه نکنند، بار دیگر اقدام به پرداخت 

جریمه کرده و اصطالحاً دوبار پرداختى انجام مى شد.
وى با بیــان اینکه در مرحله اول بــه تمامى این بانک ها 
هشدار دادیم که این مسئله را حل کنند، گفت: در ادامه نیز 
با بررسى دوباره مشخص شد که 14 بانک همچنان روند 
و رویه خود را اصالح نکرده  و پول مردم را در حساب خود 
نگهدارى مى کنند و همین موضوع مردم را دچار مشکل 
کرده اســت. لذا این 14 بانک را از رونــد دریافت جرایم 
رانندگى حذف کردیم و در حال حاضر پرداخت جرایم از 

طریق 9 بانک خوش حساب در حال انجام است.

اولتیماتوم ناجا عملى شد

روزنامه «آفتاب یزد» نوشت: شاید این خبر براى افرادى که 
در جریان مذاکرات پیشین ایران و پاکستان جهت انتقال 
خط لوله گاز از ایران به پاکستان بودند تکان دهنده نباشد؛ 
اما براى آنها که در بطن مذاکرات پیشین بودند و به ارزش 
استراتژیک این خط لوله واقف هستند همچون آوارى است 
که بر سر آنها ریخته شــده است! خبر در یک جمله آشکار 
است: «توافق روسیه و پاکســتان براى ساخت خط لوله 

1100 کیلومترى انتقال گاز». 
اما این را به گونه دیگرى هم مى توان خواند: «روســیه و 
پاکســتان ایران را دور زدند!» دو کشورى که خود را برادر 
و دوســت نزدیک ایران مى خوانند متأثر از تحریم هاى 
تحمیلى دولت «دونالد ترامپ» بر صنعت نفت و گاز ایران 
هر آنچه ایران و زحمتکشان حوزه وزارت نفت رشته بودند 

را پنبه کرد!

بر اساس اخبار منتشر شــده، توافقنامه تسهیل همکارى 
اقتصادى پاکستان و فدراسیون روسیه بین مقامات انرژى 
دو کشور در تاریخ 22نوامبر 2020 (دوم آذرماه 1399) به 
امضا رسید. طبق این توافقنامه خط لوله اى به طول 1100 
کیلومتر از کراچى به قصور واقع در ایالت پنجاب پاکستان 

احداث خواهد شد.  
«ندیم بابر»، مشــاور نخســت وزیر نفت پاکســتان در 
مصاحبه اى در 14دسامبر اعالم کرد پاکستان ساخت خط 
لوله 1100 کیلومترى انتقال گاز را در ماه ژوئیه با همکارى 
روســیه آغاز مى کند. این درحالى اســت که خط لوله گاز 
ایران- پاکستان به حال خود رها شده است! اگرچه پاکستان 
در اردیبهشت ماه 1398 خورشیدى به ایران اطالع داده بود 
«مادام که این کشور تحت تحریم هاى آمریکاست، امکان 

تکمیل خط لوله ایران- پاکستان وجود ندارد!»/4039

پاکستان و روسیه، ایران را دور زدند!
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 32 هزار میلیارد تومان

شهردار اصفهان در نشست سرمایه گذارى، برنامه ریزى 
و تبیین ساختار اجرایى قطار هاى شهرى استان اصفهان 
گفت: تاکنون پنج هـزار میلیارد تومـان در قالب زمین، 
اوراق مشـارکت و اعتبار نقـدى براى احـداث خط دوم 
متروى اصفهان هزینه شـده اسـت. قدرت ا... نوروزى 
افزود: بـراى تکمیل خط 2 متـرو اصفهان بـه 32 هزار 
میلیارد تومـان اعتبار نیاز اسـت. وى هزینـه احداث هر 

کیلومتر قطار شهرى را 50 میلیون دالر دانست./4057

مقاوم سازى 68 هزار مسکن 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اصفهان  با  اشاره  
به  سـالروز  وقوع  زلزله بم  گفت : تاکنون در استان 72 
هزار مسکن روستایى تسـهیالت مقاوم سازى دریافت 
کردند که 68 هزار مسکن تا کنون مقاوم سازى شده اند. 
غالمحسین خانى افزود : تا سـال 1404 ، 85 هزار خانه 
روستایى در اسـتان مقابل زلزله و دیگر حوادث طبیعى 

مقاوم مى شوند./4058

رفع خطر بناهاى حادثه آفرین 
حسن محمدحسینى، مدیر کل پیشگیرى و رفع تخلفات 
شهرى شـهردارى اصفهان با ارائه گزارشى از عملکرد 
اداره پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان 
در 9 ماه سـال جارى،  گفت: در 9 ماهه سال جارى 541 
رأى بر اسـاس بند 14 قانون شـهردارى ها مبنى بر رفع 
خطر از بناهاى حادثه آفرین، چاله ها و اشیاى مشرف بر 

معابر عمومى در اصفهان اجرا شده است./4059

دیدار از اداره مخابرات 
فوالدشهر

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان به اتفاق مدیر دفتر 
و مدیر منابع انسـانى ایـن مجموعـه، از اداره مخابرات 
شهرسـتان فوالدشـهر بازدید کردند. ناصر مشـایخى 
در ایـن بازدید ضمـن تاکید بر لـزوم توسـعه مخابراتى 
در مناطق و شـهرك هـاى جدید التاسـیس اظهار کرد 
: سیاسـت مخابـرات همواره توسـعه زیر سـاخت هاى 
مخابراتى در مناطق جدید از جمله مسـاکن مهر بوده و 
ادارات شهرستان ها باید با همت جدى نقش خود را در به 
دست آوردن سهم بازار در این مناطق به خوبى ایفا کنند. 

هواى پاك بعد از 139 روز 
مرکز پایـش و کنتـرل هـواى اداره کل حفاظت محیط 
زیسـت روز شـنبه وضعیت هواى اصفهـان را در چهار 
ایستگاه زرد و سبز اعالم کرد که این کالنشهر بر پایه این 

گزارش بعد از 139 روز هواى پاك را تجربه کرده است.

هوا تا دوشنبه پایدار است 
کارشـناس مسـئول پیش بینى هواى اسـتان اصفهان 
گفت: وضعیت جوى اسـتان اصفهان تا دوشـنبه پایدار 
است. حجت ا... على عسگریان افزود: به دلیل پایدارى و 
سکون هوا در مناطق صنعتى شاهد افزایش آالینده هاى 
جوى در کالنشهر اصفهان و مناطق صنعتى خواهیم بود. 
وى با بیان اینکه روز دوشنبه ناپایدارى جوى ضعیف را 
در استان خواهیم داشـت، اضافه کرد: این ناپایدارى ها 
بارش هایى را در مناطق غرب و جنوب استان به همراه

 دارد.

لغو آیین 300 ساله 
رئیس میـراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشـگرى 
گلپایگان گفت: آیین 300 ساله طبخ  حلیم نذرى در شهر 
گلشـهر به دلیل بیمارى کرونا لغو شد. مصطفى قانونى 
اظهار کرد: هر سـال در نخستین جمعه زمستان مراسم 
پخت حلیم نذرى طبق یک سـنت دیرینه با مشـارکت 
بیش از سـه هزار نفر در حسـینیه قدیم شـهر گلشـهر 
برگزار مى شد. طبخ آش حلیم نذرى حسینیه قدیم شهر 
گلشهر با قدمت 300 سال دومین مهارت و آئین سنتى 
شهرستان گلپایگان است که سـال 1397 در فهرست 

میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است./4060

خبر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
خأل بزرگ در حوزه کار کمبود نیروى کار ماهر بوده که از 

طریق اجراى طرح پویش قابل جبران است.
کامران کالنى در جشنواره طرح پویش که با هدف معرفى 
و قدردانى از واحدهاى دانشــگاه آزاد اســالمى استان 
اصفهان، صنایع و دانشجویان برتر شرکت کننده در طرح 
برگزار شــد، اظهار کرد: خأل بزرگ امــروز در حوزه کار 
کشور و استان کمبود نیروى کار ماهر بوده که از طریق 

اجراى طرح پویش قابل جبران است.
وى با بیان با اقدامــات مختلف و روند صعودى آن براى 
بهبود فضاى کســب وکار اســتان افزود: دانشگاه آزاد 

اســالمى در این دوره در مقایســه با دوره هاى گذشته 
خالقیت محور بوده و فصل جدیدى در ارتباط صنعت و 
دانشگاه در مجموعه دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 

آغاز شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان، مدل چهار 
مرحله اى براى اشــتغال طراحى کرده ایم که در آن ابتدا 
شناسایى، سپس ظرفیت سنجى، استعدادیابى و در نهایت 

تأمین مالى طرح اقدام مى شود.
کالنى اضافه کرد: گروه هاى هدف مختلف را براى این 

طرح در نظر داریم که یکى از آنها دانشجویان هستند. 

تجهیز اکونومایزر در کانال 2 خروجی دیگ بخار شــماره 
2 شرکت پاالیش نفت اصفهان نصب شد. پروژه زیست 
محیطى تجهیز اکونامایزر به منظور استفاده بهینه از انرژي و 
افزایش راندمان دیگ بخارها در مسیر گازهاي داغ خروجی 

آن ها و قبل از دودکش نصب شده است. 
مدیرپروژه نصب تجهیز اکونومایزر گفت: درنتیجه انجام این 
کار بخشی از انرژي تلف شده حاصل از احتراق دیگ بخارها 
که از طریق دودکش به محیط اطراف وارد مى شــود و از 
آنجایی که  تجهیز اکونومایزر با آب ورودي دیگ بخار تبادل 
حرارت مى کند، دماي گاز خروجى از دیگ بخار کاهش یافته 
و هم زمان دماي آب ورودي به دیگ بخار افزایش مى یابد.

 عباس بهزادي گفت: با توجه بــه اینکه دیگ بخارهاي 
پاالیشگاه به تجهیز اکونومایزر مجهز نبود، اجراي پروژه 
طراحی و نصب اکونومایزر بر روي دیگ بخار شماره 2 در 
دستور کار قرار گرفت. در اجراي این پروژه، دماي گازهاي 
داغ خروجی بویلر از C340° بــهC170° کاهش یافته و 
دماي آب ورودي بولر نیــز ازC120° به C190° افزایش 
یافته است. بررسی هاي اولیه نشان می دهد که بازده کلی 

دیگ بخار حدود 7 درصد افزایش یافته است.
با اجراي این پروژه، ساالنه از انتشار حداقل حدود 12000 
تن گاز گلخانه اي دي اکسیدکربن به اتمسفر جلوگیري 

می شود.

اجراى یک پروژه زی ست 
محیطى در شرکت پاالیش نفت

تأمین نیروى کار متخصص و 
خالق با اجراى طرح پویش

مشترکان خانگى اگر تا پایان اردیبهشت، کمتر از 80 
کیلو وات برق مصرف کنند، از پرداخت هزینه معاف اند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره به 
اینکه مصوبه طرح برق امید (برق رایگان) همزمان با 
سراسر کشور از ابتداى آبان در استان نیز آغاز شده است 
گفت: در این طرح مشترکان خانگى به سه دسته کم 
مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم مى شوند 
که میزان اســتفاده هر کدام از آن ها به ترتیب کمتر 
از 80 کیلووات، 80 تا 200 کیلووات و بیشــتر از 200 

کیلووات است.
حمید عالقمندان با بیان اینکه معیار براى محاسبه برق 
خانوارها، بررسى شماره خوان مشترکان خانگى است، 
افزود: معیار میزان برق مورد استفاده، پیامک هایى است 

که براى آن ها ارسال مى شود. همچنین به مشترکان 
خوش مصــرف و پرمصرف نیــز در بازه هاى زمانى 
مختلف اعالم مى شود که چه مقدار با میزان سقف کم 

مصرف، فاصله دارند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان همچنین 
درباره مشترکان پرمصرف، گفت: قبض برق این دسته 
طبق روال گذشــته براســاس پله هاى محاسبه برق 
مشخص خواهد شــد و این طرح هیچ کمکى به این 

دسته نخواهد کرد.
طرح رایگان مصرف برق خانگى شامل خانه هاى خالى 
از سکنه، باغ ها و ویال ها و در نهایت برق هاى غیر دائم 
خارج از محدوده شهرها، حتى اگر مصرف آن ها کمتر 

از 80 کیلووات باشد، نمى شود.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان از 
مصدومیت 20 نفر با گاز مونوکسید کربن در پنجشنبه 

شب گذشته خبر داد.
غفور راستین بیان کرد: ساعت 00:54 دقیقه بامداداین 
روز خبر مسمومیت با گاز مونوکســیدکربن به مرکز 
فرماندهى عملیــات اورژانس اصفهان اعالم شــد و 
امدادگران بالفاصله پس از اعالم خبر از نزدیک ترین 
پایگاه اورژانس  به خیابان امام خمینــى(ره)، خیابان 

بهارستان غربى اعزام شدند. 
وى افــزود: در این حادثه 4 نفر شــامل 3 خانم و یک 

کودك مصدوم و به بیمارستان فیض اصفهان منتقل 
شدند.

راستین خاطر نشــان کرد: دقایقى قبل از این حادثه 
هم امدادگران با دو دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس و همچنین یک دستگاه آمبوالنس 
از هالل احمر براى امدادرسانى حادثه مشابه دیگرى به 
روستاى سیدآباد نایین، اعزام شدند. در این حادثه هم 
16 نفر به علت استفاده از ذغال براى گرم کردن محیط 
دربسته در دورهمى خانوادگى با گاز مونوکسیدکربن 

مصدوم شدند.

رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى اســتان از جان 
باختن سه نفر از سرنشــینان یک دستگاه خودروى 
سوارى پژو آردى براثر برخورد با یک دستگاه کامیون 

در محور "طالخونچه به بروجن" خبر داد.
سرهنگ حســین پورقیصرى در تشــریح این خبر، 
اظهار کرد: مأموران پلیس راه اصفهان- شــیراز در 
پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بر 
وقوع یک مورد تصادف فوتى در محور " طالخونچه 
به بروجن" بالفاصله براى بررســى صحنه در محل 

حاضر شدند.

وى افزود: در بررســى هاى صورت گرفته مشخص 
شد یک دستگاه خودروى ســوارى پژو آردى با یک 
دســتگاه کامیون تصادف کرده کــه در این حادثه 
دلخراش راننده به همراه همسر و فرزند 12 ساله اش 

بر اثر شدت جراحات وارده جان باختند.
رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
گفــت: در بررســى هاى صــورت گرفته توســط 
کارشناسان این پلیس، علت اصلى این حادثه تجاوز 
به چپ ناشى از سبقت غیرمجاز از سوى سوارى پژو 

آردى تشخیص داده شد.

معاون ورزشى و تفریحى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهان گفت: اولین پیست 
دوچرخه سوارى نمایشى(BMX) این خطه در منطقه 
خوراسگان واقع در شــرق کالنشهر اصفهان احداث 

مى شود.
حبیب ا... ناظریان افزود: این پیست در قالب تفاهمنامه 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى و 
شهردارى منطقه 15 (خوراسگان) احداث خواهد شد.

