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با باال رفتن سن، بیشتر آب بخوریدفوت مرد 40 ساله بر اثر برخورد پراید با ستون پل صداى باصالبت سینما درگیر کروناست 63 درصد بیکاران سرپرستند تصمیم عجیب و اخراج اشتباه سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اتفاقاتى که با 
مصرف روزانه 

سیر رخ مى دهد

حریم پل خواجو هم نقض شد
3

3

2
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پایان 20 سال کابوس 
اعدام یک قاتل 

افزایش حوادث 
گازگرفتگى در استان 

رهایى 40 زندانى
 محکوم به قصاص 

سیر یک ماده غذایى فوق العاده بوده و از نظر درمانى 
داراى خواص زیادى است و بانوان ایرانى همواره از آن در 

تهیه غذاى روزانه خود استفاده مى کنند. باید بدانید که 
خواص سیر فقط مراقبت از شما در برابر سرماخوردگى را 
شامل نمى شود و فواید زیادى براى آن ذکر شده است...

4

کشف توپ جنگى صفوى در میان ضایعات!کشف توپ جنگى صفوى در میان ضایعات!
این اثر تاریخى در میان ضایعات ارسالى به کارخانه ذوب آهن به منظور بازیافت و ذوب پیدا شداین اثر تاریخى در میان ضایعات ارسالى به کارخانه ذوب آهن به منظور بازیافت و ذوب پیدا شد

3

بعد از شکسته شدن حریم چندین اثر تاریخى به دلیل بلندمرتبه سازى در اطراف آنها؛

نمى دانند مجوز گرفتن 
آنچنان هم سخت 
نیست

ما صدرنشین جدول اشتباهات 
داورى هستیم

مربى تیــم فوتبال ذوب آهن گفت: متأســفانه در همیــن دو هفته اول
 رقابت ها 4 امتیاز حساس را اشتباهات داورى از تیم ما گرفت تا بیشترین 
امتیاز را در بین 16 تیم از دست داده باشیم. ابراهیم تقى پور مربى تیم فوتبال 
ذوب آهن که تیمش در تبریز و برابر ماشین ســازى در حالى به تساوى 

یک-یک رسید که 95 دقیقه ده نفره بازى کرد...
3

7

در صفحه 5 بخوانید

ذخیره خون 
اصفهان به 5 روز 
افزایش یافت

4

ننمىدانندمجوزگرفتننمى دانند مجوز گرفتن ر جوز فتى زگ ج دانند ن
مآنچنان هم سخت سختچ اآنچنانهمسختآنچنانه آ
تننیستنیست ن

روایت حامد همایون
 از علت فعالیت زیرزمینى خواننده ها

5

جنجال شبانه اى 
که از اصفهان 
کلید خورد

2 استعفاى پى در پى در وزارت بهداشت آن هم در 
روزهایى که کرونا در حال کشــتار در استان هاى 
مختلف ایران اســت، این سئوال را مطرح مى کند 
که اختالفات در این وزارتخانه از کجا نشأت گرفته 
است؟ تا امروز حداقل سه مرتبه بحث استعفاى 
سعید نمکى از وزارت بهداشــت مطرح شده که 
آخرین آن همین هفته گذشــته توسط خود وزیر 
تکذیب شــد آن هم در حالى که کمتر کسى خبر 
داشت  فارغ از تأیید و تکذیب هاى استعفاى وزیر 

بهداشت، زیر پوست...
در صفحه 2 بخوانید

چرا کار 2 مقام ارشد وزارت بهداشت 
جمعه شب به استعفا کشیده شد

ممکن است تعطیلى 2 هفته اى ادامه یابد
2

شهاب گردان:شهاب گردان:
 این همه تالش بى فایده است این همه تالش بى فایده است

براى چه باید بجنگیم؟براى چه باید بجنگیم؟
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رئیس جمهور با بیان اینکه ما باید همه پروتکل ها را 
رعایت کنیم تا فشار اقتصادى بر کسب و کارهایى که 
از روز شنبه ممنوع شدند، زودتر برطرف شود، گفت: 

ممکن است باز هم این تعطیلى ادامه یابد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى در جلسه 
ســتاد ملى مقابله با کرونا با بیان اینکه ما با موج دوم 
کرونا و بعد موج ســوم کرونا مواجه شدیم و تصمیم 
به تعطیلى هوشمند شهرها گرفتیم، اظهار کرد: اگر 
در این دو هفته هم خداى نکــرده به نتیجه مطلوب 
نرسیم. ممکن اســت باز هم این تعطیلى ادامه یابد. 
پس عالوه بر رعایت پروتکل ها براى سالمتى خود و 

خانواده و کاهش فشار بر کادر درمان، باید براى رفع 
تعطیلى مشاغل هم به رعایت پروتکل ها توجه کنیم.

روحانى با انتقاد از افزایش دورهمى هاى خانوادگى 
در ماه هاى اخیر، گفت: قبًال مطرح بود که اگر کسى 
مبتال باشد و در جمع خانوادگى که معموًال با استفاده 
نکردن از ماسک هم همراه مى شود، عطسه یا سرفه 
کند، مى تواند 50 نفر را مبتــال کند، به خصوص که 
ممکن است در خانه ها سیســتم تهویه مناسبى هم 
وجود نداشته باشــد، حتى گفته مى شود حرف زدن 
فردى که مبتالســت نیز مى تواند منجــر به انتقال 

ویروس شود.

رئیس کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس گفت: اگر 
نتوانیم زنجیره فعلى کرونا را قطع کنیم در ماه هاى آذر و 
دى تعداد جانباختگان ما از این بیمارى به 1000 تا 1200 

نفر در روز خواهد رسید.
حسینعلى شهریارى اظهار کرد: مشکل امروز این است که 
مردم ما على رغم وجود بیماران بسیار، جان باختن تعداد 
زیادى از هموطنان و شهادت کادر درمان و پزشکى، باز 

هم خیلى باور ندارند که باید پروتکل ها را رعایت کنند.
نماینده مردم زاهدان افزود: با توجــه به وضعیت دولت 
و ســتاد کرونا، هر چقدر پروتکل بنویسند اما اجرا نشود 
موفقیتى به دست نمى آید و معتقدم مشکل ما اینجاست 

که نمى خواهیم از قوه قهریه اســتفاده کنیم چون فکر 
مى کنیم مردم ما مردم فهمیده و فرهنگى هســتند که 
وقتى خبرگان جامعه، مســئوالن و پزشــکان توصیه 
مى کنند که پروتکل ها رعایت شود، رعایت مى کنند در 
صورتى که متأسفانه اینطور نیست چرا که تا دو الى سه 
روز تعطیل مى شود ما شاهد ترافیک سنگین در جاده هاى 
شمال کشور هستیم. وى ادامه داد: علیرغم همه توصیه 
ها اما باز گوش کسى بدهکار نیست و باید گفت اگر این 
همکارى نکردن مردم ادامه پیدا کند شاید الزم باشد ما 
هم مانند بسیارى از کشورهاى غربى از قوه قهریه استفاده

 کنیم.

ممکن است تعطیلى 2 هفته اى 
ادامه یابد

باید از قوه قهریه
 استفاده کرد

خودرو بخریم یا نخریم؟
   خبــر آنالیــن | نایــب رئیــس اتحادیــه 
نمایشــگاهداران درباره اینکه آیا کاهش قیمت 
خودرو در بازار شرایط مناسبى را براى خرید خودرو 
ایجاد کرده اســت یا خیر؟ گفت: پیشنهاد من این 
است که در شرایط فعلى مردم براى خرید خودرو 
دست نگه دارند.  نعمت ا... کاشانى نسب توضیح 
داد: اگر این شرایط ادامه یاید و دولت نرخ دالر را به 
همین شکل کاهش دهد، شاید قیمت هاى بازار از 
نرخ  هاى فعلى نیز پایین تر بیاید. آنچه مسلم است 

قیمت ها در بازار خودرو باالتر نخواهد رفت.

قیمت دام 
در آن سوى مرزها

   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | رئیس 
اتحادیه گوشت گوسفندى درباره قاچاق دام تصریح 
کرد: بنابر آمار تا حدى زیادى مرزبانان و مسئوالن 
مربوط با این موضوع برخورد کرده اند، اما به سبب 
گستردگى مرزنشینى، در برخى نقاط گاهى اختالف 
چندبرابرى قیمت دام، کوله بران را وسوسه مى کند 
که یک تا سه رأس دام را با خود ببرند چرا که قیمت 
کنونى هر دام در کشور ما دو میلیون تومان است و 
آن سوى مرزها هشت تا 9 میلیون تومان پول بابت 

دام هاى ایرانى مى دهند.

63 درصد بیکاران 
سرپرستند

   روزنامــه فرهیختــگان |براســاس 
نظرســنجى مؤسســه عالى پژوهــش تأمین 
اجتماعى از افــراد متقاضى بیمه بیــکارى، 21 
درصد از متقاضیان بیمــه بیکارى «مجرد» و 78 
درصد «متأهل» هســتند. همچنیــن 63 درصد 
پاسخگویان، «سرپرست خانوار» بوده  و 27 درصد 
پاســخگویان بیان کرده اند که فــرد دیگرى در 

خانواده آنها «حقوق بگیر» است.

قطر کارى به کرونا ندارد
   خبر آنالین |کشــور قطر به شدت مشغول 
آماده سازى خود براى میزبانى از جام جهانى 2022 
است. البته احتمال اینکه رقابت ها به تعویق بیافتد 
زیاد است ولى این مسئله باعث نشده تا این کشور 
دست از برنامه ریزى و کار بردارد. آنها با میزبانى 
رقابت هاى متمرکز لیگ قهرمانان آسیا هم نشان 
دادند چقدر پیشرفت کرده اند. در همین حال قطر 
از اولیــن هواپیماى اختصاصى جــام جهانى هم 

رونمایى کرد.

عجایب وارداتى 
   نــود اقتصــادى | در هفت ماهه ســال 
جارى مقادیر قابل توجهى کاالهاى داراى نمونه  
داخلى وارد کشور شده که ارقام بعضى از آنها بسیار 
قابل تأمل است. براى مثال، در هفت ماهه امسال 
حدود 10/5 میلیون دالر زردچوبه، نزدیک به هفت 
میلیون دالر بادام زمینى، نزدیک به چهار میلیون 
دالر مدادپاکن و مدادتراش، نزدیک به 3/5 میلیون 
دالر خودتــراش، مقادیر قابل توجهــى نیز براى 
واردات اره دســتى، توپ هاى ورزشى، ترازو، تراز 
بنایى، جوهر خودکار و بابونه وارد کشور شده است.

اسقاط از رده خارج ها 
   باشــگاه خبرنگاران جــوان |  جانشین 
رئیس پلیس راهنمایــى و رانندگى نیروى انتظامى 
درباره آســیب  هاى زیســت محیطــى ترخیص 
موتورسیکلت  هاى رســوبى از پارکینگ  ها اظهار 
کرد: بازگشــت این موتور ها به ســیکل و چرخه 
ترافیک یک موضوع جدا از ترخیص این موتورها از 
پارکینگ هاست. وى افزود: قطعاً موتورسیکلت  هایى 
که فاقد شرایط الزم براى تردد در سطح شهر هستند 
و براى محیط زیســت آسیب زا هســتند در فرایند 

اسقاط و از رده خارج شدن قرار مى گیرند.

ابهام آقاى ربیعى!
   قطــره | على ربیعى، دستیار ارتباطات اجتماعى 
رئیس جمهور و ســخنگوى دولت نوشت: من اساسًا 
نمى دانم و نمى فهمم که چگونه عــده اى از نتیجه 
انتخابات آمریکا حتى داغ تر از طرفــداران کاندیداى 
شکست خورده نگران بودند و برخى او را با اسطوره هاى 

مذهبى ما هم شبیه سازى کردند!

دلیل انفجار نطنز
   انتخــاب | سردار حسین دهقان، وزیر سابق دفاع 
در گفتگویى مشروح با خبرگزارى «آسوشیتدپرس» 
اظهار کرد: انفجار نطنز یک خرابکارى صنعتى بود و این 
موضوعى قطعى است. احتماًال کسانى که متولى نصب 
یکسرى تجهیزات بودند در زمانى تغییراتى را در آنجا 

ایجاد کردند که منجر به انفجار شده است.

پیش بینى مرگ «بایدن»!
   برترین ها | داورى، مشاور احمدى نژاد که مدتى 
اســت با توییت هایش درباره انتخابات آمربکا بر سر 
زبان ها افتاده، نوشت: «احتمال مرگ "جو بایدن" تا 
قبل از ژانویه 2021 به دلیل فشــارهاى قضایى ناشى 
از تقلب انتخاباتى اش بســیار باالست. تأثیر این فشار 

عصبى در لکنت زبان امروزش هم بارز است.»

با 100 هزار تومان چه بخریم؟
   برترین ها | امام جمعه اسالم در استان گیالن در 
واکنش به خبر اختصاص کمک صدهزار تومانى دولت 
به ازاى هرنفر از اعضــاى خانواده هاى نیازمند، گفت: 
آقایان مســئول! بیایید با هم به بازار برویم و ببینیم با 
یکصد هزارتومان یارانه اضافــه چه چیزى مى توانیم 

بخریم؟ 

اگر پولمان آزاد شد...
   ایرنا | حجت االسالم سید رضا اکرمى، عضو جامعه 
روحانیت مبارز کشور گفت: درباره «بایدن» صبر کنیم، 
اینقدر کم حوصله نباشیم. همه که شش ماهه به دنیا 
نیامدیم باید حوصله کنیم. اگر بایدن آمد و واقعاً به برجام 
برگشت و پول ما را آزاد کرد و بانک هاى ما توانستند کار 
خود را انجام دهند آن وقت مى گوییم «اللهم صل على 

محمد و آل محمد».

«پوتین» به سرطان مبتال شد؟
   رکنا | یک رسانه انگلیسى مدعى شده «والدیمیر 
پوتین»، رئیس جمهور روسیه به سرطان مبتالست و در 
ماه فوریه تحت عمل جراحى قرار گرفته است. روزنامه 
«دیلى میرور» در ادعایى که سایر رسانه هاى انگلیس 
هم آن را منتشر کرده اند نوشته آقاى پوتین هم عالیم 

بیمارى پارکینسون و هم سرطان را نشان مى دهد.

وزیر سابق، نامزد نیست 
   روزنامه جمهورى اسالمى | با اینکه دکتر 
سیدحسن قاضى زاده هاشــمى، وزیر سابق بهداشت، 
صریحًا اعالم کرده داوطلب ریاست جمهورى نیست، 
برخى رســانه ها از اعالم نامزدى او خبر داده اند. دکتر 
قاضى زاده هاشمى بعد از انتشار این خبر یکبار دیگر با 
صراحت اعالم کرد قصد کاندیدا شــدن در انتخابات 
ریاست جمهورى 1400 را ندارد و این خبر، دروغ است.

روسیه را مشکوك نکنید!
   روزنامه کیهان | زمزمه مذاکره، راه هاى غیر 
آمریکا و اروپا را هم براى ما ناامن مى کند چرا که باعث 
سردرگمى کشورهایى نظیر چین، روسیه و هند مى شود. 
آنان با این زمزمه ها درباره صداقت ما در اصالح سیاست 
خارجى و روى کردن به «سیاست اولویت شرق» شک 
مى کنند کما اینکه شک کرده و بى رغبتى نشان داده اند.

خبرخوان

خواهر رئیس جمهور آمریکا که طى تقریبًا چهار ســال 
گذشته هیچگونه سخنرانى یا حضور رسمى نداشته در 
پیامى با شکستن سکوت خود از برادرش حمایت کرد و 

مدعى شد که «ترامپ» در انتخابات پیروز شده است.
«الیزابت ترامــپ» در پیامى در توییتــر حمایت خود از 
برادرش را اعالم کرد. وى در این پیام توییترى نوشــت: 
«این انتخابات باعث شد تا من سکوتم را بشکنم و از طرف 
خانواده ام صحبت کنم. برادرم دونالد این انتخابات را پیروز 
شد و تا پایان براى آن مبارزه خواهد کرد.» خواهر ترامپ 
در ادامه نوشت: «ما همیشه یک خانواده مبارز بوده ایم. ما 
همه به او و براى کارى که براى کشورمان انجام داد بسیار 
افتخار مى کنیم. چهار سال بیشتر.» دونالد ترامپ نیز در 

پیامى در توییتر از حمایت خواهرش قدردانى کرد.

این در حالى است که یک منبع آگاه به شبکه آمریکایى 
«CNN» گفت دونالد ترامپ به یک متحد گفته مى داند 
که انتخابات را باخته اما در روند انتقال قدرت تأخیر ایجاد 
مى کند و به شدت مى کوشــد نتایج را زیر سئوال ببرد تا 
اقدام دموکرات ها در زیر سئوال بردن مشروعیت انتخاب 
خودش در سال 2016 به خصوص با انجام تحقیقات در 

خصوص نقش روسیه در انتخابات را تالفى کند.
طبق آنچه «CNN» پیش تر به نقل از اطرافیان ترامپ 
گزارش کرده بود، خوددارى او از پذیرش شکســت در 
انتخابات تا حدودى ناشــى از ناراحتــى او از «هیالرى 
کلینتون» و «باراك اوباما» است که گفته بودند روسیه 
در انتخابات سال 2016 دخالت داشت و ممکن است در 

نتیجه آن اثر گذاشته باشد.

آبجى وارد مى شود!

قاتل ابهرى پس از گذشت 20 سال از ارتکاب جرم، با تالش و 
میانجیگرى معاون دادستان و مجموعه اجراى احکام کیفرى 

دادسراى ابهر با گذشت اولیاى دم، از قصاص رهایى یافت.
رئیس کل دادگســترى اســتان زنجان روز شــنبه در این 
خصوص به خبرنگاران گفت: بهمن ماه سال 79 در جریان 

یک سرقت و درگیرى میان چند نفر، جوان 18 ساله اى بر اثر 
ضربات متعدد به قتل رسید و قاتل متوارى شده و به مکان 
نامعلومى گریخت.  حجت االسالم اسماعیل صادقى نیارکى 
اظهار کرد: بالفاصله دســتور قضایى براى انجام تحقیقات 
و دستگیرى قاتل صادر شــد و پیگیرى ها و تالش ها براى 

دســتگیرى قاتل ادامه یافت تا اینکه قاتل 29 ساله در سال 
1384 دستگیر و تحویل مقامات قضایى شد. رئیس شوراى 
قضایى استان گفت: پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتى 
براى رسیدگى به شعبه 101 کیفرى ابهر ارجاع یافت و با توجه 
به قراین و اقرار قاتل رأى قصاص صادر شــد و پس از تأیید 

دیوان عالى کشور مجرم در آستانه اجراى حکم قرار گرفت. 
پس از طى روند قانونى پرونده، با قرار گرفتن مجرم در آستانه 
قصاص، با تالش و میانجیگرى معاون دادستان و مجموعه 
اجراى احکام کیفرى دادســراى ابهر با گذشت اولیاى دم، 

اجراى حکم متوقف شد و قاتل از قصاص نجات یافت.

