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اقدامات اورژانسى بعد از برق گرفتگىادامه آموزش مجازى تا اواخر هفته سوم اسفندمجیدى با اکران نوروزى «خورشید» موافقت مى کند؟بعضى  ها فکرهایى نکنند؛ بوى کباب نمى آید جواهرى در قصر طالیى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نگهدارى داروها 
در خانه را 

مدیریت کنید

آب و هوا؛ 2 تهدید اساسى استان
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زمینگیر شدن 
سیب زمینى هاى فریدن

نواخته شدن زنگ 
نیکوکارى در اصفهان

تاکسى ها 
مسافر بدون ماسک 

سوار نکنند شهردارى اصفهان؛ 
انقالب عمرانى یا افتضاح مدیریتى؟!

مدیر نظارت و ارزیابى مواد و فرآورده هاى 
دارویى دانشگاه علوم پزشکى زاهدان با توجه 
به نزدیکى به ایام پایانى سال و آغاز ایام خانه 

تکانى، نکاتى را در رابطه با شیوه صحیح 
نگهدارى داروها و حذف داروهاى ...

برخى مسئولین وقتى چشمشان به چهار تا خبرنگار 
و دوربیــن و میکروفن مــى افتد، چنــان از خود 
بى خود مى شوند که هر عبارت و کلمه اى را بر زبان 
مى آورند؛ بدون اینکه بــه معنا و فحواى واقعى آن 

واژه و جاى کاربرد آن به درستى فکرکرده باشند.
از جملــه آخریــن نمونه هــا به هیجــان زدگى 
شهردار اصفهان مى توان اشاره کرد که در رپرتاژ 
مطبوعاتــى اش در هفتــه گذشــته، از عبارت 
«انقالب عمرانى» براى تبیین عملکرد خود طى 
چهار سال گذشته استفاده کرده است. وى در ادامه 
به 72 افتتاحیه و 72 پروژه اشاره نموده؛ بدون آنکه 
بگوید چند افتتاحیه و پروژه مشترك بوده و در یک 

قالب قرار مى گرفته انــد و در این مصاحبه براى 
افزایش اعداد از آن استفاده شده است؟

البته منکر زحمات پرسنل شــهردارى اصفهان و 
برخى مدیران دلسوز میانى آن نیستیم ولى واقعیت 
آن است که با اســتفاده از عبارت «انقالب» براى 

عملکرد عمرانى شهردارى هم مخالفیم. 
معلوم نیست شهردار اصفهان در سال هاى پیش 
از تصدى خود در کجا زندگــى کرده و تا چه اندازه 
در شهر تردد داشته است ولى اگر انبوه پروژه هایى 
همچون زیرگذرها و اتوبان ها و پارك ها و مراکز 

فرهنگى و تفریحى را دیده باشد، بعید است... 
ادامه در صفحه 2...
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حرکت مترو کالنشهرها روى ریل ذوب آهنحرکت مترو کالنشهرها روى ریل ذوب آهن
با تحویل نخستین محموله ریل مترو ساخت داخل به تهران کلید خورد ؛با تحویل نخستین محموله ریل مترو ساخت داخل به تهران کلید خورد ؛
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استاندار اصفهان تشریح کرد

ده نمکى: تا حاال گول 
نخورده ام وزیر شوم

مذاکرات سپاهان براى یک تمدید مهم
پیام نیازمند دروازه بان تیم فوتبال سپاهان هنوز به پیشنهاد این باشگاه براى 

تمدید قرارداد پاسخ مثبت نداده است.
نیازمند دو فصل پیش با جدایى از پیکان به تیم فوتبال سپاهان آمد و در 
این مدت نمایش قابل قبولى در این تیم داشته است. قرارداد نیازمند 
با ســپاهان در پایان این فصل به اتمام مى رسد و مسئوالن باشگاه 

سپاهان خواهان تمدید قرارداد او...
3
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در صفحه 5 بخوانید

کرونا 
بیمارستان هاى اصفهان 

را هم 
بیمار کرد

ماجراى صداهاى عجیبى که در چند روستا 
به گوش مى رسد

ایرج ناظمى

2

 شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

  IR 330100004101101430230298 نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا
نزد بانک مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با 
مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. 

(تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36270820- 031)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز شــنبه مورخ 1399/12/16 لغایت ســاعت 16 روز پنجشنبه مورخ 

1399/12/28
جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید که در روز یکشنبه 
مورخ 1400/01/22 ساعت 10:00 صبح واقع در پست 400/230 کیلوولت نجف آباد برگزار می گردد، الزامی بوده و عدم 

حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر 
تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/01/30 در «ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه 
فیزیکی (ضمانتنامه و یک حلقه CD) آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت 

برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 -  سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

* به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمناً می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهانروابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابى (فشرده)نوبت اول
 یک مرحله اى شماره 990/1017 

(شماره 2099001188000067 در سامانه ستاد) 

شماره 
مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهمناقصه

شرایط و  الزامات ورود به مناقصهمناقصه (ریال)

990/1017

تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات 
ساختمانى مربوط به توسعه قطرهاى 
400 کیلوولت و احداث فیدرهاى 63 
کیلوولت در پست 400/230 کیلوولت 

نجف آباد

6/608/000/000
دارا بودن گواهینامه صالحیت 

پیمانکارى با حداقل رتبه 4 ابنیه 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزى 

کشور

م.الف:1103841

www.erec.co.ir                     www.setadiran.ir   http://iets.mporg.ir                        www.tavanir.org.ir

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

آگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00روزسه شنبه به تاریخ 99/12/26
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزچهارشنبه به تاریخ 99/12/27

www. abfaesfahan.irمحل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )

نوع موضوع مناقصهشماره مناقصه
بودجه

مبلغ تضمین 
(ریال)

خرید 1,000 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک 339 -4 - 99
DN25  به قطر یک اینچ Q3/Q1 =160با نسبت C420,000,000جارىمعادل کالس

نام روزنامه:روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1399/12/16

 شهردارى حبیب آباد در نظر دارد  به استناد  ابالغ اعتبار موضوع ماده 75 قانون محاسبات عمومى کشور مبلغ 5,750,000,000ریال بصورت 
اسناد خزانه اسالمى به سر رسید 1402/9/6و مصوبه شماره 169مورخ 1399/11/28شــوراى اسالمى شهر نسبت به آسفالت معابر شهر 
حبیب آباد از طریق آگهى مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید . شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقیقى یا حقوقى 
مستقل و رزومه کارى منطبق با موضوع مناقصه بوده و همچنین داراى توانایى الزم جهت انجام موضوع مناقصه باشند . از واجدین شرایط 
دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مناقصه تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1399/12/24به امور مالى 

شهردارى حبیب آباد مراجعه نمایند.

آگهى مناقصه آسفالت معابر 

م.الف:1106421سید جواد لقمانى - شهردار حبیب آبادسید جواد لقمانى - شهردار حبیب آباد

شهردارى حبیب آباد در نظر دارد به استناد شوراى اسالمى شهر حبیب آباد نسبت به پیش فروش تعدادى از ساختمان تجارى و بهره بردارى موارد به شرح 
ذیل را از طریق آگهى مزایده عمومى به افراد واجد شرایط اقدام نماید. شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقیقى یا حقوقى مستقل و رزومه کارى منطبق 
با موضوع مزایده بوده و همچنین داراى توانایى الزم جهت انجام موضوع مزایده باشند. از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و 

دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1399/12/24 به امور مالى شهردارى حبیب آباد مراجعه نمایند.
1- بهره بردارى 20 هکتار در پارك جنگلى جهت کشت گونه سنجد از طریق یکى از روش هاى سرمایه گذارى

2- بهره بردارى از قطعه زمینى واقع در بلوار آیت ا... عالم به مساحت 3 هکتار از طریق یکى از روش هاى سرمایه گذارى
3- فروش ساختمان هاى تجارى در خیابان شهید مطهرى و میدان شهید قاسم سلیمانى

آگهى تجدید مزایده

م.الف:1106454سید جواد لقمانى - شهردار حبیب آبادسید جواد لقمانى - شهردار حبیب آباد
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مذاکر
پیام نیازمند
تمدید قر
نیازمن
این
س با
س
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یک نفر منتخب 5 مؤسسه!
پس از مشــخص شدن    خانه ملت|
نفرات ممتاز کنکور، مؤسســات کنکورى به 
سراغ آنها رفته  با اینکه افراد در آن مؤسسه یک 
ســاعت هم نبودند، به آنها پیشنهاد مى دهند 
که 300 یــا 500 میلیون تومــان یا حتى یک 
میلیارد تومان بگیرند و اعــالم کنند که در آن 
مؤسســه درس خوانده اند. بعضًا شاهدیم که 
مثًال 5 مؤسسه اعالم مى کنند نفر اول تجربى 
در مؤسســه ما بوده زیرا همه به او پول داده و 

برنامه ضبط کردند.

کروناى نروژى هم 
پیدا شد!

در روزهاى    باشگاه خبرنگاران جوان|
گذشته یک تیم تحقیقاتى نوعى جدید و کمیاب 
از ویروس کرونــا را در ایتالیا کشــف کرد که 
اگرچه تعداد مبتالیان به آن زیاد نبود، اما باعث 
نگرانى شــد. چند روز بعد، انستیتوى بهداشت 
عمومى نروژ از کشــف موارد این ســویه نادر 
ویروس کرونا در این کشــور خبــر داد. طبق 
آنچه توسط مقامات رسمى در دو کشور اعالم 
شد، تیم هاى تحقیقاتى تعدادى از عفونت هاى 
این ژن نادر را شناســایى کردند که اثبات شده 
به کشور هاى دیگر هم منتقل شده اند. رئیس 
بخش انستیتوى ملى بهداشت عمومى در نروژ 
پیش بینى کرد که نوع جدید بیشــتر مســرى 

باشد.

«ساترا»
«روبیکا» را محکوم کرد

  صبا| ساترا ضمن ارسال پرونده روبیکا 
به کمیته رسیدگى به تخلفات به دلیل «انتشار 
تیزر موزیک ویدیوى هنجارشــکنانه یکى از 
خوانندگان غیرمجاز خارج از ایران»، اعالم کرد 
این پلتفرم داراى مجوز رسمى از ساترا نیست. 
مشخص نیست مجوز روبیکا چه زمانى باطل 
شده است، زیرا در گذشــته این پلتفرم از ساترا 
مجوز گرفته بود و در ســایت ســاترا اسم این 

پلتفرم وجود داشت.

آمار عجیب مثبت ها
خوزســتان  اســتاندار    عصر ایران| 
مى گوید: در غربالگرى که در استان خوزستان 
انجام مى شود، متأســفانه روزانه حدود 2000 
تست مثبت است که حدود 150 تا 200 نفر از 

این تعداد بیمار حتمًا باید بسترى شوند.

دیر بیمارستان مى روند
رئیس دانشــگاه علوم پزشکى    ایسنا|
جندى شاپور اهواز با بیان اینکه یک سوم موارد 
فوت کرونا در خوزستان کمتر از 24 ساعت در 
بیمارســتان بوده اند و پس از آن فوت شده اند، 
گفت: 70 درصد از فوتى ها نیز به محض ورود 
به اورژانس، اینتوبه یا فوت شده اند؛ این اعداد 
نشــان مى دهد که مردم، دیر به بیمارستان ها 

مراجعه مى کنند. 

موز ارزان مى شود
  مهر| رئیس اتحادیه بار فروشان میوه 
و تره بــار گفت: به زودى قیمــت موز کاهش 
مى یابد. مصطفى دارایى نــژاد افزود: از ده روز 
پیش با دســتور ویژه اى که از شخص رئیس 
جمهور براى واردات موز و تنظیم قیمت ها در 
بازار گرفته شد، موافقت شد تا در قبال صادرات 
ســیب، بتوانیم از اکوادور موز وارد کنیم. وى 
افزود: مجوز ورود این موزها به کشور صادر شد 
و با هماهنگى هاى به عمل آمده، بعد از ترخیص 
تا حدود ده روز آینده این موزها به دست مصرف 
کننده خواهد رســید و قیمت آن تا 40 درصد 

کاهش مى یابد.

رئیس جمهور در واکنش به اقدام اخیر ســه کشور اروپایى 
براى تصویب قطعنامه ضد ایرانى در شوراى حکام آژانس 
بین المللى انرژى اتمى گفت: آژانس جاى بازى سیاســى 

نیست.
حسن روحانى در جریان آیین بهره بردارى از طرح هاى ملى 
وزارت کشور طى سخنانى تأکید کرد: فعالیت هسته اى ما 
100 درصد صلح آمیز است و اگر آژانس مى بیند که هنوز 
با دلخواه آنها فاصله دارد، اشــکال آن آمریکاســت و اگر 
تحریم ها برداشته شــود آنها مى توانند همانند گذشته در 

فضایى دوستانه همکارى کنند.
رئیس جمهور خطاب به دولتمردان آمریکا گفت: ما ســه 

سال با تمام مقاومت و صبر در برابر تخلف دولت سابق شما 
و اقداما ت تروریستى او ایستادگى کردیم. شما در دوران 

کرونا هم به وظایف انسانى خود عمل نکردید.
وى تأکید کرد: اگر دولت جدیــد مى خواهد جبران کند ما 
راه را باز گذاشته ایم. بعضى از دوستان گفتند که باید ابتدا 
آمریکا خسارت مستقیم 200 میلیارد دالرى را جبران کند و 
بعد به فکر مذاکره باشد، ولى ما گفتیم که این باشد براى بعد 
و اگر آمریکا مى خواهد که ما به تعهدات برجامى بازگردیم 
ابتدا باید تمامى تحریم ها را لغو کند. فعًال از آمریکا خسارت 
نمى گیریم اول بیاید داخل برجام بقیه کار ها بعد؛ بعضى ها 

فکر هایى نکنند، بوى کباب نمى آید، خر داغ مى کنند.

دبیر ستاد همکارى هاى حوزه و آموزش و پرورش از ورود 
حوزه هاى علمیه به راه اندازى مدرسه در سراسر کشور خبر 
داد و گفت: پیش بینى مى شود براى سال تحصیلى آینده 

20 مدرسه معارف تأسیس شود.
علیرضا حاجیان زاده افزود: در حال حاضر متقاضى رشته 
معارف و علوم اسالمى در سراسر کشور 25 هزار دانش آموز 
اســت در حالى که ظرفیت مدارس موجود تنها جوابگوى 
5000 دانش آموز بوده بر همین اساس ستاد براى رفع این 
مشکل تصمیم گرفت از ظرفیت حوزه هاى علمیه سراسر 
کشور در راستاى راه اندازى مدارس علوم و معارف اسالمى 
بهره ببرد و به نوعى حوزه به کمک آموزش و پرورش بیاید.

دبیر ستاد همکارى هاى حوزه و آموزش و پرورش افزود: 
پیش بینى مى شود براى ســال تحصیلى جدید با کمک 
حوزه هاى علمیه بین 10 تا 20 مدرســه تأســیس شود؛ 
قرار شــد با کمک حوزه هاى علمیه در هر استان حداقل 
یک مدرســه دخترانه و پســرانه علوم و معارف اسالمى 

تأسیس شود.
حاجیان زاده خاطرنشــان کــرد: ارتباط بیــن آموزش و 
پرورش و حوزه علمیه یک ارتباط معنوى است و روحانیون 
حوزوى با فعالیت در مدارس علمیه علوم و معارف اسالمى 
مى توانند در قلوب نسل آینده تأثیر گذار باشند و بسیارى از 

شبهات و سئواالت آنان را پاسخ دهند.

بعضى  ها فکرهایى نکنند؛ 
بوى کباب نمى آید

جزئیات راه اندازى 
مدارس معارف

وزیر نمایشگاه را ترك کرد
  ایرنا| وزیر راه و شهرسازى پس از ورود به محل 
دائمى نمایشــگاه هاى تهران، به علت بى توجهى به 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى در زمان شیوع کرونا از 
بریدن روبان و حضور در نمایشگاه ریلى، امتناع و محل 
را ترك کرد. اسالمى از حاضران عذرخواهى و اعالم 
کرد به دلیل ازدحام در بازدید از غرفه ها نمایشــگاه را 
ترك مى کند. وزارت راه وشهرسازى تاکنون چندین 
بار با برگزارى «هشتمین نمایشگاه بین المللى حمل 
و نقل ریلــى، صنایع، تجهیزات و خدمات وابســته» 

مخالفت کرده بود.

ادعایى درباره ظریف
  دیده بان ایران| یک کانال تلگرامى نزدیک 
به جبهه پایدارى ادعا کرده است که  وقتى محمدباقر 
قالیباف در دبیرخانه شورایعالى امنیت ملى مشغول ارائه 
گزارش نمایندگان مجلس درباره قانون اقدام راهبردى 
لغو تحریم بود، ظریف خطاب به رئیس مجلس یازدهم 
با عصبانیت گفته است که «من نمى نشینم این چرت 
و پرت ها را گوش کنم» و جلسه را ترك مى کند. این 
رسانه مدعى شده که سعید جلیلى بعد از خروج ظریف 
از جلسه خطاب به قالیباف گفته که من رسمًا از طرف 

ظریف از شما عذرخواهى مى کنم.

آمده ام فدا شوم
  رویداد24| ســردار حســین دهقان، مشاور 
فرمانده کل قوا در حوزه صنعت دفاعى و پشــتیبانى 
نیروهاى مسلح، در توییتى با اشاره به کاندیداتورى خود 
در انتخابات ریاست جمهورى 1400، نوشت: براى فدا 
شدن آمده ام... به هیچ جریان سیاسى وابستگى ندارم، 
با هیچ فردى ائتالف نخواهم کرد و به نفع هیچکسى 

کنار نخواهم کشید.

قهر نمى کنم
  برترین ها| روزنامه «همشهرى» با دکتر سعید 
نمکى وزیر بهداشت درباره وضعیت کشور پس از شیوع 
ویروس کرونا گفتگو کرده است. نمکى درباره اینکه در 
این مدت اصًال به این فکر کردید که استعفا کنید گفته 
است: هرگز! البته که بعضى وقت ها از عدم همکارى 
و بعضًا ناجوانمردى هایى که اتفــاق افتاده، دلخور و 
دل شکسته شده ام، ولى هیچگاه در این جنگ سنگین 
علیه کرونا، به ذهنم خطور نکرد که دیگر کافى است و 
باید صحنه را ترك کنم. مصمم هستم تا جان در بدن 
دارم، این جنگ بى وقفه علیه ویروس کرونا را مدیریت 
کنم. اصًال من اهل تنها گذاشتن مردم و قهر کردن و 

این جور چیزها نبوده و نیستم. 

هدف اصلى فشار به ایران 
ســخنگوى    باشگاه خبرنگاران جوان| 
وزارت خارجه آمریکا هدف اصلى واشنگتن را اعمال 
محدودیت هاى دائمــى بر برنامه هســته اى تهران 
دانست. پرایس در کنفرانس خبرى روزانه خود گفت: 
تا زمانى که به خواسته هاى خود درباره ایران نرسیم به 
تعامل با متحدان خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. 
وى تأکید کرد: خواسته هاى ما درباره ایران این است 
که بتوانیم ممنوعیت هاى دائمى و قابل تأیید بر برنامه 

هسته اى این کشور اعمال کنیم.