وى ادامه داد: ساخت این پیست حتمى خواهد بود اما 
برآورد هزینه و زمان آغاز عملیات اجرایى آن به جلسه 
بعد با حضور نمایندگان شهردارى، اداره کل ورزش و 

جوانان و هیات دوچرخه سوارى موکول شد.
معاون سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان، مساحت پیســت دوچرخه سوارى BMX را 

حدود یک هزار متر مربع اعالم کرد و اظهارداشــت: 
وجود چنین مجموعه اى براى اصفهــان الزم بود و 

ورزشکاران این رشته همواره از ما مطالبه مى کردند.
ناظریان با بیان اینکه دوچرخه سوارى BMX رشته اى 
هیجانى و جذاب است خاطرنشان کرد: بهبود روحیه 
شادى و نشــاط و هیجان براى جامعه و نوجوانان و 
جوانان ضرورى اســت بنابراین توسعه رشته هایى از 

این دست به تحقق این هدف کمک مى کند.
مسابقات دوچرخه سوارى BMX از جمله رشته هاى 
المپیکى در یک مســیر بسته با مســافت 350 متر و 
یک ســطح ناهموار برگزار مى شــود، در بخش آزاد 
این رشته، حرکات نمایشى نیز در نمره دهى داوران 

تاثیرگذار است.

چگونه برق را مجانى مصرف کنیم؟

مصدومیت 20 نفر با مونوا کسید کربن در یک شب

مرگ  اعضاى یک خانواده
 در تصادف رانندگى

اولین پیست دوچرخه سوارى نمایشى 
در اصفهان احداث مى شود

نماد بورسى فوالد، باالترین درآمد فروش ماهانه در طول 
تاریخ خود را در آذرماه سال جارى ثبت کرد.

شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در آذر ماه جارى معادل 
7837 میلیارد تومان از محصوالت خود را به فروش رساند 
که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل افزایش 167 
درصدى را نشــان مى دهد. نماد بورسى فوالد، باالترین 

درآمد فروش ماهانه در طول تاریخ خود را در آذرماه سال 
جارى ثبت کرد.

فوالد مبارکه اصفهان طى عملکرد 9 ماهه نخست سال 
99 مبلغ 49455 میلیارد تومان درآمد فروش داشــته که 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل 67 درصد رشد داشته 
است. در آذر ماه شرکت فوالد مبارکه مجموعا 609 هزار 

تن محصول فروش داشته است.
همچنین از حیث ریالى، درآمد فروش فوالد مبارکه در آذر 

ماه نسبت به آبان ماه رشد 4 درصدى داشته است.
مقدار صادرات محصوالت فوالد مبارکه در آذر ماه ، 125 
هزار تن و در در نه ماه منتهى به 30 آذر ماه 1399، 806 

هزار تن بوده است./4055

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در خصوص 
تغییر بیمارستان هاى مرجع بیماران مبتال به کرونا اظهار 
کرد: ابتالء و بســترى بیماران مبتال بــه کرونا روندى 
کاهشى داشته و تعداد بیماران کمتر شده است و به مرور 
زمان بیمارســتان الزهرا، دیگر بیمار کرونایى پذیرش 
نمى کند و سایر بیمارستان هاى مرجع، بیماران کرونایى 
را پذیرش خواهند کرد تا بیمارســتان الزهرا به وظایف 

تخصصى و فوق تخصصى خود بپردازد.
آرش نجیمى ادامه داد: تقریبًا حدود یک هفته است که 
روزانه کمتر از 100 بیمار بسترى مبتال به کرونا ویروس 
داریم و از تغییراتى درباره مسائل مربوط به کرونا اجرا شد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در خصوص 
تعداد بیمــاران مبتال بــه کرونا، خاطرنشــان کرد: در 
حال حاضر در بیمارســتان الزهرا حدود 140 بیمار، در 

بیمارستان تأمین اجتماعى شــریعتى حدود 59 بیمار و 
در بیمارستان عیسى بن مریم نیز حدود 23 بیمار مبتال 
به کرونا ویروس بسترى هستند و بیمارستان عیسى بن 
مریم به عنوان بیمارستان مرجع کرونا باقى خواهد ماند، 
البته بیمارستان خورشید نیز با نیمى از ظرفیت و یکى از 
بیمارستان هاى تأمین اجتماعى نیز مرجع کرونا خواهند 

بود./4056

مسئول بازرســى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: پیش فــروش قبر در امامزادگان ممنوع 
اســت و نباید بدون دریافت مجوز از کمیســیون قبور 

استان، مجوز دفن در امامزدگان صادر شود. 
حمید بخشــى با بیان اینکه هیچیــک از امامزادگان 

بدون دریافت مجوز از کمیته قبور اســتان اجازه صدور 
مجوز دفن در امامــزادگان را ندارند، تصریح کرد: پیش 
فروش قبر هم ممنوع است و نظارت مستمرى در این 

زمینه داریم.
مسئول بازرســى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 

اصفهان با بیان اینکه قیمت همــه قبور امامزادگان در 
سامانه جامع سازمان اوقاف درج شده است، اضافه کرد: 
چنانچه شهروندان بخواهند در زمینه خرید قبر تخفیف 
بگیرند مى توانند از ســامانه جدید تعریف شــده اقدام 

کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: با وجود کاهش 
دماى هوا طى شبانه روز منتهى به شنبه، به دلیل مصرف 
بهینه مردم، مصرف گاز در بخش خانگى اســتان به 44 
میلیون مترمکعب رسید و حدود 6 میلیون مترمکعب کاهش 

مصرف گاز در استان ثبت شد.
مصطفى علوى در گفت وگو با «ایسنا» در خصوص کاهش 
شدید دماى هوا و پیش بینى افزایش مصرف گاز در استان، 
اظهار کرد: اگرچه دماى هوا کاهــش یافت، با این وجود 

مصرف گاز استان نیز کاهش پیدا کرد.
وى درباره دالیل کاهش مصرف گاز، توضیح داد: مصرف 
بهینه گاز توسط مردم موجب کاهش 20 درصدى مصرف 
گاز با وجود کاهش دماى هوا شــد، از سوى دیگر کنترل 
مصرف گاز ادارات و رعایت دســتورالعمل ویژه مصرف 
توســط این بخش به کاهش مصرف گاز در استان کمک 

کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان البته تصریح کرد: به 
دلیل کاهش دماى هوا و افزایش مصرف گاز از پنجشنبه 
هفته گذشته ناچار به محدودیت و قطع گاز برخى صنایع 

همچون فوالد مبارکه، کارخانجات ســیمان، پتروشیمى 
و ... شدیم.

وى اضافه کرد: شــنبه شــب در مجموع تمام بخش ها، 
مصرف گاز استان به 71 میلیون مترمکعب رسید، در حالى 
که مصرف گاز استان پیش تر به 78 میلیون مترمکعب هم 
رسیده بود و به طور قطع اگر همکارى و کمک مردم نبود 
مصرف گاز استان حتى از عدد 80 میلیون مترمکعب نیز 

عبور مى کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
از حدود 71 میلیون مترمکعب مصرف گاز در اســتان که 
حدود 44.1 ملییون متر مکعــب در بخش خانگى و حدود 
26.8 میلیون متر مکعب در بخش صنعت مورد اســتفاده 
قرار گرفت، در حالى که صنایع استان در اوج مصارف خود 

حدود 34 میلیون مترمکعب مصرف گاز دارند.
وى درباره محدود کردن مصــرف گاز صنایع با توجه به 
کاهش دماى هوا و نگرانى بابت استفاده از سوخت مازوت، 
اظهار کرد: محدودیت مصرف گاز صنایع در اســتان زیاد 
گسترده نیســت و این محدودیت تنها براى کارخانجات 

ســیمان و پتروشــیمى بود و در حال حاضر نیــروگاه ها 
همچنان از سوخت گاز استفاده مى کنند.

علوى گفت: اینکه کارخانجات به سمت سوخت مایع بروند 
در حیطه فعالیت شرکت گاز نیست و این شرکت مسئولیت 
دارد تا مادامى که گاز در لولــه ها وجود دارد، گاز را تحویل 

تمام بخش ها دهد.
وى تصریح کرد: در صورت کمبود گاز، استفاده از سوخت 

مازوت با تصمیم مسئوالن استان انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تاکید کرد: زمانى که 
فشار گاز به دلیل مصرف باالى گاز کاهش و افت فشار در 
خطوط داشته باشیم، اولویت نخست بخش خانگى است 
که با افزایش افت فشــار و با هماهنگى تهــران و مرکز؛ 

محدودیت تحویل گاز به صنایع به ما ابالغ مى شود.
وى با بیان اینکه 70 درصد مصرف گاز استان، مربوط به 
شهرستان اصفهان است، افزود: با توجه به کاهش دماى 
هوا احتمال افت فشار و قطعى گاز در برخى مناطق وجود 
دارد، اما با تالش همکاران شرکت گاز و رصد بخش هاى 

مختلف استان، تامین گاز مستمر همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

کاهش مصرف گاز 
با وجود افت شدید دما

ثبت باالترین درآمد فروش تاریخ فوالد مبارکه 

تغییر بیمارستان هاى مرجع بیماران کرونایى 

پیش فروش قبر در امامزادگان ممنوع است
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یلداى امسال متفاوت از ســالهاى قبل بود. با توجه 

به تاکید مسئولین وزارت بهداشت بر عدم تجمع در 

محیط هاى بسته و دید و بازدیدهاى مرسوم هر سال، 

شهردارى تهران ، دفتر موســیقى و معاونت فضاى 

صدا و سیما و تلویزیون تعاملى تیوا اقدامى 
مجازى 

انجام دادند که مردم در این شب ها که مجبور بودند 

در خانه بمانند، اوقات خوشــى را بگذارنند به همین 

دلیل به مدت 4 شــب در برج میالد تهران کنسرت 

آنالین با هنرنمایى مهدى یغمایى، گروه رســتاك، 

محمد معتمدى و على زندوکیلى برگزار شد که مورد 
استقبال مردم قرار گرفت.

براساس آمارها نزدیک به دو میلیون نفر به صورت 

ز تلویزیون تعاملى تیوا شــاهد این رویداد 
آنالین ا

هنرى بودند بــه طورى که علــى زندوکیلى با 
بیش از یک میلیون 

و صد هزار 
ین بازدیــد رکورددار  بیشتر را بیننــده در  تیــوا  ص بــه خــود  ختصا ا

داد.
همچنیــن 

کنسرت آنالین 
محمد معتمدى 
بیش از 500 هزار 
بیننده، گروه رستاك 
بــا بیــش از 58 هزار 
بیننده و مهدى یغمایى 
با بیش از 46 هزار بیننده 
را در تلویزیــون تعاملى 

تیوا به همراه داشت.
4053/

این بازیگر دربــاره کار کردن در این شــرایط کرونایى آن هم در 
شــهرى دیگر، مى گوید: کار کردن در این شــرایط، سخت تر از 

پرداخت اجاره خانه نیست!
رضا رویگرى متولد ششم دى ماه است و 74 ساله شده است. این 
بازیگر که به تازگى براى بازى در یک ســریال عازم مشهد شده 
بود مى گوید، کار کردن در روزهاى کرونایى از پرداخت اجاره خانه 

سخت تر نیست.
رضا رویگرى درباره حال و هواى زندگى در آســتانه 75 سالگى، 
چنین مى گوید: دیگر چیزى از عمر نمانده است. دلم مى خواهد هر 

قدر دیگر که هستم، در آرامش بگذرد؛ هیچ چیز برایم از آرامش و 
سالمتى مهمتر نیست.

این هنرمند که چند سالى مى شــود درگیر بیمارى است، درباره 
وضعیت جسمانى خود توضیح مى دهد: اگر بتوانم فیزیوتراپى ام 
را ادامــه بدهــم و هفتــه اى ســه چهار جلســه بــروم، خوب 

مى شوم.
او درباره ســریال "المپیادى ها" که براى بازى در آن عازم شــهر 
مشهد شده بود، چنین اظهار مى کند: تصویربردارى سریال هنوز 
تمام نشده اســت. من براى مدتى آمدم تهران اما دوباره باید به 

مشهد برگردم.
رویگرى درباره بــازى کــردن در دیگر کارهــاى تلویزیونى و 
اینکه به جز این ســریال در این مدت پیشنهاد دیگرى هم داشته

 است؟ خاطرنشان مى کند: در تلویزیون هم دیگر همه گروه گروه 
شده اند و مافیا بازى شده است.

مجموعــه "المپیادى ها" از چندى پیش در مشــهد و روســتاى 
اخلمد مقابل دوربین رفته اســت. این مجموعه به تهیه کنندگى 
غالمحسین حیدرى در هشت قسمت 90 دقیقه اى تولید مى شود.

شــهنام شــهابى، بهنــوش بختیــارى، حســن حجگــذار، 

علیرضــا شیخ االســالم، کیانــوش گرامــى، ســعیده عرب، 
شــهرام الســمى و علیرضا ســوزنچى، برخــى از بازیگرانى 
هســتند که بــا رضــا رویگــرى در این ســریال هــم بازى

 شده اند.
رضا رویگرى در ســریال هایى همچون "به کجا چنین شتابان" 
"مختارنامه"، "مدینه" و "تنهایى لیال“ و فیلم هاى سینمایى چون 
"دلشکســته"، "اخراجى هاى3" و "بوتیک" بازى داشته است. او 
خواننده ســرود "ایران ایران" (ا... ا...) در روزهاى آغازین انقالب 

اسالمى بوده است./4054

بازیگر سریال «نجال» گفت: سریال «نجال 2» در حال 
حاضر در مرحله نگارش فیلمنامه به سر مى برد و خیلى 
زود است براى اینکه با بازیگران این سریال براى بستن 
قرارداد تماس گرفته شود، تا آنجا که من مى دانم ساخت 
فصل دوم نجال مرداد ماه سال آینده کلید خواهد خورد 
به همین دلیل هنوز صحبت رســمى با بازیگران پروژه 

نشده است.  
سوگل طهماسبى پیرامون مجموعه فعالیت هاى خود در 
عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر براى بازى در چند 
پروژه وارد صحبت شده ام، منتها به دلیل قرارداد کارى 

نمى توانم در قبال آنها اطالعاتى دهم اما به زودى اخبار 
این آثار منتشر خواهد شد. شخصا امیدوارم که با هرکارى 
که در آن هستم بتوانم رضایت مخاطبان را همراه خود 

داشته باشم. 
وى درباره زمان ساخت فصل دوم سریال «نجال» اضافه 
کرد: سریال «نجال 2» در حال حاضر در مرحله نگارش 
فیلمنامه به ســر مى برد و خیلى زود است براى اینکه با 
بازیگران این ســریال براى بستن قرارداد تماس گرفته 
شــود، تا آنجا که من مى دانم ســاخت فصل دوم نجال 
مرداد ماه ســال آینده کلید خواهد خورد به همین دلیل 

هنوز صحبت رسمى با بازیگران پروژه نشده اما نگارش 
فیلمنامه ادامه دارد. 