پایان 20 سال کابوس اعدام یک قاتل 

حجت االسالم کاظم صدیقى، امام جمعه موقت تهران 
در برنامه «پیام جمعه» گفت: اگــر اینجا بذر نکاریم، 
تالش نکنیم، خدمــت نکنیم عبــادت نکنیم، جهاد 
نکنیم، مبارزه نکنیم، انقالب نداشته باشیم و تحوالت 
درونى براى خودمان کسب نکنیم، بهشت به ما مفتى 
نمى دهند. خــداى متعال کم ما را زیــاد مى کند ولى 
اگر زمینــه را خودمان فراهــم نکنیم به ما بهشــت 
نمى دهد. رفتن به بهشت تحمل مى خواهد از بیرون 
فشار مى بینید، از درون سختى مى بینید، پرس مى شوید 
باید مقاوم باشید، باید استقامت کنید، باید مقابله کنید با 

مشکالت، باید سنگر را خالى نکنید.
وى درباره موضوع کرونا هم گفته است: این مرگ کرونا 
خودش یکى از عبرت هاست. آماده بشویم، مرگ حق 

است. کرونا هم نباشد به یک بهانه دیگرى اجل مى آید 
و ما رفتنى هستیم، ما ماندنى نیســتیم. نه تنها کرونا 
بالســت، همه چیز دنیا بالست. بالست یعنى امتحان 

است، انسان را فرسوده مى کند.
صدیقى گفته: من توقع دارم شما که دلتان با خدا آرام 
مى گیرد در این بالهاى دنیوى، بالى کرونایى، بالى 
معیشــتى بالى ســوء  مدیریت ها که به هیچکدام از 
وعده هایى که در ارزان کردن اجناس، در پایین آوردن 
قیمت پول هاى خارجى، باالبردن پول ملى، چه وعده 
ها داده شده بود، به هیچکدام وفا نشد، شما رنج مى برید، 
ولى در این رنج ها ســیمتان وصل باشد، باید رنجتان 
هدف دار باشد تا تخریب به وجود نیاورد، ویرانگر نباشد، 

سازنده باشد. 

مقاومت کنید، رفتن به بهشت تحمل مى خواهد

2 اســتعفاى پى در پــى در وزارت بهداشــت آن هم در 
روزهایى که کرونا در حال کشتار در استان هاى مختلف 
ایران است، این سئوال را مطرح مى کند که اختالفات در 

این وزارتخانه از کجا نشأت گرفته است؟
تا امروز حداقل سه مرتبه بحث استعفاى سعید نمکى از 
وزارت بهداشت مطرح شــده که آخرین آن همین هفته 
گذشته توســط خود وزیر تکذیب شــد آن هم در حالى 
که کمتر کسى خبر داشــت  فارغ از تأیید و تکذیب هاى 
استعفاى وزیر بهداشت، زیر پوســت معاونت هاى این 
وزارتخانه است که تحوالت شــگرفى در حال رخ دادن 

است.
اختالفات ســطوح باالى مدیریتى در وزارت بهداشت 
باالخره جمعه شب از پرده برون افتاد و یک معاون و یک 
مشــاور نمکى به فاصله اندکى از یکدیگر استعفاى خود 
را اعالم کردند. ابتدا رضا ملــک زاده، معاون تحقیقات 
و فناورى وزیر بهداشــت بعد از هفت ســال فعالیت در 
این سمت، با انتشار متن شــدیداللحنى خطاب به وزیر، 
اســتعفاى خود را اعالم کرد و بالفاصله بعــداز او، على 
نوبخت، نایب رئیس و دبیر شوراى مشورتى بیمارى کرونا 

در وزارت بهداشت هم از کارش کناره گرفت.
بیانیه کم سابقه

اســتعفاى ملک زاده نســبت به اســتعفاى نوبخت به 
مراتب سروصداى بیشــترى ایجاد کرد. به هر حال او از 
چهره هاى مشهور پزشــکى ایران پس از انقالب است 
که در دولت اکبر هاشــمى رفسنجانى، خودش هم وزیر 
بهداشت بود و از طرفى متن نامه ملک زاده به سعید نمکى 
و انتقاد شدید از او، با صراحت لهجه کم سابقه اى تنظیم 

شده بود که توجه رسانه ها را به خودش جلب کرد.
ملک زاده که اختالفاتش با وزیر بهداشت سابقه دار بود، در 
نامه اش، مدیریت سعید نمکى در پاندمى کرونا را «بسیار 
غلط و پرنقص» توصیف کرده و اظهــارات جدید وزیر 
بهداشت در مورد تولید واکســن ایرانى کرونا را نیز «غیر 
علمی و ناشى از شتابزدگى» دانست. سعید نمکى هفته 
گذشته در سفرش به اصفهان در نشستى با رؤساى مراکز 
درمانى استان اصفهان گفته بود: «در ساخت واکسن نیز ما 
یکى از طالیى ترین ایام این سرزمین را رقم مى زنیم. یک 
غرور ملى وصف ناپذیر خواهیم داشت و مى بینید که ما در 
عرصه تولید واکسن با لطف خدا و تالش جوانان ایرانى، 
چه معرکه اى خلق خواهیم کرد.» ملک زاده در نامه اش 
به وزیر نوشته: «واکســن هنوز در حال طى مراحل اولیه 
بوده و شما مدعى معرکه گرفتن براى تولید آن شده اید.» 
او در بخش دیگر از این نامه، مؤثر بودن داروهاى گیاهى 
در درمان کرونا را «ادعاهاى بى اساس» وزیر بهداشت 
لقب داده و ادغام طب ســنتى در نظام شبکه بهداشت و 

درمان کشور را مضر تلقى کرده است.
«عدم درك درست از تحقیق و پژوهش و اهمیت آن و نیز 
نادیده گرفتن تمام فعالیت هاى علمى و پژوهشى محققان 
علوم پزشکى طى هفت سال گذشته»، اتهام دیگرى است 

که معاون سابق وزیر به رئیس سابقش زده است.
چرا ملک زاده استعفا کرد؟

ماجرا زمانى به اوج رســید که ســعید نمکى،  در همان 
سفر جنجالى اش به اصفهان در جلسه ستاد دانشگاهى 
کووید-19 در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نقد تندى به 
ملک زاده و روند تحقیقات نظام سالمت وارد کرد و پیش 
بینى هاى معاونت تحقیقات و فناورى اش درباره کرونا را 
یکسره نادرست دانست که نمى شود به آنها استناد کرد. او 
گفته بود: «98 درصد از تحقیقات در نظام سالمت، صرف 
انتشار مقاالت در مجالت مى شود که به کار نمى آید، به 
شدت به روند تحقیقات نظام ســالمت، انتقاد دارم. نامه 
بنده به دکتر ملک زاده در روز هاى اول شــیوع کرونا در 
کشور را مشــاهده کنید که ده آیتم تعیین شده، اما یکى 
از آنها تاکنون جواب نداده اســت. کدام وزیر کم خرد با 
چنین یافته هاى شکســته اى مى تواند بخش سالمت 
کشور را اداره کند؟ اصًال نباید بر یافته هایى که بر حسب 
یک تخمین به وزیر داده مى شود، کار و اعتماد کرد. این 
تخمین ها تاکنون درست نبوده و ده مدل اپیدمیولوژیک 
به من دادند که هیچکدام صحیح نبوده و براى هیچ اقدامى 

مناسب نبود.»
 بعد از انتقادات وزیر از معاونش، ملک زاده نیز در نامه اى 
تند و بلند، پاسخ نمکى را داد و ادعاهاى او را «بى پایه و 
اساس» تلقى کرد. ملک زاده در نامه اش خطاب به وزیر 
بهداشت از جمله نوشت: «کســانى مى توانند تحقیقات 
پزشکى را به نقد و چالش بکشند که یک تحقیق مؤثر در 

عمر خود کرده باشند!»
به کار بردن چنین ادبیاتى از جانب وزیر و معاونش نسبت 
به یکدیگر نشان مى داد که احتماًال باید در انتظار اتفاقات 
مهمترى در سطوح باالى مدیریتى وزارت بهداشت بود. 
اتفاقى که باالخره جمعه شب رخ داد و منجر به استعفاى 

پرسروصداى ملک زاده شد.

برادر نوبخت بودن هم افاقه نکرد!
از نامــه خداحافظى على نوبخت، نایب رئیس ســابق و 
دبیر شوراى مشــورتى بیمارى کرونا و برادر محمدباقر 
نوبخت، دست راست رئیس جمهور هم اینطور بر مى آید 
که او نیز از زیر سئوال بردن تحقیقات متخصصان وزارت 
بهداشت توسط سعید نمکى دلخور شده و از کارش استعفا 

کرده است. 
نوبخت در استعفانامه اش نوشته: «بعد از سخنان آن جناب 
در اصفهان در کوبیدن علم و دانشمندان پزشکى جان بر 
کف ایران و پاسخ معاونت پژوهشى، متأسفانه راهى براى 
همکارى بنده با جنابعالى و آن وزارتخانه باقى نگذاشته 

است.»
نمکى چهار روز قبل از استعفاى على نوبخت، او را که در 
مجلس دهم رئیس کمیسیون بهداشــت بود، به عنوان 
«نایب رئیس و دبیر شوراى مشــورتى بیمارى کرونا» 
منصوب کرده بــود. گفته مى شــد محمدباقر نوبخت، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، حامى اصلى برادرش براى 

رسیدن به این سمت بوده است. 
ردپاى سیاست

در همین حال، برخــى ماجراى اســتعفاهاى اخیر را به 
ماجراى ارتبــاط نوبخت ها و وزارت بهداشــت مربوط 
مى دانند. یــک روزنامه نگار در توییتر نوشــت: «پس از 
استعفاى دکتر قاضى زاده، وزیر بهداشت (دکتر نمکى) از 
طریق خاندان نوبخت به روحانى تحمیل شدند و به این 
واسطه جایگاه متزلزلى داشــت. ایشان با ابقاى معاونت 
تحقیقات (دکتر ملــک زاده) و آموزش (دکتر الریجانى) 
که نزد رئیس جمهور جایگاه در خورى داشــتند، ســعى 
کردند این نقیصه را جبران کنند. این ابقا در صورتى بود 
که از همان ابتدا اختالف در سیاستگذارى سالمت بین 
وزیر بهداشت و دو معاونش مشهود بود اما حفظ صندلى 
مهمتر؛ و این آغاز سیاستگذارى هاى دو گانه در وزارت 

بهداشــت بود، تا آنجا که حتى روحانى در ستاد کرونا در 
پاسخ به وزیر، استناد به نظرات دکتر ملک زاده مى کند. 
دکتر نمکى در اصفهان به صورت ضمنى، تمام خطاهاى 
برآوردى وزارت بهداشت در کرونا را به گردن دکتر ملک 
زاده انداخت غافل از اینکه حفظ صندلى وزارت به قیمت 
دو تکه کردن سیاستگذارى ها در وزارت بهداشت، باعث 

شروع این دومینو بود. 
صلح کنید لطفاً

اما موضع دولت هم در این میان مهم تلقى مى شود. روز 
گذشته خبرگزارى «ایرنا» -رســانه رسمى دولت- در 
گزارش مفصلى زیر عنوان «اکنون وقت رنجش و استعفا 
نیست» ســعى کرده با گرفتن میانه این دعوا، هم وزیر 
بهداشت و هم دو مستعفى وزارتخانه را در بحبوحه همه 

گیرى کرونا در کشور نسبت به تعهداتشان آگاه کند. 
خبرگزارى رسمى دولت نوشــت: «اتفاقات 48 ساعت 
گذشــته، از نطق انتقادى و گزنده وزیــر دراصفهان تا 
کناره گیرى دو مقام مهم بهداشــتى، بار دیگر نشان داد 
همه مدیران باید مراقــب گفتار و رفتار خود باشــند و 
فراموش نکنند که وضعیت کنونى کشور از نظر اقتصاد 
و معیشت و همچنین بیمارى و ســالمت، به هیچ وجه 
نباید تحت الشــعاع رفتارهاى احساســى و تنش هاى 
بیهوده، اضافه بر آنچه موجود اســت، قرار گیرد.  آقایان 
وزیر و معاون! اکنون وقت این اختالف ها، رنجش ها و 
دلخورى ها نیست؛ کادر درمان و ســالمت همواره در 
جامعه ما و براى مردم ما پیام آور عشــق و زندگى بوده 
اند و مصداق این شعر زیباى خواجه شیراز: منم که شهره 
شهرم به عشــق ورزیدن/ منم که دیده نیالوده ام به بد 
دیدن/ وفا کنیم و مالمت کشــیم و خوش باشیم/که در 

طریقت ما کافریست رنجیدن.»
نمکى فعالً درگیر است

عباس عبدى، روزنامه نگار و فعال سیاسى اصالح طلب 
روز گذشته به استعفاها در وزارت بهداشت واکنش نشان 
داد و از سعید نمکى خواست استعفا کند. عبدى خطاب به 
وزیر بهداشت نوشت: «با توجه به اظهارات ناصواب اخیر 
وزیر بهداشت و ســپس نامه صریح معاونت تحقیقات و 
فناورى ایــن وزارتخانه و اســتعفاى وى و یکى دیگر از 
مقامات این وزارتخانه و اتهامات مدیریتى ســنگینى که 
در این نامه به وزیر وارد شده اســت و نیز نامه هایى که 
انجمن هاى علمى پزشکى در نقد اظهارات و سیاست هاى 
آقاى وزیر نوشته اند؛ قطعًا تداوم این مدیریت در شرایط 
کرونایى به سود کشور و مردم نیست و باید مدیریت این 
وزارتخانه متحول گردد به نحوى که مورد حمایت افکار 
عمومى و جامعه پزشــکى شــود. چه بهتر که خودشان 

استعفا کنند.»
معلوم نیست آنچه عباس عبدى از وزیر بهداشت خواسته 
اســت صورت عملى به خودش بگیرد یا نه، اما یک چیز 
معلوم است؛ تبعات سفر نمکى به اصفهان و اظهارات او 
در این استان به این زودى ها دست از گریبان آقاى وزیر 

برنخواهد داشت. 

چرا کار 2 مقام ارشد وزارت بهداشت جمعه شب به استعفا کشیده شد

جنجال شبانه اى که از اصفهان کلید خورد
سهیل سنایى
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لغو طرح زوج و فرد 
تا اطالع ثانوى

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
اجراى طرح زوج و فرد در اصفهان که قرار بود تا پایان 
آبان ماه سال جارى لغو باشد، همچنان غیرفعال است 
و این روند تا اطالع ثانوى ادامه خواهد داشـت. مسعود 
بنـده خدا اظهـار کـرد: طـرح زوج و فرد در کالنشـهر 
اصفهان تا پایان آبان ماه غیرفعال شده بود که با توجه 
به شـرایط موجود همچنان این طرح تـا اطالع ثانوى 

لغو خواهد بود.

لو رفتن جاساز
 1/5 ُتن سیم برق

فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: مأموران مستقر 
در ایستگاه ایست و بازرسى شهید شرافت نایین به یک 
کامیون باري حامل بار ضایعات پرس شـده مشکوك 
شدند و آن را متوقف کردند. سـرگرد هادي کیان مهر 
افزود: در بازرسى از این کامیون 1/5  سیم برق مسروقه 

به ارزش سه میلیارد ریال کشف شد. 

برگزارى 
مانور بازرسى و نظارت

عملیات اجرایى اکیپ هاى بازرسى و نظارت بر اجراى 
دستورالعمل هاى بهداشتى در راستاى مقابله با ویروس 
منحـوس کرونـا در شهرسـتان فالورجـان و جلسـه 
هماهنگى به منظور اجراى دستورالعمل هاى بهداشتى 
در راستاى مقابله با شـیوع ویروس کرونا در فالورجان 
برگزار شد. در این عملیات میدانى، اکیپ هاى بازرسى 
و نظارت شهرسـتان در سطح شـهر فالورجان نسبت 
به انجام مانور عملیاتى اقدام کرده و سـپس به سـمت 
شهرهاى مختلف شهرسـتان حرکت کردند و در تمام 
شهرها نسبت به تذکر لسانى به کسبه اقدام کردند. در 
این عملیات بازرسى و نظارت مستقیم، مصوبات ستاد 
اسـتانى و فرماندارى شهرسـتان در خصوص مبارزه با 
بیمارى کرونا، به وسیله بلندگوى سیار به اطالع کسبه 

و بازاریان رسید.

مرئى سازى شبکه 
در نجف آباد

به گزارش روابـط عمومى آبفا نجـف آباد، بـا توجه به 
آسـفالت ریزى برخـى از خیابان هاى شـهر نجف آباد 
توسط شهردارى این شهر، مرئى سازى شیر آالت شبکه 
و انشعابات مشترکین توسط پرسنل حوادث واحد بهره 

بردارى و توسعه آب این منطقه، در حال انجام است.

اتمام یک پروژه شرکت 
پاالیش نفت تا پایان دى

پروژه تأمین سـرویس هاى جانبى پروژه هاى داخلى 
شـرکت پاالیش نفـت اصفهـان، بالـغ بـر 98 درصد 
پیشـرفت داشـته و در حال انجام تحویل موقت است. 
مدیر این پروژه افزود: طرح مذکور، 20 خرداد ماه 1396 
به روش EPC آغاز شـده و بـا هزینه اى معـادل592 
میلیارد ریال در حال انجام اسـت. علـى میثاقى هدف 
از اجراى طـرح را تأمین خـوراك و اتصال محصوالت 
واحدهـاى گوگردسـازى، تصفیه خانه ها، سـکوهاى 
بارگیرى، احداث پسـت برق جدید وایستگاه پمپاژ آب 
خروجى تصفیه خانه به پاالیشـگاه شـمالى و جنوبى، 
احداث خطـوط و تأمین گاز طبیعى پاالیشـگاه جنوبى 
عنوان و اظهـار امیدوارى کـرد پروژه تا پایـان دى ماه 

99 به پایان برسد.

اقدامى در جهت بومى سازى 
 رئیس تروپروسـس فوالد مبارکـه از طراحـى و تولید 
گرید ۱۹Mn۶ ویژه سـاخت بدنه بویلر خبر داد و تولید 
این گرید جدید را  اقدامى در جهت بومى سازى و قطع 
واردات و توسعه سبد محصوالت  فوالد مبارکه برشمرد. 
على رضا مولوى زاده در ادامه خاطرنشان کرد: مدیریت 
متالورژى و روش هاى تولید بنا به درخواست مشتریان 
شرکت، طراحى و تولید گرید ۱۹Mn۶ را  طبق استاندارد 

مربوطه در دستور کار خود قرار داده بود.