احضار بورسى ها
عضو کمیســیون حقوقــى و قضایى    فارس|
مجلس شوراى اسالمى گفت: در پى ارسال نامه نایب 
اول رئیس مجلس بــه رئیس قوه قضاییــه، برخى از 
مدیران سازمان بورس براى پاسخگویى به سئواالت 
مطرح شده درباره علل سقوط شدید ارزش سهام بازار 
سرمایه در تابستان امسال به دستگاه قضا احضار شدند. 
حسینعلى حاجى دلیگانى اظهار کرد: جمعى از نمایندگان 
کمیسیون اقتصادى مجلس گزارشى مستند از جزئیات 
تخلفات و ترك فعل هاى صورت گرفته در بازار سرمایه 
تهیه کردند؛ در بخشــى از گزارش نمایندگان دخالت 
برخى از مقامات در بورس از عوامل سقوط ارزش سهام 

خریدارى شده سهامداران خرد بیان شده است.

خبرخوان

...ادامه از صفحه اول
از اســتفاده عبارت «انقالب عمرانى» براى احداث چند 

کوچه و خیابان و بوستان خجالت نکشد.
جمع بســیارى از پروژه هایى که در چهار ســال گذشته 
توسط شهردارى اصفهان احداث شده، شاید به اندازه یک 
تقاطع غیر همسطح که در دوران پیش از او به بهره بردارى 

رسیده، ارزش نداشته باشند.
بزرگراه دو طبقه امام خمینــى(ره)، میدان امام على(ع)، 
تقاطع پنج سطحى میدان استقالل، زیر گذرهاى خیابان 
بزرگمهر و گلستان شــهدا، پل دفاع مقدس، پل غدیر و 
پل 25 آبان، هر کدامشان به تنهایى، اگر نه به اندازه تمام 
ولى حداقل به اندازه تعداد زیادى از پروژه هاى مورد نظر 
شــهردار اصفهان ارزش عمرانى داشته اند اما هیچکدام 
از شهرداران پیشین اصفهان جسارت نکردند که از واژه 

«انقالب عمرانى» استفاده کنند.
وقتى در گوشه گوشه شهر، عملیات عمرانى و ساخت و 
ساز در جریان بود و هر یک بستر تسهیل تردد و زندگى 
مردم را فراهم مى کرد، نهایتاً گفته مى شد که اصفهان به 
«کارگاه عمرانى» تبدیل شــده اســت. حــال مگر چه 
اتفاقى افتاده که از عبارت «انقالب» باید استفاده نمود؟ 
«انقالب عمرانى» فقط با 72 پروژه؟ البد آجر چیدن کنار 
خیابان به اسم رینگ دوچرخه ســوارى هم یکى از این 

ابَر پروژه هاى انقالبى است؟!
احتماًال جناب شهردار یادشــان رفته که پروژه عظیم(!) 
ســنگفرش دروازه دولت اصفهان به اندازه ساخت یکى 
از زیرگذرها و یا تقاطع هاى غیر همسطح اصفهان زمان 

برده است.
مجدداً تأکید مى کنیم که منکر زحمات پرسنل و تالش 
«برخى» از مدیران میانى شــهردارى اصفهان نیستیم. 
ولى نکته در اینجاست که «قدرت ا... نوروزى» خود یک 
حقوقدان است و قاعدتًا باید بداند که واژه ها، هر کدام بار 
معنایى خاص خود را دارند و استفاده از عبارت «انقالب» 
براى یک عملکرد مختصر و محدود، کار درستى نیست و 

طبیعتاً این گونه سخن گفتن، «خود متشکر» بودن جناب 
ایشان را تداعى مى کند والغیر!

شهردار اصفهان معتقد است:«در جریان انقالب عمرانى 
18 بوستان و 20 خیابان و دو ســینما در سه و نیم سال 
گذشته احداث شده اســت.» در این راستا روابط عمومى 
شهردارى و ســاختار رســانه اى آن، که به طور مستمر 
از مطبوعات اســتان تیتر و عکس صفحــه اول مطالبه 
مى کنند، شــاید بتوانند نام پروژه هاى به بهره بردارى 
رسیده در سال هاى نه چندان دور را براى ایشان استخراج 

و قطار کنند تا مشخص شــود «عملکرد» و «عمران» 
یعنى چه؟

از ســوى دیگر وقتى باید از عملکرد سخن گفت که اوًال 
مشخص باشــد از نهاد و مجموعه تحت سرپرستى چه 
انتظاراتى وجود داشــته و ثانیًا ســکاندار آن در برابر آن 

توقعات چه کرده است؟ 
از دوره اى که از شــهردارى، صرفًا در حوزه پرداختن به 
امور خدماتى و عمرانى انتظار مى رفت، بیش از چند دهه 
گذشته است و سال هاست که مدیریت شهرى نوین در 

ایران و جهان، مسیر توسعه فرهنگى، اجتماعى، ورزشى، 
اقتصادى و حتى سیاســى را ریل گذارى و بسترسازى 
مى کند. حال از شهردار اصفهان که در رپرتاژ رسانه اى 
پایان سال خود، اغلب به حوزه عمرانى پرداخته و در سایر 
موارد چیزى براى گفتن نداشته است، باید سئوال کرد که 
آیا معتقدند در دوران تصدى ایشــان به عنوان سکاندار 
اصفهان در سایر عرصه ها نیز شاهد «انقالب» بوده ایم یا 
طى سه سال و نیم گذشته یک افتضاح مدیریتى کم سابقه 

در این شهر به وقوع پیوسته است؟

شهردارى اصفهان؛ 
انقالب عمرانى یا افتضاح مدیریتى؟!

محسن هاشــمى رفســنجانى، فرزند مرحوم آیت ا...
هاشمى رفسنجانى و یکى از نامزدهاى بالقوه انتخابات 
ریاست جمهورى سال 1400 در گفتگو با صداوسیما در 
پاسخ به علت اینکه چرا هر کسى که کاندیداى ریاست 
جمهورى مى شود در دوره رقابت هاى انتخاباتى اختیارات 
قانونى رئیس جمهور را براى پیشبرد برنامه هایش، کامًال 
کافى مى داند اما پس از کســب رأى، این ادعا مطرح 

مى شود که این اختیارات کافى نیست گفت:
پس از آنکه قانون اساســى تغییر کرد آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى نخســتین رئیس جمهورى بود که قدرت را 
در اجرا به عهده گرفت و یگانه رئیس جمهورى هم بود 
که هیچگاه نگفت قدرتش کافى نیســت؛ بقیه رؤساى 
جمهور اعم از آقایان خاتمى، احمــدى نژاد و روحانى؛ 
این موضوع را مطــرح کردند. علت اصلى اش شــاید 

مسئله تفکیک قواســت؛ همه رؤساى جمهور وقتى به 
موضوع وارد مى شوند پس از مدتى مى فهمند که اثرات 
قواى دیگــر و حاکمیت در تصمیماتــى که مى گیرند 
بسیار باالســت؛ این به این معنى نیست که اختیارات 
ندارند بلکه با در هاى بسته اى مواجه مى شوند که فکر 
مى کنند این در هاى بسته را اگر باز هم کنند نمى توانند 
به آن ورود کنند و چنین حسى به آنان دست مى دهد. به 
نظر من رئیس جمهور در آن اختیاراتى که دارد و بیشتر 
هم براى حل مشکالت اجرایى مردم است، اگر صادق 
و کامل عمل کند مى تواند مشکالت را حل کند و قواى 
دیگر موقعى در کار رئیس جمهور دخالت مى کنند که با 
چنین حسى مواجه اند که رئیس جمهور سیاسى تر شده 
است و مى خواهد تصمیماتى را بر حاکمیت یا بر قواى 

دیگر تحمیل کند.

شنیدن صداهاى عجیب در روستاى عباس آباد شهرستان 
دره شهر در استان ایالم که منشأ مشخصى نیز ندارند، رعب و 
وحشت را در دل مردم برانگیخته و آنها را کالفه کرده است.

طى ماه هاى گذشــته گزارشــى درباره «منشأ صداهاى 
ترسناك و مرموز» منتشر شد که براســاس آن به گوش 
رسیدن صداهاى ترسناك سبب ایجاد رعب و وحشت در 
بین ساکنان روســتاى عباس آباد شهرستان دره شهر شده  
بود. حدود دو ماه از بروز این حادثــه مى گذرد و تاکنون در 
خصوص منشأ این صداهاى نامعلوم خبرى مخابره نشده  
و طى روزهاى اخیر نیز بار دیگر شــنیده شــدن صداهاى 
ترسناك در این منطقه ســبب ایجاد رعب و وحشت براى 

مردم شده است.
کیانوش محمدنژاد، فرماندار شهرســتان دره شهر گفت: 
احتمال مى رود که صداهاى روســتاى عباس آباد ناشى از 
رانش هاى زیرزمینى باشــد. وى افزود: بــا توجه به اینکه 
به طور قطعى منشــأ این صداها مشــخص نشده  تا کنون 
اقدامى جهت انتقال ساکنین این روستا به منطقه دیگر نیز 

انجام نشده است.
پناهى دهیار روستاى عباس آباد نیز با بیان اینکه مسئوالن 
ســتاد بحران و شهرســتان در این زمینه اقداماتى انجام 
داده اند، گفت: براساس گفته  اکیپ هاى تحقیقاتى که طى 
هفته هاى اخیر وارد روســتاى عباس آباد شده اند، ریزش 
حفره هاى زیرزمینى دلیل و منشــأ صداهــاى مهیب در 

روستاى عباس آباد است.
وى با بیان اینکه به تازگى این صداهاى مهیب در روستاهاى 
زرانگوش و قلعه تسمه نیز شنیده مى شود، افزود: شهریور ماه 
سال جارى براى اولین بار شاهد شنیده شدن این صداهاى 

مهیب در روستاى عباس آباد بودیم.
دهیار روستاى عباس آباد با بیان اینکه از دى ماه نیز مجدد 
چندین بار این صداهاى مهیب به گوش رسیده است، گفت: 
گاهى این صداها همراه با لــرزش و گاهى بدون لرزش به 

گوش مى رسد.
سعید کریمیان مدیر ستاد بحران استان ایالم گفت: مشکل 
صداهاى مهیب در روستاى عباس آباد به مسئوالن کشورى 
منعکس  شده اســت. وى ادامه داد: نتیجه اولیه اکیپ هاى 
تحقیقاتى استان که در این روستا مستقر شده  فرو ریزش 
الیه هاى زیرین خاك را منشأ صداها در روستاى عباس آباد 
عنوان کرده است اما براى قطعیت این نتیجه دستگاه هایى 
توسط مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و پژوهشگاه لرزه 
نگارى کل کشور در این منطقه نصب مى شود تا منشأ این 

صداها شناسایى شود.
طى سال هاى گذشته چنین صداهایى در شهرستان سرابله 
در استان ایالم هم شنیده مى شد که وحشت ساکنین این 
شهر را در پى داشت، هرچند در این راستا تیم هاى تحقیقاتى 
به این شهر اعزام شد اما پس از گذشت چند سال کماکان 

دلیل صدا مشخص نشده است.

پلیس دبى یک ابرخودروى جدید به 
ناوگان خود اضافه کرده است.

ناوگان پلیس دبى بــه محلى براى 
حسادت و غبطه خوردن عالقمندان 
بــه ابرخودرو ها در سراســر جهان 
تبدیل شده اســت و این ناوگان هر 

روز نسبت به گذشته بهتر مى شود.
تویوتــا GR Supra 2021 که به 
تازگى در ناوگان پلیس دبى امارات 
به کار گرفته شده مى تواند در مدت 
زمان 4 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر 

در ساعت برسد و حداکثر سرعت آن 250 کیلومتر اعالم 
شده اســت. این اتومبیل که به تازگى خریدارى شده 

داراى یک موتور شش سیلندر توربوشار است.
پلیس دبى در حال حاضر از خودرو هاى بى ام و، فرارى، 
بوگاتى ویرون، پورشــه، بنتلى و مک الرن اســتفاده 
مى کند. بوگاتى ویرون سریع ترین خودروى جهان یکى 

از گران ترین خودروهاى پلیس دبى است.

مدیر کل بخش حمل و نقل و نجات پلیس دبى گفته که 
افزایش سوپراسپرت هاى پرقدرت این بخش به دلیل 
بازخورد مثبت شهروندان و رســانه هاست. ما دائمًا به 

دنبال راه هایى براى ارتباط با مردم هستیم.
وى افزود: ما ســعى نمى کنیم که با ایــن اتومبیل ها 
خودنمایى کنیــم، بلکــه مى خواهیم به ســاکنان و 
گردشگران نشان دهیم که پلیس در شهر چقدر مهربان 

است!

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن گفت: صید 
و انتقال الك پشت هاى گیالن به بازار شب عید تهران 
مشکلى جدى براى محیط زیست و سرانجام تلخ براى این 

گونه از جانوران ایجاد مى کند.
ساسان اکبرى پور گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام 
پایانى سال، هرساله عده اى از افراد سودجو اقدام به صید 
و زنده گیرى غیرمجاز برخى گونه ها مانند الك پشــت 
مى کنند و در کنار ماهى قرمز آنها را به فروش مى رسانند. 

اغلب این بچه الك پشت هاى صید شده از زیستگاه هاى 
ارزشمندشان در گیالن صید و براى فروش به بازار شب 
عید تهران فرستاده مى شوند که در صورت مشاهده به جد 

با این متخلفین برخورد مى شود.
وى با بیان اینکه سال گذشته چند محموله الك پشتى و 
دیگر گونه هاى جانورى را کشف و ضبط کردیم، تصریح 
کرد: امسال نظارت ها را افزایش داده ایم تا از انتقال این 

جانوران و انتقال آنها جلوگیرى شود.

فقط آیت ا... هاشمى نگفت قدرتش کافى نیست ماجراى صداهاى عجیبى 
که در چند روستا به گوش مى رسد

اَبرخودروى جدید و خیره کننده پلیس دبى 

صید الك پشت براى تزیین سفره هفت سین!
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مسافران ممنوعه
سـخنگوى سـتاد اسـتانى کرونا در اصفهـان گفت: 
سفرهاى نوروزى تنها با رزرو هتل ها و مراکزى که به 
تأیید بهداشت و درمان مى رسد با 50 درصد ظرفیت 
امکانپذیر است و این پذیرش هم تنها از استان هایى 
خواهد بود که وضعیت آنها زرد و آبى باشد یعنى استان 
اصفهان پذیراى مسافران استان هاى قرمز و نارنجى 
نخواهد بود. حجت ا... غالمى افزود: برنامه ریزى براى 
سـفرهاى نوروزى تنها با رزرو هتل ها و مراکزى که 
به تأیید بهداشت و درمان مى رسد و 50 درصد یا یک 

سوم ظرفیت انجام مى شود.

پلیس مترو راه اندازى شود
مدیرعامل شرکت متروى منطقه اصفهان مى گوید: 
باید توجه داشـت که مدیریت شـهروندان در مترو از 
عهده ما خارج است و باید براى رعایت پروتکل هاى 
بهداشـتى پلیس مترو در اصفهـان راه اندازى شـود. 
احمدرضا طحانیان در خصوص چرایى عدم استفاده از 
مواد ضدعفونى کننده و تب سنج در مترو اصفهان ابراز 
مى کند: در این زمینه شهروندان باید خودشان رعایت 
امور را داشته باشند. وى در زمینه چرایى عدم کاهش 
سرفاصله مترو ابراز مى کند: کاهش مسافر را داریم و 

این امر براى ما به صرفه نیست.

افزایش در آمد موقوفات 
معاون مدیریـت منابع و پشـتیبانى اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اصفهان گفت: درآمد سال جارى موقوفات 
اسـتان اصفهان بیش از 46 درصد بیشتر از سال قبل 
شده است. رضا خطیبى افزود: میزان نذورات زائران به 
امامزادگان از طریق این سامانه ها 22 درصد افزایش 

پیدا کرده است.

الیروبی سرچشمه زرگرآباد 
بنا به گزارش روابط عمومی آبفا نایین، طی عملیاتی 
که توسـط گروه اجرائیات آب و فاضالب شهر انارك 
انجام شد مخزن محل سرچشمه زرگرآباد شهر انارك 
الیروبی و نظافت شد. با انجام این عملیات ، آمادگی 
الزم به منظور برداشت و استحصال آب از این چشمه 
درصورت وقوع بارشـهاي فصلی در راستاي کاهش 

وابستگی به آب طرح وجود دارد.

توسعه شبکه توزیع آب 
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه 6، بیش از1300 
متر شبکه توزیع آب با استفاده از لوله پلى اتیلن باقطر 
110 میلى متـر در راسـتاى تداوم خدمت رسـانى به 
شـهروندان و به منظور بهره مندى مشـترکین از آب 
شـرب با کیفیت و پایدار در بهمن ماه سـال جارى در 

این منطقه توسعه یافته و بازسازى شد.

شرط توسعه پرورش ماهى
مدیر شیالت و امور آبزیان سـازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: توسعه صنعت پرورش ماهیان 
تزیینـى و آکواریومـى اسـتان اصفهـان و افزایـش 
درآمدزایى از آن مسـتلزم تکمیل زنجیره تولید است. 
محمدرضـا عباسـى بیـان داشـت: تکمیـل زنجیره 
تولید صنعت پرورش ماهیان تزیینـى بویژه در تولید 
خـوراك ماهیـان و تجهیـزات آکواریومـى ضرورى 
اسـت، زیرا بخش قابـل توجهـى از آن وارداتـى و از 
خارج کشـور تامین مى شـود و خروج ارز را به همراه 

دارد.

بحران در صنایع آلومینیوم
رئیس اتحادیه صنایع آلومینیوم استان اصفهان گفت: 
در حال حاضر اصلى ترین بحران در صنایع آلومینیوم 
کمبود مواد اولیه به خصوص ورق خام اسـت. محمد 
انصارى ادامه داد: قیمت آلومینیوم خام در مقایسـه با 
پارسال حدود دو برابر شـده و از هر کیلوگرم 50 هزار 
تومان به 80 تا 100 هزار تومان رسـیده است. این در 
حالى است که بازار ارز نقش تعیین کننده اى در ثبات 

قیمت مواد اولیه آلومینیوم دارد.