این بازیگر ســینما و تلویزیون در همین راستا ادامه داد: 
هنوز بیش از شــش ماه به کلید خــوردن فیلمبردارى 
نجال 2 باقى مانده است، به احتمال فراوان دو ماه قبل از 
فیلمبردارى و اواخر بهار صحبت هاى اولیه براى حضور 

در این پروژه صورت خواهد گرفت. 
بازیگر سریال «خانه امن» درباره حضورش در سینما ادامه 
داد: امسال در فیلم سینمایى «بچه گرگهاى دره سیب» به 
ایفاى نقش پرداختم که در جشنواره فیلم کودك و نوجوان 

اصفهان رونمایى شد و خوشبختانه با استقبال خوبى هم 
به همراه شــد. نمى دانم با توجه به حضور این فیلم در 
جشنواره اصفهان مى تواند در جشنواره فیلم فجر شرکت 
کند یا خیر. به شخصه اطالعى از اینکه آیا فیلم به فجر 

امسال ارسال مى شود یا خیر اطالعى ندارم. 
بازیگر ســریال «نجال» درباره برگزارى جشنواره هاى 
سینمایى با توجه به ادامه شیوع بیمارى کرونا ادامه داد: به 
شخصه در جشنواره فیلم کودك و نوجوان حضور داشتم 
و از نزدیک دیدم که این جشــنواره تا چه حد با رعایت 
پروتکلهاى بهداشتى برگزار شــد، در این جشنواره تنها 

عوامل فیلم حضور داشــتند و تمام نکات بهداشتى هم 
رعایت مى شد، به همین دلیل اعتقاد دارم که مى توان 
جشــنواره فجر را به نوعى برگزار کرد که براى سالمت 

جامعه خطرى نداشته باشد. 
بازیگر سریال «بیگانه اى با من است» در همین رابطه 
تاکید کرد: جشنواره فیلم فجر اتفاق زیبایى براى سینما 
کشور است، اگر بتوانیم پروتکلهاى بهداشتى را رعایت 
کنیم چه بهتر که این جشنواره برگزار شود. به نظر من 
جشنواره فیلم فجر مى تواند انرژى و انگیزه را به سینماى 

کشور باز گرداند./4051

بازى پیام دهکردى در مجموعه تلویزیونى «افرا» 
آغاز شد. بازى پیام دهکردى در سریال «افرا» به 
کارگردانى بهرنگ توفیقى و تهیه کنندگى مشترك 
مجید موالیى و محمدکامبیز دارابى به تازگى آغاز 
شده و این بازیگر جلوى دوربین رفته است. او در 

این سریال نقش یک وکیل دادگسترى را دارد.
تصویربردارى سریال درام اجتماعى و خانوادگى 
«افرا» همچنان در شــمال کشــور و شهرهاى 
الهیجان، لنگرود، رشت، کیاشهر، زیبا کنار، لشت 

نشا، پارك جنگلى بوجاق و …. ادامه دارد.
ضمن اینکه بازى مهدى سلطانى، پژمان بازغى، 
روزبه حصارى، مینا وحید، فریبا متخصص، علیرضا 
آرا، نسرین بابایى، محمد صادقى، هامون سیدى، 
سارا باقرى، مهرداد بخشــى، آریا دلفانى، فهیمه 
مؤمنى، بهمن صادق حسنى و … از مدتى پیش 
آغاز شده اســت. در آینده بازیگران شناخته شده 
دیگرى به سریال خواهند پیوست. تدوین همزمان 

سریال نیز بزودى آغاز خواهد شد.
این مجموعه تلویزیونى کــه قصه آن در فضاى 
معاصر مى گذرد، محصول گروه فیلم و ســریال 

شبکه اول سیماست.
سازندگان به جاى خالصه داستان این متن را ارائه 
داده اند: «در پگاه مه آلود یک روز پاییزى، در زیر 
شاخه هاى پرشــکوه افرا، فرزندى زاده مى شود؛ 
حاصل وصلت شوم  اخالق و منفعت. چشماِن پیِر 
افرا، یگانه شــاهِد این راز در اعماق جنگل است. 
شــاهدى که آموخت در نگاه عاشقانه به زندگى، 
فقط صاحب تنهایى خویشى. هیچکس نبودن، 

اولین و آخرین قانون کتاب عشق است….»

پیام دهکردى 
به سریال «افرا»

 پیوست

خواننده  رکورددار 
در کنسرت هاى آنالین 

تولید سرى جدید «منم دوستت دارم» براى نوروز 1400 تلویزیون

تهیه کننده «منم دوستت دارم» از تولید سرى جدید این مجموعه نمایشى براى 
نوروز 1400 خبر داد.

مهران رســام تهیه کننده مجموعه نمایشى «منم دوســتت دارم» درباره این 
مجموعه نمایشى که از دوم دى ماه روى آنتن شبکه سالمت رفته است، بیان 
کرد: تاکنون هفت قسمت از این مجموعه روى آنتن رفته است و در کل ما 90 

قسمت 5 دقیقه اى از آن را براى شبکه سالمت تدارك دیده ایم.
وى در پاسخ به این پرسش که ایده «منم دوســتت دارم» از کجا آمده است، 
مطرح کرد: من در گذشته با شبکه ســالمت کار کرده بودم و سال گذشته نیز 
مجموعه «سوریخ» را با نگاه به بهداشت در قالب طنز براى شما سالمت تولید 
کردیم که مورد استقبال شبکه و مخاطبان واقع شد و بعد از آن سفارش مجموعه 

نمایشى «منم دوستت دارم» به ما داده شد.
تهیه کننده «منم دوستت دارم» با بیان اینکه تولید مجموعه نمایشى 5 دقیقه اى 
کار سختى است، اظهار کرد: 6 ماه روى متن این مجموعه کار شده است و در 
نهایت تصمیم گرفتیم اتفاقات ساده روزمره زندگى را در این مجموعه مطرح 

کنیم و راهکارهایى را براى حل مسایل ارایه دهیم.
رســام افزود: خداراشــاکرم که توانســتیم از حضور بازیگران خوبى از جمله 
امیرحسین صدیق، نگار عابدى، مسعود فروتن، عرفان برزین و ترنم کاظمى در 

این مجموعه بهره ببریم.
تهیه کننده «منم دوســتت دارم» با اشــاره بــه اینکه تولید ســرى اول این 
مجموعه به پایان رســیده اســت، خاطرنشــان کرد: ســفارش فصل جدید 
بــراى عید نــوروز 1400 به مــا داده شــده اســت و هم اکنــون در مرحله 
پیش تولید ســرى جدید که در 25 قســمت 20 دقیقه اى ســاخته خواهد شد 

هستیم.
رسام در پایان با بیان اینکه احتماالً  این مجموعه در نوروز 1400 هر روز روى 
آنتن مى رود، مطرح کرد: بازیگران جدیدى در سرى جدید به ما اضافه خواهند 
شد و هم اکنون در حال مذاکره با آن ها هســتیم اما هنوز حضور کسى قطعى 

نشده است. 
این مجموعه نمایشى در 90 قســمت به صورت روزانه در چهار نوبت، ساعات 

14:50، 15:40، 17 و 21:50 از شبکه سالمت پخش مى شود./4052

نرگس آبیار در پنجمین فیلم خود با نام «ابلق» به سراغ یک سوژه اجتماعى رفته و فیلمى با محوریت زنان 
جلوى دوربین برده اســت. فیلمى که با توجه به اظهارات برخى از بازیگران آن متفاوت ترین اثر نرگس آبیار 

خواهد بود. آبیار طى سالیان گذشته توانسته با ارائه آثار متفاوت مخاطبان فراوانى را براى خود به دست بیاورد، تنوع 
آثار آبیار به نحوى بوده که او را به عنوان یکى از موفق ترین کارگردانان زن سینماى ایران طى دهه گذشته شناسانده است. 

بهرام رادان، هوتن شکیبا، مهران احمدى، الناز شاکردوست، گالره عباسى، گیتى معینى، امین میرى و ... بازیگرانى هستند که 
در این فیلم در کنار مهران احمدى جلوى دوربین نرگس آبیار رفته اند. امین میرى بازیگر این فیلم درباره کیفیت فیلم سینمایى 
«ابلق» گفت: این فیلم سوژه بسیار بکرى دارد، اثر در شرایط بسیار سختى ساخته شده 
و بازیگران هم نسبت به کارهاى قبلى خود نقش هاى بسیار متفاوتى را بازى 

کرده اند، به عنوان مثال «بهــرام رادان» تاکنون چنین حضورى در 
سینما نداشته است. 

آبیار تاکنون هفت فیلم داســتانى و مستند و چهار فیلم 
سینمایى را کارگردانى کرده است. آخرین اثر سینمایى 
وى به نام شبى که ماه کامل شد توانست در جشنواره 

فیلم فجر افتخارات فراوانى را به دست آورد، این 
فیلم به عنوان یکى از پرمخاطب ترین 

آثار چرخه اکران شناخته 
شد.

همکارى دوباره 
الناز شاکردوست و هوتن شکیبا 

در «ابلق» 

مهدى فرجى، تهیه کننده مجموعه "نون.خ" با انتشار تصاویرى جدید 
از مراحل ساخت این سریال، به دشوارى هاى کار در روزهاى کرونایى 

و زیر بارش برف و باران زمستانى اشاره کرده  است.
او درباره روند ساخت این سریال در شرایط کنونى در صفحه شخصى 
خود در اینستاگرام نوشته اســت: این روزها عالوه بر بیمارى کرونا، 
سرماى شدید هوا نیز بر سختى هاى کار اضافه شده است. تیم تولید، 
خستگى ناپذیر زیر بارش برف سنگین تالش مى کنند تا همه چیز 

براى یک تولید خوب فراهم باشد.
عالوه بر بازیگران دو فصل پیش، اکبر عبدى بازیگر جدید این سریال 
است و على صادقى نیز که در فصل دوم حضور نداشت، در این فصل 
حضور دارد. پیش تولید این سریال از اواسط تابستان امسال آغاز شده و 

تصویربردارى آن از اواسط مهرماه در تهران آغاز شده است.
سعید آقاخانى، شقایق دهقان، سیروس میمنت، سیدعلى صالحى، 
هدیه بازوند، ندا قاسمى، ماشــاا... وروایى، کاظم نوربخش، نسرین 
مرادى، سیروس سپهرى، صهبا شرافتى، سیروس حسینى فر، یوسف 
کرمى، سیدحسین موسوى، آتنا مهیارى، على اخوان، شقایق فتاحى و 

نارین ایوبى بازیگران این سریال هستند.

«نون.خ 3» 
 زیر برف رفته است!

«نجال 2» 
مرداد 

سال 1400 
کلید مى خورد

ارنند به هم ب ىر
4دلیل به مدت 4 شــب در برج میالد تهران کنس
آنالین با هنرنمایى مهدى یغمایى، گروه رســتا

محمد معتمدى و على زندوکیلى برگزار شد که مو
استقبال مردم قرار گرفت.

براساس آمارها نزدیک به دو میلیون نفر به صور

ن از تلویزیون تعاملى تیوا شــاهد این روید
آنالی

هنرى بودند بــه طورى که علــى زندوکیلى
بیش از یک میلیون 

و صد هزا
ینبازدیــد رکورددار  بیشتر ربیننــده در  تیــوا  صبــه خــود  ختصا ا

داد.
همچنیــن 

کنسرت آنالین 
محمد معتمدى
بیش از 500 هزار 
بیننده، گروه رستاك 
8بــا بیــش از 58 هزار 
بیننده و مهدى یغمایى 
6با بیش از 46 هزار بیننده 
را در تلویزیــون تعاملى 

تیوا به همراه داشت.
4053/

گران هم نسبت به کارهاى قبلى خود نقش هاى بسیار متفاوتى را بازى 
کرده اند، به عنوان مثال «بهــرام رادان» تاکنون چنین حضورى در 

سینما نداشته است. 
آبیار تاکنون هفت فیلم داســتانى و مستند و چهار فیلم 
سینمایى را کارگردانى کرده است. آخرین اثر سینمایى 
وى به نام شبى که ماه کامل شد توانست در جشنواره 

فیلم فجر افتخارات فراوانى را به دست آورد، این 
فیلم به عنوان یکى از پرمخاطب ترین 

آثار چرخه اکران شناخته 
شد.

رضا رویگرى: 
تلویزیون درگیر 
مافیابازى شده است 

  سپیده شریعت رضوى/ خبرگزارى صبا |
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به جرأت مى توان گفــت که جدال ذوب آهن بــا گل گهر، تا به 
اینجاى کار زیباترین بازى لیگ بیستم بوده است.

در هفته هشتم رقابت هاى لیگ برتر، تیم هاى ذوب آهن و گل 
گهر در شرایطى در ورزشــگاه فوالدشهر اصفهان به مصاف هم 
رفتند که ذوبى ها در تالش بودند به نخستین پیروزى لیگ برترى 
خود دســت پیدا کنند و گل گهر نیز به دنبال حفظ صدرنشــینى 

خود بود.
این مسابقه از همان لحظات ابتدایى با خلق موقعیت بر روى دروازه 
ذوب آهن شــروع شــد. در همان دقیقه یک حمله تند و تیز گل 
گهرى ها پیمان رنجبرى و گادوین منشا را صاحب موقعیت کرد 
ولى مهاجمین سیرجانى ها قدر این فرصت را ندانستند و موقعیت 

از دست رفت.
اما حمالت دو تیم در دقایق ابتدایى منجر به یک فرصت پنالتى 
براى ذوب آهن شد که مارکو بیدوف این پنالتى را از دست داد ولى 
او خیلى خوش شانس بود که سلطانى مهر ریباند آن را به دشتى 

رساند تا هافبک سابق استقالل دروازه حقیقى را باز کند.
پس از این گل نیز دو تیم موقعیت هاى زیادى را از دست دادند. از 

جمله آن مى توان به سانترهاى زکى پور و زنده روح براى رنجبرى 
و سهرابیان اشاره کرد که این موقعیت ها یکى پس از دیگرى از 
دســت رفتند. البته در این دقایق ذوبى ها اعتقاد به یک خطاى 

پنالتى نیز داشتند که سید على با آنها موافق نبود.
هر چنــد در ادامه ذوب آهــن صاحب یک ضربــه پنالتى دیگر 
شــد ولى میالد جهانى با بى دقتى آن را به بیــرون زد. از دیگر 
فرصت هاى فوق العاده نیمه نخست، مى توان به شلیک تماشایى 
فرشــاد محمدى مهر از فاصله 30 مترى اشاره کرد که با واکنش 

استثنایى علیرضا حقیقى مواجه شد.
ذوب آهن نیمه نخســت را پیروز به رختکن رفت اما در دقیقه 58 
سعید صادقى قدر پاس گادوین منشــا را دانست و با یک شوت 

دروازه ذوب آهن را باز کرد و سیرجانى ها را به گل تساوى رساند.
در نیمه دوم نیز شاهد یک فوتبال زیبا و تماشایى از سوى هر دو 
تیم بودیم. از جمله آن مى توان به شلیک تماشایى فرشاد محمدى 
مهر در نیمه دوم اشــاره کرد که ضربه راه دور او به تیر دروازه گل 
گهر برخورد کرد. جایى که علیرضا حقیقى سنگربان سیرجانى ها 

تنها نظاره گر توپ بود.
در این دیدار دیدنى، بازیکنان گل گهر چندین بار به سمت دروازه 

شهاب گردان شوت زدند که سنگربان اصفهانى ها در این بازى 4 
سیو درخشان از خود به جاى گذاشت. در سوى مقابل نیز ذوب آهن 
10 بار به سوى دروازه گل گهر شوت زدند که آمار 40 شوت در این 

دیدار، بسیار جالب توجه است.
بطور کلى، دو تیم در این دیدار 12 موقعیت گلزنى داشتند که سهم 
هر تیم 6 موقعیت بود و اگر مهاجمین دو تیم دقت بیشترى داشتند، 
این دیدار مى توانست یکى از پرگل ترین بازى هاى لیگ برتر باشد 
که البته درخشش بسیار خوب گردان و حقیقى درون دروازه هاى 

دو تیم مانع از رد و بدل شدن گل هاى بیشترى شد.
کســانى که دیدار گل گهر و ذوب آهن را تماشــا کردند، قطعا از 
انتخاب خود پشــیمان نشــده اند چرا که این بازى تا به اینجاى 
کار زیباترین بازى لیگ بیســتم بوده که در آن هر اتفاقى رخ داد. 
اتفاقاتى نظیر گل، از دست رفتن پنالتى، برخورد توپ به تیر دروازه، 

کارت قرمز و...
فوتبال فوق العاده هجومى و زیبایى که دو تیم انجام دادند، شایسته 
تقدیر است. در حالى که از ســبک دفاعى تیم ها و کم گل بودن 
دیدارهاى لیگ بیستم انتقاد مى شد، اما به راستى که بازى اخیر 

ذوب آهن و گل گهر بهترین بازى لیگ بود./4061

این همه موقعیت و هیجان؟ 
تا اینجا بى نظیر بود

زمان برگزارى بازى معوقه هفته ششــم لیگ برتر بین تیم هاى پرســپولیس و ذوب آهن اصفهان 
مشخص شد.

