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چهارشنبه 1  اردیبهشت  ماه 1400 / 21  آوریل  2021 / 8  رمضان 1442
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عالئم کرونا با آزمایش منفى را جدى بگیریداحداث پارك هاى محله اى در قائمیه و دستگردعوامل «نون. خ» درگیر کرونا شدندفرار از محدودیت تردد با دستمال و برف شادى! سپاهان بازیکن کرونایى ندارد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فایده هاى جالب
چرت زدن 

در روز

چرا خیابان نظر دچار ریزش مى شود؟
3

3

2

8

درخت 2700 ساله 
شکست

نحوه برخوردارى از 
خدمات نسل چهارم

 تلفن همراه

درخواست 
نماینده شاهین شهر 

از وزیر نیرو
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بهره بردارى از
 5 طرح زیربنایى 

برق منطقه اى اصفهان

قبال بسیارى از پژوهشگران توصیه مى کردند که افراد از 
چرت زدن در طول روز اجتناب کنند. پیشرفت هاى علمى

 در دهه هاى اخیر باعث شدند پژوهشگران 
در زمینه   تأثیر عادات و بهداشت 
خواب روى عملکردهاى ذهنى 

و جسمى... 

در هفته ســوم طرح پویش الــف – ب – ایران 
در ســال 1400 بهره بردارى از 8 پــروژه  مهم 
صنعت آب و برق در قالب 6 طرح در اســتانهاى 
اصفهان،کرمانشــاه و چهارمحال و بختیارى با 
حضور دکتررضا اردکانیان وزیــر نیرو از طریق 

ویدئو کنفرانس آغاز شد.
به گزارش روابط عمومى برق منطقه اى اصفهان، 
در سومین هفته طرح پویش الف – ب – ایران و 
با حضور دکتررضا اردکانیان وزیر نیرو، مهندس 
غالمى معــاون عمرانى اســتاندارى اصفهان و 

جمعى از ...

4

اصفهان افتخار میزبانى از جلوداران انقالب را داشته استاصفهان افتخار میزبانى از جلوداران انقالب را داشته است
فرمانده قدس سپاه پاسداران در مراسم تشییع پیکر سردار شهید سید محمد حجازى:فرمانده قدس سپاه پاسداران در مراسم تشییع پیکر سردار شهید سید محمد حجازى:

3

مقام ارشد شرکت آبفا با اشاره به حادثه روز دوشنبه پاسخ مى دهد

فرهاد اصالنى: 
افراطى به نقش  نگاه نمى کنم

AFC : قائدى کلید موفقیت استقالل است
سایت کنفدراسیون فوتبال آســیا در گزارشــى به 5 نکته قابل توجه در لیگ 

قهرمانان آسیا 2021 پرداخت و یکى از نکات قابل توجه درخشش مهدى قائدى در 
ترکیب استقالل و کم اشتباه بودن شاگردان مجیدى تا پایان هفته دوم رقابت ها ى 

لیگ قهرمانان آسیا بود.
AFC همچنین عملکرد قائدى با اولونگا مهاجم الدحیل قطر را مقایسه کرد و دیدار 

امروز بین استقالل و الدحیل را جنگ این دو ستاره در خط حمله... 
3
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در سومین هفته پویش الف – ب- ایران 
و با اعتبار 55 میلیارد تومان انجام شد

بارش هاى اصفهان 
یک ششم میانگین 

جهانى است 

کرونا جان هنرمند موسیقى اصفهان را گرفت
3

ذوب آهن سقوط نمى کند ذوب آهن سقوط نمى کند 
به اوج بر مى گردیم

اشرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان ف ا ا ا کشا ا ا خ ک ش

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى -   نوبت دوم
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى درنظردارد، واگذارى امور خدماتى و پشتیبانى خود را از طریق برگزاري مناقصه 
عمومی یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت 
اسناد مناقصه تا  ارائه پیشنهادو..." از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 

1-شماره فرآخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2000001553000003 روز سه شنبه مورخ 1400/1/31 
2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به نشانى :اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم 

3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.
4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز سه شنبه  مورخ 1400/1/31 لغایت ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 1400/2/5 

5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روز چهارشنبه مورخ 1400/2/15    
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل یک ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.                                            

6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز پنجشنبه  مورخ 1400/2/16 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.
7- مبلغ ونوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ   537,279,782 ریال مى باشد که به دوصورت ضمانتنامه بانکى ویافیش واریزى به شماره حساب شباى 
IR870100004001039706374385 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ســاتنا با شناسه واریز30 کاراکترى   301039761263500650000000000006   

قابل ارائه   مى باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه  (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى 
و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1400/2/15 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مناقصه در آدرس 

فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شــماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى

 اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه : 1456 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره09132074426)

وزارت جهاد کشاورزى

اشرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان ف ا ا ا کشا ا ا خ ک ش

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان
وزارت جهاد کشاورزى

آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى- نوبت دوم

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى درنظردارد، عملیات بارگیرى حمل وتخلیه مقدار27000 تن انواع نهاده هاى 
کشاورزى ازمبداء انبارهاى سازمانى در شهراصفهان به اقصى نقاط داخل وخارج استان را ازطریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا  ارائه پیشنهادو . . . " از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2000001553000002 روز سه شنبه مورخ 1400/1/31 

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به نشانى :اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم 
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز سه شنبه مورخ 1400/1/31 لغایت ساعت 18 روز یک شنبه مورخ 1400/2/5
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روز چهارشنبه مورخ 1400/2/15    

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.                                            
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز شنبه مورخ 1400/2/18 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلــغ ونــوع تضمیــن شــرکت درفرآیندارجــاع کار مبلــغ   2,284,880,805ریال مى باشــد که بــه دوصــورت ضمانتنامه بانکــى ویافیش 
واریزى به شماره حســاب شــباى IR870100004001039706374385 نزدبانک مرکزى از طریق دســتور پرداخت ساتنا با شناســه واریز30 کاراکترى

   301039761263500650000000000006   قابل ارائه   مى باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه  (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى 
و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز چهارشنبه  مورخ 1400/2/15  به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مناقصه در آدرس 

فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.                                                                                                                                       
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشــتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شــرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى

 اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه : 1456 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره09132074426)
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مافراطىىىىىىبه نقش  نگاه نمى کنم ى ش ى افراطىبه نقش  نگاه نمى کنمر

وصیه مى کردند که افراد از 
ب کنند. پیشرفت هاى علمى

 پژوهشگران 
ت
ى

3

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان 
اصفهان گفت: تاکنون افــزون بر 89 هزار 
واحد مسکونى روســتایى در این استان با 
تســهیالت بانکى پنج درصد مقاوم سازى 

شده است.
غالمحســین خانــى افــزود: ســهمیه 
مقاوم سازى سال گذشــته اصفهان 9 هزار 
واحد بود که با پرداخت تسهیالت مورد نیاز از 
سوى بانک هاى عامل اجرایى و تالش شده 
سه هزار واحد 40 تا 60 مترمربعى با پرداخت 
50 میلیون تومان تسهیالت کم بهره و 30 
میلیون تومان بالعــوض تکمیل و تحویل 

متقاضیان شود.
وى درباره میزان سهمیه مقاوم سازى سال 1400 استان 
اصفهان اظهارداشــت: امســال افزون بر 10 هزار واحد 
مســکونى در نظر گرفته شــده و پیگیر قطعى شدن آن 

هستیم.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمى اصفهان با بیان 
اینکه 935 روســتاى باالى 20 خانوار استان داراى طرح 
هادى هستند، ادامه داد: با اعتبارات سال 99، طرح هادى 
در 735 روســتا در حال اجرا اســت و تا پایان تیر امسال 
به پایان مى رســد و این طرح تاکنون در 800 روســتا نیز 

بازنگرى شده است.
خانى درباره سهمیه قیر رایگان اصفهان افزود: نزدیک به 
31 میلیارد و 700 میلیون تومان سهمیه در اختیار استان 
قرار دارد که قراردادهاى آن  بــا پیمانکاران در حال انعقاد 

است و تا پایان خرداد سال جارى تحویل مردم مى شود.
وى در رابطه با مسکن محرومان خاطر نشان کرد: طبق 
مصوبه سال 99 و هماهنگى و مســاعدت دولت، در سفر 
تابستان سال گذشــته محمدباقر نوبخت معاون رییس 
جمهورى و رییس سازمان برنامه و بودجه به اصفهان سه 
هزار واحد سهمیه استان به بنیاد مسکن واگذار شد که براى 

هر واحد 30 میلیون تومان بالعوض پرداخت مى شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اصفهان با 
اشاره به نام نویسى 11 هزار نفر در طرح مسکن 
محرومان اظهارداشت: با پاالیش انجام شده، سه 
هزار نفر با اخذ پروانه ســاخت و انعقاد قرارداد با 
بانک عامل، تســهیالت کم بهره دریافت کردند 
و تا پایان تیر امسال تکمیل و تحویل متقاضان 

مى شود.
خانى میزان تسهیالت سال 99 پرداختى به هر 
واحد را 50 میلیون تومان با بهره پنج درصد اعالم 
 و اضافه کرد: بقیه کارمزد بانکى را دولت پرداخت 
مى کند و براى ســال جارى بــا افزایش اعتبار 
بهســازى، افراد مى توانند تســهیالت بیشترى 

دریافت کنند.
وى درباره سنددار کردن واحدهاى مسکونى روستایى و 
شهرهاى زیر 25 هزار خانوار گفت: تاکنون 25 هزار واحد 
مسکونى در این شهرها و روستاها در اصفهان سند دارشدند 
و هفت تا هشت درصد باقیمانده نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در 
ادامه به تعداد واحدهایى که در سال جارى سنددار خواهند 
شد اشــاره و افزود: در برنامه ســال جارى 11 هزار واحد 
روستایى پیش بینى شده که با حضور و همکارى مالکان و 

اداره ثبت اسناد و امالك این واحدها سنددار خواهند شد.

89 هزار واحد مسکن روستایى اصفهان مقاوم سازى شد

محمدمغزىنجفآبادى-شهردارنجفآبادمحمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

آگهى مناقصه
شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 99/3032 مورخ 99/11/13 شوراى محترم اسالمى شهر، اجراى عملیات 
تهیه تجهیزات و لوازم سالن هاى پردیس سینمایى امید نجف آباد در مجموعه فرهنگى خارون منطقه دو شهردارى را با مجموعه 
برآورد اولیه به مبلغ 30/000/000/000 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت قیمت، حسب مدارك موجود در مدارك مناقصه، از محل 

اعتبارات عمرانى شهردارى و بر اساس جدول پیشنهاد بهاء به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل یا حقیقى و رزمه کارى مرتبط و تجهیزات 

متناسب با این موضوع را دارا باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، 
با همراه داشتن مدارك و رزمه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز یکشــنبه مورخ 1400/02/19 به امور قراردادهاى شهردارى 

نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 
0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه 

هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار مى باشد. 

نوبت اول

م.الف:1125807 
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عضو کمیته علمى ســتاد مقابله با کرونا گفت: ما انتظار 
داشــتیم با آغاز ماه مبارك رمضان مردم بیشتر در خانه 
بمانند، اما اوضاع همچنان تغییر نکرده و خیابان ها بسیار 
شلوغ هستند و با زمانى که تمام مغازه ها باز بودند تفاوتى 
ندارند، من نمى دانم این چه قرنطینه اى است و اگر همه 

جا بسته است مردم به کجا مى روند؟!
مینو محــرز در پاســخ به این ســئوال که آیــا اعمال 
محدودیت ها تا کنون مؤثر بوده اســت و بــا ادامه آنها 
مى توانیم شــاهد کاهش آمــار مبتالیان و بــه تبع آن 
مرگ ومیر ناشى از کرونا باشیم؟ گفت: کدام قرنطینه؟! 
اگر محدودیت ها را در همین حــد ادامه دهیم بى فایده 

است؛ شما نمى دانید اوضاع چگونه است، بیمارستان ها 
مملو از بیمار هســتند و جاى خالــى ندارند و به محض 
اینکه فردى مرخص مى شــود بیمار دیگرى به جاى او 
بسترى مى شــود و به وضعیت فاجعه بارى رسیده ایم 
و بنابراین اعمــال محدودیت ها در این حــد فایده اى 

ندارد.
عضو کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا ادامه داد: در زمان 
آغاز این پیک یک اعمال قرنطینه سراسرى که به درستى 
انجام شود، طى مدت یک هفته کافى بود، اما در چنین 
شرایطى باالخره مردم به نحوى با یکدیگر ارتباط دارند 

وارد تجمعات مى شوند.

سخنگوى سازمان غذا و دارو گفت: تاکنون هیچ گزارشى 
از نشت واکسن هاى وارد شــده وزارت بهداشت در بازار 
آزاد وجود ندارد. البته ممکن اســت موارد تخلفى بوده 
باشــد که افرادى به بهانه هاى مختلف جایگزین افراد 
واجد شرایط تزریق واکسن شــده باشند که با متخلفان 

برخورد مى شود.
کیانوش جهانپور درباره شــائبه هاى مطرح شده درباره 
فروش واکسن کرونا به قیمت 50 تا 60 میلیون تومان در 
بازار آزاد گفت: از نظر وزارت بهداشت این نوع واکسن ها 
اگر در بازار آزاد وجود داشته باشد اصل بر جعلى، قاچاق و 
تقلبى بودن آنهاست، به عالوه اینکه در برخى کشورهاى 

اطراف ایران ممکن اســت واکسن هایى از مجارى غیر 
رسمى وارد شده باشــد در مورد این نوع واکسن ها، هم 
اصالت واکسن و هم رعایت زنجیره سرد آنها زیر سئوال 

است.
وى افزود: در مورد داروها نیز همیشه موضوع بازار سیاه را 
داشته ایم، در مورد واکسن هم همینطور است، اما نشت 
واکسن از وزارت بهداشت به هیچوجه تاکنون نبوده و با 
توجه به جمع آورى پوکه هاى واکسن و مشخص بودن 
اینکه هر کد ملى دریافت کننده کدام واحد واکســن را 
دریافت کرده، چنین مواردى در کشور به شدت کاهش 

پیدا کرده یا وجود ندارد. 

محدودیت ها در این سطح 
بى فایده است

واکسن نشتى از 
وزارت بهداشت نداشته ایم

وزیر جوان شهردار مى شود؟
با پایان کار دولت،    روزنامه فرهیختگان|
اصالح طلبان براى انتخاب شــهردار پیچیدگى 
سابق را ندارند. براساس شاخصه هاى عنوان شده 
و همچنین میــزان اثرگذارى شــهردار احتمالى 
بر پیروزى در انتخابــات، اصالح طلبان به گزینه 
محمدجــواد آذرى  جهرمى، وزیر جــوان دولت 
روحانى رســیده اند. آنطور که منابع غیررســمى 
گفته اند، شعار اصلى لیست اصالح طلب نیز «شهر 
هوشــمند» یعنى تلفیقى از مدیریت شــهرى و 
سوابق آذرى جهرمى در وزارت ارتباطات انتخاب 
شده است تا اقبال بیشترى را به ویژه از نسل جوان 

به خود جلب کند.

معناى 
افزایش  مصرف بنزین 

مصرف بنزین در فروردین ماه امسال    ایرنا |
به 79/6 میلیون لیتر در روز رسید، این در حالى است 
که سال گذشته ایرانى ها در فروردین ماه روزانه 50 
میلیون لیتر بنزین سوزانده بودند که نشان دهنده 
رشد 60 درصدى در مصرف این سوخت در کشور 
است. کاهش مصرف بنزین آنچنان چشمگیر بود 
که در برخى روزهاى تعطیالت عید سال گذشته، 
مصرف بنزین تا 40 میلیون لیتر در روز نیز پایین 
آمد. این در حالى اتفاق افتــاد که به طور معمول 
فروردین ماه به دلیل افزایش مسافرت ها، مصرف 
بنزین نیز رکورد مى زد. به طور مثال در سال 98 که 
خبرى از کرونا نبود، مصرف بنزین در فروردین به  
بیش از 91 میلیون لیتر در روز رسیده بود. با این حال 
در فروردین امسال، ایرانى ها به طور میانگین روزانه 
79/6 میلیون لیتر بنزین سوزاندند که نشان دهنده 

افزایش سفرها در فروردین ماه است.

دستمزد 18 میلیاردى گلزار؟
یــک منتقــد ســینما دســتمزد    صبا |
محمدرضا گلزار براى اجراى مسابقه «هفت خان» 
را  18 میلیارد تومان اعالم کرد. پوریا ذوالفقارى در 
اینستاگرام خود اعالم کرده که محمدرضا گلزار 
براى اجراى برنامه «هفت خــان» که از پلتفرم 
نماوا پخش مى شود دستمزد 18 میلیاردى دریافت 
کرده اســت. به گفته ذوالفقارى، دستمزد اجراى 
این مســابقه در همان ابتدا به طور کامل به گلزار 

پرداخت شده است. 

تروریست هاى کرونایى
 مشرق| ایرج حریرچى، معاون کل وزیر 
بهداشت مى گوید: آمارها نشان مى دهد روز یک 
شنبه 42 هزار و 598 نفر از هموطنانى که در کشور 
تست مثبت کرونا بوده اند، از اصول قرنطینه تخطى 
کرده و قرنطینه را نقض کرده اند، نام اینها را مى توان 
تروریست انتحارى نهاد، زیرا عالوه بر اینکه با عدم 
استراحت، جان خود را به خطر مى اندازند، موجب 
انتقال این ویروس به سایر هموطنان نیز مى شوند.

سیب جعلى
وهــاب زاده،  علیرضــا   مشرق|
مشاور وزیر بهداشــت در توییتر نوشــت:  اخیراً 
کالهبرداران با ارســال یک پیــام جعلى از مردم 
مى خواهند وارد ســایتى به نام ســیب شــوند 
و براى دریافت واکســن ثبت نام کنند. ســامانه 
ســیب بــه هیــچ عنــوان در دســترس مردم 
نیســت و فقط مراقبین ســالمت و پزشــکان 
مى توانند وارد شوند. به بهانه ثبت نام واکسن کرونا 

و ایجادپرونده وارد هیچ سایتى نشوید.

رشد واردات آب پنیر
براســاس آمارهاى گمرك ایران، در    بهار|
ســال 99 نزدیک به 5 هزار تن آب پنیر به ارزش 
نزدیک به 16/8 میلیون دالر وارد کشور شده که 
نسبت به سال 98 به لحاظ وزنى رشد 41 درصدى 
و به لحاظ ارزش نیز رشــد 37 درصدى را نشان

 مى دهد.

شایعات، اقدام دشمن است
سردار محمد اســماعیل کوثرى، نماینده    ایرنا|
پیشــین مجلس و از همرزمان ســردار حجازى در 
خصوص شــایعات منتشر شــده در فضاى مجازى 
مبنى بر ترور بیولوژیک این شــهید گفت: انتشار این 
شــایعات یک اقدام شیطانى از ســوى دشمن بود و 
دشمن مى خواهد چنین وانمود کند که در همه جا نفوذ 
دارد و قادر به انجام هر عملیاتى در داخل کشور است 
اما واقعیت این است که آثار صدمات ناشى از عارضه 
شیمیایى جنگ تحمیلى در ســنین باال بیشتر خود را 
نشان مى دهد و همین موضوع هم باعث تحلیل رفتن 

توان جسمى سردار حجازى و شهادت ایشان شد.

بازگشت همزمان 
  فارس| یک روزنامه آمریکایى به نقل از منابع 
آگاه مدعى شده ایران و آمریکا در حال حرکت به سمت 
طرح بازگشت همزمان و با گام هاى متوالى به برجام 
هستند. روزنامه «واشنگتن پست» در گزارشى درباره 
مذاکرات جارى در وین نوشته در سراسر گفتگوها ایران 
اصرار داشته که آمریکا باید نخستین گام را براى پایبند 
شــدن به برجام بردارد اما طبق گفته مقام هاى مطلع 
از این گفتگوها هم ایران و هــم دولت بایدن در حال 
حرکت به سمت برداشتن گام هاى همزمان و متوالى 

[براى بازگشت به برجام] هستند.