خبر

سرپرســت اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان 
گفت: با هدف توسعه فضاى سبز و جنگل کارى به مناسبت 
هفته منابع طبیعى در قالب هاى مختلف 600 هزار اصله 

نهال به صورت رایگان در این استان توزیع مى شود.
محمدعلى کاظمى روز پنجشــنبه در آیین کاشت نهال 
به مناســبت روز درختکارى و هفته منابع طبیعى و آغاز 
عملیات اجرایى پارك جنگلى پرتــو اصفهان افزود:  هزار 
اصله نهال توســط بخش خصوصى خریدارى کردیم که 
در راستاى احداث بادشکن زنده به طول 600 کیلومتر در 
شهرستان هاى بیابانى که صرف کاشت گونه هاى مثمر 
در اطراف اراضى کشــاورزى و یکى از روش هاى کنترل 

ریزگردها است کاشته مى شود. سرپرست اداره کل منابع 
طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان تصریح کرد: در شش 
شهرستان بیابانى توزیع 200 هزار اصله نهال شامل توت، 
سنجد، زیتون و گل محمدى براساس نیاز آن منطقه آغاز 
شده است. وى اضافه کرد: 200 هزار نهال غیرمثمر شامل 
زبان گنجشک، ســرو، کاج، اقاقیا، زیتون تلخ بین مردم و 
دســتگاه هاى دولتى، کارخانه  ها، صنایع، شهردارى هاى 
شهرســتان ها و دهیارى ها در راستاى توسعه فضاى سبز 
توزیع شده اســت. کاظمى گفت: با توزیع 200 هزار نهال 
250 هکتار فضاى ســبز در استان، شهرستان ها و صنایع 

ایجاد شده  فضاى سبز در حال توسعه است.

اســتاندار اصفهان گفت: 24 اسفند ماه کلنگ انتقال آب 
از خلیج فارس به اصفهان با حضور ریاست جمهورى به 
صورت مجازى به زمین زده خواهد شد تا مطالبه به حق 
چندین ساله مردم اصفهان عملیاتى شود. عباس رضایى 
اظهار کرد: امروزه آلودگى هوا و کم آبى دو تهدید مهم و 

اساسى استان است.
وى با اشــاره به اینکه تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده 
تالش مى کنیم تا آب شرب ســالم و خوبى را براى مردم 
شهر اصفهان و 14 شهر دیگر داشته باشیم گفت: تا پنج 
سال آینده با اقدامات انجام شده به شرط مصرف بهینه آب 
مشکل قطعى آب شرب نخواهیم داشت؛ البته در بخش 

کشاورزى نیز باید الگوى مناســب را سرلوحه فعالیت ها 
قرار دهیم.

رضایى افزود: تالش براى مصرف بهینه آب در حال انجام 
اســت اما نکته حائز اهمیت موضوع آلودگى هوا است. 
رضایى ادامه داد: تا هنگامى که خودروهاى تک سرنشین 
تردد کنند و مردم براى پیمودن مسیرهاى 500 مترى نیز 
از خودرو استفاده کنند مشکل آلودگى هوا رفع نخواهد شد.
وى گفت: باید در مکان هایى کاشت درختان مورد توجه 
باشد که ریه شهر را سالم نگه دارد؛ باید به ناژوان احترام 
بگذاریم و در خصوص حتى یک اصله درخت حســاس 

باشیم و مدیریت و مصرف بهینه آب را جدى بگیریم.

آب و هوا؛
 2 تهدید اساسى استان

600 هزار اصله نهال 
در اصفهان توزیع مى شود

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شهردارى اصفهان گفت: با مصوبه ستاد استانى مقابله 
با کرونا تعداد مســافران تاکسى سه نفر سرنشین تعیین 
شده و رعایت این مصوبه از ســوى تاکسیرانان الزامى 

است.
هادى منوچهرى اظهار کرد: به دلیــل اینکه در دوران 
کرونا، تعداد مسافر در خطوط از چهار به سه نفر کاهش 
یافته، کرایه نفر چهارم بین سه نفر دیگر تقسیم مى شود 

که 40 درصد آن سهم راننده است و 60 درصد دیگر نیز 
بین مسافران سرشکن مى شود.

وى با بیان اینکه نرخ کرایه برخى از تاکســى ها در شهر 
افزایش یافته اســت، افزود: افزایش نرخ کرایه، شامل 
تاکســى هاى اینترنتى و آژانس هاى تاکسى تلفنى در 

محالت نیست.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه با پایان کرونا، وضع 

کرایه این خطوط به روال قبل باز مى گــردد، افزود: در 
برخى از خطوط، تاکســى هاى زردرنــگ افزایش نرخ 

کرایه داشته اند.
وى با بیان اینکه شهروندان در صورت استفاده از حمل و 
نقل عمومى باید پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کرده و 
حتماً از ماسک استفاده کنند، گفت: رانندگان تاکسى باید 
براى حفظ سالمتى خود و سایر مسافران از سوار کردن 

مسافران بدون ماسک خوددارى کنند.

براى اولین بار ریل مترو تولید داخل توســط ذوب آهن 
اصفهان ساخته و تحویل شــرکت بهره بردارى متروى 
 UIC 60تهران و حومه شد. این محموله، 250 تن ریل
اســت و اولین بخش از یک قرارداد 800 تنى بوده که 
براى تعمیر نگهدارى خط 5 متروى تهران و حومه قابل 

استفاده است.
معاون بازاریابى و فروش ذوب آهن اصفهان در گفت وگو 
با «ایسنا»، با اشاره به اینکه این مجتمع عظیم صنعتى 
تولید ریل ملى را از دهه 70 آغاز کــرد، اظهار کرد: این 
دستاورد عظیم که خودکفایى ایران را رقم زد با تحویل 
ریل به راه آهن جمهورى اســالمى ایران رسمًا تحقق 
یافت. در ادامه بازاریابى و فروش ریل قطارهاى پرسرعت 
به شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى حمل و نقل کشور 
در دستور کار قرار گرفت و نخستین قرارداد با فروش 15 

هزار تن براى محور میانه بستان آباد تبریز اجرایى شد.
بهزاد کرمى ادامه داد: به مــوازات ریل راه آهن، فروش 
ریل مترو نیز در دســتور کار قرار گرفت و طى آیینى با 
حضور مدیرکل حمل و نقل ریلى سازمان شهردارى ها
 و دهیارى هاى سراســر کشــور، مدیرعامل اتحادیه 
سازمان هاى قطار شهرى کشور و مدیران عامل متروى 

کالنشــهرهاى تهران، اصفهان، قم، مشــهد و شیراز 
انجام شد.

وى تصریح کرد: پس از آن با انجام مذاکرات، تفاهم نامه 
همکارى میان ذوب آهن اصفهان و سازمان شهردارى ها 
و دهیارى هاى کشــور به امضاء مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان و دکتر مهدى جمالى نژاد معاون وزیر کشــور 

رسید.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: پس از تحویل نخستین 
محموله به متروى تهــران با هفت خــط فعال و 246 
کیلومتر خط ارتباطى به عنوان بزرگترین مترو کشــور، 
سایر کالنشهرها نیز ریل متروى مورد نیاز خود را از ذوب 

آهن اصفهان تامین کردند.
وى افزود: در دومین جشــنواره و نمایشگاه ملى فوالد 
ایران، قرارداد فروش حدود 800 تن ریل توســط مدیر 
عامل ذوب آهن اصفهان و شرکت بهره بردارى راه آهن 
شهرى تهران و حومه به امضا رسید که این قرارداد شامل 
فروش ریل هایى مطابق با استاندارد روز اروپا بود که براى 

نخستین بار توسط ذوب آهن تولید و تحویل مى شد.
کرمى در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان ریل 
تولید شده اســت و در چه محورهایى به کار گرفته شده 

اســت،  گفت: تاکنون بالغ بر 100 هــزار تن ریل براى 
محور هاى مختلف به شــرکت ســاخت و توسعه زیر 
بناهاى حمل و نقل کشور و قرارگاه خاتم االنبیا و سایر 
خریداران براى محورهاى  میانه- بســتان آباد- تبریز، 
میانه- اردبیل، همدان- سنندج، مراغه- ارومیه، چابهار- 
زاهدان، رشت- انزلى و بســتان آباد- ایل گلى فروخته 
شده که از این مقدار تاکنون حدود 50 هزار تن تحویل 
شده و برنامه ریزى الزم براى تحویل ماهانه 10000 تن 
به منظور تامین نیاز کشــور انجام شده است،  همچنین 
مذاکرات الزم براى فروش 80000 تن ریل براى کامل 
کردن محور چابهار- زاهدان و حدود 20000 تن براى 

محور اقلید- یزد درحال انجام است.
معاون بازاریابى و فروش شــرکت ذوب آهن اصفهان 
اظهار کرد: بــا قرارگرفتن نام ذوب آهــن اصفهان در 
لیســت تامین کنندگان ریل سازمان هاى قطار شهرى 
کشور، سازمان قطار شــهرى اصفهان براى پروژه مترو 
شهرجدید بهارستان اقدام به خرید1300تن ریل کرد که 
تحویل شده است و با مذاکرات انجام شده ریل متروهاى 
کالنشهرهاى مشهد، شــیراز و قم نیز به زودى تحویل 

مى شود.

با تحویل نخستین محموله ریل مترو ساخت داخل به تهران کلید خورد ؛

حرکت مترو کالنشهرها 
روى ریل ذوب آهن

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: تراز 
مالى بیمارستان هاى این استان در سال جارى نسبت به 

سال 98 حداقل 40 درصد منفى شد.
بهروز کلیدرى افزود: بیمارســتان هاى بخش دولتى و 
خصوصى استان اصفهان در یک ســال گذشته بدلیل 
شــرایط موجود و همه گیرى بیمارى کووید 19 از نظر 
اقتصاد درمان به شدت آسیب دیدند. وى اظهار داشت: 
اگر در سال آینده نتوانیم نواقص موجود را برطرف کنیم 
و منابع جدید مالى دیده نشود، بیمارستان ها تحت تاثیر 
قرار مى گیرند و ممکن است برخى خدمات را در تعدادى 

از بیمارستان ها نتوانیم ارایه کنیم.

کلیدرى اضافه کرد: بیمارستان هاى دولتى و خصوصى 
از طرفى با چالش شیوع ویروس کرونا مواجه بودند و از 
طرف دیگر هزینه هاى جارى آنها به شــدت رشد کرد 

درحالیکه تعرفه ها افزایشى نداشت.
کلیدرى گفت: رشــد تعرفه ها در بیمارستان ها باید به 
سمتى هدایت شود که بیمارســتاندارى از روند منطقى 
برخوردار شود و اگر این اتفاق نیفتد، بیمارستان ها بدون 

شک ورشکست مى شوند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان یکى دیگر 
از مشکالت بیمارستان ها در سال جارى را خسته شدن 
کارکنان آنها عنوان و اضافه کرد: آنها در ماه هاى اخیر با 

بیماران بدحال مبتال به کرونا و مرگ و میرهاى ناشى از 
آن مواجه بودند و همین امر به فرسودگى شدید در بین 

کادر درمان منجر شده است.
به گفته وى، کارکنان بیمارستان عیسى بن مریم در ایام 
قبل از کرونا شــاید در هر ماه یک تا دو مورد مرگ را در 
این مرکز مى دیدند اما در روزهایى از مهر و آبان امسال 
در هر روز سه تا چهار مرگ ناشــى از کرونا داشتند یا در 
بیمارستان الزهرا (س) در اوج کرونا روزى مرگ 15 تا 20 
نفر تجربه مى شد درحالیکه پیش از آن شاید هر دو روز 
یک مورد مرگ در آن مرکز اتفاق مى افتاد که این موارد 

براى کارکنان، آزار دهنده است.

مدیرگروه مبــارزه با بیمارى هــاى واگیردار مرکز 
بهداشت استان اصفهان از تزریق واکسن کرونا به 
2000 کادر مراکز بهداشت از امروز شنبه خبر داد و 
گفت: آن دسته از افرادى که به طور مستقیم اقدام 
به نمونه گیرى از حلق و بینى مى کنند واکســینه 

خواهند شد.
رضا فدایى اظهار داشــت: از 21 بهمن که به طور 
همزمان در کشور پروسه تزریق واکسن کرونا آغاز 
شده 4100 نفر از کادر درمان بخش هاى کروناى 

بیمارستان هاى استان اصفهان واکسینه شده اند.
وى با بیان اینکه مى خواهیم در مجموع  به تزریق 
نزدیک 7 هزار دوز واکسن برسیم، گفت: ادامه کار 
منوط به دریافت واکسن جدید به همراه دستورات 

خاص محموله از وزارت بهداشت است.
فدایى تصریح کرد: کارکنان درمانى بیمارستان هاى 
اســتان اصفهان بیش از 20 هزار نفر هستند و در 
صورت وصول واکسن کافى امکان تزریق به تمامى 

آنها تا قبل از عید وجود خواهد داشت.

معاون ابتدایى آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
گفت: هر ســال تا 26 اســفندماه برنامه آموزشى 
دانش آموزان ادامه دارد و امسال هم آموزش آنالین 
تا اواخر هفته سوم اسفندماه به قوت خود باقى است 
و در هفته چهارم مطابق اعالم نهایى وزارت آموزش 
و پرورش زمان تعطیلى آموزش در روزهاى پایانى 

اسفندماه به استان ها ابالغ مى شود.
لیال ســادات ابطحى با بیان این که هنوز شیوه نامه 
نهایى در این زمینه به اســتان اصفهان ابالغ نشده 
اســت، افزود: در حال حاضر بخشــنامه اى به اداره 

آموزش و پــرورش اصفهــان مبنى بــر تعطیلى 
آموزش هاى مجازى اعالم نشــده و روند آموزش 
آنالین در اپیدمى کرونا براى دانش آموزان ادامه دارد.

وى تصریح کرد: در هفته هاى گذشته وزیر آموزش 
و پرورش تعطیلى آموزش آنالیــن در ایام نوروز را 
اعالم کردند و برنامه آموزشــى براى دانش آموزان 
بعد از نوروز آغاز مى شود، امسال پیک نوروزى براى 
دانش آموزان ارائه نمى شود به دلیل این که مطابق 
ارزیابى هاى سال هاى قبل، پیک هاى نوروزى براى 

دانش آموزان بار آموزشى نداشت.

رکود بازار ســیب زمینى و پایین بودن قیمت آن 
باعث شده 60 هزار تن سیب زمینى در انبار ها روى 

دست کشاورزان فریدنى بماند.
مسئوالن جهاد کشاورزى فریدن درباره مشکل 
فروش و پایین بودن قیمت سیب زمینى مى گویند: 
علت اصلى این معضل، افزایش تولید در شهرستان 
فریدن و شهرستان هاى همجوار است؛ اما براى 

حل مشکل، جلساتى با صادرکنندگان برگزار شد 
و اعالم آمادگى کردند که ســیب زمینى را صادر 

کنند.
حسن احمدى شاپورآبادى، مدیر جهاد کشاورزى 
فریــدن در گفت و گوى زنــده اینترنتى با بخش 
خبرى 20 شبکه اصفهان، گفت که رعایت نکردن 

تنوع کشت، باعث ایجاد مشکالت مى شود.

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى اســتان از 
دســتگیرى اعضاى باند چهار  نفره موبایل قاپ در 
عملیات کاراگاهان این پلیس و اعتراف آن ها به 114 

فقره سرقت خبر داد. 
سرهنگ حســین ترکیان بیان داشت: در پى وقوع 
چندین فقره ســرقت گوشــى هاى تلفن همراه از 
عابران پیاده درشهر اصفهان موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار کاراگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس 

اگاهى استان اصفهان قرار گرفت.
وى افزود: کار اگاهان در تحقیقات علمى و تخصصى 
و اســتفاده از پایش هاى تصویــرى دریافتند که 
این سرقت ها توســط اعضاى یک باند چهار نفره 
موتورسوار صورت گرفته که در بررسى هاى دقیق تر 
مشخص شد این افراد از سارقان سابقه دار هستند. 
کارآگاهان با رصد هوشمندانه خود سرانجام محل 

سکونت این متهمان را شناســایى و با هماهنگى 
مقام قضائى طى عملیاتى ضربتى آنها را دستگیر و به 

پلیس آگاهى استان منتقل کردند.
سرهنگ ُترکیان خاطر نشان کرد: متهمان که در ابتدا 
منکر هرگونه جرمى بودند اما هنگامى که با مدارك 
و مستندات ارائه شده از سوى کارآگاهان روبرو شدند 
چاره اى جز اعتراف ندیده و به 114 فقره ســرقت 

موبایل از عابران پیاده در شهر اصفهان اقرار کردند.
این مقام انتظامى عنوان کرد: متهمان در اعترافات 
خود عنوان کردند در سرقت هاى خود اغلب در نقاط 
خلوت سوژه هاي خود را از بین افراد جوان و نوجوان 
شناسایى و در فرصتى مناسب تلفن همراه آنها را قاپ 
زنی کرده و در بعضی مواقع در صورتی که قادر به قاپ 
زنی نبودند با تهدید سالح سرد گوشى هاى آنها را به 

سرقت مى بردند.

واکسیناسیون 2000 پرسنل مراکز بهداشت
 از امروز

ادامه آموزش مجازى تا اواخر هفته سوم اسفند 

زمینگیر شدن سیب زمینى هاى فریدن

اعتراف موبایل قاپ هاى اصفهان 
به 114 فقره سرقت  

مالیات از اهم منابع درآمدى دولت است که ثبات و 
تداوم وصول آن، موجب ثبات در برنامه ریزى دولت 
براى ارایه خدمات مورد نیاز کشــور در زمینه هاى 
گوناگون مى شود. در بیشتر کشــورها، درآمدهاى 
مالیاتى بخش عمده اى از منابع درآمدى را تشکیل 
مى دهد. دولت مى تواند به واســطه آن بسیارى از 
خدمات اجتماعى و رفاهــى را در خدمت مردم قرار 
دهد و به بسیارى از فعالیت ها و جریانات اقتصادى و 

اجتماعى سمت و سوى الزم را ببخشد.
بهره مندى از یک نظام مالیاتى مطلوب یکى از پیش 
نیازهاى ضرورى براى رسیدن به توسعه اقتصادى 
پایدار مى باشــد که براى رسیدن به این منظور باید 
فرهنگ پرداخت مالیات را در جامعه نهادینه ساخت.
براى اینکه مردم به رســالت مالیات در توســعه و 
آبادانى کشور اعتقاد پیدا کنند نیاز به فرهنگ سازى 

است.

