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4 نکته مفید براى کسانى که آلرژى دارندتذکر به 2 بازاریاب اسکان غیرمجاز فصل چهارم سریال «نون. خ» ساخته مى  شودتبریز، مشهد و قم هم نارنجى شدند  حمله وحشیانه خفت گیر ها به هافبک پدیده سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

7 راه شناسایى   
دیابت نوع 1

سوداگران مرغ مشغول کارند!
3

3

2

3

حقوق بازنشستگان
 4 میلیون مى شود

هشدار هواشناسى درباره 
وقوع طوفان و تندباد

امدادرسانى هالل احمر 
به 508 حادثه دیده 

در نوروز  364 شکارچى 5
غیر مجاز  
در اصفهان 
دستگیر شدند

دیابت نوع 1 نوعى بیمارى خود ایمنى است که مانع تولید 
انسولین توسط پانکراس مى شود.

هیچ راهى براى جلوگیرى از ابتال به دیابت نوع 1 وجود 
ندارد و جدى گرفتن عالئم هشداردهنده این بیمارى که 

مى توانند تهدید کننده حیات باشند، براى ...

364 متخلف شــکار و صید ســال گذشــته در 
زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده استان اصفهان 

شناسایى و دستگیر شدند.
 فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان گفت: از متخلفان 
یاد شــده 111 قبضه ســالح مجاز شــامل 74 
قبضه ســاچمه زنى ،10 قبضه بادى، 27 قبضه 
گلوله زنى و 49 قبضه سالح غیرمجازشامل 37 

قبضه ساچمه زنى، 5 قبضه...

4

تردد تردد 1616 میلیون خودرو در جاده هاى اصفهان  میلیون خودرو در جاده هاى اصفهان 
با افزایش با افزایش 494494 درصدى در نوروز امسال ثبت شد؛ درصدى در نوروز امسال ثبت شد؛

3

کشف 11 کامیون مرغ زنده در 2 نقطه از استان اصفهان طى 2 عملیات پلیسى

شایان مصلح: 

خوبى نویدکیا این است که در کار 
با او آرامش دارید

شایان مصلح، مدافع تیم سپاهان سال پر فراز و نشیبى را پشت سر گذاشته 
و انواع و اقسام اتفاقات مختلف برایش رخ داده ولى خودش مى گوید این 
اتفاقات را نباید به تقویم ربط داد و گله و شــکایتى هم از مسائل رخ داده 

ندارد.
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

استقرار عشایر 
در300 نقطه 
استان اصفهان

انعقاد قرارداد سرمایه گذارى احداث تأسیسات فاضالب
 25 روستاى استان اصفهان

8

54

364
زیست
شناس
 فرما

محیط
یاد ش
قبضه
گلوله
قبضه

حدادى فر: احتماًال حدادى فر: احتماًال 
14001400 آخرین سال  آخرین سال 
فوتبالى من استفوتبالى من است

در اجراى ماده 225 قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شرکت سهامى خاص اصفهان فشار 
قوى سپاهان (در حال تصفیه) به شماره ثبت 36254 و شناسه ملى 10860177184 که آگهى 
انحالل آن در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان به شماره 2605/ث مورخ 
1391/02/28 ثبت گردیده و در روزنامه رسمى کشــور به شماره 19610مورخ 1391/04/12 
منتشر شده است دعوت به عمل مى آورد تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهى 
نوبت اول(1399/12/13) با ارائه مدارك مثبته ادعاى خود به محل تصفیه شــرکت واقع در 
اصفهان- خیابان نیکبخت شرقى- کوچه شــهیدان یادگارى- پالك 1/50 مراجعه نمایند. 
بدیهى است که شــرکت در مورد هرگونه ادعاى احتمالى که خارج از مهلت فوق به شرکت 

منعکس گردد مسئولیتى نخواهد داشت. 

آگهى دعوت از بستانکاران(نوبت دوم) 
شرکت سهامى خاص اصفهان فشار قوى سپاهان (در حال تصفیه) 

به شماره ثبت 36254 و شناسه ملى 10860177184

مدیر تصفیه- محمدرضا بیگى دارگانى

به استناد آیین نامه انتخابات رؤساى هیئت هاى ورزشى استان ها، مقرر است نسبت به تشکیل 
مجمع انتخابى هیأت کونگ فو و هنرهاى رزمى به منظور انتخاب رییس هیات در استان اصفهان 
اقدام گردد، بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقه مند به احراز پست ریاست هیات دعوت 
مى نماید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارایه مدارك مورد نیاز از تاریخ 1400/01/15 لغایت 1400/01/22 
به مدت 7 روز کارى از ساعت 8 الى 13 به دبیرخانه مجمع واقع در اداره کل ورزش و جوانان استان 

مراجعه و با تحویل مدارك، رسید دریافت نمایند. 
این اداره کل به استناد قانون اصالح ممنوعیت بکارگیرى بازنشستگان مصوب مورخ 97/06/06 
مجلس شوراى اسالمى از ثبت نام و پذیرش بازنشســتگان محترم به عنوان کاندیداى ریاست 

هیات هاى ورزشى معذور است.
فرزندان شهدا و جانبازان باالى 50٪ و آزادگان باالى 3 سال از شمول این قانون مستثنى مى باشند.
طبق نامه شماره 32/9715/ص مورخ 94/04/30 وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده است افراد 
معترض به فرآیند انتخابات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزارى انتخابات شکایت خود را به 
همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگى به امور مجامع وزارتخانه مربوطه ارسال نمایند. بدیهى 

است به شکایات دریافتى پس از مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آدرس: اصفهان، آبشار سوم، بعد از پل غدیر، اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

شرایط ثبت نام و احراز پست ریاست هیات:
1. اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایران

2. تابعیت جمهورى اسالمى ایران
3. معتقد به یکى از ادیان رسمى کشور

4. نداشتن سوء سابقه کیفرى
5. دارا بودن حداقل 25 سال تمام

6. دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى لیسانس (براى کسانى که قبًال یک دوره ریاست هیات استان 
را بر عهده داشته اند مدرك فوق دیپلم قابل قبول خواهد بود)

مدارك مورد نیاز:
1. اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه (تمام صفحات)

2. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم یا عضویت رســمى در نیروهاى مسلح (فقط 
آقایان)

3. یک قطعه عکس جدید
4. اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر

5. تصویر آخرین حکم کارگزینى در صورت اشتغال در دیگر نهادها و سازمان ها و ارگان هاى دولتى 
و یا غیردولتى

6. ارایه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز
7. ارایه اصل مدارك به هنگام ثبت نام الزامى مى باشد.

اطالعیه

هیات کونگ فو و هنرهاى رزمى استان اصفهان

ماجراى ماجراى 
عاشق شدن عاشق شدن 
پژمان جمشیدى پژمان جمشیدى 
در در 2323 سالگى سالگى

شهردارى جوشقان قالى در نظر دارد باستناد مصوبه جلسه شماره 116 مورخ 99/12/23 شوراى اسالمى شهر نسبت به اجاره سه قطعه زمین کارگاهى 
واقع در مجموعه کارگاهى جوشقان قالى از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید متقاضیان مى توانند از تاریخ 1400/01/14 لغایت 1400/01/24 

همه روزه تا ساعت 13:30 به شهردارى جوشقان قالى واحد امالك مراجعه نمایند.  تلفن: 55662102- 031

آگهى مزایده عمومى اجاره قطعات کارگاهى (مرحله اول)

م.الف: 1117376اصغر رحیمى - شهردار جوشقان قالى

 

  شهردارى چرمهین براســاس مصوبه شــماره 5/331/ش مورخ 1399/12/03 شوراى محترم اســالمى شهر و به موجب 
ماده 13 آیین نامه مالى شــهردارى ها در نظر دارد نسبت به واگذارى بهره بردارى و نگهداشــت جایگاه (CNG) نوع شهر با 
(تجهیزات از نوع DRESSER) یک دستگاه کمپرسور با ظرفیت 1500 با 3 دیسپنسر 2 نازله و 72 عدد مخزن به صورت اجاره 
یکساله (شبانه روزى) و بر اساس قیمت پایه کارشناسى (کارشناس رسمى دادگسترى) ماهیانه به مبلغ 140/000/000 (صد و چهل 
میلیون ریال) به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهى، انعقاد قرارداد نماید، لذا متقاضیان 
مى توانند ازتاریخ انتشار این آگهى تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/01/28 به واحد درآمد شهردارى مراجعه و اسناد 
شرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادى خود را تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1400/01/29 به دبیرخانه محرمانه 
(حراست) شهردارى ارائه نمایند، شــرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشــتر مى توانند به سایت شهردارى چرمهین 

به آدرس: www.Chermahin.ir مراجعه و یا با شماره 52552444- 031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت دوم

م الف: 1117438ثابت راسخ - شهردار چرمهین

چاپ اول
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رئیس کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعى شهر تهران 
درباره آخرین اخبار از افزایش حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعى براى ســال 1400 اظهار کرد: هفته اول بعد از 
تعطیالت نوروز 1400، احکام متناسب سازى صادر خواهد 
شد و با اجراى مرحله دوم متناسب سازى و افزایش سالیانه 
(39 درصد) تبعیض موجود میان حقوق بازنشستگان تأمین 

اجتماعى با کشورى و لشکرى رفع خواهد شد.
على دهقان کیا بیان کرد: بازنشستگان تأمین اجتماعى با 
30 سال سابقه در سال 99، بعد از اعمال افزایش سالیانه و 
اجراى مرحله اول متناسب سازى، دو میلیون و 800 هزار 
تومان دریافت مى کردند، اما با اعمال افزایش 39 درصدى 

و اجراى مرحله دوم متناسب سازى حدود چهار میلیون و 
200 هزار تومان دریافت خواهند کرد.

دهقان کیا افزود: بازنشستگان تأمین اجتماعى با 35 سال 
سابقه سال گذشته سه میلیون تومان دریافت مى کردند که 

امسال به چهار میلیون و 400 هزار تومان خواهد رسید.
رئیس کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعى شهر تهران 
با تأکید بر اینکه اواخر هفته جــارى احکام جدید حقوق 
بازنشســتگان تأمین اجتماعى صادر خواهد شد، گفت: از 
20 فروردین مــاه، همانند ماه هاى گذشــته واریز حقوق 
بازنشستگان آغاز مى شود، بازنشستگان مى توانند با رقم 
افزایش یافته براى سال 1400 حقوق خود را دریافت کنند.

سعید نمکى، وزیر بهداشــت در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: ویروس سرکش انگلیسى از راه رسید، خوزستان 
را گرفتار کرد، شبانه روز تالش نمودیم تا مهارش کنیم. 
عمًال ضرب شست ویروس موتاسیون یافته را چشیدیم. 
نوشتیم... گفتیم... التماس کردیم... قسم دادیم که دو تا 
سه هفته صبورى کنید، مهلت بدهید، تا مثل سال قبل 
از فرصت تعطیالت سال نو اســتفاده کنیم و با تشدید 
بیماریابى در طرح شهید سلیمانى خانه به خانه شعله هاى 
کوچک را شناســایى و مهار نماییم تا بــه هم نپیوندند 
و آتش دامن پهنه  کشــورمان را نگیــرد. گفتیم: اگر به 
حرف هاى کارشناســیمان گوش ندهند بهار سختى در 

پیش است.  شــاید بدین دلیل باور نکردند که اوًال وزن 
ویروس موتاسیون یافته را در محاسبات اپیدمیولوژیک 
ما نمى شناختند و ثانیًا گروهى فکر کردند که فراز و فرود 

منحنى ها شاید به شیوه  فوتوشاپ است! 
وى ادامه داد: در روزهاى گذشــته با رؤســاى خسته و 
دل شکسته  دانشگاه هاى علوم پزشکى تماس داشتم. به 
شدت نگرانند. بیمارانشان در حال افزایش و تخت هایشان 
در حال پر شدن اســت. ضمن آنکه مى دانند در این خیز 
جدید اوًال زنجیر مهار غول سرکش بیمارى با ویروس 
جدید گسسته تر اســت و ثانیاً خود و سربازان مدافعشان 

خسته تر.  روزهاى سختى در پیش است...

حقوق بازنشستگان
 4 میلیون مى شود

روزهاى سختى 
در پیش داریم

واردات
 38 میلیون دالرى َکره 

  میزان | بررسى آمار واردات بر اساس 
اطالعات موجود و کارشناســى نشده 9 ماهه 
ســال 1399 نشــان مى دهد که در این مدت 
بیش از 7340 ُتن کره از کشــور هاى مختلف 
جهان وارد ایران شده است. بر اساس واردات 
این حجم کره به کشور، 38 میلیون و 474 هزار 
و 445 دالر ارز از کشــور خارج شد که ارزش 
ریالى آن بالغ بــر 161 میلیارد و 592 میلیون و 
678 هزار و 314 تومان در آمار گمرك به ثبت 
رسیده است. بررســى ها حاکى از آن است که 
کره از کشور هاى آلمان، امارات، ایتالیا، بلژیک، 
پرتغال، ترکیه، دانمارك و نیوزیلند وارد ایران 

شده است.

بدترین شیوه تولید تا 
تجارت زعفران 

  میزان | على حســینى، عضو شوراى 
ملى زعفــران تأکید کرد: غفلت 40 ســاله در 
بخش زعفران على رغم اینکه صادرات زعفران 
را با محدودیت همراه کرده است و امکان رفع 
این مشکل وجود دارد، اما صرفًا دلمان به این 
خوش است که عده اى زعفران ما را خریدارى 
کنند و در بازار هاى هدف به فروش رسانند که 

این بدترین شیوه تولید تا تجارت است.

کشف سفال تاریخى در قبر 
میرعابدیــن کابلــى، یکى از    ایسنا|
پیشکســوتان باستان شناســى ایران که روى 
محوطه هاى بســیارى کاوش و پژوهش کرد، 
با سفال زیســت و در کنار سفال آرام مى گیرد. 
وى روز 12 فروردین درگذشت. حسن فاضلى 
نشلى، دوست و همکار مرحوم میرعابدین کابلى 
که بر سر مزار وى در بابل حاضر بود، خبر داد: 
در زمان کندن قبر مرحوم کابلى تکه اى سفال 
از داخل قبر پیدا شد و به همین دلیل خاکسپارى 
وى به تعویق افتاد. رئیس ســابق پژوهشکده 
باستان شناسى و اســتاد دانشگاه تهران اظهار 
کرد: میرعابدین کابلى باستان شناسى که تالش 
زیادى براى کشف و شــهود در محوطه هاى 
باستانى کشور داشت و نقش زیادى در کاوش 
در شوش داشت، با سفال زیست و در کنار سفال 

آرام مى گیرد.

بیمه شخص ثالث 
چقدر گران شد؟

   خبر آنالین | نرخ بیمه شــخص ثالث 
37 درصد در سال جارى افزایش یافت. در پى 
تغییر نرخ دیه، نرخ بیمه شخص ثالث افزایش 
یافت. مبلغ دیه توسط قوه قضاییه 480 میلیون 
تومان در ماه حالل اعالم شــده است  که این 
مبلغ نســبت به 330 میلیون در ســال 1399 
حدود 45/5 درصد افزایش را نشان مى دهد. بر 
این اساس طبق اعالم رئیس کل شرکت بیمه 
مرکزى حق بیمه شخص ثالث نیز در راستاى 

هماهنگى با نرخ دیه تغییر کرده است.  

فروش مرغ تکه اى 
ممنوع شد

بر اساس تصمیم گرفته شده در    ایسنا|
نخستین جلسه قرارگاه ساماندهى مرغ کشور، 
تا اطالع ثانوى عرضه مرغ تکه اى (قطعه شده) 
در کلیه واحدهاى صنفى ممنوع اعالم شد. در 
این راستا صرفاً واحدهاى صنعتى منتخب مجاز 
به بسته بندى مرغ قطعه شده بوده و بازرسان 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان، واحدهاى 
بســته بندى بزرگ را به طور مستمر پایش و 
حجم تولید آن به طور پیوسته رصد خواهند کرد 
تا از سقف مصوب قرارگاه استانى تجاوز نکند. 
در این خصوص برخورد با متخلفان این مصوبه 
از روز شنبه 14 فروردین به شدت اجرا خواهد 

شد.

«گاندو» موقتاً تمام شد
مجتبــى امینــى، تهیه کننده    سینماپرس |
ســریال «گاندو» درباره چگونگــى ادامه پخش این 
سریال که نقدها و گله هاى زیادى را از سوى مقامات 
دولت روحانى به دنبال داشت و شائبه فشار دولت براى 
تمام شدن ناگهانى ســریال را با خود همراه مى کرد 
گفت: سریال  در قسمت سیزدهم، موقتًا به اتمام رسید 
و امیدواریم در آینده اى نزدیک، ادامه سریال «گاندو»، 
بدون هیچ گونه مالحظه اى روى آنتن برود. همچنین 
کورش کمره اى مشاور مدیر شبکه 3 سیما طى توییتى 
اعالم کرده اســت که «ادامه گاندو بعد از انتخابات» 
خواهد بود و با این جمله که «ســخن بسیار است» به 

همین توضیح کوتاه اکتفا کرده است.

فعالً گفتگوى مستقیم نداریم 
وزارت خارجه آمریکا خبر داد که این    انتخاب |
کشور در نشست روز سه شنبه آتى در وین اتریش براى 
بحث درباره بازگشــت دوجانبه به برنامه جامع اقدام 
مشــترك حضور خواهد یافت. وزارت خارجه آمریکا 
دربیانیه خود اعالم کرد: ما در نشســت وین شرکت 
خواهیم کرد تا درباره بازگشت متقابل به برجام گفتگو 
کنیم اما انتظار دســتیابى فورى به نتیجه در پرونده 
هســته اى ایران را نداریم. فعًال انتظار نداریم با ایران 
گفتگوهاى مستقیم داشته باشــیم. اما معتقدیم که 

نشست وین یک گام درست و رو به جلو است.

سینماها را باز مى کنند
و مساجد را مى بندند

نماینده ولى فقیه در استان البرز گفت:    ایرنا |
شارع مقدس در امر برگزارى نماز جمعه اقل افراد براى 
شرکت را با امام پنج نفر دانسته یعنى همه شرایط مد 
نظر بوده لذا با کمترین تعداد افراد مى توان نماز را برقرار 
کرد و جالب است دستور بستن مساجد را وقتى مى دهند 
که دستور باز کردن سینما ها را مى دهند و این پذیرفته 

نیست باید تجدید نظر جدى شود.

سرمایه گذارى با 
پول خودمان؟!

محمود خاقانى، کارشناس      اعتماد آنالین |
حوزه انرژى گفت: این ادعا مطرح است که چین حدود 
400 میلیارد دالر در ایران سرمایه گذارى خواهد کرد. 
البته به ازاى این ســرمایه گذارى، چین از ایران نفت 
و گاز وارد خواهد کرد. در واقع چیــن بهاى نفتى که 
قبًال از ایران خریده و یا در زمان حال و آینده از ایران 
مى خرد، را در ایران ســرمایه گذارى مى کند و به نظر 
نمى رسد از جیب چین دالرى در ایران سرمایه گذارى

شود.

