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درس هایى که ژاپنى ها به مردم جهان مى دهنداکران شهرى عکس هاى منحصربه فرد شهید خرازىخاطرات مگویى که در تلویزیون علنى شددادگاه ایران حکم داد 9 خدمه «سانچى» زنده اند!  نفت بى خیال نمى شود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سردرد بدون 
عالیم چشمى 

نشان دهنده ابتال 
به کرونا نیست

انتقال آب خلیج فارس به اصفهان از همین ماه
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مردم خودشان را براى 
 طوفان کرونا آماده کنند

اصفهان از امشب 
بارانى مى شود

سالن اجتماعات 
گلستان شهدا 

این هفته افتتاح مى شود

5

مبتالیان به 
کروناى انگلیسى 
در اصفهان به
 11 نفر رسید

رئیس کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا گفت: سردرد به 
تنهایى نشان دهنده ابتال به کرونا نیست. معموًال قبل از 

اینکه سردرد با منشأ ابتال به ویروس کرونا رخ دهد، 
نوعى از عالیم چشمى ظاهر مى شود. مصطفى 

قانعى درخصوص سردرد با منشأ مربوط به...

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
متأســفانه فرصت کمى براى مقابلــه با کروناى 
انگلیســى داریم و هم اکنون تعــداد مبتالیان به 
این ویروس در اســتان به 11 نفر رســیده است. 
طاهره چنگیز اظهار کرد: هــم اکنون از نظر تعداد 
بسترى ها به یک ثبات رسیده ایم اما موضوع نگران 
کننده خطر شیوع ویروس کروناى انگلیسى است 
که تا کنون 11 مورد در اســتان اصفهان شناسایى 
شده است که اگر نکات بهداشتى را رعایت نکنیم 

4اوضاع خطرناك مى شود...

آغاز فاز دوم واکسیناسیون کرونا در اصفهانآغاز فاز دوم واکسیناسیون کرونا در اصفهان
تحویل سرى جدید واکسن هاى روسى با اولویت دوباره کادر درمانتحویل سرى جدید واکسن هاى روسى با اولویت دوباره کادر درمان
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خبر خوش رئیس دفتر رئیس جمهور براى صنایع استان؛

رامبد جوان
 چگونه با کرونا کنار آمد؟

قاسم حدادى فر:  این یک بازى خطرناك است

خداحافظى؟ فکرش آزار دهنده است
کاپیتان تیم ذوب آهن در مورد شرایط این تیم صحبت کرد.

قاســم حدادى فر در گفتگویى در خصوص شرایط این روزهاى 
ذوب آهن اظهار داشت: شرایط خوبى داریم و مشغول انجام تمرینات 
هستیم و همه سعى و تالش ما این اســت که بتوانیم در نیم فصل دوم 

نتایج نیم فصل اول را جبران کنیم و...
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7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پرویز تناولى:
 اجازه ندهید دزدها 

برنده شوند

عید امسال باید بیشتر از عید پارسال مراعات کنیم
2

مجتبى حقدوست:مجتبى حقدوست:

 نمى خواهم در مورد  نمى خواهم در مورد 
برخى مسائل حرف بزنمبرخى مسائل حرف بزنم

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

آگهى مزایده عمومى
سازمان فرهنگى، اجتماعى، ورزشى شهردارى شاهین شهر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 887/ش 
مورخ 1399/05/13 شوراى محترم اسالمى شاهین شهر مورد زیر را از طریق مزایده عمومى به صورت اجاره 

به اشخاص حقیقى یا حقوقى به مدت دو سال واگذار نماید.
1- اجاره ماهانه فرهنگسراى دانش و خالقیت (نوبت سوم)

2- اجاره ماهانه واحد شماره 3 فرهنگسراى خانواده (نوبت اول)
متقاضیان مى توانند تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1399/12/19 براى دریافت اسناد مزایده به امور 
قراردادهاى سازمان فرهنگى، اجتماعى، ورزشى شهردارى شاهین شهر واقع در میدان فاطمیه، ساختمان 
نگارستان، طبقه چهارم مراجعه و تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20 پیشنهادهاى خود 

را تحویل دبیرخانه حراست شهردارى شاهین شهر نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید.

چاپ دوم

م.الف:1097959 

ثابت راسخ- شهردار چرمهین

آگهى مزایده نوبت اول
شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/331/ش مورخ 1399/12/03 شوراى محترم اسالمى شهر و به 
موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد نسبت به واگذارى بهره بردارى و نگهداشت جایگاه 
(CNG) نوع شهر با (تجهیزات از نوع DRESSER) یک دستگاه کمپرسور با ظرفیت 1500 با 3 دیسپنسر 
2 نازله و 72 عدد مخزن به صورت اجاره یکساله (شبانه روزى) و بر اساس قیمت پایه کارشناسى (کارشناس 
رسمى دادگسترى) ماهیانه به مبلغ 140/000/000 (صد و چهل میلیون ریال) به اشخاص حقیقى یا حقوقى 
واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهى، انعقاد قرارداد نماید، لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار 
این آگهى تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/12/23 به واحد درآمد شهردارى مراجعه و اسناد شرکت 
در مزایده را دریافت و قیمت پیشــنهادى خود را تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1399/12/24 به 
دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند 
به سایت شهردارى چرمهین به آدرس: www.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره 52552444- 031 

تماس حاصل فرمایند.

چاپ اول

م.الف:1102039

رد به 
ل از 
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شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روز سه شنبه
 به تاریخ  99/12/26

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز چهار شنبه به تاریخ 99/12/27
دریافت اسناد: سایت اینترنتی

www. abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031
(داخلی 395 )

نوبت اول

موضوع مناقصهشماره مناقصه
محل 
تامین 
اعتبار

برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

99-4-319

اجراى عملیات تکمیل 
ساختمان هاى جنبى 

ایستگاه پمپاژ فاضالب 
شهر محمود آباد منطقه پنج 

اصفهان

11،508،439،177436،000،000جارى

99-4-328
اجراى خطوط انتقال 

فاضالب ورودى و خروجى 
ایستگاه پمپاژ 
فاضالب دیزیچه

8،907،861،237358,000,000جارى

99-4-329
عملیات توسعه شبکه 

جمع آورى فاضالب آدرس هاى 
سطح شهر خمینى شهر

(با ارزیابى کیفى)

396,000,000  10،183،835،657جارى

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1399/12/10

ق

خدا

ذو
هستیم
نتایج نیم

ا
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وزیر بهداشت گفت: مهمترین کار و اولویت وزارت بهداشت 
در حال حاضــر، مدیریت کووید19 اســت و فعًال اولویتى 
مهمتر از کرونا نداریم. باید به شدت مراقب باشیم که بیمارى 

کووید19، آتش دوباره در کشور ایجاد نکند.
سعید نمکى در جلسه ستاد دانشگاهى مقابله با کرونا در قم  
اظهار کرد: هر ویروس جهش یافته اى در منطقه اى از کشور 
شکل بگیرد چون تنوع ژنتیکى زیاد و متفاوتى داریم و هر 
استان ایران به اندازه یک کشور اروپایى است و تنوع ژنتیکى 

کشور مى توانند بسترى براى جهش ویروس باشند.
وى افزود: باید همواره درون مرزها، منتظر جهش ویروس 
باشــیم و اولین گامى که در دانشــگاه هاى علوم پزشکى 

باید برداشته شود، حســاس بودن روى هر جهش جدید از 
ویروس است.

نمکى تصریح کرد: بیمارستان ها را آماده تر کنید و دلخوش 
نباشید. منحنى  هاى ثابت در استان ها براى بنده که بدبین 
هســتم، دلخوش کننده نیست چون همیشــه از روز اول، 
بدترین وضعیت را در نظر گرفتم. خودمان را براى بدترین 
روز آماده کردیم که ســربلند باشــیم و بیماران ما آواره و 
سرگردان نشدند. خودتان را براى یک طوفان آماده کنید. 
خوش بین به اینکه وضعیت همینگونه مى ماند، نیســتم و 
معتقدم که یک طوفان ســنگین را در راه داریم و باید براى 

آن آماده بود.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى در پنجاه و 
نهمین جلسه ستاد ملى مدیریت بیمارى کرونا گفت: 
همه دوست داریم شب عید، شب هاى آرامى براى مردم 
بسیار عزیز ما باشد و همه خانواده ها بتوانند این ایام را 
البته نه به شکل سابق، برگزار کنند. در عید رفت و آمد 
مردم و سفر حتى اگر دچار موج چهارم نباشیم و شرایط 

عادى باشد، باز هم همه باید مراعات کنند.
روحانى ادامه داد: اگر دچار موج چهارم نشویم باز هم 
همه باید مراعات کنیم. عید امسال چیزى مشابه عید 
پارسال است. شــاید از نظرهایى باید بیشتر از پارسال 
مراعات کنیم. پارســال مى گفتیم از دســت ویروس 

ووهان چه کار کنیم. امسال از مار غاشیه به افعى پناه 
بردیم. حاال مى گوییم به پنــاه ویروس ووهان برویم 
و ویروس انگلیسى ســراغمان نیاید. شرایط سخت تر 

شده است. 
روحانى افزود: مصونیت واقعى زمانى آغاز مى شود که 
در سراســر جهان همه مردم بتوانند از واکسن استفاده 
کنند. امروز واکســن شــرایط خاصى دارد. اوًال آثار 
واکسن ها برایمان مشخص نیست. اینکه تا چه زمانى و 
چه اندازه مؤثر است. آیا عوارض دارد یا خیر هم در ابهام 
است. در شرایط فعلى ما راهى جز اجراى پروتکل و در 

کنارش واکسن نداریم.

مردم خودشان را براى  
طوفان کرونا آماده کنند 

عید امسال باید بیشتر از 
عید پارسال مراعات کنیم

آوانس براى مدارس دولتى 
  مهر| نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
در جریان بررسى بخش درآمدى الیحه بودجه 
1400، با بند (ى) تبصره (9) ماده واحده الیحه 
بودجه موافقــت کردند. مطابق بــا این مصوبه، 
کلیه واحدهاى آموزشــى دولتى وزارت آموزش 
و پرورش از پرداخــت هزینه هاى آب، برق و گاز 
(در صورت رعایت الگوى مصرف) معاف هستند.

تسویه کنید زودتر!
  ایسنا| نمایندگان مجلس شــوراى 
اســالمى در مصوبه اى مقرر کردند افرادى که 
باقیمانده جریمه غیبت بیش از هشــت سال 
از خدمت وظیفه عمومى خود را تا پایان ســال 
1400 تسویه نکنند، مشمول غایب محسوب و 

به خدمت وظیفه عمومى اعزام مى شوند.

فوت 6 دانشجو
  ایسنا| معاون دانشــجویى دانشــگاه 
تهران از فوت شش دانشــجوى این دانشگاه بر 
اثر ابتال به کرونا ویروس خبر داد و گفت: حدود 
30 درصد دانشــجویان و یا خانواده هاى آنها به 
بیمارى کرونا مبتال شدند و نیز بیش از 31 درصد 
دانشجویان از ابتالى خود و یا خانواده به بیمارى 
کرونا ابراز نگرانى شدیدکردند. بیش از 20 درصد 
از دانشجویان هم به دلیل شرایط ناشى از کرونا 
و مشکالت شدید اقتصادى ناشــى از آن دچار 

غمگینى شدید شده اند.

دردسر ورزشکار بودن
  خبر آنالین| ســنگین ترین وزنه بردار 
ایران هزینه هاى زیادى دارد. على داودى، وزنه 
بردار ســنگین وزن ایران بخاطر جثه بزرگش 
قاعدتًا غذاى زیادى هم مــى خورد. او البته در 
این باره مى گوید: «اتفاقًا زیاد غذا نمى خورم و 
دوستانم هم تعجب مى کنند. روزى سه وعده 
هم بیشتر غذا نمى خورم.» او درباره خرج خورد 
و خوراکش توضیــح مى دهد: «اگــر در اردو 
نباشم و در خانه باشم ماهى حدود 10 میلیون. 
البته مکمل هاى ورزشى که مصرف مى کنم 
گران است.» او درباره دستمزدش در لیگ وزنه 
بردارى مى گوید: «من امســال قراردادم 120 

میلیون تومان بوده است.»

اولین قربانیان 
چهارشنبه سورى

روز پنج شــنبه اولیــن حادثه    رکنا|
خونین چهارشنبه  سورى امسال 20روز مانده 
به این آیین باســتانى در مشــهد رقم خورد و 
دو نوجــوان 10 و 14  ســاله مصدوم شــدند. 
بررسى هاى اولیه نشــان داد که این دو برادر 
هنگام ســاخت مواد محترقــه در طبقه دوم 
یک منزل مسکونى به دلیل انفجار مواد دچار 
سوختگى شدید شــده اند. آنها به دور از چشم 
والدین خود، هنگام ســاخت مــواد محترقه 
به دلیل نامشــخصى باعث به وجــود آوردن 
حادثه اى مهیب توأم با خســارت و شکستگى 

شیشه هاى منزلشان شدند.

جریمه ها گران شد
نمایندگان مجلس در مصوبه اى    مهر|
مقرر کردند تعرفه جریمه هاى رانندگى در سال 
آینده، 5 درصد افزایش یابد و مبالغ حاصله نزد 

خزانه دارى کل کشور واریز  شود.

درگذشت ماماى اهوازى 
  ایسنا| رئیس بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) 
اهواز از درگذشــت یک ماماى این بیمارستان 
خبر داد. دکتر محمــد آرزومند اظهار کرد: روز 8 
اسفندماه یکى از ماماهاى شــاغل در درمانگاه 
بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) اهواز، بر اثر ابتال به 

کرونا درگذشت.

ورود به کیش ممنوع شد
رئیس مرکز اطالعــات و کنترل    خبرآنالین|
ترافیک راهور ناجا گفت: ورود خودروهاى شــخصى 
به جزیره کیش با محدودیت و ممنوعیت همراه است. 
سرهنگ شیرانى افزود: ورود خودروهاى شخصى به 
استان هاى شمالى با وضعیت زرد و شهرهاى مشهد، 
قم، اصفهان، شیراز، بوشهر، بندرعباس و جزایر قشم و 
کیش با محدودیت و ممنوعیت همراه است. وى گفت:  
ورود پالك هاى غیربومى و خروج پالك هاى بومى از 

شهرهاى استان خوزستان ممنوع اعالم شده است.

قصد کاهش تحریم ها را نداریم
سخنگوى کاخ سفید با ادعاى اینکه    ایسنا|
آمریکا آماده گفتگوهاى دیپلماتیک با ایران در چارچوب 
1+5 است، گفت که واشنگتن قصد کاهش تحریم هاى 
وضع شده علیه ایران را ندارد. «جن ساکى » سخنگوى 
کاخ سفید در یک نشســت خبرى در پاسخ به سئوالى 
درباره وضعیت کنونى مذاکرات پیرامون توافق هسته 
اى با ایران تصریح کرد: موضع ما همچنان این است که 
آماده مذاکرات دیپلماتیک هستیم، آمریکا آماده است 
تا بر سر میز بنشیند و با شرکایمان در چارچوب 1+5 و 
ایرانى ها درباره توافق گفتگو کند. ما قصد نداریم گامى 
براى کاهش تحریم ها برداریم. ما چنین گزینه اى رو 

میز قرار نداده ایم.

پیشنهاد آقاى رئیس جمهور 
  ایسنا| «قربانقلــى بردیمحمدوف»، رئیس 
جمهورى ترکمنستان فهرستى از اسامى دختر و پسر 
را براى خانواده هایى که فرزندانشان 25 ِمى و همزمان 
با صد و چهلمین سالگرد تأسیس عشق آباد، پایتخت 
این کشور متولد مى شوند، پیشنهاد کرده است. رئیس 
جمهورى ترکمنستان گفته است: این یک اقدام نمادین 
است که اسم پسر نخســت خانواده را که 25 ِمى سال 
جارى میالدى متولد مى شود«پایتخت» یا «عشق آباد» 
و اسم دختر نخست را هم «مرجان» یا «مایا» بگذارند. 
بردیمحمدوف همچنین دستور داده تا هدایایى براى 

این نوزدان که در 25 ِمى متولد مى شوند، تهیه شود.

پشت پرده ماجراى انصراف 
  دیده بان ایران| روز جمعه محســن پیرهادى 
عضو هیئت رئیســه مجلس در توییتر خود ادعا کرد 
که احتمال مى دهد قالیباف بناى بر کاندیداتورى در 
انتخابات ریاســت جمهورى نداشته باشد. اما در عالم 
واقعیت فعالیت هاى قالیباف برخالف ادعاى «پیرهادى» 
است. بدین ترتیب مى توان مدعى شد برنامه اطرافیان 
رئیس مجلس براى کاهش فشــار از او و افزایش فشار 
بر کاندیداى احتمالى اصولگرایان است این درحالى بوده 
که امور بین الملل مجلس نیز درحال رایزنى براى انجام 
سفر چین توسط رئیس مجلس مى باشد که تا به حال 

ناکام مانده است.

آموزش بورس توسط شاطر!
  مهر| معاون حقوقى ســازمان بورس با اشاره 
به تخلفات بورسى در فضاى مجازى از برنامه سازمان 
بورس براى استانداردسازى فعالیت ها خبر داد. جعفر 
جمالى گفت: پسر بچه 12 ســاله و شاطر نانوا افرادى 
بدون تخصص بودند و در کانــال، خدمات مالى ارائه 

مى دادند. 

نداریم بدهیم!
مدیرعامــل شــرکت هواپیمایــى    فارس|
جمهورى اسالمى درباره جزئیات بازپرداخت اقساط 
تســهیالت 330 میلیون دالرى صندوق توسعه ملى 
به شــرکت هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران بابت 
خرید هواپیماهاى برجامى، اظهار کرد: حدود ماه آینده 
سررسید اولین قسط به مبلغ 330 میلیارد تومان است 
که توان پرداخت اقساط را نداریم و نمى توانیم اقساط 
را پرداخت کنیم. کاپیتان علیرضــا برخور افزود: کل 
تسهیالت هواپیماهاى برجامى 540 میلیون دالر بود 
که ماه آینده سررسید مى شود و پرداخت آن براى ایران 

ایر غیر ممکن است. 

