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نورپردازى سى و سه پل به روز مى شودراه اندازى بیمارستان صحرایى 120 تختخوابى ارتشفهیمه «پایتخت» به «زیر  خاکى» پیوستفروش نتیجه دلخواه تست کرونا! سخت ترین بازى فصل سپاهان در مازندران! استاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

رادیو
81 ساله شد

اصفهان از قافله واردات واکسن عقب نماند
3
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بانک ها خدمات 
غیرضرورى ارائه نمى دهند

«سیب» ممنوعه!

25 استان 
در وضعیت بسیار بد 
کرونا قرار دارند

5

فرجام دل آزار 
آرشیو بزرگ 

مطبوعات اصفهان

چهارم اردیبهشت ماه سال 1319 رادیو به صورت رسمى کارش 
را در ایران آغاز کرد و چون در ابتدا فقط در تهران صداى رادیو 
شنیده مى شد، اولین شبکه رادیویى، «رادیو تهران» نامیده 
شد. در آن سال ها رادیو وسیله اى نبود که همه بتوانند داشته 

باشند. آن اوایل گاهى چند خانواده دور هم جمع ...

گقتگوى چند روز پیش یکى از خبرگــزارى ها با مدیر 
مرکز اسناد و کتابخانه ملى منطقه اصفهان، داغ دل اهل 
فرهنگ را  تازه کرد. موضوع گفتگو درباره فرجام یکى از 
مهمترین مراکز اسناد مطبوعاتى ایران بود که چند سال 

پیش به عمر آن در شهر اصفهان پایان دادند.
سال 1395 بود که زمزمه تعطیل شــدن مرکز اسناد و 
مطالعات رســانه اى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان اصفهان که بین اهالى فرهنگ این اســتان به 
«آرشــیو مطبوعات» مشــهور بود، لرزه بر پیکر اهل 

پژوهش انداخت...
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چرا مرمت حمام شیخ بهایى نیمه تمام مانده است؟چرا مرمت حمام شیخ بهایى نیمه تمام مانده است؟
ناظر مرمت آثار تاریخى اداره کل میراث فرهنگى اصفهان پاسخ مى دهدناظر مرمت آثار تاریخى اداره کل میراث فرهنگى اصفهان پاسخ مى دهد

3

استاندار اصفهان در جلسه شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى خواستار شد

روایت داریوش ارجمند
 از عالقه اش به موسیقى

پدرم گفت غلط کردى 
ویلن خریدى!

کلین شیت هاى سریالى پیام
سنگربان جوان تیم فوتبال ســپاهان پنج شنبه شب گذشته توانست 
در مقابل حمالت پرشمار نساجى ایستادگى کند و مانع از دست رفتن 
پیروزى تیمش شود. بدون شک یکى از عوامل اصلى صدرنشینى تیم 
محرم نویدکیا، پیام نیازمند ســنگربان جوان این تیم بوده که در این 
فصل بارها بازوبند کاپیتانى را هم به بازوى خود بسته است؛ نیازمند 

که حاال به گلرى باتجربه در فوتبال ایران بدل شده...
3

4

در صفحه 7 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در حاشیه اظهارات اخیر مدیر مرکز اسناد و 
کتابخانه ملى منطقه اصفهان که یک موضوع 

غم انگیز را دوباره زنده کرد

محدودیت ها
 تأثیرى در توقف

 شیب ابتال به کرونا 
در اصفهان نداشت

403 منزل مسکونى در اصفهان آتش گرفت
به استناد آمار اعالم شده سال 1399 آتش نشانى؛ 

3

جنجال قرار گرفتن نام شهردار اصفهان 
در لیست واکسیناسیون سهمیه کادر درمان

حاج صفى: حاج صفى: 

امیدوارم اشتباهات امیدوارم اشتباهات 
داورى عمدى نباشد

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

مناقصه عملیات نظافت، رفت و روب و جمع آورى
 پسماند عادى شهردارى شاهین شهر (نوبت اول)

مناقصه گذار: شهردارى شاهین شهر- استان اصفهان
عنوان آگهى: مناقصه عملیات نظافت، رفت و روب و جمع آورى پسماند عادى شهردارى شاهین شهر

شرح آگهى مناقصه:
شهردارى شــاهین شــهر در نظر دارد به اســتناد بودجه مصوب 1400 و 1401 خود، عملیات نظافت، رفت و روب و 
جمع آورى پسماند عادى شــهردارى شاهین شهر را به پیمانکار واجد شرایط بر اســاس نظر کارشناسان شهردارى 

شاهین شهر که داراى سوابق مثبت در موضوع مناقصه در یکى از شهرهاى کشور باشد واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل فیش واریزى دریافت اسناد به مبلغ 
5/450/000 ریال (شامل 5/000/000 ریال بهاى اسناد مناقصه به اضافه 450/000 ریال مالیات بر ارزش افزوده) مى بایست 
از تاریخ 1400/02/01 در ساعات ادارى به معاونت اجرایى و خدمات شهرى شهردارى شاهین شهر واقع در خیابان امام 
خمینى، خیابان جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 

مورخ 1400/02/18 به دبیرخانه حراست شهردارى شاهین شهر تحویل نمایند.
میزان اعتبار و برآورد: معادل 320/000/000/000 ریال/ سالیانه

میزان سپرده شــرکت در مناقصه: مبلغ 16/000/000/000 ریال (شــانزده میلیارد ریال) به صورت فیش واریزى به حساب 
0105052929007 سپرده شهردارى نزد بانک ملى شعبه مرکزى شاهین شهر یا ضمانت نامه بانکى (با اعتبار حداقل سه 

ماه از تاریخ صدور ضمانتنامه) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
م الف: 1124403

چاپ دوم

هیئت مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت فنى و 
مهندسى تیام صنعت البرز (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 64275 و شناسه ملى 10103100543
بدینوسیله از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونى آنها در شرکت فنى و مهندسى تیام 
صنعت البرز (سهامى خاص) به شماره ثبت 64275 دعوت به عمل مى آید. جلسه در 
تاریخ 1400/02/16 روز پنج شنبه در ساعت 10 صبح در محل قانونى شرکت که به آدرس: 
استان اصفهان محله کوى ولى عصر- فاز اف- خیابان جانبازان- کوچه فرعى دوازدهم- 

پالك 605- طبقه اول- تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

الحاق موارد به ماده 2 موضوع فعالیت شرکت

ا ■
یسن

س : ا
عک

د / 
ر ش

نتش
ز م
رو
 دی
که

ت 
 اس
یى

 بها
یخ

م ش
حما

ت 
ضعی

ن و
خری

ز آ
ى ا

 قاب
ین

■ ا

4

ى ری ن ىوی ری ن وی

سنگ
م در
پیر
مح
فص
که

ش
و

5

ب ى ى بو ى ى و



0202جهان نماجهان نما 4020یک شنبه  5 اردیبهشت  ماه   1400 سال هجدهم

در روزهایى که ایران در عطش واکسن کرونا مى سوزد و 
«واکسن زدن خارج از نوبت» یکى از قبیح ترین رفتارها 
در ســالیان اخیر توصیف مى شــود، خبر واکسیناسیون 
شهردار اصفهان با استفاده از سهمیه کادر درمان این شهر 
و همزمان با واکسیناسیون پاکبان هاى اصفهان مثل بمب 
در شبکه هاى مجازى و سایت هاى اینترنتى منفجر شد.

این خبر از روز جمعه به لیست شایعه هاى فضاى مجازى 
اضافه شد و واکنش هاى تندى را هم نسبت به این کار 

قدرت ا... نوروزى به همراه آورد. 
خبر واکسن زدن شــهردار اصفهان بعد از آن مورد توجه 
قرار گرفت که جنجال ها درباره واکســن زدن شهردار 
اهواز با استفاده از ســهمیه پاکبانان و غساالن آن شهر 

هنوز فروکش نکرده است.
درحالى که استاندار خوزســتان واکسیناسیون مدیران را 
خارج از نوبت عمل زشتى توصیف کرده و خواستار برخورد 
با مدیران خاطى شده است، شوراى شهر اهواز تأیید کرده 
که واکسیناسیون شهردار آن شهر انجام شده اما اینکه او از 
چه سهمیه اى استفاده کرده است نیاز به تحقیقات بیشتر 
دارد. خود شهردار اهواز هم چند روز قبل تر تأ یید کرده بود 
که از واکسن کرونا استفاده کرده اما گفته بود دلیل تزریق 
واکسن توسط او، اطمینان دادن به پاکبان ها بوده تا تصور 
نکنند مورد آزمایش قرار گرفته اند، زیــرا این واهمه در 

برخى از آنها وجود داشته است!
با همه اینها شوراى شهر اهواز قول داده ماجراى واکسن 
زدن خارج از نوبت شــهردار منتخبش را در همین هفته 

پیگیرى کند.

چه کسى به شــهردار اصفهان پیشنهاد 
واکسیناسیون داد؟

اما در اصفهان، دانشــگاه علوم پزشکى این استان ظهر 
روز جمعه تأیید کرد که نام و شماره ملى شهردار اصفهان 
به عنوان دریافت کننده واکسن در بین کارکنان یکى از 
بیمارستان هاى خصوصى شهر اصفهان در سامانه سیب 
ثبت و ابعاد مسئله در جلسه اى با حضور مسئوالن دانشگاه، 
حراســت، نظام پزشکى و بازرســى و رئیس بیمارستان 

مذکور بررسى شده است.
 این دانشــگاه البته اعالم کرد که نوروزى بنا به توصیه 
پزشک معالج خود برغم ثبت مشــخصات در سامانه از 
تزریق منصرف شده و واکسن را دریافت نکرده است. پیش 
از آن هم مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى 
اصفهان اعالم کرده بود شــهردار اصفهان هنوز واکسن 
کرونا را دریافت نکرده و تنها نیروهاى عملیاتى شهردارى 

واکسینه شده اند.
از طرف دیگر رئیس بیمارستان میالد اصفهان که ظاهراً 
همان بیمارستان خصوصى است که در اطالعیه دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان به آن اشاره شده است، در گفتگو با 
خبرگزارى «ایمنا» -رسانه رسمى شهردارى اصفهان- 

اظهار کرد: 
«شهردار به دلیل مشکل کلیوى و قلبى که دارد به صورت 
دوره اى در سه ماه اخیر به بیمارستان میالد مراجعه کرد و 

تحت درمان بود. دو هفته پیش که به بیمارستان مراجعه 
کرد همزمان با بســترى ایشــان در حال واکسیناسیون 
پرســنل خود بودیم که با توجه به تعدادى واکسن که در 
آخر وقت، اضافه آمده بود و باید امحا مى شــد به ایشان 
پیشنهاد دادیم که براى واکسیناسیون ثبت نام کنند. به 
ایشان توضیح داده شد که واکسن ها جزو امحایى هاى 
پایان وقت است به همین دلیل ابتدا نام شهردار اصفهان 
در لیست سامانه سیب ثبت شد، اما طى مشورت با پزشک 
معالج، ایشــان از دریافت واکسن منصرف شدند. ایشان 
اعالم کردند که شهردار قبًال به کرونا مبتال شده و نباید 

واکسن بزند به همین دلیل تزریق انجام نشد.»
البته دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در اطالعیه خودش 
خواستار برخورد با کسى در این بیمارستان خصوصى شده 
که نام نوروزى را در لیســت واکسیناسیون کادر درمان 

قرارداده است. در این اطالعیه آمده:
با توجه به اینکه بر اساس بخشنامه معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان، مســئول فنى بیمارستان مکلف 
است فقط در صورت احراز استحقاق هر یک از کارکنان 
بیمارستان نســبت به معرفى وى به تیم بهداشت براى 
ثبت مشخصات در سامانه و سپس تزریق واکسن اقدام 
نماید، خطاى مســئول فنى در معرفى نامبرده و تسلیم 
مشخصات و شــماره ملى براى ثبت در ســامانه محرز 
و مقرر شــد دانشــگاه اقدام الزم در خصوص این امر را 

انجام دهد. 

واکنش رسانه منتقد شهردارى
دیروز در خبرگزارى«فارس» که از رســانه هاى همواره 

منتقد سیاست هاى شــهردارى اصفهان در طول چهار 
سال گذشته بوده است، نامه بسیج دانشجویى دانشگاه 
اصفهان «پیرامون انتشار خبر ثبت نام شهردار اصفهان 
در سامانه سیب جهت اولویت یافتن تزریق واکسن کرونا 
به عنوان کادر درمان بیمارستان خصوصى میالد خطاب 
به على اصفهانى، دادستان عمومى و انقالب اصفهان» 
منتشر شد که در آن از دادســتان خواسته شده حتى اگر 
واکسنى هم تزریق نشده باشد، «شائبه استفاده از رانت 
و تخلف» را در عملکرد مسئول فنى بیمارستان میالد و 
«تخلف شهردار اصفهان که با استفاده از رانت و بر خالف 
ســند ملى واکسیناسیون کشــور و همچنین بر خالف 
آرمان هاى انقالب اســالمى، اقدام به ثبت مشخصات 
خود براى دریافت واکســن خارج از نوبت کرده  است» 

مورد بررسى قرار دهد.
دادستانى تا این لحظه نسبت به نامه بسیج دانشجویى 
دانشگاه اصفهان واکنشى نشــان نداده اما این تشکل 
ضمن تأکید بــر لزوم ممانعــت از «واکســن خوارى 
مســئوالن» اعالم کرده «تا حصول نتیجه و پیگیرى 

کامل این موضوع» سکوت نخواهند کرد.

در انتظار واکنش شوراى شهر
امروز یک شنبه، روز معمول تشکیل جلسات شوراى شهر 
است. آیا موضوع واکسیناسیون شهردار اصفهان در این 
جلسه مطرح خواهد شــد؟ نباید فراموش کرد که چیزى 
به انتخابات شوراى شهر باقى نمانده و خبر واکسیناسیون 
شــهردار هر چند محقق هم نشده باشــد مى تواند یک 
برگ مهم تبلیغاتى در راســتاى رقابــت هاى انتخاباتى 

محسوب شــود. البته از 13 عضو شــوراى شهر، 12 نفر 
همسو با شهردار اصفهان هســتند و ظاهراً فقط یک نفر 
هســت که بنابر معادالت جارى مى تواند در این عرصه 
محکم تر وارد شــود. اما از طرف دیگــر نباید فراموش 
کرد که خبرهاى جسته وگریخته حاکى از رد صالحیت 
چندین نفر از اعضاى فعلى شوراى شهر اصفهان توسط 
هیئت هاى اجرایى اســت که اگر این خبر صحت داشته 
باشــد، آنگاه شــاید برخى از معادالت موجود براى رد 
صالحیت شدگان تغییر کند. اینها گمانه هایى است که 
مى تواند جلسه امروز شوراى شهر اصفهان را تحت تأثیر 
قرار دهد مگر بزرگان شورا به هر طریقى موضوع را حل و 
فصل نمایند تا این روزهاى آخر شوراى پنجم هم با آرامش 

سپرى شود.
در هر صورت فارغ از ایــن مباحث انتخاباتى، حاال دیگر 
اینکه چه کســى نام نــوروزى را در فهرســت دریافت 
کنندگان واکسن کرونا قرار داده  و آیا شهردار، اعضاى 
با نفوذ شــوراى شــهر یا مدیران بدنه شــهردارى در 
جریان ماجرا بــوده اند یا نه و آیا مى توانســتند پیش از 
رسانه اى شــدن خبر، جلوى این کار را بگیرند چندان 
مهم نیســت. به نظر مى رســد قرار دادن نام شهردار 
اصفهان در لیست واکسیناسیون کرونا و آن هم از سهمیه 
کادر درمان  و آن هم تنها سه روز بعد از توییت نوروزى 
که خبر از آغاز واکسیناسیون پاکبان ها در شهر اصفهان 
مى داد، یک اقدام نادرســت در زمانى نادرســت بوده 
اســت که تبعات آن متوجه همســویان خود شــهردار 

خواهد بود.  
 یعنى آنها از سرنوشت شهردار اهواز هیچ خبرى نداشتند؟!    

سخنگوى ســتاد ملى کرونا با اعالم اینکه 25 استان در 
وضعیت بسیار بد کرونا قرار دارند، گفت: اکنون 301 شهر 

قرمز، 95شهر نارنجى، 45 شهر زرد و 7 شهر آبى داریم.
علیرضا رئیسى در حاشیه جلسه ستاد ملى مقابله با کرونا، 
گفت: اکنون 18 استان کشــور روند همچنان صعودى 
دارند و هفت استان هم روند به شدت صعودى را تجربه 
مى کنند. وى با بیان اینکه 25 اســتان اصًال در وضعیت 
خوبى نیستند افزود: استان هاى تهران، خراسان رضوى، 
خراسان شــمالى، گلستان، لرســتان و همدان از جمله 

استان هایى هستند که بیشترین روند صعودى را دارند. 
به گفته سخنگوى ســتاد کرونا، در تعدادى از استان ها 

تقریباً به نظر مى رسد در حال نزدیک شدن به قله هستیم.  
وى افزود:  االن دو هفته است که محدودیت هاى قرمز 
و نارنجى ایجاد شده اما میزان رعایت پروتکل ها به 61 

درصد در کشور رسیده که عدد مطلوبى نیست.
رئیسى در عین حال نســبت به جهش هندى ویروس 
کرونا هشــدار داد و گفت: ویروس جهش یافته هندى 
به شدت مســرى اســت که میزان تلفات باالیى دارد و 
گفته مى شــود حتى از ویروس هاى جهش یافته دیگر 
شدیدتر اســت. اســتان هایى که در مرز شرقى کشور 
در همسایگى افغانســتان و پاکســتان قرار دارند باید 

مراعات کنند.

مدیرکل آزمایشگاه مرجع ســالمت وزارت بهداشت در 
پاسخ به مباحثى نظیر فروش تســت منفى کرونا گفت: 
متأســفانه گزارشــاتى در این زمینه به طور رسمى و غیر 
رســمى حتى از طریق آزمایشــگاه ها دریافت کرده ایم و 
دانشگاه ها به آنها رسیدگى کرده اند. دکتر سیامک سمیعى 
در پاسخ به ســئوالى مبنى بر تخلفاتى نظیر فروش تست 
منفى کووید19 از سوى برخى آزمایشگاه هاى خصوصى، 
گفت: بله متأسفانه ما هم گزارشاتى در این زمینه به طور 
رسمى و غیر رســمى حتى از طریق آزمایشگاه ها دریافت 
کرده ایم و دانشگاه ها به آنها رسیدگى کرده اند. وى افزود: 
در چنین مواردى معموًال افرادى خارج از آزمایشگاه و در 

مواردى داخل آن خاطى هســتند و مدیریت آزمایشگاه 
ضمن اینکه باید گزارش موارد را به وزارت بهداشت و سایر 
مراجع ذیصالح اعالم کند، الزم است ارتباط فرد خاطى را 
قطع کرده و متعهد شود از وقوع مجدد این اتفاق جلوگیرى 
مى کند. مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت 
ادامه داد: فهرست آزمایشگاه هاى مجاز براى انجام آزمایش 
تشخیص مولکولى هر یک یا دو هفته در وب سایت معاونت 
بهداشت منتشــر مى شود و آزمایشــگاه هاى متخلف یا 
آزمایشگاه هایى که در آخرین مهارت آزمایى نتیجه الزم را 
کسب نکرده اند، در آن معرفى و فعالیت آنها تا رفع مشکل، 

تعلیق مى شود و مجاز به انجام آزمایش نخواهند بود.

25 استان در وضعیت 
بسیار بد کرونا قرار دارند

فروش نتیجه دلخواه 
تست کرونا!

