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 براى چه کسانى 

قدغن است؟

خطر از بیخ گوش اصفهان گذشت
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افزایش فروش 
زعفران هاى ارزان و تقلبى

نمایشگاه فرش دستباف 
اصفهان گشایش یافت

اصفهان جزو 4 استان 
مهاجرپذیر کشور است
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روغن در خانه ها 
احتکار شده است

ریشــه زنجبیل یکى از گیاهان شــفابخش طبیعى است و 
طعم و خواص زنجبیل براى هزاران سال است که استفاده 
مى شــود. با این حال، زنجبیل گیاهى اســت که باید با 

احتیاط مصرف شــود چون مى تواند در برخى از شرایط خطر 
آفرین باشد. ما به شما خواهیم گفت چه کسانى نباید ...

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: اکنون بســیارى از 
روغن ها به جاى اینکه در ویترین مغازه ها باشد، 

در انبار خانه هاى مردم احتکار شده است.
رســول جهانگیرى افزود: اگر زمانى نوســان 
قیمتى در روغن و تأمین کاال ایجاد مى شــود، 
از ناحیه فروشنده نیســت و این به سوء مدیریت 

برمى گردد.
رئیس اتاق اصنــاف اصفهان با بیــان اینکه اکنون دو 
برابر گذشــته روغن به بازار تزریق مى شــود، گفت: 
متأسفانه به دلیل انتظار تورمى و کمبودى که در برهه اى
از زمان در بازار روغن شــکل گرفــت، تقاضاى کاذب 
ایجاد شد و اکنون بســیارى از روغن ها به جاى اینکه 
در ویترین مغازه ها باشد، در انبار خانه هاى مردم احتکار 

شده است...

4

اصفهانى ها به خوزستان اصفهانى ها به خوزستان 
و شمال کشور نروندو شمال کشور نروند

سخنگوى ستاد پیشگیرى و مقابله باسخنگوى ستاد پیشگیرى و مقابله با
 کروناى استان اعالم کرد کروناى استان اعالم کرد

3

ترکیدگى خط اصلى لوله گاز در چهارراه حکیم نظامى منجر به انفجار نشد

خداحافظى گالیه آمیز 
معتمدى از ارکستر هاى 
دولتى

شایان، دردسر جدید پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس قصد دارد به زودى براى پرداخت مطالبات 

شایان مصلح با این بازیکن توافق کند.
باشــگاه پرســپولیس در تاریخ 9 بهمن به پرداخت مبلغ 500 
میلیون تومان به شایان مصلح محکوم شد و در حکم صادر شده 
از سوى کمیته وضعیت آمده است اگر ظرف هفت روز از تاریخ ابالغ 

رأى به کمیته استیناف اعتراض نشود...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

انتقاد رئیس اتاق اصناف اصفهان از 
سوء مدیریت در تأمین کاالهاى اساسى

مشکل زمین هاى 
آستان قدس در 
اصفهان حل شود

رهاسازى آب زاینده رود در اردیبهشت
3

شرکت عمران و مسکن اصفهان

آگهى مزایده عمومى شماره 99/5
شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ذیل در استان هاى اصفهان و یزد را از طریق مزایده عمومى شماره 99/5 به فروش برساند. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده ازتاریخ 99/12/04 به وبسایت www.maskanesfahan.ir مراجعه 
فرمایند. آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخه 99/12/13 مى باشد، جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان 
مزایده ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 99/12/16 در محل دفتر مرکزى شرکت عمران و مسکن اصفهان برگزار مى گردد. شرکت در قبول یا رد یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

شماره بلوكنام پروژهکاربرىردیف
قیمت پایه (هر متراژطبقهواحد

مترمربع) ریال
تعداد 
پارکینگ

قیمت 
پایه کل 
پارکینگ 

(ریال)

متراژ
 انبارى

قیمت 
پایه کل 
انبارى 
(ریال)

آدرسشرایط فروشقیمت پایه کل (ریال)

زمین 1
آموزشى

هشت 
B--2,747 .1620/500/000000056/316/780/000بهشت

50٪ نقد و 
الباقى اقساط 

12 ماهه

شاهین شهر- 
هشت بهشت- 

B محله

زمین 2
0075/000/0000000228/000/000/000. 3,040---صفائیهفرهنگى

50٪ نقد و 
الباقى اقساط 

18 ماهه
یزد- صفائیه- 
خیابان پژوهش

زمین 3
8560/000/0000000297/291/000/000. 4,954---صفائیهآموزشى

50٪ نقد و 
الباقى اقساط 

18 ماهه
یزد- صفائیه- 
خیابان پژوهش
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بازار پر شــده است از بســته هاى کوچک به اصطالح 
زعفران که با قیمت هاى بسیار نازل 5 تا 15 هزار تومان 
به فروش مى رســند. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم 
زعفران فله اى 8 تا 14 میلیون تومان اســت  و به گفته 
کارشناسان با این قیمت، هر مثقال زعفران نباید کمتر 
از 50 هزار تومان باشد. آنچه در بازار با قیمت نازل به نام 
زعفران عرضه مى شوند محصوالت رنگ شده هستند 

که مى توانند تهدیدى براى سالمتى مردم باشند.
على حســینى، عضو هیئت رئیسه شوراى ملى زعفران 
دراین باره گفت: با افزایش قیمت هر محصولى امکان 
افزایش تقلــب در آن وجــود دارد و در پــى افزایش 

قیمت زعفــران، بازار پر شــده اســت از زعفران هاى 
تقلبى که مى توانند براى ســالمت مردم بســیار مضر

 باشند.
وى در پاسخ به این پرســش که مردم چگونه زعفران 
تقلبى را تشــخیص دهنــد، اظهار کرد: همیشــه به 
ارزانى هاى غیرمنطقى شک کنید، شکل ظاهر زعفران 
شبیه میخک خشک شده است و انتهاى دندانه دار دارد 
و در ادامه کمى پیچیده شده و در انتها باریک مى شود. 
همچنین زغفران هیچگاه در آب گرم به ناگاه رنگ خود 
را رها نمى کند و رنگدهى آن به تدریج و از زرد آغاز شده 

و به سمت قرمز روشن مى رود.

ســخنگوى ســتاد ملى مبارزه بــا کرونــا تأکید کرد: 
اگر مورد کروناى انگلیســى مشــاهده کنیم آنها را به 
قرنطینه هایى که پیش بینى شده هدایت مى کنیم. این 
بیماران قرنطینه خانگى نمى شوند چون احتمال رفت 
و آمد و کنترل کمترى وجود دارد. قرنطینه زمانى مؤثر 
است که ویروس همه جا پخش نشــده باشد ولى اگر 

پخش شد باید به وسعت ایران قرنطینه شود.
علیرضا رئیسى به ویروس جهش یافته آفریقایى اشاره 
کرده و افزود: ویروس آفریقایى در حال بررسى است. در 
مورد کروناى آفریقایى هیچ اطالعاتى وجود ندارد. در 
حال حاضر ویروس آفریقایى در ترکیه شایع شده است 

و حدس مى زنیم که در کشورهاى عربى نیز شایع شده 
باشد. به همین دلیل باید به شدت مراقبت کنیم تا این 

ویروس وارد کشور نشود.
وى در پاسخ به این ســئوال که کرونا در ایران جهش 
داشته یا خیر؟ گفت: کرونا در ایران جهش هاى زیادى 
داشته ولى جهشى مهم اســت که روى قسمت خاص 
ویروس یا همان شــاخک هاى آن به وجود آید وگرنه 
تاکنون صدها جهش در دنیا وجود دارد و روزى ســى 
چهل جهش نیز در ایران پیدا مى کنیم ولى هیچ کدام 
از این جهش ها مهم نبودند چــون روى بدنه ویروس 

بوده است.

افزایش فروش 
زعفران هاى ارزان و تقلبى

به شدت مراقبیم کروناى 
آفریقایى وارد کشور نشود

جادوگر رد کرد
   مهــر |على کریمى با ارسال نامه اى به مدیر 
گروه ورزش شبکه 3 سیما از حضور در مناظره اى 
که براى کاندیداهاى ریاست فدراسیون فوتبال در 
نظر گرفته شده اســت، انصراف داد. در نامه على 
کریمى آمده اســت: «حضور در یک برنامه ضبط 
شده تلویزیونى و مناظره با سایر کاندیداهاى محترم 
را به صالح فوتبال کشور ندانســته و آن را بیشتر 

نمایشى مى بینم...»

دلیل غیبت نکیسا 
   شهرآرا نیوز | نیما نکیسا دروازه بان اسبق 
پرســپولیس و تیم ملى قرار بود در بــازى یادبود 
میناوند و انصاریــان   به میدان بــرود اما به دلیل 
شایعه مثبت شدن تست کرونا در این بازى حاضر 
نشد. نکیسا همراه با سایر پیشکسوتان تست کرونا 
نداده بود و در یک مرکز پزشکى دیگر این کار را به 
صورت انفرادى انجام داد؛ اما شائبه به وجود آمدن 
تست مثبت کرونا باعث شد تا خداداد عزیزى از وى 

بخواهد در این بازى شرکت نکند.

سن سکته  پایین آمده 
   فــارس | على جمالیان، رئیس بیمارســتان 
شهید لواسانى و فوق تخصص قلب و عروق یادآور 
شــد: عدم فعالیت از کودکى، ژنتیک، استرس که 
زائیده دنیاى صنعتى اســت، کار، زندگى ماشینى، 
آالیندگى ها، ترافیک ها و تغییر ســبک زندگى یا 
مصرف سیگار و قلیان که امروز متأسفانه به عنوان 
یک فرهنگ در خانم ها نیز شــایع شده و عوارض 
بیشترى خواهد داشت، همه دست به دست هم داده 
تا سن سکته هاى قلبى به شدت پایین آمده و حتى به 

زیر 20 و 30 سال برسد.

آلودگى آب سردکن ها!
   ایســنا | در بررســى آب ســردکن هاى 
بیمارستان هاى شهر تهران مشخص شد که تعدادى 
از این آب ســردکن ها آلوده به برخى از باکترى ها 
هســتند. باکترى ســودوموناس یــک باکترى 
سرمادوست است و مى تواند در محیط هایى با حداقل 
مواد غذایى رشد کند. نشــت فاضالب به آب هاى 
زیرزمینى و عدم فیلتراسیون آب هاى سطحى، باعث 

گسترش این باکترى مى شود.

پیام مادر انصاریان
   افکارنیوز | بهنام ابوالقاسم پور، پیشکسوت 
پرسپولیس با انتشار عکسى از مادر و برادر مرحوم 
على انصاریان در اینســتاگرامش نوشت: پیام ننه 
على به دوستداران على و مردم خوبمون: «ممنونم 
از همه مردم که براى على ســنگ تمام گذاشتند. 
تشکر مى کنم از همه مردم خوبمون براى على و 
مهرداد زیارت عاشورا بخوانید. ان شاءا... سرفرصت 

از تمام مردم قدردانى مى کنم.»

مهاجرت 8 پرستار 
   ایسنا | رئیس نظام پرستارى استان همدان 
اعالم کرد: از تابستان ســال جارى تاکنون 40 
نفر از پرستاران اســتان همدان براى مهاجرت 
درخواســت دادند که هشــت نفر توانستند به 
کشورهاى استرالیا، انگلستان، دانمارك، عمان 

و امارات مهاجرت کنند.

محموله 570 کیلویى تریاك 
   میزان | فرمانده انتظامى اســتان بوشــهر 
از کشــف محموله 570 کیلوگرمــى تریاك در 
شهرستان عسلویه خبر داد. سردار خلیل واعظى 
اظهار کرد: قاچاقچیان قصد داشــتند به وسیله 
پنج دســتگاه موتورســیکلت آنها را به خارج از 
شهرســتان انتقال دهند که به محض اطالع از 
حضور مأموران در محل بــا رها کردن محموله 

متوارى شدند.

نگرانید؟ حتى کمى؟
   خبر آنالیــن | وزیر امور خارجه ایران در پیامى در 
توییتر با اشــاره به اقدام رژیم صهیونیستى در توسعه 
ســایت هســته اى دیمونا، از عدم واکنش مقام هاى 
غربى انتقاد کرد. محمدجواد ظریف نوشت: اسراییل در 
حال گسترش دیمونا، تنها کارخانه ساخت بمب اتمى 
منطقه است. رئیس جمهور آمریکا، آژانس بین المللى 
انرژى اتمى، بوریس جانسون، امانوئل ماکرون، آنگال 
مرکل، شــدیداً نگرانید؟ نگرانید؟ حتى کمى؟ اصًال 
برایتان اهمیتى دارد که اظهار نظر کنید؟ فکر مى کردم 

اینطور باشد.

تورم رسمى 
   فارس |محسن هاشمى، رئیس شوراى شهر تهران 
در صحن شوراى شــهر پایتخت اظهار کرد:  آمار تورم 
رسمى کشور باالتر از 300 درصد طى چهارسال گذشته 
بوده و قدرت برابرى ارزى در برابر پول ملى بیش از 700 

درصد افزایش داشته است.

100 نفر را کشته 
   انتخاب | آیت ا... ســیداحمد خاتمى، عضو هیئت 
رئیســه مجلس خبرگان رهبرى گفت:  در این دوران 
بحران کرونا به واکسن آن نیز خواهیم رسید؛ در حالى که 
واکســن آمریکایى تاکنون 100 نفر را کشته، واکسن 
ایرانى تاکنــون موفق عمل کرده اســت و در برابر این 

کروناى انگلیسى مقاوم بوده است.

نظر جدید دکتر 
   خبر آنالین | محمود احمدى نژاد  اخیراً گفتگویى 
با شبکه انگلیسى زبان تلویزیون دولتى ترکیه داشته و 
از جمله درباره فیلتر در فضاى مجازى کشور مى گوید: 
همان کسانى که فیلتر مى کنند، همان ها هم در ایران 
فیلترشکن مى فروشند. امروز در دنیاى ارتباطات فیلتر 
معنا ندارد. فیلتــر کردن و ایجــاد محدودیت، یک امر 
شکست خورده است. من موافق استفاده کامل مردم از 

فضاى مجازى هستم.

عصبانیت قالیباف 
   دیده بان ایران | کانال خبرى نزدیک به جریان 
خاص اصولگرا نوشت: اواخر هفته گذشته جلسه سران 
اصولگرا بــا نامزدهاى اصلى این جناح بــا حضور باقر 
قالیباف، محسن رضایى، سیدابراهیم رئیسى برگزار شد 
و به نظر مى رسد جلسه با هدف فراهم کردن مقدمات 
حضور رئیسى در انتخابات 1400 تشکیل شده بود. هنوز 
جزییات بیشترى از این جلسه منتشر نشده اما منابعى به 
یک رسانه اصولگرا  گفت پس از پایان جلسه قالیباف از 

مباحث مطرح شده عصبانى بوده است.

بازداشت مدیر ارشد 
   مهــر |یکى از مدیران ارشــد ارزى بانک مرکزى 
به اتهام دریافت رشوه در پرونده توزیع 35 میلیارد دالر 
ارزهاى مداخله اى بانک مرکزى بازداشــت شد. متهم 
بازداشتى پنجمین مدیر ارشــد بانک مرکزى است که 
در سال هاى اخیر تحت تعقیب قرار گرفته است. متهم، 
چندین سال مسئولیت اصلى در حوزه ارزى بانک مرکزى 
باالخص فروش بى ضابطه ده ها میلیارد دالر ارز در قالب 

ارزهاى مداخله اى را برعهده داشته است.

تهران تعطیل نمى شود
   خبر گــزارى صداوســیما | استاندار تهران 
گفت: تعطیلى تهران به علت بیمارى کرونا اصًال مطرح 
و در دستور کار نیست. انوشــیروان محسنى بندپى در 
پاسخ به سئوال خبرنگارى که پرسید شایعات و مباحثى 
درخصوص تعطیلى تهران به علت بیمارى کرونا مطرح 
است، افزود: در چنین شرایطى ضرورتى بر این کار هم 
وجود ندارد.اکنون بحث دورکارى یک سوم کارمندان 

آن هم براى افراد داراى بیمارى زمینه اى مطرح است.

خبرخوان

پس از حضور روز شنبه هادى ساعى در سالن رقابت هاى 
لیگ تکواندو و نقض محرومیت یکســاله او از ســوى 
فدراسیون تکواندو، دبیر سازمان لیگ از سمتش استعفا 
کرد و برخى شایعات درباره استعفاى رئیس سازمان لیگ 

نیز مطرح شده است.
پس از حمله فیزیکى چندى پیش هادى ســاعى به دبیر 
ســازمان لیگ تکواندو در جریان برگزارى رقابت هاى 
گروهى لیگ تکواندو، کمیته قضایى فدراسیون تکواندو در 
اقدامى عجیب حکم خود را نقض کرد و هادى ساعى روز 

شنبه در سالن رقابت هاى لیگ حاضر شد.
مسئوالن فدراسیون تکواندو و کمیته قضایى دلیل این 
اقدام را اعتراض ســاعى به حکم عنوان و اعالم کردند 
تا زمان برگزارى جلسه رســیدگى وى مى تواند در لیگ 

فعالیت داشته باشد!
در پى این اتفاق مصطفى بابایى، دبیر سازمان لیگ تکواندو 
از استعفاى خود از ادامه فعالیت در سازمان لیگ در اعتراض 
به حضور ساعى در ســالن خبر داد. گفته مى شود رئیس 

سازمان لیگ تکواندو نیز استعفا کرده است.

ساعى ماند،  آنکه سیلى خورد رفت!

