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استرس
براى سیاتیک 

سم است

96 درصد گاوخونى همچنان خشک است
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کاهش قیمت مسکن
 در مقاصد مورد عالقه 

ایرانى ها

پروژه شکست خورده اى به 
نام« هتل  - نقاهتگاه کرونا»

احتمال افزایش
 10 درصدى قیمت مرغ
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قدیمى ترین 
بستنى فروش 

اصفهان درگذشت

دردهاى سیاتیک از جمله درد هایى هستند که 
به دلیل جابه جایى دیسک، تجمع رسوبات اطراف 

مهره ها، جابه جایى لگن، باردارى و به ویژه علل 
ارثى، به سراغ ما مى آیند. اما در این بین، استرس، 

اضطراب، شوك و عصبانیت از عواملى هستند که...

داســتان زندگى قدیمى ترین بســتنى فروش 
اصفهان، حاج على محمد خلیلى فر به سر رسید.

حاج على محمد خلیلى فر که بیش از 46 سال در 
محله رهنان بستنى فروشى داشت و سال 2019 
در جشنواره بستنى سوییس مقام نخست را کسب 
کرد روز 12 بهمن در سن 82 سالگى درگذشت. 
پیکر پدر بستنى ســنتى اصفهان روز گذشته در 

آرامستان رهنان تشییع و به خاك سپرده شد.
محله رهنان اصفهان به مهد بســتنى اصفهان 
شــهرت دارد، در ایــن محله صدهــا کارگاه و 
فروشگاه بزرگ و کوچک بستنى وجود دارد که از 

قدیمى ترین آنها مى توان...
4

مشکل بزرگ آتش نشانى در کف زاینده رودمشکل بزرگ آتش نشانى در کف زاینده رود
بستر رودخانه خشک اصفهان هر روز در حال آتش گرفتن استبستر رودخانه خشک اصفهان هر روز در حال آتش گرفتن است
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معاون اداره کل محیط زیست: 15سال اخیر حقابه هاى گاوخونى تأمین نشده و این تاالب روز به روز به سمت خشکى کامل پیش رفته است

الهام اخوان از شخصیت «گوهر» در 
سریال «با خانمان» مى گوید

ما که نامه اى ندیدیم
عضو هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن با بیان اینکه رحمان رضایى با 
برد مقابل نساجى به کارش در ذوب آهن ادامه مى دهد، گفت: میالد 
جهانى نمى تواند به استقالل برود. رســول کربکندى در گفتگویى 
درباره تغییر مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن گفت: این تصمیمى 
بود که کارخانه گرفته بود. محمدى از مدیرعاملى باشگاه 

برداشته و مجتبى فریدونى جایگزینش شد...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معمارى سنتى در 
اصفهان 

احیا مى شود

برنامه هاى شهردارى اصفهان در دهه فجر
3

محمدرضا خلعتبرى: محمدرضا خلعتبرى: 

هوادار! آقا محرم!هوادار! آقا محرم!
 ما را ببخشید ما را ببخشید

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 3059/ش مورخ 98/12/28 شوراى 

محترم اسالمى شــهر در نظر دارد عملیات اجرایى احداث پارك محله اى با اولویت 

نسیم 5 را با اعتبار اولیه 7/000/000/000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 

ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت 

ادارى روز شنبه مورخ 99/11/25 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد 

یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت چهارم)

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر                            

چاپ دوم

م.الف:1084563

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2414/ش مورخ 99/11/06 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 18 قطعه زمین مسکونى واقع 
در سطح شهر شاهین شهر را با قیمت کارشناسى از طریق آگهى مزایده به 

صورت نقد به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى 
در ساعات ادارى به واحد امالك شــهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود 
را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشــنبه مورخ 99/12/04 به دبیرخانه 
حراست تحویل نمایند. شــهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است.

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر                            

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى مناقصات و 
آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشرده) به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را صرفا از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز جمعه مورخ 1399/12/01 در ســامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف- 
ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان – جاده نایین- جیالن آباد- امور برق منطقه 8- طبقه دوم- دبیرخانه امور تحویل 

نمایند. 
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122951- 031 کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهى بیشتر در مورد 
الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 1- 34122940- 031 مهندسى و طرح ها تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021، دفتر ثبت نام: 88969737- 021 و 85193768- 021 
تماس حاصل فرمائید. 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
 استعالم گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى 

تماس حاصل فرمایید)
 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى خود 

محفوظ مى دارد.
 شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با 
واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به 

عهده مناقصه گران مى باشد.
 پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

 حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
 به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
همزمان با ارزیابى (فشرده)

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

توسعه و بهینه سازى شبکه هاى برق جهت نیرورسانى به متقاضیان بخش هاى جلگه و بن رودموضوع مناقصه:
شماره 
مناقصه 
(مرجع)

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستادیران)
تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و تحویل 

پاکات

بازگشائى 
اسناد ارزیابى 

کیفى
بازگشایى پاکات 

مبلغ تضمینالف ب ج

متعاقبًا اعالم 991410320990940180000021399/11/141399/11/191399/12/011399/12/02
525/000/000خواهد شد

چاپ اول

م.الف:1088204

شخصیت «گوهر» 
کاتالیزور است
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رئیس مجلس شوراى اســالمى گفت: امام خمینى (ره) 
با خدا باورى و مــردم محورى و اعتماد بر ســنت هاى 
الهى اســالم را احیا کرد. امام (ره) معتقد به مردم باورى 
بود و تالشش بر این بود که بارى از دوش مستضعفان و 

محرومان بردارد.
محمدباقر قالیباف صبح دوشنبه، 13 بهمن ماه به همراه 
جمعى از نمایندگان مجلس در حرم مطهر امام خمینى(ره) 
حضور یافت و با آرمان هاى بنیانگذار انقالب اسالمى و 

شهدا تجدید پیمان کرد.
قالیباف در این مراسم افزود: اگر امروزه دچار مشکالت 
و چالش هایى هســتیم و مردم این مهم را مشاهده و در 

زندگى شان کاستى ها و فشارها را تحمل مى کنند به این 
دلیل است که از مسیر امام خمینى (ره) فاصله گرفته ایم.

رئیس مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: امام خمینى(ره) 
اعتقاد به محرومین و مستضعفان داشت و تالش مى کرد 
بارى از دوش مســتضعفان، کارگــران ، مزدبگیران و 
محرومان بردارد؛ ایشان براى عدالت تالش مى کرد و به 

قشر محروم جامعه توجه داشت.
وى تصریح کرد: امروز بازگشت به راه و مکتب امام (ره) راه 
موفقیت است در واقع امروز انقالبى کسى است که دلباخته 
مردم باشد و در مسیر حل مشکالت گام بردارد. وى اضافه 
کرد: باید در مسیر پیشرفت و عدالت حرکت کنیم./4457

رئیس جمهورى گفت: امام(ره) به خوبى مى دانست که 
قدرت نرم بر قدرت ســخت پیروز خواهد شد به همین 

دلیل قدرت نرم را انتخاب کرد.
حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى روز دوشنبه 
در مراســم تجدیــد میثاق اعضــاى هیئــت دولت با 
آرمان هــاى بنیانگذار جمهورى اســالمى ایران گفت: 
امام(ره) در 12 بهمن 57 گفت نظامى از دیدگاه او مشروع 
اســت که آن نظام عقالنى، مورد رأى و نظر مردم و در 
چارچوب اساس و موازین اسالم باشد. راه و مسیر همان 
اســت، راهى که او براى ما انتخاب کرد دولتى که گفت 
تعیین مى کنم بخاطر اینکه مردم به مــن اعتماد دارند. 

روحانى خاطر نشــان کرد: این ســخن امام(ره) سخن 
مهمى در اجتهاد و فقه سیاســى شیعه بود.  او به والیت 
شــرعى خود اتکا نکرد بلکه با اتکا به نظر و رأى مردم 
دولت تعیین کرد پس مسیر را به خوبى براى ما مشخص 

کرد.
وى افــزود: آراء مردم پاى صندوق هــم به ثمره و هم 
به شجره اســت. هم به انتخاب فرد در آن انتخابات و 
هم رأى به نظام اســت. اینکه امام (ره) به ما فرمود آراء 
مردم در هر نســل و هر زمان، زمانى محقق مى شــود 
که ما یک انتخابات پرشــور رقابتى پیــش پاى مردم

 بگذاریم. 

بازگشت به راه و مکتب 
امام (ره)، راه موفقیت است 

امام (ره) مسیر را براى ما 
مشخص کرده است

انتقاد فرزاد حسنى 
فــرزاد حســنى در    خبرگزارى صبا |
متنى نسبت به رعایت نشــدن فاصله گذارى 
اجتماعى در ســینماى اهالى رســانه واکنش 
نشان داد و نوشت: «همکاران عزیزم! در تمام 
اون ســاعاتى که زل زدید به پــرده نقره اى، 
چشــم هاى کریم اکبــرى مبارکــه، پرویز 
پورحســینى، روح ا... رجایى، مهرداد میناوند و 
هزاران اسم آشنا و غریبه مقابل چشماتون باشه. 
یادتون باشــه حاصل رنج و رعایت و جان چه 
انسان هایى را به هدر دادید. باز هم در صفحات 
اجتماعى تون سنگ مردم رو به سینه بزنید، ما 

هم باور مى کنیم.»

پزشکانى فالوور دوست!
گزارشــى منتشر    روزنامه خراسان |
شده که نشان مى دهد این روزها حتى پزشکان 
هم به دنبال فالوور هستند. در این گزارش آمده 
به تازگى مشاهده شده اطالعات پزشکى فالن 
بیمار که چهره معروفى اســت، به جاى اینکه 
از ســوى خانواده بیمار یا روابط عمومى مرتبط 
رسانه اى شود، توسط پزشک مربوط آن هم در 
صفحه اینستاگرام وى رسانه اى مى شود. برخى 
کاربران به ماجراى بیمارى اســتاد شجریان و 

مهرداد میناوند اشاره کردند. 

ترکیه اى ایرانى
ســریال    روزنامه همشهرى  |
«قول شــرف» در ترکیه با پخــش آهنگى از 
محمد اصفهانى آغاز شــد. گویا نویسنده این 
سریال از طرفدارهاى صداى محمد اصفهانى 
اســت و به همین دلیل از صداى این خواننده 
ایرانى در فیلمنامه اش اســتفاده کرده اســت. 
این نخســتین حضور یک خواننــده ایرانى در 
ســریال هاى ترکیه اى اســت. مخاطب هاى 
این سریال آهنگ هاى «غوغاى ستارگان» و 

«امشب در سر شورى دارم» را مى شنوند.

گیالس یک میلیونى؟!
در  ویدیویــى    روزنامه خراسان | 
فضاى مجازى منتشر شــد که در آن ادعا شده 
گیالس گلخانه اى در میادین میوه فروشــى 
کیلویى 870 هزار تومان و در مغازه هاى باالى 
شــهر کیلویى یک میلیون تومــان به فروش 
مى رســد. کاربرى نوشــت: «واقعًا آدمى پیدا 
مى شه که یک میلیون تومان پول به یک کیلو 
گیالس بده که توى فصــل خودش حدود 35 

هزار تومنه.»

تغییر تاریخ کنکور 
  بهار | سخنگو و مدیرکل سازمان سنجش 
آموزش کشور از تغییر تاریخ برگزارى دو کنکور 
سراسرى و کارشناسى ارشد سال 1400 خبر داد. 
فاطمه زرین آمیزى ادامه داد: آزمون سراسرى 
سال 1400 طى چهار روز 9 لغایت 12 تیر 1400 
برگزار خواهد شد. همچنین آزمون کارشناسى 
ارشد ناپیوســته 5 لغایت 7 خرداد 1400 برگزار 

مى شود.

انتقاد جهرمى از تلویزیون 
  ایسنا | وزیــر ارتباطــات از تلویزیون 
در رابطه با نحوه برخورد با عادل فردوســى پور 
در ماجراى گزارش لیگ قهرمانان آســیا انتقاد 
کرد. محمدجواد آذرى جهرمى درشــبکه خبر 
گفت: مدتى قبل یک گزارش ورزشــى پخش 
شد، مردم دوســت داشــتند این گزارش را در 
شــبکه داخلى و با گزارش مجرى محبوبشان 
(فردوسى پور) بشــنوند، اما این اتفاق رخ نداد 
و ترافیک خارجــى را به خــود اختصاص داد. 
همیشــه با بســتن فضاى مجازى نمى توان 
به نتیجه دلخــواه رســید، گاهى چــاره کار 

آزاد کردن فضاست./4459

در شهر بچرخانیدشان
اســحاق جهانگیرى، معاون اول    برترین ها |
حسن روحانى ضمن دفاع از مصوبه ارز 4200 تومانى 
که این روز ها مورد انتقاد مخالفان دولت قرار دارد گفت: 
وارد کنندگانى را که خیانت کردند ُمهر بر پیشانیشان 
زده و در شــهر بچرخانید و بگوییــد در زمان جنگ 

اقتصادى او طرف دشمن را گرفت.

بازگشت خارجى ها 
به بازار خودرو

  روزنامه دنیاى اقتصاد | بــا روى کار 
آمدن «جو بایدن» بر مسند ریاست جمهورى ایاالت 
متحده، اینطور به نظر مى رسد که خودروسازان خارجى 
در حال بازگشت به بازار ایران هستند. حاال بعضى از 
اتومبیل ســازان خارجى که از قدیم با اتومبیل سازان 
داخلى شراکت داشته اند شرایط را براى ادامه  همکارى 
مناســب مى دانند و مذاکرات خود را با خودروسازان 
داخلى به صورت علنى و غیر علنى شــروع کرده اند. 
خودروسازان چینى پیشــگامان مذاکره هستند، ولى 

تولید کنندگان اروپایى هم مشتاق به مذاکره هستند. 

موسوى الرى تکذیب کرد
در پى انتشــار برخى اخبار تحت عنوان    ایرنا|
«انتصاب عبدالواحد موســوى الرى به عنوان رئیس 
ســتاد انتخابات اســحاق جهانگیــرى»، دفتر وزیر 
کشــور دولت اصالحات و نایب رئیس شوراى عالى 
سیاستگذارى جبهه اصالح طلبان با رد این خبر اعالم 
کرد: این خبرها از ناحیه همان کسانى مطرح مى شود 
که چندى پیش موضوع نامزدى موسوى الرى براى 

انتخابات 1400 را مطرح کردند.

وزارت انرژى 
تشکیل مى شود؟ 

  باشگاه خبرنگاران جوان | مدتى است 
که زمزمه هاى ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو به گوش 
مى رسد، این زمزمه ها از جایى قوت گرفت که وزیر نفت 
در مراسم افتتاحیه ششمین کنگره و نمایشگاه نفت و 
نیرو، از عملى بودن تشکیل وزارت انرژى سخن گفت. 
ادغام وزارتخانه هاى نفت و نیرو، بخشى از قانون برنامه 
سوم توسعه کشور بوده که تاکنون اجرایى نشده است.

دلیل بازداشت مدیر ارشد
دادستان شهرســتان جیرفت از بازداشت    ایلنا|
یکى از مدیران جهاد کشــاورزى جیرفــت به اتهام 
اختالس خبر داد. حسین سالمى با اشاره به تحقیقات 
انجام شــده از شــش نفر از مطلعان ماجــرا و انجام 
استعالمات الزم از حراست جهاد کشاورزى شهرستان 
جیرفت، اظهار کرد: در نهایت یکى از مدیران سازمان 

جهاد کشاورزى به دلیل تخلفات مالى بازداشت شد.

امضاء جواب امضاء
سخنگوى وزارت امور خارجه درباره    انتخاب |
بازگشــت آمریکا به برجام گفت:  بازگشت آمریکا به 
برجام به صورت اتومات نیست، با یک امضا خارج شدند 
و با یک امضا نمى توانند وارد شوند. سعید خطیب زاده 
گفت: همــه تحریم هایى که بعــد از روى کار آمدن 
«ترامپ» رخ داد باید به صورت مؤثر لغو شوند و ما باید 
آثار رفع تحریمى را در ایران ببینیم. یک امضاء روى 
کاغذ کفایت نمى کند و پاســخش امضاء روى کاغذ 

است. /4460

ثبت ازدواج 9000 کودك 
مرکز آمار ایران روز دوشنبه، 12 بهمن    انتخاب |
گزارشــى درباره «وضعیت اجتماعى وفرهنگى ایران 
تابستان 1399» منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در 
تابستان سال 99، در مجموع ازدواج 9 هزار و 58 دختر 
10 تا 14 ساله ثبت شده است. بر اساس گزارش مذکور، 
در همین مدت، 188 طالق مربوط به دختران 10 تا 14 

سال ثبت شده است.

خبرخوان

وزیر میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى به 
معاون میراث فرهنگى دستور داد هرچه سریع تر با کشور 
افغانستان هماهنگى هاى الزم را براى بازسازى مقبره 
ابوریحان بیرونى دانشــمند و ریاضیدان ایرانى در شهر 

غزنى این کشور انجام دهد.
على اصغر مونســان گفت: با توجه به اینکه این مقبره 
ویران شده و در وضعیت بدى قرار دارد با هماهنگى که 
معاونت میراث فرهنگى با کشور افغانستان انجام مى دهد 
در بخش بازســازى آرامگاه این دانشمند بزرگ ایرانى 

هرچه سریع تر اقدام خواهیم کرد.

او افزود: کشور ما دانش خوبى در زمینه مرمت و بازسازى 
بناها و اماکن تاریخى دارد و کارشناسان برجسته اى نیز 
در این حوزه فعالیت مى کنند. به این منظور در بازسازى 
اصولى مقبره ابوریحان بیرونى به کشور افغانستان کمک 
مى کنیم تا شاهد مقبره اى در خور شــأن این دانشمند 

برجسته ایرانى باشیم.
ابوریحان محمد بن احمد بیرونى، دانشمند و ریاضیدان 
قرن هاى چهــارم و پنجم هجرى ایرانى اســت که او 
را از بزرگ ترین دانشــمندان مســلمان و ایرانى تاریخ

 مى دانند.