نظام سالمت هند 
در حال فروپاشى

نظام ســالمت هنــد در حال    ایسنا|
فروپاشى اســت چرا که رکورد بى سابقه موارد 
ابتال بــه کروناویروس موجب کمبود شــدید 
تخت هاى بیمارستانى و ذخایر اکسیژن شده 
است. تعداد بیشمار بیماران مبتال به کووید-19 
شــرایطى را ایجاد کرده که برخى از بیماران 
مجبور هســتند براى دریافت خدمات درمانى 
ســاعت ها در انتظار بماننــد. همچنین براى 
خاکســپارى قربانیان کووید-19 مراسم هاى 
وداع جمعى برگزار مى شود. موارد جدید ابتال 
به بیمارى کووید-19 طى 24 ســاعت منتهى 
به روز شــنبه 346 هزار و 786 نفر بوده و آمار 

فوتى ها 2624 مورد بوده است

خاموشى قطعى است؟
  ایسنا| بــا افزایش دماى هــوا و اوج 
گیرى مصرف برق در روزهاى آینده، بار دیگر 
خطر تکرار خاموشــى ها در تابســتان پیش رو 
افزایش یافته اســت. با وجود تمام شعارهاى 
مطرح شده، در طول سال هاى گذشته نه شرایط 
براى کاهش مصرف و بهبود الگوى مصرف در 
ایران فراهم شده و نه زیرســاخت هاى تولید 
انرژى ایران به بهره ورى باالتر دست یافته اند. 
از این رو به نظر مى رسد خطر تکرار خاموشى ها 
در تابستان وجود خواهد داشت و فعاالن بخش 

خصوصى نیز به این موضوع اذعان دارند.

ماسک یک میلیونى!
اخیراً در فروشــگا هاى اینترنتى    بهار|
ماســک هایى با قابلیت و ویژگى هاى مختلف 
عرضه مى شود. از ماسک هاى شیشه اى گرفته 
که صورت افراد هنگام صحبت مشخص است 
تا ماســک هایى با فیلترهاى مختلف. قیمت 
آنها هم کامًال متفاوت اســت. از 70 تا 80هزار 
تومان گرفته براى ماســک هایى که چند بار 
مصرف اند تا ماسک هایى که مى توان مدت ها 
از آن استفاده کرد. اماقیمت آنها به یک میلیون 
تومان هم مى رســد.مانند ماسک شارژى ضد 

آلودگى که داراى فیلتر تصفیه هواست.

میانگین افزایش کرایه 
تاکسى 

مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانى    ایرنا|
شهرى کشــور گفت: میانگین افزایش کرایه 
تاکسى در شــهرهاى کشــور در سال جارى 
بین 25 تا 35 درصد اســت که در شــهرهاى 
مختلف این میزان بستگى به مصوبات مربوط 

به شوراهاى اسالمى شهر دارد. 

تکثیر احسان علیخانى!
حجت االســالم    روزنامه خراسان|
محمد برمایى، کاظم احمدزاده و رسالت بوذرى 
ماه رمضان امسال هم برنامه هایى مشابه «ماه 
عسل» اجرا مى کنند. آخرین سرى برنامه «ماه 
عسل»، ســال 97 روى آنتن رفت و پس از آن 
احسان علیخانى اعالم کرد که دیگر تصمیمى 
براى تولید این برنامه ندارد اما تلویزیون پس از 
علیخانى، راه این برنامه را با نسخه هاى مشابه 
آن ادامه داده و اکنون پس از گذشــت سه سال 
از بسته شــدن پرونده این برنامه، شبکه هاى 
مختلف همچنان از فرمول تکرارى آن استفاده 

و قصه هاى مردم را روایت مى کنند.

غیر مجاز، مجاز شد!
بهمن بابــازاده در توییتر    برترین ها|
خود نوشت: «رضایا» خواننده اى که سال 85 
با قطعه «نازگل» به شدت به معروفیت رسیده 
بود، ســرانجام پس از 15 ســال مجوز گرفت 
و مجاز شد. او ســابقه همکارى با تتلو، تهى، 

اردالن طعمه و... را دارد. 

مسئله را نمى فهمند
  ایرنا| حجت االســالم والمســلمین حسن 
روحانى در جلســه ســتاد ملى مقابله با کرونا گفت: 
متأســفانه عده اى روى باندبازى هاى سیاسى براى 
اینکه همه مشکالت را به دوش دولت بیاندازند حاضر 
نیستند، مسئله را بفهمند. حاضر نیستند بفهمند براى 
اینکه واکسن وارد کنیم حداقل یک و نیم میلیارد دالر 
پول مى خواهیم. جا به جایى و تأمین پول و خرید آنها 
از کشورهاى مختلف آســان نیست. البته االن بخش 
خصوصى هم آزاد شــده که زیر نظر وزارت بهداشت 
واکسن وارد کند و حتى اگر وزارت بهداشت نیازهایى 
دارد، باز بخش خصوصى تأمین کند این کار آســان و 
ساده نیست. حمل و نقل و جابه جایى، نظارت،  امنیت 

واکسن ها همه مطرح است.  

جزئیات تشکیل 2 وزارتخانه 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژى    تسنیم|
جزئیات طرح تشکیل وزارتخانه هاى «انرژى» و «آب و 
محیط زیست» را تشریح کرد. هادى بیگى نژاد گفت: این 
طرح از سوى جمعى از نمایندگان تدوین و اخیراً نیز در 
جلسه علنى اعالم وصول شد. طبق این طرح دو بخش 
آب و برق در وزارت نیرو جدا مى شوند، در واقع حوزه آب 
زیرنظر وزارتخانه «آب و محیط زیست» قرار گرفته و 

حوزه برق آن نیز زیرنظر «وزارت انرژى» خواهد رفت.

احمدى نژاد 
دوشخصیتى است!

عبدالرضا داورى، مشاور رسانه اى    برترین ها|
احمدى نژاد که مى گوید از او جدا شده در مصاحبه با 
روزنامه «اعتماد»، مطالبى درباره رئیس سابق خود بیان 
کرده است. او گفته: احمدى نژاد یک شخصیت بیرونى 
دارد که بخشى از هواداران ایشان همان شخصیت را 
مى بینند. او یک شخصیت پشت صحنه و کمتر دیده 
شده دارد. کسانى هم که دیده اند معموًال آن را روایت 
نکرده اند. آقاى احمدى نژاد مقابل آقاى بقایى مثل یک 
مرئوس است. بقایى به احمدى نژاد مسلط است. تحکم 
مى کند. احمدى نژاد بدون اجازه بقایى آب نمى خورد. 
همین االن جلســاتى و تجمعاتى که برگزار مى شود، 

طرح هاى آقاى بقایى است که من شخصاً دیده ام.

غالمرضا قبه بازداشت شد
  دیده بان ایران| غالمرضــا قبــه، معاون 
غالمحسین کرباسچى در دوران مسئولیت شهردارى 
تهران بازداشت شده است.  معاون شهردار اسبق تهران 
یکى از متهمان اصلى پرونده رشت الکتریک و صنایع 

پوشش ایران بود.
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دیوان محاسبات کشور اخیراً با انتشار گزارشى نسبت به 
اتمام ذخایر سنگ  آهن کشــور تا 18 سال آینده هشدار 
داده است اما کارشناســان مى گویند این ادعا باید توسط 
مراجع بى طرف راستى آزمایى شود و در صورت صحت 
آن باید در مصرف آهن و فوالد در کشور تغییراتى ایجاد 

شود.
از مهمترین یافته هاى گزارش دیوان محاسبات کشور، 
موضوع ذخیره قطعى سنگ آهن ایران است که در حال 

حاضر حدود 3/3 میلیارد تن برآورد شده و با توجه به برنامه 
ریزى هاى انجام شده، تحقق تولید 55 میلیون تن فوالد 
خام در افق 1404 موجب اتمام ذخایر سنگ آهن حدود 14 
سال بعد از افق 1404 خواهد شد که عدم انجام اکتشافات 
جدید و جایگزینى ذخایر سنگ آهن مصرف شده باعث از 
بین رفتن پشتوانه  تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات 

وابسته به فوالد مى شود.
حســین فخرایى یک دکتراى مهندسى محیط زیست 

معتقد اســت: الزم است مشخص شــود که پیش بینى 
اتمام ذخایر سنگ آهن تا 18 ســال آینده با چه «عیار» 
و کدام محاســبات انجام شــده چراکه امکان دارد تنها 
عیارهاى خاصى در این بررســى و محاســبات درنظر 
گرفته شــده باشــد. همچنین باید این  پرســش را نیز 
مطرح کرد که آیا اکتشافات جدید براساس برنامه ریزى 
دقیق و با توجه به اصول توســعه  پایــدار صورت خواهد 

گرفت؟

فرمانده انتظامى داورزن گفت: فــردى که کودك هوادار 
استقالل را در یکى از بخش هاى سبزوار مورد اذیت و آزار 

قرار داده بود بازداشت شد. 
سرهنگ اکبر محمدآبادى، فرمانده انتظامى داورزن گفت: 
فردى که اقدام به آزار کودك هوادار تیم استقالل در داورزن 
کرده بود، هم اکنون توسط پلیس فتا سبزوار دستگیر و در 
اسرع وقت، این متهم به مرجع قضایى شهرستان داورزن 

تحویل داده مى شود.
عصر جمعه تصاویرى در کانال هاى شــبکه هاى مجازى 
منتشر شــد که در آن فردى با آزار یک کودك او را مجبور 
به دادن شعار علیه تیم محبوبش مى کرد. پس از انتشار این 

تصاویر طیف وسیعى از کاربران در فضاى مجازى خواستار 
برخورد قانونى با مسببان آزار و اذیت کودك شدند. رئیس 
دادگســترى داورزن هم اعالم کرده بود که دســتورات 
قضایى الزم به نیروى انتظامى و پلیس فتا براى شناسایى 
افراد داده شده است و به زودى با عامالن این اقدام، برخورد 

قضایى مى شود.  
باشگاه استقالل نیز در واکنش به انتشار این کلیپ، ضمن 
اظهار تأســف از این موضوع، خواستار شناسایى و برخورد 
قانونى مراجع ذیربط با فرد کودك آزار شد و از تقدیر ویژه 
از این هوادار باوفا  در اولین فرصت پس از رقابت هاى لیگ 

قهرمانان آسیا  خبر داد.

رئیــس مرکــز اطالع رســانى وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکى از ادامــه پروازهاى ایران و 
هند با وجود شــیوع باالى کرونا در این کشــور انتقاد 

کرد.
کیانوش جهانپور روز شــنبه در توییتر نوشت: «روم به 
دیوار، روم به دیوار، جســارت نباشه، بى ادبى نباشه، به 
کسى برنخوره، عفو بفرمایید، جسارتاً یه نگاهى به آنچه 
در هند مى گذرد بیاندازید و پروازهاى هند و امارات. ته 

رودخانه در خدمت هستیم...»
این در حالى است که هند اکنون یکى از کشورهاى با 
شیوع باالى کرونا در جهان و دومین کشور از نظر تعداد 

مرگ و میر است و در روزهاى گذشته تعداد موارد مرگ 
روزانه کرونا در این کشــور به باالى 2600 نفر در روز 

رسیده است.
همچنین در حال حاضر هــم با جهش جدیدى در هند 
مواجه هستیم که بســیار در این کشور گسترش دارد و 
مواردى از آن در کشــور هاى دیگر نظیر انگلیس هم 
مشاهده شده اســت و از روى مشخصات آن  مى توان 
گفت هم انتقــال پذیرى بیشــترى دارد و هم ممکن 
است براى واکسیناسیون مشکل ایجاد کند و از این رو 
موجب نگرانى مراجع بهداشتى در سراسر جهان شده 

است.

پیش بینى 
اتمام ذخایر سنگ آهن 

تا 18 سال آینده

کودك آزار فوتبالى بازداشت شد ته رودخانه در خدمت هستیم!
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یک هفته ناپایدارى هوا
کارشناس پیش بینى هواشناسى استان اصفهان با اشاره 
به نفوذ امواج ناپایدار به استان اصفهان، اظهار کرد: این 
امواج ناپایدار تا هفته آینده بر روى آسمان اصفهان قرار 
مى گیرنـد و در این مدت در سـاعات بعدازظهر آسـمان 
بسیارى از مناطق ابرى است و گاهى افزایش ابر و وزش 
باد نسبتًا شدید تا شـدید را خواهیم داشـت. آسیه آقایى 
تصریح کرد: شـاهد رگبارهـاى بهارى و رعـد و برق در 
سـطح اسـتان به ویژه در نیمه شمالى اسـتان اصفهان 
خواهیم بود و در مناطق شـرقى توأم با وزش باد شدید و 

گرد و خاك محلى است.

افزایش ورود مار به منازل
نیرو هاى آتش نشانى یک حلقه مار را که در منزل یکى 
از شهروندان اصفهانى صید کرده بودند به دامان طبیعت 
بازگرداندند. این حلقه مار را نیرو هاى آتش نشانى شیفت 
3 ایستگاه شماره 5 در یکى از منازل شهر اصفهان صید 
کرده بودند. از اواخر فروردین گزارش هاى زیادى از وجود 
مار در اماکن بـا کاربرى هاى مختلف به سـازمان آتش 

نشانى اصفهان اعالم شده است.

واکسیناسیون آتش نشان ها
سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنـى 
شـهردارى اصفهـان با اشـاره بـه ادامه واکسیناسـیون 
نیروهاى عملیاتى آتش نشـانى اصفهان اظهار داشت: 
واکسیناسیون این افراد صبح روز شنبه در واحد خدمات 
شـهرى منطقـه 7 شـهردارى انجام شـد. فرهـاد کاوه 
آهنگران افزود: در مجموع 500 نفر واکسینه شدند و این 

روند همچنان ادامه دارد.

تخلیه نخاله هاى گنبد 
مسجد امام(ره)

نخاله هاى گنبد مسـجد امام(ره) بـاروش اصولى و زیر 
نظر کارشناسـان میـراث فرهنگـى گام بـه گام تخلیه 
مى شـود. مدیر پایگاه جهانى میدان امـام(ره) اصفهان 
گفت: با توجـه به شـروع مرمت ترك 15 و 16 مسـجد 
امام اصفهان، انتقال نخاله هاى گنبد به روش اصولى و با 
حفظ ساختمان بنا در حال انجام است. فریبا خطابخش 
افزود: با اتمام مرمت 16 ترك گنبد مسـجد امام، تا سـه 
ماه دیگر داربست هاى مسجد امام به طور کامل برداشته 

خواهد شد.

230 متر عملیات توسعه
 شبکه آب 

عملیات توسعه شـبکه آب خیابان میرزا طاهر اصفهان 
به طول 230 متر در دست اجرا اسـت. به گزارش روابط 
عمومی آبفـا منطقه3 ، عملیات اجرایی توسـعه شـبکه 
آب خیابان میرزا طاهر بـه طول 230 متر بـه قطر 110 
میلى متر با هزینـه اي بالغ بر یک میلیارد ریـال در حال 
پیشرفت است. با اجراي این پروژه 43 خانوار از نعمت آب 

شرب سالم بهره مند مى شوند.

همسطح سازى
 دریچه منهول ها

رئیـس اداره توسـعه و بهره بـردارى شـبکه فاضالب 
آبفاى منطقه ورزنه از پیشـرفت 80 درصدى عملیات 
مرئى سـازى و همسـطح سـازى دریچه منهول هاى 
فاضالب شـهر ورزنه و روستاى هاشـم آباد خبر داد و 
اظهار داشـت : با توجه به غیر همسـطح شدن دریچه 
منهول هاى فاضالب سـطح شـهر ورزنه و روسـتاى 
هاشـم آباد به دلیل روکش آسـفالت توسط شهردارى 
و دهیارى، نیروهاى زیر مجموعه شرکت پیمانکارى 
نشـتاب شـهرضا با نظارت این امور اقدام به همسطح 
سازى 75 دریچه منهول فاضالب در سطح شهر ورزنه 
و روستاى هاشم آباد کردند. آهکى هدف از اجراى این 
عملیات را برداشت اطالعات منهول ها جهت ورود به 
سامانه GIS شرکت و همچنین جلوگیرى از خسارت 
احتمالى جانى و مالى برشمرد و ابراز امیدوارى کرد در 
آینـده اى نزدیک ما بقـى دریچه ها نیز مرئى سـازى و 

همسطح سازى شوند.

خبر

ناظر مرمت آثار تاریخى و کارشناس فنى اداره کل میراث 
فرهنگى اصفهان با اشاره به مرمت هاى انجام شده توسط 
اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان در حمام شیخ بهایى 
مى گوید: بخش هاى مختلــف این حمام تا کنون مرمت و 
بازسازى شده و استحکام بخشى سقف، سبوس کشى، ازاره 
بندى بینه زنانه، عایق بندى و آجر فرش کردن پشــت بام 
ازجمله این اقدامات بوده تا بنا، از خطر تخریب نجات پیدا 
کند اما به دلیل وسعت فضا و محدودیت اعتبارات کار مرمت 

نیمه تمام مانده است.
منصور عسکرى خوراســگانى با بیان اینکه تأمین هزینه 
کلى نگهدارى و ترمیم این بناى تاریخى در توان اداره کل 

و وزارتخانه میراث فرهنگى نیســت، یادآور مى شود: سال 
گذشته بنا بود حمام شــیخ بهایى از طریق صندوق احیا به 
بخش خصوصى واگذار شود اما بحث هایى طرح شد مبنى بر 
این که چون بنا جزو نفایس است نباید آن را واگذار کرد. این 
بحث ها در جاى خود محترم است اما اگر کار مرمت این بنا 
نیمه تمام بماند، مورد تخریب و تعرض قرار خواهد گرفت و 
تالش هاى انجام شده براى حفظ آن نیز به هدر خواهد رفت.
وى تصریح مى کنــد: امیدواریم با ورود ســرمایه گذاران 
شاهد آزادسازى دیگر بخش هاى این حمام، اتمام مراحل 
مرمت، تعریف کاربرى متناسب با شأن و در نهایت، ورود 

گردشگران به آن باشیم.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: برخى از نهادها 
در زمینه رعایت پروتکل هاى بهداشــتى با مرکز بهداشت 

چانه زنى مى کنند.
کمال حیدرى صبح شنبه در نشست خبرى ستاد مدیریت 
بحران کرونــا اظهار داشــت: همراهى مــردم در اعمال 
محدودیت هــاى کرونایى در موج چهارم کرونا مناســب 
نیست و میزان بســترى بیماران نیز افزایش قابل توجهى 

را داشته است.
وى با بیان اینکه طرح کارآزمایى بالینى واکسن تولید ایران 
- کوبا در اصفهان آغاز شده است، ادامه داد: چند 10 هزار دز 
از این واکسن در کوبا تزریق شده و در کشور نیز براى پنج 

استان این طرح اجرایى خواهد شد.
وى با بیان اینکه شــهر اصفهان یکى از شــهرهاى ایران 
براى تزریق واکسن «کونژوگه» است، تصریح کرد: سهم 
اصفهان سه هزار نفر است و ثبت نام از پنج شنبه آغاز شده 
است و تا تکمیل همه موارد مورد نیاز واکسیناسیون را آغاز 
خواهیم کرد. حیدرى با بیان اینکه تزریق واکســن تولید 
مشترك کوبا- ایران روز دوشنبه در اصفهان آغاز مى شود، 
گفت: وزیر بهداشــت براى آغاز واکسیناسیون به اصفهان 
سفر خواهند کرد. وى تصریح کرد: در مجموع تاکنون 850 
شهروند اصفهانى براى واکسیناسیون واکسن تولید مشترك 

کوبا- ایران ثبت نام کرده اند.