   خبرگزارى دانشجو / فرزانه فراهانى |

«ساتوشى ناکاموتو» اسم مستعارى براى یک نفر یا یک تیم 
است که آن را عامل ابداع بیت کوین مى دانند. در رسانه هاى 
متعددى از این نام به عنوان مغز متفکر خلق بیت کوین یاد 
شده است اما در یک دهه اخیر چیز زیاد دیگرى در مورد این 

نام و شخصیت پشت آن نشنیده ایم. 
ساتوشى ناکاموتو ظاهراً اهل ژاپن بوده و در 5 آوریل 1975 
به دنیا آمده و پروفایل او در بنیاد P2P  به نمایش درآمده بود. 
بدین ترتیب اگر این واقعیت را بپذیریم، ساتوشى ناکاموتو 
یک دانشمند 55 تا 65 ساله در حوزه کامپیوتر، عضو سابق 
فهرست پستى سایفرپانک است که دستکم در زمان انتشار 
Whitepaper متعلق به بیت کوین در سانفرانسیسکو، 

مرکز دنیاى تکنولوژى جهان زندگى مى کرده است.
ترجیح او به استفاده از واژه هاى بریتانیایى نیز نشان مى دهد 
 Whitepaper او ریشه اى بریتانیایى دارد. در واقع واژه
نیز خود ریشــه اى بریتانیایى دارد و در خارج از این قلمرو 
کمتر شنیده شــده است. شاید هم این ســرنخ ها عامدانه 
ایجاد شده باعث فریب شــوند زیرا Whitepaper خود 
به تمامى با واژگان و ادبیات انگلیسى آمریکایى نوشته شده 
است. ساتوشى ناکاموتو همچنین بعد از هر جمله دو فاصله 
گذاشته و این قاعده را بدون استثنا در تمام متن خود رعایت 
کرده اســت. این عادت عجیب معموًال در فضاى نظامى، 
در میان محققان دانشگاهى و از همه مهمتر افرادى که با 

ماشین هاى چاپى قدیمى کار کرده اند دیده مى شود.
تنها کسانى که این توصیفات، دانش رمزارزشى و استعداد 
کافى در این زمینه را دارند هال فینى و نیک ژابو هســتند. 
اولى یک رمزارزساز شناخته شده بوده که در هر گام بزرگ 

بیت کوین بعد از انتشــار Whitepaper نقش داشــته 
است. دومى نیز بر اساس کارهایش و اینکه یک کارشناس 
و دانشمند در حوزه کامپیوتر و استاد دانشگاه است مى تواند 
گزینه بهترى باشد، کسى که عالوه بر حوزه رمز ارز، در زمینه 
حقوق و تجارت نیز فعالیت دارد. ژابو اما چندین بار شایعات 
در مورد هویــت واقعى خود را رد کــرده هر چند تحقیقات 

متعدد نشان داده او تنها کاندیدا براى هویت مرموز ساتوشى 
ناکاموتو است.

تحقیقات در مورد سبک نوشــتن، انتخاب کلمات و سبک 
جمله نویسى ساتوشى ناکاموتو نشــان داده که همخوانى 
شگفت انگیزى بین نوشــته هاى او و ژابو وجود دارد. اما با 
گذشت زمان و گمانه زنى هاى بسیار، هنوز کسى نمى داند 

ساتوشى ناکاموتو واقعى کیست هر چند اشخاص متعددى 
در خلق بیت کوین و تکنولوژى بالك چین نقاش داشته اند. 
در این میان اما ناکاموتو با حفظ ناشناختگى خود موفق شده 
یک نماد الهام بخش در این عرصه بوده و نماینده هر کسى 
در اقصى نقاط جهان بوده که براى توسعه ارزش هاى منبع 

باز و آینده اى غیرمتمرکز و اشتراکى تالش مى کند.

خالق مرموز بیت کوین کیست؟

در طول سال هاى گذشته تعیین مهریه و نوع آن در برخى 
از موارد خبر ساز بوده و حواشى مربوط به آن جداى از اینکه 
عجیب و غریب بوده است، واکنش خنده دار و جالب کاربران 
فضاى مجازى را به دنبال داشته است. روزگارى مهریه بال 
مگس و اعضاى بدن در رســانه هاى مجازى مورد توجه 
کاربران قرار گرفته بود و امروز برخى از تازه عروس ها  ارز 

دیجیتال را به عنوان مهریه خود در نظر مى گیرند.

جالب است بدانید که یکى از عجیب ترین مهریه هاى تاریخ 
ایران که در شعبه 264 دادگاه خانواده به اجرا گذاشته شد، 
یک کیلو بال مگس بود که در سال 1386 زنى با مراجعه 
به دادگاه خانواده به قاضى گفت  تنها در صورتى حاضر به 
طالق مى شود که همسرش یک کیلو بال مگس مهریه 
او را بپردازد. از دیگر مهریه هاى عجیب و غریب عروس 
خانم ها در طول ســال هاى اخیر 5000 مرجان دریایى و 
دســت چپ داماد، 1978 توپ ورزشى و 10 رأس آهوى 

وحشى بوده که در دادگاه خانواده به اجرا گذاشته شده اند.
انتخاب برخى از اقالم عجیــب در تعیین مهریه موضوع 
تازه اى نیست و لیستى از مهریه هایى که نه مى توان داد و 
نه عروس مى تواند آن را گرفت در صفحات مجازى وجود 
دارد اما حاال یکى از عجیب ترین انواع مهریه تا کنون نیز به 

این لیست اضافه شده است.
در تصویرى که در فضاى مجازى منتشر شده، مهریه یک 
تازه عروس عالوه بر سکه بهار آزادى و همچنین مقدارى 
طال، 5000 عدد دیجى بایت و مقدارى بیت کوین را هم 

در برمى گیرد!

تازه عروسى با یک مهریه عجیب

حجت االســالم محمد پور متقى، یک روحانى متفاوت 
است. او که 31 ساله است و از سال 85 طلبه حوزه علمیه 
قم، کمک داور مسابقات لیگ برتر فوتبال است. خودش 
مى گوید به دلیــل عالقه اى که به ورزش داشــته از 17 
سالگى داورى را شروع کرده است. شاید عالقه مندان به 
فوتبال او را در زمین مسابقه دیده باشند اما ندانند پور متقى 
روحانى است. این هم بخشى از اظهارات او در گفتگویش 

با خبرگزارى حوزه:
  قبل از ورود به حوزه هم فوتبال حرفه اى بازى مى کردم 
و همزمان وارد قضاوت شدم. در این بین براى خودم ابهامى 

پیش آمد که آیا ممکن است داورى و طلبگى با هم تناقضى 
داشته باشند که با راهنمایى استادم که سفارش کرد در عین 
اینکه درس حوزه را ادامه مى دهم حتمًا قضاوت داورى را 

رها نکنم این ابهام براى من به پایان رسید.
  همیشه در قضاوت سعى مى کنم رویه کارى طلبگى را 
حفظ کنم و در حین بازى و پیش و پس از آن با روش هاى 

مختلف به تبلیغ معارف اسالمى و اخالقى بپردازم.
  در حال حاضر داور ملى هســتم اما بــراى بین المللى 
شدن هم تالش مى کنم. از چهار ســال پیش وارد لیگ 
برتر شدم. به دلیل حساسیت هایى که وجود دارد معموًال 
قضاوت هایى براى استقالل و پرسپولیس و تراکتورسازى 

انجام دادم از جمله مسابقه امسال بین پرسپولیس و مس 
رفسنجان که شرایط خاص خود را داشت.

  براى من اتفاق افتاده اســت باید در صدم ثانیه تصمیم 
بگیریم. در یکى دوتا بازى اتفاق افتاد که آفساید گرفتیم و 

کارشناسان گفتند که این امر درست نبوده است.
  چند سال قبل در بازى نفت آبادان با استقالل خوزستان 
صحنه اوتى پیش آمد که با برخورد جالب بازیکن همراه بود 

و گفتند که «حاج آقا درست گرفتید».
  بــراى کار حرفه اى خود و اهمیت حضــور یک طلبه در 
عرصه هاى جهانى عالقه مندم به حد اعال این رشــته که 

قضاوت در جام جهانى است برسم.

داور روحانى لیگ برتر: مى خواهم به جام جهانى بروم

دارنده دو مدال طالى کشتى فرنگى نوجوانان آسیا در 
سال هاى 2016 و 2017 و فرزند جانباز و آزاده سرافراز 
هشت ســال جنگ تحمیلى پس از بارها ناکامى براى 
پیدا کردن شغل در ادارات مختلف خوزستان، سرانجام 
در شــهردارى دزفول به عنوان رفتگر مشغول به کار 

شده است. 
حسینوند درباره مشکالتى که او را مجبور کرد با وجود 
کسب دو عنوان قهرمانى در آســیا به عنوان رفتگر در 
شهردارى دزفول مشغول به کار شود، اظهار کرد:  «هیچ 
مسئولى حاضر نشد به من شغل بدهد. آنقدر به ادارات و 
سازمان هاى مختلف رفتم که همه من را مى شناختند 
و وقتى باز هم براى گرفتن شــغل مراجعه مى کردم 
مى گفتند باز هم پیدایت شد؟ من چهار خواهر و برادر 

دارم که آنها هم با وجود داشتن تحصیالت دانشگاهى 
همه بیکار هستند. حدود یک ماه است از طریق یکى 
از آشنایان که سفارش کرده بود، در شهردارى دزفول 
به عنوان رفتگر مشغول به کار شده ام، ساعت 10 هر 
شب کارم را شروع مى کنم و تا 4 صبح در خیابان هاى 
دزفول زباله ها را یا به وسیله فرغون و یا با نایلون هاى 
بزرگ جمــع آورى مى کنم تا خیابان ها تمیز شــوند. 
بیشــتر اوقات ترجیح مى دهم از نایلــون براى جمع 
کردن زباله ها استفاده کنم چرا که راحت تر هستم. از 
طریق پیمانکار استخدام شدم و دومیلیون تومان حقوق 
مى گیرم، البته به من گفتنــد اگر کارت را خوب انجام 
بدهى تا دو میلیون و صد هزار تومان هم ممکن است 

حقوق بگیرى!»

قهرمان کشتى آسیا به  عنوان رفتگر استخدام شد!

در حالى که قیمت اشتراك مطرح ترین پلتفرم نمایش 
آنالین فیلم و سریال جهانى معادل یک بلیت سینماست، 
دو پلتفرم ایرانى هزینه اشــتراك خود را در شرایط بد 

اقتصادى کشور به طور ناگهانى افزایش داده اند.
در هفته هاى اخیر گران شدن نزدیک به 80 درصدى 
حق اشتراك وى او دى هاى مطرح کشور، حاشیه ها و 
سئواالتى را ایجاد کرده است. در واقع فیلیمو و نماوا به 
عنوان مشهورترین وى او دى هاى کشور، به طور خود 
جوش بر مبلغ اشتراك خود افزوده اند و در حالى که حق 
اشتراك فیلیمو در ماه با حدود 23 هزار تومان افزایش 
روبه رو بوده، حق اشــتراك نماوا بــه 59 هزار تومان 

رسیده است.
ضمن اینکه این دو پلتفرم در صددند تعداد سریال هاى 
جدید ایرانى خود را به شــش عنوان در هفته برسانند و 

در واقع هر روز یک ســریال جدید را به مخاطب خود 
عرضه خواهند کرد؛ اما معتقدنــد هزینه تأمین (تولید) 
این ســریال هاى ایرانى را کاربران باید بپردازند چون 
منبع دیگرى وجود نــدارد و هزینه مالى تعدادى از این 

سریال ها با استقراض از منابع بانکى است!
این در حالى اســت که نرخ مطرح ترین پلتفرم نمایش 
آنالین فیلم و ســریال دنیا تقریبًا در حد و اندازه قیمت 
یک بلیت سینماى ارزان قیمت تعریف شده است. نت 
فلیکس براى اشــتراك یک ماهه خود در حالى قیمت 
حدود 12 دالر را تعیین کرده اســت که امکان استفاده 
از یک اشــتراك روى چهار نمایشگر آن هم با بهترین 
کیفیت 4k را فراهم کرده اســت و اتفاقاً تولیداتش هم 
با کیفیتى بسیار متفاوت، به رقیبى جدى براى سینماى 

تجارى دنیا تبدیل شده است.

ما خیلى از «نت فلیکس» مهمتریم!

آرمان کیانى

4601

4602

4603

4612

4607

4608

4609

4606

4610

4611



استاناستان 03033983 سال  هفدهمدوشنبه  4 اسفند  ماه   1399

رهاسازى آب زاینده رود 
در اردیبهشت

آب زاینده رود در سـال جدید فقط در یـک مرحله براى 
کشت بهاره و در اردیبهشت رهاسـازى مى شود. معاون 
عمرانى استاندار درباره تصمیم کارگروه سازگارى با کم 
آبى که با شرکت مسئوالن و نماینده کشاورزان برگزار شد 
گفت: پیش بینى و برآورد ذخیره آب هزار و پنجاه میلیون 
متر مکعب اسـت و با توجه به این میزان با هماهنگى با 
نمایندگان کشاورزان قرار شد آب فقط براى یک کشت 
رها شود. حجت ا... غالمى افزود: در این جلسه نسبت به 
رهاسازى آب در دو مرحله پاییز و تابستان تصمیم گیرى 
و مقرر شد در یک بازه زمانى مشخص براى کشت بهاره 
رهاسازى آب صورت گیرد. براساس تصمیمات اخذ شده 
کشت پاییزه در اصفهان نخواهیم داشت و بعد از عید نوروز 
رهاسـازى آب با توجه به زمان بندى جهاد کشاورزى و 
هماهنگى کشـاورزان و میزان حقابه کشاورزان صورت 

خواهد گرفت.

نمادها مرمت مى شود
مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان گفت: در 
سه سال اخیر ردیف بودجه اى براى مرمت و تعمیر نمادها و 
المان هاى شهرى اصفهان اختصاص داده شده و تاکنون 
در حوزه تعمیرات و پتینه آثار هنرى شهرى اقدامات خوبى 
شده است. حسن موذنى اظهار کرد: پس از سرقت برخى 
آثار هنرى شهرى در اصفهان هماهنگى هاى الزم براى 
حفاطت بیشتر نمادهاى شـهرى و با حساسیت و تدابیر 

شدیدتر انجام شد.

توسعه 
زیرساخت هاى مخابراتى 

مدیر مخابرات منطقـه اصفهان در دیدار با مسـئولین 
شهرسـتان شـهرضا گفت: تاکنون به همت مخابرات 
منطقه اصفهـان طـرح هاى توسـعه اى بسـیارى در 
مناطق این شهرسـتان با محوریت شبکه ثابت و سیار 
عملیاتى شده و این روند ادامه خواهد داشت. اسماعیل 
قربانى در این دیدار توسعه زیرساختهاى مخابراتى در 
شهرستان ها را مستلزم همکارى همه جانبه نهادهاى 
حاکمیتى باالخص شهردارى ها دانست و اظهار کرد: 
همکارى دو جانبه شـهردارى ها با مخابرات به منظور 
توسعه ارتباطات در مناطق شـهرى و روستایى امرى 

ضرورى است.

گوگردزدایى در پاالیشگاه 
پروژه زیست محیطى گوگردزدایى از ته مانده برج هاى 
تقطیـر (RHU) شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان  از 
طرح هایى اسـت که باهـدف گوگردزدایـى از ته مانده 
برج هـاى تقطیـر  این شـرکت در حـال انجام اسـت. 
پیش بینى هزینه انجام این پـروژه حدود 600 میلیون 

یورو است و انشا ا… در سال 1403 به پایان مى رسد.

اصالح لوله آب 
امامزاده جالدران 

به گزارش روابـط عمومى آبفا قهجاورسـتان، با توجه 
به افت فشار آب شـرب مشـترکین امامزاده جالدران 
به دلیـل سـایز پاییـن لولـه هـاى شـبکه، اداره بهره 
بردارى و توسـعه آب منطقه قهجاورسـتان ، اقدام به 
اصـالح 210 متر لولـه 32 به لولـه 75 نمود. بـا انجام 
این عملیات مشکل کمبود آب شرب اهالى محل رفع

 گردید.

اجراى خط انتقال 
چاه جدید نطنز

شفیعی رئیس اداره بهره برداري و توسعه آب منطقه 
نطنز افزود: با پیگیري هاي مستمر واحد بهره برداري 
منطقه و اخـذ مجوز از شـرکت آب منطقـه اي، یک 
حلقه چاه با هـدف تامین آب مورد نیاز شـهر نطنز در 
محدوده تاج آباد حفر گردیـد و در پی حفر چاه مذکور 
عملیـات اجرایی خط انتقـال چاه مورد نظـر به طول 
100 متر بـا لولـه قطـر 150 از جنس چـدن داکتیل 

صورت پذیرفت.

خبر

بیست و سومین نمایشگاه فرش دســتباف اصفهان روز 
یکشنبه با حضور مسئوالن کشورى و فعاالن این حوزه در 
محل دائمى برپایى نمایشگاه هاى بین المللى این استان 
گشــایش یافت. این نمایشگاه شــش روزه مجموعه اى 
بى نظیر از آفریده هاى هنرمندان حوزه فرش دستباف را 
در 12 هزار مترمربع فضاى نمایشــگاهى و با حضور 151 
شرکت، موسسه و فعال حوزه فرش از استان هاى مختلف 
را گردهم آورده است. تولیدکنندگان، فروشندگان، طراحان 
و نقاشان فرش دســتباف در کنار فعاالن حوزه رنگرزى، 
ریسندگى، تولید کرك و پشم در این نمایشگاه حضور دارند.