بررســى ها بیانگر کاهش قیمت مسکن در کشورهاى 
مقصد ایرانیان از جمله ترکیه، ارمنستان و دبى طى دوره 

پاندمى کروناست.
ترکیه یکى از محبوب ترین کشورهاى خاورمیانه براى 
خرید ملک در میان ایرانیان به شمار مى آید، محبوبیت 
خانه هاى ترکیه در میان ایرانیان به قدرى است که طبق 
گفته قلى خسروى نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالك 
ایرانیان در سال گذشته تنها در شــهر ازمیر این کشور 

8000 خانه خریدارى کرده اند.
در میان دالیل محبوبیت خرید خانه در ترکیه مى توان 
به کاهش ارزش لیر در برابــر دالر آمریکا و همچنین 
برنامه ویزاى طالیى ترکیه اشاره کرد که نه تنها موجب 
اشتیاق اتباع ایرانى براى خرید خانه در این کشور شده 
بلکه طبــق آخرین برآوردهاى صــورت گرفته تنها در 
ماه جوالى سال 2019 نزدیک به 4190 خانه به اتباع 
خارجى فروخته شده است و اغلب خریداران خانه در این 
کشور آلمانى هستند و در این بین استانبول با سهم 1090 
واحدى محبوب ترین شهر در میان شهروندان خارجى 

شناخته شده است.
با وجود هجوم خریداران خارجى به بازار امالك ترکیه 
افزایش تقاضا نتوانســت از ریزش قیمت ها و رکود به 
وجود آمده تحت پاندمى کرونا در این کشور جلوگیرى 
کند به طورى که طبق آخرین برآوردها میانگین قیمت 
مسکن در ترکیه طى یکسال اخیر نزدیک به 3/8درصد 

کاهش یافته است.
ارمنستان یکى دیگر از مقاصد ایرانیان براى خرید ملک 
طى چند سال اخیر بوده اســت؛ اتباع خارجى مى توانند 
صاحب 100 در صدى ملک خود در این کشور باشند و از 
جمله دالیلى که خانه هاى این کشور بین اتباع خارجى 
بسیار محبوب شده است مى توان به قوانین مالیاتى این 
کشور اشاره کرد که بر حســب آن ارمنستان مالیاتى بر 

روى امالك و مستغالت خود وضع نکرده است.
بازار امالك و مستغالت ارمنستان طى سال هاى 2002 

تا 2008 رشد چشمگیرى داشــته است و طبق آخرین 
برآوردها میانگین قیمت ملک در این کشور رشد 570 
درصدى را در این سال ها تجربه کرده است اما با وقوع 
بحران جهانى میانگین قیمت ملک در این کشــور نیز 

روند ریزشى را در پیش گرفت.
طى ســال هاى 2017 تا 2019 روند قیمت ها در بازار 
مسکن این کشور دوباره صعودى شد و در سال 2017 
میانگین قیمت مسکن در این کشــور 18/8 و در سال 
2018 نزدیک به 15/7درصد رشــد کرد اما با پاندمى 
کرونا مسیر بازار مســکن ارمنستان تغییر کرد و به طور 

میانگین قیمت مسکن در ســال 2020 در این کشور با 
ریزش 6 درصدى مواجه شــد و بیشترین ریزش قیمت 
مسکن در ســال 2020 نیز مختص ماه هاى پایانى آن 
است و پیش بینى مى شود ریزش قیمت ها در ارمنستان 

در ماه هاى اولیه سال جارى نیز ادامه پیدا کند.
ســومین مقصد ایرانیان براى خرید خانه که طى سال 
2020 از ریزش قیمت ها در امان نمانده است نیز دبى 
است که میانگین قیمت مسکن در این امیرنشین در سال 
گذشته کاهش 2/1 درصدى را تجربه کرده است؛ گفتنى 
است که تنها در سه ماه ابتدایى ســال 2020 میانگین 

قیمت مسکن در دبى 3/5 درصد کاهش داشته است.
طبق آخرین برآوردها قبل از کشف واکسن کرونا پیش 
بینى ها حاکى از ریزش 5 درصدى قیمت مسکن طى 
سال 2021 در دبى بوده اســت اما در حال حاضر چشم 
انداز اقتصادى دبى با کشــف واکسن کرونا تغییر کرده 
اســت و کارشناســان بر این باورند که با بهبود شرایط 
اقتصادى به احتمال زیاد ریزش قیمت ها در این کشور 
در ســال 2021 با ســرعت کمترى ادامه پیدا کند و به 
احتمال زیاد میانگین قیمت مســکن در دبى در ســال 

2021 نزدیک به 2/1 درصد کاهش خواهد یافت. 

کاهش قیمت مسکن 
در مقاصد مورد عالقه ایرانى ها

همکارى با افغانستان 
براى بازسازى مقبره ابوریحان بیرونى

تحریم ها براى ما نعمت است

اصل ماجراى بنر هاى با پرچم فرانسه در مشهد 

اصولگرایان وارد بررسى  مصداق نشده اند «لیونل مسى» هر ثانیه چقدر پول مى گیرد؟

فرمانــده قرارگاه عمــار گفت: اگر تحریم ها درســت 
مدیریت شــود بهترین هدیه خدا براى ماست و امروز 
قدرت ما براى دشمن آشکار شده و در اوج قدرت هستیم 

و در برابر دشمن هم مقاومت راه پیروزى است.
به گــزارش «ایرنا»،  حجت االســالم مهــدى طائب 
در نشســت بصیرتى با بســیجیان در مشــهد افزود: 
رســیدن بنزیــن بــه ونزوئال نشــان داد ابــر قدرت 

هستیم.
وى ادامه داد: آمریکا نتوانست از نظر سیاسى به ونزوئال 
آســیب بزند چون این نظام مردم پایه اســت بنابر این 
خواســت از نظر اقتصادى به آنها ضربه بزند چون رگ 

خواب این حاکمیت در اقتصاد، بنزین است، مسیر ورود 
بنزین به این کشور را بســت و تهدید کرد هر کشورى 
اقدام به سوخت رسانى کند آن را خواهد زد اما در این راه 
هم شکست مطلق خورد و کشتى هاى ما به آنجا سوخت 

ارسال کردند.
فرمانده قرارگاه عمار گفت: در داستان قره باغ هم آمریکا 
دنبال جنگ نیابتى بــود اما با چند جملــه مقام معظم 

رهبرى موضوع آنجا حل شد و به هدف خود نرسید.
طائب افزود: قطار جمهورى اسالمى با سرعت به سمت 
هدف حرکت مى کند و مذاکره با دشــمن غلط است و 

نباید بر خطایى که نتیجه نداده است اصرار کرد.

نصب بنرهاى عجیب با پرچم فرانســه در مشــهد به 
مناسبت دهه فجر خبرساز شــده و شهردارى مشهد در 
توضیح این اتفاق اعالم کرد که اشتباه چاپى و فنى رخ 

داده است.
سرپرست اداره کل روابط عمومى شهردارى مشهد درباره 
نصب بنرهایى با رنگ هایى مغایر با پرچم ایران گفت: 
ایراد از بخش فنى چاپخانه بوده و بنرهاى نصب شــده 

جمع آورى شد.
سید مهدى حسینى تصریح کرد: این پرچم «فرانسه» 

نیست که در بنر مشاهده مى شود و بر اساس تصویرى که 
منتشر شده، معلوم است که عکس بنر مربوط به مراسم 

راهپیمایى 22 بهمن سال هاى گذشته در مشهد است.
وى با بیــان اینکه وظیفه چاپ و نظــارت بر چاپخانه با 
سازمان میادین شهردارى مشــهد است، افزود: ایراد در 
بحث فنى چاپخانه بوده و با ایجاد مشکل در ترکیب رنگ 
بنر چاپ شده توسط پیمانکار چاپخانه سازمان میادین، 
رنگ سبز به سمت رنگ آبى رفته که به محض اطالع 

جمع آورى شده است.

اصولگرایان براى تدارك حضور در انتخابات ریاســت 
جمهورى شوراى سیاستگذارى را با حضور طیف هاى 

مختلف سیاسى و اجتماعى شکل دادند.
حجت االسالم احمد ســالک، نماینده سابق اصفهان 
در مجلس درباره ســناریوى انتخاباتــى اصولگرایان 
براى رقابت سیاسى سال 1400 گفت: گمانه زنى هاى 
متعددى دربــاره «کاندیداتورى آقاى رئیســى و آقاى 
قالیباف»، «کاندیداتورى یکى از آنها» یا «هیچ کدام از 
آنها» مطرح است اما هنوز اصولگرایان درباره مصداق و 

تعداد آنها به جمع بندى نرسیده اند. فعًال مسئله اساسى 
وحدت بین نیروهاى ارزشــى و انقالبى اســت که این 

مشکل ان شاءا... حل خواهد شد.
عضو جامعه روحانیت مبــارز درباره اجماع اصولگرایان 
روى نام سیدابراهیم رئیسى اظهار کرد: اگر آقاى رئیسى 
بیاید حتمًا محور وحدت است و بسیارى دیگر نخواهند 
آمد. البته قوه قضاییه هم جایگاه مهمى است و باید دید 
آقاى رئیســى در فرصتى که وجود دارد چه تصمیمى 

مى گیرد.

با اعالم رقم هنگفت درآمد فوق ستاره آرژانتینى در بارسلونا، 
«لیونل مسى» به طور تقریبى هر ثانیه 4 یورو درآمد دارد.

روزنامه «ال موندو» چاپ مادرید در یک گزارش جنجالى 
و بلند از قرارداد چهار ســال اخیر مســى در بارسلونا پرده 
برداشت و عنوان کرد که این بازیکن بزرگ ترین قرارداد در 
تاریخ ورزش را ثبت کرده است. بر اساس اعالم این رسانه 
مادریدى بارسلونا در نوامبر ســال 2017 با مسى قرارداد 
امضا کرد و فوق ســتاره آرژانتینى طى چهار سال بیش از 

555 میلیون یورو از این باشگاه درآمد کسب کرده است.

این خبر جنجال فراوانى را به همراه داشت که با شکایت 
لیونل مسى هم همراه شده است.  در این باره رسانه ها به 
گمانه زنى درباره دستمزد سالیانه، ماهیانه، روزانه، ساعتى، 
دقیقه اى و ثانیه اى پرداخته  اند.در صورتى که این مبلغ به 
عنوان دستمزد مسى صحت داشــته باشد، مسى در سال 
139 میلیون یورو درآمد داشته اســت، 381 هزار یورو در 
روز دســتمزد دارد، 15 هزار و 875 یورو دستمزد در یک 
ساعت دارد، در یک دقیقه 265 یورو و در هر ثانیه 4 یورو 

دریافت مى کند.
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توسعه مدیریت سبز 
مدیر عامل شـرکت توزیع برق اصفهان گفت : شرکت 
توزیع برق شهرسـتان اصفهان طى یکسـال گذشته با 
حذف قبوض کاغذى و ایجاد نظام قبض سبز الکترونیک 
گام بسیار مهمى را در توسعه مدیریت سبز برداشته و در 
صرفه جویى ارزى نیـز اثر گذار بوده اسـت. پیرپیران به 
خدمات غیر حضورى اشاره کرد و گفت :از طرف دیگر با 
پیاده سازى سامانه «برق من» اندك مراجعات حضورى 
را نیز به خدمات از راه دور و الکترونیک تبدیل و در پیاده 
سـازى دولت الکترونیک الگوى مناسـبى بـراى دیگر 

سازمان ها بوده است. 

برگزارى مسابقات قرآن و اذان 
شـرکت پاالیش نفت اصفهان مرحله مقدماتى سومین 
دوره مسابقات قرآن و اذان شرکت هاى پاالیشى یادواره 
سردار شهید قاسم سلیمانى را در فرهنگسراى الغدیر واقع 
در شهرك شهید محمد منتظرى برگزار کرد. در این دوره 
از مسـابقات تعداد نفر95 نفر زن و 70 نفر مـرد در 6 رده 
سنى و در رشته هاى حفظ، قرائت، ترتیل و صحیح خوانى 
قرآن کریم و رشـته اذان به صورت شفاهى شرکت و در 

نهایت برگزیدگان معرفى شدند. 

گرامیداشت دهه فجر
 در ذوب آهن 

مراسم بزرگداشت فرارسیدن دهه مبارك فجر پیروزى 
انقالب اسالمى همزمان با لحظه تاریخى ورود حضرت 
امام خمینـى (ره) به کشـور ، همـراه با غبار روبـى مزار 
شـهداى گمنام ذوب آهـن اصفهان با حضـور جمعى از 
مسـئولین شـرکت ذوب آهن در این محل برگزار شـد. 
همچنین تعدادى ازکارکنان شـرکت با لباس فرم ذوب 
آهن اصفهـان در جشـن پیـروزى انقالب اسـالمى در 
شهرسـتان لنجان که در مزار شـهداى زرین شـهر و با 
حضور مسـئولین این شهرستان برگزار شـد نیز حضور 

یافتند.

اصالح لوله خروجى 
به گزارش روابط عمومى آبفا خـور و بیابانک، لوله 150 
میلى متر فلزى خروجى از مخزن 300 مترمکعبى شهر 
فرخى به علت پوسـیدگى و جهت جلوگیـرى از حوادث 

احتمالى اصالح شد./4455

شستشوى مخزن آب
به گزارش روابط عمومى آبفاجلگه، مخزن زمینى 600 
شـهر هرند به منظور حفظ بهداشـت آب منطقه به طور 
کامل شست و شو شد. الزم به توضیح است که مخازن 
در حال بهره بردارى و درمدار این امور بصورت دوره اى و 

ساالنه شست و شو مى شود./4456

توسعه فیبر نورى در کاشان
شـبکه فیبر نورى  خانگى  (FTTH) در شـهرك امام 
على (ع) کاشان به بهره بردارى رسید. به گزارش روابط 
عمومى مخابـرات منطقـه اصفهـان، این طـرح که در 
راسـتاى ارائه خدمات مخابراتى و ارتباطـى  مطلوب به 
شهروندان  کاشانى و بمنظور بهره مندى آنان از خدمات 
دولت الکترونیک در شـرایط کرونایى،بـه بهره بردارى 
رسیده با اعتبارى بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون ریال 
اجرا شده و  زیرسـاخت هاى مورد نیاز براى تحقق شهر 

هوشمند را فراهم آورده است.

644 طرح بهزیستى افتتاح شد
644 طرح بهزیستى اسـتان اصفهان ، همزمان با اولین 
روز از دهه مبارك فجر در شهرستان هاى اردستان، خورو 
بیابانک، اصفهـان، برخوار و بویین میاندشـت؛ بصورت 
وبینار بهره بردارى شـد. از این تعداد 582 طرح اشـتغال 
با اعتبارى بالغ بـر 822 میلیارد و 320 میلیـون ریال در 
بخش دولتى و خصوصى، مورد بهره بردارى قرار گرفت. 
همچنیـن در ایـن روز، 51 طـرح مسـکن مددجویى با 
اعتبارى بالغ بر 66 میلیارد و 925 میلیون ریال در بخش 

دولتى و خصوصى افتتاح شد.

خبر

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان از آغاز بهره بردارى 13 
طرح مرتبط با عشایر با صرف 170 میلیارد ریال همزمان با 

دهه مبارك فجر در این خطه خبر داد.
مختار اسفندیارى بهسازى و احداث جاده هاى عشایرى، حفر 
چاه آب کشاورزى و آشامیدنى، احداث سد و ساخت مجتمع 
آبرسانى را از جمله طرح هاى دهه فجر امسال در این استان 
برشمرد و افزود: این طرح ها در شهرستان هاى فریدونشهر، 
چادگان، سمیرم، شهرضا، دهاقان و منطقه جرقویه در شرق 

اصفهان اجرا شده است.
وى با اشاره به ترمیم و ساخت جاده ها براى آسان سازى عبور 
و مرور عشایر ادامه داد: بهسازى 700 کیلومتر جاده   و ایجاد 

15 کیلومتر راه جدید در زمره طرح هاى دهه فجر امســال 
است. مدیرکل امور عشایر استان اصفهان اضافه کرد: حفر و 
بهره بردارى از سه حلقه چاه آب کشاورزى و آب آشامیدنى از 

دیگر طرح هاى دهه فجر امسال امور عشایر است.
اســفندیارى خاطرنشــان کرد: همچنین بهره بردارى سد 
خاکى" گاوُخفت" در شهرستان فریدونشهر واقع در غرب 
استان با ظرفیت 1.4 میلیون متر مکعب با هدف تامین آب 
کشاورزى  در شمار  دیگر طرح هاى دهه فجر استان اصفهان 
قرار دارد. به گفته مدیرکل امور عشایر اصفهان، احداث پنج 
مجتمع آبرســانى آشــامیدنى بخش دیگرى از پروژه ها را 

تشکیل مى دهد.

پارك سوار عاشــق آباد به مســاحت 17 هزار و 500 
مترمربع با مبلغ اجرایــى 58 میلیارد ریال و مبلغ تملک 

450 میلیارد ریال با حضور شهردار اصفهان افتتاح شد.
شــهردار اصفهان اظهار کرد: این پایانه در ابتداى خط 
مترو (ایســتگاه قدس) قرار دارد که در پایان خط یک 
مترو (ایستگاه صفه) نیز پارك سوار دیگرى با نام صفه 

احداث شده است. 
قدرت اله نوروزى با بیان اینکه پارك ســوار عاشــق 
آباد سال گذشته کلنگ زنى شــد، افزود: کلنگ پارك 
سوار صفه نیز ســال 98  به زمین زده شــد و امروز هر 
دوى این پایانــه ها فضایى را براى شــهروندان ایجاد 

کرده تا هر فردى که قصد دارد ماشــین خود را در این 
پایانه هــا پارك کند ایــن کار را انجام و با اســتفاده از 
متــرو در آن ســوى شــهر کارهــاى خــود را انجام

 دهد.
وى اضافــه کرد: مــا در اصفهــان مــى خواهیم همه 
دروازه هاى ورودى شــهر اینگونه شــود براى این که 
ترددها در شهر کمتر شده و استفاده بهینه از مترو صورت 
بگیرد. در پارك ســوار عاشــق آباد هم افراد مى توانند 
خودروى خود را در این محل پارك و سپس از مترو استفاده 
کنند، عالوه بر این پارك ســوار عاشق آباد محل تبادل 

خط هاى اتوبوس است./4454

پارك سوار عاشق آباد
 افتتاح شد

13 طرح عشایرى در اصفهان 
به بهره بردارى رسید

معاونت مدیرکل در امور مراکز سازمان آموزش فنى 
و حرفه اى اصفهان گفــت: اداره کل آموزش فنى و 
حرفه اى استان اصفهان از ســوى سازمان آموزش 
فنى و حرفه اى کشور متولى احیاى معمارى سنتى در 

استان اصفهان شده است.
محمدرضا مصلحى با بیان اینکــه فنى و حرفه اى 
متولى آموزش هاى مهارتى است، اظهار داشت: فنى 
و حرفه اى براى اشــتغال آموزش مى دهد تا امنیت 
شغلى براى نیروى کار متخصص ایجاد شود و نیروى 
کار متخصص با امنیت جانى و شغلى بتواند در محل 

کار حاضر شــود و عالوه بر اینکه خدمات مى دهد، 
خدمات هم بگیرد.

وى با بیان اینکه فنى و حرفــه اى در بخش صنایع 
ساختمان در 16 رشته آموزشى آزمون برگزار مى کند، 
افزود: در بخش صنایع ساختمان از سال 91 تا 9 ماهه 
ســال جارى 197 هزار و 110 نفر در آزمون صنعت 
ساختمان براى اخذ پروانه مهارت شرکت کردند که 
از این تعداد 61 هزار 678 نفر در سطح استان اصفهان 
قبول شده اند و تعداد گواهى نامه هایى که از سال 88 

تاکنون صادر شده 131 هزار و 752 مورد بوده است.

معمارى سنتى در اصفهان احیا مى شود

دبیر اجرایى ستاد ویژه برنامه هاى دهه فجر شهردارى 
اصفهان از اجراى 134 برنامه به مناسبت دهه مبارك 

فجر در مناطق 15 گانه این کالنشهر خبر داد.
امیرحسین ستوده فر اظهارداشــت: این برنامه ها در 
موضوعات فرهنگ شــهروندى، امــور اجتماعى، 
فرهنگى و هنرى، ورزشى و تفریحى تا روز آخر دهه 
فجر در محالت و خیابان هاى شهر ادامه خواهد یافت.

وى ادامه داد: فراخوان فعالیت هاى فرهنگى، مسابقه 
کتابخوانى، رونمایى، فضاســازى شهرى، تبلیغات، 
کارگاه، نمایش، کنســرت، طراحى پوســتر، ساخت 
فیلم و کلیپ، رقابت ورزشى، جشنواره و فعالیت هاى 

مجازى قالب این برنامه ها را تشکیل مى دهد.
دبیر اجرایى ستاد ویژه برنامه هاى دهه فجر شهردارى 
اصفهان تصریح کرد: رونمایى از سامانه کتابخانه هاى 
شــهردارى با هدف نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و 
رونمایى از اطلس آمایش مشارکت اجتماعى از جمله 
طرح هایى خواهد بود که از منظر اجتماعى و فرهنگى 

نقش موثرى خواهد داشت.
ستوده فر خاطرنشــان کرد: امسال بیش از 20 رقابت 
ورزشــى در ســطح اصفهان با هدف ارتقاى شور و 
نشاط اجتماعى در رشته هاى مختلف در نظر گرفته 

شده است.