خبرخوان

  حسین على پناهى / روزیاتو|
18 دى ماه سال گذشته بود که ایران یک حمله بزرگ با 
موشک هاى بالستیک را علیه نیروهاى آمریکایى مستقر 
در عراق انجام داد که بــزرگ ترین عملیات ایران علیه 
آمریکایى ها بود. 11 موشک بالستیک که هر یک داراى 
کالهکى به وزن نزدیک به 500 کیلوگرم بود به سمت 
پایگاه هوایى عین االسد در عراق پرتاب شد، جایى که 
بیش از 2000 نیروى آمریکایى و چند ده فروند هواپیما و 

هلیکوپتر نگهدارى مى شوند.
برنامه 60 دقیقه شــبکه ســى بى اس آمریــکا اخیراً 
تصاویــرى از لحظه حمله بــه پایگاه عین االســد را 
منتشر کرده که یکى از افســران ارشد حاضر در پایگاه 
آن را به «عبور یک قطار بارى از کنار شــما» تشــبیه 
کرده اســت. این برنامه به تشــریح کامــل عملیات و 
روایت هاى بازماندگان آن مى پردازد. ایران در پاسخ به 
ترور سردار شهید قاسم سلیمانى توسط یک هواپیماى 
بدون سرنشین آمریکایى، 6 روز پس از این اتفاق پایگاه 

عین االسد را موشکباران کرد. 
ژنرال «فرانک مکنزى»، فرمانده ارشــد ارتش ایاالت 
متحده در خاورمیانه در مورد اتفاقات شب حمله به پایگاه 
عین االسد مى گوید از طریق ســرویس هاى امنیتى 
ایاالت متحده در جریان آماده شــدن نیروهاى ایرانى 
براى انجام عملیات موشــکى قرار گرفته و زمان کافى 
براى تخلیه بیش از 1000 ســرباز و 50 پرنده نظامى را 
داشته است. ژنرال آمریکایى مى گوید که بدون تخلیه 
این پایگاه، «به نظر من بین 20 تا 30 پرنده نظامى را از 
دست داده و 100 تا 150 نفر از پرسنلمان را نیز از دست 
مى دادیم. برنامه داشــتیم که در صورت کشــته شدن 

آمریکایى ها، دست به عملیات تالفى جویانه بزنیم».
بر اساس این مســتند و به ادعاى آمریکایى ها، در این 
عملیات 16 فروند موشــک به سمت پایگاه عین االسد 
شلیک مى شود که 11 موشک از آنها به هدف برخورد 
مى کنند. مکنزى در این باره مى گویــد: «این حمله، 

حمله اى بود که شبیه هیچ چیزى که تا آن زمان دیده و 
تجربه کرده بودم نبود... موشک هاى آنها دقیق هستند. 
آنها دقیقًا به همانجا که ایرانى ها مى خواستند برخورد 
کردند.» مقامات آمریکایى مى گویند که هیچ سیستم 
دفاعى براى محافظت از سربازان آمریکایى مستقر در 
پایگاه عین االسد وجود نداشته و نیروهاى باقیمانده در 

پایگاه تنها به پناهگاه هاى تعبیه شده رفته بودند.
سرگرد «آلن جانســون» هم در این مستند مى گوید: 
«شروع به پایین رفتن به سمت پناهگاه کردیم، حدود 

135 متر جلو رفته بودیم، تقریبًا یک ســوم راه را رفته 
بودیم و ناگهان صدایى به گوش رســید کــه ما به آن 
مى گوییم صداى بلند، صداى برخورد و ســپس فریاد 
داره میاد، داره میاد، پناه بگیرید، پناه بگیرید، پناه بگیرید. 
یک زمین فوتبال بود که در آن مى دویدیم. نمى دانستم 
موشک بعدى کجا خواهد خورد. صداى موشک ها شبیه 

عبور یک قطار باربرى از کنار شما بود.»
جانسون مى گوید40 ســرباز در پناهگاهى پناه گرفته 
بودند که براى محافظت از تنها 10 ســرباز با مهمات 

و تجهیزات بسیار کمتر طراحى شده بود. بیش از 100 
نفر از سربازان آمریکایى در حمله به پایگاه عین االسد 
دچار ضربه مغزى شدند. جانســون مى گوید که هنوز 
هم سر درد دارد، گوش هایش زنگ مى زنند و کابوس 
مى بیند. نمى داند که چطور نجات یافته اســت. او در 
مورد چگونگى زنده ماندنش پس از اتفاقات آن شــب 
مى گوید: «شــانس. تنها چیزى که مى توانم پیدا کنم 
این است زیرا حقیقتًا نباید کســى از این ماجرا جان به

 در مى برد.»

روایت جدید رسانه آمریکایى از حمله موشکى ایران به پایگاه عین االسد

موشک ها جایى مى خورد که ایرانى ها 
مى خواستند

حکم ابطال گواهى فوت 9 نفر از خدمه کشــتى سانچى 
صادر شــد یعنى اینکه آنها زنده اند! گواهــى فوت این 
افراد در حالى صادر شــده که هنوز برخى خانواده ها فوت 
آنها را باور ندارند و با توجه بــه اینکه از صدور این گواهى 

هم مطلع شده اند هیچ اعتراضى در این زمینه نداشته اند.
دلیل مهمى که خانواده ها فوت را قبــول ندارند، به بیش 
از 1200 تماســى بازمى گردد کــه در آن تماس ها، فرد 
تماس گیرنده از خصوصى ترین شماره ها تماس گرفته بود 
یا در زمان مکالمه، اسم خصوصى یا مستعار خانواده ها را 
بیان کرده و مى گفت فرد ایرانى تبارى این شماره ها را به 
آنها داده و درخواست کرده به صاحب شماره ها اطالع دهند 

که «ما زنده ایم».
خانواده هاى خدمه سانچى سرانجام توانستند اولین گام مهم 
قانونى براى اثبات خطاى دولت و شرکت ملى نفتکش را در 
اعالم فوت خدمه سانچى به اثبات برسانند. بر اساس رأى 

قاضى رضا احمدى فیروزجایى در شعبه 115 دادگاه عمومى 
حقوقى مجتمع شهید باهنر تهران، گواهى هاى فوتى که از 
سوى سازمان ثبت احوال کل کشور صادر شده بود، خالف 
قانون شناخته و ابطال شد. به این ترتیب، مطابق استدالل 
دادگاه شعبه 115 از مجتمع شهید باهنر تهران، هیچ کدام 
از دالیل و ادله اى که شرکت ملى نفتکش ایران، سازمان 
ثبت احوال کل کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى به 
دادگاه ارائه داده بودند تا نشان دهند گواهى فوت را درست 
صادر کرده اند، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت و قاضى 
تمام استدالل هاى آنها را مردود اعالم کرد و دالیل قانونى 

وکالى خانواده هاى خدمه سانچى را پذیرفت.
بر این اساس، رأى به ابطال گواهى هاى فوت 9 نفر از خدمه 
کشتى سانچى صادر شد که با گذشت 20 روز از صدور رأى، 
با توجه به آنکه اعتراضى صــورت نگرفت، رأى قطعى و 

الزم االجرا شناخته شد.

دادگاه ایران حکم داد
 9 خدمه «سانچى» زنده اند! 

معاون اول قوه قضاییــه با حضور در برنامــه تلویزیونى 
«دستخط» به بیان ناگفته هایى پرداخت. حجت االسالم 
والمسلمین غالمحسین محســنى اژه اى درباره شایعه ها 

پیرامون فعالیت خانواده اش گفت:
«اینکه مى گویند کذب محض است. یک زمانى مى گفتند 
برادر شما چنین و چنان است. گفتم کدام برادرم؟ مى گفتند 
فالن کس اســت. مى گفتم من چنین برادرى ندارم. یک 
زمانى مى گفتند داماد شــما فالن است. یکى از بچه هاى 
اطالعاتى بود و با مقدمه چینى و با دلسوزى این را عنوان 
مى کرد که داماد شــما در ترکیه اینچنیــن مى کند و این 
خوب نیســت. داماد من طلبه و روحانى است، از بستگان 
ماست و مى دانستم هیچ وقت نه تنها ترکیه نرفته که سفر 
خارجه اش هم عتبات بوده است. موارد عدیده اى از این امر 
بیان مى کنند. یک زمانى هم بیان کردند پسر شما در خرید 
و فروش ارز است. من هم گفتم من در عین حالى که یقین 
دارم چنین چیزى نیست، ولى چون آن زمان من در وزارت 
اطالعات بودم، گفتم شــاید بگویید به وزارت اطالعات 
اعتماد نیست و گفتم به هر دستگاه دیگرى بگویید حتماً او را 

دستگیر کنید. مدتى گذشت و تقریبًا همین حرف را به یک 
معنایى تکرار کردند؛ با این حال، گفتم نکند جوان هستند و 
کارى کردند و من خبر ندارم. غیرمستقیم سئواالتى را بیان 
کردم و فرزندم فهمید و گفت صریح از من بپرســید. من 
یقین داشتم و فرزندم هم به من اطمینان داد، چنین نیست. 
یک زمانى هم یکى از مسئولین که از این موارد به خود او 
و خانواده او هم مى گفتند، گفت ساختمان شما در لواسان 
مسئله ایجاد کرده است. گفتند ســاختمان 5 طبقه اى که 
شما و داماد شما مى سازید. گفتم شما دیگه چرا این حرف 
را مى زنید؟ گفتم حداقل 10 ســال اســت سمت لواسان 
نرفته ام و اگر آنجا تغییراتى کــرده نمى دانم. مطلقًا نه من 
و نه فرزندانم و نه خانواده دور و نزدیک من سمت لواسان 

هیچ ملکى نداریم. 
یا مثًال گفتــه بودند خانواده من در کانــادا با خانواده آقاى 
خاورى در رستوران تصادفى همدیگر را دیده اند. خانواده 
من، اقوام دور و نزدیک من، هیچ یــک در هیچ زمانى به 
کانادا نرفته اند و بلکه به هیچ یک از کشــورهاى اروپایى 

نرفته اند.

پاسخ معاون اول قوه قضاییه به شائبه ها 
درباره خانواده اش

وزیر ارتباطات مانند مدیران پیام رسان هاى بومى معتقد 
است فیلتر تلگرام رشد پیام رســان هاى بومى را با وقفه 

روبه رو کرده است.
محمدجواد آذرى جهرمى درباره تأثیر فیلتر تلگرام گفت: 
مدیران پیام رسان هاى داخلى به این اعتقاد دارند که فیلتر 
شدن تلگرام روند رشدشان را با وقفه مواجه کرده؛ نظر من 
نیز همین است که فرایند فیلترینگ به رشد پیام رسان ها 

ضربه زده است.
وزیــر ارتباطات تأکیــد کــرد: البته اکنــون وضعیت 

پیام رسان هاى بومى خوب است و اگر شبکه دانش آموزى 
«شاد» را نیز جزو پیام رسان ها حساب کنیم ترافیک آن از 
برخى از پیام رسان هاى خارجى در ایران بیشتر شده است. 
جدا از شبکه دانش آموزى «شاد» پیام رسان هاى دیگر نیز 

وضعیت خوبى دارند.
وى افزود: اگر شاد را پیام رســان محسوب کنیم میزان 
نصب ها از20 میلیون بیشتر مى شود و شاید بتوان تعداد 
کاربر فعال پیام رسان هاى داخلى را عددى معادل همین 

ببینیم.

فیلتر تلگرام
رشد پیام رسان هاى داخلى را دچار وقفه کرد

رئیس پلیس پیشگیرى پایتخت گفت: ستوان رضایى 
مأمور کالنترى 128 که با جانفشــانى مانع از برخورد 
خودروى سمند با عابران پیاده شده بود خود در صحنه 
تصادف جان باخت. ســرهنگ جلیل موقوفه اى اعالم 
کرد: در ســاعت  6 و 45 دقیقه صبح روز شــنبه یکى 

از مأموران کالنتــرى 128 تهران به نام ســتوان دوم 
«جواد رضایى» به صورت پیاده از منزلش در محدوده 
نبرد به سمت محل کار در تردد بود که متوجه حرکات 
نامناسب یک دستگاه خودروى ســمند مى شود که با 
سرعتى سرسام آور به سمت عابران پیاده که در ایستگاه 
پایانه خاوران منتظر بودند مى آید. مأمور فداکار پلیس 
تهران با مشاهده خودروى سمند با توجه به اینکه جان 
دو نفر از عابران پیاده در خطر بود در اقدامى شــهادت 
طلبانه بى درنگ به ســمت عابران پیــاده رفته و آنها 
را به ســمت دیگر پرت مى کند اما متأســفانه خودش 
به علت برخورد شــدید خودروى ســمند با وى در دم 
جان مى ســپارد. عابران پیاده که مأمــور پلیس آنها را 
نجات داده بود هم مصدوم شــده و بــه مراکز درمانى 

منتقل شدند.

جانفشانى مأمور پلیس تهرانى
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اصفهان از امشب 
بارانى مى شود 

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: 
یک شنبه شب (امشـب) با ورود سامانه بارشى به استان 
بارش برف و باران را خواهیم داشـت. آسیه آقایى اظهار 
داشت: بررسى نقشه ها بیانگر جوى نسبتاً پایدار تا عصر 
روز یک شنبه  اسـت اما با ورود سامانه پرفشار بارشى به 
استان در مناطق غرب و جنوب استان شاهد بارش برف 
و باران خواهیم بـود و این بارش ها در روز دوشـنبه اکثر 

مناطق استان را فرا خواهد گرفت.

روستاى سرخ، سفید شد
رئیس اداره هواشناسى نطنز گفت: بارش برف در چند روز 
گذشته باعث سفیدپوش شدن روسـتاى تاریخى ابیانه 
نطنز شد. زهرا جهانبانى در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
میزان بارش برف در روستاى ابیانه به 12 سانتى متر و آب 
حاصل از برف به 9 میلى متر رسید که در حال حاضر کامًال 
این سامانه از منطقه خارج شده و هوا صاف و آفتابى است.

گازگرفتگى 2 تبعه خارجى 
سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از گازگرفتگى 
دو تبعه خارجى در برخوار خبـر داد. عباس عابدى اظهار 
داشت: این حادثه ساعت 23 و 35 دقیقه جمعه به مرکز 
اورژانس اسـتان اصفهان اعالم شـده اسـت. با اشاره به 
اینکه در این حادثه مسـمومیت با گاز مونوکسـید کربن 
دو جوان 19 سـاله تبعه افغان دچار مسمومیت شده اند، 
افزود: اسـتفاده از ذغال براى گرم کردن محیط دربسته 
دلیل وقوع این حادثه بوده است. وى افزود: به دلیل عدم 
رضایت مسموم شدگان، هیچ یک از این افراد آسیب دیده 

به مراکز درمانى منتقل نشدند.

مدارس برخط شد
مـدارس شهرسـتان هاى اصفهـان، خمینـى شـهر و 
فالورجان برخط  شدند. سـخنگوى ستاد استانى مقابله 
با کرونـا در اصفهان با اشـاره به مشـاهده کرونا جهش 
یافته انگلیسى در این شهرسـتان ها گفت: مدارس این 
شهرسـتان ها در همه دوره هاى تحصیلى از روز شـنبه 
(دیروز) تـا پایان سـال تحصیلى جارى برخـط خواهند

 بود. 

جمع آورى
 585 خودروى فرسوده 

امسـال 585 خودروى فرسـوده رها شـده در کالنشهر 
اصفهان جمع آورى شد. حسن محمدحسینى مدیر کل 
پیشـگیرى و رفع تخلفات شهرى شـهردارى اصفهان 
گفت: در زمینه جمع آورى خودرو هاى فرسوده رها شده 
در معابر شـهر در 11 ماهه امسـال هزار و 181 اخطاریه 
صـادر و این تعـداد خودروى فرسـوده جمع آورى شـده

 است.

تعویض لوله ارتباطى 
خط آبرسانى

به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه یک، لوله حوضچه 
ارتباطى آبرسـانى به شـرق شـهر اصفهان با قطر 400 
میلى متر تعویض شد. این عملیات به دلیل انحراف لوله 
درون حوضچه ارتباطى و جلوگیـرى از احتمال تنش و 
شکسـت خط توسـط واحد مدیریت بحران شرکت آبفا 
اسـتان اصفهان و واحد حوادث آمور آبفا منطقه یک و با 
نظارت اداره توسـعه و بهره بردارى امور آبفا منطقه یک 

انجام گرفت.

شستشوى 
شبکه جمع آورى فاضالب 

بـه گـزارش روابـط عمومـى آبفا لنجـان، شستشـوى
20کیلومترشبکه جمع آورى فاضالب درشهرزرین شهر 
توسـط عوامل اموربهره بردارى بخش فاضالب انجام 
شده است. این عملیات به منظورباالبردن سطح بهداشت 
ورفع انسداد شبکه هاى فاضالب شهرها وروستاها انجام 

شده است.

خبر

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: متاسفانه 
فرصت کمى براى مقابله با کروناى انگلیســى داریم و 
هم اکنون تعداد مبتالیان به این ویروس در استان به 11 
نفر رسیده است. طاهره چنگیز اظهار کرد: هم اکنون از 
نظر تعداد بسترى ها به یک ثبات رسیده ایم اما موضوع 
نگران کننده خطر شیوع ویروس کروناى انگلیسى است 
که تا کنون 11 مورد در اســتان اصفهان شناسایى شده 
اســت که اگر نکات بهداشــتى را رعایت نکنیم اوضاع 

خطرناك مى شود.
وى افزود: متاسفانه در برخى شهرهاى استان روند ابتالى 
کرونا صعودى شــده است. این امر نشــان مى دهد که 

رعایت پروتکل هاى بهداشتى ضرورى است تا وضعیت 
استان اصفهان مانند خوزستان انفجارى نشود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه داد: کروناى 
انگلیسى در حال انتشار است و فرصت کمى براى مقابله 
با این وضعیت داریم. این ویروس کشــنده تر و مسرى 
تر اســت. براى مثال در اصفهان حضــور در میهمانى 
عقد، فالورجان حضور در مراســم ترحیــم و در منطقه 
رهنان عامل انتشار ویروس کروناى انگلیسى راه اندازى 

فروشگاه ارزانى بوده است.
چنگیز گفت: شکستن دســتورالعمل هاى بهداشتى را 

منکر بدانیم و مدیران ابتدا باید خودشان الگو باشند.

