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بهترین  ساعت براى خوابیدن و بیدار شدن متخلفان تخلیه لجن شناسایى نشده اندساخت سرى جدید «قند پهلو» براى تابستانوضعیت طول دوره آموزشى سربازى در پیک کرونا خطر بیخ گوش مهاجمان آبى پوش سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

درباره 
ویتامین D لطفًا
 اشتباه  نکنید

خط قرمز 200 مگاواتى
3

3

2

3

یارانه 160 هزار تومانى 
صحت دارد؟

بسترى شدن رئیس 
حوزه علمیه اصفهان

آغاز فاز سوم کارآزمایى 
واکسن کونژوگه 

در اصفهان 5

پیشنهاد لغو سفر 
از اصفهان به شرق 
کشور و برعکس

 بیشتر مواد غذایى در حالت طبیعى خودشان منبع 
خوبى از ویتامین D نیستند و بسیارى از آنها اصًال 

ویتامین D ندارند. بنابراین، تأمین ویتامین D مورد 
نیاز بدن شما تنها از طریق رژیم غذایى کارى دشوار 

است.

معاون استاندار اصفهان گفت: شرایط برگزارى 
مراسم شب هاى قدر مشخص و به متولیان اعالم 
شده اســت و با محدودیت نفرات در فضاى باز و 

حداکثر دو ساعت این مراسم برگزار خواهد شد.
حجت ا... غالمى بعد از ظهر دوشــنبه در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه وضعیت استان اصفهان 
در زمینه شیوع کرونا همچنان صعودى است و در 
وضعیت قرمز کرونا به سر مى بریم، اظهار کرد: در 

زمینه تعداد بیماران...

4

تنش آبى در اصفهان بیشتر مى شودتنش آبى در اصفهان بیشتر مى شود
معاون شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور: براى جلوگیرى از جیره بندى با تنظیم فشار آب مسئله را حل کنیممعاون شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور: براى جلوگیرى از جیره بندى با تنظیم فشار آب مسئله را حل کنیم

2

اگر اصفهانى ها در مصرف برق صرفه جویى نکنند، تابستان امسال، خاموشى برق صد درصد خواهد بود

بازیگر «بچه مهندس»: 

خیلى توهین و 
حرف زشت
 شنیدم

مرزبان: الکالسیکوى ایران 
به تعویق نمى افتد

باوجود مطرح شدن بحث قرنطینه تیم فوتبال پرســپولیس بعد از بازگشت از 
لیگ قهرمانان آسیا، دیدار این تیم با ســپاهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر 

به تعویق نمى افتد.
همزمان با موج جدید شــیوع ویروس کرونا در کشــور هندوســتان و حضور 

پرسپولیس در این کشور براى...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون استاندار خواستار اعمال محدودیت 
براى جلوگیرى از ورود کروناى هندى 

به اصفهان شد

بى توجهى تهران
 به برخى مصوبات 
ستاد کروناى اصفهان

معاون شهردار اصفهان: گردشگرى خالق از دل 
گردشگرى پایدار مى روید

5
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گبازیگر «بچهمهن بچاز ر ی بازیگر«بچهمهنب
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وینگر سپاهان:وینگر سپاهان:

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه کارى با حضور 
معاون بهره بردارى، مدیران و رؤساى ناحیه فوالدسازى و 
ریخته گرى مداوم از نیروى انسانى به عنوان مهم ترین عامل 
موفقیت فوالد مبارکه در سال 99 یاد کرد و گفت: با وجود 
مشکالت متعدد در سال گذشته از جمله کرونا، سالى طالیى 
براى فوالد مبارکه رقم خورد و این موفقیت مرهون تالش 

ارزنده نیروى انسانى بوده است.
حمیدرضا عظیمیان در خصوص تأمین مواد اولیه یادآور شد: 

هم اکنون فوالد مبارکه با نابسامانى و بى نظمى زیادى در 
تأمین مواد اولیه مواجه است.

وى تصریح کرد: با وجود تمام مشکالت، سال قبل کارنامه 
درخشانى براى فوالد مبارکه به ثبت رسید و گام هاى بزرگى 
براى تحقق جهش تولید در شرکت برداشته شد. امسال نیز 
با تکیه بر همان نیروى انسانى متعهد و کوشاى شرکت و با 
همین روحیه همدلى و همبستگى که در کارکنان وجود دارد، 

در جهت تحقق شعار سال گام برخواهیم داشت.

نیروى انسانى، مهمترین عامل موفقیت فوالد مبارکه در سال 99

معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان در جلسه هماهنگى و 
پشتیبانى انتخابات ســیزدهمین دوره ریاست جمهورى و 
ششمین دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستاى شهرستان 
که با حضور رؤســاى نواحى ششــگانه آموزش و پرورش 
اصفهان پیرامون تأمین منابع انســانى ماهر، کاربر رایانه، 
امکانات ســخت افزارى، هماهنگى و پشتیبانى انتخابات 
برگزار گردید، با اشــاره به اهمیت دو انتخابات سرنوشت 
ساز 28 خرداد ماه، خاطرنشــان کرد: انشاء ا... با همکارى، 
هماهنگى و همزبانى بین ارکان اجرایى، دست اندرکاران 
و رؤساى ادارات، شــاهد برگزارى انتخاباتى پرشور و سالم 

در شهرستان باشیم.
حسین سیستانى به نقش بى بدیل و تعیین کننده آموزش و 
پرورش در عرصه هاى گوناگون اشاره کرد و افزود: آموزش 
و پرورش به عنوان رکن رکین امر توسعه در همه عرصه ها 
از لحاظ کیفى و کمى، نقش مؤثر و بسزایى را ایفا نموده و 

تکیه گاه مهمى در انتخابات است.
سیستانى با بیان اینکه انتخابات به عنوان مهمترین رویداد 
سیاسى و اجتماعى قلمداد مى شود، عنوان کرد: مشارکت 

حداکثرى مردم در انتخابات مى تواند در عرصه هاى داخلى 
و خارجى بسیار نقش آفرین و تأثیرگذار باشد.

سیستانى با اشاره به مواد 21 و 71 قانون انتخابات ریاست 
جمهورى و شوراهاى اسالمى شهر و روستا، تأکید کرد: همه 
دستگاه هاى اجرایى باید همراهى و همکارى الزم را در امر 
برگزارى مطلوب انتخابات با عوامل و دست اندرکاران این 

امر در شهرستان داشته باشند.

وى با اشــاره به برگزارى انتخاباتى تمــام الکترونیک 
در اصفهان، اظهــار داشــت: نحوه برگــزارى، تأمین 
امکانات مــورد نیــاز و نیروهــاى کاردان و متخصص 
فناورى اطالعات از دســتگاه هــاى اجرایى مختلف، از 
اهمیت ویژه اى برخوردار اســت و آمــوزش هاى الزم 
در این راســتا به کاربران و دست اندرکاران امر انتخابات

 داده شود.

فرماندار اصفهان:

آموزش و پرورش تکیه گاه مهمى در انتخابات است

بنا به اظهارات مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان اکنــون ظرفیت نیروگاه هاى 
تجدیدپذیر احداث شده در استان اصفهان 28/94 مگاوات است که این نیروگاه ها 14/45 
مگاوات نیروگاه خورشــیدى، 2/8 مگاوات نیروگاه برق آبى، 0/66مگاوات نیروگاه بادى 

و 11/03 مگاوات سامانه  هاى خورشــیدى محدود به ظرفیت انشعاب مشترکان را شامل 
مى شود.

 رسول موسى رضایى خاطرنشــان کرد: اکنون تعداد نیروگاه هاى خورشیدى پشت  بامى 
(کوچک مقیاس) نصب شده در استان اصفهان 579 سامانه است و پیش بینى مى شود این 

عدد تا پایان سال به 700 سامانه برسد.
وى اضافه کرد: کاهش آلودگى هوا از اصلى ترین مزایاى استفاده از انرژى هاى تجدید پذیر 

است و این امر باعث کاهش تولید گازهاى گلخانه اى که تاثیرات ملى و جهانى دارد.
مدیرعامل برق منطقه اى اصفهان اظهارداشت: این روزها صرفه جویى در مصرف انرژى 

از مباحث مهم و اساسى محسوب مى شود و از سوى دیگر تامین پایدار انرژى جدى است.
موســى رضایى اضافه کرد: طرح هایى که در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران از 
خصوصیات مورد اشاره برخوردار است و بویژه سعى شده به مناطق روستایى و صنعتى بیشتر 
توجه شود. وى ادامه داد: اجراى دیگر طرح هاى زیربنایى از جمله اولویت هاى این شرکت 

در سال جارى خواهد بود.

28/94 مگاوات تولید برق از نیروگاه  هاى تجدیدپذیر اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى خرید یک مرحله اى
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى خرید قیر 70- 60 و قیر PG به 
شماره 99/2/325 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه خرید تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 16 مورخ 1400/02/06 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت:

از ساعت 16 روز دوشنبه تاریخ 1400/02/06 لغایت ساعت 16 روز شنبه 1400/02/11
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز سه شنبه 1400/02/21

مهلت زمانى ارائه اصل ضمانتنامه: پایان وقت ادارى روز سه شنبه 1400/02/21
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/02/22

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه 
ضمانتنامه:

آدرس: اصفهان، کوى زمانى، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان و تلفن 03136288085

نوبت اول

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى عملیات تکمیل سقف دوم فاز 
A 3 ساختمان حوزه علمیه جامعه المهدى اصفهان به شماره 99/2/330 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه خرید تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 16 

مورخ 1400/02/06 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت:

از ساعت 16 روز دوشنبه تاریخ 1400/02/06 لغایت ساعت 16 روز شنبه 1400/02/11
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز سه شنبه 1400/02/21

مهلت زمانى ارائه اصل ضمانتنامه: پایان وقت ادارى روز سه شنبه 1400/02/21
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/02/22

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه:
آدرس: اصفهان، کوى زمانى، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان و تلفن 03136288085

نوبت اول

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

8



0202جهان نماجهان نما 4022سه شنبه  7  اردیبهشت  ماه   1400 سال هجدهم

رئیس اداره ســرمایه انسانى سرباز ســتادکل نیروهاى 
مسلح توضیحاتى را در مورد مدت دوره آموزش سربازى 

در شرایط کرونایى سال 1400 ارائه کرد.
امیر غالمرضا رحیمى پور درباره طول مدت آموزشى در 
سال 1400 گفت: نمى توان درباره طول مدت آموزشى 
در یکسال پیش رو به طور قطعى، مدتى را اعالم کرد و 
موضوع به وضعیت شیوع کرونا بستگى دارد. اما در حال 
حاضر  و با وضعیت فعلى مدت زمان دوره آموزشــى در 
مراکز  و پادگان هاى آموزشى یک ماه است و این وضعیت 

تا خرداد ماه به همین شکل خواهد بود.
وى افزود: تأکید شده که جز در موارد ضرورى مرخصى 

به سربازان در دوره آموزشى داده نشود.  
رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ســتاد کل نیروهاى 
مسلح درباره تعویق اعزام مشموالن مبتال  به کرونا نیز 
گفت: اگر مشمولى قبل از اعزام به دوره آموزشى به کرونا 
مبتال شــد با ارائه گواهى ابتال به کرونا یا تست مربوط 
به آن به مراکز وظیفه عمومــى مى تواند اعزامش را به 

تأخیر بیاندازد.
رحیمى پور درباره اینکه آیا کاهش طول دوره آموزشى به 
یک ماه به معناى کاهش مدت خدمت سربازى است، گفت: 
اینطور نیست و تنها طول دوره آموزشى به یک ماه کاهش 

یافته و طول مدت سربازى تغییرى نکرده است.