برنامه هاى شهردارى اصفهان در دهه فجر 

کمیسیون توســعه و بهبود محیط کســب و کار اتاق 
بازرگانى اصفهان اقدام به برگزارى نشست هم اندیشى 
درخصوص جانمایى شهرك سبز، فناورى و انرژى هاى 

تجدیدپذیرنمود. 
در این نشســت غالمرضا اخوان فرید، ایجاد شهرك 
صنعتى براى شــرکت هاى بدون آالیندگى و داراى 

فناورى باال در اصفهان را ضرورى دانست. 
وى گفت: در حالیکه در اســتان ما شهرکى متناسب با 
فعالیت هاى حوزه سالمت و صنایع پاك وجود ندارد، 

دو شــهرك در تهران در این زمینه فعال شده و مجوز 
ایجاد پنج شــهرك دیگر نیز از ســوى وزارت صنایع 

صادر شده است. 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان ضمن بیان 
نظر مثبت استاندار اصفهان در این مقوله، از آمادگى اتاق 
اصفهان براى سرمایه گذارى درزمینه فراهم ساختن 
زیرساخت هاى الزم در این خصوص خبر داد و تصریح 
کرد: این شــهرك مى تواند به عنوان شهرك صنعتى 

بخش خصوصى یا با همکارى دولت ایجاد شود.

لزوم ایجاد شهرك صنعتى
 براى شرکت هاى بدون آالیندگى 

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان با اشاره به وقوع روزانه حداقل یک حریق در بستر 
خشــک رودخانه زاینده رود، گفت: خاموش کردن این 
حریق ها انرژى و زمان زیادى از ماموران آتش نشــانى 
مى گیرد و خسارات زیادى براى شــهر و شهروندان به 

دنبال دارد.
فرهاد کاوه آهنگران در گفت و گو با «ایســنا»، با اشاره 
به وقوع حریق در بســتر رودخانه زاینده رود، اظهار کرد: 
متاسفانه حداقل روزى یک حریق در بستر خشک رودخانه 
زاینده رود اتفاق مى افتد که در روزهاى تعطیل وقوع این 
حریق ها بیشتر مى شود. وى گفت: اگر حریق متمرکز باشد 
اطفاء آن تا حدودى آسان تر است، ولى حریق هاى بستر 

رودخانه پراکندگى زیادى دارد.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه شــهردارى اصفهان مرتب بستر 
رودخانه زاینده رود را پاکسازى و گیاهان و نیزارهاى خشک 

را جمع آورى مى کند، افزود: با این وجود طول رودخانه زیاد 
است و برخى گیاهان رویش مجدد دارند، به همین خاطر 
شاهد وقوع حریق در نقاط محتلف بستر رودخانه و فضاى 

اطراف آن هستیم که مشکل بزرگى براى ما شده است.
کاوه آهنگران تصریح کرد: در بسیارى از موارد شهروندان 
ناخواســته باعث وقوع آتش ســوزى در ایــن محدوده 
مى شوند، به عنوان مثال زغال روشــن یا نیمه روشن و 
ته سیگار خود را رها مى کنند و گاهى وزش باد نیز باعث 

انتقال حریق و سرایت آن به فضاهاى اطراف مى شود.
وى از شهروندان خواست از روشن کردن آتش در معابر 
عمومى، پارك ها، فضاى ســبز و حریم و بستر رودخانه 
زاینده رود خوددارى کنند و گفت: متاســفانه در روزهاى 
سرد برخى شهروندان اقدام به روشن کردن آتش مى کنند 
و سپس بدون خاموش کردن کامل، آن را رها مى کنند که 

خسارت زیادى به دنبال دارد.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 

اصفهان وقوع این حریق ها را باعث تشدید آلودگى هواى 
شهر در این روزها برشمرد و با تصریح براینکه حریق هاى 
مختلف براى سازمان آتش نشانى تفاوتى ندارد و با سرعت 
عمل و دقت اقدام به اطفاء همه حریق ها مى کند، یادآور 
شد: سازمان آتش نشانى اصفهان امکان سرویس دهى 
همزمان به حریق ها را دارد ولى ایــن کار زمان و انرژى 
زیادى مى گیرد، از سوى دیگر باید تمرکز بر حریق مهم تر 
و ایمنى شهر داشته باشیم، ضمن اینکه ممکن است همان 
لحظه نیاز به امدادرسانى به حریق گسترده ترى در شهر 
وجود داشته باشــد درحالى که ما مشغول خاموش کردن 

حریق بستر رودخانه هستیم.
وى همچنین به مشکل کمبود آب اشاره و تصریح کرد: 
سازمان آتش نشــانى اصفهان در قطره قطره آب صرفه 
جویى مى کند تا با کمترین آب آتش را خاموش کند، اما 
براى خاموش کردن این حریق ها که در اثر سهل انگارى 

اتفاق مى افتد ناچار باید از منابع آبى استفاده کرد.

بستر رودخانه خشک اصفهان هر روز در حال آتش گرفتن است

مشکل بزرگ آتش نشانى
 در کف زاینده رود

معاون نظارت پایش اداره کل محیط زیســت اســتان 
اصفهان با بیان اینکه وضعیت تاالب گاوخونى بحرانى 
است، با این وجود باید در جهت احیاى تاالب گام برداریم 
گفت: وســعت کلى تاالب گاوخونى 47 هــزار هکتار 
است که طى 15 ســال اخیر حقابه هاى آن تامین نشده 
و روز به روز به سمت خشــکى کامل پیش رفته است، 
همچنین خشکسالى و اقلیم خشــک نیز موجب شده تا 

حال گاوخونى روز به روز بدتر شود.
حســین اکبرى بــا بیــان اینکه 
متاســفانه امروز حدود 96 درصد 
سطح تاالب گاوخونى خشک است 
و آبى در آن وجود ندارد، افزود: البته 
بخشى از الیه هاى زیرین تاالب 
به خصوص نیمه شمالى آن هنوز 
اندکى رطوبــت دارد که موجب به 
تعویق افتادن خطر خیزش گرد و 

غبار شده است.
وى با بیان اینکه متاسفانه در سال 
1399 حقابه زیست محیطى تاالب 

از سد رودشتین به سمت گاوخونى رها سازى نشد، گفت: 
براساس مطالعات دانشگاه صنعتى، حقابه ساالنه تاالب 
گاوخونى 176 میلیون مترمکعب و حقابه رودخانه زاینده 
رود براى حفظ کارکردهاى اکولوژیک و جریان حداقلى 
آب در رودخانه 137 میلیون مترمکعب است و در مجموع 
ساالنه حقابه رودخانه زاینده رود 313 میلیون مترمکعب 

است.
معاون نظارت پایش اداره کل محیط زیســت اســتان 
اصفهان با بیــان اینکه ســد رودشــتین در فاصله 85 
کیلومترى تا گاوخونى قرار دارد، گفت: این ســد آخرین 
بندى است که هدایت توزیع منابع آبى اراضى کشاورزى 
را برعهده دارد و اگرچه در تابستان حجم قابل توجهى آب 

براى کشاروزى رهاسازى شد، اما آبى به تاالب نرسید.
اکبرى کفت: اگر بخش هایى از تاالب امروز رطوبتى دارد 
به این دلیل است که طى سه سال اخیر اداره کل محیط 
زیســت، پروژه الیروبى را در حد فاصل ســد رودشتین 
به سمت ورزنه انجام داده اســت. این الیروبى طبیعى 
موجب جلوگیرى از برداشــت هاى غیرمجاز مى شــود 
و از سوى دیگر موجب روان ســازى جریان پساب ها و 

زهاب ها به ســمت گاوخونى مى شود تا حداقل رطوبت 
تاالب حفظ شود.

معاون نظارت پایش اداره کل محیط زیست استان اصفهان 
با اشاره به اینکه به صورت تقریبى میزان پساب هاى وارده 
به گاوخونى بین 250 تا 700 لیتر بر ثانیه است، افزود: طى 
10 ماه گذشته به صورت میانگین حدود 350 تا 400 لیتر 
بر ثانیه زهاب کشاورزى و پســاب فاضالب وارد تاالب 
شده است، البته ما آن را به عنوان حقابه تاالب در نظر نمى 
گیریم، چراکه این پساب ها مواردى از آالیندگى دارند، با 
این وجود برخى فواید و کارکردهاى تاالب را دارند و موجب 
حفظ حالت تاالبى برخى بخش هاى گاوخونى مى شود تا 

از خیزش گرد و غبار جلوگیرى شود.

96 درصد گاوخونى همچنان خشک است

معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان با اشــاره به افزایش ناگهانــى قیمت مرغ در 
اصفهان اظهار داشت: در این زمینه کمبود نهاده و حتى 
جوجه ریزى نداشتیم، اما به دلیل باال رفتن تقاضا افزایش 
قیمت مرغ آن هــم به صوت اختیارى از ســوى تولید 

کنندگان و فروشندگان صورت گرفت.
حسین ایراندوست با بیان اینکه در عرضه گوشت مرغ 
به قیمت مصوب در فروشگاه هاى بزرگ مشکلى وجود 
ندارد، ابراز داشت: عمده مشــکل ما در خصوص خرده 

فروشى ها است.

معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان تاکید کرد: ضرورى است دستگاه هاى نظارتى 
دقت بیشترى بر توزیع و فروش مرغ در خرده فروشى ها 

داشته باشند.
وى با بیان اینکه جلسه تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ در 
اصفهان برگزار شد، افزود: قیمت مصوب مرغ در اصفهان 
21 هزار و 500 تومان است اما با توجه به اجازه صادر شده 
از سوى ستاد تنظیم بازار کشور افزایش 10 درصدى این 
محصول در استان اصفهان صادر شده که البته باید این 

امر به تأیید ستاد تنظیم بازار استان نیز برسد.

احتمال افزایش 10 درصدى قیمت مرغ

سقف شــناور مخزن نیم میلیون بشکه اى نفت خام 
مرکز انتقال نفت شهید آل خمیس امیدیه زنگ زدایى 

و رنگ آمیزى شد.
رئیس واحد حفاظت از خوردگى شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان گفت: در ادامه 
تعمیرات اساســى مخزن T2 این مرکز انتقال نفت، 
عملیات زنگ زدایى و رنگ آمیزى ســقف شناور به 

وسعت 4470 مترمربع آماده سازى و در نهایت با رنگ 
پرایمر رنگ آمیزى شد.

رحمت ا... مصبــاح افزود: در هــر مرحله ضخامت 
الیه هاى رنگ خشــک اندازه گیرى شده و با کنترل 
ضخامت الیه ها، سیستم رنگ سقف شناور تکمیل 
مى شود. وى گفت: پس از رنگ آمیزى سقف شناور 

مخزن، کف مخزن رنگ آمیزى مى شود.

زنگ زدایى سقف شناور مخزن مرکز انتقال نفت 

داستان زندگى قدیمى ترین بستنى فروش اصفهان، 
حاج على محمد خلیلى فر به سر رسید.

حاج على محمد خلیلى فر که بیش از 46 ســال در 
محله رهنان بستنى فروشى داشت و سال 2019 در 
جشنواره بستنى سوئیس مقام نخست را کسب کرد 
روز 12 بهمن در ســن 82 سالگى درگذشت. پیکر 
پدر بستنى سنتى اصفهان روز گذشته در آرامستان 

رهنان تشییع و به خاك سپرده شد.
محله رهنــان اصفهان به مهد بســتنى اصفهان 
شهرت دارد، در این محله صدها کارگاه و فروشگاه 
بزرگ و کوچک بستنى وجود دارد که از قدیمى ترین 
آنها مى توان به بستنى فروشى حاج على محمد به 

عنوان برند جهانى اشاره کرد.
«حمید اشــرفى» مدیــر منطقه 11 شــهردارى 
اصفهان در این باره گفت: براى تقویت فعالیت هاى 
گردشگرى رهنان اقداماتى همچون احیاى حمام 
تاریخى رهنان در دستور کار قرار گرفته و در حال 
اجراى باغ بستنى هستیم تا به ارتقاى گردشگرى 

رهنان کمک کنیم.
وى تصریح کــرد: با توجه به اینکــه محله رهنان 
اصفهان به مهد بستنى سنتى اصفهان معروف است، 
در صدد هستیم بســتنى رهنان را به عنوان میراث 

ناملموس در میراث فرهنگى استان ثبت کنیم.

قدیمى ترین بستنى فروش 
اصفهان درگذشت

محسن ضیائى،مدیر کل غله و خدمات بازرگانى استان 
اصفهان گفت:ظرفیت ذخیره سازى گندم در سیلو هاى 
بخش خصوصى و دولتى استان اصفهان، 600 هزار تن 

در سال است. محسن ضیائى گفت: 350 هزار تن از 600 
هزار تن در سه سیلوى بخش دولتى و 250 هزار تن هم 
در 20 سیلو و انبارکارخانه هاى آردسازى بخش خصوصى 

استان ذخیره سازى مى شود.
محسن ضیائى، میزان ذخیره ســازى گندم این استان 
را مطلوب ارزیابى و اضافه کــرد: تأمین گندم مورد نیاز 

کارخانه هاى آرد سازى در این استان هم فراهم است.
او سیلوى شهید موسوى شهر جدید بهارستان اصفهان 
را بزرگترین ســیلوى بتنى و روباز فالت مرکزى ایران 
معرفى کرد و گفت: این سیلو در مجموع از ظرفیت 300 

هزار تن ذخیره سازى گندم برخوردار است.

ظرفیت ذخیره گندم در سیلو هاى اصفهان
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الهام اخوان از شخصیت «گوهر» در سریال «با خانمان» مى گویدشخصیت «گوهر» کاتالیزور است

نمان» به کارگردانــى برزو نیک  نژاد و 
این شــب ها مجموعه تلویزیونى «باخا

ل شبانگاهى شبکه 3 سیما روى آنتن 
تهیه کنندگى زینب تقوایى به عنوان سریا

ر جوانى از طبقه پایین جامعه 
است. الهام اخوان، ایفاگر نقش گوهر وارسته، دخت

ارد. با این حال او در زندگى کارى خود یک دانشجوى 
است که خانواده آشفته اى د

نخبه و پژوهشگرى موفق است؛ حسن پورشیرازى و شهره لرستانى هم نقش پدر 

 و در سى وهشتمین جشنواره 
ى مى کنند. اخوان سال گذشته

و مادر گوهر را باز

فیلم فجر با ایفاى نقش در فیلم «دوزیست» ساخته برزو نیک نژاد اولین حضور 

جربه کرد. روزنامه جام جم گفت وگویى با این بازیگر 
در یک اثر ســینمایى را ت

جوان داشته است که بخش هایى از آن را مى خوانید.

وژه باخانمان پیوستید؟
چگونه به پر

من از قبل در فیلم دوزیســت با آقاى نیک نژاد همکارى داشــتم و از آنجا که 

کارگردانان در مقوله بازیگرى همیشه سراغ افرادى مى روند که در پروژه هاى 

دان داده اند به من پیشنهاد بازى در این سریال را دادند 
قبلى به آنها به نوعى می

میشه در نوع خود جزو بهترین ها 
و از طرفى چون کمدى هاى آقاى نیک نژاد ه

ل کردم و به این پروژه پیوستم.
بوده اند از این پیشنهاد استقبا

چه مسائلى شما را به پذیرفتن نقش گوهر ترغیب کرد؟

شخصیت گوهر کاتالیزور است؛ همیشــه آرامش را برقرار مى کند، دوست دارد 

ت مى دهد و از این نظر این نقش براى 
کالم را درست بگوید، به اهدافش اهمی

من شخصیتى قوى داشت که سبب شد این نقش را بپذیرم.

چقدر شخصیت گوهر به شخصیت خودتان نزدیک است؟

یلى زیاد؛ گوهر در این سریال یک دختر سالمت و قوى و جزو نقش هایى است 
خ

دارد آن را امتحان کند و همان طور که گفتم کاتالیزور 
که هر بازیگرى دوســت 

بودن شخصیت گوهر بسیار به شخصیت من نزدیک بود. من یک دختر مستقل 

هستم اما اقتدار شخصیت گوهر به میزان زیادى شبیه من بود.

باخانمان یک سریال پربازیگر است؛ تجربه کار با آنان 
چطور بوده است؟

ه دلیل کار در پروژه دوزیســت 
من تجربه بازى در کنار کارهاى پر بازیگر را ب

داشته ام اما فضاى رئال کار در باخانمان ســبب دوستى بین اعضاى گروه شد. 

یشه تذکر مى دادند با هم مثل یک خانواده واقعى رفتار 
البته آقاى نیک نژاد هم هم

کنیم تا براى مخاطب هم داستان ملموس تر باشد؛ بنابراین این فضا را ما در کار 

ه کار در این سریال هیچ گاه حس نکردم جلوى آقاى 
گذاشتیم. من در طول 5ما

ى پدر خودم مى دانستم. ایشان 
حسن پورشیرازى بازى مى کنم و ایشان را به نوع

ه لرستانى هم به همین شکل 
هم همیشه من را دخترم صدا مى زدند. با خانم شهر

تیم و البته همچنان هم داریم.
رفاقت داش

شخصیت مریم در فیلم سینمایى دوزیست با شخصیت 

گوهر چه تفاوت هایى داشت؟

کدیگر مجزا بودند. در کار کمدى به دلیل این که 
بتدا باید بگویم این دو کار از ی

ا

ى کنیم مجبور هستیم کاراکتر ها را تئاترى تر بازى کنیم و 
باید شخصیت پرداز

ى شکل گرفته بود خیلى سعى 
در دوزیست به دلیل این که یک ملودرام اجتماع

زیرپوستى باشند. در کل نکته اى در شخصیت گوهر و 
مى شد بازى ها آرام تر و 

ز خانه بیرون زده بودند؛ نکته اى که در 
ت بود و هر دو هدفمند بودند و ا

مریم ثاب

این زنان بسیار دوست دارم این که هر دوى آنها دنبال هدف بودند هم مریم و 

هم گوهر همیشه این نکته چالش من بوده که از زنان صرفا به 
دلیل لطافت در قصه ها استفاده 

نشود بلکه هدفمند 

وارد قصه شــوند. اما از لحاظ تفاوت مریم دخترى آرام، صبور و سربه زیر بود و 

گوهر دخترى جسور است که به نظرم شرق و غرب بودند و همان طور که گفتم 

هر دو هدفى مشترك داشتند و آن رهایى بود.

ران کرونا چطور بوده است؟
سختى کار در دو

وژه جدا شــدم و خدا را شکر 
متاســفانه من به کرونا مبتال و 25روز از پر

هیچ کدام از بچه ها مبتال نشــدند. البته اســترس خیلى زیادى داشتم 

 منفى شــد، چون در بســیارى از 
تا زمانى که بچه ها آزمایش دادند و

هایى که داریم نمى توانیم ماسک داشته باشیم 
پالن ها به دلیل گریم 

و بازیگران ســن باال در کار حضور دارند و اســترس و اضطراب 

ها را هم داریم. با این که مواد ضدعفونى کننده جزء 
ســالمت آن

جدایى ناپذیرمان سر صحنه فیلمبردارى است اما باز هم من 

ن کار در شرایط کرونا تجربه 
به کرونا مبتال شدم. به عقیده م

رگى بود که به نوعى منجر به تصفیه روح ما شد.
بز

در حال حاضر قصد بــازى در فیلم و 

سریال دیگرى را دارید یا خیر؟

بله، پیشنهاد هایى داشته ام اما کمى صبر کردم تا انتهاى 

م بازخوردهــا را ببینم و بعد 
پخش باخانمان باز ه

بتوانم تصمیم بگیرم. /4451

نگنگ

هر» کاتالیزور است
ت «گوهر» در سریال «با خانمان» مىگوید

مستقل  یک دختر
د.