بازداشت رئیس صمت 
سپاه امام حسن مجتبى(ع) البرز اعالم    ایسنا|
کرد: سازمان اطالعات سپاه امام حسن مجتبى علیه 
السالم البرز در راستاى برخورد با مفاسد اقتصادى روز 
دوشنبه - 30 فروردین-  رئیس اداره صمت شهرستان 
اشــتهارد را به اتهامات مالى دستگیر کرد. این فرد به 
اتهام فســاد مالى و اخالل در نظام اقتصادى کشور 
توسط پاســداران گمنام امام زمان (عج) در اطالعات 

سپاه استان دستگیر شد. 

جنجال یک دوستى 
«جورج دابلیو بــوش»، رئیس    آفتاب نیوز|
جمهورى پیشــین جمهورى خواه آمریــکا گفت که 
از واکنش همراه بــا تعجب مردم نســبت به رابطه 
دوســتانه خود با «میشــل اوباما»، بانوى اول سابق 
امریکا شگفت زده شده اســت.  گفت: مردم زمانى که 
مى بینند من و میشل اوباما با یکدیگر دوست هستیم 
تعجب مى کنند. آمریکایى ها به قدرى در ذهنیت خود 
درگیر دو قطبى هستند که نمى توانند تصور کنند جورج 
دابلیو بوش با میشل اوباما دوست باشد. آمریکایى ها 

نمى توانند دوستى ما دو نفر را درك کنند.
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چند روز گذشته اخبارى در شــبکه مجازى مبنى بر سوء 
استفاده یکى از مراکز نگهدارى ســالمندان شهرستان 
اسفراین  از سند واکسیناسیون منتشر شد و در آن این مرکز 
نگهدارى سالمندان متهم به سوء استفاده از سند تزریق 

واکسن به سه نفر از اعضاى غیر مرتبط خانواده اش شد.
حاال فرماندارشهرستان اسفراین گفته است: تخلف یک 
مرکز سالمندان در این شهرستان در تزریق واکسن کرونا 
به تعدادى از اعضاى خانواده اش که ارتباط مســتقیم با 

سالمندان نداشتند، در دست بررسى قرار گرفت.
مهدى کرامتى افزود : مؤسس این مرکز بر خالف اولویت 
بندى سند ملى واکسیناســیون کرونا، سه نفر از اعضاى 
خانواده اش که ارتباط زیادى با سالمندان این مرکز نداشتند 

و کارهاى فرعى شــامل خرید مایحتاج مرکــز را انجام 
مى دهند را در فهرست تزریق قرار داد و آنها نیز از واکسن 

ویژه مراکز نگهدارى سالمندان استفاده کردند.
وى اظهارداشــت: از نظر ما اقدام این مرکز سوء استفاده 
از سند واکسیناسیون کروناســت وتخلف احتمالى کلیه 
عوامل مرتبط در حال رسیدگى است که پس از قطعیت با 

تمام متخلفان احتمالى در این ارتباط نیز برخورد مى شود.
فرماندار شهرستان اسفراین این را هم گفت که پرونده این 
تخلف مشابه آنچه در آبادان و در تزریق واکسن به پاکبانان 
رخ داده نیســت، ولى تخلف احتمالــى مرکز نگهدارى 
سالمندان اسفراین وجود دارد که نیاز به رسیدگى در مراجع 

قانونى و برخورد با متخلفان احتمالى دارد.

با نزدیک شدن به تاریخ برگزارى انتخابات ششمین دوره 
شوراى شهر و روستا نام و نشانى برخى افراد که در سکوت 
خبرى اقدام به ثبت نام کرده بودند؛ در حالى در رسانه ها 
منتشر مى شود که حاکى از «ثبت نام خانوادگى ژن هاى 

خوب اصولگرا» در انتخابات خردادماه است.
به گزارش «دیده بان ایران»؛ در میان اسامى غیر رسمى  
که براى انتخابات شوراى ششم تهران منتشر شده نام چند 
ژن خوب و اغلب اصولگرا دیده مى شــود که عبارتند از: 

میثم مظفر فرزند حسین مظفر، سارا رضایى فرزند محسن 
رضایى(پس از ثبت نام انصــراف داد)، زهیر متکى فرزند 
منوچهر متکى، مرتضى مطهــرى فرزند على مطهرى، 
على اصغر والیتى فرزند على اکبر والیتى، ســید محمد 
صادق حسینى بوشهرى فرزند آیت ا... حسینى بوشهرى، 
سیده فاطمه حسینى فرزند صفدر حسینى و حامد سرورى 
فرزند پرویز سرورى از جمله آقازاده هایى هستند که براى 

تصاحب «بهشت» خیز برداشته اند.

از دو ســه روز گذشــته ویدیو و تصاویــرى از چراى 
گوسفندان در بوستان ســرخه حصار در فضاى مجازى 
منتشر شــده و این موضوع واکنش کاربران را به همراه 
داشته اســت. پارك ملى ســرخه حصار از قدیمى ترین 
مناطق حفاظت شــده جهان بوده و قدمت آن به دوران 

قاجار مى رسد. 
به نظر یکى از کاربران، گوسفندان براى خود شهردارى 
اســت چون این بوســتان نگهبانى دارد و از نظر کاربر 
دیگرى جنگل هاى سرخه حصار به دلیل مشکالت مالى 
شهردارى به دامداران اجاره داده شده است. کاربر دیگرى 
هم به طنز گفته مرحله بعدى چراى گوسفندان در یکى 
از میادین اصلى شهر است. از دیگر کاربران هم مطرح 
کرده اند که این موضوع نوعى هرس و کوددهى بدون 

دخالت نیروى انسانى محسوب مى شود.

احسان صفائى، معاون خدمات شهرى و محیط زیست 
منطقه 13 تهران دربــاره این موضوع مــى گوید: هر 
ساله با آغاز فصل بهار و شــروع بارندگى ها، شاهد رشد 
علف هاى هرز در مراتع بوستان جنگلى هستیم که این 
امر با آغاز فصل گرما منجر به بروز آتش سوزى مى شود. 
در ســال جارى، تصمیم گرفته شد، طرحى آزمایشى در 
جهت جلوگیرى از کف ســوزى علف ها انجام و نتایج 

طرح مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد.
وى خاطرنشــان کــرد: اســتفاده از چــراى دام براى 
رستنى هاى کف جنگل به جهت از بین بردن علف هاى 
هرز به گونــه اى که با خوردن توســط دام از رویش در 
سال هاى آینده به شدت کاسته و در تقویت گونه هاى 
اشکوب فوقانى تأثیرات بســزایى خواهد داشت، مفید

 است.

مدیر کل حفاظت محیط زیســت البرز با اشاره به نقش 
عامل انسانى در شکستن درخت 2700 ساله البرز، گفت: 
به دنبال ثبت این درخت در فهرست آثار طبیعى ملى با 
مصوبه شوراى عالى محیط زیســت هستیم تا بتوانیم 

اقدامات حفاظتى الزم را براى نگهــدارى از آن انجام 
دهیم.

فردین حکیمى با اشاره به میزان آســیب وارد شده به 
درخت ارس 2700 ســاله شهرستانک اظهار کرد: پس 
از اعالم خبر آســیب به این درخت کهــن، تعدادى از 
همکاران براى بررسى میزان آســیب وارد شده به این 
سرمایه ملى به شهرستانک اعزام شدند. پس از بازرسى 
مشخص شد یکى از شاخه هاى تنومند آن شکسته است.

حکیمى در پاســخ به اینکه آیا دلیل اصلــى این اتفاق 
مشخص است، گفت: بر اساس گزارش ارسالى توسط 
همکاران این شاخه از درخت سال گذشته هم شکستگى 
جزئى داشــت که به علت وزش باد و بارش برف بیشتر 

شده بود.
مدیرکل محیط زیســت البرز افزود: البته تأثیر عوامل 
انسانى در افزایش شکستگى شاخه این درخت کهنسال 

را هم نمى توان نادیده گرفت.

کســى اگرحوصله کند و یک روز،  نه، فقط چند ساعت 
در ورودى  و خروجى هــاى محدوده هاى طرح ترافیک 
تهران بایســتد و رفتار مردم را رصد کند، انگار که دارد 

فیلمى کمدى مى بیند و به خنده مى افتد. 
به گزارش روزنامه «جام جم»، راننده اى پیاده مى شود، 
مشت پر از دستمال کاغذى اش را با کمى آب تر مى کند 
و دستمال هاى خیس خورده و لهیده را مثل تکه اى خمیر 
روى پالك ســوار مى کند. اجیرکردن یک موتورسوار 
براى حرکت پشت پالك خودروى جلویى که شگردى 
قدیمى اســت، در عوض عده اى یک بسته آدامس را با 

هم مى جوند،  شیرینى اش را قورت مى دهند و این توده 
چسبناك را مى چسبانند به گوشه اى از پالك.

عده اى هم همیشه با خود اسپرى برف شادى دارند و تا 
دوربینى سرراهشان ســبز مى شود پالك را مثل کیک 
تولد، خامه اى مى کنند. از وقتــى محدودیت هاى تردد 
شبانه در شهرها برقرارشــده و مخصوصًا در شهرهایى 
مثل تهران که سراسر خیابان هایش مملو از دوربین هاى 
ثبت تخلف اســت،  عده اى به پتوهاى کلفت متوســل 
مى شوند و مثل اینکه صندوق عقب سرما مى خورد، پتو 
را مى کشند روى ســر صندوق و دنباله اش را مى دهند 
روى پالك یا از جعبه دستمال کاغذى کمک مى گیرند 
و پالك را پنهان مى کننــد و به تازگى روى پالك مثل 

صورت خودشان ماسک مى زنند.
همه ایــن کارها براى تــردد آزادانه و فــرار از جریمه 
اســت؛ راه هایى که هم صداى پلیس را درآورده و هم 
صداى اعتراض راننــدگان قانونمنــد را. وقتى راننده 
تهرانى 66هزارتومان خرج مى کند و مجوز تردد روزانه 
در محــدوده طرح را مى خــرد ولى بى شــمار راننده با 
تکه اى کاغذ،  دســتمال یا چســب، بدون اینکه کسى 
متعرض شان شود آزادانه تردد مى کنند این سئوال پیش 
مى آید که چرا ما حرمت قانــون را حفظ کنیم و تخلف 

نکنیم؟

«االخبار» چاپ بیروت نوشت: مذاکرات سرى عربستان 
و ایران تحت حمایت بغداد براى اولین بار و پس از قطع 
طوالنى مدت ارتباط برگزار شد و تهران و ریاض گفتگوى 
اســتراتژیک محرمانه را درباره تمام پرونده هاى مورد 
اختالف، آغاز کردند. بر اســاس توافق بین سعودى ها، 
ایرانى ها و عراقى ها، قرار بر این بود که به دلیل بسیارى از 
مالحظات دو طرف، خبر اولین دیدار مستقیم بین ریاض 
و تهران محرمانه بماند؛ با وجود ایــن، خبر این دیدار در 
مطبوعات انگلیس نشــت پیدا کرد. بنابراین دو طرف به 
عنوان حســن نیت و جلوگیرى از تأثیر افشاى این خبر 
بر مذاکرات، به ســرعت خبر دیدار را تکذیب کردند. دو 
هیئت عالى رتبه بــه نمایندگى از رهبــران و نهادهاى 
مختلف دو کشور در کاخ ریاست جمهورى عراق در منطقه 
سبز بغداد مالقات کردند. این مالقات در حالى انجام شد 
که تمام پرونده هاى مورد اختالف، چه مربوط به روابط 
دو جانبه و چه پرونده هاى منطقه اى و در صدر آن یمن و 

لبنان، روى میز آنها قرار داشت.
هیئت سعودى شامل شش نفر از جمله مشاور عالى رتبه 
امنیتى ولیعهد عربســتان و به سرپرستى خالد بن على 
الحمیدان، رئیس سازمان اطالعات عربستان سعودى 
بود. در مورد هیئت ایرانى نیز قابل ذکر اســت که این 
هیئت پنج  نفره بود و ریاست آن را یک مقام عالى رتبه 
در ایران بر عهده داشــت و نمایندگان کلیه نهادهاى 
ایرانى از جمله ســپاه پاســداران و نیروى قدس در آن 

حضور داشتند.
این نشست بسیار مثبت بوده و از برخى انتظارات فراتر 
رفته اســت. ســعودى ها و ایرانى ها تصمیم گرفتند 
جلســه دوم را نیز در بغداد برگزار کنند. مقرر شد جلسه 
بعد هفته آینده باشد و در دســتور کار بغداد و دو هیئت 

مذاکره کننده قــرار گرفت. طرف عراقى که مشــتاق 
موفقیت این مذاکرات است، مى ترسد که افشاى خبر 
در رسانه ها بر سرنوشت مذاکرات تأثیر بگذارد مضاف 
بر اینکه بغداد به دلیل نشت خبر دیدار اول به رسانه ها، 
با نارضایتى زیادى از جانب هر دو طرف مواجه شــده

است.
منابع «االخبار» گفتند که ایران متحدان خود در منطقه 
را در جریان گفتگو قرار داده است و برآورد اولیه تهران 
این است که مسیر مذاکرات مثبت و امیدوار کننده بوده 
به ویژه اینکه ایران احســاس مى کند ریاض مشــتاق 

کاهش تنش در منطقه خلیج فارس است.
در همین حال یک منبــع دولتى در عراق به خبرگزارى 
فرانســه گفت هیئت ایرانى را نمایندگانى از سوى على 
شمخانى، دبیر شوراى عالى امنیت ملى ایران بر عهده 

داشتند.

جزئیات جدید از مذاکرات ایران و عربستان در بغداد

همه پرونده ها روى میز بود

اختصاص سهمیه واکسن خانه سالمندان 
به اعضاى خانواده !

 صف آقازاده ها براى ورود به شورا

چراى گوسفندان در پارك!
درخت 2700 ساله شکست

فرار از محدودیت تردد با دستمال و برف شادى! 
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دستگیرى عامل ایجاد وحشت 
فرمانده انتظامـى شهرسـتان گلپایگان از دسـتگیرى 
فردى که نیمه هاى شب با به صدا در آوردن آژیر ممتد و 
هشدار به مردم مبنى بر ترك منازل خود به دلیل وقوع 
زلزله باعث ایجاد رعب و وحشـت در بین اهالى یکى از 
محله هاى این شـهر شـده بود خبر داد. على سبحانى 
اظهار داشت: پس از یک سرى اقدامات علمى و پلیسى و 
تحقیقات گسترده توسط ماموران سرانجام عامل اصلى 
این اقدام شناسایى و طى یک عملیات ضربتى دستگیر 
شد. فرد دستگیر شـده داراى اختالالت روحى و روانى 
بوده و به صـورت مجردى در منزل شـخصى در همان 

محله زندگى مى کند.

آخرین رنگ بندى اصفهان 
بر اساس اعالم سـامانه ماسـک، در حال حاضر استان 
اصفهـان در بحران شـیوع کرونـا داراى 4 شهرسـتان 
با وضعیـت نارنجـى، 20 شهرسـتان با وضعیـت قرمز 
است و شهرسـتانى با وضعیت زرد، سـفید و آبى ندارد. 
شهرستان هاى نارنجى استان اصفهان عبارتند از: آران 

و بیدگل، برخوار، خور و بیابانک و خوانسار.

کارت هاى قدیم فعال است
معاون برنامه ریزى و توسـعه سـرمایه انسـانى شهردار 
اصفهـان گفـت: ابـر پـروژه سـامانه جامـع پرداخـت 
الکترونیک، کارت هوشمند شـهروندى و سامانه جامع 
مدیریت هوشمند ناوگان اتوبوسـرانى شهر اصفهان از 
جمله پروژه هاى بسیار بزرگ شهردارى اصفهان است. 
علیرضا صادقیان با بیـان این که تحقق سـامانه جدید 
مبتنى بر حساب شهروندى مستلزم طى شدن یک فاز 
بسیار پیچیده فنى براى مهاجرت از کارت قدیم به کارت 
جدید است، افزود: نزدیک به 5/5 میلیون کارت در دست 
شـهروندان همچنان در این سیسـتم فعال بوده و قابل 

سرویس دهى است.

واکسیناسیون 3000 پاکبان 
شهردار اصفهان از آغاز واکسیناسیون پاکبانان و کارگران 
خدمات شهرى این کالنشهر براى ایمنى در برابر ابتالء 
به بیمارى کرونـا خبر داد و گفت: با همکارى دانشـگاه 
علوم پزشکى بیش از سه هزار ُدز واکسن به پاکبانان شهر 
و نیروهاى عملیاتى شهردارى که در گروه هاى پرخطر 
قرار دارند، تزریق مى شود. قدرت ا... نوروزى خاطرنشان 

کرد: از اول اردیبهشت (امروز)آغاز مى شود.

رفع مشکل افت فشار 
دوعـدد والـو 150 در شـهرك بختیـار دشـت تعویض 
گردید. به گزارش روابط عمومى آبفـا منطقه 3، اجراي 
عملیات تعویض دو عدد والو 150 به علت فرسودگی زیاد 
در شهرك بختیار دشت به پایان رسـید. با تعویض این 
والوها مشکل افت فشـار آب 500 خانوار در این منطقه 

مرتفع می گردد.

تله مترى مخازن آب 
تله مترى مخازن شـهرى هرند و اژیه و همچنین سـه 
مجتمع روسـتاى گیشـى انجام شـد. به گزارش روابط 
عمومى آبفا جلگه، این عملیات با هدف نظارت بر مخازن 
ذخیـره آب منطقه انجـام شـده و 98 درصد پیشـرفت 

داشته است.

مرکز تصویربردارى 
خصوصى نشده 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: مرکز 
تصویربردارى بیمارستان گلدیس شاهین شهر به بخش 
خصوصـى واگذار نشـده و هر آنچه در فضـاى مجازى 
منتشـر شـده شـایعه بوده اسـت. آرش نجیمـى اظهار 
داشت: على رغم جوسـازى انجام شـده، همه خدمات 
این واحد صرف نظر از چگونگـى اداره، با تعرفه دولتى 
به مردم ارائه مى شـود. گفتنى اسـت طى چند روز اخیر 
پیامى مبنى بـر افزایش هزینه خدمـات در مرکز «ام آر 
آى» و «سى تى اسکن» بیمارستان گلدیس در فضاى 

مجازى منتشر شد.

خبر

مجرى طرح داناب اســتان اصفهان گفت: بنــا بر آمار، 
میانگین جهانى بارش ها 750 میلیمتر اســت و این رقم 
در ایران 250 میلیمتر است. الگوى بارش ها بسیار نامنظم 
بوده و بیشترین بارش ها در شمال کشور است و در استان 
اصفهان میانگین ریزش 120 میلیمتر در ســال است که 

این رقم حدود یک ششم میانگین جهانى بارش ها است.
محمد شــفائى افزود: افزایش برداشــت ها از منابع آب 
زیرزمینى، باعث ایجاد فروچاله ها شــده و اســتمرار این 
نشست ها مى تواند خســارت هایى شبیه زلزله در بخش 

تاسیسات، جاده ها و ساختمان ها را به دنبال داشته باشد.
شفائى افزود: در مجموعه سه کشورى هستیم که بدترین 

رتبه در برداشت نادرست از منابع آب زیرزمینى را داریم و 
امیدواریم طرح هاى فرهنگى باعث افزایش آگاهى مردم 
شــود. مجرى طرح داناب اســتان اصفهان تصریح کرد: 
برداشت بى رویه از منابع آب هاى زیرزمینى طى چند دهه 
گذشته باعث نشست زمین در مناطق مختلف کشور شده 
است و بسیارى از دشــت ها به حد تخریب رسیده و قابل 

برگشت نیست.
وى تصریح کرد: استان اصفهان داراى 35 دشت مستقل 
است، اما بخش بزرگى از آنها طى چند دهه گذشته از نظر 
وضعیت منابع آب زیرزمینى در حالــت ممنوع و بحرانى 

قرار دارد.