حدود 80 درصد از خانوار هاى ایرانــى در فصل گرما از 
کولر هاى آبى و یا گازى براى خنک کردن دماى محیط 
زندگى خود استفاده مى کنند. توان کولر هاى آبى در حدود 
500 وات و در مورد کولر هاى گازى بالغ بر 2000 وات 
تخمین زده شده و طبق ارزیابى هاى صورت گرفته میزان 
مصرف برق کولر هاى گازى 5 برابر بیشتر از کولر هاى 

آبى است.
در این بین ســئواالت زیادى براى جلوگیرى از مصرف 
برق کولر هاى گازى رایج اســت. رســول متولى زاده 
مدیرعامل توانیر مى گوید: استفاده از کولر هاى گازى به 
جاى کولر هاى آبى، هزینه مصرف برق را تا شش برابر 

افزایش مى دهد. او بیان کرد: در ماه هاى گرم تابستان در 
مناطق عادى (معتدل) مانند تهران، استفاده از کولر هاى 

آبى بسیار مقرون به صرفه تر از کولر هاى گازى است.
وى افزود: به طــور مثال اگر مشــترکى ماهانه به طور 
معمول 200 کیلووات ساعت برق مصرف کند، در صورت 
اســتفاده از یک کولر آبى به طور متوسط 12 ساعت در 
شــبانه روز، مصرف ماهانه به 350 کیلو وات ساعت و 
هزینه برق ماهانه به حدود 20 هزار تومان خواهد رسید. 
اگر همین مشــترك از یک کولر گازى با میزان ساعت 
مشابه استفاده کند، هزینه برق ماهانه به 120 هزار تومان 

افزایش خواهد یافت.

وضعیت طول دوره آموزشى 
سربازى در پیک کرونا

محدودیت استفاده از 
کولرهاى گازى مشخص شد

کروناهاى جدید!
   جــام جــم آنالیــن | محققــان کشــف 
کرده اند دو کروناى جهــش یافته در کالیفرنیاى 
آمریکا ثبت شده که قدرت بسیار زیادى در جاى 
گیرى در بینى دارد و به همین دلیل انتقال و انتشار 
آن بسیار سریع تر اســت. همچنین بنابر گزارش 
خبرگزارى دولتى روســیه یک گونه جهش یافته 
کرونایى در سیبرى که موسوم به گونه شمال غربى 

است در این کشور یافت شده است.

انتشار یک آلبوم تازه از 
فرهاد 

   بهار | بهمن بابازاده، خبرنگار موســیقى در 
توییتى نوشــت: آلبومى جدید از   فرهاد مهراد در 
اسپاتیفاى منتشر شده که نسخه صوتى  کنسرت 
وین در سال 1371 است. آلبومى جذاب و شنیده 
نشده که شنیدنش مى تواند لحظات خوبى براى 

دوستداران این هنرمند باشد.

نیم لیتر روغن؛
 100 هزار تومان!

   روزنامه همشــهرى | مصرف روغن 
زیتون در کشــور ما با وجود فرهنگســازى براى 
مصرف آن هنوز بســیار کمتر از روغن هاى دیگر 
است که بخشى از این مشــکل به قیمت باالى 
این نوع روغن برمى گردد. اما در شش ماه گذشته 
مشکالت بازار روغن و افزایش قیمت انواع روغن 
ذرت و آفتابگــردان که قبًال قیمت هاى بســیار 
پایین ترى داشتند، باعث شد گرانى روغن زیتون 
کمرنگ تر شود. میانگین قیمت یک روغن زیتون 
250 میلى لیترى در ســوپرمارکت ها که تا سال 
گذشــته 40 هزار تومان بود، اکنون به باالى 60 
هزار تومان رسیده و براى حجم 500 میلى لیترى 
هم میانگین 80 هزار تومانى پارسال به 100 هزار 

تومان رسیده است.

بلیت  نجومى پرواز ممنوعه!
   ایسنا | در حالى که پروازهاى هند و پاکستان 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا ممنوع اعالم شده 
است، برخى از سایت هاى فروش اینترنتى همچنان 
بلیت فروشــى خود را متوقف نکرده و قیمت هاى 
نجومى براى آن از هشــت میلیون تومان تا 131 

میلیون تومان گذاشته اند!

نگران سودها نباشید
   فارس | رئیس اتحادیه تعاونى هاى ســهام 
عدالت کشور با بیان اینکه البته سود سهام عدالت 
برخى از سهام داران واریز نشده که سهامداران در 
این زمینه نگران نباشند، افزود: سهامداران تصور 
نکنند این مسئله به دلیل نداشتن سجام است؛ چرا 
که برخى از سهامداران که سجام هم دریافت کردند 
هنوز سود سهام عدالت به حسابشان واریز نشده 
است. عسکر توکلى اضافه کرد: براى سهامدارانى 
که تاکنون سود ســهام عدالت مرحله نخست را 
دریافت نکردند در این ماه ســود سهامشان واریز 
و طى خرداد ماه مرحله تکمیلى ســودهاى سهام 

عدالت انجام خواهد شد.

واکسن ما و ابتال به کرونا
   باشــگاه خبرنگاران جــوان | مدیر تیم 
نظارت بر واکســن کوو ایران برکت درباره ابتالى 
داوطلبان دریافت کننده این واکسن به کرونا گفت: 
موردى در این خصوص نداشتیم، ولى داوطلبى بود 
که پس از تزریق اول عالئم داشــتند و این عالئم 
مورد ارزیابى و ثبت و ضبط قرار گرفت. سید حامد 
حسینى گفت: تمامى واکسن هاى دنیا حتماً در گروه 
واکسینه شده افراد مبتال داشتند و گرنه نمى توانستند 
اثربخشــى آن را ارزیابى کنند. مهم این است که 
میزان ابتال در افراد واکســینه شده به اندازه اى کم 

باشد که اثربخشى از 50 درصد بزرگ تر باشد.

افزایش یارانه نقدى همواره طى ســال هاى اخیر جزو 
خواسته یارانه بگیران بوده و حاال موضوع افزایش یارانه 
نقدى 45 هزار تومانى تا 160 هــزار تومان مورد توجه 

قرار گرفته است، این موضوع صحت دارد؟
اگرچه طى چند ســال اخیــر یارانه بگیــران از دولت 
درخواست افزایش یارانه نقدى را داشته اند اما از ابتداى 
طرح پرداخت یارانه مبلغ آن تغییر نکرده، یعنى همان 

45 هزار و 500 تومان به ازاى هر نفر است.
در چند سال گذشته با افزایش فشارهاى اقتصادى و باال 
رفتن نرخ تورم، بارها زمزمه  افزایش یارانه ها شنیده شده 
اما هیچگاه از سوى مسئول یا سازمانى تأیید نشده است، 
افزایش یارانه تا 160 هزار تومان نیز یکى از احتماالتى 
است که از سوى برخى از رسانه ها و مردم اعالم شده اما 
تاکنون تأیید یا تکذیب نشده است. پیگیرى ها نیز حاکى 
از این است که براى افزایش مبلغ یارانه ها نه جلسه اى 
تشکیل داده شــده و نه تصمیمى گرفته شده است. در 

واقع سازمان هاى مرتبط با افزایش و پرداخت یارانه ها 
این موضوع را تأیید نکرده اند.

در جریان الیحه بودجه نیز کمیسیون تلفیق از افزایش 
دو برابرى یارانه ها خبر داد اما در صحن علنى تصویب 
نشد و دولت موظف شد دو یارانه نقدى 45 هزار تومانى 
و یارانه معیشتى بنزین را در دستور کار واریزى هاى هر 

ماه خود قرار دهد.
اما دو سناریو براى افزایش یارانه ها وجود دارد: اول اینکه 
اگر شــرایط کرونا ادامه داشته باشد و وضعیت معیشت 
مردم سخت تر شود، احتماًال دولت پرداخت یارانه جدید 

مثل یارانه کرونا را در دستور کار قرار مى دهد.
دومین ســناریو نیــز این اســت که از طریــق ایجاد 
منابــع درآمدى جدید بــراى دولت، یارانه ســومى به 
واریزى هاى هر ماه اضافه شــود که احتماًال منابع آن 
از طریق افزایش قیمت در یک بخــش خاص تأمین

 مى شود.