ربه کار با آنان

دوزیســت  پروژه
اعضاىگروه شد. 
خانواده واقعىرفتار
ن فضا را ما در کار
کردم جلوى آقاى
مى دانستم. ایشان
همبه همین شکل

شخصیت  تبا

ىبهدلیل اینکه
بازى کنیم و ى تر
ته بود خیلى سعى
شخصیت گوهر و
در ند؛ نکته اىکه
به بودند هم مریم و

سربه زیر بود و  وارد قصه شــوند. اما از لحاظ تفاوت مریم دخترى آرام، صبور و

گوهر دخترى جسور است که به نظرم شرق و غرب بودند و همان طور که گفتم

دو هدفى مشترك داشتند و آن رهایى بود. هر

بوده است؟ ران کرونا چطور
سختىکار در دو

روژه جدا شــدم و خدا را شکر
25روز از پ 5متاســفانه من به کرونا مبتال و

مبتال نشــدند. البته اســترس خیلى زیادى داشتم هیچ کدام از بچه ها

زاز در بســیارى  منفى شــد، چون
تا زمانى که بچه ها آزمایش دادند و

هایى که داریم نمى توانیم ماسک داشته باشیمم
پالن ها به دلیل گریم 

و بازیگران ســن باال در کار حضور دارند و اســترسو اضطراب

ها را هم داریم. با این که مواد ضدعفونى کننده جزء
ســالمت آن

من هم جدایى ناپذیرمان سر صحنه فیلمبردارى است اما باز

در شرایطکرونا تجربه  ن کار
به کرونا مبتالشدم. به عقیده م

ما شد. بود که به نوعىمنجر به تصفیه روح رگى
بز

قصد بــازى در فیلم و حال حاضر در

سریال دیگرى را دارید یا خیر؟

اما کمى صبرکردم تا انتهاى بله، پیشنهاد هایى داشته ام

و بعد  ببینم م بازخوردهــا را
ه پخش باخانمان باز

بتوانم تصمیم بگیرم. /4451

«شام ایرانى» که از این به بعد یکشنبه شب ها پخش مى شود، فصل نهم خود را با حضور 
بوده اند و حاال حضور در کنار یکدیگر را در فضایى دوستانه و البته سرشار از طنز و شوخى به جز رادش دیگر شرکت کننده هاى این فصل جزو رقباى «شبهاى مافیا» ابوطالب نیز تشکر، نصرا... رادش و شهاب عباسى ساخته شده است.فصل نهم «شام ایرانى» به کارگردانى ســعید ابوطالب با حضور هومن برق نورد، بهنام بازیگران طنز آغاز کرد.

ترکیه، آذربایجان و لبنان ضبط و پخش شده است.کمال زاده، فلور نظرى، فاطمه گودرزى، نسیم ادبى، فریبا نادرى و همچنین بازیگرانى از نظام دوست، على مسعودى، میرطاهر مظلومى، مریم امیرجاللى، بهاره رهنما، شهرزاد على انصاریان، حامد آهنگى، آشــا محرابى، مرجانه گلچین، نگیــن معتضدى، نعیمه تلویزیون و تئاتر از جمله علیرضا خمسه، شبنم قلى خانى، سیما تیرانداز، سیدجواد هاشمى، تاکنون 8 فصل این مجموعه به کارگردانى ســعید ابوطالب با حضور بازیگران سینما، یکشنبه 12 بهمن در فیلیمو و نماوا پخش شد.میزبان شب اول «شــام ایرانى» هومن برق نورد بود و مهمانى خانه او از ساعت 20 روز تجربه مى کنند.

آغاز «شام ایرانى» با بازیگران طنز

  پرستو فرهادى / خبرگزارى ایسنا|
باران کوثرى که بــا گریمى متفاوت در فیلم "بــى همه چیز " به 
ایفاى نقش پرداخته است در نشست رســانه اى فیلم «بى همه 
چیز» که شامگاه 12 بهمن ماه در سالن اصلى همایش هاى برج 
میالد به دلیل شیوع کرونا انجام شد در پاسخ به این سئوال که آیا 
فکر مى کند با این نقش موفق به گرفتن سیمرغ مى شود، گفت: من 
به جایزه فکر نمى کنم. این به معنى آن نیست که جایزه خوشحالم 
نمى کند بلکه خوشحال هم مى شوم اما به این روند سلیقه اى فکر 

نمى کنم.
این بازیگر ســینما گفت: گرفتن این نقش برایم جایزه محسوب 
مى شود و چه بهتر که از معتبرترین جشنواره فیلم ایران جایزه هم 

بگیرم یا بابت بازى در این فیلم نامزد شوم.
فیلم ســینمایى «بى همه چیز» اقتباسى از نمایشنامه "مالقات با 
بانوى سالخورده" فریدریش دورنمات است که پایان تراژیک آن در 
فیلم حفظ شده است. در این فیلم که فضایى کامال متفاوت از دیگر 
فیلم هاى قرایى دارد، بازى هاى خوبى از بیشتر بازیگران فیلم دیده 
مى شود.  باران کوثرى گریمى متفاوت دارد که ممکن است او را با 

این نقش یکى از کاندیداهاى بازیگرى کند. 
داستان فیلم در یک روستا مى گذرد و منظره هاى بکر و خوش رنگ 

تصاویرى جذاب را به تماشا مى گذارند.
پرویز پرستویى دیگر بازیگر فیلم هم به هنجارهاى جامعه اشاره 
کرد و گفت: به عنوان فخر و غرور نمى گویم اما گاهى فکر مى کنم 

زندگى ام همانند «امیر» شــده، مجبورم سکوت کنم و از دردها و 
ناهنجارى ها نگویم. خودم را هم از دنیاى مجازى جدا کرده ام. 

او ادامه داد: شاید به من بگویند ریاکار هستى اما من این ریاکارى 
را بسیار دوست دارم. در نهایت شخصیت امیر فکر مى کند که دیگر 
چیزى براى گفتن ندارد و بــراى همین تعادلش به هم مى خورد و 

دست به آن تصمیم مى زند.
پرویز پرستویى درباره شخصیت امیر که در این فیلم ایفا کرد، گفت: 
اولین چیزى که براى من در انتخاب نقش مهم است، دوست داشتن 
متن و نقش است. محسن قرایى را هم از پیش مى شناختم و وقتى 
متن را به من دادند فکر کردم شرح وظیفه من این است که در این 

فیلم حضور داشته باشم.

 را با حضور 

نورد، بهنام 

بوطالب نیز 
نز و شوخى 

0عت 20 روز 

گران سینما، 
جواد هاشمى، 
ضدى، نعیمه 
هنما، شهرزاد 
ن بازیگرانى از 

باران کوثرى: به جایزه فکر نمى کنم 

محمدرضا حیاتى 
اخبار طنز اجرا مى کند!

سهیال شهبازى / خبرگزارى ایسنا|
2 مجرى و گوینده قدیمى صداوسیما قرار اســت با اجراى اخبار طنزگونه، به مسائل مهم 

کشور بپردازند.
محمدرضا حیاتى (گوینده خبر) و رضارفیع (طنزپرداز) درباره این انتخاب توضیح دادند: این 
روزها از فضاى شهر و آلودگى آن خسته شدیم و به روستا پناهنده شدیم چون که بیشتر از هر 

چیز در فضاى روستا فرصت تنفس وجود دارد.
این دو مجرى و گوینده با اجراى اخبار طنز کشورى و روستایى در تلویزیون اینترنتى روستا تى 

وى، سعى دارند تا با نگاهى متفاوت و طنزگونه به مسائل مهم کشور بپردازند.
توجه ویژه به مخاطبان به عنــوان ذى نفعان اصلــى، همکارى همه جانبــه و حرفه اى با 
تولیدکنندگان و تهیه کنندگان محتوا در سینما و تلویزیون، توجه به نیروهاى جوان و پرانگیزه 
و حمایت از استعدادهاى کمتر دیده شده در حوزه برنامه سازى و ایده پردازى از اهداف شبکه 

اینترنتى روستا تى وى برشمرده شده است.
در این بســته خبرى که با عنوان «حیاتى و مماتى» در روزهاى سه شنبه از طریق تلویزیون 
اینترنتى روستا تى وى منتشر مى شود، سعى شده تا با رویکردى نو و فارغ از هرگونه نگاه 

سیاسى به پوشش اخبار جذاب و مهم کشور و روستاها در قالب طنز پرداخته شود.
این شبکه تلویزیونى در تالش است تا با کنار زدن محدودیت هاى زمانى و مکانى و با نگاهى 
نو، زیبایى هاى زندگى و آداب  و  رسوم و سبک زندگى روستاییان را در حوزه هاى فرهنگى، 

گردشگرى، اجتماعى، اقتصادى و ... به تصویر درآورد./4453

  ندا آل سید طیب / خبرگزارى ایسنا|
بیتا منصورى، تهیه کننده سینما و از دوستان نزدیک گوهر خیر 
اندیش با ارایه توضیحاتى درباره وضعیت بیمارى این بازیگر، 

اعالم کرد که او دیر به بیمارستان مراجعه کرده است.
منصورى دربــاره وضعیت گوهر خیراندیش کــه این روزها 
به دلیل ابتال به کرونا در بیمارســتان بســترى است، گفت: 
متاســفانه خانم خیراندیش پنج روز بعد از ابتــال به کرونا به 
بیمارستان مراجعه کرد و همین تاخیر سبب شد هنگام مراجعه 

به بیمارستان 40 درصد ریه اش درگیر کرونا شده باشد.
او ادامه داد: خوشــبختانه ایشــان زیر نظر پزشک توانمندى 
درمان مى شود و در حال حاضر بخش عمده عفونت ریه کنترل 

شده و فیزیوتراپى ریه در حال انجام است.
منصورى با اشــاره به پیچیدگى هاى ویــروس کرونا افزود: 
یکى از مشــکالت این بیمارى این اســت که فــرد مبتال 
نمى تواند از کمک دوستانش بهره مند شود. امیدواریم که خانم 
خیراندیش پس از بهبودى و ترخیص از بیمارستان ، بتوانند به 

تنهایى دوران نقاهت را هم به خوبى پشت سر بگذارند .
این تهیه کننده سینما ابراز تاسف کرد: خانم خیراندیش بیمارى 
خود را جدى نگرفت. ضمن اینکه گاه تعهدات شغلى سبب مى 
شود افراد به سالمت خود، کم توجهى کنند و همین مراجعه 
دیرهنگام ایشــان به بیمارستان، ســبب طوالنى شدن روند 

درمان مى شود.

آخرین وضعیت گوهرخیراندیش 

جشــنواره فیلم فجر در حالى متفاوت ترین دوره خود را در 
سایه تهدید «کرونا» آغاز مى کند که یکى از بازیگران فیلم 
افتتاحیه این رویداد، درگیر مبارزه با این ویروس منحوس 
است و مهمترین غایب جشنواره در روز رونمایى از فیلمش 
محسوب مى شــد. على انصاریان فوتبالیست باسابقه اى 
که چند سالى است به عرصه سینما ورود کرده و بازیگرى 
را هم تجربه مى کند، در یکــى از جدى ترین تجربه هاى 
بازیگرى اش در فیلم «رمانتیســم عماد و طوبا» به ایفاى 
نقش پرداخته اســت؛ فیلمى که به عنــوان فیلم افتتاحیه 

جشنواره سى ونهم در برج میالد روى پرده رفت.
على انصاریان در همــان دوران اوج حضورش در میدان 
فوتبال، اولین بار به عنوان بازیگر در سریال طنز «زیر آسمان 
شهر» به کارگردانى مهران غفوریان مقابل دوربین ظاهر 
شد و بعد از آن در چندین سریال کمدى دیگر هم نقش خود 
به عنوان یک فوتبالیست مشهور را ایفا کرد. اولین پیشنهاد 
جدى براى بازیگرى در یک فیلم را اما شهرام شاه حسینى 

براى فیلمى ویدئویى به نام «کالف» به او داد.
از ســال 91 و با ایفاى نقش اصلى در فیلم «کالف» على 
انصاریان رســمًا وارد دنیاى بازیگرى شد و در ادامه مسیر 

هم تجربه هاى متفاوتى را در قالب سریال، تله فیلم و فیلم 
سینمایى در کارنامه خود ثبت کرد.

فیلم هاى «اژدر» و «کلوب همسران» واپسین تجربه هاى 
انصاریان بر پرده ســینما بود که هر دو از آثار گیشــه اى 
محسوب مى شدند. در این شــرایط پیشنهاد نقش آفرینى 
در فیلم «رمانتیسم عماد و طوبا» از سوى کاوه صباغ زاده 
مى توانست نقطه عطفى براى هنرنمایى انصاریان در مقام 

یک بازیگر محسوب شود.
«رمانتیســم عماد و طوبا» یک کمدى فانتزى در سبک و 
سیاق فیلم اول کاوه صباغ زاده یعنى «ایتالیا ایتالیا» است 
و همین ایفــاى نقش در آن را براى بازیگران به چالشــى 

جدى تر بدل کرده است.
حاال اما در حالى قرار است نقش آفرینى على انصاریان در 
«رمانتیسم عماد و طوبا» بر پرده مهمترین رویداد سینمایى 
کشــور رونمایى شــود که او خود پنجه در پنجه ویروس 
منحــوس کرونا، در بســتر بیمارى اســت. طبق آخرین 
اعالم پزشــکان معالج او وضعیت وخیم اولیه را پشت سر 
گذاشــته و امیدها براى غلبه او بر ویــروس کرونا بیش از 

گذشته است./4452

جاى خالى 
على انصاریان 

در افتتاحیه 
جشنواره فجر
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ســرمربى ســپاهان پیش از بازى تیمش برابر شــاگردان 
ســیدمهدى رحمتى پیش بینى کرد که اگر «اشــتباه کنیم، 
شهرخودرو اســتفاده مى کند». محرم نویدکیا نه پیشگوست 
و نه از آینده آمده اســت. بلکه پیش از آنکه به میدان برود به 
خوبى تیم حریف را آنالیز کرده و از ســرعت باالى بازیکنان 
شهرخودرو در یک سوم هجومى تیمشان آگاهى یافته بود و 
مى دانست که اگر شــاگردانش نتوانند این مهاجمان را مهار 
کنند به راحتى قافیه را به حریف مشــهدى خواهند باخت و 

همینطور هم شد.
اما چه مى شــود که طالیى پوشــان نمى توانند دســتورات 
سرمربى خود را در زمین اعمال کنند و سه بار در برابر حمالت 
بازیکنان رقیب تسلیم مى شوند؟ چه بالیى سر ساختار دفاعى 
ســپاهان آمده که اینقدر آشفته شده و به پاشــنه آشیل این 
تیم تبدیل شــده طورى که طى 13 بازى، 17 بار دروازه اش 
به راحتى فرو ریخته؟ دروازه اى که ســنگربانش همان پیام 
نیازمندى اســت که فصل پیش رکورد کلین شــیت در لیگ 
برتر فوتبال را از آن خود کرد. مدافعان این تیم هم مهره هاى 
کلیدى هستند که وجود آنها مى تواند پست دفاعى هر تیمى 

را بیمه کند.
شــاید همنطور که نویدکیا پس از مغلوب شدن شاگردانش 

در برابر شهر خودرو اذعان کرد یکى از علل اوضاع نابسامان 
طالیى پوشان در خط دفاعى، تغییر سبک بازى این تیم و روى 
آوردن به فوتبال هجومى باشد و اینکه بازیکنان سپاهان هنوز 

به این تغییر تاکتیک عادت نکرده اند.
نه تنها سپاهانى ها که به جرأت مى توان گفت فوتبال ایران 
هنوز فاصله زیادى با این سبک بازى مالکانه و هجومى دارد. 
فوتبالى که پس از حضور «کارلوس کى روش» بر روى نیمکت 
تیم ملى آن و جا افتادن نگرش دفاعى بازى کردن و کمتر گل 
خوردن، براى مدتى توانست با پیروى از تکنیک این سرمربى 
پرتغالى این فرضیه را به وجود آورد که توانسته به خط دفاعى 
تیم ها نظم بخشد اما همین که مربیان جوانى روى کار آمدند 
که با دیدگاه جدید خود سعى کردند پایانى بر عصر کى روشى 

باشند معضالت ساز و کار دفاعى تیم ها عیان شد.
و مشخص شد کم گل خوردن تیم هاى لیگ برترى و کلین 
شــیت هاى متعدد دروازه بان ها بیشتر به علت سبک دفاعى 
است که مربیان در پیش گرفته بودند و اال سازمان دفاعى این 
تیم ها ارتقاى چندانى نیافته بود و به همین دلیل اســت که تا 
ســکاندار تیمى با میل به هجومى بازى کردن شاگردانش، 
آرایش آنها را در مستطیل سبز تغییر مى دهد، عملکرد دفاعى 

آن تیم متزلزل شده و نقاط ضعفش آشکار مى شود.
کافى اســت نگاهى به جدول رقابت هاى لیگ بیستم بیاندازید 

و آمار گل هــاى خورده 
و زده تیــم هــا را بــا فصــل 

پیش مقایســه کنید تا به عمق فاجعه پى ببرید. به عنوان مثال 
همین تیم سپاهان در فصل گذشــته در 30 بازى در کل 22 گل 
خورده یعنى 5 گل بیشــتر از 17 گلى که در لیگ بیســتم وارد 
دروازه اش شــده، آن هم فقط تــا پایان هفته ســیزدهم این 
رقابت هــا. جالب تر آنکه تیــم قهرمان لیــگ نوزدهم در کل 
رقابت هاى فصل گذشــته فقط 17 بار اجــازه داده توپ از خط 
دروازه اش عبور کند! پرسپولیسى که از قضا در فصل جارى اوضاع 
دفاعى خوبى ندارد و همین اشتباهات مهلک خط دفاعى اش باعث 

شد جام قهرمانى لیگ آسیا را به راحتى از دست بدهد.
در کنار این دو تیم مدعى، شکست هایى که برخى تیم هاى 
ته جدولى لیگ بیستم برخالف بازى هاى زیبایشان متحمل 
مى شوند و نحوه تسلیم شدن مدافعان آنها در برابر کمترین 
موقعیتى که حریفانشان براى گلزنى خود ایجاد مى کنند هم 

شاهدى دیگر بر این مدعاست.
و همه اینها نشان دهنده این اســت که اکثر تیم هاى لیگ 

برترى در ساختار دفاعى شان با مشکالت عدیده اى دست 
و پنجه نرم مى کنند که اگر فکرى به حال آنها نشود در 

آینده اى نه چندان دور همین معضالت گریبانگیر 
فوتبال ملى کشورمان هم خواهد شد.

به بهانه شکست پر گل سپاهان مقابل شهرخودرو؛

زنگ خطر براى خط دفاعى تیم ها 
به صدا درآمد

عضو هیات مدیره باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه رحمان رضایى با برد مقابل نساجى به کارش در ذوب آهن 
ادامه مى دهد، گفت: میالد جهانى نمى تواند به استقالل برود.