مدیر متالورژى ثانویه ناحیه فوالدســازى و ریخته گرى 
مداوم شرکت فوالد مبارکه از افزایش تقریبا دوبرابرى 
تولیدات واحد استراتژیک RH-Top در سال 99 خبر داد 
و گفت: عالوه بر رکورد تولید ساالنه چندین رکورد تولید 
ماهیانه این واحد نیز در سال 99 جابه جا شد که دست یابى 
به سطح رکورد 80 هزارتنى در اسفندماه، آخرین رکورد 

این بخش محسوب مى شود.
مســیب فتاح المنــان مدیر متالــورژى ثانویــه ناحیه 
فوالدسازى و ریخته گرى مداوم شرکت فوالد مبارکه در 
گفت وگو با خبرنگار ایراسین درباره رکوردهاى پى درپى 
این واحد در سال 99 اظهار کرد: آخرین رکورد این واحد 

مربوط به شهریورماه ســال قبل با تولید 637 هزار تن 
تختال در ماه بوده است. این میزان در اسفندماه به 660 
هزار تن (رشد 23 هزار تنى نسبت به شهریورماه) افزایش 

یافت که رکورد جدیدى محسوب مى شود.
وى افزود: این افزایش تولید در حالى است که شهریورماه 
31 روز و اسفندماه 30 روز اســت. بنابراین در این مدت 
معادل یک روز کارى بیشتر تولید کردیم. به بیان دیگر 
طى 30 روز به اندازه 32 روز تختال تولید شد. در کنار این 
افزایش تولید تختال رکوردهاى روزانه هم وجود داشته 
است، براى مثال طى دو روز پیاپى به ترتیب 138 و 140 

ذوب  (17 و 18 اسفندماه) به ثبت رسید.

افزایش 70 درصدى تولید در 
یک واحد فوالد مبارکه

بارش هاى اصفهان، یک ششم 
میانگین جهانى است

پیکر سردار شهید ســید محمد حجازى روز گذشته در 
اصفهان با حضور شــخصیت هاى مختلف اســتانى و 
کشورى تشییع و در گلستان شهداى این شهر به خاك 

سپرده شد.
در ابتداى این مراســم کــه در فضاى بــاز و با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در محل پادگان پرواز هوانیروز 
سپاه پاسداران برگزار شد، سردار صفوى، مشاور فرمانده 
معظم کل قــوا و ســردار قاآنى، فرمانده قدس ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمى به ســخنرانى درباره ابعاد 

شخصیتى و خدمات شهید حجازى پرداختند.
در این مراســم ســردار ســالمى،  فرمانده کل سپاه 
پاسداران، ســردار حســین اشــترى، فرمانده نیروى 
انتظامى، عبــاس رضایى اســتاندار اصفهان و جمعى 
از فرماندهــان نیروهــاى نظامى اســتان نیز حضور 

داشتند.
در پایان این مراســم نیز نماینده حــزب ا... لبنان پیام 
تسلیت سید حســن نصرا... را قرائت کرد و سپس نماز 
میت به امامت آیــت ا... مهدوى، امــام جمعه موقت 
اصفهان بر پیکر شــهید حجازى اقامه شد و با مشایعت 
مردم و مسئوالن استانى و لشکرى پیکر این شهید واال 

مقام تشییع و در گلستان شــهدا در کنار قبور همرزمان 
شهیدش به خاك سپرده شد.

سردار سید محمد حجازى متولد 1335 در اصفهان بود 
که مدتى مسئولیت سپاه پاسداران در لبنان، فرماندهى 
سازمان بسیج مستضعفین، جانشین فرمانده کل سپاه 
پاسداران و جانشین فرمانده سپاه قدس از جمله سوابق او 
بود. ایشان در روز 29 فروردین در اثر عوارض شیمیایى 

دوران جنگ تحمیلى به شهادت رسیدند.
■■■

سردار اســماعیل قاآنى، فرمانده قدس سپاه پاسداران 
انقــالب اســالمى در این مراســم گفــت: حضور در 
عرصه هاى ســخت از سیستان و بلوچســتان گرفته 
تا مناطق غرب کشــور از افتخارات رزمندگان اســتان 
اصفهان است، این اســتان افتخار میزبانى از جلوداران 
انقالب را داشته و در صحنه هاى نیاز دوره دفاع مقدس 
هر کجا کــه الزم بود حضور این شــهیدان بزرگوار در 
یگان هاى عملیاتى و مناطق مختلف مأموریتى از پایگاه 
منتظران شهادت در اهواز تا کوه هاى سر به فلک کشیده 
کردســتان از قرارگاه هاى اولى که در جنگ تشــکیل 
شــد تا قرارگاه قدس در هر کجاى جبهه انســان هاى 

مقاومى بودند که نمونه برجســته آن شــهید حجازى
 است.

سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیى رحیم صفوى، دستیار و 
مشاور عالى فرماندهى کل قوا هم در این مراسم ، سردار 
شهید حجازى را افتخار اصفهان، ایران و جهان اسالم 
معرفى کرد و اظهار داشت: شــهید حجازى از تفکرى 
استراتژیک ، دفاعى و امنیتى برخوردار بود که از آن براى 
دفاع از امنیت و منافع ملى و منطقه اى انقالب اسالمى 

و ملت ایران استفاده مى کرد.
وى با بیان اینکه سردار شهید حجازى در دوران قبل و 
بعد از انقالب و در جبهه مقاومت یادگارى هاى زیادى 
را از رشادت ها و قهرمانى هایش به جاى گذاشته است، 
شهدایى همچون سردار شــهید قاسم سلیمانى، سردار 
شهید حسین خرازى، سردار شهید همت، سردار شهید 
عبدا... میثمى، سردار شهید حاج احمد کاظمى و سردار 
شهید ســید محمد حجازى را خالق و زمینه ساز تمدن 
نوین اسالمى دانســت و اضافه کرد: این شهدا با الهام 
گرفتن از الطاف الهى و قرآن، فرمایشــات رهبر کبیر 
انقالب و رهبر معظم انقالب توانســتند موفقیت هاى 

بزرگى را در منطقه رقم بزنند.

مصطفى بطالنى، دبیر بازنشسته آموزش وپرورش 
و نوازنده و مدرس باسابقه ســنتور در اصفهان بر 

اثر ایست قلبى ناشــى از ابتال به کرونا دار فانى را 
وداع گفت.

مهرشاد متین فر، مدیر خانه موسیقى حوزه هنرى 
اصفهان گفت: ایــن هنرمند باســابقه، فعالیت 
هنرى خود را از ســال 1345 به طــور خودآموز 
آغــاز کــرد و در طــول عمــر بــا ارزش خود، 
نزدیک به 45 آهنگ و ســرود ســاخت که اکثر 
آن هــا از صداوســیماى اصفهان پخش شــده

 است.
بطالنى شــامگاه 29 فروردین ماه در بیمارستان 
عســکریه از دنیا رفت و مراســم خاکسپارى این 
هنرمند امروز چهارشنبه، در باغ رضوان اصفهان 

برگزار مى شود.

رئیس اتحادیه آش، هلیم، کباب و بریانى اصفهان با 
اشاره به آسیب هاى اقتصادى شیوع ویروس کرونا 
به این صنف، گفت: قیمت هاى مصوب پیش از ماه 
رمضان به واحدهاى صنفى اعالم شد و آن دسته 
از واحدهاى صنفى که درخواست فروش به قیمت 
بیش از قیمت مصوب داشتند نیز با درخواستشان 

موافقت نشد.
على میزبانى اظهار کــرد: قیمت مصوب آش بین 
18 تا 23 هزار تومان و قیمت هلیــم بادمجان از 
25 تا 30 هزار تومان اعالم شده است، هیچ واحد 
صنفى اجازه تخلف از این قیمت ها را نداشته و مردم 
مى توانند تخلفات را به اتحادیه گزارش دهند تا با 

آن برخورد شود.
وى افزود: در سطح شهر اصفهان فقط یک واحد 

صنفى واقع در خیابان فروغى آش را به قیمت هر 
کیلو 25 هزار تومان و یک واحد صنفى در خیابان 
احمد آباد هلیم بادمجان را هر کیلو 35 هزار تومان 
به فروش مى رساند و در هیچ واحد صنفى دیگرى 

اضافه قیمت از مبالغ مصوب اعالم شده نداریم.
میزبانى افــزود: به تمام واحدهــاى صنفى که در 
مغازه هایشان ازدحام مى شود اعالم شده که حتمًا 
پارکبانى درب واحدها مستقر باشد و به مشتریانى 
که ماسک ندارند ماسک بدهند و مواد ضد عفونى 
کننده نیز درب مغازه ها وجود داشته و فاصله یک 
متر و نیم بین هر دو مشترى نیز حتمًا باید رعایت 
شود. واحدهاى صنفى فروشــنده آش و هلیم از 
ســاعت 2 بعد از ظهر تا 9 و 30 دقیقه شب اجازه 

فعالیت دارند.

مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان گفت: احداث دو پارك 
محله اى در قائمیه و دســتگرد به منظور افزایش نشــاط 
شهروندان و سرانه تفرجگاهى آنها به ویژه کودکان تاثیر در 

دست اجرا قرار گرفته است.

محمد شرفا اظهار کرد: نبود فضاى ســبز کافى و پارك 
محله اى در محله هاى دستگرد و قائمیه یکى از خواسته هاى 
جدى شــهروندان بود از این رو احداث و تملک دو پارك 
محله اى در این نقاط در دستور کار منطقه 13 شهردارى 

قرار گرفت.
وى خاطرنشان کرد: احداث این دو پارك در افزایش نشاط 
شهروندان ساکن در محله هاى قائمیه و دستگرد و سرانه 
تفرجگاهى آنها به ویژه کودکان تأثیر بسزایى خواهد داشت.

مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان گفت: حادثه ریزش 
خیابان نظر میانى در روز دوشنبه ارتباطى با پدیده 
فرونشست در اصفهان ندارد و به دلیل بافت نرم و 

عدم مقاومت کافى خاك این منطقه است.
عباس عباســى خاك در گفتگو با «ایسنا» اظهار 
کرد: در حادثه ریــزش خیابان نظــر میانه، لوله 
آب دچار شکستگى شــد، اما لوله فاضالب دچار 

آسیب نشد.
وى درباره دالیل ریزش ایــن خیابان با توجه به 
اینکه به تازگى توسط شهردارى سنگفرش شده 
است گفت: بافت خاك این منطقه به نوعى است 
که از گذشته تاکنون همواره دچار ریزش مى شود 
و این حادثه ارتباطى با فرسودگى لوله هاى شبکه 
آب و فاضالب اصفهان نداشته است. بستر خاك 
خیابان نظر میانى که لوله هاى آب و فاضالب زیر 
آن قرار گرفتــه همواره بر اثر رفــت و آمد و تردد 

خودروها، بافت آن دچار ریزش مى شود.
مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: متاسفانه لوله هاى 
آب و فاضالب این منطقه بر بســترى قرار گرفته 

که مناسب نیســت، اما با توجه به اینکه ساخت و 
سازهاى این منطقه مربوط به گذشته بوده است، 

چاره اى جز این نبوده است.
وى همچنین عامل خارجى ریــزش این خیابان 
را مربوط بــه اقدامات شــهردارى اصفهان براى 
پیاده روسازى دانســت و توضیح داد: شهردارى 
اصفهان از پیش از عیــد در دو طرف خیابان اقدام 
به ســنگفرش کردن و باغچه کارى خیابان نظر 
میانى کرد، اما قبل از آن شرکت آبفا به شهردارى 
اعالم کرده بود که قبل از هر گونه ساخت و ساز، 
با شرکت آبفا تعامل داشته باشد تا نسبت به عبور 
تاسیسات آبفا به آنها اطالع رسانى الزم انجام شود 

تا از وقوع هر گونه حادثه جلوگیرى شود.
مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشــتریان شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان افزود: متاسفانه 
این هماهنگى ها به صورت کامل انجام نشد و در 
واقع روش آبیارى غرقابى باغچه هاى این خیابان 
و نشتى آب به زیر ســنگ فرش ها موجب شد با 
توجه به جنس خاك این منطقــه و عبور و مرور 
باال در این خیابان، آسفالت و سنگ فرش آن دچار 

ریزش شود.
عباسى خاك با بیان اینکه لوله هاى آبفا، به قطر 
400 و از جنس چدن است که در سرتاسر خیابان 
نظر شــرقى، میانى و غربى است، افزود: این لوله 
در کنار این پیاده راه قرار دارد که متاســفانه بر اثر 
نشست، سنگ فرش ها بر روى لوله آب و فاضالب 
ریزش کرده و موجب شکســتگى این لوله شده 
اســت. وى تاکید کرد: مطابق قانــون باید حریم 
لوله هــاى آب و فاضالب در هر گونه ســاخت و 
سازى رعایت شود که متاسفانه این هماهنگى از 

سوى شهردارى ضعیف بود.
مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان درباره شکستگى لوله آب 
و قطع آب این منطقه گفت: به دنبال کارى هستیم 
تا آبرسانى خیابان نظر میانى از طریق لوله هایى 
غیر از این محدوده برقرار و لوله هاى آبرسانى این 
منطقه جمع آورى شود تا در صورت هر گونه حادثه 
ریزش در خیابان نظر میانــى، دیگر دچار قطعى 

آب نشویم.

کرونا جان هنرمند موسیقى اصفهان  را گرفت

2 واحد فروش آش و هلیم بادمجان 
مجاز  به افزایش قیمت شدند

احداث پارك هاى محله اى در قائمیه و دستگرد

درخواست نماینده شاهین شهر از وزیر  نیرو

چرا خیابان نظر دچار ریزش مى شود؟

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در نامه اى به 
وزیر نیرو با اشــاره به حقابه و آب خریدارى شده و حق 
نکشت ســنوات گذشته مردم دشــت برخوار و کاهش 
بارش ها، قطع چهار ساعته برق چاه هاى کشاورزى را 

معادل نابود کردن زحمت یکساله کشاورزان دانست.  
حسینعلى حاجى دلیگانى گفت: کشاورزان شهرستان هاى 
شاهین شــهر و میمه و برخوار، بر اساس آبى که سال 
گذشته در کانال بِل و حاجى آباد و دشت بزرگ برخوار 
رهاسازى شد، اقدام به کشت غله نموده اند. این در حالى 
است که امسال هنوز رهاســازى آبى صورت نپذیرفته 
است و لذا براى جبران آن الجرم باید از چاه هاى منطقه 
بیشتر استفاده کنند و در غیر این صورت، کشت گندم و 
جوى آن ها خشک و ضرر و خسران جبران ناپذیرى به 

آن ها تحمیل خواهد شد.

عضو هیأت رییسه مجلس با اشاره به گرمى هوا و عدم 
نزول بارش هاى جوى در ماه هاى گذشته و نیاز بیشتر 
به آبیارى زمین هــا، اظهار کرد: براى رهاســازى 70 

میلیون متر مکعب حقابــه و 80 میلیون متر مکعب آب 
خریدارى شده از 25 ســال پیش، هنوز تصمیمى اتخاذ 

نشده و حق نکشت سنوات قبلى هم داده نشده است.
وى با بیان اینکه رفتار ناعادالنه آب منطقه اى و جهاد 
کشاورزى استان اصفهان در توزیع نادرست خشکسالى، 
اعتراض کشاورزان را به دنبال داشته است، افزود: براى 
هر چاه آبى در منطقــه بین 100 تــا 200 نفر از مردم 
شریک هســتند و ارتزاق جمعیت قابل توجهى از این 

راه مى گذرد.
حاجى ابراز کرد: با توجه به مشــکالت موجود در حوزه 
انتخابیــه، در نامه اى بــه وزیر محترم نیرو از ایشــان 
درخواســت کردیم که معاون امور برق و توانیر از قطع 
چهار ساعته چاه ها در دو شهرستان شاهین شهر و میمه 

و برخوار صرف نظر کند.

فرمانده قدس سپاه پاسداران در مراسم تشییع پیکر سردار شهید سید محمد حجازى:

اصفهان افتخار میزبانى از 
جلوداران انقالب را داشته است
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فرهاد اصالنى: افراطى به نقش  نگاه نمى کنم
فرهاد اصالنى از اوایل دهه هفتاد با حضــور در فیلم هاى موفقى 
چون «روسرى آبى» ساخته رخشان بنى اعتماد و «سفربه چزابه» 
ساخته زنده یاد رسول مالقلى پور پا به عرصه سینما گذاشت. بازیگر 
مستعدى که طى سال ها فعالیت در ســینما و تلویزیون نقش هاى 
ماندگارى همچــون عبیدا... ابن زیــاد در «مختارنامه» را به ثبت 
رسانده است. او در فیلم ها و سریال هایى که از لحاظ محتوا ضعیف 
بودند هم بازى قابل قبولى داشــته است. فرهاد اصالنى بازیگرى 
است که فراتر از زیبایى هاى ظاهرى وکالسیک سینما، توانسته با 
اتکا به توانایى و دانش بازیگرى اش تبدیل به یکى از بهترین هاى 

این حرفه شود و نقش هاى ماندگارى را به جا بگذارد. 
شما تجربه بازى در یک سکانس 35 دقیقه اى 
در فیلم «مستانه» را داشتید که بار فیلم را به 
دوش مى کشید، این فضا اصال براى مخاطب 
خسته کننده نبود. براى رسیدن به نقش وکیل 
چقدر خود را به این نقــش نزدیک کردید و 
اساسا نقش ها را براساس چه معیار و مقیاسى 

انتخاب مى کنید؟
بیش از هر چیزى مــالك انتخاب من براى بــازى در یک پروژه 
سینمایى و یا سریال یک سناریوى خوب اســت و در مرحله دوم 
دوست دارم با تیمى که قرار اســت چندین ماه کنار هم کار کنیم 
حال خوبى داشته باشم. وقتى مى خواهیم یک سکانس در فضاى 
بسته اى مثل دادگاه در فیلم مســتانه را بگیریم چند موضوع قابل 
تامل اســت و براى بازیگــر باید پیش بینى شــود. در یک فضاى 
سربســته، مثل دادگاه هــم محدودیت نور خواهیم داشــت هم 
محدودیت حرکت دوربین در نتیجه مى توانســتم پیش بینى کنم 
که دکوپاژ در این صحنه به چه شــکل خواهد بــود.  فیلمبردارى 
سکانس دادگاه در فیلم مستانه دو روز به طول انجامید که این نشان 
از سختى کار در این نوع سکانس هاى داخلى را مى دهد. مابه ازاى 
این شخصیت، وکیلى که در فیلم« مستانه» بازى کردم، را خیلى 

خوب مى شناسم؛ آدم هاى ریاکارى که تظاهر به تشرع مى کنند و 
در جامعه تعدادشان کم نیست. چون اینگونه افراد در اطراف ما در 
این روزها زیاد است، مى دانستم چگونه و به چه شکل باید این نقش 
را بازى کنم و براى رســیدن به نقش یک وکیل کالش و کارچاق 
کن تمرین و برنامه ریزى الزم را داشتم. در راه رسیدن به این نقش 
هم از فیلمنامه کمک گرفتم و هم در برخــى موارد از بداهه گویى 

استفاده کردم.
 جنس بازى شما در بیشــتر فیلم و سریال ها 
واقع گرایانه اســت. آیا براى رسیدن به این 
اتفــاق از تکنیک خاصى اســتفاده مى کنید، 
تحقیق درباره نقش ها چقدر به بازیگر کمک 

مى کند؟
براى رسیدن به نقش؛ اول از همه به ســناریو و فیلمنامه اى که در 
اختیارم قرار مى گیرد توجه دارم و تمام سعى خود را مى کنم که به 
نقشى که در سناریو نوشته شده است، برسم. شاید برگ برنده من 
این است که تحلیل درســتى از پرسوناژ مى گیرم اما از تکنیک هم 
غافل نیستم. هیچگاه بازیگرى نبودم که فقط بخواهم در نقش فرو 
روم و به تکنیک بى اهمیت باشــم. در نقش هایى که ایفا کردم در 
کنار حسى که از سناریو مى گرفتم از تکنیک خود نیز براى رسیدن 
به هر نقشى که به من سپرده مى شد، استفاده کردم. یعنى نسبت به 
پالن، موقعیت خودم را مى سنجم ولى احساسم این است که وقتى 
در یک پرســوناژ قرار مى گیرم به اندازه کافى به آن فکر کنم، اگر 
الزم باشد راجع به نقش بسیار تحقیق مى کنم آن وقت دیگر همه 
چیز را براى رسیدن به نقش از روح من مى آید. صادقانه بگویم دیگر 
خیلى به حرکت و اکت آن فکر نمى کنم همه چیز خود به خود شکل 
مى گیرد و من نمى توانم خیلى آن را آنالیز کنم. قبل از تحلیل و درك 
آن نقش در واقع شروع مى کنم به دفاع کردن از نقش و باور کردن 
آن اگر سن و ســالى دارد، اگر رفتار خاصى دارد به همه اینها فکر 

کرده و اجرایش مى کنم.