یارانه 160 هزار تومانى صحت دارد؟

با شروع فصل گرما و عطش سدها در پى کاهش بارندگى ها 
در ایران، زمزمه بحران آب و کمبود منابع آبى به گوش مى 
رسد، هرچند که طبق گفته هاى معاون راهبردى و نظارت 
بر بهره بردارى شــرکت مهندســى آب و فاضالب کشور
 برنامه اى براى جیره بندى آب در نظر گرفته نشده اما بیش 

از 260 شهر امسال با تنش آبى مواجه خواهند بود.
حمیدرضا کشفى اظهار کرد: با توجه به کاهش 42 درصدى 
بارش ها  نسبت به سال گذشته ورودى سدها کاهش داشته 
و حجم ذخایر سدها در برخى مکان ها نیز افت پیدا کرده 
است بنابراین حدود 260 شهر با تنش مواجه خواهند بود و 

7000 روستا را با تانکر سیار آبرسانى خواهیم کرد.
وى با بیان اینکه سال بسیار سختى به لحاظ مسائل آبى 
خواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم این مسئله را مدیریت 
کنیم، تأکید کرد: سال گذشته  170 شهر درگیر تنش آبى 
بودند که امســال به دلیل کاهش بارندگــى ها تعداد این 

شهرها افزایش پیدا خواهد کرد.
معاون راهبردى و نظارت بر بهره بردارى شرکت مهندسى 
آب و فاضالب کشــور با اشــاره به وضعیت منابع آبى در 
کالنشهرهاى کشــور نیز گفت: در برخى از کالنشهرها 
با کمبود منابع آبى مواجهیم، به طور مثال در سیســتان و 
بلوچستان امسال تنها شاهد پنج میلیمتر بارندگى هستیم 
و این در حالى است که سال گذشته میزان بارندگى در این 
منطقه 110 میلیمتر بوده اســت. در اصفهان وضعیت سد 
چندان مطلوب نیست، ســامانه دوم آبرسانى را پیگیرى 
مى کنیم که تا اواسط خرداد وارد مدار شود و بتوانیم بخشى 
از کمبود را از آن طریق جبران کنیم. زمانى که وضعیت سد 
زاینده رود خوب نباشد، تعداد زیادى از شهرها همچون یزد 

و شهرهاى مسیر از این مسئله متأثر مى شوند.
وى بــا اشــاره به اهمیــت مدیریــت مصــرف در این 
بخش ها گفت: ما نیز با مدیریت فشار و اقدامات دیگر سعى 
بر مدیریت این مســئله داریم و امیدواریم که با همکارى 
مشترکان با مشکل جدى مواجه نشویم و بتوانیم پیک را 

بدون مشکل پشت سر بگذاریم.
کشفى اظهار کرد: طبق برآوردهاى صورت گرفته در تبریز، 
اصفهان، یزد، آبیک در قزوین، بوشــهر، زهدان و جنوب 
فارس میزان تنش آبى بیشتر خواهد بود و در تالش هستیم 
تا به صورت سر به سر تولید و مصرف را جلو ببریم اما در کل 

15 درصد کاهش تولید خواهیم داشت.
وى با بیان اینکه قاعدتاً در برخى از شهرها براى جلوگیرى 
از جیره بندى با تنظیم و مدیریت فشــار این مسئله را حل 
کنیم، گفت: امسال هیچ برنامه اى براى جیره بندى در نظر 

گرفته نشده است و امیدواریم این اتفاق نیز نیافتد.

تنش آبى در اصفهان بیشتر مى شود
معاون شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور: براى جلوگیرى از جیره بندى با تنظیم فشار آب مسئله را حل کنیم

عضو هیئت علمى دانشــگاه شهید بهشتى گفت: وقتى 
که سرنوشت اعضاى هیئت  علمى دانشگاه، دانشجویان 
دکترا، پژوهانه ها و بودجه هاى اختصاص  یافته به کسانى 
که عالقه مند کار علمى هســتند، به کّمیِت چیزى به 
نام «مقاله» گره مى خورد که معلوم نیســت کارآمدى 
آن چیست و چه اتفاقى با آن مى افتد، طبیعى است که 
زمینه براى «فســاد علمى» فراهم مى شود. فساد تنها 
اختالس هاى چند هزار میلیاردى نیســت. تقلب هاى 
علمى، ریشه  آموزش عالى ایران را مانند موریانه جویده اند 
و هنوز هم متأســفانه به فکر تجدیدنظر در نگاه و طرز 
رفتارمان نسبت به پدیده پژوهش و مقاله و ارتقا و نظایر 

آن نیستیم.
دکتر زهرا گویا با اشاره به گزارش اخیر نیچر درباره تقلب 
ســازمان یافته و تولید مقاالت در کشورهایى همچون 
چین، ایران و روسیه گفت: به نظر من مطرح کردن بحث 
ُمغرضانه بودن گزارش نیچر، به بیراهه رفتن و گول زدن 
خودمان است. مى دانیم تقلب در ایران در سطح وسیعى 
در حال انجام اســت. آیین نامه هاى پیاپى وزارت علوم 

و تشکیل کمیته هاى متعدد از ســوى دانشگاه ها براى 
پیگیرى تقلب ها، نشان از درد بزرگى دارد که اگر نخواهیم 
آن را ببینیم و بگوییم دیگران غرض ورزى مى کنند، بیش 

از همه به خودمان ضربه مى زنیم.
دکتر گویا با طرح این پرســش که دانشــگاه هایى که 
زمانى نوابغ و بزرگان این مملکت را پرورش داده، چه 
بر سرشــان آمده که نیازمند انواع کمیته هاى اخالقى 
براى انجام وظیفه اصلى اســتادانش شده اند؟ افزود: 
چرا در چنین باتالقــى غلطیده ایم؟ و چرا هر چه تعداد 
کمیته هاى نظارتى و منشورهاى اخالقى بیشتر شده، 
میزان تخلفات هم باالتر رفته و تقلب هاى علمى شدت 
گرفته است؟ این پدیده را که دیگر نمى توان به غیر از 
خود نسبت داد؟ این بادى است که نهاد آموزش عالى 
در ایران کاشته و االن دارد طوفان درو مى کند. اصالح 
این امر، با سنگین تر کردن مجازات میسر نیست. این 
موضوع، نیازمند یک کار پژوهشــى اصیل و چندین 
الیه و در چندین سطح اســت تا ریشه هاى آن از ابعاد 

مختلف، شناسایى شود.

تقلب،  ریشه  آموزش عالى را مثل موریانه جویده  است

هلى کوپتر مریخى نبوغ براى سومین بار پرواز کرد. این 
پرواز توسط دوربین کاوشگر استقامت ثبت شده است. 

سرعت نبوغ و مسافتى که طى کرد نسبت به سفرهاى 
قبلى آن بیشتر بود.

طبق اطالعات موجود نبوغ مسافت 50 متر یا به عبارتى 
به اندازه یک زمین فوتبال را در ارتفاع 5 مترى ســطح 
مریخ پرواز کرد. همچنین باالترین سرعت آن به 2 متر 

بر ثانیه رسید.
دیو الورى مجرى پــروژه «هلى کوپتر مریخى نبوغ» 
ناسا در واشنگتن مى گوید: این پرواز طبق برنامه ریزى 
انجام شــد و خارق العاده بود. با انجــام این عملیات 
قابلیت هاى حیاتى را نشان دادیم که امکان بعد هوایى 

به مأموریت هاى آینده مریخ را ممکن مى کند.
محققان تیم پروژه نبوغ سعى دارند با افزودن دستورات 
جدید به هلى کوپتر براى ثبت عکس از سیاره (از جمله 
عکس رنگى که در پرواز دوم ثبت شد) مرز قابلیت هاى 

این ابزار را فراتر ببرند.

سومین پرواز هلى کوپتر 
ناسا روى مریخ

سخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا ضمن اعالم سایت 
رســمى ثبت نام واکسیناســیون کرونا و جزییات فاز دوم 
واکسیناســیون کرونا گفت: فاز اول واکسیناسیون کرونا 
در کشور انجام شــده و از روز سه شــنبه (امروز) فاز دوم 
واکسیناسیون در کشور آغاز و واکسن کرونا به افراد 80 سال 

به باال تزریق مى شود.
علیرضا رئیسى افزود: تأکید مى کنیم که هیچ گونه مراجعه 
حضورى به مراکز بهداشتى و درمانى کشور براى ثبت نام در 

فاز دوم واکسیناسیون کرونا وجود ندارد.
وى ادامه داد: آغاز واکسیناســیون فاز دوم کرونا از روز سه 

شنبه فقط براى افراد 80 ســال به باال خواهد بود. در اکثر 
شهرها و روستاهاى ایران، پرونده الکترونیک این افراد در 
اختیار حوزه بهداشت قرار دارد و بنابراین از طریق تلفن و از 
مرکز بهداشت با آنها تماس گرفته شده و در روز و ساعت 

مشخص براى تزریق واکسن کرونا دعوت مى شوند.
رئیسى اظهار کرد: ممکن اســت برخى افراد داراى پرونده 
الکترونیک ســالمت نباشــند که در این زمینه مقرر شد 
همه رؤساى دانشگاه هاى علوم پزشکى در سراسر کشور، 
شــماره تلفنى را از هفته آینده یعنى 11 اردیبهشت 1400 
اعالم کنند تا افراد 80 سال به باال که با آنها تماس گرفته 
نشده، با آن شماره تلفن تماس گرفته و اطالعات آنها براى 
واکسیناسیون کرونا ثبت شود. سخنگوى ستاد ملى مقابله 
با کرونا گفت: براى سایر گروه هاى سنى نیز از هفته آینده 
سایت Salamat.gov.ir معرفى شــده و افراد به این 

سایت مراجعه کرده و اسم آنها ثبت مى شود.
وى ادامه داد: بر اساس ثبت نام انجام شده، براى افراد پیامک 
ارسال شده و به آنها اطالع داده مى شــود که در کدام فاز 
واکسیناسیون قرار گرفته اند. سپس از طریق پیامک از افراد 

براى واکسیناسیون دعوت مى شود.

تزریق واکسن به 80 ساله ها از امروز

در حالى کــه دو وزارتخانه جهاد کشــاورزى و صمت باید 
با اقدامات مؤثر خود در تنظیم بازار، دســت واسطه ها را از 
زنجیره تولید و عرصه میوه قطع کنند، وجود دالالن در بازار 
محصوالت کشاورزى به بهانه خوبى براى رفع تکلیف این 

دو وزارتخانه در فاسد شدن 100 هزار تن میوه شده است.
از بین رفتن بخشــى از محصوالت کشاورزى ذخیره شده 
هر سال مســئله اى تکرارى شده اســت که هیچگاه دو  
وزارتخانه جهاد کشــاورزى و صنعت، معدن و تجارت به 
عنوان دو وزارتخانه مسئول تولید و تنظیم بازار در صورت 
وقوع آن مســئولیتى بر عهده نگرفته اند و هر ساله بخشى 
از  محصوالت مختلف کشــاورزى از قبیل سیب درختى، 
پرتقال، سیب زمینى، پیاز، گوجه فرنگى و...  به علت آنچه 
از سوى کشاورزان عدم حمایت از تولید عنوان مى شود، از 
بین مى رود و به این ترتیب زحمات و ســرمایه کشاورزان 
نقش بر آب مى شــود. هر زمان نیز که داستان مکرر از بین 

رفتن محصوالت کشاورزى و یا اختالل در تنظیم بازار یک 
محصول کشاورزى مطرح مى شود، هر دو وزارتخانه با استناد 
به بخش هایى از قانون انتزاع خود را فاقد هر گونه مسئولیتى 
در رابطه با مشکل پیش آمده مى دانند  و مسئولیت را بر عهده 
وزارتخانه دیگر مى اندازند. در مجموع  قانون انتزاع با جابه 
جایى مسئولیت ها هر چند سال یکبار بین دو وزارتخانه جهاد 
کشــاورزى و صمت به بهانه خوبى براى مسئوالن این دو 
وزارتخانه براى شــانه خالى کردن از وظایف تبدیل شده 
است و مشخص هم نیست که  قانونگذار باالخره چه زمانى 
وظایف را به طور کامل در یــک وزارتخانه کامًال مرتبط، 
متمرکز مى کند.  وزارت جهاد کشــاورزى مقصر را وزارت 
صمت و وزارت صمت نیز مقصر را وزارت جهاد کشاورزى 
معرفى کرده است و در این بین تولید کننده و مصرف کننده 
سردرگم در کالف پیچ در پیچ وظایف دو وزارتخانه ، باید از 

حقوق و مطالبات خود چشم پوشى کنند. 