رسول کربکندى در گفتگویى، درباره تغییر مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: این تصمیمى بود که کارخانه 
گرفته بود. محمدى از مدیرعاملى باشگاه برداشــته و مجتبى فریدونى جایگزینش شد. محمدى در موسسه 
فرهنگى ورزشى ذوب آهن مشغول به کار مى شود که حالت غیر انتفاعى دارد و بیشتر شامل ورزش هاى غیر 

فوتبالى مى شود.
وى افزود: آقاى فریدونى قبًال عضو هیات مدیره باشگاه بوده و تقریباً به مسائل اشراف دارد. امیدواریم شرایط 

بهتر شود.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن در خصوص احتمال ایجاد تغییر در هیات مدیره باشگاه هم تاکید کرد: ممکن است 

امروز جلسه اى برگزار شود. احتماًال آقاى فریدونى در هیات مدیره هم جایگزین محمدى مى شود.
کربکندى درباره حمایت باشگاه ذوب آهن از رحمان رضایى ســرمربى این تیم تاکید کرد: هیات مدیره قبًال 
تصمیماتى گرفته بود اما در بازى با نفت مسجد سلیمان اتفاقاتى افتاد و قرار شد فرصت بیشترى به کادر فنى 
بدهیم. تیم هفته گذشته موفق شد نساجى را شکست بدهد. امیدوارم 
این برد، اســترس را از روى تیم بردارد. ما ایــن هفته دربى 
اصفهان را در پیش داریم؛ باید با سپاهانى بازى کنیم که 

هفته قبل شکست خورده و تیم بسیار پرمهره اى است.
وى در پاسخ به ســئوالى مبنى بر ادامه گمانه زنى ها از 
انتقال میالد جهانى به باشگاه استقالل در نیم فصل 
یادآور شد: جهانى تا آخر فصل با ذوب آهن قرارداد دارد 
و باشگاه هم تعهداتش را انجام داده است. بنده نامه اى 
مبنى بر درخواست جذب جهانى ندیده ام. اگر نامه اى 
هم بیاید جهانى نمى تواند به استقالل و تیم هاى دیگر 
برود. این اجازه را نمى دهیم. شــرایط ذوب 
آهن به گونه اى است که حتى 
به چهــار بازیکن جدید 

هم نیاز داریم.

بازیکنان تیم فوتبال سپاهان خیلى زود توانستند دروازه شهرخودرو را باز کنند ولى 
این دیدار همان پایانى را نداشت که آنها در لحظه شادى دسته جمعى متصورش 

مى کردند.
در دیدار برابر شهرخودرو این شاگردان محرم نویدکیا بودند که خیلى زود روى 
ضربه پنالتى سجاد شــهباززاده به گل برترى دســت یافتند؛ زدن اولین گل در 
ورزشگاه خانگى اعتماد به نفسى مثال زدنى براى بازیکنان تیم به همراه داشت و 

در تصویر نیز این موضوع کامال قابل تشخیص است.
اما این پایان مسابقه نبود؛ پنالتى اى که امین قاسمى نژاد در دقیقه 28 وارد دروازه 
پیام نیازمند کرد، بازى را به تساوى کشاند و نیمه اول على رغم اینکه شاگردان 

محرم نویدکیا بهتر بازى کردند، با تساوى خاتمه یافت.
در نیمه دوم فشار سپاهان براى زدن گل برترى افزایش داشت ولى همین فشارى 
که میان بازیکنان براى زدن گل دوم ایجاد شده بود، سبب شد تا آنها توصیه هاى 

کادر فنى را فراموش کنند و بى محابا به دنبال کسب تمام امتیازات بازى باشند.
محرم نویدکیا در کنفرانس خبرى پیش از بازى تاکید داشت که تیم شهرخودرو 
سرعت باالیى در یک سوم تهاجمى خود دارد و این نکته مهمى بود که بازیکنان 

سپاهان فراموش کرده بودند؛ پس احمد الجبورى که یکى از بهترین مهاجمان 
فصل گذشته لیگ برتر و همینطور فصل جارى به شمار مى رود و از سرعت باالیى 

برخوردار است، موفق شد گل دوم تیمش را برخالف جریان بازى ثبت کند.
در ادامه احساسى شدن بازیکنان سپاهان که این شکست خانگى را باور نداشتند، 
سبب شد تا با استرس و دستپاچگى بیشترى براى زدن گل تساوى تالش کنند 
ولى در سوى دیگر آرامش در تیم شهرخودرو حاکم شده بود و آنها در وقت هاى 
اضافى و باز هم روى سرعت احمد الجبورى مغلوب شدند و دیدارى سرنوشت ساز 
که مى توانست با صدرنشین شدن آنها همراه شود را با شکست و حضور در رتبه 
سوم جدول خاتمه دادند؛ دیدارى که بى شک هم براى کادر فنى و هم بازیکنان 

سپاهان تجربه و نکات فنى زیادى را به همراه داشته است.

بازیکن ســابق باشــگاه ذوب آهن گفت: آینده ثابت خواهــد کرد که در 
مربى گرى آنقدر کارایى فنى دارم که بتوانم در لیگ برتر کار و پیشرفت کنم.

مهدى رجب زاده در گفت وگویى، درباره اولین پیروزى ذوب آهن در لیگ 
بیستم اظهار کرد: ذوبى ها خوشبختانه بعد از 13 هفته اولین برد را به دست 
آوردند. بعد روانى این ســه امتیاز روى تیم بسیار تاثیرگذار است و مقدارى 
هم به تیم اعتماد به نفس مى دهد و شرایط بهتر مى شود. اما از لحاظ فنى 
بى دلیل نیست که نساجى و ذوب آهن پایین جدول هستند چون پنج گل 

در این بازى به ثمر رسید و دو تیم در ساختار دفاعى آسیب پذیر هستند.
بازیکن سابق باشــگاه ذوب آهن با بیان این که در فوتبال ایران یک تیم 
همیشه ممکن است با یک برد از سقوط یا شرایط بد نجات پیدا کند، گفت: 
حتى ممکن است یک تیم با یک باخت به مشکل بخورد. در این مقطع برد 
براى دو تیم حیاتى بود و خوشبختانه ذوب آهنى ها توانستند پیروز شوند و با 

این وجود شرایط شان مى تواند تغییر پیدا کند.
بازیکن ســابق ذوب آهن در واکنش به انتقاداتــى علیه او عنوان 
کرد: ابتدا از هوادارانى که همیشه حمایت کرده اند ممنونم. آن ها 
سرمایه هاى باشگاه ذوب آهن هســتند. من نزدیک 12،13 سال 
براى ذوب آهن بازى کردم و باید بــه آن هایى که مى گویند من 
پیشکسوت باشگاه ذوب آهن نیســتم باید بگویم که یک بازیکن 

چقدر باید براى یک تیم بازى کند که او را پیشکسوت خطاب کنند؟ 
گاهى اوقات یک مربى که یک سال در یک تیم بازى کرده را پیشکسوت 

خطاب مى کنند اما در رابطه با من مردم خودشان قضاوت مى کنند.
او ادامه داد: همیشه یک سرى دشمنان هستند که دوست ندارند شما حضور 
داشته باشید و من اصال به این چیزها اهمیت نمى دهم و چیزى که براى 
من مهم است موفقیت ذوب آهن است. هر موقع حرفى زدم هیچ موقع به 

باشــگاه خودم حمله نکردم و نمى کنم. اگر صحبتى هم باشد دوست 
داریم ذوب آهن به شرایط بهترى برسد. اگر انتقاد هم کردم فنى بوده 
است و به هر صورت هر تیمى نقاط مثبت و منفى دارد و اگر انتقاد 
نباشد، هیچوقت تیم پیشــرفت نمى کند. ما نمى خواهیم تخریب 

کنیم و دوست داریم ذوب آهن به امنیت و آرامش برسد.
رجب زاده اضافه کرد: اما این که برخى ها نسبت به من ذهنیت خاصى دارند، 
باید بگویم طبیعى است چون وقتى احساس کنند یک فرد از نظر فوتبالى 
فنى بوده و کارش را به بهترین شکل انجام داده و اثرگذار بوده انتقاد یا حمله 
مى کنند. من ســال ها با تمام وجودم ماندم چون تعصب تیمم را داشتم. در 
مقاطعى از ذوب آهن به دالیلى جدا شدم اما برگشتم و 12،13 سال تا روز آخر 
به بهترین شکل بازى کردم. زمانى که 40 سالم هم بود اثرگذارى داشتم. 
آینده ثابت خواهد کرد که در مربى گــرى آنقدر کارایى فنى دارم که بتوانم 
در لیگ برتر کار و پیشرفت کنم. برخى ها ممکن است این مسئله را دوست 

نداشته باشند و احساس خطر کنند.

برگزارى شهرآورد اصفهان به میزبانى ذوب آهن در لیگ برتر فوتبال 
آقایان باعث شــد تا برنامه لیگ برتر فوتبال زنان نیز دستخوش تغییر 

شود.
 در شرایطى قرار است هفته پایانى مرحله گروهى لیگ برتر فوتبال زنان 
برگزار شود، که در گروه دوم تکلیف صعود شهردارى سیرجان و وچان 
کردستان مشخص شده و دیدارهاى هفته پایانى تشریفاتى است اما در 
گروه یک، سه تیم مدعى ذوب آهن، شــهردارى بم و سپاهان شانس 
صعود به مرحله پلى آف را دارند؛ تقابل ویژه ذوب آهن و شهردارى بم 
در هفته پایانى و دیدار سپاهان با هیات فوتبال البرز سرنوشت دو تیم 

صعود کننده را رقم خواهد زد.
با این حال با توجه به این که دیدار ذوبى ها باید در خانه و در ورزشــگاه 
فوالدشهر برگزار مى شــد، آن ها با توجه به میزبانى عصر جمعه تیم 
فوتبال مردان از سپاهان در شــهرآورد اصفهان، امکان میزبانى هفته 
پایانى را نداشتند و برگزارى شــهرآورد اصفهان در لیگ برتر فوتبال 
آقایان باعث شد تا تغییر در برنامه هفته پایانى لیگ برتر فوتبال زنان 

ایجاد شود.
گالره ناظمى مسئول برگزارى مسابقات لیگ برتر فوتبال زنان با تایید 
تعویق دیدارهاى گروه یک، گفــت: دیدارهاى هفته دهم از گروه اول 
مسابقات لیگ برتر فوتبال سه شنبه 21 بهمن برگزار مى شود؛ علت 
این تغییر دربى اصفهان در لیگ مردان است که جمعه 17 بهمن برگزار 
مى شود و ورزشگاه فوالد شهر در اختیار تیم مردان خواهد بود. به دلیل 
حساس بودن دیدارهاى این گروه، دیدار سپاهان و هیات فوتبال البرز 

هم به سه شنبه موکول شد.

تعویق هفته پایانى براى تعیین 
سرنوشت مدعیان

در خانه هم ممکن است از رقیب عقب بیافتید
لطفاً  احساسى نشوید

ما که نامه اى ندیدیم

مهدى رجب زاده: 

کارایى ام زیاد است و باید در لیگ برتر کار کنم

هافبک تیم فوتبال ســپاهان در مورد شکست مقابل 
شــهر خودرو صحبت کرد. محمدرضا خلعتبرى در 
گفتگویى در خصوص دیدار ســپاهان مقابل شــهر 

خودرو اظهار داشت:
 این بازى فرصت خوبى براى ما بود که بتوانیم به صدر جدول برسیم ولى 

در موقعى که بیش از همیشه به برد نیاز داشتیم نتوانستیم از فرصت استفاده کنیم و شکست خوردیم. 
وى افزود: باخت ما هیچ جاى توجیهى ندارد و فقط شرمندگى براى ما بازیکنان ماند. هم شرمنده محرم 
نویدکیا شدیم که همینجا از او معذرت خواهى مى کنم و هم شرمنده هواداران که امیدوارم ما را ببخشند و 

همه توانمان را به کار مى گیریم این نتیجه را جبران کنیم. 
هافبک سپاهان در ادامه گفت: شهر خودرو تیم خوبى است. من خاطرات خوبى از این تیم و از شهر مشهد داشتم و 
از این شهر به فوتبال ایران معرفى شدم. بازیکنان و سرمربى شهر خودرو همه دوستان من و همبازیان سابقم هستند و 
برد مبارکشان باشد ولى ما نباید این بازى را مى باختیم و امیدوارم دیگر در اصفهان چنین عملکردى نداشته باشیم و حداقل 

امتیازات بازى هاى خانگى را به طور کامل بگیریم. 
خلعتبرى در مورد قضاوت بنیادى فر در این دیدار اظهار داشت: ما طبق رسم سرمربى تیم و خواسته او در مورد داورى 
صحبت نمى کنیم و دو صحنه پنالتى هم در زمین رخ داد به نظرم درســت بود ولى در اخراج گولسیانى به نظرم داور 
عجله کرد و با سختگیرى تصمیم گرفت چرا که او داشت به بازیکن حریف مى گفت خودش را زمین نیندازد ولى داور 

فکر کرد او فحاشى مى کند و کارت نشان داد و این تشخیص به نظرم درست نبود. 
هافبک سپاهان در مورد امتیازات سایر تیم ها و موقعیت خوب این تیم گفت: خدا را شکر شرایط خوبى در جدول داریم و 
بقیه تیم ها هم امتیاز از دست دادند و در جدول عقب نیافتادیم ولى همانطور که گفتم فرصت صدرنشینى را در این بازى از 

دست دادیم و امیدوارم در ادامه جبران کنیم. 
خلعتبرى در مورد تقابل با ذوب آهن در هفته آینده هم گفت: بازى سختى داریم و ذوب آهن با سرمربى خوب و بازیکنان خوبى 
که دارد حریف سرسختى براى ما خواهد بود ولى قصد داریم نتیجه بازى با شهر خودرو را جبران کنیم و در این بازى به امید خدا 

پیروز خواهیم شد. 
وى در مورد اینکه گفته بود ممکن است نیم فصل از سپاهان جدا شــود هم توضیح داد: من اینطور نگفتم و از صحبت هاى من 
بد برداشت شد و باعث شد سوءتفاهم ایجاد شود. من به سپاهان و اصفهان عالقه زیادى دارم و از حضور در این تیم و زندگى در 
این شهر راضى هستم و محرم نویدکیا عالوه بر اینکه مربى من است، دوست قدیمى من هم محسوب مى شود و از همه چیز در 

اینجا راضى هستم. 

ى خورده 
 را بــا فصــل 

کنید تا به عمق فاجعه پى ببرید. به عنوان مثال
2 بازى در کل 22 گل  30 0ن در فصل گذشــته در
7ل بیشــتر از 17 گلى که در لیگ بیســتم وارد 
ه، آن هم فقط تــا پایان هفته ســیزدهم این 
بتر آنکه تیــم قهرمان لیــگ نوزدهم در کل

7ل گذشــته فقط 17 بار اجــازه داده توپ از خط 
ند! پرسپولیسى که از قضا در فصل جارى اوضاع 
د وهمین اشتباهات مهلک خط دفاعىاش باعث 

 لیگ آسیا را به راحتى از دست بدهد.
هاى  تیم که برخى مدعى، شکست هایى یم
بیستم برخالف بازى هاى زیبایشان متحمل 
ه تسلیم شدن مدافعان آنها در برابر کمترین 
یفانشان براى گلزنى خود ایجاد مى کنند هم 

 این مدعاست.
ن دهنده این اســت که اکثر تیم هاى لیگ 

 دفاعى شان با مشکالت عدیده اى دست 
کنند که اگر فکرى به حال آنها نشود در 

ن دور همین معضالت گریبانگیر 
رمان هم خواهد شد.

ا  گر انتقاد است و به هر صورت هر تیمى نقاط مثبت و منفى دارد و
 تخریبنباشد، هیچوقت تیم پیشــرفت نمى کند. ما نمى خواهیم

ته پایانى براى تعیین 

هافب
شــ
گفتگ
خودرو
 این بازى فرصت خوب
در موقعى که بیش از همیشه به برد نیاز داشتیم نتوانس
وى افزود: باخت ما هیچ جاى توجیهى ندارد و فقط شر
نویدکیا شدیم که همینجا از او معذرت خواهى مى کنم و
همه توانمان را به کار مى گیریم این نتیجه را جبران کنیم. 

هافبک سپاهان در ادامه گفت: شهر خودرو تیم خوبى است. من
از این شهر به فوتبال ایران معرفى شدم. بازیکنان و سرمربى شهر خ
برد مبارکشان باشد ولى ما نباید این بازى را مى باختیمو امیدوارم دیگر د

امتیازات بازى هاى خانگى را به طور کامل بگیریم. 
خلعتبرى در مورد قضاوت بنیادى فر در این دیدار اظهار داشت: ما ط
د صحبت نمى کنیم و دو صحنه پنالتى هم در زمین رخ داد به نظرم
عجله کرد و با سختگیرى تصمیم گرفت چرا که او داشت به بازیکن
فکر کرد او فحاشى مى کند و کارت نشان داد و این تشخیص به نظ
هافبک سپاهان در مورد امتیازات سایر تیم ها و موقعیت خوب این تیم
بقیه تیم ها هم امتیاز از دست دادند و در جدول عقب نیافتادیم ولى همانط

دست دادیمو امیدوارم در ادامه جبران کنیم.
خلعتبرى در مورد تقابل با ذوب آهن در هفته آینده هم گفت: بازى سختى دار
نتیجه بازى با شه که دارد حریف سرسختىبراى ما خواهد بود ولى قصد داریم

پیروز خواهیم شد. 
ا ا ا ا ل ف ا ک گ ک ا

محمدرضا خلعتبرى: 

هوادار! آقا محرم! ما را 
ببخشید

مرضیه غفاریان

بدهیم. تیم هفته گذشته موفق شد نساجى را شکست بده
این برد، اســترس را از روى تیم بردارد. ما ایــن

اصفهان را در پیش داریم؛ باید با سپاهانى بازى
هفته قبل شکست خورده و تیم بسیار پرمهره
وى در پاسخ به ســئوالى مبنى بر ادامه گما
انتقال میالد جهانى به باشگاه استقالل د
یادآور شد: جهانى تا آخرفصلبا ذوب آهن
ب و باشگاه هم تعهداتش را انجام داده است.
مبنى بر درخواست جذب جهانى ندیده ام.
هم بیاید جهانى نمى تواند به استقالل و تیم
برود. این اجازه را نمى دهیم. شــ
آهن به گونه اى است
به چهــار باز
هم نیاز د
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  سمیه حسنلو / خبرگزارى ایسنا|
رییس جامعه هتلداران مى گویــد: هیچ یک از هتل هاى 

کشور به نقاهتگاه بیماران کرونایى تبدیل نشد.
پیشنهاد تبدیل هتل به نقاهتگاه بیماران کرونایى یا مکانى 
براى قرنطینه ناقالن احتمالى، نخستین بار از سوى وزیر 
بهداشت در اسفندماه 98 مطرح شد، روشى که پیش تر در 
چین و برخى کشــورهاى اروپایى تجربه شده بود. سعید 
نمکى افت درآمد گردشگرى را علت این ایده قرار داده و 
گفته بود: نیاز داریم بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان 
در یک فضاى بینابینى قرار بگیرند، به عبارتى این افراد 
پس از ترخیص از بیمارستان در محلى دیگر غیر از خانه 
نگهدارى شوند و بعد از آن به خانه بروند که یکى از این 
فضاهاى بینابینى هتل و فضاهاى گردشگرى است که 
در اختیار بخش خصوصى قرار دارد که بر همین اســاس 
اقدام به پیش خرید خدمت از بخش گردشگرى به عنوان 

پشتوانه مراکز درمانى مى کنیم.
این پیشنهاد که با اســتقبال هتلدارها مواجه نشده بود، 
بار دیگر در آبان ماه 99 از سوى برخى اعضاى ستاد ملى 
مبارزه با کرونا یادآورى شد. اما هتلدارها با وجود تحمل 9 
ماه بیکارى و تعطیلى همچنان نگران مخدوش شدن برند 
و اعتبارشان در سایه تبدیل به نقاهتگاه یا قرنطینه بیماران 
و یا ناقالن ویروس کرونا بودند، براى همین شروطى را 
تعیین کردند؛ از جمله این کــه طرح داوطلبانه و اختیارى 
باشــد، هتل هاى دولتى پیش قدم شــوند و هزینه هاى 
نقاهتگاه یا قرنطینه را نیز دولت یا وزارت بهداشت بپردازد. 
مدتى بعد هم وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع 
دستى از آمادگى وزارت بهداشــت براى اجاره هتل هاى 

یک، دو و سه ستاره به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونایى 
خبر داد.