با تصمیم سازمان لیگ روز پنج شــنبه هفته جارى دیدار معوقه بین پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان 
برگزار مى شود. دیدار بین تیم هاى پرسپولیس تهران و ذوب آهن اصفهان از هفته ششم مسابقات لیگ 

برتر فوتبال به دلیل حضور سرخپوشان در فینال لیگ قهرمانان آسیا به تعویق افتاده بود.

پنج شنبه مصاف حساس گاندوها
با اتمام حکم فعالیت جواد محمدى در ذوب آهن قرار است این باشگاه دچار تغییرات 

مدیریتى شود.
در حالى که گفته شده باشگاه ذوب آهن اصفهان در این روزها قرار است با تغییرات 

مدیریتى روبه رو شود اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. 
جواد محمدى که گفته مى شود کارمند آموزش و پرورش به حساب مى آید در این 
مدت مسؤلیت مدیریت این باشگاه را برعهده داشته و شنیده مى شود حکم مسؤلیت 
او از ابتداى دى ماه به پایان رســیده اما هنوز باشگاه و شــرکت ذوب آهن در این 

خصوص تصمیمى نگرفته اند. 
این در حالى است که باشگاه ذوب آهن امسال نیز مانند فصل گذشته دچار مشکالت 
زیادى اســت و محمدى نیز به 
دلیل بیمارى مدت هاســت 
که حضــور کمرنگى در 
باشــگاه دارد. از اصفهان 
خبر مى رســد که او حتى 
چند ماه اســت کــه در 
تمرین و اردوهــاى تیم 
فوتبــال ذوب آهن حضور 

پیدا نکرده است. 
با این وجود شنیده مى شود 
عده اى به دنبال راهکار قانونى 
براى ادامه حضــور محمدى در 
مســند مدیریت باشــگاه 
ذوب آهن هستند، از سویى 
دیگــر نــام گزینه هاى 
دیگرى نیز بــراى قرار 
گرفتــن در این پســت 

شنیده شده است.

تغییرات در ذوب آهن در راه است

زیادى اسـ
دلیل بی
که ح
باشـ
خبر
چند
تمر
فوتبـ
پیدا ن
با این
عده اى
براى ادامه
مســن
ذوب
دیگ
دیگ
گرف
شنید

فدراسیون فوتبال که نماهنگ به نماهنگ به جنگ قطر و عربستان 
رفته تا در حالى که آنها با امکانات کامل آماده میزبانى جام ملتهاى 
آسیا 2027 هستند، ما هم هر هفته با یک نماهنگ، مدعى میزبانى 
همین جام ملتها باشــیم، بعــد از برگزارى بازى اخیر نســاجى و 
پرســپولیس و بازتاب جهانى آن، مى تواند نامزد میزبانى المپیک 
شهر بازى باشد. در این صورت از ورزشگاه شهید وطنى قائمشهر 

هم مى توان به عنوان استخر توپ استفاده کرد!
قطر میزبان جام جهانى 2022، نامزد میزبانى جام ملتهاى آســیا 
2027 و با اعتماد بــه نفس باال نامزد و مدعــى میزبانى المپیک 
تابستانى 2032 است. عربستان ســعودى نیز مدعى میزبانى جام 
ملتهاى آسیا 2027 و مشترى میزبانى جام جهانى 2034 است. آنها 
چند سالى عقب تر از قطرى ها به میزبانى بازى هاى آسیایى و حتى 

المپیک تابستانى هم فکر مى کنند.
در حالى که عربستان و قطر کاتالوگ یا بسته میزبانى خود را به اسم 

بسته پیشنهادى میزبانى جام ملتهاى آسیا 2027 از طریق سفراى 
شان در مالزى به مقر کنفدراســیون فوتبال آسیا در کواالالمپور
 برده اند، فدراسیون فوتبال ایران هم مثل هند و ازبکستان خودش 
را نامزد میزبانى جام ملتهاى 2027 مى داند و هر هفته یک نماهنگ 

مى سازد که البته بیشتر مصرف داخلى دارد!
پیش از این هم با هر نماهنگى که فدراسیون فوتبال ایران مى سازد 
و خبرش را پیروزمندانه اعالم مى کند، مردم از خودشان مى پرسند 
با کدام زمین و امکانات مى خواهیم میزبان جام ملتهاى آسیا باشیم. 
اصال 25 زمین و کمپ تمرینى براى اسکان 24 تیم حاضر در جام و 
تیم داورى داریم که تیم ها را در ایران اسکان بدهیم، حاال ورزشگاه 

براى برگزارى و هتل براى پذیرایى و ... یماند!
البته این که نامزد میزبانى باشیم و به این هوا تالش کنیم امکانات 
سخت افزارى فوتبال خودمان را باال ببریم واقعا عالى است و باید 
از فدراسیون بابت اصرار به این نامزدى قدردانى کرد به شرطى که 
واقعا این نامزدى باعث شــود حداقل در ایران 8 ورزشگاه مناسب 
و 25 کمپ تمرینى و اقامتى آبرومند ســاخته شود اما فعال آنچه 

مى بینیم فقط شوخى تلخى است!

همین جمعه اخیر وقتى پرســپولیس و نســاجى در زمین چمن 
مصنوعى ورزشگاه شهید وطنى قائمشــهر که شبیه آبگیر شده 
بود، بازى کردند، عکس هاى برگــزارى این بازى و به خصوص 
تصاویرى کــه از تى کشــیدن زمین مخابره شــد، به دســت 

عربستانى ها رسید و به آنها سوژه خنده داد!
دردآور اینجاست که در قائمشهر، در مرکز شمال ایران که روى هر 
تخته سنگى چمن مى روید، زمین چمن ورزشگاه را چمن مصنوعى 
کرده بودند که باران جمع نشود و آب نگیرد اما با اولین بارندگى این 
چمن مصنوعى که معلوم نیست موکت درجه چندم چینى است، 
تبدیل به استخر توپ شد و شک نکنید اگر روزى میزبان جام جهانى 
یا المپیک شهر بازى، فانفار و لونا پارك شویم، حتما مى توانیم از 
زمین وطنى به عنوان استخر توپ اســتفاده کنیم. آن وقت براى 
تونل وحشت و دیوار مرگ و سورتمه هم گزینه هاى مناسب داریم!
خارج از شوخى، کاش آقایان آب جمع شــده در ورزشگاه وطنى را به 
جاى ابر و تى با اســتفاده از ابزار آتش نشــانى خالى مى کردند تا این 
تصاویر و فیلم هاى پخش شده اینگونه دستمایه تمسخر فوتبال ایران 

نمى شد!/4063

سخنگوى باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه یک پنالتى دیگر براى این تیم در بازى 
با گل گهر گرفته نشد، گفت: بازیکنان خوبى داریم و به تغییر رحمان رضایى فکر 

نکرده ایم.
رسول کربکندى در گفتگویى، درباره تساوى تیم ذوب آهن مقابل گل گهر در لیگ 
برتر گفت: اگر کسى متعصب نبود و این بازى را تماشا مى کرد، قطعاً مسابقه قشنگى 
مى دید. دو تیم حمالت زیادى داشــتند و روز پرکار دروازه بان ها بود. به نظرم در 
این مسابقه بیش از حد انتظار در لیگ ایران موقعیت روى دروازه ها ایجاد شد. داور 
دو پنالتى براى ما گرفت اما متاسفانه یک پنالتى دیگر را اعالم نکرد. پنالتى گرفته 

نشده از اولى واضح تر بود.
وى ادامه داد: تیم ذوب آهن وقتى در فــاز تهاجمى قرار مى گیرد خیلى خطرناك 
است. به نظرم یک مقدار عقب بازى مى کنیم که کادر فنى این موضوع را بررسى 
مى کند. چون تا االن برد نداشته ایم، بازیکنان استرس دارند و بعد از گلزنى کمى 
عقب مى نشینند. البته گل گهر تیم گردن کلفت و بسیار خوبى بود که در پِرس کردن 

حریفانش عالى عمل مى کند.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن درباره دلیل پیروز نشــدن این تیم در لیگ تا هفته 
هشتم، یادآور شد: از سوى باشگاه هر امکاناتى که الزم بوده است به تیم داده ایم از 
جمله پرواز چارتر براى سفر به شهرهاى دیگر، پرداخت 30 درصد اولیه قراردادها 
و مسائلى از این دست. سعى کردیم دغدغه اى از سوى باشگاه نباشد. ما این فصل 
آسیب زیادى از داورى ها دیدیم. بحث کرونا و ابتالى بازیکنان به کرونا هم بوده 

است و تقریباً هر روز مشکل جدیدى داشته ایم.
کربکندى درباره احتمال تغییر رحمان رضایى سرمربى این تیم یادآور شد: به این 
چیزها فکر نکرده ایم و فکر نمى کنیم. تیم تحت حمایت است. بازیکنان جوان و 
باتجربه اى داریم. اکثر گل ها را هم از روى نقطــه پنالتى خورده ایم. بازیکنان ما 
مقابل گل گهر نشــان دادند اگر با اعتماد به نفس بیشــتر و رو به جلو بازى کنند 

مى توانند پنالتى بگیرند و گل بزنند.
وى با اشاره به اعتراض هاى امیر قلعه نویى ســرمربى گل گهر بعد از اعالم ضربه 
پنالتى به سود ذوب آهن، گفت: این هم دیدگاه آقاى قلعه نویى بود که پنالتى نیست. 
اعتراض کردن در لیگ ما مد شــده اســت. این اعتراض ها به ضعف داورى ما بر 
مى گردد. مثل اینکه داوران هم اعتماد به نفس کافى را ندارند؛ در حالى که تماشاگرى 
در ورزشگاه نیست و باید راحت سوت بزنند. خیلى وقت ها این اعتراض به داورى ها 
هم اثر دارد و کسى که بیشتر شلوغ کند به نتیجه بهترى مى رسید. همین اعتراض 
روى ضربه پنالتى اول باعث شد پنالتى دوم ما که واضح تر بود، گرفته نشود. به هر 

حال تا کمک داور ویدئویى (VAR) به ایران نیاید همین مشکالت ادامه دارد.
سخنگوى باشــگاه ذوب آهن در ادامه صحبت هایش در خصوص ادعاى زهره 
هراتیان رئیس مرکز پزشــکى فوتبال مبنى بر اینکه ذوب آهــن قبل از بازى با 
پرســپولیس مرتکب تخلف شــده بود، اظهار کرد: چه تخلفى بوده است که ما 
نمى دانیم؟ هیچ چیزى براى ما نفرستاده اند. قبل از آن بازى مشکالتى پیش آمد. 
وقتى نمایندگان ایفمارك براى تست گرفتن آمدند، نفراتى که تستشان مثبت شده 
بود، منفى شدند. البته آنها صورت جداگانه تمرین کردند. در تست دوم ایفمارك، 

قاسم حدادى فر دوباره مثبت شد. ما اجازه تمرین به قاسم نداده بودیم.
وى افزود: نمى دانم محتواى شکایت و تخلف چه بوده است ولى این را مى دانم 
پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کرده ایم و هزینه هاى زیادى براى گرفتن تست، 

گرفتن دو اتوبوس مجزا، پرواز چارتر و تدابیر پزشکى متحمل شده ایم.
سخنگوى باشــگاه ذوب آهن در پایان در پاسخ به 
این ســئوال که آیا نگران نیستید نتیجه 
بازى با پرسپولیس از سوى کمیته 
انضباطــى 3 بر صفر به ســود 
پرسپولیس اعالم شود؟ گفت: 
خیر؛ امکان ندارد. فدراســیون 
خودش این بازى را تعطیل کرد. 
براى انجام مســابقه به تهران 
آمده بودیم و 140 میلیون تومان 
هم هزینه کردیم. شــب قبل از 
بازى به یکباره تصمیم گرفتند 

مسابقه را لغو کنند.