تاکسى ها مسافر بدون ماسک سو ار نکنندترویج فرهنگسازى، یک گام به جلو

کرونا بیمارستان هاى اصفهان را هم بیمار کرد
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«مسعود ده نمکى» یکى از کارگردان هاى مطالبه گر سینما و تلویزیون است و در 
این سال ها هر کارى را ساخته به نوعى یک مطالبه مردمى در آن مطرح بوده است. 
از معراجى ها گرفته تا اخراجى ها و رسوایى و دارا و ندار و همین دادستان. با اینکه 
این سریال در 17 قسمت و قامت مینى سریال تولید شده بود اما توانست مخاطبانى 
را با خود همراه کند. «مسعود ده نمکى» کارگردان سریال «دادستان» درباره این 

سریال و دغدغه هایش گفت و گویى انجام داده که بخشى از آن را مى خوانید. 
 آقاى ده نمکى! آیا شخصیت هاى سریال دادستان ما به 

ازاى بیرونى دارند؟
شاید کسانى که تیترهاى نشریات من را خوانده باشند و سخنرانى هاى من را در 
بین تشکل هاى دانشجویى که به صورت ماهیانه دعوت مى کنند و مى روم را دیده 
باشند مى بینند که این خط فکرى در خصوص مطالبه گرى در حرف هایم وجود 
دارد. اینجا هم مى بایست در دل داستان مى آمد و شخصیت آذر، عماد و ابوذر به 
نوعى خاطرات خودم و بچه هاى جریان عدالت خواهى هستند که در این سریال 

سینمایى یا دراماتیزه شدند.
بازیگران سریال شما چطور انتخاب شدند؟

سعى کردم تکرار بازیگران قدیمى که با آنها کار کردم نباشد و االن بعد از 7 کارى 
که در تلویزیون و سینما ســاختم بیش از 150 بازیگر ســطح یک و دو سینما و 
تلویزیون با ما کار کردند و عده محدودى با ما کار نکردند که برخى ها تلویزیون کار 
نمى کنند و برخى نیز با توجه به گفتمان اثر کار نمى کنند یا مى کنند اما در دادستان 
سعى کردیم ترکیبى از بازیگرانى که با ما کار کردند و برخى نیز نه و ساختارشکنى 
هم کردیم که بعضى بازیگران طنز در موقعیت جدى قرار بگیرند. چون زبان کار 
زبان طنز نیســت جز یکى از کاراکترها که على سلیمانى نقشش را بازى مى کند 
آنهم به خاطر اقتضائات قصه که محبوب شــد و وقتى شهید شد تاثر برانگیز بود.
بقیه بازیگران مان جدى هستند مثل هومن برق نورد که بازیگر طنز است اما در 
دادســتان جدى بازى مى کند و بهنوش بختیارى و ... نشان دادند در نقش جدى 

نیزقابلیت خوبى دارند.
برخى انتخاب هاى بازیگرانتان دچار حاشیه بودند.

-نه، این روند براى خیلى از ســریال ها عادى است و بازیگران مدتى محدودیت 
دارند و بعد از مدتى محدودیت شان برطرف مى شود و فیلم و سریال کار مى کنند. 
باالخره مادام العمر محدودیت ندارند. اینجا هم به فراخور نقش چند گزینه داشتیم 
که یکى اش هم خانم قریشى بود. یکى دیگر از مســائل ما این بود که بازیگرى 
که مى خواستیم باید تعهد تمام وقت داشته باشــد و چون سرعت کار ما باال بود 
نمى بایســت بازیگر در پروژه هاى دیگر به صورت همزمان حضور مى داشت. 
برخى ها عادت کردند که همزمان دو سه پروژه مى روند و به کار لطمه مى زنند. 
همه این فاکتورها را که کنار هم مى چیدیم به بازیگرى مى رسیدیم که بتواند این 
نقش را ایفا کند. براى مثال آقاى محمد کاسبى جزو گزینه هاى اولمان نبود و آقاى 
شریفى نیا و برخى دوستان دیگر هم بودند اما قسمت ایشان شد که در دقیقه نود 

این نقش را بازى کند.
یعنى آقاى شــریفى نیا قرار بود ایفاگر نقش شــهاب 

متقالچى باشد؟

بله اما همان زمان سر کار سینمایى بودند و نشد.
 سحر قریشى انتخاب اول شما بود؟

انتخاب هاى دیگرى هم داشتیم اما شرایط کارى ایشان مهیاتر بود.
مدت زیادى است که خانم قریشى کار تلویزیونى بازى 

نکرده است.
حاال به هر حال قصه را دوست داشت و نقشى هم که قرار بود بازى کند نسبت به 

سایر نقش هایش متفاوت تر بود.
دادستان ادامه دارد؟

هنوز تصمیمى نگرفته ام.
قصه اى براى ادامه این سریال دارید؟

باالخره این پتانسیل ها وجود دارد اما با توجه به شرایط 
کرونا باید دید که چه مى شود.

سال 89 در نشست 
سریال دارا و ندار 

دربـــاره اینکه 
مــى گوینــد 
از  نمکــى  ده 
استفاده  رانت 
مى کند، شــما 

گفتیــد مــن از 
جگرم اســتفاده 

مى کنــم. آیا هنوز 
سر حرفتان هستید؟

براى زدن حــرف هاى متفاوت هیچ 
گاه فرش قرمز جلوى پــاى آدم پهن 

نمى کنند و فکر نمى کنم کسى باشد که 
به اندازه من بابت حرف هــا و آثارش هزینه 

داده باشد. شما از نشریات توقیف شده شلمچه و 
جبهه بگیرید تا مستند توقیف شده فقر و فحشا و 

نوع برخوردهایى که با آثار من در جشنواره مى شود 
و هجمه هایى که معموال مى شود. چطور فرش قرمزى 

هست که وقتى دیگران کارى مى سازند با هزاران مسئله و ضعف 
و ریتم کند، کسى در موردشــان حرفى نمى زند چون حقوق 

مى گیرند و وظیفه دارند از این آثار دفاع کنند و به 
ما که مى رسد شمشــیرها را تیز مى کنند. 

منظورم از جگر،  شجاعت بود و وقتى در 
اخراجى ها مى گوید باید جگر داشته 

باشى. االن جگر زیاد شده منتهى 
جگر از نوع کاله قرمزى اش که 

آدم هاى حرف گــوش کنى 

هستند و مثل زامبى ها به یک اثر هنرى حمله مى کنند و یا مثل زامبى ها از آن دفاع 
مى کنند که مدیران یا مرعوب کنند یا مجبورشان مى کنند به یک اثر جایزه دهند.
فکر مى کنید مسیر عدالت خواهى شما تا چه زمانى ادامه 

دارد؟
تا زمانى که خودم آلوده نشدم و به سمت ساختار قدرت نرفتم. زمانى بود که به من 
پیشنهاد وزارت ارشاد داده شــد و گفتم من صالحیت مسئولیت وزارت را ندارم و 
به همین پادشــاهى که دارم قانعم. یعنى کسى که در موضع نقد است همه را نقد 
مى کند و از موضع باال اســت. وقتى که نشریه شــلمچه را داشتم یک روز دیدم 
آقاى غرضى در دادگاه خیلى عصبانى است و به او گفتم ناراحت نباش و من نمى 
خواهم جاى شما را بگیرم و نه مى خواهم وزیر شوم و نه وکیل. گفت بله 
مى دانم وزارت و وکالت خوب نیســت و شما مى خواهید خدایى 
کنید. به نظرم خبرنگار،  اهل رســانه و اهل هنر و کسى که 
مطالبه گر هست در موضع خیلى باالترى نسبت به قدرت 

قرار دارد.
ممکن است در آینده وزارت را قبول کنید؟

تا حاال که قبول نکرده ام و گول نخورده ام.

روایت کارگردان «دادستان» از خودش و سریال جدیدش

ده نمکى: تا حاال گول نخورده ام وزیر شوم

م ر
ه اى براى ادامه این سریال دارید؟

نسیل ها وجود دارد اما با توجه به شرایط
که چه مىشود.

89 در نشست ل
دارا و ندار یال
ـــاره اینکه
گوینــد  ى
از نمکــى 
استفاده ت

کند، شــما 
ــدمــن از 
رم اســتفاده
کنــم. آیا هنوز
حرفتان هستید؟
ف هاى متفاوتهیچ

پهن  جلوى پــاى آدم
باشد که  کسى نمى کنم ر

ت حرف هــا و آثارش هزینه 
ز نشریات توقیف شده شلمچه و

 مستند توقیف شده فقر و فحشا و
ىکه با آثار من در جشنواره مىشود

که معموال مى شود. چطور فرش قرمزى 
 دیگرانکارى مى سازند با هزارانمسئله وضعف 

ققوق ى در موردشــان حرفى نمى زند چون ح
یفه دارند از این آثار دفاع کنند و به

را تیز مى کنند.  شمشــیرها
وقتى در    شجاعت بود و

گوید باید جگر داشته 
ر زیاد شده منتهى
قرمزى اش که  ه

 گــوش کنى

به او گفتم ناراحت نباش و مننمى آقاى غرضىدر دادگاه خیلى عصبانى است و
گفت بله  نه مى خواهم وزیر شوم و نه وکیل. بگیرم و خواهم جاى شما را
مىدانم وزارت و وکالت خوب نیســت و شما مى خواهید خدایى
کنید. به نظرم خبرنگار،  اهل رســانه و اهل هنر و کسى که 
مطالبه گر هست در موضع خیلىباالترى نسبت به قدرت 

قرار دارد.
ممکن است در آینده وزارت را قبول کنید؟

تا حاال که قبول نکرده امو گول نخورده ام.

سیاوش قاسمى را بســیارى از مخاطبان با نقش آقاى مقدم "جایزه بزرگ" مهران 
مدیرى به یاد مى آورند، گروهى با نقش عادل فردوســى پور سریال "سه پنج دو" و 
برخى هم او را با "دوربین مخفى" امیرحسین قهرایى به یاد مى آورند. بازیگرى که 
کار تصویرى را به صورت حرفه اى با سریال "بچه هاى خیابان" همایون اسعدیان آغاز 
کرد و با کار مهران مدیرى، فیلم سینمایى قلقلک و "سه پنج دو" بیشتر شناخته شد. 
او قرار است در عید نوروز با نقش و گریمى متفاوت، با سریالى امنیتى "لوتى" یا همان 

"گاندو2"  خودش را به آنتن تلویزیون برساند. 
قاسمى مى گوید: من فکر مى کنم قبل از هر اظهارنظرى، این بهترین تصمیمى بود 
که شبکه سه سیما گرفت و مجموعه تلویزیونى "لوتى" یا همان "گاندو2" را براى 
آنتن نوروزى اش انتخاب کرد. چون اعتقاد دارم این ســریال رقیب جّدى براى دیگر 

سریال هاى نوروزى شبکه هاى تلویزیونى خواهد بود. 
وى با اشاره به ریِزش ساختمان چند طبقه اى در یکى از سکانس هاى سریال تأکید 
کرد: جالب است بدانید در سریال سکانســى فیلمبردارى مى شد که ساختمان چند 
طبقه اى بدون اینکه بازیگران خبر داشته باشند ریزش مى کند. البته تا جایى که اطالع 
دارم گروه فیلمبردارى مى دانستند. وقتى این صحنه را پشت مانیتور مى دیدیم آن قدر 
طبیعى بود که در سینماى هالیوود هم دیده نمى شود. بیشتر این صحنه ها در کروماکى 

طراحى مى شود اما جواد افشار اصرار داشت این صحنه طبیعى باشد. 
قاسمى درباره نقش خودش گفت: نقشى که دیالوگ ندارد و انگار آدم کر و اللى است؛ با 
چشم و نگاهش بازى مى کند و از هر جهت با گریم متفاوت و اتفاقات جدید، این نقش 

را از هر حیث جذاب مى کند. 
او افزود: با اینکه نقِش من از لحاظ طولى کم اســت اما از لحاظ عرضى، مؤثر است. 
تا جایى که اطالع دارم براى این نقش، 30 نفر تســت داده بودند و من انتخاب شدم. 
جالب این است که نمى دانستند من بازیگر طنز بوده ام و خودم هم نگفتم تا این نقش 

را از من نگیرند. 
این مجموعه تلویزیونى قرار است از ایام نوروز 1400 روى آنتن شبکه سه سیما برود و 
همان طور که اعالم شد، "لوتى" نام موقت این سریال است. با پیگیرى هایى که شده 
بازیگران اصلى داستان "گاندو"، یعنى داریوش فرهنگ و وحید رهبانى حضور دارند 
و بازیگران امنیتى جوانى مثل پندار اکبرى و على افشار نیز به ایفاى نقش مى پردازند 
البته تغییرات و تحوالتى هم وجود دارد همچون حضور بازیگران جدیدى مثل امیریل 
ارجمند و بهمن دان که گفته مى شود نقش یک ارتشــى را در این سریال تلویزیونى 

ایفا مى کند.

بازیگر نقش عادل فردوسى پور 
در سریال «گاندو2»

یریل ل ى ی رنج زی ب ور چون ر موجو ى و و ییر ب
ارجمند و بهمن دانکه گفته مى شود نقش یک ارتشــى را در اینسریال تلویزیونى 

ایفا مى کند.

در حالى که امسال در نوروز 99 اکران کم فروغى را خواهیم داشت، 
رایزنى هایى در حال انجام اســت تا «خورشید» مجید مجیدى در 
این مقطع زمانى به اکران برسد. ، در شــرایط کرونا، نوروز امسال 
صاحبان آثار چندان رغبتى براى اکران فیلم هایشــان ندارند زیرا 
ستاد ملى کرونا از موج چهارم شیوع بیمارى خبر مى دهد و احتمال 
تعطیلى سالن ها در این شرایط زیاد است. صاحبان آثار هم که براى 

فیلم هایشان هزینه هایى هنگفت را متحمل شدند، حاضر نیستند 
سرمایه هاى خود را به خطر بیندازند. در حال حاضر «درخت گردو» 
ساخته محمد حســین مهدویان یکى از گزینه هاى قطعى اکران 
نوروزى است اما رایزنى ها در حال انجام است که «خورشید» ساخته 
مجید مجیدى که توانست نظر بسیارى از منتقدان و کارشناسان را  
در جشنواره سى و هشتم جلب کند در اکران نوروزى قرار گیرد. حال 

باید دید مجید مجیدى رضایت به اکران فیلم «خورشید» خواهد داد 
و این فیلم که توانسته نظر داوران بین المللى را جلب کند،  با شرایط 
پیش رو و عدم ثبات سینما به دلیل بیمارى کووید 19 اکران خواهد 
شد.  با توجه به این مهم که «خورشید» نماینده ایران در اسکار 2021 
است توقع مى رود اکران خوبى براى این فیلم در نظر گرفته شود تا 

بتواند واکنش مخاطب و منتقدان را با خود همراه کند.

مجیدى با اکران نوروزى «خورشید» موافقت مى کند؟

هر از گاهى حواشــى و شایعاتى در فضاى مجازى 
منتشر مى شود مبنى بر اینکه یکى از شخصیت هاى 
هنرى با فالن بازیگر یا هنرمند نسبت خانوادگى 
دارد، جدا از راستى و درستى آنها، اطالع از این گونه 
اخبار براى مخاطبان خصوصا طرفداران بازیگران 

معروف خالى از لطف نیست،
 نیما فالح پسر افسانه بایگان است!

على ضیا در برنامه خوشا شیراز درباره این شایعه از 
افسانه بایگان پرسید و او در جواب گفت: نه، اسم 
پسر من امیرعلى هســت و خارج از ایران زندگى 
مى  کند. به گفته افسانه بایگان ایشان فقط یک 
پسر به نام امیرعلى دارد و همچنین شوهر ایشان 

مصطفى شایسته تهیه کننده سینما مى باشد.
شهال ریاحى عمه کتایون ریاحى است!

در مصاحبه اى از شــهال ریاحى پرسیدند: شما 
با خانــم کتایون ریاحــى نســبتى دارید؟ چون 
خیلى ها اینطور فکر مى کنند و مى گویند شما عمه 

ایشان هستید! شهال ریاحى در جواب گفته بود: نه، 
ایشان از هنرمندان خوب کشور هستند ولى بنده 
با ایشان نسبتى ندارم، نام فامیل من قبل از ازدواج 
«وفا دوست» است، اسم شناسنامه اى من قدرت 

الزمان وفادوست است.
فقیهه سلطانى همسر حسن جوهرچى 

است!
فقیهه سلطانى درباره شــایعه ازدواجش با حسن 
جوهرچى در چند مصاحبه گفته بود که هیچ گونه 
نسبتى با آقاى حسن جوهرچى ندارد و ایشان مثل 
باقى بازیگران فقط و فقط همکار هستند. همسر 
فقیهه سلطانى، جالل امیدیان بازیکن سابق تیم 
ملى فوتبال و تیم سپاهان و در حال حاضر مربى 

تنیس و فوتبال است.
الله صبورى خواهر زاده مهران مدیرى 

است!
این موضوع یک شــایعه بزرگ است زیرا نه تنها 

این دو بازیگر رابطه فامیلــى ندارند بلکه از هم 
کدورت و دلخورى هم دارند! الله صبورى میگوید: 
ماجرا از آنجا شــروع شد که رضا رشــید پور در 
برنامه اى مهران مدیرى را دعوت کرد و او پرسید 
الله صبورى؟ مهران از آن سکوت هاى معنادارش 
کرد و بعد گفت: بیشتر انرژى خوبى در کار مى آورد 

تا بازیگر خوبى باشد. 
لعیا زنگنه دختر ثریا قاسمى است!

لعیا زنگنه با ثریا قاسمى نسبتى ندارد. در برخى از 
سایت ها اخبارى مبنى بر اینکه لعیا زنگنه دختر ثریا 
قاسمى است منتشر شده است که واقعیت ندارد. 
پدر لعیا زنگنه مهندس یاشار زنگنه معاون اسبق 
نظام مهندسى استان اصفهان و مادرش مهدیه 

موسوى است.
 زهرا اویسى دختر فتحعلى اویسى است!

یکى از شایعات مهم زندگى زهرا اویسى نسبت 
میان او و فتحعلى اویســى بازیگر پیشکســوت 

کشورمان است که در اغلب موارد به اشتباه او را به 
عنوان دختر فتحعلى اویسى معرفى مى کنند اما 
در واقع هیچ نسبت فامیلى میان این دو هنرمند 
کشورمان وجود ندارد. شــایعات پیرامون نسبت 
پدر و دخترى فتحعلى اویســى و زهرا اویسى تا 
جایى پیشــروى کرد که زهرا اویسى عکسى از 
پدر و مادرش را به اشتراك گذاشت و به صورت 
رســمى اعالم کرد که با وجود ارادت خاصى که 
به فتحعلى اویسى دارد اما این بازیگر پیشکسوت 

پدر او نیست.
مجید یاسر داماد مریم امیرجاللى است!

امیرجاللى زمانى که مهمان خندوانه بود در پاسخ 
به سوال رامبد جوان درباره دامادش، گفت: اینجا 
باز هم باید بگویم که مجید یاسر داماد من نیست؛ 
نمى دانم مردم این حرف ها را چطور مى سازند، 
من یک دختر و دو نوه دارم که در خارج از کشور 

زندگى مى کنند.