شهردار اصفهان گفت: در هفته جارى همزمان با سالگرد 
شهادت بسیارى از شهیدان ســرافراز دفاع مقدس پروژه 
سالن اجتماعات گلستان شهدا که آرزوى 40 ساله مردم 
این شهر بود، افتتاح و در اختیار مردم اصفهان قرار مى گیرد.

قدرت ا... نوروزى خاطرنشــان کرد: همزمــان با میالد 
حضرت امیرالمومنین (ع)، هفتادمین افتتاحیه شهردارى 
اصفهان در دوره پنجم مدیریت شهرى به افتتاح پروژه هاى 
پل آفتاب در بزرگراه شهید اردستانى به عنوان یکى از نقاط 
مهم حلقه حفاظتى شــهر اصفهان و خیابان هاى تابان و 

آسمان در منطقه 14 شهردارى اختصاص یافت.
وى افزود: ورود خودروهاى سنگین جان شهروندان ساکن 

در محدوده خیابان هاى زینبیه، بعثت، سه راه نقشینه، میدان 
جوان و دیگر خیابان هاى آن محدوده از شــهر را تهدید 
مى کرد به طورى که ساالنه حدود 12 نفر در این نقاط جان 
خود را بر اثر تصادفات از دست مى دادند، اما خوشبختانه این 

پروژه ها ترافیک را از شهر خارج کرد.
نوروزى ادامــه داد: یکى دیگــر از پروژه هاى مهم حلقه 
حفاظتى شهر مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح سردار 
شهید سلیمانى در مجاورت کارخانه قند اصفهان است که 
بر اساس قول داده شده به مردم و برنامه ریزى انجام شده در 
حال احداث است به طورى که آخرین مرحله بتن ریزى آن 

انجام شده تا قبل از پایان سال جارى افتتاح شود.

سالن اجتماعات گلستان شهدا 
این هفته افتتاح مى شود

مبتالیان به کروناى انگلیسى 
در اصفهان به 11 نفر رسید

رئیس دفتر رئیس جمهور گفــت: نباید صنعت فوالد 
مبارکه درگیر بازى ها ورقابت هاى سیاسى شود.

محمود واعظــى در بازدید از مجتمع فــوالد مبارکه 
اصفهان با تاکید بر اینکه همه باید در راســتاى حفظ 
صنایع بزرگ در استان اصفهان فعالیت کنند و در این 
زمینه هماهنگ شود، اظهار داشت: نباید این صنعت 

قربانى بازى هاى سیاسى و رقابت شوند.
وى با بیان اینکه براى توسعه و تحول در اقتصاد کشور 
تربیت نیروى متخصص باید مورد توجه باشد، تصریح 
کرد: از ســوى دیگر باید اقتصاد دیجیتال را نیز مورد 

توجه قرار داد و مســئوالن بخش دولتى و خصوصى 
باید بدانند کــه هر چه در این دو عرصه هزینه شــود 

سرمایه گذارى بلند مدت خواهد بود.
رئیــس دفتر رئیس جمهــور افزایش شــرکت هاى 
دانش بنیان به 5700  شــرکت را از دســتاوردهاى 
دولت هاى یازدهم و دوازدهــم اعالم کرد و افزود: در 
این زمینه اعتماد به جوانان تأثیر بسزایى داشته ضمن 
اینکه به ســرمایه گذاران بخش خصوصى پیشنهاد 
مى شــود از این ظرفیت نهایت بهره بردارى را داشته

 باشند.

 تعدادى از عکس هاى منحصر به فرد ســردار شهید 
حاج حسین خرازى فرمانده لشکر 14 امام حسین (ع) 
در دوران دفاع مقدس، براى گرامیداشت یاد و خاطره 
این قهرمان ایران در سطح شهر اصفهان در ابعاد بزرگ 

اکران شدند.
این عکس ها یادآور دلیرمردى هاى رزمندگان جنگ 
تحمیلى عراق علیه ایران به مناسبت سالگرد شهادت 
این فرمانده در عملیات کربالى 5 در (8 اســفند 65) 
دراسفندماه 99 به صورت نمایشگاه شهرى به نمایش 

درآمدند.
شهید حاج حسین خّرازى در سال 1336 در اصفهان 
متولد شــد. وى فرمانده لشــکر 14 امام حسین (ع) 
در دوران جنــگ عراق و ایران بود و در فرونشــاندن 
غائله گنبد و ترکمن صحرا و در آزادســازى شهر هاى 
دیواندره، سقز، بانه، مریوان و سردشت از دست افراد 

مسلح، نقش مؤثرى داشت.
شهید خرازى در 8 اســفند 1365 در منطقه عملیاتى 

کربالى 5 به شهادت رسید.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 14 
شهرستان استان اصفهان از 8 اسفند ماه در وضعیت زرد 

کرونا قرار گرفته اند.
آرش نجیمى  افزود: بر این اســاس در حال حاضر 14 
شهرستان اردســتان، اصفهان، خمینى شهر، خوانسار، 
دهاقان، سمیرم، شاهین شــهر، فریدن، فریدونشهر، 
فالورجان، گلپایــگان، مبارکه، نجف آبــاد و نطنز در 

وضعیت زرد کرونایى قرار دارند.
 وى در ادامه با بیان اینکه شهرســتان شــهرضا تنها 

شهرستان با وضعیت نارنجى در استان اصفهان است، 
افزود: تشدید کنترل رعایت پروتکل هاى بهداشتى در 

این شهرستان توصیه مى شود.
نجیمى با بیان اینکــه در حال حاضر برخــوار، بویین 
میاندشت، تیران، چادگان، خور، لنجان و نائین در وضعیت 
آبى کرونا هستند، ادامه داد: وضعیت آبى به معناى پایان 
کرونا نیست و شــهروندان این شهرســتان ها نیز باید 
همچون شهروندان شــهرها با وضعیت زرد نسبت به 

رعایت پروتکل هاى بهداشتى توجه ویژه داشته باشند.

بودجه سال 1400 شهردارى اصفهان، سازمان ها، مؤسسات 
و شرکت هاى وابسته براى تصویب نهایى امروز یکشنبه  به 
صحن شوراى شهر مى آید. الیحه برنامه بودجه سال 1400 
شهردارى اصفهان و سازمان ها، مؤسسات و شرکت هاى 

وابسته با اعالم نظرات کمیسیون هاى تخصصى شورا و با 
حضور قدرت ا... نوروزى، شــهردار اصفهان براى تصویب 
نهایى به یکصد و شصت و یکمین صحن علنى شوراى شهر 
مى آید. در این جلسه  ، عالوه بر نطق و تذکر اعضاى شوراى 

اسالمى شهر و بررسى چند توافقنامه و مبایعه نامه،   پیشنهاد 
اهداى ساختمان مسجد و حسینیه صاحب الزمان در قطعه 
هشت آرامستان باغ رضوان توسط هیأت امناى مسجد به 

شهردارى اصفهان بررسى مى شود.

فوالد مبارکه قربانى رقابت هاى سیاسى نشود
خبر خوش رئیس دفتر رئیس جمهور براى صنایع استان؛

انتقال آب خلیج فارس به اصفهان 
از همین ماه

اکران شهرى 
عکس هاى منحصربه فرد شهید خرازى

14 شهر، زرد؛ شهرضا، نارنجى

بودجه 1400 شهردارى اصفهان امروز به صحن شورا مى آید

پرویز تناولى: اجازه ندهید دزدها برنده شوند
پرویز تناولى به اظهارات مدیرکل امور ارتباطات و روابط 
بین الملل شهردارى اصفهان که پس از سرقت سه بارة 
بخش میانى «تقدیس» راهــکار را انتقال تندیس هاى 
ارزشمند سطح شهر به موزه دانسته بود، واکنش نشان 

داد.
تندیس «تقدیس» اثر پرویز تناولى، سال 1380 به همت 
شهردارى اصفهان خریدارى و در جوار ساختمان مرکزى 
شهردارى اصفهان واقع در میدان امام حسین (ع)، نصب 
شــد. تاکنون، بخش میانى این اثر، سه بار مورد دستبرد 
قرار گرفته است؛ با این توضیح که در دهه هشتاد سارقان 
توان حمل این بخش را نداشته و آن را گوشه اى رها کرده 
بودند، بهمن ماه سال گذشته، پس از گذشت چند ساعت، 
با پیگیرى به موقع شهردارى اصفهان و عوامل انتظامى 
سارقان شناسایى شدند و بخش به سرقت رفته نیز پیدا و 
دوباره در محل خود نصب شد اما از پنجم اسفندماه تا به 
امروز که این بخش براى سومین بار به سرقت رفته، هنوز 
هیچ خبرى از شناسایى و دستگیرى سارقان منتشر نشده 
و معلوم نیست در این فاصله چه بالیى بر سر این قطعۀ 

برنزى ارزشمند آمده است.
بهمن ماه 1398 و پس از ســرقت دوبارة بخش میانى 
«تقدیس»، پیشــنهادهایى مبنى بر انتقال این تندیس 
به حیاط مــوزه هنرهاى معاصر یا عمارت باغ زرشــک 
مطرح شد اما حسن مؤذنى، مدیرعامل سازمان زیباسازى 
شهردارى اصفهان پیشنهاد جابجایى این اثر را رد کرد و 
یادآور شد: «این اثر به عنوان یک نماد شهرى خریدارى و 
در شهر نصب شده و نظر هنرمند سازنده آن هم نصب اثر 

در میدان امام حسین(ع) اصفهان بوده است.»
با این  وجود، پنجم اســفندماه و پس از نشر خبر سرقت 
سه بارة بخش میانى «تقدیس»، ایمان حجتى، مدیرکل 
امور ارتباطات و روابط بین الملل شهردارى اصفهان در 
مصاحبه اى اعالم کرد: «شهردارى تالش کرده است 
که از تندیس هاى ارزشمند شهرى محافظت کند اما با 
اتفاقاتى که رخ مى دهد، راهکار این است که تندیس هاى 
ارزشمند را به موزه منتقل کرده و نسخه هاى ثانویه را وارد 

منظر شهرى کنیم.»
اما به تازگى پیام پرویز تناولى در واکنش به این اتفاقات 

و اظهارات، براى نشر در اختیار خبرگزارى «ایسنا» قرار 
داده شده که بخشى از آن را در ادامه مى خوانید:

« باید شهردارى ها آن قدر مجسمه بسازند و بخرند و در 
معرض دید عموم قرار بدهند تا مردم چشمشان به دیدن 
این آثار هنرى عادت کند. به عقیدة من سرقت مجسمه ها 
در اصفهان صرفًا جنبه مادى دارد و اگر به تبع آن شروع 
به انتقال آثار شهرى به موزه کنند، دزدها برنده شده اند. 
شهردارى اصفهان نباید اجازه بدهد  دزدها برنده شوند.»

مدیر موزه پرویز تناولى نیز در این بــاره در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: «هم زمان با خریدارى تندیس تقدیس، 
مجموعه فرهاد کوه کن که شــامل چهار نقش برجسته 
مسى بود نیز از سوى پرویز تناولى به مردم اصفهان اهدا 
شد و به موزه هنرهاى معاصر این شهر انتقال یافت اما 
سال هاست که یکى از این چهار اثر گم شده و پیگیرى ما 
براى پیدا شدن آن بى ثمر مانده است. این مسئله نشان 
مى دهد که تا نگهدارى به شــیوه اصولى انجام نشود، 
حتى موزه هم جاى امنى بــراى نگهدارى از آثار نفیس

 نیست.»

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: موضوع تامین آب شرب 
استان اصفهان در حال پیگیرى است و در این خصوص 

300 میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرد.
محمود واعظى، شامگاه جمعه 8 اسفند در جلسه شوراى 
ادارى استان اصفهان، اظهار کرد: پروژه هاى بسیارى در 
اصفهان افتتاح شده است که نشان از پویایى این استان 
دارد. چند پروژه شــهرى در اصفهان افتتاح کردیم که 

نشان از همدلى در این استان دارد.
رئیس دفتر رئیــس جمهور گفت: یکــى از پروژه هاى 
بزرگ، سالن اجالس بین المللى است که طراحى آن در 
کشور خاص است که امیدواریم در بهار سال آینده این 

سالن به بهره بردارى برسد.
وى تصریح کــرد: درباره آب همدلى خوبى در اســتان 
اصفهان وجود دارد و ماهى یک بار در این خصوص در 
استان جلسه برگزار مى شود. سرمایه همدلى و وحدت 
را همیشه حفظ کنیم و نگذاریم مردم قربانى اختالفات 

مسئوالن شوند.  
رییس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: در ارتباط با مسئله 

آب جلسات مختلفى در دولت داشته ایم و فقط بنده در 
8 جلسه در این باره حضور داشــته ام. موضوع آب را در 
ســه بخش دنبال مى کنیم. موضوع تامین آب شــرب 
استان اصفهان در حال پیگیرى اســت که در این باره  
300 میلیــارد تومان اختصاص پیدا کــرد و پیش بینى 
این اســت که آب شرب تامین شــود و مشکلى در این 

خصوص نباشد.
وى افزود: از نظر جغرافیایى در کشور خشکى هستیم و 
اصفهان در ناحیه خشکى است. براى تامین آب بخش 
صنعت مقرر شد از خلیج فارس این آب به اصفهان بیاید 
و در دهه سوم اسفند با دستور رئیس جمهور عملیات لوله 
گذارى این پروژه آغاز مى شود تا حداقل صنعت، مشکل 

آب نداشته باشد.
رییس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: در خصوص پروژه 
بهشت آباد به دلیل شرایط کشور و به دلیل مسائل امنیتى 
و با توجه به شرایط کشور تالش کردیم مشکل این پروژه 
حل شود و باید هماهنگى بین استان اصفهان، خوزستان 

و چهارمحال و بختیارى در این باره به وجود بیاید.  

استاندار اصفهان هم در این جلسه گفت: مشکل آب در 
استان اصفهان باید پیگیرى شود چرا که ده ها هزار نفر از 

زاینده رود ارتزاق مى کنند.
عباس رضایى اظهار کرد: در استان اصفهان یک همدلى 
خوب وجود دارد و همین موضوع سبب شده که مسائل 

بغرنج مانند کم آبى در استان چندان نمود پیدا نکند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه در برخى قسمت ها مانند 
آب مشکل داریم، ادامه داد: توجه داشته باشید که ده ها 
هزار نفر از زاینده رود ارتزاق مى کنند و از طرفى هم زیر 
ساخت هاى خوبى در اســتان داریم که به نوعى برکت 
است، اما مشــکالتى هم داریم که جا دارد مسئوالن به 

مشکالت استان اصفهان توجه ویژه کنند.
همچنین عباس مقتدایى، نماینده مــردم اصفهان در 
مجلس شــوراى اســالمى گفت:  نمایندگان مجلس 
آمادگى 100 درصدى براى همــکارى با مدیران دارند 
و مردم اصفهان به چیزى کمتر از جارى شــدن آب در 
زاینده رود رضایت نمى دهند و این قول رئیس جمهور 

نیز بود.

مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان با اشــاره به آغــاز فاز دوم واکسیناســیون 
کرونا در مراکز درمانى تحت پوشــش دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان اظهار داشــت: براى این امر 5050 
ُدز واکســن جدید در اختیار این دانشگاه قرار گرفته 

است.
رضا فدایى با بیان اینکه در فاز دوم نیز واکسیناسیون 
کادر درمان در اولویت قرار دارد، ابراز داشت: باید توجه 
داشــت که براى واکسیناســیون کادر درمان استان 
اصفهان به جز منطقه کاشــان به بیش از 20 هزار ُدز 

واکسن نیاز است.

مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان با بیان اینکه تاکنون حدود 5800 ُدز واکسن 
«اســپوتنیک وى» در اختیار دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان قرار گرفته اســت، افزود: بیــش از 15 هزار 
ُدز واکســن براى کادر درمــان این دانشــگاه نیاز

 است.
وى با اشــار بــه اینکه قرار اســت هــر هفته یک 
محموله از روســیه واکسن وارد کشــور شود، ادامه 
داد: هنوز دســتورى در زمینه واکسیناسیون گروه ها 
پــس از کادر درمان در اســتان اصفهــان دریافت 

نکرده ایم.

آغاز فاز دوم واکسیناسیون کرونا 
در اصفهان
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رامبد جوان این روزها در تدارك ساخت دو پروژه سنگین است؛ فصل جدید 
برنامه «خندوانه» براى شبکه نسیم و سریال «مردم معمولى» در شبکه 

نمایش خانگى که این روزها تولیدشان همزمان شده است.
فصل جدید «خندوانه» ابتدا قرار بود نــوروز 99 روى آنتن برود اما 
رامبد جوان جزو اولین و حتى معدود افرادى بود که با شروع کرونا 
و شیوع این ویروس واگیردار در سطحى گسترده، خیلى جدى و 
به صراحت از ســاخت این برنامه انصراف داد. در این یک سال 
که مشخص شد این ویروس بناى رفتن ندارد چند بارى اعالم 
شد که «خندوانه» به تولید مى رسد که جدى ترین آن بعد از 

محرم و صفر بود.
طى چند ماه اخیر رامبد جوان بــا فراخوان هایى در صفحه 
اینستاگرام خود از حضور استندآپ کمدین ها براى فصل 
جدید برنامه دعوت کرد و حاال فصل جدید «خندوانه» به 
روزهاى پخش نزدیک شده است. به تازگى ساخت دکور 
جدید این برنامه در برج میالد به پایان رســیده و ضبط 

برنامه نیز از روز هفتم اسفندماه آغاز شده است.
«خندوانه» در فصــل جدید با رعایــت پروتکل ها و 
استفاده از ماسک ضبط مى شــود و البته فاصله گذارى 
اجتماعى هم در محل اســتقرار مهمانــان و مدعوین 
رعایت مى شود به گونه اى که استودیوى این برنامه به 
نسبت فصل هاى قبل کمترین تعداد حضار را در خود 
جاى داده است و تقریباً حدود 40 نفر در استودیو حاضر 

خواهند بود.
این فصل از برنامه با ضبط چند قسمت، پخش خود را هم 

آغاز خواهد کرد و در روزهاى پایانى اســفندماه و قبل از نوروز 1400 
روى آنتن خواهد رفت و قرار است تا بعد از ماه مبارك رمضان روى آنتن باشد.