خبر

رئیس اداره میراث  فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
شهرستان لنجان از کشــف یک عدد توپ جنگى متعلق 
به دوران صفوى در کارخانه ذوب آهن خبر داد و گفت: این 
توپ به منظور مرمت و جانمایى در مقابل کاخ عالى قاپو به 
اصفهان منتقل شد. احمد فتحى با اعالم این خبر اظهار کرد: 
روز جمعه با تماس مدیران کارخانه ذوب آهن متوجه شدیم 
یک عدد توپ قدیمى در میان ضایعات ارسالى به کارخانه 
ذوب آهن در این شهرستان به منظور بازیافت و ذوب پیدا 

شده است.
وى ادامه داد: با بررســى هاى کارشناســى مشخص شد 
که این توپ جنگــى متعلق به دوران صفوى اســت که 

احتماًال در ســده هاى گذشــته در پادگان هاى سالطین 
صفوى در اصفهان نگهدارى مى شده و پس از سقوط این 
سلسله دست به دست شده و به منظور بازیافت به کارخانه 
ذوب آهن تحویل داده شده بود. فتحى تصریح کرد: با توجه 
به اینکه در دوران صفوى در ورودى دولتخانه صفوى (کاخ 
عالى قاپو) در مجموعه جهانى نقش جهان چند عراده توپ 
نگهدارى مى شــده، این توپ جنگى بــا موافقت مدیران 
کارخانه ذوب آهن تحویل اداره میراث فرهنگى شهرستان 
شد و پس از آن توسط واحد امانى اداره کل میراث  فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان به منظور مرمت 

و جانمایى در مقابل کاخ عالى قاپو به اصفهان منتقل شد.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان اعــالم کرد: با 
اطالع رسانى هاى صورت گرفته از ســوى رسانه ها و 
فراخوان هاى مردمى در حال حاضر ذخیره خون در استان 

اصفهان به بیش از پنج روز رسیده است.
مجید زینلى اظهار کرد: با اطالع رســانى هاى صورت 
گرفته از ســوى رســانه ها و فراخوان هاى مردمى هم 
اکنون وضعیت ذخیره خون خیلى بهتر از قبل شده است، 
ولى باتوجه به اینکه خون و فرآورده هاى خون بافت زنده 
اســت و تاریخ انقضاى محدودى دارد، از اهداکنندگان 
درخواست مى کنیم به صورت مستمر و تدریجى به مراکز 
انتقال خون استان مراجعه و خون خود را اهدا کنند. وى با 

تأکید براینکه ما هر روز به خون و فرآورده هاى خونى نیاز 
داریم و این موضوع اختصاص به یک روز خاص ندارد، 
گفت: در حال حاضر ذخیره خون در اســتان اصفهان به 

بیش از پنج روز رسیده است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه از 
روزهاى پایانى هفته گذشته شاهد مراجعه شهروندان به 
مراکز انتقال خون اســتان بودیم، تصریح کرد: طى این 
مدت روزانه بیش از 500 واحد خون گیرى انجام شــد 
و باتوجه به اســتقبال خوب مردم مجبور شدیم برخى 
اهداکنندگان را براى مراجعــه در روزهاى آینده هدایت 

کنیم.

ذخیره خون اصفهان 
به 5 روز افزایش یافت

کشف توپ جنگى صفوى 
در میان ضایعات!

آیین اختتامیه و معرفى نفرات برتر سى و پنجمین دوره 
مسابقات سراسرى قرآن و عترت دانشجویان کشور، با 
ســخنرانى وزیر علوم و به صورت مجازى در دانشگاه 

صنعتى اصفهان برگزار شد.
منصور غالمى با بیان اینکه جشنواره سراسرى قرآن و 
عترت از قدیمى ترین جشنواره هاى فرهنگى در بخش 
دانشجویی کشور است که امسال سى و پنجمین دوره 
آن برگزار مى شود، افزود: پیوســتگى در برگزارى این 
جشنواره در مقایسه با دیگر جشنواره ها و نیز استقبال 
پرتعداد دانشجویان، این جشنواره را استثنائى کرده است.
وي با اشاره به اینکه امســال حوزه معاونت فرهنگى 
اجتماعى این وزارتخانه با همکارى ســایر معاونت ها 
در دانشگاه ها به میزبانى دانشگاه صنعتى اصفهان این 
جشنواره را برگزار مى کند، تصریح کرد: مشکالت ایجاد 
شده ناشى از گســترش بیمارى کرونا فضاى متفاوتى 

در برگزارى این رویداد عظیم قرآنى ایجاد کرده است.

معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه صنعتى اصفهان 
نیز در آیین اختتامیه ســى و پنجمین دوره مســابقات 
سراســرى قرآن و عترت دانشجویان کشــور با اشاره 
به توســعه زیرساخت هاى فناورى دانشــگاه در دوره 
آموزش مجازى گفت: شــرایط پیش آمده ما را براى 
برگزارى جشنواره اى با کیفیت باال به صورت مجازى 

آماده ساخت.
سید مهران نحوى برگزارى این شــیوه از جشنواره را 
همراه با فرصت هایى دانست که افرادى از نقاط مختلف 
و دانشگاه هاى کشــور در این رویداد بدون رنج سفر و 

مخاطره بیمارى شرکت کنند.
در آیین اختتامیه سى و پنجمین دوره مسابقات قرآن و 
عترت دانشجویان کشور، ضمن پخش کلیپ جشنواره، 
اجراى تالوت مجلسى و شــعرخوانى یکى از شعراى 
آیینى، دانشجویان برتر 34 رشــته قرآنى که در شش  

بخش این مسابقات شرکت کرده بودند معرفى شدند.

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در بازدید سرزده از 
مرکز مخابراتى حضرت خاتم االنبیاء (ص) از نزدیک در 

جریان روند عملکردى این مرکز قرار گرفت.
ناصر مشــایخى ضمن بررســى جزئیات بازســازى 
قســمت هاى مختلف مرکز اظهار کــرد: باید مراحل 
باقیمانده از بازســازى مرکز در اســرع وقت و با دقت و 
کیفیت مطلوب به پایان برسد و هیچ خللى هر چند کوچک 
در مسیر خدمت رسانى به مردم ایجاد نشود. وى با اشاره 

به لزوم اهتمام جدى به مسائل امنیتى در مراکز مخابراتى 
گفت: حفظ و حراست از مراکز و تجهیزات مخابراتى در 
سایه توجه جدى به مسائل امنیتى از مهمترین مسائل 
پیش روى مخابرات اســت که باید به نحو احسن به آن 
توجه شود. گفتنى است در جریان اغتشاشات سال گذشته 
این مرکز دچار سانحه شد که با همت تالشگران عرصه 
ارتباطى در مخابرات منطقه در سریع ترین زمان ممکن 

به حالت پایدار درآمد.

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف بیش از 
62 کیلو ماده مخدرشیشه در یک منبع آب توسط نیروى 

انتظامى خبر داد.
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر گفت: مأموران انتظامى 
مســتقر در ایستگاه بازرسى شهید شــرافت شهرستان 
نایین 62 کیلو و 698 گرم ماده مخدر شیشه که به طور 

حرفه اى در یک منبع آب در اتاق بار کامیون جاساز شده 
بود کشف شد.

وى ادامــه داد: در ایــن خصــوص کامیون کشــنده 
توقیف و یک ســوداگر مــرگ نیز دســتگیر که براى 
اقدامــات قانونى بــه مراجــع قضایى تحویــل داده 

شد.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان آمار مرگ و میر 
ناشى از سوختگى در استان اصفهان در هفت ماه نخست 
امسال را 106 نفر اعالم کرد و افزود: از این تعداد 36 نفر 

زن و 70 نفر مرد بوده اند.

على سلیمانى پور آمار مرگ و میر ناشى از سوختگى در 
سال گذشته را 145 نفر شامل 54 زن و 91 مرد اعالم کرد 
و گفت: مرگ ناشى از سوختگى در سال جارى در استان 

اصفهان کاهش داشته است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از افزایش 
10 درصدى حوادث گازگرفتگى در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل در اســتان اصفهان خبر داد و گفت: از ابتداى 
مهرماه تاکنون براثر گازگرفتگى پنج نفر جان باختند و 

24 نفر مصدوم شدند.

منصور شیشه فروش اظهار کرد: هر سال به دلیل استفاده 
از وسایل غیراســتاندارد و یا عدم رعایت استانداردها در 
نصب و راه اندازى بخارى ها و وســایل گرمایشى شاهد 
حوادث تلخ گازگرفتگى هستیم که در مواردى منجر به 

فوت شهروندان مى شود.

شرکت آبفا استان اصفهان موفق شد با کسب شش رتبه 
اول در دومین جشنواره روابط عمومى هاى صنعت آب و 
برق کشور، عنوان برترین روابط عمومى را براى دومین 
سال متوالى، در میان شرکت هاى تابعه وزارت نیرو به خود 

اختصاص دهد.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو در آیین پایانى دومین جشنواره 
روابط عمومى هاى صنعت آب و برق، که از طریق ویدیو 
کنفرانس برگزار شد، ضمن تقدیر ویژه از روابط عمومى 
آبفا اســتان اصفهان، عنوان کرد: حمایت مدیران عامل 
در موفقیت روابط عمومى هــاى صنعت آب و برق نقش 

محورى دارد.
هاشم امینى، مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان هم 
به نمایندگى از شرکت هاى برگزیده صنعت آب و برق، 
به نقش مدیران در موفقیت روابط عمومى ها اشــاره و 
عنوان کرد: مدیر کارآمد، در انتخاب افراد متخصص در 
روابط عمومى ها اهتمام مى ورزد و از این طریق است که 
مى توان هدایت افکار عمومى را به دست گرفت و تغییر 
نگرش و به دنبال آن، تغییر رفتار در میان مردم ایجاد کرد.
مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آبفا استان 
اصفهان نیــز عنوان کرد: در چند ســال اخیر خالقیت و 
نوآورى یکــى از فاکتورهاى مهم و درخــور توجه بوده 

که توسط روابط عمومى این شــرکت در دستور کار قرار 
گرفته است. این نوآورى ها با بهره گیرى از ساز و کارهاى 
خالقانه، موجب ایجاد تغییر در نگرش و رفتار شهروندان 

شده است.
سید اکبر بنى طبا با بیان اینکه در سال هاى اخیر مسئوالن 

امر زمینه هاى پویایى و خالقیت را در روابط عمومى مهیا 
کرده اند اعالم کرد: روابط عمومى ها به منظور ارتباط مؤثر 
و دو ســویه با مخاطبان درون و برون سازمانى، ناچار به 
استفاده از ایده هاى نو هستند تا تحرك و نشاط را به تمامى 

مخاطبان منتقل کنند .

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان از رهایى 40 زندانى 
محکوم به قصاص نفس از طناب دار در هشــت ماهه 

گذشته سال جارى خبر داد. 
محمود ضیایى فرد تصریح کــرد: از 40 زندانى نجات 
یافتــه از مرگ تعــداد هفــت نفــر زن و 33 نفر مرد 

بوده اند.
ضیایى فرد همچنین ادامــه داد: تعــداد 24 نفر از این 
زندانیان پس از طى مراحل قانونى و دادرسى در شعبات 
مختلــف قضایى اســتان از زنــدان آزاد و مابقى نیز با 
پیگیرى زندان ها پس از مراحل قضایى آزاد و به آغوش 

خانواده بازخواهند گشت.
وى همچنین در تکمیــل آمار مربوطه افــزود: تعداد 
29 نفر از زندانیان مربوط به زنــدان مرکزى هفت نفر 
زندان نســوان و چهار نفر از زندان شهرســتان کاشان

 بوده اند.

یک اسکلت ساختمانى به تازگى در حریم منظرى پل خواجو، 
یکى از بى بدیل ترین پل هاى تاریخى ایران برافراشــته 
شده است، این بنا که درســت در کریدور دید این پل عصر 
صفوى قد علم کرده به گفته کارشناسان میراث فرهنگى، 
دهن کجى دیگر به آثار شاخص معمارى شهرموزه اصفهان 

است.
به گزارش «ایرنا»، ارتفاع بناها در حریم منظرى پل هاى 
تاریخى اصفهان 12 متر اســت، پیش تر این ارتفاع را یک 
ســاختمان در حریم پل مارنان شکست و حاال ساختمانى 
که تیرماه سال گذشته پروانه دریافت کرده، در کریدور دید 
پل خواجو، این اثر یگانه معمارى ایران را تحت الشعاع قرار 

داده است.
به نظر مى رســد جهان نما تجربه عبرت آمــوزى نبوده و

 به گونه اى شــهر تاریخى اصفهان را در مقابل بلندمرتبه 
سازى ها واکسینه کرده است! ساختمان عظیم الجثه اى که 
بیشتر به یک دژ نظامى در جوار چهارباغ و میدان نقش جهان 
مى ماند. ارتفاع گرفتن هتل کوچه ارفعى در حریم چهارباغ و 
محور تاریخى فرهنگى اصفهان، بلندمرتبه سازى در حریم 

منظرى پل مارنان، باال آمدن ساختمان مجتمع تجارى نیوشا 
در حریم دولتخانه صفوى و میدان نقش جهان، نوسازى و 
ارتفاع گرفتن چند ساختمان در گذر سعدى به بهانه بازسازى 
و حاال این اتفاق چنان عادى و معمول شده که به روشنى در 
کریدور باز پل خواجو، اسکلت  یک ساختمان قد علم کرده و 

منظر این پل تاریخى را مخدوش کرده است.
رامین مدنى، رئیس دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه 
هنر اصفهان با ابزار نگرانى از بلند مرتبه سازى ها در حریم 
آثار معمارى و فرهنگى شاخص اصفهان افزود: شهر، شهردار 
و میراث فرهنگى دارد، روى این پل خواجو باید شیرى به نام 
میراث فرهنگى خوابیده باشد، در میراث فرهنگى اصفهان 
چه اتفاقى روى داده اســت؟ چهارباغش را جمع مى کنى، 
خواجویش باال مى زند؛ خواجو را جمع مى کنى، یک جاى 
دیگر باال مى زند؛ چه خبر است؟ یکى بیاید بگوید در میراث 

فرهنگى چه خبر است؟
اما ناصر طاهرى، معاونت میراث فرهنگى اداره کل میراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى اصفهان درباره 
ســاختمانى که منظر خواجو را مخدوش کرد،گفت: یگان 

حفاظت را براى بررســى به محل مورد نظر فرستادیم اما 
مالک مجوزى از میراث فرهنگى به ما نشان نداد، دو بار هم 
با شهردارى منطقه مکاتبه کردیم که ماجرا از چه قرار است 
اما هیچ جوابى به ما داده نشــد. به گفته طاهرى در اسناد و 
مدارك میراث فرهنگى هم مجوزى براى این ســاختمان 

داده نشده است.
وى یادآور شــد: در تابلو پالك مورد نظر،  ارتفاع ساختمان 
بیشتر از 12متر است اما از آنجا که در تابلو، نه کد نوسازى و 
نه نام مالک زده نشده بود با همان مشخصات موجود براى 
شهردارى نامه زدیم که چه پروانه اى براى ساختمان صادر 

شده است.
طاهرى گفت: ضوابط در طرح تفصیلى لحاظ شده است، 
ارتفاع بناهاى بِر خیابان، تــا 150 مترى پل هاى تاریخى 
12 متر است، از 150 متر بیشتر، ارتفاع 17 متر و در برخى 
مکان ها هم ارتفاع 14 متر است، ساختمان  مذکور در کریدور 
دید پل خواجو قرار دارد و به نظر هم مى رســد که در حریم 
باشــد، اگر ارتفاع این ساختمان بیشــتر از سه طبقه باشد، 

خالف ضوابط است.

پایان جشنواره سراسرى قرآن و عترت 
دانشجویان کشور

تأکید بر بازسازى مراحل باقیمانده مرکز مخابراتى 
خاتم االنبیاء(ص)

کشف 62 کیلو شیشه در یک منبع آب

106 نفردر آتش  جان باختند

افزایش حوادث گازگرفتگى در استان 

روابط عمومى آبفا استان، برترین روابط عمومى صنعت آب و برق 

رهایى 40 زندانى محکوم به قصاص  ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان از فوت مرد 40 ســاله در حادثه 

ترافیکى بزرگراه شهید همت خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به حادثه ترافیکى بامداد 
روز شنبه در اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت 3 و 
43 دقیقه بامداد به ستاد فرماندهى آتش نشانى اصفهان 

گزارش شده است.

وى افزود: این حادثه به دنبــال برخورد خودروى پراید 
با پایه پل در بزرگراه شهید همت اصفهان اتفاق افتاده 

است.
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه این خودرو چهار سرنشین 
داشته است، ادامه داد: سه نفر از این افراد مصدوم شدند 

و یک مرد 40 ساله نیز جان خود را از دست داده است.

فوت مرد 40 ساله بر اثر برخورد پراید با ستون پل 

بعد از شکسته شدن حریم چندین اثر تاریخى به دلیل بلندمرتبه سازى در اطراف آنها؛

حریم پل خواجو هم نقض شد
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تصویربردارى فیلم سینمایى «آهک زنده» با بازى مهران غفوریان و 
پانته آ پناهى ها به زودى در قم آغاز مى شود.

فیلم سینمایى «آهک زنده» به نویسندگى و کارگردانى رامیار ُمشایى 
و تهیه کنندگى وحید فتحعلى این روزها در حال سپرى کردن روزهاى 

پایانى پیش تولید و در آستانه آغاز تصویربردارى قرار دارد.
تصویربردارى این فیلم، چهارم آذر ماه در «قمرود» کلید مى خورد و 
تاکنون مهران غفوریان و پانته آ پناهى ها به عنوان دو بازیگر این فیلم 
معرفى شده اند و به زودى بازیگران مطرح دیگر این پروژه سینمایى نیز 
اعالم مى شوند. مهران غفوریان که در فیلم هاى «ارادتمند، نازنین، 
بهاره، تینا» و به تازگى در ســریال «قورباغه» به کارگردانى هومن 
سیدى در نقش جدى ظاهر شــده، یکى از نقش هاى اصلى و جدى 

«آهک زنده» را تجربه خواهد کرد.
این بازیگر سینما و تلویزیون در رابطه با حضورش در پروژه سینمایى 
«آهک زنده» مى گوید: «این فیلم فضاى خیلى قشــنگى دارد. فیلم 
کامًال جدى است و االن نمى توانم موضوعش را بگویم. بخش هایى از 
آن در اطراف قم فیلمبردارى مى شود که بازى من آنجاست و این فیلم 

براى جشنواره فیلم فجر ساخته مى شود.»
 پانته آ پناهى ها دیگر بازیگر مطرح این پروژه سینمایى که سال گذشته 
براى نقش آفرینى در فیلم «خروج» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا 
در قم حضور داشت، حاال براى فیلم «آهک زنده» مجدداً مسافر قم 
مى شود.فیلم سینمایى «آهک زنده» در صورت برگزارى سى ونهمین 

جشنواره فیلم فجر در بخش «نگاه نو» رقابت خواهد کرد.

حامد همایون، خواننده و آهنگســاز موســیقى پاپ در مورد فعالیت 
خوانندگان زیرزمینى و مجوزهاى موسیقى صحبت کرد.