12 سفارتخانه در کره 
تعطیل شد

سفارت روسیه در پیونگ یانگ علت    ایسنا|
تعطیلى سفارت 12 کشور در کره شــمالى را اوضاع 
چالش برانگیز در کره شــمالى و بیشتر به دلیل عدم 
وجود کاالهاى اساســى و دارو اعالم کرده اســت. 
ســفارت روســیه در پیونگ یانگ علت این اقدام را 
اوضاع چالش برانگیز در کره شمالى و بیشتر به دلیل 
عدم وجــود کاالهاى اساســى و دارو اعــالم کرده

 است. 

سوغات یک جشن تولد
  ایسنا| معاون فنى مرکز بهداشت شهرستان 
بوشــهر گفت: پس از اطالع تیم رهگیر طرح شهید 
حاج قاسم سلیمانى مرکز بهداشت شهرستان بوشهر 
نسبت به ابتالى فردى به بیمارى کرونا در تاریخ دوم 
فروردین ماه بالفاصله اقدام به رهگیرى افراد در تماس 
نزدیک با فرد مبتال کردنــد که طى آن مدت دو نفر از 
بستگان نزدیک با بیمار مثبت شدند. با ادامه رهگیرى 
افراد، پنج  نفر دیگر تست ســریع کروناى آنها مثبت 
اعالم شد که مشخص شد همه آنها در مراسم جشن 

تولد شرکت نموده اند.

خبرخوان

پیام رسان واتس اپ به کاربران خود این امکان را مى دهد 
تا از طریق ویژگى جدید پشــتیبانى چند دستگاهى، از 
حساب واتس اپ خود به طور همزمان در چهار دستگاه 
مختلف از جمله وب اســتفاده کنند. هم اکنون کاربران 
واتــس اپ مى توانند بدون نیــاز به اینترنــت در تلفن 
همراه خود، از نسخه وب این پیام رسان روى دسکتاپ 
بهره ببرند کــه این امر باعــث صرفه جویى در مصرف 

اینترنت و باترى تلفن هاى همراه مى شود.
این پیام رسان به کاربران خود این امکان را مى دهد تا از 
طریق ویژگى جدید پشتیبانى چند دستگاهى، از حساب 
واتس اپ خود به طور همزمان در چهار دستگاه مختلف از 

جمله وب استفاده کنند.
تاکنون امکان اجراى واتس اپ بدون اتصال به اینترنت 
وجود نداشــت و این پیام رسان پرطرفدار در حال تالش 

براى حل این مشکل است. 
در مرحله آزمایــش، این ویژگى جدیــد از طریق یک 
برنامه تست بتا در دســترس کاربران قرار خواهد گرفت 
و به زودى آنها مى توانند نســخه آزمایشــى واتس اپ 
را در سیســتم عامل هــاى اندرویــد و iOS اســتفاده

 کنند.

درحالى تعطیالت نوروز 1400 به پایان مى رسد که وضعیت 
همه گیرى کرونا دوباره در شــرایط بحرانى قرار گرفته و 
شهرستان هاى کشور یکى بعد از دیگرى تغییر وضعیت داده 
و نارنجى و قرمز مى شوند. شمار شهرستان هاى قرمز به 46 

و شهر هاى نارنجى کشور به 119 شهر رسید.
در نقشــه رنگى شهرستان هاى کشــور که 13 فروردین 
در اپلیکیشن ماســک قرار گرفت، تبریز، مشهد، سمنان، 
قم، سنندج، گرگان و ســارى نیز در وضعیت نارنجى قرار 

گرفتند که به این ترتیب شهر هاى نارنجى کشور به 119 
شهر رسید.

همچنین شهرستان هاى قرمز به 46 شهر افزایش یافت. 
 بنابر اعالم وزارت  بهداشــت، هم اکنون 246 شهرستان 
در وضعیت زرد هســتند و تنها 37 شهرستان در وضعیت 
آبى باقى مانده اند. ضمن اینکه تعداد مبتالیان در تمامى 
استان هاى کشور به جز خوزستان با سرعت رو به افزایش 

است.

حدود یک کیلومتر از ساحل جاسک هرمزگان صفى از تلف 
شدن گربه ماهى تشکیل شــده که هنوز کسى نسبت به 

علت آن پاسخى نداده است.
صف ماهیان که در ساحل شــمالى جاسک واقع در محله 
نفسا تا خور شیالت تشکیل شده با باال آمدن آب هرلحظه 

به شمار این آبزیان اضافه مى شود.
یک صیاد که دراین زمینه تجربه صید دارد، گفت: شیالت 
براى 44 فروند قایق مجوز صید با تور پرســاین داده که 

از آن براى صید میگو ، ســاردین و گربه ماهى اســتفاده 
مى شــود و امروز به دلیــل طوفانى بــودن دریا احتمال 
اینکه صیادان صید ایــن آبزى را در دریا رهــا کرده زیاد 

است.
حجم ذخایر گربه ماهى در آب هاى جاســک زیاده بوده، 
صید آن بیشتر براى تهیه پودر ماهى و همچنین صادرات 
صورت مى گیرد و مصرف خوراك انســانى در کشــور 

ندارد.

پس از توییت «ایالن ماسک» و اعالم نزدیک شدن به 
زمان ساخت شهر «استاربیز» در «تگزاس» آمریکایى 

براى خرید خانه در این ایالت هجوم آوردند.
ایالن ماسک، مهندس، طراح صنعتى، مخترع و شخص 
نامى تجــارت در صنایع پیشــرفته آمریکایى و جزو ده 
شخصیت تأثیرگذار در فناورى اســت. او 30 مارس در 
حساب توییترى خود نوشت: خواهش مى کنم به انتقال 
به استابیز یا دیگر مراکز بزرگ براونسویل یا جزیره ساوث 
بادرى در تگزاس فکر کن. دوســتانت را هم تشویق به 

این کار بکن!»
این میلیاردر آمریکایى اشــاره کرد که نیاز«اســپیس 
اکس» شرکت وى به استخدام مهندسان،متخصصان، 
بناها و دیگر افراد در حرفه هاى مختلف به سرعت رو به 

افزایش است.

روزنامه  اینترنتى «تى ام زد» در این زمینه نوشــت که 
کاربران اینترنت این توییت ماســک را به مثابه دعوت 
به شــمار آوردند. امالکى هاى آمریکایى نیز بالفاصله 
افزایش تقاضا براى خرید خانه را ثبت کردند و این رخداد 

را «تأثیر ایالن ماسک»توصیف کردند.
فعاالن در زمینه تجارت امالك گفتند که از سراسر کشور 

و حتى از کنیا با آنها تماس گرفته مى شود.
ایالن ماســک ماه مارس گذشــته در توییتــى خبر از 
ساخت شــهر جدیدش در تگزاس داد و وعده داد که در 
اراضى شهر استاربیز با ســگ ها هم «خوش رفتارى» 
مى شــود. وى تأکید کرد که مســاحت شــهر جدید 
بسیار بیشــتر از روســتاى«بوکا چیکا» است که در آن 
پایگاه فضایى مخصوص شــرکت اش در آن واقع شده

 است.

استفاده از واتس اپ بدون نیاز به اینترنت!

تلف شدن گربه ماهى ها در ساحل جاسکتبریز، مشهد و قم هم نارنجى شدند 

نفوذ عجیب میلیاردر آمریکایى در میان مردم

در بین تمام کشورهاى آسیایى، هنگ کنگ با اختالف، 
گران ترین خانه ها را در خود جاى داده اســت و میانگین 
قیمت مسکن در این کشور مترى 28 هزار و 570 دالر

است.
هنگ کنگ گران ترین خانه هاى آسیا را دارد که یکى از 
دالیل اصلى آن بازار مسکن به شدت رقابتى این کشور 
است؛ این کشــور نه تنها گران ترین خانه هاى آسیا را 
در خود جاى داده اســت بلکه در دنیــا نیز هنگ کنگ 
گران ترین خانه هــا را دارد. میانگین قیمت خرید خانه 
در هنگ کنگ به قدرى باالســت که اجاره خانه نسبت 
به خرید خانه در این منطقه به صرفه تر است. میانگین 
قیمت خرید خانه در این کشور مترى 28 هزار و 570 دالر

است.
ژاپن دومین کشورى است که گران ترین خانه هاى آسیا 
را در خود جاى داده است؛ ژاپن یکى از قدرت هاى اصلى 
اقتصادى جهان و سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید 
ناخالص داخلى است. میانگین قیمت هر متر مربع خانه در 

این کشور 16 هزار و 322 دالر است.
سنگاپور با نام رسمى جمهورى سنگاپور، دولت-شهرى 
در مجمع الجزایر ماالیى به پایتختى شــهر ســنگاپور 
است. سنگاپور در جنوب شــبه جزیره ماالیا واقع شده و 
کوچک ترین کشور جنوب شــرقى آسیاست. این کشور 
ســومین گرانقیمت ترین بازار مسکن آســیا را دارد و 
میانگین قیمت هر متر مربع خانه در این کشور 14 هزار 

و 373 دالر است.
چین با نام رسمى جمهورى خلق چین کشورى مستقل در 
آسیاى شرقى است که چهارمین رتبه را به خود اختصاص 
داده است. چین یک میلیارد و 393 میلیون نفر جمعیت 
دارد و این کشــور دومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر تولید 

ناخالص داخلى اســت که میانگین قیمت هر متر مربع 
مسکن در این کشور 11 هزار و 829 دالر است.

پنجمین کشورى که گرانقیمت ترین خانه هاى آسیا را 
در خود جاى داده است هند است؛ هند پنجمین اقتصاد 
بزرگ دنیا از نظر تولید ناخالص داخلى نیز است. میانگین 
قیمت هر متر مربع خانه در این کشور 10 هزار و 932 دالر 

اســت و پس از آن تایوان گران ترین خانه ها را در آسیا 
دارد. این کشور 23 میلیون نفر جمعیت دارد و میانگین 
قیمت هر متر مربع خانه مسکونى در این کشور 10 هزار 

و 373 دالر است.
تایلند در این فهرست عنوان هفتم را دارد. میانگین قیمت 
هر متر مربع خانه مسکونى در این کشور 5266 دالر است 

و  رتبه هشتم به فیلیپین مى رســد. میانگین قیمت هر 
متر مربع خانه مسکونى در این کشور 3952  دالر است.

نهمین و دهمین کشــورهاى آســیایى که گران ترین 
خانه ها را در خود جاى داده اند به ترتیب عبارتند از مالزى 
و کامبوج که میانگین قیمت هر متر مربع خانه مسکونى 

در آنها به ترتیب 3441 و 2913 دالر است.

گران ترین خانه هاى آسیایى 
در کدام کشورهاست؟

مقامات مصر در نظر دارند شامگاه شنبه (امشب) رژه اى از 
انتقال 22 جسد مومیایى شده و به جا مانده از دوران مصر 

باستان در خیابان هاى قاهره برگزار کنند.
اجساد مومیایى شــده فراعنه مصر قرار است در جریان 
این مراســم از «موزه مصر» در نزدیکى میدان تحریر 
به «موزه ملى تمدن مصر» که در سال 2017 در جنوب 
قاهره افتتاح شد منتقل شوند. انتقال این اجساد مومیایى 

شده قرار است به ترتیب تاریخى صورت گیرد.
مراسم انتقال جسد مومیایى شده 18 شاه و چهار ملکه 
مصر باســتان به عنوان «رژه فراعنه» مشــهور شده 
است. قرار است اجساد مومیایى شــده هر کدام با یک 

تانک مسیر حدوداً 7 کیلومترى بین دو موزه را طى کنند.
جسد مومیایى شــده «تائو دوم»، از شــاهان دودمان 
هفدهم مصر که حدود 16 قرن پیش از میالد مســیح 
فرمانروایى مــى کرد بر روى اولین تانــک قرار خواهد 
گرفت. آخرین تانک قرار اســت جســد مومیایى شده 
«رامسس نهم»، از شاهان دودمان بیستم مصر باستان 

را حمل کند.
«رژه فراعنه» که انتظار مــى رود حدود 40 دقیقه طول 

بکشد تحت تدابیر شدید امنیتى برگزار خواهد شد.
شمارى از کاربران شــبکه هاى اجتماعى در مصر طى 
روزهاى گذشته با استفاده از هشتگ «بدشگونى فراعنه» 

رویدادهاى مرگبار اخیر در این کشور از جمله برخورد دو 
قطار با یکدیگر و ریزش یک ساختمان در قاهره را نتیجه 

برنامه انتقال اجساد فراعنه دانسته اند.
رســانه ها پیش از این در دهه 1920 پس از کشف قبر 
«توت عنخ آمون»، یکى از نامدارترین فراعنه مصر نیز 
از «بدشگونى فراعنه» ســخن گفته بودند. در آن زمان 
باستان شناسانى که این قبر را کشــف کردند به شکل 

مرموزى جان خود را از دست دادند.
مراســم «رژه فراعنه» در قاهره قرار است روز شنبه از 
ســاعت 18 به وقت قاهره (20:30 به وقت تهران) آغاز 

شود.

رژه اجساد مومیایى در مصر! 
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اصفهان خلوت در روز سیزده
در اجـراى محدودیت هـاى اعمال شـده در روز هاى 
پایانى تعطیالت بهارى 1400 براى جلوگیرى از شیوع 
ویروس کرونا، در آخرین روز تعطیالت نوروز امسال 
پارك ها و بوستان هاى اصفهان خلوت گزارش شد. بر 
اساس اعالم پلیس راهور توقف وسایل نقلیه در حاشیه 
زاینده رود ، بزرگراه ها، کوه صفه و پارك ناژوان مطلقًا 
ممنوع و در سـایر شهرستان هاى اسـتان نیز ورود به 

تفریحگاه ها و بوستان ها ممنوع بود. 

اصالح 830 متر 
شبکه توزیع آب 

به گزارش روابط عمومـى آبفا ورزنه، رئیس توسـعه 
و بهره بـردارى آب منطقـه ورزنه از اجـراى عملیات 
اصالح شـبکه توزیع آب روسـتاى کفرود خبـر داد و 
گفت : حـدود 830 متر از شـبکه توزیع آب روسـتاى 
کفرود با هدف کاهـش حوادث و کاهـش هدر رفت 
آب با اقطـار 75 و 90 میلیمتر از جنس پلـى اتیلن در 
قالب طرح 100-300 و با مشـارکت دهیارى روستا 

اجرا گردید.

رفع حادثه نشتی لوله اصلی 
به گزارش روابـط عمومى آبفـا نایین، حادثه نشـتى 
خیابان جانبازان طى یک عملیات 5 ساعته رفع گردید. 
الزم به توضیح است که علت حادثه فرسودگى زینچه 
انشعاب و افزایش فشـار به دلیل خارج شدن دستگاه 

فشارکن 250 شهر تشخیص داده شد.

سال خوب شرکت پاالیش نفت
مدیر عامل شـرکت پاالیش نفت اصفهان به همراه 
مدیران و رؤسـاى این شـرکت به مناسـبت تبریک 
عید نوروز و سـال جدید با همکاران خود در شـرکت 
پاالیش نفت اصفهان  دیدار کرد. در این دیدار مرتضى 
ابراهیمى ضمن تبریک سـال جدید به همـکاران از 
تالش هاى همه آنان در سـال99 تشـکر و قدردانى 
نمـود و گفت: در سـالى که گذشـت شـاهد اقدامات 
خوبى در سطح شرکت پاالیش نفت اصفهان بودیم و 
بحمدا... موفق شدیم با تالش شما همکاران در رونق 
اقتصاد و جهش تولید نظام مقدس جمهورى اسالمى 

گام هاى مؤثرى  برداریم.

3 محور پر تردد در استان 
سـرهنگ زارع اعالم کـرد در آخریـن روز تعطیالت 
نوروزى امسـال، سـه محـور در اسـتان اصفهـان از 
پرترددتریـن محورهـا بودنـد. رییـس پلیـس راه 
اسـتان اصفهان گفت: محور اصفهان – بهارسـتان، 
اصفهان به زرین شـهر و اصفهان – مورچه خورت از 

پرترددترین محور هاى استان اصفهان بودند.

مهر و موم 90 مرکز اقامتى 
غیرمجاز 

90 مرکز اقامتـى غیرمجاز در اسـتان اصفهان مهر و 
موم شـد. مدیرکل میراث  فرهنگى، صنایع دسـتى و 
گردشگرى استان گفت: از ابتداى شروع به کار ستاد 
سـفر هاى نـوروزى اصفهان تـا دوازدهـم فروردین 
گشـت هاى نظارتـى کمیته هـاى امنیـت و اسـکان 
نـوروزى سـتاد هماهنگى خدمات سـفر اسـتان 90 
مرکز اقامتى غیرمجاز در استان اصفهان را مهر و موم 
کردند. فریدون اله یارى افزود: ایـن مراکز خانه هاى 
اسـتیجارى غیرمجازى بودند که به صورت اینترنتى 
اقـدام به جـذب مسـافر و گردشـگر و ارائـه خدمات 

مى کردند.

رتبه اولیم
استان اصفهان داراى رتبه اول صادرات محصوالت 
گلخانه اى در کشور است که از حجم اصلى صادرات 
فلفل دلمـه اى کشـور، 65 تا 70 درصد آن به اسـتان 
اصفهان اختصاص دارد که در داخل اسـتان سورت، 

بسته بندى و صادر مى شود.

خبر

شهردار اصفهان گفت: 95 درصد بودجه بالغ بر هفت 7300 
میلیارد تومانى سال گذشته شــهردارى اصفهان تحقق 
یافته اســت. قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: سال 99 سالى 
نمونه در تاریخ فعالیت هاى شهردارى اصفهان در مقایسه 
با سایر کالنشــهرها بود به طورى که عمران و آبادانى در 
تمام نقاط شهر مشهود اســت. وى افزود: به شهروندان 
قول دادیم که تا قبل از پایان ســال 99 مجموعه پل ها و 
تقاطع غیر همسطح ســردار شهید سلیمانى تکمیل شود، 
به همین دلیل روز شــمار این پروژه نصب شد و در حالى 
که بســیارى بر این باور بودند این وعده عملیاتى نخواهد 
شد با فعالیت شبانه روزى کارکنان و مهندسان در مدت 20 

ماه و 20 روز، چهار پل از ایــن ابر پروژه مورد بهره بردارى 
قرار گرفت که در فرصتى مناســب آئین افتتاح رسمى آن 
را برگزار خواهیم کرد. شــهردار اصفهان ادامه داد: سال 
گذشته نمایشــگاه بین المللى اصفهان احداث و به بهره 
بردارى رسید تا این شهر از استانداردهاى نمایشگاهى نیز 
برخوردار شود. وى با بیان اینکه پروژه مرکز همایش هاى 
بین المللى اصفهان سال گذشته با انجام اقدامات گسترده 
از پیشرفت خوبى برخوردار شده که امیدواریم این پروژه تا 
چند ماه آینده افتتاح شود، گفت: سالن اجتماعات گلستان 
شهدا دیگر پروژه اى بود که در موعد مقرر مورد بهره بردارى 

قرار گرفت.