رامبد جوان
 چگونه با کرونا 

کنار آمد؟
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سریال مستوران چندى پیش به کارگردانى سیدجمال سیدحاتمى 
کار خودش را آغاز کرده و حاال از نام اولیــن بازیگرش رونمایى 

مى شود.
حمیدرضا آذرنگ بازیگر مطرح سینما و تلویزیون بازیگر سریال 
مستوران به کارگردانى سیدجمال سید حاتمى و تهیه کنندگى 
عطا پناهى شد.  سریال مســتوران تازه ترین محصول سازمان 
هنرى رسانه اى اوج به تازگى در شــهرك سینمایى مستوران 

کلید خورده است.
فصل اول سریال مستوران که برگرفته از قصه هاى کهن ایرانى 
است در 26 قسمت تولید خواهد شد. سازمان هنرى رسانه اى اوج 

سریال مستوران را براى پخش از رسانه ملّى مى سازد.
ســیدجمال ســیدحاتمى تجربه کارگردانى فیلم سینمایى الك 
قرمز و همچنین سریال هاى محکومین و سرگذشت را در کارنامه 

کارى خود دارد.

حمیدرضا آذرنگ، اولین بازیگر 
سریال تاریخى تلویزیون
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پخش قسمت دهم سریال «قورباغه» به کارگردانى هومن 
سیدى و حضور مهران غفوریان در یک نقش جدى و کامًال 
متفاوت با فیلم ها و سریال هاى قبلى اش واکنش هاى زیادى 
را در شبکه هاى اجتماعى به دنبال داشته و  تحسین منتقدین و 

کاربران را برانگیخته است.
بســیارى درباره توان بازیگرى او که ســال ها دیده نشده، 
نوشــته اند و برخى توییت ها کارکتر او در این ســریال را به 
حدى جذاب مى دانند که مى تواند سوژه یک اسپین آف براى 

«قورباغه» باشد.
روزنامه هفت صبح درباره این حضور نوشته: «هومن سیدى در 
قسمت دهم سریالش یک برگ برنده عجیب و غریب رو کرد. 
غفوریان بر خالف دیگر همنسالنش از جمله مهران مدیرى، 
رضا عطاران و سعید آقاخانى فرصت این را پیدا نکرده بود که 
در یک نقش جدى توانایى هایش را به رخ بکشد. او البته نقش 
جدى را یکبار در فیلم «ارادتمند، نازنین ، بهار، تینا تجربه کرده 
بود، اما توقیف این فیلم باعث شد کسى ماحصل کار او را نبیند. 
قورباغه در واقع اولین مصاف مخاطب با غفوریان در یک نقش 
جدى است. چالش بزرگى که او توانسته به درستى از پس آن بر 
بیاید. شاید بعد از قورباغه با توجه به کاهش وزن شدید غفوریان 

او را در نقش هاى جدى بیشتر ببینیم.»
یکى از ویژگى هاى بارز کارهاى هومن سیدى بازى هاى روان، 
یکدست و البته خیرکننده بازیگرانش است. او تا االن بازیگران 
زیادى را به سینما معرفى کرده و حاال در قورباغه یک مهران 
غفوریان متفاوت و البته جذاب را پیش روى مخاطب قرار داده 
است. غفوریان در آستانه 50 سالگى با قورباغه تولد دوباره اى 

را تجربه مى کند.

مهران غفوریان 
همه را غافلگیر کرد فرهاد جم پیرامون فعالیت هاى اخیر خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر 

مشغول بازى در پروژه خاصى نیستم، از سویى پیشنهادات خوبى ارائه نشده و از سویى 
کرونا و شــیوع موج تازه آن همه تولیدات را با مشکل و توقف روبرو کرده به همین 

سبب پیشنهادات هم کم شده است.
وى با اشاره به شروع موج تازه بیمارى کرونا درباره وضعیت سینما ى سال 99 افزود: 
تصور من بر این اســت که با اوضاع فعلى و موج تازه بیمارى کرونا هیچ امیدى به 
سینماى سال 99 نیست، این ویروس به این راحتى دست از سر ما بر نمى دارد و به 

همین دلیل احساس مى کنم که آینده سینما در ادامه سال 99 آینده روشنى نیست.
بازیگر سریال « همسران » با اشــاره به وضعیت بد معیشت بازیگران در ماه هاى 
گذشــته اظهار کرد: بازیگران هم مردمانى از همین کشــور هستند، شک نکنید 
این بیمارى کرونا زندگى را براى همه ما سخت کرده است، بیکارى و کم کارى و 
مشکالت معیشتى را که کنار بگذاریم، فراق عزیزان و عدم مالقات با خانواده یکى از 

غم هاى بزرگ روزگار کرونایى است. 
بازیگر سریال «ستایش» بى توجهى به پروتکل هاى بهداشتى را نادرست خواند و 
افزود: نمى دانم چرا برخى تا این حد بى توجه به خود و خانواده خود هستند، چرا ما باید 
در این روزگار سخت از مردم خواهش کنیم که ماسک بزنند و یا به مسافرت نروند؟ 
چرا تا این حد بى مباالتى صورت مى گیرد، نمى دانم این سهل انگارى در جامعه از 
کجا منشا مى گیرد اما این را مى دانم که جدى نگرفتن بیمارى کرونا براى همه ما 

وتبعات جبران ناپذیرى را به همراه خواهد داشت.  ر ر پ رن

جم: پیشنهاد بازى ندارم

کارگردان برنامه تلویزیونى «چهل تیکه» درباره ساخت 
فصل جدید این برنامه پس از پخش چهار فصل و اینکه 
آیا فصل جدید براى نوروز ساخته خواهد شد؟ توضیح داد: 
براى نوروز برنامه جدیدى نداریم و اگر فصل جدیدى را 

بخواهیم آغاز کنیم زمان آن در سال آینده خواهد بود. 
الهام حاتمى بــا بیان اینکه فصل پنجــم «چهل تیکه» 
قطعا با تغییراتى روى آنتن خواهد رفت، درباره دشــوارى 
هاى ساخت این برنامه یادآور شد: «چهل تیکه» خیلى از 
آدم ها را یادآورى کرد. خیلى از هنرمندان را از گوشه هاى 
خانه هایشان بیرون آورد. خیلى از بازیگران، استرس جلوى 
دوربین را داشتند اینکه چیزى نگویند که شأنشان زیر سوال 
برود. «چهل تیکه» به برخى مهمانانش فرصت دوباره داد.

حاتمى از حضور مرحوم صدیقه کیانفر در برنامه «چهل 
تیکه» یاد کرد که امکان راه رفتن نداشــت و با ماشین تا 
جلوى در اســتودیو آمد و گفت: ما صندلى مهمان را دم 
درآوردیم. ایشان روى صندلى نشستند و همکاران صندلى 
را بلند کردند و روى استیج آوردند. پس از برنامه آنقدر ذوق 
داشــت که براى حضورش در برنامه تشکر کرد و همان 

برنامه آخرین برنامه تلویزیونى اش بود.

حاتمى با اشاره به پخش تصاویر آرشیوى از گذشته هاى 
دور هنرمندانى که در برنامه «چهل تیکه» حاضر شدند، به 

مرور برخى خاطرات و واکنش مهمانان پرداخت.
این کارگردان یادآور شد: ویدئویى را براى یکى از مهمانان 
برنامه پخش کردیم که منقلب شــد. و یا فیلمى از اولین 
کارگردانى ســیروس مقدم  پخش کردیــم که باورش 
نمى شد این فیلم وجود داشته باشــد. از این فیلم انرژى 
خوبى گرفته بود و درخواست کرده بود که نسخه اى از فیلم 
را به او بدهیم. یا فیلمى از آقاى اصغر همت پخش کردیم 

که باورش نمى شد فیلم براى اوست.
از اکبر عبدى هم فیلم قدیمى را پخش کردیم که مربوط 
به بازى شان در کانون پرورش فکرى بود که در آنجا نقش 
یک شیر را بازى مى کردند و فکر نمى کردند برنامه ضبطى 
باشد. از بیژن بنفشه خواه تئاتر قدیمى پخش کردیم که 
فکر نمى کردند موجود باشــد و یا فیلمى از آقاى کشاورز 
در کنار آنتونى کوئین پخش کردیم که خیلى ها اطالعى 
از آن نداشتند. همچنین از پنج سالگى کمند امیرسلیمانى 
فیلمى پخش کردیم که برایشــان جالب بــود و خیلى 
فیلم هاى دیگر. چه بسیار رازهاى مگویى که در «چهل 

تیکه» دیده شدند.

خاطرات مگویى که در تلویزیون علنى شد

محمود قنبرى یکى از مدیران دوبالژ و گویندگان نسل دوم دوبله ایران است. از 
کارهاى شاخص وى مى توان به صداپیشگى در نقش لینکلن باروز در سریال فرار 
از زندان و فردى فلینستون در عصر حجر اشاره کرد. قنبرى در گفتگوى مفصلى 
با خبرگزارى مهر درباره موارد زیادى که در حوزه صداپیشه گى و دوبله وجود دارد 
صحبت کرده است. یکى از این موارد، ماجراى اعتصاب معروف دوبلورهاست که 

این بخش از اظهارات این دوبلور قدیمى و برجسته را مى خوانید. 
من شش سال رئیس انجمن بودم و در دو دوره هم عضو هیئت مدیره بودم. در کل، 
14 سال از عمرم در این انجمن گذشت. ما در کل سه اعتصاب مهم داشتیم؛ یکى 
سال 47، یکى سال 55 و دیگرى سال 84. در سال 47، شما بهترین مدیردوبالژ 
را مثل آقاى کسمایى دارید، ولى فیلم را به فالنى مى دهند. آقاى کسمایى فیلم را 
با 20 هزار تومان دوبله مى کرد و آن فالنى هم با 8 هزار تومان. در نتیجه شرایط 
بدى پیش آمد و بچه هاى گوینده هم به خاطر بى کارى در چنین دوبله هایى شرکت 
مى کردند. این بود که پدر قیمت و دستمزد دوبله را درآوردند. در نتیجه هیئت مدیره 
و اعضاى انجمن تصمیم گرفتند اعتصاب کنند. که در همان اعتصاب، عده اى از 

بچه هاى خودمان خیانت کردند. همین اتفاق در ســال 55 هم رخ داد که دوباره 
آن جا هم مساله با باالرفتن قیمت دستمزدها به پایان رسید.

اعتصاب بعدى که سال 84 رخ داد، مربوط به دوره اى است که خودم رئیس انجمن 
بودم. ما سال 81 قراردادى بستیم که طبق یک جدول مشخص عمل کنیم. در 
این جدول، نرخ دستمزد هرســال با توجه به تورم بانک مرکزى، باال مى رفت. 
این مساله براى سه سال رعایت شــد اما پس از سه سال، مؤسسات خانگى مثل 
رسانه هاى تصویرى، قرن بیست و یک و... زیرش زدند و گفتند براساس نرخ تورم 
دستمزد نمى دهند. ما هم گفتیم تعطیل! اصل درگیرى با خود آقاى جعفرى (مدیر 
قرن بیست و یک) و آقاى جلیلوند بود. که بیشتر جلسات بحث و گفتگو را هم در 

این باره خودم اداره مى کردم.
هرچه بود و هرچه شد، شرایط پیش آمده منجر به اعتصاب هاى سال 84 شد که من 
هم سفت و محکم ایستادم. پنج نفر از بزرگان ما یعنى جلیلوند، تورج مهرزادیان، 
خانم افسانه پوســتى، نصرا... مدقالچى و فردى دیگر که خاطرم نیست رفتند با 
مؤسســات نمایش خانگى همکارى کردند. این مساله در هیئت مدیره مطرح و 
پیشنهاد شــد همه این افراد را از انجمن اخراج کنیم. من نپذیرفتم و گفتم براى 
این کار باید مجمع عمومى برگزار کنیم. در نتیجه مجمع عمومى گذاشتیم و همه 
بچه ها آمدند. مساله این گونه مطرح شد که این پنج نفر خیانت کرده اند. نظر هیئت 
مدیره اخراج است. شــما چه مى گوئید؟ که همه گفتند اخراج. به همین دلیل هم 
حکم اخراج شان صادر شد. پس از اخراج شان رفتند با 
جمعى از زیرزمینى ها و روزمینى ها کار کردند و 
دیدند نمى شود. یعنى متوجه شدند کیفیت 
کار، آن چیزى که باید بشــود، نمى شود. 
جعفرى هم نمى خواست کار و بارش 
خراب شــود. در نتیجه مســاله به 
پایان رسید و این گوینده ها دوباره 

برگشتند.

ماجراى اعتصاب دوبلورها

مارتین اسکورســیزى و لئوناردو دى کایریو براى ســاخت فیلم 
جدیدشان با رهبران قبیله اوسیج مالقات کردند.

این دو نفر اکنون در اوکالهما هستند تا مراحل آماده سازى تولید 
فیلم «قاتالن ماه کامل» را براى بهار پیش رو فراهم کنند.

در گزارشى که در سایت قبیله اوســیج آمده تایید شده که این دو 
ســینماگر مالقاتى هم با رهبران فرهنگى این قبیله سرخپوست 
انجام داده اند تا درباره ماجرایى کــه در دهه 1920 با قتل اعضاى 
قبیله به منظور تصرف زمین هاى نفت خیز آنها رخ داد، مشورت کنند.

بر مبناى این گزارش، جفرى خرس ایســتاده رییس قبیله و چاد 
رنفرو سفیر فیلم، با اسکورســیزى و دى کاپریو مالقات کردند تا 
اسکورسیزى بتواند به صورت مستقیم با اعضاى این قبیله گفت وگو 
کند. در این دیدار اسکورسیزى به طور کلى درباره قصد اصلى اش 
صحبت کرد و به ویژه بر ارایه موضوع هایى چون اعتماد و خیانت در 
فیلم و اینکه چگونه سرگذشت «مالى کایل» و «ارنست برکهارت» 

نمونه کوچکى از خیانتى وسیع به مردم اوسیج است، حرف زد.
دى کاپریو هم قصد داشت براى بازى در نقش «ارنست برکهارت» 
در این فیلم وسترن اطالعاتى کسب کند. شخصیت وى برادرزاده 
یک مزرعه دار پرقدرت محلى است که نقشش را رابرت دنیرو بازى 
مى کند. وى مظنون به قتل هاى اوسیج است. نقش «مالى کایل» 

همسر ارنست را نیز لیلى گلدستون بازیگر بومى ایفا مى کند.

اسکورسیزى و دى کاپریو 
از سرخپوستان 
مشاوره گرفتند!

از هفته گذشته یک چهره معروف به جمع معروف هاى ایران 
اضافه شد؛ میترا ابراهیمى. او همسر جدید پیمان قاسم خانى 
است که حدود 25 سال از خودش کوچک تر است؛ اما به قول 

قدیمى ها سن فقط یک عدد است!
ابراهیمى البته که دکتراى روان شناسى دارد و قبال فیلم هاى 
کوتاهى ساخته اما با رسمى شــدن ازدواجش با پیمان قاسم 
خانى مثال در عرض همین چند روز حدود 40 هزار فالوور به 
تعداد مخاطبانش افزوده شــده که این روند در حال افزایش 
است. نام میترا ابراهیمى به صورت گسترده چند ماه پیش سر 
زبان ها افتاد وقتى که شــایعه ازدواجش با پیمان قاسم خانى 
دست به دســت چرخید تا در آن مقطع تکذیب شود و آب ها 
از آســیاب بیافتد. با این حال اما و با اعالم رسمى ازدواجش 

با پیمان قاســم خانى رســما به جمع چهره هاى مشهور یا 
سلبریتى هاى ایرانى اضافه شد.

میترا ابراهیمى تاکنون چندین مســتند ســاخته است. گفته 
مى شــود او دوره هــاى فیلمنامه نویســى، فیلمســازى، 

تصویربردارى و تدوین را هم گذرانده است.
اولین فعالیت حرفه اى مشــترك پیمان قاســم خانى و میترا 
ابراهیمى -که باعث آشنایى این دو نفر شد- به سال 1398 باز 
مى گردد. در آن سال ابراهیمى با سرمایه گذارى قاسم خانى 
مستند «کامى» را درباره کامیار شاپور، فرزند فروغ فرخزاد و 

پرویز شاپور ساخت.
فعًال اطالعات زیادى از میترا ابراهیمى در دسترس نیست جز 

اینکه او یکى از مدافعان سفت و سخت حقوق حیوانات است.

یک پرده دیگر ازدواج پیمان قاسم خانى و میترا ابراهیمى
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کاپیتان تیم ذوب 
آهن در مورد شــرایط 

این تیم صحبت کرد.
قاسم حدادى فر در گفتگویى در 

ص  شرایط این روزهاى ذوب آهن اظهار خصو
داشت: شرایط خوبى داریم و مشغول انجام تمرینات هستیم و همه 
سعى و تالش ما این اســت که بتوانیم در نیم فصل دوم نتایج نیم 
فصل اول را جبران کنیم و بتوانیم تا حد ممکن خودمان را در جدول 

باال بکشیم.
وى افزود: حضور آقاى مجتبى حسینى به عنوان سرمربى تیم اتفاق 
خیلى خوبى است چرا که ایشــان از مربیان خوب و با دانش 
فوتبال ما هستند که قبًال هم اینجا بوده و یک ذوب آهنى 
محسوب مى شود و با شناخت خوبى که از تیم دارد 

مى تواند به ما کمک کند. 
کاپیتــان ذوب آهن در ادامه گفــت: نیم فصل 
اول متاسفانه درگیر مشــکالت زیادى بودیم. 
اشــتباهات داورى از یک طرف و مشــکالتى 
مثل کرونا که در یک مقطع به مــا ضربه زد در کنار 
اختالفات داخلى میان سرمربى و باشگاه باعث شد نتایجى 
که اســتحقاقش را داریم نتوانیم بگیریم و متاسفانه این اختالفات در 
نهایت به ضرر سرمربى قبلى شــد و امیدوارم در ادامه نتایج خوبى پیش روى 

ذوب آهن باشد. 
حدادى فر در مورد تحوالت مدیریتى باشگاه هم توضیح داد: آقاى محمدى در 
زمان حضورش در باشگاه زحمات زیادى کشید و از ایشان ممنونم و امیدوارم 

آقاى فریدونى هم که به تازگى روى کار آمدند در سمت خود موفق باشند. 
وى در رابطه با فعالیت باشگاه در نقل و انتقاالت هم گفت: من اطالعى از اینکه 
باشــگاه چه کارى مى کند ندارم ولى ذوب آهن نیاز به تقویت دارد و امیدوارم 

بازیکنانى براى کمک به تیم و تقویت تیم جذب شوند. 