بهترین و شناخته شده ترین برندهاى تولید فرش اصفهان 

در این نمایشگاه حضور دارند و همراه با فعاالن این بخش 
از استان هاى اصفهان، تهران، یزد، قم، آذربایجان شرقى، 
چهارمحال و بختیارى، خراسان رضوى، خراسان جنوبى، 
کرمان، فارس و گلســتان به ارائه زیباترین آثار خلق شده 

توسط هنرمندان فرش دستباف مى پردازند.
این نمایشــگاه با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشــتى 
برگزار شده و عالقمندان به بازدید از آن مى توانند از ساعت 
10 تا 19 روزهاى سوم تا هشتم اسفندماه 1399 به محل 
دائمى برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
واقع در کمربندى شــرق، روبروى منطقه روشن دشــت

 مراجعه کنند.

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: اکنون بســیارى از 
روغن ها به جاى اینکه در ویترین مغازه ها باشد، در انبار 

خانه هاى مردم احتکار شده است.
رســول جهانگیرى افزود: اگر زمانى نوسان قیمتى در 
روغن و تأمین کاال ایجاد مى شــود، از ناحیه فروشنده 

نیست و این به سوء مدیریت برمى گردد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه اکنون دو برابر 
گذشــته روغن به بازار تزریق مى شود، گفت: متأسفانه 
به دلیــل انتظار تورمــى و کمبودى کــه در برهه اى

از زمان در بازار روغن شــکل گرفــت، تقاضاى کاذب 
ایجاد شد و اکنون بسیارى از روغن ها به جاى اینکه در 

ویترین مغازه ها باشــد، در انبار خانه هاى مردم احتکار 
شده است.

وى توضیح داد: اگر حتى روزانــه 200 واحد روغن به 
بازار تزریق شــود، به دلیل ترس از کمبــود روغن در 
گذشته و انتظارات تورمى، شاهد تقاضاى کاذب مردم 
هستیم. ما در تأمین هیچ یک از کاالهاى اساسى کمبود 
نداریم اما ســوء مدیریت در تأمین کاالهاى اساسى و 
دیر تزریق شدن آن به بازار موجب شده تا امروز شاهد 
تقاضاى کاذب باشــیم به نوعى که افــراد حتى روغن 
مورد نیــاز 5 ماه آینده خــود را در خانه هایشــان انبار 

کرده اند.

روغن در خانه ها
 احتکار شده است

نمایشگاه فرش دستباف 
اصفهان گشایش یافت

معاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: اصفهان 
جزء چهار استان مهاجرپذیر کشور است.

معاون امور اقتصادى وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
شامگاه روز شنبه در دیدار با معاونان استاندار اصفهان گفت: 
در هر منطقه که سرمایه گذارى صنعتى بیشتر است، میزان 
بیکارى هم افزون تر است چراکه در آن منطقه جمعیت و 

مهاجرت افزایش مى یابد.
حجت ا... میرزایى افزود: ســرمایه انسانى قدرتمندى در 

اصفهان وجود دارد، اما کمبود نیروى کار ماهر و مهاجرپذیر 
بودن مشکالتى را براى این استان و افزایش میزان بیکارى 

آن ایجاد کرده است.
وى گفت : در زمان حاضر میزان بیکارى در شهرستان هاى 
مبارکه، لنجان و کاشان بیشتر است و این در حالیست که در 

شهرستان فریدن پایین ترین این میزان را شاهد هستیم.
میزان بیکارى استان اصفهان در پاییز به 10 و چهاردهم 
درصد رسید که در مقایســه با مدت مشابه پارسال 6 دهم 

درصد و در مقایسه با تابستان امسال یک و دو دهم درصد 
کمتر شده است.

معاون امور اقتصادى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى با 
بیان اینکه در استان اصفهان تمایل به ایجاد کسب وکار 
خصوصى وجود دارد افزود : در بســیارى از استان ها یک 
بنگاه اقتصادى وجود دارد، اما در اصفهان بنگاه هاى بزرگ 
اقتصادى مانند فوالد مبارکه، پتروشیمى، پاالیشگاه و ذوب 

آهن با بیش از 50 سال سابقه فعالیت دارد.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از دستگیرى اعضاى 
باند سه نفره سارقان موبایل قاپ در اصفهان و اعتراف 

آن ها به 102 فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ حسین ترکیان بیان داشت: در پى وقوع چندین 
فقره ســرقت موبایل توسط سرنشــینان یک دستگاه 
موتورسکلت و شــکایت مال باختگان، با تالش شبانه 
روزى در خصوص بررســى صحنه هاى جرم و مقایسه 
شیوه هاى سرقت توسط متهمان با شیوه سرقت توسط 

افراد سابقه دار ســرانجام هویت یکى از سارقان که در 
بیشتر سرقت ها نیز حضور داشت به دست آمد.

وى تصریح کرد: با شناســایى فرد مذکــور کارآگاهان 
بالفاصله وارد عمل شده و طى هماهنگى با مقام قضائى 
وى را در یکى از مناطق حاشیه اى شهر اصفهان دستگیر 

و به پلیس آگاهى استان اصفهان منتقل کردند.
این مقام انتظامى افزود: متهم که در ابتدا منکر هرگونه 
جرمى بود سرانجام در مواجه با مدارك و مستندات پلیس 

لب به اعتراف باز کرده و دو نفر دیگر از همدستان خود و 
یک مالخر را معرفى کرد.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از دستگیرى تمامى 
اعضاى باند مذکور خبر داد و گفت: با اعترافات به دست 
آمده از متهمان 102 فقره ســرقت موبایل و وجوه نقد 
از عابران پیاده کشف شــد که در این خصوص پرونده 
تشکیل و این افراد براى رسیدگى به جرایم خود تحویل 

مراجع قضائى شدند.

آیین کلنگ زنی شــبکه داخلی گاز و بهره برداري از 
آسفالت فاز توسعه شــهرك صنعتی کوهپایه برگزار

 شد.
محمدجواد بگی، مدیرعامل شــرکت شهرك هاي 
صنعتی اســتان اصفهان در این مراسم گفت: خدمات 
گاز رسانی تا ورودي شــهرك هاي صنعتی به عهده 
اداره گاز استان و در داخل شهرك ها و نواحی صنعتی 
به عهده شرکت شهرك هاي صنعتی استان می باشد، 
وي تصریح کرد: شبکه داخلی گاز فاز توسعه شهرك 

صنعتی کوهپایه به طــول 16 کیلومتر و با هزینه 11 
میلیارد ریال در مدت زمان 12 ماه اجرا خواهد شــد و 
پس از اجراي این پروژه هر صنعتگري در این شهرك 
صنعتی درخواست نصب علمک گاز کند و شرایط الزم 
را داشته باشد مانعی جهت خدمات گاز رسانی به واحد 

صنعتی وي وجود نخواهد داشت. 
 وي همچنین افزود: بهره برداري از آسفالت فاز توسعه 
این شهرك نیز با اعتباري بالغ بر 50 میلیارد ریال انجام 

شده است.

بهاى بلیط مترو براى سال 1400 دیروز (یکشنبه) در 
یکصد و شصتمین جلسه علنى شوراى شهر اصفهان 

بررسى شد.
امیراحمد زندآور، رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناورى 
اطالعات شوراى اسالمى شــهر اصفهان در توضیح 

این الیحه، گفت: در شــرایط عادى هزینه هر سفر با 
مترو حدود 10 هزار تومان است که این هزینه به دلیل 
کاهش سفرها در دوران شیوع کرونا به 30 هزار تومان 

رسیده است.
وى خاطرنشــان کرد: بلیط مترو هم اکنون با اصفهان 

کارت 1200 تومان و بدون آن 1500 تومان است.
زندآور افزود: پیشــنهاد شــهردارى براى قیمت بلیط 
مترو سال آینده، با اصفهان کارت 1700 تومان و مبلغ 
بلیط تک نفره نیز دو هزار تومان بود که این پیشــنهاد 
در کمیسیون بررســى و قیمت هاى 1500 و 1800 به 
ترتیب براى ســفرهاى با اصفهان کارت و بلیط تک 

نفره تصویب شد.
پس از بررسى پیشنهاد شهردارى و مصوبه کمیسیون، 
هیچ کدام یک از مبالغ در صحن علنى رأى نیاورد و در 
نهایت پیشنهاد اعضاى شورا مبنى بر مبالغ 1600 تومان 
براى سفرهاى با اصفهان کارت و دو هزار تومان براى 

بلیط تک نفره به رأى گذاشته شد که به تصویب رسید.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: یکى از مدارس اصفهان در بحران شیوع کرونا 
درخواســت برگزارى اردوى 200 نفــره را به مرکز 

بهداشت استان اصفهان ارسال کرده است.
سید مهدى میرجهانیان با بیان اینکه فعالیت مدارس 
در مناطق زرد و آبى مطابق با آنچه از سوى ستاد ملى 
کرونا اعالم شده، مجاز اســت، اظهار داشت: مدارس 
اجازه دارند به تعداد و ساعت تعیین شده پذیراى دانش 

آموزان باشند.
وى با بیان اینکه مراقبان سالمت در مدارس به عنوان 
ناظر فعالیت مدارس در بحران شــیوع کرونا انتخاب 

شده اند، ابراز داشــت: در برخى از مدارس تخلفاتى از 
جمله عدم رعایت فاصله گذارى اجتماعى، توزیع غذا 
در مدارس و حتى برگزارى اردو را داشته ایم که به شدت 

با این تخلفات برخورد شده است.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
اضافه کرد: طى یک نامه یکى از مدارس شهر اصفهان 
با توجه به شیوع کرونا درخواست برگزارى اردوى 200 
نفره به مشهد مقدس را داشته که مرکز بهداشت استان 
اصفهان مخالفت خود را با این درخواست اعالم کرده 
است و والدین باید بدانند هر گونه برگزارى اردو در این 

دوران تخلف است.

یک کلنگزنی و یک افتتاح در شهرك صنعتی کوهپایه

متروسوارى در اصفهان گران شد!   

درخواست برگزارى اردوى 200 نفره یک مدرسه!

 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در اطالعیه اى 
از اعطاى تســهیالت احداث سامانه برق خورشیدى 5 

کیلووات خانگى خانوارهاى کم درآمد خبر داد.
در این اطالعیه آمده است مبلغ تسهیالت 500 میلیون 
ریال، دوره بازپرداخت اقســاط 60 ماهه و نرخ ســود 
تسهیالت 4درصد مى باشد. متقاضیان احداث سامانه 

برق خورشیدى 5 کیلوواتى مى توانند با ثبت نام در سایت 
www.ebsvam.ir در این طرح مشارکت کرده و نسبت 

به اخذ اخذ تسهیالت اقدام نمایند. بررسى و تایید شرایط 
شــمول بهره مندى متقاضى از امتیاز تسهیالت فوق 

برعهده سازمان بسیج سازندگى مى باشد.  
در این اطالعیه همچنین آمده براى نصب سامانه برق 
خورشــیدى 5 کیلوواتى تقریبا 50 مترمربع فضا الزم 
است و تامین مالى مابه التفاوت هزینه نصب سامانه برق 
خورشیدى 5 کیلوواتى و تســهیالت اعطائى بر عهده 

متقاضى مى باشد. 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اعالم کرده که 
انرژى تولیدى سامانه هاى برق خورشیدى به مدت 20 
سال به صورت تضمینى توسط این شرکت خریدارى و 
پیش بینى شده است که اقساط وام از محل درآمد فروش 

تضمینى انرژى پرداخت شود. 
جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه هاى بسیج 
ســازندگى و یا درگاه شــرکت توزیع برق شهرستان 

اصفهان به آدرس www.eepdc.ir مراجعه نمایید.

رئیس شــوراى اســالمى شــهر اصفهان با اشاره به 
مشکالتى که شوراى شهر در بررسى بودجه 1400 دارد، 
اظهار کرد: یکى از این مشکالت زمین هایى است که 

آستان قدس نسبت به آن ها ادعاى مالکیت دارد.
علیرضا نصراصفهانــى افزود: سال هاســت مردم در 
خصوص وضعیت این زمین ها بالتکلیف بوده و نگران 
هستند؛ البته در رابطه با این موضوع تالش هاى خوبى 
شده که امیدوارم به نتیجه اى براى حل مشکالت مردم 

منتج شود.
وى تصریح کرد: این معضل بیشتر در فردوان، منطقه 
8 شــهرى وجود دارد و زمین هایى در این نقطه شهر 
قرار دارد که به نوعى با موقوفات آستان قدس رضوى 

مرتبط است. 
وى ادامــه داد: از نماینده آســتان قــدس در اصفهان 
درخواست مى کنم که براى پایان دادن به رنج مردم این 

منطقه تالش کنند. 

اعطاى تسهیالت احداث سامانه برق خورشیدى

مشکل زمین هاى آستان قدس در اصفهان حل شود

اصفهان جزو 4 استان مهاجرپذیر کشوراست

دستگیرى باند 3 نفره سارقان موبایل قاپ با  102 فقره سرقت

خطر از بیخ گوش اصفهان گذشت

سخنگوى ستاد پیشگیرى و مقابله با کروناى استان اعالم کرد

اصفهانى ها به خوزستان و 
شمال کشور نروند

سخنگوى ستاد پیشــگیرى و مقابله با کروناى استان 
اصفهان گفت: مردم اصفهان از ســفر به اســتان هاى 

خوزستان و شمالى کشور خوددارى کنند.
حجت ا... غالمى در حاشیه برگزارى ستاد ملى مقابله با 
کرونا با حضور رئیس جمهورى از طریق ویدئو کنفرانس 
اظهار کرد: با توجه به اینکه 11 شهر استان خوزستان در 
وضعیت قرمز و نامطلوب قرار دارد و ویروس جهش یافته 
انگلیسى در این استان شایع شده همچنین استان هاى 
شمالى کشــور نیز در وضعیت نارنجى قرار دارند، مردم 

اســتان اصفهان از سفر به این شــهرها جداً خوددارى 
کنند. همچنین تاکید مى شود از سفر به همه شهرهاى 
نارنجى و زرد در سطح کشور از استان اصفهان خوددارى 

شود.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان ادامه 
داد: مبادى ورودى استان خوزستان به روى خودروهاى 
غیربومى هم بسته است و در صورت سفر به این استان 

خودروها بازگردانده مى شوند.
وى تصریح کرد: پروازها به اســتان اصفهان به صورت 

ویژه کنترل مى شود و در فرودگاه از افراد فاقد تست پى 
سى آر تست گرفته مى شود بنابراین مسافران از سفر به 
اصفهان بدون در دست داشــتن تست پى سى آر منفى 

خوددارى کنند.
غالمى اضافه کرد: هنوز شــرایط به گونه اى نیست که 
بتوان براى سفرهاى نوروزى برنامه ریزى کرد از این رو 
مسافران براى سفر تعجیل نکنند. وى خاطرنشان کرد: 
مردم از سفر به شــهرهاى مذهبى مانند قم و مشهد به 

لحاظ حضور مسافران عراقى خوددارى کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: حادثه 
ترکیدگى لوله گاز در چهارراه حکیم نظامى اصفهان طى 
شنبه شب ارتباطى با فرونشســت زمین نداشته و دلیل 

حادثه عملیات عمرانى در آن منطقه بود.
منصور شیشه فروش در ارتباط با این حادثه اظهار کرد: 
حدود ساعت 22 و 30 دقیقه شنبه شب، خط اصلى 12 
اینچ گاز در محدوده خیابــان نظر و حکیم نظامى بر اثر 

عملیات حفارى دچار شکستگى شد.
وى افزود: با توجه به اینکه خط لولــه گاز دچار حادثه، 
اصلى بود، گاز حدود ســه هزار مشــترك قطع شــد و 
بالفاصله عوامل امدادى آتش نشانى و گاز وارد کار شدند 
و شیر اصلى را در مقطع قبل از این لوله حادثه دیده قطع 

و ایمن سازى الزم انجام شد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان افزود: 
عملیات رفع حادثه تا صبح روز یکشــنبه ادامه داشت 
و اقدامات الزم براى رفع این حادثــه انجام و والو گاز 
بسته شد. وى گفت: با توجه به شرایط خاص این حادثه، 
مســیر هاى منتهى به این چهار راه مسدود و برق این 

منطقه نیر قطع شد.
شیشــه فروش با تاکید بر اینکه خوشبختانه با اقدامات 
صورت گرفته از یک حادثه بزرگ در اصفهان جلوگیرى 
شد، تصریح کرد: حادثه شکســتگى لوله گاز چهارراه 
حکیم نظامى ارتباطى با پدیده فرونشست زمین نداشته 

و دلیل حادثه عملیات عمرانى در آن منطقه بوده است.