در آذرمــاه رییس جامعه هتلداران ایــران اعالم کرد که 
فهرســتى از 33 هتل خصوصى را به وزارت بهداشت و 
دانشکده هاى علوم پزشــکى هر استان ارائه کرده است. 
اما حاال جمشید حمزه زاده مى گوید: هیچ یک از هتل هاى 

کشــور  پس از آن اعالم آمادگى، بــه نقاهتگاه بیماران 
کرونایى  تبدیل نشده است، چون نیازى احساس نشد.

رییس جامعه هتلداران ایران ادامه مى دهد: در هر استان 
یک هتل خصوصى داوطلب شــده و مشخصات آن در 
اختیار دانشکده علوم پزشکى و وزارت بهداشت قرار داده 
شده است تا در صورت نیاز، از این اقامتگاه ها استفاده کنند. 

قرار بود هتل هایى که وارد زنجیره نقاهتگاه کرونا مى شوند 
در این دوران به هیچ وجه مســافر نپذیرند، اما براساس 
اطالعاتى که دارم تــا کنون به هیچ یــک از هتل هاى 
خصوصى و دولتى که داوطلب شده بودند، نیاز نشده است.

حمزه زاده منکر اســتقبال نکردن هتل هــا از این طرح 
مى شــود و اظهار مى کند: هتلداران مخالف این پیشنهاد 

نبوده و نیســتند. حتى قرار این بود در فاز نخست از هر 
استان فقط یک یا دو واحد هتل معرفى شود و در صورت 
نیاز از مشارکت بیشتر هتلداران استفاده شود. هدف ما هم 

از پیوستن به این طرح صرفا کمک بوده است.
ایرج حریرچى، معاون کل وزارت بهداشت چند روز پیش 
از این اظهارات، در جلسه ستاد کروناى قزوین، از استقبال 
کم مردم از هتل نقاهتگاهى ها و به نتیجه نرســیدن این 
پروژه ســخن گفته و اظهار کرده بود: در سراســر کشور 
بیش از 11 هزار و 900 تخت درنظر گرفته  شــده اما در 
دو ماه گذشته، قرنطینه کمى داشتیم که این روند اشکال 

دارد. 
هتل ها در بیشتر کشورها از جمله چین و سایر کشورهایى 
که مقررات قرنطینه را به شــکل ســختگیرانه ترى به 
اجرا گذاشــته اند، اغلب مکانى براى قرنطینه مسافران 
تازه واردشده به کشــور یا نقاهتگاهى براى بیماران رو 
به بهبودى هســتند. در برخى کشــورها از جمله ترکیه 
هتل هایى براى اسکان کادر درمان در روزهایى که امکان 
مراجعه به خانه را ندارند، داوطلب شــده اند. حاال که نوع 
جدید ویروس کرونا در کشــورهاى بیشترى شناسایى 
شده و ستاد ملى مبارزه با کرونا مقررات سختگیرانه ترى را 
براى مسافران ورودى به ایران تعیین کرده است، مى توان 
از تخت ها و هتل هاى داوطلب براى قرنطینه مســافران 
ورودى اســتفاده کرد؛ طرحى که بــا حمایت دولت ها و 
مشارکت هتلدارها در بسیارى از کشــورها، از آمریکاى 
شمالى تا آسیاى شرقى درحال اجرا است تا به این شکل 
عالوه بر کنترل مرزها و مســافران به عنــوان ناقالن 

احتمالى، به اقتصاد هتل ها نیز کمک شود.

دستگاه ضدعفونى کننده محیط «صاعقه» ساخت جوانان 
پژوهشگر شهرستان کبودراهنگ به تولید انبوه رسید.

دانیال راد، علیرضا صالحى، محمد حیدرى و حمید شیخ 
بابایى، جوانان نخبه شهرســتان کبودراهنگ هستند که 
توانسته اند پس از هشت ماه تالش و پژوهش دستگاهى 
ضدعفونى براى محیط با عنوان «صاعقه» را طراحى کنند.

سرگروه تیم ســازنده دســتگاه ضدعفونى کننده محیط 
«صاعقه» درباره روند طراحى و ســاخت این دستگاهى 
صنعتى گفت: این دستگاه ضدعفونى کننده محیط در مدت 
هشت ماه طراحى شده و روش کار آن بدین گونه است که 
با تولید گاز اُزن به عنوان قوى تریــن ویروس کش دنیا، 

قابلیت ویروس کشى به ویژه کرونا را دارد.
محمدحیدرى با بیان اینکه مشــابه این دستگاه در کشور 
با اندازه بســیار بزرگ و با قیمت باال وجود دارد، از مزایاى 
دستگاه ساخته شده توسط دانشجویان کبودراهنگ نسبت 
به دستگاه موجود در کشور را پرتابل بودن دستگاه و قیمت 
بســیار پایین و اندازه کوچک آن دانست و افزود: دستگاه 
صاعقه نسبت به مشــابه داخلى با هزینه بسیار مناسبى 
طراحى شده و به عنوان ارزان ترین دســتگاه اُزن ساز با 
کیفیت بســیار باال به فروش مى رســد. وى مطرح کرد: 
دستگاه ضدعفونى کننده محیط صاعقه به منزله تفنگى 

است که براى جنگ هاى بیولوژیک به کار مى رود.

رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشــکى درباره آخرین وضعیت واکسن 
ایرانى-کوبایى کرونا گفت: کار را با آن ها شروع کردیم و 
در دو یا سه هفته بعدى اولین نمونه  واکسن براى آزمایش 
بالینى وارد کشور مى شــود و بعد در انستیتو پاستور همین 
واکسن ها تولید مى شود، این واکســن ها تولید مشترك 
ایران و کوباست که قراردادش بســته شده است. در این 
فاصله هم اگر چیزى کم داشته باشیم، کوبا این گزینه را 
به ما داده است که با تایید ایران به اندازه کافى واکسن در 

اختیارمان گذاشته شود.
محمدمهدى گویا افزود: من خودم به آنجا رفتم و واکسن 

و محل ســاخت آن را از نزدیک دیدم. با تمام مســئولین 
بهداشتى شان مذاکره کردیم و قرارداد امضا شد و روندش 
در حال طى شدن است. گویا توضیح داد: من حتما واکسن 
کوبایى تزریق مى کنم، آنجا مى خواستند واکسن را به من 
تزریق کنند، اما گفتم این کار را جلوى مردم کشورم انجام 
مى دهم، تا مردم کشــورم ببینند، اگر خطرى قرار اســت 

تهدید کند، اولین نفر مرا تهدید کند.
چند وقت پیش پیام طبرســى، عضو کمیته علمى ســتاد 
ملى کرونا گفته بود کوبا توانســت به خوبى شیوع کرونا را 
مدیریت و کنترل کند و در زمینه پزشکى و درمانى در دنیا 

معروف است.

نابود کردن ویروس  کرونا 
با «صاعقه»

ورود واکسن کوبایى 
تا چند هفته دیگر 

سوئیس
مشترى واکسن ایرانى؟

  بهداشت نیوز| به دلیل کمبود واکسـن در 
اروپا و سـوئیس، وزارت بهداشـت این کشور مشغول 
مذاکره با کشـورهاى تولیدکننده غیر غربـى از جمله 
مصر و ایران اسـت. با توجه به چالش هاى پیش آمده 
براى واکسن فایزر و مدرنا، در حال حاضر میزان واکسن 
کافى براى مقابله با ویروس   کرونا در اروپا و سوئیس 
وجود نـدارد.  نـورا کرونیگ یکـى از مقامـات وزارت 
بهداشـت سـوئیس مى گوید: ما روابط خوبى با بخش 
بهداشـت ایران داریم. سیسـتم آنها به طـور متمرکز 
سازمان یافته و بنابراین براى انجام آزمایش هاى بالینى 

و جمع آورى اطالعات مجهز است.

بازگشت محدودیت ها
  عصر ایران| معـاون درمـان سـتاد کروناى 
اسـتان تهـران گفـت: آمـار ابتـال در تهـران از حالت 
نزولى خـارج شـده و حتـى در برخـى بیمارسـتان ها 
مراجعات سـرپایى دوبرابر شـده اسـت. نادر توکلى با 
بیان اینکـه طى چنـد روز اخیر آمار بسـترى روزانه در 
بیمارستان هاى استان تهران به باالى 300 نفر در روز 
افزایش یافته است، گفت: این در حالیست که این عدد 
به زیر 200 نفر رسـیده بود. توکلى نکته مهم بعدى را 
افزایش نرخ ابتال و بروز بیمارى در سنین زیر 25 سال 
عنـوان کـرد و گفـت: احتمـاال تا هفتـه آینـده برخى 
محدودیت هـا و برنامه ریزى هـاى کرونایـى اعمـال 

خواهد شد.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شــرکت تولیدى و صنعتى پوالد پویان 
ســپاهان شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 15596 و شناســه ملى 
10260365643 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/10/12 تصمیمــات 
ذیل اتخاذ شــد : احمد تویســرکانى به 
شــماره ملى 1284592014 و مرجان 
پور کلباســى اصفهانى به شــماره ملى 
1287939805 و محمود تویسرکانى 
به شــماره ملــى 1284662691 به 
ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. صابر 
بصیرى به شماره ملى 1290846367 به 
سمت بازرس اصلى و احسان موحدیان 
عطار به شــماره ملى 1290506817 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شــدند.روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1087188)

تاسیس 
شرکت با مســئولیت محدود کارا پدیده وانیا درتاریخ 1399/11/08 به شماره ثبت 66841 به 
شناسه ملى 14009762502 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد : خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ،آهن آالت ، مصالح ساختمانى ، 
کشاورزى و دامپرورى ، ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از 
تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام 
واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق 
اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شهر اصفهان، محله کوى گلزار ، خیابان شهیدمحمدحســین نواب7[72] ، خیابان بزرگمهر ، 
پالك- 636 ، طبقه همکف کدپستى 8154985485 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 2,000,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم منیژه رحمانى کیا به 
شماره ملى 1282382446 دارنده 1000000000 ریال سهم الشرکه آقاى محمدرضا کاروان 
به شماره ملى 1286725690 دارنده 1000000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم 
منیژه رحمانى کیا به شماره ملى 1282382446 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقاى محمدرضا کاروان به شماره ملى 1286725690 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1087187)

آگهى تغییرات 
شرکت توان طرح آپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 38064 و شناسه ملى 10260556623 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على شیخ هادیان به کدملى 1287656242 و محمد رضا شیخ 
هادیان به کدملى 1290778582 و عزت نقیه به کدملى 1280869097 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. محمد على ایمانى سیچانى به کدملى 1289177953 و حمید نیلى به کدملى 1199280283 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1087211)

آگهى تغییرات 
شرکت آتى فوالد دماوند سهامى خاص به شماره ثبت 754 و شناســه ملى 14008054299 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - شــاهین دشتســتانى نژاد به کدملى 1817221191 بعنوان رئیس هیئت مدیره ، حبیب مظاهرى تهرانى به کدملى 
4722126356 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ، مهدى پاکدامن تهرانى به کدملى 5499421064 بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى با امضاء مدیرعامل و یکى از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر 
بوده و کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد. - موسسه حسابرسى معین مشاور مجرب به شناسه ملى 10320404190 بسمت 
بازرس اصلى و آسیه کازرونى کدملى 1290493952 بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 

هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (1087198)

آگهى تغییرات 
شرکت شهاب ایمن سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 44785 و شناســه ملى 10260627080 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/11/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - خانم کتیه زاهدى کدملى 1289635072 ، آقاى حسین زاهدى کدملى 
0559519206 و خانم الهه زاهدى کدملى 1291499946 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقاى 
عیسى بهرامى گرجى کدملى 1281033480 و آقاى علیرضا ترکیان کدملى 0559522630 بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1087178)

آگهى تغییرات 
شرکت تولیدى و صنعتى پوالد پویان سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 15596 و شناسه ملى 10260365643 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : احمد تویسرکانى به شماره ملى 1284592014 به سمت 
رئیس هیات مدیره و مرجان پور کلباسى اصفهانى مرجان پور کلباسى اصفهانى به شماره ملى 1287939805 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره و محمود تویسرکانى به شماره ملى 1284662691 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا آقاى محمود تویسرکانى همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1087179)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مشرق زمین زاگرس درتاریخ 1399/11/09 به شماره ثبت 66859 به شناسه ملى 14009766943 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :واردات و خرید و فروش انواع گوشى هاى همراه ، تبلت ، کامپیوتر ، لپ تاپ ، لوازم جانبى 
موبایل ، لوازم تعمیرات موبایل ، قطعات موبایل و خدمات پس از فروش تلفن همراه و تمامى کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از دوربین هاى مدار بسته ، تجهیزات و سخت 
افزار رایانه اى و تجهیزات سیستم هاى الکترونیکى ، خریدو فروش ملک ، انجام امور پیمانکارى (در زمینه ساخت و ساز فضاى سبز ، تمیزکارى) خریدو فروش ، 
واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى گشایش حساب ، اعتبار اسنادى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى ضمانت نامه ها و حوالجات ، فاینانس 
و ریفاینانس از کلیه بانکهاى (داخلى و خارجى) و موسسات مالى و شرکتهاى داخلى و خارجى در راستاى تحقق اهداف شرکت ، عقد هر گونه قرارداد قانونى با کلیه 
سازمان ها و نهاد ها و موسسات و شرکت هاى دولتى و خصوصى در راستاى موضوع شرکت ، شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از 
داخلى و بین المللى ، شرکت در نمایشگاه و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور ، ترخیص کاالهاى مجاز 
، فروش کاال بصورت اپلیکیشن و اینترنتى ، واردات خودرو و قطعات خودرو ، لوازم پزشکى و مصرفى ، ماشین هاى راه سازى و صنایع وابسته ماشین آالت ، صادرات 
و واردات و تولید مصنوعات فلزى ، مس و صنایع دستى ، محصوالت فوالدى و آهن و انواع ورق ، انواع تیر آهن و همه محصوالت مرتبط ، عقد قرارداد با اشخاص 
حقیقى و حقوقى ، تاسیس کلینیک ، درمانگاه ، دندانپزشکى ، آمبوالنس خصوصى ، داروخانه ، رادیولوژى ct اسکن، ماموگرافى فیزیوتراپى خدمات پرستارى با اخذ 
مجوزهاى الزم از ارگانهاى مرتبط ، اخذ کارت بازرگانى از گمرکات داخلى و خارجى در راستاى تحقق اهداف شرکت ، واردات و صادرات انواع اسباب بازى ، فرشهاى 
دستباف و ماشینى ، واردات و صادرات و اخذ نمایندگى از کارخانجات انواع مواد غذایى ، لبنى و خشکبار ، واردات خریدو فروش لوازم خانگى ، صوتى ، تصویرى و لوازم 
آشپزخانه ، کنسول بازى ، اسپیکر ، عینک هاى واقعیت مجازى و سى دى هاى بازى هاى کنسولى ، ساعت هاى دیجیتال سامسونگ ها و شیامى و اّپل و ساعت هاى 
مچى اورجینال درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله احمد آباد ، خیابان احمد آباد ، بن بست (شهیدمجتبى کبوترى اصفهانى) ، پالك- 741 ، طبقه دوم ، واحد شرقى کدپستى 
8155697111 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 185-91769 مورخ 1399/10/23 نزد بانک ملت شعبه بازار اصفهان با کد 91769 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره خانم لیال امیرى شهرضا به شماره ملى 1198491604 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا اسحاقى به شماره ملى 
1199025623 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدرضا قاسمپور به شماره ملى 1288126867 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سیدعلى 
اکبریان تفاقى به شماره ملى 1270958291 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى حامد صبورى به شماره ملى 1272648028 به سمت بازرس اصلى 
به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 

باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1087166)

آگهى تغییرات 
شرکت پارس کار فوالد آریا سهامى خاص به شماره ثبت 4624 و شناســه ملى 10260257741 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/06 احسان شمشیرى به کدملى 
1286032024 بسمت رئیس هیات مدیره ، اکبر شمشیرى به کدملى 1285399897 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و جلیل جابرزاده انصارى به کدملى 1281045977 بسمت مدیرعامل و 
عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 

هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1087176)

آگهى تغییرات 
شرکت پارس کار فوالد آریا سهامى خاص به شــماره ثبت 4624 و شناسه ملى 10260257741 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/11/06 احسان شمشیرى به کدملى 1286032024 ، اکبر شمشیرى به کدملى 1285399897 و جلیل جابرزاده انصارى به کدملى 1281045977 بسمت اعضاى 

اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1087191)

ـ نقاهتگاه کرونا» پروژه شکست خورده اى به نام «هتل 
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دلیل اینکه کودکان خردسال و نوزادان زبان خود را براى بازى بیرون مى آورند، بسیار و متفاوت است که 
مهمترین آنها عبارتند از:

1- گرسنگى: ممکن است گریه تنها راه بیان احساس گرسنگى در کودکان نباشد، آن ها ممکن است با 
بیرون آوردن زبان نیز این احساس را بیان کنند.

2- اندازه زبان: بعضى از کودکان در مقایســه با کودکان دیگر زبان بزرگى دارند که همین دلیل باعث 
مى شود زبان خود را از دهان خارج کنند. دلیل بزرگى زبان نیز ممکن است ژنتیکى، نقص در رگ هاى 

خونى یا کم کارى تیروئید باشد.
3- اندازه دهان: برخى از بیمارى هاى ناشى از نقص در ژن ها باعث کوچک بودن دهان مى شود که در 

نتیجه منجر به خارج کردن مکرر زبان از طرف نوزاد مى شود.
4- دندان در آوردن: نوزادان به دلیل روند دندان درآوردن که از ماه ششم تا پانزدهم رخ مى دهد، زبانشان 

را زیاد بیرون مى آورند.
5- تنفس دهانى: نوزاد با تنفس از راه دهان ممکن است زبان خود را از دهان خارج کند.

6- گازها: نوزادان به دلیل تجمع گاز در سیستم گوارش و احساس ناراحتى دهان خود را باز کرده و زبان 
را بیرون مى آورند. 

7- ضعف عضالنى: نــوزاد گاهى به دلیل ضعف عضالنى، از جمله عضالت زبــان، گاهى زبان خود را 
بیرون مى آورد.

طبق نتایج یک مطالعه جدید، تمرینات کششى منظم ممکن است بیش از پیاده روى سریع براى مقابله 
با فشار خون باال موثر باشند.