یک بازیگر باید در نقش اش غرق شــود یا از 
نقش اش فاصله بگیرد؟

هیچگاه افراطى به نقش ها و بازیگرى نگاه نکردم. اگر بخواهم واژه 
بهترى استفاده کنم بایستى بگویم که غرق شدن در نقش هم خوب 
نیست چون بعد از آن خیلى سخت از نقش ات کنده مى شوى و کار 
برایت مشکل مى شــود. فکر مى کنم درك نقش و تحلیل درست 
نتیجه خوبى خواهد داد و اینکه هر آنچه الزم است براى رسیدن به 
نقش را باید با تحقیق بدست بیاوریم. از طرفى هم نباید زیاد از نقش 
فاصله گرفت چون دیگر اجراى خوبى از آن نقش نخواهى داشت، 
اگر از نقش زیاد فاصله بگیرى بــه نوعى نقش خود را نقد کرده اى 
و دیگر قابل باور بودن این نقش نــه براى خود و نه براى مخاطب 

اتفاق نمى افتد.
شما طى سال هاى بازى توانستید نقش هاى 
متفاوتى مثال عبیدا... در مختارنامه، یا کاراکتر 
وکیلى که قانون را زیر پا مى گذارد، نقش معتاد 
و… را بازى کنید. علــت این موفقیت ها بدون 
بهره گیرى از فاکتورهاى ظاهرى چیست؟ از 

تجربه چند فیلم که متفاوت بودند بگویید؟
فیزیک مناســب در بازیگرى مدرن امروز یک فاکتور مهم است و 
من مقدارى از این قافله عقب مانــده ام. به دلیل پرکارى اى که در 
این سال ها داشتم، نتوانستم به خودم برسم ولى معتقدم که فیزیک 
مناسب، دانش، تمرین، تحقیق و در اختیار نقش بودن به کار سنگین 
بازیگر کمک زیادى مى کند تا بازیگر بتواند در نقش هایى که به او 
سپرده مى شود درســت عمل کند. من هیچ کدام از این فاکتورها 
را ندیده نمى گیرم. شــاید کمى خوش شانسى نصیب من شده که 
توانســته ام به گفته و نظر مخاطبان در نقش هایــى که ایفا کردم 
قابل قبول بوده و ارتباط خوبى با مخاطبان برقرار کنم. البته سعى 
کردم با کمى تامل و دقت، نقشــى که مناسب من نبوده را انتخاب 

نکنم.  

       «گودزیال»، 
       محبوب در دوران کرونا

«گودزیال در برابر کونگ» به کارگردانى «آدام وینگارد» که دنباله اى 
بر فیلم «گودزیال: سلطان هیوالها» محصول 2019 و «کونگ: جزیره 
جمجمه» (2017) و چهارمین فیلم دنیاى سینمایى هیوالها برادران 
وارنر اســتف با ادامه اکران جهانى خود به فروشى بالغ بر 390 میلیون 
دالر دست یافت تا با عبور از فروش 365 میلیون دالرى فیلم «تِنت»، 

موفق ترین فیلم هالیوودى از زمان بروز بحران کرونا باشد.
این فیلم تاکنون 80 میلیون دالر از محل گیشه آمریکا و 309 میلیون 

دالر در گیشه بین المللى کسب کرده است.
«گودزیال در برابر کونگ» در نخســتین روز اکران در بیش از 2400 
سالن سینمایى آمریکاى شــمالى به فروش 9/6 میلیون دالر رسید تا 
رکورد فروش روزانه یک فیلم از آغاز بحران کرونا تا به امروز را نیز به 

نام خود ثبت کند.
سینماى چین که بازگشتى چشمگیر پس از گذر از بحران کرونا داشته، 
موفق ترین سینماى جهان در یک سال گذشــته بود و دو فیلم چینى 
«سالم مامان» و «کاراگاه محله جینى ها» تا کنون فروش به ترتیب 

821 و 863 میلیون دالرى را به ثبت رسانده اند.
چینى ها سال گذشــته به لطف کرونا موفق شدند براى نخستین بار از 
مجموع فروش ساالنه گیشه آمریکا سبقت بگیرند و عنوان بزرگترین 
بازار سینمایى جهان را از آن خود کنند، اتفاقى که با ادامه روند کنونى در 

سال 2021 نیز تکرار خواهد شد.

مهران رجبى «رعد و برق» را سریالى خاص با پروداکشن متفاوت 
توصیف مى کند و درباره حذف این مجموعه از کنداکتور رمضانى 

مطالبى را بیان مى کند.
سریال رمضانى شبکه تهران با عنوان «رعد و برق» پس از اینکه 
در سه شب، براى رسیدن به آنتن با مشکل مواجه شد ، بر اساس 

تصمیم شبکه از کنداکتور رمضانى حذف شد .
رجبى درباره اینکه در زمان تولید «رعد و بــرق» چقدر احتمال 
مى داده است که این ســریال به موقع به پخش نرسد، مى گوید: 
من در زمان تولید نمى دانســتم در کجاى کار هســتیم و چقدر 
از تصویربردارى کار باقى مانده اســت؛ بنابرایــن ذهنیتى از این 

موضوع نداشتم.
او با تاکید بر اینکه زمان پخش ســریال هایى کــه در آنها بازى 
مى کند، برایش اهمیت ویژه اى ندارد، عنوان مى کند: ســریال، 
هر زمانى پخش شــود براى من که بازیگر هستم خیلى اهمیت 

ویژه اى نــدارد. پخش در ماه رمضان بــراى بازیگرى که اولین 
کارش است مهم است و براى ما فرق زیادى ندارد.

این بازیگر درباره دشــوارى هاى ساخت سریال «رعد و برق» به 
کارگردانى بهروز افخمى، چنین توضیح مى دهد: من در قسمت 
آق قال با گروه بودم. کارى که درباره سیل است و سیل را به تصویر 
مى کشد، به تمهیدات زیادى نیاز دارد؛ مثال براى به تصویر کشیدن 
یک مدرسه  که در ســیل گیر کرده و آب تا یک متر و نیم آن باال 
آمده اســت، حدودا 400 هزار لیتر آب در مدرسه ریختند و سپس 
فیلمبردارى کردند. کنترل کردن این 400 هزار لیتر آب به طورى 
که بیرون نریزد و آب هدر نرود کار سختى است؛ شب هم باید این 
آب ها خالى مى شد و صبح دوباره ریخته مى شد تا ساختمان آسیب 
جدى نبیند. در کدام ســریالى این همه کار صورت گرفته است؟ 
بنابراین مى توانم با اطمینان بگویــم که «رعد و برق» کار خیلى 

خاصى است.

مهران رجبى: «رعد و برق» خیلى خاص است

سینماى هالیوود بعد از یکسال سکوت در آستانه مهمترین 
فیلم اکشــن و ســرعت خود خواهد بود، فیلم سینمایى 
«سریع و خشن» در نســخه نهم خود شاهد زوج جذاب 

«ون دیزل» و «جان سینا» است.
نخستین تصویر «ون دیزل» در نسخه نهم فیلم سینمایى 
«سریع و خشن» منتشر شــد. این فیلم که قرار بود 22 
مى 2020 اکران شــود به دلیل شــیوع کرونا در تمامى 
کشور هاى جهان با تعویق روبرو شــد، تا اینکه حاال به 
صورت رسمى اعالم شد که این فیلم ماه مى سال جارى 

میالدى اکران جهانى خود را آغاز مى کند.
سریع و خشمگین 9 یک فیلم رو به اکران آمریکایى در 
ژانر اکشن به کارگردانى جاستین لین است که از سوى 
یونیورسال استودیوز منتشر خواهدشد. این فیلم نهمین 

بخش از مجموعه فیلم سریع و خشــمگین خواهد بود. 
وین دیزل در این فیلم بــه عنوان بازیگر نقش اول بازى 

خواهد کرد.
برنامه بین المللى یونیورســال براى اکران «ســریع و 
خشمگین 9» اعالم شده و قرار اســت این فیلم در کره 
جنوبى از 19 ماه مى، در روسیه، خاورمیانه و امارت متحده 
عربى از 20 مى، در چین و تایوان از 21 مى اکران  شود. 
آمریکاى شمالى از 25 ژوئن (4 تیر) اکران فیلم را تجربه 

مى کند.
چین با توجه به اینکه حدود 30 درصد از گیشه بازار بین 
المللى را در اختیــار دارد از مناطق حیاتــى براى اکران 
سینمایى است. یونیورسال معتقد است مردم این سرزمین 

از آمادگى کامل براى رفتن به سینماها برخوردارند. 

ســعید آقاخانى که نوروز امسال ســرى سوم سریال 
کمدى «نون.خ» را روى آنتن شــبکه یک داشت، از 
اواخر هفته گذشته مبتال به بیمارى کرونا شده است. 
او این روزها به دلیل درگیرى اولیه با ویروس کرونا و 
عوارض ابتدایى ناشى از آن، با توصیه پزشک در منزل 
قرنطینه شده و مشغول مصرف داروهاى تجویز شده 

است.
این در حالى اســت که امیر وفایى نویســنده سریال 
«نون.خ» نیز مبتال به این ویروس شده و به دلیل شدت 

بیشتر بیمارى، در بیمارستان بسترى است.
مهدى فرجى تهیه کننده ســریال «نون.خ» درباره 

ابتالى ســعید آقاخانى کارگردان ایــن مجموعه به 
ویروس بیان کرد:

خدا را شکر ابتالى سعید آقاخانى به کرونا خفیف بوده 
است و او در منزل در حال استراحت است. وى همچنین 
درباره وضعیت امیر وفایى نویسنده سریال هم گفت که 
او در بیمارستان بسترى شد و ریه اش درگیر شده است 

اما حال او خوب است.
فرجى گفت که تولید سریال اسفند تمام شد و 12 اسفند 
آخرین روز تصویربردارى ما بود که از آن زمان تاکنون 
حدود 45 روز مى گذرد و در این مدت کســى مبتال به 

کرونا نشد.

آکادمــى اســکار 2021 از میهمانــان و نامزدهــا 
نمى خواهد تــا مقابل دوربین در حین مراســم زنده 
اسکار که 25 آوریل برگزار مى شود ماسک بر چهره 

بزنند.
نماینده آکادمى اسکار 2021 توضیح داد، از آنجا که 
در نظر گرفته شده تا این مراسم در ایستگاه اتحادیه 
مرکز شــهر لس آنجلس برگزار و داراى پخش زنده 
تلویزیونى باشد لذا ماسک براى افراد مقابل دوربین 
الزم نیســت، اما با این حال، وقتى مهمانان جلوى 
دوربین نیستند، از آن ها درخواست مى شود تا ماسک 

بزنند.
طبق اعالم آکادمى اسکار تعداد میهمانان حاضر در 
مراسم اســکار 2021 به تنها 170 نفر محدود شده 
است. همانطور که مجله ورایتى در اوایل ماه جارى 
براى اولین بــار گزارش داد، اعضــاى میهمانان در 
مراسم اسکار 2021 به شکل چرخشى بود به شکلى 
که طبق زمان اعالم شده وارد و سپس از صحنه خارج 
مى شــوند به همین خاطر براى میهمانان و نامزد ها 
هنگام ورود یک برنامه منسجم در نظر گرفته شده 
که به آنها تحویل داده مى شود و مشخص مى کند تا 

چه زمانى وارد صحنه و چه زمانى خارج مى شوند.

نسخه نهم «سریع و خشن» باالخره اکران مى شود عوامل «نون. خ» درگیر کرونا شدند

پنجم اردیبهشت برگزار مى شود

اسکار 2021 
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مدافع ذوب آهن گفت: ما در اوایل فصل از مسائل داورى و بدشانسى هاى پى در پى آسیب دیدیم 
اما االن شرایط بسیار خوبى داریم و ذوب آهن را به روزهاى اوجش بر مى گردانیم.

مسعود ابراهیم زاده در مورد اینکه آیا ذوب آهن رده سیزدهمى در لیگ مى ماند یا گزینه 
سقوط است ادامه داد: درست اســت که در منطقه خطر هســتیم ولى سقوط نخواهیم 

کرد. جایگاه ذوب آهن اینجاى جدول نیســت و ما واقعًا در اوایل فصل از مسائل داورى و
 بدشانسى هاى پى در پى آسیب دیدیم و بعد دچار تغییرات در مدیریت و کادرفنى شدیم اما 

االن شرایط بسیار خوبى داریم و ذوب آهن را به روزهاى اوجش بر مى گردانیم.
این بازیکن در مورد کیفیت لیگ بیستم تا به اینجاى کار گفت: به هرحال امسال با وجود 
ویروس کرونا و شرایطى که هست لیگ خوب پیش رفته و کیفیت نماینده هایمان در آسیا 
هم نشانگر این موضوع است. امتیاز تیم ها به هم خیلى نزدیک است و با یک برد ممکن 

است به باالى جدول راه پیدا کنى و بالعکس.
ابراهیم زاده در مورد دیدار با اســتقالل گفت: ما دو بازى با استقالل در لیگ و جام حذفى 
داریم و این تیم در آماده  ترین حالت خود به سر مى برد اما همانند دیدار رفت آنها را اذیت 

خواهیم کرد.
ابراهیم زاده در پایان افزود: از هواداران ذوب آهن که در روزهاى سخت کنار ما بودند کمال 
تشکر را دارم. ما تمام تالشــمان را کردیم که خوشحالشان کنیم و این را مى دانیم که چقدر 
اذیت شدند و تحت فشار بودند ولى ما خودمان هم ناراحت بودیم اما با آمدن آقاى حسینى اوضاع 

خیلى فرق کرده است و قطعاً در 10 بازى پیش رو نتیجه مى گیریم.

مدافع ذوب آه
اما االن شر
مسعود ابر
سقوط اس
کرد. جای
 بدشانس
االن ش
این باز
ویروس
هم نش
است به
ابراهیم
داریم و
خواهیم
ابراهیمز
تشکر را د
اذیت شدند
خیلى فرق کر

مسعود ابراهیم زاده:

ذوب آهن سقوط نمى کند 
به اوج بر مى گردیم

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: در برنامه مسابقات 
ما چندین بار وقفه ایجاد شد که این مسئله اذیت کننده است.

مجتبى فریدونى با اشــاره به دو بازى قبلى این تیم عنوان کرد: 
تیم از ابتداى سال1400 روند خوبى را در پیش گرفته، دو بازى 
امیدوار کننده را پشت سر گذاشتیم. در بازى با صنعت نفت آبادان 
موقعیت هاى زیادى داشــتیم و مى توانســتیم با تعداد گل هاى 
زیادى برنده شــویم. مقابل پدیده هم بازى خوبى انجام دادیم و 
مى توانستیم برنده باشیم اما به هرحال تیم میزبان دقایقى فشار 

آورد و به گل مساوى رسید.
وى افزود: در کل از شــرایط تیم و عملکرد بازیکنان و کادرفنى 
راضى هستیم. با اینکه بازى هاى سختى مقابل تیم هاى استقالل، 

پرسپولیس، گل گهر، سپاهان و... داریم اما با این روندى که 
دیده ایــم 100 درصد امیدواریم مجتبى حســینى تیم را از 

انتهاى جدول جدا کند و به جایگاه خوبى برساند.
فریدونى در مورد وقفه زیــاد در برنامه بازى هاى ذوب آهن 

گفت: چندین بار در برنامه ما وقفه ایجاد شد که این مساله ما را 
اذیت مى کند. شرایط کار با این وقفه ها سخت مى  شود. هرچند که 
تیم هاى کشورمان در آسیا هستند و بعد از آن هم بحث تیم ملى 
مطرح است. سازمان لیگ و فدراسیون هم محدودیت هایى دارند 
اما به هرحال این وقفه ها براى ما کار را سخت تر مى کند، زمانبر 

و هزینه بر است.
وى در مورد اینکه آیا ممکن اســت با توجه به زمان زیادى که 
در برنامه ذوب  آهن وجود دارد، برپایى اردویى براى تیم در نظر 
گرفته شود، اظهار کرد: مجتبى حسینى با توجه به شرایط کرونا و 
محدودیت هایى که براى رفت و آمد و جا به جایى تیم وجود دارد، 
درخواستى نداشته اما درکل آمادگى برپایى اردو براى تیم را داریم.

سرمربى اسبق پرســپولیس در واکنش به حضور مجدد در فوتبال ایران، گفت: 
فکر مى کنم پسرم براى حضور در فوتبال ایران انتخاب شده باشد 

نه من.
این در حالى اســت که خبرى مبنى بر بازگشــت 
گابریل کالدرون به فوتبال ایران مطرح و گفته 
شد که کالدرون وظیفه آنالیز اکوسیستم فوتبال 

ایران را از سوى فیفا به عهده گرفته است.
ســرمربى آرژانتینى اسبق پرسپولیس در 
این باره گفت: من در آرژانتین در حال 
سپرى کردن تعطیالت هستم و در 
این باره چیزى نمى دانم. وى افزود: 
فکر مى کنم در ایــن خبر من را با 
فرزندم اشــتباه گرفتند و فکر کنم 
او این سمت را عهده دار شده است.

خاطرنشــان کرد: از نتایج پرسپولیس 
خوشحال هســتم و براى این تیم آرزوى 

موفقیت مى کنم.

وقفه  هاى برنامه مسابقات،
 ذوب آهن را اذیت مى کند

ماجراى کریم و سرمربى آاِك یونان 
چه بود؟

واکنش کالدرون به خبر 
بازگشتش به ایران

مهاجم تیم فوتبال نساجى قائمشــهر مى گوید بازیکنان این تیم ترسى 
از سپاهان ندارند و فقط براى گرفتن 3 امتیاز به مصاف این تیم خواهند 

رفت.
کریم اسالمى در مورد بازى روز پنج شنبه تیمش برابر سپاهان و اینکه 
خیلى ها تیم اصفهانى را برنده این بازى مى دانند، تصریح کرد: ما به این 
چیزها اهمیت نمى دهیم. مسئله مهم انگیزه اى است که بین بازیکنان 
وجود دارد و فرقى هم ندارد برابر چه تیمى قرار مى گیریم. سپاهان 
قطعًا براى ما تیمى قابل احترام است که امســال دنبال قهرمانى 
است. طبیعتاً آنها در قائمشهر هم به برد فکر مى کنند، ولى ما هم نیاز 
شدیدى به گرفتن 3 امتیاز داریم. ما ترسى از سپاهان نداریم و دنبال 

انجام یک بازى شجاعانه هستیم.
مهاجم نساجى خاطرنشان کرد: تیم ما االن در موقعیتى است که 
چیزى براى از دســت دادن ندارد و تمام بازى هاى باقیمانده براى 
ما حکم فینال را دارند. فقط باید با تمرکز باال بازى کنیم و کمترین 
اشتباه را داشته باشیم. از طرفى به حمایت و انرژى مثبت هواداران 

نساجى هم امید داریم.

مهاجم نساجى:

از سپاهان نمى ترسیم 

ت آبادان 
گل هاى 
 دادیم و 
قى فشار 

کادرفنى 
ستقالل، 

ى که 
 را از 

آهن 
له ما را 

رچند که 
تیم ملى 
یى دارند 
د، زمانبر

ادى که 
م در نظر 
ط کرونا و 
جود دارد، 
 را داریم.

مهاجم تیم فوتبا
از سپاهان ندارند

رفت.
کریم اسالمىد
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از
مهاجم ایران آاِك یونان از سرمربى اسپانیایى تیمش به دلیل رفتار نادرست در 

بازى سوپرلیگ یونان عذرخواهى کرد.
تعویض کریم انصارى فرد در دقیقه 54 بازى برابر آستراس در مرحله پلى آف 
سوپرلیگ یونان باعث شد تا این مهاجم ایرانى و سرمربى  آاِك دچار اختالف 

شوند.
انصارى فرد هنگام تعویض بدون نگاه کردن به مانوئل خیمنس روانه نیمکت 
شــد تا ناراحتى اش را ابراز کند. هرچند ســرمربى  آاِك نیز نگاه معنادارى به 

انصارى فرد انداخت و او نیز با گرفتن ژستى پاسخ خیمنس را داد.
بر اساس این گزارش؛ سرمربى اسپانیایى و مهاجم ایرانى  آاِك پس از کسب 
پیروزى 3 بر یک برابر آســتراس یکدیگر را در آغوش گرفتند. آنها در جریان 

تمرین روز دوشنبه نیز با هم صحبت کردند.
سرمربى  آاِك در این مورد گفت: مهم کســب پیروزى بود که برابر آستراس 
حاصل شد، البته یک اتفاق بد نیز با کریم انصارى فرد رخ داد. مهم این است 

که مشکل حل شد.
کریم انصارى فرد نیز اظهار کرد: رفتارم پس از تعویض درست نبود و از خیمنس 
عذرخواهى کردم. ما فرا خوانده شدیم تا پایان کار با هم و به سود آاِك پیش 

برویم. باز هم به دلیل رفتارم عذرخواهى مى کنم.
باید دید آیا در بازى هاى بعدى تنش بین کریم و خیمنس واقعًا کاهش یافته 
است یا خیر. زیرا این دو نفر از ماه هاى قبل، همکارى و رابطه خوبى نداشته اند 

که این اختالفات دوباره در هر دو طرف افزایش یافته است.

بعد از اعالم میزان پاداش پاى سکوى مدال آوران المپیکى، 
سیدمحمد موسوى به شدت به این موضوع اعتراض کرد.

میزان پاداش پاى سکوى مدال آوران ایران در المپیک توکیو 
از سوى کمیته ملى المپیک به این شرح تعیین شده که  10 
هزار دالر به طالیى ها، 5 هــزار دالر به نقره اى ها و 3500 

دالر به دارندگان مدال برنز اهدا مى شود.
البته این پاداش دالرى خارج از پاداشى است که همواره وزارت 
ورزش به صورت ســکه اى یا ریالى در نظر مى گیرد. با این 
حال گویا میزان این پاداش ها به مذاق ســتاره والیبال ایران 

خوش نیامده است.
سیدمحمد موسوى، ستاره والیبال ایران در یک استورى روى 
صفحه اینستاگرامش به این موضوع واکنش نشان داد و به 

میزان این پاداش به شدت انتقاد کرد.
در همین راســتا نصرا... سجادى، سرپرســت کاروان ایران 
توضیحاتى را درباره میزان پــاداش مدال آوران المپیکى در 
نشست امروز کمیته ملى المپیک ارائه کرد. همچنین صالحى 
امیرى، رییس کمیته ملى المپیک نیز در این باره گفت: فکر 
مى کنم براى موسوى سوءتفاهم پیش آمده است. برداشت او 
این بوده که کل پاداش مدال آوران المپیکى ها همین است، 
اما همانطور که آقاى سجادى گفتند پاداش پاى سکو مستقل 
از پاداش اصلى اســت که وزارت ورزش بعــد از رویداد طى 

مراسمى به صورت ریالى پرداخت خواهد کرد.»

اعتراض شدید ستاره والیبال به پاداش المپیکى ها

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشى به 5 نکته قابل توجه در لیگ 
قهرمانان آسیا 2021 پرداخت و یکى از نکات قابل توجه درخشش مهدى 
قائدى در ترکیب استقالل و کم اشــتباه بودن شاگردان مجیدى تا پایان 

هفته دوم رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا بود.
AFC همچنین عملکرد قائدى با اولونگا مهاجم الدحیل قطر را مقایسه 
کرد و دیدار امروز بین اســتقالل و الدحیل را جنگ این دو ستاره در خط 

حمله عنوان کرد.
سایت AFC در این زمینه نوشت: الدحیل با دو گل این 

رقابت ها را آغاز کرد. در بازى آخر با االهلى هم اولونگا 
موفق به گلزنى شد ولى درخشش محمد العویس گلر 
االهلى مانع از آن شــد تا این ستاره بیشتر گل بزند. 

مایکل اولونگا که تازه به جمع الدحیل ملحق شده و آقاى 
گل فصل 2020 لیگ ژاپن است به نظر خرید هوشمندانه اى بود. او 

در بازى آخر مقابل االهلى 12 بار به سوى دروازه رقیب شوت زد ولى یک 
بار موفق به گلزنى شد.

در این میان استقالل صدرنشین گروه ســوم لیگ قهرمانان آسیا است و 
عملکرد درخشان خط حمله اش باعث شده تا به بردهاى پرگل برسد و به 
کم اشتباه ترین تیم رقابت ها تبدیل شود. کلید موفقیت استقالل در خط 

حمله مهدى قائدى است.
بازیکن 22 ساله موفق شد در بازى با االهلى 2 گل به ثمر برساند و 5 بار 
موقعیت گلزنى ســاخت. او در بازى الشرطه گل اول تیمش را ساخت 

تا نادرى به ثمر برساند. این پدیده استقالل استعداد خود را در لیگ 

قهرمانان آسیا 2020 ثابت کرده و در رقابت هاى امسال وضعیتش بهتر 
شده است.

2 امتیاز فاصله الدحیل با استقالل در گروه سوم است. تیم قطرى در این 
بازى محکوم به نباختن است. در این بازى همه منتظر درخشش اولونگا 

و قائدى هستند.

لیگ دسته دوم در این فصل با هیجان  و حرارت بیشترى دنبال مى شود و تیم هاى صاحبنامى در سوداى 
حضور در یک دسته باالتر قرار دارند. در این بین یکى از حواشى چند وقت اخیر که با واکنش تند خیلى 
از تیم ها همراه شــده، حضور پیام حیدرى، داور بین المللى فوتبال ایران در راس پست مدیریتى 
باشگاه شهردارى همدان است. شهردارى همدان در شرایطى در این فصل در صدر جدول گروه 
اول رقابت هاى لیگ دسته دوم قرار دارد که بیشتر تیم ها در پایان تقابل این نماینده همدان 
نسبت به تاثیر داورى در بازى اعتراض خود را اعالم کرده اند و آن را متاثر از حضور این داور 

صاحبنام دانسته اند.
تیم ها اعتقاد دارند پیام حیدرى شاید از نظر تصمیم گیرى تاثیرى روى داوران نداشته باشد 
اما حضورش در فدراسیون فوتبال به عنوان یکى از داوران الیت فوتبال ایران، 
ناخودآگاه جوى را در بازى شــکل مى دهد که باعث تصمیماتى به سود 
شهردارى همدان مى شود. مهرداد خادمى، سرمربى علم و ادب تبریز 
یکى از کسانى بود که بعد از تقابل با این حریف به شدت نسبت به این 

موضوع واکنش نشان داده است.
این اتفاق و واکنش ها در دیدارهاى دیگر هم شکل گرفته است و 
بیشتر سرمربیان خواهان این موضوع شدند تا فدراسیون فوتبال 
نظارت بیشترى در این خصوص داشته باشد و به مساله حضور 
پیام حیدرى و تاثیر داوران از این اتفاق در دیدارهاى شهردارى 

همدان پرداخته شود.

اتفاقى جنجالى در لیگ دسته دوم ایران

AFC: قائدى کلید موفقیت استقالل است

م الدحیل قطر را مقایسه 
گ این دو ستاره در خط

این و گل
ونگا 
گلر

زند. 
ه و آقاى 

وشمندانه اىبود. او
ه رقیب شوت زد ولى یک

یگقهرمانان آسیا است و 
ه بردهاى پرگل برسد و به 
موفقیت استقالل در خط د

5 گل به ثمر برساند و 5 بار 
گل اول تیمش را ساخت
ستعداد خود را در لیگ

و و ش منتظر در در این بازىهمه نباختن است. بازى محکوم به
قائدى هستند. و

ماجراى کریم و سرمرب
چه بود؟

مهاجم ایران آاِك یونان از سرمربى اسپانیایى تیم
بازى سوپرلیگ یونان عذرخواهى کرد.

4تعویض کریم انصارى فرد در دقیقه 54 بازى بر
سوپرلیگ یونان باعث شد تا این مهاجم ایرانىو

شوند.
انصارى فرد هنگام تعویض بدون نگاه کردن به
شــد تا ناراحتى اش را ابراز کند. هرچند ســرمر
انصارى فرد انداخت و او نیز با گرفتن ژستى پاسخ
اساس این گزارش؛ سرمربى اسپانیایى و مها بر
3پیروزى 3 بر یک برابر آســتراس یکدیگر را در

تمرین روز دوشنبه نیز با هم صحبت کردند.
سرمربى  آاِك در این مورد گفت: مهم کســب
حاصل شد، البته یک اتفاق بد نیز با کریم انصار

که مشکل حل شد.
کریم انصارى فرد نیز اظهار کرد: رفتارم پس از تعو
عذرخواهى کردم. ما فرا خوانده شدیم تا پایانک
برویم. باز هم به دلیل رفتارم عذرخواهى مى کنم
باید دید آیا در بازى هاى بعدى تنش بین کریم
است یا خیر. زیرا این دو نفر از ماه هاى قبل، همک
که این اختالفات دوباره در هر دو طرف افزایش

پ ن ر ور

بازیکنان سپاهان با توجه به تقابل با نساجى قائمشهر، روى چمن 
مصنوعى تمرین مى کنند.

تیم فوتبال سپاهان در حالى در هفته بیست ویکم لیگ برتر مقابل 
نساجى قرار خواهد گرفت که جلســه تمرینى این تیم در چمن 
مصنوعى برگزار خواهد شــد. با توجه به برگزارى این بازى در 
ورزشگاه شهید وطنى قائمشهر، تمرین امروز سپاهان در چمن 
مصنوعى برگزار خواهد شد. قرار است سپاهانى ها عصر امروز از 
اصفهان راهى سارى شوند تا روز پنج شــنبه برابر نساجى قرار 

بگیرند.
تمامى اعضاى تیم فوتبال ســپاهان هم چند روز پیش تســت 
کرونا دادند که نتیجه این تســت اعالم شد و تست هیچیک از 

آنها مثبت نبود.

سپاهان بازیکن کرونایى ندارد
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به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك وماده 59 اصالحى آئین نامه مربوط، آگهى 
نوبتى امالکى که در سه ماهه چهارم سال 1399 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و یا در 
آگهى هاى سابق از قلم افتاده اســت و نیز انچه طبق آراء هیات نظارت، آگهى آنها باید 

تجدید گردد به این شرح منتشر مى گردد:
ردیف الف= امالکى که تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده یا در آگهى هاى سابق از قلم افتاده 

است و مدت اعتراض نسبت به آنها نود روز از تاریخ اولین انتشار آگهى نوبتى مى باشد:
بخش 12 ثبت اصفهان

شماره یک اصلى واقع در تیران- فرعى ذیل:
8651- فاطمه دادخواه فرزند رضا به ش ش 496 تمامت هفت سهم مشاع از 10 سهم 
ششدانگ و ابراهیم دادخواه فرزند عباس به ش ش 20: تمامت سه سهم مشاع از ده سهم 
ششدانگ یک قطعه ملک مزروعى و مشجر به مســاحت 1105/78 مترمربع. (شماره 

پالك قبال 2656/1 فرعى بوده اســت که در اجراى استانداردسازى پالکها به پالك 
8651 فرعى تبدیل شده است)
بخش 13 ثبت اصفهان

265 اصلى- محمد حشمتى فرزند فتح ا... به ش ش 235: تمامت ششدانگ یک قطعه 
ملک مشجر به مساحت 49912/10 مترمربع

ردیف ب= امالکى که آگهى نوبتى آنها در وقت مقرر منتشــر ولیکن به واسطه اشتباه 
موثرى که که در انتشار انها رخ داده و به موجب اراى هیات نظارت یا دستور رییس ثبت 
مســتند به اختیارات تفویضى موضوع بندهاى 385- 386- 387 مجموعه بخشنامه 
هاى ثبتى منجر به تجدید اگهى شده و مدت اعتراض نســبت به انها سى روز از تاریخ 

انتشار است:
ندارد.

بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك، چنانچه کسى نسبت به ثبت امالك مندرج 
در این آگهى به شرح ردیف الف اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهى 
ظرف مدت 90 روز و نسبت به آنهایى که طبق راى هیات نظارت و یا اختیارات تفویضى 
به شــرح ردیف ب تجدید آگهى مى گردد در مدت 30 روز از تاریخ انتشار، درخواست 
اعتراض خود را به صورت کتبى و مستقیما به اداره ثبت محل ارائه نماید. طبق تبصره دو 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض بایستى با طرح دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى مراجعه و 
گواهى تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتى که قبل از 
انتشار این آگهى اقامه دعوى شده باشد طرف دعوى باید گواهى مشعر بر جریان دعوى 
را ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراض یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضا مدت 
مذکور واصل شود بال اثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. 

ضمناً طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى و حدود این امالك هنگام تحدید 
حدود در صورتمجلس تحدید حدود قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقى این امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهى نسبت به 
امالك ردیف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در 

تاریخ هاى ذیل در روزنامه چاپ و منتشر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/01 

م الف: 1118496
سید محمدحسن مصطفوى- رییس ثبت اسناد و امالك شهرستان 

تیران/1/116

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1399 مربوط به قسمتى از امالك و مستغالت بخش 12 و بخش 13 ثبت اصفهان- شهرستان تیران و کرون

شماره صادره: 140085602013000021 تاریخ ثبت صادره: 1400/01/10 به موجب 
ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى آیین نامه مربوط به امالکى که 
در سه ماهه چهارم سال 1399 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده مربوط به بخش 13 ثبت 

اصفهان را به شرح ذیل آگهى مى نماید:
الف) امالك و مســتغالت و ابنیه فریدونشــهر- محله وحدت آباد پالك 230 اصلى و 

فرعى هاى ذیل:
271- آقاى احسان گلى فرزند داود- ششدانگ (عرصه) یکباب خانه به مساحت 127/10 

مترمربع واقع در محله وحدت آباد شهر فریدونشهر جزء بخش 13 ثبت اصفهان
ب) امالك قریه قلعه سرخ شهرستان فریدونشهر- به شماره پالك 19 اصلى:

- آقایان على باقر ش ش 2 و على مردان ش ش 527 هر دو گشول و حسین ریاحى ش 

ش 9 همگى فرزندان شیخ على (تمامت یک دوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ امالك 
مزروعى قریه قلعه سرخ با حقابه طبق قانون توزیع عادالنه آبها (بالسویه هر کدام نسبت 

به یک ششم حبه مشاع) 
- آقاى موسى گشول ش ش 11 فرزند راه خدا (تمامت یک دوم حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ امالك مزروعى قریه قلعه سرخ با حقابه طبق قانون توزیع عادالنه آبها
- آقاى محسن گشــول ممزائى ش ش 1282 فرزند عبدالرضا (تمامت یک دوم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ امالك مزروعى قریه قلعه سرخ با حقابه طبق قانون توزیع 

عادالنه آبها
- آقاى خدارحم گشول ش ش 11 فرزند راه خدا (تمامت یک دوم حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ امالك مزروعى قریه قلعه سرخ با حقابه طبق قانون توزیع عادالنه آبها)

بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج در این آگهى 
واخواهى داشته باشد باید از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهى چهارشنبه 1400/02/01 
ظرف مدت 90 روز نســبت به آنهایى که تقاضاى ثبت شــده بشــرح ردیف الف و ب 
دادخواست واخواهى خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار آگهى دعوائى اقامه شده 
باشد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم 
نماید. اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر 
است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا 

طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در صورتمجلس 
قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 
20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت 
پذیرفته خواهد شــد. این آگهى در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در 

روزنامه مربوطه چاپ اصفهان درج و منتشر مى شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/01

م الف: 1120227
محسن مقصودى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

فریدونشهر/1/117

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1399 ثبت اسناد و امالك شهرستان فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان

به موجب ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحى آئین نامه مربوط به 
امالکى که در سه ماهه چهارم ســال 1399 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و نیز آنچه 
طبق اراء هیات نظارت ثبت آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 17 بشرح ذیل 

آگهى مى نماید.
امالکى که آگهى نوبتى آنها در وقت مقرر منتشــر و الکن بواســطه اشتباه موثرى که 
در انتشــار آنها رخ داده و به موجب آرا هیات نظارت یا دستور ادارى مستند به اختیارات 
تفویضى هیات نظارت موضوع بندهاى 385 و 386 و 387 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى 

تا اول مهرماه 65 منجر به تجدید آگهى شده اند.
ناحیه گرمسیر

735- خانم اعظم السادات نیک اردستانى دختر سید على اکبر 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یک درب باغ انتقالى مع الواسطه از طرف ورثه بلقیس حسنى که در آگهى نوبتى اولیه 

بلقیس بدون سایر مشخصات آگهى شده است.
759- معصومه قربانى اردستانى و نرجس قربانى اردستانى فرزندان على 2 حبه مشاع 

از 72 حبه ششدانگ قطعه زمین باغ انتقالى مع الواسطه از طرف على مومن زاده فرزند 
مرحوم حسین که در که در آگهى نوبتى قبلى على ولد حسین اظهار آگهى شده است.

2001- فاطمه مشتاقى اردستانى فرزند مال حسین 2 قفیز از 3 قفیز و نیم ششدانگ باغ 
انتقالى از طرف خانم ربابه سلطان جعفرپور اردستانى که در آگهى قبلى جعفرور آگهى 

شده است.
2845- خانم اقدس ربیعى فرزند عباس 3 قفیز و 2 نى از 11 قفیز ششدانگ قطعه ملک 
انتقالى مع الواسطه از طرف سقرا اعظم پور اردستانى که در آگهى نوبتى قبلى صغرا بدون 

مشخصات قید گردیده است.
5871- محمدجواد پویان فرزند حسین ششدانگ قطعه ملک انتقالى مع الواسطه از طرف 
ورثه حاجى فاطمه بیگم نکوئى که در آگهى نوبتى قبلى حاجى فاطمه بیگم بدون قید 

سایر مشخصات آگهى شده است.
دهستان علیا

29 اصلى علیا- محمدرضا احسانى و خانم گوهر احسانى  فرزندان حاجى محمود 3 حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه آردانچه به نسبتهاى محمدرضا 2 حبه و گوهر خانم 1 
حبه انتقالى مع الواسطه از طرف ورثه مرحوم مروارید مشتاقى که در آگهى هاى نوبتى 

قبلى مروارى بدون قید سایر مشخصات آگهى شده است.
127 اصلى علیا- مزرعه سینا

آقاى امیر مقیمى یک و یک دوم و خانمها پرى و اشرف مقیمى فرزندان محمد هر کدام 
نیم حبه مشاع از 72 حبه مزرعه مرقوم با حق الشرب از قنات تابعه انتقالى مع الواسطه از 
طرف على على پور فرزند سلطان که در آگهى قبلى به جاى على عباسپور على سلطانى 

آگهى شده است.
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج در این آگهى 
واخواهى داشته باشد باید از تاریخ انتشــار اولین آگهى ظرف مدت 30 روز دادخواست 
واخواهى خود را به این اداره تســلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاى معترضى ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ 

و به این اداره تســلیم نماید و در صورتى که قبل از انتشار این آگهى دعوائى اقامه شده 
باشد طرف دعوى باید گواهى را مشعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تعلیم نماید. 
اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقظا مدت مرقوم وصل شــود بالاثر است و 
مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 
آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تحدید حدود در صورتمجلس قید و واخواهى 
صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد. 