در همین حال فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوى سازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان هم 
در بیان جزئیات بیشــترى از این حادثه گفت: برخورد 
بیل مکانیکى با «والو» لوله گاز اصلى در خیابان حکیم 
نظامى باعث از جا در آمدن والــو و ترکیدگى این لوله

 شد.
وى با بیان اینکه کنار محل حادثه خانه سالمندان بود، 
ادامه داد: نگران سالمندان بودیم که خوشبختانه هیچ 
انفجارى رخ نداد و پس از 4ســاعت عملیات در ساعت 
یک و 50 دقیقــه گاز مهار و ســاعت 3 بامداد خطر به 
صورت کامل برطرف شــد و شــرایط به حالت عادى 
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اصل ماجراى واکسن زدن شهاب حسینى در آمریکا 
شهاب حسینى درباره حواشى ماجراى واکســن زدنش در آمریکا و 

فعالیت هاى اخیر هنرى اش، سخن گفت.
این روزها ماجراى ماسک زدن و واکسن زدن شهاب حسینى در آن 
سوى دنیا، موضوعى شد براى اینکه برخى  به آن بپردازند و ساده از 
کنارش عبور نکنند. هر چند آنقدر در جامعه موضوعات مهم وجود دارد 
که پرداختن به این حاشیه ها  حوصله مى خواهد و انگیزه! براى همین 
هم با شهاب حسینى تماس گرفتم تا ببینم تا چه حد این موضوع براى 

خودش جدیت داشته است؟
شهاب حسینى در پاسخ به سئوالى در خصوص ماسکى که بصورت 
داشته است مى گوید: از ماشین که پیاده شدم دیدم ماسک ندارم. تنها 
ماسک داخل ماشین این ماســک بود که قبل تر ها، دوستم به من 

هدیه داده بود. بین زدن و نزدن آن تردید نکردم.
از شهاب ماجراى واکسیناسیونش را پرسیدم. شهاب گفت: هیچ نیت 
قبلى و برنامه ریزى مشخصى براى زدن واکســن نبود و نداشتم. به 
اصرار یکى از دوســتان  که براى آغاز یک کار ســینمایى همراهى ام 
مى کرد، در صف واکسن مازاد ایستادیم تا  شانس خود را امتحان کنیم. 
در آمریکا براى مراکز سالمندان و سایر مراکز در اولویت، همیشه چیزى 
حدود بیست درصد واکسن  اضافه در نظر گرفته مى شود تا در صورت 
شکستگى یا اتفاقات غیرمترقبه، مشکلى براى جامعه هدف بوجود نیاید. 
پس از اتمام کار، مازاد را  بین مردم عادى توزیع و تزریق مى کنند. کل 

ماجرا همین بود.اتفافى که براى هر کسى مى تواند بیفتد .
شهاب حســینى مى گوید که آرزوى قلبى اش این است که شرایط 
واکسیناسیون با بهترین واکســن موجود براى هموطنانش در ایران 

بوجود بیاید و مردم بیش از این دچار خســارت و مصیبت نشــوند. 
مخصوصا حاال که وعــده داده شــده در چند ماهه آینده شــرایط 
واکسیناسیون عمومى در کشور بوجود بیاید و او امیدوار است که این 

وعده تحقق یابد.
از او در مورد پروژه اى که اکنون در دســت دارد، ســئوال  مى کنم. 

شهاب مى گوید که فیلم دومش را در آمریکا ساخته است.
مى دانستم او پیش از این بعنوان اولین کارگردانى اش در آمریکا فیلم
The writer is deadرا بر اساس نمایشنامه «نویسنده مرده است» 

اثر« آرش عباسى  » با حضور دو بازیگر آمریکایى ساخته بود.
حاال شهاب حســینى مى گوید که این روزها مشــغول ساخت فیلم 
«Final Act» با بازیگرى  سه بازیگر ایرانى انگلیس زبان و سه بازیگر 

آمریکایى  و دو کودك ایرانى و آمریکایى بوده است.

کا ریک

خداحافظى گالیه آمیز معتمدى از 
ارکستر هاى دولتى

محمد معتمدى خواننده موســیقى ایرانى با انتشــار متنى گالیه آمیز در صفحه 
شخصى اش در اینستاگرام از خداحافظى خود با ارکسترهاى دولتى در دهه پنجم 

زندگى اش خبر داد.
در متن منتشر شده از سوى محمد معتمدى آمده است:

« در سال هاى گذشته اجراهاى متعددى با ارکستر موسیقى ملى ایران داشته ام. ولى 
على رغم عالقه اى که از همان ابتدا به ضبط این اجراها داشتم، متاسفانه حتى یک 
دقیقه فایل با کیفیت تصویرى و یا حتى صوتى از این اجراها وجود ندارد. چند سال 
پیش که براى اجراى کنسرتى به ارکســتر ملى دعوت شده بودم این دعوت را به 
شرطى پذیرفتم که اجرا را با هزینه شخصى فیلمبردارى کنم و در اختیار مخاطبانم 
قرار دهم. اما روز قبل از اجرا مدیر وقت ارکسترها با من تماس گرفتند و گفتند که 
با ضبط اجرا موافقت نشده! بنده هرگز متوجه نشدم چه کسى موافق نبوده و چرا و 
اینکه چرا نباید از این همه کنسرتى که طى سال هاى اخیر با ارکستر ملى داشته ام 
یک ویدئو، حتى به هزینه خودم در اختیار جامعه باشد. امروز و در دهه پنجم عمرم 
شاید صالح بر این باشد تا از اجرا با ارکسترهاى دولتى، بدون داشتن هیچ گونه حق 
و حقوق و بیمه و ســنوات براى خودم اعالم بازنشســتگى کنم و این عرصه را به 

جوان ترها واگذار نمایم.»
معتمدى در ضمیمه این متن گالیه آمیز ویدئویى از اجراى خود با ارکستر موسیقى 

آهنگسازى زنده یاد پرویز یاحقى را ملى ایران به رهبرى فرهاد فخرالدینى و 
منتشر کرد.

على سلیمانى که تا به حال نقش هاى متفاوتى در سینما و تلویزیون 
تجربه کرده، در سریال «داِدستان» ساخته مسعود ده نمکى، نقش 
یک مامور امنیتى را بازى کرده و هم اکنون این مجموعه را از شبکه 
سه روى آنتن دارد. بخش هایى از گفتگوى جدید على سلیمانى با 

روزنامه «خراسان» را در این باره بخوانید.
قصه «داِدســتان» یا نقش «صادق» چه 
جذابیتى برایتان داشت که بازى در این 

سریال را پذیرفتید؟
همیشه در این ده پانزده  سال مترصد بودم که آقاى ده نمکى به من 
پیشنهادى بدهد. بارها پیش آمده بود که فیلم نامه را هم خوانده بودم 
و این همکارى اتفاق نیفتاده بود. یا من نخواسته بودم یا ایشان و در 
هر صورت نشده بود، ولى این بار که فیلم نامه را خواندم، برایم جالب 
بود که چه نقشى را براى من انتخاب کرده  است و چندرنگ بودن 
نقش خیلى برایم جذاب بود. یک مامور امنیتى که وارد گروه داعش 
و گروه مخالف مى شــود، همرنگ آن ها مى شود تا آنان را تخلیه 
اطالعاتى کند تجربه خوبى برایم بود، احســاس کردم مى توانم 
خودم را به چالش بکشم و فضاهاى جدیدى را از خودم نشان بدهم.
براى نزدیک شدن به این شخصیت چه 

کردید؟
مقدارى مطالعه کردم. آقاى ده نمکى هم مشاورانى را به کار دعوت 
کرده بود که به ما کمک مى کردند تا آن را فارغ از شغل به لحاظ 
نمایشى، دراماتیزه نشان   و در واقع داستان محور گونه بودن آن 

را بروز بدهیم.
این شخصیت خیالى است یا از واقعیت 

الهام گرفته شده؟
الهام گرفته شــده هســت و تنه اى به واقعیت مى زند، به هرحال 
این آدم ها وجود دارند، زندگى شان را مى کنند و مى تواند نزدیک 

به واقعیت هم باشد، ضمن این که حاصل ذهن خالق نویسنده 
هم هست.

تجربه اولین همکارى بــا آقاى ده نمکى 
چطور بود؟

خیلى خوب بود، از این جهت که وقتى به تو اعتماد مى کند، دیگر 
اعتماد مى کند. یعنى این اعتماد به بازیگر فضاى بزرگى براى کار 
مى دهد که هم لذت بخش است و هم مسئولیت پذیرى آدم را بیشتر 
مى کند. مى گویم حاال که این اعتماد را به من داده، باید بهترین 

خودم را ارائه بدهم و این خیلى مهم است.
انتقادى که در واکنش ها به ســریال 
وجود دارد، این است که «داِدستان» 

شعار مى دهد. نظر شما چیست؟
اول این که شعار همیشه بد نیست. شعار اگر خوب گفته 

شود خوب است، اما به هرحال ما از منظر آقاى ده نمکى، 
این قصه را مى بینیم و راوى این قصه ایشان هستند. 
بخش عمده اى از ادبیات شفاهى ایشان هم واقعا همین 

طور است. حتى به زعم من ایشان معتقد هستند 
اگر شعار خوب باشد چرا نباید بدهیم، منظورم این 

است که چرا نباید شعار بدهیم؟ حاال این که این 
شعار چطور و در چه موقعیتى ارائه شود و مخاطب 

چه گروهى از جامعه است تفاوت دارد.
یعنى معتقدید در این سریال 
انتقال پیام ها و شــعارها به 

مخاطب اتفاق افتاده؟
من فکــر مى کنم بلــه، چــون در ســاده ترین و 

بى آالیش ترین شکل ممکن، مفهوم را به هر مخاطبى در 
هر طبقه اى انتقال مى دهد.

مأمور امنیتى «دادِستان» از بازى اش در این فیلم مى گوید

على سلیمانى:  شعار اگر خوب گفته شود خوب است

آهنگسازى زنده یاد پرویز یاحقى را  ایران به رهبرى فرهاد فخرالدینى و 
شر کرد.

ن فیلم مى گوید

خسرو شهراز  که این روزها سریال «سیاوش» را در نماوا دارد، مى گوید در حال حاضر مشغول بازى در سریال جدید 
جواد افشار است. این بازیگر سینما و تلویزیون درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى اظهار کرد: هم اکنون 
سریال «سیاوش» به کارگردانى سروش محمدزاده و تهیه کنندگى مهدى یارى را در شبکه نمایش خانگى دارم که 

از پلتفرم نماوا به صورت اختصاصى پخش مى شود.
وى ادامه داد: همچنین این روزها مشغول بازى در یک سریالى به کارگردانى جواد افشار و تهیه کنندگى مجتى امینى 
هستم که موضوع آن خانوادگى است. بازیگر «سیاوش» با بیان اینکه نقش یک پدر آلزایمرى را در این سریال ایفا 

کرده است، مطرح کرد: من تا به حال چنین نقش سختى را ایفا نکرده بودم.
شهراز ادامه داد: حدود 2 ماه مشغول بازى در این پروژه بودم و این سریال اولین همکارى من با کارگردان و تهیه کننده 
کار بود. وى با اشاره به اینکه این اثر را بسیار دوست دارد، گفت: «سیاوش» تجربه تازه، متفاوت و به یادماندنى را براى 

من رقم زد. مهدى یارى به عنوان تهیه کننده از هیچ کارى دریغ نکرد و جا دارد در اینجا از ایشان تشکر کنم.
بازیگر «ایل دا» افزود: همچنین از اینکه با استاد رضا کیانیان و جوانانى مانند میالد کى مرام در این سریال همبازى 

بودم، بسیار برایم جذاب بود.
شهراز با بیان اینکه سریال «پس از آزادى» به کارگردانى محمدعلى باشه آهنگر و تهیه کنندگى سعید سعدى را آماده 
پخش دارد، مطرح کرد: این سریال مدتى است که آماده پخش شده است اما نمى دانم تاکنون چرا روى آنتن نرفته 

است. در این سریال نیز عده اى از بازیگران تئاتر حضور دارند. مرى را 
ک آلزای

هراز:  نقش ی
خسرو ش

ش» دارم
در «سیاو

ژاله صامتى بازیگر نقش پریچهر در ســریال طنز زیر خاکى که در فصل دوم این 
مجموعه نیز حضور دارد عکسى از خود و پسر بامزه اش در پشت صحنه را منتشر کرد.
سریال زیر خاکى 2 به کارگردانى سامان رمضانى و تهیه کنندگى رضا نصیرى نیا که 
در فصل اول با استقبال زیادى روبه رو شد در حال فیلمبردارى بوده و براى پخش در 
سال 1400 آماده مى شود. ژاله صامتى یکى از بازیگران اصلى این سریال در فصل 
اول است که در فصل دوم نیز به همراه پژمان جمشیدى در نقش فریبرز باغ بیشه و 

رایان سرلک به عنوان یک خانواده حضور دارند.
در سرى جدید سریال زیر خاکى بازیگران مطرحى همچون هومن برق نورد، ستاره 
پسیانى و گیتى قاسمى به مجموعه بازیگران اصلى سریال پیوسته اند. بازیگران اصلى 
سریال نیز با وجود حضور در فیلم هاى سینمایى، بار دیگر در این سریال حضور خواهند 
داشت و تنها هادى حجازى فر در این فصل از زیر خاکى غیبت دارد. سامان رمضانى 

در فصل دوم سریال زیر خاکى، داستان فصل اول را بعد از انقالب ادامه مى دهد.

ژاله صامتى و پسر بانمکش 
در سریال زیرخاکى

سریال پیدا و پنهان به کارگردانى آرش معیریان بعد از گذشت 8 سال 
در پخش مجدد روى آنتن شبکه آى فیلم رفت.

آرش معیریان کارگردان مشهور فیلم و ســریال هاى تلویزیونى که 
ساخت برنامه رالى ایرانى 1 و 2 را بر عهده داشت، کار ساخت این سریال 
را آغاز کرده و روى آنتن شــبکه تهران برد. پخش سریال  اپیزودیک 
پیدا و پنهان از روز سوم اسفند ماه در شبکه آى فیلم آغاز شد و عالقه 
مندان به این سریال مى توانند در ساعت 16 تماشاگر این سریال 

باشند.
سریال پیدا و پنهان به عنوان اولین سریالى است که وارد 
حوزه وزارت اطالعات شده و زندگى مامورهاى این نهاد 

اطالعاتى را در هر قسمت از نزدیک مورد بررسى قرار 
مى دهد.

بازیگران این سریال عبارتند از: میرطاهر مظلومى، فرامرز 
قریبیان، بیژن امکانیان، الیزابت امینى، حمیدرضا پگاه و.... 

پخش مجدد سریال «پیدا و پنهان» به آى فیلم رسید

«جیم کرى» دیگر کارتون سیاسى نمى کشد

جیم کرى که سابقه طراحى کارتون هاى سیاسى زیادى را در ریاست 
جمهورى قبلى آمریــکا دارد، اعالم کرد از طراحى آثار جدید دســت 
کشیده اســت. او در صفحه شخصى خود یک نقاشــى از خودش به 
اشتراك گذاشت که در مقابل یک در ایستاده و دستانش را باز کرده است. 
در باالى این نقاشى نیز نوشته شده «در صورتى که شما را ندیدم...» 

که یادآور دیالوگ معروف او در فیلم سینمایى «نمایش ترومن» بود.
او در پیامى طوالنى نوشت:در 4 سال گذشته عالوه بر دیگر تعهد ها، 
تالش زیادى براى این مجموعه کارتون هاى سیاسى و اعتراضى کردم. 
من و شما با هم از دریایى از خشم و تخطى عبور کردیم، اما اکنون حسى 
به من مى گوید زمان آن رسیده که این کار را متوقف کنم و کمى آرامش 

عصبى پیدا کنم.

این بازیگر در چند ســال اخیر معموال از صفحه شخصى خود براى به 
اشتراك گذاشتن کارتون هاى سیاسى خود استفاده مى کرد که عموماً به 
دولت قبلى آمریکا و دولت ترامپ اشاره مى کرد. او در ماه اکتبر گذشته 
نوشته بود بیایید او (ترامپ) را به خانه بفرستیم. در نقاشى که از دونالد 

کشیده شده بود نوشت: من خواهم رفت.
او در توئیتى در ماه آگوست، یک نقاشى کارتونى دیگر از دونالد ترامپ به 
اشتراك گذاشت و به صحبت معروف او که بزرگ کردن دوباره آمریکا 

بود کنایه زد و نوشت: دوباره آمریکا را براى او بمیرانید. 
او پس از پیروزى بایدن در انتخابات آمریکا هم نوشت: او براى تمامى 
ما کار مى کند نه اینکه مثل ترامپ  با گول زدن آنارشیســم  ها خودش 

را ثروتمند تر کند.

  على پاکزاد/ خبرگزارى ایسنا|

  سپیده شریعت رضوى / خبرگزارى صبا |
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مرضیه غفاریان

هر چند گفته مى شود سپاهانى ها درخواست نساجى براى جذب 
خلعتبرى را رد کرده اند اما کیست که نداند مهاجم شمالى طالیى 
پوشان ساز جدایى کوك کرده و بارها گفته به محض دریافت یک 

پیشنهاد خوب، دوستانه از جمع شاگردان نویدکیا جدا مى شود.
محمدرضا خلعتبرى در نقل و انتقاالت تابستانه به سپاهان پیوست تا 
شاید با درخشش در جمع طالیى پوشان اصفهان بار دیگر خاطرات 
روزهاى خوبش در این شهر را زنده کند اما اوضاع براى او آنطورها 

که آرزویش را در سر مى پروراند پیش نرفت.
این مهاجم 37 ساله هنگام پیوستن به سپاهان از نیمکت پرمهره 
این تیم در پســت مهاجم غافل بود و حاال که مى بیند با توجه به 
فورواردهاى جوان تر در ترکیب طالیى پوشان کمتر از حد انتظارش 
به او فرصت بازى کردن مى رســد مى خواهد در نقل و انتقاالت 
زمستانه راهى تیمى شود که در این ســال هاى پایانى فوتبالش 

بیشتر بتواند در میدان مسابقات حضور یابد.  
 هرچند خلعتبرى در 288 دقیقه اى که براى سپاهانى ها در فصل 
جارى بازى کرده با استفاده از سرعت باالى خود و تجربه اى که 
دارد بسیار تأثیرگذار ظاهر شــده و عصاى دست محرم در مواقع 

حساس بوده اما این حضورهاى چند دقیقه اى در مستطیل 

ســبز او را راضى نکرده و به همین دلیل قصد دارد اگر پیشــنهاد 
خوبى داشته باشد از ســپاهان و رفیق دیرینه اش «دوستانه» جدا 

شود.
با این تفاسیر و با پیشنهاد وسوســه برانگیز نساجى به خلعتبرى، 
جدایى این بازیکــن از جمع طالیى پوشــان در آینــده نزدیک 
چندان غیرممکن نخواهد بود؛ هرچند مســئوالن باشگاه سپاهان 
با درخواست باشگاه شــمالى مخالفت کرده اند اما با توجه به قصد 
این وینگر خوش تکنیک براى جدایى و همچنین نیاز مبرم نساجى 
به مهاجم ششــدانگى چون او، مى توان گفت هیچ بعید نیست که 
این مهاجم مازنى همانطور که در فصول گذشته موفق شد با جلب 
رضایت مدیران ذوب آهن و شهرخودرو از این تیم ها جدا شود حاال 
هم براى پیوستن به ببرهاى مازندران رضایتنامه اش را از سپاهانى ها 
مى گیرد و راهى شمال مى شود تا به جمع شاگردان جاللى بپیوندد، 
شاید آقامعلم بتواند از کوچ هاى متعدد «مارکوپولوى شمالى فوتبال 
ایران» جلوگیرى کند؛ شاید خلعتبرى مى خواهد در استان زادگاهش 

به فوتبالش خاتمه دهد، کمى با فاصله از شــهرى که براى 
اولین بار در لیگ برتر پا به توپ شد.