او معتقد است: خیلى از موسیقى هایى که به اسم موسیقى زیرزمینى 
و غیرمجاز بیرون مى آیند در واقع رنگ و بو و محتوایى مشابه 

همین هایى دارند که به صورت مجاز فعالیت مى کنند. 
وى افزود: یکى از مشکالت تعدد موسیقى زیرزمینى و روى 
آوردن خواننده هــاى جوان به این نــوع فعالیت غیرمجاز 
در گذشــته این بود که خیلى از خواننده ها و آرتیســت ها 
نمى دانستند که باید با تهیه کننده هایى آشنا شوند و با روند 
اخذ مجوز از وزارت ارشاد آشنا شوند. از این رو بخش اعظمى 
از همین موسیقى زیرزمینى با اینگونه اتفاقاتى که افتاد و با 
آگاهى تدریجى آنها از این قضایا به ســمت فعالیت مجاز و 

رسمى روى آوردند.
خواننده آهنگ «چتر خیس» گفت: در واقع تعدادى از هنرمندان 

شــاخص که براى اخذ مجوز اقــدام کردند، باقى آرتیســت ها و 
خواننده ها هم این روند را دنبال کــرده و دیدند که این نوع فعالیت به 
برگزارى کنسرت منجر مى شــود و به همین دلیل آنها نیز از فعالیت 
زیرزمینى رویگردان شــدند چراکه درواقع دنبال هدف خاص یا تفکر 
سیاسى یا اینچنین مواردى نبودند و بیشتر ناآگاهى و فقدان اطالعات 
از تســهیل روند صدور و اخذ مجوز باعث گرایش آنها به موسیقى به 

اصطالح زیرزمینى بود.
این خواننده ادامه داد: نباید موسیقى زیرزمینى خیلى از موسیقى مجاز 
امروز تفکیک بشود چون خیلى از خواننده هایى که قبًال مجاز فعالیت 
نمى کردنــد و روش گرفتن مجوز را بلد نبودنــد االن دارند مجاز کار 

مى کنند.
حامد همایون در پایان بیان کرد: من خودم قبالً  با این روند آشنا نبودم 

که به چه شکل باید فعالیت کرد، چه قوانینى وجود دارد، با ارشاد آشنا 
شدیم و کار اصولى باید داراى چه مشخصه هایى باشد. و اینکه االن 
اکثر خواننده ها به صورت مجاز فعالیت مى کنند به این دلیل است 
که شرایطش فراهم است و اخذ مجوزها آنچنان سخت نیست، 
هنرمند روندش را طى مى کند و مجوزش را مى گیرد و کارهایش 

را منتشــر مى کند تا بعد که نوبت به کنسرت 
مى رسد.

مجموعه طنز تلویزیونى «صفر بیســت و یک» نتوانست  
ارتباط خوبى با مخاطب برقرار کند.  «صفر بیست و یک» 
ســریالى در نقد اجتماعى به ویژه در ارتباط با معضالت و 
چالش هاى اقتصادى بود، اما فیلمنامه به شــدت ضعیف 
ســریال در کنار بازى هاى معمولى آن نتوانســت انتظار 

مخاطب را برآورده کند.
جواد رضویان و ســیامک انصارى کــه از بازیگران ثابت 
مجموعه هاى کمــدى مهران مدیرى بودنــد، این بار به 
طور مشترك کارگردانى این مجموعه را بر عهده گرفتند. 
شوخى هاى تکرارى سریال، در کنار استفاده از فالش بک و 
بازسازى دهه 60 تا کنایه هاى سیاسى و اقتصادى سریال 

هم نتوانست براى ارائه کردن چیز جدیدى داشته باشد.   
نویسنده سریال دلیل اینکه این سریال برخى را راضى نکرد 
اینگونه بیان مى کند: انتظاراتى که مخاطب از این سریال 
داشت ناشى از الگوى شکل گرفته در ذهنش است. ما فضا 
را رئال تعریف کردیم و در فضاى رئــال مبنا بر خنداندن 

مخاطب نیست.
شروع حواشى «صفر بیست و یک» از قسمت دوم پخشش 
بود آنجا که خواننده تیتراژ ســریال میــالد کیانى در چند 
سکانس نقش آفرینى کرد، «صبا» در این باره نوشت: این 
موضوع را به ذهن متبادر مى کند که این صحنه ها به طور 
ویژه براى این خواننده نوشته شده است تا او از طریق این 

سریال و روى آنتن به معرفى و تبلیغ خود بپردازد.
اما ماجرا وقتى جالب تر مى شود که تیتراژ پایانى سریال کپى 
کاملى از یک آهنگ معروف هندى به نام «دلبر دلبر» است 
که روى آهنگ آن ترانه اى به زبان فارســى سروده شده 
است. جالب اینکه کاربران زیادى در صفحه میالد کیانى به 
این اقدام اعتراض کرده و در واکنش به صحبت این خواننده 
که گفته قسمتى از این آهنگ مربوط به یک آهنگ هندى 
است، نوشته اند: «قســمتى از آهنگ نه، همه اش شبیه 

آهنگ هندى است.»
طهماسب صلح جو در نقد ســریال در روزنامه «جام جم» 
نوشت: یک سریال در ابتدا باید توجه مخاطب را جلب کند، 

«صفر بیست و یک» تاکنون براى من چنین نبوده است. در 
فیلمنامه یکسرى اتفاقات وجود دارد که اصًال به همدیگر 
ربط پیدا نمى کند، اساساً نمى توان ارتباط میان این رخداد ها 
را درك کرد و توالى سکانس ها را متوجه شد. بیننده سر و ته 
ماجرا ها را نمى فهمد و به قول معروف متوجه نمى شود کى 

به کیه و چى به چیه!
«صفر بیست و یک» مشکل اساسى در ساختار و فرم دارد 
و اصًال نمى تواند قصه اش را به درســتى روایت کند. طنز 
آن هم لبخند به لب نمى آورد و گویى فقط عوامل ســریال 
را مى خنداند. اینها یک مجموعه به هم متصل است که باید 
با یکدیگر هارمونى و هماهنگى داشته باشد. وقتى سریال 
نمى تواند داستانش را روایت کند، دیگر بازى ارزشى ندارد. 
در «صفر بیست و یک» همه چیز شبیه شوخى است و گویا 

کرونا بر کیفیت کار تأثیر سوءگذاشته است.
جبار آذین در نقدى درباره بازى  بازیگران سریال در «جام 
جم» نیز چنین نوشــت: ما از بازیگرانى که در این سریال 
هســتند بازى هاى بهترى هم در آثــار تلویزیونى و گاه 
سینمایى دیده ایم، اما «صفر بیست و یک»  در حد توانایى ها 
و استعداد آنها بازى شاخصى ندارد در حالى که مى توانستند 
با هدایت درســت بازیگــران و گزینش مناســب براى 
شخصیت هاى ســریال بازى هاى خوبى بگیرند، اما این 
اتفاق نیافتاده و رضویان و انصارى هم بازى هاى ممتازى 

در این مجموعه ندارند.
در زمینه فیلمنامه موضوعات بســیار پیش پا افتاده است و 
در آنها یک نگاه کامًال گذرا و بارى به هر جهت به بعضى از 
مسائل رخ داده که نه در داستان سازى جا افتاده و نه توانسته 
به عنوان فیلمنامه یک اثر قوى و محکم از منظر شخصیت 

پردازى و دراماتیک عمل کند.
مجموعه «صفر بیست و یک» که قرار بود یک اثر کمدى 
باشد و در این روز هاى سخت مردم را بخنداند، اما آنطور که 
باید از آب درنیامد و سریالى سطحى و حوصله سر بر است. 
سریالى که بعد از  پخش چندین قسمت از آن با انتقاد هاى 

فراوانى مواجه شد.

 
 

 
 
 

مجموعه طنز تلویزیونى «صفر بیســت و یک» نتوانست  
ارتباط خوبى با مخاطب برقرار کند.  «صفر بیست و یک» 

ال ا اط ا ا ا ال

«صفر بیست و یک» تاکنون براى من چنین نبوده است. در 
اتفاقات وجود دارد که اصًال به همدیگر فیلمنامه یکسرى
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روند آشنا نبودم

دارد، با ارشاد آشنا  چه قوانینى وجود که به چه شکل باید فعالیت کرد،
شدیم و کار اصولى باید داراى چه مشخصه هایى باشد. و اینکه االن 
اکثر خواننده ها به صورت مجاز فعالیت مى کنند به این دلیل است 
که شرایطش فراهم است و اخذ مجوزها آنچنان سخت نیست، 
هنرمند روندش را طى مى کند و مجوزش را مى گیرد و کارهایش 

را منتشــر مى کند تا بعد که نوبت به کنسرت
مى رسد.

طور مشترك کار
شوخى هاى تکرار
0بازسازى دهه 60
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که گفته قسمتى
است، نوشته اند:

آهنگ هندى است
طهماسب صلحج
نوشت: یک سریا

نمى دانند مجوز گرفتن آنچنان هم سخت نیست

غفوریان و پناهى ها در قم همبازى مى شوند

روایت حامد همایون از علت فعالیت زیرزمینى خواننده ها

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «بوتیمار» به تهیه کنندگى مهران 
مهام و کارگردانى علیرضا نجف زاده و نویسندگى سعید جاللى، شهاب 
عباسى و آرمان صبورى در جنگل ســى سنگان آغاز شد. کار انتخاب 

بازیگران ادامه دارد.
این سریال تلویزیونى با داســتانى اجتماعى به قلم سعید جاللى براى 

نوروز 1400 آماده مى شود.
علیرضا نجف زاده که مجموعه طنز «زوج یا فــرد» را نیز در کارنامه 
خود دارد، این بار حمید لوالیى و مرجانه گلچین را با خود به جنگل هاى 
شمال برده اســت تا چالش هاى یک خانواده ایرانى را در داستانى نو 
به تصویر بکشــد. با اتمام سکانس هاى شــمالى، گروه به تهران باز 
مى گردند تا با رعایت پروتکل هاى بهداشتى ادامه مجموعه را در تهران 

تصویربردارى کنند.
ســریال «بوتیمار» که براى نوروز 1400 شــبکه 3 ســیما مراحل 
تصویربردارى خود را مى گذراند، مجموعه اى شاد و سرگرم کننده است 

که با نگاهى به رویدادهاى اجتماعى و اقتصادى کشور تولید مى شود.
عالوه بر حمید لوالیى و مرجانه گلچین، هدایت هاشــمى نیز در این 
سریال ایفاى نقش مى کند. سامى غریبى بازیگر خردسالى است که با 
«بوتیمار»  به تلویزیون مى آید. اما تا روزهاى آتى چند بازیگر اصلى دیگر 

نیز به این پروژه اضافه خواهند شد.
در خالصه داستان این مجموعه نمایشى آمده است: «بوتیمار همیشه 
در تشنگى به سر مى برد اما آن هنگام که به رودخانه و یا دریا مى رسد، 
نگران مى شود که مبادا آب دریا تمام شود و او از تشنگى بمیرد، پس آب 

نمى خورد و تشنه مى ماند. بوتیمار همیشه نگران فرداست.»

حمید لوالیى و 
مرجانه گلچین 
عازم 
شمال شدند 

صداى باصالبت سینما درگیر کروناست 
چنگیز جلیلوند، هنرمند با ســابقه عرصه دوبالژ، به دلیل ابتال به کرونا 
در بیمارستان بســترى شده اســت. او تا چندى پیش هم در بیمارستان 

بسترى بود.
عباس یارى، یکى از دوســتان این هنرمند و دبیر هیئت تحریریه مجله 
«فیلم» درباره وضعیت او گفت: ایشــان عصر روز پنج شنبه 29 آبان در 
بیمارستان بسترى شده است و متأسفانه بخش بزرگى از ریه اش درگیر 
کرونا شده و باید براى بهبودى حالش دعا کنیم. او اضافه کرد: متأسفانه 
این روزها بیمارستان ها به شدت شلوغ هســتند و بسترى کردن بیمار 
جدید، کار بسیار سختى شده ولى خوشبختانه به واسطه یکى از دوستان 

که پزشک هستند، توانستیم ایشان را بسترى کنیم.
همچنین یکى از کارکنان بیمارســتان خاتم االنبیا(ص)، بیمارســتان 
محل بســترى جلیلوند، هم گفــت: بیمار در بخش آى ســى یو تحت 
درمان اســت. متأســفانه حاِل عمومى «آقاى دوبله» مناسب نیست، 
هوشیارى اش پایین اســت و باید براى بازگشت چنگیز جلیلوند به روال 

طبیعى و عادى اش دعا کرد.

چنگیز جلیلوند، که به مرد حنجره طالیى شهرت دارد، زاده 6 آبان سال 
1317 در شیراز است که در کودکى با دیدن فیلم «فاتح» با بازى جان وین 
و شنیدن صداى با صالبت زنده یاد محتشم که به جاى این بازیگر، صحبت 
مى کرد، به گویندگى عالقه مند شد. او کار خود را با گویندگى فیلم هاى 
خارجى آغاز و سپس به جاى بازیگران ایرانى نیز صحبت کرد. جلیلوند که 
به تازگى 82 ساله شده، با گویندگى به جاى بازیگران بسیار مشهور تاریخ 
سینما خاطرات شیرینى براى عالقه مندان سینما ساخته است. او پس از به 
جاى گذاشتن کارنامه اى بى نظیر کارى پس از انقالب 1357 ایران مدت 
20 سال را در آمریکا به سر برد اما سرانجام به کشور بازگشت و کار دوبله 

را از سال 1377 از سر گرفت. 
صداى او قابلیت گویندگى به جاى شخصیت هاى نقش اول با صالبت و 
تأثیرگذار سینمایى را فراهم کرده  است. جلیلوند در گویندگى هایش قابلیت 
تیپ سازى را دارد و مى تواند صداهاى مختلفى به وجود آورد. وى در میان 
دوبلورها به مرد حنجره طالیى معروف شد. از وى در مقاله  اى معتبر در 
ســال 1357 به عنوان یک دوبلور نمونه جهانى نام برده شد. جلیلوند  با 

تیپ ســازى خالقانه خود گوینده اصلى نقش هــاى «مارلون براندو» 
(ستایش شده ترین بازیگر تاریخ سینما) بود.

مشهورترین گویندگى هایش در فیلم هاى ســینمایى خارجى به جاى 
«مارلون براندو»، «پل نیومن»، «برت لنکستر»، «ماکسیمیلیان شل»، 
«ریچارد برتون»، «پیتر اوتول»، «یول براینر»، «کلینت ایستوود»، «دین 
مارتین» و... است و در فیلم هاى سینمایى ایرانى نیز صداهاى ماندگارى 

از او به جاى مانده است.
وى در چند مجموعه تلویزیونى و فیلم ســینمایى 

نیز بازى کرده  است. او قرار است  در 
مجموعه سلمان فارسى در نقش 

اســقف مقابل دوربیــن داوود 
میرباقرى قرار بگیرد.

نخستین عکس از حضور نوید محمدزاده در برنامه «همرفیق» با اجرا 
و کارگردانى شهاب حسینى منتشر شد.

 بعد از دو ماه از شروع ضبط برنامه «همرفیق» با اجرا و کارگردانى سید 
شهاب حسینى و تهیه کنندگى حسن خدادادى، پخش اولین قسمت 

این برنامه با حضور نوید محمدزاده آغاز خواهد شد.
در این برنامه، هر مهمان به همراه بهترین رفیق خود حضور خواهد 
داشت. این اولین حضور نوید محمدزاده به همراه بهترین رفیق خود در 

یک تاك شو غیرسینمایى است.
این برنامه به صورت اختصاصى تنها از پلتفرم نماوا منتشر و تاریخ دقیق 
پخش آن به زودى اعالم خواهد شد. سروش صحت،  بازیگر، نویسنده 
و کارگردان کشورمان به عنوان نویسنده در این برنامه در کنار شهاب 
حســینى حضور دارد و هر هفته میزبان هنرمندان سرشناسى در این 

برنامه خواهند بود.

مهدى پاکدل و رعنا آزادى ور با هــم ازدواج کردند. خبر را جارى رعنا 
آزادى ور یعنى عاطفه رضوى با انتشار یک پست در اینستاگرام اعالم 
کرد که با بازتاب گسترده اى در فضاى مجازى رو به رو شد و در چند روز 

گذشته نقل محافل بود.
همسر ســابق مهدى پاکدل، بهنوش طباطبایى از بازیگران مطرح 
سینما و تلویزیون بود که اسفند 1389 با مهدى پاکدل ازدواج کرد و پس 
از آن هر دو هنرمند در مرکز توجه دوربین هاى عکاسان و بسیارى از 
رســانه ها بودند. پاکدل در آن دوره با حضور در سریال «اولین شب 

آرامش» طرفداران زیادى پیدا کرده بود.
مهدى پاکدل بعد ها در مصاحبه اى درباره نحوه آشنایى اش با بهنوش 
طباطبایى گفت که او در هنگام کار بر روى پروژه «مصائب دوشیزه» 
با خانم طباطبایى آشنا شــده و در همین مدت عاشق خنده هاى وى 
شده است. این زوج بعد از ازدواج هم بســیار پرکار و فعال بودند و هم 

عکس هایشان در بیشتر رسانه ها و سایت ها دیده مى شد.
بهنوش طباطبایى و مهدى پاکدل پس از پنج ســال زندگى مشترك 
از یکدیگر جدا شــدند. خبر جدا شــدن ایــن زوج در آن دوره ابتدا  از 

صفحاتشان در شبکه هاى اجتماعى شروع شد.
ماجرا از این قرار بود که صفحه شخصى پاکدل در اینستاگرام هک شده 
و همه عکس هاى دونفره اش پاك شده بود البته او بعد از مدتى مالکیت 
صفحه اش را پــس گرفته بود، ولى همچنان خبــرى از عکس هاى 
خانوادگى اش نبــود. از طرفى بهنوش طباطبایــى هم عکس هاى 
دو نفره اش با همسرش را از صفحه اش پاك کرد. مدتى بعد هم خانم 
بازیگر که در افتتاحیه فیلم «سیانور» شرکت کرده بود بدون حلقه ازدواج 
رؤیت شد. چند وقت بعد هم روزنامه «ایران» با چاپ گزارشى از نحوه 

جدایى این زوج، مهر تأییدى به شایعه جدایى شان زد. 
مهدى پاکدل بعد از جدایى گاهى با شایعاتى درباره ازدواج مجدد روبه 
رو شده است. موقعى که پاکدل مشغول بازى در تئاترى با حضور رعنا 
آزادى ور بود، عکس هایى دو نفره از این دو بازیگر منتشر شد. انتشار 
این عکس ها خبر ازدواج مجدد آقاى پاکدل با این خانم بازیگر را به راه 

انداخت که البته در حد همان شایعه باقى ماند.
رعنا آزادى ور از جمله بازیگران کم کار و بى حاشیه سینما و تئاتر است 
که در فیلم هایــى مانند «مارمولک»، «پــارك وى» و «درباره الى»  

حضور داشته است.

نوید محمدزاده مهمان
 شهاب حسینى مى شود

ازدواج مهدى پاکدل و 
رعنا آزادى ور 

واد!
واد!سر رفتن حوصله با سیامک و ج
سر رفتن حوصله با سیامک و ج

چرا «صفر بیست و یک» کسى را نخنداند
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گلر با تجربه ذوب آهن نسبت به اتفاقات داورى بازى با ماشین 
سازى معترض است.

شــهاب گردان در گفتگویى در خصوص دیدار مقابل ماشین 
سازى اظهار کرد: بازى خیلى خوبى انجام دادیم و قرار گرفتن 
مقابل ماشــین ســازى که تغییرات زیادى داشته و یک تیم 
ناشناخته است آن هم در تبریز کار سختى است ولى همه دیدند 
که چقدر خوب بازى کردیم. متأسفانه شرایط بازى هاى ذوب 
آهن جورى اســت که نمى شود خیلى در 
مورد مســائل فنى آن صحبت 
کرد چرا که معموًال همه 
چیــز تحت الشــعاع 
مسائل داورى قرار 

مى گیرد.