مقصر از بین رفتن محصوالت کشاورزى چه کسى است؟

46 میلیون بى پناه
   ایسنا | انجمن توسعه سرمایه گذارى حرفه اى 
با انتشار یک نامه سرگشاده پیش از برگزارى جلسه 
ســران قوا در هفته جارى اعالم کرد: تقریبًا نیمى از 
ایرانیان 40درصد دارایى خود را در بورس از دست دادند 
و اینک بى پناه و درمانده در بحران کرونا یا به صورتى 
کامًال کورکورانــه راهى بازارهایى نظیــر رمز ارزها 
شده اند...یا در بازار ارز و سکه به انتظار سقوط اقتصاد 
کشــور یا در بازار امالك به دنبال گرانى و تورم آینده 
هستند. به راستى آیا هیچ کشورى در جهان مى تواند 
خود را در برابر از دســت رفتن دارایى و ثروت نیمى از 

مردم خود بى تفاوت بداند؟

چرا آمریکا حمله نکرد؟
   انتخاب | سردار سرتیپ محمدرضا نقدى، معاون 
هماهنگ کننده سپاه پاسداران در یک گفتگوى ویدیویى 
به نقش و فعالیت هاى شهید سردار سرتیپ حجازى در 
سال هاى انقالب اسالمى اشاره کرد و گفت: آمریکا پس 
از حمله به افغانستان و عراق به دنبال حمله به ایران بود، 
اما باید پرسید چرا این کار را نکرد؟ یکى از دالیل آن، این 
بود که سردار حجازى بیش از 1500 گردان رزمى بسیج 
را در سراسر کشور آموزش داد و تجهیز کرد و همه آنها 

آمادگى کامل در برابر هر نوع حمله اى داشتند.

بماند براى دولت بعد!
   روزنامه آفتاب یزد | عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام  مى گوید:  برخى از اعضاى مجمع ممکن 
است چنین عقیده و نظرى داشته باشند که تصویب لوایح 
FATF با توجه به فرارسیدن پایان مدت مأموریت دولت 
دوازدهم، موکول به دولت بعدى شود زیرا در هر صورت 
این لوایح براى اجرایى شدن در حوزه  زمانى دولت بعدى 
قرار مى گیرد. حسین مظفر با اشــاره این موضوع که: 
اگرچه فضا تلطیف شده اما خاطر نشان مى کند با همه  
 FATF این اوصاف بازهم بعید مى دانم لوایح مرتبط با

در مجمع تصویب شود. 

بیانات احساسى است
   رکنا | غالمحســین کرباســچى، دبیرکل حزب 
کارگزاران سازندگى در رابطه با موضع گیرى هاى فائزه 
هاشــمى، عضو این حزب گفــت: همانگونه که خانم 
هاشمى و ما به بسیارى نقد داریم، مقابل ما نیز به بسیارى 
از رفتار هاى ما نقد دارند که قابل پذیرش و عدم پذیرش 
است. خانم هاشمى یکســرى بیانات احساسى دارد که 
از 20 ســال پیش اینگونه بوده است. ما اگر مى خواهیم 
نماینده مردم باشــیم، باید آنها را هم در نظر بگیریم و 

نماینده آنها هم باشیم.
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اتمام واکسیناسیون 
آتش نشانان 

سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: تمام نیروهاى آتش نشانى 
اصفهان کـه حدود 700 نفر هسـتند واکسیناسـیون 
کرونا را انجـام دادنـد. فرهـاد کاوه آهنگـران اظهار 
کـرد: کل آتش نشـانان در روزهاى پنجشـنبه هفته 
گذشته و شـنبه این هفته واکسینه شـدند. وى ادامه 
داد: 500 نفـر از آتش نشـانان در نوبـت اول و حـدود 
200 نفر هم در نوبت دوم واکسینه شدند. وى تصریح 
کرد: تمام نیروهاى آتش نشـانى واکسـن آسترازنکا 

دریافت کردند.

واگذارى4400 انشعاب
در سـال گذشـته 4400 انشـعابات آب وفاضالب به 
مشـترکان آبفا منطقه لنجان واگذار شـده اسـت. به 
گزارش روابط عمومى آبفا لنجان، درسال 99 نزدیک 
بـه 1415 فقـره انشـعاب آب و 1705 فقره انشـعاب 
فاضالب در 7 شهر و 47 روسـتاى شهرستان لنجان 
واگذارشـده اسـت. بدین ترتیـب تعداد کل انشـعاب 
واگذار شـده درمنطقه لنجـان تا پایان سـال 99 بالغ 
بر 66هزار فقره انشـعاب آب و 33 هزار فقره انشعاب 

فاضالب است.

الیروبى شبکه فاضالب 
مدیـر امور آبفـا منطقه 6 اظهار کرد: شسـت و شـو و 
الیروبى بیش از 130 کیلومتر از شبکه هاى فاضالب 
جهت حفظ بهداشت شهرى، جلوگیرى از پس زدگى 
و در راستاى بهبود عملکرد با دستگاه واترجت توسط 
عوامل پیمانکار بهره بردار در سال 99 به انجام رسیده 
اسـت. خلیلى افزود: در همین مدت به منظور مبارزه 
با حشـرات موذى بیـش از 8 هـزار منهول از شـبکه 
فاضالب سم پاشى شد. وى گفت : همچنین در سال 
گذشـته بیش از 8 کیلومتر عملیات آسـفالت و ترمیم 
ترانشه انجام گرفته است و در همین مدت 225 مورد 
دریچه فاضالب در معابر هم سطح سازى شده است.

89 هزار خودرو جریمه شدند
رئیس پلیس راهور استان اصفهان از اعمال قانون بیش 
از 89 هـزار خودرو در طـرح ممنوعیت تردد شـبانه در 
استان اصفهان خبر داد. سرهنگ محمدرضا محمدى 
با بیـان اینکه بـا ورود مـوج چهـارم کرونا در اسـتان 
اصفهـان از 18 فروردیـن تاکنون در اسـتان اصفهان 
ممنوعیت تردد شبانه تشدید شده است، اظهار داشت: 

این طرح از ساعت 22 تا سه بامداد اجرایى مى شود.

پیش بینى برداشت
 130 هزار ُتن گندم 

معاون سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
امسـال در پـى کاهـش بارندگى هـا و جـارى نبودن 
زاینده رود در ایام مختلف سال برآورد مى شود حدود 
130 هزار تن محصول گنـدم از مزارع دیم و آبى این 
استان برداشت شود. رسـتمى افزود: با افزایش دماى 
هوا، کاهش میـزان محصول در هر هکتـار از اراضى 
کشاورزى را در پى دارد و در بخش کشت آبى کاهش 

سطح زیر کشت گندم را امسال شاهد هستیم. 

علت حمله ملخ ها 
به مزارع اصفهان

معاون مدیریت حفظ نباتات اداره کل جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: کنترل زود هنگام و به موقع ملخ ها 
در مراتع مى توانـد از حمله به زمین هاى کشـاورزى و 
خسـارات ناشـى از آن جلوگیرى کند. تقى شـیخ على 
بیان کرد: سه شهرستان تیران و کرون، لنجان و مبارکه 
کانون تولید ملخ بومى هسـتند که به دلیل بارش هاى 
کم امسال تاکنون این ملخ ها عامل طغیانى پیدا نکردند. 
وى با گله از نهادهاى محیط زیستى در کوتاهى کردن 
کنترل ملخ ها در مراتع تصریح کرد: متاسفانه این نهاد 
اجازه  مبـارزه  جهاد کشـاورزى را نیز به بهانـه  آلودگى 

محیط زیست نمى دهد.

خبر

استاندار اصفهان گفت: برخى مصوبات ستاد استانى کرونا 
در اصفهان در تهران مورد توجه قرار نمى گیرد.

عباس رضایى صبح دوشــنبه در بیســت و سومین آئین 
پویش ره سالمت و مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایى بالینى 
واکسن کروناى انستیتوپاستور ایران و انستیتو فینالى کوبا 
اظهار داشــت: یکى از خالقیت هاى علمى کشور در حال 
رقم خوردن اســت و امیدواریم این واکسن هر چه زودتر 

به تولید انبوه برسد.
رضایى با بیان اینکه تعداد مرگ و میر در استان اصفهان 
نسبت به دیگر استان هاى کشور کمتر است، ابراز داشت: 
این در حالى اســت که در استان اصفهان جمعیت سالمند 

زیادى وجود دارد و حتى ســالمندان دیگر اســتان ها در 
اصفهان زندگى مى کنند.

اســتاندار اصفهان با انتقاد نسبت به بى توجهى ستاد ملى 
کرونا نسبت به برخى از مصوبات ستاد استانى مقابله با کرونا 
ابراز داشت: ضرورى است که در برخى از زمینه ها با توجه به 
توانایى استان ها برخى اختیارات را به استان ها واگذار کنند 
تا بتوان مدیریت بهترى را براى بیمارى کرونا اعمال کرد.

وى گفت: در پیک چهارم کرونا در خوزستان استان اصفهان 
معین بود و همواره این اســتان پذیراى بیمــاران دیگر 
استان ها بوده است و امیدواریم به این استان نگاه ویژه اى 

در زمینه تخصیص واکسن صورت گیرد.