این آگهى در دو نوبت منتشر مى شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/01 

م الف: 1123401
ذبیح اله فدائى اردستانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

اردستان/1/140

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1399 بخش 17 ثبت اصفهان

به موجب ماده 11- قانون ثبت اسناد و ماده 59 - اصالحى آیین نامه مربوط به امالکى که در 
سه ماهه چهارم سال 1399 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره هاى از قلم افتاده 
و نیز آنچه طبق آراء هیات محترم نظارت ثبت ، آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش یک 

شهرضا را به شرح زیر آگهى مى نماید :
ردیف الف)امالکى که در سه ماهه چهارم 1399 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده است :

یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه
115- محمد طاهرى فرزند عباسعلى : تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه

1585- اقلما بیگم میرنیام فرزند سید على نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به موجب راى شماره 6159  مورخ 1399,09,25 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى که در ازاء آن و 1,5 دانگ مشاع دیگر در سهمش 

واقع شده است
1628,1 باقیمانده - محمد على غالمى شهرضا فرزند غالمحسین و الهه نادم فرزند احمد بالسویه 
: ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 14,12 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 

1628 فرعى جمعاً تشکیل یک باب خانه را داده است
1661- فرهاد آسال فرزند رضا نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
189 متر مربع به موجب راى شــماره 2326  مورخ 1399,04,24 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى که در ازاء آن و 5 دانگ مشاع دیگر 

در سهمش واقع شده است
2810- محسن فرخپور فرزند عبدالعلى : تمامت نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

قدیمى نیمه مخروبه
2944,2 – مهدى دهقان فرزند محمد على نسبت به دو دانگ مشاع و فضه ملکیان فرزند حسن 
نسبت به یک دانگ مشاع : تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه که به 
انضمام ششدانگ پالك هاى 2943 و 2944,1 فرعى جمعاً تشکیل یک باب خانه را داده است

3458 باقیمانده- ابراهیم آقا بزرگى شهرضا فرزند عباس : ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه 
با تحتانى و فوقانى آن که پالك 7144 فرعى از آن مجزى شده به مساحت 25,06 متر مربع 
که به انضمام ششدانگ پالك 3459 فرعى جمعاً تشکیل یک باب مغازه با تحتانى و فوقانى آن 

را داده است
10070 – زهرا کاویانپور فرزند سلیمان : ششدانگ قسمتى از یک باب خانه محل دیوار حصار 
به مساحت 2,10 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4112 فرعى جمعاً تشکیل یک باب 

خانه را داده است
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

9553- شکوفه یزدى فرزند على : ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 100,20 متر مربع
15652- فرزین سلوکى فرزند فرامرز نسبت به 28 حبه و هشت – دهم حبه مشاع به استثناء بهاء 
ثمنیه عرصه و اعیان و حسین سلوکى و آیلین سلوکى فرزندان فرامرز هر دو به قیمومیت مادرشان 
معصومه سلوکى جانبازلو به ترتیب نسبت به 28 حبه و هشت – دهم حبه مشاع به استثناء بهاء 
ثمنیه عرصه و اعیان و 14 حبه و هشت – دهم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان 
و معصومه سلوکى جانبازلو فرزند علیقربان نسبت به بهاء ثمنیه عرصه و اعیان : تمامت 72 حبه 

ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به مساحت 185,80 متر مربع
15661- خسرو بهرامى فرزند بهرام نسبت به دو دانگ مشاع و زیبا سهرابى کرویه فرزند حسن 

على نسبت به چهار دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 147,62 متر مربع
16534- زینب فرهید فرزند زکى : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 138 متر مربع

16607- رمضان قرقانى فرزند آقا بیگ : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 177,42 متر مربع
17696- ایرج انتظامى فرزند داراب : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 204 

متر مربع
17758- مدینه کشاورز مویدى فرزند سید مرتضى : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده 

به مساحت 160 متر مربع
17780- بهنام محمودیه فرزند ایرج : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 160 متر مربع

18192- على سبزوارى فرزند جمشید : ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 354,23 
متر مربع

18193- محسن رستگار فرزند حسین : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 259,19 متر مربع
18194- جواد حیدرى شهرضا فرزند محمد على و فهیمه حیدرى شهرضا فرزند اکبر بالسویه : 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 138,09 متر مربع
18195- احسان شجاعى فرزند حسن : ششدانگ یک قطعه زمین محصور که قبًال قسمتى از 

پالك 1481 فرعى بوده به مساحت 58,65 متر مربع
18196- حسن شجاعى فرزند محمد على و زهرا طالبیان فرزند عبدالرحیم بالسویه : ششدانگ 

یک باب خانه که قبًال قسمتى از پالك 1481 فرعى بوده به مساحت 173,76 متر مربع
18197- رامین رهنما فرزند محمد حسین : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 

125 متر مربع
18201- غالمعلى صفدریان کرویه فرزند هدایت اله و حمیده محمودیه فرزند عزیزاله بالسویه : 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 189,75 متر مربع
18202- سلطنت محمدیان کرویه فرزند هادى : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 160,11 

متر مربع
18215- لیال سلیمانى پور فرزند جانعلى : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 9941 

فرعى به مساحت 220,50 متر مربع
18216- حسینعلى قدمى شهرضا فرزند حیدر : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 

1629 فرعى به مساحت 112,16 متر مربع
18220- معین فرهادى فرزند على اکبر : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 9941 

فرعى به مساحت 136,17 متر مربع
18230- مسیح اله خرم دین فرزند محمد : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 

160 متر مربع
18231- صمد نادرى دره شورى فرزند جان احمد : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به 

مساحت 159,40 متر مربع
18232- علیرضا عباس پور فرزند جعفر : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 17571 

فرعى به مساحت 159,75 متر مربع
18236- مجتبى کمیلى فرد فرزند حسینعلى : ششدانگ یک قطعه زمین محصور با اشجار موجود 

در آن مجزى شده از پالك 1190 فرعى به مساحت 80,99 متر مربع
18237- زهرا یزدانى فرزند محمد ابراهیم : ششدانگ یک قطعه زمین محصور با اشجار موجود 

در آن مجزى شده از پالك 1190 فرعى به مساحت 123,70 متر مربع
18254- داریوش عاشورى فرزند خداوردى : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 128,38 

متر مربع
18264- خسرو بهرامى فرزند بهرام : ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 

125,31 متر مربع
18279- مجتبى جعفرى بابوکانى فرزند عبدالکریم و هاجر غالمیان فرزند عبداهللا بالسویه : 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 127,61 متر مربع
18291- ناهید رحمانى فرزند مراد على : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 105,44 متر مربع

سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان
6138- رحمت اله جوى فرزند محمد على : ششدانگ یک قطعه زمین محصور مجزى شده از 

پالك 2791 فرعى به مساحت 69,64 متر مربع
6200- محمد غضنفرى فرزند اله یار : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 1133 

فرعى به مساحت 160,81 متر مربع
چهارم : شماره هاى فرعى از 4- اصلى مزرعه برزوك آباد

1100 باقیمانده- ولى اله امیرزاده هونجانى فرزند حسین و مریم امیرزاده فرزند رحمت اله بالسویه 
: ششدانگ یک باب خانه که پالك هاى 1876 و 2354 فرعى از آن مجزى شده به مساحت 

118,66 متر مربع

1957- یوسف و اسماعیل هر دو صیادى هونجانى فرزندان ولى اله بالسویه : ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 209,30 متر مربع

2736- روح انگیز دهقان فرزند قیصر : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 123,50 متر مربع
2920- على شهریارى فرزند مسعود : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع

2922- پروین امیرى فرزند على بابا : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 127,96 متر مربع
2924- لیال امیرزاده فرزند حسین : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2296 فرعى 

به مساحت 112,60 متر مربع
2925- حامد حاتمى پور فرزند فتحعلى : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده مجزى شده از 

پالك 2445 فرعى به مساحت 212,23 متر مربع
پنجم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه

3210- سید حسام الدین نورالهى فرزند سید على : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
652 فرعى به مساحت 335,50 متر مربع

3211 – احمد رضا امیرى فرزند محمد على و هما جهانمردى فرزند بهنام بالسویه : ششدانگ 
قسمتى از یک باب خانه محل راه متروکه به مساحت 101,75 متر مربع که به انضمام ششدانگ 

پالك 3084 فرعى جمعاً تشکیل یک باب خانه را داده است
3214- سید ابراهیم اسحاقى فرزند سید اسماعیل نسبت به دو دانگ مشاع و شکیبا عکاشه فرزند 
احمد نسبت به چهار دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 217 فرعى به 

مساحت 112,45 متر مربع
ششم : شماره هاى فرعى از 23- اصلى مزرعه سودآباد

1217- میترا محمدى فرزند اصغر : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 89,70 متر مربع
3155- محمد رضا و فرزانه هر دو نصر فرزندان قدرت اله بالسویه : ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه به مساحت 159,93 متر مربع
3156- طیبه موالئیان فرزند غالمرضا : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 201,05 متر مربع

3159- اسماعیل ولیخانى فرزند عوضعلى : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 710 
فرعى به مساحت 156,60 متر مربع

3160- مجید بهارى فرزند فضل اله و فهیمه صالحپور فرزند عبدالکریم بالسویه : ششدانگ یک 
باب خانه مجزى شده از پالك 128 فرعى به مساحت 151 متر مربع

هفتم : شماره فرعى از 32- اصلى مزرعه دست قمشه
3051- طاهره سادات نوابى فرزند سید نور اله : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 85 

فرعى به مساحت 121,05 متر مربع
هشتم : شماره فرعى از 33- اصلى مزرعه مهرقویه

1221- مجید عابدى فرزند حسن و میترا احمدیان شهرضائى فرزند حبیب اله بالسویه : ششدانگ 
یک باب خانه مجزى شده از پالك 373 فرعى به مساحت 110,77 متر مربع

نهم : شماره هاى فرعى از 50- اصلى مزرعه اله آباد
2155- على پایان فرزند حبیب اله و سیده زهره موســوى فرزند سید محمد هادى بالسویه : 

ششدانگ یک باب خانه که قبًال قسمتى از پالك 154 فرعى بوده به مساحت 123 متر مربع
2917- لعیا بیگم مدینه فرزند سید على : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 356 

فرعى به مساحت 924,87 متر مربع
2920- مسعود بهرامیان فرزند عبدالرسول و محبوبه غالم الدین فرزند عبدالخالق بالسویه : 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 66 فرعى به مساحت 107,80 متر مربع
2929- مسلم حسین پناه فرزند على اکبر : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 243 

فرعى به مساحت 216,55 متر مربع
2930- میمنت رضائى فرزند عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع و کوثر و صبا هر دو فرشاد 
فرزندان محمد حسن بالسویه نسبت به سه دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از 

پالك 204 فرعى به مساحت 185,45 متر مربع
2931- منصور منوچهرنیا فرزند غالمحسین نسبت به سه دانگ و نیم مشاع و فرح باستى فرزند 
علیرضا نسبت به دو دانگ و نیم مشاع : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 106 فرعى 

به مساحت 143,20 متر مربع
2933- افسر نادرى درشورى فرزند سهراب : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 135,08 متر 

مربع
2934- سید قاسم قریشى فرزند سید شفیع و تهمینه جهانى جوانمردى فرزند ابراهیم بالسویه 

: ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1495 فرعى به مساحت 104,26 متر مربع
2935- تقى موسوى فرزند جمشید و صدیقه رحیم پور فرزند رحیم بالسویه : ششدانگ یک باب 

خانه مجزى شده از پالك 1495 فرعى به مساحت 104,63 متر مربع
2936- مصطفى قبادپور قورد فرزند حیدر : ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام به مساحت 

104,55 متر مربع
دهم : شماره فرعى از 106- اصلى مزرعه ارش آباد

594- مریم قدیرى فرزند عبدالرحیم : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 326 فرعى 
به مساحت 150,95 متر مربع

ردیف ج)امالکى که آگهى نوبتى آنها در موعد مقرر منتشر لیکن به واسطه اشتباه موثرى که 
در انتشار آنها رخ داده و به موجب آراء هیئت محترم نظارت یا دستور ادارى مستند به اختیارات 
تفویضى هیئت نظارت موضوع بندهاى 385 و 386 و 397 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى تا اول 

مهرماه 1365 منجر به تجدید آگهى شده اند :
یکم : شماره فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

997- احسان سلطانى فرزند قربانعلى نسبت به یک - دهم سهم مشاع به استثناء بهاء یک – 
شانزدهم اعیانى و سید على بحرینى فرزند سید محمد نسبت به یک – پنجم سهم مشاع از پنج 
سهم ششدانگ یک درب باغ محصور مشهور به باغ حاجى هاشم به مساحت چهار جریب که در 
اظهارنامه ثبتى و به تبع آن در آگهى نوبتى اولیه نام و نام پدر متقاضى ثبت اولیه اشتباهاً قید شده و 
به موجب راى شماره 10805 مورخ 1395/06/01 هیات نظارت دستور اصالح اظهارنامه ثبتى و 

تجدید آگهى صادر گردیده ، اینک تجدید آگهى مى گردد 
دوم : شماره فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان

341- ورثه مرحوم نصراله طحانى نسبت به یک سهم و سه – چهارم سهم مشاع از چهار سهم 
ششدانگ یک درب باغ که تمامت یک سهم آن انتقالى مع الواسطه از طرف ربابه سالک که در 

آگهى نوبتى اولیه نام متقاضى اشتباهاً رباب آگهى شده ، اینک تجدید آگهى میگردد
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسى نسبت به امالك و رقبات مندرج در این آگهى 
واخواهى داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهى نسبت به آنهائى که تقاضاى ثبت 
شده به شرح ردیفهاى الف و ب ظرف مدت 90 روز و نســبت به آنهائى که طبق آراء هیات 
نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهى خود 
را کتباً به این اداره ارائه و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت ، معترض مى بایست ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهى 
تقدیم دادخواست را از مراجع ذیصالح قضائى اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتى که قبل 
از انتشار آگهى دعوائى اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوا 
ظرف مدت مرقوم ارائه نماید . اعتراضات یا گواهى طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل 
شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنا 
طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقــوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در صورت مجلس 
قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته 
خواهد شد . این آگهى نسبت به ردیفهاى الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به 
ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج 

و منتشر مى گردد/.
تاریخ انتشار نوبت یکم : روز    چهار شنبه         1400/02/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز             شنبه       1400/03/01
م الف: 1125269

          سید اسداله موسوى  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/1/149

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1399- اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا



سالمتسالمت 07074017 سال هجدهمچهارشنبه  1 اردیبهشت  ماه   1400

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

شــماره  راى  بــر  برا  1399 /12 /19  -139960302012001301 شــماره: 
139960302012000745 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى جواد محمدى فرزند شکرا... بشماره شناسنامه 33 صادره 
از چادگان در یک باب گلخانه به مساحت 41. 3856 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 
1 فرعى از  .62 اصلى واقع در اراضى نوکن سمندگان خریدارى از مالک رسمى آقاى حاج 
شکراله محمدى فرزند على محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/01/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/01  م الف: 1117271 موسى 

الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن/1/103
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 140003902004000006 تاریخ آگهى: 1400/01/30 شــماره پرونده: 
139604001013004816 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9700482 
شش دانگ پالك شماره سى فرعى از دو هزار و ششصد و هفتاد و چهار اصلى واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 135/43 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات و 
مشــترکات که عبارتند از راه پله و آسانســور و راهرو و اتاق نگهبانى مشاعى 23 فرعى و 
پارکینگ و رامپ و موتورخانه مشــاعى 24 فرعى و حیاط مشاعى 26 فرعى و پارکینگ و 
اطاق نگهبانى 25 فرعى که حق اســتفاده از آن را ندارد به آدرس: اصفهان خیابان توحید 

میانى ساختمان البرز طبقه اول آپارتمان شماره 19 (جنوب شرقى) کدپستى 8173845817 
که اسناد مالکیت آن در صفحات 380 و 313 دفاتر 1110 و 1135 امالك ذیل ثبت شماره 
208436 و 208381 و با شماره چاپى 434139 و 974686 ثبت و صادر شده است با حدود: 
شماًال به طول 5 متر دیوار اشــتراکى با آپارتمان 29 فرعى شرقًا به طول 0/21 متر پنجره 
و دیواریســت به فضاى پیاده رو خیابان جنوبًا اول به طول 1/50 متر دیواریست به فضاى 
پیاده رو خیابان دوم در سه قسمت که دوم شرقى اســت به طولهاى 3/55 متر و 0/13 متر 
و 3/40 متر پنجره و دیواریســت به فضاى حیاط مشاعى غربًا اول در چهار قسمت که دوم 
پخى شکل و سوم شــمالى به طولهاى 8/50 متر و 1/95 متر و 2/45 متر دیوار اشتراکى با 
آپارتمان 31 فرعى دوم در دو قسمت که اول شمالى است به طولهاى 1/50 متر و 8/45 متر 
درب اختصاصى و دیوار اشتراکى با راه پله و آسانسور مشاعى حقوق ارتفاقى له و علیه طبق 
قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق به صورت آپارتمان با 
کاربرى مسکونى و در حال حاضر از آن به عنوان دفتر اسناد استفاده مى گردد. این آپارتمان 
در جنوب شرقى مجموعه آپارتمانى واقع شده و طبق ســند 135/43 مترمربع مساحت به 
انضمام مشاعات و با مشخصات: قدمت بنا حدود 20 سال، اسکلت بتن آرمه، سقف تیرچه و 
بلوك، نما ترکیبى از سنگ و آجر، کف با سرامیک، بدنه سطوح داخلى پالستر گچ و نقاشى، 
دربهاى داخلى از نوع چوبى، پنجره ها با آلومینیوم، سیســتم گرمایش مرکزى با رادیاتور، 
سیستم سرمایش کولر، و داراى اشتراکات آب و فاضالب، گاز و برق مى باشد ملک داراى 
کد نوسازى 5/3/15104/6914 و پایان کار 3527/15 مورخ 79/5/25 صادره از شهردارى 
منطقه 5 اصفهان مى باشــد ملکى آقاى نادر خلیلیان و خانم زهرا پورمالعلى بالسویه هر 
یک نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ که طبق سند رهنى شماره 124022 تنظیمى 
در دفتر اسناد رسمى شماره 242 تهران در رهن شرکت واسپارى ملت (سهامى عام) واقع 
مى باشد و طبق اعالم شرکت مذکور تاریخ بیمه نامه مورد وثیقه منقضى گردیده است و از 
ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1400/2/13 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ 

طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 60/000/000/000 ریال ( شصت 
میلیارد ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً 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 
باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنًا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1400/2/1 درج و منتشر 
مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا شــرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســى به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده اســت. برنده مزایده مکلف است 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: 1125272 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/1/150
 تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یک قطعه زمین محصور  پالك  شــماره 1314/2 فرعى از 1314  واقع در 
قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى غالمحســین 
محمدى  فرزند رضا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/2/27 ساعت 9 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 

مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.