وى افزود: نمى دانم واقعاً مشکلشان 
با ذوب آهن چیست. از فصل قبل 
که من آن موقع در این تیم نبودم 
چنین مســائلى وجود داشــت و 
امسال هم تا اینجا دو بازى انجام 
دادیم و در هر دو همه دیدند که 
چه اتفاقاتى افتاد. در دقیقه 
یک بازى روى یک برخورد 
خیلى ساده که حتى اخطار 

هم نداشت کارت قرمز مستقیم به بازیکن ما داد و از همان اول بازى 
تیم ما تحت تأثیر اشتباه داور قرار گرفت.

گلر ذوب آهن در ادامه گفت: ما تیم خوبى جمع کردیم و تمرینات منظم 
و اردوهاى خوب و کار و تالش زیاد را براى گرفتن نتایج مناسب در 
دستور کارمان قرار دادیم ولى ظاهراً داریم به این نتیجه مى رسیم که 
چنین کارهایى فایده ندارد و وقتى تالش یک تیم با یک سوت اینچنین 
بى نتیجه مى ماند دیگر به خودمان مى گوییم براى چه باید بجنگیم؟ 
حاال مِن نوعى شاید یک مقدار با تجربه تر باشم و سرد و گرم فوتبال را 
چشیده باشم و دیرتر تحت تأثیر قرار بگیرم ولى بازیکن جوان وقتى با 
این همه روحیه و انگیزه تالش مى کند و با این مسائل روبه رو مى شود 
طبیعى است که خودش را مى بازد. ما همه تالشمان این بوده و هست 
که ذوب آهن را این فصل به جایگاه واقعى خودش برگردانیم. این تیم 
دو سه فصل قبل مدعى قهرمانى بوده و پیش از آن همیشه در کورس 
قرار داشت و در آسیا هم همیشه نتایج درخشانى مى گرفت ولى ظاهراً 

هرچه تالش مى کنیم فایده ندارد.
گردان در مــورد اتفاقــات داورى دو بازى ایــن تیم عنوان 
کرد: اگر بازى هاى ما را نگاه کرده باشــید متوجه 
مى شــوید چه تیم خوبى هستیم و عملکرد 
قابل قبولى داریم. فوالد که توانســت این 
هفته استقالل را شکســت دهد مقابل ما 
در حال باختن بود که پنالتى اشتباه مانع 
آن شد. در تبریز مقابل ماشین سازى 
با یک بازیکن کمتــر عملکرد خیلى 
خوبى داشــتیم. مى دانید وقتى یک 
تیم 90 دقیقه ده نفــره بازى مى کند 
چه فشــارى به بازیکنان مى آید؟ واقعًا 
نمى دانم مشکلشان با تیم ما چیست. ما که 
تیم بى حاشیه اى هستیم و از جنجال و مسائل 

اینچنینى همیشه فاصله مى گیریم.
وى ادامــه داد: زیان ایــن تصمیم اشــتباه داور فقط بــه این بازى 
برنمى گردد. االن ما وحید محمدزاده را که در این بازى اخراج شــد 
هفته بعد هم به دلیل محرومیت در اختیار نداریم و این یک ضرر دیگر 
است که به بازى بعدى هم منتقل شده است. من بعد از اتفاقات بازى 
فوالد به خودم گفتم این اشتباهات حداقل مى رود تا پنج هفته دیگر 
تا دوباره سراغ ما بیاید ولى در دقیقه یک بازى اتفاق افتاد و این بار ما 
را تا دقیقه 95 منتظر نگذاشتند و از همان دقیقه یک شروع کردند تا 

خیالمان راحت باشد.
گردان در پاســخ بــه اینکه چــرا بایــد اشــتباهات داورى با یک 

معذرت خواهى پرونده اش بسته شــود گفت: راستش همین معذرت 
خواهى را هم ندیدیم. مگر در بازى با فوالد که آنطور از داورى ضربه 
خوردیم چه اتفاقى افتاد؟ کسى آمد بگوید اشتباه شده؟ داورش را حتى 
یک جلسه محروم کردند؟ من بعید مى دانم این دفعه هم اتفاقى بیافتد.

گلر با تجربه ذوب آهن در مورد تســاوى مقابل ماشــین سازى هم 
توضیح داد: بازى خیلى ســختى بود و همانطور که گفتم 90 دقیقه 
با یک بازیکن کمتر بازى کردن خیلى دشــوار است و در این شرایط 
کوچک ترین اشتباهى براى تیم گران تمام مى شود. ما ممکن بود این 
بازى را در نتیجه آن تصمیم اشتباه واگذار کنیم ولى باز جاى شکرش 
باقى است که خدا دوستمان داشت و با تالش بچه ها دقایق آخر به گل 

رسیدیم تا حداقل یک امتیاز از این بازى به دست بیاوریم.
گردان در مورد شرایط این فصل ذوب آهن هم گفت: تیم شرایط خیلى 
خوبى دارد و به جز مسائلى که گفتم مشکل دیگرى نداریم. تیم خوب، 
شرایط خوب و امکانات خوب. ما بازیکنان مهم زیادى از دست دادیم و 
خیلى ها فکر مى کردند ذوب آهن با این شرایط حتى از فصل قبل هم 
نتایج ضعیف ترى مى گیرد ولى کیفیت فنى خودمان را در این بازى 
نشان دادیم و اگر اتفاقات دو بازى اخیر دست از سر ما بردارند مى توانیم 

نتایج خوبى کسب کنیم.
وى در رابطه با کار کردن با رحمان رضایــى هم اظهار کرد: رحمان 
رضایى یک مربى خوب و با تالش و زحمتکش اســت که از مربیان 
جوان فوتبال ماســت و همین جوان بودن به او در ارتباط با بازیکنان 
تیم و انتقال دانش و تفکراتش به بازیکنان کمک مى کند. بخشى از 
عملکرد خوب تیم به دلیل تالش و انگیزه بازیکنان است ولى بخش 
مهمى از آن هم به ســرمربى تیم و تفکراتش و زحماتى که مى کشد 
و وقتى که براى بازیکنان و تیم مى گــذارد برمى گردد و همینجا از او 

تشکر مى کنم.
گلر ذوب آهن در مورد پیوســتن به این تیم هم گفــت: من به دلیل 
ســابقه اى که در ذوب آهن داشــتم اینجا راحت بودم و یک عرق و 
تعصبى هم به تیم دارم. من در اهواز شرایط خوبى داشتم و مى توانستم 
آنجا بمانم ولى با تشکر از فوالدى ها ترجیح دادم به ذوب آهن برگردم 
چرا که اینجا را خانه خودم مى دانم و بهترین روزهایم در این تیم رقم 

خورده است.
گردان در پایان در مورد اینکه بعد از جدایى رشید مظاهرى ذوب آهن در 
دروازه کمى متزلزل شده بود ولى با برگشتن او به نظر مى رسد وضعیت 
خوبى در این تیم در پســت دروازه ایجاد شده توضیح داد: شما لطف 
دارید و شاید اینطور که مى گویید باشد ولى ما نیاز داریم که دروازه مان 
را بسته نگه داریم که با توجه به مسائلى که گفتم کار سختى است و 

امیدوارم از هفته سوم اوضاع بهتر شود.

گلر با تجربه ذوب آهن نسبت به اتفاقات داورى بازى با ماشین 
سازى معترض است.

شــهاب گردان در گفتگویى در خصوص دیدار مقابل ماشین 
سازى اظهار کرد: بازى خیلى خوبى انجام دادیم و قرار گرفتن 
مقابل ماشــین ســازىکه تغییرات زیادى داشته و یکتیم

ناشناخته است آن همدر تبریز کار سختى است ولى همه دیدند 
متأسفانه شرایط بازى هاى ذوب که چقدر خوببازى کردیم.

آهن جورى اســت که نمى شود خیلى در 
مورد مســائل فنى آن صحبت 
کرد چرا که معموًال همه 
چیــز تحت الشــعاع 
مسائل داورى قرار 

مى گیرد.

وى افزود: نمى دانم واقعاً مشکلشان 
با ذوب آهن چیست. از فصل قبل 
که من آن موقع در این تیم نبودم 
چنین مســائلى وجود داشــت و 
امسال هم تا اینجا دو بازى انجام 
دو همه دیدند که  دادیمو در هر
افتاد. در دقیقه  چه اتفاقاتى
یک بازى روى یک برخورد 
خیلى ساده که حتى اخطار 

هم نداشت کارت قرمز مستقیم به
تیم ما تحت تأثیر اشتباه داور قرار گ
گلر ذوب آهن در ادامه گفت: ما تیم
و اردوهاى خوب و کار و تالش زی
دستور کارمانقرار دادیم ولى ظاه

چنینکارهایىفایده نداردو وقتى تال
به خودمان بى نتیجه مى ماند دیگر
حاال مِن نوعى شاید یک مقدار با تج
چشیده باشم و دیرتر تحت تأثیر قر
این همه روحیه و انگیزه تالش مى
طبیعى است که خودش را مى بازد.
که ذوب آهن را این فصل به جایگا
دو سه فصل قبل مدعى قهرمانى ب
قرار داشت و در آسیا هم همیشه نتا
هرچه تالش مى کنیم فایده ندارد.
گردان در مــورد اتفاقــات
کرد: اگر بازى ه
مى شــوی
قابل قبولى
هفته اس
در حا

ش آن
با یک

خو
تیم
چه فش
نمى دانم
تیم بى حاشی
اینچنینى همیشه فاص
وى ادامــه داد: زیان ایــن تصمیم
برنمى گردد. االن ما وحید محمدز
هفته بعد هم به دلیل محرومیت در
است که به بازى بعدى هم منتقل

گفتم این اشتباهات فوالد به خودم
تا دوباره سراغ ما بیاید ولى در دقیق
ا 5را تا دقیقه 95 منتظر نگذاشتند و

خیالمان راحت باشد.
گردان در پاســخ بــه اینکه چــر

شهاب گردان: این همه تالش بى فایده است

براى چه باید بجنگیم؟

مدافع ذوب آهن در لحظات پایانى دیدار مقابل ماشین سازى گل تساوى 
تیمش را به ثمر رساند.

سید عبدا... حســینى که یکى از خریدهاى باشگاه ذوب آهن در نقل و 
انتقاالت بود، در دومین بازى فصل براى این تیم در قامت یک بازیکن 
تأثیرگذار ظاهر شد و توانســت ذوبى ها را از نخستین شکست فصل 

نجات دهد.
این مدافع بلندقامت پس از پشت سر گذاشــتن یک فصل موفق در 
گل گهر در آستانه بازگشت دوباره به شهرخودرو قرار داشت و حتى بحث 
حضورش در پرسپولیس نیز مطرح شــده بود، اما در نهایت پیشنهاد 

ذوب آهن را قبول کرد و راهى اصفهان شد.
حسینى که امیدوار است زیر نظر رحمان رضایى، مدافع پیشین 
تیم ملى بتواند از نظر فنى پیشرفت بیشترى داشته باشد و به روند 
خوب خود ادامه دهد، در دومین بازى فصل مقابل ماشین سازى 
عالوه بر حضور مؤثر در کارهاى دفاعى، توانســت یک گل 
مهم نیز به ثمر رساند. او که در دقایق ابتدایى مسابقه و پس 
از اخراج وحید محمدزاده در ترکیب ذوب آهن قرار گرفت و 
به جاى على دشتى وارد زمین شد، در دقیقه 89 روى توپ 

ارسالى از سمت راســت زمین با جاى گیرى مناسب و ضربه 
سر محکم توپ را وارد دروازه ماشین ســازى کرد و تیمش را به 

یک امتیاز در تبریز رساند تا تعویض طالیى رحمان رضایى لقب بگیرد.

بنازم به این تعویض

سعید مظفرى زاده اخراج وحید محمدزاده را اشتباه دانست.
وحید محمدزاده بازیکن تیم ذوب آهن در دقیقه یک بازى با ماشین سازى 
اخراج شد تا سریع ترین کارت قرمز لیگ را به نام خود بزند. اما این صحنه 
بسیار مشکوك بود و به محل مناقشه بین طرفداران فوتبال و کارشناسان 
داورى تبدیل شد. سعید مظفرى زاده در این خصوص مى گوید: در دقیقه 
یک، داور در تصمیم عجیب بازیکن تیم ذوب آهن را با کارت قرمز جریمه 
کرد. در این صحنه، مهاجم اصًال تعادلى ندارد و صاحب توپ نیســت و 
تعادلش به هم مى خورد و برخورد دســت مدافع با مهاجم یک برخورد 
طبیعى بدون وارد کردن نیرو و فشار اســت. بنابراین، این صحنه اصًال 
نمى توانست خطا باشد که متأسفانه داور در تشخیص دچار اشتباه شد و 

بازیکن ذوب آهن را اخراج کرد.

تصمیم عجیب و اخراج اشتباه

از اسفندماه سال گذشــته و همزمان با شیوع ویروس کرونا 
در ایران، سپاهان دیگر رنگ آرامش و موفقیت را به صورت 
توأمان به خود ندیده بود. حتى اگر چند سال دیگر به عقب 
برگردیم و بــه مرور قهرمان هــاى ادوار مختلف لیگ برتر 
بپردازیم، نمى توان در مورد لیگ نوزدهم و سرنوشت آن، که با 
قهرمانى پرسپولیس تمام شد، حرف زد، ولى از دیدار پرحاشیه 

و جنجالى سپاهان و پرسپولیس سخنى به میان نیاورد.  
ســپاهان پس از اتفاقات این بازى در دربى اصفهان با گل 
بیدوف در وقت هــاى اضافى با یک امتیاز از فوالدشــهر 
بازگشــت و به تعطیالت اجبارى رفت. پــس از چهار ماه 
رقابت هــاى لیگ آغاز شــد و ســپاهان با یــک پیروزى 
امیدوارکننــده مقابل گل گهر کارش را از ســرگرفت، ولى 
تیره روزى هاى سپاهان چندماهى مى شد که آغاز شده بود 
و آنها در ادامه مقابل سایپا و پارس جنوبى به نتیجه اى بهتر 
از تساوى دست پیدا نکردند و چهار شکست مقابل تراکتور، 
نساجى و اســتقالل چاره اى جز استعفا پیش روى امیرقلعه 

نویى نگذاشت.
ســپاهان که تا پیش از دیدار برگشت برابر پرسپولیس تنها 
4 امتیاز با این تیم فاصله داشــت، با برگزار نشدن این دیدار 
سرنوشت ســاز، هم فاصله خودش با پرسپولیس را 7 امتیاز 
مى دید و هم سایر مدعیان را ناامید کرد. شاگردان امیرقلعه 

نویى در نیم فصل دوم آنقدر امتیاز از دست دادند که در هفته 
پایانى سهمیه آسیایى از دست رفت؛ پایانى تلخ تر از این، براى 
تیمى که در شروع مسابقات مدعى اصلى عنوان قهرمانى بود 
و برخالف سایر تیم هاى مدعى کادر فنى اش در طول فصل 

با تغییر اجبارى مواجه نشده بود، تصور نمى شد.
محمدرضا حســینى اگر در بــازى مقابــل آلومینیوم قدر 
موقعیت هایى که نصیبش شد را مى دانست، سپاهان قطعاً با 
اختالفى بیش از یک گل موفق به شکست تیم مهمان مى 
شد. بازگشت محمدرضا ساکت و محرم نویدکیا همان چیزى 
بود که هواداران سپاهان آرزویش را داشتند، ولى این ترکیب 
ایده آل هم اگر نتیجه نگیرد، راهى جز رفتن پیش رویش ندارد 
و نمایش طالیى پوشان در رقابت هاى آسیایى این بیم را نزد 
هواداران تیم ایجاد کرده بود. حاال اما پس از شکست در هفته 
اول، محرم نویدکیا با تغییراتى که در ترکیب ایجاد کرد، اولین 
3 امتیاز جدى دوران مربیگرى خود را به دست آورد و شاهد 

تغییرات محسوسى در شیوه بازى این تیم بودیم. 
نکته قابل توجه اینکه محرم نویدکیا در مصاحبه خود پس از 
کسب این پیروزى، به اتفاقات سال گذشته سپاهان گریزى 
زد و مسائل روحى و روانى ناشى از عدم برگزارى دیدار برابر 
پرسپولیس را دلیل شکست تیمش در هفته اول ارزیابى کرد 
و راه حل برون رفت از این شرایط را تداوم پیروزى هاى تیم 

دانست، تا رفته رفته استرسى که در وجود بازیکنان تیم وجود 
دارد از بین برود.  

پیروزى محرم برابر آلومینیوم و همبازى ســابق که تجربه 
بســیار بیشــترى در مربیگرى دارد، اولین پیروزى جدى 

سرمربى جوان سپاهان در چالش جدید به شمار مى رود.
ســپاهاِن محرم نویدکیا برابر آلومینیوم که به دلیل شرایط 
خاص رسول خطیبى با تمام وجود براى کسب امتیاز به نقش 
جهان آمده بود، نمایش امیدوارکننده اى ارائه کرد. ترکیب 
اصلى این تیم که تفاوت معنادارى با هفته اول پیدا کرده بود، 
به استثناى دقایق ابتدایى بازى، متفاوت از گذشته و مسلط 
نشان داد و اگر در محوطه جریمه حریف بى دقت نبودند، شمار 

گل هایشان از عدد یک تجاوز مى کرد.
یکى از مشکالت سپاهان در بازى هاى تدارکاتى پیش فصل، 
گل نزدن بود و در روزهایى کــه محرم نویدکیا برخالف دو 
فصل گذشته، به استفاده از شهباززاده به عنوان مهاجم اول 
تیم جلوتر از کى روش اصرار دارد، ثبت اولین گل فصل شماره 
9 طالیى پوشان در دومین بازى فصل، معناى خاصى براى 

مجموعه تیم داشت.
این نمایش در واقع همان چیزى بود که همه فوتبالدوستان 
اصفهانى و عاشقان محرم نویدکیا، انتظارش را مى کشیدند و 
حاال امیدوار به تکرار همین روند در بازى هاى بعدى شده اند.

مربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: متأسفانه در همین دو هفته اول 
رقابت ها 4 امتیاز حساس را اشــتباهات داورى از تیم ما گرفت تا 

بیشترین امتیاز را در بین 16 تیم از دست داده باشیم.
ابراهیم تقى پور مربى تیم فوتبال ذوب آهن که تیمش در تبریز و برابر 
ماشین سازى در حالى به تساوى یک-یک رسید که 95 دقیقه ده 
نفره بازى کرد در گفتگویى اظهار کرد: تیم ما بازى خوب 
و شــجاعانه اى را در زمین حریف انجام داد و در 
حالى که شایسته پیروزى و کسب 3 امتیاز بود، به 
تساوى در خانه حریف رسید. گرچه این نتیجه 
خوب است، اما حق ما نبود و باید از تبریز با 3 

امتیاز خارج مى شدیم.
وى بیان کرد: اگر قرار باشــد جدولى از 
اشــتباهات داورى و تیم هایى که با 
ضرر از این اشتباهات امتیاز از دست 
مى دهند را درست کنند، ذوب آهن 
با 4 امتیاز صدرنشین این جدول 
خواهد بود. این انصاف نیست 
که تنها در همیــن دو هفته 
ابتدایــى 4 امتیــاز را به دلیل 

اشتباهات داورى از دست بدهیم.
مربى تیم ذوب آهن گفت: در حالى که هفته اول باید مقابل فوالد پیروز 
مى شدیم با اشتباه محرز داور در دقیقه 97 پیروزى را با مساوى تعویض 

کردیم و هفته دوم هم با اشتباه داور در دقیقه یک 10 نفره شدیم.
تقى پور تأکید کرد: البته ما نمى گوییم این اشــتباهات عمدى اســت 
و تأکید مى کنیم داوران اشــتباه مى کنند، اما متأســفانه تا امروز همه 
اشتباهات به ضرر ما تمام شده اســت. این داورى ها در حد لیگ برتر 
نیست و امیدوارم داوران محترم و زحمتکش از هفته هاى آینده با دقت 

بیشترى در سوت خود بدمند.
وى در ادامه بیان کرد: با اینکه از دقیقه یک 10 نفره شدیم؛ با وجود این، 
تیم ما جسورانه و شجاعانه بازى کرد و بیشتر از 90 دقیقه با یک بازیکن 

کمتر به تیم میزبان فشار آوردیم و این نشان از قدرت تیم ما دارد.
مربى سبزپوشــان تأکید کرد: حتى وقتى در دقایــق پایانى بر خالف 
جریان بازى گل هم خوردیم، تمرکزمان از دست نرفت و با یک بازیکن 
کمتر در خانه حریف توانستیم این گل را جبران کرده و از حیثیت ذوب 

آهن دفاع کنیم.
تقى پور گفت: 2 امتیاز از دو بازى هفته اول ایده آل نیســت اما با این 
همه اشتباهات داورى که به ضرر ما بود، باز هم نتیجه بدى براى ما به 

حساب نمى آید.

مدافع گلزن ذوب آهن مى گوید با توجه به اینکه از ابتداى مسابقه ده نفره 
شدند، به گل ارزشمندى مقابل ماشین سازى رسیدند.

عبدا... حسینى، زننده گل تساوى ذوب آهن اصفهان مقابل ماشین سازى 
تبریز گفت: واقعیت این بود که ما براى کســب 3 امتیــاز به تبریز آمده 
بودیم، اما حدود دقیقه 2 یا 3 بود که محمدزاده با سختگیرى داور اخراج 

شد و فشار زیادى به تیم ما از همان دقایق ابتدایى وارد شد.
او ادامه داد: ما در طول هفته روى کار تیمى کار زیادى انجام دادیم، تیم 
حریف را هم به خوبى آنالیز کرده بودیم و سعى داشتیم فرصت تک تک 
به آنها ندهیم. على رغم دریافت گل در دقیقه80 باز هم ناامید نشدیم و با 

تالش تیمى موفق شدیم نتیجه را به تساوى بکشانیم.
مدافع ذوب آهن در خصوص گل دقیقه آخر خود عنوان کرد: خواســت 
خدا بود که نگذاریم بازى با همان یک گل حریف تمام شــود. من فقط 
ضربه آخر را زدم، وگرنه زحمت را کل تیم کشید. ذوب آهن با آقا رحمان، 
خواسته هایش در این فصل کامًال متفاوت است و اگر شرایط ابتداى بازى 
اینطور رقم نمى خورد قطعًا تیم ما بهتر بازى مى کرد و توان آن را داشت 

که بازى را با برد به پایان ببرد.

عبدا... حسینى:
 آن گل خواست خدا بود

 گل تساوى

هن در نقل و
 یک بازیکن
کستفصل

لموفق در
وحتىبحث
تپیشنهاد 
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 روند 
زى
ل
س
 و
پ
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 لقب بگیرد.
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مدیران باشگاه ذوب آهن اصفهان در واکنش به اتفاقات داورى در دیدار با 
فوالد و ماشین سازى، بیانیه اى را خطاب به مسئوالن فدراسیون فوتبال 

نوشتند.
پس از پنالتى مشــکوك و بحث برانگیز در هفته نخست لیگ بیستم در 
اصفهان، که منجر به از دست رفتن 2 امتیاز در آغاز راه فصل جدید براى 
ذوبى ها شد، آنها در هفته دوم نیز باز هم با تصمیمات بحث برانگیز داورى 
مواجه شدند تا به مانند لیگ نوزدهم، اتفاقات جنجالى پیرامون سبزپوشان 
اصفهانى در حوزه داورى رخ بدهد؛ اخراج زودهنگام وحید محمدزاده مدافع 
میانى ذوبى ها در دقیقه یک دیدار مقابل ماشین سازى، مدیران ذوب آهن 
را واداشت تا در بیانیه اى سرگشاده خطاب به مسئوالن فدراسیون فوتبال، 

انتقادات خود را از شرایط فعلى بیان کنند.
در بخشى از بیانیه باشــگاه ذوب آهن آمده است: آقایان مدیر فدراسیون 
فوتبال و سازمان لیگ چه کسى باید پاسخگوى حقوق پایمال شده ذوب 
آهن کبیر که ظاهراً تصمیم و اراده اى به قطع این سلسله اشتباهات داورى 
بحث برانگیز و مأیوس کننده علیه تیم فوتبال باانگیزه ذوب آهن وجود 
ندارد را بدهد. «خدایا خودت به فریادمان برس». در پاسخ به اعتراضات به 
حق ذوب آهن هیچ جوابى به غیر از تأیید حق پایمال شده ذوب آهن وجود 
ندارد. به راستى چه کسى و چگونه باید پاسخگوى باشگاه مظلوم ذوب 
آهن، تیم سختکوش، هواداران دلسوز و کارکنان سختکوش ذوب آهن 

اصفهان (مادر صنعت کشور) باشد؟
دو هفته مدیران باشگاه، کادر فنى و هواداران عزیز ذوب آهن تالش کردند 
تا تیم ذوب آهن خاطرات تلخ دیدار اول را به فراموشى بسپارد و با انگیزه در 
مسابقه پیش رو حضور یابد؛ غافل از اینکه این افراد نمى دانستند که همگى 
زورشان به بازسازى روحیه یک تیم خواهد رسید اما زورشان به یک نفر 
نخواهد رسید آن هم داورى که هرچه بخواهد قضاوت مى کند. جالب تر 
اینکه این قضاوت نادرســت و ناعادالنه در مقابل دیدگان رئیس کمیته 

داوران اتفاق افتاد که در این مسابقه از قضا ناظر داورى مسابقه هم بود.

بیانیه انتقادى علیه تصمیمات اشتباه داورى:
خدایا به داد ذوب آهن برس!

ما صدرنشین جدول اشتباهات داورى هستیم

پیش به سوى آرامش
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آگهى مفاد آراء قانون تعیین وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالك اردستان
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور  توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه هاى کثیراالنتشــارمحلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى 
که به آراى مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت و اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و 
گواهى تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد و یا معترض گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
1)راى شــماره 139960302032000193 مورخ 99/8/8 آقاى عباس محمدى آستانه 
فرزند حسن  کد ملى 1189025523 ششــدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه بندآستانه 
پالك 112اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 163مترمربع مالک 

رسمى. 
2)راى شــماره 139960302032000192 مورخ 99/8/8 خانم مهشید شفیعى  فرزند 
رضا  کد ملــى 1189302667 ششــدانگ یک باب خانــه واقع در مزرعــه بلو پالك

33اصلى علیا اردســتان بخش هفده ثبت اصفهان به مســاحت 232.10مترمربع مالک 
رسمى. 

3)راى شماره 139960302032000175 مورخ 99/7/22 خانم نفیسه بقایى اردستانى 
فرزند محمدرضا  کد ملى 1189916134 ششــدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه خرم 
آباد پالك 102اصلى علیا اردســتان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 137مترمربع 

مالک رسمى. 
4)راى شماره 139960302032000179 مورخ 99/7/28 آقاى حسین رمضان پور بام 
سره  فرزند حاجى  کد ملى 1189671281 ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه وامساره 
پالك 126اصلى علیا اردســتان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 98.65مترمربع 

مالک رسمى. 
5)راى شــماره 139960302032000178 مورخ 99/7/28 خانــم اعظم ربیعى  فرزند 
غالمرضا  کد ملى 1189355485 ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه وامساره پالك 
126اصلى علیا اردســتان بخش هفده ثبت اصفهان به مســاحت 54.60مترمربع مالک 
رسمى.م الف : 1037435 تاریخ انتشار اول:  99/8/17 تاریخ انتشار دوم:  99/9/2 ذبیح اله 

فدایى-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/8/130
اخطار اجرایى

شماره 863-97 به موجب راى شماره 147/98 تاریخ 98/2/20 حوزه 6 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسین نیک پى نام پدر 
رجبعلى به نشانى بلوار شهداى غربى کوچه حجتى پالك 230 (نجف آباد) محکوم است به 
پرداخت مبلغ ســى و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون چهارصد و نود هزار 
ریال بابت اصل خواسته یک میلیون و چهارصد و نود هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى 
و خسارت تاخیر از تاریخ 97/8/19 لغایت اجراى کامل دادنامه در حق محکوم له و پرداخت 
مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت نیم عشردولتى .محکوم له: مهدى حقیقى نجف 
آبادى نام پدر محمد به نشانى: ویالشهر خ ویالى شــمالى جنب مسجد قبا لوازم خانگى 
مهدى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید1048336/م الف-شعبه 

ششم شوراى حل اختالف نجف آباد/8/196
 حصروراثت 

آقاى عباس موحدى داراى شناسنامه شماره 6342 به شرح دادخواست به کالسه 9901262 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
على موحدى بشناســنامه  385 در تاریخ 1399/6/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عباس موحدى ش ش 6342  ، 2. 
حسین موحدى ش ش 29389 ، 3. زهرا موحدى ش ش 2057 ، 4. زهره موحدى ش ش 
1634 ، 5. مهناز موحدى ش ش 1010255699  (فرزنــدان متوفى)، 6. میترا فردین  ش 
ش 866  (همســر متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست 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. 1048065 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/8/197 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانها فاقد 
سند رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم 
نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور 

سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 – راى شماره   139960302026009667   مورخ  1399/04/28   خانم معصومه سالمه 
زاده زواره به شناسنامه شماره 112 کدملی 1189598701 صادره اردستان فرزند عباس 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127,20 مترمربع از پالك 
13930 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت یداله شیرانى
2 – راى شماره   139960302026009662   مورخ  1399/04/28   آقاي محمود شواخی 
زواره به شناسنامه شماره 88 کدملی 1189610043 صادره اردستان فرزند علی بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127,20 مترمربع از پالك 13930 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه از مالکیت یداله شیرانى
3 – راى شــماره   139860302026011563   مورخ  1398/07/28   آقاي جعفر ولی 
پور به شناسنامه شــماره 2147 کدملی 4620407240 صادره شهرکرد فرزند قاسمعلی 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 74,65 مترمربع از پالك شماره 39 فرعی از 
15179 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه از مالکیت خانم بیگلرى امنیه
4 – راى شــماره   139960302026017095   مــورخ  1399/06/29   خانم فرخنده 
نوربخش به شناسنامه شماره 764 کدملی 1861088280 صادره بهبهان فرزند منصور 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 95 مترمربع از پالك شماره 94 فرعی از99 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه از مالکیت حسن جعفرى
5 – راى شــماره   139960302026015479   مورخ  1399/06/17   آقاي سید رسول 
خدادادي به شناسنامه شماره 1208 کدملی 1283965399 صادره اصفهان فرزند سید 
مرتضی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان مســکونى به مساحت 244,32 مترمربع از 
پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

مالکیت موروثى قهرى موضوع سند انتقال 29187 – 43,10,1 دفتر 56
6 – راى شماره   139960302026016662   مورخ  1399/06/25   آقاي روح اله یسلیانی 
به شناسنامه شماره 266 کدملی 1293509280 صادره اصفهان فرزند اسماعیل بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22,30 مترمربع از پالك شماره 9890 فرعی از15177 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
7 – راى شــماره   139960302026003334   مــورخ  1399/03/07   آقــاي محســن 
نظري خاتون آبادي به شناســنامه شــماره 8 کدملی 1291414096 صــادره اصفهان فرزند 
رضا نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 163 مترمربع 
پالك شــماره 13900 اصلی واقــع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى فضلعلى عباسى قلعه تکى

8 – راى شماره   139960302026003336   مورخ  1399/03/07   آقاي مجید طراحان 
به شناسنامه شــماره 2462 کدملی 1283534428 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 163 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى فضلعلى عباسى قلعه تکى
9 – راى شماره   139960302026015282   مورخ  1399/06/15   آقاي بتول غالمی 
طامه به شناسنامه شماره 5 کدملی 1291283293 صادره اصفهان فرزند غفور بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 42,85 مترمربع از پالك شماره 126 فرعی از14039 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه از مالکیت بمانعلى و عباس هوشنگى

10 – راى شماره   139960302026016236   مورخ  1399/06/23   آقاي عبدالرحیم 
مبصري به شناسنامه شــماره 1341 کدملی 1199084492 صادره شهرضا فرزند بشیر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 93,06 مترمربع پالك شماره 
13848 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسین زارعى
11 – راى شماره   139960302026016237   مورخ  1399/06/23   خانم مریم گرامی 
به شناسنامه شماره 105 کدملی 1289402515 صادره اصفهان فرزند یداله نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 93,06 مترمربع پالك شماره 13848 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسین زارعى
12 - راى شماره   139960302026015356   مورخ  1399/06/16  آقاي نادر درخشان 
هوره به شناسنامه شماره 52 کدملی 4623172570 صادره شهرکرد فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 230 مترمربع پالك شماره 309 اصلی واقع در 
اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه ازمالکیت مالک رسمى اکبرفرقانى تیرانى
13 - راى شماره   139960302026013262   مورخ  1399/05/26  آقاي حسن فالحتی 
به شناسنامه شماره 1110 کدملی 1286897866 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 166,61 مترمربع پالك شماره 30 اصلی واقع در 
اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي 
مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى رمضان و حسینعلى و معصومه و سکینه و رقیه همگى 

نجیمى کتایونچه فرزندان محمود و فاطمه احمدى کتایونچه عیال محمود
14 - راى شماره   139960302026017098   مورخ  1399/06/29  خانم زهرا صامتی 
به شناسنامه شماره 1398 کدملی 1286439736 صادره اصفهان فرزند محمد بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114,15 مترمربع از پالك شماره 55 فرعی از15187 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه مبایعه نامه عادي از مالکیت حسین بخشى
15 - راى شماره   139960302026010221   مورخ  1399/04/31  آقاي حسن شفیعی 
به شناسنامه شماره 150 کدملی 5649906254 صادره اصفهان فرزند غالمرضا بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 117,82 مترمربع از پالك 1 فرعى از 14955 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
16 - راى شماره   139960302026015278   مورخ  1399/06/15  آقاي مهدي صادقی 
برزانی به شناسنامه شــماره 27 کدملی 1290198896 صادره اصفهان فرزند بمانعلی 
بصورت ششدانگ یکباب کارگاه در حال ســاخت به مساحت 340,10 مترمربع از پالك 
شماره 11 فرعی از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
17 - راى شماره   139960302026015474   مورخ  1399/06/17  خانم منیره شرکت 
العباسی به شناسنامه شــماره 1101 کدملی 1286539498 صادره اصفهان فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 211,40 مترمربع از 
پالك شماره 12 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
18 - راى شماره   139960302026015473   مورخ  1399/06/17  آقاي هاشم فرزندي 
به شناسنامه شماره 1185 کدملی 1286311251 صادره اصفهان فرزند غالمعلی نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 211,40 مترمربع از پالك 
شماره 12 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
19 - راى شماره   139960302026014319   مورخ  1399/06/05  آقاي حسین حیدري 
پور کمال آبادي به شناسنامه شماره 1520 کدملی 5649504441 صادره اصفهان فرزند 
عباسعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150,60 مترمربع از پالك شماره 56 
فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
20 - راى شماره   139860302026021077   مورخ  1398/11/30  خانم منور رحمانی 
قهدریجانی به شناســنامه شــماره 73 کدملی 1110976895 صادره فالورجان فرزند 
مصطفی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 98,50 مترمربع پالك شماره 
15126 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
21 - راى شماره   139960302026016235   مورخ  1399/06/23  آقاي محمد شمس 
سوالري به شناسنامه شــماره 3043 کدملی 1817957414 صادره آبادان فرزند یداهللا 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108,76 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 

واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 
عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى محمد على امین الرعایائى

22 - راى شماره   139960302026015371   مورخ  1399/06/16  خانم زهره حسن 
پورقهسارئی به شناسنامه شماره 558 کدملی 1287967078 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 142,45 مترمربع پالك 
شماره 48 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
23 - راى شماره   139960302026015372   مورخ  1399/06/16  آقاي غالمحسین 
مهدوي قهسارئی به شناسنامه شماره 2435 کدملی 1286733928 صادره اصفهان فرزند 
امیر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 142,45 مترمربع 
پالك شماره 48 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
24 - راى شــماره   139960302026007718   مــورخ  1399/04/16  خانــم اقدس 
نریمانی زمان آبادي به شناســنامه شــماره 327 کدملی 1285852443 صادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 66,90 مترمربع پالك شماره 
41 فرعی از14458 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى محمدصادق برزانى
25 - راى شماره   139960302026013031   مورخ  1399/05/25  خانم هاجر بویري 
پیانی به شناسنامه شماره 602 کدملی 1841705470 صادره ایذه فرزند عبدصالح نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 37,60 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حاج محمد حسین صرامى
26 - راى شــماره   139960302026014287   مورخ  1399/06/05  آقاي امین امین 
الرعایائی یمینی به شناسنامه شماره 75627 کدملی 1281849995 صادره اصفهان فرزند 
حسینعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 222,80 مترمربع 
از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
27 - راى شماره   139960302026014270   مورخ  1399/06/05  آقاي مجتبی ادیب 
حاجی باقري به شناسنامه شماره 1103 کدملی 1283965844 صادره اصفهان فرزند اکبر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 222,80 مترمربع از پالك 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
28 - راى شــماره   139860302026007214   مورخ  1398/05/07  و  راى اصالحى 
شــماره   139960302026020149   مورخ  1399/08/29  آقاي فــرزاد قدیمیان به 
شناسنامه شــماره 484 کدملی 4072585793 صادره خرمشــهر فرزند محمد بصورت 
ششدانگ یکباب کارگاه با عرصه کشاورزى به مساحت 458,73 مترمربع از پالك  413 
اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه از مالکیت اکبر عادلى امین آبادى
بدیهى اســت در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1399/09/02 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1399/09/17 شــماره ثبت در دبیرخانه: 1399206032 م الف:1049197 محمد على 

فالح- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/9/100 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008003073 تاریخ ارسال نامه: 1399/08/28 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت 4 سهم و دو- سوم سهم مشــاع از 761 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 
3752 فرعى از 2- اصلى بخش یک که در دفتر 304 صفحه 466 بنام محمدامین رحیمى 
ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
13992170200804632- 99/8/22 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 24366- 99/8/22 به گواهى دفترخانه 5- شهرضا رسیده است مدعى است 
که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند 
مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند 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 نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 
الف: 1049154 سید اسداله موســوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى /9/102