رسول کربکندى، سخنگوى ذوب آهن: 

باز هم یک پنالتى براى ما نگرفتند

مسئوالن شــرکت فوالد مبارکه که به تازگى 
مالکیت ورزشگاه نقش جهان به صورت رسمى 
به آنها سپرده شــده، به دنبال رسیدن به هدفى 
هســتند، که این مجموعه سى ســال پیش با 
رویــاى آن کلنگش در زمان ریاســت آیت ا... 
هاشــمى رفســنجانى در قوه مجریه به زمین 

زده شد. 
 ورزشــگاه نقــش جهــان یکــى از پیرترین 
ورزشگاه هاى کشور با قدمتى 30 ساله به شمار 
مى رود و در مهر ماه سال 1395 پس از نزدیک 
به یک دهه در فاز دوم و با امکانات بیشتر مورد 

بهره بردارى قرار گرفت.  
این مجموعه ورزشــى که چشــم انداز بلندى 
بــراى آن متصور مى شــدند، امــا همچنان با 
مشکالت زیادى دســت و پنجه نرم مى کند و 
حاال که مالکیت آن از شرکت توسعه و تجهیز 
اماکن ورزشى به شــرکت فوالد مبارکه واگذار 
شده، به نظر مى رسد روند توسعه را با پیشرفت 
سریع ترى طى کند و از حالت تک بعدى که فقط 
به برگزارى مســابقات فوتبال اختصاص دارد، 

خارج شود. 
در حــال حاضر مهــم ترین معضــالت این 
مجموعــه، بخش بیرونى ورزشــگاه اســت؛ 
متناسب نبودن مسیرهاى ورودى، خاکى بودن 
پارکینگ ها که گرد و خاك زیادى در بازى هاى 
پرترافیــک ایجاد مى کند، عقیم ماندن ســایر 
طرح هاى عمرانى مربوط به رشته هاى ورزشى 
دیگر، یکى بودن مســیر ورود مقامات اجرایى 
و خبرنگاران و .... از مهم ترین مشــکالت این 
مجموعه 1300 هکتارى اســت که از ابتداى 
تأســیس در قالب دهکده المپیک طرح ریزى 
شده بود و قرار بود مجموعه ورزشى آزادى ثانى، 

البته با امکانات بیشتر در اصفهان باشد.  
این طرح که کلنگ آن در اواخر دهه شــصت و 
در زمان ریاست جمهورى هاشمى رفسنجانى به 
زمین زده شد، هنوز پس از پایان عمر سه رئیس 
جمهور دیگر که روى هم رفته نزدیک به ســه 
دهه اداره حکومت کشور را برعهده داشته اند، به 
سرانجام نرسیده و حاال شاید با تغییر مالکیت و 
ورود مستقیم شرکت فوالد مبارکه سپاهان که 
در مرحله دوم بازسازى نیز نزدیک به 50 میلیارد 
تومان براى بهره بردارى از این ورزشگاه هزینه 
کرده بود، به ســرانجام برسد و نقش جهان که 
قرار بود یک مجموعه ورزشــى مدرن و شکیل 
در کشور و اصفهان باشد، شکل آبرومندانه اى 
به خود بگیــرد و رویاى میزبانــى از بازى هاى 

بین المللى نیز در آن محقق شود. 
در همین راســتا صبح پنج شــنبه هفته اى که 
گذشت، مسئوالن باشگاه ســپاهان در حضور 
قدرت ا... ســیف رئیــس ایــن مجموعه، از 
بخش هاى مختلف آن نظیر استادیوم 12 هزار 
نفرى و جاده تندرستى دیدن کردند و با توجه به 
مشکالتى که چمن ورزشگاه نقش جهان طى 
چهار ســال اخیر به خصوص در فصل تابستان 
داشــته، در مورد چگونگى نگهــدارى و آماده 
سازى چمن ورزشــگاه آزادى اطالعات کسب 

کردند. 
البته که مجموعه ورزشــى آزادى نیز در حال 
حاضر یک مجموعه پیر و فرســوده به شــمار 
مى رود و معضالت زیادى در آن در اولین بازدید 
به وضوح قابل رویت است، ولى اما وقتى بحث 
بر سر شیوه طراحى این مجموعه باشد، هنوز هم 
پس از نزدیک به 40 سال، سرآمد مجموعه هاى 
ورزشى بهره بردارى شــده در کشور به شمار 

مى رود. 
محمدرضا ســاکت پس از یک دهه حضور در 
رأس پست هاى مدیریتى فوتبال ایران، حاال بار 
دیگر به سپاهان بازگشته و بسیارى از هواداران 
این باشــگاه امیدوار به تکرار روزهاى طالیى 
دهه هشتاد هســتند. نقش جهان در دوره اول 
مدیریت محمدرضا ســاکت در سپاهان بود که 
براى افزایش ظرفیت 40 هزار نفرى به فاز دوم 
رفت و طبقه دوم به آن اضافه شد و ظرفیتى 75 
هزار نفرى پیدا کرد. حاال با حضور دوباره ساکت 
شاید فاز سوم و نهایى نقش جهان به چیزى که 
از ابتدا براى آن تصور شــده بود، نزدیک شود؛ 
رویایى که ســال ها مدیران مختلف در کشور و 
استان اصفهان وعده اش را داده اند ولى پس از 

سه دهه هنوز عملى نشده است./4064

نماهنگ پارو را هم بسازیم!

سید مهدى سید صالحى کارشناس فوتبال در گفت و گویى، 
درباره عملکرد تیم ها در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال اظهار 
کرد: شــرایط فوتبال ما به خاطر شــیوع ویروس کرونا به 
صورتى اســت که تیم ها محتاط  و ناآماده  بــازى مى کنند. 
همچنین شرایط جوى باعث شده است که وضعیت تاکتیکى 

تیم ها پایین بیاید.  
سید صالحى درباره بازى سپاهان و مس رفسنجان بیان کرد: 

بازى در چمن مصنوعى سخت است. همچنین  تیم سپاهان 
قصد داشت بازى را روى زمین انجام بدهد، اما یک مقدار خط 
دفاع این تیم متزلزل شــد و یک گل از حریف خود دریافت 
کرد. البته سپاهانى ها با زدن گل مساوى به بازى برگشتند و 
آن ها هوشمندانه عمل کردند و از دفاع خطى حریف خود بهره 
بردند و گل دوم را به ثمر رساندند. بعد از آن تیم سپاهان  بازى 

را مدیریت کرد و به برترى دست یافت. /4062 

سپاهانى ها در رفسنجان هوشمندانه بازى کردند

این ســئوال که آیا نگران نیستید نتیجه
بازى با پرسپولیس از سوى کمیته
3انضباطــى 3 بر صفر به ســود
پرسپولیس اعالم شود؟ گفت
خیر؛ امکان ندارد. فدراســیون
خودش این بازى را تعطیل کرد
براى انجام مســابقه به تهران
140 میلیون تومان 0آمده بودیم و
هم هزینه کردیم. شــب قبل از
بازى به یکباره تصمیم گرفتند

مسابقه را لغو کنند.

تصاویر وفیلم هاى پخش شده اینگونه دستمایه تمسخر فوتبال ایرا آنچه
نمى شد!/4063

هان
 خط
فتفت

ند و 
هره
زى

نقش جهان جانى دوباره مى گیرد

پیش به سوى تحقق 
رؤیاى زمان هاشمى

محمد مومنى

سعید نظرى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صــادره هیأت موضوع تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1- رأى شــماره 1803و1804 مورخ 1399/07/23 هیأت : آقاى ابوالفضل رحیمى بیدگلى 
فرزند على محمد شماره شناســنامه 278 و خانم زهرا فرقانى فرزند عبداله شماره شناسنامه 
228 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 143,50 مترمربع شماره پالك 3248 فرعى 
از پالك 3  اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین 

رسمى وراث عباس مشتکى
2- رأى شماره 2265 مورخ 1399/09/17 هیأت : خانم لیال مشهودى بیدگلى فرزند على اکبر 
شماره شناسنامه 394  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 102,50 مترمربع شماره پالك 3250 
فرعى از پالك 3  اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از 

مالک رسمى على مینائى
3- رأى شــماره 1805و1806 مورخ 99/07/23 هیأت : آقاى سید ایمان سرایدار فینى فرزند 
سیدمحمود به شماره ملى 0480190283 و خانم زهرا دهقانى بیدگلى فرزند حبیب به شماره 
ملى 6190060633 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع شماره پالك 
1010 فرعى از پالك 6 اصلى واقع در حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
4- رأى شماره 2266 مورخ 99/09/17 هیأت : خانم طاهره مسى بیدگلى فرزند على محمد به 
شماره شناسنامه 125 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 496 مترمربع شماره پالك 1011 فرعى 

مفروز و مجزى از 106 فرعى از 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و 
بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى احمد عظیمى بیدگلى احدى از وراث اسداله عظیمى بیدگلى

5- رأى شماره 2283 مورخ 99/09/17 هیأت : آقاى مهدى عبداله پور بیدگلى فرزند حسین به 
شماره شناسنامه 140 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 103 مترمربع شماره پالك 1012 فرعى 
مفروز و مجزى از 102 فرعى از پالك 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى شعبانعلى بیدگلى جوشقانى
6- رأى شــماره 2284 مورخ 99/09/17 هیأت : آقاى ســید عباس هجرى بیدگلى فرزند 
سیدماشااله به شماره شناسنامه 196 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 235,50 مترمربع 
شماره پالك 1009 فرعى و 1013 فرعى مفروز و مجزى از 101 فرعى از پالك 6 اصلى واقع 
در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى 

غالمرضا ستارى
7- رأى شماره 1819 مورخ 99/07/23 هیأت : آقاى ماشااله حسینى پور آرانى فرزند على به 
شماره شناسنامه 156 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 56 مترمربع شماره پالك 8  فرعى مفروز 
و مجزى از 1 فرعى از پالك 1318 اصلى واقع در اماکن بخــش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالکین رسمى وراث ماهرخ عبدالقدیرى آرانى
8- رأى شماره 1820 مورخ 99/07/23 هیأت : آقاى ماشااله حسینى پور آرانى فرزند على به 
شماره شناسنامه 156 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 58 مترمربع شماره پالك 9  فرعى مفروز 
و مجزى از 7 فرعى از پالك 1318 اصلى واقع در اماکن بخــش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى على حسینى پور آرانى
9- رأى شــماره 2286و2287 مورخ 99/09/18 هیأت : آقاى مجتبى کدیشــى آرانى فرزند 
نعمت اله به شماره شناسنامه 458 و خانم معصومه مطیعى فرزند احمدعلى به شماره شناسنامه 
198 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 315 مترمربع شماره پالك 802 فرعى از 
2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از 

مالک رسمى على هاشمى
10- رأى شــماره 1964 مورخ 99/08/04 هیأت : خانم فاطمه سادات جدى آرانى فرزند امیر 

به شماره شناسنامه 400 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 171 مترمربع شماره پالك 10040 
فرعى مفروز و مجزى از 1189 فرعى از 2637 اصلى واقع در مســعودآباد بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى مسعودآباد
11- رأى شماره 2270 مورخ 1399/09/17 هیأت : خانم رقیه قندانى فرزند حسین به شماره 
ملى 6190002439 ششدانگ یکباب انبارى مشتمل بر ساختمان بمساحت 71 مترمربع شماره 
پالك 3469 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى على اکرمیان
12- رأى شماره 2271 مورخ 1399/09/17 هیأت : خانم رقیه قندانى فرزند حسین به شماره 
ملى 6190002439 ششدانگ یکباب انبارى مشتمل بر ساختمان بمساحت 90 مترمربع شماره 
پالك 3470 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى على اکرمیان
13- رأى شــماره 1523 مورخ 99/06/18 هیأت : خانم منیره بابازاده آرانى فرزند عباس به 
شماره شناسنامه 1322 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 136,5 مترمربع شماره پالك 2055 
فرعی مفروز و مجزى از 127 و 128 فرعی از پالك 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل 
14- رأى شــماره 2268و2272 مورخ 99/09/17 هیأت : آقاى روح اله مسجدى نوش آبادى 
فرزند حسین به شماره شناســنامه 117 و خانم زینب اکبرزاده آرانى فرزند سیف اله به شماره 
شناسنامه 91 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 93 مترمربع شماره پالك 2060 فرعی 
مفروز و مجزى از 235 فرعی از پالك 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى خانم فریبا اکبرزاده آرانى
15- رأى شماره 2289 مورخ 99/09/18 هیأت : خانم اقدس ستارى فرزند آقاعلى به شماره 
شناسنامه 61 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 173,80 مترمربع شماره پالك 2066 فرعی مفروز 
و مجزى از 235 فرعی از پالك 2640 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسین اوقانى 
16- رأى شــماره 2285 مورخ 99/09/18 هیأت : آقاى غالمحسین یاره فرزند اکرم شماره 

شناسنامه 5 ششدانگ یکباب باغ محصور بمساحت 1727,15 مترمربع شماره پالك 4192 
فرعی مفروز و مجــزى از 2889و2890و2893 فرعى از پالك 2715 اصلى واقع در دشــت 
محمدصالحه ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى بانو فاطمه 

طالبى و هاشم نقوى و محمدحسن دوست رضا
17- رأى شماره 2264 مورخ 99/09/17 هیأت : آقاى عباس پورمحسنى فرزند نصراله شماره 
شناسنامه 6980 ششدانگ قسمتى از یکباب کارگاه بمساحت 271,88 مترمربع شماره پالك 
6580 فرعی مفروز و مجزى از 227 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى ماشااله خادم
18- رأى شماره 2267 مورخ 99/09/17 هیأت : خانم اعظم آکنده فرزند احمد شماره شناسنامه 
7966 ششدانگ قسمتى از یکباب کارگاه بمساحت 112,55 مترمربع شماره پالك 6581 فرعی 
مفروز و مجزى از 227 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى ماشااله خادم
19- رأى شــماره 2288 مورخ 99/09/18 هیأت : آقاى اصغر مجیدى بیدگلى فرزند ماشااله 
شماره شناســنامه 7077 ششــدانگ قطعه زمین محصور با بناى احداثى بمساحت 396,86 
مترمربع شماره پالك 6583 فرعی مفروز و مجزى از 163 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع 
در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حجت 

حفیظیان بیدگلى
20- رأى شــماره 1936 مورخ 99/08/04 هیأت : آقاى محمدعلى جعفرى فرزند جعفرعلى 
شماره شناسنامه 56 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 180 مترمربع شماره پالك 634 فرعى از 
پالك 43 اصلى واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک 

رسمى یوسف قدیرى
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 99/09/22 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
99/10/07 م الف: 1058734 عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و 

بیدگل/9/141 

پژوهشگران دانشگاه کمبریج سعى کرده اند بررسى کنند 
چه نوع پارچه اى براى تهیه ماســک صورت مناســب تر 
خواهد بود. تیم آزمایشى دانشگاه کمبریج، حدود 20 پارچه 
را بررسى کردند. مطالعه مذکور نشان داد که هر ماسک، 
چه ماسک N95 باشد و چه ماسک پارچه اى، در مقایسه 
با هواى با ســرعت نرمال (تنفس منظم)، ذرات کوچک 
کمترى را در معرض هواى ســریع (سرفه / عطسه) فیلتر 
مى کند. در طول ســرعت باالى سرفه، حتى ماسک هاى 
N95 نیز فقط 53 درصــد از ذرات کوچک را فیلتر کردند. 
ماســک هاى جراحى کمتر از این مقدار فیلتر داشــتند، 
یعنى حدود 48 درصد. پارچه هاى سنگین با نفوذ پذیرى 

کم، مانند جین، بهترین محافظت را ایجــاد مى کنند. با 
این حال، تنفس از پشــت این نوع ماسک ها دشوار است 
و بنابراین براى ماسک ها ایده آل نیستند. پارچه هاى پشم 
نمدى، با 36 درصد بازده فیلتراسیون و پنبه لحافى، با 35 
درصد بازده عملکرد خوبى داشتند. پارچه هایى که عملکرد 
خوبى نداشتند شامل پارچه هاى کشباف پنبه اى (کارایى 
25 درصد)، لیکراى کششى (21 درصد) و پارچه هاى سبک 
(11 درصد) بود. چالب اســت بدانید کیسه جاروبرقى نیز 
آزمایش شد، چرا که براى جذب ذرات کوچک طراحى شده 
و در طى همه گیرى به راحتى در دســترس است این نوع 

کیسه ها تا 44 درصد کارایى را نشان دادند.