محققان دانشگاه ساسکاتچوان کانادا دریافتند که 30 دقیقه تمرین کششى در 5 روز هفته بیش از 30 دقیقه 
پیاده روى در 5 روز هفته منجر به بهبود فشار خون مى شود. آنها همچنین بر انجام ورزش هاى هوازى 

به خاطر فواید سالمتى اش تاکید دارند.
براى افرادى که مجبورند بیشــتر وقت خود را در خانه به دلیل پاندمى کروناویروس بگذرانند، محققان 
بر انجام ورزش هاى کششــى تاکید دارند چراکه این گونه تمرینات مى تواند به کاهش فشارخون باال 

کمک کند.
دکتر «فیل چیلى بک»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره مى گوید: «به جاى اینکه شب ها روى مبل 

نشسته و لم دهید، روى زمین دراز کشیده و در حین تماشاى تلویزیون، حرکات کششى انجام دهید.»
با این حال تحقیقات نشان مى دهد که پیاده روى با کاهش قابل توجه اندازه دورکمر شرکت کنندگان 

همراه بود.
پزشکان معموًال ورزش هاى هوازى را براى کاهش فشــار خون توصیه مى کنند. اما تحقیقات نشان 
مى دهد که تمارین کششى مى توانند با کاهش سفتى عروق خون و بهبود جریان خون، به کاهش فشار 

خون کمک کنند.
 

چرا کودك 
زبان خود 
را بیرون 
مى آورد؟

تأثیر 
ورزش هاى 
کششى بر 
فشارخون

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم صغرى پایون فرزند رضا با ارائه یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
شهود طى شماره 11671- 1399/09/06 دفترخانه اســناد رسمى 405 تیران تایید شده 
مدعى مفقود شدن سند مالکیت شماره 0036811 صادره بر روى پالك ثبتى 1704 فرعى 
از 2 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان شــده که به نام نامبرده در دفتر 26 صفحه 27 ذیل 
شماره 3315 ثبت و صادر گردیده است. اینک برابر ماده 120 اصالحى قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده است از 
تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
سند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم مى گردد. م الف: 1087315 سید محمدحسن 

مصطفوى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك تیران و کرون/11/134 
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139960302035000169– 9/12 /1399  
و 139960302035000170 مورخه 12/ 99/9 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى قدرت اله اشراقى جزى  فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 95  صادره از گز برخوار دردو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ و خانم فرخنده 
اعظمیان فرزند مهدى به شماره شناســنامه 137 در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 20 /171 متر مربع از پالك 433 فرعى از 437 اصلى واقع در بخش 16 
خریدارى از مالک رســمى آقاى عباس ضیایى جزى به آدرس گز برخوار بلوار امام خ شهید 
نیرو پالك 64  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 

روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشــار نوبت اول : 99/10/30 و تاریخ 
انتشار نوبت دوم:  99/11/14 م الف: 1078799 عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر/10/176   
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139960302035000140– 14 / 8 /1399 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
محسن اعتصامى منش فرزند رحیم بشماره شناسنامه 11  صادره از برخوار درششدانگ یک 
باب خانه مسکونى  به مســاحت 107/82 متر مربع به پالك 301 اصلى واقع در بخش 16 
خریدارى شده مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد صادق رضایى حاجى آبادى به آدرس 
حاجى آباد خ والیت کوچه حاج على رضایى پالك 11  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .  تاریخ انتشار 
نوبت اول: 30/ 99/10 و تاریخ انتشــار نوبت دوم: 99/11/14 م الف:   1078904 عباسعلى 

عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/10/178

آگهى تغییرات
 شرکت توان طرح آپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 
38064 و شناســه ملى 10260556623 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محمد رضا شیخ هادیان1290778582 
به ســمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و على شیخ 
هادیان 1287656242 به ســمت نایب رئیس هیات 
مدیره وعزت نقیه 1280869097 به سمت عضو اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند .کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر است . ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1087210)

آگهى تغییرات 
شرکت عمارت سازان عقیق پارتاك سهامى 
خاص به شماره ثبت 66793 و شناسه ملى 
14009751754 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1399/11/05 کلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء رئیس هیات مدیــره یا مدیرعامل یا 
نائب رئیس هیات مدیره و با مهر شــرکت 
معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1087177)

دردهاى سیاتیک از جمله درد هایى هستند که به دلیل 
جابه جایى دیســک، تجمع رسوبات اطراف مهره ها، 
جابه جایى لگن، باردارى و به ویژه علل ارثى، به سراغ 
ما مى آیند. اما در این بین، استرس، اضطراب، شوك 
و عصبانیت از عواملى هســتند که با ایجاد انقباض 
در عضالت بدن، احتمال ایجاد دردهاى ســیاتیکى 
را به شدت افزایش مى دهند؛ به عنوان مثال شنیدن 
اخبار بد یا قرار گرفتن در موقعیتهاى اســترس زا در 
افراد مبتال به سیاتیک باعث تحریک عصب ها به ویژه 

عصب سیاتیک مى شود.
نکته اى که باید به آن دقت داشــته باشید این است 
که تمام این فشارها و تنش هاى عصبى باعث بروز 
انقباض هاى عضالنى در بدن مى شوند که نهایتًا به 
تنگ شدن مجارى ریشــه هاى عصبى در افراد ختم 

خواهند شد.
این تنگى مجارى به اعصاب، به ویژه عصب سیاتیک 
فشــار وارد مى کند و درد را در بیماران مستعد شروع 
یا زیاد مى کند؛ به همین دلیل اســت که در شرایط 
بحرانى و استرس زا بسیارى از افراد دچار اسپاسم ها و 

انقباضات عضالنى مى شوند.
بین راهکارهاى درمان ســیاتیک، 

بهترین کار دور نگه داشتن فرد 
مبتال از شــرایط بحرانى و 
سخت روانى اســت؛ باید 
ســعى کنید شــرایط را 
طــورى مدیریــت کنید 
که بر اثر اتفاقات مختلف 

و بى اهمیــت، افــراد مبتال 
بــه دردهاى ســیاتیک تحت 

فشار هاى روحى و تنش زا قرار نگیرند. 
ورزش نیــز مى تواند یکى دیگــر از بهترین 

کارهاى حفظ آرامــش و  همین طور جلوگیرى 
از اضطراب، براى این بیماران باشــد؛ ورزش 
هورمون هــاى اســترس زا را در بدن کاهش 
مى دهد همچنین کیفیت خواب را باال مى برد،

از همــه مهمتــر اینکــه باعــث افزایــش 
اعتمادبه نفس در فرد بیمار مى شود که در درمان 

بیمارى هاى روحى بسیار کمک کننده است.

بعد از جراحى و کشیدن دندان بسیار مهم است که چه مواد غذایى 
مصرف کنید، استفاده از برخى غذاها و خوردنى ها مانند ”اسموتى 
میوه“ پس از کشیدن دندان مناسب است. این 10 خوراکى مغذى و 

خوش مزه را امتحان کنید
1. پوره سیب

سس سیب داراى بافت صاف و پوره اى اســت که آن را به غذایى 
مناسب براى شما تبدیل مى کند که بعد از این که دندان هاى عقلتان 
را کشیدید مصرف کنید، سس ســیب مقدار زیادى فیبر رژیمى و 
ویتامین C دارد که اجزاى مهم رژیم غذایى سالم هستند و خوردن 
این میان وعده که غنى از مواد مغذى است نیاز به حرکت فک کمى 

دارد که به فرآیند التیام کمک خواهد کرد.
2. بستنى 

ممکن است ندانید که بســتنى اغلب بعد از کشیدن دندان توصیه 
مى شود چون سرد است و به التیام زخم کمک مى کند و از عفونت 
زخم جلوگیرى خواهد کرد، به نظر مى رسد که بستنى نرم بهترین 
خوراکى براى چند روز بعد از کشیدن دندان است و شما باید مطمئن 
شوید که از خوردن دانه هاى سفت اجتناب کنید و دفعه بعد اگر کسى 
از شما پرسید که بعد از کشیدن دندان چه باید خورد، مى توانید بستنى 
را نیز توصیه کنید و فقط به خاطر داشــته باشید که هنگام خوردن 

بستنى از یک قاشق کوچک استفاده کنید.
3. ماست 

ماست یک بافت نرم دارد که باعث مى شود غذاى ایده آلى براى هر 
کسى باشد که دندانش را کشیده است. از ماست هایى به همراه غالت 

که نیاز به جویدن دارد، اجتناب کنید.  خوردن ماستى با ترکیب توت 
فرنگى یا لیمو به شما بخشى از مواد مغذى مورد نیازتان را مى دهد و 

باعث مى شود داروهاى توصیه شده را راحت تر مصرف کنید.
4. بلغور جو

هر بلغور جو فورى یک میان وعده سریع را به شما ارائه مى کند که 
به راحتى مى تواند خورده شود. گاهى اوقات با شربت، شکر و یا مربا 
مخلوط مى شــود تا یک ترکیب منحصر به فرد از طعم ها را ایجاد 
کند، بلغورهاى خود را ســر وقت به مدت 3 روز مصرف کنید، چون 

دندان هاى عقل شما ممکن است هنوز در فرآیند التیام باشد.
5. سیب زمینى له شده 

اینها مى توانند به راحتى خورده شــوند و به طور متناوب با ســس 
ترش، خامه ترش تزئین شوند، همچنین مى توانید کره را به خاطر 
تنوع اضافه کنید، اگر سیب زمینى شما به درستى له شده باشد پس 
از کشــیدن دندان هایتان حتما بخورید و همچنین مى توانید سیب 

زمینى هاى شیرین را نیز در نظر بگیرید.
6. اسموتى میوه 

اسموتى مى تواند تازه و یا یخ زده باشد که با ماست و کمى یخ ترکیب 
شود. این ترکیب یک نوشیدنى خیلى ســالم، یخى و مغذى را مى 
سازد و براى افزایش ارزش غذایى، کمى پودر پروتئین و دیگر مواد

 افزودنى ها را به آن اضافه کنید.
7. پودینگ فورى

این غذاى دیگرى است که شــما مى توانید به راحتى بخورید و در 
طعم هاى مختلف مصرفش کنید، اگر از خوردن غذاهاى شــیرین 

خسته شدید و نوشیدنى هاى شیرین مى خورید، ممکن است دوست 
داشته باشید که پودینگ طعم لیمو را در نظر بگیرید چون طعم آن 

خیلى شیرین نیست.
8. سوپ 

بیشتر غذا ها حاوى مقدار زیادى گوشت و یا سبزیجات هستند که 
عمدتاً براى شما سنگین مى باشند. بعد از این عمل دو غذاى مناسب 
براى خوردن (شما باید چند روز صبر کنید تا بتوانید سوپ بخورید) 

خامه کرفس و نودل مرغ هستند.
9. میلک شیک 

نوشیدن آن مى تواند بسیار ساده باشد و پس از کشیدن دندان هاى 
عقلتان مى تواند انتخاب خوبى باشــد. دقت کنید که از نى استفاده 
نکنید چون ممکن اســت براى مدتى پس از آن کــه دندان هاى 
عقل خود را از دست دادید خطرناك باشد و در عوض از یک قاشق 

استفاده کنید.
10. نوشیدنى سرد 

اغلب این نوشیدنى ها قابل قبول هستند، همچنین باید از نوشیدن 
آب تگرى اجتناب کنید چون ممکن اســت درد دندانتان را افزایش 

دهد.
با دانســتن اینکه بعد از کشــیدن دندان چه چیزى باید 
بخورید، باید برخى از دســتورالعمل هاى ضرورى را به 

خاطر داشــته باشــید، به طور مثال ریکاورى به طور طبیعى 
چند روز طول مى کشد و براى به حداقل رساندن زمان آن، کاهش 
خطرات آلودگى و روند ریکاورى سریع، شما باید از هر یک از موارد 

زیر پیروى کنید:
- دارو هاى تجویز شده ضد درد را مصرف کنید و به تجویز پزشکتان 

گوش دهید.
- باند گاز را محکــم و آرام گاز بگیرید تا خونریــزى را به حداقل 
برسانید و به تشکیل لخته در جاى دندان کمک کنید و قبل از این که

 الیه هاى گاز از خون خیس شوند، آن ها را عوض کنید و در غیر این 
صورت، هر 3 تا 4 ساعت یک بار آنها را عوض کنید.

- به محض تکمیل رویه براى کاهش ورم، کیسه یخ را روى قسمت 
مورد نظر بمالید و یخ را براى حدود 10 دقیقه در طول روز نگه دارید.

- دقت کنید که به مدت 24 ساعت پس از کشیدن دندان ها استراحت 
کنید و فعالیت هاى فیزیکى خود را به مدت 2 روز کاهش دهید.

- دقت کنید که در حدود 24 ساعت پس از این که دندان هاى خود را 
کشیدید، آب دهان تان را بشوئید و یا به شدت آب وارد دهان نکنید تا 

لخته خونى که در جاى دندان ایجاد شده است را پاك نکنید.
- از نوشیدن با نى به مدت 24 ساعت خوددارى کنید.

- از سیگار کشــیدن اجتناب کنید، این مى تواند مانع روند درمان 
شود.

- غذا هاى سفت و ســخت نخورید، غذاهایى مانند 
پودینگ، سوپ، ماست یا ســس سیب را روز بعد 
از کشیدن دندانتان مصرف کنید و همان طور که 
محل درمان مى شود، شما مى توانید به تدریج 
غذاهاى جامد را به رژیم غذایى خود اضافه کنید.

- در حالى که دراز کشیده اید، ســرتان را روى 
بالش بگذارید و به پشت دراز کشیدن روى تخت 

ممکن است خونریزى را طوالنى کند.
- به مسواك زدن و نخ دندان کشیدن خود 
ادامه دهید و مطمئن شوید که زبان خود را 
هم مسواك مى زنید، اما همیشه از محل دندان 
کشیده شده خود صرف نظر کنید که این کار به پیش گیرى از هر نوع 

عفونت کمک مى کند.

بعد از جراحى و کشیدن دندان چه چیزى بخوریم؟
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مدت ها تصور مى شد که افتادگى پوست نتیجه گرانش 
زمین اســت؛ اما اکنون محققان معتقدند، ظاهرى که 
برخى از آن به عنوان «صــورت رژیمى» یاد مى کنند، 
ارتباط زیادى با از بین رفتــن چربى صورت دارد. این 
کشــف حتى مى تواند باعث عملکرد بهتــر در لیفت 
صورت شــود. همچنین توضیح مى دهد که چرا تعداد 
زیادى از افراد مشــهور پس از لیفت صورت یک دهه 

بزرگتر به نظر مى رسند.
دکتر آرون مورگان، محقق ارشــد تحقیــق از کالج 
پزشکى ویسکانسین ایاالت متحده در بیانیه اى گفت: 

«ما فکر مى کنیم از دست دادن چربى بیشتر صورت، 
پشتیبانى از چربى اضافى را از بین مى برد و باعث عمیق 
شــدن چین وچروك بینى و لب ها خواهد شــد؛ یعنى 
چروکى که از بینى به دهان منتهى مى شود. در همین 
حال، از دســت دادن چربى موجب کاهش گونه ها نیز 
مى شــود، فک، پایین مى آیند و چربى در اطراف آن از 
بین مى رود. کاهش حجم دور چشم نیز موجب مى شود 

دور چشم تهى و فرورفته به نظر برسد.»
مورگان مى گوید: «قسمت باالى صورت چربى کمترى 
دارد، بنابراین از دســت دادن چربى آشکارتر است. در 
مقابل، ناحیه گونه یا دهان چربى کمى از دست مى دهد، 

بنابراین با ایجاد تغییرات در سایر نواحى میانى، سطح 
آن پرتر به نظر مى رسد.»

نتایج تحقیق نشان مى دهد که چربى درواقع داربستى 
است که صورت را به ســمت باال نگه مى دارد. نتایج 
این تحقیق مى تواند تکنیک هایى را براى جایگزینى 
یا جابجایى مجدد چربى به میزان متوســط  به روشى 

«فیزیولوژیک» ارائه کند.
این مطالعــه نتیجه گرفت که نظریه ســنتى افتادگى 
صورت به دلیل جاذبه کامال درست نیست. درحالى که 
این ایــده که ضعیــف شــدن رباط ها در قســمت 
میانى مى توانــد منجر به نزول بافت نرم شــود هنوز 

باارزش اســت، اما شــواهد جهت دیگرى را نشــان
 مى دهند. 

مورگان ادعا مى کند که شــاید مقصــر واقعى پیرى 
صورت، از دست دادن چربى باشد، هم در نزدیکى سطح 
پوست و هم در مناطق عمیق تر؛ بنابراین متخصصان 
به جاى اینکه رژیم غذایى که منجر به کاهش چشمگیر 
چربى شود را توصیه کنند باید به افراد پیشنهاد کنند که 
کاهش وزن تدریجى را در نظر داشته باشند. پزشکان 
توصیه مى کنند بهتریــن روش براى کاهش عوارض 
منفى کاهش وزن مصرف چربى هــاى امگا 3، میوه، 

سبزى ها و ویتامین هاى کلیدى است.

مقصر واقعى پیرى صورت

استرس براى سیاتیک سم است
مطاالعات نشــان مى دهد مشــاهده روزانه درختان در خیابان ممکن است نیاز به 
داروهاى ضدافســردگى را کاهش دهد. به این ترتیب کاشــت درخت 
در خیابان هاى شــهرها ممکن اســت یک راه حل مبتنى بر 
طبیعت در برنامه ریزى شهرى براى کاهش خطر 
افسردگى باشــد. در حال حاضر افسردگى، 
به ویژه در مناطق شهرى، بیش از هر زمان 
دیگرى در حال افزایش است. مطالعات قبلى 
نشان مى دهد که فضاى سبز شهرى براى 
افرادى که از سالمت روانى رنج مى برند فواید 
مثبتى دارد. تیم تحقیق از دانشگاه الیپزیگ آلمان 
به مطالعه این موضوع پرداختند که چگونه تعداد و نوع 
درختان خیابان ها و نزدیکى آنها با محل سکونت با تعداد 
داروهاى ضد افسردگى تجویز شــده ارتباط دارد. وجود تعداد 
بیشــتر درخت در اطراف خانه (کمتر از 100 متر) با کاهش تجویز 
داروهاى ضدافسردگى همراه بود. دکتر «ملیســا مارسل» در این 
باره مى گوید: «یافته هاى ما نشان مى دهد که وجود درختان خیابانى 
مى تواند به رفع شکاف نابرابرى هاى بهداشتى بین گروه هاى مختلف 
اقتصادى کمک کنند. این خبر خوبى است زیرا دسترسى به درختان 
خیابانى نسبتاً آسان اســت و بدون تالش براى برنامه ریزى زیاد 

مى توان تعداد آنها را افزایش داد.»

کاشت درخت، افسردگى را کاهش مى دهد
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                    معاونت عمران روستایى:
استان اصفهان براساس آمارسرشمارى نفوس ومسکن سال1395 داراى 3 هزار و 497 روستا 
مى باشد که در سه منطقه جغرافیایى کویرى، دشتى و کوهستانى استقراریافته که ازاین تعداد 
935روستا داراى جمعیت باالى 20خانوار میباشند.درسطح استان اصفهان 24 شهرستان 50 

بخش و125 دهستان  وجوددارد .
مهندس غالمحسین خانى، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان به مناسبت 
آغاز چهل و دومین سالگرد پیروزى انقالب اســالمى عملکرد این بنیاد را بعنوان اولین نهاد 

عمرانى و مولود انقالب اسالمى به شرح زیر تشریح کرد:
تهیه طرح هادى:

از ابتداى شروع فعالیت بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان در تعداد 1505 روستا 
عملیات نقشه بردارى و تهیه طرح انجام گردیده است .