آگهى تغییرات 
شرکت ســاختمانى عمرانى کاشانه نگین 
آریا با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 
29611 و شناسه ملى 10260502154 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/19 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : مریم رمضانى جلفائى شماره ملى 
1292795298 به سمت مدیرعامل وعضو 
هیات مدیره - محمد على رمضانى شماره 
ملــى 1288679947 به ســمت رئیس 
هیات مدیره - هاجر رمضانى شــماره ملى 
1289225818 به ســمت نائب رئیس 
هیات مدیره به عنــوان اعضاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل هرکدام به 
تنهایى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1045307)

آگهى تغییرات 
شرکت آلیاژ ساز اســپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 41607 و شناســه ملى 
10260593346 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/08/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ســید محســن کاظمى طبائى به کدملى 
1189538474 و حجت الــه رضایى به 
کدملى 1140172751 و ابراهیم احمدى 
دســتگردى به کدملى 6339821502 
بعنوان اعضاى اصلى هیــات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. موسسه 
حسابرسى امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 
10103512680و اصغر کمالى اندانى به 
کدملى 1140212168 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهــت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1045308)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى مشاور تحقیقات بهین 
آب زنده رود شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 19363 و شناســه 
ملــى 10260402523 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/05/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حمیدرضا 
پور زمانى کدملــى2539455311 و 
احسان دادخواه کدملى1289240132 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى وعلى 
البدل شــرکت براى مدت یکســال 
انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهــان جهــت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب 
ســود و زیان شــرکت منتهى به سال 
1398مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1046389)

آگهى تغییرات 
شــرکت بدیع مهر ملل سهامى خاص 
به شــماره ثبت 62019 و شناســه 
ملــى 14008182998 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/07/08 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : - محمدرضا شــفیعى علویجه 
کدملى 1380132827 ، ملیحه شفیعى 
علویجه کدملى 1288207611 و لیال 
شفیعى علویجه کدملى 1091898812 
بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - رسول 
کریمى کدملى 4969440077 و مریم 
یار احمدى کدملــى 1289647984 
بترتیب بســمت بازرس اصلى و على 
البدل بــراى مدت یکســال انتخاب 
شــدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1046391)

آگهى تغییرات 
شرکت آوام پخش رخشان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2103 و شناسه ملى 
14008788797 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
احمد ترابى به شماره ملى 1292496411 
و جــواد اطرجى بالنگــى به شــماره ملى 
1286575281 و امیر اطرجــى بالنگى به 
شــماره ملى 1291567941 و امید اطرجى 
بالنگى به شماره ملى 1283874271 و محمد 
ترابى به شماره ملى 1282463251 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. حســین جامى به شناسه 
ملى 1287705669 به سمت بازرس اصلى 
و آرش صالحى به شماره ملى 1288241925 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک 
ســال انتخاب گردیدند روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1047714)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندســى کاوش گســتر پایا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 17143 
و شناســه ملــى 10260380686 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/07/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود یزدى 
زاده به شــماره ملى 1283586703 و 
مریم سامع به شماره ملى 1287992382 
و صالحــه یــزدى زاده به شــماره ملى 
1273223888 به ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند . مجید جمشــیدى به شــماره 
ملى1286002087 به ســمت بازرس 
اصلى و حسین سعیدى دهاقانى به شماره 
ملى1940411505 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1047712)

آگهى تغییرات 
شرکت فوالد آرشــام پارس ســهامى خاص به شماره 
ثبت 64261 و شناسه ملى 14009043100 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مورخ 1399/08/01 ســمانه افخمى به شــماره ملى 
1271065436 به ســمت بازرس اصلى و لیال محمدى 
هویه به شماره ملى 1110299346 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه نصف 
جهان براى چاپ آگهیها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1046396)

آگهى تغییرات 
شرکت آوام پخش رخشان شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 2103 و شناســه ملى 14008788797 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/06/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : . اصالح ماده 32 اساسنامه : 
عده اعضاى هیات مدیره : شرکت بوسیله هیات مدیره اى 
مرکب 3 الى 5 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومى عادى 
از بین صاحبان سهام انتخاب مى شوند اداره خواهند شد 
مدیران کال یا بعضا قابل عزل مى باشند اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1047711)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى کاوش گستر پایا سهامى خاص به شماره ثبت 
17143 و شناسه ملى 10260380686 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/07/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
مسعود یزدى زاده کدملى1283586703 به سمت رئیس هیات 
مدیره ومریم سامع کدملى1287992382 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و صالحه یزدى زاده کدملى1273223888 به سمت 
مدیر عامل وعضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ء رئیس هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1047716)

آگهى تغییرات 
شرکت ساختمانى شهرساز زنده رود سهامى خاص به شماره ثبت 771 و شناسه ملى 10260136521 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ذبیح اله سوارى 
جمالویى به کدملى 1090362331 بسمت رئیس هیأت مدیره ، مرضیه افشارى به کدملى 1091591652 بسمت 
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ، آرمین خســروى به کدملى 3071198043 بسمت عضو اصلى هیأت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور شــرکت با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل 
منفردا و با مهر شرکت معتبر میباشد. - سیدمحسن غریب زاده به کدملى 1281902306 و میالد رضائى به کدملى 
1080162429 بترتیب بســمت بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1047718)
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تا صبح از این دنده به آن دنده شده اید. اگر در این بین 
چند لحظه هم خواب به چشمتان آمده باشد، کابوس، 
پشت کابوس بوده است و... صبح که (مثًال) از خواب 

بیدار مى شوید، خسته  و کالفه اید. سردرد دارید.
بى خوابى، عالوه بر اینکه روى سالمت روان تأثیر 
منفى دارد، روى جسم نیز تأثیر منفى مى گذارد. ما 
بعضى از این اثرات مانند ســردرد را سریع احساس 
مى کنیــم، اما تغییــرات اساســى تر مانند اختالل 
هورمونى و... را بعد از مدتى و به مرور خواهیم دید. 
ببینیم با چه نکاتى مى توانیم مشکل کم یا بى خوابى 

را حل کنیم.
یکــى از راهکارهــاى مهــم براى تنظیــم زمان 
خواب و بیدارى، نظم اســت. البته نظم نباید باعث 
وسواس فکرى شــود؛ چراکه اضطراب زاست؛ اما 
سعى کنید زمان خواب و بیدارى را به تدریج منظم 
کنید. از روزى نیم ساعت شروع کنید تا ساعت خواب 
و بیدارى، منظم شود. به این ترتیب ساعت بیولوژیک 
بدن به  درستى کار خواهد کرد و بسیار از مشکالت 

از بین مى روند.
اصًال مگر مى شــود از اخبار فاصله گرفت؟ منطقى 
هم نیســت. باید از اخبار مطلع شد. اما زمان درست 
آگاهى از اخبار، تا قبل از ساعت 7 شب است. در واقع 
آخرین خبرها را باید ساعت 7 شب ببینید و بعد از آن 
هیچ خبرى را دنبال نکنید. مطالعه اخبار، آن هم اخبار 
تنش زا، باعث فعال شدن سلول هاى مغز، اضطراب و 

نگرانى و از بین رفتن آرامش مى شود.
در حال حاضر لپ تاپ، تبلــت و تلفن همراه رفیق 
شفیق ما شده اند. اشــکالى هم ندارد؛ چون زندگى 
حال حاضر اینطور ایجاب مى کنــد؛ اما لطفًا آنها را 
به اتاق خواب و رختخواب نبرید! از دو ساعت قبل از 
خواب، این تجهیزات خبرساز و خبررسان را خاموش 
کنید. براى بازى یا حل کردن جدول و... اشــکالى 

ندارد؛ چراکه این کارها به مغز آرامش مى دهد.
آخرین وعده غذایى پیش از خواب اوًال باید ســبک 
باشد، ثانیًا حداقل دو ساعت پیش از خواب مصرف 
شود. توصیه بر این است که شام را سر شب بخورید.

هواى اتاق خــواب باید از نظر تهویــه، دما، راحتى 
وســایل خواب، لباس خواب و... در شرایط مناسب 
قرار داشته باشد؛ بنابراین قبل از خواب به این موارد 

دقت کنید.
آخریــن نوشــیدنى حــاوى کافئین- چــاى یا 
قهوه- باید شــش ســاعت پیش از خواب نوشیده 
شــود. یعنى اگر ســاعت 11 مى خوابید، باید چاى 
یا قهوه را ساعت 5 یا نهایتاً 6  عصر بنوشید. کافئین 
باعث بیدار شدن سلول هاى مغز و بدخوابى مى شود.

روى یک ماده معدنى ضرورى است که بدن ما براى حفظ فرایندهاى 
مهم مانند سیستم ایمنى بدن و متابولیسم به آن نیاز دارد. تقریباً یک سوم 
افراد در سراســر جهان کمبود این ماده معدنى ضرورى را دارند. بدون 
داشــتن کافى آن، افراد مى توانند عالیمى مانند کاهش حس 

بویایى را تجربه کنند.
روى نقش مهمى در توســعه و عملکرد بدن ما دارد از 

جمله:

  از رشــد و نمو پشــتیبانى 
مى کند: 

روى براى رشد و تقسیم سلول مهم 
است. در دوران رشد جنینى، نوزادى و 

کودکى مورد نیاز است. 
مصــرف مکمــل روى در دوران باردارى 
احتمال تولد زودرس و همچنین بیمارى و مرگ 
و میر نوزادان و کودکان را کاهش مى دهد. تخمین 
زده مى شود که بیش از 80 درصد زنان باردار در سراسر 
جهان از دوزهاى توصیه شــده روزانــه روى برخوردار 

نیستند.

  عملکرد ایمنى بدن را  
تقویت مى کند: 

معروف است که روى عالیم سرماخوردگى را بهبود مى بخشد و حتى 
در بسیارى از داروهاى بدون نسخه ســرماخوردگى وجود دارد. روى با 
اتصال به ویروس ها به گونه اى از ورود آنها به سلول هاى ما جلوگیرى 
مى کند. روى همچنین از تکثیر ویروس ها جلوگیرى کرده و در ترمیم 

زخم و ترمیم بافت نقش دارد.

  واکنش هاى بیوشیمیایى را تسهیل مى کند:
حفظ ســطح ثابت روى بــراى بدن ضرورى اســت زیرا بســیارى از 
واکنش هاى متابولیک را تحریک مى کند مانند توانایى روده کوچک در 
هضم غذا. در حقیقت، روى براى بیش از 300 واکنش شیمیایى در بدن 

الزم است.
عالیم کمبود روى در افراد مختلف متفاوت است، زیرا این ماده معدنى در 

طیف گسترده اى از عملکردهاى بدن نقش دارد.
عالیم موارد خفیف کمبود روى عبارتند از : زخم هاى پوستى، کم شدن 
حس چشایى یا بویایى، تغییر شکل ناخن ها، بهبود ضعیف زخم، ریزش 

مو و پوست خشن.

ســیر یک ماده غذایى فوق العاده بوده و از نظر درمانى 
داراى خواص زیادى است و بانوان ایرانى همواره از آن در 
تهیه غذاى روزانه خود استفاده مى کنند. باید بدانید که 
خواص سیر فقط مراقبت از شما در برابر سرماخوردگى را 

شامل نمى شود و فواید زیادى براى آن ذکر شده است.
خواص ضدباکترى ســیر مانع بوى بد بدن مى شود. از 
زمان هاى قدیم گفته اند که سیر از بدن در برابر ویروس ها 
محافظت مى کند. اما دانشــمندان یک بار دیگر تأیید 
کرده اند که براى جلوگیرى از بیمار شــدن در زمستان 
باید مرتباً سیر مصرف کنید. این تأثیر به دلیل ویتامین ها، 
روغن هاى مفید و اسید هاى آمینه است. عالوه بر این، 
ســیر آلیســین دارد، نوعى ترکیب آلى که باکترى ها و 

قارچ ها را از بین مى برد.
اگر از فشار خون باال رنج مى برید، سیر را به رژیم غذایى 
خود اضافه کنید. سیر عروق را باز کرده و فشار شریانى را 
کاهش مى دهد. براى درمان فشار خون باال، باید روزانه 
چهار حبه سیر مصرف کنید. اما یادتان باشد که این روش 
تنها روش درمانى فشار خون نیست و باید قبل از استفاده 

از سیر یا مکمل هاى غذایى با 
پزشکتان مشورت کنید.

طبق یک نظریه، بدن و مغز انسان به دلیل یک واکنش 
اکسیداسیون شیمیایى پیر شده و این فرایند باعث از بین 
رفتن سلول ها مى شود و با گذشــت زمان پوست را شل 
مى کند. با مصرف سیر آنتى اکسیدان ها با اکسیداسیون 

بیش از حد مبارزه و به ما در حفظ جوانى کمک مى کنند.
سیر حاوى ترکیباتى است که مانع پیرى مغز مى شوند. 
افراد مسن با مصرف ســیر خطر آلزایمر را کاهش داده و 
جوان ها حافظه شان را بهبود بخشیده و بهره ورى مغز را 

افزایش مى دهند.
سیر باعث مى شود قلب و عضالت مؤثرتر عمل کنند. اگر 
ورزش مى کنید، مصرف سیر نتایج شما را بهبود مى بخشد. 
در یونان باســتان، هنگامى که دوپینگــى در کار نبود، 
ورزشکاران المپیک سیر مى خوردند. به عالوه سیر براى 
کسانى که ورزشکار نیســتند هم مفید است، زیرا باعث 

کاهش خستگى و افزایش بهره ورى مى شود.
 سیر باعث افزایش رشد مو و ضخیم تر شدن آن مى شود، 
حتى مى تواند آلوپســى موضعى را درمــان کند. براى 
رسیدن به این نتیجه، باید آن را روى پوست سر بمالید. 
فیبروبالست ها (سلول هاى مسئول تجدید پوست) نسبت 
به سیر واکنش مثبت دارند. 2 حبه سیر در روز براى تولید 

کالژن طبیعى و کشسانى پوست کافى است. 
در نتیجه واکنش هاى شــیمیایى پیچیده، آجوئن فرایند 
ویژه  اى را در خون فعال کرده و رسوبات چربى را از 
بین مى برد. وقتى رژیم غذایى نادرست و نامتعادل 
دارید، ســیر روند افزایــش وزن را مهار مى کند. 
این ماده خوراکى کالــرى اضافى را 
مى سوزاند. البته فقط در صورتى که 

میزان کافى از آن را بخورید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اراك گفت: با ســردتر شدن هوا و بسته شدن 
پنجره ها، تهویه مناسب مى تواند در کاهش تعداد مبتالیان به کرونا تأثیرگذار 

باشد.
دکتر سید محمد جمالیان افزود: باید به موضوع تهویه و سالم و استاندارد بودن 
آن در منازل و دیگر اماکن بیش از پیش اهمیت داد، چراکه کاهش یا افزایش 

ابتال در روزها و ماه هاى اخیر به تهویه اماکن، بستگى دارد.
وى اظهار کرد: به طور مثال اگر در یک جمع 15 نفره و فضاى بدون تهویه، 
یک نفر حتى با داشتن ماسک و حتى رعایت فاصله، صحبت کند، پس از یک 
ساعت، هفت نفر از این جمع به ویروس کرونا مبتال مى شوند، اما اگر تهویه در 
آن مکان مناسب  بوده و هوا در فضا به شکل صحیحى در گردش باشد، خطر 

ابتال  به یک نفر کاهش مى یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اراك تأکید کرد: هوا رو به سردى است و بسته 

شدن پنجره ها دردسرساز خواهد شد.
وى خاطرنشان کرد: حتماً در اماکنى چون ادارات، رستوران ها، آزمایشگاه ها 

و داروخانه ها و... که خدمات مختلفى به مردم ارائه مى کنند، پنجره ها باید باز 
بوده و داراى سیستم تهویه مناسب باشند که در غیر اینصورت مردم و مراجعین 

به این اماکن باید ضمن خوددارى از تجمع در محیط داخلى، بیرون از این 
اماکن در انتظار خلوت تر شدن و رفتن به داخل باشند.

دکتر جمالیان یادآور شد: باز گذاشتن پنجره ها قطعاً در باال رفتن 
مصرف انرژى تأثیر خواهد گذاشت، اما زمانى  که پاى جان 

و ســالمتى مردم به میان آید، چیز دیگرى اهمیت 
نداشته و در اولویت هاى بعدى قرار مى گیرد.

وى در خصوص اهمیت تهویه مناســب اینطور 
گفت که به عنــوان مثال حضور 15 مشــترى 

به همراه ســه نفر از  کارکنان رستوران در 
یک فضاى مســقف، بــدون تهویه 
مناســب بعد از یک ساعت مى تواند 
ابتــالى 14 نفر را به دنبال داشــته 
باشــند، به همین دلیل وجود تهویه 
مناســب در یک فضا بســیار اهمیت

 دارد.

پرفشارى  خون جزو  بیمارى هاى شایع به حســاب مى آید که اگر به درستى 
درمان و کنترل نشود مى تواند خطرناك باشد.

1- ورزش کنید 
روزانه 30 تا 60 دقیقه ورزش و تمرین، بخش مهمى از یک زندگى سالم است. 
ورزش روزانه عالوه بر اینکه به کاهش فشــار خون کمک مى کند، به روحیه، 
قدرت بدنى و تعادل شما نیز یارى مى رساند و همچنین خطر ابتال به دیابت و 
سایر انواع بیمارى هاى قلبى را کاهش مى دهد. اگر مدت زیادى است که ورزش 
را کنار گذاشته اید، تمرین ها را به آرامى شروع کنید و به تدریج سرعت و دفعات 
آنها را افزایش دهید. درست است، این روزها نمى توانیم از باشگاه هاى ورزشى 
استفاده کنیم ولى هنوز فرصت براى تمرین در خانه و پیاده روى و دوندگى در 

پارك هاست. مهم این است که حرکت کنید.

2- دنبال کردن رژیم مناسب فشار خون
 (DASH) پیروى از رژیم هــاى غذایى براى جلوگیرى از فشــار خون باال

مى تواند فشار خون را کاهش دهد. رژیم غذایى DASH شامل:
 خوردن میوه، سبزیجات و غالت کامل، خوردن لبنیات کم چرب، گوشت بدون 
چربى، ماهى و آجیل، کنار گذاشتن چربى هاى اشباع، مانند غذاهاى فرآورى 
شده، لبنیات پرچرب و گوشت هاى چرب، کاهش دسرها و نوشیدنى هاى قنددار.

3- حذف نمکدان
شاید براى کنترل فشــار خون هیچ چیز حیاتى تر از به حداقل رساندن میزان 
مصرف سدیم نیســت. متخصصان توصیه مى کنند که میزان سدیم مصرفى 
خود را بین 1500 تا 2300 میلى گرم در روز محدود کنید. این مقدار نزدیک به 
یک قاشق چایخورى نمک است. بهتر است براى کاهش سدیم در رژیم غذایى 
خود، نمکدان را از میز غذاى خود حذف کنید. از گیاهان و ادویه ها براى افزودن 
عطر و طعم استفاده کنید. غذاهاى فرآورى شده مملو از سدیم هستند، آنها را 
به حداقل برسانید. هنگام خرید، برچسب هاى روى مواد غذایى را بخوانید و در 

صورت امکان گزینه هاى کم سدیم را انتخاب کنید.