کارآزمایى بالینى فاز سوم واکسن کرونا با همکارى انستیتو 
پاستور ایران و کوبا  دیروز (دوشنبه_6 اردیبهشت) با حضور 
وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان آغاز شد. 
این واکسن که از مراحل قبلى با موفقیت بیرون آمده، در 

حال تکمیل مراحل کارآزمایى بالینى است.
کارآزمایى بالینى فاز سوم واکسن مشترك کوبا و ایران بر 
روى 20 هزار داوطلب در هشت استان انجام مى شود، که 

سهم شهر اصفهان، سه هزار داوطلب است.
ثبت نام براى احراز داوطلبى تزریق این واکســن از روز 
پنج شنبه گذشته شــروع شد و بر اســاس اعالم معاون 
بهداشتى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان تا روز شنبه 

چهارم اردیبهشت، 850 داوطلب اصفهانى براى شرکت 
در کارآزمایى بالینى فاز سوم واکســن کونژوگه ثبت نام 

کرده اند. البته ثبت نام داوطلبان همچنان ادامه دارد.
اولین تزریق بــه دکتر محمدمهدى گویــا رئیس مرکز 
مدیریت بیمارى هــاى واگیر وزارت بهداشــت و دکتر 
علیرضا بیگلرى رئیس انستیتو پاســتور ایران به صورت 
نمادین انجام شد. دکتر کمال حیدرى معاون علوم پزشکى 
اصفهان سومین داوطلب تزریق، دکتر آرش نجیمى مدیر 
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان چهارمین 
داوطلب، دکتر فارســى مدیر اجرایى کارآزمایى واکسن 

پنجمین داوطلب تزریق واکسن شدند.

آغاز فاز سوم کارآزمایى 
واکسن کونژوگه در اصفهان

بى توجهى تهران به برخى 
مصوبات ستاد کروناى اصفهان

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه به دلیل اســتفاده از سیستم هاى 
سرمایشى در ایام پیک تابســتان حدود 40 تا 50 درصد 
مصرف برق افزایش مى یابد، گفــت: اگر اصفهانى ها 
در مصرف برق صرفه جویى نکنند، تابســتان امسال، 

خاموشى برق صد درصد خواهد بود.
مرسل صالحى در گفت  وگو با «ایسنا» با اشاره به افزایش 
دماى هوا اظهار کرد: به ازاى هر یک درجه افزایش دما، 
به طور متوسط 5 درصد مصرف برق به دلیل استفاده از 

سیستم هاى سرمایشى افزایش مى یابد.
وى با بیان اینکه در حال حاضر شاهد افزایش 17 درصدى 
مصرف برق نسبت به سال گذشــته هستیم گفت: این 
اتفاق دالیل متعددى دارد که یکى از آنها مربوط به تداوم 
شیوع ویروس کرونا و سیستم آموزش مجازى در منازل 
است، همچنین با توجه به کاهش بارش ها، به دلیل کم 
آبى چاه هاى کشاورزى زودتر وارد مدار شده اند که این 

موجب چالش تامین برق در ایام پیک خواهد شد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه پیک مصــرف از 15 خرداد تا 15 
شهریور است، گفت: در این بازه زمانى به دلیل استفاده از 
سیستم هاى سرمایشــى حدود 40 تا 50 درصد مصرف 

برق افزایش مى یابد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان با اشــاره به ضرورت صرفه جویى مصرف برق 
در بخش خانگى، اظهار کرد: 35 درصد مشترکین برق 
اصفهان در بخش خانگى قرار دارند و اگر این بخش در 
مدیریت مصرف همکارى نداشــته باشند، قطعى برق 

خواهیم داشت.
وى تاکید کرد: خانواده ها باید مدیریت مصرف برق داشته 
باشــند و در ساعات پیک از اســتفاده وسایل پرمصرف 
جلوگیرى کنند و کولرها را بر دور کم و دماى کولرهاى 

گازى را بر روى 24 تا 26 درجه قرار دهند.
صالحى با بیان اینکه سال گذشته پیک مصرف برق در 
اســتان 1233 مگاوات بود، گفت: ظرفیت شبکه تولید 
برق مشخص است و پیش از این اجازه مصرف نداریم و 
به طور قطع اگر مردم مدیریت مصرف نداشــته باشند و 
بیش از عدد تعیین شده مصرف کنند، شبکه دیگر ظرفیت 

پاسخگویى نخواهد داشت و قطعى برق خواهیم داشت.

وى با اشــاره به اینکه قطعى برق از سوى دیسپاچینگ 
مرکزى اتفاق مى افتد تا قطعى سراســرى برق نداشته 
باشیم، توضیح داد: هر سال ســهمیه هاى برق مناطق 

مختلف کشور در ایام پیک تعریف مى شود و اگر شهرها 
از این ســهمیه تجاوز کنند در اولویت قطعى برق قرار 

مى گیرند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان گفت: اگر در ایام پیک 200 مگاوات از مصرف 
برق اصفهان کم نشــود این شهرســتان نیز در اولویت 
قطعى برق قرار مى گیرد و پیش بینى مى کنیم اگر مردم 
در مصرف برق صرفه جویى نکنند تابســتان امســال، 
خاموشــى برق صد درصد خواهد بــود، چراکه به دلیل 
وضعیت بارش ها و کم آبى، شرایط امسال سخت تر از 

سال گذشته است.
وى در ادامه با بیان اینکه حدود 38 درصد مشترکین برق 
اصفهان پرمصرف هستند، گفت: این مشترکین باید هر 
ماه زیر 300 کیلووات ساعت مصرف داشته باشند و باالى 
این عدد در ردیف مشترکین پرمصرف قرار مى گیرند، اما 
اگر مشترکین زیر 100 کیلووات ساعت مصرف داشته 
باشند در ماه هاى گرم مشــمول تخفیف 100 درصدى 

مصرف مى شوند.
به گفته صالحى، در حال حاضر 12 درصد مشترکین برق 
اصفهان جزو مشــترکین کم مصرف هستند و برق آنها 

100 درصد رایگان است.

خط قرمز 200 مگاواتى
اگر اصفهانى ها در مصرف برق صرفه جویى نکنند، تابستان امسال 

خاموشى برق صد درصد خواهد بود

معاون اســتاندار اصفهان گفت: شــرایط برگزارى مراسم 
شب هاى قدر مشــخص و به متولیان اعالم شده است و با 
محدودیت نفــرات در فضاى باز و حداکثر دو ســاعت این 

مراسم برگزار خواهد شد.
حجت ا... غالمى بعد از ظهر دوشــنبه در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه وضعیت استان اصفهان در زمینه شیوع کرونا 
همچنان صعودى اســت و در وضعیت قرمز کرونا به ســر 
مى بریم، اظهار داشــت: در زمینه تعداد بیمــاران مبتال و 
فوتى ها نسبت به اوایل فروردین بین پنج تا هفت برابر داریم.

وى با بیان اینکه تردد در ورودى هاى استان به شدت در حال 
کنترل است، ابراز داشت: خودروهاى غیربومى در ورود به 

استان متوقف و برگردانده مى شوند.
سخنگوى ستاد مقابله با کروناى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه براى اینکه بار حمل و نقل عمومى کم شــود طرح 

زوج و فرد را به طور کامل لغو کردیم تا ایمنى را باال ببریم، 
تصریح کرد: در این زمینه ســاعت فعالیت مترو نیز کاهش 
یافت و چنانچه نیاز باشــد مترو را به طــور کامل تعطیل 

خواهیم کرد.
وى با بیان اینکه پیشنهاد لغو همه سفرها به خراسان شمالى، 
خراسان رضوى، خراسان جنوبى و سیستان و بلوچستان به 
استان اصفهان و برعکس را به ستاد استانى مقابله با کرونا 
اعالم کرده ایم، اضافه کرد: درخواست توقف کامل پروازها 
را نیز داده ایم و پیشنهاد مى کنیم استان هاى یزد و کرمان نیز 
چنین محدودیت هایى را اعمال کنند. غالمى اضافه کرد: 
چنانچه این دو استان این ممنوعیت را اعمال نکنند سفرها از 

اصفهان به کرمان و یزد نیز محدود خواهد شد.
وى گفت: چنانچه این اتفاق محقق شــود نسبت به بخش 
قابل توجهى از ورود ویروس کروناى جهش یافته هندى به 

استان اصفهان جلوگیرى کرده ایم.
وى ادامه داد: برخى از مراســم ها در استان اصفهان برگزار 
مى شود که عامل شــیوع کرونا اســت. غالمى در پاسخ 
به ســوالى مبنى بر اینکه اصناف اعــالم کرده اند با ادامه 
ممنوعیت فعالیت همکارى نمى کنند و ستاد استانى مقابله با 
کرونا در این زمینه چه نظرى دارد، اضافه کرد: در این زمینه 
باید توجه داشت کسى که باید در این زمینه اعالم پایان تاب 
آورى داشته باشد، کادر درمان است و همه باید تابع مصوبات 

ستاد کرونا باشند.
وى در خصوص برگزارى مراســم شب هاى قدر در استان 
اصفهان تصریح کرد: در این زمینه تصمیم گرفته شــد که 
مراســم به صورت محدود از نظر تعداد، فضاى باز و زمان 
حداکثرى دو ساعت برگزار شود و محدودیت تردد شبانه در 

این سه شب لغو شده است.

پیشنهاد لغو سفر از اصفهان به شرق کشور و برعکس

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان گفت: 
کادر درمان در مدیریت بحران کرونا جانفشانى کرده و بار 
دیگر از آن ها و به ویژه وزیر بهداشت قدردانى مى کنم و 

امیدوارم همواره سالم باشند.

آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد با اشــاره به تالش 
بى وقفه کادر درمان، اظهار کرد: از کادر درمان در مدیریت 
بحران کرونا قدردانى مى کنم. تولید واکسن کرونا نیز مایه 
خرسندى است چرا که در این کار علمى و مهم که رقابتى 

بزرگ است، قطعاً بر کفار پیروز خواهیم شد.
وى افزود: ایران همگام با کشورهایى که ادعاى پیشرفت 
در تولید واکســن دارند حرکت کرده و این موضوع جاى 
افتخار دارد. اگر مــا خودمان را باور کنیــم، قطعًا موفق 

خواهیم شــد. کادر درمــان در مدیریت بحــران کرونا 
جانفشانى کرده و بار دیگر از آن ها و به ویژه وزیر بهداشت 

قدردانى مى کنم و امیدوارم همواره سالم باشند.
نماینده ولى فقیــه در اســتان و امام جمعــه اصفهان 
خاطرنشــان کرد: در رقابت با کفار هستیم و باید تالش 
کنیــم از آن ها جا نمانیم چــرا که خداوند نیــز در قرآن 
مى فرمایــد، کفار گمــان نکنند که از مؤمنان ســبقت 

مى گیرند.