«مارکوپولوى فوتبال ایران» راهى زادگاهش مى شود؟

دندان تیز ببرهاى مازندران 
براى شکار کردن مهاجم سپاهان

مدیرعامل ذوب آهن پیشــنهاد داد در رابطه با تامین 
واکسن کرونا براى دو تیم اصفهانى لیگ برتر مکاتبه 

و اقدام کنند.
محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه فرهنگى ورزشى 
ســپاهان اصفهان با حضور در باشــگاه ذوب آهن، با 
مجتبى فریدونى، مدیرعامل باشگاه فرهنگى ورزشى 

ذوب آهن اصفهان دیدار و گفت وگو کرد.
در این جلسه مجتبى فریدونى پیشنهاد داد در رابطه با 
تامین واکسن کرونا براى کادرفنى و بازیکنان تیم هاى 
دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان با فدراسیون فوتبال و 

AFC مکاتبه و اقدام شود.
هم چنین در این جلسه در خصوص ادامه مسابقات لیگ 
و همکارى دو باشگاه و برگزارى مسابقات چند جانبه، 

بحث و تبادل نظر شد.

تیم فوتبال سپاهان در پایان نیم فصل لیگ برتر بیش 
از هر تیم دیگرى موفق به باز کردن دروازه حریفانش 

شده است.
در پایان مســابقات نیم فصل اول لیگ بیســتم تیم 
فوتبال ســپاهان با به ثمر رســاندن 25 گل عنوان 
برترین خط حمله لیگ را به خود اختصاص داد. پس 
از زردپوشان اصفهانى این پرســپولیس بود که با 21 
گل زده در رده دوم قرار گرفت و پس از آن استقالل و 

گل گهر با 18 گل زده حضور دارند.
پرسپولیسى ها که پیش از این با 16 گل جایگاه مناسبى 
در بین تیم هاى هجومى لیگ نداشتند به لطف 5 گلى 
که وارد دروازه گل گهر در دیدار معوقه هفته دهم کردند، 

خود را به رده دوم رساندند.
نکته جالب درباره گلزنى تیم فوتبال سپاهان تا بدین 
جاى فصل این اســت که این تیم به جز دیدار مقابل 
پرسپولیس که با تساوى بدون گل به پایان رسید، در 
سایر مســابقاتش و حتى در دیدارهایى هم که بازنده 

بوده، موفق به گلزنى شده است.
با احتساب دو گلى که شاگردان محرم نویدکیا در هفته 
پانزدهم در اصفهان به استقالل زدند، تعداد گل هاى 
زده این تیم به عدد 25 رسید تا سپاهان چهار گل بیشتر 
از دومین خط حمله قدرتمند لیگ یعنى پرســپولیس 

زده باشد.
از سوى دیگر ســجاد شــهباززاده مهاجم کهنه کار 
زردپوشان اصفهانى با 12 گل در صدر جدول گلزنان 
نیم فصل قرار گرفت تا یکى از تأثیرگذارترین بازیکنان 
نیم فصل لقب بگیرد. وى در بیش از نیمى از گل هاى 

تیمش تأثیر مستقیم داشته است.

محرم نویدکیا ســرمربى تیم فوتبال سپاهان 
درصدد اضافه کردن یک هافبــک دفاعى به 

تیمش است.
 ســپاهان در حالى خودش را آماده نیم فصل 
دوم مى کند که ســرمربى این تیم تمایل ندارد 

بازیکنان زیادى را به تیمش اضافه کند.
با این حال محرم نویدکیا بــراى تقویت خط 
هافبک تیمش دنبال جذب یک هافبک دفاعى 

است.
گزینه مورد نظر سرمربى سپاهان، سعید مهرى 
هافبک تراکتور اســت. تراکتورى ها در مقابل 
فروش مهرى به تراکتــور خواهان جذب یکى 
از بازیکنان سپاهان بودند که البته این بازیکن 
موافقت نکرده تا راهى تراکتور شود. باید منتظر 
ماند و دید که دو باشــگاه در خصوص مهرى 

چگونه به توافق خواهند رسید.

لطفاً واکسن براى 
سپاهان و ذوب آهن

مهرى در رادار سپاهان

بــه  نگاهــى 
عملکرد محرم نویدکیا در نیم فصل نخست لیگ 

برتر مشخص مى  کند که سرمربى جوان سپاهان با هوشمندى حلقه گمشده موفقیت 
تیمش را تشخیص داده و با تزریق آرامش، زردپوشان را در مسیر موفقیت قرار داده است.
نیم فصل نخست لیگ بیستم روز جمعه با برگزارى بازى تیم  هاى پرسپولیس و گل  گهر 
به طور رسمى پایان یافت و پیروزى شاگردان گل محمدى، قهرمانى نیم  فصل نخست را 
از سپاهان گرفت تا نویدکیا و شاگردانش نیم  فصل نخست را با قرار گرفتن در رده دوم 

جدول رده  بندى به پایان برسانند.
سپاهان لیگ بیستم را با محرم نویدکیا آغاز کرد؛ مدیران سپاهان که فصل گذشته با امیر 
قلعه نویى نتوانسته بودند موفقیت چندانى به دست آورند، با خاتمه فصل با قلعه نویى قطع 
همکارى کرده و با توجه به قانون ممنوعیت جذب مربیان خارجى هدایت تیم شان را به 
نویدکیا سپردند. انتخابى که با توجه به سوابق نویدکیا در سپاهان و محبوبیت او در بین 
هواداران این تیم، با حمایت گسترده فوتبال دوستان اصفهانى روبه رو شده و هواداران 
سپاهان اعتقاد داشتند نویدکیا مى تواند سپاهان را به جایگاه اصلى خود بازگرداند. اگرچه 
نویدکیا تا پیش از قبول سرمربیگرى سپاهان، تجربه خاصى در زمینه مربیگرى نداشت 
و همین نکته نگرانى هاى زیادى به وجود آورده بود اما عملکرد ســپاهان در نیم فصل 

نخست، ثابت کرد نویدکیا مربى خوش فکرى بوده و توانمندى هاى بسیارى دارد.
سپاهان در نیم فصل نخست از 15 بازى خود، 8 برد، 4 تساوى و 3 شکست و 28 امتیاز به 
دست آورده و در رده دوم جدول جاى دارد. سپاهان در فصل جارى به همراه پرسپولیس و 
استقالل جدى ترین مدعیان قهرمانى لیگ بیستم به شمار مى آیند و در نیم فصل نخست 
تا هفته پایانى از شانس باالیى براى رسیدن به قهرمانى نیم فصل برخوردار بود. حضور 
نویدکیا در رأس کادرفنى سپاهان، بهانه اى شد تا  خبرگزارى تسنیم در گزارشى عملکرد 

زردپوشان اصفهانى در نیم فصل نخست را بررسى کند:
محرم نویدکیا کارش را با حضور در لیگ قهرمانان آغاز کرده و در قطر براى نخستین بار 
به عنوان سرمربى روى نیمکت سپاهان نشست؛ زردپوشان اصفهانى پیش از عزیمت 
به قطر، در پنجره نقل و انتقاالت تابســتانه موفق شدند اسکلت اصلى تیم شان را حفظ 
کرده و ستاره هاى کارآمدى از جمله دانیال اسماعیلى فر، محمد نژادمهدى و جالل الدین 
على محمدى را به خدمت بگیرنــد؛ حضور کم رنگ اما موثر ســپاهان در فصل نقل  و 
انتقاالت نشان داد که نویدکیا عالقه اى به شلوغ بودن ترکیب تیمش نداشته و ابزارهاى 

الزم براى پیاده کردن برنامه هاى دلخواهش را در اختیار دارد.
فصل گذشته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در شرایطى برگزار شد که تحت تأثیر شیوع 
کرونا قرار داشت و بنا به تصمیم مســئوالن AFC و بعد از یک وقفه 7 ماهه به صورت 
متمرکز در کشور قطر برگزار شد. سپاهان در این دوره از رقابت ها با تیم هاى السد قطر، 
العین امارات و النصر عربستان هم گروه بود و در 2 بازى ابتدایى مرحله گروهى یک برد 
و یک شکست را تجربه کرده و در بین سایر تیم هاى ایرانى شانس بیشترى براى صعود 
داشت، با این حال زردپوشان اصفهانى برخالف پیش بینى ها نتوانستند عملکرد خوبى 
از خود به جاى بگذارند و در نهایت از صعود بــه مرحله حذفى باز ماندند. با این حال نوع 
نمایش و سبک و شیوه بازى سپاهاِن نویدکیا در قطر، نشان دهنده قابلیت هاى باالى فنى 
این مربى جوان بوده و امیدوارى هاى زیادى را براى دوست داران این تیم به وجود آورد.

نویدکیا و تیمش در قطر مقابل تیم هاى النصر، الســد و العین به میدان رفته و از 4 بازى 

باقى مانده مرحله 
گروهى یک برد، 

تساوى و 2 شکست یک 
3 شکســت و یک به دست آوردند تا ســپاهان در مجموع با کسب 2 برد، 

تساوى و با اندوختن 7 امتیاز از گردونه رقابت ها حذف شود.
زردپوشــان اصفهانى که پیش از حضور در قطر بازیکنان با کیفیتى را به خدمت گرفته 
بودند، پس از بازگشت به ایران نیز محمدرضا خلعتبرى و روح ا... باقرى را جذب کرده و 
در آن سو مسلمان و طیبى نیز از این تیم جدا شدند. نویدکیا و تیمش در حالى لیگ بیستم 
را آغاز کردند که از حضور در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا تجربه خوبى به دست آورده 
بودند و هواداران این تیم امید زیادى به موفقیت در لیگ داشتند، با این حال زردپوشان 

اصفهانى لیگ را خوب شروع نکردند.
سپاهان در هفته نخست لیگ باید به مصاف گل گهر سیرجان مى رفت، دیدارى که با توجه 
به حضور قلعه نویى در رأس کادر فنى گل گهرى ها و نحوه جدایى او از سپاهان حساسیت 

باالیى داشت و به نوعى دوئل انتقامى به شمار مى رفت.
ســپاهان در آن دیدار اگرچه بازى را خوب شــروع کرد اما در نهایت با نتیجه 3 بر یک 

شکست خورد تا یکى از تلخ ترین افتتاحیه هاى لیگ براى نویدکیا و تیمش رقم بخورد.
سپاهان در یک سوم ابتدایى نیم فصل نخست مقابل تیم هاى گل گهر، آلومینیوم اراك، 
تراکتور، سایپا و نفت مسجدسلیمان به میدان رفته و تا هفته پنجم لیگ 2 برد، یک تساوى 

و 2 شکست به دست آورد.
فصل جارى لیگ برتر شرایط ویژه اى دارد؛ شیوع کرونا و شروع دیرهنگام لیگ از یک 
طرف و برنامه ریزى عجیب و غریب ســازمان لیگ در مقاطعى از نیم فصل نخست از 
طرف دیگر باعث سردرگمى تیم ها در مقاطعى از فصل شده و فشار زیادى را به مربیان 
و بازیکنان وارد آورد؛ اتفاقى که دامن ســپاهان را هم گرفته و زردپوشان اصفهانى را به 

دردسر انداخت.
سپاهان در هفته ششم میزبان نســاجى بود؛ زردپوشــان اصفهانى که در هفته پنجم 
مقابل نفت مسجدسلیمان شکست تلخى خورده بودند، مقابل نساجى با انگیزه باالیى 
حاضر شده و با 4 گل نساجى  را در هم کوبیدند. سپاهانى ها در هفته هفتم باید به مصاف 
پرسپولیس مى رفتند اما به دلیل حضور سرخ پوشان پایتخت در فینال رقابت هاى لیگ 
قهرمانان، این دیدار به تعویق افتاد و شــاگردان نویدکیا در هفته هشتم به مصاف مس 

رفسنجان رفته و با یک گل از سد این تیم گذشتند.
تعویق بازى پرسپولیس، تنها بى نظمى اتفاق افتاده در برنامه ریزى بازى هاى سپاهان 
نبود و زردپوشان اصفهانى در یک اتفاق عجیب مجبور شدند به جاى بازى در هفته نهم، 
در قالب هفته دهم مقابل ماشین سازى به میدان بروند. شاگردان نویدکیا در خالل هفته 
ششم تا دهم لیگ برتر مقابل تیم هاى نساجى، مس رفسنجان، ماشین سازى، پرسپولیس 
و فوالد به میدان رفته و 2 برد و 3 تساوى  به دست آوردند. زردپوشان اصفهانى اگرچه در 
یک سوم میانى نیم فصل نخست، شکستى نداشتند اما برنامه ریزى عجیب لیگ در کنار 
مشکالت خط دفاعى تیم مانع شد تا بتوانند در جمع آورى امتیازات عملکرد خوبى از خود 
به جاى بگذارند. نویدکیا و تیمش در 10 بازى ابتدایى فصل 4 برد، 4 تساوى و 2 شکست 
به دست آوردند و همین تساوى هاى پرشمار یکى از اصلى ترین دالیل قهرمان نشدن 

سپاهان در نیم فصل نخست به شمار مى رود.

ــه 
م نویدکیا در نیم فصل نخست لیگ 

ص مى  کند که سرمربى جوان سپاهان با هوشمندى حلقه گمشده موفقیت 
ت ا ا ا تق فق ا شا ز ش ا قآ تز ا ا خ

باقى
گروه

تساوىیک 
2 ک ا ا ا تا ند تآ شک2ه 3

پیش به سوى روزهاى آفتابى

واحد تهاجمى زردها 
حسابى خطرناك است

طى درخواستى از کنفدراسیون باشــگاه پرســپولیس 
آل کثیر در تمرینات گروهى این تیم در فوتبال آســیا، به دنبال حضور 

فاصله نزدیک به یک ماه به پایان محرومیتش را داشت که این درخواست رد شد.
 عیسى آل کثیر، مهاجم پرسپولیس که بعد از شادى گل مقابل پاختاکور ازبکستان با محرومیت شش ماهه 
مواجه شد، روزهاى پایانى محرومیتش را پشت سر مى گذارد و از روز 13 فروردین محرومیتش به پایان 

خواهد رسید.
باشگاه پرسپولیس با درخواست کادرفنى براى اینکه عیسى آل کثیر از نظر بدنى و هماهنگى در شرایط 
مطلوبى بعد از پایان محرومیت قرار داشته باشد، درخواست کتبى خود را براى حضور این بازیکن در فاصله 
40 روز به پایان محرومیتش در تمرینات گروهى را داده بود. با این حال کنفدراســیون فوتبال آسیا پاسخ 
مثبتى به این درخواست نداده است تا آل کثیر تنها در پایان دوره محرومیت شرایط حضور در جمع شاگردان 

یحیى گل محمدى را به دست بیاورد.

قصــد دارد به زودى باشگاه پرسپولیس 
شــایان مصلح بــا این براى پرداخت مطالبات 

بازیکن توافق کند.
باشگاه پرســپولیس در تاریخ 9 بهمن به پرداخت مبلغ 500 مییون تومان به شایان مصلح محکوم شد و 
در حکم صادر شده از سوى کمیته وضعیت آمده اســت اگر ظرف هفت روز از تاریخ ابالغ راى به کمیته 
استیناف اعتراض نشود، راى مذکور قطعى مى شــود. باشگاه پرسپولیس در این مهلت هفت روزه به راى 
کمیته وضعیت اعتراضى نکرد و البته در فرصت 10 روزه براى پرداخت طلب مصلح نتوانست پول را هم 

پرداخت کند.  
در راى حکم پرونده شــکایت مصلح آمده اگر ظرف 10 روز این مبلغ پرداخت نشود پرسپولیس به بسته 
شدن دو پنجره نقل و انتقاالتى و پرداخت 25 درصد اصل مبلغ در حق فدراسیون فوتبال به عنوان جریمه 

محکوم خواهد شد.
هرچند حکم بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتى پرسپولیس تاکنون از سوى فدراسیون فوتبال به سرخ پوشان 
ابالغ نشده اما مدیران این باشگاه قصد دارند در روزهاى آتى و نهایت تا پایان هفته جلسه اى با مصلح یا 

وکیل این بازیکن برگزار کرده و درباره نحوه پرداخت مبلغ مذکور به جمع بندى و توافق برسند. 
آنها که اکنون آخرین مراحل باز شــدن پنجره نقل و انتقاالتى خود را به دلیل بدهى ماریو بودیمیر پشت 
سر مى گذارند نمى خواهند پرونده مصلح به دردسر جدیدى براى جذب و ثبت بازیکنان جدید پرسپولیس 

تبدیل شود.