آغاز کارآزمایى بالینى واکسن 
تولید ایران - کوبا از فردا

چرا مرمت حمام شیخ بهایى 
نیمه تمام مانده است؟

استاندار اصفهان با اشاره به آزاد شدن واردات واکسن 
کرونا با نظارت وزارت بهداشت و درمان و وارد عمل 
شدن برخى فعاالن اقتصادى پایتخت در این حوزه، 
خواستار ورود فعاالن اقتصادى استان اصفهان به این 
مقوله شد و تاکید کرد استان اصفهان نباید در این مورد 

از دیگر استان ها عقب بماند.
عباس رضایى در یکصدو یکمین جلسه شوراى گفت 
و گوى دولت و بخش خصوصى استان اصفهان که به 
صورت فوق العاده برگزار شد با اشاره به ورود 100هزار 

دوز واکسن به اصفهان و انجام واکسیناسیون طبق 
اولویت بندى معاونت بهداشت و درمان، تاکید کرد: به 
دلیل نامشخص بودن مدت ایمنى زایى واکسن الزم 

است پروتکل هاى بهداشتى همچنان رعایت شود.
وى با بیان اینکه بر اســاس پیش بینى هاى صورت 
گرفته با انجام واکسیناسیون پاندمى کرونا تا مهرماه 
به پایان خواهد رسید، خواستار تشکیل کارگروه ویژه 
پساکرونا از سوى اتاق بازرگانى و اندیشیدن تمهیدات 

الزم در این زمینه شد. 

اصفهان از قافله واردات واکسن عقب نماند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اعالم 
اینکه از زمان همه گیرى کرونا تغییرات گسترده اى در 
میزان پسماند تولیدى بیمارستان ها ایجاد شد، گفت: به 
طور متوسط شــاهد کاهش 15 درصدى پسماندهاى 
عادى و افزایش 17 درصدى پسماندهاى عفونى و تیز و 

برنده در بیمارستان هاى استان هستیم. 
ایرج حشــمتى در ادامه با بیان اینکه در استان اصفهان 

روزانه 3 هزار و 62 تن زباله خانگى تولید مى شود، افزود: 
70 درصد این زباله ها به صورت مکانیزه جمع آورى و 
از طریق 6 کارخانه کمپوست موجود در استان، مدیریت 
مى شود. وى همچنین افزود: در استان اصفهان روزانه 
حدود 16 تن پسماند پزشکى شامل پسماندهاى عفونى 
و تیز و برنده و پســماندهاى شــیمیایى و دارویى در 
بیمارستان ها و سایر مراکز درمانى استان تولید مى شود.

افزایش 17 درصدى پسماندهاى عفونى 

کارشناس مسئول مدارس نمونه دولتى و شبانه روزى 
آموزش و پرورش اصفهان، گفــت: ثبت نام مدارس 
نمونه دولتى براى ســال تحصیلــى 1400-1401 
همزمان در سراسر کشــور از تاریخ 21 فروردین ماه 
امسال شروع و تا 31 فروردین ماه انجام شد اما مهلت 
ثبت نام این مدارس از تاریخ یکم تا 5 اردیبهشــت ماه 

تمدید شده است.
فاطمه یوســفیان درباره برگــزارى آزمون ها، تاکید 
کرد: آزمون ورودى پایه دهم مــدارس نمونه دولتى 
و دبیرستان هاى فرهنگ هر ســال به صورت مجزا 
برگزار شدند، اما ســال گذشته و امســال با توجه به 
شــیوع ویروس کرونا و ضرورت رعایت پروتکل هاى 
بهداشــتى آزمون ثبت نام و برگزارى آزمون مدارس 
نمونه دولتى و فرهنگ با هم در یک زمان تعیین شده 

انجام خواهد شد.
وى اضافه کرد: آزمون امســال جمعــه _18 تیرماه_ 
ساعت 9 صبح در سراسر کشور همزمان برگزار مى شود 
و سواالت آزمون دبیرستان هاى فرهنگ و نمونه دولتى 
مشترك و با ضرایب متفاوت است و نتیجه نهایى این 

آزمون ها در زمان تعیین شده مشخص مى شود.
کارشناس مسئول مدارس نمونه دولتى و شبانه روزى 
آموزش و پرورش اصفهــان، گفت: در کل اســتان 
اصفهان 30 مدرسه نمونه دولتى در دوره متوسطه وجود 
دارد، از این تعداد قریب به 13 مدرسه در نواحى شهر 
اصفهان و مابقى در مناطق آموزش و پرورش استان 
اصفهان اســت و دانش آموزان بــراى ثبت نام در این 
مدارس اقدام کرده اند و تا تاریخ تعیین شده مى توانند 

ویرایش نهایى را داشته باشند.

تمدید مهلت ثبت نام مدارس نمونه دولتى تا امروز

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: در ســال گذشته 593 
خــودرو و 403 منزل مســکونى در اصفهان آتش 

گرفت.
فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به آمار فراوانى حوادث 
در سال گذشته اظهار داشت: مهار و نجات حیوانات 
بیشترین فراوانى را در بین حوادث سال 99 با 911 

مورد به خود اختصاص داده است.
وى با بیان اینکه محبوس شدن فرد در اماکن رتبه 
بعدى حوادث را شــهر اصفهان در سال گذشته به 
خود اختصاص داده است، تصریح کرد: این حوادث 
735 مأموریت نیروهاى امداد و نجات آتش نشانى 

اصفهان را شامل شد.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى با بیان اینکه 726 مورد محبوس شدن در 
آسانسور نیز در سال گذشته به ستاد فرماندهى آتش 

نشانى اصفهان گزارش شد، ابراز داشت: تصادفات 
شهرى نیز 680 مورد از مأموریت هاى آتش نشانى را 

به خود اختصاص داد.
وى با بیان اینکه رؤیت مار بــا 415 مورد عملیات 
دیگر حوادث بــا فراوانى باال در اصفهان در ســال 
گذشته بوده است، ادامه داد: 332 مورد نیز گیرکردن 
حلقه در انگشت شهروندان را داشتیم که نیروهاى 

آتش نشانى براى امدادرسانى اعزام شدند.
کاوه آهنگران در خصوص امدادرســانى در بخش 
حریق توسط نیروهاى آتش نشانى اصفهان در سال 
گذشته نیز اضافه کرد: یک هزار و 940 مورد حریق 
ضایعات در این بازه زمانى گزارش و امدادرســانى 

شده است.
وى ادامه داد: همچنین در ســال گذشته 593 مورد 
حریق خودرو داشتیم و 410 مورد نیز درخت و فضاى 

سبز و 403 مورد نیز منزل مسکونى داشته ایم.

403 منزل مسکونى در اصفهان آتش گرفت

مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان گفت: 
با توجه به گذشت حدود دو هفته از آغاز اجراى پروژه 
پارکینگ زیرسطحى خیابان توحید شاهد پیشرفت 

پنج درصدى آن هستیم.
مجید طرفه تابان ، اظهار کرد: عملیات اجراى پروژه 
پارکینگ زیرسطحى خیابان توحید از دو جبهه کارى 
آغاز شده که یک جبهه در محدوده شمال غربى پل 
آذر و جبهه دیگر در محــدوده جنوب غربى چهار راه 

توحید در مرحله خاکبردارى است که این کار باعث 
تسریع در این عملیات شده است. وى تصریح کرد: در 
این پروژه تاکنون 10 هزار مترمکعب خاکبردارى شده 
که این میزان شش پارت از 20 پارت است و همزمان 
با انجام عملیات خاکبــردارى، اقدامات الزم براى 
پایدارسازى دیواره در دســتور کار است که تاکنون 
پایدارسازى 500 متر مربع از 9 هزار متر مربع حجم 

کل انجام شده است.

آخرین جزئیات احداث پارکینگ توحید

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: شیب 
ابتال به کرونا در استان نه تنها با وجود محدودیت ها متوقف 
نشد بلکه همچنان رو به افزایش است. مردم وضعیت را 
جدى بگیرند با وجود وضعیت بحرانى استان هنوز بعضى 

از مردم وضعیت را جدى نمى گیرند.
آرش نجیمى اظهار داشت: همچنان با روند افزایش ابتال 
به کرونا در استان اصفهان روبه رو هستیم، در فروردین 
ماه شیب بسیار تند بود و همچنان این افزایش را داریم، در 
فروردین ماه 9532 بیمار در بیمارستان هاى 22 شهرستان 
استان بسترى شدند که از این تعداد 1338 نفر در بخش 

مراقبت هاى ویژه بسترى بودند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
بر اساس آمار و ارقام در فروردین ماه شرایط بسیار بدى 
را تجربه کردیم و شــیب ابتال به کرونا نــه تنها با وجود 

محدودیت ها متوقف نشــد بلکه همچنان رو به افزایش 
است، افزود: روزانه بیش از 380 بیمار بسترى و بیش از 

350 بیمار نیز در روز ترخیص مى شوند.
وى با هشــدار به مردم براى جدى گرفتن کرونا گفت: 
محدودیت ها هنوز نتوانســته به صورت مؤثر تغییرى در 
روند ابتال ایجاد کند، ضرورت دارد مردم محدودیت ها را 
جدى تر بگیرند، امیدوار هستیم اگر شرایط محدودیت ها 
تغییر کند، مقدارى جلوى شیب گرفته شود، اما هنوز تغییر 

مثبتى به لحاظ آمار مشاهده نکرده ایم.
نجیمى با اشاره به وضعیت شهرستان هاى استان اصفهان 
بیان کرد: تمام شهرستان ها و بیمارستان هاى آن ها درگیر 
هستند، اما خود شهرستان اصفهان بسیار درگیر است و بروز 
بیمارى بسیار باال اســت، آمار بسترى در بیمارستان هاى 

شهرضا، داران، فالورجان و نجف آباد باال است.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
بیشترین بیمار کرونایى در بیمارستان هاى الزهرا و غرضى 
اصفهان بسترى هســتند، افزود: بیمارستان الزهرا 550 
بیمار دارد و تا 150 بیمار دیگر در این بیمارستان ظرفیت 
داریم، بیمارستان صحرایى سپاهان شهر هم هنوز ظرفیت 
دارد، اما شیب به شکلى است که نیاز به تخت هاى بیشتر 
را طلب مى کند و مجبور هســتیم تخت هاى بیشترى را 

اختصاص دهیم.
نجیمى با اشــاره به زمان پایان یافتن موج چهارم کرونا 
بیان کرد: نخست باید شــیبى که به سمت باال مى رود را 
متوقف کنیم، هنوز توقفى در این شیب دیده نمى شود و 
زمانى که شیب متوقف شد به اندازه همین مدت زمانى که 
این تعداد بیمار مبتال شدند، زمان نیاز است که به وضعیت 

معمول بازگردیم.

محدودیت ها تأثیرى در توقف شیب 
ابتال به کرونا در اصفهان نداشت

معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان گفت: پروژه نورپردازى طبقه زیرین سى و سه 
پل در مرحله برگزارى مناقصه و انتخاب پیمانکار است و تا دو ماه آینده تجهیزات جدید 

نصب و راه اندازى خواهد شد.
حسین امیرى ، اظهار کرد: تجهیزات قبلى نورپردازى طبقه زیرین سى و سه پل به دلیل 
بهینه سازى پروژکتورها و اصالح شبکه کابل کشــى در اسفند ماه سال گذشته توسط 

منطقه سه شهردارى جمع آورى شد.
وى افزود: طراحى جدید با هماهنگى معاونت خدمات شهرى، سازمان میراث فرهنگى 
و گردشگرى و سازمان زیباسازى با استفاده از تجهیزات به روز و کم مصرف انجام شده 

است.

نورپردازى سى و سه پل به روز مى شود

راه اندازى بیمارستان صحرایى
 120 تختخوابى ارتش 

دادستان عمومى و انقالب اصفهان با صدور اطالعیه اى از ممنوع بودن هرگونه تجمع 
تحت عنوان مطالبات حوزه کشاورزى و زاینده رود بدون مجوز شوراى تامین استان خبر 

داد و بر برخورد با عوامل مخل نظم عمومى تاکید کرد.
على اصفهانى در این اطالعیه افزود: پیگیرى حقوق حقه جامعه کشاورزان استان از جمله 

اولویتها و وظیفه دستگاه قضایى بوده و خواهد بود.
وى اضافه کرد: خواســته ها و مطالبات این قشــر زحمت کش موضوع سوء استفاده 
جریانهاى معاند قرار گرفته و عوامل نفوذى مترصد جهت دهى اعتراضات در راستاى نیل 
به اهداف سیاسى و خرابکارانه خویش برآمده اند و در جلسات نمایندگان کشاورزان  این 

موضوع گوشزد و مورد قبول قرار گرفته است.
دادستان عمومى و انقالب اصفهان با تاکید بر برخورد با عوامل مخل نظم عمومى تصریح 

کرد:  شناسایى مرتبط با گروه هاى معاند در دستور کار دستگاه هاى امنیتى قرار دارد.

تجمع براى مطالبات زاینده رود 
بدون مجوز ممنوع است

فرمانده پایگاه مرکز آموزش شهید وطن پور هوانیروز اصفهان گفت: به منظور ارائه خدمت 
به مردم و کادر پزشکى، بیمارستان صحرایى 120 تختخوابى ارتش مجهز به دستگاه هاى 

پیشرفته پزشکى راه اندازى  شد.
امیر سرتیپ دوم محمود محمدعلى فام اظهار کرد: به همت ارشد نظامى آجا و پایگاه شهید 
وطن پور، عصر شنبه-4 اردیبهشت یک بیمارستان صحرایى 120 تختخوابى مجهز به 
تمام نیازمندى ها از جمله "آى. سى. یو"، ونتیالتور، مونیتورینگ قلبى، دستگاه اکسیژن ساز، 
اتاق احیا و ...در پارکینگ جنب بیمارستان الزهرا(س) اصفهان راه اندازى شد. راه اندازى این 
بیمارستان صحرایى با دستور فرمانده نیروى زمینى ارتش، فرمانده هوانیروز و ارشد نظامى 

آجا در استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى انجام مى شود.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان گفت: با توجه به پیک چهارم شیوع 
کرونا و اعمال محدودیت هاى جدید در حال حاضــر فقط خدمات ضرورى در بانک ها 

ارائه مى شود.
سیدحسن قاضى عسگر با بیان اینکه جلســه کمیسیون هماهنگى با بانک ها با حضور 
استاندار تشکیل شد، گفت:  تا 15 اردیبهشــت ماه خدمات غیر ضرورى از جمله افتتاح 

حساب، دریافت و پرداخت وجه نقد، دریافت تسهیالت جدید و... ارائه نمى شود.
او ساعات کار بانک ها را مانند قبل، یعنى 8صبح الى 13 اعالم و بیان کرد: مدیریت امور 
شعب با یک ســوم ظرفیت کارکنان، اما درباره بقیه آن ها، نیمى از تعداد شعب فعالیت 

مى کنند.

بانک ها خدمات غیرضرورى
 ارائه نمى دهند
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«مسعود روشن پژوه» که سالهاست اجراى مسابقه «مسابقه محله» را بر عهده دارد، مجرى یک برنامه رادیویى شد.
«مثبت صباهنگ» برنامه جدید رادیو صبا است که با محوریت پخش ترانه وموسیقى هاى شاد از پنج شنبه دوم اردیبهشت راهى آنتن صبا شد.

این برنامه با اجراى شــاد و پرانرژى «مسعود روشن پژوه » با همکارى یارهمیشگى اش «شــهرام نیک یار» خواننده کشورمان از رادیو صبا پخش 
مى شود. در «مثبت صباهنگ» مسعود روشــن پژوه و شــهرام نیک یار در بخش «خوانندگى» ترانه ها و موسیقى هاى شادى را تقدیم 

شنوندگان مى کنند. 
طنز» از دیگر بخش هاى این برنامه است.  «مثبت «پخش قطعات خاطــره انگیز»، «ارتباط بــا خواننده هــا» و «اجراى قطعات 

جمعه ســاعت 18 تا 19 از صباهنگ» به تهیه کنندگى ســجاد کلبادى نژاد روزهاى پنج شنبه و 
رادیو صبا پخش مى شود.

چهارم اردیبهشت ماه سال 1319 رادیو به صورت رسمى کارش را 
در ایران آغاز کرد و چون در ابتدا فقط در تهران صداى رادیو شنیده 

مى شد، اولین شبکه رادیویى، «رادیو تهران» نامیده شد.
در آن سال ها رادیو وسیله اى نبود که همه بتوانند داشته باشند. آن 
اوایل گاهى چند خانواده دور هم جمع مى شدند تا با هم رادیو گوش 
کنند. شنیدن صدا از جعبه اى نسبتا بزرگ و مستطیلى شکل براى 
مردم عجیب به نظر مى آمد اما طولى نکشــید که رادیو به عنوان 
وســیله اى ضرورى در خانه  همه مردم جاى گرفت؛ اغلب روى 
طاقچه مى گذاشتند، با یک روانداز زیبا و گاهى یک گلدان کوچک 
باالى ســرش تا زیبایى بصرى اش بیشــتر به چشم بیاید. طولى 
نکشید که با آمدن تلویزیون، رادیوها گوشه  همان طاقچه ها ماندند 
و خاك خوردند. برخى نیز به انبارى منتقل شدند تا جاى تلویزیون را 
تنگ نکرده باشند. بعضى از آن ها هم به سمسارى ها فروخته شدند 
تا االن و با گذشت سال ها، به عنوان یک وسیله دکورى سنتى و 

زیبا به خانه هاى مدرن امروزى بازگردند.
بهروز رضوى، گوینده پیشکســوت رادیو با بیان اینکه در گذشته 

دامنه محدودیت ها در رادیو محدودتر بود، مى گوید، االن هم شرایط 
رادیو به صورت کج دار و مریز قابل قبول اســت و اوضاع رادیو در 

جاهاى دیگر هم بهتر نیست.
بهروز رضوى در عین حــال ادامه مى دهد: رادیــو در این دوره، 
شایســتگى این مردم را دارد و خوب هم دارد کار مى کند؛ البته ما 

بلندپروازى ها و آرزوهایى داریم که به این چیزها 
رضایت نمى دهیم اما در حد کج دار و مریز و در حد 
متوسط قابل قبول است رادیوهاى جاهاى دیگر 

هم بهتر از این نیست.
رضوى درباره شــروع کارش در رادیــو یادآور 
مى شود، «آذر 47 اســتارت حضورم در رادیو را 
زدم، اما شــروع کارم به صورت جدى تر از سال 
51 بوده است» و درباره اوضاع رادیو در گذشته 
توضیح مى دهد: رادیو آن موقع هم مثل االن با 
شنوندگانش تعامل و بده بستان داشت. رادیو در 
آن ســال ها جوان بود. ممیزى هایى که همیشه 

وجود دارد آن زمان هم وجود داشت اما دامنه اش کمى محدودتر 
بود و اینگونه نبود که هر جا قدم بگذارى، ان قلتى در آن باشد.

بهروز رضوى در پایان در توصیف رادیو این جمله را به کار مى برد: 
«رادیو همراه همیشه است.»