تقدیر امام جمعه اصفهان 
از کادر درمان

بسترى شدن رئیس حوزه علمیه اصفهان 

کاهش 30 درصدى تولید پولکى در اصفهان

پاداش هاى نجومى در دانشگاه صنعتى اصفهان؟!

متخلفان تخلیه لجن شناسایى نشده اند

آیت ا... مظاهرى از مراجع تقلید و رییس حوزه علمیه 
اصفهان با بسترى در یکى از بیمارستان هاى این شهر 

تحت درمان است.
دفتر آیت ا... مظاهرى در اطالعیه اى با اعالم کسالت 
وى و بسترى در یکى از بیمارستان هاى اصفهان از 
عموم مردم درخواست کرد براى شفاى همۀ بیماران 
دعا کنند. براساس اعالم یکى از اعضاى دفتر حضرت 

آیت ا... مظاهــرى، حال عمومى ایــن مرجع تقلید 
مساعد است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى هم از رییس 
حوزه علمیه اصفهان عیادت کرد. سعید نمکى عصر روز 
یکشنبه در سفر به اصفهان از آیت ا... حسین مظاهرى 
که در یکى از بیمارســتان هاى کالنشــهر اصفهان 

بسترى است، عیادت و روند درمان او را پیگیرى کرد.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشــندگان قند، 
پولکى و نبات اصفهان با بیان این که شــیوع کرونا 
منجر به کاهش 30 درصــدى ظرفیت تولید قند و 
پولک در کارگاه هاى اصفهان شــده است، گفت: 
پس از ماه مبارك رمضان قیمت ها مجدداً افزایش 

خواهد یافت.
علیرضا شیروانى اظهار کرد: با توجه به کاهش 30 
درصدى تقاضا، ظرفیت تولید نیز کاهش یافت اما 

تعدیل نیرو نداشته ایم.
وى افزود: از طرفى مواد اولیه تولید پولک و نبات در 
سال جدید چندین برابر افزایش قیمت داشته است 
به عنوان نمونه قیمت هر کیلو جعبه در اســفند ماه 
گذشــته 8500 تومان بوده و اکنون به هر کیلو 18 
هزار تومان یا 23 هزار تومان رسیده است و نمى توان 

اعتراضى نیز به این افزایش قیمت ها داشت.
شــیروانى تصریح کرد: فعاالن این صنف از نحوه 
توزیع شــکر ناراضى اند زیرا سه نرخى بودن قیمت 
شکر موجب شــده مردم فکر کنند تولید کنندگان 
گرانفروشى مى کنند. دولت شکر را براى خانوار به 
نرخ 6 هزار و 300 تومان، و 8 هزار و 700 تومان شکر 
عرضه مى کند و به صنف و صنعت نیز 11 هزار و 500 
تومان ارائه مى کند که تا به مغازه ها و کارگاه ها برسد 

به هر کیلو 12 هزار تومان مى رسد.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشــندگان قند، 
پولک و نبات اصفهان تاکید کــرد: مصرف کننده 
که شــکر را هر کیلو 8700 تومان دریافت کرده، از 
تولید کننده پولک و نبات قیمــت 12 هزار تومانى 

آن را نمى پذیرد.

معــاون ادارى مالى دانشــگاه صنعتــى اصفهان 
گفت:دانشگاه بر اساس قانون به مدیران و کارکنان 
مى تواند پاداش پرداخت کند و هیچ گونه رقم نجومى 
و خارج از قانون در این مجموعه پرداخت نشده است.
سعید سلطانى درباره حواشى پرداخت پاداش هاى 
نجومى به برخــى از مدیران دانشــگاه صنعتى و 
اعتراض گروه هــاى مختلف دانشــگاهى به این 
موضوع اظهار داشــت: خبرى که درباره پرداخت 
پاداش هاى نجومى در دانشــگاه صنعتى اصفهان 
منتشرشده صحت ندارد و پاداش هاى پرداختى بر 
اساس قانون بود و مانند گذشــته در مواردى مانند 

پایان سال و یا براى افرادى که مسؤولیت بیشترى 
دارند پرداخت شده است و به گروه خاصى اختصاص 

نداشته است.
وى ادامه داد: انتشار این خبر باعث دلسردى مدیران 
دانشگاه شده در حالى که پرداخت پاداش 30 میلیون 
تومانى صحت نداشته اســت و بر اساس مصوبات 
دولت و قانون حداکثر معادل دو ماه حقوق، یک مدیر 
باالدست براى افراد مجموعه خود مى تواند پاداش 
پیشنهاد کند و باالترین پاداش پرداختى دانشگاه هم 
در حدود 10 میلیون تومان بوده و اغلب پاداش هاى 

پرداختى کمتر از این رقم است.

معاون فنى اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان گفت: متولى و متخلف تخلیه پسماندهاى 
صنعتى در شــرق اصفهان هنوز شناسایى نشده و 
پاکسازى منطقه نیازمند تخصیص اعتبار از سوى 

استاندارى است.
یک شــهروند اصفهانى روز جمعه سوم اردیبهشت  
با انتشار ویدئویى از تخلیه پسماندهاى صنعتى در 
10 کیلومترى زفره- ورتون در منطقه سجزى شرق 
اصفهان خواستار پیگیرى مسئوالن محیط زیست 
شده است. او در این ویدئو مى گوید: نزدیک به 10 
هزار لیتر لجن اسیدى در مسیرى به طول 2 کیلومتر 
رها شده و احتمال دارد به سفره هاى آب زیرزمینى 
نفوذ کند. به گفته این شــهروند، او پیش از این نیز 
شاهد موارد مشابه تخلیه پســماندهاى صنعتى در 

بیابان هاى اطراف شهرستان اصفهان بوده است.

در همین پیوند حمیرا صفى قلى معاون فنى اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: 
متخلف و متولى تخلیه پسماندهاى صنعتى در این 

منطقه هنوز شناسایى نشده است.
وى افزود: بررسى اولیه کارشناسان محیط زیست 
نشــان مى دهد مواد تخلیه شــده، لجن اســیدى 
واحدهاى تصفیه روغن اســت اما با توجه به تنوع 
لجن هاى صنعتى نمى توان بــه طور دقیق ردیابى 
کرد که تخلف متوجه کدام واحد صنعتى بوده است 
زیرا تعداد واحدها در منطقه زیاد است و از سوى دیگر 

حتى ممکن است از خارج از استان وارد شود.
صفى قلى خاطرنشــان کرد: لجن هاى تخلیه شده 
بیشتر الیه هاى سطحى و در درجه اول خاك را آلوده 
مى کند اما تأثیر آن بر منابع آب زیرزمینى در درجه 
دوم است زیرا به عمق نفوذ مواد آالینده بستگى دارد.
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این شب ها مخاطبان سریال هاى تلویزیونى شاهد فصل 
چهار سریال «بچه مهندس» به کارگردانى احمد کاورى 
و سعید سعدى هستند. قصه هاى ُپر پیچ و خم جواد جوادى 
که از زندگى شخصى اش آغاز شد و در فصل سه به ازدواج و 
زندگى مشترك و ماجراهاى دانشگاه و شکار پهپاد آمریکایى 
کشیده شد. محمدرضا رهبرى بازیگر نقش جواد جوادى در 

فصل 4، درباره حضور خود در این نقش سخن گفت.
یکى از سریال هاى شاخصى که شما 
درآن حضور داشتید «میوه ممنوعه» 
ساخته حسن فتحى است که اتفاقا 

در ماه رمضان نیز پخش شد.
بله، اما بدشانســى که حین بازى در این سریال آوردم از 
دست دادن پدرم بود. پدر من در سن 50 سالگى و بدون 
اینکه بیمارى قبلى داشته باشند فوت کردند. اگر یادتان 
باشد نیمه ســریال من به یکباره تغییر وزن ناگهانى پیدا 
مى کنم و 10 کیلو وزن کم کردم. از آنجایى که در قصه 
داشتیم سینا با دوستانى ناباب معاشرت مى کند، مخاطبان 
فکر کرده بودند سینا معتاد شده که تا این اندازه الغر شده 
است. از سویى از نظر ذهنى شرایط خوبى نداشتم اما سعى 
مى کردم خود دار باشم و خدا را شکر نتیجه هم خوب شد 

و من براى آن نقش کم نگذاشتم.
برســیم به «بچه مهندس 4». شما 
وارد پروژه اى شــدید که سه بازیگر 
قبل از شما نقش جواد جوادى را بازى 
کرده بودند. یونا تدین، مانى رحمانى 
و روزبه حصارى. وقتى پیشنهاد ایفاى 
این نقش به شما شد، با توجه به اینکه 
بازیگر دیگرى در همین مقطع زمانى 
نقش جواد را بازى کرده بود و منهاى 
حواشــى پیش آمده،  از ایفاى چنین 

نقشى نگران نبودید؟
اتفاقا وقتى این نقش به من پیشنهاد شد احساس کردم 
این شخصیت وجه هاى مشترکى با شخصیت من دارد و از 
خودم خیلى دور نیست. از لحاظ درونى و اخالقى مى گویم 
و حتى فیزیکى. چون فصل یک تا سه این سریال پخش 
شــده بود و ذهنیتى به مخاطب داده بود حس مى کردم 

خیلى با این نقش هماهنگ هستم.
خودتان فصل هاى قبلى ســریال را 

دنبال مى کردید؟
به صورت متمرکز نه اما مى دانستم ماجرا از چه قرار است. 
خیلى ها به من مى گویند تو بــه بچگى هاى جواد خیلى 
نزدیک تر هستى و از نظر ظاهرى هم شباهت زیادى با 

کودکى جواد دارى. وقتى هــم فیلمنامه را خواندم حس 
کردم شخصیتش از من دور نیست به خاطر همین شاید 

جواد جوادى به زندگیم نزدیک تر شده است.
و اینکه یک بازیگر دیگرى این نقش 
را بازى کرده بود برایتان مهم نبود که 

شاید دارید ریسک مى کنید؟
ببینید من در فیلم سینمایى «ایکس الرج» نقش منفى بازى 
کردم یا در سینمایى «بهت» مردى را بازى مى کردم که در 
پیک موتورى کار مى کند و از قشر ضعیف جامعه است. آن 
نقش از من خیلى دور بود اما ســعى کردم باورپذیر ایفایش 
کنم. قبل از اینکه «بچه مهندس 4» پخش شود بازخوردهاى 
خوبى نداشتم و همه ناراحت بودند چون که جواد جوادى را 

با بازیگر دیگرى دیده بودند و انتظار داشتند آن بازیگر بیاید.
به شما پیام مى دادند؟

بله در اینســتاگرام دایرکت و کامنــت مى دادند و بعضا 
حرف هاى زشــت مى زدند و خیلى اذیت شدم و توهین 

شنیدم. این مدت خیلى ســخت گذشت و استرس هاى 
زیادى به من وارد شــد. چون در فصل هاى اول و دوم و 
سوم فاصله زمانى زیادى بوده اما خب فصل 4 ادامه فصل 

3 در همان زمان بود.
از این موارد تا به حال داشــتیم مثل 
خانم ستاره اســکندرى که به جاى 
مرحوم گلدره در سریال «نرگس» آمد 
و در خاطرات خانم اسکندرى خواندم 
که چقدر اذیت شده است اما بعد از 
اینکه چند قسمت پخش شد مردم با 

او ارتباط برقرار کردند.
براى جواد تصورمان این بود که خیلى طول مى کشــد تا 
این ارتباط برقرار شود اما خودم شاهد بودم که از قسمت 
ســه به بعد بازخوردهاى خیلى خوبــى گرفتم. حتى در 
صفحه شخصى ام دیدم  بازیگر قبلى نقش جواد با توجه 
به حاشیه هاى ایجاد شده و نپذیرفتن نقش جواد در ادامه 

فصل جدید از طرف همان طرفداران نقد شــده که بعضا 
پیام هایشان را در کامنت ها و دایرکتم مى بینم.