اخیراً یک نقاشــى دیوارى که یک زندانى را در حال فرار از زندان به تصویر کشیده 
است بر روى زندانى در بریتانیا دیده شده است. شباهت بین این نقاشى و آثار بنکسى 
نقاش مشهور آثار خیابانى باعث شده تا این احتمال داده شود که بنکسى خالق این 
نقاشى دیوارى اســت. با این حال تاآخر هفته پیش صحت اصالت این اثر توسط 

بنکسى تایید نشده بود.
این هنرمند معموال با انتشــار تصاویر آثارش در صفحه رسمى اش در اینستاگرام، 

صحت و اصالت آن ها را تایید مى کند.
این نقاشى بر روى دیوار زندان متروکه ریدینگ واقع در جنوب انگلستان خلق شده 
است. اسکار وایلد شاعر مشهور ایرلندى زمانى در همین زندان زندانى شده بود. به 
همین دلیل به نظر مى رسد این نقاشــى وایلد را به تصویر مى کشد که با استفاده از 

ملحفه هاى وصل شده به یک دستگاه تایپ از دیوار آویزان شده است.
بنکسى هنرمند گرافیتى کار مشهورى است که با نقاشى هاى دیوارى و هنر گرافیتى 
اعتراضى خود، شهرت جهانى دارد، با این حال هنوز هویت اصلى او فاش نشده است. 
نقاشى هاى این هنرمند بیشتر به مسائل سیاســى و موضوع هایى مانند گرمایش 
زمین، جنگ، شنود غیرقانونى و شرایط سخت کارى پرداخته است. تاکنون بارها 
نقاشــى هاى این هنرمند از روى دیوار جدا و به قیمت هاى چشمگیر فروخته شده 

است.

«بنکسى» فرار از زندان را نقاشى کرد

 ســریال طنز «قبله عالم» با پرداختن به حوادث دوران 
ناصرالدین شــاه با بازى حامد کمیلى، شقایق دهقان و 

هادى کاظمى در کاشان کلید خورد.
این سریال به کارگردانى حامد محمدى و تهیه کنندگى 
منوچهر محمدى در خانه طباطبایى هاى کاشانـ  یکى 
از بناهاى مربوط به نیمه ى دوم سده 13 هجرىـ  کلید 
خورد. در این سریال طنز که به اتفاقات تاریخى دوران 
ناصرالدین شاه مى پردازد، تا امروز حامد کمیلى در نقش 
ناصرالدین شاه، شقایق دهقان در نقش مهد علیا، هادى 
کاظمى در نقش ظل الدوله و سوگل خلیق در نقش انیس 

الدوله جلوى دوربین رفته اند.
در خالصه داستان این سریال آمده است: «ناصرالدین 
شاه ملقب به قبله عالم در آرزوى دست یافتن به اکسیر آب 
حیات است. اکسیر توسط طبیب مخصوص تهیه مى شود، 
اما با نوشیدن آن حوادثى پدید مى آید که دستمایه سریال 

کمدىـ  فانتزى قبله عالم است.»
حامد محمدى ســاخت فیلم هاى چپ راســت، چهار 
انگشت، اکسیدان و فرشته ها با هم مى آیند را در کارنامه 
دارد. او در اولین تجربه حضور در شبکه نمایش خانگى 
کارگردانى و نویسندگى «قبله عالم» را بر عهده دارد و 
قرار است این سریال به صورت اختصاصى سال 1400 از 

فیلیمو پخش شود.

حامد کمیلى و
 هادى کاظمى در سریال 

طنز «قبله عالم» 

بازیگرانى که شایعاتى درباره نسبت فامیلى شان وجود دارد!
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دور برگشت فصل جدید رقابت هاى لیگ برتر، پس از 10 روز 
وقفه بین 2 نیم فصل از هفته گذشــته آغاز شده و سپاهان در 
دومین گام خود باید به مصاف آلومینیوم اراك برود؛ دیدارى 
سخت و حســاس که با توجه به فاصله کم امتیازى تیم هاى 
مدعى و جایگاه 2 تیم در جدول، کسب 3 امتیاز آن از اهمیت 
باالیى برخوردار بــوده و نتیجه بازى عالوه بــر 2 تیم براى 
تیم هاى پرسپولیس، استقالل، فوالد، تراکتور، صنعت نفت، 

مس رفسنجان و گل گهر نیز حائز اهمیت است.
سپاهانى ها در شــرایطى به مصاف آلومینیوم اراك مى روند 
که هفته گذشــته تیم گل گهر ســیرجان را با تک گل سجاد 
شهباززاده شکست دادند تا عالوه بر اندوختن 3 امتیاز حساس، 
فاصله  2 امتیازى شان را با صدر جدول حفظ کرده و همراه با 
پرسپولیس به عنوان جدى ترین مدعیان قهرمانى لیگ بیستم 
معرفى شوند. آلومینیوم اراك نیز که هفته گذشته مقابل نساجى 
مازندران با تساوى یک-یک متوقف شده و با 23 امتیاز در رده 
پنجم جدول قرار گرفته است، فرصت خوبى دارد که با کسب 
3 امتیاز این دیدار جایگاهش را در جدول بهبود ببخشد و وارد 

کورس مدعیان شود.
ســپاهان چاره اى جز پیروزى مقابل آلومینیــوم اراك ندارد. 
زردپوشان اصفهانى تنها 2 امتیاز با صدر جدول اختالف دارند و 
از طرف دیگر تیم هاى استقالل و فوالد به عنوان نزدیک ترین 
تعقیب کننده هاى سپاهان تنها 4 و 5 امتیاز با شاگردان نویدکیا 
فاصله دارند و همین کورس سنگین مدعیان قهرمانى، چاره اى 
جز پیــروزى براى نویدکیا و تیمش باقى نگذاشــته اســت. 
شاگردان نویدکیا به خوبى مى دانند براى جلوگیرى از اتفاقات 
تلخ فصل گذشته و عقب نیفتادن از کورس قهرمانى، باید قدر 

تک تک امتیازات باقى مانده را بدانند.
با این حال زردپوشــان اصفهانى کار سختى را پیش رو دارند. 
سپاهان یکى از پرمهره ترین تیم هاى حال حاضر در لیگ است 
اما شاگردان نویدکیا در چند هفته اخیر از نظر گلزنى تا حدودى 
با مشــکل روبه رو بوده و نرخ  بهره ورى مهاجمان این تیم از 
موقعیت هاى گلزنى کاهش چشم گیرى داشته است. سپاهان 

تیمى اســت که در هنگام حمله، از نظم تاکتیکى و تکنیکى 
خوبى برخوردار بوده و در فاز هجومى بازیکنان زهردار و خالقى 
در اختیار دارد. تیم نویدکیا در بسیارى از پارامترهاى هجومى 
از جمله شوت از راه دور، خالقیت هاى فردى و نرخ بهره ورى 
از ضربات ایستگاهى از سرآمدترین تیم هاى لیگ محسوب 
مى شود. هماهنگى باال و حضور پرتعداد شاگردان نویدکیا در 
هنگام حمله و بهره بردن از بازیکنانى مانند شهباززاده، حسینى، 
محبى، رفیعى، نورافکن و اسماعیلى فر، سپاهان را تبدیل به 
یکى از خطرناك ترین تیم هاى لیگ در فاز هجومى نموده اما 
فرصت سوزى هاى پرشــمار مهاجمان اصفهانى موجب شده 
زردپوشان اصفهانى در گلزنى با مشکل مواجه باشند. سپاهان 
در فاز دفاعى شرایط خوبى داشته و مدافعان این تیم از آمادگى 

باالیى برخوردار هستند.
در آن ســو آلومینیوم اراك تیم قدرتمندى اســت که فوتبال 
ســرعتى و هجومى را ارائه مى کند و در 6 هفته اخیر باختى 
نداشته و 3 برد و 3 تساوى به دست آورده است. آلومینیومى ها 
در خط میانــى و حمله خود از بازیکنــان باکیفیتى مانند امید 
سینگ، حامد پاکدل، مهدى حســینى و سعید باقرپسند بهره 
برده و خط حمله زهردار و خطرناکى دارند که مى توانند دفاع 

سپاهان را آزار دهند.
نقطه قوت آلومینیوم بهره گیرى از بازیکنان سرعتى و شوت زن 
است. در فاز دفاعى اما آلومینیوم آسیب پذیر بوده و خط دفاعى 
پراشتباهى دارد که مى تواند براى سپاهانى ها دلخواه به نظر 
برسد. از طرف دیگر جدایى خطیبى از آلومینیوم و بالتکلیفى 
نیمکت این تیم، اراکى هــا را از نظر روحى و روانى تا حدودى 
تضعیف کرده و این شــرایط مى تواند به نفع نویدکیا و تیمش 

تمام شود.
آنچه که مشخص است دیدار سپاهان و آلومینیوم را مى توان 
از جذاب ترین بازى هاى هفته هجدهم لیگ برتر قلمداد کرد. 
نقاط ضعف و قدرت مشــترك در هر 2 تیم در کنار بازیکنان 
باکیفیت، نویددهنده یک دیدار تماشــایى و پربرخورد است و 

باید دید اتفاقات فوتبالى به سود کدام تیم رقم مى خورد.

مصاف سپاهان با آلومینیوم، 
امروز در اراك

طوفان را 
مدیر عامل باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن با کتاب به ادامه دهید

تمرین سبزپوشان رفت.
مجتبى فریدونى اواخر هفته پیش در محل تمرینات تیم 
فوتبال ذوب آهن حاضر شد و به بازیکنان و کادرفنى این 
تیم کتاب "برد از رختکن آغاز مى شــود" نوشته "جان 

کوردون" و "مایک اسمیت" هدیه داد. 
این کتاب راهنماى خلق تیمى برنده در کســب و کار، 

ورزش و زندگى است.

محرم نویدکیا از امیر قلعه نویى بابت نفراتى که در دوســال گذشته با بودجه 
خوب و پشتیبانى مثال زدنى مادى معنوى شرکت فوالد مبارکه جذب سپاهان 
شدند تشکر و قدردانى کرد، اقدامى قابل تقدیر از سوى محرم که طبق معمول 

رسم ادب و احترام را به جاى آورد.
حاال جا دارد امیر قلعه نویى هم این لطف و محبت محرم نویدکیا را بدون پاسخ 
نگذارد و از محرم بخاطر ارائه فوتبال زیباى سپاهان در نیم فصلى که گذشت 
تشکر کند. فوتبالى دلچسب و هجومى با همان ستارگانى که  آقاى قلعه نویى 
نتوانســته بود با افکار و ایده هاى خود به خوبى از ظرفیت آنها  استفاده کند. 
انتظار داریم سرمربى گل گهر به عنوان یک پیشکسوت جسارت به خرج دهد 
و بابت این ایده هاى فنى نو و ادبیات جدیدى که همگان محرم را به خاطر آن 
ستایش مى کنند، بهانه جویى در آن جایى ندارد و مى تواند الگویى براى همه 
مربیان باشد، از سرمربى سپاهان سپاسگزار باشد. تکثیر ایده ها و ادبیات محرم 

میتواند فوتبال ایران را زیبا و دوست داشتنى کند.

تو هم تشکر کن بزرگوار!

 پرسپولیس در مصاف با سایپا به ششمین برد متوالى اش در فصل جارى رسید 
اما بد نیست بدانید ســپاهان هم در 6بازى اخیرش به 5 برد رسیده و در فرم 
بسیار خوبى قرار دارد. پرسپولیس در پایان نیم فصل اول رکورد 5 برد متوالى را 
در حالى خلق کرد که هیچ تیمى در این فصل حتى به 3 برد متوالى هم نرسیده 
بود. در شروع نیم فصل دوم پرسپولیس ششمین برد متوالى را کسب کرد و 
سپاهان هم با غلبه بر گل گهر به ســومین برد پى درپى رسید و خودش را در 
قامت یک مدعى جدى مطرح کرد. سپاهان از 6 بازى اخیر به 5 برد و فقط یک 
باخت مقابل شهرخودرو رسیده است. اگر سپاهان در آن بازى عجیب خانگى 
شهرخودرو را شکست مى داد، حاال با یک امتیاز برترى نسبت به پرسپولیس 

در صدر جدول قرار داشت.

رقابت جانانه سپاهان و 
پرسپولیس

پیام نیازمند دروازه بان تیم فوتبال ســپاهان هنوز به پیشنهاد این 
باشگاه براى تمدید قرارداد پاسخ مثبت نداده است.

نیازمند دو فصل پیش با جدایى از پیکان به تیم فوتبال سپاهان آمد 
و در این مدت نمایش قابل قبولى در این تیم داشته است. قرارداد 
نیازمند با سپاهان در پایان این فصل به اتمام مى رسد و مسئوالن 
باشگاه سپاهان خواهان تمدید قرارداد او هستند، ولى این بازیکن 

هنوز به پیشنهادهاى چند باره باشگاه پاسخ مثبتى نداده است.
پیام نیازمند مدتى پیش هم با یک پیشــنهاد اروپایى مواجه شده 
بود که البته به این پیشنهاد پاسخ منفى داد. ظاهراً نیازمند منتظر 
اتمام فصل است تا شاید با یک پیشنهاد جالب توجه از اروپا مواجه 
شود. البته سپاهانى ها حاضرند مبلغ خوبى را به نیازمند براى تمدید 

قرارداد پیشنهاد بدهند.

مذاکرات سپاهان براى یک تمدید مهم

برد از رختکن آغاز مى شود

 داستان تا اینجا شبیه رقابت الك پشت و خرگوش شده است. اول خرگوش 
بازیگوش حسابى جلو مى زند و بعد که مشغول چرت زدن است،  الك پشت با 

حرکت آهسته و پیوسته اش به او مى رسد.
گادوین منشا، مهاجم نیجریه اى گل گهر سیرجان فصل را انفجارى شروع 
کرد و در صدر جدول گلزنان لیگ برتر طورى از بقیه سبقت گرفت که اصال 
بعید به نظر مى رسید کسى غیر از او فاتح کفش طالى لیگ بیستم باشد، اما 
ستاره اقبال منشا خیلى زود نزول کرد. در این فاصله رقباى ایرانى گادوین به 
او نزدیک شدند و سجاد شهباززاده این بازیکن را با قدرت پشت سر گذاشت. 
سپاهان و گل گهر این هفته در شرایطى به مصاف هم رفتند که منشا 10 گله 
بود و شهباززاده 12 گله. شادى گل قبلى منشا براى او دردسر بزرگى درست 
کرد و موجب محرومیت این بازیکن برابر پرسپولیس شد. بنابراین او انگیزه 
باالیى داشت که با درخشش در بازى مهم برابر سپاهان اشتباهش را جبران 

کند؛ اتفاقى که نهایتا رخ نداد.
موتور گلزنى مهاجم گل گهر در این بازى خاموش ماند تا او نظاره گر پیروزى 
طالیى پوشان اصفهانى با تک گل سجاد شــهباززاده باشد. به این ترتیب 
سجاد 13 گله شــده و جایگاهش را در صدر جدول گلزنان تثبیت کرد. این 
بهترین فصل فوتبالى یک مهاجم 31 ساله است که مدت ها پیش هنگام ترك 
استقالل به نظر مى رسید دورانش تمام شده باشد، اما امسال زیر نظر محرم 

نویدکیا احیا شده است.

جواهرى در قصر طالیى

هافبک جوان سپاهان در مورد شرایط این فصل تیمش 
صحبت کرد.

یاسین ســلمانى در مورد بازى در پست هافبک دفاعى 
در ترکیب سپاهان گفت: هافبک دفاعى پست اصلى و 
تخصصى من است. هرچند قبال هافبک هجومى بازى 
مى کردم ولى پست تخصصى من این است. در سیستم 
مورد نظر آقاى نویدکیا هافبک دفاعى وظایفش با آنچه 
معمول است فرق مى کند چون ایشان تفکرات هجومى 
دارند و باید در کنار قطع توپ، در حمالت هم مشارکت 
کنیم. در کل این را هم بگویم که هرجا سرمربى احساس 

نیاز کند بازى خواهم کرد و مهم موفقیت تیم است. 
وى در مورد اینکه یکى از جوانترین بازیکنان حال حاضر 
لیگ است که در سپاهان فرصت بازى در ترکیب اصلى 
را دارد هم گفت: بله این افتخار بزرگى براى من است که 
در سن هجده نوزده سالگى میان بزرگان سپاهان بازى 
مى کنم و حضور در کنار امثال سروش رفیعى و خلعتبرى 
افتخار بزرگى براى من است. سپاهان همیشه آکادمى 
بزرگ و فعالى داشــته و من از 12 سالگى اینجا هستم و 
دوست دارم مثل خیلى از بزرگان مثل نویدکیا و حاج صفى 
از آکادمى سپاهان به یکى از بزرگترین بازیکنان ایران 

تبدیل شوم.
هافبک ســپاهان در مورد هدف این فصل تیمش هم 
خاطرنشــان کرد: هدف مــا فقط قهرمانى اســت و به 
چیزى جز این فکر نمى کنیم. البته کار ســختى داریم 
و پرسپولیس جدى ترین رقیب ماســت و در کنارش از 

تراکتور و فوالد و استقالل هم نباید غافل شویم.

بازى در سپاهان
 باعث افتخار است

مهرزاد خلیلیان به تمجید از زالتکو کرانچار پرداخت و او را یک مربى اصیل دانست که توانست رفتار سپاهانى ها را اصالح کند.
مدیرعامل اسبق سپاهان که ســابقه همکارى با کرانچار را دارد، درباره این مربى فقید طالیى پوشان اظهار داشت: 
یکى از بهترین دوران باشگاهى کشور در ســطح حرفه اى در زمان ایشــان بوده. به هر حال سپاهان مدیون 
ایشان است، چه از لحاظ سطح قهرمانى و چه از لحاظ شخصیت قهرمانى. به نظرم او با باور، ایمان و منش 
حرفه اى، مجموعه سپاهان را ارتقا داد و مکتب سپاهان را تقویت کرد. او با ادبش زبانزد شد، جورى که 
در این چند روز رسانه هاى کروات خیلى به او پرداختند و شخصیتى مثل آقاى برانکو هم خیلى براى 

او احترام قائل بود.
او با اشاره به دستاوردهاى کرانچار در ســپاهان گفت: کارى که ایشان مخصوصا انجام داد، 
حفظ داشته هاى سپاهان بود و کمتر مربى خارجى اى مى توانست این را انجام دهد و به قلب 
مردم نفوذ کند. او عالقه زیادى به زاینده رود داشت و خیلى آدم جوانمرد بود. او بسیار صادق 
بود و کامال به اصول مربیگرى هم مسلط بود. کرانچار با کادرفنى اش رفتار خوبى داشت 

و مى گذاشت کار کنند و قصد سرکوب نداشت.
خلیلیان در پایان عنوان کرد: همه بچه هاى تیم را مثل بچه هاى خودش مى دانست. 
آدم اســتخوان دار، اصیل و فهمیده اى بود. او با رفتارش مــا را اصالح کرد و همه 

سپاهانى ها مدیون او هستند به خاطر تالش هایى که انجام داد.