 

اجراى قطعات مثبت ارتباط بــا خواننده هــا و  ردیگر بخش هاى این برنامه است.   ری ری ریی رررریی ززززززززززززز از از زززززززززززطنزطنزطنز
19 ازجاد کلبادى نژاد روزهاى پنج شنبه و  9 تا 18 8جمعه ســاعت

داریوش ارجمند، در برنامه «همرفیق»، از مراجعه اش 
به عثمان محمدپرســت، براى یادگرفتن دوتار گفت و 
خاطراتى از خریدن ســاز و مخالفت پدرش با این کار 

را بازگو کرد.
داریوش ارجمند، بازیگر پیشکسوت، پنجشنبه گذشته 

مهمان «همرفیق» شهاب حسینى شد.
او در بخشــى از این برنامه گفت: «در جوانى ام دوست 
داشــتم ســاز بزنم. مادرم تار مى زد و بسیار خوب هم 
مى زد. خاطرم هست مرا که مى گذاشت روى پایش تا 
بخواباند، تارش را هم بغل مى کرد و مى زد و مى خواند 

و مرا مى خواباند.»
ارجمند که ســابقه همکارى با چهره هایى چون بهرام 
بیضایى، ناصــر تقوایى، مســعود کیمیایــى و داوود 
میرباقــرى را در کارنامه خود دارد، ادامــه داد: «پدرم 
نظامى بود. دوست نداشت. ولى مادرم برایم ویلن خرید. 
این اتفاق با درگذشــت غزال، خواننده شناخته شده آن 
روزها و داریوش رفیعى، خواننده تواناى موسیقى ایران 
بر اثر اعتیاد هم زمان شــد و پدرم گفت غلط کردى که 
ویلن خریدى. گیتار خریدم اما زدنش به نظرم ســخت 

مى آمد.»
بازیگر این روزهاى ســریال رمضانى «یــاور» افزود: 
«وقتى براى بــازى در نمایش «کوچ» رضا صابرى به 
مشــهد رفتم. آن زمان تازه عثمان محمدپرست را هم 
کشــف کرده بودم؛ بزرگ ترین دوتارنــوازى که فکر 
مى کنم تاریخ تا به حال به خود دیده باشد. االن فلج شده 

و روى تخت خوابیده، رفتم دیدمش.»
او با بیان این که «مى خواستم نقش پیرمردى را که در 
نماش «کوچ» دوتار مى زد خودم بازى کنم و ساز را هم 
خودم بزنم» گفت: «دوتار خریدم. با عثمان رفیق شده 

بودم و گفتم عثمان دوتار یادم بده. گفت یادت نمى دهم! 
گفتم چرا؟! گفت مى دانى من چه طور دوتار یاد گرفتم؟! 
گفتم نه! گفت خواهــرم را دادم و دوتار یاد گرفتم! یک 
سلمانى  در خواف بود که دوتارى در مغازه اش آویزان بود. 
خواستگار خواهرم بود و پدرم نمى داد. رفتم و گفتم اگر 
دوتارت را به من بدهى کارى مى کنم خواهرم را به تو 
بدهند. دوتار را برداشت و گفت براى تو و شد دامادمان. 
عثمان مى گفت اولین روزى کــه دوتار را به من داد، با 
خودم بردمش سر صف دبســتان، دوتار را بغل کردم و 
سر صف زدم، نمى دانم چه طور زدم ولى دیدم همه جا 

سکوت محض است.»
ارجمند با اشاره به این که «عثمان گفت من به تو دوتار 
یاد نمى دهم»، ادامه داد: «من هم گفتم ببخشــید من 

آبجى ندارم که به تو بدهم.»
او ادامه داستان را این طور تعریف کرد: «خودم رفتم و 
شــروع کردم از بچه هاى بجنورد و چندتایى که براى 
قوچان بودند، یاد گرفتن. آن زمان در ارشــاد خراسان 
رئیس اداره امور هنرى بودم. با شــنیدن و نوار و این ها 
دیلینگ دیلینگى مى کردم تا فیلم «جســت وجوگر» 
محمد متوسالنى و نقش هرماس. شیطانى که باید ساز 
مى زد و خاطرم هست میهن بهرامى به چه زیبایى روى 
سازش مینیاتور کشیده بود. متوسالنى گفت باید بزنى 
و من هم زدم و بعد رفتیم استودیو و روى تارى که قبال 

زده بودم، دوباره زدم و دوبله اش کردم.»
او در پایان گفت: «دوتار را دوست داشتم اما از وقتى در 
سریال «امام على» گردنم صدمه خورد و دو سال سقف 
را نگاه مى کردم، دیگر دســت و شانه ام به فرمانم نبود 
که ادامه دهم ولى همچنان عاشق صداى دوتار شرق 

خراسان هستم.»

روایت داریوش ارجمند از عالقه اش به موسیقى

پدرم گفت غلط کردى 
ویلن خریدى!

فصل دوم مجموعه «زیرخاکى» براى پخش از شبکه یک سیما در 
حال تولید بوده و نسرین نصرتى بازیگر سریال «پایتخت» براى ایفاى 

نقش در زیرخاکى قرارداد بسته است.
نســرین نصرتى که از دهه 80 فعال است و با «پایتخت» به شهرت 
رسید از سال 92 تا به حال به جز یک سریال نوروزى، یک مینى سریال 
و یک تله فیلم ، در نقش دیگرى در تلویزیون دیده نشــده اما حاال در 

سال 1400 مقابل دوربین جلیل سامان مى رود.
در حالى کــه کمتر از دو هفته بــه پایان تصویربــردارى فصل دوم 
«زیرخاکى» به کارگردانى جلیل ســامان مانده، هنرمندان جدیدى 
به پروژه اضافه مى شــوند. مجموعه تلویزیونــى «زیرخاکى 2» به 
کارگردانى جلیل ســامان این روزها در جنگل هاى شمال کشور در 

مرحله تصویربردارى قرار دارد.
فصل دوم «زیرخاکى» که به دلیل طوالنى شــدن مراحل تولید، به 
پخش در ماه رمضان نرســید، در ماه هاى آینده از شبکه یک سیما 
پخش خواهد شد. این سریال با بازى پژمان جمشیدى، ژاله صامتى، 
هومن برق نورد، ستاره پسیانى، گیتى قاسمى، نادر فالح، امید روحانى، 
اصغر نقى زاده، فروغ قجابگلو، مریم سرمدى و رایان سرلک در حال 

تصویربردارى است و به زودى روانه آنتن خواهد شد.
فصل اول مجموعه «زیرخاکى» که بــه روایت ماجراهاى «فریبرز 
باغ بیشــه» با بازى پِژمان جمشــیدى در بحبوحه انقالب اسالمى 
مى پرداخت، در ماه رمضان سال 99 پخش شد و با استقبال مخاطبان 

تلویزیون مواجه شد.

علیرضا استادى: 
من را در آمپاس 
قرار دادند! 

فهیمه « پایتخت» 
به «زیر  خاکى» 
پیوست

علیرضا استادى که چندى قبل خبر ابتالى او به کرونا و تعطیلى یک 
پروژه سینمایى به دلیل همین بیمارى  منتشــر و بعد هم از سوى او 
تکذیب شد بیان کرد: شــاید االن جمع بازیگرانى که در پروژه هاى 
مختلف مشغول کار هستند به 500 یا هزار نفر هم نرسد و اگر بخواهیم 
کارها را به سرانجام برسانیم تا در این شــرایط براى تماشاى مردم 

عرضه شوند ، باید فکر جدى ترى کرد.
این بازیگر ادامه داد:   خود من احتمال مى دهم در همین سریالى  که 
اخیراً مشغول کار بودم به کرونا مبتال شدم در حالى که 14 ماه است نه از 
تهران خارج شده ام و نه رفت وآمدى داشته ام و در حین کار هم بخاطر 

اعضاى خانواده باید مراقبت هاى بیشترى انجام داد.
استادى درباره خبرى که از سوى گروه فیلم سینمایى «نعره سکوت» 
مبنى بر ابتالى او به کرونا و توقف فیلمبردارى بخاطر بیمارى او در 
اختیار رســانه ها قرار گرفت، هم توضیح داد: این خبر کمى شیطنت 
داشت و توســط عزیزى که تازه وارد گروه شــده بود منتشر شد ، در 

حالى که فیلم به دلیل نبود فیلمنامه کامل و نیز مشــکالت کرونا به 
وقفه خورده بود.

وى افزود: «نعره سکوت» سال 98 کلید خورد و روزهاى ابتدایى شیوع 
کرونا و با تاکید خانه ســینما بر تعطیلى فیلمبردارى ها متوقف شد، آن 
هم در شــرایطى که بخش زیادى از آن باقى نمانده بود. کار من با این 
پروژه طبق قرارداد و نیز طبق فیلمنامه سال 98 تمام شده بود، اما یکى 
دو سکانس دیگر به سلیقه کارگردان اضافه شد و من قول دادم که براى 
این بخش هم کمک کنم تا کار به سرانجام برسد و در مراحل آخر هم 
گفتم کار را پیش ببرند و لوکیشن که آماده شود فیلمبردارى مى کنیم 

ولى متاسفانه به تعطیالت کرونایى برخورد کردیم و کار متوقف شد.
این بازیگر با اشــاره به قراردادهاى دیگرى که در ماه هاى گذشــته 
داشته گفت: با خبرى که منتشر کردند مرا به نوعى در شرایط آمپاس 
قرار دادند تا با استفاده از بیمارى و خبرى کردن موضوع، نتوانم ادامه 

همکارى را رد کنم.

رونمایى مریال زارعى
 از  نقش «مهد علیا» 

نخســتین تصویر از بازیگر نقش مهدعلیا ، در سریال حسن فتحى 
رونمایى شد. 

مریال زارعــى در دومین حضور در نمایش خانگــى در نقش مادر 
ناصرالدین شاه جلوى دوربین جدیدترین ساخته فتحى رفته  است.

زارعى پیش از این تجربه بازى در ســریال «مانکن» را در نمایش 
خانگى داشت. او همچنین در فیلم سینمایى «کیفر» با حسن فتحى 

همکارى داشته است.
فیلمبردارى جدیدترین ساخته حسن فتحى در حالى این روزها به 
دلیل حفظ سالمت گروه تصویربردارى موقتا تعطیل شده است که به 

زودى و پس از بهتر شدن شرایط کار مجدد آغاز مى شود.
« جیران » دومین تجربه سریال سازى فتحى در نمایش خانگى پس 

از ساخت سریال موفق و عاشقانه «شهرزاد» است.
بهرام رادان،  پرى ناز ایزدیار ، امیرحسین فتحى، امیرجعفرى، رویا 
تیموریان، مهدى پاکدل ، رعنا آزادى ور، کتانه افشارى نژاد، ستاره 
پسیانى، غزل شاکرى، مرتضى اسماعیل کاشى، هومن برق نورد، 
مهدى کوشکى، سمیرا حسن پور، فاطمه مسعودى فر،بهناز نازى، 
غالمرضا نیکخواه، سیاوش چراغى پور، محمد شیرى، حمیدرضا 

نعیمى، رضا توفیقى، فرشــید صمدى پور، عباس ظفرى، راستین 
عزیزپور، على اشمند، پرویز بزرگى، رضا داودوندى و با حضور مریال 

زارعى در نقش مهدعلیا بازیگران این سریال تاریخى هستند. 
در خالصه داســتان این قصه عاشــقانه-تاریخى به قلم احسان 
جوانمرد و حسن فتحى آمده اســت: «زنهار که طراز و طریقت گم 
شــده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. سهم رعیت کابوس است و 
سهم سلطان تخت طاووس. کجاست تدبیر کریم خان که تاج شاهى 
پس بگیرد از ما ندانم کارها؟ کجاست شمشیر نادر که انتقام بکشد از 
ما خراب کارها؟ مملکت آشفته است و امیرکبیر در گور خفته است. 
هر نامى آبستن ننگ است و هر صلحى آبستن جنگ. آدمیزاد قبله 
عالم هم که باشد پناه مى خواهد. قلعه اى مى خواهد که جان پناهش 
باشد. براى اوالد آدم هیچ قلعه اى محکم تر از عشق نیست. بدهید 
همه جا جار بزنند که: ایهالناس! دیروز در حوالى تجریش پادشاه شما 

عاشق شد…»
سریال «جیران» به کارگردانى حسن فتحى و نویسندگى احسان 
جوانمرد و حسن فتحى و تهیه کنندگى اسماعیل عفیفه  قرار است 

سال 1400 به صورت اختصاصى از فیلیمو پخش شود.

مجید قناد، مجرى و برنامه ساز حوزه کودك و نوجوان این روزها 
ویژه برنامه اى براى کودکان دارد که در فضاى آموزشى و سرگرمى 

ساخته شده است و روى آنتن شبکه آموزش مى رود.
قناد که مدتى بود روى آنتن حضور نداشــت حاال بــا برنامه اى با 
عنوان «لوبیا فردا زود بیا» بازگشته است که یک برنامه ترکیبى با 
آیتم هاى کوتاه براى آموزش نکات مختلف به کودکان است و در 
آن هم شخصیت هاى عروسکى و هم شخصیت هاى واقعى حضور

 دارند.
این برنامه از ابتداى نوروز روى آنتن رفت و حاال در ایام ماه مبارك 
رمضان هر جمعه ساعت 15 و 15 دقیقه با فضاى رمضانى از شبکه 

آموزش پخش مى شود.
مجید قناد درباره این برنامه بیان کرد: اولین قسمت از برنامه «لوبیا 
فردا زود بیا» از ابتداى نوروز پخش شد این برنامه فضایى آموزشى، 
تفریحى و سرگرمى دارد که همراه با بازى هاى مختلف، ویژه نوروز 

روى آنتن رفت و سعى کردیم برنامه هاى شاد و مفرحى تولید کنیم.
وى ادامه داد: برنامه حدود 75 دقیقه است و در هر قسمت 10 آیتم 
داریم تا ریتم برنامه ســریع و متنوع باشــد. من سال هاست براى 

کودکان کار مى کنم و این برنامه تالش دارد به شکل غیرمستقیم 
به آموزش کودکان بپردازد. این برنامه مثل زنگ تفریح در مدرسه 
اســت و ما درباره کرونا، درس زندگى یا هر موضوع دیگرى خیلى 
غیرمستقیم و ظریف با بچه ها حرف مى زنیم و حرف هایمان همراه 

با بازى است.
قناد که در دهه هاى پیش مسابقه اى داشت که در آیتمى از آن ترانه 
«گل گفتى آى گل گفتى» خوانده مى شد، از اجراى دوباره این آیتم 
در برنامه خبر داد و گفت: ما در این برنامه برخى از شرکت کنندگان 
قدیمى را که پیش از این در مسابقه شرکت کرده بودند پیدا کردیم 
افرادى که حدود 30 سال پیش در برنامه حضور داشتند و حاال در 

آیتمى از برنامه «لوبیا فردا زود بیا» حضور پیدا کرده اند.
وى از حضور دو عروســک در برنامه یاد کرد و گفت: بیل و بیلچه 
دو عروســک برنامه هســتند که مــا را در بخش هایى همراهى 

مى کنند.

کودکانى که پس از 30 سال  مهمان «عمو قناد» مى شوند

رادیو 81 ساله شد

مسعود روشن پژوه مجرى رادیو شد
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شاگردان نویدکیا در حالى با 3 امتیاز قائم شهر را ترك کردند که بازیکن سابق این 
تیم دو بار در آستانه گلزنى قرار داشت.

نساجى با وجود دریافت یک گل در این دیدار، حمالت بیشتر و خطرناك ترى نسبت 
به شاگردان محرم نویدکیا داشت و دو بار توســط محمود قائدرحمتى که سابقه 

بازى در سپاهان را دارد نیز در آستانه گلزنى بود که این اتفاق
نیافتاد.

قائدرحمتى که در چهــار بازى ابتدایى نیم فصــل دوم دو گل برابر 
تراکتور و ســایپا به ثمر رســانده بود، در دیدار هفته بیستم مقابل 
پرسپولیس بخاطر آسیب دیدگى حضور نداشــت ولى در دیدار 

پنج شنبه گذشته با تیم سابق خود به ترکیب بازگشت 
و نمایش خوبى ارائه کرد که تالش او و دیگر 

بازیکنان نساجى تبدیل به گل نشد.
بلندقامت  هافبک 
نساجى در لحظات 

ابتدایــى نیمه دوم 
بــا شــوت محکم 
گلزنى داشت که پیام نیازمند به زیبایى توپ پشت محوطه قصد 
در دقیقه 69 هم در حالى کــه نیازمند دروازه را برگشــت داد و 

سعى کرد با ضربه چیپ از پشت محوطه جریمه را ترك کــرده بود، 
گل تســاوى تیمش را به ثمر برســاند که توپ با اختالف کمــى از روى تیرك 
افقى دروازه ســپاهان عبور کرد تا طالیى پوشــان یک کلین شــیت دیگر ثبت 

کنند.

شاگردان ساکت الهامى توانستند نمایش خوبى را مقابل حریف 
مدعى خود به نمایش بگذارند، هر چند که مقاومت سپاهانى ها 

نشکست و بازى با برترى میهمان به پایان رسید.
با توجه به ســبک بازى نســاجى در هفته هاى گذشته و پس 

از حضور ســاکت الهامى روى نیمکــت این تیم که 
باعث تحول در جمع سرخ پوشان قائمشهرى شده، 
پیش بینى مى شــد آن ها در مصاف خانگى مقابل 
ســپاهان براى فرار از منطقه قرمز جدول و جمع 
فانوس به دستان جدول، نمایش خوبى را به اجرا 

بگذارند اما نمایش شــاگردان الهامى فراتر از 

تصور بود.
به ویژه آن که اخراج مدافع ســپاهان در دقایق پایانى نیمه اول 
هم مضاف بر انگیزه هاى بازیکنان نساجى بود و باعث شد تا در 
نیمه دوم حمالت پرشمارى از سوى تیم میزبان روى دروازه پیام 
نیازمند طراحى شود؛ حمالتى که صرفا از درون محوطه جریمه 
نبود و شاگردان ساکت الهامى با شــوت هاى خود به هم به 

دنبال تالفى سوپرگل احسان حاج صفى بودند.
اما ثمره 17 شوت و 5 ضربه در چارچوب براى نساجى گلى 
نبود تا بازى با برترى یک بر صفر سپاهان و سه امتیاز ارزشمند 
خارج از خانه براى این تیم مدعى به پایان برسد و هم چنان 

نســاجى در منطقه قرمز جدول و در جایگاه پانزدهم باقى بماند 
و براى فرار از ســقوط امیدوار به 10 هفته پیش رو باشد؛ جالب 
آن که نمایش خوب اما ناموفق شاگردان الهامى، سخت ترین روز 

سپاهان در لیگ بیستم را رقم زد. 
چرا که هیچ تیمى تا پایان هفته بیســت و یکم به اندازه نساجى 
نتوانسته بود در یک مسابقه به سوى دروازه سپاهان شوت بزند 
و این مهم در ورزشگاه شــهید وطنى قائمشهر توسط شاگردان 
الهامى رقم خورد، هر چند که شوت هاى آن ها راهى به تور دروازه 
ســپاهان نیافت تا دست خالى از جدال حســاس خانگى خارج

 شوند.