 بیاید
تمرین هم نباید

پولیس
شایان، دردسر جدید پرس
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حصروراثت 
 آقاى سعادت مرتضوى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 570 به شرح دادخواست به کالسه 
9901856 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
طوبى هاشمیان نجف آبادى بشناســنامه  71 در تاریخ 99/10/2 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سعادت مرتضوى نجف آبادى  ش 
ش 570  ، 2. مژگان مرتضوى نجف آبادى ش ش 172 ، 3. صالحه مرتضوى نجف آبادى ش 
ش 355 ، 4. فریدون مرتضوى نجف آبادى ش ش 1248 (فرزندان متوفى)، 5. على مرتضوى 
نجف آبادى ش ش 881  (همســر متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1097008 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/12/102 
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139985602030017255    آقاى سیف اله پورپیرعلى  فرزند محمد باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ 
پالك ثبتى  شماره 3413 فرعى از 902 اصلى واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که سند مالکیت آن در دفتر الکترونیک امالك شــماره 139720302030017401 ثبت و سند 
چاپى شماره 860488 سرى الف 97 بنام فرهاد اصالنى فرزند على محمد  صادر و تسلیم گردیده و  
بموجب سند انتقال شماره 22833 – 13297/12/25 دفترخانه 351 نجف آباد  به نامبرده انتقال 
شده است و بموجب سند 22842 – 1397/12/26 دفتر 351 نجف آباد در رهن بانک ملت مى 
باشد و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 
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 تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند 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 انتشــار 1399/12/04، 1097741/م الف-
مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/12/103

مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه )
شماره آگهى : 139903902133000021 شماره پرونده: 139704002133000521 آگهى 
مزایده پرونده اجرائى شــماره 139704002133000521  (شماره بایگانى 9700656 تمامت 
یک ممیز دویست و نوزده سهم  مشاع از هشتاد سهم ششدانگ پالك ثبتى 989  اصلى  قطعه 
7 نجف آباد واقع در بخش 11  ثبت اصفهان به انضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشعابات و 
اشتراکات منصوبه و غیر منصوبه در آن به آدرس : نجف آباد بلوار بهارستان انتهاى کوچه غفورى 
پالك آب 71599 دیدن نمایند. که سند مالکیت آن در صفحه 14  دفتر 617  ذیل ثبت شماره 
141071   با  شماره چاپى 038220 به نام ملکى آقاى عباس فتوحى فرزند حسنعلى  ثبت و صادر 
گردیده است : با حدود : شماًال  بدیوار اشتراکى  با ملک یکهزار و شرقًا و جنوبًا و غربًا به شارع و 
حقوق ارتفاقى آن حق المجرى براى ملک یکهزار گواهى  شــده است که طبق نظرکارشناس 
رشته امور ثبتى  1- سند مالکیت الکترونیکى مقدار دو هزار و چهارصد و سى و هشت – ده هزارم 
سهم مشاع از هشت سهم ششــدانگ پالك مذکور بدون ذکر طول ابعاد و مساحت در صفحه 
14 دفتر امالك جلد 617 بنام آقاى عباس فتوحى فرزند حسنعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
حدود اربعه آن طبق صورت مجلس تحدید حدود مورخ 1312/06/15 بدین شرح میباشد : شماًال 
به ملک 1000 ملکى یداله در امتداد دیوار اشتراکى بطول 52 گز شرقًا مرزیست به راهرو امالك 
بطول 54 گز و راه مدخل در این قسمت است جنوبًا دیواریست به خیابان محمود آباد بطول 52 
گز غربًا دیواریست به شــارع بطول 55 گز ) و حقوق ارتفاقى مورد ثبت از شارع جنوبى مجراى 
آب دارد ، ملک 1000 ملکى آقاى یداله از مورد ثبت حق المجرا دارد 2- مساحت ششدانگ آن 
حدود 2834 مترمربع و سهم آقاى عباس فتوحى از عرصه آن حدود هشتاد و شش متر و سى و 
چهار سانتیمتر مربع (86/34 متر مربع ) است ولى تصرفات وى حدود 159/38 متر مربع مى باشد. 
بنابراین تصرفات وى بیش از سهم مشاعى اوست . که طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى 
محل مورد بازدید یک باب منزل مسکونى دو طبقه که مساحت عرصه آن یکصد و پنجاه و نه متر 
و سى و هشت سانتیمتر مربع (159/38 مترمربع ) و اعیانى آن شامل طبقه همکف به مساحت 
112 متر مربع و طبقه اول به مساحت 116 متر مربع و مســاحت کل اعیانى 228 متر مربع مى 
باشد . ساختمان داراى اسکلت بتنى با سقف تیرچه بلوك و طبقه همکف در حد سفت کارى و در 

طبقه اول کف سرامیک دیوارها اندود گچ ، آشپزخانه و سرویس ها کاشى و سرامیک ، کابینت 
آشپزخانه فلزى درب و پنجره خارجى آهنى و درب هاى داخلى چوبى و گرمایش پکیج و رادیاتور 
و سرمایش کولر آبى و داراى انشعابات آب ، برق و گاز و ساختمان فاقد نما مى باشد که بموجب 
سند نکاحیه شماره 13959 – 1393/05/14 تنظیمى در دفترخانه ازدواج شماره 35شهر نجف 
آباد که در قبال قســمتى از طلب خانم فرزانه بهارلوئى و 0/05 اجرایى متعلقه بازداشت گردیده 
است از ساعت 9 صبح تا 12 روز دوشنبه مورخ 99/12/18در محل اجراى  ثبت اسناد و امالك 
شهرستان  نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى طبقه اول به مزایده گذارده مى شود .  مزایده 
از مبلغ پایه دو میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون و هشتاد هزار ریال (مبلغ 2/695/080/000 
ریال )  قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق  ، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ  مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد . ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ نجف آباد مورخ 99/12/04  درج و منتشر مى گردد و در 
صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده 
مبلغ ده درصد پایه مزایده پس از اخذ شناســه واریز از این اداره و طى فیش سپرده  در وجه اداره 
ثبت اسناد و امالك بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى اســت. ضمنا برنده مزایدهمکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را طى فیش مربوطه حداکثر  ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت 
واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در غیر اینصورت 
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد.  1098121 /م الف – اکرم محمود 

صالحى مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/12/104
 فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008004142 تاریخ ارســال نامه: 1399/11/27 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششــدانگ تمامت دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شــماره: 4057 فرعى از 

2- اصلى که طبق دفتر 275 صفحه 232 بنام تقى خادم ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008019896- 99/5/16 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 95930- 99/11/21 به گواهى دفترخانه شماره 
سه شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1098178 سید اسداله 

موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/12/105 
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره:  5504 فرعى از 1 اصلى 
واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 24613 در صفحه 105 دفتر 89 امالك به نام محمد طالبیان 
صادر و تسلیم گردیده است،  ســپس معصومه طالبیان وکیل نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
شــماره وارده:  32005516 -99/11/27 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضا شهود 
آن ذیل شماره : 20749- 99/11/26 به گواهى دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعى است 
که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1097194 ذبیح اله فدائى اردستانى – مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک اردستان/12/106 

مجرى مطالعات بالینى واکسن ایرانى کرونا گفت: ارزیابى 
و بررســى هاى اولیه نتایج آزمایش هایى که تاکنون روى 
سرم داوطلبان انجام شده، نشان مى دهد میزان ایمنى زایى 
نخستین واکســن ایرانى کرونا با نام «کوو ایران برکت» 

حدود 90 درصد است.
محمدرضــا صالحــى افــزود: آزمایش هــاى مرتبط با 
ایمونوژنیسیته تاکنون روى حدود 35 داوطلب انجام شده 
که نتایج آن نشان مى دهد این واکسن نسبت به انتظارات ما 
قدرت ایمنى زایى باالترى دارد که بسیار امیدوار کننده است. 
وى ادامه داد: نتایج اولیه نشــان مى دهد حدود 90 درصد 
افرادى که دوز دوم واکسن را دریافت کرده اند، شواهد ایجاد 

ایمنى، پس از دو هفته در آزمایش هایشان نشان داده است.
صالحى بیان داشت: تعیین دقیق این موضوع نیاز به بررسى 
آمارى دقیق ترى دارد که این کار در حال انجام اســت، اما 
نتایج اولیه نشان مى دهد واکسن ایرانى کرونا ایمنى حدود 
90 درصدى دارد. مجرى مطالعات بالینى واکســن ایرانى 
کرونا ادامــه داد: تزریق دوز دوم 56 داوطلب فاز نخســت 
تست انسانى واکســن کرونا ایرانى به پایان رسیده است و 
مرحله دوم تست انسانى واکسن ایرانى کرونا هم از حدود 
اواخر اسفند ماه آغاز خواهد شد. وى بیان داشت: پیش بینى 
مى شــود که از اوایل اردیبهشــت وارد مرحله سوم تست 

انسانى شویم.

معاون فنى مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت از 
اعمال محدودیت سفر به استان خوزستان در پى قرار گرفتن 

11 شهر این استان در وضعیت قرمز کرونا خبر داد.
محسن فرهادى افزود: بر اساس تصمیماتى که در جلسات 
روز شنبه ( 2اسفندماه) داشتیم مقرر شد که محدودیت سفر 
به استان خوزستان با جدیت اعمال شود و کسانى که کار 
ضرورى در این استان ندارند مى بایست کار خود را به تعویق 
اندازند. اگر شرایط خوزستان به همین شکل پیش رود براى 
نوروز 1400 نمى توانیم تصمیم خاصى درباره سفرها به این 

خطه بگیریم. 
وى افزود: همچنین براى این استان مقرر شد تا نظارت بر 

رعایت پروتکل هاى بهداشــتى ناوگان حمل و نقل برون 
شهرى با کمک نیروى انتظامى و هالل احمر در گلوگاه ها 
بیش از گذشته جدى گرفته شــود. بر این اساس تصمیم 
گرفتیم در قطارهایى که واگن اتوبوسى دارند، محدودیت 
همانند محدودیت ها در یک اتوبوس اجرا شود و با 50 درصد 
مسافر حرکت کنند. در این راستا وزارت راه و شهرسازى هم 
موظف شد اگر قرار است واگن اتوبوسى به سوى خوزستان 

گسیل کند با 50 درصد ظرفیت حرکت کند. 
فرهادى گفت: متاســفانه میزان رعایــت پروتکل هاى 
بهداشتى در استان خوزستان 14 درصد نسبت به میانگین 

کشورى کمتر است. 

ایمنى زایى 90 درصدى 
واکسن ایرانى کرونا

اعمال محدودیت سفر
به خوزستان

کرونا 
مغز دختر 9 ساله را خورد

  انتخاب| رئیس دانشگاه علوم پزشکى جندى 
شـاپور اهواز بـا بیان اینکه سـوش انگلیسـى بسـیار 
خطرناك اسـت، گفت: دو کودکى کـه روز جمعه در 
این استان فوت شدند، به کروناى انگلیسى مبتال شده 
بودند که یکى از آن ها از ایذه و بیمار دیگر از سوسنگرد 
بود. دکتر فرهاد ابول نژادیان افزود: یکى از مبتالیان 
دختر 9 ساله اهل سوسنگرد بود که بیمارى زمینه اى 
نداشت و با ضعف و بى حالى به بیمارستان مراجعه کرد. 
پزشکان فکر کردند وى دچار مننژیت شده است، اما 
با انجام سى تى اسکن از مغز متوجه شدند که بخشى 
از بخش خاکسترى مغز خورده شده است و بیمار را به 
عنوان مننژیت یا همان التهاب پرده مغز، به بیمارستان 
کودکان ابوذر اهواز اعـزام کردند. ابول نژادیان گفت: 
پزشکان متخصص ریه در بیمارستان ابوذر، به ضعف 
و بى حالى و تب این دختر مشکوك شـدند و با انجام 
سى تى اسکن متوجه شـدند که تمام ریه درگیر است 
و این کودك در تنها کمتر از دو ساعت در بیمارستان 

ابوذر فوت شد.

خوزستان قرنطینه نمى شود
  ایسنا| مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
جندى شـاپور اهـواز در توییتر نوشـت:  درخواسـت 
دانشـگاه علوم پزشـکى اهـواز، قرنطینـه و تعطیلى 
دو هفته اى اسـتان اسـت که متاسـفانه تاکنون مورد 

موافقت قرار نگرفته است.

روى موج کووید-19

تاسیس 
شرکت سهامى خاص آریا گستر ایرانیان درخشان درتاریخ 1399/11/27 به شماره ثبت 2327 به شناسه ملى 14009812130 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش آهن آالت شامل گلوله ، شــمش ، میلگرد و ضایعات آهن ، تولید گلوله هاى 
آسیابى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان فالورجان ، بخش 
قهدریجان ، دهستان گلستان ، روستا کارویه، محله ندارد ، خیابان عصرانقالب ، پالك 270 ، طبقه همکف کدپستى 8468173347 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 600,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 6000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 210000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 99/6640/00010 مورخ 1399/11/06 نزد بانک تجارت شعبه اشترجان با کد 6640 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره آقاى ارسالن صادقى باغوحوشى به شماره ملى 1110056761 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على 
اکبر صادقى به شماره ملى 1111141789 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم توران صادقى کارویه به شماره ملى 1111173303 و به سمت نایب 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 نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى عبدالمحمود الماسى به شماره ملى 
1288103281 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى محمد حسن جماشى به شماره ملى 4460067242 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 فالورجان (1097792)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مباشر فنون آرامان درتاریخ 1399/11/29 به شماره ثبت 67053 به شناسه ملى 14009819901 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره مدیریتى کســب و کار حرفه اى - راه اندازى کسب و کار 
-بازرگانى داخلى و خارجى از قبیل صادرات وواردات - تجارى سازى محصوالت صنعتى و کشاورزى - تجارى سازى محصوالت دانش بنیان - مشاوره 
فنى و مهندسى در زمینه طراحى و ساخت تجهیزات صنعتى - ساخت و تولید محصوالت صنعتى و کشاورزى و دامپرورى و طراحى صنعتى درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، 
بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله حافظ جنوبى ، خیابان حافظ جنوبى ، کوچه فرعى 6 شرقى [فرعى 6 غربى] ، پالك 23 ، طبقه همکف کدپستى 
8313985191 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن 
با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 53/56420/119 مورخ 1399/11/21 نزد بانک تجارت شعبه شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان با کد 56420 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى رضا روانستان به شماره 
ملى 0036455571 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على روانستان به شماره ملى 0067807623 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى پوریا روانستان به شماره ملى 1271856182 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 مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مصطفى پرویزى به شماره 
ملى 1271912562 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم آزاده اکبرى بیشه به شماره ملى 1289040370 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 (1097806)

آگهى تغییرات 
شرکت سپاهان فلز نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 62327 و شناسه ملى 14008307207 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله دستگرده ، شهید باهنر ، کوچه مسعود24 ، خیابان باهنر ، پالك 9 ، ساختمان 
تجارى وادارى ویکتوریا ، طبقه دوم ، واحد 6 کدپستى 8138739937 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1097803)

آگهى تغییرات 
شرکت نوآوران سالمت وانیا سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 4259 و شناسه ملى 14007009827 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدجالل حسینى1140744569 بسمت رئیس هیأت مدیره و سید شایان حسینى1273477464 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و سید منصور حسینى 
دینانى1142070980 بسمت مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى 

باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1098375)

با شــروع تزریق واکســن کرونا در برخى کشورهاى 
دنیا، بســیارى از افراد به دنبال آن هســتند که بدانند 
تزریق واکسن چه تأثیرى روى آنها مى گذارد و چگونه 
مى توانند مطمئن شوند که واکسن در بدن آنها اثر کرده 
است. محققان مرکز پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى 

آمریکا تأکید کرده اند که سه عارضه شایع بعد از تزریق 
واکسن کرونا مى تواند نشان دهنده آن باشد که واکسن 

تأثیر خود را در بدن گذاشته است.
نخســتین و شــایع ترین عارضه اى که بعد از تزریق 
واکسن در بدن افراد ایجاد مى شود، بروز درد در ناحیه 

تزریق اســت. بنابراین، افرادى که داوطلب تزریق این 
واکسن مى شوند باید خود را براى این درد آماده کنند. 
این عارضه معموال در هر دو دوز واکســن مشــاهده 
مى شــود. این درد به صورتى اســت که بعد از تزریق، 
چنانچه فرد، دســت خود را روى ناحیه تزریق واکسن 

فشار دهد، روى بازو کمى احساس درد مى کند. این درد 
حدود 24 ساعت به طول مى انجامد و براى کاهش این 
درد پزشکان توصیه مى کنند روى محل تزریق واکسن 

را با کمپرس گرم کنید.
خستگى از دیگر شــاخصه هایى است که بعد از تزریق 
واکسن ممکن است به سراغ افراد بیاید و نشانه خوبى 
است که سیستم ایمنى بعد از تزریق، کار خودش را انجام 
مى دهد تا آنتى بادى الزم براى مقابله با ویروس بسازد. 
البته از آنجایى که محققــان معتقدند با تزریق دوز دوم 
ایمنى بدن کامل مى شود، برخى افراد بعد از تزریق دوز 

اول واکسن، احساس خستگى ندارند.
 از دیگر عوارض جانبى واکســن کرونا هم مى توان به 
بروز تب خفیف در فرد دریافت کننده واکسن اشاره کرد. 
این هم مانند خستگى، جزء عالئمى است که در همه 
افراد بعد از تزریق واکسن ممکن است ایجاد نشود ولى 
معموال بیشــتر دریافت کنندگان واکسن تب خفیف را 

تجربه مى کنند.
محققان بر این باورند که تمام این عوارض جانبى معموال 
طى دو روز از بین مى رود. اما به دریافت کنندگان واکسن 
کرونا توصیه مى کنند که چنانچه پــس از اولین دوز، 
واکنشى نشان ندادند، این لزوما به این معنا نیست که 
واکسن در داخل بدن اثر نکرده است. افراد معموال پس 
از تزریق دوز دوم عالئم خفیفى از خود نشان مى دهند 

که نشانه فعال شدن سیستم ایمنى بدن است.
دانشمندان معتقدند که مشــاهده این عالئم به معناى 
ابتال به ویروس نیست و نباید نسبت به آن نگران باشید. 
درواقع، این عالئم، واکنش سیستم ایمنى به پروتئینى 

است که مانند بیمارى کرونا عمل مى کند.