این پیام هاى منفى شــما را از ادامه 
بازى در این سریال دلسرد نمى کرد؟
نه. اخالقم طورى است که با شرایط موجود خیلى راحت 
کنار مى آیم حتى در بدترین شرایط. این کامنت ها بیشتر 
باعث مى شد مصمم تر شوم براى کارى که دارم انجام 

مى دهم و تالشم را بیشتر مى کنم.
فکر مى کردید یک روزى نقش جواد 

را بازى کنید؟
نه هیچوقت فکر نمى کردم. درگیر کارهاى دیگرم بودم و 
فکر نمى کردم یک روزى این نقش به من پیشنهاد شود. 
یادم است همه بازیگرها انتخاب شده بودند و قرار هم بود 
بازیگر قبلى نقش جواد را بازى کند و دقیقه نود و دو روز 
مانده بود به فیلمبردارى من تست گریم شدم. شاید حتى 

فرصت نداشتم که به طور کامل فیلم نامه را بخوانم. 

بازیگر «بچه مهندس»: 

خیلى توهین و حرف زشت شنیدم

همزمان با پایان فیلمبردارى «برف آخر»، عکســى از چهره مجید صالحى در این 
فیلم منتشر شد. این اثر سینمایى در مناطق ســرد و کوهستانى شمال کشور ساخته 

شده است.
فیلمبــردارى «برف آخر» به نویســندگى و کارگردانى امیرحســین عســگرى و 
تهیه کنندگى حسن مصطفوى که چندى پیش در شمال کشور به پایان رسید، وارد 
مراحل پس از تولید شد.«برف آخر» در شرایط ســخت و سرد شمال کشور ساخته 
شده است و نگاهى متفاوت به روزمرگى هاى یک دامپزشک دارد.امین حیایى، الدن 
مستوفى و مجید صالحى، نقش هاى اصلى «برف آخر» را بر عهده دارند و تدوین آن 

توسط اسماعیل علیزاده در حال انجام است.

مجید صالحى یخ زد!
ى در این 
ر ساخته 

ـگرى و 
سید، وارد

ر ساخته 
الدن ى،

دوین آن 

محمود بصیرى پیرامون اولویت خود در انتخاب یک نقش  
ماندگار گفت: براى بازى در یک فیلم مهم نیست که من نقش 
اول باشم، مهم این است که پیامى براى مردم داشته باشم، به 
همین خاطر اگر اثر پیشنهادى قصه خوبى داشته باشد، حتى چند 

سکانس کوتاه هم بازى مى کنم.
این بازیگر تلویزیون با اشــاره به نقش خود در 
فیلم ماندگار «مــادر» اثر زنده یاد على 
حاتمى ابراز کرد: من در فیلم سینمایى 
مادر در قالب نقش یک پینه دوز که 
مقابل خانه مى نشســت به ایفاى 
نقش پرداختم، شاید خیلى ها فکر 
کنند که این نقش از نظر بصرى 
جذابیت خاصى نــدارد اما زمانى 
على حاتمى ایــن نقش را به من 
پیشنهاد داد و در مورد اثرگذارى 
این نقــش با مــن صحبت کرد 
متوجه جذابیت آن شدم و بازى در 

این نقش را پذیرفتم.
وى در همین راســتا ابراز کرد: نقش 
پینه دوز در فیلم سینمایى مادر با وجود 
اینکه کوتاه بــود اما حرف بــراى گفتن 
داشــت، على حاتمى با فکــر آن نقش را 
پیرامون پینه دوزى که در ســر گذر یک 
محله نشســته بود نوشــت تا بگوید در 
آن زمان، یعنى مثال حدود 80 ســال 

پیش بین مردم اعتماد وجود داشت در حدى که همسایه ها وقتى 
مى خواستند به مسافرت بروند کلید منزل خود را به  کاسب محل یا 
همان پینه دوزى سر گذر محل نشسته بود مى سپردند اتفاقى که 

امروزه تقریبا غیر ممکن است.
او در ادامــه صحبتش درباره ویژگى هــاى کار هاى على حاتمى 
اضافه کرد: این کارگردان بزرگ که «حاتم طایى فرهنگ و ادب» 
یا «کمال الملک تصویر سازى در سینما» بود، گاه براى سه دقیقه 
فیلمبردارى یک هفته وقت صرف مى کرد، چون کار ســنگین و 
داراى قصه بود براى همین وقتى کارهاى او را نگاه مى کنیم لذت 
مى بریم، اما امروز شاهدیم که براى ساخت یک قسمت از سریال 
تلویزیونى تنها یــک روز وقت صرف مى شــود و در نهایت هیچ 

بیننده اى هم ندارد.
این بازیگر در مورد آخریــن فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى 
ابراز کرد: من حدود 15 سال اســت که بیکارم و در هیچ کارى به 
ایفاى نقش نپرداخته ام، چندى پیش یک سریال به من پیشنهاد 
شد، اما چون داستان جالبى نداشت حضور و ایفاى نقش در آن را 
نپذیرفتم، چون اعتقاد دارم نقشى که ایفا مى کنم باید اثر گذار باشد.

وى درباره اینکه این روز ها با وجود بیمارى کرونا چه مى کند اظهار 
داشت: من 74 سال سن دارم و 35 سال است که هر روز دوچرخه 
سوارى مى کنم، این کار براى من هم به منزله دکتر و هم آزمایشگاه 
است، چون معتقدم انسان با تحرك و ورزش مى تواند بدنى سالم 
براى خود داشته باشد، چند ســال پیش یک دوچرخه بسیار عالى 
داشتم که متاسفانه دزدیده شــد، ولى حاال یک دوچرخه عادى و 
ساده دارم و با آن مسافت هاى نیم ســاعته را خیلى آرام دوچرخه 

سوارى مى کنم و به گربه ها غذا مى دهم.

محمود بصیرى پیرامون اولویت خو
ماندگار گفت: براى بازى در یکفیلم
اول باشم، مهم این است که پیامى بر
همین خاطر اگر اثر پیشنهادى قصه خوب

سکانس کوتاه هم بازى مى کنم.
این بازیگر تلویزیون با
فیلم ماندگار «م
حاتمى ابراز ک
مادر در قالب
مقابل خان
نقش پردا
کنند که

جذابیتخ
على حاتم
د پیشنهاد
این نقــش
متوجه جذ
این نقش را
وى در همین
پینه دوز در فیلم
اینکه کوتاه بــود
داشــت، على حات
پیرامون پینه دوز
محله نشســته
زمان، یعنى آن

محمود بصیرى: 

15 سال است بازیگرى نکرده ام

یاور به کارگردانى مشترك سعید سلطانى و اصغر نعیمى این شب ها از شبکه 
3 در حال پخش است.

چند هفته پیش خبر ابتالى ارسالن قاسمى بازیگر این سریال به کرونا منتشر 
شد. حاال زهرا سعیدى، بازیگر پیشکسوت سریال از کرونایى شدن سه نفر 
دیگر خبر مى دهد. این بازیگر درباره دشوارى کار در شرایط کرونا گفت: موقع 
بازى با استرس و اضطراب شدید جلوى دوربین مى رویم. چون مى ترسیم 
ســالمتى مان به خطر بیافتد. چهره پردازها کارشان از بقیه سخت تر است. 
چون وقتى ماسک مى زنیم، رد ماسک روى صورت مى افتد و آنها باید این 
رد را پاك کنند. سعیدى افزود: براى بازى در نقش شوکت من فیلمنامه را 

خواندم و توضیحى از کارگردان نخواستم. به نظر من شوکت یک زن سنتى 
ایرانى است. من از پنجم اسفندماه سال گذشته به این پروژه پیوستم. هنوز 
هم سریال در حال تصویربردارى است و بازى من ادامه دارد. سعیدى درباره 
انتقادهایى که به این سریال به خاطر طرح مضمون چندهمسرى شده توضیح 
داد: ما بازیگر هستیم و فیلمنامه را اجرا مى کنیم. صرفا مى توانیم پیشنهاد 
بدهیم. ولى در نهایت نظر کارگردان اعمال مى شود. در کنار داریوش ارجمند 
که نقش اصلى یعنى یاور را برعهده دارد، ارسالن قاسمى، محمد حاتمى، زهرا 
سعیدى، شبنم فرشادجو، امید علیمردانى، فقیهه سلطانى، مهوش افشارزاده 

و اسماعیل محرابى از جمله بازیگرانى اند که در این سریال حضور دارند.