معاون امداد و نجات هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
از ابتداى طرح امداد و نجات نوروزى 1400 در اســتان 
اصفهان نجات گران و امدادگــران جمعیت هالل احمر 
اســتان به 508 حادثه دیده در 119 حادثه امدادرســانى 

کردند.
داریوش کریمى اظهار داشت: پایگاه هاى هالل احمر در 
استان اصفهان 24 ساعته در حال خدمت رسانى هستند 
و پســت هاى کنترل و بازرســى در مناطق ورودى شهر 
اصفهان در پلیس راه شاهین شهر، سه راهى مبارکه، پلیس 
راه سگزى و فالورجان در کنار نیروهاى پلیس راهو نیروى 
انتظامى مستقر شده و براى جلوگیرى از تردد پالك هاى 

غیرمجاز کمک مى کنند.
وى در خصوص تعداد حوادث پیگیرى شده از سوى هالل 
احمر بیان کرد: ارائه خدمات امدادى به 69 حادثه جاده اى، 
18 مورد خدمات حضورى، یک حادثه ساحلى، یک حادثه 
ریزش آوار، 20 حادثه شهرى، 3 حادثه صنعتى و کارگاهى، 
یک حادثه طوفــان و 5 حادثه کوهســتان از مهمترین 
خدمات هالل احمر استان اصفهان در این مدت بوده است.

کریمى در پایان گفت: در همین راستا 89 نفر از مصدومان 
حوادث مختلف به مراکز درمانى منتقل شدند و 44 نفر نیز 
به صورت ســرپایى خدمات مورد نیاز خود را از نیروهاى 

امداد و نجات هالل احمر استان دریافت کردند.

امدادرسانى هالل احمر به
 508 حادثه دیده در نوروز 

تحقق 95 درصد بودجه 
شهردارى اصفهان

آرمان کیانى

از روزى که کار تولید و توزیع مرغ در کشــور به مشکل 
خورده و قیمت آن افزایش پیدا کرده، قاچاق آن نیز زیادتر 
شده است. این موضوع در اصفهان هم قابل مشاهده است 
و هر بار نیروى انتظامى از دستگیرى سوداگران مرغ خبر 
مى دهد! در جدیدترین خبرها در این مورد، در ایام نوروز 
امســال ده ها هزار مرغ زنده که توسط متخلفان در حال 
خارج شــدن از اصفهان بود کشف شــد و از خروج آنها 

جلوگیرى به عمل آمد. 

10 کامیون مرغ زنده در کاشان توقیف شد
جانشین انتظامى استان اصفهان از توقیف همزمان 10 
دستگاه کامیون که به صورت غیرقانونى و قاچاق 34 هزار 

و 968 کیلو مرغ زنده حمل مى کردند، خبر داد.
سرهنگ محمدرضا هاشــمى فر اظهار داشت: مأموران 

انتظامى شهرستان کاشان حین کنترل یکى از محورهاى 
اصلى مواصالتى این شهرستان به 10 دستگاه کامیون 
حامل مرغ زنده مشکوك شــدند و آنها را متوقف کردند. 
این خودروها در مجموع 34 تن و 968 کیلو مرغ زنده را 
به صورت غیرقانونى بارگیرى و قصــد انتقال آنها را به 
یکى از کشورهاى همجوار داشــتند که هر 10 کامیون 

توقیف شدند.
جانشین انتظامى استان اصفهان با اشاره به اینکه مرغ ها 
طبق دستور قضایى به کشتارگاه انتقال داده شدند، ادامه 
داد: در این خصوص 10 راننده دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده براى اقدامات قانونى بــه مراجع قضایى تحویل 

داده شدند.

توقیف 3000 مرغ زنده توسط پلیس
فرمانده انتظامى شهرســتان شاهین شهر از توقیف یک 

دستگاه کامیون که به صورت غیرقانونى و قاچاق3000 
مرغ زنده به وزن 5 تن و 300 کیلو را حمل مى کرد، خبر 

داد.
على صادقى بیان داشت: مأموران پاسگاه مورچه خورت 
حین کنترل یکى از محور هاى اصلــى مواصالتى این 
شهرســتان به یک دســتگاه کامیون حامل مرغ زنده 

مشکوك و آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامى شهرســتان شاهین شــهر افزود: این 
خودرو ها در مجموع 3000مرغ زنده به وزن 5 تن و 300 
کیلو را به صورت غیرقانونى بارگیرى کرده بود که خودرو 

و محموله توقیف شدند.
وى با اشــاره به اینکه مرغ ها طبق دســتور قضایى به 
کشتارگاه انتقال داده شــدند، ادامه داد: در این خصوص 
یک راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده براى اقدامات 

قانونى به مراجع قضایى تحویل داده شد.

کشف 11 کامیون مرغ زنده در 2 نقطه از استان اصفهان طى 2 عملیات پلیسى

سوداگران مرغ مشغول کارند!

مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
شــامگاه دیروز ســیزدهم فروردین ماه از ثبت تردد 16 
میلیون و 691 هــزار و 799 تردد در جاده هاى اســتان 

اصفهان از ابتداى طرح نوروزى سال 1400 خبر داد.
مهدى خضرى با اشاره به اینکه ثبت تردد در محورهاى 
اســتان اصفهان همچنان رو به افزایش اســت، اظهار 
داشت: طى 24 ساعت منتهى به روز 13 فروردین، 866 
هزار و 296 تردد خودرو در محورهاى اســتان اصفهان 

ثبت شده است.
وى با بیان اینکه این میزان تردد در محورهاى اســتان 
اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 494 درصد 
افزایش داشته است، ادامه داد: از این تعداد 59 هزار و 677 

خودرو به شهرهاى استان اصفهان وارد شده و 69 هزار و 
422 خودرو نیز از استان خارج شده اند.

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
همچنین با اشاره به تردد 16 میلیون و 691 هزار و 799 
تردد در جاده هاى استان اصفهان از ابتداى طرح نوروزى 
تا 12 فروردین ماه خبر داد و ابراز داشت: این میزان تردد 
نسبت به مدت مشــابه ســال قبل 100 درصد افزایش 

داشته است.
وى ادامه داد: در این بازه زمانى یک میلیون و 188 هزار 
و 352 خودرو به شهرهاى اســتان اصفهان وارد و یک 
میلیون و 269 هزار و 568 خودرو از شــهرهاى اســتان 

اصفهان خارج شده است.

تردد 16 میلیون خودرو در جاده هاى اصفهان 

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
عشایر در استان اصفهان در 300 نقطه استقرار دارند 
که افزایش دما و کاهــش بارش ها زمان کوچ را تغییر 

داده است.
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه حــدود 60 هزار 
عشــایر در قالب 12 هزار خانوار در طول یک ســال 
در اســتان اصفهان حضور مى یابند، اظهار داشت: 54 
هزار نفر از این عشــایر در نیمه دوم اردیبهشت ماه از 
ایل قشــقایى و بختیارى از مناطق قشالقى بوشهر، 
فارس، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان وارد استان 

اصفهان مى شوند.
وى با بیان اینکه این عشایر در شهرستان هاى چادگان، 
فریدونشهر، سمیرم، دهاقان و شهرضا مستقر مى شوند، 
ابراز داشت: همزمان نیز حدود 6 هزار نفر از ایل عرب 
جرقویه براى قشــالق به ســمیرم و چهــار محال و 
بختیارى مى روند و مجدد از مهر ماه این امر به صورت 

عکس اجرایى مى شود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با بیان 
اینکه دو هزار کیلومتر از ایل راه هاى اســتان اصفهان 
در دست عشایر است، افزود: 60 درصد کوچ این افراد با 

وسایل نقلیه انجام مى شود.
وى با بیان اینکه عشایر در اســتان اصفهان 30 هزار 
هکتار زمین در اختیار دارند، ادامــه داد: یک میلیون 
رأس دام نیز توسط عشایر در استان اصفهان مدیریت 

مى شود.
شیشه فروش با بیان اینکه نقش عشایر در تولید گوشت 
و لبنیات، تولیدات زراعى مهم است، ابراز داشت: این 
افراد 42 هزار تن تولیدات زراعى و 95 هزار تن تولیدات 

دامى دارند.
وى با بیان اینکه عشایر در اســتان اصفهان در 300 
نقطه مستقر مى شوند، ابراز داشت: با توجه به شرایط 
بیمارى کرونا برنامه ریزى براى تغییر تقویم کوچ انجام 

شده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با بیان 
اینکه کاهــش بارش ها و افزایش دمــا احتمال کوچ 
زودتر از موعد را افزایش داده است، ابراز داشت: از این 
رو پیگیرى الزم در دستور کار قرار گرفته و در گلوگاه ها 
ایستگاه هاى ایست و بازرسى متشکل از امور عشایر، 
بهداشت، نیروى انتظامى و هالل احمر راه اندازى شده 

و ورود عشایر را کنترل کنند.

÷معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان گفت: براى 
حمایت از بیماران اوتیسمى پل هاى فردوسى و سردار 
شهید عرب همچنین نورپردازى درختان بلوار فیض 

اصفهان به رنگ آبى برجسته شد.
حســین امیرى در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار 
کرد: مجمع عمومى سازمان ملل متحد در 18 دسامبر 
ســال 2007 قطعنامه اى را به تصویب رســاند؛ این 
قطعنامه اعالم مى کند که روز دوم آوریل (مصادف با 
13 فروردین در ایران) به عنوان روز جهانى آگاهى از 

اوتیسم (WAAD)است.

وى با بیان اینکه رنگ آبى به عنوان نماد رنگ اوتیسم 
انتخاب شده است، افزود: این رنگ نمایانگر حمایت از 

مبتالیان و توجه ویژه به نیازهاى آنها است.
معاون خدمات شــهرى شــهردار اصفهان ادامه داد: 
به منظور شــرکت همه کشــورها در کمپین جهانى 
افزایش آگاهى از اوتیسم، در شــب سیزده فروردین 
(دوم آوریل) و به جهت جلب توجه افکار عمومى و براى 
حمایت از افراد داراى این اختالل، بناها و ساختمان هاى 
مشهور و مهم در تمامى کشورهاى دنیا به مناسبت این 

روز با نور آبى تزئین و نورپردازى مى شود.

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: از ساعت7  صبح روز 11 فروردین ماه 
تا ساعت 7 صبح روز 12 فروردین ماه 1400 تعداد 45 
چادر مسافرتى توسط نیروهاى گشت ویژه این اداره 

کل در سطح شهر جمع آورى شده است.
حسن محمدحسینى با اشاره به فعالیت گشت هاى ویژه 
ستاد پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى در اصفهان، 
اظهار کرد: در ارتباط با ساماندهى متکدى هیچ مورد 
گزارش نشده، همچنین به دو دست فروش از ساعت 
7 صبــح روز 11 فروردین ماه تا ســاعت 7 صبح روز 

12 فروردین ماه 1400 از ســطح شــهر جمع آورى 
شده است.

مسئول کارگروه نظم و انضباط شهرى ستاد پیشگیرى 
از کرونا تصریح کرد: در این بــازه زمانى به دو مورد 

بازاریاب اسکان غیرمجاز گزارش شده است.
وى افزود: از ســاعت 7 صبح روز 11 فروردین ماه تا 
ساعت7 صبح روز 12 فروردین ماه 1400 در ارتباط با 
راهنمایى خودرو مسافران و… (مطابق ضوابط) براى 
69 مورد اقدام شده اســت، همچنین 199 پالك غیر 

بومى مشاهده شده است.

364 متخلف شکار و صید سال گذشته در زیستگاه ها و 
مناطق حفاظت شده استان اصفهان شناسایى و دستگیر 

شدند.
 فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهان گفت: از متخلفان یاد شده 111 قبضه 
سالح مجاز شامل 74 قبضه ساچمه زنى ،10 قبضه بادى، 
27 قبضه گلوله زنى و 49 قبضه سالح غیرمجازشامل 37 
قبضه ساچمه زنى، 5 قبضه گلوله زنى، 5 قبضه بادى و 

سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.
مرتضى جمشیدیان اظهار داشت: در این مدت همچنین 
به96 مورد صید غیــر مجاز آبزیان، 122 مورد شــکار 
غیرمجاز پستانداران و404 مورد شکارغیرمجاز پرندگان 

رسیدگى و برخورد قانونى شد.
وى تعداد شروع به شکار متخلفان شکار و صید شناسایى 
شده  را  63 فقره عنوان کرد و افزود: در این مدت یکهزار 
و 806 ادوات و وسایل شــکار و صید و 2 سالح جنگى 

کشف شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
تعداد تخلف شــکار و صید را در یک سال گذشته 199  
مورد عنوان کرد و افزود: در این مدت 12 مورد نگهدارى 
وخرید وفروش حیات وحش زنده وغیر زنده شامل یک 
دلیجه- چهار قطعه زرده پــر، یک قطعه کبک، 2 قطعه 
سهره جنگلى، سه قطعه سهره دمگاه سفید و یک راس 

کل وحشى رسیدگى شد.

استقرار عشایر در300 نقطه استان اصفهان

پل هاى فردوسى و سردار شهید عرب آبى شدند

تذکر به 2 بازاریاب اسکان غیرمجاز 

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 364 شکارچى غیرمجاز  در اصفهان دستگیر شدند
نسبت به وزش  بادهاى شدید، تندباد لحظه اى همراه 
با گرد و خاك و احتمال بروز حوادث جوى در اســتان 

هشدار داد.
ابراهیم هنرمند اظهار کرد: با گذر امواج ناپایدار از روى 
استان از ساعات بعد از ظهر روز جمعه وزش باد شدید 
و گرد و خاك در بســیارى از مناطق و احتمال رگبار 
و رعد و برق به ویژه در نواحى غربى اصفهان پیش بینى 

 شد.
وى افزود: وزش باد شدید و تندباد لحظه اى از صبح روز 
شنبه (امروز) بســیارى از مناطق به ویژه نیمه شرقى، 
شمالى، مرکزى و جنوبى اســتان را در مى نوردد که با 

طوفان گرد و خاك همراه است.
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
با اشاره به احتمال بارش هاى رگبارى در جنوب استان 
در روز شنبه، خاطرنشان کرد: با توجه به وقوع تندباد و 
طوفان لحظه اى، بروز خســارت به تأسیسات شهرى 
و روســتایى، کاهش کیفیت هوا و دید افقى، شکسته 
شدن درختان و آسیب به سازه هاى موقت و گلخانه ها 
به ویژه در مناطق شرق، شــمال و مرکز استان دور از 

انتظار نیست.
وى توصیه کرد: تدابیر الزم براى جلوگیرى از خسارات 
احتمالى بر اثر حوادث جوى از جمله استحکام سازه هاى 
ســاختمانى، لغو پرواز هواپیماهاى سبک و بالگردها، 
خــوددارى از تردد در محورهاى مواصالتى شــرق و 
شمال اســتان و پرهیز از صعود به ارتفاعات اندیشیده 

شود.

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان از وقوع دو حادثه آتش سوزى در 
دو منزل مسکونى در یکى از محالت شهر اصفهان در 

فاصله کمتر از یک ساعت خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به حوادث ویژه 13 فروردین 
در اصفهان اظهار داشت: در ساعت 11 و یک دقیقه یک 
مورد حریق سیلندر پیک نیک در منزل مسکونى واقع 
در خیابان شــهیدان کاظمى به ســامانه 125 سازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان اعالم 

شد.
وى با بیان اینکه براى امدادرسانى به این حادثه آتش 
نشانان از ایستگاه شــماره 2 خیابان امام خمینى (ره) 
جنب پارك قلمستان به محل حریق اعزام شدند، ابراز 
داشت: با حضور آتش نشانان در کمترین زمان ممکن 

این حریق اطفا شد.

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: متأسفانه در این حریق آقاى 
45 ساله دچار سوختگى نســبتًا شدید شده بود که وى 

تحویل عوامل اورژانس شهر شد. 
وى همچنیــن به حادثــه حریق ســیلندر پیک نیک 
دیگرى در منزل مســکونى واقع در خیابان شهیدان 
کاظمى خیابان فرهنگیان اشــاره کــرد و افزود: این 
حادثه در ساعت 11 و 45 دقیقه به سامانه 125 سازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان اعالم 

شد.
کاوه آهنگران با بیان اینکه بــراى این حادثه نیز آتش 
نشانان از ایســتگاه شــماره 2خود را به محل حریق 
رسانده و آتش را مهار کردند، ادامه داد: متأسفانه در این 
حریق نیز یک خانم 70 ســاله دچار سوختگى سطحى 

شد.

هشدار هواشناسى 
درباره وقوع طوفان 

و تندباد

2 آتش سوزى در 2منزل مسکونى در یک خیابان 
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پژمان جمشــیدى مى گوید آرزویش براى مردم ایران داشتن حالى خوش است و 
آن چه این حال خوش را به وجود مى آورد، بهبود اوضاع اقتصادى مى داند.

پژمان جمشیدى در برابر فریدون جیرانى و در پاسخ به این سوال که آرزوى پژمان 
جمشیدى براى مردم ایران چیست، گفت: صادقانه و به روح مادرم قسم، آرزویم 
خوشحالى مردم است.» و در جواب این که مردم چه طور خوشحال مى شوند، افزود: 

«وقتى وضع اقتصادى شان خوب باشد.
این بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون ادامه داد: این که در کشورى با این حجم از 
ثروت، وضع مردم خوب باشد درخواستى عجیب نیست. به عنوان مثال مى گویم، 
فرضا که شما به خاطر حرفه یتان وضع مالى خوبى داشته باشید اما پسرخاله یتان، 
رفیق صمیمى تان، آن یکى، این دیگرى و... وضع مالى شان خوب نباشد و نتوانند 
هیچ چیز؛ از ماشین گرفته تا گوشت، بخرند، چه احساسى پیدا مى کنید؟ مگر ما تنها 
زندگى مى کنیم که با خوب بودن وضع خودمان، خیالم راحت شود و نگرانى دیگرى 

نداشته باشیم؟!
او با بیان این که امیدوار است هر کسى هر کارى از دستش برمى آید انجام دهد تا 
این وضعیت تغییر کند، گفت: ما آن قدر کشور فقیرى نیستیم که زندگى مردم مان 

این طور باشد.
جمشیدى همچنین در جواب سوال ازدواج نکرده اى، گفت: نه اما با توجه به این که 
بچه دوست دارم االن که در سال 1400 وارد 44 سالگى مى شوم فکر مى کنم باید 
کارى کنم چون نمى خواهم قسم دوران کودکى بچه ام، «به خاك پدرم» باشد و 

دوست دارم حداقل 10 سالى با بودنش کیف کنم.
او در پاسخ به این سوال جیرانى که عاشق شده اى، هم گفت: بله در 23 سالگى اما 
آن زمان برادرم تازه از ایران رفته بود و خواهرم هم تازه ازدواج کرده بود و نمى شد 
پدر و مادرم را تنها بگذارم. البته آن زمان به این که سرانجامى داشته باشد هم فکر 

نمى کردم.

ماجراى عاشق شدن پژمان جمشیدى در 23 سالگى

ت هر کسى هر کارى از دستش برمى آید انجام دهد تا 
ت: ما آن قدر کشور فقیرى نیستیم که زندگى مردم مان 

بسوال ازدواج نکرده اى، گفت: نه اما با توجه به این که 
فکرمى کنم باید  4 وارد 44 سالگى مىشوم سال1400 0ر
م قسم دوران کودکى بچه ام، «به خاك پدرم» باشد و 

ى با بودنش کیف کنم.
23 سالگىاما  3انى که عاشق شده اى، همگفت: بله در
 رفته بود و خواهرم هم تازه ازدواج کرده بود و نمى شد 
بته آن زمان به این که سرانجامى داشته باشد هم فکر 

233 سالگى

سرانجام به صورت رسمى تایید شد که سیلوستر استالونه از جمله گروه 
بازیگران فیلم «جوخه خودکشى» است.