4- کم کردن وزن اضافى
 وزن باال و فشار خون دست به دست هم مى دهند. چربى اضافى دور کمر، بسیار 

دردسرساز است. چربى این ناحیه، اعضاى مختلف شکم را احاطه مى کند 
و مشکالت جسمى بسیارى از جمله فشار خون باال را با 

خود مى آورد. گفته مى شود که به طور کلى، مردان 
باید اندازه دور کمر خود را به کمتر از 100 سانتیمتر 

اینچ و زنان به کمتر از 88 سانتیمتر برسانند.

5-  ترك کردن اعتیاد به نیکوتین
هر سیگارى که مى کشــید، به طور موقت تا چند 

دقیقه فشار خون شما را افزایش مى دهد. اگر سیگارى 
باشید، فشــار خون شــما مى تواند براى مدت طوالنى 
افزایش یابد. تحقیقات مى گوید، افرادى که فشار خون 
باال دارند و سیگار مى کشند بیشتر در معرض خطر حمله 
قلبى و سکته هستند. فراموش نکنید که در معرض دود 
ســیگار بودن نیز شــما را با خطر افزایش فشار خون و 

بیمارى هاى قلبى مواجه مى کند.

6- کاهش استرس
در دنیاى پر سرعت امروز که پر از خواسته هاى روزافزون 

است، کاهش سرعت و داشتن آرامش کارى دشوار است. مهم است 
که از مسئولیت هاى روزمره خود فاصله بگیرید تا بتوانید استرس خود را 

کاهش دهید. استرس مى تواند در لحظه فشار خون شما را افزایش و مقدار زیاد 
آن مى تواند شما را در معرض خطر پرفشارى خون قرار دهد. براى کنترل استرس 
مى توانید چند راه ساده را امتحان کنید، چند نفس عمیق بکشید، تمرکز خود را 

به نکات خوب زندگى جلب کنید، مدیتیشن انجام دهید یا یوگا تمرین کنید.

محققان مى گویند: «با افزایش ســن، افــراد باید آب 
بیشترى بنوشند تا تغییرات و تنظیم دماى بدن به خوبى 
انجام شود.»  کم آبى بدن مى تواند باعث بیمارى از جمله 
درد عضالنى، خستگى و گرمازدگى شود. محققان از 
بزرگساالن مسن مى خواهند که حتى زمانى که تشنه 
نیستند آب بنوشند و نوشیدنى هایى مانند نوشابه و قهوه 

را محدود کنند؛ زیرا باعث کم آبى بدن مى شود.

1. باال رفتن سن، خوردن آب بیشتر
این توصیه یک مطالعه جدید اســت کــه در مجله 
فیزیولوژى منتشر شده اســت. محققان دانشگاه اتاوا 
اشاره مى کنند که هیدراتاســیون (وجود آب در بدن) 
به تنظیم دماى بدن و مبارزه با عوامل بیگانه در بدن 
کمک مى کند. کم آبى بدن موجب افزایش دماى بدن 
در بزرگساالن مسن مى شود. در افراد جوان تر موجب 
مفید واقع نشدن حرکات ورزشى مى شود. اما این بدان 
معناست که وقتى افراد مسن تر ورزش مى کنند، بدن 
آنها میزان تعرق را تنظیم نمى کند تا از کم آبى بیش 

از حد جلوگیرى کند. این نتیجه، فشار بیشتر بر روى 
قلب را به همراه دارد. این اثر بر مردان مسن تر بیشتر 
از زنان است. دکتر «اســکات اى قیصر»، متخصص 
سالمندان گفت: «این یک مطالعه جالب است، چرا که 
بینش هاى جدیدى را در مورد تغییرات اساسى مربوط 
به سن فیزیولوژى ما ارائه مى دهد. در حالى که تغییرات 
در تنظیم گرماى بدن، عرق کردن، هیدراتاســیون و 
تشنگى که در ارتباط مســتقیم با سن است، عمیقًا بر 
تغییرات خاص مکانیسم هاى بدنى اثر دارد.» ما هنوز 
در حال یادگیرى چنین چیزهاى اساسى در مورد نحوه 
تغییر بدنمان با سن هستیم. محققان گفتند که کاهش 
حساسیت در افراد مسن تر به باال رفتن اسمولیته خون 
(غلظت نمک) مى تواند اثر بى پرده کم آبى بدن را بر 
کاهش شــنوایى و تنظیم دماى بدن در بزرگساالن 

مسن تر در طول ورزش و در گرما توضیح دهد.

2. چرا دماى بدن اهمیت دارد
محققان دریافتند که در مقابل بزرگســاالن جوان، 

تنظیم دماى بدن در افراد مسن تر تحت تأثیر افزایش 
نمک در خون قرار ندارد. عــدم تنظیم دماى بدن به 
افزایش خطر گرمازدگى، فرسودگى بر سلول ها بر اثر 
گرما، سکته مغزى و مشکالت نامطلوب قلبى منجر 
مى شود. دکتر «نودار جاناس»، مدیر پزشکى مرکز 
توانبخشى و پرستارى آپر ایست ساید گفت: «وقتى 
صحبت از سالمندان مى شــود، چند چیز وجود دارد 
که باید به یاد داشته باشــیم. مرکز تشنگى ما (که در 
هیپوتاالموس واقع شده است) به عنوان عضو فعال 
در ســن باال نیســت؛ بنابراین مغز همیشه سیگنال 
نیاز بدن به نوشــیدن آب را نمى دهد. ما باید تالش 
بیشترى بکنیم تا افراد مسن مقادیر مناسبى مایعات 
مصرف کنند، چه تشنه باشند و چه نباشند.» اگر فرد 
مسن کم آب شود، یکى از اولین اندام هایى که آسیب 
مى بینند کلیه ها هســتند که این موضوع مى تواند 
باعث نارسایى حاد کلیه شــود. کم آبى، عدم تعادل 
الکترولیتى ایجاد مى کند که مى تواند کشــنده نیز 

باشد.

مطالعات بالینى در مراکز درمانى از زمان شیوع بیمارى 
کرونا نشــان داده است که یک ســوم مبتالیان به 
بیمارى کرونا به طور همزمان دچار مشکالت تنفسى 

و گوارشى مى شوند.
صابر حق پرســت، متخصص بیمارى هاى عفونى 
افزود: ویروس کرونا با تحت تأثیر قرار دادن هر کدام از 
اندام ها و بافت هاى بدن مى تواند باعث ایجاد عوارض 
و عالیم در بیماران شود، بى اشتهایى و اسهال مشکل 
گوارشى بسیار شایعى اســت که در بیماران کرونایى 

دیده مى شود.
وى اظهار کرد: همزمانى ابتال به اســهال و دردهاى 
شکمى در بیماران مبتال به کرونا که عالیم گوارشى 
داشــته اند، احتمال بســترى شــدن آنها در بخش 

مراقبت هاى ویژه را بیشتر مى کند.
حق پرســت ادامه داد: یکى از نشــانه هاى بیمارى 
کرونا، بى حالى و ضعف اســت که حدود 30 درصد 
از افرادى که با عالیم کرونا به بیمارستان ها مراجعه 
مى کنند، داراى اختالالت گوارشى هم هستند که در 
هر یک به شکل مختلفى بروز مى کند. وى تأکید کرد: 
برخى از افراد دچار بى اشتهایى، بعضى دیگر اسهال و 
عده اى دچار حالت تهوع مى شوند که منجر به ضعیف 
شدن بدن و از دست رفتن مقاومت آن براى مقابله با 

ویروس مى شود.
حق پرست تأ کید کرد: مردم متوجه باشند اگر حجم 
دفع بسیار بیشــتر از حد طبیعى و رقیق تر از گذشته 
است، احتمال دارد این امر عالمت پنهان ابتال به کرونا 

در فرد باشد.

با باال رفتن سن، بیشتر آب بخورید

یک سوم مبتالیان به کرونا از تهویه هوا غافل نشوید
همزمان 2 مشکل دارند

ا را م
 با

چند  ت تا
 اگر سیگارى 

ى مدت طوالنى 
دىکه فشار خون 
ر معرض خطر حمله 
نید که در معرض دود 
طر افزایش فشار خون و 

د.

ز که پر از خواسته هاى روزافزون 
نآرامشکارى دشوار است. مهم است  ش

تا بتوانید استرس خود را ید گ
ایش و مقدار زیاد  ف

رس

6 روش خانگى 
براى درمان 
فشار خون باال

چطور خواب آرامى
 داشته باشیم؟

اتفاقاتى که با مصرف روزانه سیر رخ مى دهد

استفاده قبلاز باید روشدرمانىفشارخوننیستو تنها
با هاىغذایى مکمل یا سیر از

پزشکتانمشورتکنید.

آن باید نتیجه، این به رسیدن
فیبروبالستها (سلولهاىم
2 .2 واکنشمثبتدارند بهسیر
کالژنطبیعىوکشسانىپو
واکنشهاىشــیم نتیجه در
فعال خون در ا اىرا ویژه
وقتىرژیم و. بینمىبرد
افز روند ســیر دارید،
ماده این
مىسوزا
میزانکاف

عالیم و نشانه هاى کمبود روى
 قبلاز
اموش
ـکالى

.
ــبک
مصرف
خورید.
راحتى
مناسب
نموارد

ـاى یا
وشیده
د چاى
کافئین
ى شود.

ر ز ی ن مب ی بو نو ىب ی م ی هم
افراد در سراســر جهان کمبود این ماده معدنى ضرورى
داشــتن کافى آن، افراد مى توانند عالیمى ما

بویایى را تجربه کنند.
روى نقش مهمى در توســعه و عملکر

جمله:

نمو   از رشــد و
مى کند: 

روى براى رشد و تق
ج است. در دوران رشد
کودکى مورد نیاز است. 
مصــرف مکمــل روى در
احتمال تولد زودرس و همچنین
و میر نوزادان و کودکان را کاهش

80 درصد زنان 0زده مى شود که بیشاز
جهان از دوزهاى توصیه شــده روزانــ

نیستند.

اگگ کککک آآآآآ ا ا ا ا ا ف
صرف روزانه سیر رخ مى دهد

است که بدن ما براى حفظ فرایندهاى 
ک ًا ا ا آ ل اا ا لک

ى به مردم ارائه مى کنند، پنجره ها باید باز 
اشند که در غیر اینصورت مردم و مراجعین 

ز تجمع در محیط داخلى، بیرون از این
تن به داخل باشند.

ن پنجره ها قطعاً در باال رفتن 
 اما زمانى که پاىجان

ز دیگرى اهمیت 
مى گیرد.

ــب اینطور 
1 مشــترى 

ران در 
ه 
 
 
ه 
ت
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آگهى فراخوان عمومى ارزیابى کیفى شناسایى 
و انتخاب پیمانکاران و انبوه سازان

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت دوم

ادارات کل راه و شهرسازى وبنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان  در نظر دارند نسبت به ارزیابى کیفى شناسایى انبوه 
سازان و پیمانکاران حقوقى واجد شرایط جهت طراحى و ساخت پروژه هاى طرح اقدام ملى مسکن در سطح شهرستان 

کاشان و آران و بیدگل به شرح زیر اقدام نمایند. 
ارزیابى کیفى وهمچنین کلیه مراحل برگزارى فراخوان تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایى پاکت ها از طریق سایت اینترنتى  

www.bonyadmaskan_isf.ir   انجام خواهد شد.
 تاریخ انتشار فراخوان در سایت 1399/9/1 مى باشد . 

1) موضوع : طراحى وساخت پروژه هاى طرح اقدام ملى مسکن در سطح شهرستان کاشان و آران و بیدگل
2) نوع فراخوان : ارزیابى کیفى انبوه سازان /پیمانکاران حقوقى محدوده شهرستان کاشان و آران و بیدگل

تبصره : پیمانکاران و انبوه سازانی که آدرس مندرج در آخرین آگهی تغییراتشان در شهرستان کاشان و آران و بیدگل باشد 
می توانند در فراخوان ارزیابی شرکت کنند.

3)  نام و نشانى دستگاه : بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان به نشانى : اصفهان - بلوار دانشگاه- کوچه زمانى-
کد پستى: 8173965866  تلفن: 36271017 دورنگار :36269403 

4)  گواهینامه صالحیت: پایه 1و2 در رشــته ساختمان و ابنیه از ســازمان مدیریت و برنامه ریزى براى پیمانکاران و یا 
حداقل پایه یک و  ارشد پروانه انبوه سازى از وزارت راه و شهرســازى که حداقل 6 ماه از تاریخ برگزارى این فراخوان 
اعتبار داشته باشند» داشتن ظرفیت آزاد ( تعدادى و ریالى) در رشــته مربوطه و نیز معتبر بودن نام شرکت در پایگاه

 https://sajar.mporg.ir  براى شرکت کنندگان الزامى است. 
5) سایر شرایط شرکت کنندگان 

در اجراى ماده 2 آیین نامه راهکارهاى افزایش ضمانت اجرایى و تقویت حسابرسى وسنجش توان مالى انبوه سازان و 
پیمانکاران حقوقى, ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده آخرین سال مالى (98-97) واظهارنامه مالیاتى الزامى است 
هر یک از انبوه سازان /پیمانکاران که مدارك مربوط به صورت هاى   مالى حسابرسى شده خود را  ارائه ننمایند ازفرآیند 
ارزیابى کیفى حذف خواهند شد همچنین دارابودن کلیه مجوزات قانونى از قبیل مفاصا حساب بیمه، دارایى، اداره کار و 

..الزامى است. 
6)  برنامه زمانى و مکانى دریافت» تحویل اسناد ارزیابى کیفى: 

6,1. مهلت زمانى دریافت اســناد ارزیابى کیفى از سایت : از روز یکشــنبه مورخ 1399/9/2 لغایت روز دوشنبه مورخ 
1399/9/17

6,2. مهلت زمانى تحویل استعالم ارزیایى کیفى : حداکثر تا تاریخ 1399/10/3 
(اسناد مربوطه باید به صورت جداگانه طبقه بندى و ممهور به مهر و امضاى مجاز متقاضى باشد و در مهلت مقرر به آدرس 
: اصفهان، بلوار دانشگاه، کوچه زمانى - کد پستى :8173965866 -  تلفن : 36271017 دبیرخانه بنیاد مسکن استان 

اصفهان ارسال گردد). 
7) از شرکت کنندگانى که موفق به کسب حداقل امتیاز ارزیابى کیفى گردند براى شرکت در سایر مراحل دعوت به عمل 

مى آید. 

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه گران
 (شماره فراخوان در سامانه ستاد 2099001205000030)

شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد تعمیرات شبکه هاى آبیارى رودشت شمالى و جنوبى را از طریق مناقصه عمومى با شرایط و مشخصات 
زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت مى گردد نسبت به دریافت 

اسناد ارزیابى کیفى از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) اقدام نمایند.
مبلغ پایه: برآورد مناقصه معادل 48/246/364/555 ریال بر اساس فهارس بهاء واحد پایه رشته هاى آبیارى و زهکشى سال 1399مى باشد.

شرایط مناقصه گر: مناقصه گران داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل پایه 5 از سازمان برنامه و بودجه در رشته آب و ارائه گواهینامه 
صالحیت ایمنى.

محل اجراء: استان اصفهان- رودشت
مدت اجراء: 6 ماه

نوع اعتبار: اعتبار این پروژه از محل اعتبارات جارى شرکت مى باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگى و زمان تحویل پیشنهادها متعاقباً در استعالم ارزیابى و اسناد مناقصه 

مشخص خواهد شد.
مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد (www.setadiran.ir) مهلت دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت 
اسناد ارزیابى کیفى و بارگذارى مدارك مثبته شرکت اقدام نماید. پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق 

در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
نشانى مناقصه  گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شرکت آب منطقه اى اصفهان- دفتر امور قراردادها.

تلفن تماس: 5- 36615360 داخلى 2529 و 2528 فاکس: 36611073

شرکت آب منطقه اى اصفهان- امور قراردادها

نوبت دوم

م الف: 1048547

گزارش عملکرد 6 ماهه اول سال 1399 شهردارى نیک آباد

گردش گردش بدهکارعنوان حسابکد حساب ردیف
مانده بستانکارمانده بدهکاربستانکار

5/875/753/4405/875/753/440جبران خدمات کارکنان15101

استفاده از کاالها و 25102
1/104/309/65001/104/309/6500خدمات

79/715/200079/715/2000کمک هاى بالعوض35105

2/060/534/32602/060/534/3260رفاه اجتماعى45106

179/382/5260179/382/5260سایر هزینه ها55107

گردش عنوان حسابکد حسابردیف
مانده گردش بستانکاربدهکار

مانده بستانکاربدهکار

014/082/947/390014/082/947/390درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى14101

درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى 24102
0137/379/0000137/379/000شهردارى

بهاى خدمات و درآمدهاى مؤسسات 34103
0102/745/0000102/745/000انتفاعى شهردارى

درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال 44104
01/405/633/12401/405/633/124شهردارى

کمک هاى اعطایى دولت و سازمان هاى 54105
0400/000/0000400/000/000دولتى

0391/751/0630391/751/063اعانات، کمک هاى اهدایى و دارایى ها64106
01/464/631/00001/464/631/000فروش اموال غیرمنقول74202

01/904/00001/904/000فروش امول منقول و اسقاط84203

گردش گردش بدهکارعنوان حسابکد حسابردیف
مانده مانده بدهکاربستانکار

بستانکار

669/200/0000669/200/0000پروژه تکمیل پارك جنگلى و شهداء گمنام و شهرك غدیر152101022003

380/933/0000380/933/0000پروژه تکمیل و توسعه و نگهدارى فضاى سبز شهرى25201022010

70/700/000070/700/0000پروژه احداث کانال دفع آب هاى سطحى و کانیو معابر سطح شهر35201022012

102/500/0000102/500/0000پروژه تکمیل ساختمان ایستگاه آتش نشانى45201022013

201/895/0000201/895/0000پروژه پیاده روسازى و بلوك فرش معابر سطح شهر55201022019

271/012/5000271/012/5000پروژه تعمیرات و بازسازى ساختمان و تأسیسات شهردارى65201022024

122/325/1000122/325/1000پروژه تکمیل باغ بانوان شهر75201022

422/400/0000422/400/0000پروژه خرید وسایل ورزشى جهت پارك هاى محله اى85201022026

381/100/0000381/100/0000پروژه کمک به احداث اماکن ورزشى95201022027

156/0000156/0000احداث روشنایى معابر اصلى شهر105201032006

829/445/0000829/445/0000پروژه تملک آزادسازى خیابان ها و معابر سطح شهر115201032015

4/000/00004/000/0000زیرسازى و آسفالت معابر اصلى و فرعى سطح شهر125201032018

663/387/0000663/387/0000خرید لوازم و تجهیزات آتش نشانى135202012014

267/574/0000267/574/0000پروژه نگهدارى و تعمیر ماشین آالت عمرانى145202012020

737/951/4000737/951/4000مکانیزه نمودن فعالیت ها و سیستم هاى داخلى شهرى155202022004

5/124/579/00005/124/579/0000جمع:

تراز کل    عنوان: منابعتراز تفصیل    عنوان: مصارف تملک دارایى هاى سرمایه اى

تراز کل    عنوان: مصارف هزینه ها

عباسعلى ابراهیمى- شهردار نیک آباد

017/986/990/577017/986/990/577جمع:

9/299/695/15009/299/695/1500جمع:


