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راز گذاشتن یک حبه سیر زیر بالشخسارت باد به 19 خودرو در شهر اصفهانپروژه جدید پیمان معادى در قطب شمالکارخانه کروناى انگلیسى! یک زوج فوق العاده در مسیر قهرمانى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

احتمال ورود سم 
به بدن در پى 

استفاده از ماسک

سارقان به «بوستان مشاهیر» رحم نمى کنند
3
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ایرانیان در کشورهاى 
عربى چند نفرند؟

فعالیت چینى ها 
در معادن طالى ایران

دستور قطع گاز 
براى 12 جایگاه 

سوخت CNG استان افزایش 5
سرقت اماکن 
در استان اصفهان

محققان اخیراً بر اساس تحقیقات جدید خود، خبر از 
انتقال ماده شیمیایى و سمى فرمالدئید توسط برخى 
ماسک ها به بدن انسان دادند! این مواد باعث بروز 

عالئمى مانند گرفتگى سینه، حالت تهوع و آبریزش 
و سوزش چشم...

فرمانده انتظامى استان اصفهان در نشست خبرى 
با اصحاب رســانه گفت: در ایام نوروز 1400 با 
توجه به کاهش محدودیت ها 18 میلیون خودرو 
به اســتان اصفهان وارد شــد که مدیریت تردد 
را در دستور کار داشــته ایم و عملکرد موفقى را 

رقم زدیم.
ســردار محمدرضا میرحیدرى افــزود: در نوروز 
1400 در اســتان اصفهان کاهش 11 درصدى 
سرقت و 57 درصدى جرایم خشن را داشتیم که 

در زمینه سرقت هاى...
4

اعمال محدودیت هاى اعمال محدودیت هاى 55 گانه در اصفهان از دیروز گانه در اصفهان از دیروز
شرایط کرونایى یک بار دیگر اداره ها و اصناف را تحت تأثیر قرار داد شرایط کرونایى یک بار دیگر اداره ها و اصناف را تحت تأثیر قرار داد 

3

شناسنامه سردیس هاى نصب شده در یک بوستان شهر اصفهان براى بار چندم سرقت شد

ماجراى خنده هاى 
پسر ساده دل 

«نون. خ»

احسان دلتنگ است و بى قرار
بدون شــک یکــى از انگیــزه هاى جدایى احســان 
حاج صفى از تراکتور در تعطیالت زمستانى تجربه دوباره 

جام قهرمانى لیگ برتر به همراه سپاهان بود. 
او که در تراکتور امیدهاى خود را از دست رفته مى دید در یک تفاهم 
دوســتانه از جمع قرمزها جدا شــد و به زادگاه خود بازگشت. در تیم 

محرم نویدکیا که پیش از حضور دوباره احسان هم نشانى از...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

فرمانده انتظامى استان اعالم کرد

تولید 321 کیلوگرم 
شمش طال 

در مجتمع طالى موته 
اصفهان

انتقاد شدید سخنگوى نیروهاى مسلح از 
طرح تغییر در خدمت سربازى

2
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این پیام بود یا این پیام بود یا 
مانوئل نویر؟مانوئل نویر؟
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اماجراىخندههاىماجراى خنده هاى  خ ا ىا ى جر
لپسر ساده دل  لپسرسادهدلا ر سادهدلپ پ

خ«نون. خ» خون خ»ن «نون

خود، خبر از
سط برخى 
عث بروز 

 و آبریزش 

مدیرعامل و معاونین ذوب آهن اصفهان با آیت ا... سید 
یوسف طباطبایى نژاد نماینده ولى فقیه در استان و امام 

جمعه اصفهان دیدار و گفتگو کردند.
آیت ا... طباطبایى نژاد در این  دیدار گفت: انتظار است 
در سال جدید که با اعیاد شعبانیه آغاز شد و از سوى مقام 
معظم رهبرى تحت عنوان ســال تولید، پشتیبانى ها، 
مانع زدایى ها نامگذارى گردید، تدابیر الزم از ســوى 
دولت براى استفاده کامل از ظرفیت هاى تولیدى ذوب 

آهن اصفهان اندیشیده شود .
امام جمعه اصفهان افزود: تولید ریل توسط این مجتمع 
عظیم صنعتى اقدام بسیار خوب و ارزنده اى بود و درج 
عنوان ساخت ایران بر روى این محصوالت بسیار غرور 

آفرین است .
نماینده ولــى فقیه در اســتان اصفهان با اشــاره به 
امضاى قرارداد 25 ســاله باچین، گفــت: این قرارداد 
کامًال بر مبناى شــریعت و قانون اســت و تمام موارد 
آن توســط نهادهاى نظارتى کنترل مى شود. آیت ا... 
طباطبایى نژاد اظهار داشت: این قرارداد در خنثى سازى 
تحریم هاى ظالمانه آمریکا نقــش مهمى دارد. و این 

کشــور را وادار مى کند که رفتار خصمانه خود را تغییر 
دهد.

امام جمعه اصفهان گفت: اســالم، مبادله و ارتباط با 
کسانى که بر ســر دیانت با ما سرجنگ دارند و یا قصد 
سلطه گرى دارند را حرام دانســته اما سایر ارتباطات و 

مبادالت را تشویق کرده است.
نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان، مانع تراشى بر 
سر صادرات را از جمله موانع پیش روى تولیدکنندگان 
دانست و گفت: نباید گرانى کاالها را حاصل صادرات 
آن ها دانست چرا که دستیابى به بازارهاى صادراتى به 
سختى انجام مى شود و مانع تراشى در برابر صادرات 
باعث از دســت رفتن این بازارها مى گــردد. در این 
خصوص سیاست هاى بازاریابى ما نیز در حوزه صادرات 

نیاز به بازنگرى دارد.
آیت ا... طباطبایى نژاد از مدیریت ذوب آهن اصفهان 
که موفق شــده مشــکالت این شــرکت را کاهش 
دهد و دســتاوردهاى خوبــى حاصل کرده اســت، 
قدردانى نمــود و گفت: نقش ذوب آهــن در اقتصاد، 
توســعه صنعت و اشــتغال زایى بســیار مهم است و 

این صنایع مادر باید همیشــه رونق داشته باشند چرا 
که شــکوفایى صنعت کشــور به این صنایع وابسته

 است.
■■■

مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان نیز در ایــن دیدار، 
گزارشى از عملکرد این شرکت در سال 99 ارائه نمود 
و گفت: در سال گذشــته با وجود مشکالت مختلف از 
جمله عدم دسترســى به مواد اولیه وشیوع کرونا، این 
شــرکت به لحاظ کیفى موفق به تحقــق رونق تولید 
شــد و محصوالت جدید و مهمى به سبد محصوالت 
این شرکت اضافه گردید که سرآمد آن، تولید 50 هزار 
تن ریل بود که 300 کیلومتر خــط آهن تمام ایرانى را 

به دنبال داشت .
منصور یــزدى زاده با اشــاره به اقدامــات ذوب آهن 
اصفهان در راســتاى کاهــش مصــرف آب، گفت: 
امیــدوارم در ســال جارى بــا همت پــوالد مردان 
ذوب آهــن اصفهــان و همچنین پشــتیبانى الزم از 
تولید، شاهد رشــد کمى و کیفى تولیدات این شرکت

 باشیم.

امام جمعه اصفهان در دیدار مسئوالن ذوب آهن اصفهان:

ریل ذوب آهن به عنوان یک محصول ایرانى غرورآفرین است

با حضور مدیر عامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور، 
مدیرعامل شــرکت ذوب آهــن اصفهــان و نماینده مردم 
فالورجان در مجلس شوراى اســالمى، از نخستین خودرو 
عملیاتى مدیریت بحران فاضالب اصفهــان در صنعت آبفا 

کشور رونمایى شد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در مراسم رونمایى از 
این خودرو گفت: خودرو مدیریت بحران با هدف رفع حوادث 

فاضالب در کوتاه ترین زمان ممکن راه اندازى شده است.
هاشم امینى با بیان اینکه این پروژه براى اولین بار در کشور از 
سوى فعاالن صنعت آبفا در اصفهان طراحى و عملیاتى شد، 
خاطر نشان ساخت: قدمت شبکه فاضالب در اصفهان به بیش 
از نیم قرن مى رسد و بر این اساس فرسودگى شبکه فاضالب 
یکى از مهم تریــن عوامل وقوع حــوادث در نقاط مختلف 
اصفهان اســت و از آنجایى که وقوع حوادث فاضالب تبعات 
زیســت محیطى به همراه دارد، این خودرو با هدف کاهش 
تبعات مختلف حوادث شــبکه فاضالب طراحى و عملیاتى 

گردیده است.
وى با اشاره به امکانات خودرو مدیریت بحران شبکه فاضالب 
اعالم کرد: تمام تجهیزاتى که براى رفع بحران شبکه فاضالب 
نیاز است در این خودرو جانمایى شــده است و براى مثال در 
گذشــته براى رفع حوادث شــبکه فاضالب بعضا از ماشین 
آتشنشانى به منظور دریافت اکسیژن، کمک گرفته مى شد اما 
با راه اندازى این خودرو وسایل الزم براى اکسیژن رسانى به 

آسیب دیدگان مهیا گردیده است.
مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان تصریح کرد: راه اندازى 
این خودرو تاثیر به سزایى در کاهش دخالت نیروى انسانى و 
برخى تجهیزات دارد و این مهــم در نهایت موجب کاهش 

هزینه ها در رفع بحران هاى شبکه فاضالب مى شود.
امینى افزود: شرکت آبفا به منظور ارتقاى سطح کیفى خدمات 
خود، استان اصفهان را به هفت منطقه تقسیم نموده است و 
مقرر شده به منظور وقوع احتمالى حوادث شبکه فاضالب در 
سطح استان، هفت خودرو مدیریت بحران با تجهیزات کامل 
در این مناطق مســتقر شوند تا بدین وســیله از تبعات وقوع 

حوادث کاسته گردد.

رونمایى از نخستین خودرو 
عملیاتى مدیریت بحران 

درصنعت آبفا کشور 

آگهى دعوت

هیأت مدیره شرکت تعاونى مسکن  کارکنان شهردارى شاهین شهر

مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى شاهین شهر در 
ساعت 16 روز پنج شنبه مورخه 1400/01/26 در محل تاالر شیخ بهایى به آدرس شاهین شهر 
میدان فاطمیه تاالر شیخ بهایى برگزار مى شود. از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصًا یا وکالتًا 

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- اصالح ماده 6 اساسنامه شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى شاهین شهر براساس نامه 
شماره 61 مورخ 1400/01/14 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان شاهین شهر و میمه 
مبنى بر صدور مجوز تمدید فعالیت براى مدت 5ســال با رعایت کلیه الزامات قانونى از جمله 
فعالیت طبق ماده 3 اساسنامه، برگزارى به موقع مجامع عمومى و تهیه و تنظیم دفاتر قانونى و 

ارائه صورت هاى مالى
2- اصالح تبصره ماده 20 مبنى بر حذف کلمه روزنامه و روزنامه هاى کثیراالنتشار در خصوص 

دعوت از مجامع عمومى و اعالم تصمیمات از طریق اطالعیه یا پست سفارشى
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چینى ها از مدت ها پیش در معادن طالى ایران مشغول به 
کار هستند اما از آنجا که معادن طال با ذخایر بیشتر در دست 
بخش دولتى است، فعاالن بخش خصوصى هنوز نمى دانند 
که در سند همکارى 25 ساله ایران و چین چه تصمیمى براى 

معادن طال گرفته شده است؟
شهرام شریعتى دبیرکل خانه صنعت، معدن تهران مى گوید 
چینى ها مدت هاست که در معادن کشور کار مى کنند و هر 
چقدر شرایط کار براى شان جذاب تر باشد استقبال بیشترى از 
آن مى کنند. وى ادامه مى دهد: در موضوع سند همکارى 25 
ساله بین ایران و چین، جزئیات سرمایه گذارى یا بهره بردارى 
از معادن به ما چیزى ابالغ نشده اما آنچه واضح است معادن 

و از جمله معدن طال بخشى از قراردادهاى سرمایه گذارى 
بین ایران و چین خواهد بود. شریعتى گفت: معادن طالى 
ایران با ذخایر باال، بیشتر دولتى هســتند و خواه  ناخواه اگر 
قراردادى در بخش تکنولوژى، فروش و ســرمایه گذارى 
منعقد شود دولتى است و بخش خصوصى از مضمون قرارداد 

و اخبار آن مطلع نمى شوند. 
بهرام شکورى، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانى ایران 
هم با بیان اینکه از جزئیات قرارداد 25 ساله ایران و چین به 
بخش خصوصى اطالعاتى ندادند، مى گوید: اگر قرار است 
مانند قبل چینى ها از معادن طــال بهره بردارى کنند، فقط 

بخش دولتى از جزئیاتش مطلع است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کرونا بحرانى جدى 
براى همه مشــاغل ایجاد کرد، گفت: کرونــا آموزش و 
پرورش را با یک شــرایط متفاوت و تجربه نشده اى روبه 
رو کرد و در شرایطى که ده ها ســال روش دیگرى براى 
انجام کار آموزش داشتیم، ناگهان با شکل جدیدى از کار 

مواجه شدیم.
محسن حاجى میرزایى اظهار کرد:  در گام اول از تلویزیون 
که تجربــه اى از آموزش در دوران دفاع مقدس داشــت، 
کمک گرفتیم از هشــت تــا 40 برنامه در چهار شــبکه 
روى آنتن رفــت. وى ادامه داد: کمک بســیار خوبى بود 
اما با مشکالت اساسى مواجه شــد زیرا اگر ارتباط معلم و 

دانش آموز قطع شود، عوارضى به دنبال خواهد داشت ضمن 
اینکه آمار درســتى از مخاطبان نداشتیم. حاجى میرزایى 
افزود: به تدریج فرهنگیان به ســمت شبکه هاى مجازى 
رفتند و شبکه «شاد» به این ترتیب تشکیل شد و در طول 
این زمان یعنى از فروردین گذشته، کار را آغاز کرد و اکنون 
بیش از 12 میلیون و 700 هزار دانش آموز در این ســامانه 

احراز هویت و فعال شدند.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کــرد: تجربیاتى که در این 
دوران کسب شــده به طور قطع در دوران پساکرونا نیز به 
نحو شایسته اى مورد استفاده قرار مى گیرد و به طور قطع 

کارآمد خواهد بود.

فعالیت چینى ها 
در معادن طالى ایران

آموزش و پرورش 
در معرض آزمونى سخت

پزشکان سیبل
مدیرکل    خبرگزارى صداوسیما| 
امور کمیسیون هاى تخصصى سازمان پزشکى 
قانونى کشور گفت: بیشــترین شکایات از کادر 
بهداشــت و درمان به ترتیب از جراحان زنان و 
زایمان، دندانپزشکان و جراحان عمومى است. 
بابک سلحشــور افزود:در 11 ماه سال گذشته 
9929 مورد پرونده مربوط به قصور پزشکان در 
کمیسیون هاى پزشکى قانونى سراسر کشور به 
نتیجه رســید که در مقایسه با مدت مشابه سال 

98 حدود 5 درصد افزایش داشت.

رشد سرعت چاقى 
  فارس| با اعــالم رئیس فدراســیون 
ورزش  هــاى همگانى، تا ســال 2030 بیش 
از سه میلیون شــهروند 5 تا 19 ســاله ایرانى 
دچار چاقى و اضافه وزن خواهند بود. افشــین 
مالیى خاطرنشــان کرد: بر اساس آمار منتشر 
شده سازمان جهانى بهداشــت، میزان چاقى 
مردم ایران در سال 1990 بین 50 تا 60 درصد 
بوده اســت اما این رقم در سال 2010 به 60 تا 
70 درصد رســیده که نشــان مى دهد سرعت 
رشد افزایش چاقى و اضافه وزن و کاهش کم 

تحرکى در ایران زیاد شده است.

خالق «اوشین» درگذشت
  صبا| «ســوگاکو هاشــیدا»، فیلمنامه 
نویس سرشناس ژاپنى که بیشــتر براى خلق 
سریال محبوب «اوشین» (در ایران سال هاى 
دور از خانه) شناخته مى شــد در 95 سالگى از 
دنیا رفت. سریال «اوشین» که در هنگام صبح 
در ژاپن روى آنتن مى رفت، اولین ســریال یا 
اصطالحًا آسادوراى (ســریال مربوط به صبح) 
ژاپنى تا آن زمان بود که توســط یک زن نوشته 
و تولید مى شد. از «اوشــین» به عنوان یکى از 
محبوب ترین سریال هاى تاریخ ژاپن و از هاشیدا 
نیز احتماًال به عنوان موفق ترین فیلمنامه نویس 

تاریخ تلویزیون ژاپن یاد مى شود.

کیمیایى هم غم نان دارد!
پوالد، آقازاده مسعود    سینما روزان|
کیمیایى با انتقــاد از بى توجهى به معیشــت 
سینماگران در دوران کرونا، با اشاره به فعالیت 
کرونایى مســعود کیمیایى ادامه داد: به عنوان 
مثال پدر 80 ساله بنده که نه بازنشستگى دارد 
نه بیمه نباید در این سن و در دوران کرونایى به 
دلیل غم نان مجبور به کار و فعالیت باشد. همین 
پدر بنده اگر آموزشــگاهش تعطیل شود کسى 
نیســت به او کمک کند. تازه ما جزو خوب ها 
هستیم اما کســانى که روزمزد هستند در این 

بحران وانفساى کرونا چه باید بکنند؟ 

فوت الهى قمشه اى 
تکذیب شد

یکــى    باشگاه خبرنگاران جوان|
از بستگان نزدیک حسین الهى قمشه اى خبر 
فــوت او را تکذیب کرد. افشــین اعالء، داماد 
مهدیه الهى قمشــه اى (خواهر حســین الهى 
قمشه اى) گفت: خبرى که درباره فوت حسین 
الهى قمشه اى منتشر شده است، صحت ندارد و 

در حال حاضر حالشان خوب است.

لغو فورى تورهاى ترکیه 
  ایسنا| بر اساس تصمیم ابالغى از سوى 
ستاد ملى مدیریت کرونا، مقرر شد وزارت میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى، لغو تور 
ترکیه را فوراً به کلیه شــرکت هاى گردشگرى 
ابالغ کند. همچنین مقرر شــد، جمعیت هالل 
احمر نســبت به ارتقاى مراقبت هاى بهداشتى 
در مرزهاى زمینى و هوایى با ترکیه و تشــدید 
کنترل دقیق مسافران ورودى از کشور ترکیه در 

مرزهاى زمینى و هوایى اقدام عاجل کند.

غرضى نامزد شد!
  تسنیم| محمد غرضى از تصمیم خود براى 
ثبت نام در انتخابات ریاست جمهورى خبر داد. وى با 
بیان اینکه از جوانى در فضاى اداره کشــور بودم و در 
دهه هاى 20 تا 40 و 50 افتخار خدمت به کشــور را 
داشتم، گفت: قطعًا با هدف خدمت به کشور در موعد 
قانونى براى کاندیداتورى انتخابات ریاست جمهورى 
1400 ثبت نام مى کنم. محمــد غرضى در انتخابات 
سال 92 نیز کاندیداى پست ریاست جمهورى شده بود 
که در آن رقابت ها، 446هزار و 15 رأى آورد که یک 

درصد آراء اخذ شده بود.

مرغ ها و خروس ها!
  برترین ها| حســام الدین آشــنا، مشــاور 
رئیس جمهورى در ارتباط با بازار مرغ توییتى منتشــر 
کرد. او نوشت: «خروس ها کجا بودند که بعد از تسلیم 
کردن دولت در برابر افزایش قیمت، سر از تخم درآورده، 
دوران جوجه بودن را با سرعت طى کرده و روانه بازار 
شدند تا صف ها را بشکنند؟ آیا گرانى  مأموریت داشت 
نوروز را به کام مردم تلخ کند؟ آیــا گرانى، محصول 
اتحادیه_ قدرت  و  ثروت و کشــتارگاه امید نیست؟» 
یک کاربر در پاسخ به آشنا نوشت: «خودش مى فهمه 
چى مى گه؟» کاربر دیگرى هم نوشت: «شما مسئول 

دولت هستید از کى سئوال مى کنید؟»

خب استعفا بده!
  روزنامه جمهورى اسالمى| وزیــر 
بهداشت مى گوید که کسى به حرف من درباره مدیریت 
ســفرها در ایام عید گوش نداد! دکتر سعید نمکى در 
جلسه کمیسیون بهداشت مجلس افزود: پیش از عید 
به رؤساى دانشگاه هاى علوم پزشکى تأکید کردم که 
تالش زیادى را براى کنترل کروناى انگلیسى داشته 
باشند و همه آماده باش بودند اما متأسفانه در مورد کنترل 
سفرها کسى به حرف من گوش نداد و امروز با گرفتارى 
بسیار سنگینى مواجه هستیم. وزیر بهداشت به این نکته 
که وقتى مسئولین ستاد کرونا و تصمیم گیرندگان کشور 
به حرف شما گوش نمى دهند، چرا این مسئولیت را ترك 
نمى کنید تا اعتراض خود را نشان دهید، نپرداخته است.

ورود اولین محموله کواکس 
  میزان| اولین محموله واکســن تهیه شده 
از ســاز و کار کواکس شــامل بیش از 700 هزار دوز 
واکسن آکسفورد آسترازنکاى شامگاه روز دوشنبه 16 
فروردین از کره جنوبى وارد فرودگاه امام خمینى (ره) 
شد. محموله واکسن  آسترازنکاى ارسالى به ایران، در 
کره جنوبى ساخته شده  و در کمترین زمان ممکن انجام 

و تحویل سازمان غذا و دارو شد.

«پوتین» حاال حاالها هست!
  عصر ایران| «والدیمیــر پوتیــن»، رئیس 
جمهورى روســیه قانونى را امضا کرد که براســاس 
آن مى تواند تا ســال 2036 میالدى در قدرت بماند. 
براساس این قانون والدیمیر پوتین 68 ساله مى تواند 
تا 83 سالگى رئیس جمهور باشد. براساس قوانین قبلى 
پوتین باید در سال 2024 میالدى از قدرت کناره گیرى 
مى کرد. اما قانون جدید به وى اجازه مى دهد تا براى 
دو دوره ریاست جمهورى دیگر و تا سال 2036 در کاخ 
کرملین باقى بماند. پوتین طى بیش از دو دهه گذشته 

قدرت را در دست داشته است.

عبور زمین فوتبال 
از کنار زمین! 

  ایرنا| بر اساس پیش بینى هاى سازمان فضایى 
آمریکا (ناسا)، سیارك بزرگى که به اندازه یک زمین 
فوتبال است در روز چهارم ماه ِمى (16 اردیبهشت) از 
نزدیکى زمین عبور مى کند. این سیارك از فاصله 3/4  
میلیون کیلومترى زمین عبور مى کند. با وجود اینکه 
روزانه سنگ هاى آســمانى زیادى از نزدیکى زمین 
عبور مى کنند اما این سیارك به دلیل اندازه بزرگش 
توجه کارشناسان را به خود جلب کرده و با دقت زیادى 

آن را رصد مى کنند.

خبرخوان

 تصرف نوار ساحلى توسط اشخاص حقیقى و حقوقى، به 
معضلى جدى و بزرگ براى بندرنشینان هرمزگان تبدیل 
شده به طورى که خشکاندن غیرقانونى حاشیه هاى خلیج 
فارس و دریاى عمان، فضاى آرامش بخش و بکر سواحل 

را بر هم زده و مخدوش کرده است.
با یک نگاه سطحى به خط ســاحلى بندرعباس متوجه 
دخالت بى رویــه و غیر ضرورى بشــر در قوانین خلقت 
آفریدگار مى شویم. ساخت و ساز در حاشیه سواحل و عقب 
بردن محدوده ساحلى، امروزه یکى از آشناترین اقدامات 

غیرقانونى و به ظاهر قانونى است که به چشم مى خورد.
برخى طرح ها به بهانه  توسعه، ارائه و تأیید مى شوند اما در 
واقع تیشه به ریشه  زندگى مردم ساحل نشین مى زنند و 
با وجود اعتراضات مردم بندرعباس (سورو، پشت شهر و 

نخل ناخدا) به این احداث هاى بنیاد بر کن، متأسفانه شاهد 
برخورد جدى و توقف این اعمال نبوده ایم.

ســواحل زمانى که بکر و دســت نخورده باشند، بسیار 
دلنشین تر و چشم نواز تر از زمانى هستند که به بهانه هاى 
مختلف خاك و سنگ ریزى شده و به تصرف درآمده اند. 
این اقدامات طبیعت ستیزانه، مردم محالت ساحلى را هم 
خشمگین کرده و دست به اعتراض زده اند. در این میان 
برخى مسئوالن وظایف خود را پشت گوش انداخته اند، 
بعضى ها دنبال پیگیرى نیســتند و پیگیرى ها را نصف و 
نیمه رها کرده اند و برخى دیگر تســلیم تصمیمات افراد 
دیگرى شــده اند اما بعضى ها هم قول و قرار هاى جدى 

براى رفع تصرف این نعمت خدادادى داده اند.
بابک دین پرســت، معاون هماهنگى امــور اقتصادى و 
توسعه منطقه اى وزیر کشور در خصوص تصرفات ساحلى 

گفت: برخى از دستگاه ها در پیگیرى هاى قانونى به عمل 
آمده از تصرفات موجود در سواحل، رفع تصرف نموده اند 
و سواحل را تخلیه کرده اند. اما با این حال تعداد دیگرى از 
اشخاص حقیقى و حقوقى هستند که از این کار سر باز زده 
و اقدامى انجام نداده اند و با خیال راحت کماکان به ساخت 

و ساز هاى غیرقانونى خود ادامه داده اند. 
دین پرســت چندى پیش از فرصت شــش ماهه رئیس 
جمهور براى دســتگاه ها جهت ارائه مســتندات قانونى 
خبر داده بود و در این باره گفت: صــدور هر گونه مجوز 
تغییر کاربرى در حریم 60 مترى کــد امن ارتفاعى نوار 
ساحلى کشور ممنوع است. اما با وجود این و با اینکه مدتى 
است از آن فرصت شش ماهه گذشــته است، همچنان 
ســاحل خواران با قدرت زیادى به فعالیــت خود ادامه

 مى دهند.

و این بار دریاخواران...!
سردار ابوالفضل شکارچى، سخنگوى ارشد نیروهاى 
مسلح در نشست خبرى با موضوع خدمت سربازى، 
اظهار کرد: عده اى موج سپارى مى کنند در خصوص 
خدمت سربازى و بدون پشتوانه علمى طرح هاى 
یکجانبه غیرقابل تحقق مى دهند و انتظارات جامعه 
را باال مى برند و دشــمن را شاد مى کنند چرا که به 

امنیت کشور لطمه وارد مى کنند.
شکارچى گفت: ما بیش از 8000 کیلومتر مرز داریم، 
براى مقابله با مواد مخدر، قاچاق انسان و ناامنى نیاز 
به حضور نیروهاى رزمــى در مرزهاى مان داریم. 
تمام مرزهاى ما در آنســوى مــرز وضعیت خوبى 
ندارند و نا امنى در کشــورهاى همجوار زیاد است. 

این حرف ها خطرآفرین و آسیب به امنیت است. 
شکارچى گفت: اگر ما جداســازى کنیم و بگوییم 
بخشى اختیارى به خدمت سربازى بیایند و بخشى 
هم نیایند، بار مسئولیت را آنها که به خدمت آمده اند 
باید به دوش بکشند. ثانیًا یک بودجه بسیار کالن 
نیاز دارد. همین االن هم حقوق مصوب سربازان در 
قانون هم پرداخت نمى شــود، ما مجرى پرداخت 
حقوق هستیم و تأمین آن بر عهده ما نیست، همین 
فردا مجلس و دولت محترم اعتبار را تأمین کنند، ما 

پرداخت خواهیم کرد.
وى خاطرنشــان کرد: با این وضعیــت چطور ما 
مى گوییم بیاییم ســرباز حرفه اى داشــته باشیم؟ 
محصول آن یک نابسامانى خواهد شد چراکه کسى 
که ظرف پنج سال مشغول به خدمت باشد، شرایط 
سنى و استخدامى و کارى را از دست خواهد داد و 
پس از پنج سال بیکار مى شود که خود آسیب هاى 

بعدى را به دنبال دارد.
شکارچى ادامه داد: مى گویند نیروهاى مسلح همین 
االن ســرباز زیاد دارند و نیاز نیروهاى مسلح 400 
هزار سرباز است؛ ما مى گوییم بیش از 2 برابر پرسنل 
پایور، سرباز نیاز داریم؛ ما همین االن هم 40 درصد 

کمبود نیرو داریم.

انتقاد شدید سخنگوى 
نیروهاى مسلح 
از طرح تغییر 

در خدمت سربازى

رئیس دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز تصریح 
کرد: آلودگى کنونى کشور تنها از خوزستان نیست. کشور 
ترکیه 80 اســتان دارد که 79 اســتان آن قرمز هستند. 
پروازهاى فرودگاه هاى مختلف کشــور به ترکیه در ایام 
عید فعال بودند و شمال غرب کشور مانند جلفا و آذربایجان 
غربى متأثر از ترکیه هســتند. همان گونه که ما از عراق 

آسیب دیدیم، این نقاط نیز از ترکیه آسیب دیدند.
دکتر فرهاد ابول نژادیان افزود: عمق فاجعه پیک کنونى، 
به خوزستان مربوط نیست و کسى نگوید که عامل آن، 
خوزستان اســت و نباید به مردم استان خوزستان به دید 
دیگرى نگاه شود؛ عامل بروز این پیک خوزستان نیست.

ابول نژادیان بیان کرد: کروناى انگلیسى به صورت نقطه 
به نقطه در کشور پیدا شده بود اما در خوزستان آغاز پیک 
از شادگان بود و دلیل آغاز پیک از این شهرستان این بود 
که مسافران براى ورود به کشور، الزامى به انجام تست 
PCR در مرز نداشتند یا تست PCR کشور عراق را ارائه 

مى دادند و امانت در مرز رعایت نمى شد و در آن طرف مرز، 
تست ها در حال خرید و فروش بود بنابراین از این نقطه 
آسیب دیدیم اما در خوزستان از کشور در مقابل کروناى 
انگلیسى ســنگربانى کردیم. وى گفت: این همه تالش 
مدافعان سالمت خوزستان براى این بود که بعد نگویند 

خوزستان کشور را درگیر کرد.

بارها به ســبب گاف هایى کــه نماینــدگان مجلس در 
موضوعات مختلف داده اند، ســواد آنها به چالش کشیده 
شده است. این بار هم شاهد گاف امالیى و جغرافیایى یک 
نماینده مجلس هســتیم. محمد صفایى، نماینده گناباد و 
بجستان در مجلس در پیامى توییترى نوشته است: «آسیا 
بزرگ ترین و ثروتمندترین قاّره جهان است. در این قاّره دو 
قدرت نوظهور، ایران در شرق و چین در غرب تبلور یافته، 
پیمان راهبــردى این دو مى تواند، به برترى قدرت آســیا 

سرعت بخشد.» 
به نوشته روزنامه «آفتاب یزد»، عدم اطالع نماینده بجستان 
از موقعیت جغرافیایى ایران و چین و اســتفاده از تشدید در 
واژه «قاره» از سوتى هاى او در این توییت چند خطى است. 
البته این نماینده بعد از این اشتباه توییت خود را اصالح کرد.

اکنون گاف محمد صفایى مورد توجه کاربران شبکه هاى 

اجتماعى قرار گرفته و واکنش هاى آنها را در پى داشــته 
اســت. یکى از کاربران در این مورد نوشته است: «وقتى 
نماینده مجلس دست چپ و راست خود را هم نمى داند!» 
کاربر دیگرى گفته است: «اگه قاره رو بدون تشدید بنویسه 

و شرق و غرب رو هم یاد بگیره هیچى عوض نمى شه.»
دیگرى نوشت: «محمد صفایى نماینده گناباد فرق شرق 
و غرب رو نمى دونــه، بعد این آدم میــاد راجع به برجام و 
مناسبات منطقه اى و جهانى اظهار فضل مى کنه.» یکى 
از کاربران اینطور مى نویســد: «این تازه خوبشه؛ کسانى 
بر مســند نمایندگى تکیه زدن که شهر خود را روى نقشه 
ایران نمى توانند پیدا کنند تا چه رسد بدانند ایران در شرق 

آسیاست یا در غرب آسیا.»
کاربر دیگرى هم نوشته: «امال و جغرافى با تک ماده قبول 

شدى؟»

پدر جوان و دخترش با سرنوشــتى مشابه هم با اختالف 
10 روز تسلیم مرگ شدند. پدر جوان که به بیمارى کرونا 
مبتال شده بود به بیمارستانى در آبادان منتقل شد و این 
در حالى بود که دختر نوجوانش نیز به این ویروس مرگبار 

مبتال شده بود.
 دختر نوجــوان که هر روز شــرایط برایش ســخت تر 
مى شد به بیمارستان منتقل شد و هفته قبل به علت ابتال 

به ویروس کرونا به کام مرگ فرو رفت. پدر خانواده هم 
روى تخت بیمارستان بود تا اینکه او هم روز 16 فروردین 

تسلیم ویروس کرونا شد. 
شنیده ها حاکى از آن است که پدر آبادانى براى شرکت 
در مراسم تشییع جنازه یکى از بستگانش به تهران آمده 
و احتمال مى رود با حضور در این مراسم به کرونا مبتال 

شده باشد.

وزارت امور خارجه کشــور جمعیت شهروندان ایرانى در 
کشورهاى عربى را اعالم کرد.

در ســال 2021 وزارت امــور خارجه کشــور جمعیت 
شــهروندانى را که براى زندگى یا کار به کشــورهاى 

مختلف رفته اند به شرح زیر اعالم کرده است:

امارات 375 هزار نفر، عراق 111 هزار نفر، کویت 38 هزار 
نفر، قطر 20 هزار نفر، عمان 9500 نفر،  لبنان 5000 نفر 

و مصر 500 نفر.
عالوه بر ایــن، جمعیت ایرانیان ســاکن در آمریکا 1/5  

میلیون نفر و در ترکیه 127 هزار نفر اعالم شده است.

دویست و هشتاد و سومین جلسه شوراى شهر تهران صبح 
دیروز سه شنبه با حضور اکثر اعضاى شورا و پیروز حناچى 

شهردار تهران برگزار شد.
در ابتداى این جلسه احمد مسجدجامعى عضو شوراى شهر 
تهران در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: نمى توانیم 
با بخشنامه ســنت ها را تغییر دهیم و بگوییم حاجى فیروز 
به شکل دیگرى باشد. به عقیده بنده اگر اقدام به نوآورى 

سنت ها مى کنیم باید مالزمات آن را هم رعایت کنیم.
وى همچنیــن درباره تــوپ در کردن در میــدان آزادى 

گفت: اگر قرار است در شهر توپ در شود باید توپخانه این 
کار صورت گیرد مسئله من این نیست که این توپ رها شده 
در لحظه سال  تحویل به برج آزادى آسیب زده یا نه ولى این 
امر نیاز به کارهاى کارشناسى دقیق دارد. این عضو شوراى 
شــهر تهران ادامه داد: ما چندین بناى شــاخص از ادوار 
مختلف تاریخى در تهران داریم که برج آزادى نیز یکى از 
این بناها و نمادهاى مهم تاریخى شهر است. توپ در کردن 
در زمانى که ساعت نبود رواج داشت اما در زمان کنونى این 

موضوع نیاز به برنامه ریزى بیشترى داشته است.

رئیس دانشــکده علوم پزشکى نیشــابور اعالم کرد یک 
فرد مبتال به کروناى انگلیســى در این شهرستان 67 نفر 

از کارکنان یک شرکت صنعتى را گرفتار این بیمارى کرد.
دکتر محسن عظیمى نژاد اظهار کرد:  چهارم فروردین یک 
مرد 70 ساله به عنوان نخستین مبتال به ویروس کروناى 
انگلیسى در نیشابور شناخته شد که آزمایشى که از اعضاى 
خانواده وى گرفته شد، نشان داد  9 نفر آنان به این ویروس 

مبتال شده اند.  وى با اشاره به سرعت باالى سرایت ویروس 
کروناى انگلیسى، افزود:  یکى از فرزندان این فرد در شرکتى 
صنعتى مشغول کار بود که متأسفانه 67 نفر از افرادى را که 
در آن مجموعه با وى ارتباط مستقیم داشتند، به این ویروس 
مبتال کرده است. اکنون با مثبت شدن پاسخ آزمایش این 
افراد،  درخواست تعطیلى این کارخانه را کرده ایم تا از 500 

نفر کارکنان این مجموعه صنعتى آزمایش گرفته شود.

نگویید خوزستان عامل پیک جدید در کشور است پس لرزه هاى یک غلط امالیى

مرگ پدر، 10 روز پس از مرگ دختر

ایرانیان در کشورهاى عربى چند نفرند؟

ادامه دعوا سر حاجى فیروز و توپ در کردن

کارخانه کروناى انگلیسى! 

  اسما کارجونژاد- خبرگزارى دانشجو|
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نفوذ سامانه بارشى به اصفهان
حجت ا... على عسگریان  کارشـناس مرکز پیش بینى 
هواشناسى اسـتان اصفهان گفت: نفوذ تدریجى موج 
ناپایدار به اسـتان از شـامگاه چهارشـنبه افزایش ابر و 
وزش باد به نسـبت شـدید و از بعد از ظهر پنجشنبه تا 
اواسـط هفته پیش رو رگبارهاى بهـارى را به ویژه در 
نیمه غربى و جنوبى اسـتان شـاهد خواهیـم بود. وى 
گفت: دماى هواى استان بین 3 تا 5 درجه سانتى گراد 

گرم تر مى شود.

آزادى 677 زندانى 
جرایم غیرعمد  

رئیس سـتاد دیه اسـتان اصفهان گفـت: 677 زندانى 
جرایم غیرعمد در سـال گذشـته از زندان هاى استان 
اصفهان از بند رهایى یافته اند. اسدا...گرجى زاده گفت: 

بدهى این زندانیان 218 میلیارد تومان بوده است.

آموزش مجازى ادامه دارد
لیالسـادات ابطحى، معاون آموزش ابتدایى آموزش و 
پرورش اسـتان اصفهان گفت: با توجه به شیوع کرونا 
در مناطق نارنجى و قرمز ممنوعیت آموزش حضورى 
بر اساس مصوبات ستاد کرونا را داریم و در این مناطق 
به صورت مجـازى و غیرحضورى تدریس آغاز شـده 
است، در مناطق آبى و زرد هم آموزش ها مطابق روال 

گذشته ادامه دارد.

توسعه مخابراتى 
در مرکز دستگرد

در راسـتاى ارتقـاى تجهیـزات مخابراتـى، عملیـات 
بهینه سـازى تجهیزات و زیرسـاختهاى مخابراتى در 
محدوده مرکز دستگرد از توابع دولت آباد برخوار صورت 
خواهد پذیرفت. بـه گزارش  روابـط عمومى مخابرات 
منطقـه اصفهـان، در اثـر ایـن دان تایـم ترافیکهـاى 
سـوئیچ –دیتا – موبایـل مراکزدستگرد -سـین  (توابع 
دولت آباد برخوار از سـاعت 13 الى 15 در تاریخ شـنبه 
21 /01 /1400 بـه مدت 2 سـاعت با قطعـى و اختالل 

مواجه خواهند شد.

دستگیرى سارق دوچرخه ها 
سـارق دوچرخه هـاى شـهروندان خمینـى شـهرى 
در اسـتان اصفهـان دسـتگیر شـد. فرمانـده انتظامى 
شهرسـتان خمینى شـهر بـا اشـاره به شـکایت چهار 
شهروند این شهرسـتان مبنى بر سرقت دوچرخه هاى 
آن ها گفت: ماموران کالنترى 16 در گشت زنى فردى 
را که در حـال فروش یک دسـتگاه دوچرخـه به یک 
ضایعاتى بود، مشـکوك شـدند. سـرهنگ غالمرضا 
براتى افزود: در استعالم هاى اولیه مشخص شد که این 
فرد از سارقان سابقه دار بوده و دوچرخه همراهش نیز 
سرقتى است. وى با اشاره به دستگیرى این فرد افزود: 
این متهم به سـرقت چهار دسـتگاه دوچرخـه اعتراف

 کرد.

ترمیم شکستگى لوله 
آب شرب 

به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه 6، لوله آبرسـانى 
شـرق اصفهـان کـه بـه علـت نشسـت زمیـن دچار 
شکسـتگى شـده بود ترمیم گردیـد. الزم بـه توضیح 
اسـت این عملیات توسـط اکیپ بحران آب استان وبا 

پشتیبانى آبفا منطقه 6 صورت پذیرفت.

کشف انشعاب آب غیرمجاز 
به گـزارش روابـط عمومـى آبفـا منطقـه 3 اصفهان، 
واحـد بهـره بـرداري و توسـعه آب منطقـه اقـدام بـه 
جمع آوري انشـعاب غیرمجاز از شـیر هـوا خط 1400 
آزاد راه معلـم قبـل از جاده پتروشـیمی نمـود. به گفته 
رئیس بهره برداري وتوسـعه آب منطقـه طول تقریبی 
این انشـعاب غیر مجاز 300 متـر لولـه 4,3 از نوع پلی 
اتیلن بود که توسـط اکیـپ حوادث آبفـا منطقه قطع و 

جمع آوري گردید.

خبر

مدیرکل استاندارد اصفهان گفت: ســال گذشته از 154 
جایگاه سوخت سى ان جى در اســتان اصفهان بازرسى 
بعمل آمد که از میان آنها براى 101 جایگاه پر خطر دستور 

قطع گاز صادر شد.
محمود فرمانى افزود:  با اشاره به اینکه نظارت و بازرسى 
جایگاه هاى ســى ان جى در اســتان اصفهان از تابستان 
پارسال تشدید شد، اظهار داشت: از میان جایگاه هایى که 
داراى نواقص پر خطر بودند حدود 90 درصد آنها موفق به 

رفع نواقص و گاز آنها متصل شد.
مدیرکل اســتاندارد اصفهان با بیان اینکه در زمان حاضر 
دستور قطع گاز براى 12 جایگاه سوخت سى ان جى استان 

به شرکت هاى گاز و پخش فراورده هاى نفتى ابالغ شده 
اســت، خاطرنشــان کرد: چهار واحد از این جایگاه ها در 
شهرستان اصفهان و سایر آنها در کاشان، بادرود، مبارکه، 

نجف آباد، چادگان، لنجان و فالورجان هستند.
وى با تاکید بر اینکه بازرســى جایگاه هاى سوخت سى 
ان جى بصورت دوره اى و مرتب انجام مى شــود، افزود: 
این بازرســى ها با هدف حفظ ایمنى مردم و با همکارى 
شرکت هاى پخش فرآورده هاى نفتى، گاز استان و بازرسى 
داراى تایید صالحیت انجام مى شــود. مدیرکل استاندارد 
اصفهان گفت: بیش از 87 درصد از جایگاه هاى سوخت گاز 

موفق به دریافت تاییدیه ایمنى استاندارد شدند.

321 کیلوگرم شمش طال پارسال در مجتمع طالى موته 
اصفهان تولید شد.

مدیر مجتمع طالى موته در اصفهان ایــن میزان تولید 
شمش طال را در سال گذشته هفت درصد بیشتر از سال قبل 
از آن دانست و گفت: به علت افت عیار خاك میزان تولید 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه درصد کمتر شده 
است. علیرضا طاالرى، برنامه تولید مجتمع طالى موته را 
در سال جدید 300 کیلوگرم شمش طال اعالم کرد و افزود: 
چنانچه بتوان ماده معدنــى پرعیار تامین کرد به طور قطع 

بیشتر از برنامه تولید خواهیم کرد.
وى گفــت: همچنین بــا خرید کوره هــاى ذوب مجهز 

تولید شــمش طالى 500 گرمى و یک کیلویى مطابق با 
استاندارد هاى جهانى در این مجتمع معدنى طال حاصل 
شد. مدیر مجتمع طالى موته، تولید شمش طال را در این 
مجتمع، هم تراز استاندارد هاى جهانى دانست و افزود: این 
مجتمع در زمینه استانداردسازى شمش طال، توانسته است 
شمش تولیدى خود را ازنظر کیفى و عیار به سطح جهانى 

برساند.
علیرضا طاالرى گفت: سیستم هاى ذوب و ریخته گرى این 
کارخانه براى تولید شمش هاى 500 و هزار گرمى ارتقا داده 
شده و براى ذوب هم از کوره هاى مخصوص القایى، عمل 

ذوب استفاده مى شود.

تولید 321 کیلوگرم شمش طال 
در مجتمع طالى موته اصفهان

دستور قطع گاز براى 12 جایگاه 
سوخت CNG استان

 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در نشســت خبرى با 
اصحاب رســانه گفت: در ایام نــوروز 1400 با توجه به 
کاهش محدودیت ها 18 میلیون خودرو به استان اصفهان 
وارد شد که مدیریت تردد را در دســتور کار داشته ایم و 

عملکرد موفقى را رقم زدیم.
ســردار محمدرضا میرحیدرى افزود: در نوروز 1400 در 
استان اصفهان کاهش 11 درصدى سرقت و 57 درصدى 
جرایم خشن را داشتیم که در زمینه سرقت هاى خشن به 
صفر رسیده ایم که این امر بیانگر شرایط خوب امنیتى در 

استان است.
وى در ارتباط با اموال ســرقت شــده تصریح کرد: 203 
درصد افزایش کشف اموال سرقت شده در نوروز 1400 
را داشتیم که این امر همچنان ادامه دارد تا بتوانیم همه 

اموال مردم را به آنها برگردانیم.
ســردار میرحیدرى اضافه کرد: در ایام نوروز 47 درصد 
افزایش کشفیات انواع مواد مخدر را داشته ایم همچنین 
در زمینه سالح 137 درصد و کشف عتیقه نیز 100 درصد 

افزایش کشفیات رقم خورد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه در زمینه 
جمع آورى معتادان متجاهر در اســتان اصفهان نیز در 
نوروز 1400 موفقیت خوبى را داشته ایم خاطر نشان کرد: 
از نهادهایى که در این ایام با ما همکارى کردند درخواست 

داریم این افراد را مجدداً در سطح جامعه رها نکنند.
ســردار میر حیدرى تأکیــد کرد: 162 درصــد افزایش 
دستگیرى افراد خالفکار را در ایام نوروز داشته ایم و این 

روند همچنان ادامه دارد.

وى در ارتباط با تصادفات جرحى در اصفهان گفت: میزان 
تصادفات خسارتى 61 درصد و تصادفات فوتى 28 درصد 
کاهش داشته و تصادفات جرحى در استان در نوروز 1400 

بیش از 63 درصد افزایش داشته است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به آمار عملکرد 
نیروى انتظامى اســتان اصفهان در سال گذشته اظهار 
داشــت: در زمینه ســرقت 67 درصد کاهش ســرقت 
طالفروشى را شاهد بودیم و باید توجه داشت که تنها یک 

مورد سرقت طالفروشى را داشته ایم.
وى ادامه داد: سرقت از بانک در استان اصفهان به صفر 
رسیده است و سرقت کامیون ها و خودروها در مسیر نیز 

24 درصد کاهش داشته است.
ســردار میرحیدرى در ارتباط با جرایم خشــن در استان 
اصفهان توضیح داد: جرایم خشن در سال گذشته 2 درصد 
افزایش داشــته اســت که برنامه ریزى ما در این زمینه 
برخورد سخت با ســرقت هاى به عنف است تا مادامى 
که این افرادى که منجر به بى نظمى مى شوند زمینگیر 

شوند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در ادامــه در ارتباط با  
سرقت اماکن در اســتان اصفهان افزود: در سال گذشته 
سرقت اماکن در استان اصفهان افزایش داشته است. حوزه 
سرقت اماکن، نشأت گرفته از نابسامانى ضایعاتى هاست 
زیرا برخى افــراد معتاد و ولگرد که اقــدام به جمع آورى 
ضایعات مى کنند در بســیارى از موارد اقدام به سرقت از 
اماکن و ساختمان هاى نیمه کاره و در حال احداث مى کنند 
که پلیس درصدد ســاماندهى آنها با کمک دستگاه هاى 

مسئول است.

وى تصریــح کــرد: در این راســتا پلیــس راه و راهور 
موظف شــدند تا با وانــت بارهــا و کامیون هایى که به 
جابه جایى ضایعات اقدام مى کنند برخورد قانونى داشته 

باشد.
سردار میر حیدرى بیان کرد: در زمینه کشفیات مواد مخدر 
در سال گذشــته با افزایش 19 درصدى رو به رو بوده ایم 
و در مجموع 50 تن انواع مواد مخدر در اســتان اصفهان 

کشف شده است.
وى در همین راستا ادامه داد: در نوروز 1400 بیش از چهار 

تن انواع مخدر در استان اصفهان کشف شده است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال 
گذشته 53 درصد افزایش کشف سالح را داشته ایم افزود: 
در مجموع شاهد افزایش 82 درصدى قیمت اموال کشف 

شده بوده ایم.
سردار میرحیدرى خاطرنشان کرد: در سال گذشته چهار 
هزار و 600 مأموریت در حوزه پلیس فتا در استان اصفهان 
انجام شده است و در این زمینه سعى بر رسیدگى به همه 

شکایات بوده است.
وى در ارتباط با کشفیات نیروى انتظامى استان اصفهان 
در زمینه قاچاق مرغ گفت: در این زمینــه تا قبل از قرار 
گرفتن در این وضعیت درخواســت تشکیل جلسه را در 

زمینه مقابله با سودجویان داشته ایم.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در ارتباط با دوچرخه 
ســوارى بانوان اظهار داشــت: در این زمینه باید همه 
دستگاه هاى مسئول جلســات را برگزار کنند و براساس 
عرف و شرع رویه یکسانى تعریف شود تا مردم و پلیس نیز 

تکلیف خود را بدانند.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان 
با اشــاره به عملکرد پلیس راهور استان اصفهان 
در طــرح نــوروز 1400 اظهار داشــت: برخورد با 
خودروهاى متخلف عالوه بر تخلفات ثبت شده در 

قانون بر اساس مصوبات ستاد استانى و ملى کرونا 
نیز صورت مى گرفت.

سرهنگ محمدرضا محمدى با بیان اینکه در این 
ایام برخورد با خودروهاى هنجار شکن در اولویت 
بود، تصریح کرد: از ایــن رو توقیف 215 خودروى 
هنجارشکن داراى تخلفات سرعت، سبقت، حرکات 
نمایشى و مارپیچ و..... در طرح نوروز 1400 انجام 

شد.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان ابراز داشت: 
در طرح نوروز 1400 به علت دســتکارى در ارقام 
پالك و پالك مخدوش بیش از 65 وســیله نقلیه 

توقیف فیزیکى شد. 
وى اضافه کرد: همچنین در این طرح یک هزار و 

531 وسیله نقلیه پالك مخدوش جریمه شدند.

تنها 23 درصد از حجم سد زاینده رود آبگیرى شده 
است.

سرپرست شــرکت آب منطقه اى  استان اصفهان 
گفت: هم اکنون 315 میلیون مترمکعب از حجم سد 

زاینده رود آبگیرى شده که درمقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته 25 درصد و درمقایسه با بلند مدت 70 

درصد کمتر شده است.
حسن ساسانى حجم ورودى آب به سد زاینده رود را 
71 مترمکعب وخروجى آب از سد را هم 18 مترمکعب 
برثانیه بیان کرد و افزود: میزان بارش ها از سال آبى 
جارى تاکنون (از مهر تا امروز) 787 میلى متر بود که 
درمقایسه با مدت مشابه 21 درصد کاهش یافته است. 
 وى گفت: میزان بارندگى ها در مقایسه با میانگین بلند 

مدت 34 درصد کمتر شده است.
سرپرست شــرکت آب منطقه اى  استان اصفهان 
افزود: میزان بارندگى ها تا پایــان فروردین کمتر از 
نرمال و در اردیبهشت نزدیک به نرمال پیش بینى 

شده است.

رئیس اداره مجســمه و نمادهاى سازمان زیباسازى 
شــهردارى اصفهــان اعالم کــرد که شناســنامه 
سردیس هاى بوستان مشــاهیر بارها به سرقت رفته 
و حتى وقتى از جنســى فاقــد ارزش ضایعاتى براى 
درج جزئیات آثار استفاده کردیم، آن را هم به طریقى 

از بین بردند.
پیمان کریمى در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: سال گذشته 
تمامى شناسنامه هایى که به سرقت رفته بود دوباره 
ایجاد و نصب کردیم، اما امسال باز هم به آن دستبرد 
زده اند. وى ادامه داد: تقریباً اکثر روش هایى را که براى 
جلوگیرى از سرقت شناسنامه ها مى شد به کار برد، به 
کار برده ایم؛ شناسنامه با جنس برنج را بردند، استیل 
زدیم، اســتیل را بردند، آهن زدیم، آهن را بردند، در 
نهایت از فلکسى که فاقد ارزش ضایعاتى است استفاده 
کردیم اما به آن هم رحم نکردند. یا آن را مى شکستند 

و یا مى بردند.
کریمى در پاسخ به این ســؤال که اکنون چه راه حلى 

براى درج شناسنامه سردیس هاى پارك مشاهیر در 
نظر گرفته شده توضیح داد: اگر جنس پایه سردیس ها 
مثل نماد چوگان از آهن بود مى توانستیم شناسنامه را 
به آن جوش بدهیم اما این پایه ها ســنگى است و به 
قراین قبلى، پیاده کردن روش پیچ و چسب روى آن 

جواب نمى دهد.
وى افزود: قصد داریم این بار مشــخصات اثر را روى 
سنگ حکاکى کنیم اما در این صورت نیز چون نباید 
حجم این شناسنامه، خود سردیس را تحت تأثیر قرار 
بدهد، با محدودیت مواجهیم. ممکن اســت مجبور 
باشیم زندگینامه مشاهیر را حذف کنیم و تنها نام اثر و 
خالق آن را ذکر کنیم که در این صورت هم با انتقاداتى 

مواجه خواهیم شد.
رئیس اداره مجســمه و نمادهاى سازمان زیباسازى 
شهردارى اصفهان تصریح کرد: فعًال قصد داریم روش 
 A۴ حک روى سنگ را پیاده کنیم و به اندازه یک برگه

براى درج مشخصات اثر فضا در نظر بگیریم.

ارشد نظامى آجا در منطقه اصفهان گفت: رژه  نیروهاى 
ارتش در 29 فروردین به مناسبت روز ارتش، در محل 
گلستان شهداى اصفهان برگزار مى شود، اما به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا به صورت موتورى و محدود 
خواهد بود. امیر سرتیپ دوم محسن آذرافروز افزود:  به 
دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و استان اصفهان، 
تابع دستور قرارگاه پدافند زیستى ارتش و ستاد مقابله 

با کرونا در استان هستیم.
ارشــد نظامى آجا در منطقــه اصفهــان ادامه داد: 
برنامه هاى گرامیداشت دهه ارتش طبق دستورات و 
پروتکل هاى اعالمى از ستاد ملى کرونا برگزار مى شود؛ 
در صورتى که شرایط مهیا و اجازه برگزارى از سوى 
نهادهاى مربوطه صادر شود، این برنامه ها به صورت 

مرتب و دقیق برگزار خواهد شد.

رییس اداره خدمات شهرى شــهردارى اصفهان 
گفت: با سقوط تعدادى از درختان شهر در مجموع 
به 19 دستگاه خودرو خســاراتى وارد شد که براى 
14 دستگاه خودرو خسارت دیده است که با تنظیم 
صورتجلسه مربوطه در حضور پلیس راهور و استفاده 
از بیمه مســئولیت مدنى جامع شهردارى، مراحل 

پرداخت خسارت شهروندان در حال انجام است.
غالمرضا ســاکتى تصریح کرد: در ایام وزش باد 

شدید آبیارى درختان شــهر انجام نشد، همچنین 
تمام پرچم هاى سطح شهر جمع آورى و سازه هاى 
ناپایدار ایمن ســازى شــده و المان هاى ناپایدار از 

سطح شهر جمع آورى شد.
ساکتى گفت: بر اثر وزش باد شدید و سقوط درختان 
به پنج دستگاه خودرو نیز خسارات جزئى وارد شد که 
هماهنگى الزم توسط شهردارى منطقه و پرداخت 

خسارت در محل انجام شده است.

فرمانده انتظامى استان اعالم کرد215 خودرو در اصفهان توقیف شد

افزایش سرقت اماکن 
در استان اصفهان

آبگیرى تنها 23 درصد از حجم سد زاینده رود

سارقان به «بوستان مشاهیر» رحم نمى کنند

رژه روز ارتش به صورت موتورى برگزار مى شود

خسارت باد به 19 خودرو در شهر اصفهان 

سخنگوى ستاد استانى مدیریت بیمارى کرونا در اصفهان 
گفت: محدودیت هاى پنج گانه از روز سه شــنبه هفدهم 
فروردین (دیروز) با شدت و نظارت بیشترى در شهرهاى 

قرمز و نارنجى استان اجرایى مى شود.
حجت ا... غالمى افزود: در زمان حاضر 17 شهرســتان 
استان اصفهان در وضعیت قرمز و نارنجى قرار دارد و طرح 
جامع هوشمند محدودیت هاى کرونایى با شدت و بازرسى 

بیشترى اجرا خواهد شد.
وى با بیان اینکه این محدودیت ها به همه دستگاه هاى 
اجرایى، فرماندارى ها، اتحادیه ها و صنوف ابالغ شــده 
است، اظهار داشت: نخستین محدودیت مربوط به اداره ها 
و دستگاه هاى اجرایى است که در شهرهاى قرمز تا یک 
ســوم کارکنان براى خدمات ضرورى مى توانند حضور 

داشته باشند و بقیه به صورت دورکارى فعالیت کنند.
غالمى با اشاره به اینکه در شهرهاى نارنجى نیز تا دوم 
سوم کارکنان براى خدمات ضرورى و تا یک دوم براى 
کارهاى عادى مى توانند در اداره حضور داشــته باشند 

و بقیه دورکار باشــند، ادامه داد: تصمیــم گیرى درباره 
دورکارى با باالترین مقام دســتگاه اجرایى و اولویت با 

بیماران زمینه اى و مادران باردار است.
وى محدودیت دوم را مربوط به مشاغل دانست و گفت: 
طى هماهنگى با اتاق اصناف و ابالغ به همه اتحادیه از 
روز سه شنبه مشــاغل گروه هاى 2، 3 و 4 در شهرهاى 
قرمز و 3 و 4 در شــهرهاى نارنجى باید تعطیل شوند. 
غالمى تاکید کرد: اگر واحدهاى صنفى محدودیت هاى 
ابالغ شــده را رعایت نکنند تــا 15 روز پلمب خواهند

 شد.
سخنگوى ستاد استانى مدیریت بیمارى کرونا در اصفهان 
با بیان اینکه برگــزارى آیین هاى مذهبى و فرهنگى در 
شهرهاى قرمز و نارنجى تعطیل است، خاطرنشان کرد: 

نماز جمعه نیز در این شهرها برگزار نمى شود.
وى محدودیت هاى دیگر را مربوط بــه تردد خودروها 
در شــهرهاى قرمز و نارنجى خواند و اضافه کرد: تردد 
خودروهاى با پالك غیر بومى در شــهرهاى قرمز یک 

میلیون تومان و شــهرهاى نارنجــى 500 هزار تومان 
جریمه دارد.

غالمى ادامه داد: منع تردد شبانه از ساعت 22 تا سه بامداد 
در شهرها نیز همچنان برقرار است و رعایت نکردن آن 

200 هزار تومان جریمه دارد.

کدام مشاغل در اصفهان تعطیل شدند؟
رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشــاره بــه اینکه با تغییر 
رنگ بندى اصفهان به قرمز به لحاظ شیوع کرونا به غیر 
از مشاغل گروه یک، بقیه مشاغل تعطیل هستند، گفت: 
در این وضعیت، بازار بزرگ اصفهان و همچنین پاساژها 

نیز تعطیل هستند.
رســول جهانگیرى همچنین تاکید کرد: در این شرایط 
تمام رستوران ها و غذاخورى ها تعطیل و سرویس داخل 
نخواهند داشت و به صورت بیرون بر فعالیت مى کنند، 
همچنین آرایشگاه ها نیز براســاس این رنگ بندى در 

وضعیت تعطیل هستند.

اعمال محدودیت هاى 5 گانه در اصفهان از دیروز

محیا حمزه
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على رغم تالش براى پخش فصــل دوم «زیرخاکى» 
در ماه مبارك رمضان، این ســریال به پخش نرسید و 
تصویربردارى آن با حضــور «هومن برق نورد» جلوى 

دوربین همچنان ادامه دارد.
در شرایطى که نزدیک به سه ماه از آغاز تصویربردارى 
فصل دوم «زیرخاکى» به کارگردانى جلیل ســامان و 
تهیه کنندگى رضا نصیرى نیا مى گذرد و گروه به صورت 
پرفشار مشغول کار هستند، نقش آفرینى هومن برق نورد 

در این مجموعه تلویزیونى آغاز شده است.
در شرایطى که هنوز ضبط سریال به پایان نرسیده، برخى 
براى پخش آن در روزهاى پیــش رو گمانه زنى کرده 

بودند، اما سختى کار در شرایط کرونا عمال اجازه پخش 
و تصویربردارى همزمان را نمى دهد.

 تصویربردارى این سریال از نخســتین روزهاى سال 
جدید به صورت فشرده براى پخش از شبکه یک ادامه 
دارد و عوامل در کرج ساعاتى طوالنى در روز را مشغول 
کار هستند. مراحل فنى ســریال از جمله تدوین آن نیز 
با پیوستن حسن حسندوست به عنوان تدوینگر در حال 

انجام است.
در فصل دوم «زیرخاکــى» بازیگرانى همچون هومن 
برق نورد، گیتى قاسمى، فروغ قجابگلو، مریم سرمدى 
و ستاره پسیانى به جمع دیگر هنرمندان آن پیوسته اند. 

ترکیبى که نشان مى دهد مخاطبان احتماًال با سریالى 
با شــخصیت هاى متنــوع و قصه اى پرماجــرا مواجه 

خواهند شد.
 هومن برق نورد که بــه تازگى جلــوى دوربین جلیل 
ســامان رفته، از بازیگران شناخته شــده تئاتر اســت 
که از اواســط دهه هشــتاد براى بینندگان تلویزیون و 
تماشاگران سینما شــناخته شده اســت. سریال هاى 
«اشک ها و لبخندها»،  «ساختمان پزشکان»،   «زمانه»، 
«دودکش»، «پرده نشین» و«داِدستان»  ازجمله آثارى 
اســت که برق نورد در آنها ایفاى نقش کرده اســت. او 
همچنین تجربه بازى در چندین فیلم سینمایى ازجمله 

«یک تکه نان»، «کیفر»، «سرو زیرآب»، «تیغ و ترمه» 
و «خداحافظ دختر شــیرازى» را نیــز در کارنامه خود 

دارد.
 داســتان فصل اول «زیرخاکى» با تالش ناکام فریبرز 
باغ بیشــه (پژمان جمشــیدى) براى خروج از کشــور 

همزمان با آغاز جنگ تحمیلى به پایان رسید. 
بازیگران فصل دوم «زیرخاکى» تولید مرکز سیمافیلم 
عبارتند از: پژمان جمشــیدى، ژاله صامتى، نادر فالح، 
گیتى قاســمى، فروغ قجابگلو، مریم ســرمدى، امید 
روحانى، اصغر نقى زاده، رایان سرلک و ستاره پسیانى، با 

حضور هومن برق نورد.

پیمان معادى، بازیگر و کارگردان شناخته شده در ایران و خارج از کشور با 
انتشار تصویرى از حضورش در قطب شمال از پروژه جدیدش رونمایى کرد.
پیمان معادى با انتشار این تصویر نوشت: مشغول کار در قطب شمال و دیدن 

شفق هاى قطبى در سرماى منهاى 28.
مدتى قبل سایت جشنواره فیلم برلین فهرست 12 فیلم منتخب براى دریافت 
حمایت مالى از صندوق سینماى جهان را اعالم کرد و فیلم «چیزهایى که 
تو مى کشى» به کارگردانى علیرضا خاتمى و تهیه کنندگى پیمان معادى و 
یک شرکت فرانسوى نیز مبلغ 30 هزار یورو در این فهرست حضور داشت و 
همین موضوع واکنش هاى بسیارى از سوى رسانه هاى مختلف و از جمله 

روزنامه کیهان داشت.

رضا صادقى در گفتگویى به وضعیت امروز هنرمندان و 
سلبریتى هاى ایران پرداخته است. او معتقد است بسیارى 
از تصورات درباره هنرمندان نادرســت است. بخشى از 

اظهارات این خواننده مشهور را بخوانید:
■کرونا براى اهل هنر یک فاجعه بود، همه مشاغل، کم 

و بیش به کار خود ادامه دادند اما این هنرمندان 
بودند که بیشترین آسیب را از کرونا دیدند.
■پزشــکان، کارگــران، کارمندهــا و 

کاســب ها به نحوى بــه کار خود 
بازگشــتند، اما هنرمندان به 

محض اینکه خواستند 
کارى انجام دهند، 

و هجمــه اى  شــدید 
نــه   غیرمنصفا
علیــه آنها صورت 

گرفت.
■ اگر همین امروز یا یک 
ماه دیگر بگویند کرونا تمام 
شده و مى توانید دوباره کارهاى 
هنرى خود را آغاز کنیــد، جداى از 
بحث مالى دو یا سه سالى طول مى کشد 

که به شرایط قبل از کرونا بازگردیم.
■ شــاید ســخت ترین کار براى یک 
هنرمند و نوازنده این باشــد که ساز 
خود را بفروشد. من هم زمانى چنین 
کارى را انجام داده ام و مى فهمم 

که یک نوازنده در چنین مواقعى چه دردى مى کشد. 12 
سال پیش به دالیلى مجبور شدم سازم را بفروشم، وقتى 
مى خواستند آن را ببرند حتى نگاهش نمى کردم چون آن 
ساز رفیقم بود و بسیار برایم ســخت بود که بخواهم از 

رفیقم جدا شوم.
■ ببینید که وضعیت معیشت هنرمندان به کجا رسیده 
که حاضرند از ساز خود بگذرند تا امرار معاش کنند. ساز 
براى یک هنرمند یا نوازنده یعنى بخشى از وجودش اما در 
برخى از مواقع مجبورى که براى بخش دیگر از وجودت 
که زندگى و مسائل اقتصادى اســت، از ساز یا یک اثر 

هنرى با ارزش بگذرى.
■کمتر از 10 درصد هنرمندان یا ســلبریتى ها زندگى 
بدون مشــکل مالى دارنــد. خیلى از مســائلى که در 
اینستاگرام به آن پرداخته مى شود واقعى نیست، خیلى 
از ماشــین ها و زندگى هاى الکچرى که برخى افراد در 
اینستاگرام از خودشــان به نمایش مى گذارند، اجاره اى 

و فیک است.
■ شاید فقط 2 درصد از این هنرمندان و سلبریتى ها باشند 
که از قبل فکرى براى آینده خود کرده اند اما اغلب آنها 
درآمد هایى که دارند و کارهایى که انجام مى دهند، صرفا 

براى گذران زندگى روزانه کافیست.
■ بســیارى از هنرمندان فرصت نکرده اند براى جمع 
کردن مال و ثروت وقت بگذارند اما مردم فکر مى کنند 
که هنرمندان در پر قو زندگى مى کنند درحالى که واقعا 
اینگونه نیست و این قشر نیز مشکالت خاص خودشان 

را دارند.

کاظم نوربخش هنرمندى اهل بیجار است که با سریال «نون خ» به کارگردانى 
سعید آقاخانى، معرفى و شناخته شد. این بازیگر که پیش از این در صداوسیماى 
مرکز کردســتان فعالیت کرده بــود، نوروز 98 با این مجموعه و شــخصیت 
«سلمان»، براى اولین بار در تلویزیون دیده شــد. یکى از ویژگى هاى جالب 
این شخصیت، خنده هاى بامزه اوست که از همان فصل اول تبدیل به یکى از 

مشخصه هاى این کاراکتر شد. 
بعد از سریال «نون. خ» چه اتفاقى افتاد؟ پیشنهاد بازى 

در فیلم و سریال داشتید؟
پیشنهادهاى زیادى داشــتم، چون با آقاى آقاخانى مشورت مى کنم، خیلى از 
کارها را ایشان گفتند که نپذیرم و من هم نپذیرفتم. فقط یک فیلم سینمایى به 

اسم «لب خط» به کارگردانى آقاى على جبارزاده بازى کردم.
پس به نظر ایشان کامال اعتماد دارید.

آقاى آقاخانى همشهرى من است و با هم کار کردیم. 
ایشان عضوى از خانواده ما  به شمار مى آید و 

حرف شان براى من سند است.
یعنــى پیش از ســریال 
«نون. خ» با آقاى آقاخانى 

آشنا بودید؟
بله، از بچگى با ایشــان تئاتر کار کرده بودم 

و دوســت بودیم، اما براى این سریال من را به دلیل 
دوستى انتخاب نکردند. در کرمانشاه و کردستان تست مى گرفتند و 
من هم تست دادم و قبول شدم، آقاى آقاخانى نقشى در انتخاب من 
نداشتند. ایشــان 11 کار دیگر هم ســاخته، اما من در آن ها حضور 
نداشتم، اگر قرار بود بر اساس رفاقت انتخاب شوم، باید در کارهاى 
دیگر هم بازى مى کردم، اما نبودم. من از سال 68 کار نمایش کردم 
و براى سیماى کردستان هم فیلم کوتاه و بلند کار کرده بودم، آقاى 

آقاخانى در جریان کار من بودند.
بعد از «نون. خ» پیشنهادى مشابه شخصیت 

«سلمان» داشتید؟
نه، پیشنهادها متفاوت، اما بیشــتر کمدى بود. دوست دارم کار 
جدى هم بازى کنم و ایــن تجربه را دارم. دوســت ندارم این 

طور باشد که در کمدى بمانم و فقط به عنوان بازیگر کمدى شناخته شوم، یا 
خنده هاى سلمان تکرار شــود. البته در «لب خط» هم این خنده را داشتم، اما 
استفاده از آن در فیلم جایگاه داشت که این کار را کردم، اما دوست ندارم این 

خنده روى من بماند و هرکجا باشــم این خنده هم باشد، چون مختص «نون 
خ» است.

شخصیت «سلمان» براى شما چه جذابیتى داشت؟
من اداى این شخصیت را درنیاوردم و آن را زندگى کردم، به همین دلیل بود 
که به دل مردم هم نشست. وقتى فیلم نامه را خواندم، دیدم یک چیزهایى در 
او وجود دارد که بنا بر تجربه هایم مى توانم به خوبــى از  کار دربیاورم. هرچه 
مى خواســتم در این نقش وجود داشت و مى توانســتم روى آن مانور بدهم. 
یکى از سخت ترین کاراکترهاى «نون خ»، «سلمان» است. با همه سروکله 
مى زند و با همه کار دارد. تصمیم گرفتم کارى کنم که همه این شخصیت را 
دوست داشته باشند، حتى کسانى که او را دوست ندارند و مى گویند لجمان را 
در مى آورد، باز هم نمى توانند از او بدشــان بیاید یا متنفر باشند. این ویژگى  او 

را خیلى دوست دارم.
خنده هاى این شخصیت که جزو ویژگى هاى محبوب 

اوست، در فیلم نامه بود؟
نه، ایده خودم بود. به آقاى آقاخانى گفتم خنده اى دارم که در تئاترهاى 
کمدى از آن استفاده مى کنم، ببینید دوست دارید. به ایشان توضیح دادم 
که باید موقعیتش فراهم شود و اتفاق بیفتد، آن وقت مى خندم اگر دوست 
داشتید در کار استفاده کنید. ایشــان دوست داشتند و خداراشکر مردم هم با 

آن ارتباط برقرار کردند.
خودتان فکر مى کردید مورد استقبال واقع شود؟

بله، چون قبال در کارهاى کمدى نمایشــى و تئاتر، این خنده را تجربه کرده 
بودم، مى دانســتم که اگر از آن به جا اســتفاده شــود، حتما مورد توجه قرار 

مى گیرد.
واژه هــا و اصطالحات قدیمــى و اصیل کــردى که 
شخصیت ها از آن ها اســتفاده مى کنند چطور، از ابتدا 

در فیلم نامه بود؟
نه، بســیارى از آن ها هنگام کار پیش مى آمد، مثال آقاى آقاخانى 
کلماتى را به زبان مى آوردند. ایشــان به بازیگران هم اجازه داده 
بودند واژه هایى  را که در ذهن شــان بود مطرح کنند، اگر امکان 
اســتفاده از آن ها وجود داشــت، حتما در کار مورد استفاده قرار 

مى گرفت.

گفتگو با کاظم نوربخش که حاال  چهره معروفى شده است 

ماجراى خنده هاى پسر ساده دل «نون. خ» على اصحابى  خواننده پاپ  کشورمان از ابتالیش به کرونا خبر 
داد و درباره دردهاى این بیمارى در دو روز اول گفته: «درد 
امانم را بریده. یک لحظه قطب شمالم و لحظه بعدى 

جهنم سوزان»
او که چند سال پیش با اجراى جنجالى در تلویزیون 
خبرساز شد،پس از سه ســال سکوت اواخر سال 

گذشته قطعه تو کجایى را منتشر کرد.
اصحابى متولد 31 شهریور 1360 در دامغان است. 
 او در بهمن 1396 در برنامــه «فرمول یک» صدا و 
ســیما مهمان على ضیا بود و به افشاگرى از درآمدهاى 

بازار موسیقى پرداخت.

 «مى شه در باِغ دو چشمایت بشیُنم/ مى شه از چشـــم تو 
خـورشـیَد ببیُنم/ مى شه از زلف عـروسانه تو/ دانه دانه 
گل باراَن بچیُنم...» این زبان َدرى ست در شعرى 
سروده سخى راهى با صداى استاد وحید قاسمى. 
آوردن عنوان «استاد» پیش از نام وحید قاسمى نه 
صرفا به نشانه احترام که تاکیدى است بر لقبى که 
او 3 سال قبل از سوى وزارت اطالعات و فرهنگ 
افغانستان به دســت آورد. لقبى که شمار اندکى در 

افغانستان ملقب به آنند.
از دلخوشى هاى فرهنگى در آغاز سال 1400 در ایران و در میان 
نگاه خیره مان به ترکیب سرگیجه آور کرونا و مشکالت اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، شنیدن 
نواى دلنشین استاد قاسمى بر تیتراژ سریال نوروزى «هم بازى» بود. سریالى به نویسندگى وحید حسن زاده 
و مریم اسمى خانى، کارگردانى سروش محمدزاده و تهیه کنندگى نوید محمودى که شنیده شدن صداى 
خواننده اى اهل افغانستان بر تیتراژش نخستین بود که در ایران رخ مى داد و آن که موجب رخ دادن این اتفاِق 

تا پیش از این رخ نداده شد، تهیه کننده این اثر بود. 
نوید محمودى کارگردان، تهیه کننده، نویسنده و شاعر شناخته شــده اهل افغانستان و مقیم ایران بود که 
پیشنهاد استفاده از صداى وحید قاسمى را به مدیران شبکه دو سیما داد و جعفرى جلوه و ملک محمدى بودند 

که این پیشنهاد را پذیرفتند تا شنونده «مى شه در باِغ دو چشمایت بشیُنم...» باشیم.
وحید قاسمى کار هنرى خود را در سال 1356 خورشیدى با تشکیل گروه موسیقى «شاین» در همکارى 

با عبدا... قاسمى، قاسم قاسمى و توریالى  نواز در کابل شــروع کرد. او در طول دو سال و نیم، سلسله 
کنسرت هایى اجرا کرد که مورد استقبال مردم و به خصوص نســل جوان قرار گرفت. به گونه اى که 
هنرمندان جوانى که بعد از آن شــروع به کار کردند، پیرو همین شیوه به تشــکیل گروه هایى مانند 

«باران»، «گل سرخ» و... رو آوردند.
وحید قاسمى از سال 2006 میالدى تاکنون به گردآورى و شناسایى موسیقى اصیل و فولکلور افغانستان 

مشغول است و در راستاى بازآفرینى موسیقى سنتى این کشــور  به سراغ هنرمندان اصیل و نوازندگان 
ســازهاى قدیمى مى رود و صداى آن ها را ضبط مى کند. او در بازخوانى آوازهاى فولکلور افغانستان نیز 

شهرت دارد. 

با شروع سال جدید نقش آفرینى مصطفى زمانى در فیلم «بدون قرار 
قبلى» به کارگردانى بهروز شــعیبى و تهیه کنندگى محمود 

بابایى آغاز شده است.
فیلمبــردارى «بدون قــرار قبلى» پــس از چند روز 
تعطیالت به مناسبت ســال جدید، بار دیگر در شهر 
مشهد از ســر گرفته شــده و تا کنون 30 درصد از 

فیلمبردارى آن به اتمام رسیده است.
« بدون قرار قبلى » پنجمین فیلم ســینمایى بهروز 
شعیبى است که فیلمنامه آن توسط فرهاد توحیدى و 
مهدى تراب بیگى با نگاه به یکى از داستان هاى مصطفى 

مستور نوشته شده است. 
بر اساس برنامه ریزى قبلى با شروع سال جدید ضبط سکانس هاى فیلم 

با بازى مصطفى زمانى آغاز شده است و حضور او تا پایان فیلم ادامه خواهد داشت.

على اصحابى کرونا گرفت

ماجراى هنرنمایى خواننده مشهور افغانستان 
در سریال ایرانى

حضور مصطفى زمانى 
در فیلم «بدون قرار قبلى» قطعى شد

ن بار در تلویزیون دیده شــد. یکى از ویژگى هاى جالب 
هاى بامزه اوست که از همان فصل اول تبدیل به یکى از 

راکتر شد. 
ریال «نون. خ» چه اتفاقى افتاد؟ پیشنهاد بازى 

 سریال داشتید؟
داشــتم، چون با آقاى آقاخانى مشورت مى کنم، خیلى از 
 که نپذیرم و من هم نپذیرفتم. فقط یک فیلم سینمایى به 

رگردانى آقاى على جبارزاده بازى کردم.
ظر ایشان کامال اعتماد دارید.

رى من است و با هم کار کردیم. 
واده ما  به شمار مى آید و 

سند است.
ســریال  پیش از
با آقاىآقاخانى «

ید؟
ـان تئاتر کار کرده بودم 

 براى این سریال من را به دلیل 
ند. در کرمانشاه و کردستان تست مى گرفتند و 
قبول شدم، آقاى آقاخانى نقشى در انتخاب من 
 کار دیگر هم ســاخته، اما من در آن ها حضور 
بر اساس رفاقت انتخاب شوم، باید در کارهاى
8دم، اما نبودم. من از سال 68 کار نمایش کردم 
تان هم فیلم کوتاه و بلند کار کرده بودم، آقاى 

ر من بودند.
ون. خ» پیشنهادى مشابه شخصیت 

» داشتید؟
ت، اما بیشــتر کمدى بود. دوست دارم کار 
و ایــن تجربه را دارم. دوســت ندارم این 

من اداى این شخصیت را درنیاوردم و آ
ن که به دل مردم هم نشست. وقتى فیلم
او وجود دارد که بنا بر تجربه هایم مى تو
مى خواســتم در این نقش وجود داشت

یکى از سخت ترین کاراکترهاى «نونخ
مى زند و با همه کار دارد. تصمیم گرفتم
دوست داشته باشند، حتى کسانى که او
در مى آورد، باز هم نمى توانند از او بدشــ

را خیلى دوست دارم.
خنده هاى این شخصیت
اوست، در فیلم نامه بود؟
ایده خودم بود. به آقاى آقاخانى نه،
کمدى از آن استفاده مى کنم، ببینید
که باید موقعیتش فراهم شود و اتفاق
داشتید در کار استفاده کنید. ایشــان د

آن ارتباط برقرار کردند.
خودتان فکر مى کردید م
بله، چون قبال در کارهاى کمدى نمایش
بودم، مى دانســتم که اگر از آن به جا اس

مى گیرد.
واژه هــا و اصطالحات
شخصیت ها از آنها اسـ

در فیلم نامه بود؟
نه، بســیارى از آن ها هنگام
کلماتى را به زبان مى آوردند
بودند واژه هایى  را که در ذه
اســتفاده از آن ها وجود داش

مى گرفت.

برق نورد جلوى دوربین «زیرخاکى» رفت

بیش به کار خود ادامه دادند اما این هنرمندان  و
بودند که بیشترین آسیب را از کرونا دیدند.
■پزشــکان، کارگــران، کارمندهــا و 

کاســب ها به نحوى بــه کار خود 
بازگشــتند، اما هنرمندان به 

محض اینکه خواستند 
کارىانجام دهند، 

و هجمــه اى  شــدید 
نــه   غیرمنصفا
علیــه آنها صورت 

گرفت.
اگ■اگر همین امروز یا یک 
ماه دیگر بگویند کرونا تمام 
مى توانید دوباره کارهاى  شده و
هنرى خود را آغاز کنیــد، جداى از 
بحث مالى دو یا سه سالى طول مى کشد 

که به شرایط قبل از کرونا بازگردیم.
ش■شــاید ســخت ترین کار براى یک 
هنرمند و نوازنده این باشــد که ساز 
خود را بفروشد. من هم زمانى چنین 
انجام داده ام و مى فهمم  کارى را

ب■ببی
که حا
براى
برخى
که زن
هنرى
■کم
بدون
اینست
از ماش
اینست

و فیک
ش■شا
که از
درآمد
براى
ب■بس
کردن
که هن
اینگو
را دارن

زارت اطالعات و فرهنگ 
 لقبى که شمار اندکى در 

0ل 1400 در ایران و در میان 
ماعى و فرهنگى، شنیدن 
ویسندگى وحید حسن زاده 
ى که شنیده شدن صداى 
 موجب رخ دادن این اتفاِق 

ستان و مقیم ایران بود که 
جلوه و ملک محمدى بودند 

یم.
قى «شاین» در همکارى 

دو سال و نیم، سلسله 
گرفت. به گونه اى که 
کیلگروه هایى مانند 

لو فولکلور افغانستان
ندان اصیل و نوازندگان 

نیز  ى فولکلور افغانستان

رضا صادقى: 

مردم فکر مى کنند 
هنرمندان
در پر قو 

زندگى مى کنند

پوران درخشنده پیرامون آخرین مراحل ساخت فیلم 
سینمایى «هیس پسرها گریه نمى کنند» گفت: هنوز 
پیش تولید فیلم سینمایى جدیدم به طور رسمى کلید 
نخورده اســت، در انتظار هســتم تا وضعیت کرونا 

باالخره به ثبات برسد تا کارها را شروع کنم.
وى در همین راســتا ادامه داد: متاســفانه وضعیت 
بیمارى کرونا بسیار بدتر از قبل شده و به تازگى وارد 

پیک چهارم بیمارى شده ایم، امیدوارم هرچه سریعتر 
بیمارى فروکش کند تا من هم بتوانم هرچه سریعتر 

پروژه را آغاز کنم.
کارگردان فیلم ســینمایى «زیر سقف دودى» درباره 
زمان قطعى کلید خوردن فیلــم تازه خود اضافه کرد: 
بدون شــک این فیلم به زودى کلید خواهد خورد و 
مى خواهم امسال هر طور شــده اثر را جلوى دوربین 

ببرم. «هیس پسرها گریه نمى کنند» را بر هر سختى 
هم که شده خواهم ساخت زیرا بار مسئولیت ساخت 

چنین فیلمى روى دوشم سنگینى مى کند. 
وى در همین رابطه ادامه داد: خوشــبختانه اکثریت 
مشــکالت مالى پروژه حل شــده اســت، این اثر با 
فراز و نشــیب فراوانى به جایگاه کنونى خود رسیده 
اما باور داشــته باشــید در ادامه اگر به قیمت فروش 

اموال شخصى ام هم که باشــد «هیس پسرها گریه 
نمى کنند» را خواهم ساخت. 

این کارگردان سینما با اشاره به احتمال شروع پروژه 
در تابستان سال جارى تصریح کرد: به امید خدا برنامه 
ریزى ها صورت گرفته و فیلم به تابستان مى رسد، با 
این روال اثر به طور حتم به جشنواره فیلم فجر در دوره 

چهلم خود خواهد رسید. 

وى دربــاره انتخاب بازیگران این فیلــم اظهار کرد: 
طى ماه هــاى گذشــته گفت وگوهــاى فراوانى با 
بازیگران مختلف داشته ام، بعد از منتفى شدن حضور 
شهاب حســینى به دلیل مشــغله وى، براى ایفاى 
نقش اصلى فیلم با چند بازیگر مطــرح وارد مذاکره 
شــده ام و به زودى قرارداد یکى از آنها نهایى خواهد

 شد. 

پوران درخشنده:

 با فروش 
اموال شخصى هم شده 
فیلمم را مى سازم

پروژه جدید پیمان معادى 
در قطب شمال

  نرگس کیانى خبرآنالین |
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حسینى: ذوب آهن مدعى نیم فصل دوم مى شود

ساکت در سوداى ساخت تیم دختران قدرتمند

بدون شک یکى از انگیزه هاى جدایى احسان حاج صفى از تراکتور در تعطیالت زمستانى تجربه 
دوباره جام قهرمانى لیگ برتر به همراه سپاهان بود. 

او که در تراکتور امیدهاى خود را از دست رفته مى دید در یک تفاهم دوستانه از جمع قرمزها جدا 
شد و به زادگاه خود بازگشت. در تیم محرم نوید کیا که پیش از حضور دوباره احسان هم نشانى 
از یک مدعى داشت و با بازگشت حاج صفى قوى تر شد و با گام هاى محکم ترى به سوى جام 

قهرمانى حرکت مى کند. 
احسان ابتدا در بازى با تراکتور فرمان پیروزى داد. پاس گل او در دقیقه 19 به سجاد شهباززاده 
زمینه ساز یک پیروزى مهم براى سپاهان شد و سپاهان که براى تجربه دوباره صدرنشینى  نیاز 
به برد در برابر سایپا داشت خیلى زود به گل رسید. دوباره روى پاس گل احسان حاج 

صفى و ضربه سر پورقاز. 
دل احسان حاج صفى براى جام قهرمانى تنگ شده و مى خواهد این قدر پاس هاى طالیى و گل 
خود را تکرار کند تا سپاهان بعد از ســال ها یک بار دیگر جام قهرمانى را تجربه کند. 4 قهرمانى 
متوالى از سوى پرسپولیس بدین معنى است که سپاهان 4 فصل است که قهرمان نشده و احسان 
و دوستانش مى خواهند به این انتظار پایان دهند. احسان حاج صفى در سپاهان جدى تر از همیشه 
است؛ مصرتر از دوران حضور در تراکتور به این خاطر که جنس سپاهان براى قهرمانى جور است. 
سپاهان 2 امتیاز از پرسپولیس پیش افتاده و این بدین معنى است که سرنوشت قهرمانى به دست 
خودش است و مى تواند در رسیدن به جام تعیین کننده باشد. احسان حاج صفى با پاس هایى که 

مى دهد به کمتر از جام قهرمانى راضى نیست. آیا سپاهان به این روند ادامه مى دهد؟

احسان دلتنگ است و بى قرار

پیام نیازمند عملکرد درخشانى در دیدار با سایپا داشت و تیمش را 
به سوى یک پیروزى مهم هدایت کرد.

 دروازه بان ملى پوش تیم ســپاهان در حالى مقابل سایپا دروازه 
اش را بسته نگه داشت که نارنجى پوشان در هر نیمه حداقل یک 
موقعیت بسیار خوب داشتند. موقعیت هایى که اگر تبدیل به گل 
مى شدند، پرسپولیس را در صدر جدول نگه مى داشتند و سه امتیاز 

حساس را از سپاهان مى گرفتند.
موقعیت اول در نیمه اول رقم خورد؛ جایى که سیف اللهى روى 
حرکت فردى اش خطرســاز ظاهر شــد و پس از فریب مدافع 
سپاهان توپ را به سمت دروازه شلیک کرد اما نیازمند با واکنش 
تماشایى توپ را به کرنر فرستاد. او در این صحنه سرعت واکنش 
باالیى داشــت و ضربه اى که از روى خط محوطه جریمه زده 
شده بود را برگشت داد تا یکى از سیوهاى خوب این هفته را 

به نام خود بزند.
در نیمه دوم امــا بازیکن تازه وارد ســایپا امیرحســین 
حســین زاده که پس از مدت ها در ترکیب قرار گرفته 
بود، موقعیت ســازى کرد. او ضربه خود را در آخرین 
دقایق به سمت دروازه نیازمند فرستاد که این بار هم 
دروازه بان طالیى پوشان مانع از گلزنى سایپا شد 

و توپ را به کرنر فرســتاد. در ادامه او با خروجى مناسب توپ را 
مهار کرد.

در دقیقه 1+90  بازى، حسین زاده پس از دریبل بازیکن سپاهان 
ضربه خود را از پشت محوطه به زاویه مخالف زد و در شرایطى که 
همه انتظار گل شدن این توپ را داشتند، نیازمند واکنش استثنایى 
را نشان داد. او در این صحنه شیرجه اى فوق العاده داشت و مانع 

از گلزنى حسین زاده شد.
سیو دوم پیام نیازمند روى شوت حســین زاده؛ ضربه اى که به 
زاویه مخالف زده شد و بسیارى تصور مى کردند که نیازمند موفق 

به مهار توپ نخواهد شد.
نیازمند در حالى دروازه اش را بسته نگه داشت که او در نیم فصل 
دوم چهار کلین شیت را ثبت کرده و فقط یک گل خورده است. 
این در حالى است که نیازمند در نیم فصل اول تنها 5 کلین شیت 
داشت اما حاال با این روند احتماال به زودى رکورد نیم فصل اول 

خود را پشت سر خواهد گذاشت.
او که به تیم ملى نیز دعوت شد، در حالى به دوران اوج خود نزدیک 
شده که سپاهانى ها مدعى جدى قهرمانى محسوب مى شوند و 
بدون تردید با نمایش هاى درخشان نیازمند فرصت قهرمانى را 

خواهند داشت.

این پیام بود یا مانوئل نویر؟

هباززاده
هانشد و سپاهانکه براىتجربه دوباره صدرنشینى  نیاز  پ ى بر
به برد در برابر سایپا داشت خیلى زود به گل رسید. دوباره روى پاس گل احسان حاج 

ین خاطرکه جنس سپاهان براى قه ب ور
از پرسپولیس پیش افتاده و این بدین معنى است که سرنوشتق 2سپاهان2 امتیاز
خودش است و مى تواند در رسیدن به جام تعیین کننده باشد. احسان حاج صفى
مى دهد به کمتر از جام قهرمانى راضى نیست. آیا سپاهان به این روند ادامه مىد

پیام نیازمند عملکرد درخشانى در دیدار با سایپا داشت و تیمش را 
به سوى یک پیروزى مهم هدایت کرد.

 دروازه بان ملى پوش تیم ســپاهان در حالى مقابل سایپا دروازه 
اش را بسته نگه داشت که نارنجى پوشان در هر نیمه حداقل یک 
موقعیت بسیار خوب داشتند. موقعیت هایى که اگر تبدیل به گل 
مى شدند، پرسپولیس را در صدر جدول نگه مى داشتند و سه امتیاز 

حساس را از سپاهان مى گرفتند.
موقعیت اول در نیمه اول رقم خورد؛ جایى که سیف اللهى روى

حرکت فردى اش خطرســاز ظاهر شــد و پس از فریب مدافع 
سپاهان توپ را به سمت دروازه شلیک کرد اما نیازمند با واکنش 
تماشایى توپ را به کرنر فرستاد. او در این صحنه سرعت واکنش 
باالیى داشــت و ضربه اى که از روى خط محوطه جریمه زده 
شده بود را برگشت داد تا یکى از سیوهاى خوب این هفته را 

به نام خود بزند.
نیمه دوم امــا بازیکن تازه وارد ســایپا امیرحســین در

حســین زاده که پس از مدت ها در ترکیب قرار گرفته 
بود، موقعیت ســازى کرد. او ضربه خود را در آخرین 
دقایق به سمت دروازه نیازمند فرستاد که این بار هم 
ن بان طالیى پوشان مانع از گلزنى سایپا شد  دروازه بان طالیى پو

و توپ را به کرنر فرســتاد. در ادامه او با خروجى مناسب توپ را 
مهار کرد.

1در دقیقه 1+90  بازى، حسین زاده پس از دریبل بازیکن سپاهان 
ضربه خود را از پشت محوطه به زاویه مخالف زد و در شرایطى که 
همه انتظار گل شدن این توپ را داشتند، نیازمند واکنش استثنایى

را نشان داد. او در این صحنه شیرجه اى فوق العاده داشت و مانع 
از گلزنى حسین زاده شد.

سیو دوم پیام نیازمند روى شوت حســین زاده؛ ضربه اى که به 
زاویه مخالف زده شد و بسیارى تصور مى کردند که نیازمند موفق 

به مهار توپ نخواهد شد.
نیازمند در حالى دروازه اش را بسته نگه داشت که او در نیم فصل

دوم چهار کلین شیت را ثبت کرده و فقط یک گل خورده است. 
5این در حالى است که نیازمند در نیم فصل اول تنها 5 کلین شیت 
داشت اما حاال با این روند احتماال به زودى رکورد نیم فصل اول 

خود را پشت سر خواهد گذاشت.
او که به تیم ملى نیز دعوت شد، در حالى به دوران اوج خود نزدیک 
شده که سپاهانى ها مدعى جدى قهرمانى محسوب مى شوند و 
بدون تردید با نمایش هاى درخشان نیازمند فرصت قهرمانى را 

خواهند داشت.

این پیام بود یا مانوئل نویر؟
سرمربى سپاهان به توضیح بجى که روى سینه اش در دیدار 

مقابل سایپا به نمایش گذاشته بود پرداخت.
سرمربى سپاهان موفق شد در دیدار مقابل شاگردان ابراهیم 
صادقى با تک گلى که عزت پورقاز به ثمر رساند به برترى دست 

یابد و صدرنشینى خود در فصل جارى را تداوم بخشد.
یکى از نــکات جالب توجه این بازى، بجى بود که ســرمربى 
سپاهان روى ســینه خود قرار داده بود و توجهات را به سمت 
خود جلب کرده بود. محرم نویدکیا، سرمربى جوان و بااخالق 
سپاهان در حاشیه نشست خبرى خود در توضیح این اقدام آن را 
مربوط به پویشى دانست که در رابطه با خشونت علیه کودکان 

در روزهاى کرونا شکل گرفته است.
نویدکیا در این رابطه گفت: براى حمایت و پیشگیرى از خشونت 
علیه بچه ها و به خاطر اینکه در شرایط کرونا بچه ها در خانه 
هستند و پدر و مادرها شاید از فشار کار و مسائل دیگر عصبى 
باشند و تنشــى شــکل گیرد، یک وقتى یک خشونتى علیه 
کودکان شکل مى گیرد و ما در این پوشش شرکت کردیم تا از 

این کودکان حمایت کنیم.

محرم در یک کمپین جالب

احتماال در مقایســه ویژگى هاى شخصیتى دو 
مربى تاثیرگذار تیم فوتبال ســپاهان کمتر به 
نقطه مشــترکى برخواهیم خورد و شاید همین 
مسئله یکى از دالیل اصلى موفقیت آنها در لیگ 

بیستم باشد.
مرزبان اگرچه به عنوان نفــر اول در تیم هاى 
مختلفى فعالیت کرده ولى بــه عنوان مربى در 
کنار افرادى مثل کرانچار و افشــین قطبى به 
موفقیت هــاى بزرگى در فوتبال ایران دســت 

پیدا کرده است.
در ابتــداى لیگ نوزدهم از مجتبى حســینى و 
علیرضا مرزبان به عنوان دو گزینه اصلى باشگاه 
ســپاهان براى حضور در کنار محــرم نویدکیا 
نامبرده مى شــد و درنهایت این مرزبان بود که 
درســت صبح روز اولین دیدار طالیى پوشان 
برابر گل گهر به سیرجان رسید و اتفاقا از همان 
روز اول لب خط آمد و نشان داد که عضو مهمى 

از کادر فنى سپاهان در لیگ بیستم خواهد بود.
این مربى حاال و در پایان هفته بیستم توانسته 
زوج بســیار خوبى را با محرم نویدکیا کاپیتان 
سابق طالیى پوشان و شاگرد سابقش تشکیل 
دهد. این دو با درك بســیار خوب جایگاهى که 
دارند، بخش مهمى از موفقیت سپاهان در لیگ 
بیستم را تشکیل مى دهند؛ زوجى که رفتار آنها 
لب خط تفاوت هاى بسیارى با هم دارد. هر چقدر 
محرم آرام است و ســعى مى کند این آرامش را 
در لحظات مختلف حفــظ کند، علیرضا مرزبان 
نقطه مقابل او به شمار مى رود و اکت هاى او در 

کنار خط که گاهى در حال توصیه نکات فنى به 
بازیکنان خودى است و گاهى هم با رفتارش به 
عملکرد داوران اعتراض مى کند، ســوژه هاى 

بسیار خوبى براى عکاسان به شمار مى رود.
مرزبان در دیدار با سایپا نیز لحظاتى پرهیجان و 
پراسترس را در کنار خط تجربه کرد و اگرچه معتقد 
است طالیى پوشــان با پیروزى برابر سایپا گام 
مهمى را در مسیرى که پیش رو دارند، برداشته 
اند، در پایان بازى و در صحبت هاى کوتاهى که با 
خبرنگاران داشت، با احتیاط از قهرمانى حرف زد 
و گفت:«  هنوز راه خیلى زیادى داریم. ما خودمان 
مى دانیم که یک قدم فــوق العاده خوب رو جلو 
داشتیم.. االن ولى راه زیادى داریم. یازده بازى 
دیگر مانده و تیم هاى دیگر مى توانند به راحتى به 
کورس قهرمانى بازگردند. هم پرسپولیس و هم 
استقالل. راه ســختى در پیش داریم و هیچ چیز 

مشخص نیست.
شاید در هفته ابتدایى که روند رو به رشد سپاهان 
آغاز شده بود، خیلى ها تصور مى کردند که نقش 
مرزبان پررنگ تر از نقش محرم نویدکیا باشــد 
ولى حاال که شناخت بیشــترى از طالیى هاى 
اصفهان به دست آمده، احتماال آنهایى که فوتبال 
را کمى حرفه اى تر دنبال مــى کنند، به خوبى 
درك کرده اند که این دو چهره در کنار یکدیگر 
توانسته اند زوج خوبى را در سپاهان تشکیل دهند 
و با درك خوب از جایگاه و شخصیتى که دارند، 
با تقسیم وظایف توانسته اند در جهت موفقیت 

نماینده اصفهان گام بردارند.

یک زوج فوق العاده در مسیر قهرمانى

محمد محبى در دیدار با سایپا اگرچه نتوانست تعداد گل هایش را از عدد 2 
فراتر ببرد، ولى مثل همیشه جنگنده و با تمام وجود براى تیمش بازى کرد.
 یکى از حســاس ترین رقابت هاى هفته نوزدهم فوتبــال ایران در 

ورزشگاه دستگردى اکباتان برگزار شد و شاگردان محرم نویدکیا با 
نتیجه یک بر صفر در یک بازى سخت و پرچالش موفق شدند 
سه امتیاز مسابقه را به حساب خودشــان واریز کنند و حاال با 
کسب 40 امتیاز از 19 مســابقه صدرنشین مسابقات لیگ برتر 

لقب گرفته اند.
یکى از خوب هاى سپاهان در این مسابقه محمد محبى بود که 
با شوتى در دقیقه 1 مسابقه به شــدت دروازه شاگردان ابراهیم 

صادقى را تهدید کرد و در ادامه همیــن حمالت بود که گل اول 
بازى روى ارسال کرنر احســان حاج صفى و ضربه سر عزت پورقاز 

شکل گرفت.
محبى که تا دقیقه 83 به عنوان وینگر چپ تیم در زمین حضور داشت، در 

سایر دقایق بازى هم جنگنده پرتالش ظاهر شد و  در یک صحنه که 
سپاهانى ها فاصله اى با ثبت گل دوم بازى نداشتند، برخورد شدیدى 

با مدافع سایپا روى خط دروازه نارنجى پوشان داشت و به دلیل 
اینکه برخورد شدیدى میان او و مدافع تیم حریف شکل گرفت، 

با کارت زرد داور جریمه شد.
این البته براى اولین مرتبه نبود که محبى اینطور براى زدن 
توپ با بازیکن حریف دچار برخورد مى شــود و در طول 
بازى نیز با استفاده از فیزیک مناسبى که دارد، چند دوئل را 
به سود خودش خاتمه داد. او پیش تر نیز در دیدار برابر گل 
گهر در اثر برخوردى که با یکى از بازیکنان حریف داشت، 

دچار شکستگى از ناحیه سر شده بود و با بانداژ به کار خود 
ادامه داد، تا نشان دهد واهمه اى از شکستگى سر ندارد.

محبى همچنان با دل و جرأت
حسینى: ذ

عدد 2 نتوانست تعداد گل هایش را از 2یپا اگرچه
 جنگنده و با تمام وجود براى تیمش بازى کرد.
بت هاى هفته نوزدهم فوتبــال ایران در 

برگزار شد و شاگردان محرم نویدکیا با 
ازى سخت و پرچالش موفق شدند 
ب خودشــان واریز کنند و حاال با 
ـابقه صدرنشین مسابقات لیگ برتر 

 در این مسابقه محمد محبى بود که 
به شــدت دروازه شاگردان ابراهیم 

دامه همیــن حمالت بود که گل اول 
ســان حاج صفى و ضربه سر عزت پورقاز

وان وینگر چپ تیم در زمین حضور داشت، در 
ده پرتالش ظاهر شد و  در یک صحنه که 

ت گل دوم بازى نداشتند، برخورد شدیدى 
وازه نارنجى پوشان داشت و به دلیل 

 و و مدافع تیم حریف شکل گرفت، 
.

بودکه محبىاینطور براىزدن
 برخورد مى شــود و در طول 
مناسبى که دارد، چند دوئل را 
 پیش تر نیز در دیدار برابر گل

کى از بازیکنان حریف داشت، 
خود کار ر شده بود و با بانداژ به

ه اى از شکستگى سر ندارد.

چنان با دل وجرأت

با نظر مثبت اعضاى هیات مدیره تیم فوتبال سپاهان اصفهان و مدیرعامل این باشگاه قرار 
است تغییرات اساسى در ساختار تیم فوتبال بانوان سپاهان اصفهان صورت پذیرد.

در فصلى که از لیگ برتر فوتبال زنان گذشت، دختران طالیى پوش اصفهانى که امسال در 
تالش براى رسیدن به جام قهرمانى بودند در نهایت با حضور در جایگاه سوم جدول فصل را 
به پایان بردند و با شکستى تحقیرآمیز در مرحله پایانى مقابل شهردارى سیرجان، از کورس 
رقابت قهرمانى جاى ماندند؛ اتفاقى که باعث شد تا ســپاهان همچنان در حسرت اولین 

قهرمانى خود در لیگ برتر فوتبال زنان بماند.
اما حاال از اصفهان خبر مى رسد محمدرضا ساکت مدیرعامل و اعضاى هیات مدیره باشگاه 
سپاهان به اجماع نظر درباره تقویت تیم فوتبال زنان رسیده اند و مى خواهند همچون تیم 
فوتبال آقایان که حاال صدرنشین لیگ برتر شده، تیمى قدرتمند از خطه اصفهان در فصل 
آینده لیگ برتر فوتبال زنان شرکت کند و مدعى نخست قهرمانى باشد و به حسرت چندین 

براى قهرمانى در فوتبال زنان پایان بدهد.و چند ساله طالیى پوشان 
رویایى خود ابتدا به سراغ انتخاب سرمربى آن ها براى ساخت تیم 

در شــرایطى که فصل گذشته مهناز جدیــد رفته انــد؛ 

امیرشقاقى سرمربى تیم فوتبال زنان سپاهان بود، حاال خبر از مذاکرات سپاهانى ها با مریم 
ایراندوست، نیلوفر اردالن و سمیه شهبازى به گوش مى رسد و احتماال کرسى سرمربیگرى 

سپاهان به یکى از این سه مربى نامدار فوتبال زنان ایران خواهد رسید.
در زمینه جذب بازیکن هم به جز حفظ بازیکنان موفق فصل گذشته، سپاهانى ها با دست پر 
مى خواهند وارد کارزار نقل و انتقاالت شوند و ستارگان فصل گذشته لیگ برتر فوتبال زنان 
را به خدمت بگیرند؛ هر چند مسابقات لیگ برتر فوتبال زنان در خوش بینانه ترین شرایط از 
شهریورماه آغاز خواهد شد اما در فاصله حدوداً پنج ماهه مدیران سپاهان در تدارك تشکیل 

تیم پرستاره خود براى حضور در لیگ فوتبال زنان هستند.
باید دید در گام اول از میان گزینه هاى مطرح شــده کدامیک ســکان هدایت ســپاهان 
را خواهد پذیرفــت و در ادامــه بمب هاى نقل و انتقاالتى طالیى پوشــان کــى در بازار 
نقل و انتقاالت پیش فصل منفجر خواهد شــد؛ آن طور که از حوالى باشــگاه ســپاهان 
خبر رســیده گویا مدیران این باشــگاه به گزینه هاى ســرمربیگرى اعــالم کرده اند در 
زمینه جــذب بازیکن مشــکلى به لحــاظ مالى وجــود نــدارد و این مســئله مى تواند 

باعث جذب ستارگان ملى پوش توسط باشگاه اصفهانى شود.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: قول مى دهم یکى از تیم هاى مدعى 
نیم فصل دوم باشیم.

سیدعبدا... حسینى در گفت وگویى در مورد پیروزى تیم ذوب آهن مقابل صنعت 
نفت آبادان در اولین بازى سال 1400 اظهار داشت: از سوم عید تمریناتمان را 
به صورت خیلى جدى شروع کردیم. بعد هم به اردو رفتیم و صبح و بعدازظهر 
تمرین کردیم. یک بازى دوستانه و سخت را با سپاهان انجام دادیم که نتیجه 
خوبى گرفتیم. پیش بینى مى کردیم که نتیجه خوبى هم مقابل صنعت نفت 

بگیریم اما به هرحال بازى با یک گل تمام شد.
وى افزود: مى توانستیم گل هاى بیشــترى هم بزنیم اما موقعیت هاى زیادى 
خراب کردیم. به دنبال یک بازى هجومى بودیم. کادرفنى روى این نکته خیلى 
تاکید داشت که بازى را خوب شــروع کنیم و با بدنسازى خوبى از ابتداى سال 
کردیم، بازى را تا دقیقه 90 خوب کنترل کنیم. فکر مى کنم به خوبى اهداف 
کادرفنى را اجرا کردیم و توانســتیم به 3 امتیاز برســیم تا عیدى خوبى به 

هواداران داده باشیم.
حســینى در مورد اینکه با برد 6 بر 2 مقابل ســپاهان االن انتظارات از 
ذوب آهن باال رفته و با این حساب فکر مى کند این تیم چه جایگاهى را در 
پایان فصل به دست مى آورد، گفت: دربى اصفهان همیشه داغ است. هر 
چند سپاهان 4 بازیکن ملى پوش خودش را نداشت اما آن ها در واقع دو 
تیم دارند. هم بازیکنان با کیفیتى در ترکیب اصلى دارند و هم نیمکتشان 
قوى است. بازى با سپاهان همیشه سخت است. خداراشکر با اینکه در 
بدنسازى بودیم و بدن ها تحت فشار بود، نتیجه خیلى خوبى گرفتیم. 
با برنامه ریزى و حساب شده بازى کردیم. موقعیت هایمان تبدیل به 

گل شد و توانستیم این نتیجه خوب را رقم بزنیم.
وى  تصریح کرد: االن نمى توان قولى داد اما تالش مى کنیم 
که حتما به نیمه باالى جدول برسیم. قطعا در ادامه لیگ 
خیلى محکم تر و قوى تر جلو مى رویم. قول مى دهم یکى 

از تیم هاى مدعى نیم فصل دوم باشیم.
مدافع ذوب آهن در مورد مقایسه تیم فعلى با تیم نیم فصل اول، 
عنوان کرد: در نیم فصل اول در خیلى از بازى ها مســتحق برد 
بودیم اما متاسفانه یا با اشتباه داورى یا با اتفاقاتى که بدشانسى هم 
جزو آن ها بود نتوانستیم نتیجه اى که خودمان انتظارش را داشتیم 

بگیریم در صورتیکــه بازى هاى خوبى را به نمایش گذاشــتیم. 
امیدوارم بردهاى ما در ســال جدید ادامه داشته باشد تا بتوانیم دل 

هوادارانمان را شاد کنیم.
حســینى در مورد گل هاى از راه دور فرشاد محمدى مهر که باعث 

شده او را با روبروتو کارلوس مقایسه کنند، اظهار داشت:  
فرشاد یکى از بازیکنان توانمند و مهره هاى اصلى 

تیم ما اســت. به غیر ضربات ایستگاهى که 
مى زنــد، فوتبال خیلى خوبــى را هم به 

نمایش مى گذارد و هرچه کادرفنى از 
او مى خواهد را به نحو احسن انجام 
مى دهد. این هــم توانمندى یک 
فوتبالیســت اســت. فرشاد طور 
خاصى به تــوپ ضربه مى زند 
که گرفتنش براى دروازه بان ها 
کار ساده اى نیســت. بله، در 
ایــن چند وقت بــه او لقب 
روبرتو کارلــوس داده اند. 
ما خودمان به او آرپى جى 

زن مى گوییم!

ى نیم فصل دوم مى شود
اى مدعى

بل صنعت 
ریناتمانرا
بعدازظهر و

مکه نتیجه 
صنعت نفت 

هاى زیادى 
 نکته خیلى 
تداى سال

وبىاهداف 
ى خوبىبه 

نتظاراتاز
در گاهىرا

غ است. هر 
 در واقع دو 
نیمکتشان 
با اینکه در  ر
بى گرفتیم. 
نتبدیل به 

ش مى کنیم 
 ادامه لیگ 
ى دهم یکى

از تیمهاى مدعى نیم فصل دوم باشیم.
مدافع ذوب آهن در مورد مقایسه تیم فعلى با تیم نیم فصل اول، 
مســتحق برد  عنوان کرد: در نیم فصل اول در خیلى از بازى ها
بودیم اما متاسفانه یا با اشتباه داورى یا با اتفاقاتى که بدشانسى هم 
جزوآن ها بود نتوانستیم نتیجه اى که خودمان انتظارش را داشتیم 

بگیریم در صورتیکــه بازى هاى خوبى را به نمایش گذاشــتیم. 
امیدوارم بردهاى ما در ســال جدید ادامه داشته باشد تا بتوانیم دل

هوادارانمان را شاد کنیم.
گلهاى از راه دور فرشاد محمدى مهر که باعث  حســینى در مورد

شده او را با روبروتو کارلوس مقایسه کنند، اظهار داشت:  
فرشاد یکى از بازیکنان توانمند و مهره هاى اصلى

تیم ما اســت. به غیر ضربات ایستگاهى که 
مى زنــد، فوتبالخیلى خوبــى را هم به 

نمایش مى گذارد و هرچه کادرفنى از
مى خواهد را به نحو احسن انجام او
توانمندى یک  مى دهد. این هــم
فوتبالیســت اســت. فرشاد طور 
خاصى به تــوپ ضربه مى زند 
که گرفتنش براى دروازه بان ها 
کار ساده اى نیســت. بله، در 
ایــن چند وقت بــه او لقب 
روبرتو کارلــوس داده اند. 
ما خودمان به او آرپى جى 

زنمى گوییم!

مدافع سپاهان معتقد است با تمرکز و عملکرد بهتر مى توانند 
به قهرمانى برسند.

 محمــد نژادمهــدى در مــورد  برترى ســپاهان مقابل 
ســایپا گفت: بازى ســختى بود. پس از 20 روز تعطیلى، 
تیم ما عملکرد همیشــگى خود را نداشــت و متاسفانه از 
موقعیت هایى که داشتیم، استفاده نکردیم ولى خدا را شکر 
سه امتیاز خوب را به دست آوردیم. امیدوارم این روندها با 
گلزنى و کلین شــیت کردن ادامه پیدا کند و نتایج بهترى 
بگیریم. او درباره عملکرد خوب خط دفاعى سپاهان ابراز 
کرد: در ابتداى فصل خط دفاعى ما کمى مشــکل داشت، 
اما خدا را شکر به مرور زمان بهتر شد و تمام تیم خوب کار 
مى کنند. حتى گلر ما نیازمند هم این روزها مى درخشد ولى 
مسابقات سختى مانده و راه زیادى تا قهرمانى داریم. هدف 
ما قهرمانى است، باید تالش بیشترى انجام دهیم و تمرکز 

کنیم تا به خواسته مان برسیم.
مدافع سپاهان در خصوص رقابتى که با پرسپولیس دارند، 
عنوان کرد: خط و نشان کشیدن نیست و مسئله خاصى بین 
دو تیم وجود ندارد. هر دو تیم راه خودشان را مى روند و هر 
تیمى بتواند بهتر کار کند و تمرکز و تالش بیشترى انجام 

دهد، نتایج بهترى خواهد داشت.
او اضافه کرد: تیم ما  نمایش خوبى نداشت و مى توانست از 
موقعیت ها بهتر استفاده کند، اما گرفتن سه امتیاز ارزشمند 
اســت. مدافع ســپاهان درباره تکل نجات بخشى که در 
لحظات پایانى زد، عنوان کرد: حدود 12 ســال است بازى 
مى کنم و یک چیزهایى از تکل زدن مى دانم. همه اطرافیان 
و مربیانم از تکل هاى من مى ترســند ولى آنقدر به خودم 
اطمینان دارم که بتوانم در این شــرایط تکل بزنم و خوب 

کار کنم.

یک چیزهایى
 از تکل زدن مى دانم
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ابالغ اجرائیه
شماره پرونده: 139804002003005351/1 شــماره بایگانى پرونده: 9807561/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139903802003000285 تاریــخ صــدور: 1399/12/23 آگهى ابالغ 
اجرائیه کالسه: 9807561 بدینوسیله به خانم ســلبى کالنترى نام پدر: کرمعلى تاریخ تولد: 
1315/07/03 شــماره ملى: 1090557779 شماره شناســنامه: 4066 به نشانى: اصفهان- 
دهق- خ شریعتى- ابتداى خ شهید صدوقى- پالك 4، ورثه مرحوم ابراهیم کالنترى دهقى 
نام پدر: مرتضى تاریخ تولد: 1358/01/04 شماره ملى: 1092045074 شماره شناسنامه: 31، 
بدهکار پرونده کالسه 9807561 که برابر گزارش مورخ 1399/01/24 مامور، ابالغ واقعى به 
شما میسر نگردیده است ابالغ مى گردد که برابر سند ازدواج 6623- 1394/05/19 بین شما 
و فلورا محمدى دریاکنارى بابت مهریه به میزان "1- تعداد یکصد و ده عدد ســکه تمام بهار 
آزادى طال عین سکه رایج در نظام جمهورى اسالمى ایران 2- مقدار سى مثقال طالى ساخته 
شده هیجده عیار" بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت دین بستانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد 
لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى فقط یک مرتبه در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و چنانچه ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائى علیه شــما جریان خواهد یافت. ضمنا مخاطب موظف است جهت ثبت نام و 
دریافت حساب کاربرى اقدام نماید. م الف: 1119403 زهرا یعقوبى- رییس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان/1/106
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 140085602008000071 تاریخ ارســال نامه: 1400/01/15 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان شــماره 7311 فرعى از 118- اصلى که در دفتر 
535 صفحه 370 بنام اشرف کدیور شهرضا ثبت و ســند صادر گردیده و بموجب سند شماره 
197269- 91/9/14 دفتر سه شــهرضا در رهن بانک مسکن شعبه مرکزى شهرضا میباشد 
اینک ناهید عسگرپور وکالت مع الواســطه از طرف نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 139921702008022186- 99/12/27 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که 
امضاء شهود آن ذیل شماره: 96101- 99/12/26 به گواهى دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 

اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1119250 سید اسداله 

موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/1/107
مزایده

متن آگهى مزایده آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه 9900099  اول -تمامت یک دانگ 
مشاع از ششدانگ (باستثناى بهاى ثمنیه اعیانى) پالك 3474 فرعى از 1 اصلى گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان متعلق به آقاى حسینعلى یزدانى اردستانى که طبق گواهى حصر وراثت شماره 
9909976849200706 مورخ 99/11/1 شوراى حل اختالف اردستان مالک یک دانگ مشاع 
باستثناى بهاى ثمنیه اعیانى مى باشد و ســند مالکیت آن در صفحه 255 دفتر 147 با شماره 
ثبت 7238 و شماره چاپى 374723 به نام یداله یزدانى اردستانى مالک سه دانگ مشاع ثبت و 
صادر شده است به آدرس: اردستان - خیابان قیام - نزدیک مسجد قائمیه - پالك 186 با حدود 
شماال: دیواریست بدیوار پالك 3472 بطول 50 . 14 متر شرقا: درب و دیواریست بطول 12 . 10  
متر به پیاده رو خیابان جنوبا: در دو قسمت اول دیواریست مشترك بطول 50 . 4 متر به پالك 
6515 فرعى دوم خط فرضى بطول 45 . 6 متر به پالك 6515 فرعى غربا: دیواریست بطول   
10 . 9متر به شارع حقوق ارتفاقى: ندارد و طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت یک 
ساختمان مســکونى در دو طبقه همکف و طبقه اول و داراى عرصه اى به مساحت 120.05 
مترمربع و اعیان 215 متر مربع که مشخصات آن عبارتست از: دیوارها أجرى باربر و داراى ستون 
فلزى در وسط، سقف طاق ضربى، بدنه ها گچ به همراه رنگ، کف سیمانى و موزاییک، کف و 
بدنه سرویس بهداشتى و حمام و آشپزخانه داراى کابینت فلزى، سیستم سرمایش و گرمایش 
کولر و بخارى، نماى ساختمان آجرى و داراى انشــعابات آب، برق و گاز مى باشد. بابت سهم 
االرث آقاى حسینعلى یزدانى اردستانى و در قبال بدهى خانم گیتى فروزانفر بازداشت و به مبلغ 
416485417 ریال ارزیابى گردیده است. دوم- تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ (باستثناى 
بهاى ثمنیه اعیانى) پالك 8731 فرعى از 1 اصلى گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان متعلق به 
آقاى حسینعلى یزدانى اردستانى که طبق گواهى حصر وراثت شماره 9909976849200706 
مورخ 99/11/1 شوراى حل اختالف اردستان مالک دو دانگ مشاع باستثناى بهاى ثمنیه اعیانى 
مى باشد و ســند مالکیت آن در صفحه 302 دفتر 220 امالك با شماره ثبت 11252 و شماره 
چاپى 018098 به نام یداله یزدانى اردستانى مالک شش دانگ پالك فوق ثبت و صادر شده 
است. به آدرس اردستان - خیابان قیام - نزدیک مسجد قائمیه - پالك 182 با حدود شماال: 
دیواریست اشتراکى با خانه 3474 بطول 50 . 4 متر شرقا: درب و دیواریست به پیاده رو خیابان 

بطول 70 . 6 متر جنوبا: دیواریست اشــتراکى با خانه 6515 بطول 50 . 4 متر غربا: دیواریست 
اشــتراکى با خانه 6515 بطول 65 . 6 متر حقوق ارتفاقى: ندارد و طبق نظر کارشناس رسمى 
پالك فوق بصورت یک باب دکان که مطابق سند مالکیت داراى عرصه اى به مساحت 70 . 29 
مترمربع که مشخصات آن عبارتست از: دیوارها آجرى باربر، سقف طاق ضربى، بدنه قسمتى 
سنگ و مابقى گچ و نقاشى، کف موزاییک، درب ورودى از نوع پروفیل آهن و شیشه داراى حفاظ 
آهنى، داراى انشعاب برق اختصاصى و آب مشترك مى باشد بابت سهم االرث آقاى حسینعلى 
یزدانى اردستانى و در قبال بدهى خانم گیتى فروزانفر بازداشت و به مبلغ 320833333 ریال 
ارزیابى گردیده است. مزایده از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1400/1/30 در محل خریدار 
اداره ثبت اسناد و امالك اردستان انجام مى گردد. مزایده از مبلغ پایه جهت هر پالك به شرح 
فوق شروع و به هرکس باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده متن آگهى مزایده در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1400/1/18 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است 
. برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این 
صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م الف: 1118458 ذبیح 

اله فدائى اردستانى – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/1/108
اصالحیه آگهى مزایده 

شماره نامه : 140004902133000070 - شــماره پرونده: 139704002133000600/1 
شــماره بایگانى پرونــده:  9700765 اصالحیه آگهــى مزایده:  پیرو آگهى مزایده شــماره 
139903802133000014 که در تاریخ 1399/12/23 در آن روزنامه چاپ شده ، با توجه به 
اینکه در سطر دوازدهم پالك 572/12 اشتباهاً تایپ شده و بجاى آن 527/12 صحیح مى باشد.  

1110673/م الف- مدیر واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد- مهدى صادقى وصفى/1/109
مزایده اتومبیل

شــماره آگهى: 140003902003000006تاریــخ آگهى: 1400/01/17 شــماره پرونده: 

139904002003000693 آگهى مزایده پرونده به شماره بایگانى 9900965- ششدانگ 
خودرو پژو روآ مدل 1387 رنگ نقره اى- نقره اى متالیک به شماره انتظامى 13 ایران 274 م 
79 شماره موتور 11687018813 به شماره شاسى NAAB 31 AA 88 H 060245 متعلق به 
آقاى ناصر مدیدیان نام پدر: محمدعلى تاریخ تولد: 1316/11/20 شماره ملى: 1286226686 
شماره شناسنامه: 1410 که در پارکینگ امین مى باشد که بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج 
شــماره 2051 مورخ 1394/07/10 تنظیمى دفترخانه ازدواج شماره 126 اصفهان در قبال 
طلب خانم گوهر دودى ریزى و حقوق دولتى متعلقه در پرونده به شماره بایگانى 9900965 
بازداشت گردیده است و طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى در بازدید از خودرو، گلگیر جلو 
چپ تصادفى، گلگیر عقب چپ تصادفى، درب جلو چپ تصادف جزئى، گلگیر عقب راســت 
تصادفى، درب عقب راست تصادفى، درب جلو راست تصادفى، چراغ راهنما راست شکسته، 
رنگ پریدگى جزئى روى خودرو، دوگانه سوز، بدنه اطراف خودرو تصادفى است و خوردگى 
دارد داراى آج الستیک جلو 75 درصد و الستیک عقب 50 درصد، اسناد خودرو مالحظه نشد 
و با توجه به نوع، مدل و وضعیت شرح شده خودرو به قیمت پایه 380/000/000 ریال (سیصد 
و هشتاد میلیون ریال) ارزش دارد. مزایده از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1400/02/06 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر برگزار مى 
شود. مزایده از مبلغ پایه 380/000/000 ریال معادل سى و هشت میلیون تومان شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به خودرو در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شهردارى هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1400/01/18 درج و منتشر 
مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلســه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب 
تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالك اصفهان و شناسه واریز (دریافت از حسابدارى 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضاى کتبى و 
ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. م الف: 1119718 زهرا یعقوبى- رئیس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/1/110

آگهى تغییرات
شــرکت آبســا صنعت جى با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 45801 و شناسه 
ملــى 10260637446 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :

- مینو آقا ابراهیمى ســامانى فرزند ســعید 
ش ش 4646 به کدملــى 4620892564 
با پرداخت مبلــغ 500000 ریال به صندوق 
شرکت در زمره شرکا قرار گرفت و در نتیجه 
سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 
مبلغ 1500000ریال افزایش یافت و ماده 
4 اساسنامه بدین شرح اصالح شد : سرمایه 
شرکت 1500000ریال نقدى است که تماماً 
پرداخت و در اختیار مدیران شــرکت قرار 
گرفت. - نوع شرکت از "با مسئولیت محدود" 
به "سهامى خاص" تبدیل و اساسنامه جدید 
شرکت سهامى خاص مشتمل بر64 ماده و 
11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلى 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1115950)

آگهى تغییرات
شــرکت پارس کانــى زاگرس ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 737 و شناسه ملى 
10260132509 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى به طور فــوق العاده 
مــورخ 1399/11/21 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: - ســید محمدرضا میرباقرى 
رامشــه به شــماره ملى 0081559704، 
فرشــته رضائیان رامشه به شــماره ملى 
0051908093 و محمدرضــا امینــى به 
شماره ملى 1290881286 بعنوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - حســین فریدون به شماره ملى 
0010458220 و مســعود على یارى به 
شــماره ملى 6319636300 به ترتیب به 
سمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیر االنتشــار نصف جهان به منظور درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا 

(1119541)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى میالد فلز اصفهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 58743 
و شناســه ملــى 14006883365 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
طبق اختیارات حاصلــه از مجمع عمومى 
فوق العــاده1399/12/15در خصوص 
افزایش ســرمایه به هیات مدیره سرمایه 
شــرکت از محل واریز نقدى و باال بردن 
مبلغ اسمى از مبلغ 10میلیون ریال به مبلغ 
10 میلیارد ریال افزایــش یافت و ماده 5 
اساسنامه به شرح زیر اصالح شد. سرمایه 
شرکت مبلغ 10میلیارد ریال نقدى است که 
به 100 سهم 100میلیون ریالى بانام عادى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است.

مبلغ واریزى طى گواهى شماره 4407/2 
مورخ 1399/12/16 نــزد بانک صادرات 
شعبه توحید پرداخت گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1119544)

آگهى تغییرات
شــرکت پارس کانى زاگرس ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 737 و شناسه ملى 
10260132509 به استناد صورتجلسه 
هیــأت مدیــره مــورخ 1399/11/21 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: - ســید 
محمدرضا میرباقرى رامشــه به شــماره 
ملى 0081559704 بسمت رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل، فرشته رضائیان رامشه 
به شــماره ملى 0051908093 بسمت 
نایب رئیس هیأت مدیره و محمدرضا امینى 
به شــماره ملى 1290881286 بسمت 
عضو اصلــى هیأت مدیره بــراى مدت دو 
سال انتخاب شــدند. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیــأت مدیره خواهد بود. 
- کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى 
و تعهدات شــرکت و ســایر اوراق ادارى 
و عادى با امضاى رئیس هیــأت مدیره و 
مدیرعامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (1119545)

آگهى تغییرات
شــرکت ثمین پایــا فروز شــرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 67245 
و شناســه ملــى 14009880470 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/12/23 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : ســیدامین مهدوى بــه کدملى 
1292581816 به ســمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره و ابوالفضل شــبان 
دستجردى به کدملى 1130084841 
به ســمت رئیس هیئت مدیره به عنوان 
اعضاء اصلى هیات مدیــره براى مدت 
نامحدود انتخاب شــدند. کلیه اوراق و 
اســناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل 
چک ، ســفته بروات ، قراردادها و عقود 
اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1119548)

تاسیس
شــرکت با مســئولیت محدود بوم و بام زیبا نگر درتاریخ 1399/12/23 به شماره ثبت 67275 به 
شناسه ملى 14009889084 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :برگزارى دوره هاى آموزشى کوتاه مدت خالقیت( کودکان 
،نوجوانان و بزرگساالن) - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى -انجام کلیه فعالیت هاى بازرگانى 
از قبیل صادرات و واردات خرید و فروش ،تولید و توزیع کلیــه کاالهاى مجاز بازرگانى ، تامین نیروى 
انسانى مورد نیاز شرکت در سطوح مختلف به طور موقت ، برگزارى و شرکت در نمایشگاه هاى داخلى 
و خارجى به جز نمایشگاه هاى فرهنگى و هنرى ، اخذ و اعطاى نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و 
خارجى ، اخذ وام و تسهیالت بانک هاى دولتى و خصوصى فقط در راستاى اهداف شرکت - انجام کلیه 
امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور ، شــرکت در مناقصات و مزایدات شرکتها و موسسات 
خصوصى و دولتى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله درب کوشک ، کوچه شهیدتنباکوزاده[5مسجدالرحیم خا] ، کوچه خلیلى ، پالك- 2 ، ساختمان 
مرکز رشد تخصصى هنر ، طبقه اول ، واحد 101 کدپستى 8136715195 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم آرزو پاك روان 
لنبانى به شماره ملى 1270138261 دارنده 450000 ریال ســهم الشرکه خانم محبوبه السادات 
روحانى اصفهانى به شــماره ملى 1293284505 دارنده 550000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره خانم آرزو پاك روان لنبانى به شماره ملى 1270138261 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود خانم محبوبه السادات روحانى اصفهانى به شماره ملى 1293284505 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها،عقوداسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1116295)

آگهى تغییرات
شــرکت اتحادیــه شــرکتهاى تعاونــى 
روســتایى شهرســتان کاشــان شــرکت 
تعاونى به شــماره ثبت 126 و شناســه ملى 
10260034196 به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومى عادى مــورخ 1399/11/01 
و نامــه شــماره 205/3/342/740/2224 
مورخ 1399/12/04 اداره تعاون روســتایى 
شهرســتان کاشــان تصمیمات ذیــل اتخاذ 
شــد : ترازنامه،گزارش حسابرسى و حساب 
ســود و زیــان ســال 98 اتحادیه کــه مورد 
تایید بازرســان قرار گرفته بود مطرح و مورد 
تصویــب و تایید مجمع قرار گرفت ســرمایه 
اتحادیه از مبلغ 7312830000 ریال به مبلغ 
180112830000 ریال افزایش یافت.شرکت 
سعدى به شناســه ملى 10260018946 به 
نمایندگى محمد کاشــانى شــاد 3شماره ملى 
1262889480 و شرکت جوشــقان قالى به 
شناســه ملى 10260002338 به نمایندگى 
احمد ابیض کد ملى 1262603102 به سمت 
بازرسین شرکت تا تاریخ 99/12/29 انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى کاشان (1115951)

آگهى تغییرات
خیریــه مــژده کوثــر ســپاهان موسســه 
غیر تجارى به شــماره ثبت 4018 و شناسه ملى

14003984045 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1399/03/13 و نامه شــماره 2025/1/1041 
مورخ 1399/04/09 صادره از فرماندارى اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - على اکبر وثوق به 
کدملى 2297286368 ، سیدمحمدحسن امامى 
نجفى دهکــردى به کدملــى 1285875869 ، 
محمود کالهدوزى بــه کدملى 1280795972 ، 
رسول کیان واال به کدملى 1281757586 ، احمد 
کیقبادى به کدملى 1287452116 ، على موزرانى 
به کدملى 1282233610 و محمدرضا خسروى به 
کدملى 1091968251 بسمت اعضاء اصلى هیات 
مدیره ، حمید بت شکن به کدملى 1285875869 
و جعفر قربانزاده شیشى به کدملى 128083791 
بسمت اعضاء على البدل هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. - سیدسعید محمودیان 
به کدملى 1287786901 بسمت بازرس اصلى 
و محمد کالهدوزى بــه کدملى 1276893313 
بســمت بازرس على البدل براى یکســال مالى 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1115952)

آگهى تغییرات
شــرکت یکتا توســعه اصفهان با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 1984 و شناسه ملى 
10260563283 به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 
1399/12/18 محســن مظاهرى به شماره 
ملى 1289252912 با پرداخت مبلغ شــش 
میلیارد ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه 
خود را به میزان 8100500000 ریال و محسن 
کاویان نسب به شماره ملى 1284745392 
با پرداخت مبلغ شش میلیارد ریال به صندوق 
شــرکت ســهم الشــرکه خود را به میزان 
8100500000 ریــال و ســیدعلى بحق به 
شماره ملى 1285073258 با پرداخت مبلغ 
شــش میلیارد ریال به صندوق شرکت سهم 
الشرکه خود را به میزان 8100500000 ریال 
افزایش دادند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
6301500000 ریــال به 24301500000 
ریال افزایش یافت ماده مربوطه به شرح مذکور 
در اساسنامه اصالح گردید و مدیرعامل شرکت 
اقرار بــه دریافت مبلغ افزایــش یافته نمود. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فالورجان (1117467)

آگهى تغییرات
شــرکت آزمان قهوه روناس با مســئولیت 
محدود به شماره ثبت 58937 و شناسه ملى 
14006964893 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســیدحمیدرضا 
تراب زاده کدملى 1092173714 با دریافت 
6600000ریال از صندوق شــرکت، سهم 
الشــرکه خود را از مبلغ 9900000 ریال به 
3300000ریــال کاهــش داد. وســرمایه 
شــرکت از مبلغ 16600000ریــال نقدى 
به 10000000ریال کاهــش یافت وماده 4 
اساســنامه به شرح زیر اصالح شــد: ماده 4 
اصالحى: سرمایه شرکت 10000000ریال 
نقدى اســت که تماما به صورت نقد پرداخت 
ودر اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. اسامى 
شرکاء ومیزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح 
مى باشد: ســیدحمیدرضا تراب زاده دارنده 
3300000ریال سهم الشــرکه و داود حبیب 
الهى دارنده 3400000ریال ســهم الشرکه 
و محمدرضا غمخوار دارنده 3300000ریال 
سهم الشرکه اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1119499)

آگهى تغییرات
شــرکت آزمان قهوه روناس با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 58937 و شناسه 
ملــى 14006964893 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سیدحمیدرضا تراب زاده1092173714 
بســمت مدیرعامل و محمدرضا غمخوار 
0071615989 بســمت رئیــس هیئت 
مدیره و داود حبیب الهى 1091566186 
بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، به سمت 
اعضاء هیئت مدیره بــراى مدت نامحدود 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق واسناد مالى 
وتعهدات شــرکت با امضاء رئیس هیئت 
مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهرشرکت معتبراســت. ضمنا مدیرعامل 
شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد 
بود. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1119506)

آگهى انحالل
شرکت نگین راه سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 17884 و شناسه ملى 10260387965 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/10/10: شرکت مذکور منحل اعالم گردید 
و محمد ساجدى راد به کدملى 1282252402 به 
عنوان مدیرتصفیه براى مدت دو ســال انتخاب 
و نشــانى محل تصفیه شاهین شــهر - خیابان 
رازى - نبش فرعى 6 شرقى - طبقه فوقانى امالك 
مهر به کدپستى 8313857689 اعالم گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1116278)

آگهى تغییرات
شرکت آرمان سازه آساك سهامى خاص به شماره 
ثبت 2005 و شناسه ملى 10320242972 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/09/09 مرکز اصلى شرکت به استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله سیچان ، کوچه ایزدى[29] ،

 کوچه اردیبهشــت ، پالك- 131 ، طبقه سوم - 
کدپســتى 8173783738 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى لنجان 

(1117447)

آگهى تغییرات
شــرکت آزمان قهــوه روناس با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 58937 و شناسه ملى 
14006964893 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 14 اساسنامه به 
شرح زیر اصالح شد: هئیت مدیره شرکت مرکب 
از 2 الى 4 نفر خواهد بود کــه در مجمع عمومى 
عادى یا عادى بطور فوق العاده ازبین شــرکاء و 
یا از خارج براى مدت نامحدود انتخاب میشوند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1119498)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى میالد فلز اصفهان شــرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 58743 و شناسه 
ملى 14006883365 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید 
کاروان به شماره ملى 1286937264 به سمت 
بازرس اصلى و محمد دردکشــان به شماره ملى 
1287341926 به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت یک ســال انتخاب شــدند. روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1119551)

آگهى تغییرات
شرکت گروه انرژى خورشیدى تفتان سبز صفه شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 62645 و 
شناسه ملى 14008444344 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید رضا حمیدیا به کدملى 1199061948 بسمت رئیس 
هیئت مدیره و افسانه حمیدیا به کدملى 1198482321 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا 
امینى به کدملى 1288138903 بسمت عضو هیئت مدیره وفیصل حمادى به کدملى 1754277225 
بسمت مدیر عامل شرکت (خارج از سهامداران) همگى براى مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى از جمله افتتاح 
یا بستن حساب و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت 
مدیره یا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1119555)
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تحقیقات نشــان مى دهد که تغییر در نگاه، بافت یا 
ضخامت مو مى تواند نشانه اى از ابتال به یک وضعیت 

سالمتى باشد.

سفید شدن مو
یک مطالعه روى موش ها نشان مى دهد که استرس 
مزمن در واقع با آســیب بــه دى. ان. اى و کاهش 
ســلول هاى تولید رنگدانــه در فولیکول هاى مو 
مى تواند به واقع در سفید شدن رنگ مو موثر باشد. 
استرس همچنین مى تواند باعث ریزش مو هاى شما 
شود. نوع دیگرى از استرس که به استرس اکسیداتیو 
معروف است نیز مى تواند در سفید شدن مو ها نقش 

داشته باشد.
 

مو هاى شکننده 
مو هاى شــکننده یکى از عالئم سندرم کوشینگ 
است؛ سندرم کوشــینگ یک بیمارى نادر است که 
از آزاد شــدن بیش از حد کورتیزول ناشى مى شود؛ 
کورتیزول هورمون اســترس اولیه بدن است. فشار 
خون باال، خســتگى و کمر درد از دیگر عالئم بارز 

سندرم کوشینگ است.

نازك شدن مو ها 
کم کارى تیروئید، وضعیتى که غده تیروئید به اندازه 
کافى هورمون تیروئید تولید نمى کند، مى تواند باعث 
افزایش ریزش مو و تغییر در ظاهر مو شود. کم کارى 
تیروئید مى تواند باعث ریــزش مو و عالئم دیگرى 
مانند خســتگى، عدم تحمل ســرما، درد مفاصل، 
درد عضالت، صورت پف دار و افزایش وزن شــود. 
این وضعیت با آزمایش تیروئید مشــخص مى شود 

و درمان آن مستلزم مصرف داروى تیروئید است.
عالوه بر نازك شــدن موها، برخــى از اختالالت 
تیروئید فــرد را در معرض خطر نوعــى ریزش مو 
به نام «آلوپســى آره آتا» مى شــود. آلوپسى آره آتا 
نوعى ریزش مو است که باعث ایجاد تکه هاى گرد 
ناگهانى ریزش مو مى شود؛ این نوع ریزش مو بر اثر 
حمله سیستم ایمنى بدن به فولیکول هاى مو ایجاد 

مى شود.
اگر به طور ناگهانى متوجه شدید که مو هاى زیادى 
در برس موى شما وجود دارد یا در کف حمام ریخته 
است این موضوع مى تواند عالمت این باشد که بدن 
شما دچار کمبود آهن و یا کم خونى شده است که این 

وضعیت با آزمایش خون مشخص مى شود.
«ربکا باکست»، پزشک متخصص پوست و مو در 
«پاراموس» واقع در نیوجرسى، مى گوید: هنوز کامًال 
مشخص نیســت که چرا کمبود آهن باعث ریزش 
مو مى شــود، اما آهن براى بسیارى از واکنش هاى 
بیولوژیکى و شــیمیایى از جمله رشد مو بسیار مهم 

است.

ریزش مو همچنین مى تواند با تغییرات ناگهانى در 
سطح اســتروژن اتفاق افتد و اغلب پس از باردارى 

یا قطع قرص هاى ضد باردارى مشاهده مى شود.
پروتیین براى سالمت و رشــد مو الزم و ضرورى 
است؛ کمبود پروتیین با ریزش مو ارتباط دارد. بیشتر 
بزرگساالن به ازاى هر کیلو وزن بدن، به 0.8 گرم 
پروتئین نیاز دارند. ماست کم چرب، ماهى تیالپیا، 
نخود و ســینه مرغ منابع خوبى از پروتیین هستند. 
افرادى که مشکالت گوارشى دارند یا فقط جراحى 
باى پس معده انجام داده اند ممکن است در هضم 
پروتئین دچار مشکل شوند. این شرایط تخصصى 
باید با کمک پزشک شما مدیریت شود. با این حال 
دالیل ژنتیکى علت بیشــتر نازك شدن مو به ویژه 

در زنان است.

شوره سر
پوسته هاى زرد یا ســفید روى موها، روى شانه ها 
و حتى ابرو هاى نشــانه شوره ســر است. شوره سر 
معموًال مشکل جدى براى سالمتى ندارد و معموًال 
با شــامپوى مخصوص مو بدون نسخه پزشک و یا 

شامپوى که پزشک تجویز مى کند، درمان مى شود.
طبق اعالم کلینیک مایو، یکى از شایع ترین دالیل 
شــوره ســر، بیمارى به نام «درماتیت سبورئیک» 
است. افرادى که درماتیت سبورئیک دارند پوستى 
قرمز و چرب دارند که پوشــیده از پوسته هاى سفید 

و زرد است.
 malassezia همچنین قارچ مخمر مانندى به نام
مى تواند پوست ســر را تحریک کند. حساسیت به 
محصوالت مراقبت از مو و همچنین خشکى پوست 

مى توانند باعث ایجاد شوره سر شود.

مو هاى آسیب دیده، مشکالت سالمتى 
را پنهان مى کنند

اگرچه مو مى تواند مطالبى را در مورد سالمتى فاش 
کنند، اما مو هاى آسیب دیده بر اثر رنگ، مش، دکلره 
یا حرارت دیدن زیاد، مشکالتى را که از روى ظاهر 
مو مى توان در مورد ســالمتى تشخیص داد، پنهان 

مى کنند.
گرماى بیش از حد، در اثر اســتفاده روزانه از اتوى 
مو و یا سشوار کشــیدن مو، به مو ها آسیب مى زند و 
باعث مى شود که مو خشک و شکننده و سخت شود. 
همچنین دکلره و مش کردن مو نیز آسیب زیادى به 
مو مى زند که این عوامل همه باعث مى شوند که مو 

دیگر بیانگر مشکالت سالمتى نباشد.
با این حال استفاده از ماسک ها، کرم ها و شامپو هاى 
تقویت و درمان کننده مو براى مو هاى رنگ و دکلره 
شده شدیدا توصیه مى شود و بهتر است قبل از اتو یا 
سشوار کشیدن مو از موادى که موجب محافظت از 

مو در برابر حرارت مى شود، استفاده کرد.

مـو ها 
در مورد سالمتى 

به ما تذکر مى دهند!

نوشــیدنى هــاى گازدار 
از  یکــى  عنــوان  بــه 
پر مصرف ترین نوشیدنى ها 
در دنیا از سنین پایین شناخته 
مى شــود. گاز موجــود در این 
نوشیدنى ها ،پرزهاى چشایى را 
تحریک مى کند و باعث مى شود 
فرد احســاس بهترى از مصرف آن 

داشته باشد.

نوشابه و معده
نوشــیدنى هاى گازدار با ایجاد حالت اسیدى 
باعث هضم بهتر مواد غذایى در معده مى شود 
 بنابراین مصرف بیش از حد این نوشیدنى ها در 
طوالنى مدت باعث مى شــود سیستم گوارش 
به میزان اسیدى که به طور مصنوعى همراه با 
نوشیدنى وارد بدن مى شود، عادت کند. اگر این 
کار براى بدن به صورت عادت درآید، دستگاه 

گوارش همواره نیازمند ورود این مقدار اسید به 
معده خواهد بود و اگر این اتفــاق نیفتد، عمل 
هضم غذا به شکل مطلوب انجام نمى شود و به 

اصطالح قدیمى ها معده تنبل مى شود.

نوشابه و کلیه ها
خطرات ناشى از این نوشیدنى به مقدار قند باالى 
آن محدود نمى شود، وزن را باال مى برد و براى 
افراد مبتال به دیابت مضر اســت. یکى دیگر از 
خطرهاى این نوشابه اسید فسفریک آن است؛ 
اسید فسفریک یک مانع در عملکرد کلیه است و 

موجب تشکیل سنگ کلیه مى شود.

نوشابه و بیمارى قلبى
نتایج یک پژوهش جدید نشان مى دهد افرادى 
که مقادیــر زیادى مواد غذایى و نوشــابه هاى

حاوى فروکتوز مصرف مى کنند، به بیمارى هاى 
قلبى و عروقى و دیابت دچار مى شوند.

تأثیر نوشابه گازدار
 بر 3 عضو بدن

گذاشتن یک حبه سیر زیر بالش، یک روش قدیمى و ساده براى داشتن خوابى عمیق 
و باکیفیت است.این شیوه به خصوص براى افرادى که از بى خوابى و بد خوابى رنج 

مى برند فوق العاده است.
ترکیبات گوگردى سیر در بوى آن نیز وجود دارد و مانند یک ماده آرامبخش عمل 
مى کند و در نتیجه کیفیت خواب را بهبود مى دهد. زینک موجود در این ماده غذایى 

نیز باعث ایجاد احساس آرامش مى شود.
با وجود اینکه شاید در شب هاى اول از بوى سیر اذیت شوید، اما به مرور به این بو 
عادت مى کنید. اگر بیخوابى دارید این روش طبیعى و ســاده را امتحان کنید چون 
مشاهده خواهید کرد که صبح با بدنى پرانرژى از خواب بیدار مى شوید و تمام روز را 

با انرژى بیشترى سپرى مى کنید. 
براى افزایش نتیجه همچنین مى توانید به طور ناشتا سیر مصرف کنید. مى توانید این 

سیر را به تنهایى یا با لیموترش مصرف کنید.

تغییر در ساعت رسمى در کشورهاى اروپایى نیز منتقدانى دارد به طورى که نتایج یک 
تحقیق که به تازگى منتشر شده است، نشان مى دهد میزان حمله قلبى در نخستین 
دوشنبه پس از جلو کشیدن ساعت در ابتداى فصل بهار، به میزان 24 درصد افزایش 

یافته است!
همچنین نتایج مطالعات دانشمندان دانمارکى نیز روى 185 هزار بیمار روان پریش 
نشان داد که میزان افسردگى حاصل از تغییر ساعت بین افراد در طول مدت 10 دقیقه 

پس از تغییر ساعت تابستانه 11 درصد افزایش یافته است.
این تحقیقات نیز در نهایت موجب شد تا اتحادیه اروپا در سال 2019 میالدى رأى به 
لغو تغییر ساعت رسمى دهد که این مصوبه از سال جارى میالدى اجرایى مى شود.

افراد مبتال به دیابت نوع 2 باید توجه ویژه اى به رژیم غذایى خود داشــته باشند، زیرا 
مصرف برخى مواد غذایى باعث افزایش قند خون مى شود.

گرچه همواره متخصصان تغذیه بر مصرف میوه ها به عنوان یک مواد غذایى سالم تاکید 
دارند، اما برخى میوه ها مى توانند براى افراد دیابتى بسیار مضر باشند. تحقیقات نشان 
داده است میوه هاى گرمسیرى مانند انبه، موز، خربزه و آناناس به دلیل آنکه سرشار از 

قند هستند مى توانند باعث افزایش سریع قند خون بیماران دیابتى شوند.
با این حال، افراد دیابتى نباید میوه ها را از رژیم غذایى خود حذف کنند. میوه هایى مانند 
توت فرنگى، تمشک، سیب و گالبى گزینه هاى خوبى هستند که این بیماران مى توانند 

به صورت متعادل از آن ها استفاده کنند.
افراد دیابتى بهتر است از مواد غذایى داراى فیبر باال استفاده کنند. غالت کامل، برنج 
قهوه اى و نان سبوس دار از آن جمله هســتند. مواد غذایى داراى قند هاى ساده مانند 

شیرینى ها نیز به طور کلى باید از رژیم غذایى حذف شوند.
متخصصان مى گویند اگر فرد به طور مستمر اقدام به مصرف قند کند، بدن نیز مجبور به 
ترشح مداوم انسولین براى انتقال گلوگز خواهد شد. این در حالى است که گیرنده هاى 
انسولین براى کارکرد مداوم و بى وقفه طراحى نشــده اند و براى عملکرد بهتر باید 
گیرنده هاى انسولین اســتراحت کنند. در نتیجه به مرور این امر منجر به مقاومت به 
انسولین مى شود. در این حالت، سلول هاى بدن پاسخ مناسبى به انسولین نمى دهند 
و درپى آن جذب گلوکز دچار اختالل مى شود. همین امر به طور ثانویه باعث افزایش 

قند خون مى شود.

راز گذاشتن یک حبه سیر 
زیر بالش

ارتباط تغییر ساعت و  حمالت قلبى

دیابتى ها مراقب خوردن 
بعضى میوه ها  باشند

عامل مهم افسردگى پس از زایمان کشف شد

به لثه هایتان رسیدگى کنید 

نتایج یک بررســى جدید نشــان مى دهد، قرار گرفتن در 
معرض مواد شیمیایى مضر در پالستیک ممکن است خطر 

افسردگى پس از زایمان را افزایش دهد.
در یک مطالعه کوچک بر روى زنان باردار، محققان دریافتند 
که قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایى مختل کننده غدد 
درون ریز که معموًال در پالستیک ها و محصوالتى مانند رژ 
لب، عطرها و لوسیون ها یافت مى شود مى تواند در افسردگى 

پس از زایمان نقش داشته باشد.
این مطالعه، 139 زن باردار و میــزان بیس فنول و فتاالت 

موجــود در ادرار و 
نمونه هــاى خــون 
آنها را بررســى کرده 
است.مطالعات نشان 
داده است، قرارگیرى 
در معــرض ایــن 
ماده پالســتیکى و 
شــیمیایى با کاهش 
سطح پروژسترون در 

دوران باردارى و احتمال بیشــتر ابتال به افسردگى پس از 
زایمان همراه است.

محققان همچنین دریافتند، زنانى که سطح باالترى از مواد 
شیمیایى مختل کننده غدد درون ریز در بدن خود دارند دچار 
سطح پایین ترى از پروژسترون، هورمونى که نقش مهمى 
در چرخه قاعدگى، در حفظ مراحل اولیه باردارى و تعدیل 

روحیه دارد هستند. 
مالنى جیکوبسون، نویسنده مطالعه در بیانیه اى توضیح داد: 
این تحقیق از آن جهت مهم است که فتاالت ها در محیط 
بسیار شیوع دارند و تقریبًا در تمام زنان باردار 
در ایاالت متحده قابل تشــخیص هستند. 
اگر این مواد شیمیایى بتوانند بر 
سطح هورمون هاى قبل از زایمان 
و پس از آن افسردگى پس از زایمان 
تأثیر بگذارند، کاهش قرار گرفتن در 
معرض این نوع مواد شیمیایى مى تواند 
راهى قابل قبول بــراى جلوگیرى از 

افسردگى پس از زایمان باشد.

محققان اخیرا بر اســاس تحقیقات جدید خود، خبر از 
انتقال ماده شیمیایى و ســمى فرمالدئید توسط برخى 
ماســک ها به بدن انســان دادند! این مواد باعث بروز 
عالئمى مانند گرفتگى سینه، حالت تهوع و آبریزش و 

سوزش چشم مى شود.
با شیوع ویروس کرونا در جهان استفاده از ماسک هاى 
تنفســى یکى از رایج ترین راه هــاى جلوگیرى از ابتال 
معرفى شــد اما به تازگى برخى تحقیقات از عوارض و 
زیان هاى ناشى از استفاده ماسک منتشر شده است. در 

یکى از تازه ترین تحقیقات انجام شده که توسط روزنامه 
دیلى میل اطالع رسانى شد، محققان خبر از انتقال ماده 
شیمیایى و سمى فرمالدئید توسط برخى ماسک ها دادند.
ماده شیمیایى مذکور در دسته مواد سمى و خطرناك قرار 
مى گیرد که باعث ایجاد حالت تهوع، گرفتگى و سوزش 
سینه و گلو، آبریزش و ســوزش چشم و در برخى موارد 

حساسیتهاى پوستى مى شود.
استفاده طوالنى مدت از ماسک هایى که حاوى فرمالدئید  
باشند مشکالتى براى ســالمت افراد ایجاد مى کند؛ با 

توجه با افزایش تقاضاى ماسک در جهان، دسترسى به 
ماسک هاى استاندارد براى عموم مردم مشکل آفرین 
شده و ماسکهاى غیراستاندارد خود تبدیل به یک معضل 

مجزا براى سالمت مردم شده است.
طبق تحقیقاتــى که در انســتیتوى هامبورگ صورت 
گرفته، برخى از ماسکها موجب بروز بثورات پوستى در 
استفاده کنندگان شده اســت و از طریق این ماسک ها، 
مواد سمى خطرناك وارد ریه افراد مى شود البته برخى 
مواد شــیمایى خطرناك دیگر مانند آنیلین در ماسکها 

وجود داشته که خود از عوامل ایجاد سرطان است.
در تحقیقات صــورت گرفته توســط این انســتیتو، 
ماسک هاى آبى رنگ هم حاوى میزانى کبالت بوده اند! 

پروفسور براونگارت به عنوان مدیر انستیتوى محیطى 
هامبورگ معتقد است مردم براى جلوگیرى از ویروس 
کرونا یک ماسک که حاوى مواد شیمیایى مختلف است 
و هرگز مورد آزمایش قرار نگرفته، اســتفاده مى کنند 
که خود در طوالنى مــدت مى تواند خطرى بالقوه تلقى

 شود!

یک مطالعــه جدید نشــان مى دهد کــه بیمارى شــدید لثه 
مى تواند حتــى یک فرد ســالم را به پرفشــارى خــون دچار 

کند.
متخصصان موسسه دندانپزشکى ایستمن در کالج دانشگاهى 
لنــدن مى گویند: شــواهد نشــان مى دهد کــه باکترى هاى 
پریودنتوپاتوژن به لثه آســیب مى رسانند و همچنین پاسخ هاى 
التهابى را ایجاد مى کنند که مى تواند بر پیشــرفت بیمارى هاى 

سیستمیک از جمله فشار خون باال تأثیر بگذارد.
یافته ها همچنین نشــان مى دهــد که حــدود 50 درصد از 

بزرگســاالن، فشــارخون باال به دلیل بیمارى لثه را تشخیص 
نمى دهند.

محققان مى گویند پیشگیرى و درمان بیمارى لثه ممکن است 
روشى مقرون به صرفه براى کاهش التهاب سیستمیک و بهبود 
عملکرد اندوتلیوم؛ پوشــش نازك داخل قلب و رگ هاى خونى 

باشد.
 تحقیقات قبل موکد این واقعیت بود کــه افراد مبتال به بیمارى 
شدید لثه، دو برابر بیشتر از سایر افراد دچار مرگ زودرس قبل از 

سن 64 سالگى مى شوند.

احتمال وروداحتمال ورود
 سم به بدن  سم به بدن 

در پى در پى 
استفاده از استفاده از 
ماسکماسک



مدیر ناحیه آهن سازى شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
ثبت رکورد تولید 25 هزار و 125 تن آهن اسفنجى در روز 
گفت: با تولید این حجم از آهن اسفنجى در تالشیم تا با 
عبور از حجم 715 هزار تن آهن اسفنجى در ماه، رکورد 

ماهانه این بخش را نیز جابه جا کنیم.
داریوش رشــیدى درباره آخرین رکورد شــرکت فوالد 
مبارکــه در بخش تولید آهن اســفنجى، اظهــار کرد: 
واحدهاى احیاى مستقیم فوالد مبارکه در آخرین ساعات، 
12 فروردین ماه، تولید 25 هزار و 125 تن آهن اسفنجى 
را به ثبت رســاندند که رکورد جدیدى براى این بخش 

محسوب مى شود.
وى افزود: آهن اسفنجى تولید شــده از کیفیت مناسبى 
به ویژه از نظر درجه فلزى و کربن مورد نیاز فوالدسازى 
برخوردار اســت. آخرین رکورد ثبت شده در این بخش 
مربوط به 22 فروردین 99 بــا 24 هزار و 782 تن بود که 
خوشبختانه با ثبت رکورد جدید در واحد احیا مستقیم شهید 
خرازى (9 هزار و 50 تن)، رکــورد 25 هزار و 125 تن به 
ثبت رسید. شایان ذکر اســت رکورد پیشین واحد شهید 
خرازى مربوط به یکم فروردین ماه سال جارى به میزان 

8890 تن در روز بوده است.
مدیر ناحیه آهن ســازى شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
امیدواریم به همت و تالش پرســنل ناحیه آهن سازى، 
با عبور از مــرز 715 هزار تن، رکــورد ماهانه تولید آهن 
اسفنجى را جا به جا کنیم. رکورد پیشین تولید ماهانه آهن 
اسفنجى مربوط به اردیبهشــت ماه سال گذشته با تولید 

715 هزار تن بوده است.
داریوش رشیدى خاطرنشان کرد: شرایط تولید معموال در 

فروردین و اردیبهشت ماه از نظر منابع تولید آهن اسفنجى 
مهیاتر اســت بنابراین تصمیم بر این گرفته شد تا حجم 

تولید در این دو ماه افزایش یابد.

وى با  بیان اینکه براى تولید این حجم آهن اســفنجى 
حدود 35 هزار تن گندله مناسب به منظور شارژ واحدهاى 
احیا مستقیم استفاده شده، گفت: آهن اسفنجى ماده اولیه 

تولید مذاب در بخش فوالدسازى است. این مقدار تولید 
آهن اسفنجى در روز، زمینه ساز تولید تقریبا 23 هزار تن 

تختال در واحد فوالدسازى خواهد بود.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى ســاکنان خانه هاى وحشــت زا و محله هاى خالــى و گورهاى 
تاریــک، اى خفتــگان در خــاك، اى غریبــان، اى تنهاشــدگان، 
اى وحشــت زدگان، شــما پیش از ما رفتید و ما در پى شما روانیم 
و به شما خواهیم رسید. اما خانه هایتان! دیگران در آن سکونت 
گزیدند و اما زنانتان! با دیگران ازدواج کردند و اما اموال شما! 
در میان دیگران تقسیم شد! این خبرى است که ما داریم، حال شما 
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مدیر ناحیه آهن سازى شرکت فوالد مبارکه:

به دنبال جابه جایى رکورد ماهانه 
آهن اسفنجى هستیم

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: در 
حال حاضر صددرصد شهرها از نعمت گاز طبیعى 

بهره مند هستند.
ســید مصطفى علوى با بیان اینکه بعد از انقالب 

اسالمى ســطح خدمت رســانى به مردم سرعت 
چشمگیرى داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر 
صددرصد شهرها معادل 111 شهر در سطح استان 
و 1060 روســتا، حتى در دور افتاده ترین مناطق 

استان از نعمت گاز طبیعى بهره مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: امسال 
با وجود تحریم ها و فشــارهاى زیاد اقتصادى که 
وجود داشــت، با برنامه ریزى صحیح و هدفمند در 
توسعه گازرســانى به شهرها، روســتاها و صنایع 
موفــق عمــل کردیم و 
به لطــف خــدا و همت 
کارکنان خدوم شرکت، 
بیــش از 468 کیلومتر 
شــبکه گذارى 12 هزار 
انشعاب و بیش از 45 هزار 
مشــترك جدید به تعداد 
مشترکین استان اضافه 

شده است.
وى بیان کرد: با توجه به 
افزایش تعداد مشترکین 
و برخوردارى جمعیت باالى اســتان از نعمت گاز 
طبیعى الزم اســت تا همه مشترکین عزیز نسبت 
به رعایت مصرف منطقى گاز، همکارى الزم را با 
این شرکت داشته تا تداوم استفاده از گاز در تمامى 

بخش ها فراهم شود.

تحقق گازرسانى کامل در سطح استان اصفهان

تبریک وبینارى 
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان به کارمندان 

بانک توسعه تعاون تا پایان سال 99 و طى پنج مرحله از 
طرح اشتغال پایدار روستایى و عشایرى مجموعا بالغ بر 
24هزار میلیارد ریال تسهیالت، در قالب بیش از 26 هزار 

طرح به متقاضیان پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومى بانک توسعه تعاون، این بانک به 
عنوان بانک عامل در طرح بزرگ اشتغال پایدار روستایى 
و عشایرى، با برخوردارى از ظرفیت هاى مناسب جهت 
برررسى دقیق، سریع و کارشناسى پرونده ها و طرح هاى 
ارسالى، ضمن رعایت دقیق الزامات و اجراى صحیح این 
طرح تا پایان ســال 99، مجموعًا به مبلغ 24,419,905 
میلیون ریال تسهیالت اشتغالزایى به طرح هاى مختلف 
تولیدى، کشــاورزى و خدماتى در مناطق روســتایى و 
عشایرى در سطح کشور پرداخت کرده است که بر اساس 
اطالعات سامانه کارا این تســهیالت در قالب 26,049 
طرح و پرونده به متقاضیان پرداخت شده و تاکنون سبب 
ایجاد و تثبیت مجموعا 50,230 فرصت شغلى در مناطق 

مختلف روستایى و عشایرى کشور شده است.

همچنین مجموع طرح هاى ارائه شده به شعب این بانک 
در سراسر کشور 28,483 طرح بوده که بر اساس این تعداد 
طرح ارائه شده، ایجاد 61,044 فرصت اشتغال پیش بینى 

شده است.
گفتنى است با بررسى کامل و دقیق این طرح ها و اهلیت 
سنجى متقاضیان درخواست تسهیالت، تاکنون26,116 
تصویب شده که تسهیالت درخواستى بالغ بر 99درصد از 
این طرح ها تاکنون از سوى شعب بانک توسعه تعاون در 
سراسر کشور پرداخت شده و مابقى نیز در انتظار تکمیل 
مدارك و طى مراحل قانونى از سوى متقاضیان دریافت 

تسهیالت است.
از میان طرح هایى که با تســهیالت بانک توسعه تعاون 
تامین مالى شده است، بیشترین تسهیالت در استان هاى 
یزد، خراســان جنوبى و گیالن بوده و از منظر رتبه بندى 
بیشترین تسهیالت پرداختى، استانهاى همدان، خراسان 

شمالى و گیالن در رتبه هاى بعدى قرار داشته اند.
بر اساس این گزارش، بانک توسعه تعاون تا پایان مرحله 

چهارم طرح ملى اشتغال پایدار روستایى و عشایرى، تمام 
تعهدات خود را به صورت کامل ایفا نموده و هم اکنون در 
مرحله پنجم این طرح نیز در حال تخصیص تسهیالت 

براى تکمیل طرح هاى نیمه تمام و جدید است.
الزم به ذکر اســت که بانک توســعه تعاون طى مدت 
فعالیت یازده ساله عهده دار عاملیت طرح هاى اقتصادى 
مهمى در ســطح اقتصاد کالن بوده که بى شک اجراى 
موفق طرح اشتغال پایدار روســتایى و عشایرى، یکى از 
مهمترین دستاوردهایى بوده که عالوه بر ایجاد ظرفیت 
و بزرگتر شدن حجم فعالیت بانک باعث اثربخشى بیشتر 
بانک  توسعه تعاون با رویکرد توسعه اى در سطح اقتصاد 
ملى شده است و ایجاد بیش از 50 هزار فرصت شغلى به 
همت این بانک در مناطق روستایى و کم برخوردار کشور 
رونق قابل توجهى در بخش اشتغال در مناطق روستایى 
و عشایرى فراهم کرده که عالوه بر بهبود کیفیت زندگى 
و معیشت در این مناطق، ســبب کاهش روند مهاجرت 

معکوس از روستا به شهر نیز شده است.

مدیر روابط عمومى بانک ایران زمیــن با بیان دغدغه 
هاى محیط زیســتى این بانک، عنوان کرد: نگاه ویژه 
به حوزه محیط زیست و همراهى با خواست مخاطبین 
بانک، عامل اصلى طراحى کمپینى به نام "پیک زمین" 

در حوزه محیط زیست شد.
به گزارش روابط عمومى بانک ایران زمین، سید محمد 
حسین استاد، با اشــاره به کمپین محیط زیستى بانک 
ایران زمین به نام "پیک زمین" که از اسفند سال 1399 
همزمان بــا روز درختکارى آغاز شــده اســت، گفت: 
بانک ایران زمین از سال 1395 مســئولیت اجتماعى 
خود را در حوزه محیط زیســت تعریف کــرده و در این 
سالها ســعى کرده با آگاهى رســانى و انجام اقداماتى 
در ایــن حــوزه، مســئولیت اجتماعى بانــک را اجرا 

کند.
استاد نقش موسسات مالى و بانک ها را در حوزه محیط 
زیســت مهم ارزیابى کرد و گفت: بانکهــا به صورت 
مســتقیم و غیر مســتقیم در حوزه محیط زیست تاثیر 

زیادى داشته اند. بانکها جزو اولین سازمانهایى هستند 
که هم خود به رعایت مسائل زیست محیطى مى پردازند 
و هم مخاطبین و مشتریان خود را به این موضوع سوق

 دادند.
وى افزود: امروز زیرساختهاى بانکى موجب شده است 
کمترین کاغذ به عنوان ســند مورد استفاده قرار گیرد و 
همچنین مشتریان با استفاده از امکانات الکترونیکى و 
آنالین از حضور در بانک و رفت آمدهاى بى مورد، بى 

نیاز شوند.
مدیر روابط عمومى بانــک ایران زمین، بــا بیان این 
نکته که بایــد به جایى برســیم کــه هــر ایرانى در 
هر ســال یک درخت بکارد گفت: همه مــا به محیط 
زیســت مدیــون هســتیم. در واقع ســالمت روحى 
و روانى ما و توســعه اقتصادى و اجتماعى کشــور به 
آن بســتگى دارد. بنابراین بهتر اســت فرهنگ کاشت 
درخت و نگهــدارى از آن را از کودکى بــه فرزندانمان

 بیاموزیم.

استاد با اشاره به کمپین محیط زیستى بانک ایران زمین 
به نام "پیک زمین" گفت: امسال در راستاى مسئولیت 
اجتماعى بانــک ایران زمین بر آن شــدیم که به جاى 
کسانیکه که امکان کاشت درخت ندارند ولى مى توانند 
با نوشتن، به گسترش فرهنگ درختکارى کمک کنند، 

درخت بکاریم.
وى افزود: از همین رو از مخاطبین دعوت کردیم تا در 
پیک زمین بنویسند تا ضمن ترغیب دیگران به نوشتن 
از درخت، نمــادى از آنها در جاى جاى این ســرزمین 

کاشته شود.
مخاطبین مــى توانند با حضــور در صفحه اختصاصى 
ایــن کمپیــن در اپلیکیشــن ویرگــول بــه آدرس:
 https://virgool.io/landing/peykezamin ، بــا 
نوشتن یک متن از جنس خاطره، داستان و یا یک آرزوى 
شــادباش که همه ما با خواندن آن دلیلى و راهى براى 
مراقبت از زمین پیدا کنیم، در این پویش محیط زیستى 

شرکت کنند.

هر ایرانى 
در سال یک درخت بکارد 

پرداخت 24 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت بانک توسعه تعاون

مدیر روابط عمومى بانک ایران زمین خواستار شد؛ در طرح اشتغال روستایى و عشایرى صورت گرفت

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به 
صورت مجازى با مدیران و همکاران شرکت دیدار 

کرد و سال جدید را به ایشان تبریک گفت
حمید رضا پیر پیران در این جلسه به اتفاقات سال 
گذشته اشــاره کرد و گفت: ســال 99با تمام فراز 
ونشــیب هایش از جمله شــیوع ویروس کرونا و 
مشکالت اقتصادى پشت ســر گذاشته شد اما در 
کنار این مشکالت موفقیت هاى چشمگیرى براى 

شرکت رخ داد از جمله درخشش شرکت در جشنواره 
شــهید رجایى و کســب رتبه برترصنعت برق در 
جشــنواره ارزیابى عملکرد روابط عمومى وزارت 
نیرو براى دومین ســال متوالى و کسب افتخارات 
دیگر که با تالش و کوشش همکاران شرکت میسر 

شد.
وى در پایان سالى پر ازسالمتى و شادى را از خداوند 

براى همکاران شرکت طلب کرد.