ایران به منظور میزبانى دیدارهاى باقیمانده انتخابى جام 
جهانى 2022 قطر، درخواست خود را به AFC ارسال 
کرد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال،تیم ملى فوتبال 
ایران در گروه C انتخابى جام جهانى 2022 در منطقه 
آســیا با تیم هاى عراق، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج 
هم گروه است. بر همین اساس فدراسیون فوتبال ایران 
با ارسال نامه اى به کنفدراسیون فوتبال آسیا، درخواست 

میزبانى در گروه C را ارسال کرد.
با توجه به اینکه تا هفته آتى فرصت ارســال فرم هاى 
درخواســت میزبانى دیدارهــاى باقیمانــده انتخابى 
جام جهانــى 2022 قطر در گــروه C و دیگر گروه ها 
وجود دارد، فدراســیون فوتبال ایران روز 13 اســفند 
مــاه آمادگى خــود در گــروه C در باالترین ســطح 
پروتکل هاى بهداشــتى،امکانات سخت افزارى و نرم 

افزارى اعالم کرد.

 در مراسمى، از کیت جدید باشگاه سپاهان و سردیس شهید غازى رونمایى 
شد.

 ظهر پنجشنبه هفته گذشــته مراسم رونمایى از ســردیس سردار شهید 
جاویداالثر حسن غازى، کاپیتان اسبق تیم فوتبال سپاهان با حضور جمعى 
از پیشکسوتان و بازیکنان این باشگاه، در مجموعه ورزشى فردوس اصفهان 

برگزار شد.
محمدرضا ساکت مدیرعامل سپاهان در حاشــیه این مراسم گفت: تاریخ 
هویت هر کشورى است و این تاریخ اســت که هویت یک ملت را ترسیم 
مى کند، در تاریخ هر ملت قهرمانان ملى، شناسنامه افتخار آن کشور هستند.

 فوتبالیست هاى دهه پنجاه سپاهان به ما مى گفتند که اردوى آمده سازى 
تیم  سپاهان پیش از برگزارى مسابقات در منزل شهید غازى بوده است، پدر 
و مادر این شهید بزرگوار در راستاى آمادگى جسمانى ما تالش مى کردند. 

منزل این شهید بزرگوار کمپ آماده سازى این تیم 
بود، شهید غازى عالوه بر اینکه قهرمان 

ورزشــى بود همیشــه به عنوان یک 
قهرمان ملى باقى خواهند ماند.

همچنین  پس از اتمام این مراســم 
از کیت جدید باشگاه سپاهان جهت 
شــرکت در مســابقات لیــگ برتر 
فوتبال رونمایى شد. در این مراسم از 
لبــاس هــاى شــماره یــک و دو

 اصفهانى هــا رونمایى 
شــد. همچنین به 
مناسبت روز ملـى 
درخت کارى، کادر 
مدیریتى، کادرفنى 
و بازیکنــان تیــم 
سپاهان در محوطه 

باغ فردوس چند 
رأس نهــــال 

کاشتند.

 AFC نامه ایران به

ما میزبانى مى خواهیم

پسران طالیى با کیت جدید

مهرزاد خلیلیان به تمجید از زالتکو کرانچا
مدیرعامل اسبق سپاهان که ســا
یکى از بهترین دوران باشگاه
ایشان است، چه از لحاظ
حرفه اى، مجموعه س
در این چند روز رسان
او احترام قائلب
او با اشاره به
حفظ داشت
مردم نفو
بود و کا
و مى گ
خلیل
آدم
س

م ن ز پ ر و زر ه ن زل
د، شهید غازى عالوه بر اینکه قهرمان 

زشــى بود همیشــه به عنوان یک 
رمان ملى باقى خواهند ماند.

مچنین  پس از اتمام این مراســم 
 کیت جدید باشگاه سپاهان جهت 
ــرکتدر مســابقات لیــگ برتر

تبال رونمایى شد. در این مراسم از 
ــاس هــاى شــماره یــک و دو

صفهانى هــا رونمایى 
هــد. همچنین به 
اسبت روز ملـى 
خت کارى، کادر 
یریتى، کادرفنى 
ازیکنــان تیــم 
پاهان در محوطه 

غ فردوس چند 
س نهــــال 

شتند.

ما مدیون کرانچار هستیم

با موافقت اعضاى حاضر در جلسه بررسى مشکالت شهرخودرو امتیاز این تیم به استان واگذار شد.
باشگاه شهرخودرو که مشکالت مالى بسیار زیادى را تجربه مى کند، سرانجام تکلیفش مشخص شد و به اداره کل ورزش و جوانان 
استان رسید. در جلسه اى که مسئوالن ورزش  و جوانان خراسان رضوى حضور داشتند، نماینده تام االختیار فرهاد حمیداوى نیز 

حاضر بود و موافقت خود را با این واگذارى اعالم کرد.
فرهاد حمیداوى در اواسط لیگ هجدهم مسئولیت شهرخودرو را برعهده گرفت و به عنوان مالک در این تیم فعالیت کرد. او حتى نام 

باشگاه را از پدیده به شهر خودرو تغییر داد و در این دو سال همیشه فردى پرسروصدا در فوتبال ایران بود.
حاال با واگذارى شهرخودرو باید دید که سرنوشت این تیم چه خواهد شد و چه مدلى براى اداره آن برگزیده مى شود.

فرزاد فتاحى مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوى از واگذارى شهرخودرو خبر داد

شهر خودرو هم پر

استقالل به نظر مى رسید دورانش تمام شده باشد، اما امسال زیر نظر محرم 
شده است. نویدکیا احیا

ج
ک

ج

پ

■ «سپاهان در مسابقه امروز با آلومینیوم، سروش رفیعى را به خاطر خطا روى مرتضى تبریزى در مسابقه با گل گهر در اختیار ندارد» ■



0606آگهىآگهى 3992 سال هفدهمشنبه  16 اسفند  ماه   1399

فقدان سند مالکیت 
شــماره: 139985602030015859      آقاى محمد جواد معین نجف آبادى فرزند احمد 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى  شماره 1377 باقیمانده واقع در 
قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهــان که درصفحه 237 دفتر 130 امالك ذیل 
ثبت 20188 بمیزان ششدانگ بنام رمضان امینى نجف آبادى فرزند حسینعلى ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و بموجب سند رسمى شــماره 55571 مورخه 1355/9/24 دفترخانه 23 
نجف آباد ششدانگ به عبدالحســین امینى نجف آبادى فرزند رمضان انتقال قطعى شده 
اتست ، سپس بموجب سند انتقال شماره 26455-1355/2/9 دفتر 37 نجف آباد تمامت 
2/5 دانگ مشاع به زهرا الحبیبى فرزند غالمحســین صداق شده است ، سپس بموجب 
سند انتقال شماره 99524 – 1375/12/19 دفترخانه 88 نجف آباد تمامت 3/5 دانگ بقیه 
به متقاضى فوق انتقال قطعى شده است  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند 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 نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/12/16، 1098714م الف مهدى 
صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/12/142 

فقدان سند مالکیت 
شماره: 139985602030017991      آقاى حســین زمانیان نجف آبادى  فرزند حسنعلى 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت  یک دانگ مشاع از ششدانگ  پالك ثبتى شماره 782/2 واقع در قطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که  ســند مالکیت آن در دفتر الکترونیک امالك شماره 
139720302030017193 ثبت و سند چاپى شماره 015941 سرى ج 97 بنام نامبرده صادر 
و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجائى 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 
1399/12/16، 1103819/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد 

از طرف  آفرین میر عباسى/12/143
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند 
رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز 
گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است 
در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.
1 – راى شماره      139960302026021040   مورخ  1399/10/04    خانم فرزانه خداداد 
به شناسنامه شماره 2015 کدملی 1289002878 صادره اصفهان فرزند هوشنگ نسبت 

به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134,43 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
2 – راى شماره      139960302026022329   مورخ  1399/10/22   خانم امینه تحویلیان 
به شناسنامه شماره 721 کدملی 1287122280 صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181,65 مترمربع پالك شماره 692 فرعى 
از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
3 – راى شماره      139960302026022330   مورخ  1399/10/22   خانم انسیه ایمانی 
پیربستی به شناسنامه شماره 152 کدملی 2739182473 صادره آستانه اشرفیه فرزند احمد 
علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181,65 مترمربع پالك 
شــماره 692 فرعى از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
4 – راى شماره      139960302026020697   مورخ  1399/09/27   آقاي جعفر رحمانی 
نیا به شناسنامه شماره 55 کدملی 4723643923 صادره حوزه کنسولى نجف فرزند علی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 220,74 مترمربع پالك شماره 18 فرعى 
از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
5 – راى شماره      139960302026021861   مورخ  1399/10/14   خانم ریحانه نخعی به 
شناسنامه شماره 15183 کدملی 1292680091 صادره اصفهان فرزند محمد حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 81 مترمربع پالك شماره 13560 اصلی واقع در اصفهان 

بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
6 – راى شماره      139660302026016584   مورخ  1396/09/22    آقاي مهدي ابوطالبی 
جوزدانی به شناسنامه شماره 51929 کدملی 1280943841 صادره اصفهان فرزند اصغر 
نسبت به سه دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه مفتول سازى به مساحت 4255 
مترمربع پالك شماره 2244 فرعی از 475 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى 

على انصارى نژاد
7 – راى شماره      139660302026016585   مورخ  1396/09/22    آقاي رسول ابوطالبی 
جوزدانی به شناسنامه شماره 17635 کدملی 1140175890 صادره اصفهان فرزند اصغر 
نسبت به دو دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه مفتول سازى به مساحت 4255 
مترمربع پالك شماره 2244 فرعی از 475 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى 

على انصارى نژاد
8 – راى شماره   139960302026020850   مورخ  1399/09/30   آقاي مصطفی زارعی 
خوابجانى به شناسنامه شماره 56484 کدملی 1280988967 صادره اصفهان فرزند ولی 
اله  بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,64 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت مرتضى صدرى
9 – راى شماره   139960302026020686   مورخ  1399/09/26   آقاي محمد عسکري 
به شناسنامه شــماره 1541 کدملی 1285530901 صادره اصفهان فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128,59 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از 

مالکیت محمد صدرى
10 – راى شــماره   139960302026020141   مورخ  1399/08/28   آقاي سعید نوري 
به شناسنامه شماره 16866 کدملی 1292321482 صادره اصفهان فرزند صفرعلی نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176,25 مترمربع از پالك 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه از مالکیت محمد شیروانى
11 – راى شماره   139960302026020140   مورخ  1399/08/28   خانم بتول کریمی به 

شناسنامه شماره 7 کدملی 5499359067 صادره تیران فرزند سید احمد نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176,25 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت محمد شیروانى
12 - راى شــماره   139960302026021043   مــورخ  1399/10/04   آقاي مصطفی 
شریفی خرزوقی به شناسنامه شماره 57897 کدملی 1281675687 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 65,60 مترمربع پالك شماره 15082 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
13 - راى شــماره   139960302026020124   مــورخ   1399/08/28   آقاي مصطفی 
یزدیان خوابجانی به شناسنامه شماره 986 کدملی 1285541510 صادره اصفهان فرزند 
نوروز علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 107,41 مترمربع پالك شماره 
15151 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
14 - راى شماره   139960302026020726   مورخ   1399/09/28   خانم مهري تحویلیان 
به شناسنامه شماره 65028 کدملی 1281750311 صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133,92 مترمربع پالك شماره 406 فرعی 
از99 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه از مالکیت حسین خدادادى
15 - راى شماره   139960302026020725   مورخ   1399/09/28   آقاي داریوش نبی 
زاده به شناسنامه شــماره 1017 کدملی 1286579708 صادره اصفهان فرزند عبدالرزاق 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133,92 مترمربع پالك شماره 
406 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت حسین خدادادى
16 - راى شــماره   139860302026021937   مورخ   1398/12/08   خانم آذرمیدخت 
سراملکی به شناسنامه شماره 11813 کدملی 1815791861 صادره آبادان فرزند میر علی 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110,50 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
17 - راى شماره   139960302026020705   مورخ   1399/09/27   خانم نجیمه فالحتی 
به شناسنامه شماره 75229 کدملی 1281845310 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144,36 مترمربع پالك شماره 593 و 113 
فرعى از 15187 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسین تاجى
18 - راى شماره   139960302026020706   مورخ   1399/09/27   آقاي مهدي اقادادي 
به شناسنامه شماره 1672 کدملی 1286869870 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144,36 مترمربع پالك شماره 593 و 113 
فرعى از 15187 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسین تاجى
19 - راى شماره   139960302026021039   مورخ   1399/10/04   آقاي حسین آتش 
به شناسنامه شماره 14 کدملی 5110427097 صادره شاهین شهر فرزند رحیم نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه دو طبقه و مغازه متصله به مساحت 386,28 مترمربع پالك شماره 14 
فرعى از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
20 - راى شماره   139960302026020249   مورخ   1399/09/10   آقاي سلمان عابدي 
فشارکی به شناسنامه شماره 14 کدملی 5659536212 صادره کوهپایه فرزند رضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 457,75 مترمربع از پالك 309 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه از مالکیت مجید مودت
21 - راى شماره   139960302026020248   مورخ   1399/09/10   آقاي موسی عابدي 

فشارکی به شناسنامه شماره 78571 کدملی 1281881181 صادره اصفهان فرزند سلمان 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  ســاختمان  به مساحت 457,75 مترمربع از 
پالك 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت مجید مودت
22 - راى شماره   139960302026020599   مورخ   1399/09/22   خانم اعظم اسدي 
اسد آباد به شناسنامه شماره 1238 کدملی 0452271282 صادره شمیران فرزند رضا بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 102,80 مترمربع از پالك شماره 85 فرعی از14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد وامالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
23 - راى شماره   139960302026020120   مورخ   1399/08/28   آقاي حمزه کاظمی 
اسفه به شناسنامه شماره 37 کدملی 1199565393 صادره شهرضا فرزند نجات نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 27,73 مترمربع پالك شماره 15117 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه ازمالکیت مالک رسمى خانم کوکب زارعى خوابجانى
24 - راى شماره   139960302026020193   مورخ   1399/09/04   خانم الهه حاجیان 
حسین آبادي به شناسنامه شماره 2241 کدملی 1287303404 صادره اصفهان فرزند علی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 153,38 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 
15183 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى عبدالحسین مهاجرانى
25 - راى شماره   139960302026018927   مورخ   1399/08/04   آقاي حسن ابراهیمی 
به شناســنامه شــماره 21 کدملی 1290363781 صادره اصفهان فرزند قدمعلی بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 99 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي و استشهادیه 

مع الواسطه از مالکیت خانم ایران سى منى
26 - راى شماره   139960302026019535   مورخ   1399/08/15   آقاي محمد ترابی 
به شناسنامه شــماره 124 کدملی 1291077456 صادره اصفهان فرزند عبداله نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 30,95 مترمربع پالك شماره 152 فرعى از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
27 - راى شــماره   139960302026019270   مــورخ   1399/08/11   آقاي رمضان 
اکبري علون آبادي به شناسنامه شــماره 4 کدملی 5659461883 صادره کوهپایه فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 157,10مترمربع 
پالك شماره 110 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت وراث رحیم امین الرعایا 

و استشهادیه محلى 
28 - راى شماره   139960302026019269   مورخ   1399/08/11   خانم ربابه ملکوتی 
خواه به شناسنامه شــماره 7 کدملی 5659503667 صادره کوهپایه فرزند عباس نسبت

 به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157,10مترمربع پالك شماره 110 
فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواســطه از مالکیت وراث رحیم امین الرعایا و استشهادیه 

محلى 
29 - راى شــماره   139960302026016257   مــورخ   1399/06/23   آقاى على اکبر 
کنعانى هرندى به شناسنامه شــماره 2255 کد ملى 1286927560 صادره اصفهان فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 41,65 متر مربع از پالك شماره 309 
اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى حسن زارع نریمانى
بدیهى است در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/16 ، 
26059522   شماره ثبت در دبیرخانه م الف: 1096796 محمد على فالح- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/11/169 