بر اساس سرشمارى سال 1395 روستاى باالى 20خانوار استان داراى طرح هادى 
 تهیه طرح هادى  در 919 روستا 

 تهیه طرح بازنگرى در 520 روستا 
 تهیه طرح بازنگرى مجدد در  81 روستا 

با تامین اعتبارات استانى و ملى در پایان ســال 1396 تمام روستاهاى باالى 20خانوار استان 
داراى طرح هادى شدند وتاکنون  براى حدود 101 روســتاى زیر 20 خانوار هم طرح تعیین 

محدوده تهیه شده است.
اجراى طرح هادى:

بنیادمسکن انقالب اسالمى استان اصفهان از بدو فعالیت تاکنون در 734 روستا (800پروژه) 
نسبت به اجراى طرح هادى اقدام نموده است (حداقل در یک فاز اجرایى). در سال 1399 طرح 

هدف گردشگرى روستاى تینجان و طرح بافت با ارزش روستاى خشوئیه اجرا شده است.
تهیه  طرح  بهسازى بافت باارزش:

 براى تعداد 12روستا در 7 شهرستان اســتان که کارگروه ملى مصوب شده است تهیه طرح 
هدف گردشگرى جهت 8 روستا تهیه طرح انجام و یا دردست مطالعه مى باشد. در سال 1399 
طرح هدف گردشگرى روستاى مورچه خورت و طرح بافت با ارزش روستاى على آباد کویرات 

تهیه شده است.
تهیه طرح توسعه اقتصادى و اشتغالزایى روستایى :

تهیه طرح توسعه اقتصادى و اشتغالزایى روستایى براى 121 روستا در 18 دهستان استان  در 
سال 1397 به تصویب رسید.

جهت سال 1400 تهیه و بازنگرى طرح هادى 135 روستاى با اعتبارى بالغ بر 9 میلیارد و 600 
میلیون ریال و اجراى 206 طرح هادى روستایى با اعتبارى بالغ بر 725 میلیارد ریال

اجراي عملیات آسفالت با استفاده از قیر رایگان:
الف- از سال 1388 تا پایان سال 1397 مقدار حدود 78 هزار تن قیر رایگان به استان اصفهان 
اختصاص یافته که در 24 شهرستان استان، براي تعداد 765  روستا عملیات اجراي آسفالت معابر 

داخل بافت روستاها به مساحت 7 میلیون و 490 هزار مترمربع انجام پذیرفته است.
درکنارســهمیه قیر رایگان مبالغى درقالب همیارى مردم عزیز و شوراهاى اسالمى روستاها 

و کمک مالى از محل اعتبارات دهیارى جهت اجراى آسفالت در روستاها هزینه شده است .
 ب-براى ســال 1398 قیر رایگان بصورت ریالى معادل 264 میلیارد ریال مصوب شده که 

تاکنون 128 میلیارد ریال اعتبار براى 111 روستا تخصیص داده شده است.
قیر رایگان  پروژه هاي اجراي طرح هادي روستایی:

درراستاي اجراي بند هـ تبصره یک قانون بودجه سالهاي1394 لغایت 1398  موضوع اختصاص 
قیررایگان براي بهسازي معابر روستاهاي سطح استان  به شرح ذیل اختصاص یافته و نسبت 

به اجراي آسفالت درروستاهاي هدف اقدام گردید . 
 سال 1394    به میزان     32720 تن 
 سال 1395   به میزان        8722 تن 

سال  1396    به میزان          14830 تن
 سال  1397   به مبلغ           218 میلیارد ریال

 سال  1398   به مبلغ           264 میلیارد ریال 
 سال  1399   به مبلغ           180 میلیارد ریال 

صدور اسناد :
از بدو شروع عملیات صدور اسناد تا پایان ســال 1398، براى 211هزار و900  واحد مسکونى 
روستایى و شهرى 236 هزار و 269 جلد و برگ سند مالکیت امالك روستایى و شهرى به کمک 

اداره ثبت اسناد و امالك صادر و تحویل متقاضیان گردیده است .
تاپایان دیماه 1399 ، با همکارى اداره ثبت اســناد و امالك تعداد 7587 جلد ســند شهرى و 

روستائى صادر و تحویل مالکین گردیده است.
در سال 1400در نظر داریم که با همکارى اداره ثبت اســناد و امالك نسبت به صدور اسناد 

مالکیت 8300 واحد مسکونى اقدام نماییم.
 در استان اصفهان در راســتاى محرومیت زدایى و جهت تامین مســکن اقشار کم درآمد 
ومحرومین در طول فعالیت تعداد 51343 واحدمسکن شهرى و تعداد 72965 واحد مسکن 
روستایى و بازسازى تعداد 73933 واحد مسکونى در مناطق آسیب دیده استان و برون استان 

(جمعا تعداد  198 هزار و 241 واحدمسکونى شهرى و روستایى) به بهره بردارى رسیده است.
معاونت مسکن شهرى:

از بدو تاسیس تاکنون تعداد بیش از 124 هزار واحد مســکونی در قالب پروژه هاى(خیرین، 
1000 واحد طرح رهبرى، مسکن محرومین، 5111 واحد انبوه سازى مسکن روستایى، مسکن 
شهرى، 504 واحدى سپه شهر و 40 واحدى تهرانپارس) ساخته و تحویل متقاضیان شده است.

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان از شروع به کار طرح مسکن مهر در سال 1386،  
تعداد 27 هزار و 773 واحد مسکونى در قالب(انفرادى،ســه جانبه و تعاونى مسکن) تحویل 

متقاضیان داده است.

در حال حاضر نیز مجموع واحدهاي مسکونی در دست احداث به تعداد 3500 واحد می باشد.
طرح اقدام ملى:

تفاهم نامه طرح اقدام ملى مسکن در استان اصفهان (پیش بینى 11230 واحد مسکونى)
الف) بنیاد ساخت

3790 واحد در شهرهاى شاهین شهر؛ خمینى شهر؛ شهرضا و کاشان (با عنوان شهرهاى باالى 
100 هزار نفر جمعیت)
ب) انبوه سازى:

1686 واحد اراضى واگذارى زمین به بنیادمسکن انقالب اسالمى (تاکنون)
210 واحد از اراضى متعلق به بنیاد مسکن انقالب اسالمى

ج) واگذارى گروهى
3056 واحد اراضى واگذارى زمین به بنیادمسکن انقالب اسالمى (تاکنون)

د) مشارکت دراحداث 700 واحد با همکارى شرکت عمران شهر جدید 
بهارستان 

معاونت بازسازى و مسکن روستایى:
تاریخچه بازسازى ها:

درآذرماه 1358 بازســازى واحدهاى حادثه دیده ناشى از ســیل در خوروبیانک بعنوان اولین 
کاربازسازى بنیادمسکن انقالب اســالمى اصفهان درمنطقه لردکنو کلیدخورد. سال 1359 
شروع جنگ تحمیلى، بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان با حضور در مناطق جنگ 
زده نسبت به بازسازى واحدهاى آسیب دیده اقدام و همچنین در سال 1365 در حادثه بمباران 
اصفهان، با توزیع مصالح ساختمانى به قیمت تعاونى(شیشه، سیمان، آهن و ...) بین مردم آسیب 

دیده به بازسازى منازل کمک نمود.
بعد از زلزله گیالن-زنجان در 31 خرداد 1369، با هدف ارتقاء سطح کیفى واحدهاى مسکونى 
و ترویج فرهنگ ساخت و ساز اصولى، تسهیالت بهسازى مسکن روستایى طى سالهاى 74 
الى 84 با سقف وام 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال جهت ساخت واحد مسکونى طبق ضوابط 
ابالغ گردید که استان اصفهان طى 10 سال 9820 واحد مسکونى را با کمک این تسهیالت 

مقاوم نمود.
بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان از زمان جنگ تحمیلى در برون و درون استان 
مسئولیت بازسازى واحدهاى مســکونى آسیب دیده ناشــى از حوادث را بر عهده داشته که 

مهمترین آنها تا پایان سال 97 بشرح ذیل مى باشد:
 زلزله قائنات-استان خراسان-23 آبان 1358--- بازسازى 180 واحد
 زلزله گلبافت-استان کرمان 21 خرداد 1360---بازسازى 60 واحد

 سیل داراب-استان فارس-آذر 1365---بازسازى 3000 واحد
 زلزله (رودبار،منجیل)استانهاى (گیالن-زنجان)31خرداد 1369---بازسازى 5850 واحد

 زلزله بم-استان کرمان-5 دى 1382---بازسازى 9600 واحد
 زلزله بروجرد-استان لرستان-11 فروردین 1385---بازسازى 18800 واحد

 زلزله ورزقان-استان آذربایجان شرقى-21مرداد 1391---بازسازى2354واحد
 زلزله سرپل ذهاب-استان کرمانشاه-21 آبان 1396---بازسازى 20000 واحد

 سیل پلدختر-استان لرستان-12 فروردین 1398---بازسازى 4600 واحد
بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در قالب ستاد معین بازسازى درمناطق سیل زده 
و زلزله زده خارج ازاستان از ســال 1369 تا پایان سال 1398 موفق به بازسازى 50076 واحد 
شهرى و 13759واحد روستایى (مجموعا 63835 واحد مسکونى شهرى و روستایى) شده است 
و همچنین در بعد درون استانى از سال 1373 تاکنون موفق به بازسازى مجموعا 10098 واحد 

مسکونى شهرى و روستایى بااعتبارى بالغ بر 2هزار و 190 میلیارد ریال شده است.
در فروردین سال 98 بر اثر بارندگیهایى که کل کشور را فرا گرفته بود در استان اصفهان نیز به 
5762 واحد مسکونى خساراتى از 30 الى 100 درصد وارد آمد که اعتبارى معادل 1215 میلیارد 
وپانصد میلیون ریال تسهیالت بانکى و 461 میلیارد ریال کمک بالعوض و 13500 تن سیمان 
رایگان جهت احداث 2080 واحد مسکونى شهرى و روستایى و تعمیر 1714 واحد اختصاص 

یافت که بصورت کامل جذب گردید.
در سال 99 به منظور بازســازى 98 واحد احداثى و 856 واحد تعمیرى مبلغ 186 میلیارد ریال 
تسهیالت بانکى و 69 میلیارد ریال کمک بالعوض و 20 میلیارد ریال اعتبارعمرانى ابالغ شد 

که عملیات احداث و تعمیر و پرداخت تسهیالت آغازشده است.
1-پروژه جابجایى محله هاى کوشک و قلعه شهر سمیرم به تعداد 120 واحد به قسمت امن 
شهر که در این راستا با کمک تسهیالت بانکى ، کمک بالعوض و کمک خیر محترم در حال 

احداث مى باشد.
2-درجاسازى و جابجایى تعداد 56 واحدمسکونى آسیب دیده در روستاى دره بید شهرستان 

تیران و کرون.
3-بازسازى و نوسازى تعداد 278 واحدمسکونى در روستاى کلوسه شهرستان فریدونشهر 

بعنوان اولین روستاى منطقه پشتکوه دوم.
جهت ایمن سازى روستاها با همکارى مدیریت بحران استاندارى اصفهان مستحدثاتى نظیر 
پل، کانال، سیل بند و ... بااعتبارى بالغ بر 270 میلیارد و 461 میلیون ریال اجرا شده است. در 
کنار این پروژه ها، پروژه هایى نظیر احداث 27 پایگاه اورژانس، 5 پایگاه تله مترى زلزله نگارى 

از جمله اقدامات این بنیاد مى باشد.
در همین راستا در سالجارى جهت ایمن سازى روستاها 150 میلیارد ریال اعتبار جهت اقدامات 
پیشگیرانه نظیر احداث کانال و سیل بند نیز به اســتان اختصاص یافت که در قالب 41 پروژه 

عمرانى اجرا شد.
مسکن روستایى :

در سال 82 به منظورارائه برنامه مدون جهت بهســازى واحدهاى مسکونى روستایى اولین 
آمارگیرى از ویژگیهاى مسکن روستایى برگزار که مبناى تدوین طرح ویژه بهسازى مسکن 

روستایى شد و طى سه دوره 5 ساله در سالهاى 87، 92 و 97 ادامه یافت که براساس آمارگیرى 
سال 92 برنامه جامع مسکن روستایى تا افق 1404 تدوین شد.

تسهیالت ویژه بهسازى مسکن روستایى بعنوان یکى از مهمترین اقدامات دولتها ظرف سالهاى 
84 تاکنون مى باشد که توانسته نقش مهمى در ارتقاء درصد ساختمانهاى مقاوم در روستاها 
داشته باشد که در این خصوص از سال 84 تاکنون بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

تعداد 71520 واحد تسهیالت پرداخت نماید که تعداد 58200 واحد به پایان کار رسیده است.
سهمیه این بنیاد در سال 99 ده هزار واحد مسکونى است که تاکنون 8415 فقره ابالغ و 4984 

فقره به بانکها معرفى شده است.
جهت تکمیل و تعمیر مسکن و احداث حمام روستایى تسهیالت قرض الحسنه مسکن روستایى 
در قالب بانکهاى دولتى و بانکهاى مهر ایران و پست بانک از محل سپرده گذارى بنیادمسکن 
انقالب اسالمى کشور، تاکنون مبلغ 306 میلیارد و 700 میلیون ریال طى سالهاى 79 الى 98 

پرداخت شده است.
عالوه بر وظایف محوله این بنیاد اقدامات ویژه اى نظیر کمک به احداث خانه فرهنگ روستا و 
ساخت اولین نیروگاه خورشیدى (مزرعه سبز) 20 کیلو وات در کشور اجرا کرده است که بعنوان 

نمادى از اقتصاد مقاومتى روستایى است.
استان اصفهان بعنوان اولین استانى اســت که جهت ترویج فرهنگ ساخت و ساز اصولى در 
روستاهاى متعدد اقدام به احداث مجموعه هاى مسکونى نموده است که در طى سالهاى 74 

تاکنون تعداد 3752 واحد در قالب انبوه سازى روستایى انجام شده است.
از مهمترین اقدامات جنبى که این بنیاد جهت سایر دستگاه هاى اجرایى انجام داده است احداث 
13 مصلى اقامه نمازجمعه در شهرستانها با اعتبارى معادل 153 میلیارد ریال ، کمک به توسعه 
آستان مقدس آقاعلى عباس شهر بادرود با اعتبارى معادل 38 میلیارد و350 میلیون ریال و کمک 
به تکمیل حوزه هاى علمیه با اعتبارى معادل 34 میلیارد 700 میلیون ریال و کمک به ساخت 

89 باب خانه عالم روستایى مى باشد.
تفاهم نامه ها :

از اواخر سال 97 بنیاد مسکن کشور با انعقاد تفاهم نامه هایى با سازمانهاى حمایتى نظیر کمیته 
امداد و بهزیستى در جهت تامین مسکن مددجویان تحت پوشش این سازمانها اقدام نموده است 

که در استان اصفهان بشرح ذیل مى باشد:
 خانواده هاى داراى حداقل دو معلول روستایى: 107 واحد

 تکمیل واحدهاى داراى حداقل دو معلول روستایى: 17 واحد
 خانواده هاى داراى حداقل دو معلول شهرى: 443 واحد

 خانواده هاى ایتام:60 واحد
 خانواده هاى طالب:42 واحد

یکى از مهمترین تفاهم نامه هایى که اخیرا توســط دولت محترم و در جهت حمایت از قشر 
محروم و فاقد مسکن در برخى استانها منعقد شد،در همین راستا تعداد 3000 واحد به استان 

اصفهان اختصاص یافته است که از تاریخ پنجم تیرماه سالجارى آغاز شده است.
براساس تفاهم نامه جدید مبادله شــده فیمابین کمیته امداد حضرت امام (ره) و بنیاد مسکن، 
ساخت 20 هزار واحد براى مددجویان کمیته امداد و با کمک تسهیالت بانکى و کمک هاى 
بالعوض در سال آینده در دستور کار قرار دارد که شناسایى  و مقدمات اجرایى آن در حال برنامه 

ریزى است.
سهمیه احتمالى استان مابین 1000 تا 1400 واحد خواهد بود.

حساب 100 حضرت امام(ره):
1-جهت تکمیل واحدهاى مسکونى روستایى استفاده کننده از تسهیالت ویژه بهسازى مسکن 

روستایى مبالغى در قالب کمک بالعوض به افراد واجد شرایط پرداخت شده است.
2-در راستاى اجراى تفاهم نامه هاى تامین مسکن افراد تحت پوشش نهادهاى حمایتى(کمیته 
امداد، بهزیستى و بخصوص خانوارهاى داراى حداقل دو عضو معلول) مبالغى در قالب کمک 

بالعوض پرداخت شده است.
3-جهت تامین مسکن محرومین و اقشار کم درآمد نیز کمکهایى بالعوض پرداخت مى گردد.

کمک هاى خیرین و حساب100امام(ره):
در سنوات گذشته با کمک خیرین و حساب 100 امام(ره) در حدود 2861 واحد مسکونى جهت 
متقاضیان واجد شرایط تکمیل و به بهره بردارى رسیده است ، درضمن درسال 98 فقط 356 

واحد مبالغى را از محل حساب 100 امام(ره) به صورت بالعوض دریافت کرده اند .
اهم فعالیت هاي واحد امور ماشین آالت عبارت است از :

 اجراي عملیات زیرســازي و آماده ســازي در طرح 180 هکتاري اراضی شرق شهر جدید 
بهارستان

 اجراي عملیات پروژه هاي عمرانی در شهرستان هاي اردستان، فریدونشهر،چوپانان، نایین  
و شهرستان اصفهان

 مدیریت برکارکرد ماشین آالت بخش خصوصی در ستاد بازسازي سرپل ذهاب
 مدیریت برکارکرد ماشین آالت بخش خصوصی در ستاد بازسازي پل دختر

 تجهیز و راه اندازى معدن در شهرستان آران و بیدگل،مورچه خورت و معدن جوزدان
مشارکت و کارکرد ماشین آالت در بازســازى هاى استان هرمزگان ،سیستان و بلوچستان و 

استان آذربایجان
 برنامه ریزي و انجام اقدامات الزم در خصوص خرید 6دستگاه ماشین آالت سنگین(3دستگاه 

کشنده و 3دستگاه بیل)در سال 99
 خرید و ساخت دستگاه ریک در سال 99

 حضور فعال در تمام بازسازى هاى درون و برون استانى جهت آواربردارى، تخریب واحدهاى 
ســانحه دیده، آزاد سازى راه ها، تســطیح و آماده سازى پروژه هاى بازســازى، جمع آورى 

نخاله هاى ساختمانى

اینک در مطلع فجر که سپیده سحر بشارت انفجار نور را مى دهد، تجلى شکوه مند حماسه 
و سرافرازى ملتى را شاهدیم که با مقاومت مثال زدنى خود برگ هاى زرین متعددى را به 

کتاب قطور افتخارات انقالب شکوهمند اسالمى اضافه کرده اند. 
حاال که تقارن میالد با ســعادت حضرت فاطمه زهرا (س) با دهــه مبارکه فجر برکات 
معنوى این ایام را دوچندان کرده است، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینى (ره) 
و تمامى شهیدان انقالب اســالمى و دفاع مقدس و آرزوى طول عمر براى مقام معظم 
رهبرى، فرا رســیدن یوم ا... دهه فجر را به ملت قهرمان ایران تبریک و تهنیت عرض 

مى نمایم.
مهندس غالمحسین خانى
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

ىىىصادى و سیاسى ىىىصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعىى،اقت فرهنگى، اجتماعىى،اقت

روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نگاهى گذرا بر عملکرد بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان
(از بدو تأسیس تا بهمن1399)