سجاد شهباززاده هت تریک کرد؛ آن هم 
براى اولین بار در لیگ بیستم، البته نه در 
گلزنى. مهاجم 16 گله سپاهان سه بازى 
متوالى است که موفق نشده گلى را به نام 
خود ثبت کند و این اتفاق براى نخستین 
بار است که در فصل جارى براى او روى 

مى دهد.
نوار گلزنــى هاى شــهباززاده در حالى 
قطع شــده که موتــور گلزنــى مهاجمان 
سرخابى ها راه افتاده؛ فورواردهایى همچون 
شهریار مغانلو و شــیخ دیاباته، مهدى قائدى 
و عیســى آل کثیر، به اینها اضافه کنید شیمبا، 
مهاجم برزیلى فوالدخوزستان را. بدتر از همه 
اینکه دیگر بازیکنان تیم هاى پرســپولیس و 
استقالل که رقابت سرســختى هم با سپاهان 
در کســب عنوان قهرمانى دارند نیز راه بازکردن 
دروازه حریفان را خوب بلد شــده انــد و هربار که 
مهاجمان تیمشان موفق به عبور توپ از روى خط 

دروازه نمى شود یکى دیگر از بازیکنان سرخابى از 
فرصت استفاده کرده و با گل هاى خود امتیازهاى 
حیاتى براى تیمشان به ارمغان مى آورند. آن هم نه 
تنها در مسابقات داخلى که در تورنمنت سخت لیگ 
قهرمانان آسیا که این روزها در جریان است و همه 

اینها زنگ خطرى است براى سپاهان.
سپاهان اگرچه لیگ را چندان خوب شروع نکرد اما 
به تدریج با گل هاى پرتعداد مهاجمان خود که نیمى 
از آنها را همین سجاد شــهباززاده به تنهایى به ثمر 
رساند توانست هم خودش را به صدر جدول برساند 
و هم عنوان بهترین خط حمله لیگ را تا به اینجاى 
کار به خود اختصاص دهد. اما این روزها و هر چه به 
هفته هاى آخر لیگ نزدیک مى شویم عطش طالیى 
پوشان اصفهان براى گشودن دروازه حریفان رفته 
رفته در حال فروکش کردن اســت. نمونه بارزش 
هم همین سجاد آقاى گل که درست پس از بازى 
سپاهان با تراکتور در واپسین روزهاى سال گذشته و 
گلى که در دقیقه 19 این مسابقه وارد دروازه اخبارى 
کرد به یک باره موتور گلزنى اش از کار افتاد. گویا 
پس از دیدار ُپر گل ســپاهانى ها برابر آلومینیوم در 

هفته هفدهم طالیى پوشان اصفهان را نوعى سیرى 
کاذب در امر گلزنى فرا گرفته و دیگر میل چندانى به 

فروریختن سنگر حریفان از خود نشان نمى دهند.
این مسئله در ادامه راه و در 9 بازى باقیمانده عالوه 
بر اینکه با بازگشــت مهاجمان زهردار نمایندگان 
ایران از مسابقات آسیایى براى شــهباززاده در راه 
تصاحب کفش طال ممکن است دردسرساز باشد، 
مى تواند به راحتى تیم نویدکیا را از رسیدن به جام 
قهرمانى که امسال عزمش را براى کسب آن جزم 
کرده بازدارد. چه اینکه آمار گل هاى زده و خورده 
تیم هاى مدعى قهرمانى در جدول رقابت هاى لیگ 
بیستم به خوبى نشان مى دهد هر گل به تنهایى در 
این فصل چگونه ممکن است در روز آخر حکم کند 
که پس از چندین روز دویدن بــه  دنبال جام کدام 
تیم آن را به خانه برد و چند تیم دستشــان از لمس 

آن کوتاه ماند. 
و همه اینها نشــاندهنده آن اســت که کادر فنى 
سپاهان همانطور که در هفته هاى نخست لیگ با 
پى بردن به ضعف دفاع طالیى ها که پاشنه آشیل 
این تیم شــده بود، آن ایراد را به نوعى رفع کردند، 

حاال هم تا دیر نشــده و فرصت از دست نرفته باید 
فکر چاره اى براى بازیابى علت کم اشــتها شدن 
فورواردهاى خود باشند. چرا که سپاهان ابزار الزم 
را براى تغذیه این مهاجمان دارد و هافبک هاى این 
تیم تا به اینجاى کار نشان داده اند که چه روى زمین 
و چه با ارسال هاى هوایى فرصت هاى خوبى براى 
گلزنى هم تیمى هاى خود خلق مى کنند، مگر اینکه 
هنوز پس از بازى سپاهان برابر نفت مسجدسلیمان، 
هافبک هاى این تیم طراوت الزم را باز نیافته باشند. 
هر چه که هست علت توقف موتور گلزنى سجاد و 
یارانش در خط آتش سپاهان باید پیش از بازى بعد 
این تیم که برابر پرسپولیس خواهد بود مشخص و 
برطرف شــود تا آنها در الکالسیکوى ایران دوباره 
اســتارت بزنند و همزمان با شــروع دوباره آنها به 
گلباران کردن حریفان، قطار سپاهان نیز با سرعت 
هرچه تمام تر به سوى قهرمانى لیگ بیستم حرکت 
کند و از رقباى سرســخت خود فاصله گرفته و در 
نهایت و هنگام توقف در ایستگاه آخر لیگ، هم جام 
قهرمانى براى ششمین بار طالیى شود و هم کفش 

طال نصیب مهاجم 31 ساله سپاهان شود. 

هت تریک خاص شهباززاده 

مرضیه غفاریان

محمد نژادمهدى مدافع سپاهان یکى از چهره هاى جنجالى 
هفته بیست و یکم لیگ برتر بود. او در دقایق پایانى نیمه اول 
بازى با نساجى با کارت قرمز مستقیم از زمین مسابقه اخراج 
شد. کارت قرمزى که او عقیده دارد به اشتباه از جیب داور 
خارج شده است. مدافع تیم فوتبال سپاهان به دلیل اخراج 
در بازى مقابل نســاجى در دیدار هفته آینده تیمش مقابل 

پرسپولیس محروم خواهد بود.
شاگردان نویدکیا در هفته بیست و دوم باید روز جمعه، 17 
اردیبهشت ماه مقابل پرسپولیس قرار بگیرند و نژادمهدى 
به دلیل اخراج مقابل نساجى در این بازى غایب خواهد بود.

اما مدافع ســپاهان مدعى اســت که اخراج او در بازى با 
نساجى اشتباه بوده و کارشناسان داورى نیز به 

این امر اعتراف کرده اند.
بازیکن ســپاهان درباره اخراج در آخرین 
دقایق نیمه اول بازى مقابل نساجى گفت: 
متأسفانه کمک داور دچار اشتباه شد. او 
ابتدا آفساید نگرفت و اینکه آن خطا 
هم اخراج نداشت. چند سالى است 
که مى خواهم مقابل پرسپولیس 
بازى کنم ولى قبل از بازى با این 
تیم از زمین بازى اخراج مى شــوم. 
نمى دانم چه داستانى پشــت این قضایا وجود دارد. این 
اتفاق شبهه برانگیز است و من هر چقدر بگویم که ناراحت 
نیستم ولى اینگونه نیست و تحمل این اتفاق سخت است.

نژادمهدى گفت: دو سه سالى اســت که این اتفاق براى 
من رخ مى دهد. امیدوارم این مشــکالت زودتر حل شود 
چرا که بازیکن در این مســئله متضرر مى شــود. خیلى از 
کارشناس ها گفتند که بازیکن نساجى یک متر در آفساید 
بود و آن خطا اخراج هم نداشت چون یکى از مدافعان 
ما در مسیر مهاجم حریف بود. کارشناسان داورى 
گفته اند که براساس قوانین موجود، کشیدن 
پیراهن اخراج ندارد. واقعاً داور در این مسابقه 

بد سوت زد.
مدافع ســپاهان ادامه داد: چند سالى است 
که مقابــل پرســپولیس از داورى متضرر 
مى شویم. من پارسال هم که در ذوب آهن 
بودم، قبل از بازى با پرســپولیس اخراج 
شدم و امسال نیز این اتفاق رخ نداد. من 
نمى دانم چه جریانى وجود دارد که این 
اتفاق ها براى بازى با پرسپولیس رخ 

مى دهد.
 

مدافع سپاهان الکالسیکوى ایران را از دست داد

نژادمهدى: اخراج هایم قبل 
از بازى با پرسپولیس، 
شبهه برانگیز است

بازى در سپاهان را دارد نیز در آستانه گلزنى بود که این اتفاق
نیافتاد.

قائدرحمتى که در چهــار بازى ابتدایى نیم فصــل دوم دو گل برابر 
تراکتور و ســایپا به ثمر رســانده بود، در دیدار هفته بیستم مقابل 
پرسپولیس بخاطر آسیب دیدگى حضور نداشــت ولى در دیدار 

پنج شنبه گذشته با تیم سابق خود به ترکیب بازگشت 
و نمایش خوبى ارائه کرد که تالش او و دیگر 

بازیکنان نساجى تبدیل به گل نشد.
بلندقامت  هافبک 
نساجى در لحظات 

ابتدایــى نیمه دوم 
بــا شــوت محکم 
گلزنى داشت که پیام نیازمند به زیبایى توپ پشت محوطه قصد 
9در دقیقه 69 هم در حالى کــه نیازمند دروازه را برگشــت داد و 

ترك کــرده بود،  سعى کرد با ضربه چیپ از پشت محوطه جریمه را
گل تســاوى تیمش را به ثمر برســاند که توپ با اختالف کمــى از روى تیرك 
افقى دروازه ســپاهان عبور کرد تا طالیى پوشــان یک کلین شــیت دیگر ثبت 

کنند.

خارج شده است. مدافع تیم فوتبال سپاها
در بازى مقابل نســاجى در دیدار هفته آی

پرسپولیس محروم خواهد بود.
شاگردان نویدکیا در هفته بیست و دوم با
اردیبهشت ماه مقابل پرسپولیس قرار بگ
به دلیل اخراج مقابل نساجى در این بازىغ
اما مدافع ســپاهان مدعى اســت که اخ
نساجى اشتباه بوده و کارشناس

این امر اعتراف کرده اند.
بازیکن ســپاهان درباره
دقایق نیمه اول بازى مقا
متأسفانه کمک داور

ابتدا آفساید نگرفت
هم اخراج نداشت
که مى خواهم م
بازى کنم ولى قب
تیم از زمین بازى اخ
نمى دانم چه داستانى پشــت این قضا
اتفاق شبهه برانگیز است و من هر چقدر
نیستم ولى اینگونه نیست و تحمل این ات
نژادمهدى گفت: دو سه سالى اســت ک

من رخ مى دهد. امیدوارم این مشــکالت
چرا که بازیکن در این مســئله متضرر مى
کارشناس ها گفتند که بازیکن نساجىی
بود و آن خطا اخراجهم نداشت چو
ک ما در مسیرمهاجم حریف بود.
گفته اند که براساسقوانین
پیراهن اخراج ندارد. واقعاً د

بد سوت زد.
مدافع ســپاهان ادامه داد
که مقابــل پرســپولیس
مى شویم. من پارسال هم
قبل از بازى با پرس بودم،
امسال نیز اینا شدم و
نمىدانم چه جریانى
اتفاقها براىبازى
مىد

ســنگربان جوان تیم فوتبال سپاهان پنج 
شنبه شب گذشته توانست در مقابل حمالت 
پرشمار نساجى ایســتادگى کند و مانع از 

دست رفتن پیروزى تیمش شود.
بدون شک یکى از عوامل اصلى صدرنشینى 
تیم محرم نویدکیا، پیام نیازمند ســنگربان 
جوان این تیم بوده کــه در این فصل بارها 
بازوبند کاپیتانى را هم به بازوى خود بســته 
اســت؛ نیازمند که حاال به گلرى باتجربه در 
فوتبال ایران بدل شــده، در جریان تقابل 

نساجى و سپاهان یکى از بهترین بازیکنان 
زمین بود و نمایش خوبى داشت.

به ویژه بعد از اخراج نژادمهدى و تشــدید 
فشارهاى نساجى، نیازمند یک تنه توانست 
مقابل حمالت شــاگردان ســاکت الهامى 
ایستادگى کند تا توپى از خط دروازه سپاهان 
عبور نکند و طالیى پوشان اصفهانى بتوانند 
با دست پر و اندوخته ارزشمند 3 امتیازى از 

قائمشهر به خانه سفر کنند. 
این دروازه بســته باعث شــد تــا رکورد 

کلین شیت هاى پیام نیازمند دو رقمى شود 
و حاال او پس از حامد لک، دومین سنگربان 

لیگ اســت که توانســته بــه عدد 10 
کلین شیت هاى خود را برساند؛ البته که 

پیام نیازمند پس از شروع پر فراز و 
نشیب لیگ بیستم در هفته هاى 
گذشــته توانســته رکوردش 
را بهبود بخشــد، بــه طورى که 

در هشت هفته گذشــته اخیر او 6 
کلین شیت داشته است.

کلین شیت هاى سریالى پیام

کاپیتان ســپاهان نســبت به داورى بازى 
با نســاجى معترض شــد و گفت: امیدوارم 
اشتباهات عمدى نباشــد و داورى ها بهتر 

شود.
سپاهان در دیدارى دشــوار موفق به کسب 
پیروزى خارج از خانه مقابل نساجى مازندران 
شد که تک گل طالیى پوشان در این مسابقه 
را احسان حاج صفى با شوت تماشایى راه دور 

به ثمر رساند و 3 امتیاز تیمش را رقم زد.
احسان حاج صفى با اشاره به برترى سپاهان 
مقابل نســاجى اظهار کرد: با اشاره به اینکه 
تیمش یک نیمــه 10 نفره مقابل نســاجى 
بازى کــرد، گفت: هر تیمى یــک اخراجى 
مى دهد، کارش سخت مى شود و فشار بیشتر 
و چند برابرى را تحمل مى کند. البته باید یک 
گالیه اى هم از کمک داور عزیزمان داشته 
باشم که خیلى با او صحبت کردیم، اما تاکید 

زیادى داشت که آن صحنه آفساید نیست.
حاج صفى یادآور شد: وقتى ما صحنه را دیدیم، 

متوجه شدیم که کمک داور دوم اشتباه داشت 
و یک آفساید کامًال واضح و یک اخراجى مفت 
و الکى را نصیب ما کرد تا سپاهان براى بازى 
آینده یکى از مدافعان آخر خود را نداشته باشد. 
امیدوارم این اشــتباهات براى ما کمتر شود 
و دیگر شــاهد این صدمات براى تیم نباشیم 
چون واقعا حیف است و ما زحمت مى کشیم تا 
نتیجه بگیریم، اما با یک اشتباه شرایط تغییر 
مى کند. امیدوارم اشتباهات عمدى نباشد. خدا 
را شکر 3 امتیاز را گرفتیم ولى امیدوار هستم 

داورى ها بهتر شود. 
او در خصوص اینکه ســپاهان شانس اصلى 
قهرمانى به حساب مى آید، ابراز کرد: زیاد به 
فکر قهرمانى نیســتیم و بازى به بازى پیش 
مى رویــم و هدفمان رو به جلو و پیشــرفت 
تیمى است؛ اگر بتوانیم به قهرمانى برسیم که 
اتفاق خوبى است ولى امیدوار هستیم در پایان 
فصل مزد تالشمان را بگیریم و هواداران را 

خوشحال کنیم.

هافبــک ذوب آهن در مورد دیــدار این تیم 
با اســتقالل در لیگ و جــام حذفى گفت: 
مى توانیم از شــرایطى که اســتقالل دارد 

استفاده کنیم و هر دو بازى را ببریم.
محمد کاظمى در مورد شرایط تیمش گفت: 
با توجه بــه وضعیت کرونا شــرایط در لیگ 
ما ســخت شــده البته نه تنها در ایران بلکه 
در ســطح جهان به همین شکل است و کار 
براى بازیکنان سخت شده از لحاظ رفتن به 
مسافرت و مهمتر از این نبود تماشاگران که 
حامیان اصلى فوتبالیست ها در کشور هستند 
و هیجان را با خودشــان به ورزشگاه ها مى 

آورند تحت فشار هستیم.
کاظمى در مورد دیدار با اســتقالل در لیگ 
و جام حذفى گفت: مى توانیم از شــرایطى 
که استقالل دارد استفاده کنیم زیرا این تیم 
بازى هاى آســیایى را پشت ســر مى گذارد 
و فشــار ســنگینى را متحمل مى شود و ما 
مى توانیم از این فرصت استفاده کنیم و هر دو 
بازى را ببریم. اولین بازى مان هم با استقالل 
در لیگ اســت ما بــراى 3 امتیــاز به زمین 
مى رویم و تمام بازى ها براى ما حکم فینال 
را دارد و بعد هم در جام حذفى با این تیم دیدار 

مى کنیم.

مى توانیم استقالل را در هر 2 بازى
 شکست دهیم

هافبک ذوب آهن:

رئیس کمیته انضباطى گفــت محرومیت بازیکن تیم 
ســپاهان برابر پرسپولیس باید توســط سازمان لیگ 

فوتبال اعالم شود.
تیم فوتبال سپاهان روز پنج شنبه موفق شد با تک گل 
احسان حاج صفى از سد نساجى عبور کرده و به صدر 
جدول رده بنــدى صعود کند. اما دریافــت کارت زرد 
توسط زننده تک گل بازى، شائبه هایى را درخصوص 

محرومیت او به وجود آورد.
داســتان از این قرار اســت که حاج صفــى در زمان 
حضورش در تراکتور 3 بار از داوران کارت زرد دریافت 
کرده بود و این بازیکن پس از جدایى از جمع تبریزى ها، 

در نقل و انتقاالت زمستانى راهى سپاهان شد و در دیدار 
دو روز پیش نیز مقابل نساجى یک کارت زرد گرفت.

با احتساب کارت زردهاى این بازیکن در زمان حضور 
در تراکتور، او 4 بار در این فصل از داوران اخطار گرفته و 
ابهاماتى درخصوص محرومیت او از بازى بعدى سپاهان 

در برابر پرسپولیس به وجود آمد.
به همین دلیل، ابوالفضل محمدى حسن زاده، رئیس 
کمیته انضباطى در این خصوص به ســایت رســمى 
فدراسیون فوتبال گفت: طبق مقررات 112 انضباطى 
کارت زرد بازیکنى از فصل به فصل بعد منتقل نمى شود 
و سازمان لیگ در این خصوص باید اعالم کند زمانى 

که یک بازیکن از تیمى به تیم دیگر منتقل مى شــود، 
آیا کارت زردهاى قبلى بازیکــن در تیم جدید اعمال 

مى شود یا خیر. 
البته مطابق با قوانین لیگ برتــر، در صورتى که یک 
بازیکن از تیمى به تیم دیگر منتقل شود، کارت هاى زرد 
او محاسبه نمى شود ولى چنانچه بازیکن جدید داراى 
محرومیتى باشد، این محرومیت به تیم جدیدش منتقل 
مى شــود. اتفاقى که در چند فصل قبل براى محمد 
عباس زاده در زمان حضور در نساجى رخ داد و به نظر 

مى رسد حاج صفى مى تواند سپاهان را در برابر 
پرسپولیس همراهى کند.

واکنش کمیته انضباطى به محرومیت حاج صفى

حاج صفى: 

امیدوارم اشتباهات داورى عمدى نباشد
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 روز
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سپاهان از بازیکن خودى نخورد

پس با توجه به ســبک بازى نســاجى در هفته هاى گذشته و
از حضور ســاکت الهامى روى نیمکــت این تیم که 

سرخ پوشان قائمشهرى شده،  باعث تحول در جمع
پیش بینى مى شــد آن ها در مصاف خانگى مقابل 
ســپاهان براى فرار از منطقه قرمز جدول و جمع 
فانوس به دستان جدول، نمایش خوبى را به اجرا 

بگذارند اما نمایش شــاگردان الهامى فراتر از 

نیمه دوم حمالت پرشمارى از سوىتیم میزبان روىدروازه پیام
نیازمند طراحى شود؛ حمالتى که صرفا از درون محوطه جریمه 
به هم به و شاگردان ساکت الهامى با شــوت هاى خود نبود

دنبال تالفى سوپرگل احسان حاج صفى بودند.
5 شوت و 5 ضربه در چارچوب براى نساجى گلى  7اما ثمره 17
نبود تا بازى با برترى یک بر صفر سپاهان و سه امتیاز ارزشمند 
خارج از خانه براى این تیم مدعى به پایان برسد و هم چنان 

سپاهاندر لیگ بیستم را رقم زد. 
چرا که هیچ تیمى تا پایان هفته بیســت و یکم به اندازه نساج
سوى دروازه سپاهان شوت بز نتوانسته بود در یک مسابقه به
این مهم در ورزشگاه شــهید وطنى قائمشهر توسط شاگرد و
الهامى رقم خورد، هر چند که شوت هاى آن ها راهى به تور درو
ســپاهان نیافت تا دست خالى از جدال حســاس خانگى خا

 شوند.