آگهى تغییرات 
شرکت سبز پژوهان اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 34981 و شناسه ملى 14003793538 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/30 آقاى محمد حاجى احمدى کدملى 1287272231 به سمت رئیس هیات مدیره ، خانم الهه اسپاسى کدملى 1286873851 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، خانم زهرا حاجى احمدى کدملى 1293255191 به سمت عضو هیات مدیره ، آقاى خسرو حاجى احمدى 
کدملى 1282639870 به سمت مدیر عامل ( خارج از اعضاء هیات مدیره ) تا تاریخ 1400/02/05 انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره نیز خواهد بود اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1103671)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص زیست پزشکى سینا اقلیم درتاریخ 1399/12/04 به شماره ثبت 67106 به شناسه ملى 14009838095 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :راه اندازى ، ارائه خدمات و بومى سازى خدمات نسل نوین توالى یابى و در 
صورت نیاز خرید خدمات مزبور از داخل یا خارج از کشور ، تجزیه و تحلیل نتایج نسل نوین توالى یابى و فن آورى هاى پیشرفته و ارائه خدمات کوتاه مدت آموزشى 
در زمینه توسعه کاربرد فن آورى ها - تاسیس و راه اندازى مگالب ژنتیک پزشکى و شبکه آزمایشگاهى مربوطه - تاسیس و راه اندازى مرکز بارورى و نابارورى و 
شبکه آزمایشگاهى مربوطه - تاسیس و راه اندازى و ارائه خدمات آموزشى کوتاه مدت در زمینه بیوبانک و پایگاههاى داده اى مورد نیاز نظام سالمت - انتشار نشریه 
علمى – تخصصى مرتبط با موضوع فعالیت شرکت - ارائه خدمات مشاوره ، طراحى و ساخت آزمایشگاهها و اتاق هاى تمیز - تولید و فرآورى فرآورده هاى طبیعى 
و بیولوژیک و انجام واردات و صادرات مواد مصرفى و محصوالت - تجارى ســازى تحقیق و ابتکار و اختراع در حوزه مرتبط با تشخیص ژنتیکى - اخذ مجوزهاى 
الزم از مبادى ذیربط کشور جهت واردات و صادرات کیت ها ، مواد و تجهیزات الزم جهت بکارگیرى فن آورى هاى ژنتیک و پزشکى ژنومى در راستاى پیشگیرى 
، پیش آگهى ، تشخیص و درمان بیمارى ها و نیز اخذ مجوزهاى الزم از سازمان غذا و دارو جهت تولید و بکارگیرى محصوالت داخلى و خارجى جهت ژن درمانى ، 
سلول درمانى و پزشکى بازساختى - ایفاى نقش لجستیک براى ارسال نمونه ها به نقاط مختلف کشور و دنیا در راستاى انجام خدمات شرکت - برگزارى جلسات 
آموزشى کوتاه مدت از طریق برگزارى کارگاه ها ، سمپوزیوم ها ، همایش ها و کنگره ها ى مختلف ملى و بین المللى در زمینه موضوع فعالیت هاى شرکت - انعقاد 
قرارداد همکارى با شرکت هاى مختلف در راستاى موضوع فعالیت شرکت ، بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى جهت معرفى بیماران از داخل و خارج از کشور و 
انجام توریست درمانى مرتبط با حیطه هاى موضوع فعالیت شرکت - انعقاد تفاهم نامه همکارى به عنوان آزمایشگاه هاى مرجع ( دریافت نمونه ، انجام آزمایش 
هاى تخصصى و فوق تخصصى و ارائه گزارش ) با سایر آزمایشگاههاى کشور و ایفاى نقش بعنوان مگالب ( آزمایشــگاه بزرگ و جامع ) ، طراحى و راه اندازى 
 (External Quality Assurance) ( ارزیابى کیفى خارجى ) EQA کمک به راه اندازى برنامه - DNA بیوبانک ها مرتبط با نمونه هاى بیولوژیک مانند خون ، سلول و
آزمایشگاههاى ژنتیک کشور در ارتباط با اهداف و موضوع فعالیت شــرکت و بر اساس تقاضا - ساخت کیت ها و محصوالت آزمایشگاهى ، تشخیص پزشکى و 
درمانى -راه اندازى شعبات در قالب شبکه مراکز تشخیصى – درمانى در سایر شهرهاى کشــور و دنیا - تولید ، واردات و صادرات مواد، تجهیزات و مواد مصرفى 
مرتبط با موضوع فعالیت هاى شرکت - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و غیر دولتى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مسجد مصلى ، خیابان جهانگیر خان 
قشقایى ، خیابان شیخ مفید ، پالك- 1 ، طبقه همکف کدپستى 8164775791 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 231-260 مورخ 1399/09/09 
نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى محمدامین طباطبائى فر به شماره ملى 2297677251 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مرتضى هاشم زاده چالشترى به شماره ملى 4621974297 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عبدالرضا یوسفیان جزى به شماره ملى 5110428611 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء نائب رئیس متفقاً و با مهر 
شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء نائب رئیس متفقاً و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مسعود مصلحى به شماره ملى 1280369523 به سمت بازرس على البدل به مدت 
1 سال آقاى سیامک شمسیان دهکردى به شماره ملى 4621575082 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1103531)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص آسمان طب ماهان درتاریخ 1399/10/01 به شماره ثبت 4917 به شناسه ملى 14009666417 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید، توزیع، فروش، صادرات، واردات تجهیزات پزشکى درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، 
بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، محله ویالشهر ، بلوار آزادگان ، خیابان بوستان [46] ، پالك 29 ، ساختمان هانىB ، 5 ، طبقه چهارم ، واحد 7 کدپستى 
8581715836 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 31,500,000 ریال نقدى منقسم به 105 سهم 300000 ریالى تعداد 105 سهم آن 
با نام عادى مبلغ 11500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 789 مورخ 1399/09/12 نزد بانک ملى شعبه نجف آباد با کد 3211 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشــد اعضا هیئت مدیره آقاى میثم رستگارى به شماره ملى 1090373041 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سحر شکراللهى یانچشمه به شماره ملى 1091355274 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهراب شکرالهى به شماره ملى 1757416862 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبرمى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سیداکبر عظیمى به شماره ملى 1091319758 به سمت بازرس على البدل 
به مدت 1 سال خانم مائده اخضرى به شماره ملى 1292385693 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1103549)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص دایان طب حیان درتاریخ 1399/11/25 به شماره ثبت 67021 به شناسه ملى 14009806807 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شــرح 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 و صادرات و واردات 
انواع تجهیزات پزشکى اعم از ارتوپدى ، اسپاین و مصرفى بیمارستانى 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 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 سیچان ، کوچه شهید مهدى کشاورز[29] ، کوچه 
عصر انقالب ، پالك- 41 ، پالك قدیمى27 ، طبقه همکف کدپستى 8173867471 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1303991716 مورخ 1399/11/12 نزد بانک پاسارگاد شعبه 
توحیداصفهان با کد 1303 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم اختر کالنى به شماره ملى 1285620331 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم گلنوش کشاورز به شماره ملى 1292770694 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم مهنوش کشاورز به شماره ملى 1292860154 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 باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى محمدجواد طالبى به شماره ملى 1292534745 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم زهرا خلیقى سیچانى به شماره ملى 1292608994 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 

باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1103654)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص ره آورد معتمد پارسیان درتاریخ 1399/12/10 به شماره ثبت 67153 به شناسه ملى 14009851478 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 وفروش 
تجهیزات پزشکى ، آزمایشگاهى و دندانپزشکى 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 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 : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله انقالب ، 
خیابان مطهرى ، خیابان آیت اله شمس آبادى ، پالك- 33 ، ساختمان هزاره ، طبقه چهارم ، واحد 41 کدپستى 8133613448 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
07991350 مورخ 1399/11/14 نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آبادى اصفهان با کد 1307 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره خانم نیوشا قوامى به شماره ملى 1273127129 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نوشین برخى به شماره ملى 1282398598 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى احمدرضا قوامى به شماره ملى 1819780848 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى امین اله برخى به 
شماره ملى 1281711489 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم ناهید قوامى به شماره ملى 1816730432 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 (1103667)

آگهى تغییرات 
شرکت تولیدى سعید پالستیک سهامى خاص به شماره ثبت 3253 و شناسه ملى 10260237742 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/02/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سعید جدیدى شماره ملى 1284100707 و سعیده بهرامى شماره ملى 1287741754 ورضا جدیدى شماره ملى 1291684115 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال و ناهید 
محدثى شماره ملى 0054296064و حمید محدثى شماره ملى 1291107381به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان 

جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1104208)
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خطر حاصل از برق گرفتگى بستگى به نوع ولتاژ برق 
و میزان آن، چگونگى انتقال آن به بدن و سالمت کلى 
فرد و همچنین سرعت باالى درمان دارد. برق گرفتگى 
مى تواند عاملى براى سوختگى باشد. گاهى اوقات هم 

هیچ عالمت خاصى را در بدن به جاى نمى گذارد.
در هر دو مورد برق گرفتگى مــى تواند عاملى براى 
آســیب به اعضاى درونــى بدن، مشــکالت قلبى 
و دیگــر جراحات شــود. گاهــى اوقــات در بعضى 

از شــرایط حتى برق گرفتگى هــاى کوچک هم 
مى توانــد منجر به مرگ شــود. پــس فردى 

که به دلیل برق گرفتگى آسیب دیده است، در 
هر شرایطى باید به پزشک مراجعه کند.

اگر فرد برق گرفته، هنوز هم با جریان برق 
ارتباط دارد، هرگز بدن او را لمس نکنید. اگر 
منبع برق گرفتگى از طریق سیم با ولتاژ باال 
بوده است، حتمًا با اورژانس تماس بگیرید. 
هرگز به سیم با ولتاژ باال تا زمان قطع منبع 
برق نزدیک نشــوید. حداقل 6 متر از این 
سیم و محل مورد نظر فاصله داشته باشید 

زیرا ممکن است که این سیم ها پرش داشته و 
جرقه بزنند. شخص دچار برق گرفتگى را تکان 

ندهید، مگر این که واقعًا نیاز اورژانسى به کمک 
داشته باشد.

اقدامات زیر را قبل از رسیدن اورژانس انجام دهید:
حتماً منبع برق را قطع کنید

اگر دوشاخه دستگاه آسیب ندیده است، دستگاه را از 
برق بکشید و یا از طریق جعبه مینیاتورى، جعبه فیوز یا 
سوییچ خارجى آن را خاموش کنید. اگر انجام این کار 
برایتان امکان پذیر نیست، دورتر از منبع برق بایستید و 
از اجسامى که برق را انتقال نمى دهند، مثل پالستیک 

یا چوب خشک اســتفاده کنید و فرد را از جریان برق 
جدا کنید.

اگر ولتاژ باال بود، شرکت 
برق محلى باید 

را  آن 

خامــوش 
هنــگام  کنــد. 

احساس ســوزش و مورمور 
در پاها و بدن خود را نجــات دهید و تالش نکنید 

شخص دیگرى را از جریان برق جدا کنید. یک پا را به 
یک مکان امن تکیه دهید و منتظر شوید 
جریان قطع شــود. اگر 
سیم برق روى 
ماشینتان 

افتاد، داخل 
اتومبیل بمانید تا 
انفجار یا آتش ســوزى شما 

را تهدید نکند.

CPR انجام دهید
اگر فرد هیچ عالئم حیاتى مثل تنفس، سرفه یا حرکت 
را نداشــت، عمل احیا را انجام دهید. براى کودکان، 
 CPR مخصوص کودکان و براى بزرگساالن CPR

مخصوص بزرگساالن را انجام دهید.
مانع از لرز فرد شوید

اجازه ندهید فرد آسیب دیده احساس سرما و لرز کند 
چرا که وضعیت جسمى او را ضعیف تر مى سازد.

سایر آسیب ها را بررسى کنید
اگر فرد دچار سوختگى شــده بود، ناحیه سوخته 
شده را با باند و گاز استریل کنید و از یک پارچه 
تمیز براى انجام این کار کمک بگیرید. مراقب 
باشید که روى ناحیه سوخته شده، پتو یا حوله 
قرار ندهید زیرا به پوست فرد مى چسبد. اگر 
فرد خونریزى داشته باشد، روى زخم را فشار 
دهید و اگر جراحت روى دست و پا باشد عضو 

را باال نگه دارید.
تا زمانى که مطمئن نشــده اید که منبع برق 
قطع شده است، به فرد آسیب دیده دست نزنید. 
مراقب مکان هاى خیس مثل حمام باشــید، 
زیــرا آب جریان برق را عبور مــى دهد. تا جایى 
که مى توانید محل ســوختگى را خنک نگه دارید 
اما حتما باید مطمئن باشید که جریان برق قطع شده 
است. هرگز به سوختگى، پماد یا روغن نزنید. اگر فرد از 
ارتفاع به زمین افتاده است، او را تکان ندهید زیرا احتمال 
آسیب دیدگى نخاعى وجود دارد. در صورتى که احساس 
کردید ثابت ماندن او باعث آســیب دیدگى بیشتر مى 
شود، جابجایش کنید. مثًال ممکن است روى یک جسم 
خطرناك افتاده باشد که در چنین حالتى بهتر است او را 

به یک نقطه امن برسانید.

نوشــابه هاى گاز دار و ماء الشعیر دو نوشــیدنى بسیار 
پرطرفدار هستند، اما ماء الشعیر بدون شکر یا کم شیرین 
داراى خواص درمانى است درصورتى که نوشابه گاز دار 
تنها به بدن آسیب مى رساند و مزیت درمانى خاصى جز در 

درمان اسهال و استفراغ ندارد.
ماء الشــعیر از عصاره مالت بدســت مى آیــد وداراى 
خواص درمانى فراوانى از جمله افزایش ترشح هورمون 
پروالکتین در بدن مادر شیرده و افزایش قدرت شیردهى، 
رفع استرس و اضطراب در افراد، ادرار آور و برطرف کننده 
عفونت هاى مجارى ادرارى و کمک به دفع سنگ کلیه 
و مثانه، برطرف کردن خستگى عضالت و افزایش توان 
بدنى پس از فعالیت هاى شدید ورزشى، کمک به افزایش 
کیفیت خواب، جلوگیرى از بــروز آکنه صورت، تقویت

 

مو هاى سر و نیز جلوگیرى از ابتال به بیمارى هاى قلبى 
عروقى است.

معموًال مربیان ورزشــى توصیه مى کنند ورزشــکاران 
پس از اتمام تمرینات ورزشــى براى رفع بى آبى بدن از 
ماء الشعیر به عنوان یک نوشیدنى ورزشى بهره بگیرند. 
نوشیدن ماء الشعیر مى تواند به تقویت سلول هاى بنیادى 
دیواره رگ هاى خونى پرداخته مانع از گرفتگى و تنگى 

آن ها شود.
اما درعین حال کارشناســان به مادران بــاردار توصیه 
مى کنند براى نوشیدن این نوشیدنى دراین زمان حتمًا با 
پزشک متخصص مشاوره انجام دهند، زیرا تمامى مواد 
غذایى و نوشیدنى هایى که مادر باردار مصرف مى کند از 

طریق جفت به جنین مى رسد و برروى او اثر مى گذارد.
نوشــابه گازدار فاقد ارزش تغذیه اى و تنها داراى مقادیر 
باالى شکر و گاز اسید فسفریک و مواد افزودنى است که 
دردراز مدت سبب آسیب شدید به بدن از جمله چاقى، 

مصرف نوشــابه، پرخاشگرى دیابــت، اعتیاد به 
در کودکان، خرابى دندان ها 
و نیز پوکى اســتخوان ها 

مى شود.
کارشناســان بــه افراد 
توصیــه مى کننــد از 
آب سالم و بهداشــتى به همراه 
عرقیجات گیاهى به عنوان بهترین 
و سالم ترین نوشیدنى استفاده کنند و 
از جمله نوشیدنى هاى مفید دیگر چاى 
سبز و چاى سیاه، قهوه بدون شکر، لبنیاتى، 

چون دوغ و آبمیوه هاى طبیعى است.
مصرف ماء الشعیر شــیرین نیز مى تواند سبب 
چاقى و افزایش قند خون شود به همین دلیل نوع 

بدون قند و مواد افزودنى آن توصیه مى شود.

به گفته دانشمندان پس از شیوع ویروس کرونا و دورکارى بسیارى 
از افراد، دیدن کابوس هاى کارى هنگام خواب افزایش یافته است.

بسیارى از شرکت هاى جهان پس از شیوع ویروس کرونا کارمندان 
خود را دور کار کردند و به دنبال این موضوع اتاق هاى نشــیمن و 
خواب افراد به فضاهاى ادارى موقت تبدیل شدند که باعث ایجاد 
برخى تنش ها و اضطراب ها در کارکنان و در نتیجه دیدن کابوس 

در طول شب مى شود.
این کابوس ها غالبا با موضوعاتى مانند ناتوانى در کار و گزارش هاى 
نامطلوب از کار، تعدیل نیرو و... مرتبط هســتند. در این گزارش 

برخى راهکارها براى رهایى از این کابوس ها معرفى شده است:
دیدن کابوس  مربوط به کار در شب ممکن است به این دلیل باشد 
که کارمند در طول روز به اندازه کافى استراحت نمى کند، بنابراین 
یک فرد باید مقــدارى از زمان خود ر ا به اســتراحت، زمانى را به 
دیدارهاى خانوادگى، ورزش و امثال آن اختصاص دهد و پیش از 

خواب به چیزهایى فکر کند که با کار او ارتباط ندارد.
کارمندى که در خانه کار مى کند بهتر است که یک جدول زمانى 
قابل اجرا و هفتگى را براى تاریخ شــروع و پایان کار تعیین کند. 
توصیه مى شود کارمندانى که در خانه مشــغول کار هستند و از 
کابوس رنج مى برند، کمى استراحت کنند یا بعد از کار به برخى از 
سرگرمى ها و بازى هاى تفریحى بپردازند که به آن ها کمک مى کند 
تا احساس راحتى کنند، آرام شوند و دوباره فعالیت خود را بازیابند. 
بهتر اســت وقت خود را در روز تنظیم کنید تا ایمیل هاى شغلى و 
پیام هاى تلفنى را مرور کنید و شب ها بررسى آن ها را متوقف کنید 
تا خواب کافى داشته باشــید. هنگام نزدیک شدن به زمان خواب 
توصیه مى شود برخى از موقعیت هاى دلپذیر را در کنار دوستان و 
اقوام خود بخاطر بسپارید تا به بهبود وضعیت روانى شما کمک کند.

چگونه از کابوس هاى کارى 
خالص شویم؟

سالمسالم

اقـدامات اورژانسـى 
بعد از برق گرفتگى

 و
کان

کمک  ه

جام دهید:

چوب خشکاســتفاده
دا کنید.

ولتاژ باال بود، شرکت  گر
برق محلى باید 

را  آن 
روى برق سیم

ماشینتان 

افتاد، داخ
اتومبیل بمانید
وزى

مخصوص بزر
مانع از
اجازه ندهید
که وض چرا
س
ف اگر
ش

همان طور که بارها شنیده اید، صبحانه مهم ترین وعده 
غذایى در روز است اما با این حال بسیارى از ما این وعده 

را فراموش مى کنیم یا نسبت به آن توجه کافى نداریم.
تحقیقات مختلف نشان داده است، خوردن صبحانه فواید 
زیادى براى سالمت انســان دارد. این وعده مى تواند به 
کاهش وزن کمک کرده و حتى میزان مسمومیت بر اثر 
فلز سرب را که در بسیارى از محصوالت روزانه ما به کار 
رفته، کاهش دهد. دانشمندان انگلیســى ادعا کرده اند 
صبحانه ایده آل یک املت شامل دو سفیده تخم مرغ، یک 
زرده، مقدارى اسفناج به همراه یک لیوان آب گیالس یا 

آلبالوست.

این صبحانه مقادیر زیادى پروتئین دارد که نیاز بدن به 
انرژى در طول روز را تامیــن مى کند. وجود تخم مرغ در 
وعده غذاى صبحانه مى تواند میزان مصرف کالرى را در 
طول روز تا 18درصد کاهش دهد. این غذاى سرشــار از 
پروتئین، احساس سیرى و پربودن شکم را به شما مى دهد 
و به این ترتیب شــما دیگر تمایلى براى خوردن بیشــتر 
نخواهید داشت. تحقیقات دیگر هم نشان داده، مردانى 
که در وعده صبحانه خود تخم مرغ مى خورند در مقایسه 
با مردانى که صبحانه اى سرشار از کربوهیدرات مصرف 
مى کنند هنگام ناهار تمایل کمترى به خوردن غذا دارند و 

کالرى کمترى را وارد بدن خود مى کنند.

بهترین صبحانه چیست؟

ف نوشــابه، پر
کودکان، خرابى دندان ه
یز پوکى اســتخوان

ىشود.
رشناســان بــه
صیــه مى کن
 بهداشــتى
به عنو هى
یدنى اس
اى م
 بد

ضرر نوشابه کمتر است یا ماء الشعیر؟!