در نوامبر 2020 استالونه آشکار ساخت که با «جوخه خودکشى» همکارى 
کرده است، گرچه هیچ جزییاتى از نقشى که برعهده داشت فاش نکرد. 
حاال سرانجام تایید شده که استالونه صداپیشگى نقش «شاه کوسه» را 
برعهده داشته است. این در حالى است که تصور عموم این بود که تایکا 
وایتیتى در این نقش صداپیشگى مى کند اما با انتشار اولین تریلر رسمى 

فیلم روشن شد که استالونه ایفاگر این نقش است.
با این حال تنها شنیدن صداى استالونه کافى نبود و جیمز گان کارگردان 
در توییتر تایید کرد که بازیگر نقش راکى این شخصیت را بازى کرده است. 
در واقع اســتالونه هم یکى از چند بازیگر مهمان در این فیلم بود و تایکا 

وایتیتى نیز از مهمانان دیگر است.
شاه کوسه یکى از شخصیت هاى فیلم جدید «جوخه خودکشى» است و 
مارگو رابى بار دیگر در نقشى که در فیلم نخست بازى کرده بود بازگشته 
است. ادریس البا همچنان نقش بالداسپورت را بازى مى کند و جان سینا 

در نقش پیس میکر ظاهر شده است.
این فیلم دنباله مستقل «جوخه خودکشى» نسخه 2016 است و برخى 
شخصیت هاى فیم قبلى مانند هارلى کوئین با بازى مارگو رابى و آماندا والر 
با بازى وایوال دیویس در آن حضور دارند و شخصیت هایى چون ددشات با 

بازى ویل اسمیت و جوکر با بازى جرد لتو از آن حذف شده اند.

اصغر سمسارزاده چهره شناخته شده و قدیمى عرصه کمدى که سالیان 
متمادى است در جهت فراهم کردن فضاى شادى و نشاط براى مردم 
تالش کرده است، درباره ســال 1400 و سالى که گذشــت، با همان 
زبان طنز معمــول خود گفت: ســال 99 نه براى مــن، بلکه براى کل 
جهان ســال افتضاحى بود. امیدوارم این کروناى بى پدر برود و همه ما 

راحت شویم.  
هنرمند «صبح جمعه با شما» ادامه داد: در این روزهاى ابتدایى سال جدید 
آرزو مى کنم 1400 سالى باشد که در آن کمى به فکر مردم باشند. مردم 
ایران احتیاج به پول دارند. مردم ایــران احتیاج به نان دارند. مردم ایران 
به آرامش و خنده  احتیاج دارند. مردم ایران بزرگترین انســانهاى روى 

زمین اند، به آنها باید احترام گذاشت.
سمســارزاده درباره فعالیتش در رادیو اظهار کرد: رادیو زندگى من شده 
اســت و این عالقه من به خاطر مردم است و نه مدیران. چراکه مدیران 
هیچ وقت به فکر ما نبوده و نیســتند و دوســت هم ندارند باشند. یک 
تیم حدودا 40 نفره هســتیم که براى مردم کار مى کنیم. از 27 اسفند 
ماه برنامه ما شــروع به پخش شــد و صبح ها تا پایان فروردین هر روز 

برنامه داریم.
این هنرمند برنامه هاى طنز رادیو که در این سرى از برنامه «صبح جمعه 
با شما» کاراکتر «اصغر و شوکت» را ایفا مى کند، سپس از شرایط سخت 
کار در دوران کرونا گفت و اینکه براى پخش نوروزى میزان فعالیتشان دو 

برابر شد تا مخاطبان بیشترى رادیو را دنبال کنند.
وى درباره شنوندگان رادیو اظهار کرد: طبق گفته مدیران صدا، در حال 

حاضر میزان مخاطبان رادیو به 34 میلیون نفر رسیده است.

نیما شــعبان نژاد بازیگــر تئاتر، تلویزیون و ســینما مى گویــد با آن که 
سربازى اش را خریده بود اما در سریال «ســرباز» به قدِر سربازى کامل، 

خدمت کرد.
وى در برنامه «منو بشــناس» با اجراى فرزاد فرزیــن از ماجراى تجربه 
دوران ســربازى على رغم این که قبل تر ســربازى اش را خریده بود، در 
سریال «سرباز» گفت.  او در پاسخ به این سوال که با سربازى اش چه کرده 
است، گفت: «فروختند، خریدم. اما در ســریال «سرباز» به قدر سربازى 

خدمت کردم.
وى گفت: شروع سریال در پادگان 02 ارتش در پرندك بود. آن جا جوانى را 
دیدم و در گپ کوتاهى که با هم زدیم گفت یک هفته است که آموزشى اش 
تمام شده است. باور کنید دفعه بعد که دیدمش گفت آمده است کارت پایان 

خدمتش را بگیرد و ما تا 3 ماه بعدش هم آن جا بودیم.»
«سرباز»، مجموعه اى تلویزیونى به کارگردانى هادى مقدم دوست بود که 
سال گذشته در 50 قســمت 45 دقیقه اى براى ایام ماه رمضان در شبکه 

سوم سیما روى آنتن رفت.

حضور «سیلوستر استالونه» 
در «جوخه خودکشى»

اصغر سمسارزاده: 
مردم به آرامش و خنده 

احتیاج دارند

روایت جالب نیما شعبان نژاد 
از دو بار سربازى رفتنش!

امروز همان طورى که نقى معمولى را مردم مى شناسند 
نورالدین خانزاده هم با "نون خ"براى مردم شــناخته 
شده اســت. مردى که با ماجراى تجارت تخمه وارد 
شد و حاال ماسک زده و با دســتمایه قرار دادن کرونا 
و اتفاقات مختلف به فصل ســوم رســیده اند و تا روز 
دوشــنبه 16 فروردین ماه روى آنتن خواهد بود. البته 
بخش کرونایى اش و نوع ماسک زدن ها انتقاداتى را به 
همراه داشــت که در جریان گفت وگو با مهدى فرجى 

تهیه کننده این سریال به آن پرداخته شد.
این روزها صحبت از ساخت فصل 
جدید ایــن مجموعــه تلویزیونى 
مى شود؛ قرار است به این زودى ها 
اتفاق بیفتد و شرایط به چه صورت 

خواهد بود؟
در حال بررســى ایم و امیدواریم هرچه زودتر ساخته 
شود؛ اگر عوامل مان را بتوانیم هماهنگ کنیم امسال 
فصل چهارم ساخته مى شود تا به نوروز 1401 برسد. 
در ساخت ادامه این ســریال تردیدى وجود ندارد اما 
مقدمات و شرایط ساخت آن نیز مهم است. چرا که در 
حال حاضر سعید آقاخانى به عنوان کارگردان و بازیگر 
نقش اصلى سریال تعهداتى دارد و هنرمندان دیگر هم 

به همین صورت، که باید این هماهنگى ها اتفاق بیفتد. 
اگر شرایط فراهم شود امسال، وگرنه براى سال دیگر 
کار به مرحله تولید برسد. اصل بر ساخته شدن است که 

ان شاءا... این اتفاق خواهد افتاد.
نکته دیگر حاشیه ها و هجمه هایى 
اســت که به نــوع ماســک زدن 
کاراکترهاى ســریال بوده و حتى 
به نوع پرداخت موضــوع کرونا در 
سریال ایراد گرفتند؛ هدف "نون خ" 
از ورود به این ماجرا چه بوده و آیا به 
هدف گذارى هاى که داشتید دست 

پیدا کردید؟
خواستیم به مردم بگوییم کرونا هست و مراعات کنید. 
ســکانس و یا موقعیت و صحنه اى کات داده مى شد 
هنرمند و بازیگر ما بتوانند ماسک شان را بزنند تا کسى 
خدایى نکرده به این بیمارى مبتال نشــود. 5 ماه و نیم 
فیلمبردارى داشتیم و خوشــبختانه یک نفر هم کرونا 
نگرفت. به این دلیل بود که پروتکل ها به جّد پیگیرى 
مى شــد و بچه ها هم رعایت مى کردند. همه تالش و 
هدف گذارى ما این بود که به مــردم این مراقبت ها و 
مواظبت هــا را یادآورى کنیم که فاصلــه اجتماعى را 

رعایت کنند و جاى جاى داســتان این موضوع گفته 
شود. به نظرمن این اشــکال وارد نیست، چون براى 
همه این اتفاقات توجیه داشــتیم و کامًال هوشمندانه 

آقاى آقاخانى طراحى کردند.
یکــى از موضوعات دیگــر غیبت 
حمیدرضا آذرنگ در فصل ســوم و 
انتخاب درســت یدا... شادمانى در 
نقش بهادرخان بود؛ همان نقشــى 
که قرار بود اکبر عبدى ایفایش کند 
و به دلیل بیمارى و کسالت نتوانست 
خودش را به فیلمبردارى برســاند. 
آیا قرار اســت در ادامــه فصل ها، 
آذرنگ هم بــه جمــع کاراکترها 

بپیوندد؟
ما هم دوست داشتیم در خدمت آقاى آذرنگ باشیم و به 
لحاظ زمانى که درگیر ساخت فیلم سینمایى شان بودند 
با ما مطابقت پیدا نکردند و امیــدوارم در فصل  بعدى 
بتوانیم در خدمت شان باشیم. چرا که کاراکتر حمیدرضا 
آذرنگ در ســریال، یکى از ارکان "نون خ" بوده و اگر 
گرفتار نبودند و شرایط فراهم بود حتمًا از حضورشان 

بهره خواهیم برد.

تهیه  کننده سریال پر بیننده نوروز 1400:

فصل چهارم سریال «نون. خ» ساخته مى  شود

هشت سال پس از درگذشت ناگهانى عسل بدیعى، 
حاال رضا داوودنژاد؛ همسر خواهر این بازیگر مطالب 

و حقایقى تازه درباره مرگ او را آشکار کرده است.
عسل بدیعى، 10 فروردین 92، دچار مرگ مغزى و 
هفت عضو بدنش اهدا شد تا بعد از مرگ، همچنان 

شاهد زندگى هم نوعان گرفتار بیمارى باشد.
رضا داودنژاد؛ در برنامه «محاکات» در این باره گفت:

«من به خاطر عمل غیر اصولى براى الغرى، گرفتار 
پیوند کبد شدم و چند سال بعد، درست قبل از یک 
عمل جراحى دیگر، خواهر خانمم، عسل بدیعى جلوى 
چشمان من فوت شد و ســه روز بعد عموى خانمم 
فوت شد و چنان بار روحى سنگینى بر من وارد شد 
که تا دوهفته برایمان زندگى به سخت ترین شکل 

ممکن گذشت.
وى گفت: عســل بدیعى، به خاطر قصور پزشــکى 
فوت کرد اما شایعات زیادى ساختند درباره دالیل 
مرگش. اما همه شــایعاتى که درباره مرگ عسل 
بدیعى ساختند، دروغ بود. عســل بدیعى به خاطر 
قصور پزشکى فوت شد و این مساله از نظر حقوقى 

هم اثبات شد.
او درباره احتمال ســاخت فیلم زندگى عسل بدیعى 

توسط پدرش علیرضا داوودنژاد توضیح داد:
«زندگى عسل بدیعى بسیار دراماتیک است ولى به 
نظرم باید صبر کرد تا مدت زمانى بیشتر از فوت او و 
تاثیرات اهداى اعضایش بگذرد تا بشود بهتر درباره 

ساخت فیلمی مرتبط با ایشان به نتیجه رسید.»

از مرگ ناگهانى عسل بدیعى افشاگرى رضا داود نژاد 

دیعى، 
مطالب

ست.
غزى و 
مچنان 

گفت:
 گرفتار 
 از یک

ى جلوى 
 خانمم 
رد شد 
نشکل 

شــکى 
 دالیل 
گعسل

ه خاطر 
حقوقى 

 بدیعى 

 ولى به 
وت او و 
 درباره 

«

داود نژاد  ا
 بدیعى

یوسف تیمورى، بازیگر سریال کمدى «نوروز رنگى» به کارگردانى على مسعودى درباره 
حضور خود در این سریال نوروزى گفت: همانطور که دیدید قصه این سریال در سال 64 

در مشهد روایت مى شود و من نقش دایى خانواده را بازى مى کنم.
وى درباره تصویربردارى این سریال در شهر مقدس مشهد نیز بیان داشت: از همان ابتدا 
که متوجه شدیم سریال در مشهد مقابل دوربین مى رود به خاطر وجود بارگاه ملکوتى 
امام رضا (ع) انرژى خوبى داشتیم. از طرفى 70 درصد از بازیگران مان بومى و با لهجه 

مشهدى صحبت مى کنند.
این بازیگر همچنین درباره نقش خود نیز گفت: نقشى که من داشتم جداى از قصه اى 
بود که آقاى مسعودى به عنوان نویسنده و کارگردان نوشته بود و به نوعى تیپ در کمدى 
موقعیت بود. در این سریال تیپى را خلق کردم که در حال و هواى آن سالها است و هم 
اینکه از فیلم هاى هندى نیز تاثیر گرفته است. این شخصیت عاشق فیلم هاى هندى 

است و ما سعى کردیم در لحن،  تیپ و گریم این موضوع را به خوبى نشان دهیم.
وى با اشاره به چالش هایى که با این نقش داشته است، ادامه داد: ترسمان از این بود که 
چنین نقشى در قالب کمدى موقعیت و رئال نگنجد اما حس و حالش خیلى خوب درآمده 
است. معتقدم درباره سریال هاى مناسبتى نمى توان بحث کارشناسى کرد به این خاطر 
که در فرصت محدودى ضبط مى شود و هدف این است که مخاطب سرگرم شود و مورد 
پسندش قرار بگیرد. شاید سریال هاى مناسبتى ما کم و کاستى هایى داشته باشند که 

به خاطر محدودیت زمان شکل مى گیرد. اما در نهایت رضایت مردم خیلى مهم است.

یوسف تیمورى: 
حال و هواى مشهد انرژى خوبى به ما داد

بهروز افخمى، فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده ســینما و 
تلویزیون درباره سریال «رعد و برق» گفت: سریال «رعد و برق» 
براى ماه رمضان آماده پخش خواهد شد و به همین دلیل کار ما 24 
ساعته شده است، چون هم هنوز بخش هایى از فیلمبردارى باقى 
مانده و هم کارهاى تدوین و صداگذارى بایستى انجام شود تا به 

موقع به پخش برسد.
او درباره قصه ســریال «رعد و برق» گفت: االن نمى توانم درباره 
قصه «رعد و برق» چیزى بگویم، زیرا بــه دلیل بیمارى کرونا و 
نحوه برخورد دولت با کرونا خیلى تغییرات در قصه براى ما پیش 
آمد و باعث شد که بخش هاى زیادى از سریال را که در خوزستان 
و لرستان مى گذشت، حذف کنیم. فیلمنامه قبلى را کنار گذاشتیم و 

فیلمنامه جدید نوشتیم.
افخمى گفت: از طرف دیگر اســتان گلستان به دلیل اینکه اولین 
استانى بود که دو ســال پیش درگیر سیل شــد، به قدرى روایت 
قصه و مشکالت داشت که براى سریال کافى بود به همین دلیل 
متمرکز روى استان گلستان شدیم و االن ما فصل اول سریال را 
مى سازیم، شاید بعدا براى سیل خوزستان و سیل لرستان که ابعاد 
آن هم خیلى بزرگ تر از سیل گلســتان بوده، فصل هاى بعدى را 

دوستان دیگر بسازند.
کارگردان «شــوکران» در ادامه عنوان کرد: من مى خواستم یک 
فیلم سینمایى پلیسى ترسناك با نام «کاغذ شطرنجى» که دهه 
60 را روایت مى کند بسازم و ربطى به سیاست ندارد و کامال پلیسى 
است اما وقتى سیل شروع شد، دیدم که سیل کل ایران را فراگرفته 
و تمامى هم ندارد و تکرار هم نخواهد شد، به همین دلیل این فیلم 
را کنار گذاشتم و به سمت ساخت یک فیلم یا سریال درباره سیل 

رفتم.
او ادامه داد: روز 14 فروردین بود که دریچه هاى سد دز باز شد و خطر 
زیر آب رفتن بستان و سوسنگرد وجود داشت. همان زمان با آقاى 
رمضان نژاد که تازه در سیمافیلم مشغول به کار شده بودند تماس 
گرفتم و به دفتر آنها رفتم که آقاى میرباقرى هم آنجا بودند و گفتند 
ما هستیم و چهار روز بعد من به خوزستان رفتم. مقدار زیادى خودم 
فیلم گرفتم و سپس حسن اســدى فیلمبردار آمد و فیلم گرفت، 

سپس شروع کردم به نوشتن سناریو.
کارگردان «سن پطرزبورگ» بیان کرد: «رعد و برق» یک سریال 
حادثه اى است با مایه هاى کمیک. البته سریال و فیلم هاى کمدى 
حادثه اى ژانر شناخته شده اى است و اغلب فیلم هاى حادثه اى یک 
طنز و شوخ طبعى هم دارند چون اغلب انسان هایى که سر نترس 
دارند شوخ طبع هم هستند. در مجموع سریال مفرح و پرحادثه و 

پرماجرایى است.

افخمى: کرونا قصه «رعد و برق» را تغییر داد
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کاپیتان تیم ذوب آهن در مورد وضعیت خودش و تیمش در سال گذشته و برنامه هاى سال جدید صحبت کرد.
قاسم حدادى فر در خصوص شرایط تیم ذوب آهن در سال 99 اظهار داشت: واقعا ذوب آهن در سال 

99 شرایط خیلى بدى را سپرى کرد و اصًال اوضاع تیم خوب نبود. هم هفته هاى مربوط به فصل 
قبل که نتوانستیم نتایج خوبى بگیریم و اشتباهات داورى هم از همان مقطع علیه ما شروع شد 
و در نهایت با توجه به اینکه تا هفته پایانى خطر سقوط را احساس مى کردیم در نهایت با همت 

بچه ها و تالش کادرفنى در لیگ ماندیم و هم امســال که از همان هفته اول دوباره درگیر 
اشتباهات داورى شدیم و شرایط براى تیم به گونه جالبى پیش نرفت. در کل سال 99 سال 

بدى براى ذوب آهن بود و امیدوارم در سال جدید شرایط بهترى را تجربه کنیم.
وى در مورد وضعیت کلى سال 99 هم گفت: از هر جهت بخواهیم حساب کنیم واقعاً سال بدى 
بود. درگیرى ویروس کرونا و مشــکالتى که براى مردم به وجود آمد در کنار اینکه عزیزانى را 

از دست دادیم خصوصًا در بین اهالى فوتبال واقعًا اتفاقات بدى رقم زد و فکر مى کنم 
حق مطلب را در مورد سال 99 خداداد عزیزى اخیراً در صحبت هایش 

به خوبى ادا کرد و بهترین توصیف را در مورد سال 99 به کار برد.
کاپیتان ذوب آهن در مورد اینکه قصد دارد در پایان فصل 

از فوتبال خداحافظى کند و بدین ترتیب ســال جدید 
احتماال سال پایانى فوتبال او خواهد بود هم توضیح 

داد: من چنین تصمیمــى را ابتداى فصل گرفته 
بودم ولى هنوز همه چیز قطعى نیست و باید 

ببینم آخر فصل چه خواهد شــد ولى این 
احتمال وجود دارد که سال 1400 آخرین 
ســال فوتبالى من باشد و این موضوع 

واقعاً برایم سخت است.

وینگر تیم سپاهان در خصوص اتفاقات خوب و بدى که برایش در 
سال 99 رخ داد اظهار داشت: ســال 99 فکر مى کنم سال خوبى 
براى من و ســپاهان بود و بهترین اتفاقش هم همین پایان 
سال رخ داد که با پیروزى 2 بر صفر مقابل تراکتور توانستیم 
به صدر جدول برسیم و سال و قرن را با صدرنشینى به پایان 
برســانیم و هواداران را خوشــحال کنیم. از ابعاد مختلف 
بخواهیم حساب کنیم سال 99 اتفاقات مثبت و منفى زیادى 

در دل خودش داشت.
محمدرضا خلعتبرى با بیان اینکه بهترین اتفاق سال براى خودش بازگشت به 
سپاهان بود، گفت: برگشتن به سپاهان اتفاق خوبى براى من بود چرا که همه مى دانند 
من به سپاهان از قبل عالقه قلبى داشتم و بازگشت به این تیم خصوصاً در شرایطى که 
محرم نویدکیا سرمربى این تیم است مى تواند اتفاق خوبى باشد و بله بهترین اتفاق سال 99 براى 

من بازگشت به سپاهان بود.
وینگر با تجربه سپاهان در مورد اینکه این تیم در حال حاضر با مدیریت محمدرضا ساکت و حضور 
نفراتى مثل نویدکیا روى نیمکت و بازیکنانى مثل خودش و احسان حاج صفى که اخیراً اضافه شده 
تبدیل به همان تیم رویایى و خاطره انگیز گذشته براى هواداران شده است، گفت: خدا را شکر ما یک 
تیم خیلى خوب داریم. هم از لحاظ فوتبالى و فنى و هم از لحاظ مدیریت یک مجموعه کامل و همه 
چیز تمام داریم. از مسئوالن کارخانه فوالد مبارکه که همه جوره پشتیبان مجموعه بودند تا هیات 
مدیره باشگاه و آقاى ساکت در تیم مدیریت و در کادرفنى هم در رأس آن محرم و در کنارش آقاى 
مرزبان و رحمان احمدى و سایرین و بازیکنان خوبى که داریم و اخیراً هم احسان حاج صفى جمع ما را 
کامل کرده و امیدوارم این مجموعه خوب در پایان فصل به جام قهرمانى که استحقاقش را دارد برسد.
خلعتبرى در مورد اینکه سپاهان در هر دو جام مدعى قهرمانى است هم گفت: به هر حال لیگ یک 
ماراتن خیلى سخت اســت و با تیم هاى گردن کلفتى مثل پرسپولیس و استقالل و تراکتور و فوالد 
باید رقابت کنیم که آنها هم شرایط خیلى خوبى دارند، مســابقات فشرده  است و امتیازات نزدیک 
است و واقعًا کار سختى داریم و به نظرم هر تیمى بتواند بهتر و با تمرکز باالترى به میدان برود و از 
موقعیت ها استفاده بهترى داشته باشد مى تواند قهرمان شود ولى در کل بله ما براى هر دو جام برنامه 

ریزى کرده ایم.
وینگر سپاهان در مورد رسیدن به رکورد 400 بازى در لیگ برتر و اینکه تا کجا قصد دارد ادامه بدهد 
هم گفت: فعًال 400 بازى کردم و امیدوارم بتوانم سالم بمانم و شــرایط جور باشد تا این روند ادامه 
پیدا کند. تا جایى که بتوانم بازى مى کنم و هر وقت دیدم توانش را ندارم خداحافظى مى کنم. هنوز 
به خداحافظى فکر نکرده ام و تا جایى که بتوانم ادامه مى دهم و به اینکه بعدش قرار است چکار کنم 

هم هنوز فکر نکرده ام.

در نوزدهمین هفته از رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، تیم ذوب آهن 
اصفهان میزبان تیم صنعت نفت آبادان خواهد بود.

در چارچوب هفتــه نوزدهم رقابت هاى لیگ برتــر فوتبال تیم 
ذوب آهن اصفهان، امروز (شنبه 14 فروردین) از ساعت 17 و 30 
دقیقه در ورزشگاه فوالد شهر به مصاف تیم صنعت نفت آبادان 

خواهد رفت.
شاگردان مجتبى حســینى در هفته هجدهم لیگ با نتیجه یک 
بر صفر مغلوب تیم پیکان شــدند. آنها در حال حاضر از 18 بازى 
فقط 14 امتیاز دارند و در رده چهاردهم جدول جا خوش کرده اند 
در آن سوى میدان صنعت نفت هفته هجدهم را با تساوى بدون 
گل برابر تیم پدیده مشهد به اتمام رســاند. شاگردان سیروس 
پورموســوى از 18 بازى 25 امتیاز دارنــد و هفتمین تیم جدول 

لیگ برتر هستند.
هر دو تیم با تغییر سرمربیان خود در هفته هاى اخیر دنبال کسب 
نتایج بهتر هستند. مجتبى حســینى که سابقه کار کردن در تیم 

ذوب آهن را داشته است، به دنبال بهبود جایگاه این تیم در جدول 
و خارج کردن آن از جایگاه بحرانى اســت همچنین ســیروس 
پورموسوى مى خواهد صنعت نفت را در همان باالى جدول نگه 

دارد و کارنامه خوبى در لیگ ثبت کند.
ذوبى ها براى این بازى مصدومى ندارند اما قاسم حدادى فر را به 

دلیل محرومیت در اختیار ندارند.
بدون شک هر دو تیم براى کسب 3 امتیاز پا به میدان این بازى 
خواهند گذاشت. ذوبى ها نمى خواهند 3 امتیاز این بازى خانگى را 
از دست بدهند و قصد دارند با دست پر از این بازى خانگى خارج 
شوند تا بتوانند پله پله جایگاه خود را بهبود ببخشند از طرف دیگر 
شاگردان سیروس پورموسوى نمى خواهند اولین دیدار سال را با 
شکست پشت ســر بگذارند و دنبال کسب پیروزى در این بازى 

هستند.
در همین حال مربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: در بازى 
مقابل صنعت نفت آبادان قاسم حدادى فر را به دلیل محرومیت 

در اختیار نخواهیم داشت.
حسن اســتکى در نشســت خبرى پیش از دیدار با صنعت نفت 
آبادان در لیگ برتر فوتبال، اظهار کرد: اردوى خود را در اصفهان 
با تفکرات مجتبى حسینى- سرمربى تیم برپا کردیم که از لحاظ 
فنى و بدنى طبق خواسته ســرمربى تیم عمل کردیم و به نتایج 

خوبى رسیدیم.
وى افزود: براى بازى شنبه مصدوم خاصى نداریم، اما متاسفانه 
قاسم حدادى فر را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهیم داشت. 
مربى تیم فوتبال ذوب آهن، تصریح کرد: صنعت نفت با مربى و 
مدیریت جدید خیلى خوب کار کرده و باالى جدول است و این 

تیم از لحاظ فنى همیشه تیم خوبى بوده است.
اســتکى گفت: در این مدت تمرینات خوبى انجــام داده ایم که 
امیدواریم در ســال جدید عیدى خوبى به هــواداران ذوب آهن 
بدهیم. معموال بازى نخســت بعد از تعطیالت سخت است، اما 

براى پیروزى به میدان خواهیم رفت.

امروز؛ ذوب آهن - صنعت نفت در فوالدشهر

سومین برد گاندوها ثبت مى شود؟
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وینگر تیم سپاهان در خصوص اتفاقات خوب و بدى که برایش د
9 رخ داد اظهار داشت: ســال 99 فکر مى کنم سال خوبى 9سال99
براى من و ســپاهان بود و بهترین اتفاقش هم همین پایان
2سال رخ داد که با پیروزى2 بر صفر مقابل تراکتور توانستیم
به صدر جدول برسیم و سال و قرن را با صدرنشینى به پایان
و هواداران را خوشــحال کنیم. از ابعاد مختلف برســانیم
9بخواهیم حساب کنیم سال 99 اتفاقات مثبت و منفى زیادى

در دل خودش داشت.
براى خودش بازگشت به محمدرضا خلعتبرى با بیان اینکه بهترین اتفاقسال
سپاهان بود، گفت: برگشتن به سپاهان اتفاق خوبى براى من بود چرا که همه مى دانند
که ط ا ش د ًا خ نت ا ه ازگشت داشت قل القه ل ق از اها ه ن

یت خودش و تیمش در سال گذشته و برنامه هاى سال جدید صحبت کرد.
9 تیم ذوب آهن در سال 99 اظهار داشت: واقعا ذوب آهن در سال 

و اصًال اوضاع تیم خوب نبود. هم هفته هاى مربوط به فصل 
یم و اشتباهات داورى هم از همان مقطع علیه ما شروع شد 
ایانى خطر سقوط را احساس مى کردیمدر نهایت با همت 

ندیم و هم امســال که از همان هفته اول دوباره درگیر 
9ى تیم به گونه جالبى پیش نرفت. در کل سال 99 سال 

در سال جدید شرایط بهترى را تجربه کنیم.
هم گفت: از هر جهت بخواهیم حساب کنیم واقعاً سال بدى 
کالتى که براى مردم به وجود آمد در کنار اینکه عزیزانى را 

ى فوتبال واقعًا اتفاقات بدى رقم زد و فکر مى کنم 
د عزیزى اخیراً در صحبت هایش

9 در مورد سال 99 به کار برد.
لللفصل صد دارد در پایان
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خلعتبرى: 

سپاهان با ساکت
 نویدکیا و حاج صفى 
تیم رؤیایى شده است

حدادى فر: احتماالً 1400 آخرین سال فوتبالى من است

گئورگى ولسیانى، مدافع تیم سپاهان پس از چند سال حضور در 
ایران و در تیم هاى مختلف با آداب و رسوم سال نوى ایرانى و نوروز 

به خوبى آشنایى پیدا کرده و به آن عالقه مند است.
چقدر با  مراسم نوروز آشنایى دارى و نظرت 

چیست؟
من از حضور در ایران براى سومین بار متوالى براى مراسم نوروز 
لذت مى برم. در کشــور من برخى از مسلمانان زندگى مى کنند، 
افراد مختلف نیز حضور دارند که نــوروز را گرامى مى دارند و ما 

همیشه به آنها تبریک مى گوییم.
شما تجربه حضور در اصفهان و قائمشهر را 
دارید و شهرهاى دیگر ایران را هم دیده اید. 

براى زندگى کدام را ترجیح مى دهید؟
من در قائمشــهر مدت زیادى زندگى نمى کردم ، زمانى که در 
نساجى بودم در تهران زندگى مى کردم و فقط براى بازى که قرار 
بود به قائمشــهر برویم. اما من از مردم قائمشهر احترام و عشق 
بسیار زیادى احساس کردم که هرگز فراموش نمى کنم. براى من 

زندگى در اصفهان راحت است ، من به این شهر عادت کرده ام.
در مورد غذاهاى ایرانى برایمان بگو. کدام 

غذا را بیشتر مى پسندى؟
تقریبًا همه فهرست هاى ایرانى را دوست دارم، نمى توانم غذایى 
را که دوست ندارم به شما بگویم. به خصوص من ماهى، ماهیچه، 
کباب بره، شیشلیک، زرشک پلو با مرغ و قرمه سبزى را دوست 

دارم.

هادى عقیلى، کاپیتان پرافتخار ســابق ســپاهان بعد ازخداحافظى درحال گذراندن کالس هاى 
مربیگرى و بازآموزى فوتبال براى شغل جدیدى است که مدنظر دارد. او در گفتگویى درباره لیست 
بازیکنان دعوت شده به تیم ملى فوتبال گفته است: لیست تیم ملى همیشه در اختیار  سرمربى تیم 
ملى است و کامال باید به آن احترام گذاشت زیرا با تفکرات او همه چیز انجام مى شود و قرار نیست 

با تفکرات بقیه باشد و مطمئنا او بهترین ها را مى خواهد.
عقیلى در پاسخ به این که بسیارى معتقد هستند از تیم سپاهان باید افراد بیشترى دعوت مى شد یا 

اینکه  چرا صنعت نفت آبادان در تیم ملى نماینده اى ندارد هم گفت:
در مورد گذشته ها باید بگویم همیشه از دو تیم استقالل و پرسپولیس براى مثال پنج بازیکن دعوت 
مى شد و بحث جراید و رسانه ها این بود که چرا از فالن تیم بیشتر دعوت شده یا از فالن تیم کمتر؟ 
االن بعد از چندین سال تابو شکنى شده و تیم هاى دیگر هم ســهیم شده اند. اگر خاطرتان باشد 
سال هاى گذشته ســپاهان  با وجود اینکه باالى جدول بود در مقطعى هیچ بازیکنى در تیم ملى 
نداشت و آن زمان هم سرمربى بهترین ها را براى تیم خودش مى خواست و نسبت به تفکراتش و 
بنا به نیازش مجبور بود یکسرى بازیکن ها را حذف کند. باالخره لیست تیم ملى هم اندازه دارد و 
بیشتر از آن نمى شود دعوت کرد و خود بازیکنان هم راضى نیستند لیست تیم ملى بلند باال باشد و 
خود بازیکنان بخواهند به اردو بیایند و آنجا کنار زده شوند براى همین محدودیت هایى وجود دارد. 

در نهایت همه را نمى توان راضى کرد و باید این غر زدن مداوم را تعطیل کرد. 

هافبک جدید پدیده در راه بازگشت از تمرین گرفتار حمله سارقین شد و آسیب شدیدى دید.
روز دوازدهم فروردین، سینا زامهران هافبک مشهدى سابق فوالد که بازیکن آکادمى پدیده به شمار مى رود، با امضاى قراردادى یک و 

نیم سال به تیم سابقش بازگشت و شاگرد مهدى رحمتى شد.
زامهران پس از امضاى قرارداد در تمرین تیمش حاضر شد اما در راه بازگشت از تمرین، مورد حمله سارقین قرار گرفت و على رغم آن که 

مقاومتى مقابل سارقین نداشت و گوشى خود را به آن ها داد، به شدت مجروح شد.
در تصویرى که زامهران در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، جراحت عمیقى روى دست و پاى او مشاهده مى شود.

سینا زامهران که فصل گذشته در فوالد دچار پارگى رباط صلیبى شده بود، پس از گذراندن دوران نقاهت امیدوار است بتواند در پدیده به 
موفقیت هاى گذشته خود ادامه دهد و بتواند در مشهد بار دیگر روزهاى خوبى را سپرى کند. سینا زامهران در استورى خود در شرح اتفاقى 

که برایش رخ داده اعالم کرد که حال عمومى او مساعد است و تحت درمان روزهاى خود را مى گذراند.

ولسیانى: 

زندگى در اصفهان را به تهران ترجیح مى دهم

شایان مصلح، مدافع تیم سپاهان سال پر فراز و نشیبى را پشت سر 
گذاشته و انواع و اقسام اتفاقات مختلف برایش رخ داده ولى خودش 
مى گوید این اتفاقات را نباید به تقویم ربط داد و گله و شکایتى هم 

از مسائل رخ داده ندارد.
به نظر مى رسد سال فوتبالى سختى 

را پشت ســر گذاشته باشى. 
درست است؟

آدم اتفاقات خوب  و بد زندگیش را گردن 
سال و ماه نباید بیاندازد اما در کل سال 
خوبى نبود! اتفاقــات فوتبالى که افتاد 
گاهى اذیتم کرد گاهى هم خوشحالم 

کرد. انشاءا... ســال 1400 سال بهترى 
باشد.

یک سرى بدشانسى هایى 
توى این ســال داشتى. مثل 

پخــش ویدیویى کــه گفتى 
صحبت هــات تقطیع شــده بود و 
بعدش پنالتى  هاى اشتباه که علیه 
تو و سپاهان گرفته شد. واقعا با 
این همه بدشانسى در یک سال 

چطور کنار آمدى؟
زندگى  باال و پایین دارد، یک روز به اصطالح روى 
آسمان هایى و یک روز کسى تحویلت نمى گیرد.

باید یاد بگیریم توى ســختى ها روحیه خودمان را 
حفظ کنیم و توى روزهاى خوش  هم جوگیر نشویم 

و سریع به خودمان بیاییم و به خودمان یادآورى کنیم 

که همه چیز زود مى گذرد! اتفاقات امســال من هم خوب  یا بد 
گذشت و باید به آینده فکر کنم.

کار کردن با محرم نویدکیا چطور است؟
محــرم نویدکیــا آدم با شــخصیتى اســت و کار کــردن با او 
خوبى اش این است که آرامش دارى توى تیم حتى اگر از خیلى 

چیزا ناراحت باشى.
ســال پیش یک میهمان ناخونده به اسم 
کرونا داشــتیم کــه کل ســال درگیرش 
بودیم. تو هم یک مدت درگیر این بیمارى 
شــدى. چطور باید با کرونا کنــار بیاییم و 
فکر مى کنید چه زمانى از دســتش راحت 

میشیم؟
امیدوارم زودتر از دستش خالص شویم. 
من هم دوره  بدى را با کرونا گذراندم 
و چنــد روزى درگیــرش بــودم. 
متاســفانه همه   خانواده ها عزیز 
دور یا نزدیکى از دســت دادند و 
امیدوارم زودتر آرامش به مردم 

دنیا و ایران برگردد.
مى کنى امســال  فکر 
قهرمــان  ســپاهان 

مى شود؟
براى اینکــه از االن بگوییم 
قهرمان مى شــویم یا نه زود 
است ولى امیدوارم این اتفاق 

بیافتد.

شایان مصلح: 

خوبى نویدکیا این است که در کار با او آرامش دارید

حمله وحشیانه خفت گیر ها به هافبک پدیده

سال فوتبالى سختى 
ذاشته باشى. 

ش را گردن 
ل سال 
که افتاد 
شحالم 

ل بهترى 

سى هایى 
 داشتى. مثل 

یى کــه گفتى 
شــده بود و  قطیع
ى اشتباه که علیه 
فته شد. واقعا با
سى در یک سال 

؟
ز به اصطالح روى
حویلت نمى گیرد.
ا روحیه خودمان را 
ش  هم جوگیر نشویم 

ودمان یادآورى کنیم 

محــرم نویدکیــا آدم با شــخصیتى اســت
خوبى اش این است که آرامش دارى توىتیم

چیزا ناراحت باشى.
ســال پیش یک میهمان نا
کرونا داشــتیم کــه کل سـ
بودیم. تو هم یک مدت درگ
شــدى. چطور باید با کرونا

دس فکرمى کنیدچه زمانى از
میشیم؟

امیدوارم زودتر از دستش
من هم دوره  بدى
و چنــد روزى د
متاســفانه هم
نزدیکى دور یا
امیدوارم زود
دنیا و ایران ب
مى ک فکر 
ســپاها
مى شود؟
براى اینکـ
قهرمان مى
است ولى
بیافتد.

دوم آوریل و ســیزدهم نوروز ما ایرانى ها روز 
طبیعت و در خانه نماندن است. یکى از رسومات 
قدیمى این روز گفتن خبرى کذب بین اهالى 
جامعه و خانواده  است.خبرى که بعضى ها را 
به شوك فرو مى برد و بعضى ها هم خیلى زود 
متوجه میشــوند خبر از پایه بى اساس است و 

مربوط است به دروغ معروف دوم آوریل.
روزنامه کیهان ورزشى 30 سال قبل و در ویژه 
نامه نوروزى سال 1371خود صفحه اى را به 

این موضوع اختصاص داده است.

نــام دار توســط تیم جذب مارادوناى 
کشاورز متمول آن روزها و یا محرومیت مادم 
العمر عابدزاده و محرمى و یا استععاى غفورى 
فرد سرپرست سازمان تربیت بدنى به همراه 
برکنارى علــى پروین از هدایــت تیم ملى و 
درگذشت شمس الدین سیدعباسى و قهرمانى 
واترپلو ایران در جهان اخبارى است که در آن 
روزها مى توانست در راس مهمترین اخبار روز 

قرار بگیرد.
از آن روزها 30 سال گذشته است و سیدعباسى 
و مارادونا در کنار ما نیستند. محرمى و عابدزاده 
به جرگه پیسکسوتان پیوستند و على پروین 
هم در این روزها دوران بازنشستگى را سپرى 
مى کند.واترپلو ایران در این 30 ســال رشد 
کمى و کیفى زیادى را تجربه نکرده اســت و 
ســازمان تربیت بدنى به وزارت ورزش ارتقا 
یافته است. ماهیت خبر همین است و به لحظه 
مخابره آن ارزش پیدا مى کند. صفحه اى که 
تک تک  اخبارش مى توانست روزگارى جامعه 
را در بهت و حیرت فرو ببرد بعد از 30 سال هیچ 

جذابیتى براى خواننده آن ندارد.

دروغ هاى سیزده 30 سال پیش

کمتر غر بزنید، نمى شود همه را راضى کرد!



0606آگهىآگهى 4002 سال هجدهمشنبه  14 فروردین  ماه   1400

مفاد آرا
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى. برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض 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 ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند میتوانند 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 تسلم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 – راى شــماره     139960302026023008    مورخ     1399/11/06    آقاي مرتضی 
شاهسون مارکده به شناسنامه شماره 626 کدملی 1284634558 صادره اصفهان فرزند 
علی محمد بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 98,41 مترمربع از پالك 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه از مالکیت حسین زارعى شمس ابادى
2 - راى شــماره     139960302026022093    مورخ     1399/10/18   آقاى حســین 
سلمانی به شناسنامه شماره 14 کدملی 1583086579 صادره مرند فرزند جبرئیل نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 251,30 مترمربع پالك شماره 182 فرعى از 14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت 

مالک رسمى مصطفى معقول کار
3 - راى شــماره     139960302026020129    مورخ     1399/08/28    آقاي علی حق 
شناس به شناسنامه شــماره 90 کدملی 5110552525 صادره شاهین شهرومیمه فرزند 
عباس نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 48,36 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
4 - راى شماره     139960302026022427    مورخ     1399/10/24 آقاي محسن اربابون 
به شناسنامه شماره 857 کدملی 1285139399 صادره اصفهان فرزند عبدالرزاق نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 169,49 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 15132 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
5 - راى شماره     139960302026020854    مورخ     1399/09/30   آقاي ناصر مؤذن 
به شناسنامه شماره 1378 کدملی 1285758927 صادره اصفهان فرزند مصطفی بصورت 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 75 مترمربع از پالك شماره 268 فرعی از452 اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
6 - راى شماره     139960302026023092    مورخ     1399/11/07   آقاي مراد رحمن 
شاهی به شناسنامه شماره 172 کدملی 4071310022 صادره خرم اباد فرزند حاجی نسبت 
به یکصدوسى وهفت سهم مشاع از یکصدو هفتادو پنج سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 175,64 مترمربع پالك شماره 1492 فرعى از 15177 اصلی واقع در اصفهان 

بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
7 - راى شماره     139960302026023094    مورخ     1399/11/07   خانم پروین رحمن 
شاهی به شناسنامه شماره 641 کدملی 4072765457 صادره خرم اباد فرزند مراد نسبت به 
سى وهشت سهم مشاع از یکصدو هفتادو پنج سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
175,64 مترمربع پالك شماره 1492 فرعى از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
8 - راى شماره     139960302026020116    مورخ     1399/08/28   آقاي علیرضا عابدي 
به شناسنامه شماره 41 کدملی 1141947511 صادره حوزه سه خمینى شهر(درچه) فرزند 
علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 36,46 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت 

مالک رسمى اسداله طوطیان  
9 - راى شــماره     139960302026020136    مورخ     1399/08/28     خانم مهناز تاج 
گردون به شناسنامه شماره 1265 کدملی 1291046135 صادره اصفهان فرزند مرتضی 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 174,62 مترمربع پالك شماره 479 فرعى از 
15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
10 - راى شماره     139960302026017239    مورخ     1399/07/01   خانم زهرا نصري 
به شناسنامه شماره 891 کدملی 1284519090 صادره اصفهان فرزند سیدجواد بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156 مترمربع از پالك شماره 60 فرعی از14874 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي 

از مالکیت امیر هوشنگ یزدان شاهزاد
11 - راى شماره     139960302026013342    مورخ     1399/05/27    خانم سکینه اله 
دادي به شناسنامه شماره 288 کدملی 5759149997 صادره چادگان فرزند بهمن نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172 مترمربع از پالك 13921 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي 

از سهم االرث حسین شیرانى احد از وراث کوکب شیرانى موضوع حصر وراثت
12 - راى شماره     139960302026013341    مورخ     1399/05/27   آقاي عبداله کرمی 
به شناسنامه شــماره 147 کدملی 5759634089 صادره فریدن فرزند عزیز  نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172 مترمربع از پالك 13921 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان  خریدارى مبایعه نامه عادي از 

سهم االرث حسین شیرانى احد از وراث کوکب شیرانى موضوع حصر وراثت
13 - راى شماره     139960302026009258    مورخ     1399/04/26  خانم زینب سادات 
مهاجري به شناسنامه شــماره 1542 کدملی 1287298214 صادره اصفهان فرزند سید 
محمد علی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202,90 مترمربع از پالك شماره 69 
فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان  

خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت ولى اله دودى
14 - راى شــماره     139960302026016607    مــورخ     1399/06/25   آقاي غالم 
باورساد محمدیان به شناسنامه شماره 24 کدملی 1972065750 صادره مسجد سلیمان 
فرزند اسداهللا بصورت ششدانگ یکباب خانه ( باستثناء بها ثمنیه اعیانى ) به مساحت 94,30 
مترمربع پالك شماره 109 و 45 فرعی از 14458 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان  که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
15 - را شماره     139960302026020173    مورخ     1399/09/02    آقاي احمد توکلی 
زاده به شناسنامه شماره 7 کدملی 1189817810 صادره اردســتان فرزند علی نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 253 مترمربع پالك شــماره 309 اصلی واقع در اصفهان 

بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان ازمالکیت مالک رسمى رضا زارعى 
16 - راى شــماره     139960302026023110    مورخ     1399/11/07     خانم پریچهر 
خرم روز به شناسنامه شماره 768 کدملی 6299679476 صادره بروجن فرزند محمد علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 20 مترمربع پالك شماره 

309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
ازمالکیت مالک رسمى عباس خوش نویس قهفرخى

17 - راى شماره     139960302026023111    مورخ     1399/11/07     آقاي علی مرادي 
وستگانی به شناسنامه شماره 424 کدملی 6299693401 صادره بروجن فرزند نوروز نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 20 مترمربع پالك شماره 309 اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى ازمالکیت 

مالک رسمى عباس خوش نویس قهفرخى
18 - راى شماره     139960302026021686    مورخ     1399/10/12     آقاي عباسعلی 
محمدي هونجانی به شناسنامه شــماره 73 کدملی 1289259852 صادره اصفهان فرزند 
اسمعیل بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 151,05 مترمربع از پالك 14765 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
19 - راى شماره     139960302026021689    مورخ     1399/10/12    آقاي تقی مطیع 
امراهللا به شناسنامه شماره 936 کدملی 1284496333 صادره اصفهان فرزند محمد بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122,74 مترمربع از پالك 13992 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه 

از مالکیت محمد موسوى
20 - راى شــماره     139960302026021029    مــورخ     1399/10/04    خانم صفورا 
محققیان به شناسنامه شماره 78723 کدملی 1281882666 صادره اصفهان فرزند محمود 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117,80 مترمربع پالك شماره 
4 فرعى از 15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى ازمالکیت مالک رسمى ابوالقاسم امین الرعایائى 
21 - راى شماره     139960302026021030    مورخ     1399/10/04     آقاي اکبر باطنی 
به شناسنامه شــماره 4 کدملی 5659608061 صادره کوهپایه فرزند حسن نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117,80 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 
15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

ازمالکیت مالک رسمى ابوالقاسم امین الرعایائى
22 - راى شماره     139960302026023123    مورخ     1399/11/07     خانم زهرا زارعی 
شمس آبادي به شناسنامه شماره 968 کدملی 1283961989 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181,20 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
23 - راى شــماره     139960302026020001    مورخ     1399/08/26    آقاي حسین 
امین الرعایائی به شناسنامه شماره 30 کدملی 1291209379 صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24,45 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک 

رسمى محمد امین الرعایائى 
24 - راى شماره     139860302026002490    مورخ     1398/02/12     آقاي  اسمعیل 
صادقی شاپور آبادي به شناسنامه شــماره 1914 کدملی 1288072821 صادره اصفهان 
فرزند برات نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112,40 مترمربع پالك شماره 
42 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
25 - راى شــماره     139960302026022927    مــورخ     1399/11/05     خانم مریم 
میرقدر به شناسنامه شماره 5544 کدملی 0053945840 صادره تهران فرزند عباس نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 25,03 مترمربع پالك شماره 13804 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
26 - راى شماره     139960302026020174    مورخ     1399/09/02    آقاي سیدحسن 
منصوري حبیب آبادي به شناسنامه شماره 1920 کدملی 1286666996 صادره اصفهان 
فرزند سیدعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 143,57 
مترمربع پالك شماره 55 فرعى از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
27 - راى شــماره     139960302026020175    مــورخ     1399/09/02   خانم فاطمه 
محسنی حبیبب آبادي به شناسنامه شماره 109 کدملی 6609819297 صادره برخوار فرزند 
اکبر  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 143,57 مترمربع 
پالك شماره 55 فرعى از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان  که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
28 - راى شــماره     139960302026020000    مورخ     1399/08/26   آقاي حســین 
امین الرعایائی به شناسنامه شماره 30 کدملی 1291209379 صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 180,06 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک 

رسمى محمد امین الرعایائى  
29 - راى شماره     139960302026011894    مورخ     1399/05/13    آقاي بیژن احمدي 
دستگردي به شناسنامه شماره 22 کدملی 6339792766 صادره شهرکرد فرزند حسینقلی 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138 مترمربع از پالك شماره 48 فرعی از14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
30 - راى شــماره     139960302026023119    مورخ     1399/11/07    آقاي موسی 
عابدي فشارکی به شناسنامه شماره 78571 کدملی 1281881181 صادره اصفهان فرزند 
سلمان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 240 مترمربع پالك شماره 15189 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
31 -  راى شماره     139960302026020718    مورخ     1399/09/27   خانم مریم امجزي 
عزیزآبادي به شناسنامه شــماره 817 کدملی 3030508366 صادره جیرفت فرزند علی 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180 مترمربع از پالك 309 اصلی واقع در 
اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى وکالتنامه رسمى مع 

الواسطه از مالکیت علیرضا نریمانى
32 -  راى شــماره     139960302026018250    مورخ     1399/07/20     خانم شهناز 
سبزواري به شناسنامه شماره 345 کدملی 1199405655 صادره شهرضا فرزند رحمت اله 
بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 108,15 مترمربع از پالك 13848 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت حسن زارعى
33 -  راى شماره     139960302026023396    مورخ     1399/11/13   آقاي سیدحسین 
ذاکر حسینی امیري به شناسنامه شــماره 20372 کدملی 1292121130 صادره اصفهان 
فرزند سید حسن بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 145 مترمربع پالك شماره 
550 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت على و اکبر نجاتى
34 -  راى شماره     139960302026021667    مورخ     1399/10/10    خانم زهرا احمدي 

به شناسنامه شــماره 524 کدملی 1288058934 صادره اصفهان فرزند مرتضی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 132,45 مترمربع از پالك شماره 69 فرعی از 14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
35 -  راى شماره     139960302026022430    مورخ     1399/10/24   آقاي سید جواد 
کتابی به شناسنامه شماره 1543 کدملی 1287920683 صادره اصفهان فرزند سید مهدي 
نسبت به دودانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 45,13 مترمربع پالك 
شماره 46 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان   که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
36 -  راى شماره     139960302026022431    مورخ     1399/10/24   آقاي سید محمد 
نوید کتابی به شناسنامه شــماره 1272338460 کدملی 1272338460 صادره اصفهان 
فرزند سید جواد  نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 45,13 
مترمربع پالك شماره 46 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان  که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
37 -  راى شــماره     139960302026022432    مورخ     1399/10/24   خانم نرگس 
مالحیان صالح به شناسنامه شــماره 731 کدملی 1287969781 صادره اصفهان فرزند 
حسین  نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 45,13 مترمربع 
پالك شماره 46 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان  که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
38 -  راى شــماره     139960302026020157    مورخ     1399/08/29    آقاي محمد 
احمدي به شناسنامه شــماره 1242 کدملی 4172159710 صادره الیگودرز فرزند نصراله 
بصورت ششدانگ یکباب ســاختمان مسکونى تجارى به مســاحت 160,40 مترمربع از 
پالك14506 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
39 -  راى شماره     139860302026012267    مورخ     1398/08/04     و راى اصالحى 
شــماره    139860302026018183    مورخ    1398/10/26    آقاي مهدي راهداري به 
شناسنامه شماره 1015 کدملی 1284811281 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 2113,46 مترمربع از پالك شماره 140 و 141 
فرعی از 412 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
40 -  راى شماره     139860302026012269    مورخ     1398/08/04     و راى اصالحى 
شماره    139860302026018184    مورخ    1398/10/26    آقاي حمید اکبرزاده اصفهانی 
به شناسنامه شــماره 610 کدملی 1284703673 صادره اصفهان فرزند مرتضی بصورت 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 2113,46 مترمربع از پالك شماره 
140 و 141 فرعی از 412 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
41 -  راى شماره     139860302026012265    مورخ     1398/08/04     و راى اصالحى 
شــماره    139860302026018181    مــورخ    1398/10/26    آقاي مصطفی اکبرزاده 
اصفهان به شناسنامه شــماره 613 کدملی 1287643787 صادره اصفهان فرزند مرتضی 
بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 2113,46 مترمربع از پالك 
شماره 140 و 141 فرعی از 412 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
42 -  راى شماره     139860302026020028    مورخ     1398/11/16     و راى اصالحى 
شماره    139960302026020584    مورخ    1399/09/20    آقاي قربانعلی حیدري دولت 
آبادي به شناسنامه شماره 14 کدملی 5659471986 صادره کوهپایه فرزند عباس بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 106,46 مترمربع از پالك شماره 91 فرعی از 14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادي مع الواسطه از مالکیت عبدالرحیم کیانى دولت آبادى
43 -  راى شــماره     139960302026019581    مورخ     1399/08/17  آقاي غالمعلی 
آقاجانی درباغشاهی به شناسنامه شماره 98 کدملی 5759616331 صادره چادگان فرزند 
حسینقلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184,10 مترمربع از 
پالك شماره 265 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت شیخ زین الدین نجفى
44 -  راى شــماره     139960302026019582    مــورخ     1399/08/17  خانم فاطمه 
سلطانی آفارانی به شناســنامه شــماره 8 کدملی 1290109941 صادره اصفهان فرزند 
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184,10 مترمربع از 
پالك شماره 265 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت شیخ زین الدین نجفى
45 -  راى شماره     139960302026022421    مورخ     1399/10/24  آقاي محمد مردیها 
درچه به شناسنامه شــماره 1314 کدملی 1142401138 صادره خمینی شهر فرزند کریم 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 82,05 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک 

رسمى صفرعلى شیروانى
46 -  راى شــماره     139960302026020852    مــورخ     1399/09/30  آقاي مهدي 
شاکري به شناسنامه شماره 91759 کدملی 1281914398 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151,74 مترمربع پالك 
شماره 437 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى وکالتنامه و مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت عباس شیرانى بید 

ابادى
47 -  راى شماره     139960302026020853    مورخ     1399/09/30  آقاي سعید شاکري 
زفره به شناسنامه شماره 8600 کدملی 1282869795 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151,74 مترمربع پالك شماره 
437 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 
اصفهان خریدارى وکالتنامه و مبایعه نامه عادي مع الواســطه از مالکیت عباس شــیرانى 

بید ابادى
48 -  راى شماره     139960302026021692    مورخ     1399/10/12  آقاي محمد حسن 
متقی به شناسنامه شــماره 843 کدملی 1198965088 صادره شهرضا فرزند عبدالرسول 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163,86 مترمربع از پالك 15043 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي از 

مالکیت ابوالقاسم پهلوانى نژاد
49 -  راى شماره     139960302026020707    مورخ     1399/09/27  آقاي علیرضا باز 
شوشتري به شناسنامه شماره 1767 کدملی 1288024959 صادره اصفهان فرزند هوشنگ 
نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 432,68 مترمربع 
پالك شماره 128 فرعى از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
50 -  راى شماره     139960302026020708    مورخ     1399/09/27  آقاي اکبر نادري 
به شناسنامه شماره 378 کدملی 5419145324 صادره مبارکه فرزند عبداله نسبت به یک 
دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 432,68 مترمربع پالك شماره 

128 فرعى از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 
اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

51 -  راى شماره     139960302026020709    مورخ     1399/09/27  آقاي سجاد تمدن 
به شناسنامه شماره 950 کدملی 2491195135 صادره داراب فرزند علی محمد نسبت به 
یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 432,68 مترمربع پالك 
شماره 128 فرعى از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
52 -  راى شــماره     139960302026020710    مورخ     1399/09/27  آقاي مجتبی 
پرورش به شناسنامه شــماره 1335 کدملی 1091328218 صادره نجف آباد فرزند خسرو 
نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 432,68 مترمربع 
پالك شماره 128 فرعى از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
53 -  راى شــماره     139960302026019223    مورخ     1399/08/11  آقاي مرتضی 
محبی دهنوي به شناسنامه شماره 713 کدملی 1293123528 صادره اصفهان فرزند احمد 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223,75 مترمربع از پالك شماره 8 فرعی از 452 
اصلی واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
54 -  راى شــماره     139960302026020245    مورخ     1399/09/09  آقاي سید داود 
محمدي به شناسنامه و کدملی 1270208152 صادره اصفهان فرزند سید برهان نسبت به 
چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى به مساحت 34,61 مترمربع از 
پالك 15180 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
55 -  راى شماره     139960302026020246    مورخ     1399/09/09  خانم پروین سادات 
محمدي به شناسنامه شماره 1438 کدملی 0321416317 صادره کرج فرزند سید فضل 
اله  نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى به مساحت 34,61 
مترمربع از پالك 15180 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
56 -  راى شماره     139960302026023103    مورخ     1399/11/07  آقاي رسول پاکدل 
به شناسنامه شماره 58347 کدملی 1281681121 صادره اصفهان فرزند مرتضی نسبت 
به ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 504,10 مترمربع پالك شماره 289 فرعى از 14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت 