سجاد شهباززاده هت تریک کرد؛ آن هم 
براى اولین بار در لیگ بیستم، البته نه در 
6گلزنى. مهاجم 16 گله سپاهان سه بازى 
متوالى است که موفق نشده گلى را به نام 
براى نخستین ثبت کند و این اتفاق خود
روى بار است که در فصل جارى براى او

مى دهد.
گلزنــى هاىشــهباززاده در حالى نوار

قطع شــده که موتــور گلزنــى مهاجمان 
سرخابى ها راه افتاده؛ فورواردهایى همچون 
شهریار مغانلو و شــیخ دیاباته، مهدى قائدى 
و عیســىآل کثیر، به اینها اضافه کنید شیمبا، 
را. بدتر از همه  فوالدخوزستان مهاجم برزیلى
اینکه دیگر بازیکنان تیم هاى پرســپولیس و 
استقالل که رقابت سرســختى هم با سپاهان

در کســب عنوان قهرمانى دارند نیز راه بازکردن 
دروازه حریفان را خوب بلد شــده انــد و هربار که 
مهاجمان تیمشان موفق به عبور توپ از روى خط 

دروازه نمى شود یکى دیگر از بازیکنان سرخابى از 
فرصت استفاده کرده و با گل هاى خود امتیازهاى 
حیاتى براى تیمشان به ارمغان مى آورند. آن هم نه 
تنها در مسابقات داخلى که در تورنمنت سخت لیگ 
قهرمانان آسیا که این روزها در جریان است و همه 

اینها زنگ خطرى است براى سپاهان.
سپاهان اگرچه لیگ را چندان خوب شروع نکرد اما 
بهتدریج با گل هاى پرتعداد مهاجمان خود که نیمى 
از آنها را همین سجاد شــهباززاده به تنهایى به ثمر 
رساند توانست هم خودش را به صدر جدول برساند 
هم عنوان بهترین خط حمله لیگ را تا به اینجاى  و
به خود اختصاص دهد. اما این روزها و هر چه به  کار
هفته هاى آخر لیگ نزدیک مى شویم عطش طالیى

پوشان اصفهان براى گشودن دروازه حریفان رفته 
رفته در حال فروکش کردن اســت. نمونه بارزش 
هم همین سجاد آقاى گل که درست پس از بازى 
سپاهان با تراکتور در واپسین روزهاى سال گذشته و 
9گلىکه در دقیقه 19 این مسابقه وارد دروازه اخبارى 
افتاد. گویا کار گلزنى اش از کرد به یک باره موتور

پساز دیدار ُپر گلســپاهانى ها برابر آلومینیوم در 

هفته هفدهم طالیىپ
کاذب در امر گلزنى فر
فروریختن سنگر حریف
اینمسئله در ادامه راه
بر اینکه با بازگشــت
ایران از مسابقات آسی
تصاحب کفش طال م
مى تواند به راحتى تیم
قهرمانى که امسال ع
کرده بازدارد. چه اینک
تیم هاى مدعى قهرما
بیستم به خوبى نشان
ممک این فصل چگونه
که پس از چندین روز
و تیم آن را به خانه برد

آنکوتاه ماند. 
و همه اینها نشــانده
سپاهان همانطور که
پى بردن به ضعف دفا
این تیم شــده بود، آن

مرضیه غفاریان

ــپاهان نســبت به داورى بازى 
ى معترض شــد و گفت: امیدوارم 
عمدى نباشــد و داورى ها بهتر 

 دیدارى دشــوار موفق به کسب 
رج از خانه مقابل نساجى مازندران 

متوجه شدیم که کمک داور دوم اشتباه داشت 
و یک آفساید کامًال واضح و یک اخراجى مفت 
الکى را نصیب ما کرد تا سپاهان براى بازى  و
آینده یکى از مدافعان آخر خود را نداشته باشد. 
امیدوارم این اشــتباهات براى ما کمتر شود 
و دیگر شــاهد این صدمات براى تیم نباشیم 

ى:

ارم اشتباهات داورى عمدى نباشد

جى
بزند
دان
وازه
ارج

سخت ترین بازى 
فصل سپاهان 
در مازندران!

بزرگ ترین زنگ خطر براى سپاهان
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مستقر در ثبت شرق 

اصفهان 
شماره: 1400/2027000762 تاریخ:  1400/01/16 دراجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل 
که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

1- راي شماره 139960302027019500 مورخ 1399/11/26فاطمه بدیعی گورتی فرزند 
تقى بشماره شناسنامه 18848 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283891913 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 7240 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207/79 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
2- راي شماره 139960302027019672 مورخ 1399/11/28نازنین شیخ صادقی فرزند 
مرتضى بشماره شناسنامه 737 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284887162 در یک و نیم 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 202/12 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
3- راي شــماره 139960302027019661 مورخ 1399/11/28فرشته رحیم زاده  فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 567 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1286405297 در یک و نیم 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 202/12 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
4- راي شماره 139960302027019653 مورخ 1399/11/28نیروانا شیخ صادقی فرزند 
مرتضى بشماره شناسنامه 400 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290612269 در یک و نیم 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 202/12 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
5- راي شــماره 139960302027019660 مورخ 1399/11/28پیام شیخ صادقی فرزند 
مرتضى بشماره شناسنامه 4046 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285171977 در یک و نیم 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 202/12 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
6- راي شماره 139960302027018528 مورخ 1399/11/07نسیم نساج پور اصفهانی 
فرزند احمد بشماره شناســنامه 6189 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1293284548 در 
ششدانگ یکباب مغازه ( تعمیرگاه) احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 371 فرعی 
از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 41/85 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی محى الدین کاشفى.
7- راي شماره 139960302027018655 مورخ 1399/11/11پریسا سلیمانى طادى فرزند 
رحمت اله بشماره شناسنامه 475 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288256302 در ششدانگ 
یکباب انبار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3و2و1 فرعی از اصلی 43 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 413/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی رحمت اله عنایتى دولت آبادى .
8- راي شماره 139960302027016978 مورخ 1399/10/08علیرضا دهنوى خوراسگانى 
فرزند رمضان بشماره شناســنامه 9922 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283801094 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 5669 واقع در 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 180/11 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

خانم شمسى جان زمانى خوراسگانى .
9- راي شــماره 139960302027020684 مورخ 1399/12/24حسین کماجیان  فرزند 
کاظم بشماره شناسنامه 44471 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282367447 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 44129 فرعی از اصلی 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161/22 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
10- راي شماره 139960302027020446 مورخ 1399/12/14علی انصاري امین فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 40980 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282335081 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 12685 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 99/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

حسن فروغى ابرى فرزند کاظم .
11- راي شماره 139960302027018070 مورخ 1399/11/01عباسعلی ملکیان جبلی 
فرزند اسماعیل بشــماره شناسنامه 57 صادره از کوهپایه بشــماره ملی 5659526365 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 3749 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 138/60 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
12- راي شــماره 139960302027020429 مورخ 1399/12/13مصطفی فغانی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 173 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291430271 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 271/35 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی حاج 

محمد على فزوه فرزند محمد حسن.
13- راي شماره 139960302027020521 مورخ 1399/12/18سید محمد حسینی کمال 
آبادي فرزند سید على بشماره شناسنامه 20 صادره از جرقویه علیا بشماره ملی 5649848841 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 201/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی احمد آبشاهى.
14- راي شــماره 139960302027017489 مــورخ 1399/10/20ســعید گیاهچین 
خوراســگانی فرزند رمضانعلى بشــماره شناســنامه 474 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291441948 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6072 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی رمضانعلى گیاه چین خوراسگانى .
15- راي شماره 139960302027017491 مورخ 1399/10/20راضیه جوکار سمسوري 

فرزند حسین بشماره شناسنامه 1373 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291518398 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6072 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 200/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

رمضانعلى گیاه چین خوراسگانى .
16- راي شــماره 139960302027019245 مورخ 1399/11/20علی یار سرلکی فرزند 
غالم بشماره شناسنامه 5576 صادره از داران بشــماره ملی 1159005079 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 25/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقاى حاج 

میرزا محمد برادران توتونچى .
17- راي شــماره 139960302027020486 مورخ 1399/12/16مرتضى قادرى فرزند 
عبدالرحمن بشماره شناسنامه 12798 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283829789 در سه 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 9077 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 46 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
18- راي شماره 139960302027020487 مورخ 1399/12/16عبدالرسول قادري فرزند 
عبدالرحمن بشماره شناســنامه 636 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291424083 در سه 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 9077 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 46 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
19- راي شــماره 139860302027006645 مورخ 1398/06/13 فخري عرب زاده قلع 
ریز فرزند محمد بشماره شناسنامه 1113 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283965747 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 155 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/64 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی مریم خانم مطبوعى فرزند محمد.
20- راي شماره 139960302027018654 مورخ 1399/11/11سعید امینى پزوه فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 15904 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283860112 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 5372 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 30/34 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

آقایان جواد و محمود و حسن ربانى .
21- راي شماره 139960302027018835 مورخ 1399/11/14نرگس قادري زفره فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 29 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659573371 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9971 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 177/02 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
22- راي شماره 139960302027018836 مورخ 1399/11/14آیت اله قادري زفره ئی  
فرزند محمدعلی بشماره شناســنامه 44 صادره از زفره بشماره ملی 5659584004 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9971 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 177/02 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
23- راي شماره 139960302027020003 مورخ 1399/12/04المیرا زارعی فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 1272128954 صادره از اصفهان بشماره ملی 1272128954 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10887 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 149/86 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
24- راي شــماره 139960302027018037 مــورخ 1399/11/01ابوالفضــل زارعی 
محمودآبــادي فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 2182 صــادره از یزد بشــماره ملی 
4489938527 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/60 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
25- راي شماره 139960302027019138 مورخ 1399/11/19صفیه مستقیم ارخوري 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 914 صادره از مشهد بشماره ملی 0936414235 در 50/53 
سهم مشاع از 166/45 سهم یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 166/45 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
26- راي شــماره 139960302027019137 مورخ 1399/11/19سید مجتبی اقادادي 
فرزند مرتضى بشماره شناسنامه 75187 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281845736 در 
115/92 سهم مشاع از 166/45 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 166/45 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
27- راي شماره 139960302027019256 مورخ 1399/11/21حسین قاسمی سرشت 
فرزند محمود بشماره شناســنامه 48 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291400893 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3 فرعی از اصلی 10279 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/78 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
28- راي شماره 139960302027019508 مورخ 1399/11/26رضا حیدري شریف ابادي 
فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 3593 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5658873584 در دو 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12687 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 150/50 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
29- راي شــماره 139960302027019511 مورخ 1399/11/26مسلم حیدري شریف 
ابادي فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 1 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659712452 در 
چهار دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12687 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/50 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
30- راي شماره 139960302027017654 مورخ 1399/10/22زهره درخشنده نیا فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 37536 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282302817 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 70 فرعی از اصلی 15192 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 41/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
31- راي شماره 139960302027017861 مورخ 1399/5/11بتول رحیمی فرزند رحیم 
بشماره شناسنامه 2560 صادره از خوراسگان بشــماره ملی 1283693585 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 156/50 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
32- راي شماره 140060302027000041 مورخ 1400/01/08علیرضا بیگی ورزنه  فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1270506129 صادره از کوهپایه بشماره ملی 1270506129 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/09 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

33- راي شماره 139960302027020493 مورخ 1399/12/16جمشید رضا کرمی فرزند 
رحمان بشماره شناسنامه 8 صادره از بروجن بشماره ملی 6299785632 در سه دانگ یکباب 
مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 54/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی آقاى عباس شاهزیدى .
34- راي شــماره 139960302027020492 مورخ 1399/12/16محمد رضا رضا کرمی 
فرزند جمشید بشماره شناسنامه 920 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289486204 در سه 
دانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 54/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی آقاى عباس شاهزیدى .
35- راي شماره 139960302027017462 مورخ 1399/10/18احمد حمامى خوراسگانى 
فرزند محمدحســین بشــماره شناســنامه 1270244949 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1270244949 در یک و نیم دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
48 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 213/93 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی  آقاى محمد حسین حمامى خوراسگانى.
36- راي شماره 139960302027019113 مورخ 1399/11/18محمدرضا طالبی فرزند 
فتح اله بشماره شناسنامه 1642 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287769594 در سه دانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 336/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

محمدرضا سید هندى.
37- راي شــماره 139960302027019112 مورخ 1399/11/18حسین علی عسگري 
فرزند خیراله بشماره شناسنامه 938 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287682987 در سه 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 336/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی محمدرضا سید هندى.
38- راي شــماره 139960302027019528 مورخ 1399/11/26سعید آئین خواه فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 31 صادره از فریمان بشــماره ملی 0849451371 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7741 باقیمانده  واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 68/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

محمود غالمى فرزند حسین.
39- راي شــماره 139960302027018850 مــورخ 1399/11/14رحمت اله غفوري 
جبلی فرزند شکراله بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659525891 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 128/21 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی  

عبدالرحیم کشاورز فرزند محمدرضا.
40- راي شــماره 139960302027019486 مورخ 1399/11/26رضــا قضاوي فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 7538 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283777177 در ششدانگ 
یکباب ساختمان باستثناء بهاى ربعیه اعیانى آن احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
5987 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 49/18 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

41- راي شــماره 139960302027020217 مورخ 1399/12/09مهدي حاتمیان  فرزند 
مصطفى  بشــماره شناســنامه 4692 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1288295472 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8 فرعی از اصلی 10354 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
42- راي شــماره 139960302027019497 مورخ 1399/11/26مرضیه نظري  فرزند 
احمد آقا بشــماره شناســنامه 9722 صادره از الیگودرز بشــماره ملی 4170087399 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 5 فرعی از اصلی

 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 192/38 مترمربع. خریداري طی سند 
رسمی.

43- راي شــماره 139960302027019488 مورخ 1399/11/26ســعید فراز پور فرزند 
محمدرضا بشماره شناســنامه 1761 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291499121 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 2 فرعی از اصلی 
9063 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 57/93 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی عباس صناعى خوراسگانى فرزند محمود .
44- راي شماره 139960302027020447 مورخ 1399/12/14شهناز کیانى ابرى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 36 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291366393 در ششدانگ 
یکباب قطعه زمین مزورعى با کاربرى کشــاورزى احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین 
پالك 12863 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1311/57 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
45- راي شــماره 139960302027016268 مــورخ 1399/9/25علیرضا علیزاده فرزند 
محمدعلی بشــماره شناســنامه 563 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291442839 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8917 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 197/00 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی آقاى قدرت اله قاسمى ارداجى .
46- راي شــماره 139960302027017803 مورخ 1399/10/23امید صدیقى مورنانى 
فرزند سعید بشماره شناسنامه 1271659662 صادره از اصفهان بشماره ملی 1271659662 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 333 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
47- راي شماره 139960302027020397 مورخ 1399/12/12علیرضا طباطبایی کیش 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 555 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291463461 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7196 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 224/65 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
48- راي شــماره 139960302027020004 مورخ 1399/12/04مجتبى شــاه زیدى 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 1107 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288150172 در 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11516 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 1144/73 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی على اکبرى فرزند حسین.

49- راي شماره 139960302027019581 مورخ 1399/11/27مهدي کریمی خوراسگانی  
فرزند على بشماره شناســنامه 9143 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283793301 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6104 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 165/42 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
50- راي شماره 139960302027020288 مورخ 1399/12/10سید مصطفی طباطبایی 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 2379 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291599258 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10780 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 112/08 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی بى بى خانم مجردیان .
51- راي شــماره 139960302027020211 مورخ 1399/12/09مرتضی اکبري  فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 300 صادره از نائین بشــماره ملی 1249339601 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 231/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
52- راي شماره 139960302027020491 مورخ 1399/12/16مهدي فضیله  فرزند على 
بشماره شناسنامه 844 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290765693 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 259 فرعی از اصلی 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/97 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
53- راي شماره 139960302027017853 مورخ 1399/10/25اشرف اسماعیلى فرزند 
براتعلى بشماره شناسنامه 865 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287861695 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 172/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
54- راي شــماره 139960302027017852 مــورخ 1399/10/25منوچهــر قفقازي 
خوراســگانی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 7794 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1283779730 در ســه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
1 واقع در بخش 18 ثبــت اصفهان به مســاحت 172/30 مترمربع. خریداري طی ســند 

رسمی.
55- راي شــماره 139960302027020094 مورخ 1399/12/05اصغــر فرزین فرزند 
محمدعلی بشماره شناســنامه 1672 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1287938671 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 88/13 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

رضا کشاورز هفدانى.
56- راي شــماره 139960302027018635 مورخ 1399/11/09ملیحه چنکوك فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1497 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286868122 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 97/65 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
57- راي شــماره 139960302027020514 مورخ 1399/12/17پریسا بختیاري رنانی 
فرزند مجید بشماره شناسنامه 1272042545 صادره از اصفهان بشماره ملی 1272042545 
در 0/625 سهم مشاع از 2/5 سهم ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 1 فرعی از اصلی 5928 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 260/34 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى میباشد.
58- راي شماره 139960302027019296 مورخ 1399/11/25کریم اسالمی پور فرزند 
عبدالرضا بشماره شناسنامه 1 صادره از نائین بشماره ملی 1249681731 در ششدانگ یکباب 
کارگاه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 267 فرعی از اصلی 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/45 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
59- راي شماره 139960302027020690 مورخ 1399/12/24محمدعلی عراقی خوزانی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 49 صادره از خمینى شــهر بشماره ملی 1141518767 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 7417 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/78 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
60- راي شــماره 139960302027018795 مورخ 1399/11/13رضوان علی محمدي 
فرزند مجتبى بشماره شناسنامه 1552 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286694329 در 8 
حبه مشــاع از 72 یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12543 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 424/39 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی آقاى مجتبى على محمدى و بانو زهرا زینلى خوندابى .
61- راي شــماره 139960302027018794 مورخ 1399/11/13ذبیح اله علی محمدي 
فرزند مجتبى بشماره شناسنامه 702 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286654815 در 16 
حبه مشــاع از 72 یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12543 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 424/39 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی آقاى مجتبى على محمدى و بانو زهرا زینلى خوندابى .
62- راي شــماره 139960302027018792 مورخ 1399/11/13مسعود علی محمدي 
فرزند مجتبى بشماره شناسنامه 1150 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287933459 در 16 
حبه مشــاع از 72 یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12543 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 424/39 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی آقاى مجتبى على محمدى و بانو زهرا زینلى خوندابى .
63- راي شماره 139960302027018791 مورخ 1399/11/13حمیدرضا علی محمدي 
فرزند مجتبى بشماره شناسنامه 956 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286750563 در 16 
حبه مشــاع از 72 یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12543 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 424/39 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی آقاى مجتبى على محمدى و بانو زهرا زینلى خوندابى .
64- راي شماره 139960302027018778 مورخ 1399/11/13حبیب اله علی محمدي 
فرزند مجتبى بشماره شناسنامه 58996 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281684678 در 
16 حبه مشاع از 72 حبه یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12543 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 424/39 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 
عادي از مالک رســمی آقاى مجتبى على محمدى و بانو زهرا زینلى خوندابى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/01/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/05 م الف: 1119846 مهدى 