طبق نتایج مطالعه جدید، بیماران کرونایى بسترى شده 
در بیمارســتان در صورت مرد بودن، چاقى یا داشــتن 
مشکالتى نظیر دیابت و فشارخون باال با ریسک باالتر 

مرگ روبرو هستند.
تجزیه و تحلیل محققان دانشــگاه مریلند آمریکا براى 
تعیین ارتباط بین ویژگى هاى شایع بین بیماران و خطر 
مرگ ناشى از کووید 19 نشان داد که مردان در مقایسه 
با زنان هم سن و با وضعیت سالمتى مشابه، 30 درصد 
بیشتر با خطر مرگ مواجه هستند. بیماران بسترى شده 
مبتال به چاقى، فشــار خون باال یا دیابت در مقایسه با 
بیمارانى که این شرایط را نداشتند، با خطر بیشتر مرگ 

روبرو بودند. همچنین افراد 20 تا 39 ســاله داراى این 
شرایط در مقایسه با همسن و سال هاى خود با خطر باالتر 

مرگ روبرو بودند.
«آنتونى دى هریس»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
مى گوید: پیش بینى اینکه بیماران کرونایى بسترى شده 
در بیمارستان با بیشترین خطر مرگ روبرو هستند اهمیت 

زیادى دارد.
سن همچنان قوى ترین عامل پیش بینى کننده مرگ و 
میر ناشى از کووید 19 است. نرخ مرگ و میر به ازاى هر 
دهه زندگى افزایش مى یابد که در میان افراد 80 ساله به 

باال با باالترین نرخ 34 درصد است.

برترین نوع پارچه براى 
تهیه ماسک 

پرریسک ترین فاکتورهاى 
مرگ و میر ناشى از کووید19

کروناى انگلیسى به 
فرانسه رسید

تائیـد اولیـن مـورد ابتـال بـه کرونـاى    مهر|
انگلیسـى، نگرانى از بابت آغاز موج جدیدى از بیمارى 
در کشور فرانسـه را موجب شده است. وزارت بهداشت 
فرانسه نخسـتین مورد ابتال به گونه انگلیسى ویروس 
کووید 19 را در این کشـور تائیـد کرد. فـرد بیمار یک 
مرد فرانسـوى مقیم انگلیس اسـت که 6 روز پیش، به 
فرانسه بازگشته است. انتشار این خبر، نگرانى ها از بابت 
آغاز موج جدیدى از انتشـار ویروس کرونا را در دومین 
اقتصاد بزرگ منطقه یورو، به شدت افزایش داده است. 
گفته مى شود سرعت انتشـار گونه جهش یافته کووید 
19 که به کروناى انگلیسى مشهور است 70 برابر انواع 

قبلى است.

عارضه عجیب واکسن 
کمیته مشاوره "سـازمان غذا و داروى    ایسنا|
آمریکا" (FDA) خاطرنشان کرد ممکن است افرادى که 
تزریق هاى زیبایى انجام داده اند، پس از تزریق واکسن 
کروناویروس، تورم و التهاب را تجربه کنند. گزارش این 
سازمان نشـان مى دهد چندین نفر از شرکت کنندگان 
آزمایش که پیشتر فیلر صورت تزریق کرده بودند، مدتى 
پس از دریافت واکسن "مدرنا" عوارض جانبى را تجربه 
کردند. دکتر شرلى چى، متخصص پوست گفت که این 
یک واکنش ایمنى اسـت و اذعان داشت همه عوارض 

به سادگى توسط کادر درمان برطرف شدند.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت ســرما سازان ســپاهان سرد 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
55595 و شناسه ملى 14005583610 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى بطــور فــوق العــاده مورخ 
1399/08/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: صادق قضاوى کد ملى1271019124 
و فریــده ذکــرى اصفهانــى کدملى 
1288908441 و رســول قضــاوى 
کدملى1286697050 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند اصغــر هنرى کدملى 
1287498884و فرهاد حبیبیان کد ملى 
1271662744بسمت بازرسان اصلى 
وعلى البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشارنصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردیــد اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1065490)

آگهى تغییرات 
شرکت ارتعاش پلیمر سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 65858 
و شناســه ملى 14009509663 به 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ 1399/09/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : زهرا حجابى به شماره 
ملى 1286644860 به سمت رئیس 
هیات مدیره و شایســته قهرائى به 
شــماره ملــى 1270923366 به 
ســمت نایب رئیس هیات مدیره و 
ســعید قهرائى بــه شــماره ملى 
1292461081 به سمت مدیر عامل 
و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب وکلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضا ء مدیر عامل 
ورئیس هیات مدیــره یا نائب رئیس 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1065518)

آگهى تغییرات 
شرکت ســرمایه گذارى مهر اندیشان 
پاســارگاد شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 31820 و شناســه 
ملــى 10260523724 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/09/07 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : طبق اختیار حاصله تفویض شده 
از مجمع عمومى فوق العاده 1399/9/5 
درخصوص افزایش ســرمایه به هیات 
مدیره ســرمایه شــرکت از محل واریز 
نقدى و باال بردن مبلغ اســمى ســهام 
از مبلغ 1001000000ریــال به مبلغ 
10001000000 ریال افزایش یافت و 
ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد. 
سرمایه شرکت 10001000000ریال 
نقدى اســت منقســم به 100ســهم 
100010000ریال با نام عادى منقسم 
شده که تماما پرداخت شد.مبلغ واریزى 
طى گواهــى شــماره 391565 مورخ 
1399/9/6 نزد بانک ملت شــعبه بلوار 
سجاد واریز گردید . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1065491)

آگهى تغییرات 
شرکت ســرمایه گذارى مهر اندیشان 
پاســارگاد شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 31820 و شناســه 
ملــى 10260523724 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/09/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : على محســنى نژاد به شماره ملى 
6249749391 بعنــوان رئیس هیات 
مدیره ومدیرعامــل و مرضیه غالمى به 
شــماره ملــى 4591807746 بعنوان 
نائب رئیس هیات مدیره و فیروزه غالمى 
به شــماره ملى 4591753557بعنوان 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیــره خواهد بود. کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداسالمى با امضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1065494)

آگهى تغییرات 
شرکت محاســب سالمت ســپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 52762 
و شناســه ملــى 14004401210 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/07/27 آقــاى منصور ســقائى 
کدملى 4723419391 بسمت رئیس 
هیات مدیره ، آقاى حسن قاسمى کدملى 
1142433714 بسمت مدیرعامل ، آقاى 
شاهین حکمیون کدملى 1285831047 
بســمت نایب رئیس هیــات مدیره و 
آقاى محمد ظهیــرى نوگورائى کدملى 
1171176139 بســمت عضو اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیــه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضاء رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1065492)

آگهى تغییرات 
شــرکت محاسب ســالمت ســپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 52762 و 
شناســه ملى 14004401210 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/07/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - آقاى منصور ســقائى 
کدملــى 4723419391 ، آقاى حســن 
قاســمى کدملى 1142433714 ، آقاى 
شاهین حکمیون کدملى 1285831047 
و آقاى محمد ظهیــرى نوگورائى کدملى 
1171176139 بســمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - آقاى محمــود محمدى اروجه 
به کدملــى 0452719895 و آقاى ابوذر 
جعفرى ولدانى به کدملى 1293220205 
بترتیب بســمت بــازرس اصلــى و على 
البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. - ترازنامه و حســاب سود و زیان 
شرکت منتهى به سال 1398 مورد تصویب 
قرارگرفت. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1065493)

رییس انســتیتو پاســتور ایران با اشــاره بــه چرایى 
جهش هاى مــداوم کرونــا ویروس، گفــت: طبق 
بررسى هایى که تاکنون در کشور انجام شده، جهشى 

شبیه آنچه در انگلیس رخ داده، نداشتیم.
دکتر علیرضا بیگلرى درباره چرایى جهش هاى مداوم 
کوویــد-19، گفت: به طور کلــى زمانیکه ویروس ها  

تکثیر مى شــوند، ژنوم آن ها رونویسى مى شود. یعنى 
یک نسخه دیگر از ژنوم ویروس ساخته شود. در عین 
حال باید توجه کرد که ما دو نوع ژنوم ویروس داریم؛ 

.DNA و دیگرى ویروس هاى RNA یکى ویروس هاى
وى افــزود: ویروس بیمــارى کووید-19 از دســته 
  RNA polymerase است. آنزیم RNA ویروس هاى
 RNA آنزیمــى اســت کــه ژنــوم ویروس هــاى
مانند ویروس کووید-19 را رونویسى مى کند و براى 
تکثیر ویروس، نسخه هاى جدید را ایجاد مى کند. حال 
 RNA polymerase درصد خطا و امکان اشتباه آنزیم
بیــش از آنزیــم DNA polymerase اســت. بر این 
اســاس احتمال ایجــاد خطــا در ویروس هایى مانند 
کووید-19 که از دســته ویروس هاى RNA هستند،  

بیشتر است.
بیگلرى ادامه داد: بر این اســاس وقتى آنزیم ویروس 
کرونا دارد ژنوم ویروس را رونویســى مى کند، احتمال 
خطا در آن زیاد است و این خطا ایجاد و باعث مى شود 
که این خطا را به عنوان یک جهش و تغییر ببینیم. البته 
مهم این اســت که این تغییر و جهش در کدام قسمت 
ویروس باشد و این موضوع باعث مى شود که عملکرد 

ویروس را متفاوت ببینید.
رییس انســتیتو پاســتور ایران گفت: گاهى چندین 
جهش مداوم در ویروس اتفاق مى افتد که در عملکرد 
ویروس تاثیر مى گذارد. یکى از جاهایى که ممکن است 
جهش ها در آن تاثیر بگذارند در انتقال پذیرى ویروس 
است. بر این اساس ویروس بیشتر به گیرنده مى چسبد 
و این موضوع ســرعت انتقال را بیشتر مى کند که این 
موضوع همان جهشى است که در انگلیس در ویروس 
بیمارى کووید-19 مى بینیم. حال ممکن است جهش 

در میزان بیمارى زایى و ... نیز اثرگذار باشد.

بیگلرى تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که با جهش 
ویروس واکسن هایى که ساخته مى شود، اثرشان را از 
دست دهند. به همین دلیل است که ما مى گوییم که هر 
چند وقت یکبار باید ژنوم ویروس در هر کشور بررسى 
شود تا مطمئن شویم که تغییرى که ایجاد شده، تاثیرى 
در اثربخشى واکسن هاى ساخته شده و داروهایى که در 
آینده براى این بیمارى ساخته خواهد شد، نداشته باشد. 
بر همین اساس از ابتدا هم پیش بینى و اعالم مى کردیم 
که ساختن واکسن براى ویروس بیمارى کووید-19 

کار راحتى نخواهد بود.
وى با بیان اینکه یکى از اقدامات ما در انستیتو پاستور 
پایش مــداوم وضعیت ویروس و تغییرات آن اســت، 
گفت: فعال طبق بررســى هایى که تاکنــون در ایران 
انجام دادیم، جهشــى مانند آنچــه در انگلیس دیده 
شده، نداشــتیم. البته نمى توان گفت که اصال و قطعا 
نداریم. زیرا نمى توان تمام مبتالیان را بررســى کرد.  
مهم این است که چند درصد از جهش هایمان به این 

صورت است.
رییس انستیتو پاســتور ایران گفت: طبق بررسى هایى 
که تاکنون در کشور انجام شــده، جهشى شبیه آنچه 
در انگلیس رخ داده، نداشتیم. در انگلیس اعالم کردند 
که 70 درصد ویروس هاى کووید-19 با همین جهش 
یافتگى هســتند، اما در ایران چنین چیــزى ندیدیم 
و به چنین نتیجه اى نرســیدیم. البته ممکن اســت 
بررســى هایى که در ماه هاى آتى انجام مى شود، این 
تغییر را در جامعه ما هم نشــان دهــد، اما فعال چنین 

چیزى نداریم.

علت جهش هاى مداوم کووید-19
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فقدان مدارك
ســند کمپانى خودرو  اتوبوس 
پیشــرو  مدل 2007 به شماره 
شاســى T000942و شماره 
موتور 21769769و شــماره 
پالك 939ع14 ایران23  به نام 
سازمان اتوبوســرانى مبارکه و 
حومه مفقود شــده و فاقد اعتبار 

قانونى است.

فقدان مدارك
ســند کمپانى خودرو  اتوبوس 
پیشــرو  مدل 2007 به شماره 
شاســى T000943و شماره 
موتور 21768729و شــماره 
پالك 928ع14 ایران23  به نام 
سازمان اتوبوســرانى مبارکه و 
حومه مفقود شــده و فاقد اعتبار 

قانونى است.

فقدان مدارك
ســند کمپانى خودرو  اتوبوس 
پیشــرو  مدل 2007 به شماره 
شاســى T000947و شماره 
موتور 21769758و شــماره 
پالك 922ع14 ایران23  به نام 
سازمان اتوبوســرانى مبارکه و 
حومه مفقود شــده و فاقد اعتبار 

قانونى است. 

فقدان مدارك
ســند کمپانى خودرو  اتوبوس 
پیشــرو  مدل 2007 به شماره 
شاســى T000798 و شماره 
موتور 21776429و شــماره 
پالك 936ع14 ایران23  به نام 
سازمان اتوبوســرانى مبارکه و 
حومه مفقود شــده و فاقد اعتبار 

قانونى است.

فقدان مدارك
ســند کمپانى خودرو  اتوبوس 
پیشــرو  مدل 2007 به شماره 
شاســى T000812و شماره 
موتور 21769756و شــماره 
پالك 937ع14 ایران23  به نام 
سازمان اتوبوســرانى مبارکه و 
حومه مفقود شــده و فاقد اعتبار 

قانونى است.

فقدان مدارك
ســند کمپانى خودرو  اتوبوس 
پیشــرو  مدل 2007 به شماره 
شاســى T001084 و شماره 
موتور 69767 و شــماره پالك 
945ع14 ایــران23  بــه نام 
سازمان اتوبوســرانى مبارکه و 
حومه مفقود شــده و فاقد اعتبار 

قانونى است.

فقدان مدارك
سند کمپانى خودرو  اتوبوس پیشرو  مدل 2007 به شماره شاسى T000806 و شماره موتور 769780 و شماره پالك 

935ع14 ایران23  به نام سازمان اتوبوسرانى مبارکه و حومه مفقود شده و فاقد اعتبار قانونى است.

فقدان مدارك
سند کمپانى خودرو  اتوبوس پیشرو  مدل 2007 به شماره شاسى T000795 و شماره موتور 76430 و شماره پالك 

944ع14 ایران23  به نام سازمان اتوبوسرانى مبارکه و حومه مفقود شده و فاقد اعتبار قانونى است.