مالک رسمى ماشااله شیخان
57 -  راى شــماره     139960302026022939    مــورخ     1399/11/05  اقاى  محمد 
زارعی خوابجانی به شناسنامه شماره 57149 کدملی 1281668079 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به 75 سهم مشاع از 120 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 47,50 
مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
58 -  راى شماره     139960302026022938    مورخ     1399/11/05  خانم فروغ الزمان 
حیدري انارکی به شناسنامه شماره 188 کدملی 1189297752 صادره اردستان فرزند علی 
اکبر نسبت به 7 سهم مشاع از 120 سهم ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 47,50 
مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
59 -  راى شــماره     139960302026022937    مــورخ     1399/11/05  آقاي محمد 
طیبی محمد آبادي به شناسنامه شماره 241 کدملی 1287676014 صادره اصفهان فرزند 
مجتبی نسبت به 14 سهم مشاع از 120 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 47,50 
مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
60 -  راى شماره     139960302026022936    مورخ     1399/11/05  آقاي اکبر حاجی 
صالحی سفیدنهالی به شناسنامه شماره 899 کدملی 1090606087 صادره نجف آباد فرزند 
نصراله نسبت به 24 سهم مشاع از 120 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 47,50 
مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
61 -  راى شــماره     139960302026023346    مورخ     1399/11/12  خانم افســانه 
عباسیان جزي به شناسنامه و کدملی 1270252305 صادره اصفهان فرزند مرتضی بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان 

بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
اصالحى- راى شــماره     139860302026014213    مــورخ     1398/09/14     و راى 
اصالحى شماره    139960302026021001    مورخ    1399/10/03    خانم مهتاب کریمی 
به شناسنامه شماره 7 کدملی 1129786676 صادره فریدونشهر فرزند عزت اله نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 67,19 مترمربع پالك شماره 168 فرعی از14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد 
بدیهى است در صورت طى شــدن مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول : 1399/12/28  تاریخ انتشار نوبت دوم 
: 1400/01/14   شــماره ثبت در دبیرخانه :  26064812  م الف: 1114355 محمد على 

فالح- رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /12/166 
آگهى موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه اجرائى آن

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــى 
اراضــى و ســاختمان هــاى فاقــد ســند رســمى مســتقر در واحــد ثبتى شــهرضا 
تصرفــات مالکانــه و بــال معــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت ،

 لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان چاپ اصفهان آگهى مى شود و در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمایند ، 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
بخش دو ثبتى شهرضا

یکم : شماره هاى فرعى از 225,5- اصلى مزرعه جوى نو اسفرجان
1- راى شماره 139960302008008634 - 99/12/22 – محسن محمد زمانی فرزند فیروز 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 23014 متر مربع
2- راى شــماره 139960302008008635 - 99/12/22 – سمیه الســادات علوي زاده 
فرزند ســید محمد ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعــى به مســاحت 29012 متر مربع
تاریــخ انتشــار نوبــت یکــم : روز   پنــج شــنبه    1399/12/28 تاریــخ انتشــار 
نوبت دوم : روز   شــنبه      1400/01/14  م الف: 1114472 - ســید اســداله موســوى -

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا /12/169

آگهى تغییرات 
شرکت درین سازان آبتین سهامى خاص به شماره ثبت 4313 و شناسه ملى 14007222214 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدحمله دارى 1092184600به عنوان رئیس هیئت مدیره و صادق رضائى1140649361 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضاحاجى صادقیان 1092195793به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک بروات سفته قراردادها و عقود اسالمى با امضاى هریک از اعضاء 
هیات مدیره منفردا و مهر شرکت معتبر مى باشد ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1114684)

آگهى تغییرات 
شرکت بازرگانى نور دانه سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 62146 و شناسه 
ملى 14008234180 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/12/20 سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید 
از مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ پنج میلیارد ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
بدین شرح اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد ریال نقدى است که به 
پنجاه هزار سهم با نام عادى یکصد هزار ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1114650)

آگهى تغییرات 
شرکت سپاهان بشیر ســهامى خاص به شــماره ثبت 7318 و شناسه ملى 
10260284250 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسى آگاه تدبیر 
حسابداران رسمى به شناسه ملى 10100592389 و جعفر جعفرى به کدملى 
1288891784 به ترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1114418)
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دیابت نوع 1 نوعى بیمارى خود ایمنى است که مانع تولید انسولین توسط پانکراس مى شود.
هیچ راهى براى جلوگیرى از ابتال به دیابت نوع 1 وجود ندارد و جدى گرفتن عالئم هشداردهنده 
این بیمارى که مى توانند تهدید کننده حیات باشــند، براى پیشــگیرى از وخامت آن، بسیار 
ضرورى به نظر مى رســد. هرچند دیابت نوع 1 معموال در کودکى و نوجوانى رخ مى دهد، اما 

امکان ابتالى بزرگساالن نیز به این بیمارى وجود دارد.
رایج ترین عالئم هشداردهنده ابتال به این بیمارى از این قرارند:

خستگى: احساس خستگى یکى از اصلى ترین عالئم ابتال به دیابت نوع 1 است که اغلب توسط 
بیمار نادیده گرفته شده و یا به بى خوابى و یا تحمل استرس ارتباط داده مى شود. این در حالى 
است که تنها پس از درمان با انسولین احساس خستگى رو به بهبود مى رود. خستگى همچنین 

مى تواند ناشى از کم آبى بدن و یا از دست رفتن ناگهانى وزن باشد.
احساس گرسنگى: احساس گرسنگى نیز بدین دلیل رخ مى دهد که بدن قادر به مصرف تمامى 

کالرى خود نیست و بسیارى از آنها بدون استفاده از طریق ادرار از بدن دفع مى شوند.
تکرر ادرار: زمانى که قند خون به 180 میلى گرم و یا بیشتر برسد به صورت پر ادرارى تظاهر 

مى کند. دفع قند (گلوکز) در ادرار باعث از دست دادن مقدار زیادى آب و امالح مى شود.
افزایش تشنگى: همانطور که بدن شــما در نتیجه افزایش ادرار، دچار کم آبى مى شود، میل 
بیشترى به نوشیدن آب و مایعات پیدا مى کنید. این روند یک چرخه معیوب ایجاد مى کند به این 
معنى که پرنوشى خود منجر به تکرر ادرار خواهد شد. با این حال از دست دادن آب بدن همراه 

با عالئمى از قبیل سرگیجه، تهوع، سردرد، خستگى و ... اســت. از دست دادن آب بدن حتى 
مى تواند منجر به افزایش سطح قند خون شود.

کاهش وزن نامعلوم: دیابت نوع 1 مى تواند یکــى از عوامل اصلى کاهش وزن غیر منتظره و 
ناگهانى باشد. سلول هاى گرسنه که نمى توانند از انرژى قند استفاده کنند، شروع به جستجو 
براى پیدا کردن مایع جایگزین انرژى خواهند کرد. بدن در این حالت از چربى و عضالت براى 
استفاده از انرژى بهره مى برد و این روند مى تواند منجر به کاهش وزن سریع شود؛ حتى اگر به 

طور طبیعى غذا بخورید.
دردهاى شکمى: درد شکمى یکى از نشانه هاى ابتال به کتواسیدوز دیابتى است. کتواسیدوز 
دیابتى در مبتالیان به دیابت نوع 1 شایع تر است و زمانى بروز مى کند که کتون هاى موجود 
در خون به پایین تر از سطح امن خود برسند. سایر نشانه هاى کتواسیدوز دیابتى عبارتند از درد 
قفسه سینه، تهوع و استفراغ، تنفس ســریع، ضعف، خواب آلودگى و سردرگمى. این وضعیت 
مى تواند در عرض 24 ساعت به سطح بحرانى برسد و گاه اولین نشانه ابتال به دیابت نوع 1 است. 

دریافت انسولین از اصلى ترین درمان هاى این عارضه است.
تارى دید: تغییرات غیر طبیعى در میزان قند خون ناشى از دیابت مى تواند بر عدسى داخل چشم 
اثر بگذارد، به ویژه هنگامى که دیابت کنترل نشده اســت. این حالت مى تواند منجر به تارى 
دید گاهگاهى در طول روز، بسته به میزان قند خون شود. خوشبختانه با کنترل قند خون این 

تغییرات چشمى قابل برگشت هستند.

همان طور که به فصل بهار نزدیک مى شویم، آلرژى هاى 7 راه شناسایى   دیابت نوع 1
فصلى میان افراد حساس به آلرژن ها افزایش مى یابد. این 
زمان از سال، طبیعت در حال گرده افشانى است و دانه هاى 

گرده در همه جاى هوا پخش است. استنشاق این مواد گاهى 
مى تواند باعث بروز عالئم شدید حساسیت مانند نفس تنگى، 

سرفه، عطسه، آبریزش بینى، خارش چشم، بدن، تب، آسم، خس 
خس سینه و دیگر عالئم آلرژى شود. وقتى آلرژن وارد بدن شود، 

سیستم ایمنى پادتن هایى ترشح مى کند که باعث آزاد شدن هیستامین 
و بروز این عالئم مى شود.

نکات و راهکارهاى خانگى مختلفى وجود دارد که مى تواند به کاهش و 
تسکین عالئم آلرژى در این فصل کمک کند:

چاى و دمنوش گیاهى بنوشید
از درمان هاى موثر براى آلرژى و تسکین عالئم آن یک فنجان نوشیدنى 
گرم است. مثال براى بهبود خس خس سینه، مى توانید یک قاشق چاى 
خورى زنجبیل یا شیرین بیان به فنجان چاى تان اضافه کنید. دم کردن 
چاى برگ گزنه هم به همین ترتیب براى ناراحتى ســینه پیشنهاد شده 

است.
در خانه بمانید

اگر آب و هوا مناسب نیســت احتمال بروز عالئم انرژى باال مى رود؛ به 
خصوص روزهایى که باد شدید است. پس اگر آلرژى دارید در خانه بمانید 
و در و پنجره ها را ببندید. با اینــکار از ورود دانه هاى گرده ى گل به خانه 
جلوگیرى مى کنید. اگر زیاد حساسیت دارید مى توانید ماسک بزنید تا کمتر 

در معرض عوامل آلرژى زا قرار بگیرید.
از روغن ها و کرم ها استفاده کنید

معموال گــرد و خاك و عوامل آلــرژى زا از مجارى تنفســى وارد بدن 
مى شــوند. براى مقابله با آن ها مى توانید غشاى مخاط بینى را با روغن 
یا کرم چرب کنید تا از تماس مســتقیم آلرژن ها با ســطح داخلى بینى 
جلوگیرى کنید. در نتیجه شــدت عالئم آلرژى به میزان قابل توجهى 

کاهش میابد.
از این غذاها پرهیز کنید

توصیه مى شــود رژیم غذایى سبکى داشته باشــید. زیرا فصل در حال 
تغییر است. لبنیات مانند پنیر و دوغ و همچنین میوه هاى خشک، ترشى، 
سرکه و نان ممکن است باعث وخیم شدن عالئم آلرژى بشوند؛ پس تا 

حد ممکن مصرف این مواد را را در رژیم غذایى خودتان کاهش دهید.

4 نکته مفید براى 
کسانى که آلرژى دارند

هاى
ین
ى

گاهى 
 تنگى،

سم، خس 
 بدن شود، 

دن هیستامین 

کاهشو به تواند

عضو کمیته کشورى کرونا گفت: این مســئله که ابتال به کرونا بار اول 
خفیف و بار دوم شدید است، درست نیست. ممکن است همه مدل صورت 
گیرد و این واقعیت است که عفونت مجدد در مورد کرونا ویروس ها داریم. 

این بحث همان تفاوت بین ایمنى است.
علیرضا ناجى افزود: کســانى که موافق عفونت طبیعى هستند افرادى 
هستند که اعتقاد به هرمنیتى یا ایمنى گله اى دارند که مى دانیم این منسوخ 
است و کشور ما هم مبتال به این موضوع شد و ما بسیار ضرر دیدیم و از 
زمان هاى طالیى استفاده نکردیم. تا این عقیده در ایران جا بیفتد، متاسفانه 

جان بسیارى از افراد از بین رفت و مى توانست این اتفاق رخ ندهد.
عضو کمیته کشورى کرونا توضیح داد: ابهامات زیادى درباره کفایت ایمنى 
حاصل از عفونت طبیعى وجود دارد و بر اساس مطالعاتى که صورت گرفته 
بین افراد از نظر ایجاد ایمنى تفاوت هاى زیــادى مى بینیم و این تفاوت 

بسیار زیاد حتى تا 200 برابر بین افراد است. 
استاد ویروس شناسى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با بیان اینکه 
نزدیک به 20 درصد از افراد ممکن اســت علیرغم این که درگیرى به 
بیمارى آنتى بدى ایجاد نکنند، افزود: این افراد با توجه به این که بیمارى 
را گرفته اند باز هم حساس هستند و همچنین سطح آنتى بادى بر اساس 
شدت بیمارى ممکن است متفاوت باشد. یکسرى از افراد بیمارى شدید 
مى گیرند و آنتى بادى قوى تولیدمى کنند و تعــدادى دیگر هم بیمارى 
خفیف مى گیرند و آنتى بادى ضعیف ایجاد مى کننــد. پس تفاوت بین 

آن ها وجود دارد.
وى ادامه داد:  مقدار ویروسى که افراد با آن برخورد کردند هم در تفاوت 

بین ایجاد ایمنى موثر است و تفاوت در پاسخ ایمنى نسبت به ویروس بین 
افراد زیاد دیده مى شود. این که ویروس در آن موقعیت چه طور بتواند با 
بدن تعامل کند و با پروتئین هایى که دارد بتواند سیستم ایمنى را درگیر کند 

و گول بزند هم مى تواند روى این امر تاثیر گذار باشد.
عضو کمیته ملى واکسن کووید اظهار کرد: این ها مسائلى هستند که نشان 
مى دهند خیلى نمى توان دل به ایمنى طبیعى بست و در کنار این موضوع  

ممکن است آنتى بادى بعد از چندین ماه کاهش یابد.
رییس آزمایشگاه ویروس شناسى بیمارستان مسیح دانشورى متذکر شد: 
همه این ها را در نظر مى گیریم مى بینیم نمى توانیم به کفایت سیســتم 
ایمنى در عفونت طبیعى اکتفا کنیم. بر همین اساس است که واکسن تنها 

چاره ما براى ایمنى مناسب است.

ابتالى مجدد به کرونا شدیدتر از بار اول است؟

نتایج یک بررسى جدید نشان مى دهد، بزرگساالنى که از بیمارى 
لثه رنج مى برند دو برابر بیشــتر از ســایر افراد در معرض ابتال به 

فشارخون هستند. 
در مطالعه اى که محققان ارتباط بین بیمارى لثه و ابتال به فشارخون 
باال را بررسى کردند مشــخص شــد، 14 درصد از افراد مبتال به 

پریودنتیت از نظر پزشکى فشار خون باال داشتند.
کارشناسان باور دارند، بهداشت دهان و دندان با سالمت عمومى 
بدن مرتبط است و باید به عنوان کنترل سایر خطرات سالمت مهم 
تلقى شود. مطالعه روى 250 نفر مبتال به پریودنتیت - بیمارى شدید 
لثه - نشان داد که افراد داراى این بیمارى دو برابر بیشتر احتمال دارد 
که فشار خون سیستولیک باالتر از 140 میلى متر جیوه داشته باشند.

پریودنتیت عفونت لثه است که اغلب منجر به خونریزى مى شود و 
مى تواند منجر به از دست دادن دندان یا استخوان شود.

هشدار محققان به افرادى 
که بیمارى لثه دارند

در منابع طب سنتى «نمک» (نمک طعام طبیعى) از جایگاه ویژه اى در 
پیشگیرى از ابتال به بیمارى هاى مختلف و درمان برخوردار است. اما براى 
آنکه بتوانید بدون مصرف زیاد نمک طعم غذا را خوب نمایید باید وقت آن 

را بدانید که چه موقع نمک را به غذا اضافه کنیم.
در صورتى که نمک به مقدار مناسب مصرف شود و کلیه ها هم سالم بوده 
و عملکرد خوبى داشته باشند نمک مورد نیاز بدن تامین مى شود، اما در 
صورت تداوم مصرف زیاد نمک و مواد شور و یا اختالل در کارکرد کلیه ها 

یا یکى از سیستم هاى مربوط به دفع، نمک اضافى موجب تجمع آب در 
بدن شده و ایجاد ورم در تمام و یا قسمت هایى از بدن مى شود.

مصرف زیاد نمک و غذا هاى شور از عوامل موثر بر افزایش فشار خون 
و بروز بیمارى هاى قلبى - عروقى به ویژه در افرادى که ســابقه این 
بیمارى ها را در خود یا خانواده دارند، مى شود. طبق تحقیقات مشخص 
شده است که دریافت زیاد نمک عالوه بر افزایش فشار خون، اثرات مضر 
دیگرى نظیر سکته قلبى، پوکى استخوان، سرطان معده، آسم و ... نیز بر 

سالمت دارند. با توجه به آنکه ضرر هاى نمک را در این مطلب خواندید 
بهتر است در مصرف نمک به نکات مربوط به آن دقت نمایید. یکى از این 

نکات زمان مناسب اضافه کردن نمک به غذا است.
سوپ و آبگوشت: در ابتداى پخت نمک بزنید.

گوشت ها: درست اندکى قبل از برداشتن از روى حرارت نمک بزنید.
سبزیجات: سبزیجات را در آب نمک دار بپزید.

اگر ماهیتابه شما نچسب نیست، قبل از استفاده، به وسیله یک تکه کاغذ، 

مقدارى نمک به کف آن بمالید تا نچسب شود.
نمک براى ترك نخوردن تخم مرغ هم مفید اســت. براى آنکه هنگام 

پختن تخم مرغ، آن ها در آب ترك نخورند چند راه وجود دارد:
در آبى که تخم مرغ ها در آن مى جوشد مقدار زیادى نمک بریزید. قبًال 
به وسیله یک سوزن ته تخم مرغ را ســوراخ کنید و آن را داخل آب سرد 
بیندازید. وقتى مى خواهید تخم مرغ بپزد تا ســفت شود مقدارى سرکه 

به آب اضافه کنید.

استفاده از ماســک یکى از مهمترین راه هاى پیشگیرى از ابتال به 
کروناســت،  اما گاهى اوقات شــاهدیم که افراد در زمان خوردن و 
آشامیدن یا صحبت کردن و... ماسک را زیر چانه خود قرار مى دهند. 