شبان- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /1/115 

تاسیس 
شرکت سهامى خاص داده پرداز سرو آرا درتاریخ 1400/01/29 به شماره ثبت 67519 به شناسه ملى 14009957621 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: فروش و طراحى نرم افزار 
، طراحى و برنامه نویسى وب سایت و اپلیکیشن موبایل فروش دستگاه کارتخوان ، طراحى و پیاده سازى شبکه هاى کامپیوترى ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از 
خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و 
غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. 
اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه 
هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار 
، بخش مرکزى ، شهر خورزوق، محله خورزوق ، خیابان والیت فقیه ، بلوار ولى عصر ، پالك 223 ، طبقه اول کدپستى 8345187108 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 30 مورخ 1400/01/24 نزد بانک سپه شعبه جابرانصارى با کد 1771 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره 
آقاى سعید جعفرى خرزوقى به شماره ملى 1270324594 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى ایمان کارگر به شماره 
ملى 1271157276 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حامد یزدانیان به شماره ملى 2002685045 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى حسن صالح نیا به شماره ملى 5100096357 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت 
مدیره آقاى حامد یزدانیان همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدرضا پیران ویسه به شماره ملى 1757198229 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى امیر قدیرى به شماره ملى 5110655626 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1126250)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى آریا حفار اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 48375 و شناسه ملى 10260665340 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق اختیارات حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 25 /01 /1400 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات 
مقرر اساسنامه و الیحه اصالحى قانون تجارت شماره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام جدید از مبلغ 4000000000 ریال به مبلغ 10000000000 ریال 
افزایش یافت که آورده نقدى تماما طى گواهى مورخ 1400/01/26 بانک ملت شعبه بلوار کشاورز واریز و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد. سرمایه شرکت مبلغ 
10000000000 ریال نقدى است که به 1000000 سهم 10000ریالى بانام عادى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1126340)

آگهى تغییرات 
شرکت پرتو دانش اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 53430 و شناسه ملى 14004661512 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/18 
و طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 27/ 12/ 1399 سرمایه شرکت از محل واریز نقدى (به استناد گواهى شماره 92072/6 
مورخ 1400/01/17 بانک ملت شعبه ولیعصر اصفهان) و صدور سهام جدید از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 000000 201 ریال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد : سرمایه شرکت 000000 201 ریال نقدى است که به 20100 سهم 10000 ریالى با نام عادى منقسم شده و تماما 

پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1126353)

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع پارت کارتن سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 685 و شناسه ملى 10260126546 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/01/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا مومنى به کدملى1198950471و آسیه حاجى هاشمى به کدملى1199830895بترتیب بسمت بازرسان على البدل و اصلى شرکت براى 

مدت یکسال مالى انتخاب شدند . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1126373)   
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گقتگوى چند روز پیش یکى از خبرگزارى ها با مدیر مرکز اسناد 
و کتابخانه ملى منطقه اصفهان، داغ دل اهل فرهنگ را  تازه 
کرد. موضوع گفتگو درباره فرجام یکى از مهمترین مراکز اسناد 
مطبوعاتى ایران بود که چند ســال پیش به عمر آن در شهر 

اصفهان پایان دادند.
سال 1395 بود که زمزمه تعطیل شدن مرکز اسناد و مطالعات 
رسانه اى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان که 
بین اهالى فرهنگ این استان به «آرشیو مطبوعات» مشهور 
بود، لرزه بر پیکر اهل پژوهش انداخت. این آرشیو که حاوى 
هزاران مجلد از مطبوعات ایران از دوران ناصرالدین شاه به این 
سو و حتى مطبوعات خارجى کم نظیر بود، یکى از مراکز مهم 
تحقیقاتى استان اصفهان محسوب مى شد که بعد از احداث 
مجتمع فرهنگى صائب، از مخزن کتابخانه ابن مســکویه 
خارج و به این محل جدید منتقل شــده بود. پژوهشــگرانى 
که از این آرشــیو اســتفاده مى کردند، خوش ترین لحظات 
زندگى شــان را در پایین ترین طبقه مجتمع صائب در میان 
انبوهى از این اسناد بى نظیر مطبوعاتى که در چند سالن بسیار 

بزرگ نگهدارى مى شد به یاد مى آورند.

با رســیدن پاییز 1395، خزان آرشــیو مطبوعات اصفهان 
هــم از راه رســید. هــدف فقــط در یک  جملــه خالصه 
مى شــد: تعطیل کردن این مرکز. اما براى از میان برداشتن 
این فرزنــد اضافــه (!) باید دلیــل محکمه پســندى ارائه 
مى شد. پس گفتند شأن و منزلت این اسناد آنقدر زیاد است که 
نباید در یک زیرزمین نمور و تاریک روزگار بگذرانند. گفتند این 
اسناد مهم نیاز به گند زدایى و مراقبت دارند تا از وضعیت ناجورى 
که گرفتارش شــده اند رهایى پیدا کنند. قول دادند هر چه در 
توان دارند وسط بگذارند براى آنکه آرشیو مطبوعات اصفهان 
سر و شکل درست ترى به خودش بگیرد و جاى مناسب ترى 

برایش پیدا شود. 
البته آنها راســت هم مى گفتنــد؛ نــه آن زیرزمین محل 
اســتانداردى بــراى نگهــدارى از آن حجم عظیم اســناد 
تاریخى بود و نه خود اســناد در شــرایط مطلوبى به ســر 
مى بردند اما از طرفى هم هیچ کدام از این موارد اصالحى  قرار 
نبود صورت عینى پیدا کند بلکه موضوع به مراتب ساده تر از 
این حرف ها بود: اداره ارشاد تصمیم گرفته بود خودش را از شر 
نگهدارى این  اسناد خالص کند؛ حاال با هر توجیهى و به هر 

طریقى؛ و چنین هم کردند.

در حاشیه اظهارات اخیر مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملى منطقه اصفهان که یک موضوع غم انگیز را دوباره زنده کرد

فرجام دل آزار آرشیو بزرگ مطبوعات اصفهان

مراســم تودیــع حجت 
االســالم والمســلمین 
محمد قطبى از مدیرکلى 
فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان در تاریخ 6 
اردیبهشت 1394. قطبى 
بعد از آن به عنوان رئیس 
دفتر تبلیغات اســالمى 
استان اصفهان منصوب 

شد 

مراســم تودیــع حجت 
االسالم والمسلمین حبیب 
رضا ارزانــى از مدیرکلى 
فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان در تاریخ 
10 آبــان 1396. ارزانى 
بعد از آن به عنوان رئیس 
ستاد هماهنگى کانون هاى 
فرهنگى هنرى مســاجد 

کشور منصوب شد

ساختمان جدید مرکز اسناد و کتابخانه ملى منطقه اصفهان در 28 اردیبهشت 1398 رسماً به بهره بردارى رسید. 
زمانى که مرکز اسناد و مطالعات رسانه اى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان تعطیل شد قرار بود 
مرکز اسناد متولى آرشیوهاى مطبوعاتى اداره ارشاد اصفهان شــود اما به علت کمبود فضاى الزم، این اسناد به 
تهران منتقل شــد و حتى با افتتاح ساختمان جدید مرکز اســناد و کتابخانه ملى منطقه اصفهان هم تولى گرى 

مطبوعات تاریخى این استان به شهردارى رسید

مجتمع فرهنگى صائب در دهه 70 خورشیدى از دل تقســیم باغ صائب میان شهردارى و اداره 
ارشاد متولد شد. زیرزمین این مجتمع بزرگ به  مرکز اسناد و مطالعات رسانه اى اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان اصفهان یا آنچه بین اهالى فرهنگ مشهور بود، «آرشیو مطبوعات» اختصاص 

داشت

واحد صحافى قرارداده شده در زیرزمین مجتمع صائب تا مدت ها بال استفاده بود در حالى که بسیارى 
از مطبوعات جدید و قدیم آرشیو مطبوعات ارشاد به طور جدى نیاز به صحافى و مرمت داشت

کتابخانه ابن مسکویه نخستین منزلگاه آرشیو مطبوعات تاریخى اصفهان بود که با احداث مجتمع 
فرهنگى صائب، این آرشیو به آنجا منتقل شد

گفته شده بعد از تعطیلى مرکز اسناد و مطالعات رســانه اى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان قرار است از این به بعد کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان محل جدید رجوع پژوهشگران 

براى استفاده از آرشیوهاى مطبوعاتى باشد

زیرزمین تملک مى شود!
از اســفند 1391 تا خرداد 1394 که زمان آغاز و پایان 
صدارت حجت االسالم والمســلمین محمد قطبى بر 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان بود، 
تصمیم به تعطیل کردن مرکز اسناد و مطالعات رسانه اى 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان اتخاذ 
شد و در دوران صدارت حجت االسالم والمسلمین حبیب 
رضا ارزانى بر این اداره کل از خرداد 1394 تا آبان 1396 

صورت عملیاتى به خود گرفت.
به این ترتیب روزى از روزهاى سال 1395، مهمترین و 
معتبرترین اسناد مطبوعاتى این آب و خاك را از مجتمع 
فرهنگى صائب به محل وقت ســازمان اسناد منطقه 
اصفهان منتقل و در آنجا هم این آرشیو بى نظیر را چون 
بار هندوانه در راهرو و زیر پله هاى آن سازمان که خودش 
با مشکل محدودیت فضا دست و پنجه نرم مى کرد رها 
کردند تا بعد از آن، مرحله آخر ســناریو که خارج کردن 

اسناد از استان اصفهان بود به اجرا درآید. 
در این مرحله هم اسناد را  ســوار بر چند کامیون کرده 

و با سالم و صلوات به سازمان اســناد و کتابخانه ملى 
تهران فرســتادند؛ چرا؟ چون گفتند آنجــا بهتر به این 
اسناد رســیدگى مى کنند؛ بلدند چطور گندزدایى اش 
کنند؛ و البته کسى پیدا نشــد بپرسد آیا در این اصفهان 
107 هزار کیلومتر مربعى امکان گندزدایى و آفت کشى 
و سالم سازى مهمترین اسناد کشورى میسر نیست که 
حتمًا باید دم مسیحایى اهل پایتخت بر بدن این آرشیو 
مظلوم بنشیند؟ کسى هم نپرسید این نقل و انتقال هاى 
غیر استاندارد با آن شیوه هاى ابتدایى که فوالد آبدیده 
را هم خم مى کند(!) ممکن اســت چه بر سر اسناد چند 
ده ساله و بعضًا چند صدساله کاغذى بیاورد؟ و باز البته 
کســى نپرســید نکند همه این کارها به هدف تملک 
آن زیرزمین نمور و تاریک مرکز فرهنگى صائب است 
که توسط این کاغذهاى دست و پاگیر غصب شده بود 
در حالى که مى توانست به هزار و یک کار مفید(!) دیگر 

بیاید؟
هیچکس این سئواالت را نپرسید، اسناد هم از اصفهان 

به تهران منتقل شد.

در جستجوى والدین جدید!
زمانى که محمد قطبى مدیرکل ارشاد اصفهان بود، این 
تز مطرح شد که اسنادى که قابلیت نگهدارى در کتابخانه 
ملى را دارند وجزو اسناد هویتى محسوب مى شوند، باید 
از کنترل اداره ارشاد خارج شده و تحت نظارت مرکز اسناد 
تهران قرار بگیرند. بعدها قطبى این موضوع را تأیید کرد 
و گفت که دو سه کارتن ســند هم به تهران ارسال شده 
ولى براى آرشیو مطبوعات چنین برنامه اى چیده نشده 
است. اما واقعیت این اســت که از همان زمان، اصرار به 
تعطیل کردن مرکز اسناد و مطالعات رسانه اى اصفهان 
قوت گرفته بود تا جایى که حتى پاى بعضى نمایندگان 
مجلس هم به این موضوع باز شد و آنطور که شنیده شد 
دخالت یا نفوذ همین ها  مانع تعطیل شدن این مرکز در 

آن دوران گردید. 
به هر حال گذشت تا بعد از ریاست جناب قطبى که جناب 
ارزانى این آرزوى دیرینه را جامه عمل پوشاندند و ارشاد 
اصفهان را از شر این مطبوعات مزاحم نجات دادند! ارزانى 
در یکى از گفتگوهایش بعد از انتقال آرشیو مطبوعات به 

مرکز اسناد تهران، ضمن دفاع از تعطیل شدن این مرکز 
در اصفهان گفت ما فرزندى را که پدر و مادرش مشخص 
نبودند و تا به آن لحظه وظیفه حفاظت از آن را داشــتیم 
به اهل خــود واگذار کردیم. او همچنیــن گفت که این 
مرکز مراجعه کننده نداشته و ارشاد هم بودجه اى براى 
اداره اش نداشته و با رفتن این اســناد به تهران، به قول 
ایشــان «مراتبى صورت خواهد گرفت که تمامى دنیا 
بتوانند از آن استفاده کنند(!) نه اینکه اسناد در زیرزمینى 
ناشناخته نگهدارى شود که فقط روزى دو سه نفر به آن 

مراجعه مى کنند».
منظور ارزانى از «فرزند»، همان هزاران جلد مطبوعات بى 
نظیر نگهدارى شده در مجتمع صائب بود و منظورش از 
«اهل خود» هم مرکز اسناد بود که حداقل در اصفهان با 
این فرزند تازه از راه رسیده به مثابه هندوانه رفتار کردند! 
همه اینها یعنى ما (ارشاد) از اول هم متولى نگهدارى این 
مطبوعات نبوده ایم و آن را به کسى که باید متولى اش 
باشد (مرکز اسناد) واگذار کردیم، باقى اش هم به خودشان 

مربوط است و مراجعه کنندگان جهانى شان؛ والسالم!

فرق سوپرمارکت با مرکز پژوهشى!
روزگارى در همین «نصف جهان» هشــدار دادیم که 
متولیان اداره ارشــاد اصفهان، نباید آرشــیو مطبوعات 
این شهر را با سوپرمارکت اشــتباه بگیرند. نوشتیم اگر 
ســوپرمارکت در یک فضاى چند ده متــرى مى تواند 
روزانه به چند صد نفر خدمات ارائه کند، قرار نیست یک 
مرکز پژوهشى هم روزانه شاهد مراجعه چند صد نفرى

 باشد. 
اینجا مرکز پژوهش است. یعنى جایى که پژوهشگران به 
آن آمد و شد دارند. پژوهشگران هم درصد بسیار پایینى 
از یک جامعه آمارى را شکل مى دهند. پس اساسًا نباید 
شاهد حضور خیل مشتاقان در یک مرکز نگهدارى اسناد 

تاریخى باشیم چون نیاز روزانه مردم عادى چنین چیزى 
نیست. اما کارکرد سوپرمارکت درست بر خالف کارکرد 
یک مرکز پژوهشى است. یعنى آنجا تا دلتان بخواهد زن 
و مرد و پیر و جوان براى پنیر و شــیر و بیسکوئیت صف 

مى کشند و محیط، شلوغ و پر ازدحام است.
نوشتیم قیاس این دو با هم خطاست چون کارکردشان 
شبیه هم نیست و مراجعه کنندگانشان هم شبیه یکدیگر  
نیستند اما گوش کسى بدهکار نبود و نتیجه آن شد که 
مهمترین اسناد تاریخى – مطبوعاتى این شهر را به این 
بهانه (یکى از بهانه ها) که بازدیدکننده ندارد  بار کامیون 
کردند و براى همیشه به فعالیت یکى از مهمترین مراکز 

پژوهشى ایران پایان دادند.

طرح 2 سئوال
در همــان گفتگویى کــه چنــد روز پیــش در یکى از 
خبرگزارى هاى استان منتشر شــد و پیش از این ذکرش 
رفت، مدیریت جدید مرکز اســناد و کتابخانه ملى منطقه 
اصفهان مى گوید «بخش عمده» مطبوعات ارسال شده 
به تهران را برگردانده اند و حاال دست شهردارى اصفهان 
است و آنها هم قرار است این اسناد را در کتابخانه مرکزى 
اصفهان نگهدارى کنند. این وسط اما دو سئوال بى پاسخ 

همچنان باقى است:
1-مگر حجت االسالم والمسلمین ارزانى صراحتًا نگفتند 
والدین آرشیو مطبوعات اصفهان، مرکز اسناد است؟ پس 
چرا این مرکز وظیفه حفاظت از اســناد فــوق الذکر را بر 
عهده نگرفت؟ گیریم مرکز اسناد اصفهان فضا و امکانات 
مناســبى براى این کار در اختیار نداشــت، در تهران هم 
جایى براى نگهدارى از آنها وجود نداشــت؟ با این حساب 
یا جناب ارزانى در یافتن پدر و مــادر جدید ره به خطا برده 
اند که طبعًا باید پاســخگوى تعطیل شدن این مرکز مهم 
مطبوعاتى در دوران مدیریت شان بر ارشاد اصفهان باشند 
و یا مدیران مرکز اسناد، همه واقعیت را درباره برگشت دادن 
آرشیو مطبوعات از تهران به اصفهان با رسانه ها در میان 

نمى گذارند.
2- اگر فرض کنیم دلسوزانى در دوره مدیریت جدید مرکز 
اسناد اصفهان همه تالششان را به خرج داده اند تا این اسناد 
بى نظیر از تهران به اصفهان بازگردانده شود، آنگاه کسى 
باید پیدا شود به این سئوال پاسخ دهد که در این صورت، 
مسئولیت آسیب هاى وارده به این آرشیو در پى حمل و نقل 
چندباره آن با کیســت؟ و از آن بدتر، آیا خبرمفقود شدن 
بعضى از این مجلدات صحت دارد؟ یکى از مسئوالن ارشاد 
در یکى از گزارش هایى که در مطبوعات هم منتشر شد، 
از مفقود شدن بعضى از این مجلدات هنگام انتقال آنها از 
کتابخانه ابن مسکویه به مجتمع صائب خبر داده بود و حاال 
هم شایعه مفقود شدن مجلداتى دیگر در پى تعطیل شدن 
مرکز اسناد صائب مطرح شده اســت. در صورت صحت 

داشــتن این گزارش ها مسئولیت با کیســت؟ آنطور که 
مشاهدات از زیر زمین مرکز فرهنگى صائب نشان مى داد، 
بعید مى نماید کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان محل 
وســیعى مانند آن زیرزمین را براى نگهدارى همه نسخه 
هاى این آرشیو در اختیار داشته باشد مگر آنکه آنچه تحویل 
شهردارى شده، همه چیزى نباشــد که از  اصفهان خارج 
شده اســت و آنطور که مدیر جدید مرکز اسناد و کتابخانه 
ملى منطقه اصفهان مى گوید، «بخش عمده» آن باشد. 
در این صورت مرکز اسناد اصفهان باید با شفافیت کامل، 
فهرست آنچه به تهران فرستاده و آنچه از تهران تحویل 
گرفته است منتشر کند. شهردارى هم باید پاسخگو باشد 
که آیا اقالم دریافتى توســط آن دستگاه، با فهرست مرکز 

اسناد مى خواند یا نه؟
به استناد گزارش هاى مطبوعاتى و از جمله گفتگوى جدید 
مدیریت مرکز اسناد اصفهان، تعداى از مجلدات استثنایى 
این آرشیو در تهران باقى مانده است. آنطور که در یکى از 
این گزارش ها آمده، تقریباً تمام مطبوعات قدیمى متعلق به 
استان اصفهان که در آرشیو مطبوعات اصفهان نگهدارى 
مى شد به کلکسیون تهرانى ها اضافه شده و استان ما را از 
اسناد مطبوعاتى متعلق به خودمان محروم کرده اند به این 
بهانه که چون اسناد مورد بحث بسیار ارزشمند است باید در 
مرکز بماند نه در شهرستان! گویى اصفهان صغیرى است 
که صالح کارش را نمى داند و نیازمند والدینى اســت که 

بهتر مى دانند باید چه کنند!
البته منت هم گذاشــته اند و با آب و تاب توضیح داده اند، 
فایل هاى دیجیتال همه این اسناد را به اصفهان تحویل 
داده اند غافل از اینکه دسترســى به برخــى از این فایل 
ها با صــرف اندك زمانــى براى جســتجو در اینترنت یا 
فضاى مجازى و تقبل اندك هزینــه اى براى خرید آنها 
قابل دسترسى است! مهم اصل ســند است که بر اعتبار و 
ارزش  یک مؤسسه یا شهرى که میزبان آن مؤسسه است 
مى افزاید و نه نسخه هاى دیجیتالى که خلقتشان بر مبناى 

«صفر و یک» است! 