کاپیتان ذوب آهن در مورد اینکه براى نقل و انتقــاالت با او به عنوان کاپیتان 
مشورت مى شود یا نه، توضیح داد: شــاید چنین چیزى در تیم هاى دیگر وجود 
داشته باشد ولى من خودم عالقه اى ندارم به اینکه در چنین مواردى اظهار نظر 
کنم. خود آقاى حســینى لیگ را خیلى خوب زیر نظر دارد و خودش بهتر از هر 
کسى مى داند کدام بازیکنان به درد تیم مى خورند و قطعا بهترین انتخاب ها را 

براى تیم خواهد داشت. 

حدادى فر در رابطه با دیدار هفته شانزدهم مقابل فوالد هم گفت: بازى خیلى 
سختى داریم و فوالد از تیم هاى با شخصیت لیگ است که نتیجه گرفتن مقابل 
آنها کار راحتى نیست و مدیر و ســرمربى خوبى دارند و بازیکنان خوبى هم در 
اختیار دارند ولى ما مى خواهیم نیم فصل دوم را متفاوت شروع کنیم و امیدوارم از 

همین بازى اول این تفاوت رقم بخورد. 
وى در مورد اتفاقات بازى رفت دو تیم هم توضیح داد: بازى رفت اتفاقاتى داشت 
که هنوز یادمان نرفته است. در یک بازى سخت ابتدا عقب افتادیم ولى جبران 
کردیم و دو گل زدیم و در حالیکه چند ثانیه تا پایان بازى بیشتر نمانده بود روى 
یک اشــتباه خیلى فاحش براى حریف پنالتى گرفتند و 3 امتیاز را با اشتباه داور 
مسابقه از دست دادیم. آن بازى خیلى مهم بود و اگر 3 امتیازش را مى گرفتیم به 
نظرم سرنوشت ذوب آهن به کلى تغییر مى کرد و ممکن بود االن در رتبه هاى 

باالى جدول باشیم. 
کاپیتان ذوب آهن با اشاره به شــرایط اهواز هم گفت: متاسفانه اخبار خوبى به 
گوش نمى رسد و شرایط خوبى در خوزستان وجود ندارد و در این شرایط برگزارى 
بازى خیلى خطرناك اســت. تیم ما قبال از کرونا ضربه خورده و واقعا برگزارى 
بازى در این شرایط در اهواز تصمیم درستى نیست و امیدوارم مسئوالن یا محل 

بازى را تغییر دهند یا آن را به زمان دیگرى موکول کنند. 
حدادى فر در مورد اینکه آیا همچنان اصرار به خداحافظى در پایان فصل دارد 
یا نه، گفت: واقعا صحبت از خداحافظى خیلى برایم سخت است چرا که فوتبال 
زندگى من است و فکر به کنار گذاشتنش هم آزار دهنده است ولى من دوست 
دارم تا زمانى که مفید هستم حضور داشته باشم. اگر در پایان فصل ذوب آهن به 
من نیاز داشته باشد در خدمت تیم هستم ولى اگر ببینم نمى توانم مفید باشم باید 

یک تصمیم سخت بگیرم. 

ورزشورزش

کاپیتان
در مور آهن
این تیم صحبت
قاسم حدادى فر در گ

ص  شرایط این روزهاى ذوبخصو
داشت: شرایط خوبىداریم ومشغول انجام تمرینات هس
سعى و تالش ما این اســت که بتوانیم در نیم فصل دو
فصل اول را جبران کنیم و بتوانیم تا حد ممکن خودمان

باال بکشیم.
وى افزود: حضور آقاى مجتبى حسینى به عنوان سرمربى
خیلى خوبى است چرا که ایشــان از مربیان خوب
فوتبال ما هستند که قبًال هم اینجا بوده و یک
محسوب مى شود و با شناخت خوبى که

مى تواند به ما کمک کند. 
کاپیتــان ذوب آهندر ادامه گفــت
اول متاسفانه درگیر مشــکالت زیا
اشــتباهات داورى از یک طرف و م
مثل کرونا که در یک مقطع به مــا ضربه
اختالفات داخلى میان سرمربى و باشگاه باعث
که اســتحقاقش را داریم نتوانیم بگیریم و متاسفانه این اخ
نهایت به ضرر سرمربى قبلى شــد و امیدوارم در ادامه نتایج خوبى

ذوب آهن باشد. 
حدادى فر در مورد تحوالت مدیریتى باشگاه هم توضیح داد: آقاى
زمان حضورش در باشگاه زحمات زیادى کشید و از ایشان ممنونم
آقاى فریدونى هم که به تازگى روى کار آمدند در سمت خود موفق
وى در رابطه با فعالیت باشگاه در نقل و انتقاالت هم گفت: من اطال
باشــگاه چه کارى مى کند ندارم ولى ذوب آهن نیاز به تقویت دارد

بازیکنانى براى کمک به تیم و تقویت تیم جذب شوند. 

قاسم حدادى فر:  این یک بازى خطرناك است

خداحافظى؟ فکرش 
آزار دهنده است

امید نمازى سرمربى سابق ذوب آهن عزادار درگذشت یکى از دوستان صمیمى و همکارانش است.
با انتشار خبر فوت دز مک آلینان مربى سابق گلرهاى ذوب آهن، این مربى ایرانى ساکن آمریکا گفت: 

دز درگیر افسردگى بود. این اواخر در کلمبیا به کوید 19 مبتال شد و به او رسیدگى نشد. بعد از اخراج 
کارلوس کى روش هم در مسائل مالى اذیت شده و فدراسیون کلمبیا در پرداخت به او سخت گرفته 

بود. یک مساله دیگر هم اینکه پایش مصدوم شده بود و دکتر به او اعالم کرده که آرتروز دارد 
و ممکن است کار به جایى برســد که او حرفه اش را رها کند. این موضوع هم به افسردگى 

بیشتر او کمک کرد.
نمازى ادامه مى دهد: ما هم خیلى با او صحبت کردیم اما به قول امریکایى ها جهان او خیلى 

تاریک بود و هر چه سعى کردیم ذهن او را مثبت کنیم، انگار اثرى نداشت. و در نهایت دیروز 
صبح مثل اینکه خودکشــى کرد. این خیلى دردناك اســت .من بارها به او گفتم به یک 
متخصص مراجعه کن تا درمان شــوى ولى گوش نمى داد. این اواخر خیلى امید به 
زندگى نداشت و مى  گفت من کارم را از دست دادم و آینده اى براى خودم نمى بینم. 
در صورتى که رزومه او را که مى دیدى واقعا خوب بود. من سعى مى کردم روى 
این مسائل بیشتر با او صحبت کنم و او را به آینده امیدوار کنم اما نشد که نشد.
مربى سابق ذوب با ابراز تاســف مجدد از فوت مک آلینان مى گوید:او 53 
ساله بود اما خیلى ها که او را مى دیدند و حتى در ذوب آهن که بود اگر از 
دوستان بپرسید خیلى به خودش مى رسید و ورزش سنگین مى کرد و همه 
مى گفتند انگار 40 ساله است. اما افسردگى چیز عجیبى است .همانطور که 
به اصطالح در موفقیت ها باال و باال هستى، برعکس آن هم هست و وقتى 
از کار بیرون هستى و زیر فشار هســتى، این اتفاقات براى ورزشکاران زیاد 
مى افتد. مایکل فلپس که قهرمان شناى امریکاست خودش یکى از کسانى 

است که افسردگى پیدا کرد.
سرمربى ســابق ذوب آهن درباره همکارى اش با آلینان گفت: وقتى من رفتم، او دو بازى 
هم با منصوریان مانــد و  از آنجا راهى کلمبیا شــد. او با کى روش ارتبــاط پیدا کرد و به

 کلمبیا رفت.

امید نمازى سرمربى سابق ذوب آهن عزادار درگذشت
فوتدز مک آلینان مربى س خبر با انتشار
دز درگیر افسردگى بود. این اواخر در
کارلوس کى روش هم در مسائل م
یک مساله دیگر هم اینکه پا بود.
و ممکن است کار به جایى برســ

بیشتر او کمک کرد.
نمازى ادامه مى دهد: ما هم خیلى
تاریک بود و هر چه سعى کرد
صبح مثل اینکه خودک
متخصص مراجع
زندگى نداشت
در صورتى
این مسا
مربى
ساله
دوس
مى گف
به اصط
از کار بی
مى افتد.
است که افس
سرمربى ســابق ذوب
هم با منصوریان مانــ

 کلمبیا رفت.

افسردگى چیز عجیبى است

یک مبارزه حساس پس از دیدار دوستانه

رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراســیون فوتبال توضیحاتى درباره شکایت نفت 
مسجدسلیمان از سرمربى سابق خود ارائه داد.

سید مجتبى حسینى که در نیم فصل اول هدایت نفت مسجدسلیمان را برعهده داشت، در پایان دور رفت 
به دلیل مشکالتى که در این تیم وجود داشــت، تصمیم به قطع همکارى گرفت و با فسخ یک طرفه قراردادش 

راهى ذوب آهن شد.
این اتفاق با واکنش مدیران نفت مسجدسلیمان همراه شــد و آنها تاکید کردند که از سرمربى سابق خود شکایت مى کنند تا 

فدراسیون فوتبال به بررسى این اتفاق بپردازد.
جمشید نورشرق، رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در این باره اظهار 

کرد: شکواییه باشگاه نفت مسجد سلیمان علیه سید مجتبى حسینى و باشگاه 
فرهنگى ورزشــى ذوب آهن اصفهان به کمیته وضعیت بازیکنان 

واصل شده و برابر مقررات، اخطاریه مربوط به ارائه پاسخ در 
قبال دعوى مطروحه، ارسال  شد.

او ادامه داد: پس از وصول دفاعیه مربى نامبرده و 
همچنین باشــگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن 
اصفهان، در صورت ضرورت نسبت به دعوت 
طرفین براى تشکیل جلســه رسیدگى و 
اتخاذ تصمیم نســبت به شــکایت 
باشــگاه فرهنگى هنرى نفت 
مسجدســلیمان اقــدام 

خواهد شد.

نفت بى خیال نمى شود
دو تیم مس و سپاهان یکى از دیدارهاى جام حذفى در مرحله چهارم 

را برگزار خواهند کرد.
قرعه کشــى مرحله چهارم جام حذفى که با اضافه شدن تیم هاى 
لیگ برترى همراه بود، ظهر جمعه در ســازمان لیگ انجام شــد و 
طبق قرعه دو تیم لیگ برترى مس رفســنجان و ســپاهان باید 
در ورزشــگاه نقش جهان یکى از دیدارهاى ایــن مرحله را برگزار 

کنند.  
همین چند روز پیش بود که شاگردان محمد ربیعى از فرصت یک 
هفته اى تعطیالت نیم فصل اســتفاده کردند و با سفر به اصفهان 
دیدارى دوســتانه مقابل شــاگردان محرم نویدکیا برگزار کردند؛ 
مســابقه اى که در پایان با پیروزى 3 بر 1 طالیى پوشان اصفهانى 

همراه شد.
این دو تیم در لیگ هم در دور رفت مقابــل هم قرار گرفته بودند و 

در آن مسابقه اگرچه شاگردان محمد ربیعى از سپاهان پیش افتادند 
ولى در یک بازى پرحاشــیه که در ورزشگاه شــهداى رفسنجان 
برگزار شد و تصمیمات داورى خبرســاز شده بود، این تیم میهمان 
بود که با دو گل شهباززاده و حسینى به بازى بازگشت و سه امتیاز را 

گرفت.  
محرم نویدکیا و محمد ربیعى که اولیــن تجربه مربیگرى در لیگ 
برتر را پشت ســر مى گذارند، به عنوان مربیانى شناخته مى شوند 
که با بازیسازى از عقب سعى در رســیدن به دروازه حریف و ایجاد 

موقعیت دارند.
این دو مربى با برگزارى دو بازى طى فقط چند ماه حاال به شناخت 
خوبى به هم رسیده اند و در جام حذفى در شرایطى کمتر از دو هفته 
دیگر مقابل هم صف آرایى خواهند کرد که این شــناخت قطعا در 

شکل بازى دو تیم تاثیرگذار  خواهد بود.

مجتبى حقدوست هافبک میانى تیم فوتبال ذوب آهن در 
گفتگویى در مورد شرایط تیم در نیم فصل اول مسابقات 
که با روزهاى ســختى براى سبزپوشــان اصفهانى همراه 
بود، حرف هایــش را اینطور آغاز کرد و گفــت: فکر مى کنم 
خیلى چیزها دست به دســت هم داد تا نتایج خوبى نگیریم؛ 
از کم کارى بازیکنان تا ســوت هاى داوران. کال شرایط به 
گونه اى پیش رفت که نتوانیم عملکرد خوبى داشــته باشیم. 
هر چه بود ولى گذشــت و امیدواریم در نیم فصل دوم جبران 

کنیم.
او ســپس در مورد کنار رفتن رحمان رضایى و حضور 
مجتبى حســینى توضیح داد: با توجــه به نتایجى 
که کســب کردیم، باشــگاه تصمیم گرفت که با 
آقاى رضایــى قطع همکارى کند و بــا اینکه چند 
گزینه وجود داشت، آقاى مجتبى حسینى را انتخاب 

کردند. 
هافبک 25 ساله سابق استقالل در ادامه با اشــاره به حضور سرمربى جدید 
اضافه کرد: از وقتى آقاى حســینى آمــده، همه چیز به نحو احســن پیش 
مى رود و در بازى دوســتانه هم خدا را شکر ســپاهان نوین رو بردیم. فکر 
مى کنم روزهاى خوبى در پیش داریم و امیدواریم که ذوب آهن را به روزهاى 

خوبش بازگردانیم.
از مجتبى حقدوست که به عنوان یکى از هافبک هاى آینده دار فوتبال ایران 
از او نام برده مى شد، در رابطه با شرایط خودش پرسیدیم و اینکه چرا پس از 
اینکه نمایش هاى خوبى داشت، به یکباره از سطح اول فوتبال ایران فاصله 
گرفت؟ او در واکنش به این سوال توضیح داد: از خدمت سربازى گرفته تا یک 
سرى مسائل دیگر که االن نمى خواهم در موردشان صحبت کنم، باعث شد 
کمى عقب بیافتم. تمام تالشم را مى کنم سال هایى که عقب افتادم را جبران 
کنم. امیدوارم روزهاى خوبى با ذوب آهن داشته باشم و یکى از بهترین نیم 

فصل هاى فوتبالى ام را در ادامه تجربه کنم.

مجتبى حقدوست:  
نمى خواهم در مورد برخى مسائل حرف بزنم

تیم فوتبــال ذوب آهن در شــرایطى براى مصــاف با فوالد 
خوزستان آماده مى شود که خاطرات خوشى در نیم فصل اول 

و سفر به این استان ندارد.
 آنطور که پزشک تیم فوتبال ذوب آهن ادعا مى کند، ویروس 
کرونا که در نیــم فصل اول اردوى سبزپوشــان را به تعطیلى 
کشاند، از سفر این تیم به آبادان وارد تیم شد و سبب شد تا این 

تیم دو هفته به قرنطینه برود.
حاال و در شــرایطى که بار دیگــر آمارها نشــان از وضعیت 
نامناســب شــیوع ویروس کرونا در استان خوزســتان دارد، 
تیم فوتبال ذوب آهــن باید بار دیگر و اینبــار براى مصاف با 
فوالدخوزســتان به اهواز ســفر کند. این موضوع سبب شده 
که باشــگاه ذوب آهن بیانیه اى صادر کنــد و از نگرانى خود

 بگوید.
با این حال ســعید آذرى مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان با 
ارسال نامه اى به مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن، در خصوص 
نگرانى آن باشــگاه مــواردى را مطرح کرده اســت. در نامه 
مدیرعامل باشگاه فوالد به انجام اقدامات ویژه و سختگیرانه تر 
در ورزشگاه شهداى فوالد اشــاره شده و همچنین هماهنگى 
جهت ورود اعضــاى تیم ذوب آهن از جایــگاه CIP فرودگاه 

انجام شده است.
در این نامه آمده است که ورزشگاه شهداى فوالد خوزستان به 
عنوان مجهزترین ورزشگاه ایران و کسب رتبه اول در جهت 
حفظ پروتکل هاى بهداشتى تدابیر ویژه ترى براى انجام این 

دیدار خواهد داشت.

امیدواریم ختم به خیر شود
در همین حال پزشک باشگاه ذوب آهن در مورد خطرات سفر 

این تیم به اهواز صحبت کرد.
 دکتر شریفیان پور پزشــک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در 
گفتگویى اظهار داشت:  کلیه بازیکنان مربیان و عوامل اجرایى 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان مورد آزمایش تست کووید 19 
قرار گرفته اند خوشبختانه پاسخ کلیه تست ها منفى اعالم شد

وى در ادامه گفت: در نیم فصل اول مســابقات و پس از سفر 
به آبادان در شــرایط کرونایى تعــدادى از بازیکنان ما به این 
ویروس مبتال شدند که پس از بازگشت علیرغم رعایت کلیه 
پروتکل هاى بهداشــتى به صورت اپیدمى در تیم ما شــیوع 
پیدا کرد تا جایى که در بازى با شهر خودرو کًال 13 بازیکن در 
اختیار  داشتیم نگرانى ما از این است که این اتفاق بازهم براى 
ما تکرار شود کلیه پروتکل هاى بهداشتى را رعایت مى کنیم 
اما چه تضمینى وجود دارد که افرادى که در این سفر با آنها در 
تماس هســتیم این پروتکل ها را رعایت کرده باشند عوامل 
برگزارى مسابقه عوامل ترانسفر افراد حاضر در فرودگاه عواملى 
که در هتل ها حضور دارند و آن هم در شرایطى که خوزستان 
در وضعیت قرمز قرار گرفته است. عالوه بر بازیکنان و عوامل 
تیم خانواده آنها نیز نگرانى هاى زیــادى بابت حضور تیم در  

خوزستان دارند و این ایام را با استرس سپرى مى کنند.
پزشــک ذوب آهن در پایان یادآور شــد: مکاتبــات خود را با 
فدراسیون فوتبال انجام داده ایم امیدوار هستیم که این بازى 

هم ختم به خیر شود.