فقدان مدارك
سند کمپانى خودرو  اتوبوس پیشرو  مدل 2007 به شماره شاسى T000813 و شماره موتور 77335 و شماره پالك 

943ع14 ایران23  به نام سازمان اتوبوسرانى مبارکه و حومه مفقود شده و فاقد اعتبار قانونى است.

فقدان مدارك
سند کمپانى خودرو  اتوبوس پیشرو  مدل 2007 به شماره شاسى T001081 و شماره موتور 69761 و شماره پالك 

949ع14 ایران23  به نام سازمان اتوبوسرانى مبارکه و حومه مفقود شده و فاقد اعتبار قانونى است.

بالیى که سیگار بر سر پوست شما 
مى آورد

7 عضو بدن که سن واقعى تان را 
برمال مى کنند

سیگار کشیدن عالوه بر این که قلب را ضعیف مى کند، 
بر روى ریه ها و استخوان تاثیر مى گذارد، احتمال بارورى 
و سکته مغزى را افزایش مى دهد، عارضه مهم دیگرى 

هم دارد و آن تغییراتى ناخوشایند در پوست و مو است.
برخى تاثیرات منفى ســیگار بر روى پوســت، دهان، 

چشم ها و دندان از این قرارند:
ناهموارى پوست: سیگار کشیدن روى رگ هاى خونى اثر 
مى گذارد، رگ هایى که اکسیژن و مواد مغذى را به کل 
بدن مى رسانند. موقعى که پوست از نظر این مواد مغذى 
محروم مى شود، حتى در ســنین پایین تغییراتى در آن 
ایجاد مى گردد. افراد سیگارى اغلب رنگ پریده هستند.

افتادگى و چین و چروك پوست: دود تنباکو حاوى بیش از 
4 هزار ماده شیمیایى سرطان زا است. این مواد همچنین 
به کالژن و آالســتین دو جزء اصلى پوســت آســیب 
مى رســانند. حتى قرار گرفتن در معرض دود سیگار و 
ســیگارى هاى دســت دوم نیز مى توانند این ضایعات 
پوســتى را تجربه کنند؛ یعنى افتادگى و چین و چروك 

هاى عمیق پوست.
چین و چروك در اطراف لب: آســیب به آالستین روى 
پوست اطراف دهان نیز تاثیر مى گذارد و منجر به پیرى 
زودرس بــا ایجاد خطوط عمیق در اطراف پوســت لب 

مى شود.
لکه ها روى ناخن و انگشتان: توتون و تنباکو منجر به بروز 
لکه هایى روى ناخن ها و پوست دست مى شود. این اتفاق 
مى تواند ناشى از سیگار کشیدن مزمن باشد. خوشبختانه 

بعد از ترك سیگار این تغییرات محو مى شود.
ریزش مو: سیگار مى تواند منجر به فرایند ریزش مو شود 
و این روند با باالتر رفتن ســن وخیم تر مى گردد. برخى 
تحقیقات نشان مى دهد که طاسى در مردان سیگارى 

شایع تر است.
پســوریازیس: افراد ســیگارى در معرض این بیمارى 
پوستى ناخوشایند و ناراحت کننده هستند. پسوریازیس 
اغلب منجر به ضخامت و پوست فلس دار در آرنج، سر، 

دست، یا پا مى شود.

چین و چروك چشــم: این چین و چــروك ها اگرچه با 
افزایش ســن ایجاد مى شود اما در ســیگارى ها بسیار 

عمیق تر است.
بهبود ظاهر بعد از ترك: بعد از این که شــما ســیگار را 
ترك مى کنید، جریان خون بهبود مــى یابد در نتیجه 
پوســت شــروع به دریافت اکسیژن بیشــتر مى کند. 
دندان ها نیز ممکن است ســفید تر شوند ضمن این که 
لکه هاى انگشتان و ناخن ها نیز با ترك سیگار کم رنگ 

تر مى شود.
هر زمان که سیگار را ترك کردید، براى مقاومت در برابر 
نشانه هاى پیرى پوست مى توانید از کرم هاى موضعى 
و حاوى آنتى اکسیدان براى بهبود ظاهر پوست استفاده 
کنید. اســتفاده از کرم هاى ضد آفتاب هنگام خروج از 
منزل براى شما بســیار ضرورى است. برخى پزشکان 
نیز توصیه مى کنند براى از بین بردن نشانه هاى پوستى 
ناشى از سیگار، از روش هاى درمانى لیزر و الیه بردارى 

پوست بهره ببرند.

اولین نشانه هاى پیرى در دهه بیســت زندگى ظاهر مى شوند، زمانى که سر و 
کله چین هاى پاکالغى دور چشم ها پیدا مى شود. بیشتر ما در تالش هایى که 
براى حفظ جوانى خود داریم تمرکز اصلى را بــر مراقبت از صورت مى گذاریم. 
اما عالوه بر صورت، بخش هاى دیگرى از بدن هم هستند که سن واقعى ما را 

برمال مى کنند.

1- آرنج ها
با باال رفتن سن، پوست دور آرنج چروك و آویزان مى شود. خشکى و پوسته پوسته 
شدن آرنج دالیل زیادى دارد. مثًال ســایش مداوم ناشى از مالیده شدن آرنج به 
لباس ها و میز، پوست آن را خشک تر و به مرور آویزان مى کند. هر کاهش وزن 

شدیدى هم مى تواند باعث شل و آویزان شدن پوست آرنج شود.

2- دست ها
دست ها معموًال یکى از اولین قسمت ها در بدن هستند که نشانه هاى پیرى را 
بروز مى دهند. با باال رفتن سن، پوســت کالژن خود را از دست مى دهد و حفظ 
رطوبت براى آن دشوارتر مى شود. این مسأله مى تواند باعث خشکى و خارش 
پوست دست ها شــود. رگ ها هم با باال رفتن سن مشــهودتر مى شوند چون 

دست ها بافت نرم خود را از دست مى دهد.

3- ناخن ها
ناخن ها آینه تمام نماى سالمت کلى شما هستند و تغییراتى که به مرور زمان در 
بدن رخ مى دهند را منعکس مى کنند. با باال رفتن سن، سرعت رشد ناخن ها کمتر 

مى شود و ممکن است شکننده تر و بیشتر مستعد شکستن شوند.

4- گردن
یکى از شــایع ترین نشــانه هاى پیــرى در گــردن ظاهر شــدن نوارهاى 
ماهیچه اى عمودى اســت. یک نشــانه ى دیگــر پیرى گــردن لکه هاى 
قهوه اى اســت. علت به وجود آمدن این لکه ها ممکن اســت آســیب ناشى 
از نــور خورشــید، عوامل ژنتیکــى یا دیگر مشــکالت جســمى مثل چاقى 

باشد.

5- قفسه سینه
با لباس هاى یقه باز پوست قفســه ســینه بیرون مى ماند و بیشتر در معرض 
آسیب هاى ناشى از نور خورشید قرار مى گیرد. شــاید در سنین پایین تر روى 
قفسه سینه خود کک و مک هایى داشتید اما احتماًال با باال رفتن سن بزرگ تر 
و تیره تر شــده و تبدیل به لکه هاى قهوه اى شده اند. یک نشانه ى دیگر پیرى 
در قفسه سینه، قرمزى و بزرگ شدن عروق خونى است. علت این مسأله اغلب 

پرتوهاى فرابنفش خورشید است.

6- لب ها
لب ها هم مانند پوست دور چشــم از بقیه بخش هاى بدن بسیار حساس ترند. 
لب ها هم دچار چین و چروك مى شوند و برخى عادت ها مانند مصرف سیگار 
یا جمع کردن لب ها مى تواند در چروك شدن زودهنگام دور لب ها نقش داشته 
باشد. خشکى لب ها آن ها را مستعد ترك برداشتن مى کند و حتى گاهى مى تواند 

رنگ طبیعى لب ها را از بین ببرد.

7- موها
موهاى ما به مرور زمان نه تنها رنگ بلکه حجم خود را هم از دست مى دهند. با 
باال رفتن سن گردش خون در قسمت پوست سر و دور فولیکول هاى مو کاهش 
پیدا مى کند، به همین دلیل به موها اکسیژن و ویتامین هاى کمترى براى رشد 

مى رسد. در نتیجه موها به تدریج ضخامت خود را از دست مى دهند.

ور ى

قلب را ضعیف مى کند، گار کشیدن عالوه بر این ک چین و چروك چشــم: ایین چین و چــروكهاى عمیق پوست.که

بر اساس پژوهشى که اخیرا در نشریه ساینس منتشر شده است، نوشیدن 
چاى بیش از حد مى تواند خطراتى به دنبال داشته باشد. این در حالى است که 

چاى یکى از محبوب ترین نوشیدنى ها در سراسر جهان محسوب مى شود.
فواید چاى بى پایان به نظر مى رسد. بررسى هاى متعددى نشان داده اند که 
نوشیدن چاى باعث افزایش طول عمر، افزایش متابولیسم، کاهش وزن، 
افزایش حافظه و مواردى دیگر مى شود، اما احتماًال این جمله را شنیده اید: 

«مصرف بیش از حد مواد مفید مى تواند مضر باشد.»
مصرف متوسط چاى برابر با کمتر از سه فنجان چاى در روز مى تواند فواید 
بى شمارى براى سالمتى داشته باشد، اما نوشیدن بیش از حد چاى که بیش 

از سه چهار فنجان در روز است، با چند عارضه جانبى منفى مرتبط است.
تانن ها (ترکیبات پلــى فنول که باعث تلخى نوشــیدنى هایى مانند چاى 
مى شوند) ممکن است مانع از جذب آهن در بدن شوند، در صورت مصرف 
بیش از چهار فنجان چاى، این اتفاق رخ مى دهد که بدن شما نمى تواند آهن 

خوراکى هایى مانند اسفناج یا لوبیا را جذب کند.
همانطور که تقریباً در مورد هر غذایى که امروزه کشت مى شود، وجود دارد، 
برگ هاى چاى نیز مى توانند حاوى ترکیبات مختلف ســمى از خاك یا از 
طریق روش هاى برداشت باشند. یک مطالعه از مجله سم شناسى ایاالت 
متحده نشان داد که وقتى محققان 30 نوع چاى را آزمایش کردند (شامل 
انواع چاى سیاه، سبز، سفید و اوالنگ) همه آن ها حاوى سرب بودند. البته 
مصرف اندك چاى مى تواند بى ضرر باشد، اما زیاده روى در مصرف چاى 

مى تواند خطر مسمومیت ایجاد کند.
چاى حاوى کافئین است، البته نرخ کافئین چاى بسیار کمتر از قهوه (بین 
20 تا 60 میلى گرم در فنجان) اســت، اما اگر بیش از حد چاى مى نوشید، 
این نرخ کافئین اضافه مى شود. کافئین زیاد با اختالل در خواب، دل درد، 
سردرد و اضطراب ارتباط دارد؛ بنابراین براى کنترل عالئم سعى کنید کمتر 

چاى بنوشید.

خطرات نوشیدن بیش از حد چاى 

ب
زاز
تا

ىمى
بیش

اولگا کوبورالوا، یک متخصص تغذیه در مقاله اى در خصوص اینکه چه 
خوراکى هایى به صورت روزانه براى بدن مفید هستند و چه زمانى مضر 

هستند، گزارشى را منتشر کرده است.
او افزود: اگر قصد الغرى یا کاهش وزن دارید حتما سیب را در فهرست 
مواد غذایى خود قرار دهید. کالرى سیب تازه یا پخته شده در حدود 100 
کیلو کالرى در هر 100 گرم است. براى سیب خشک میزان کالرى به 

شدت افزایش مى یابد  و تا 250 کیلو کالرى مى رسد.
این متخصص تغذیه تصریح کرد: میوه هاى خشــک و عالوه بر این، 
کمپوت سیب، که در آن قند زیادى وجود دارد، نمى توانند محصوالت 

رژیمى باشــند، اما اگر هر روز یک عدد صبح بخورید 
هم جلوى اشتهاى شما را در زمان شام یا ناهار 

مى گیرد و هم موجب عدم چاقى مى شود.

الغرى خود را با مصرف روزانه یک عدد سیب تضمین کنید!

فقدان مدارك

سر،  از روشه هاى درمانى لیزر و الیه بردارىس دار در آرنج، ناشى از سیگار،
پوست بهره ببرند.

لب
یا

باش
رنگ
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2 کیلو کالرى مى رسد.
بر این،  کرد: میوه هاى خشــک و عالوه

 زیادى وجود دارد، نمى توانند محصوالت 
ز یک عدد صبح بخورید 

مان شام یا ناهار 
قى مى شود.

کنید!تضمین کنید! تضمین

یک متخضص تغذیه با اشاره به عوامل موثر در بروز فشار خون باال گفت: 
اصالح سبک تغذیه در کنار انجام فعالیت ورزشى و رعایت رژیم غذایى 

مى تواند از بروز فشار خون باال جلوگیرى کند.
مجید حاجى فرجى در خصوص تغذیه سالم براى جلوگیرى از پرفشارى 
خون، اظهار داشت: فشار خون باال یا پرفشارى خون یکى از علل خطر بروز 
بیمارى هاى قلبى و عروقى است، به بیان دیگر این بیمارى قاتل خاموش 
بدن است چراکه هیچگونه عالئمى تا زمانى که به میزان قابل توجهى 
باال مى رود، ندارد. در حال حاضــر بیش از 11 میلیون یعنى 10 درصد از 
جمعیت ایران مبتال به این بیمارى هستند، بنابراین نسبت به جلوگیرى از 

بروز این بیمارى توجه ویژه اى باید داشت.
وى افزود: فشار خون باال مى تواند منجر به آسیب به مویرگ هاى مغزى 
شده و منجر به سکته مغزى شود در موارد دیگر مى تواند منجر به کورى 
چشم، بروز مشکالت حاد و مزمن کلیوى، سردرد و درد قفسه سینه شود، 
صرف نظر از علل ارثى بروز فشار خون باال عواملى مانند چاقى و اضافه 
وزن نیز با بروز این بیمارى ارتباط دارند تا جایى که 50 درصد از افراد مسن 

به این بیمارى مبتال هستند.
حاجى فرجى عنوان کرد: افزایش وزن و عدم اصالح ســبک تغذیه اى، 
عدم انجام فعالیت هاى ورزشى مداوم به مدت 15 تا 30 دقیقه در روز از 
جمله عوامل موثر در بروز فشار خون بوده بنابراین کاهش وزن و انجام 
فعالیت ورزشى در کنار اصالح تغذیه همچنین درمان این بیمارى توسط 
پزشک متخصص از جمله راهکارهایى است که مى توان براى جلوگیرى 

از این بیمارى در دستور کار قرار داد.
وى ادامه داد: مصرف لبنیات کم چرب، میوه و سبزیجات حاوى ویتامین 
C افزایش میزان مصرف مواد غذایى حاوى پتاسیم و کلسیم از جمله موارد 
مناسب براى کاهش فشار خون هستند براى مثال مصرف موادى مانند 
خیار، اسفناج، سویا، حبوباتى مانند لوبیا و همچنین مصرف سیر به صورت 
پخته به جاى بلع و مصرف آن به صورت ناشتا از جمله موارد کمک کننده 

به کاهش فشار خون است.
این متخصص تغذیه اظهار کرد: پرهیز از مصرف گوشت هاى فراورى 
شده مانند برگرها، سوسیس و کالباس که با سدیم یا نمک باالیى تهیه 
مى شوند، ترشیجات، تنقالت، کیک ها، نان ها و یا بیسکویت هایى که 
در تهیه آنها از پکینگ پودر استفاده مى شود، سس ها، شکالت، کافئین 
و الکل از نکات ضرورى هستند که در بروز فشار خون باال نقش پررنگى 

داشته و نسبت به عدم مصرف آنها باید توجه ویژه اى شود.
حاجى فرجى تصریح کرد: فشــار خون باال در کنار مقاومت در انسولین، 
 HDL قند خون باال، چاقى شــکمى، افزایش سطح چربى خون، کاهش
از جمله موارد بروز ســندروم متابولیک اســت که همگى این موارد به 
سبب ســبک نادرســت زندگى، الگوى غلط غذایى و فعالیت کم ایجاد 
مى شوند بنابراین رژیم غذایى مناسب، استفاده از میوه ها و سبزى جات، 
دانه هاى کامل غالت، لبنیات کم چرب، مصرف گوشت هاى سفید مانند 
مرغ و ماهى، عدم مصرف نوشیدنى ها و غذاهاى شیرین هم خطر بروز 
انواع سکته و هم بیمارى هاى کلیوى را به میزان قابل توجهى کاهش 

مى دهد.
وى در پایان تاکید کرد: در بیماران 40 تا 70 سال که مبتال به فشار خون 
باال هســتند عالوه بر رعایت رژیم غذایى درمان هاى دارویى نیز براى 
کاهش فشار خون و بروز خطرات ناشــى از این بیمارى از جمله نکات 

مهمى است که باید به آن توجه ویژه اى داشت.