چه بسا گل رز مهمتر باشد!
اما حاال که شــهردارى متولى جدید آرشیو مطبوعات 
اصفهان (یا آنچه از این گنجینه باقیمانده) شــده است، 
بهتر است ترتیبى اتخاذ شود که باقیمانده این اسناد، هم 
به شکل مطلوب نگهدارى و در اختیار مراجعه کنندگان 
قرار بگیرد و هم  با اتخاذ سازکار حقوقى مشخص، مانع 
از تکرار فاجعه اى شــوند که بر سر اصل این اسناد مهم 

آمده است. 
به هر حال مشخص نیست با تغییر مدیریت شهرى فعلى 
در هر زمانى، آیا اراده مدیر جدید هم بر نگهدارى از بقایاى 
این آرشیو تکه پاره شده قرار بگیرد یا نه. هیچ معلوم نیست 

شهردار جدید (که هر کسى در هر زمانى مى تواند باشد) 
اعالم کند شهردارى را چه به نگهدارى از مشتى کاغذ 
روزنامه؛ ما از اول هم پدر و مادر مناسبى براى این فرزند 
ســرراهى نبودیم و االن هم تصمیم گرفته ایم ســالن 
اختصاص داده شده به این مطبوعات در کتابخانه مرکزى 
را به مکانى براى آموزش قلمه زدن گل رز(!) اختصاص 
دهیم؛  پس هر پدر و مادر جدیدى که توانایى اش را دارد 

بیاید و این فرزند اضافه را با خودش ببرد! 
این اتفاقى است که در اداره ارشاد اصفهان افتاد و هیچ 
بعید نیست در جایى دیگر و به شکلى دیگر هم تکرار شود 

که باید جلوى آن را گرفت.

وسخن آخر
داستان آرشیو مطبوعات اصفهان، داستان غم انگیزى 
اســت. این روایتى از بى توجهى بــه ارزش و اعتبار
گنجینه هایى است که متعلق به ماست اما از این ارزش 
بى خبریم و بــه راحتى آن را بر باد مــى دهیم. روال 
قاعده مند در قبال این مرکز مهم مطبوعاتى این بود 
که اداره ارشــاد آنچه تحت تملکش است حفظ کرده 
و در تکمیل و تجهیز بیشتر آن بکوشــد، نه اینکه به 
دست خودش ساختارى را که طى سال ها برافراشته 
شده ســرنگون کند و در توجیه این کار، هزار و یک 
فلسفه بافى افالطونى به خورد خلق ا... دهد. این کار 

درستى نبود. 
پیمانه سنجیدن فرهنگ و تمدن در هر جامعه اى به 
داشته هایش است، نه نداشته هایش. آنچه «هست» 

مبناى سنجش است و البته شــیوه برخورد ما با این 
هست ها. فراموش نکنید گنجینه اى که از دست رفت 
فقط یکى از ده ها موردى است که مى تواند به همان 
سرنوشت دچار شــود؛ پس باید در اندیشه حراست از 
دیگر گنجینه هایمان باشیم. امروز تپه اشرف، سى و 
سه پل، رودخانه زاینده رود، میدان نقش جهان، مدرسه 
چهارباغ، کاخ چهلستون، چندین و چند خانه تاریخى، 
آرشیو مطبوعاتى شــهردارى، آرشــیو مطبوعاتى و 
کتابخانه دانشگاه اصفهان و بســیارى دیگر از آنچه 
داریم و قدرش را نمى دانیم در معرض انواع خطرهاى 
طبیعى و غیر طبیعى قرار دارند. پس لطفًا مراقب این 
تتمه باشید که فردا روز، فرزندانمان بازخواستمان نکنند 
چرا با میراث ما چنیــن کردید و پاســخى براى آنها 

نداشته باشیم.

مهران موسوى خوانسارى



نفس خــود را در واداشــتن به عبــادت فریــب ده و با آن مــدارا کن و 
به زور و اکراه بر چیزى مجبورش نساز و در وقت فراغت و نشاط 
به کارش گیر، جز در آنچه بر تو واجب اســت و باید آن را در وقت 
خاص خودش بــه جــا آورى. بپرهیــز از آنکه مرگ تو فرا رســد 

درحالى که از پروردگارت گریزان و در دنیاپرستى غرق باشى.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاىروز دوازدهم ماه مبارك رمضان:
ْتِر َوالَْعفاِف َواْسُتْرنى فیِه بِلِباِس الُْقُنوِع َوالَْکفاِف َواْحِمْلنى فیِه َعلَى  اَللّـُهمَّ َزیِّنّى فیِه بِالسِّ

الَْعْدِل َواِالْنصاِف َو آِمنّى فیِه ِمْن ُکلِّ ما أَخاُف، بِِعْصَمتَِک یاِعْصَمه الْخآئِفیَن.
خدایا! در این روز مرا به زیور پوشــش از گناه و پاکدامنــى بیاراى و جامه قناعت 
و اکتفــاى به مقــدار حاجت را به بــرم کــن و وادارم کــن در این روز بــه عدالت و 
انصاف و ایمن ســاز مرا در این روز از هر چه از آن مى ترسم به نگهدارى خودت، 

اىنگهدارنده ترسندگان!

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از مصرف 21 میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعى در استان اصفهان خبر داد.

سید مصطفى علوى  گفت: با افزایش 20 درصدى مصرف 
گاز در بخش خانگى در اســتان طى سال گذشته، میزان 

مصرف گاز  به بیش از 21 میلیارد متر مکعب رسید.
وى با بیان اینکه یک میلیون و 932 هزار مشترك و بیش 
از دو میلیون مصرف کننده گاز طبیعى در ســطح استان 
وجود دارد، اظهار داشت: ســال گذشته بیش از 54 هزار و 
630 مشترك گاز طبیعى در بخش هاى خانگى، صنعتى 

وعمومى به تعداد مشترکین شرکت اضافه شد.
این مقام مسئول گفت: سالى که گذشت حدود 5میلیارد متر 
مکعب گاز طبیعى در بخش خانگى، 15میلیارد متر مکعب 

در بخش صنعت و نیروگاه هــا و حدود یک میلیارد نیز در 
بخش هاى عمومى نظیر؛ نهاد هاى فرهنگى، آموزشى، 

اماکن مقدسه و.... به مصرف رسید.
علوى، با اشاره به اینکه در حال حاضر 111 شهر و یک هزار 
و 60 روستا در سطح استان اصفهان از نعمت گاز طبیعى 
برخوردار هستند، ابراز داشت: در سال گذشته بیش از 468 
کیلومتر شبکه گذارى و 12 هزار انشعاب در سطح استان 

اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، همچنین با بیان 
اینکه در حال حاضر حدود 9 هزار و 670 واحد صنعتى در 
سطح استان مصرف کننده گاز طبیعى هستند، ادامه داد: 
یک هزار و 70 مشترك صنعتى طى سال گذشته از نعمت 

گاز طبیعى برخوردار شدند.
وى، اضافه کرد: براى جلوگیرى از قطع گاز به دلیل افزایش 
مصرف و برودت هوا به دنبال کاهش دو درجه اى دماى هوا 
در استان اصفهان طى زمستان 1399، طبق برنامه ریزى 
و کارشناســى الزم با اعمال محدودیت هاى مختصر در 
مصرف گاز برخى صنایع، توانستیم توزیع گاز را به صورت 

مستمر مدیریت کنیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان حمایت از پیمانکاران 
و تامین کنندگان کاال و خدمات و نیز رفع موانع و مشکالت 
واگذارى اشــتراك پذیرى و توسعه شــبکه ها را امرى 
ضرورى براى تحقق شعار سال دانست و ادامه داد: تکمیل 

پروژه هاى نیمه تمام در این زمینه در اولویت است.

مصرف  21 میلیارد مترمکعب 
گاز طبیعى در استان اصفهان 

شرکت عمران شهرجدید بهارستان 

 آگهى فراخوان عمومى  انتخاب مشاوره 
نظارت کارگاهى بر پروژه هاى ، اقدام ملى  در سطح شهر جدید بهارستان
(آماده سازى و تاسیسات شهرى و پروژه هاى عمرانى رو    بنایى- ابنیه )

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره ( به شرح زیر ) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران داراى صالحیت ،ارسال درخواست 
پیشنهاد  RFP   و RFQ ) ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مشاوران درصورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.مالك عمل جهت بررسى اسناد سامانه ستاد و مهرو امضاء دیجیتال ( الکترونیکى) 

مى باشد.پیشنهاد دهندگان مى بایست تمام مدارك و مستندات خود را با مهر و امضاء دیجیتال در سامانه بارگذارى نمایند  .
تاریخ انتشارآگهى در سامانه از ساعت 14 مورخ 1400/02/05 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسنادمناقصه از سایت : تاساعت 17 مورخ 1400/02/13
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد درسایت:تاساعت 17 مورخ 1400/02/21
زمان گشایش پاکت ها در سایت:ساعت 10 صبح مورخ 1400/02/22

مناقصه گران درصورت نیازبه اطالعات بیشتردرخصوص اسناد فراخوان و ارائه پاکت و نحوه مهر و امضاء الکترونیکى ( دیجیتالى ) اسناد و بار 
گذارى پاکت در سامانه ستاد به آدرس زیر تماس حاصل نمایند. ( توجه : مناقصه گران مى بایست به دقت شرایط فراخوان و پیش فراخوان  را 
مطالعه نمایند ) تاکید میگردد .مالك عمل جهت بررسى اسناد سامانه ستاد و مهرو امضاء دیجیتال ( الکترونیکى ) مى باشد.پیشنهاد دهندگان 

مى بایست تمام مدارك و مستندات خود را با مهر و امضاء دیجیتال در سامانه بارگذارى نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه و یا هرگونه سوال در خصوص امضاء و مهر دیجیتالى ( الکترونیکى) : مرکز 

تماس41934-021  دفترثبت نام:88969737 و 85193768

م الف: 1126570

یف
گواهینامه صالحیت موضوع  فراخوانشماره مناقصهرد

مدت مبلغ برآورداولیه (ریال)گروه - تخصصمشاوره

12000001352000001

انتخاب مهندس مشاور واجد شرایط 
براي نظارت کارگاهى بر پروژه هاى، 

اقدام ملى  در سطح شهر جدید 
بهارستان ( آماده سازى و تاسیسات 

شهرى)

مشاوره مى بایست داراى صالحیت : حداقل 
پایه 2 گروه راه و ترابرى – گرایش راه سازى 
و  حداقل پایه 3 آب – گرایش تاسیسات آب 

و فاضالب باشد

-
( در اسناد RFP مشخص 

مى گردد )
24 ماه

22000001352000002

انتخاب مهندس مشاور واجد شرایط 
براي نظارت کارگاهى بر پروژه هاى 
، اقدام ملى  در سطح شهر جدید 

بهارستان ( پروژه هاى عمرانى رو    
بنایى– ابنیه ) 

مشاوره مى بایست پایه یک در گروه معمارى 
و شهرسازى با گرایش ساختمانهاي مسکونی، 

تجاري، اداري، صنعتی و نظامی  و گرایش 
ساختمانهاى آموزشى ، بهداشتى ، ورزشى و 

درمانى بصورت همزمان

-
( در اسناد RFP مشخص 

مى گردد )
24 ماه

اتاق بازرگانــى اصفهان با همکارى اتاق دوســتى 
ســریالنکا با هدف گســترش مراودات تجارى دو 
کشور در زمینه طال، جواهر و سنگهاى قیمتى اقدام به 
برگزارى نشست طال، جواهر و سنگ هاى قیمتى با 

حضور فعاالن اقتصادى دو کشور نمود.
به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان، 
نشست طال، جواهر و ســنگ هاى قیمتى با حضور 
اعضاى هیات مدیره انجمن طال و جواهر اصفهان و 
رئیس اتاق دوستى سریالنکا و معاون اسبق دانشگاه 

کلمبو برگزار شد.
در این رویداد کــه به صورت مجازى برگزار شــد، 
فعاالن اقتصــادى اســتان اصفهان بــا همتایان 

ســریالنکایى خود در زمینــه  ایجاد و گســترش 
مناسبات تجارى دو کشــور در حوزه طال، جواهر و 
سنگهاى قیمتى به بحث و گفتگو پرداختند. آشنایى 
انجمن طــال ، جواهر و ســنگهاى قیمتى اصفهان  
با همتاى ســریالنکایى، امکان انتقــال تکنولوژى 
و همچنیــن آگاهى دو طــرف در جهت پیشــبرد 
ظرفیت هاى موجود از اهداف مهم این نشست بود. 
حاضرین در این نشست ابراز امیدوارى کردند تا با رفع 
تحریم هاى ظالمانه، ارتباطات تجارى دو کشور در 
کلیه زمینه ها به ویژه  در حوزه طال، جواهر و سنگهاى 
قیمتى  افزایش پیدا کرده و با تسهیل فرآیند تجارت، 

مراودات دو کشور گسترش یابد.

نشست «طال»یى اصفهان و سریالنکا

معاون اطالعات و اخبار صداوسیماى مرکز اصفهان 
در دیدار با مدیر روابط عمومى شرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به نقش مهم روابط عمومى در انتقال موفقیت ها 
و مزایاى صنعت فوالد به ویژه فوالد مبارکه به جامعه 
خاطرنشــان کرد: آنچه بیش ازپیش نمایان است آن 
است که فوالد مبارکه به عنوان یک مجموعه بزرگ 
صنعتى مزایاى بسیارى براى استان و کشور در بردارد 
که به دلیل فنى بودن بخش عمده اى از آن ها مخاطب 

صنعتى را در برمى گیرد.
 مرتضى صالحى شکیب افزود: این در حالى است که 
این صنعت که صنایع پایین دستى خود را تغذیه مى کند، 
جایگاه ویــژه اى هم در بین صنایــع دارد. وى گفت: 
درحالى که عموم جامعه از اقدام هاى مفید فوالد مبارکه 
به صورت جزئى اطالع دارند، این رسانه ها هستند که با 
فرهنگ سازى مناسب مى توانند جامعه را از فواید حضور 

این گونه بنگاه هاى اقتصادى مطلع سازند.

ترویج موفقیت هاى فوالد مبارکه نیاز به 
فرهنگسازى دارد

گزارش عملکرد آبفاى منطقه 4 در سال 1399 در بخش هاى 
مختلف تشریح شد.

به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه 4، در سال گذشته 791 
فقره انشــعاب آب در منطقه نصب شــد که با این تعداد کل 
انشعابات نصب شده آب منطقه چهار اصفهان به بیش از 118 
هزار فقره رســید. همچنین در این مدت 117 فقره انشعاب 
فاضالب در این منطقه نصب شده اســت که کل انشعابات 
نصب شــده فاضالب منطقه چهار اصفهان به بیش از 108 

هزار فقره رسید.
همچنین 319 فقره کنتور فرسوده طى دوازده ماهه سال 99 
در منطقه 4 اصفهان تعویض شد که این اقدام با هدف کاهش 
آب بدون درآمد و رضایتمندى مشترکان منطقه در دستورکار 

قرارگرفت.
شایان ذکر است بیش از 165 کیلومتر شبکه فاضالب سطح 
منطقه در سال گذشــته با هدف نگه دارى شبکه فاضالب و 

رضایتمندى مشترکان شست و شو الیروبى شد.
گفتنى است، 136 فقره انشــعاب آب و فاضالب غیرمجاز در 
منطقه چهار اصفهان طى دوازده ماهه ســال 99 کشف شد 
که از این تعــداد 15 فقره مربوط بــه آب و 121 فقره مربوط 
به فاضالب اســت و پس از احراز غیرقانونى بودن انشعابات، 
عملیات حفارى ، جمع آورى لوازم غیرمجاز و درپوش گذارى 
لوله انشعابات توسط اکیپ حوادث منطقه انجام شد و مراتب 
در حضور مامورین نیروى انتظامى صورتجلسه و پرونده اى در 
این راستا جهت طى مراحل قانونى تشکیل مى شود. همچنین 
در سال گذشته 6336 حادثه آب توسط نیروهاى حوادث این 
امور مهار شده است. شایان ذکر است بیش از 1200 مورد هم 
سطح سازى و مرئى سازى دریچه والوهاى قطع و وصل شبکه 
توزیع آب در منطقه چهار اصفهان طى دوازده ماهه سال 99 
انجام شــدکه هدف از این اقدام آسفالت نمودن معابر توسط 
شهردارى و ناهموار بودن دریچه هاى آب بوده است. در این 
مدت بیش از 2 هزار حوضچه و دریچه شیرآالت آب شناسایى، 
کد گذارى و عالمت گذارى شد که از این تعداد 1236 مورد در 

اولویت اجرا قرار گرفت.

تشریح گزارش عملکرد 
آبفاى منطقه 4 اصفهان در 

سال 1399

قائم مقام کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان 
از اهداى 149 هزار افطارى و 40 هزار بسته معیشتى به 
نیازمندان درهفته اول ماه مبارك رمضان در اصفهان 

خبر داد.
عباســعلى زارعان گفت: با اجراى طرح اطعام مهدوى 
در هفتــه اول ماه مبــارك رمضــان، 130هزار پرس 
غــذاى گرم، 40هــزار بســته معیشــتى و همچنین 
19 هــزار افطــارى ســاده بیــن نیازمنــدان توزیع

 شده است.
وى با اشــاره بــه طرح اطعــام مهدوى کــه با هدف 
تهیه و توزیع غذاى گرم و بســته هاى معیشــتى بین 
خانواده هاى عزیز تحت حمایت کمیته امداد اســتان 
اصفهان با اســتفاده از ظرفیت هــاى مردمى و مراکز 
نیکوکارى انجام مى شــود، گفت: ایــن طرح با هدف 
بسترسازى براى مشارکت بیشتر خیران عزیز اصفهانى 
در رزمایش ایران همــدل و بهره گیــرى همگانى از 

فیض خدمت بــه نیازمندان در ماه مبــارك رمضان از 
برنامه هاى کمیته امداد اســتان اصفهــان در این ماه 

پر خیر و برکت است.
زارعان ضمن تشکر از خیران، نیکوکاران و همه نهادها 
و ســازمان هایى که در رفع مشــکل نیازمندان، امداد 
را همراهى مى کنند، گفــت: ارزش ریالى غذاى طبخ 
شده، افطارى ساده و بسته  هاى معیشتى به میزان 132 

میلیارد ریال بوده است.

اهداى 149 هزار افطارى و 40 هزار بسته معیشتى به نیازمندان 