تاریخ انتشار: 1400/2/1  -   1125375/ م الف  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد - مهدى 
صادقى وصفى/1/151       

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 822/2 واقع در قطعه 7 نجف آباد  بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اصغر حجت نجف آبادى  فرزند مرتضى در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1400/02/27 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 

تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
تاریخ انتشار: 1400/2/1  -   1125353/ م الف  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد - مهدى 

صادقى وصفى/1/152  

فقدان مدارك
 (L 90 لــوگان) برگ ســبز خودرو ســوارى رنــو تیپ -تنــدر
مــدل 1390 بنزیــن-گاز (دوگانــه ســوز) CNG به شــماره 
شاســى شــماره  و   8200871554W002519 موتــور 

 NAALSRDLDBA 103112 به شماره پالك 53 – 651 و 65 متعلق 
به پریسا نیک سیرت به شماره ملى 1282887238 فرزند ناصر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

قبال بسیارى از پژوهشگران توصیه مى کردند که افراد از چرت زدن در طول روز 
اجتناب کنند. پیشرفت هاى علمى در دهه هاى اخیر باعث شدند پژوهشگران 
در زمینه  تأثیر عادات و بهداشت خواب روى عملکردهاى ذهنى و جسمى، به 
اطالعات کامل ترى دست پیدا کنند. امروزه از دیدگاه علمى مزیت هاى چرت 

زدن در طول روز کامال مشخص شده است.
در مورد چرت زدن روزانه به این نکته توجه کنید که نباید کمبود خواب شبانه 
با خوابیدن در طول روز جبران شود. این جایگزینى مى تواند سالمتى افراد را 
تهدید کند. از این نکته که بگذریم، داشتن یک چرت کوتاه (20 دقیقه و حداکثر 
30 دقیقه) و با فاصله ى 7 تا 8 ســاعت قبل از خواب شبانه، مى تواند مزایاى 
زیادى به همراه داشته باشد؛ بهبود عملکرد مغز، تسکین استرس و بسیارى 

از فواید ارزشمند دیگر.
نتایج به دست آمده از پژوهش هاى نوین علمى به ما مى آموزد که وقتى چرت 
مى زنیم مغز و بدن ما انرژى از دست رفته  خود را دوباره بازیابى مى کنند و هیچ 

عامل دیگرى نمى تواند به اندازه  چرت زدن در ترمیم و بازیابى مؤثر باشد.
پژوهش ها نشان داده اند افرادى که در طول روز چرت مى زنند، عملکرد بهترى 
در حل مشکالت دارند. در واقع چرت زدن به این افراد کمک مى کند اطالعات 
مهم را از جزئیات اضافى تفکیک کنند. به عبارت دیگر، چرت زدن مهارت هاى 

تحلیلى، کارکرد هاى اجرایى، تفکر خالقانه و نوآورى را تقویت مى کند. 
شــاید تعجب کنید اما چــرت زدن در مقایســه با مصرف حجــم زیادى از 
نوشیدنى هاى کافئین دار، به مراتب مفیدتر و مؤثرتر است. بر خالف کافئین، 

ثابت شــده اســت چرت زدن عالوه بر افزایش سطح هوشیارى و 
تمرکز، بعضى از فرایندهاى تثبیــت حافظه را هم تقویت 

مى کند. در حالى که چرت زدن باعث بهبود عملکرد مغز 
مى شود، در بعضى موارد مصرف کافئین اختالل در 

عملکرد مغز را به دنبال دارد.
وقتى مغز خســته باشد، به راحتى 

دچار حواس پرتى مى شود 
و  فردى که دچار 

حواس پرتى شده مجبور مى شود براى رسیدن به کمترین نتیجه ها، بیشترین 
تالش را داشته باشد. مطالعات نشان داده اند حواس پرتى مى تواند بهره ورى 
را تا 20 درصد کاهش دهد. شاید تجربه کرده باشید؛ با کمبود خواب، روز خود 
را شروع کرده اید و تالش مى کنید وظایفتان را انجام دهید. در این شرایط این 

کاهش بهره ورى ناشى از حواس پرتى را کامال لمس کرده اید.
پژوهش ها نشــان داده اند مى توانید بــا چرت زدن در طــول روز، با کاهش 

هوشیارى و کارایى ناشى از کمبود خواب شبانه مقابله کنید.
چرت زدن یکى از بدیهى ترین روش ها براى این است که براى مدتى کوتاه، از 
دنیا و مشغله هاى آن فاصله بگیرید و کمى استراحت کنید. این خواب کوتاه به 
مغز کمک مى کند که اطالعات را پردازش کرده و مرتب کند؛ اطالعاتى که در 
طول روز دائما وارد مغز مى کنیم و به دلیل مشغله، فرصتى براى منظم کردن 

آن ها به مغز نمى دهیم.
جالب است بدانید براى اینکه از مزایاى چرت زدن در طول روز بهره مند شوید، 
الزم نیست حتما خوابتان ببرد. همینکه چشــم هاى خود را ببندید و آرامش 
بگیرید، فشار را از روى مغز شــما برمى دارد. بیش از 50 درصد از ظرفیت مغز 
صرف پردازش داده هاى بصرى مى شود. در زمان چرت زدن وقتى چشم هاى 

خود را مى بندید، فرصتى براى ریکاورى و استراحت به مغز مى دهید.
تحقیقات متعدد نشان داده است که چرت زدن کوتاه در طول روز کمک مى کند 
که مغز شما بهتر بتواند داده هاى جدید را در حافظه ى بلندمدت تثبیت کند. در 

نتیجه قدرت یادگیرى شما افزایش مى یابد.

یکى از خوراکى هایى که معموال بر سر سفره هاى ماه مبارك رمضان 
دیده مى شود زولبیا و بامیه است.

کارشــناس نظارت بر مواد غذایى معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکى کرمانشاه گفت: زولبیا و بامیه به دلیل داشتن قند هاى ساده 
موجب افزایش ناگهانى قند خون مى شود و فرد به صورت لحظه اى 
احساس ســیرى مى کند، اما پس از مدتى با افت سریع قند، احساس 
تشنگى و گرسنگى تشدید مى شود به همین دلیل مصرف آن در وعده 

سحر توصیه نمى شود.
سلیمانى مهر با بیان اینکه یک بامیه 80 و یک عدد زولبیا 200 کالرى 
دارد گفت: براى ســوزاندن این میزان کالرى به 40 دقیقه تمرینات 

هوازى نیاز است که از توان یک فرد روزه دار خارج است.
وى افزود: بــه جاى مصرف زولبیا و بامیه یا شــیرینى هاى 
صنعتى بهتر اســت قند هاى طبیعى مانند توت خشک 
، خرما و کشــمش اســتفاده شــود که داراى قند هاى 

پیچیده ترى هستند و به مرور وارد بدن فرد مى شود.
ســلیمانى مهر با بیان اینکه در تهیه زولبیــا و بامیه از 
رنگ هاى مصنوعى نیز اســتفاده مى شود گفت: استفاده 
از رنگ هاى مصنوعــى باعث بروز مشــکالت کبدى، 
کلیوى، بیــش فعالى در کودکان و عاملــى براى بروز 
ســرطان هاســت و هرچه رنگ زولبیــا و بامیه 

روشن تر باشد سالم تر است.
وى گفت: زولبیا و بامیه عالوه بر قند باال به 
دلیل سرخ شدن با روغن منشا اسید هاى 
چرب ترانس است که افزایش کلسترول 

و بروز دیابت را به دنبال دارد.

کلسیم فراوان ترین ماده  مغذى در بدن است که به استحکام استخوان ها و دندان ها کمک مى کند و در تنظیم 
عملکرد ماهیچه ها از جمله ماهیچه قلب نقش دارد.

پوکى استخوان در بزرگساالن و راشیتیسم در کودکان از عوارض کمبود کلسیم است و شکستگى هاى ستون 
فقرات، مچ دست و مفصل ران نیز از شایع ترین پیامدهاى پوکى استخوان است. 

کمبود کلسیم همچنین منجر به تغییر شکل اسکلت و مفصل، درد اســتخوان، گرفتگى عضالت و معده، 
احساس سوزن سوزن شــدن در نوك انگشتان، عصبى شــدن و تحریک پذیرى، اختالل حافظه و سردرد 

مى شود و همچنین مى تواند باعث مشکالت تنفسى شود.
 در یک فرد سالم کلســیم اضافى که به همراه غذا وارد بدن مى شود از طریق مدفوع، ادرار و عرق و در زنان 
شیرده نیز با شیر دفع مى شود. در عین حال در افراد آسیب پذیر و مستعد، افزایش مصرف کلسیم مى تواند 

منجر به تشکیل سنگ کلیه شود.
عواملى غیر از رژیم غذایى مانند پیشینه  خانوادگى، جنسیت، نژاد و استعمال سیگار و هم چنین نداشتن فعالیت 

بدنى، نقش مهمى در میزان ابتال به پوکى استخوان دارند.
 لبنیات مانند شــیر، پنیر و ماست منابع خوب کلســیم هستند. اســتخوان ماهى هم داراى کلسیم است و 
خوراك هاى ساردین و کنسرو سالمون و انواع ماهى هاى کوچک منبع خوبى براى کلسیم هستند.  سبزیجات 

سبز مانند بروکلى، بامیه و کلم هم منابع سرشار کلسیم هستند.

کمبود کلسیم براى بدن چه عوارضى دارد؟

بعضى از ما با فرارسیدن بهار دچار عطســه هاى صبحگاهى و آبریزش بینى مى شویم و به نوعى این عالئم 
برایمان آشنا و عادى است، اما به راستى جریان چیست؟

احتماال شنیده اید که آن را حساسیت فصلى مى گویند. رینیت آلرژیک یا تب یونجه نوعى التهاب مخاط بینى 
در قسمت فوقانى دستگاه تنفسى است. یعنى بدون حضور میکروب ها، سیستم ایمنى و سلول هاى دفاعى ما 

فعال مى شوند و التهاب ایجاد مى کنند.
آنچه ماشه این رویداد را مى چکاند آلرژن ها یا همان مواد حساسیت زا هستند. از شایع ترین آن ها جانورانى به 
نام مایت و بقایاى بدنشان، گرده گیاهان وکپک ها هستند؛ البته مواد محرکى مانند دود سیگار نیز اثر مشابهى 

ایجاد مى کنند.
حدود 40درصد جمعیت انسان ها رینیت آلرژیک را تجربه مى کنند که گاهى عالئم آن بدون ارتباط با فصل 

در تمام طول سال با فرد است و کیفیت زندگى وى را خراب مى کند.
نکته مهم درخصوص این بیمارى این که واکنش هاى التهابى فقط محدود به بینى نیست و به صورت یک 

بیمارى فراگیر به درجات مختلف مى تواند ســایر قســمت هاى 
دستگاه تنفســى مانند ســینوس ها و ریه ها را نیز درگیر 

کند. رینیــت آلرژیک با بیمارى آســم همراهى دارد 
به طورى که 95درصد افراد دچار آسم، آلرژى در بینى 
را نیز دارند و درمان همزمان التهاب بینى مى تواند 

به کنترل آسم کمک کند.
عالئــم رینیــت آلرژیــک شــامل عطســه، 
آبریزش بینى، احتقان، گرفتگى بینى و خارش آن 
است و در برخى افراد عالئم تحریک چشم مانند 

قرمزى و اشک ریزش نیز وجود دارد.
در صورت درمان نشــدن آلرژى در بینى، عوارضى 

مانند تنفس دهانى مزمن و خرخر شبانه خصوصا 
در کودکان، سینوزیت، عفونت گوش و 

در طوالنى مدت بروز پولیپ بینى نیز 
محتمل است. 

علت آبریزش بینى صبحگاهى چیست؟

تحلیلى، کارکرد هاى اجرایى، تفکر خالقانه و نوآورى را تقویت مى کند. 
شــاید تعجب کنید اما چــرت زدن در مقایســه با مصرف حجــم زیادى از 
نوشیدنى هاى کافئین دار، به مراتب مفیدتر و مؤثرتر است. بر خالف کافئین، 

بر افزایش سطح هوشیارى و ثابت شــده اســت چرت زدن عالوه
تمرکز، بعضى از فرایندهاى تثبیــت حافظه را هم تقویت 

مى کند. در حالى که چرت زدن باعث بهبود عملکرد مغز 
مىشود، در بعضى موارد مصرف کافئین اختالل در 

عملکرد مغز را به دنبال دارد.
وقتى مغز خســته باشد، به راحتى 

دچار حواس پرتى مى شود 
و  فردى که دچار 

تحقیقات متعدد نشان داده است که چرت زدن کوتاه در طول روز کمک مى کند 
که مغز شما بهتر بتواند داده هاى جدید را در حافظه ى بلندمدت تثبیت کند. در 

نتیجه قدرت یادگیرى شما افزایش مى یابد.

0 و یک عدد زولبیا 200 کالرى 0سلیمانى مهر با بیان اینکه یک بامیه 80
دارد گفت: براى ســوزاندن این میزان کالرى به 40 دقیقه تمرینات

هوازى نیاز است که از توان یک فرد روزه دار خارجاست.
و بامیه یا شــیرینى هاى وى افزود: بــه جاىمصرف زولبیا
طبیعى مانند توت خشک صنعتى بهتر اســت قند هاى
، خرما و کشــمش اســتفاده شــود که داراى قند هاى

پیچیده ترى هستند و به مرور وارد بدن فرد مى شود.
زولبیــا و بامیه از ســلیمانى مهر با بیان اینکه در تهیه
رنگ هاى مصنوعى نیز اســتفاده مى شود گفت: استفاده
از رنگ هاى مصنوعــى باعث بروز مشــکالت کبدى،
کلیوى، بیــش فعالى در کودکان و عاملــى براى بروز
ســرطان هاســت و هرچه رنگ زولبیــا و بامیه

روشنتر باشد سالم تر است.
وى گفت: زولبیا و بامیه عالوه بر قند باال به
دلیل سرخ شدن با روغن منشا اسید هاى
چرب ترانس است که افزایش کلسترول

بروز دیابت را به دنبال دارد. و

اگر به خوردن زولبیا و بامیه 
عالقه دارید بخوانید

فایده هاى جالب
 چرت زدن در روز

اگر عالمت دارید ولى جواب تست 
کروناى شما منفى است، بنا را بر 
این بگذارید که به کرونا مبتال 
شــده اید. در حال حاضر تعداد 

کسانى که با عالئم کرونا در 
بیمارستان ها بسترى شده اند، 

اما نتیجه تست شان منفى است، بیشتر از 
کسانى است که تست آنان مثبت است، زیرا 

روزهاى اول فکر مى کردند کرونا ندارند اما حاال کار آن ها به بیمارستان 
کشیده شده است. پزشکان نیز باید دقت کنند و بدانند براى شروع درمان 

اولویت عالمت بیمار است، نه نتیجه تست.
اگر مبتال شده اید، نباید از داروهاى شخص دیگرى حتى بستگان نزدیکتان 
را استفاده کنید، زیرا هر دارو براى یک مرحله از بیمارى است، همچنین 
اطالعات در مورد بیمارى در حال افزایش است و داروها هم هرچند وقت 
یک بار تغییر مى کنند. کرونا را باید جدى گرفت ولى نه طورى که از ترس 
آن زندگیتان کال مختل شود اگه مبتال شدید، روند تحت نظر بودن و درمان 
را از اولین عالمت ها شــروع کنید، در این صورت احتمال شدت بیمارى 
خیلى کم مى شود. عالئم خفیف را جدى بگیرید و اگر دو روز ادامه پیدا کرد 
حتما به مرکز درمانى مراجعه کنید. کسانى که مى گویند یک باره حالشان 

وخیم شده احتماال عالئم خفیف را جدى نگرفتند.
اکنون امکان ابتالى مجدد بیشتر از قبل شده است، اگر قبًال مبتال شدید، 
خصوصا بیشتر از شــش ماه از آن گذشــته، خود را ایمن در نظر نگیرید، 

فراموش نکنید حتى اگر خودتان ایمن باشید باز ممکن است ناقل باشید.

عالئم کرونا با آزمایش منفى را 
جدى بگیرید

یکى از عادت هایى که کمابیش همه مردم جهان 
با آن سر و کار دارند، شکاندن قولنج انگشتان دست 

و پا است. 
بسیارى از ما در هنگام خستگى، قولنج انگشتانمان 
را شکسته و احساس راحتى مى کنیم. این عادت 
تقریبا در همه مردم دنیا دیده شده و البته مطالب 
زیادى در مورد خطرناك بودن و یا بى خطر بودن 
این عادت، گفته و شنیده مى شــود. در این میان 
بســیارى از افراد ادعا مى کنند شکاندن انگشتان 
دست باعث بروز آرتروز، مشکالت مفصلى و تغییر 

شکل و تورم مفاصل مى شود. 
از منظر علمى، مفاصل ما حاوى مایعى موســوم 
به  ســینوویال (synovial) هستند ، در تمامى 
مفاصل بدن ما کیسه اى از این مایع وجود دارد که 
به عنوان روان کننده عمل کرده و از استخوان ها 
در برابر خرد شدن، سائیدگى و برخورد با یکدیگر 

محافظت مى کند.
وقتى کسى قولنج انگشــتان خود را مى شکند، 
فضاى بین مفصلى را افزایش مى دهد و این کار 

باعث ایجاد حباب 
هاى گاز (اکســیژن ، 

نیتروژن و دى اکســید 
کربــن) در مایع مفصلى  

مى شود. در حقیقت صداى 
ایجاد شــده از شــکاندن قولنج مفاصل، ناشى از 
بیرون آمدن این حباب ها اســت که باعث ایجاد 

احساس خوبى در فرد مى شود.
این عمل اگرچه ممکن است نگران کننده به نظر 
برسد ، اما در واقع شواهد زیادى از نظر پزشکى و 
علمى وجود ندارد که نشان دهنده خطرناك بودن 
این عمل براى مفاصل بوده یا به طور کلى خطر 

ابتال به آرتروز را افزایش دهد.
بررســى هاى متعدد پزشــکى و پژوهش هاى 
مختلفى اثبات کرده اند که مهمترین عوامل خطر 
ابتال به آرتروز ، ســابقه خانوادگى ، سن ، جنسیت 
، آســیب هاى مفصلى و مواردى همچون سبک 
زندگى ، تغذیه ، ســیگار کشــیدن و چاقى است. 
البته قطعا بســیارى از افرادى که دچــار آرتروز 

مى شــوند، سابقه 
شــکاندن انگشتان و 
مفاصل خود را دارند اما این 
دو بحث به یکدیگر ارتباطى 
نداشته و عامل ایجاد آرتروز در این افراد، 

مواردى غیر از شکاندن قولنج مفاصل است.
البته شــکاندن مفاصل در صورت آوردن فشار 
زیاد، یکباره و ســریع مى تواند خطرناك بوده 
و  گزارش هاى معدودى از ایجاد زخم ناشــى 
از ترك خوردن استخوان وجود دارد. در برخى 
موارد شکســتن قولنج با فشــار زیاد مى تواند 
موجب آسیب دیدن رباط ها و رگ به رگ شدن 
مى شود که باید تاکید کرد این موارد بسیار نادر 

هستند. 
در نهایت باید توجه داشــت که شکاندن مفاصل 
گردن و ستون فقرات توصیه نشــده و مى تواند 
مشکالتى مانند ترك خوردن مفاصل ستون فقرات 
و گردن یا آسیب دیدن اعصاب و رگ هاى خونى 

مهمى شود که در این بخش وجود دارد.
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هر که دست در دامن تقوا زند، سختى هایى که به او نزدیک شده اند دور مى شوند 
و ناکامى ها و مرارت ها به کامیابى ها و شیرینى ها بدل گردند و امواج محن که 
گرداگردش را گرفته اند، فروکش کنند و دشوارى ها به آسانى ها گرایند و 
باران کرامت پروردگار که منقطع شده بود از نو باریدن گیرد و رحمت حق که 
از او رمیده بود بدو روى آورد و چشمه هاى نعمت که خشکیده بود روان گردد 

موال على (ع)و باران اندك برکت قطره هاى درشت شود و ببارد.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز هشتم ماه مبارك رمضان:
ــالِم،  عاِم َواِْفشــآَء السَّ ْیتاِم َواِْطعاَم الطَّ اَللّـــُهمَّ اْرُزْقنى فیِه َرْحَمه اْالَ

َوُصْحَبه الِْکراِم، بَِطْولَِک یا َمْلَجاَ اْالِملیَن.
خدایا روزیم گردان در این روز مهرورزى نسبت به یتیمان و خوراندن 
طعام و به آشکار کردن سالم و هم نشینى با کریمان به فضل و کرمت 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىاى پناه آرزومندان.