ن و ش
بدنى پساز فعالیت هاى شدید ورزشى، کمک به افزایش
کیفیت خواب، جلوگیرى از بــروز آکنه صورت، تقویت

پزشک متخصص مشاوره انج
غذایى و نوشیدنى هایى که ماد
طریق جفت به جنین مى رسد و
نوشــابه گازدار فاقد ارزش تغذی
شکر و گاز اسید فسفریک
ب شدی آس

 طب
رین

ن شود به
ن توصیه

شدید ورز
ى از بــروز آکنه صورت

و
باالىشکرو گا

دردراز مدت سبب آسیب شد
مصرفدیابــت، اعتیاد به 

در ک
و نی
مى
کار
توص
آب سالم و ب
عرقیجات گیاه
و سالم ترین نوشید

از جمله نوشیدنى هاى
ب سبزو چاى سیاه، قهوه
چون دوغ و آبمیوه هاى طب
مصرف ماء الشعیر شــیر
چاقى و افزایش قند خونش
بدون قند و مواد افزودنى آن

مدیر نظارت و ارزیابى مواد و فرآورده هاى دارویى 
دانشگاه علوم پزشکى زاهدان با توجه به نزدیکى 
به ایام پایانى سال و آغاز ایام خانه تکانى، نکاتى را 
در رابطه با شیوه صحیح نگهدارى داروها و حذف 
داروهاى غیر قابل مصــرف در خانه عنوان نمود و 
گفت: دپو و نگهدارى داروهــاى غیر ضرورى در 
خانه، کار درســتى نیســت چون عالوه بر اتالف 
هزینه، احتمال بروز ســردرگمى و بروز اشتباه در 
مصرف دارو را افزایش مى دهــد لذا به خانواده ها 
توصیه مى شود تنها اقالم دارویى مصرفى و مورد 

نیاز خود را در خانه نگهدارى کنند.
دکتر سینا شهرکى ادامه داد: شرایط محیطى و محل 
نگهدارى دارو، در حفظ سالمت و ایمنى آن نقش 
مهمى دارد، این موضوع به ویژه در رابطه با داروهاى 

یخچالى بسیار حائز اهمیت است.
وى افزود: طریقه صحیح نگهــدارى، معموال بر 
روى بسته بندى اصلى و یا بروشور داخل جعبه دارو 
نوشته شده است و همچنین داروهاى غیر یخچالى 
باید در مکانى خشک و خنک نگهدارى شوند؛ این 

داروها در اثر نگهدارى نامناسب مثال 
قرار گرفتن دارو در معرض گرما 

و یا تابش 

مســتقیم نور آفتاب، تغییر ماهیت داده و غیرقابل 
مصرف مى شوند، در این حالت، دارو نه تنها خاصیت 
درمانى خود را از دســت مى دهد، بلکه درصورت 
مصرف، مى تواند باعث بروز مســمومیت دارویى 

شود.
به گفته دکتر شهرکى توجه به تاریخ مصرف داروها 
و حذف داروهاى تاریخ مصرف گذشته نیز از دیگر 
مواردى است که باید در زمان خانه تکانى مدنظر 
قرار گیرد و مردم به تاریخ انقضاى داروها که معموال 
به صورت تاریخ شمسى یا میالدى در محل هایى 
همچون جعبه اصلى دارو، انتهاى ورق قرص  ها و 
کپسول  ها، شیشــه آمپول ها و ویال هاى تزریقى 
و انتهاى تیوب پمادها و کرم ها حک شــده است 

توجه نمایند.
وى گفت: چون این احتمال وجود دارد که داروهاى 
حذف شده، مجددا توسط زباله گردها و یا حیوانات 
در محیط پخش شــوند، پس باید به نحوى دفع 
شــوند، که دیگر قابلیت اســتفاده نداشته باشند، 
به عنوان نمونه قرص ها و کپســول ها را از بسته 
بندى خــود خارج کــرده و با زباله هــاى تر مثل 
تفاله چاى مخلوط کنید و درخصوص شــربت ها 
و آمپول ها نیز محتواى آنها را داخل 
فاضالب خالى کنید و 
سپس شیشه خالى 
را در ســطل زباله 

بیندازید.

نگهدارى داروها در خانه را مدیریت کنید

ان

ب رى ه ر ر
گرفتن دارو در معرض گرما

ابش 

ز ب و ر رج و ى ب
تفاله چاى مخلوطکنید و درخص
و آمپول ها نیز مح
فاض
س
ر

موضوعات مربوط به بهداشــت و به ویژه زیبایى مو مورد توجه 
بیشتر افراد قرار دارد و نکات درست و اشتباه در این باره هم بسیار 

است. به باورهاى معمول زیر درباره رشد موها توجه کنید:
کوتاه کردن مو سرعت رشد آن را افزایش مى دهد؟

کوتاه کردن انتهاى موها بر فولیکول هاى مو در پوست سر که 
تعیین کننده میزان رشد موها هستند تاثیرى ندارد. هرچند کوتاه 
کردن انتهاى موها هر چهار تا شش هفته یک بار، مى تواند میزان 
موخوره را کاهش دهد اما باعث افزایش رشد موها نمى شود. با 
این حال کاهش میزان موخوره ناشى از کوتاه کردن انتهاى مو، 
بافت و حالت ارتجاعى موها را بهبود مى بخشــد و جلوگیرى از 
پیشرفت موخوره در ساقه مو ظاهر زیباتر و سالم ترى را براى موها 

به همراه خواهد داشت.
کندن موهاى سفید باعث زیاد شدن آنها مى شود؟

کارشناســان مى گویند کندن موى ســفید باعث افزایش رشد 
موهاى سفید نمى شود. هر مو تا زمانى که سلول هاى رنگدانه 
فولیکول آن نمیرد سفید نمى شــود. با این حال همچنان باید از 
کندن موهاى سفیدتان خوددارى کنید زیرا کندن مو به فولیکول 
مو و پوست سر فشار وارد مى کند و ممکن است باعث رشد مجدد 

آن با یک بافت زبرتر و با الگوى رشد غیرمعمول شود.
باید 100 بار در روز موها را شانه کنید؟

ملیسا پیلیانگ، متخصص ریزش مو، مى گوید: «قانون ماریکا 
برادى که باید 100 بار در روز موها را شــانه کنید درست نیست. 
این میزان شانه زدن مى تواند به کوتیکول و الیه بیرونى حفاظتى 
مو آسیب برساند یا باعث افزایش ریزش مو در زنان داراى موهاى 
کم پشت شود. هرچند شــانه زدن موها اهمیت زیادى دارد و به 
رساندن چربى پوست سر به ساقه موها کمک مى کند اما این کار 

باید فقط در صورت نیاز به شانه زدن موها انجام شود.»
استفاده مداوم از یک نوع شامپو تأثیر آن را کاهش 

مى دهد؟
هیچ دلیلى وجود ندارد که استفاده از یک شامپو براى مدت زمان 
طوالنى بر نحوه عملکرد آن تأثیر بگذارد. اگر اولین بارى که از 
یک شامپو استفاده کردید موهاى شــما را تمیز و خوش حالت 
کرد در صدمین بارى که از آن استفاده مى کنید هم همین کار را 
خواهد کرد. استفاده روزانه و مداوم از یک شامپو مشکلى ایجاد 
نمى کند به شرط آن که شامپویى مناسب شرایط و نوع مویتان 

انتخاب کرده باشید.

4 باور رایج اما نادرست درباره مو
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معاون فروش وخدمات مشــترکین شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان  به اســتراتژى این شرکت در ارائه 
خدمات غیرحضورى اشــاره کرد و گفت ارائه خدمات 
به ساده ترین و سالمترین روش ممکن، تسریع در ارائه 
خدمت ، سالمت ادارى و داشتن خط کش اندازه گیرى 
براى ثبت عملکرد پرسنل و پیشــگیرى از سرگردانى 
مردم از فرایندهاى ادارى خدمت رسانى غیر حضورى 

بوده است. 
مهــرداد جنتیان در ادامــه گفت: شــرکت توزیع برق 
اصفهان از ســالهاى گذشــته خدمات غیر حضورى 
را کلید زد بــه طورى که قبل از شــیوع ویروس کرونا 
80 درصــد خدمات به صــورت غیر حضــورى انجام 
مى گرفت و اکنون 99/8 درصد خدمات غیر حضورى 

شده است .
وى به نتیجه خدمات غیر حضورى در این سالها اشاره 
کرد و تصریح نمود :شــرکت توزیع برق اصفهان مانند 
دیگر شرکت هاى توزیع سراســر کشور از آذرماه درب 
ادارات و مناطق اجرایى خدمت رسان  را  بست که البته 
این به معناى بى توجهى به خدمت رسانى به  مردم نبود 
بلکه با غیر حضورى نمودن تمام فرایندها خدمت رسان 
زحمت مردم را کم نموده و بــا روش هاى مختلف به 

درخواست هاى مردم پاسخ داده شد .
وى در ادامه گفت :براى پیشــبرد خدمات غیرحضورى  
استفاده ازســامانه هاى 1521، سایت شــرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان به نشــانى www.eepdc.ir و 
اپلیکیشن برق من در اختیار مشترکین قرار گرفته است 
به طورى که در سامانه سمیع  از طریق تلفن کارشناسان 
از شنبه تا چهارشنبه  ازســاعت 7 صبح تا 9 شب و در 

پنج شنبه ها از ساعت 7 صبح تا 13  همه درخواست ها 
را بدون هیچ گونه محدودیتى ثبت مى کنند که  در این 
فرایند استفاده از کاغذ به طور کامل حذف شده است  و 
در کوتاهترین زمان ممکن به درخواست ها پاسخ داده 
مى شــود  و یکى دیگراز درگاههاى خدمت رسانى به 
مردم اپلیکیشن برق من مى باشد که با دریافت این اپ 
از نرم افزار کافه بازار وگوگل پلى وهمچنین لینک نرم 
افزار برق من که در زیر پیامک هاى قبوض برق آمده 
راههاى ارتباطى با این نرم افــزار کاربردى قرار گرفته

 است .

وى خاطرنشــان کرد:  28 خدمت در حــوزه خدمات 
مشــترکین و 14 خدمت در حوزه حوادث واتفاقات در 
این اپ ارائه شده که نمایش اطالعات ووضعیت آخرین 
قبــض، امکان پرداخــت آنى قبض، نمایش ســوابق 
پرداخت، ثبت قرائت توسط مشــترك (خود اظهارى)،

مدیریت مصــرف، امکان ثبــت تغییر نــام و مکان و 
خاموشى هاى خواسته و ناخواسته و ....از جمله خدمات 

این اپلیکیشن مى باشد. 
وى به میزان اســتفاده کاربران و مشــترکین برق از 
درگاههاى غیر حضورى خدمات اشــاره کرد و گفت: 

تاکنون 30 درصد درخواســت ها در حوزه برق من،60 
درصد از درخواســت ها از طریق ســامانه 1521 و 10 
درصد از آى وى آرها صورت گرفته اســت که موجب 
شده در یک ســال گذشــته یک میلیون و 187 هزار 
تردد شــهرى حذف گردد ،مصرف ســوخت 3 میلیون 
و 561هزار لیتــر بنزین که معــادل 10میلیارد تومان 
مى باشد صرفه جویى شــده و مسائل زیست محیطى 
نیز در این گونه خدمات قابل توجه مى باشد به طورى 
که با حذف کاغذ  از قطــع نزدیک به 120 اصله درخت 

جلوگیرى شده است. 
مهرداد جنتیان ســامانه بصیر را یکى دیگر  از خدمات 
غیرحضورى در این شرکت عنوان کرد و گفت: میزان 
رضایتمندى مشترکین از سامانه سمیع از طریق سامانه 
بصیر رصد مى شود و به عبارتى نظارت عالیه بر عملکرد 
این سامانه به  عنوان سامانه بصیر شرایط منسجمى را 
براى دورى از خطاهاى انسانى ایجاد مى کند که بالطبع 
سالمت سیســتم و تسریع خدمت رســانى را افزایش 
مى دهد و به عبارتى درخواســت هاى مردم از شروع 
تا پایان بررسى مى شــود و قبل از شکایت مردم تمام 

مراحل انجام مى شود.
وى از مردم خواست در صورت جابجایى حتمًا شرکت 
توزیع برق اصفهان را در جریان این جابجایى قرارداده تا 

با این کار قبض جدید برایشان صادر شود .
وى در خصوص طرح برق امید عنوان کرد مشترکین به 
سه دسته کم مصرف و خوش مصرف و پرمصرف تقسیم 
شده اند که میزان مصرف مشــترکین کم مصرف در 
ماههاى خرداد تا شهریور کم تر از 100کیلووات ساعت 

و در سایر ماه ها زیر 80کیلووات ساعت مى باشد.

جشنواره ملی نقاشی و مجسمه سازي کودك "کمانک 
اصفهان" به منظــور باالبردن انگیزه و کشــف و بروز 

استعدادهاى فرهنگى کودکان برنامه ریزى شده است.
زهرا کاظمى اظهار داشت: جشنواره ملی نقاشی و مجسمه 
ســازي کودك به همت خانه کودك وابسته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی  شهرداري اصفهان براى دومین بار 
در حال برگزارى است که نسبت به سال گذشته عالوه 
بر کودکان 4 الى 12 سال، ویژه نوجوانان 13 تا 18 سال 

نیز برگزار مى شود.
مدیرخانه کودك افزود: این دوره از جشنواره در نظر دارد 
شــهر را از منظر کودکان دریابد تا بفهمیم شهر مدنظر 
کودکان دستخوش چه تغییراتى خواهد شد و تا چه میزان 
کودکان با مشاهیر شــهر و میراث فرهنگى، تاریخى و 

طبیعى شهر آشنا هستند. 
وى ادامه داد: یکى از اهداف این جشــنواره یافتن جواب 
سواالتى شامل اینکه آیا زندگى در آینده از نظر کودکان 
بر روى زمین بوده و یا در جاهاى دیگر مانند، فضا، دریا و 
بیابان هم امکان پذیر است خواهد بود. وى تصریح کرد: 
کودکان مى توانند به صورت آزاد برداشت و تصور خود را 
از موضوع جشنواره، نقاشى کرده و یا به شکل مجسمه 
بســازند و تصاویر آثار خود را به آدرس دبیرخانه ارسال 
کرده و مشخصاتشان را در فرم ثبت نام سایت جشنواره 

ثبت کنند. 
کاظمى مهلت ارســال آثــار را تــا پایان اســفند ماه 
اعالم کــرد و افزود: داوري جشــنواره ملی نقاشــی و 
مجسمه سازي کمانک اصفهان در فروردین 1400 انجام 
و نتایج به اطالع کودکان خواهد رسید که عالقه مندان
 براى کســب اطالعات بیشــتر مى توانند به ســایت

 www.vcci.ir/kamanak مراجعه کنند.

99 درصد خدمات در شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان غیرحضورى است

شبکه آب آتش نشــانى محوطه ستادى شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان اصالح 

و با لوله هاى پلى اتیلن جایگزین شد.
محمود گودرزى، رئیس واحد HSE شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان با اشاره 
به خوردگى بیش از اندازه رینگ قدیمى مرکز منطقه 
و قابل اســتفاده نبودن آن گفت: اصالح و احداث 
رینگ جدید با قطر 6 اینچ و فشار 16 بار با طراحى و 
برآورد تجهیزات مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت 

و در حال حاضر 16 هایدرانت در این طرح جانمایى 
و نصب شده است.

منطقه خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان یکى 
از مناطق 12 گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران است که روزانه بیش از نیم میلیون بشکه 
نفت خام را از امیدیه خوزستان با طى مسیر 400کیلو 
متر به اصفهان منتقل مى کند که عالوه بر تامین 
خوراك پاالیشــگاه اصفهان،بخشــى از خوراك 
پاالیشگاه هاى تهران و تبریز را نیز تامین مى کند.

معاون توســعه و بهره بردارى فاضــالب آبفاى 
اصفهان گفت: مردم برنده نهایى احداث شــبکه 
جمع آورى، خطوط انتقال و تاسیسات تصفیه پساب 
در شهرستانهاى مبارکه و لنجان به عنوان پروژه 
شاخص زیست محیطى با مشارکت شرکت فوالد 

مبارکه و آبفاى اصفهان شدند.
امیرحســین حکمتیان با اشــاره به احداث شبکه 
جمــع آورى، خطوط انتقال و تاسیســات تصفیه 
خانه فاضالب در شهرســتانهاى مبارکه و لنجان 
با مشارکت شــرکت فوالد مبارکه و آبفاى استان 
اصفهان اظهار داشت: شــرکت فوالد مبارکه در 
قالب قرارداد بیع متقابل با شــرکت آبفاى استان 
اصفهان نســبت به تامین منابع مالى مورد نیاز در 
راستاى احداث شبکه و تصفیه خانه هاى فاضالب 
در شهرهاى شهرســتان مبارکه شامل دیزیچه، 
زیباشهر، کرکوند، مبارکه و همچنین در شهرهاى 
زاینده رود، زرین شهر، سده لنجان، ورنامخواست و 
چم گردان در شهرستان لنجان اقدام کرد تا از پساب 

حاصله از احداث این شبکه هاى فاضالب در بخش 
صنعت استفاده کند.

وى افزود: در طى این قرارداد تاکنون  500 کیلومتر 
لوله گذارى فاضالب و احداث یک تصفیه خانه و 
شش باب ایستگاه پمپاژ فاضالب انجام گرفته و 
بر اساس آن 450 لیتر در ثانیه از پساب حاصله در 
صنعت فوالد استفاده خواهد شد که این امر نقش 
مهمى در کاهش بارگذارى آب مصرفى بر رودخانه 

زاینده رود داشته است.
معاون توســعه و بهره بردارى فاضــالب آبفاى 
اصفهان تصریح کرد: با توجه به اعتبارات محدود 
دولتى در سنوات گذشــته براى احداث تاسیسات 
فاضالب در شهرستانهاى مبارکه و لنجان، قطعا 
تا 30 سال آینده مردم این شهرها از خدمات دفع 
بهداشــتى فاضالب بهره مند نمى شــدند؛ اما با 
مشارکت شــرکت فوالد مبارکه و شرکت آبفاى 
اصفهان در این پروژه، طى 5 سال شاهد پیشرفت 

فیزیکى باالى 90 درصد هستیم.  

با آغاز جشن نیکوکارى در استان، زنگ نیکوکارى در 
مدرسه اصالنى شهر اصفهان نواخته شد.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینى استان اصفهان، 
شعار امسال جشن نیکوکارى را عیدى براى همه 
بیان کرد و گفت: در آســتانه ســال نو با همکارى 
آموزش و پرورش جشن نیکوکارى در 4200 پایگاه 

مرکز نیکوکارى این استان آغاز شد.
عباسعلى زارعان افزود: با توجه به شرایط کرونایى 
3400 از این تعداد پایگاه به صــورت مجازى و از 
طریق شبکه شاد در دســترس کمک خانواده هاى 
دانش آمــوزان قرار گرفته و بقیــه پایگاه ها هم به 

صورت محدود در میادین اصلى دفاتر کمیته امداد و 
مراکز نیکوکارى همچنین در مصلى هاى نماز جمعه 

برگزار مى شود.
وى گفت: کمک هاى جمع آورى شده در مدارس 
بین دانش آمــوزان نیازمند همان مدرســه توزیع 
مى شود. قائم مقام کمیته امداد امام خمینى استان 
اصفهان از خیران خواســت هدایایى که در جشن 
نیکوکارى به دانش آموزان اعطا مى کنند بیشــتر 
نقدى باشد. عباســعلى زارعان افزود: پارسال 180 
میلیارد ریال کمک هاى مردمى جمع آورى شــده 

بین دانش آموزان این استان توزیع شد.

اصالح شبکه آب آتش نشانى 
شرکت خطوط لوله و مخابرات  

 مردم، برنده نهایى 
پروژه مشارکتى فوالد مبارکه و آبفا

نواخته شدن زنگ نیکوکارى در اصفهان

کشف و بروز استعدادهاى 
کودکان با جشنواره 

«کمانک اصفهان»