از کجا بفهمیم واکسن کرونا اثر کرده است ؟
اداره غذا و داروى آمریکا اعالم کــرد انتقال ویروس 
کرونا از طریق غذا و بسته بندى مواد غذایى بسیار بعید 

است و نباید از این مساله واهمه داشت.
تحقیقات مفصلى که در مورد شیوه هاى انتقال ویروس 
مرگبار کرونا صورت گرفته نشــان مى دهد تصورات 
هفته ها و ماه هاى اولیه شــیوع ویروس کرونا چندان 
دقیق نبــوده و این ویــروس بیش از آنکــه از طریق 
بســته بندى مواد غذایى و خود این مواد منتقل شود، 
از طریق هوا و تنفس از انســانى به انسان دیگر منتقل 

مى شود.
انتظار مى رود این یافته جدید علمى موجب تمایل بیشتر 
مردم به خرید از خواربارفروشى ها شود، هر چند این امر 
به معنى ایمن بودن مراجعه حضورى به فروشــگاه ها 
نیست و بهتر است افراد کماکان نیازهاى غذایى خود 
را به صورت غیرحضورى خریدارى کنند و از ازدحام و 

تجمع در مراکز خرید خوددارى کنند.
در یک سال اخیر بسیارى از مردم براى درامان ماندن 
از ویروس کرونا به ضدعفونى گسترده بسته بندى مواد 
غذایى روى مى آوردند و این امر در مواردى منجر به نفوذ 
الکل به درون آنها و ایجاد مسمومیت در افراد مى شد. در 
بیانیه اداره غذا و داروى آمریکا در این مورد تصریح شده 
هیچ شواهد قابل اتکایى وجود ندارد که نشان دهد غذا یا 
مواد غذایى مى توانند عامل انتقال ویروس کرونا باشند.

این قضاوت با بررســى وضعیت بیش از 100 میلیون 
مورد افــراد مبتالى به کرونا در سراســر جهان انجام 
شــده و لذا اداره غذا و داروى آمریکا معتقد اســت که 
سختگیرى هاى بیش از حد در زمینه بسته بندى مواد 
غذایى و حمل و نقل آنها در نقاط مختلف جهان الزم 

نیست.

خیلى نگران غذا 
و بسته بندى غذا نباشید
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احتماال تازگى ها پیش آمده که بسته چیپس، پفک یا اسنک را به دست بگیرید و با سبک 
و سنگین کردن آن حس کنید که بخشى از این بسته بندى را هوا اشغال کرده است. اولین 

چیزى که به فکرتان مى رسد این است که کارخانه تولید و بسته بندى این محصول 
دست به دست هم دادند و با کم فروشى از محصولشان و پر کردن بسته بندى با هوا به 

فکر سودجویى از مصرف کننده هستند اما ما به شما مى گوییم اگر براى انتخاب محصولتان 
دقت و وسواس دارید و از برندها و کارخانه هاى معتبر  و محصوالتى با بسته بندى استاندارد 
مصرف مى کنید، نباید نگران باشید. شما با کم فروشى مواجه نشدید بلکه با محصولى مواجه 

شدید که در بسته بندى آن گاز ازت وجود دارد. 
هر نوع  خوراکى و ماده غذایى از لحظه تولید در معرض فساد و آلودگى قرار 

دارد، بنابراین نوع و شیوه بسته بندى اهمیت بسیار زیادى در حفظ سالمت و بهداشت 
مواد غذایى دارد. در شرایطى که مواد غذایى موجود در بسته بندیها با گاز نیتروژن یا گاز 
ازت با درجه خلوص باال احاطه شود محیطى را به وجود مى آورد که امکان فساد و خرابى 

ماده خوراکى به حداقل ممکن و حتى صفر مى رسد. وجود ازت سبب مى شود برخى از فساد و 
خرابى مواد غذایى به ویژه مواد 

غذایى سرخ شده تحت تاثیر آن قرار گرفته و از 
ترشیدگى مواد غذایى که به 
دلیل اکسیدشدن در محیط 
بســته بندى ایجاد میشود، 

پیشگیرى شود. 
گاز ازت یا نیتروژن در صورتى 

که خلوص باالیى داشته باشد 
یک گاز بدون رنگ، بدون 

بو و بدون طعم است که در اصطالح به آن
 گاز خنثى مى گویند. از این گاز در صنایع 

بسته بندى به وفور استفاده مى شود. وجود این گاز در بسته بندى محصوالت و خوراکى ها به 
ویژه انواع اسنک ها کمک مى کند تا میزان اکسیژن در بسته بندیها به زیر یک درصد کاهش پیدا کند و فساد ناشى از باکتریهاى هوازى و اکسیداسیون در بسته بندیها را به تاخیر مى اندازد و به این ترتیب 

استفاده از این گاز موجب میشود مدت ماندگارى محصول بیشتر شده و عالوه بر سالمت غذا، شکل و ظاهر زیباى محصول نیز ماندگارتر مى شود. 
عالوه بر برندهاى معتبر خارجى بسیارى از برندهاى داخلى تولید اسنک و مواد خوراکى نیز از گاز ازت استفاده مى کنند. اما نکته جالبى که در این زمینه با جستجویى ساده در اینترنت مى توان متوجه 

شد این است که امروزه در جهان کارخانه هاى بزرگى وجود دارند که انواع دستگاهها و سیستم هاى تهیه گاز نیتروژن  و انواع کپسول هاى گاز نیتروژن یا ازت را تهیه و در اختیار کارخانه هاى 
تولید محصوالت غذایى قرار مى دهند. در این مراکز کپسولها و مخازن نیتروژن کارخانه هاى تولید محصوالت غذایى و تنقالت پر مى شود و به نوعى سالمت  و بهداشت محصوالت 

خوراکى از این طریق تضمین مى شود.
دکتر آراسب دباغ، متخصص بهداشت درباره استفاده از نیتروژن در بسته بندى محصوالت غذایى و خوراکى مى گوید: «اسنکها در بسته بندیهاى مختلف و متفاوتى به دست 

مردم مى رسد که بهترین نوع بسته بندى آن اسنک هایى است که در شیوه متاالیز آماده و تهیه مى شــوند. این نوع از بسته بندى در حقیقت داراى پوششى فلزى 
است که نور از آن عبور نمى کند. در این نوع از بسته بندى ها که به اصطالح داراى بسته بندى مناسبى هستند گازى وجود دارد که از آن با عنوان گاز ازت یا 

نیتروژن یاد مى کنیم. این گاز موجب پیشگیرى از اکسید شدن روغن موجود در اسنک ها  مى شود و از ایجاد ترکیب هاى سمى و مضر موجود در 
این بسته بندیها پیشگیرى مى کند. این گاز همان هوایى است که بسیارى از مردم تصور مى کنند کارخانه هاى تهیه و تولید اسنک 

یا مواد غذایى براى سودجویى بیشتر از آن استفاده مى کنند. در حالى که این هواى همان ازتى است که در این نوع از 
بسته بندیها دیده مى شود.»

ریشــه زنجبیل یکى از گیاهان شفابخش طبیعى اســت و طعم و خواص 
زنجبیل براى هزاران سال است که استفاده مى شود. با این حال، زنجبیل 
گیاهى است که باید با احتیاط مصرف شود چون مى تواند در برخى از شرایط 

خطر آفرین باشد. ما به شما خواهیم گفت چه کسانى نباید زنجبیل بخورند.
مصرف دائمى زنجبیل مى تواند با برخى از داروها تداخل داشته باشد. افراد مبتال 
به دیابت، افراد مبتال به فشار خون باال و افراد مبتال به اختالالت لخته شدن 

ممکن است نیاز به استفاده محتاطانه از زنجبیل داشته باشند.
زنجبیل مى تواند موجب رقیق شدن خون شود، این به این معنى 
که ممکن است براى افرادى که از داروهاى لخته شدن خون 
استفاده مى کنند و از اختالالت خونریزى رنج مى برند نامناسب 

باشد.
زنجبیل به طور طبیعى به پایین آوردن قند خون تمایل دارد. براى افراد مبتال 
به دیابت و افراد مبتال به پیش دیابتى که بیمــارى خود را تنها از طریق رژیم 
غذایى کنترل مى کنند، ممکن است این خبر خوشى باشد. با این حال، افرادى 
که داروهایى مثل متفورمین و یا داروهاى مشابه استفاده مى کنند و یا انسولین 
براى کنترل قند خون تزریق مى کنند باید در مورد تاثیر زنجبیل بر قند خون با 

پزشک مشورت کنند.

برخــى از داروهاى مورد اســتفاده بــراى کنترل فشــار خون بــاال، مانند 
مسدود کننده هاى کانال کلســیم (به عنوان مثال، نورواســک) مى تواند با 

زنجبیل تداخل داشته و منجر به نامنظم شدن ضربان قلب شوند.
افراد مبتال به سنگ کیسه صفرا ممکن است با خوردن این گیاه وضعیت بدترى 
پیدا کنند. کیسه صفرا یک ساختار کیســه مانند کوچک است که در زیر کبد 
است و با مجراى صفراوى به آن متصل است. کیسه صفرا به عنوان یک مرکز 
ذخیره سازى براى صفرا اســت که به عنوان شــکننده چربى در روده عمل 

مى کند.
کیســه صفرا، صفرا را در خود نگه مى دارد تا زمانى که دستگاه گوارش براى 
شکستن چربى به آن نیاز دارد این ماده را در اختیار بدن قرار دهد. سنگ کیسه 

صفرا مى تواند موجب مسدود شدن مجراى عبور صفرا شود.
هنگامى که زنجبیل در مقادیر زیاد مصرف شوند، ممکن است تولید صفرا کرده 
و انقباضات کیسه صفرا را افزایش دهد. با این عمل سنگ کیسه صفرا تحریک 

شده و سریعا موجب مسدود شدن مجارى مى شود.
الزم به ذکر است که همه پزشــکان توافق دارند که اگر شما مبتال به بیمارى 
کیسه صفرا هستید نباید زنجبیل بخورید اما در طب چینى گفته مى شود چون 

زنجبیل صفرا آور است مى تواند موجب دفع سنگ کیسه صفرا شود.

                                                                                                                   زنجبیل براى چه کسانى قدغن است؟
ریشــه زنجبی
زنجبیل براى
گیاهى است که
خطر آفرین باشد.
مصرف دائمى زنج
به دیابت، افراد مب
ب ممکن است نیاز
زنجبی
ک
است

باشد.
زنجبیل به طور
به دیابت و افراد م
غذایى کنترل مى
که داروهایى مثل
براى کنترل قندخ
پزشک مشورت ک

احتماال تازگى ها پیش آمده که بسته چیپس، پفک یا اسنک را به دست بگیرید و با سبک 
و سنگین کردن آن حس کنید که بخشى از این بسته بندى را هوا اشغال کرده است. اولین 

چیزى که به فکرتان مى رسد این است که کارخانه تولید و بسته بندى این محصول 
دست به دست هم دادند و با کم فروشى از محصولشان و پر کردن بسته بندى با هوا به 

فکر سودجویى از مصرف کننده هستند اما ما به شما مى گوییم اگر براى انتخاب محصولتان 
ت و وسواس دارید و از برندها و کارخانه هاى معتبر  و محصوالتى با بسته بندى استاندارد 
ف مى کنید، نباید نگران باشید. شما با کم فروشى مواجه نشدید بلکه با محصولى مواجه 

دارد.  ر بسته بندى آن گاز ازت وجود
کى و ماده غذایى از لحظه تولید در معرض فساد و آلودگى قرار 

ع و شیوه بسته بندى اهمیت بسیار زیادى در حفظ سالمت و بهداشت 
 شرایطى که مواد غذایى موجود در بسته بندیها با گاز نیتروژن یا گاز 
اال احاطه شود محیطى را به وجود مى آورد که امکان فساد و خرابى 

 ممکن و حتى صفر مى رسد. وجود ازت سبب مى شود برخى از فساد و 
ه مواد 

از یر آن قرار گرفته و
ه 
ط 
 

ى 
شد 

صطالح به آن
 گاز در صنایع 

ت؟
ك اس

ـرنا
گاز ازت داخل پفک خط

سیر طرفداران زیادى دارد اما بوى بد و سختى از 
بین بردن بوى سیر موجب شده است مصرف آن 
کم شود. ولى از این پس با خیال راحت سیر بخورید 

زیرا راهکارهایى براى شما داریم.
 آدامس بجوید یا قرص نعناع بخورید

جویدن آدامس یا خوردن قــرص نعناع، به  طور 
موقت بوى سیر را از بین مى  برد. قرص یا آدامس 
نعناعى اى را انتخاب کنید که عصاره  ى قوى داشته 

باشد یا از روغن نعناع واقعى تهیه شده باشد.
  جعفرى بخورید

جعفرى گیاه معطر معرکه اى براى از بین بردن بوى 
بد سیر در دهان است. جعفرى حاوى مقدار زیادى 
کلروفیل است که به عنوان خوشبوکننده ى طبیعى 
عمل مى کند. این ســبزى معطــر داراى خواص 
ضدباکترى و ضدالتهابى است که مى تواند بوى بد 
دهان و حتى بدن را دقیقا از منشأ از بین ببرد. یادتان 
باشد همیشه جعفرى تازه بجوید چون سبزى هاى 

خشک کلروفیل فعال ندارند.
 نعناع، هل، رازیانه، دانه رازیانه و میخک بجوید

این گیاهان و دانه ها بوى ســیر دهــان را خنثى 
مى کنند. میخک، هل، رازیانه، دانه ى رازیانه بجوید 
و برگ نعناع تازه بخورید. برخى رستوران ها بعضى 
از این دانه ها (به خصوص دانه ى رازیانه) را بعد از 

غذا سرو مى کنند.
  شیر بخورید

چربى موجود در شیر بوى ســیر دهان را کاهش 
مى دهد. ترکیب آب و چربــى بوهاى بد دهان را از 
بین مى برد یا حداقل کاهش مى دهد. بعد از خوردن 
سیر یک لیوان شیر پرچرب بنوشید. حتما نتیجه ى 
آن را خواهید دید. شــیر مى تواند بر بوى سولفات 

سیر غلبه کند.
  ماست بخورید

نتایج چندین تحقیق ثابت کرده که خوردن حدود 
200 گرم ماســت در کاهش باکترى ها و سولفید 
هیدروژن دهان (منشأ و علت اصلى بوى بد) مؤثر 
است. ماست مى تواند بوى ســیر دهان را هم از 

بین ببرد.
 دانه  قهوه بجوید

دانه هاى قهوه حاوى ترکیبات ضدباکترى است و در 
از بین بردن و مبارزه با میکروارگانیسم ها که مسئول 
بوى بد دهان اند، مؤثر است. جویدن دانه هاى قهوه 

بوى بد سیر را کاهش مى دهد.
 خوراکى هاى سرد مصرف کنید

وقتى غذاى گرم مصرف مى کنید بوى سیر تشدید 
مى شود. بنابراین بعد از مصرف سیر غذاهاى سرد 
مانند بستنى، دسرها و تنقالت یخى دیگر میل کنید.

  لیموى تازه بخورید
لیموترش باکترى هایى را که عامل ایجاد بوى بد 
دهان هســتند از بین مى برد و یکى از مؤثرترین 
خنثى کننده هاى بوســت. آب یک لیموى تازه را 
بگیرید و با یک لیوان آب مخلوط کنید و بنوشــید. 
حتى مى توانید لیمو را به تنهایى و بدون آب مصرف 

کنید. جویدن پوست لیمو هم بسیار مؤثر است.
  یک فنجان چاى سبز یا چاى نعناع بنوشید

چاى ســبز یا چاى نعناع حاوى پلى فنل است که 
به کاهش غلظت سولفید هیدروژن کمک مى کند. 
نوشیدن یک فنجان چاى ســبز یا نعناع هنگام 
صرف غذا یا بعد از آن تــا حد زیادى بوى غیرقابل 
تحمل ســیر را از بین مى برد و دهان تان را خنک و 

خوشبو مى کند.
در نهایت از خمیردندان هاى اکسیژن رساِن حاوى 
فلوراید استفاده کنید و بالفاصله بعد از خوردن سیر 
مسواك بزنید. از نخ دندان هم استفاده کنید چون 
ممکن است قسمتى از غذا یا سیر بین دندان هایتان 

بماند و با مسواك برطرف نشود.
سطح زبان جایگاه مناسبى براى رشد باکترى هاى 
تولیدکننده ى بوى بد دهان است؛ پس همیشه از 
تمیزکننده  زبان (مســواك زبان پاك کن) استفاده 
کنید تا ذرات باقى مانــده ى غذا و باکترى هایى که 
باعث بوى بد سیر در دهان مى شوند، از بین بروند.

آخرین قــدم غرغره کردن دهان و گلوســت که 
ترکیبات فرار گوگرد و بوى بد دهان را از بین مى برد.