در حالى که این اقدام اشتباه است.
  مرکز پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى آمریکا (سى دى سى) با انتشار 
یک ویدئو به افراد تذکر داده ماسک را زیر چانه یا روى پیشانى خود 
قرار ندهند، چون این کار عالوه براین که مانع گســترش ویروس 
نمى شود، بلکه براى پوشنده ماسک هم خطرناك است. گاهى افراد 
هنگام خوردن یا آشامیدن یا به  ویژه وقتى در هواى گرم یا هنگام 
ورزش نیاز به نفس تازه کردن دارند، الزم است ماسک خود را بردارند. 
باید توجه کرد که هدف اصلى از پوشیدن ماسک این است که اگر 
احتماًال شما ناقل بدون عالمت ویروس باشــید، آن را به دیگران 
سرایت ندهید. بر این اساس دست زدن به ماسک مثًال براى جابه جا 

کردن آن مى تواند ماسک را آلوده کند و یا دست شما آلوده شود.
در عین حال سطح پوست صورت به طور بالقوه مى تواند آلوده باشد و 
تماس ماسک با چانه یا پیشانى مى تواند ماسک را آلوده کند. بر این 
اساس براى برداشتن ماسک ابتدا دست خود را با آب و صابون بشوید 
یا با محلول هاى یا ژل الکلى ضدعفونى کنید. ســپس ماسک را از 
قسمت بند آن بردارید و دقت کنید که دست شما سطح ماسک را 
لمس نکند. بعد هم ماسک را داخل یک کیسه پالستیکى قرار دهید.

 پیش از پوشیدن مجدد ماسک، دوباره دســت خود را تمیز کنید و 
سپس قسمت بند آن را بردارید و بپوشید.

در یک مطالعه جدید، افرادى که گزارش کرده بودند هیچ استرســى 
ندارند، حاالت اخالقى بهترى داشتند و نسبت به افرادى که با عوامل 
استرس زا روبرو هستند، کمتر دچار مشکالت مزمن سالمتى مى شوند. 
با این حال، افرادى که اســترس را تجربه نکرده بودند در تست هاى 
شناختى نمره کمترى دریافت کردند. همچنین با احتمال کمتر تجربه 
وقایع مثبت یا دادن یا دریافت حمایت عاطفى در مقایسه با افراد تجربه 
کننده استرس، روبرو بودند. از این رو محققان معتقدند استرس نقش 

مثبتى در برخى عناصر سالمت و آرامش دارد.
بدن مجهز به مقابله با استرس هاى کوچک اتفاقى است، اما محققان 
استرس بیش از حد یا مزمن را با عواقب منفى سالمتى، از سردردهاى 
میگرنى گرفته تا مشــکالت قلبى عروقى مرتبط دانسته اند. با وجود 
این، تحقیقات کمى در مورد ارتباط احتمالى بین تجربه کمتر استرس 
و افزایش ســالمتى یا تندرستى انجام شده اســت. «دیوید آلمیدا»، 
سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایالتى پنسیلوانیا، در این باره مى گوید: 

«فرضیه رایج این است که استرس همیشه بد است.»
استرس واکنش سالم انسان اســت که اکثر مردم هر از گاهى آن را 
تجربه مى کنند. گاهى اوقات مى تواند مفید باشد. استرس باعث ترشح 
هورمون اپى نفرین مى شود که انجام کارها را آسان تر کرده و عملکرد 

و مهارت هاى حل مسئله را افزایش مى دهد.
این هجوم اپى نفرین مى تواند با افزایــش تپش قلب، میزان تنفس 
و تنش عضالنى، بــدن را براى مقابله با تهدید یا فــرار براى امنیت 
کمک کند. اســترس همچنین مى تواند به عنوان یک منبع انگیزه 
در موقعیت هاى روزمره مانند اتمــام یک پروژه یا گرفتن یک آزمون 

عمل کند.
به مرور زمان، استرس مزمن مى تواند موجب افزایش مشکالت جدى 

سالمت نظیر چاقى، افسردگى، و بیمارى قلبى شود.

خطرات قرار دادن ماسک 
زیر چانه

فواید استرس براى عملکرد 
شناختى مغز!

زمان مناسب براى اضافه کردن نمک به غذا 
در منابع طب
پیشگیرىا
آنکه بتوانید
را بدانید که
درصورتىک
خ و عملکرد
صورت تداو

سالمت نظیر چاقى، افسردگى، و بیمارى قلبىشود.

مایکروفر در بسیارى از خانه ها یکى از ابزارهاى پرمصرف 
آشپزخانه و از آن چیزهایى است که شاید بیشتر از آنکه کسى 
مایل به اعتراف باشد مورد اســتفاده قرار مى گیرد. اما یک 
چیز است که آشپزها درمورد آن توافق نظر دارند و آن یکى 
از دکمه هاى مایکروفر اســت که هرگز و هرگز نباید از آن 
استفاده کرد: دکمه یخ زدایى. آشپزهاى حرفه اى مى گویند 
حتى زمانى که درمانده و مستأصل شده اید هم هرگز نباید 

سراغ دکمه یخ زدایى مایکروفر بروید.
اما مگر ایراد این دکمه چیست؟ دکمه یخ زدایى مایکروفر 
در حقیقت خوب تر از آن است که واقعى باشد و تقریباً کارى 
که قرار است را انجام مى دهد اما در حقیقت نه به آن خوبى 

که باید و شاید.
شــما ماده غذایى یخ زده را داخل مایکروفر مى گذارید و با 
فشار دادن دکمه یخ زدایى به نظر مى رسد که مایکروفر را 

با قدرت کمترى تنظیم مى کنید تا یخ ماده 
غذایى شما را آب کند. اما 

ممکن است زمانى 
که مایکروفر سعى 
دارد ماده غذایى را 
از بیرون گرم کند، 
به جــاى آنکه یخ 
آن را باز کند، کمى 
هم آن را از بیرون و 

داخل بپزد.
استفاده از دکمه یخ 
زدایــى مایکروفر 
نه تنهــا باعث پخته 
شــدن بیرون مواد 

غذایى مى شــود بلکه مى تواند به منجمــد ماندن داخل
 آن ها منجر شود. این امر مى تواند کار پخت گوشت را بسیار 

دشوارتر کند چون یخ آن هنوز باز نشده است.
پس یخ مواد غذایى را چطور بدون استفاده از مایکروفر باز 
کنیم؟ از همان روش هاى قدیمى استفاده کنید. ماده غذایى 
مورد نظرتان را یک شب تا صبح در یخچال بگذارید. یک 
روش دیگر هم وجود دارد که مورد تأیید بعضى آشپزها هم 
هست و آن گذاشتن گوشت در یک کیسه پالستیکى و قرار 
دادن آن در یک کاسه آب اســت. یخ گوشت با این روش 
سریع تر باز مى شــود تا آنکه بگذارید خود به خود آب شود. 
اما دقت داشته باشید که آب درون کاسه باید سرد باشد چون 
استفاده از آب گرم مى تواند باعث رشد باکترى هاى مضر در 
گوشت شود. استفاده از این روش ها براى باز کردن یخ مواد 

غذایى شاید وقت گیرتر باشد اما ارزشش را دارد.

هرگز نباید یخ مواد غذایى را با مایکروفر باز کرد

تنظیم مىکنید تا یخ ماده 
 کند. اما 

نى
ى 
 را 
ند، 
یخ 
مى 
ن و 

 یخ 
وفر 
خته 
واد 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 اى کمیل! خانواده ات را فرمان ده که روزها در به دست آوردن 
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با حضور مدیرعامل شرکت مهندســى آب وفاضالب 
کشــور و  نماینده مردم فالورجان در مجلس شــوراى 
اســالمى، قرارداد ســرمایه گذارى  احداث تأسیسات 
فاضالب 25 روســتاى اســتان اصفهان  میان شرکت 

ذوب آهن و شرکت آبفاى استان اصفهان منعقد شد.
مدیر عامل شرکت مهندســى آب و فاضالب کشور در 
این مراســم گفت: اســتان اصفهان از ابتداى تشکیل 
این صنعت، همواره در کشــور پیشــگام بوده است، به 
طوریکه اولین تاسیسات آبرسانى مدرن و زیرساخت هاى 
جمع آورى شبکه فاضالب در این استان ایجاد شده که 

بسیار جاى تقدیر دارد. 
حمیدرضا جانباز با اشاره به کاهش بارندگى ها در سال 
آبى جارى افــزود: پیش بینى ها بیانگر آن اســت که از 

نظر منابع آبى  تابستان ســختى پیش رو داشته باشیم  
و فالت مرکزى ایران به ویژه حوضــه آبریز زاینده رود 
با محدودیت مواجه اســت و امضاى این قرار داد کمک 
شایانى به شرکت ذوب آهن در رفع نیازهاى آبى مى کند. 
وى با اشاره به اهمیت سرمایه گذارى بخش خصوصى در 
صنعت عنوان کرد: در یک دهه گذشته استان اصفهان در 
جذب مشارکت بخش خصوصى در اجراى پروژه هاى آبفا 

در سطح استان بسیار موفق عمل کرده است.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى در 
این مراسم گفت: با مدیریت هوشمند شرکت آبفا استان 
اصفهان در ســال هاى اخیر تحول و انقالب بزرگى در 

صنعت آبفا در استان اصفهان ایجاد شده است. 
ناصر موســوى الرگانى گفت: با توجــه به محدودیت 

منابع دولتى براى ایجاد زیرساخت ها، اگر از توان بخش 
خصوصى استفاده نشود، بهره مندى مردم از خدمات آبفا 
بسیار زمان بر مى شود اما در حال حاضر انتظار مى رود 
با مشارکت بخش خصوصى اجراى شبکه فاضالب در 

روستاها در حداقل زمان ممکن ایجاد گردد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
اینکه براى اولین بار در کشور اجراى تأسیسات فاضالب 
در روستاها با سرمایه گذارى بخش خصوصى عملیاتى 
گردید اعالم کرد: این پروژه با ســرمایه گذارى شرکت 
ذوب آهن اصفهان به روش بیع متقابــل به مبلغ 289 

میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت.
هاشم امینى افزود: به دنبال انعقاد این تفاهم نامه  255 
کیلومتر شبکه فاضالب در 25 روستا و توسعه تصفیه خانه 

فوالدشهر اجرایى مى شود. 
 وى گفت: در چند سال اخیر بالغ بر2 هزار و 662 میلیارد 
تومان سرمایه گذارى بخش خصوصى در زمینه توسعه 
و احداث تأسیســات فاضالب در سطح استان اصفهان 

انجام گرفت.
مدیر عامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان  با اشــاره به 
روش هاى مختلف ســرمایه گذارى بخش خصوصى 
در بخش فاضالب در استان  افزود: هزارو 190 میلیارد 
تومان به روش بیع متقابل ، هزار و 400 میلیارد تومان در 
قالب فاینانس خارجى و46 میلیارد تومان فاینانس داخلى  
براى ایجاد زیرساختهاى تاسیسات فاضالب در استان 

توسط بخش خصوصى سرمایه گذارى شد.
وى با اشاره به جمعیت تحت پوشش این طرح تصریح 

کرد: بــا اجراى تأسیســات فاضالب در 25 روســتاى 
فالورجان  جمعیتــى بالغ بــر 48 هــزار و 500 نفر از 
خدمات شــبکه فاضالب بهره مند مى شــوند که این 
امر تاثیر بســزایى در ارتقاى بهداشت عمومى و کاهش 

آالینده هاى زیست محیطى دارد. 
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان با بیان اینکه به 
دلیل مجاورت فالورجان با رودخانه زاینده رود، احداث 
تأسیسات فاضالب در روســتاهاى آن ضرورى است، 
خاطرنشان ســاخت: براى جلوگیرى از آلودگى آبهاى 
سطحى و زیرزمینى تأسیسات فاضالب در روستاهاى 
فالورجان در دستور کار قرارگرفت که این مهم با سرمایه 

گذارى بخش خصوصى مهیا شد.
هاشــم امینى با بیان اینکه اســتان اصفهان همواره در 

زمینه راه اندازى تاسیسات فاضالب در کشور پیشتاز بوده 
است، اظهار کرد: در حال حاضر 32 تصفیه خانه فاضالب 
در مدار بهره بردارى قــرار دارد،8    هزار و 132 کیلومتر 
طول شبکه فاضالب ، 485 کیلومتر طول خطوط انتقال 
فاضالب   و نیز تعداد انشعابات نصب شده فاضالب 695 
هزار و 268 فقره در استان اصفهان مى باشد که این امر 
بیانگر پیشرو بودن اصفهان در اجراى تاسیسات فاضالب 

درکشور است.
در ادامه منصور یزدى زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن 
اصفهان گفت: مســئولیت اجتماعى تامین آب پایدار، 
عامل اصلى مشارکت ذوب آهن درسرمایه گذارى اجراى 
تأسیســات فاضالب در 25 روستاى اســتان اصفهان 

است. 

براى اولین بار در کشور صورت گرفت؛

انعقاد قرارداد سرمایه گذارى احداث تأسیسات فاضالب
 25 روستاى استان اصفهان

مدیرعامل شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان 
به مناسبت آغاز سال نو و نامگذارى سال 1400 از سوى 
مقام معظم رهبرى به عنوان سال «تولید؛ پشتیبانى ها، 
مانع زدایى ها» گفت: به حول و قــوه الهى به رغم همه 
چالش هاى موجود و اعمــال ظالمانه ترین تحریم ها و 
تحمیل جنگ اقتصادى بر اقتصاد کشور و همچنین شیوع 
پاندمى کرونا، در ســال 1399 با تالش خستگى ناپذیر 
همه همکاران خدوم این شرکت،  اقدامات ارزشمندى 
در شهرکها و نواحى صنعتى استان اصفهان درحوزه « 
جهش تولید» صورت گرفته و شــاهد موفقیت شرکت 
شهرکهاى صنعتى استان اصفهان در اکثر شاخص هاى 

عملکردى در سطح ملى بودیم.
محمد جواد بگــى افزود: بدون تردید ســال 1400 که 
متبرك به نام امــام عصر ( عج) بوده و از ســوى مقام 
معظم رهبرى به «تولید؛ پشــتیبانى ها، مانع زدایى ها » 

نامگذارى شده اســت؛ فرصت بى نظیرى است براى 
توسعه نهضت خدمت رسانى به شهروندان و ولى نعمتان 
اصلى انقالب اسالمى؛ به ویژه حمایت از تولید و اشتغال 
کشور و پشــتیبانى از کارآفرینان و فعاالن اقتصادى و 
همچنین مســئولیت خطیرى براى همه دستگاه هاى 
اجرایى، قانونگذارى، نظارتى و حاکمیتى  است تا با تالش 

مضاعف و اقدامات هماهنگ، هوشــمند و هدفمند در 
مسیر جهش تولید و پشتیبانى از بخش هاى مولد اقتصاد 
گام برداشته و موانع موجود در مسیر فعاالن اقتصادى و 

رشد اقتصادى کشور را مرتفع نمایند.
وى تاکید کرد: شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان 
با بهره مندى از نیروهاى توانمند، متخصص، متعهد و 
مسئولیت پذیر؛ همچون گذشته آماده تالش مضاعف 
جهت تحقق منویــات مقام معظم رهبــرى و اجراى 
حداکثرى سیاست هاى حمایتى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان صنایع کوچک  و شهرکهاى صنعتى 
ایران  از صنایع  و واحدهاى تولیدى مســقر در شهرکها 
و نواحى صنعتى اســتان بوده و بر خود فرض مى دانیم 
پشــتیبانى از تولید و کمک به شناسایى موانع در مسیر 
تولید و اشــتغال و پیگیرى رفع این موانع را در اولویت 

برنامه هاى خود قرار دهیم.

مدیر فرهنگسراى پایدارى سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان از برپایى نمایشگاه عکس 

"نوروز در جنگ" در گلستان شهداى اصفهان خبر داد.
ســعید صرامى اظهار داشــت: غرفه هایــى با عنوان 
"آسمانى ها“ در ورودى گلســتان شهدا برپا شده که به 
ارائه توضیحاتى درباره علماى مدفون در تخت فوالد و 
شهداى آرمیده در گلستان شهدا به شهروندان اصفهانى 

و مسافران نوروزى، مى پردازند.

وى افزود: در این غرفه ها نرم افــزار "مردان بى ادعا" 
معرفى مى شود که شهروندان و مسافران با دریافت آن 
مى توانند محل مزار شهید مورد نظر خود را جست وجو 
کرده و به راحتى بر ســر مزار آن شــهید حاضر شوند 
و همچنین نرم افزار همــراه "آســمانى ها" به زائران 
ارائه مى شــود که در کافه بازار نیز به صورت رایگان در 
دسترس است و زائران مى توانند با نصب این نرم افزار 
روى تلفن هاى همراه خود به مشــخصات تمام 8 هزار 

شهید مدفون در گلســتان شــهدا، زندگینامه، محل 
شــهادت، وصیت نامه و محل مزار شــهید در گلستان 

شهدا دسترسى پیدا کنند. 
وى ادامه داد: راویان فرهنگسراى پایدارى نیز در برنامه 
گلســتان گردى و تخت فوالدگرى، این دو مجموعه را 
به گروه هاى مراجعه کننده معرفى خواهند کرد که این 
برنامه ها از 29 اسفندماه 99 آغاز شده و تا 15 فروردین 

ادامه دارد.

ذوب آهن اصفهان با ســهم 141 میلیــون دالرى، به 
تنهایى 27 در صد از سهم بومى ســازى شرکت هاى 
بزرگ معدن و صنایع معدنى را به خود اختصاص داد این 
در حالى است که ارزش بومى ســازى در شرکت هاى 
بزرگ معدن و صنایع معدنى طى یازده ماه سال 99 به 

524 میلیون دالر رسید.
بنا به اعالم ایمیدرو، ا ارزیابى هاى انجام شده طى مدت 
مورد بررسى نشان داد 12 شرکت بزرگ معدن و صنایع 
معدنى در حوزه هاى سنگ آهن، فوالد، مس، آلومینیوم 
و بخش معدنکارى 524 میلیون دالر از تجهیزات مورد 

نیاز را توسط سازندگان داخلى تامین کرده اند.
در میان شرکت هاى بزرگ، ذوب آهن اصفهان با سهم 
141 میلیون دالرى بیشترین سهم از بومى سازى را در 
اختیار دارد. پس از آن فوالد خوزســتان با سهم 109/5 
میلیون دالر،  ملى مس با سهم 100 میلیون دالرى و گل 

گهر با ســهم 70/4  میلیون دالرى در رده دوم تا چهارم 
قرار گرفتند. سهم فوالد مبارکه 47 میلیون دالر و فوالد 

هرمزگان 20 میلیون دالر بود.

طبق پیش بینى ها براى ســال 99 ارزش بومى سازى 
حاصل تولید قطعــه و فرایند تولیــد 500 میلیون دالر 

هدفگذارى شده بود.

سال 1400، فرصت بى نظیر خدمت رسانى به شهروندان 

ادامه برنامه هاى ویژه در گلستان شهدا  تا فردا

ذوب آهن 27 درصد از بومى سازى را به خود اختصاص داد