نترسید، بیایید اهواز!

ت.
اکنآمریکا گفت: 

ى نشد. بعد از اخراج 
ت به او سخت گرفته 

رده که آرتروز دارد 
 هم به افسردگى 

ها جهان او خیلى 
ت. و در نهایت دیروز 

ن بارها به او گفتم به یک 
امید به  . این اواخر خیلى
 اى براى خودم نمى بینم. 
 من سعى مى کردم روى 
یدوار کنم اما نشد که نشد.
53 3مک آلینان مى گوید:او
ر ذوب آهن که بود اگر از 
ش سنگین مى کرد و همه 
عجیبى است .همانطور که 
س آن هم هست و وقتى 
ت براى ورزشکاران زیاد 
ت خودش یکى از کسانى 

قتى من رفتم، او دو بازى 
ش ارتبــاط پیدا کرد و به

مس
سید مج
به دلیل مشک
راهى ذوب آهن

این اتفاق با واکنش
بفدراسیون فوتبالبه

جمشید نورشرق، رئیس
بکرد: شکواییه باشگاه نف
فرهنگى ورزشــى ذو
م واصل شده و برابر
قبال دعوى مط

او ادامه داد: پس
همچنین باشـ
اصفهان، درص
برا بطرفین
اتخاذ
ب

نپیش
داى رفسنجان 
ین تیم میهمان 
ت و سه امتیاز را 

بیگرى در لیگ 
ناخته مى شوند

 حریف و ایجاد 

حاال به شناخت 
دو هفته  کمتر از
ـناخت قطعا در 

مجتبى حقدوست ه
گفتگویى در مورد ش
که با روزهاى ســخت
بود، حرف هایــش را ای
خیلى چیزها دست به د
ت از کم کارى بازیکنان
گونه اى پیش رفت که

ولىگذشــت بود هر چه
کنیم.

او ســپس در م
مجتبى حســ
که کســبک
آقاى رضایــ
گزینه وجود د

ن

باشگاه ذوب آهن در پرونده درخواست مالیات مهاجم سابق 
خود پیروز شد.

 کریستین اوســاگوانا، مهاجم تیم ذوب آهن که به دلیل 
مطالبات خود از ذوب آهن شکایت و این باشگاه را محکوم 
کرده بود، در پرونده درخواست مالیات خود از این باشگاه 

شکست خورد.
با دفاعیات صورت گرفته توســط باشــگاه ذوب آهن از 
 DRC خواسته بازیکن که حدود 30 هزار دالر بوده، نهایتا

حکم به پرداخت 13 هزار دالر به بازیکن نمود. 
باشــگاه ذوب آهن اصفهان در تالش است این مبلغ را از 

محل مطالبات خود از فیفا به این بازیکن پرداخت نماید.

30 هزار دالر رسید به 13 هزار
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فقدان سند مالکیت 
شماره: 139985602030017790      خانم بلقیس دیده بان نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ یک 
قطعه زمین شــماره 2 فرعى از 667 اصلى واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
دردفتر امالك  الکترونیکى شماره 139920302030014426بنام  نامبرده  ثبت و سند تک برگ 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/12/10 -1100998/م 

الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف هدى چاوشى /12/117
 فقدان سند مالکیت

شــماره: 139985602030016128       آقاى محمد باقر طالب  فرزند مهدى  باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امض اء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت شصت و 
چهار حبه و سیزده –ششصد و بیست و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى  شماره 
22/7  واقع در قطعه چهار نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که دردفتر الکترونیک امالك بمیزان 
ششدانگ بنام نامبرده  ثبت و صادر و تسلیم گردیده سپس بموجب اسناد انتقال متعدد مقدار هفت 
حبه و ششصد و دوازده – ششصد و بیست و پنجم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى 
مذکور از طرف نامبرده بغیر انتقال قطعى شده است و بقیه مالکیت نامبرده شصت و چهار حبه و 
سیزده – ششصد و بیست و پنجم حبه مشاع مى باشد و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 

1399/12/10، 1101013/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف 
آفرین میر عباسى /12/118

آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقردر اداره ثبت اسناد و امالك 

اردستان
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردســتان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبــت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشــار محلى آگهى میشــود تا شخص یا اشــخاصى که به آراى 
مذکور اعتراض دارنــد از تاریخ اولین آگهى ظرف مــدت 2 ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت و 
اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه داددگاه عمومى محل نمــوده و گواهى تقدیم 
دادخواســت اخذ و به ثبت اردســتان تســلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه اســت. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصــل نگردد و یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــى محل را ارائــه نکند ثبت اردســتان مبادرت به 
صدور ســند مالکیت مینماید ضمۀ صدور ســند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست .

1) راى شــماره 139960302032000319 مــورخ 99/11/29 آقــاى امرالــه رمضانى فرزند 
رضا کدملى 1189740818 ششــدانگ یک بــاب خانه واقــع در مزرعه کمر ســیاه پالك 1 
فرعــى از 109 اصلــى علیا اردســتان بخــش هفده ثبــت اصفهان بــه مســاحت 266.64 
متــر مربع انتقــال عــادي مع الواســطه از آقــاى قاســم رمضانــی همبرى مالک رســمى
2) راى شــماره 139960302032000318 مورخ 99/11/28 آقاى غالمحسین عامرى فرزند 
اسماعیل کدملى 1189289679 ششــدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه شاپور پالك 3 فرعى 
از 370 اصلى علیا اردســتان بخش هفده ثبت اصفهان به مســاحت 440 متر مربع مالک رسمى

3) راى شــماره 139960302032000320 مــورخ 99/12/3 اقــاى حســین محمدى فرزند 
اکبر کدملى 1189836319 ششــدانگ یک باب خانه واقع در بند آســتانه پــالك 112 اصلى 
علیا اردســتان بخــش هفده ثبــت اصفهان بــه مســاحت 217.30 متر مربع مالک رســمى
4) راى شماره 13996030203200326 مورخ 99/12/5 آقاى رحمت اله محمدى آستانه فرزند 
اکبر کدملى 1189729660 ششــدانگ یک باب خانه واقع در بند آستانه پالك 112 اصلى علیا 
اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 193.30 متر مربع مالک رسمى . تاریخ انتشار اول: 
99/12/10 تاریخ انتشار دوم:  99/12/25 م الف: 1101008 ذبیح اله فدائى اردستاتى- مدیرواحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /12/119 

عضو کمیته ســتاد ملى مبارزه با کرونا با ابراز تاسف 
از شــرایط مافیایى در حوزه واکســن کرونا در جهان 
گفت: متاسفانه شرایط مافیایى در حوزه دارو و واکسن 
کرونا در جهان در جریان است و اینجانب هیچ گاه در 
مدتى که مشــغول به طبابت بودم با چنین وضعیتى 
مواجه نشدم. با این حال شرایط اینگونه است و کارى 
نمى توان کرد. الزم به ذکر اســت که مردم نباید فکر 
کنند با دریافت واکسن کرونا همه چیز تمام مى شود، 
زیرا باید همه نقاط دنیا واکسینه شوند تا کرونا به اتمام 
برســد. مردم عزیز باید تا زمانى که به واکسن کرونا 
دسترســى پیدا مى کنیم پروتکل هاى بهداشتى را به 

خوبى رعایت کنند.
محرز در مورد زمانبندى احتمالى  واکسینه شدن مردم 
ایران علیه کرونا اظهار داشت: سیستم ما براى تزریق 
واکسن کرونا سیستم خوبى اســت. کشور ما تجربه 
ریشه کن کردن سرخک و سرخچه با واکسن را داشته 
است، در این تجارب همه بسیج شدند و کمک کردند. 
عالوه بر این ها سیستم بهداشت و درمان ما نیز کامًال 
آماده است تا به محض اینکه واکسن به آن ها رسید، 
بین افراد توزیع و آن را تزریق کنند. بنابراین فقط کافى 
است که واکسنى در اختیار داشته باشیم تا به همه افراد 

تزریق کنیم. 

معاون آموزشى وزیر علوم از تعطیلى دانشگاه ها در ایام 
نوروز 1400 خبر داد. 

على خاکى صدیق اظهار داشــت: بر اســاس شرایطى 
که پیش بینى مى شــود، تا پایان سال جارى آموزش به 

صورت حضورى نداریم.
معاون آموزشــى وزیر علوم گفت: مشکل اصلى براى 
بازگشایى آموزش حضورى این است که دانشجویان از 
تمام نقاط کشور به یک دانشگاه مى آیند و باید در خوابگاه 
متمرکز شده و بعد به شهرهاى خود بازگردند. بنابراین، 
شیوع بیمارى مى تواند توسط این نقل و انتقاالت افزایش 
یابد که در این زمینه ستاد ملى مقابله با کرونا در بازگشایى 

کالس ها احتیاط کامل مى کند.
وى با بیان اینکه کالس هاى مجازى دانشــگاه ها در 
ایام نوروز 1400 تعطیل اســت، تاکید کرد: دانشگاه ها، 
دانشجویان و اعضاى هیأت علمى در زمینه آموزش هاى 
الکترونیکى روى ریل قرار گرفته اند و مشکل زیرساخت 
و آشنا نبودن استادان با نرم افزارها وجود ندارد. در نتیجه 
کالس ها در حال برگزارى اســت و نیازى به برگزارى 
کالس هاى مجازى در عید احســاس نمى شود چون 

ترم فعلى مانند ترم هاى عادى در حال برگزارى است.
به گفته این مسوول وزارت علوم، کالس ها از نیمه دوم 

فروردین آغاز مى شود.

واکسن کرونا در جهان
 گرفتار مافیاست

دانشگاه ها در تعطیالت 
نوروز کالس مجازى ندارند

میکروچیپ در واکسن کرونا؟! 
  ایسنا| سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا با 
اشاره به اظهارات ضدعلم از جمله وجود میکروچیپ 
در واکسن کرونا از سوى برخى مدعیان دروغین طب 
سـنتى گفت: موضـع وزارت بهداشـت در مقابل این 
افراد مشخص است و خوشـبختانه اعتماد اکثر مردم 
به جامعه پزشکى باال اسـت. علیرضا رئیسى تصریح 
کـرد: اگر کسـى بگوید ماسـک نزنید، کرونـا توطئه 
است و... هم خود و هم دیگران را درگیر خواهد کرد. 
یک مثال بارز ترامپ اسـت که کرونا را مسخره کرد 
و االن مردمـش را مى بینیـم که در چه شـرایط بدى 

هستند.

بحرین 
واکسن جدید را تأیید مى کند

  همشهرى آنالین| بحریـن نخسـتین 
کشـورى در جهان شـده اسـت که واکسـن کروناى 
جدید شـرکت آمریکایى جانسون اندجانسون را که به 
صورت یـک دوز تزریق مى شـود، تایید کرده اسـت. 
این تایید بحرین یک روز پـس از آن صورت مى گیرد 
که کارشناسـان سـازمان غذا و داروى آمریـکا به این 
نتیجه رسـیدند واکسـن کروناى جانسون اندجانسون 
باعث حفاظت قوى در برابر بیمارى شدید کووید-19 
مى شود. بحرین در حال حاضر واکسن  چینى سینوفارم، 
واکسن فایزر/بیونتک و واکسن آکسفورد/آسترازنکا و 
نیز واکسن اسپوتنیک V روسیه را به جمعیت حدود 2 

میلیون نفرى اش ارائه مى کند.

روى موج کووید-19 

تاسیس 
شرکت سهامى خاص پارسا سازه طلوع رادمان درتاریخ 1399/11/25 به شماره ثبت 67010 به شناسه ملى 14009804332 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :امور پیمانکارى مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومى اعم از چوبى، آجرى، 
سنگى، بتنى و فلزى – قالب بندى ساختمان ها، سوله، سازه هاى ساختمانى، محوطه هاى کوچک، دیوارکشى، فنس کشى، اجراى پیاده روها ، خاکبردارى، حمل 
مصالح – امور پیمانکارى مربوط به بندها، سدها و ساختمان هاى نیروگاه آبى، سازه هاى هیدرولیکى و تونل هاى آب، مخازن آب و شبکه هاى توزیع آب، تاسیسات و 
تجهیزات و تصفیه خانه هاى آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه هاى پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب، کانال هاى انتقال 
آب و شبکه هاى آبیارى و زه کشى، سازه هاى دریایى و ساحلى، احداث حوضچه ها و استخرها ، عملیات ساختمانى(سیویل) تصفیه خانه هاى آب و فاضالب – امور 
پیمانکارى مربوط به ساخت راه ها نظیر جاده هاى اصلى و فرعى، بزرگراه ها، راه هاى ریلى، باند فرودگاه، تونل ها، پل ها، راه هاى زیر زمینى – تهیه، نصب، نگهدارى، 
تعمیر تجهیزات راهدارى و عملیات آسفالتى – امور پیمانکارى مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه هاى برق و تاسیسات برقى، پست هاى 
توزیع و الکترونیک عام و خاص – امور پیمانکارى مربوط به شبکه گاز رسانى شهرى، تاسیسات مکانیکى و هیدرو مکانیکى سدها، سیستم هاى سرد کننده ساختمان، 
تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و فاضالب، گاز، برق)، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب کوچک – طراحى، ساخت و مدیریت پارکینگ هاى 
طبقاتى، مجتمع هاى مسکونى، تجارى و تفریحى و باشگاه هاى ورزشى – خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – عقد قرارداد با ارگان هاى 
دولتى و خصوصى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و 
موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – تامین نیروى انسانى موقت و متخصص صرفاً در راستاى تحقق اهدف شرکت – اخذ و اعطاى 
شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله روشن شهر ، خیابان 10 مترى ، خیابان روشن دشت ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 
8158356484 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 100 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 0193752/1 مورخ 1399/11/11 نزد بانک صادرات ایران شعبه قهجاورستان با کد 1903752 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى جواد رئیسى به شماره ملى 1291735291 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى جالل رئیسى قهجاورستانى به شماره ملى 1291740724 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى مجتبى بشیرى به شماره ملى 1293502227 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى وحید استادى قهجاورستانى به شماره ملى 1271713756 به سمت بازرس اصلى به 
مدت 1 سال آقاى على استادى به شماره ملى 1273782925 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1100570)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود ایمن آسانبر آرامان درتاریخ 1399/12/05 به شماره ثبت 67124 به شناسه ملى 14009842060 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 : طراحى 
، مونتاژ ، نصب و راه اندازى و سرویس و نگهدارى آسانسور ، خرید وفروش لوازم آسانسور و تاییدیه اســتاندارد ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و 
فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص 
و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف 
شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت 
در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ملک شهر ، خیابان مطهرى ، کوچه امیر کبیر 9 [10] ، پالك 0 ، مجتمع سادات ، طبقه دوم ، واحد 4 کدپستى 
8196714628 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشــرکه هر یک از شرکا آقاى رضا رحیمى به شماره ملى 
1120085322 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه آقاى محمد رحیمى به شــماره ملى 1128878976 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقاى رضا رحیمى به شماره ملى 1120085322 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى محمد رحیمى 
به شماره ملى 1128878976 و به سمت رئیس 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 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایى 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 (1100581)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود تارا نگین زرین درتاریخ 1399/12/03 به شماره ثبت 67090 به شناسه 
ملى 14009833680 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 ، محصوالت کشاورزى 
و دامپرورى ، فرش و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین 
نیروى انســانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار 
و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسســات 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، شــرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله پوریاى ولى 
، کوچه گلزار [46] ، کوچه بهار ، پالك- 6 ، پالك قدیمى 54 ، طبقه همکف کدپستى 8149787998 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 500,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقاى مجید کریمى به شــماره ملى 1289180296 دارنده 350000000 ریال سهم 
الشرکه آقاى بهرام حق شناس به شــماره ملى 1290952051 دارنده 150000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى مجید کریمى به شماره ملى 1289180296 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى بهرام حق شناس به شماره 
ملى 1290952051 و به سمت رئیس 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 مدیرعامل 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 (1100574)

آگهى تغییرات 
شرکت ناموران فوالد ایرانیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 61885 و شناسه ملى 14008129131 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/11/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملى 10100588054 به سمت بازرس اصلى و شهاب رستگارى به شماره ملى 1288109636 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد صورتهاى مالى منتهى به 29 /12 /1398 به تصویب رسید اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1100577)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندســى نیکتا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 9684 و شناسه ملى 
10260307671 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1398/10/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى رسول 
تگریان به کدملــى 1280801654 و 
آقاى مهدى شایســته فرد بــه کدملى 
1290697991 و آقاى جواد شایســته 
فرد به کدملــى 1281595365 بعنوان 
اعضــاى اصلى هیــات مدیــره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. آقاى 
عبدالکریم محمدى اصفهانى به کدملى 
1285500245 و خانم ستاره محمدى 
اصفهانى به کدملــى 1270253591 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1100535)

افزایش خطرات و نگرانى هاى ناشــى از نوع جهش یافته 
کرونا عجیب نیســت و دانشــمندان همواره به این نکته 
آگاه بودند که ویروس ها بــراى خنثى کردن تالش هایى 
که در جهت محدود کردن شــیوع آنهــا و ایجاد عفونت 
صورت مى گیرد، جهش مى کنند. متخصصان مى گویند 
این واقعیتى اســت که اکنون با آن روبه رو شده ایم اما این 

هنوز یک فاجعه محســوب نمى شــود. هنــوز جزئیات و 
نکات بسیارى هستند که دانشــمندان در مورد نوع جدید 
جهش یافته ویروس که در اصطالح علمى به «بى 1351» 
موسوم است، نمى دانند اما آخرین پژوهش ها پیرامون این 
که این ویروس مى تواند میزان مصونیت واکسن آکسفورد 

را کاهش دهد، موجب نگرانى است.  