سریع ترین روش ها 
براى از بین بردن 

بوى سیر 

      
      

             
     

 یک متخصص     
پوست و مو درباره دالیل    
ابتالى افراد به خارش پوست و راه هاى    

درمان آن توضیحاتى را ارائه کرد.
محمد رضوانى گفت: بیماى هاى التهابى، شوره (اگزما) و شپش از اصلى ترین عوامل ابتال به خارش 

پوست سر هستند.
رضوانى افزود: شپش از طریق حشره شــپش از فردى به فرد دیگر منتقل مى شود 
و شــدت آن با اســتفاده از لوازم مشــترك افزایش مى یابد. معموال در 
آرایشگاه ها شیوع شپش بیشتر است. از طریق رختخواب مشترك 
و به طور کلى هر اشــتراك محسوسى مثل چسباندن سر 
براى ســلفى گرفتن نیز باعث انتقال شپش از فردى به 

فرد دیگر مى شود. 
او تصریح کرد: این بیمارى به شــدت مســرى بوده و 
احتمال دارد که تمــام اعضاى خانواده درگیر آن شــوند. 
دانه هاى ســفیدى روى ســاقه مو مشــاهده مى شــوند که 
شبیه شوره اســت، اما تفاوتش با شوره در این اســت که شوره را 
مى توان به راحتى از مو جــدا کرد و با ضربه یا شــانه کردن، دانه هاى 
ســفید را از مو جدا کرد، اما تخم شــپش، به مو کامال چســبیده است و به 
هیچ وجه از آن جدا نمى شــود. این متخصص پوســت ادامه داد: براى درمان 
شــپش ســر باید تمام افرادى که با بیمار ارتباط نزدیکى دارنــد مثل اعضاى 
خانواده را نیز درمان و معاینــه کرد. رضوانى گفت: شــپش را مى توان با مصرف 

داروهاى مرتبط و شــامپوى ضد شــپش و رعایت     
                       برخى توصیه هاى پزشــک متخصــص درمان کرد. نکته 

    مهم این است که عالوه بر درمان شــپش باید تمام وسایلى که   
فرد مبتال با آن هــا درگیر بوده با روش هاى مختلف تمیز و شســته  

و ضدعفونى شوند. بعضى از وسایل مثل شــانه یا برس مو که در ارتباط 
مستقیم با موى سر بوده را باید در یک کیسه گذاشت و در آن را کامل بست و به 
مدت دو هفته درش را باز نکرد تا تخم هاى شپش از بین بروند. او ادامه داد : یکى از 
شایع ترین بیمارى هاى التهابى، لیکن پالن است که در این بیمارى، پوست سر به وضوح 
دچار التهاب مى شود و این التهاب به مرور موجب تخریب ریشه موى سر مى شود. براى درمان 
بیمارى التهابى پوست سر ابتدا نیاز به نمونه بردارى یا تکه بردارى از سطح پوست است. رضوانى 
گفت: بیمارى هاى قارچى هم گاهى موجب ایجاد خارش مى شوند و معموال در سنین قبل از بلوغ 
شایع هستند و بعد از بلوغ به ندرت در افراد اتفاق مى افتند. براى درمان هاى ضدقارچ حداقل شش 

هفته زمان الزم است.
این متخصص پوســت و مو اضافه کرد: اگزما از دیگر علل خارش پوست سر است. اگزماى چربى، 
فرم پیشرفته تر شوره سر اســت که به جهت وجود یک قارچ همزیست در پوست سر ایجاد مى شود 
و در بعضى از افراد بسته به نوع چربى پوست سرشان، به افزایش جمعیت این نوع از قارچ دامن زده 
مى شود که وقتى جمعیت این قارچ در پوست سر افزایش مى یابد، پوست در واکنش به این قارچ ها 
دچار التهاب خواهد شد. او بیان کرد: فرم خفیف این نوع از اگزما، شوره و فرم شدیدش، اگزماى چربى 

است که در این حالت پوســت فرد قرمز، خارش دار و پوسته دار مى شود و براى 
درمان باید از شامپوهاى ضدقارچ و ضدشــوره استفاده کرد و به طور موقت از 

ترکیبات ضدالتهاب استفاده شود. 
رضوانى ادامه داد: این افراد پس از بهبود باید باز هم از داروهاى خود استفاده 

کنند و دوز دارو را به مرور کم کنند. این نوع از التهاب عالوه بر پوست سر، گاهى 
پوست سایر نقاط بدن مثل، کنار بینى، ریش، در آقایان در بین موهاى 

سینه، پشت گوش، ابتداى کانال گوش، تاج ابرو و حتى در لبه مژه ها  
را در برمى گیرد که قابل درمان است.

او گفت: بعضى از بیمارى ها مثل شپش و یا اگزما معموال باعث از بین 
رفتن ریشه مو نمى شوند، ولى در مواردى مثل بیمارى هاى خاص التهابى مانند 

لیکن پالن و قارچ ها گاه التهاب به قدرى است که منجر به تخریب ریشه مو و 
در نتیجه ریزش غیرقابل بازگشت مو مى شود. به طور کلى خود عمل خاراندن 

وقتى خیلى شدت داشته باشــد منجر به ریزش مو مى شود، اما به این دلیل که 
در خاراندن ریشه مو آسیب نمى بیند بعد از مدتى موها دوباره رشد خواهند کرد.

  
درمان آن توضیحاتى را ارائه کرد.

محمد رضوانى گفت: بیماى هاى التهابى،
پوست سر هستند.

رضوانى افزود: شپش از طر
و شــدت آن با
آرایشگا
و

اح
دانه ها
شبیه شوره
مى توان به راح
ســفید را از مو جدا

هیچ وجه از آن جدا نمى
شــپش ســر باید تمام
خانواده را نیز درمان و معا

مبتال مى شویم؟چرا به خارش سر 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

حمد مى گوییــم او را، بر آنچه بوده اســت و از او یارى مى جوییم در 
کار خود، براى آنچه خواهد بــود. و از او مى خواهیــم که دین ما را 
به ســالمت دارد، همانگونه که از او ســالمت تن هایمان را مى طلبیم.

اى بندگان خدا، شــما را وصیت مــى کنم که این دنیــا را ترك گویید، 
که دنیا شما را ترك خواهد گفت، هر چند، راضى به ترك او نباشید و 

جسمتان را کهنه مى کند، هرچند، شما خواستار تازه بودن آن باشید.  
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على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

آگهى مزایده
شهردارى خمینى شهر در نظر دارد تعدادى از واحدهاى تجارى دوشنبه بازار را از طریق مزایده 

به فروش برساند:
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 99/12/12

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/12/13
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 99/12/23

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام 
نمى شود.

م.الف: 1095027 

چاپ دوم

شرکت عمران و مسکن اصفهان

آگهى مناقصه
شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد خرید ورق هاى پلى اورتان پروژه هاى خود 

را از طریق مناقصه عمومى از فروشندگان واجد شرایط خریدارى نماید.
متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز سه شنبه مورخ 99/12/05 لغایت روز چهارشنبه 
مورخ 99/12/13 با معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه 
و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
شنبه مورخ 99/12/16 به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان به نشانى، اصفهان، 
میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بست قدر، طبقه همکف 
به کدپستى 8165875841 تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند. تلفن 

36622001- 031 (داخلى 115)

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره   29370  مورخ   99/12/3
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان            

موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق
تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:

الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى    99/12/4   لغایت مورخ   99/12/6  
ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ   99/12/19

ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز   چهارشنبه    مورخ  99/12/20  در محل سالن جلسات  
د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.

ه) نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایى بر اساس بخشنامه سرجمع (شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردى از بخشنامه سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 
97/8/22) مى باشد 

نشانى تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقى بازار هنر – اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان     (تلفن تماس: 32222889)
نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف) سپرده (واریز به شباى شماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزى   ب) ضمانتنامه معتبر بانکى

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.ir  قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 

پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ( ریال)

مبلغ برآورد اولیه به ریال
 (بر اساس فهرست بها سال 99)

نوبت 
مناقصه

اول2367/000/0007/324/233/066 ماه2099004038000098تکمیل پروژه هنرستان هرند (سالن) جلگه1

تکمیل مدرسه مشارکتى قیام قلعه امیریه 2
اول4391/000/0007/819/363/132 ماه2099004038000099خمینى شهر

اول2352/000/0007/021/135/661 ماه2099004038000100تکمیل مجتمع سالدورگر (سالن) نجف آباد3

تکمیل مدرسه زنده یاد حاج عباس تبعه امامیه 4
اول8703/000/00014/049/301/732 ماه2099004038000101گورت ناحیه 6

تکمیل مدرسه مشارکتى امام على (ع) (یزدانى و 5
اول8542/000/00010/834/004/883 ماه2099004038000102شبانى) کاشان

چاپ اول

م.الف:1098703

مراجعات حضورى ارباب رجوع به ادارات آبفا   اســتان 
اصفهان از شنبه دوم اســفندماه    99  در  سطح استان  
به حداقل ممکن رسیده و خدمات 23 گانه آبفا  از طریق 

درگاههاى غیر حضورى ارائه مى گردد. 
معاون خدمات مشترکین و درآمد شــرکت آبفا استان 
اصفهان  گفت: تا اطالع ثانوى میــز خدمت در مرکز 
منطقه فعال بوده و صرفا مراجعات مربوط به تقسیط و 
تحویل چک ، ارائه مجوزها و معدود موارد دیگرى که 

کماکان نیاز به مراجعه حضورى دارد  ، ارائه مى گردد.
محسن صالح  افزود:به عنوان مثال واگذارى انشعاب به 
صورت نقد و اقساط همچنان نیاز به مراجعه حضورى 

مشترکان جهت تحویل برگ چک دارد و   براین اساس 
ترتیبــى اتخاذ گردیده تــا روند تحویل چک توســط  
متقاضى یا مشترك در قالب فرم درخواست تقسیط به 

واحد مشترکین در کوتاه ترین زمان ممکن انجام گیرد. 
 وى ادامه داد: واگذارى انشعاب نیاز به دریافت مجوزهاى 
قانونى از ســازمان هاى ذى ربط از جمله شهردارى ، 
بخشدارى، جهاد کشــاورزى و غیره دارد و  الزم است 
جهت تسهیل در امور و عدم مراجعه حضورى مشترکین 
به ادارات، گردش این مکاتبات حتى االمکان از درگاه 
خدمات دولت الکترونیک انجام شده و ارسال درخواست 

و دریافت پاسخ از این روش صورت پذیرد.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شــرکت آبفا استان 
اصفهان  عنوان کرد: مسئولین امور مشترکین باالخص 
در مناطقى که داراى نواحى شــهرى و روســتایى با 

پراکندگــى باال   هســتند تعامالت بیشــترى با دفاتر 
پیشخوان داشته و با برگزارى جلساتى روش هاى جدید 
ارائه خدمت را با پرســنل این دفاتر مرور و راهکارهاى 

عملیاتى را توافق   مى نمایند.
صالح با اشــاره به نصب اپلیکیشــن همراه آبفا براى 
مشــترکین عنوان کرد: باید  این امکان فراهم شود که 
اپلیکیشن همراه آبفا به مراجعین حضورى معرفى و لینک 
دانلود آن همزمان براى آنها  پیامک شود و پس از نصب 
آن روى گوشى موبایل ارباب رجوع، مراحل درخواست 

با کمک همکار مربوطه از آن طریق پیگیرى گردد. 
   وى به چگونگى  ارائه خدمات شرکت به صورت غیر 
حضورى اشاره کرد و گفت: هم اکنون  براى 22 خدمت 
از خدمات 23 گانه  بجز فروش آب تانکرى  همه شرایط 
مهیا است و بستر ارائه خدمات به صورت غیر حضورى 

انجام مى شود.  
معاون خدمات مشترکین و درآمد شــرکت آبفا استان 
اصفهان  اظهار داشــت: باتوجه به بررسى هاى انجام 

شــده، بخش زیادى از مراجعات حضورى مشترکین 
ناشى از نداشتن شناسه قبض بوده است. لذا  باید ساز و 
کار الزم براى در اختیار گذاشتن شناسه قبض مشترکینى 
که بدین منظور مراجعه کرده یا تلفنى تماس مى گیرند در 

منطقه فراهم شود.
   وى به  راههاى ارئه خدمات بــه روش غیر حضورى 
پرداخت و بیان داشــت: هم اکنون مشترکان مى توانند 
با تماس با شماره 1522 و شماره گیرى کلید 5، شماره 
کنتور خود را اعالم کنند و سپس رقم آب بها محاسبه و 
به وسیله پیامک به مشترك اعالم مى شود؛ همچنین به 
منظور رضایت مشترکان، روش دیگر، ارسال پیامکى 
شماره کنتور براى کنتورنویس است که در این روش، 
شماره همراه کنتورنویس هر محدوده براى مشترکان 
پیامک مى گردد. در این روش، مشترکان به وسیله تلفن 
همراه خود طبق الگوى: * شناسه قبض # شماره رقم 

کنتور را به شماره 300001522 پیامک مى کنند.
روش دیگرى که در حال راه اندازى است، ورود به پرتال 
شرکت به آدرس www.abfaesfahan.ir و ثبت 

شماره کنتور در لینک تعیین شده است.
 صالح افزود: تمام تالش ما در شرایط اضطرارى ناشى از 
شیوع ویروس کرونا حفظ سالمت عموم شهروندان عزیز 
و همکاران تالشگرمان اســت و اولویت را تا حدامکان 
بر اجراى اقدامات از طرق مختلف با هدف پیشــگیرى 
از گسترش این ویروس قرار داده ایم. همچنین نسخه 
اندرویدى خدمات همراه آبفاى استان اصفهان هم اکنون 
به طور رایگان از فروشگاه هاى اینترنتى کافه بازار، ایران 
اپس و مایکت قابل دریافت و نصــب روى تلفن هاى 

همراه است.
 وى ادامه داد: مشــترکان مى توانند  با اســتفاده از کد 

دســتورى #151522*6655* اقدام به ثبت شماره 
کنتور واحد مسکونى خود کنند. گفتنى است استفاده از 
کدهاى دستورى نیازمند نصب هیچ نرم افزارى نیست و 
مشترکان مى توانند با گرفتن کد دستورى یاد شده با تلفن 
همراه خود، خدمات غیرحضورى شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان را دریافت کنند . 
 وى به خدمات 23گانه شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان که از طریق ســامانه 1522 ارائه مى شــوند 
را به شــرح ذیل عنوان کرد: واگذارى انشــعاب آب، 
واگذارى انشــعاب فاضالب، تغییر کاربرى انشــعاب 
آب،  پاسخ به اســتعالم مالکیت انشــعاب آب،  تغییر 
مشخصات مشترکین آب و فاضالب، تغییرتعداد واحد 
مســکونى مشــترکین آب و فاضالب،  تغییر ظرفیت 
قراردادى انشعاب آب،  تغییر قطر انشعاب آب، تفکیک 
کنتور آب،  تغییر مکان کنتــور آب، آزمایش کنتور آب، 
تعویض کنتــور آب، نصب ســیفون اضافى فاضالب، 
قطع موقت و وصل انشــعاب آب،  جمع آورى یا ادغام 
انشعاب آب، تســویه حساب بدهى مشــترکین آب و 

فاضالب، درخواست بررسى صورت حساب مشترکین 
آب و فاضالب،  اعالم کارکرد کنتور آب، مشاهده سوابق 
صورتحســاب هاى پرداختى هاى مشــترکین آب و 
فاضالب، فروش آب تانکرى، پاسخگویى به شکایات 
مرتبط با آب و فاضالب، رسیدگى به پیشنهادات حوزه 

آب و فاضالب، درخواست لوازم کاهنده مصرف آب .
الزم به یادآورى است: ســامانه خدمات غیرحضورى 
1522 در ســال 1395 به طور رسمى افتتاح شد و مورد 
بهره بردارى قرار گرفت.  این ســامانه با هدف تمرکز و 
ارائه خدمات غیر حضورى از طریق تلفن ثابت و همراه 
برنامه ریزى شده و هدف آن حذف مراجعه شهروندان 
به ادارات آبفا و ارائه خدمات فروش و پس از فروش به 
صورت تلفنى به مشــترکین بوده است. در حال حاضر 
خدمات 23 گانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در تمام ساعات شــبانه روز در 98 شهر و حدود 1000 
روستا، از طریق تماس با شماره تلفن چهار رقمى 1522 
و انتخاب 9 کلید و 17 زیر کلید به متقاضیان و مشترکین 

ارائه مى شود.

ارائه تمامى خدمات شرکت آب و فاضالب
 استان اصفهان با 6 روش غیرحضورى در خانه شما

هیئت مدیره شرکت پرتو تصویر شفا (بیمارستان فوق تخصصى میالد اصفهان)

آگهى دعوت سهامداران جهت تشکیل  مجمع عمومى فوق العاده 
شرکت پرتو تصویر شفا (سهامى خاص) شماره ثبت 25637

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شــرکت پرتو تصویر شفا مى رساند با توجه به 
مصوبه هیئت مدیره ،جلسه مجمع عمومى فوق العاده در روز جمعه مورخ 99/12/15 ساعت 
9:00 صبح در محل بیمارستان میالد واقع در شهرك ولیعصر، انتهاى  خیابان شهید بخشى 

تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
دستورات جلسه: 

- تغییر درماده 23  اساسنامه ( تغییر اعضاء اصلى هیئت مدیره از 5 نفر به 7 نفر و تا پایان دوره 
هیئت مدیره فعلى مسکوت باشد.)

- تغییر در ماده 5 اساســنامه (افزایش ســرمایه شــرکت از مبلغ  220،000،000 ریال به 
مبلغ 1،980،000،000،000ریال)

- تغییر در ماده 25 اساسنامه (از پنج سهم به پنج هزار سهم)