11 میلیون ایرانى درگیر 
فشار خون باال هستند



آئین تجلیل از بازیکنان و مربیان 
خارجــى ســپاهان همزمــان با 
میالد حضرت عیســى مسیح(ع) 
و در آستانه ســال نو میالدى در 

کلیساى وانک برگزار شد.
سیپان کاشــچیان، اسقف اعظم 
ارامنــه ضمــن خیر مقــدم به 
حاضــران، موفقیــت و تعامل و 
حس یکرنگى مردمان شــهر که 
در راستاى دســت یابى به اهداف 
و بزرگى نام ایران دنبال مى شود 

را ستود.
اســقف اعظم ارامنه، سپاهان را 
باشگاه افتخار آفرینى در ایران و 
آسیا معرفى و از اقدامات شایسته 
معاونــت فرهنگى شــهردارى 
اصفهان در راستاى فعالیت هاى 

فرهنگى ورزشى و تعامالت دوجانبه تشکر کرد.
■■■

مدیرعامل باشگاه ســپاهان نیز در این دیدار ضمن تبریک تولد 
حضرت عیسى مسیح(ع) و فرا رسیدن ســال نوى میالدى،  به 
نقش و جایگاه مردمى سپاهان اشــاره کرد و گفت: تیم سپاهان 
متعلق به مردم اصفهان است و بسیار خوشحالیم که این تیم در 

شهر اصفهان از حمایت خوب مردم برخوردار است.
محمدرضا ساکت ضمن اشــاره به آیاتى از قرآن کریم در ارتباط 
با حضرت مریم(س) و میالد فرزند او اظهار کرد: حضرت عیسى 
مسیح(ع)، پیامبر صلح و دوستى است و امیدواریم در سایه صلح 
و آرامش در کشــورمان، بتوانیم در راســتاى نیل به اهداف واال 

حرکت کنیم.
وى افزود: همه مردم مســلمان ایران و دیگر ادیــان الهى، در 
راســتاى اعتالى ایران اســالمى گام هاى بلندى برداشته اند، 
همچنانکه در دوران دفاع مقدس، رزمنــده هاى ارمنى در کنار 
رزمنده هاى مسلمان در جبهه هاى حق علیه باطل حضور یافته 

و براى حفظ استقالل کشور از جان خود گذشتند.
وى در ادامه تاکید کرد: براى رسیدن به اهداف پیش رو، حمایت 
هواداران و مردم خوب اصفهــان، تالش بازیکنان و درایت کادر 
فنى و پشتیبانى قدرتمند تیم مدیریتى ضرورى است و براى تکرار 

افتخارآفرینى هاى گذشته باید با قدرت حرکت کرد.
وى با تقدیر از معاونت فرهنگى شهردارى اصفهان براى برگزارى 
این مراســم، از کادر فنى و بازیکنان خارجى که در تیم فوتبال 

سپاهان فعالیت دارند، تشــکر کرد و با تبریک فرا رسیدن سال 
نوى میالدى، بازیکنان و مربیان خارجى را ســفیران فرهنگى 

سپاهان در دنیا معرفى کرد.
■■■

معاون فرهنگى شهردار اصفهان نیز با اشاره به حضور کادر فنى و 
بازیکنان تیم سپاهان در این مراسم گفت: اعضاى محترم باشگاه 
سپاهان به حق جلوه اى از جمال وجالل اصفهان در آوردگاه هاى 
ورزشى هســتند و وظیفه دارم به نمایندگى از شهروندان خوب 
اصفهان، میالد حضرت عیسى مسیح(ع)، پیامبر خوبى و مهربانى 
را به تمام مسیحیان جهان و ارامنه بزرگوار که شهروندان خوب 
ما در اصفهان هســتند تبریک بگویم و از خداوند مى خواهیم به 
مدد دم مسیحایى حضرت عیسى(ع) و با عنایت حضرت رسول 

اکرم(ص)، به زودى سایه شوم کرونا از جهان رخت بر بندد.
محمد عیدى افزود: هیچ دو ملتى به اندازه ایرانى ها و ارامنه در 
طول تاریخ با یکدیگر هم پیوند و هم بســته نبوده اند و ما و شما 
ارامنه بزرگوار، بیش از سه هزار سال تجربه زیست مشترك داریم 
و در فراز و نشــیب هاى تاریخى با هم بوده ایم و دست در دست 
هم خالقیت هاى فرهنگى و هنرى ایجــاد کرده و با هم از پس 

سختى ها برآمده ایم.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
تاکید کرد: نمــود این هم پیوندى و هم بندى، زبان ماســت، به 
گونه اى که زبــان ارمنى،  هزار و چهارصد و 11 واژه باســتانى 
در خود دارد و ارامنه نام هایى که به فارســى اســت، را استفاده 
مى کنند، همچنین این پیوند تــا آنجا بوده که گزنه فون در قرن 

پنجم میالدى مى گویــد ارامنه زبان 
ایرانیان را فهم مى کنند.

وى ادامه داد: با درخشش دین اسالم، 
پیوندهاى مشترك ما بیش از پیش شد، 
زیرا دو آیین ابراهیمى زمینه تعامالت 
فرهنگى را گســترده تر کرد و به این 
جهت اســت که در حوزه زبان و ادب 
پیوندهاى مشــترك داریم، همچنین 
در حوزه موســیقى، صنایع دســتى و 
عموم خالقیت هاى فرهنگى و هنرى 

مشابهت هاى زیادى وجود دارد.
به گفته عیدى، این تعامالت از یکســو 
به خلق هنرهاى زیاد منتج گشــته و از 
سوى دیگر باعث آفرینش هاى زیبا از 
زندگى مهربانانه و صلح آمیز شده است.

معاون فرهنگى شهردار اصفهان با بیان 
اینکه در طول هشت سال دفاع مقدس 
ارامنه عزیز هم دوش و همراه شهروندان مسلمان در جبهه هاى 
جنگ حضور یافتند، یادآور شــد: در زمانى که بالیاى طبیعى بر 
کشور عارض شد و ما را متحمل خسارات فراوان کرد، دیدیم که 

ارامنه در کنار هموطنان مسلمان خویش بودند.
وى اظهار کرد: آنچه را جهان شهر اصفهان نام مى نهیم، حاصل 
تجربه زیستى ما و شماست و بر این اساس باید بگویم همدوشى 
و همراهى ما و شــما زبان ما را در جهان گشــوده تر مى کند و 
فرهنگ بالنده ما و شما را به جهانیان بیشتر نمود مى دهد، امید 
این که تمام همراهى ها و تعامالت بتواند دستاوردهاى فرهنگى، 
اقتصادى و اجتماعى ما و شما را در سایه نظام جمهورى اسالمى 

بیشتر و بهتر به جهانیان بشناساند.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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بر مقتضاى علم حکم کند و از سر علم ببخشاید. اى خداوند، سپاس باد تو را، 
چه آنگاه که مى ســتانى و چه آنگاه که عطا مى فرمایى. یــا آنگاه که عافیت 
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و محبوب ترین آنها و برترین آنهاست در نزد تو. ستایشى که سراسر عالم 
وجود را پر کند و به آن پایه که خواسته اى برسد. ستایشى که از تو پوشیده 

موال على (ع)نماند و در رسیدن به آستان جالل تو کوتاه نیاید.
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همزمان با میالد حضرت مسیح(ع) و در آستانه سال نو میالدى؛

آیین تجلیل از بازیکنان و مربیان خارجى سپاهان برگزار شد

مدیرآبفا نایین اعالم کرد: با اجراى  طرح 100-300 در این شهرستان، 83 
روستا از آب شرب سالم و بهداشتى برخوردار مى شوند، بر مبناى این طرح  
مقرر گردید 300 کیلومتر شــبکه آب در 100 روز در سطح استان بازسازى 

و  اجرا گردد. 
حسن میرى  با اشاره به روستاهایى که با اجراى این طرح از آب شرب پایدار 
بهره مند مى شوند اعالم کرد: با اجراى این طرح 53 روستا در منطقه الى 
سیاه، 24  روستا در منطقه کوهستان – بهارســتان، پنج روستا در پاى کوه 

و  روستاى چوپانان از آب شرب پایدار سالم و بهداشتى برخوردار مى شوند.
وى طول شبکه توزیع آب شرب در روستاهاى نایین را 126 کیلومتر اعالم 
کرد و اظهار داشت: به منظورآبرسانى پایدار به روستاها در  طرح 300-100  
مقرر گردید 26 کیلومتر خط انتقال اجرا شــود کــه تاکنون 18 کیلومتر آن 

عملیاتى شده است.
مدیر آبفا نایین با بیان اینکه براى تامین آب شرب پایدار این روستاها احداث  
سه مخزن، سه باب ایستگاه پمپاژ و سه باب ایستگاه کلر زن در دستور کار قرار 
گرفت اظهار داشت: اکنون مخزن هزار و 500 مترمکعبى منطقه کوهستان 
-بهارستان به پیشرفت فیزیکى  85 درصدى رسیده و دو باب مخرن 500 

مترمکعبى الى سیاه تکمیل شده است.
وى ادامه داد: احداث دو باب ایستگاه پمپاژ و دو باب ایستگاه کلر زن منطقه 
الى سیاه پیشرفت 40 درصدى و نیز  احداث دو باب ایستگاه پمپاژ و دو باب 
ایستگاه کلر زن کوهســتان- بهارستان پیشــرفت 70 درصدى را حاصل 

نموده است.
میرى با اشاره به انشعابات آب واگذار شده به روستاییان در شهرستان نایین 
خاطرنشان ساخت: در حال حاضر  5300 انشعاب آب به مشترکین در روستاها 
واگذار شده است و پیش بینى مى گردد با اجراى طرح 100-300 این رقم به 

5700 انشعاب افزایش یابد.
مدیر آبفا نایین به منابع آبى در روستاها پرداخت و اظهار داشت: هم اکنون 29 
روستا درشهرستان نایین از طرح آبرسانى اصفهان بزرگ بهره مند هستند 
این درحالیست که با استفاده از منابع داخلى مانند دو رشته قنات، هفت رشته 

چشمه و 53 حلقه چاه آب شرب مورد نیاز روستاییان تامین مى شود.
وى میزان هدر رفت آب را در روستاها 33 درصد اعالم کرد و گفت: با یکپارچه 
سازى شــرکتهاى آبفا شهرى و روستایى با اســتفاده از دستگاه نشت یاب 
توانســتیم از هدر رفت 3/5 لیتر آب در ثانیه در روستاهاى نایین جلوگیرى 

نماییم.
مدیرآبفا نایین اعالم کرد: از ابتداى سال تا کنون با اصالح شبکه فرسوده، 
زون بندى شبکه آب و احداث حوضچه فشار شکن شاهد کاهش 20 درصدى 

حوادث  نسبت به مدت مشابه سال قبل در روستاهاى منطقه بوده ایم.    

نیروگاه حرارتى اصفهان با تولید بیش از دو میلیارد و 841 میلیون کیلووات برق در 
سال جارى 9درصد افزایش تولید داشته است.                                                                                                  
  به گزارش روابط عمومى شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، در 9ماهه امسال 
نیروگاه اصفهان نسبت به مدت مشابه ســال قبل 9 درصد افزایش تولید انرژى 
الکتریکى داشته است که دو میلیارد و 617 میلیون و 373هزار کیلووات ساعت 
انرژى الکتریکى خالص تولیدى را به شبکه سراسرى برق کشور انتقال داده است 
و در صورت تکمیل و بهره بردارى از طرح هاى در دست اقدام، از جمله راه اندازى 
تصفیه خانه فاضالب و همچنین احداث برج خنک کننده خشک، انرژى تولیدى 
سالیانه نیروگاه به دو برابر میزان فعلى خواهد رسید و تا 85 درصد در مصرف آب 

نیز صرفه جویى خواهد شد.
 بنابراین گزارش، نیروگاه اصفهان داراى 5 واحد بخارى مولد برق با ظرفیت هاى 

متنوع و مجموع توان نامى تولید 835 مگاوات برق در جنوب غربى شهر اصفهان  
و در حاشیه رودخانه زاینده رود واقع شده است. این نیروگاه جهت تامین آب مورد 
نیاز واحدهاى مولد برق بخارى باتوجه به غیردائم شــدن جریان آب در رودخانه 
زاینده رود با صرف بیش از 1000 میلیون ریال و با رعایت استانداردهاى زیست 
محیطى اقدام به ساخت تصفیه خانه فاضالب شهرى و تبدیل فاضالب خام به 
آب صنعتى نموده است که در صورت تکمیل 300 متر باقیمانده خط لوله انتقال 

فاضالب به نیروگاه، این طرح افتتاح خواهد شد.
 گفتنى است با افتتاح این طرحها ساالنه بیش از 5 میلیون مترمکعب در مصرف 
آب براى تولید برق، صرفه جوئى خواهد شد که این صرفه جوئى قابل توجه، منافع 
سایر بهره برداران از آب رودخانه از جمله کشاورزان اطراف نیروگاه را تامین و در 

پایدارى بیشتر شبکه برق نیز موثر خواهد کرد.

با اجراى طرح 100-300 در استان اصفهان؛ 

 83 روستاى نایین از آب شرب پایدار 
برخوردار مى شوند

افزایش 9 درصدى تولید برق در 
نیروگاه اصفهان طى 9 ماهه امسال