تحقیقاتى که در آفریقاى جنوبى انجام شده نشان مى دهد 
که قابلیت واکسن آکســفورد در مقابل عوارض مالیم تا 
متوســط این ویروس «محدود» و تنها 10 درصد است. 
به عبارت دیگر، افراد واکســینه شده (با واکسن آکسفورد) 
در صورت آلوده شدن به ویروس همچنان مى توانند دچار 
عوارضى از جمله تب، ســرفه و خســتگى مفرط شوند و 

درنتیجه بیمارى را به دیگران سرایت دهند.  اما با توجه به 
این که این مطالعه تنها روى دو هزار فرد سالم با میانگین 
سنى 31 ســال انجام شده است، مشــخص نیست که آیا 
واکسن آکســفورد در مقابله با عوارض شــدید بیمارى یا 

بسترى در بیمارستان موثر است یا نه.   
اما پرفسور َشبیر مدحى که رئیس این پروژه تحقیقاتى در 
آفریقاى جنوبى است، مى گوید شباهت هاى این واکسن به 
واکسن هاى تولیدى موسسه «جانسون  اند جانسون» که 
شــدت عوارض بیمارى را تا 89 درصد کاهش داده است، 
حاکى از آن است که واکسن آکســفورد همچنان قابلیت 
جلوگیرى از بیمارى شدید یا مرگ را دارد.  او گفت: هنوز این 
امیدوارى وجود دارد که واکسن آسترازنکا در گروه هاى سنى 
که در معرض عوارض شــدیدتر بیمارى هستند، به خوبى 

واکسن هاى جانسون  اند جانسون عمل کند.
پرفسور سارا گیلبرت، طراح واکسن آکسفورد اذعان داشت 
که این واکسن احتماال قابلیت کاهش موارد ابتال را ندارد 
اما هفته گذشته اظهار اطمینان کرد که همچنان به دلیل 
مصونیت ناشى از این واکسن، ما شاهد مرگ و میر و بسترى 
شدن بیماران با عوارض شدید در بیمارستان نخواهیم بود.

تحقیقات دیگر نیز نشان داد که واکسن هاى تولیدى فایزر، 
مدرنا و نواوکس (با 60 درصد مصونیت) نیز در مقابل جهش 
نوع آفریقاى جنوبى ویروس کرونا مصونیت مى دهند، اما در 
مقابل نوع اولیه و اصلى ویروس کرونا چندان موثر نیستند. 
در این میان، «جانسون  اند جانسون» و «نواکس» گزارش 
داده اند که هیچ یک از بیمــاران آلوده به ویروس آفریقاى 
جنوبى که تحت آزمایش آن ها بوده اند، فوت نکرده اند که 
به رغم پیچیدگى هاى «بى 1351» در مبارزه بشریت علیه 

ویروس کرونا به منزله یک پیروزى است. 

آیا جهش هاى کرونا، جهان را به عقب مى راند؟
روند بروز بیمارى در خوزستان در آغاز سومین هفته از خیز 
جدید، همچنان افزایشى است و وزارت بهداشت نسبت 
به وضعیت بحرانى خوزستان هشدار داده است؛ ظرفیت 
بیمارستان ها رو به تکمیل و تعداد بیماران نیازمند بسترى 

در حال افزایش است.
مسئوالن بهداشتى و درمانى و روســاى دانشگاه هاى 
علوم پزشکى با تاکید بر لزوم قرنطینه خوزستان، خواستار 
تعطیلى گسترده براى کنترل ترددها و مدیریت بیمارى و 
جلوگیرى از گسترش هر چه بیشتر شیوع ویروس شده اند.
در هفته گذشــته تقاضاى قرنطینه خوزستان با دالیل 
مطرح شده از سوى دانشــگاه علوم پزشکى اهواز، دو بار 
توسط اســتاندار خوزستان به ســتاد ملى مقابله با کرونا 
ارسال شد؛ خواسته اى که با آن موافقت نشد. این در حالى 
است که بنا به گفته رئیس مرکز بهداشت خوزستان، موارد 
ابتال به ویروس کرونا در استان، 74 درصد نسبت به هفته 
گذشته افزایش داشته است؛ موارد بسترى نیز در مقایسه 
با هفته گذشته، حدود 90 درصد افزایش و موارد مرگ نیز 
حدود 45 درصد در مقایســه با هفته قبل افزایش داشته 
است. اما با این حال رئیس مجمع نمایندگان خوزستان 
مى گوید: نسبت به تصویب تعطیلى و قرنطینه خوزستان 

در ستاد ملى مقابله با کرونا، چندان امیدى نداریم .
سید کریم حســینى تصریح کرد: وقتى رئیس دانشگاه 
علوم پزشکى اهواز، روساى بیمارستان هاى خوزستان و 
مسئوالن بهداشتى، وضعیت خوزستان توضیح مى دهند 
و خواهان قرنطینه و تعطیلى استان مى شوند، یعنى دیگر 
این یک مساله سیاسى نیست. دولت اگر به دنبال منطق 
و عقالنیت و نگاه کارشناسى است باید نظر کارشناسان 

بهداشتى و درمانى را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند. 

به تصویب تعطیلى 
خوزستان امیدى نیست
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آگهى تغییرات 
شــرکت پترو پاالیش مهر دشــت شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 61679 و شناســه ملى 
14008046015 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتى 
اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله رزمندگان ، 
خیابان رزمندگان ، خیابان رباط ، پالك 640 ، ساختمان 
جالینوس ، شرقى ، طبقه چهارم ، واحد 25 کدپستى 
8139874336 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
اصالح گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1100572)

آگهى تغییرات 
شرکت ایلیا نوید اســپادانا شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 33443 و شناسه ملى 10260539587 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــعبه 
شرکت به نشانى اســتان تهران ، شهرستان تهران 
، بخش مرکزى ، شــهر تهران، محله امانیه ، خیابان 
ولیعصر ، خیابان ناهید غربى ، پالك- 50 ، طبقه دوم 
کدپســتى 1967756717 به مدیریت خانم سمیه 
کرامیان اصفهانى به شــماره ملى 1288279078 
افتتاح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1101460)

درس هایى که ژاپنى ها به مردم جهان مى دهند
انتظار مى رود دختران و پسران ژاپنى، بدون ابتال به هیچ 
نوع بیمارى یا معلولیت، تا 73 سال عمر کنند. بر اساس 
مطالعات اخیر مجله النست، نرخ امید به زندگى در این 

کشور به طور کلى 82 سال، تخمین زده شده است.
در مقایسه با دیگر کشورهاى توسعه یافته، مردم ژاپنى، 
به طور متوسط کالرى کمترى در طول روز دریافت مى 
کنند و الگوهاى تغذیه اى و ســبک زندگى آن ها بر این 
اصل استوار است: مصرف ماهى و ســبزیجات بیشتر، 
مصرف گوشت و لبنیات کمتر، دریافت دسرهاى کمتر در 
اندازه هــاى معقول تــر. در اینجا 6 اصــل بزرگى که 
ژاپنى ها به کودکانشان یاد مى دهند تا طول عمر بیشتر و 

سالم ترى را تجربه کنند، بیشتر معرفى شده است:
■تغذیه بر پایه ماهى، ســویا، سبزیجات و 

میوه ها
تقریبا 10 درصد از سرانه مصرف ماهى ها و آبزیان جهان 
متعلق به ژاپنى هاست. در حالیکه ژاپنى ها تنها دو درصد 

از جمعیت جهان را تشکیل مى دهند.
ژاپنى ها ماهى را کباب شــده یا با روغن کانوال در زمان 
بســیار کوتاه و به مقدار اندك طبخ مى کنند. تحقیقات 
نشــان مى دهد ژاپنى ها، پنج  بار بیشتر از آمریکایى ها 
ســبزیجات چلیپایى (کلم بروکلى، کلم پیچ، گل کلم و 
جوانه ســبزیجات) مصرف مى کنند. مردم این کشــور 
حدود 50 گرم در روز، ســویا مصرف مى کنند. خواص 
ضد سرطانى این دانه در بسیارى از سرطان ها، خصوصا 

سرطان سینه سال هاست که اثبات شده است.
یک اصل مهم دیگر این اســت که کودکان در مدرسه، 
تحت برنامه هاى آموزشــى تغذیه و پخت و پز غذاهاى 
سالم قرار مى گیرند و این براى آنها یک مهارت اجتماعى 

است.
در کنار مصرف طیف وســیعى از غذاهاى سالم از جمله 
میوه ها و سبزیجات در مدرســه، کودکان و نوجوانان در 
این کشور اغلب وعده هاى غذایى اصلى خود را همراه با 

خانواده، به عنوان یک آیین صرف مى کنند.
■ انتخاب مواد غذایى با کالرى کمتر

ظروف ساده و پیاله هاى کوچک، با غذاهاى کم کالرى 
و تزئین هنرمندانه. ژاپنى ها معتقدند: وقتى به این تزئین 
نقاشــى گونه نگاه مى کنید، مغز بخشى از دریافت هاى 
دیدارى را به حســاب دریافت هاى گوارشــى محاسبه 

خواهد کرد.
برخى باورهاى فرهنگى ژاپنى ها هم در این کم خوردن 
موثر اســت مثال ژاپنى ها پیاله شــان را لبریــز از غذا 
نمى کننــد، غذا را بــر پایه ماهیت طبیعــى اش تزئین 
مى کنند نه ظروف و اجســام روى میــز. ضمن این که 

به طور مرتب کودکانشان را تشویق مى کنند وقتى 80 
درصد احساس سیرى مى کنند، دست از خوردن بکشند.

لذت بردن از میوه و سبزیجات، غالت کامل و ماهى که 
تراکم کالرى آنها پایین تر است، و حذف غذاها و اقالمى 
که قند سفید به آنها اضافه شــده، در دستور رژیم غذایى 

ژاپنى ها قرار داده شده است.
■ تمرین خویشتن دارى

منظور از خویشتن دارى، محدودیت هاى غذایى شدید 
در میان ژاپنى ها نیست بلکه کودکان تشویق مى شوند 
تنقالت و غذاها را به میزان و فرکانس مناســب دریافت 
کنند. جالب اســت بدانید تنها 3 درصد مردم ژاپن چاق 

هستند.
تحقیقات نشــان مى دهد با پرهیز از چیس، اســنک، 
شکالت و کلوچه هاى مختلف و جایگزینى با میوه ها و 
سبزیجات مى توان به راحتى تا 800 کالرى در روز کمتر 
دریافت کرد، بدون اینکه لطمــه اى به لذت غذا خوردن 
وارد شود. کالرى دریافتى روزانه ژاپنى ها 25 درصد کمتر 

از سایر ملل است.
■ مصرف برنج قهوه اى

ژاپنى ها شش برابر بیشتر از ســایر ملل برنج مى خورند 
البته نه برنج سفید. برنج سبوس دار در رژیم غذایى ژاپنى، 
یک اصل مهم است در حالى که نان جایگاه خاصى ندارد. 
برنج را کم نمک و بدون روغن مى پزند. اینگونه مصرف 
برنج آنها را از چربى هاى ترانس، کلسترول و فشار خون 
محافظت مى کند. ضمــن اینکه ســبوس برنج منبع 

سرشارى از ویتامین هاى گروه ب محسوب مى شود.
■ پیاده روى و تحرك کافى

سن شــروع فعالیت هاى فیزیکى منظم در ژاپن بسیار 
پایین است. بیش از 98 درصد از کودکان ژاپنى با توجه 
به آمارهاى سازمان جهانى بهداشت، از همان سنین مهد 
کودك یا مدرسه پیاده روى و یا دوچرخه سوارى را آغاز 

مى کنند.
در واقع بیشتر کودکان در این کشــور روزانه 60 دقیقه 
فعالیت بدنى متوسط تا شدید فقط براى رفتن به مدرسه 
دارند. یــک اصل مهم دیگر این اســت کــه کودکان 
دستگاه هاى الکترونیکى خود را دو ساعت پیش از خواب 

شبانه خاموش مى کنند.
■ مصرف کم دسرها

استفاده کردن از مواد قندى و دسرهاى فرآورى شده امر 
عادى در این کشور نیســت. به  جاى کیک، شیرینى  ها، 
فرنى و… آنهــا پرس  هــاى کوچک میوه تازه ســرو 
مى  کنند. گاهى نیز دســرهاى دیگر ســرو مى  شود اما 

پرس  هاى کوچک.

رییس کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا گفت: سردرد به 
تنهایى نشان دهنده ابتال به کرونا نیست. معموًال قبل از 
اینکه سردرد با منشا ابتال به ویروس کرونا رخ دهد، نوعى 

از عالیم چشمى ظاهر مى شود.
مصطفى قانعى درخصوص ســردرد با منشــا مربوط به 
ویروس کرونا افزود: معموال اینکــه هنگام ابتالى فرد 
به کرونا فقط و فقط، ســردرد رخ دهد و عوارض دیگرى 

نباشد، کمتر است.
وى بیان کرد: معموال وقتى در مورد ویروس کرونا و ابتال 
به آن صحبت مى کنیم از یک ساختار صحبت مى کنیم و 
اینکه یک فرد در خانواده و فامیل خود فرد مبتال به این 
ویروس را داشته یا با فردى در تماس بوده و مى توان این 
احتمال را داد که در تماس با فرد مبتال، دچار ابتال به این 

ویروس شده است.
رییس کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا در خصوص تفاوت 
سردرد ناشى از آلودگى هوا و ابتال به ویروس کرونا توضیح 
داد: ســردردهاى مربوط به آلودگى هوا بیشتر در مناطق 
آلوده رخ مى دهد و کمتر در افرادى که در خانه هستند و در 

معرض آلودگى قرار ندارند، دیده مى شود.
وى بیان کرد: معموال قبل از اینکه ســردرد با منشا ابتال 
به ویروس کرونا رخ دهد، نوعى از عالیم چشمى ظاهر 
مى شود و مى تواند این امر در تشخیص به اینکه فرد مبتال 
شده، کمک کند. عالیم چشمى کرونا نشان مى دهد که 
آالینده ها در بدن در حال زیاد شدن است و ترکیب هر یک 
از آالینده ها یک عالیمى را ایجاد مى کند؛ مثال سردردى 
که توام با عدم تحمل یا نوعى بى قرارى و بى حوصلگى 
است، همراه با عالیم چشــمى پیش از آن را مى توان از 

موارد ابتال به کرونا برشمرد.
رییس کمیته علمى و فناورى ریاســت جمهورى ادامه 
داد: افراد مبتال به کرونا احســاس بــوى نامتنوع قبل از 

سردرد دارند.
قانعى یادآور شد: اینکه تشخیص ابتال به کرونا را کامال با 
سردرد مجاز بدانیم، چنین چیزى شدنى نیست مگر کسى 
در خانواده اش و نزدیکانش فرد مبتال به کرونا داشــته 
باشد، در این صورت نیز بهتر است که فرد تست تشخیص 

کرونا بدهد.

سردرد بدون عالیم چشمى 

ن دهنده ابتال
نشا

به کرونا نیست

خاصیت هاى باورنکردنى دانه هاى کنجد

رضا رضایى- مدیرعامل سازمان

آگهى مزایده (نوبت چهارم)
موضوع: باستناد مصوبه شماره 99/384 مورخ 99/02/22 شوراى محترم اسالمى شهر نجف آباد در خصوص واگذارى بهره بردارى از یک باب 

مغازه واقع در بلوار آیت اله طالقانى جنب ترمینال اتوبوسرانى سابق نجف آباد
مدت مزایده: یک سال شمسى از تاریخ عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد
محل اجاره: یک باب مغازه به مساحت حدوداً 165 مترمربع در بلوار آیت اله طالقانى جنب ترمینال اتوبوسرانى سابق نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شرکت براى عموم آزاد مى باشد که بایستى داراى شناسنامه و کارت ملى باشند. (رعایت منع مداخله کارکنان 
دولت الزامى است)

سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت مى شود براى کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده 
تا پایان وقت ادارى روز شنبه 99/12/30 به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر 

تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 1400/01/08 به دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحویل نمایند.
اسناد مزایده: براى دریافت اسناد مزایده (قیمت پایه کارشناسى، میزان سپرده و...) مبلغ 200/000 ریال طى فیش واریزى به حساب سیباى 

بانک ملى به شماره 0112643346005 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد اقدام نمایند.
هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزینه هاى برگزارى مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

چاپ اول

م.الف:1101521

دانه هاى کنجد در دوران باستان به دلیل مزایایى که داشتند، همانند طال با ارزش بودند. این 
دانه هاى ریز نه تنها میان وعده اى خوشمزه محسوب مى شوند، بلکه به بهبود بسیارى از 

وضعیت هاى پزشکى و ارتقاى سالمت عمومى کمک مى کنند.
فیتواسترول هاى موجود در دانه هاى کنجد، به کاهش کلسترول کمک مى کند. فیتواسترول 
ها همان استرول هاى گیاهى هستند که جذب کلسترول در روده ها را کاهش مى دهند. کنجد 

در میان 27 نوع دانه و آجیل، داراى باالترین میزان فیتواسترول ها است.
تحقیقات دانشــمندان برزیلى نشان داده اســت که دانه هاى کنجد مى توانند تاثیر قابل 
توجهى بر اســترس اکسیداتیو در بدن داشــته باشند. استرس اکســیداتیو در اثر فعالیت 
رادیکال هاى آزاد در بدن ایجاد مى شــود و مى تواند خطر ابتال به بســیارى از مشکالت 
مانند دیابت، ســرطان و حتى نارســایى قلبى را افزایش دهد. دانه هاى کنجد سرشار از 

آنتى اکسیدان ها هستند که به کاهش استرس اکسیداتیو کمک مى کنند.
شما هنوز باید داروهایى را که پزشــک براى دیابت تجویز کرده، مصرف کنید اما با اضافه 
کردن دانه هاى کنجد به رژیم غذایى روزانه خود مى توانید به بهبود کنترل قند خون تان 

کمک نمایید.
مزایاى دانه هاى کنجد براى افراد مبتال به استئوآرتریت زانو شناخته شده است. اضافه کردن 

روزانه یک و نیم اونس از این دانه ها در کنار مصرف استامینوفن و گلوکزآمین، و ادامه 
این روند براى بیش از دو ماه، به بهبود دردهاى ناشى از آرتروز کمک مى کند.