در هفته سوم طرح پویش الف – ب – ایران در سال 1400 
بهره بردارى از 8 پروژه  مهم صنعــت آب و برق در قالب 
6 طرح در اســتانهاى اصفهان ،کرمانشاه و چهارمحال و 
بختیارى با حضور دکتررضا اردکانیان وزیر نیرو از طریق 

ویدئو کنفرانس آغاز شد.
به گزارش روابــط عمومى برق منطقــه اى اصفهان، در 
ســومین هفته طرح پویش الف – ب – ایران و با حضور 
دکتررضــا اردکانیان وزیر نیرو، مهنــدس غالمى معاون 
عمرانى اســتاندارى اصفهان و جمعى از مسئولین محلى 
در سالن دکتر حسابى  ، همزمان با بهره بردارى از چندین 
طرح صنعت آب و برق در سراســر کشــور، 5 پروژه برق 
منطقه اى اصفهان با اعتبارى بالغ بر55 میلیارد تومان به 

بهره بردارى رسید .
وزیر نیرو در این مراسم گفت: تا پایان سال 1400 پویش 
هر هفته الف – ب ایران را به صورت هفتگى جهت افتتاح 
290 پروژه با ســرمایه گذارى 66 هزار میلیــارد تومان 
برنامه ریزى کرده ایم تا مثل ســال قبل این پویش بطور 

کامل انجام گیرد.
اردکانیــان ادامــه داد: در ســال 99 نیزبه حمــد خدا و 
تالش همکاران توانســتیم تا نیمه مــرداد 167 طرح با 
ســرمایه گذارى44 هزار میلیارد تومان و از نیمه مرداد تا 
پایان سال نیز123 طرح با سرمایه گذارى 22 هزار میلیارد 
تومان را شامل پروژه هاى سد سازى، شبکه هاى اصلى 
آبیارى و زهکشى، تصفیه خانه، آبرسانى پایدار روستایى، 
نیروگاه هاى حرارتى و تجدید پذیر و ایجاد پست و خطوط 

انتقال برق را به بهره بردارى برسانیم.
وى در پایان سخنانش گفت: امســال با توجه به کاهش 
بارندگى ها، شــرایط متفاوتى نســبت به ســال گذشته 
خواهیم داشــت و 40 درصد نسبت به ســال آبى گذشته 
کاهش داشــته ایم که امیــدوارم با همــکارى مردم و 
دستگاه هاى ادارى تابستان امسال را نیز با موفقیت پشت 
ســر بگذاریم که البته این محدودیت با توجه به در مدار 
نبودن نیروگاه هاى برقابى شامل صرفه جویى در مصرف 

برق نیز مى شود.  
■■■

در ادامه، مهندس غالمــى معاون عمرانى اســتاندارى 
اصفهان طى ســخنانى خطاب به وزیر نیرو گفت: اقدام 
ارزشــمند وزارت نیرو با طرح پویش الــف- ب ایران هم 
موجب یک نظم و انظباط مســتمر در برنامه ریزى براى 
افتتاح طرحهاى توســعه اى و عمرانى در این وزارتخانه 
شده و هم ایجاد انگیزه و رقابت سالم و سازنده را در سطح 

دستگاههاى اجرایى استانها به وجود آورده است. 
غالمى افزود: تسریع در اتمام پروژه هاى نیمه تمام توسعه 
نیروگاه شــهید منتظرى و تکمیل بخش بخــار نیروگاه 
جنوب اصفهان که منجر به تولیــد 500 مگاوات برق در 
استان خواهد شــد و ایجاد زیر ســاخت موردنیاز مناطق 
صنعتى و صنایع کوچک در استان همچنین تامین سوخت 
با آالیندگى حداقل با توجه به شرایط آب و هوایى استان و 
اصالح نرخ نیروگاه هاى تجدیدپذیر و تولید پراکنده جهت 
ترغیب سرمایه گذاران در این بخش از دیگر مواردى است 

که احتیاج به توجه ویژه جنابعالى دارد .
معاون عمرانى اســتاندارى اصفهان در پایان گفت: ما در 
آخرین طرح پویش روزهاى پایانى سال گذشته شاهد آب 
شرب به 93 هزار نفر در روستاهاى محروم استان بودیم که 
مراتب تشکر استاندار و مردم شریف استان اصفهان را از 

شما و همکارانتان در وزارت نیرو داریم. 
■■■

در ادامه مهندس رسول موســى رضایى، مدیرعامل برق 
منطقه اى اصفهان  پروژه هاى قابل افتتاح این شرکت را 
در سومین هفته طرح پویش الف – ب – ایران به شرح ذیل 
اعالم کرد و گفت براى طرحهاى مذکور که دو طرح از آنها 
توسط بخش خصوصى ســرمایه گذارى شده است مبلغ 

55 میلیارد تومان هزینه شده است.
موسى رضایى افزود: خط 4 مداره 63 کیلوولت منشعب از 
پست 400 به 63 کیلوولت هسنیجه به طول 20 کیلومتر 
مدار و تعداد30 عــدد دکل با هدف تامین بــرق پایدار و 
مطمئن براى مشــترکین صنعتى و تغذیه پســتهاى 63 
کیلوولت شهرك صنعتى علویجه، سیمان ساروج، هسنیجه 
با هزینه اى معادل 15میلیارد تومان احداث گردیده است .

مدیرعامل بــرق منطقــه اى اصفهان اذعان داشــت:  
پست400 به 63 کیلوولت هســنیجه  با اعتبارى معادل 
320 میلیارد تومان در زمینى به مســاحت 19 هکتار با دو 
قســمت 400 و 63 کیلوولت در مجاورت شهرك بزرگ 
صنعتى اصفهان ،یکــى از پروژه هاى مهــم و زیربنایى 
صنعت برق اصفهان اســت که دیماه ســال گذشــته به 

بهره بردارى رسید.
وى گفت: پســت مذکور یکى از 5 پست است که با اعتبار 
بانک توسعه اســالمى و با هدف افزایش پایدارى شبکه 
سراسرى ،کاهش افت ولتاژ مصارف صنعتى، تامین دیماند 
مصرفى متقاضیان ومشــترکین مناطق شمال اصفهان و 
افزایش قابلیت اطمینان برق رسانى به مشترکین و تغذیه 
ایستگاههاي 63 به 20 کیلوولت مورچه خورت 1، شهرك 
بزرگ صنعتی 1 و2 ، هسنیجه، علویجه، آزادگان، سیمان 
ســاروج و نورد لوله کاویان احداث گردیده  و برق ایستگاه 
مذکور از ورود و خــروج خطــوط  400 کیلوولت نیروگاه 
شــهید منتظرى-پســت 400 کیلوولت گلپایگان تامین 

مى گردد.
موسى رضایى خط 4 مداره 63 کیلوولت منشعب از پست 
400 به 63 کیلوولت ســپاهان را دومین طرح این شرکت 
معرفى کرد و گفت: این خط به طــول 20 کیلومتر مدار و 
تعداد30 عدد دکل با هدف تامین بــرق پایدار و مطمئن 
براى مشترکین صنعتى و تغذیه پستهاى 63 کیلوولت جاده 
نایین و الله هسنیجه با هزینه اى معادل 15میلیارد تومان 

احداث گردیده است .
وى اضافه کرد:  پست 400 به230و400 به 63کیلوولت 
سپاهان در مجاورت فرودگاه در شمال شرق اصفهان در 
زمینی به مســاحت 15  هکتار احداث گردیده و با ظرفیت  
800  مگاولت آمپر در سه ســطح ولتاژ  400  ، 230  و 63  
کیلوولت به عنوان یکى از بزرگترین ایستگاه هاى برق 400  
کیلوولت منطقه و از پروژه هاي استراتژیک و ملی صنعت 

برق کشور محسوب مى گردد.
مدیرعامل برق منطقه اى اصفهان ادامه داد:  این پســت 
شــامل دو ترانســفورماتور 400 بــه 230 کیلوولت و دو  
ترانســفورماتور  400  به 63 کیلوولت هر کدام با ظرفیت 
نامی 200  مگاولت آمپر ، دو فیــدر خط  400  کیلوولت  ،  
4  فیدر 230  کیلوولت ، 14  فیــدر خروجى 63  کیلوولت 
مى باشــد و  مجهز به  سیســتم کنترل  DCS  بوده و در 

فروردین ماه سال 93 به بهره بردارى رسید .
موســى رضایى گفت: ســومین پروژه مورد افتتاح امروز 
احداث 2 بى 63 کیلوولت در پســت 63 به 20 کیلوولت 
فارسان در اســتان چهارمحال و بختیارى جهت است که  
تغذیه پســت 63 به 20 کیلوولت دشتک و با هدف تامین 
برق پایدار براى مشــترکین صنعتى و تجــارى و تغذیه 
پست دشــتک با هزینه اى معادل 9 میلیارد تومان احداث 

گردیده است .
وى گفت: نیروگاه خورشــیدى طالخونچــه با تولید یک 
مگاوات ســاعت انرژى الکتریکى به مساحت 2 هکتار با 
تعداد 3 هزار و 200 پنل خورشیدى 325 واتى به ظرفیت 
75کیلووات  و اشــتغال زایــى 12 نفر مســتیم و 30 نفر 
غیر مســتقیم  با هزینه اى بالغ بر 8 میلیارد تومان توسط 

بخش خصوصى احداث گردیده است.  
موســى رضایى ادامه داد: نیروگاه خورشــیدى زادافشار 
در شهرســتان تیران و کرون آخرین پــروژه قابل افتتاح 
امروز است که با تولید با تولید یک مگاوات ساعت انرژى 
الکتریکى ، و اشــتغال زایــى 12 نفر مســتیم و 30 نفر 

غیر مســتقیم با هزینه اى بالغ بر 8 میلیارد تومان توسط 
بخش خصوصى احداث شده است . 

شایان ذکر اســت با راه اندازى نیروگاههاى تجدید پذیر 
مذکور مقدار  1 میلیون متر مکعب سوخت گاز طبیعى در 
سال صرفه جویى شده و  از انتشار 4 هزار و 200 تن گازهاى 

گلخانه اى در محیط زیست جلوگیرى مى شود.
مدیرعامل برق منطقــه اى اصفهان افــزود: همچنین 
10 مــگاوات دیگــر شــامل 1 نیــروگاه خورشــیدى

 10 مگاواتى تا پایان دولت دوازدهم در این استان به مرحله 
بهره بردارى خواهد رسید که این عدد تا پایان سال 1400 

به 22 مگاوات مى رسد.
موســى رضایى در پایان گفت:  در حــال حاضر ظرفیت 
نیروگاه هاى تجدیدپذیر احداث شــده در استان اصفهان 
28/94 مگاوات اســت که این نیروگاه ها شامل 14/45 
مگاوات نیروگاه خورشیدى، 2/8 مگاوات نیروگاه برق آبى، 
0/66 مگاوات نیروگاه بادى و 11/03 مگاوات سامانه هاى 
خورشیدى محدود به ظرفیت انشعاب مشترکین مى باشند. 
شــایان ذکر اســت تعداد نیروگاه هاى خورشیدى پشت 
بامى (کوچک مقیاس) نصب شده در استان اصفهان 579 
سامانه هستند و پیش بینى مى گردد این عدد تا پایان سال 

به 700 سامانه برسد.
در پایان گفتنى اســت کاهش آلودگى هوا از اصلى ترین 
مزایاى استفاده از انرژى هاى تجدید پذیر است و این امر 
باعث کاهش تولید گازهاى گلخانه اى که تاثیرات جهانى 

نیز دارد خواهد شد.

در سومین هفته پویش الف – ب- ایران و با اعتبار 55 میلیارد تومان انجام شد

بهره بردارى از 5 طرح زیربنایى برق منطقه اى اصفهان 

کارشناس اداره مشتریان سیار مخابرات منطقه اصفهان 
گفت : در صورت  4G بودن سیم کارت و پشتیبانى تلفن 
همراه مشــترك از این تکنولوژى، امکان اســتفاده  از 
خدمات نســل چهارم تلفن همراه براى مشترك ایجاد 

مى شود .
شهین بهرامى با اشــاره به نحوه تبدیل سیم کارتهاى 
معمولى به سیم کارتهاى داراى نسل چهارم تلفن همراه 
اظهار کرد: یوسیم (USIM) سیم کارتى است که امکان 
بهره مندى از اینترنت نسل 4 و 4/5 را فراهم مى کند و 
کسانى که هنوز از سیم کارت قدیمى استفاده مى کنند؛ 
مى توانند با تبدیل  سیم کارت خود به یوسیم، عالوه بر 
اتصال به شبکه پرسرعت نسل 4 و 4/5 اینترنت همراه 
اول، از هدیه بســته اینترنت 20 گیگ (براى مشترکین 
دائمى) یا هدیه بسته اینترنت 15 گیگ (براى مشترکین 

اعتبارى) بهره مند شوند. 
وى با تشریح روش هاى تعویض سیم کارت به یوسیم، 

افزود: مشــترکین مى توانند از طریق شماره گیرى کد 
دستورى ستاره 10 ستاره شــش مربع،ارسال کدپستى 
محل مورد نظر شــما براى دریافت سیم کارت جدید به 
سامانه هاى پیامکى 8938 و یا 990009 ،تماس با مرکز 
تماس همراه اول 9990 و مراجعه به نقاط شبکه فروش 
و خدمات حضورى نسبت به تعویض سیم کارت هاى 

خود اقدام کنند.
کارشــناس اداره مشــتریان ســیار مخابرات منطقه 
اصفهان در مورد مراحل فعال ســازى یوسیم از طریق 
کد دســتورى،بیان کرد: مشــترکین مى توانند با تهیه 
نسخه پشــتیبان از شماره مخاطبین ســیم کارت خود 
پیش از تعویض سیم کارت،ارســال شماره سریال 19 
رقمى توسط سیم کارت فعلى به صورت شماره گیرى 
کد #ســریال *45*10 * و وارد کردن PIN1 یوسیم

 نسبت به تعویض سیم کارت فعلى خود با یوسیم اقدام 
کنند.

نحوه برخوردارى از خدمات نسل چهارم 
تلفن همراه

آزمون سراسرى 
قرآن و عترت 

مجازى در اصفهان 
برگزار مى شود

آغاز واکسیناسیون دانشجویان پزشکى 
دانشگاه نجف آباد 

رئیس دانشکده پرســتارى و مامایى دانشــگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد گفت: واکسیناسیون نخستین 
گروه از دانشجویان رشــته هاى پزشکى، پرستارى و 
 ICU مامایى با اولویت دانشــجویان حاضر در بخش

بیمارستان هاى غرضى و شریعتى اصفهان انجام شد.
راضیه امینى با اشــاره به آغاز واکسیناسیون نخستین 
گروه از دانشجویان رشــته هاى پزشکى، پرستارى و 
 ICU مامایى با اولویت دانشــجویان حاضر در بخش
بیمارستان هاى غرضى و شــریعتى اصفهان، اظهار 
کرد: دانشجویان گروه پزشــکى و پرستارى مامایى 
یکى از گروه هاى پرخطر در بحران کرونا بوده و حفظ 
سالمت دانشجویان دوره هاى آموزش بالینى به  عنوان 
یکى از دغدغه هاى اصلى دانشکده هاى علوم پزشکى 
از ابتداى شــیوع بیمارى کرونا مورد نظر مســئوالن 

بوده است.
وى، اولویت دریافت واکســن را بــراى کارکنان خط 

مقدم ارائه خدمات به بیماران مبتال به کرونا دانســت 
و با اشــاره به رایزنى ها و هماهنگى هــاى الزم براى 
اختصاص سهمیه به دانشجویان علوم پزشکى دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد نجف آباد گفت: بــا پیگیرى هاى 
مکرر اولویت به دانشــجویان پرســتارى که در حال 
گذراندن دوره بالینى در بخش مراقبت هاى ویژه هستند 

تخصیص یافت.
رئیس دانشکده پرســتارى و مامایى دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحد نجف آباد به اختصاص سهمیه واکسن 
به دانشجویان پزشکى، پرستارى و مامایى به  صورت 
هفتگى تا کامل شــدن واکسیناســیون دانشجویان 
اشــاره کرد و افــزود: در مرحله نخســت بــا در نظر 
گرفتن اولویت ها 30 نفر از دانشــجویان و همکاران 
هیئت علمى داوطلب با واکســن اســپوتنیک روسیه 
در محل بیمارستان شریعتى و غرضى اصفهان واکسینه 

شدند.

مدیرکل فرهنگ وارشاداســالمى اســتان اصفهان 
گفت:نوزدهمین آزمون سراســرى قرآن و عترت در 
استان اصفهان از هشتم الى دهم اردیبهشت به صورت 

مجازى برگزار مى شود.
حجت االسالم و المسلمین رمضانعلى معتمدى گفت: 
14 هزار و 322 نفر از اســتان اصفهان در سه گروه در 
14 رشته براى شــرکت در آزمون سراسرى قرآن ثبت 

نام کردند.

او تصریح کــرد: عالقمندان شــرکت در این آزمون 
مى تواننــد در رشــته هاى ترجمــه و مفاهیــم قرآن 
کریم در 2 رشــته ترجمه و تفسیر ســوره بقره، بخش 
معارف اهل بیت (ع) در ســه رشــته حفظ و مفاهیم 
نهج البالغــه، حفــظ و مفاهیم صحیفه ســجادیه و 
ســبک زندگى معصومان و حفظ قرآن کریم شرکت 

کنند.
معتمدى هدف از برگزارى این آزمون را ترویج سبک 

زندگى قرآنى، انس و آشــنایى بیشــتر با آموزه هاى 
قرآن کریم و معــارف مکتب نورانى اهــل البیت (ع) 
برشــمرد و گفت:ســنجش و ارزیابى کمــى و کیفى 
عملکرد آموزشــى موسســات و مراکز قرآنى کشور 
و ایجاد انگیــزه در میان عموم مــردم جامعه به ویژه 
نوجوانان و جوانان براى فراگیرى معارف قرآن و عترت، 
از اهدافى اســت که براى این آزمــون در نظر گرفته

 شد.

تعویض کامل تیوب هاى کوره واحد کاهش 
گرانروى شرکت پاالیش نفت اصفهان

براى نخستین بار در صنعت پاالیش نفت، کارشناسان 
شرکت پاالیش نفت اصفهان موفق شدند تیوب هاى 
کوره واحد کاهش گرانــروى را در مدت 52 هزار نفر 

ساعت به طور کامل تعویض نمایند.
رئیس برنامه ریــزى کنترل و روش هــاى نگهدارى 
و تعمیرات این شــرکت، افــزود: عمــر تیوب هاى 
کــوره واحد کاهــش گرانــروى بیش از 40 ســال 
بود کــه وفق نظر پژوهشــگاه صنعت نفــت و طبق 
برنامه ریزى یک ساله این شرکت، امسال در دو نوبت 

کارى 12 ساعته، تیوب ها تعویض شدند.
مهدى نجمى بابیان اینکه پیش بینى انجام این عملیات 
39 روز بود، گفت: خوشــبختانه با همکارى مطلوب 
واحدهاى مختلف شرکت، از پیش بینى ها پیشى گرفتیم 

و این مدت زمان را به 36 روز کاهش دادیم.
رئیس بازرسى فنى دستگاه هاى پاالیش نیز با اشاره به 
اینکه … تعداد دستور کار بازرسى براى انجام عملیات 
صادرشده است، اظهار داشــت: در این دوره بازسازى 
قســمت تشعشــع، تعویض کلیه تیوب هاى دیواره و 
سقف در 4 پاس (مرحله) انجام شــد. همچنین کلیه 
هدرها بازســازى شــد. انجام EXPAND تیوب ها و 
تســت هیدرولیکى از دیگر فعالیت ها در روند تعویض 

تیوب ها بود.
در این دوره از تعمیرات مهــم، واحدهاى نگهدارى و 
تعمیرات، بازرســى فنى، عملیات،HSE، مهندســى 
عمومى، خدمات عمومى و اجتماعى و ســایر ادارات 

همکارى داشتند.