از آنجا که دانه هاى کنجد منجر به کاهش سطح کلسترول مى شوند، 
جاى تعجب نیست که براى افزایش سالمت قلب نیز مزایاى زیادى 

دارند. این دانه ها سطوح کلســترول کبد را نیز کاش مى دهند و با 
پایین آوردن فشار خون، منجر به افزایش سالمت قلب مى شوند.
دانه هاى کنجد حاوى مواد معدنى منیزیم و کلسیم هستند که 
خاصیت کاهندگى اســترس را دارند. کنجــد همچنین حاوى 
تیامین و تریپتوفان است که به تولید سروتونین کمک مى کند. 
سروتونین به کاهش درد، بهبود خلق و خو و افزایش خواب عمیق 

کمک مى کند.
محتواى باالى روى در دانه هاى کنجد به تولید کالژن کمک مى 

کند. همانطور که مى دانید کالژن باعث ایجاد االستیسیته مى شود و 
به ترمیم بافت هاى آسیب دیده بدن کمک مى کند. مصرف منظم روغن 

کنجد خطر ابتال به سرطان پوست را کمتر مى کند.

فوق تخصص سرطان هاى ارولوژى دانشگاه 
علوم پزشکى بابل از سرطان پروستات بعنوان 
شایعترین سرطان در مردان خبر داد و گفت: 
از هر پنج الى شــش مرد که طول عمر باال 
داشته باشد یک نفر به ســرطان پروستات 

مبتال مى شود.
دکتر عمادالدین موعودى با اشاره به اینکه 
سرطان پروستات از نظر کشندگى و قدرت 
بیمارى زایى بین افراد مختلف متفاوت است، 
بیان داشــت: در بعضى افراد بعد از مرگ در 
آزمایش از پروســتات متوجه سرطان وى 
مى شــوند در صورتى که علــت فوت مثًال 

سکته قلبى بوده است.
وى تصریــح کرد: تنوع زیاد در کشــندگى 
ســرطان پروســتات در افراد مختلف، نظر 
محققین را نســبت به انجام غربالگرى این 

سرطان تغییر داده است.
موعودى افزود: اگر غربالگرى را انجام ندهیم 
مواردى که بیمار بعلت ســرطان پیشرفته 

مراجعه مى کند را خواهیم داشت. 

سرطانى که فقط 
سراغ مردان مى آید
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20 بســته ماســک قلم زنــى روى مس با 
هدف ابــالغ پیــام دوســتى و همدلى از 
سوى ســازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان براى معاونان فرهنگى 
شهردارى هاى کالن شهرهاى کشور ارسال 

شد.
رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى 
اصفهان اظهار داشــت: با توجــه به اینکه 
اصفهان کالنشهرى فعال در زمینه فرهنگى 
محسوب مى شــود، تعداد20 بسته ماسک 
قلم زنى روى مس با هدف ابالغ پیام دوستى 
و همدلى از ســوى معاون فرهنگى شهردار 
اصفهان به معاونان فرهنگى شــهرداران 

کالنشهرهاى کشور اهدا گردید.

فریناز توالییان با بیان اینکه در این بســته 
فرهنگى یک ماسک که با هنر قلم زنى روى 
مس خلق شــده به همراه یک کارت پستال 
قرار دارد، افزود: روى این ماسک مسى نماد 
قوس آذر و همچنین شــعار "دست هایمان 
دور، قلب هایمــان نزدیــک“ حک شــده 

است.
وى ادامه داد: با شیوع بیمارى کرونا ارتباطات 
معمول میان شهرها کم شــده لذا معاونت 
فرهنگــى شــهردارى اصفهان با ارســال 
این هدیه، پیام شــادباش و پیام دوســتى 
اصفهان را به کالن شهرها ابالغ کرد چون 
در وضعیــت فعلى ابالغ چنیــن پیام هایى 
مى تواند به افزایش همدلى میان مردم کشور

 بینجامد.

به همت سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان اجرایى شد 

پیام دوستى به کالنشهرها  با ماسک هنرى
مدیر کل پست استان اصفهان از افزایش ساعت کار 
ادارات پست در شهرستان ها و نواحى پست اصفهان 

از امروز 10 اسفند ماه خبر داد.
حمید باقرى اظهار کرد: در راستاى تکریم مشتریان 
و ارایه خدمات مطلوب به مشــتریان و جلوگیرى  از 
ازدحام مردم در مراکز پستى نواحى هفتگانه پستى 
شهرستان اصفهان از 10 اســفندماه تا پایان اسفند 
تا ســاعت 16  و در روز هاى کارى داراى شــیفت 
عصرگاهى بوده و خدمات پســتى را به شهروندان 

ارائه مى نمایند.
این مقام مسئول اظهار داشــت:ارایه خدمات قبول 
پســتى در  ناحیه پســتى نشــاط کما فى سابق تا 
ســاعت 20 و ناحیه پســتى فیض نیز تا ساعت 18 

مى باشد .
مدیر کل پست استان در خصوص ارایه خدمات در 
شهرستان هاى اســتان افزود: باجه مرکزى قبول 
کلیه ادارات پست شهرستان هاى تابعه پست استان  

یکسره تا ساعت 16 در روز هاى کارى داراى شیفت 
عصرگاهى بوده و خدمات پســتى را به شهروندان 

ارائه مى نمایند.
مدیر کل پســت اســتان اصفهــان در خصوص 
ارایــه خدمت قبــول مرســوالت پســتى در روز 
پنــج شــنبه 21 اســفندماه گفت: نواحى پســتى 
فیض و نشــاط در روز بیست و یکم اســفند99 از 
ســاعت 8 الى 13 داراى شــیفت قبول مرسوالت 

مى باشند.
وى همچنین در خصوص ارایه خدمت در تعطیالت 
نوروز بیان داشــت: باجه هاى قبول نواحى پستى 
فیض و نشــاط در روز هاى دوم  ، ســوم  ، چهارم  ، 
نهــم و دوازدهــم فروردیــن 1400 از ســاعت 8 
صبح الــى 13  و باجه مرکزى کلیه ادارات پســت 
شهرســتان هاى تابعه در روز هاى مندرج از ساعت 
8 صبــح الى 12 داراى شــیفت قبول مرســوالت 

مى باشند.

افزایش ساعت کار 
ادارات پست در استان اصفهان 

در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان که هفتم اسفند ماه در محل اتاق بازرگانى صنایع ، معادن و کشاورزى اصفهان برگزار شد ،  ذوب آهن اصفهان 
که تنها مدال آور صادرات کشور درسال جارى است، مورد تقدیر قرار گرفت و لوح و تندیس ویژه این مراسم توسط محمود واعظى رئیس دفتر رئیس جمهوربه این 

مجتمع عظیم صنعتى اهداء شد.
در این مراسم منصور یزدى زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: این مجتمع عظیم صنعتى اگر بتواند کل محصوالت خود را صادر کند مى تواند 1/5 میلیارد 

دالر ارز مرغوب به کشور وارد کند.
وى افزود : با توجه به اینکه ذوب آهن اصفهان نیاز ارزى خود که بالغ بر 350 میلیون دالر است را از طریق صادرات تامین مى کند ، پیشنهاد مى کنم نیاز ارزى براى 
تولید از طریق ارزهاى موجود در خارج از کشور تامین شود و ارزهاى صادراتى به سیستم بانکى کشور وارد شود که مى تواند براى اقتصاد و صنعت کشور بسیار گره 

گشا باشد .
شایان ذکر است در 22 دى ماه سال جارى در آیین تجلیل از صادرکنندگان کشورى، ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها مدال آور ملى صادرکنندگان  سال 1399 ( 

باالترین نشان صادرات کشور) انتخاب شد . 
این شرکت تاکنون هفت بار صادرکننده نمونه ملى کشور و در سال 1393 نیز صادرکننده ممتاز کشور شده بود.

به مناســبت روز  مهندس و با میزبانى شرکت پاالیش 
نفت اصفهان، به مدت دو روز نخســتین نمایشــگاه 
فناورى این شرکت و شهرك علمى وتحقیقاتى اصفهان 
با موضوعات برق و ابزار دقیق، مواد شیمیایى، کاتالیست 

و تجهیزات مکانیکى برگزار گردید.
در افتتاحیه این نمایشــگاه، نشستى مشترك با حضور 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان و رئیس شهرك 
علمى و تحقیقاتى تشکیل شــد که در این جلسه براى 

همکارى هاى بیشتر راه کارهایى ارائه گردید. همچنین 
مدیریت و کارشناسان صنایع الکترونیک ایران به عنوان 
بزرگترین شــرکت الکترونیکى غرب آسیا(صاایران) 
ضمن بازدید از این نمایشگاه , در جلسه اى مشترك با 
مدیریت کاال پس از معرفى فعالیت هاى شرکت هاى 
مجموعه صاایران، چگونگى همکارى دوسویه در جهت 
بومى سازى و تامین کاالهاى راهبردى را مورد بحث و 

بررسى قرار دادند.

تقدیر از ذوب آهن 
تنها مدال آور 
صادرات کشور 

برگزارى نمایشگاه مشترك 
پاالیشگاه و شهرك علمى وتحقیقاتى  

تحقق شهردارى الکترونیک در شهر کلیشاد و سودرجان

دکل مخابراتى جنوب سمیرم راه اندازى شد

خمینى شهرى ها بر والیت مدارى خود ثابت بودند

شهردار کلیشادوســودرجان از راه اندازى سامانه جامع شهرسازى با هدف 
تغییر ساختار شهردارى به شهردارى الکترونیک و کاهش مراجعات مردمى 

خبر داد.
حامد اخگر اظهار کرد: با توجه به شــیوع کرونا و به منظور حفظ سالمت 
مردم باید برنامه ریزى ها و هماهنگى هاى الزم براى کاهش هرگونه تجمع 
شهروندان انجام مى شد. وى افزود: در این راستا و با توجه به ضرورت ارائه 

خدمات ادارى به صورت الکترونیکى، شهردارى کلیشاد و سودرجان سامانه 
جامع شهرسازى را راه اندازى کرده است.

شهردار کلیشاد و ســودرجان با اشــاره به شفاف ســازى، روان سازى و 
تسهیل در امور و قانون مدارى در استفاده از ســامانه جامع شهرسازى در 
ارائه خدمات به شهروندان، تصریح کرد: استقرار سامانه جامع شهرسازى 
در شــهردارى کلیشــاد و ســودرجان با اهداف مکانیزه کردن واحدهاى 

شهرسازى، نوسازى، اصناف، درآمد به صورت یکپارچه و در قالب کارتابل 
الکترونیکى، تجمیع ســوابق امالك و ایجاد آرشیو الکترونیکى (مدیریت 
اسناد، دسترسى هاى همزمان، عدم مفقود شدن، جلوگیرى از تشکیل مجدد 
پرونده و..)، همچنین کاهش مراجعات ارباب رجوع و کاهش ســفرهاى 
درون شــهرى (حذف فیزیکى ارباب رجوع)، طراحى و پیاده ســازى شده

 است.

دکل مخابراتى مستقر در شــهر بیده مرکز بخش پادناى بزرگ در جنوب 
سمیرم روز شنبه با حضور استاندار اصفهان افتتاح شد.

رییس اداره مخابرات سمیرم اظهار داشــت: حدود 300 میلیارد ریال براى 
ساخت و نصب این دکل هزینه شده اســت. ابراهیم امیدى گفت: اختالل  

مخابراتى برخى نقاط روســتایى در بخش پادنا با نصب این دکل مرتفع و 
برخى نقاط کور جاده هاى منتهى به مرکز این بخش داراى پوشش مخابراتى 

و موبایلى خواهد شد.
به گفته وى، سرعت بخشى در راه اندازى سایت ۴G و باالتر براى این خطه 

در آینده بسیار نزدیک در دستور کار شرکت مخابرات استان اصفهان است.
رییس اداره مخابرات سمیرم خاطر نشان کرد: اجرا و توسعه طرح هاى فیبر 
نورى، مراکز تلفن و توسعه شبکه کابلى در مرکز و سایر نقاط شهرستان نیز 

در برنامه هاى کارى این اداره است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت:خمینى شهرى ها 
بر والیت مدارى خود ثابت بوده و در هر نقطه اى به عنوان ســرباز والیت 

حضور داشتند.
 مسعود احمدى نیا به مناسبت روز حماسه و ایثار شهرستان خمینى شهربا 
بیان این مطلب که امروز وظیفه ما آگاهى بخشى جوانان از مکتب شهدا به 

عنوان یک نماد و الگو اســت، اظهار کرد: ترویج مکتب و نشر آثار شهدا از 
واجبات است واز وظایف مسئوالن تکریم خانواده شهداست. وى با اشاره 
به 23 هزار و 500 شهید اســتان اصفهان بیان کرد: 10 درصد از ایثارگران 
استان خمینى شهرى هستند. این مقام استانى اضافه کرد:این شهردر ایثار از 

رتبه هاى اول استان و کشور قرار دارد.

مدیــرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران اســتان با بیان ایــن موضوع 
که مردم خمینى شــهر با حضــور در عرصه هاى صنعتــى در این حوزه 
نیز میدان دار بــوده اند ابرازکــرد: ترویج فرهنگ شــهادت توصیه مقام 
رهبرى اســت که زنده نگاه داشــتن یاد و خاطره شــهدا کمتر از شهادت

 نیست .

مدیر درمان تامین اجتماعى اصفهان با اشاره به متوقف شدن صدور دفترچه هاى 
بیمه از اول اســفندماه و الکترونیکى شــدن خدمات، اظهار کرد: اداره کل تامین 
اجتماعى استان اصفهان مصوبه رسمى دولت را اجرا مى کند و هم اکنون 55 درصد 
از پزشکان و 80 درصد از داروخانه ها در اســتان اصفهان به صورت الکترونیکى 

خدمات ارائه مى دهند.
على اعتصام پور درباره مواقع مشکالت خدمات دهى مکانیزه یا قطع شدن سیستم، 
گفت: در صورت نداشتن یا قطع بودن سیستم مکانیزه، هم دفاتر قبلى بیمه شدگان 
و هم سرنسخه پزشکان یا بیمارســتان ها قابل قبول است و پزشکان مى توانند به 

صورت آفالین هم اقدام کنند.
وى بیان کرد: با توجه به اینکه این طرح از سال 93 مصوبه کشورى داشته است، 
امیدواریم همان طور که ســازمان تامین اجتماعى استان اصفهان در زمان شیوع 
بیمارى کرونا به دانشگاه کمک کرد، دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان نیز به نفع 
دانشگاه و سیستم بهداشت درمان کشور مثل سایر استان ها همکارى و همراهى 

الزم را داشته باشد.
اعتصام پور ادامه داد: در رابطه با زیرســاخت هاى الکترونیک این طرح، گفت: در 

طول چندماه گذشته تمامى سرور ها به روز شد یعنى ممکن بود که در 4 ماه گذشته 
با قطعى هاى مکرر روبرو شویم، اما هم اکنون تقریبًا قطعى نداریم یا به ندرت این 
اتفاق مى افتد، عالوه بر این مهندسانى را به صورت 24 ساعته براى خدمات رسانى 
سیســتم موظف کردیم و باالى 80 یا 90 درصد ســهم مراکز و پزشکانى که کار 

تخصصى به اصطالح آنالین انجام مى دهند شبانه به حسابشان واریز مى شود.
اعتصام پور در خصوص آمادگى سیستم درمان با الکترونیکى شدن دفترچه هاى 
بیمه تامین اجتماعى بیان کرد: 2 سال است که در درمان مستقیم مراکز بیمارستانى 
تامین اجتماعى کامًال به صورت الکترونیکى خدمات داده مى شود و از حدود یک 

سال پیش در درمان غیر مستقیم براى پزشکان آموزش ها الزم داده شده است.
او در خصوص آمار کلى بیمه شدگان استان اصفهان اظهارکرد: 65 درصد جمعیت 

استان اصفهان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعى هستند.
مدیر درمان تامین اجتماعى استان اصفهان درباره وضعیت سایر بیمه ها گفت: حدود 
30 درصد جمعیت استان اصفهان بیمه سالمت هستند که اداره کل بیمه سالمت 
هم به ســمت همین طرح پیش مى رود و خدمات الکترونیکى را فعال مى کند. با 

بیمه هاى تکمیلى نیز مکاتبه شده و باید در اجراى این طرح همراه شوند.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان ابالغ بخشنامه هاو مقررات متعدد و تغییر مکرر قوانین را 
بدترین مولفه شاخص کسب و کار از نگاه فعاالن اقتصادى عنوان کرد و خواستار چاره 

اندیشى جدى براى این مشکل فعاالن بخش خصوصى شد. 

مسعود گلشیرازى راه اندازى اولین شتاب دهنده صادراتى کشور، مشارکت و سرمایه 
گذارى در راه اندازى کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتى اصفهان، راه اندازى شرکت 
نمایشــگاه هاى بین المللى در کنار تشکیل میزهاى مشــترك با کشورهاى هدف 
صادراتى را از جمله اقدامات زیربنایى دوره نهم اتاق بازرگانى اصفهان بیان کرد. رئیس 
اتاق اصفهان ضمن تاکید بر ضرورت دریافت نظر بخش خصوصى در تنظیم مقررات 
و بخشنامه ها مطابق با بند 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کارگفت: علیرغم تاکید 
رئیس جمهور محترم، متاسفانه در بعضى وزارتخانه ها و ادارات این امر مغفول مانده و 
الزم است مورد توجه ویژه قرار گیرد. دبیر شوراى گفت و گوى دولت و بخش خصوصى 
استان اصفهان رفع تعهدات ارزى سال 97، معافیت مالیاتى صادرکنندگان، اخذ مابه 
التفاوت نرخ ارز جهت واردکنندگان، ارجاع پرونده هاى رفع تعهد ارزى قبل از سال 97، 
لزوم افزایش سرمایه بانک ها براى راه اندازى پروژه هاى سرمایه گذارى، نحوه تسویه 
تسهیالت  جزء «د» بند 6 قانون بودجه سال 88 و تراکنش هاى مالیاتى قبل سال 95 
را از جمله موضوعات و مشکالت کلیدى فعاالن اقتصادى وبویژه صادرکنندگان بیان و 

خواستار قرار گرفتن این موضوعات در دستورالعمل هاى اجرایى دولت شد.

تغییر مکرر قوانین بدترین مؤلفه شاخص کسب و کار است خدمات نیمى از پزشکان اصفهانى الکترونیکى شد