3 نفر دیگر از عوامل سریال «یاور» درگیر کرونا شدند

مدیر شبکه آموزش از ساخت سرى جدید برنامه قند 
پهلو خبر داد که قرار است با تنوع در ساختار و محتوا بار 

دیگر در ایام تابستان به آنتن سیما برگردد.
همزمان با مناسبت عید مبعث، مسابقه قند پهلو نیز پس 
از مدتى دورى از آنتن، براى پخش در ویژه برنامه هاى 

نوروزى سیما، مقابل دوربین تولید رفت. فصلى که به 
کرونا اختصاص داشت و شــعرها هم با همین محور 

سروده  شد.
به گفته امیر قمیشى تهیه کننده این برنامه تلویزیونى، 
دلیل اصلى انتخاب رویکرد و محوریت موضوعى قند 

پهلوى نوروز 1400 با ســوژه کرونا یادآورى این نکته 
مهم اســت که چه فداکارى هــا و ایثارگرى هایى در 
بیمارستان ها و مراکز بهداشتى کشور اتفاق مى افتد تا 

سالمتى به جامعه بازگردد. 
 ذکر این نکته مهم که کرونا شوخى بردار نیست، گاهى 
آنقدر جّدى است که باید از ابزارى چون 
طنز و کمدى که جدى ترین نقطه مواجهه 
تراژدى با تفکر است در قالب پیام هاى 
جذاب هدفمند،  مطبــوع  و اثرگذار اما 
هشــداردهنده که ویژگى اصلى  طنز  و 

فکاهه است با آن مواجه شد.
مســعود احمدى افزادى مدیر شــبکه 
آموزش اعالم کرد که فصل جدید این 
برنامه تلویزیونى به زودى به آنتن خواهد 
رسید. او گفت: با توجه به رویکرد حفظ و 
ترویج زبان فارسى و همچنین توجه به اقتضائات روز در 

ایام نوروز 1400 از شبکه آموزش پخش شد.
مدیر شبکه آموزش تأکید کرد: ان شاءا... سرى جدید 
آن براى تابستان 1400 آماده مى شود و طبیعتاً با تنوع 

مناسب ساختارى و محتوایى همراه خواهد شد. 

ساخت سرى جدید «قند پهلو» براى تابستان 

آنتونى هاپکینز با دریافت جایزه اسکار براى فیلم «پدر» 
رکورد پیرترین بازیگر مرد تاریخ سینما را شکست. این 
رکورد پیش تر در اختیار کریستوفر پالمر در فیلم «تازه 
کارها» بود. پالمر در ســال 2012 جایزه اسکار نقش 

مکمل مرد را در سن 82 سالگى دریافت کرده بود.

آنتونى هاپکینز 83 ســاله این جایزه را براى بازى در 
فیلم «پدر» و ایفاى نقش پیرمردى که با آلزایمر دست 
به گریبان اســت، دریافت کرد. رکورد پیرترین برنده 
جایزه اسکار شــاخه نقش اول مرد نیز پیش از این در 
اختیار هنرى فوندا با 77 سال ســن در فیلم «دریاچه 

طالیى» بود.

ِســر آنتونى هاپکینز پیش از این جایزه اســکار نقش 
اول مرد را براى فیلم «سکوت بره ها» در سال 1991 
دریافت کرده بود و پنج بــار دیگر هم نامزد این جایزه 
شده  است. عالوه بر این، هاپکینز جوایز بسیار دیگرى 
از جمله سه جایزه بفتا، دو جایزه امى و یک جایزه گلدن 

گلوب سیسیل بى دمیل را برده  است.
این بازیگر در سال 1993 لقب شوالیه را 
از الیزابت دوم براى خدمات ارزنده اش 
در عرصه هنر و در 2003 نیز ستاره اش 
را در پیاده روى مشاهیر هالیوود دریافت 
کرد. او همچنین در ســال 2008 جایزه 
افتخار بفتا را براى دستاورد طوالنى مدت 

دریافت کرد.
در سال 1968 هاپکینز با بازى در فیلم 
شیر در زمستان که برنده سه جایزه اسکار 
هم شد، مشهور شد. برخى همچون ریچارد اتنبرا که پنج 
فیلم هاپکینز را کارگردانى کرده است، او را «بزرگترین 
بازیگر نسل خود» دانسته اند. وى از مهمترین و پول 
سازترین بازیگران تمام ادوار است که همواره بازیگرى 
قدرتمند او مورد توجه و تحســین بســیار منتقدان و 

مخاطبان قرار گرفته است.

نسیم ادبى که با اجراى تئاتر آنالین کامال موافق است، مى گوید: وقتى 
همه چیز زندگى ما به صفحات مجازى منتقل شده، چرا از این فضا 

براى اجراى تئاتر استفاده نکنیم؟
این بازیگر که تجربه بازى و کارگردانــى تئاتر در فضاى مجازى را 

دارد، تاکید مى کند کــه اجرا در 
فضــاى مجازى الزمــه زندگى 
امروز و مدیومى تازه است که قرار 
نیست جایگزین اجراى صحنه اى 

تئاتر شود.
ادبى مى گوید: به نظر مى رسد که 
داریم وارد دوره تازه اى مى شویم 
که مختصات خاص خود را دارد 
همچنانکه روزگارى مردم براى 
دریافت اخبار، روزنامه  مى خواندند 
و روزنامه ها تیراژ باالیى داشتند 
ولى حاال بیشــتر مردم خبرها را 
در فضاى مجازى دنبال مى کنند. 
اینها الزمه زندگى جدید است ولى 
شاید االن پذیرش آن براى مان 
آسان نیست و نیاز به گذشت زمان 

دارد.
او اضافه مى کند: بشــدت با اجراى آنالین موافقم و این فضاى تازه 
ربطى هم به کرونا ندارد بلکه راهکارى جدید براى اجراست که اصوال 
نمى توان آن را تئاتر نامید، بلکه کارى است که در صفحات مجازى 
انجام مى شود مانند سریال هایى که در اینستاگرام ساخته مى شوند 

که مختصات خود را دارند.
ادبى با بیان تفاوت هاى میان اجراى صحنــه اى تئاتر و اجرا در فضاى 
مجازى یا تئاتر آنالین خاطرنشان مى کند: بحث بدى یا خوبى مطرح 
نیست چون هر کدام یک مدیوم خاص هستند که مزایا  و محدودیت هاى 
خود را دارد و مقایسه آنها با یکدیگر 

درست نیست.
این بازیگر که ســال گذشــته 
با نمایــش «خانــم آنالین» به 
کارگردانى آریان رضایى تجربه 
بازى در اجرایى آنالین را داشت، 
بر لزوم اجراى تئاتر آنالین تاکید 
دارد و مى گوید: اگر برنامه ریزى 
درستى مى داشتیم، مى شد از این 
فضا بهره خوبى گرفت و فعاالن 
تئاتر مى توانستند به جاى بیکارى 
و خانه نشینى، فضاى تازه اى براى 

کار داشته باشند.
او که تجربه بازى در آن نمایش 
را شیرین و جالب مى داند، اضافه 
مى کند: این تجربه جالبى بود که 
با اجراى صحنه اى کامال متفاوت 
است. خودت هستى و کامپیوترت. شکل و شیوه خود را دارد هر جاى 
دنیا و در هر شهرى از ایران مى توانند اجرایت را ببینند و مخاطبانت 
به تماشاگران یک سالن محدود نمى شوند. همچنانکه ما نیز دوست 

داریم تماشاگر اجراهاى گروه هاى تئاترى در دیگر شهرها باشیم.

«آنتونى هاپکینز»
 پیرترین بازیگر مرد برنده اسکار در تاریخ شد

تجربه نسیم ادبى از بازى در یک نمایش آنالین

خودت هستى و کامپیوترت
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وینگر سپاهان با اشاره به اینکه یکى از آرزوهایش رسیدن به تیم ملى است تأکید مى کند تا روزى که بازى کند، حتى 
اگر تا 40 سالگى باشد، تمام تالشش را مى کند به تیم ملى برسد و هیچ وقت پا پس نمى کشد.

سپاهان یک دیدار مهم دیگر را بیرون از خانه و در ورزشگاهى که معموًال روز سختى براى تمامى مهمانانش رقم 
مى زند، با پیروزى نزدیک یک بر صفر پشت سر گذاشت و با یک بازى بیشتر نسبت به پرسپولیس که این روزها 

در آسیا حضور دارد، دوباره صدر جدول رده بندى مسابقات لیگ بیستم را از سرخپوشان پایتخت پس گرفت.
محمدرضا حسینى، وینگر راست تیم فوتبال سپاهان در مصاف با نساجى مازندران یکى از خوب هاى تیمش 
بود و به خصوص در نیمه دوم که شاگردان ساکت الهامى براى به تساوى کشاندن بازى تالش مى کردند، با 
قدرت حفظ توپ باالیى که دارد و خطاهایى که در چند برهه از بازیکنان تیم میزبان گرفت، ســبب شد فشار 

این تیم کاهش پیدا کند.
حسینى با اشاره به کیفیت تیم فوتبال نساجى مازندران پس از تغییر سرمربى، گفت: «ما مى دانستیم و از قبل 
خودمان را براى یک بازى خیلى سخت آماده کرده بودیم. نگاهى به جایگاه نساجى در جدول نداشتیم، چون 

با تغییر کادر فنى فوتبال بهتر و جسورانه ترى باز مى کردند.»
این بازیکن اهل استان فارس در واکنش به این موضوع که تیم سپاهان بازیکنان مازندرانى بیشترى در 
ترکیب ابتدایى نسبت به نساجى مازندران داشته است، عنوان کرد:«مازندران خطه فوتبال خیزى است. 

البته کشتى و وزنه بردارى هم دارند و در این دو ورزش هم خیلى خوب هستند و به همین دلیل است که مى گویم الیق ورزشگاهى 
بهتر هســتند. یکى از بهترین مردمان و هواداران را دارند و امیدوارم به زودى ورزشگاهى براى آنها ساخته شود که لیاقتشان را 
داشته باشد. همچنین باید در مورد نبودن هواداران صحبت کنم. من قبًال وقتى تماشاگران بوده اند، در این ورزشگاه بازى کرده 

ام و واقعاً جایشان خالى بود.»
شماره 7 سپاهان که فصل خوبى را پشت سر مى گذارد در رابطه با رقابتى که این تیم با پرسپولیس آغاز کرده و در واکنش به این 
موضوع که جاى سپاهان با نمایش هایى که در لیگ ارائه مى کند، در رقابت هاى آسیایى خالى است، گفت:«ببینید اینکه جاى 
سپاهان در آسیا خالى است واقعاً همینطور است. حسرت مى خوریم و دوست داشتیم امسال باشیم و نتایج خوبى بگیریم. امیدوارم 
امسال خوب نتیجه بگیریم و سال بعد نماینده خوبى باشیم. پرسپولیس تیم خوبى است و ثبات داشته و قطعاً تیم شایسته اى هستند 
که این شرایط خوب را دارند. ما واقعاً به قهرمانى فکر نمى کنیم. بازى به بازى پیش مى رویم و هر بازى به 3 امتیاز فکر مى کنیم. 

اگر لیاقت داشته باشیم، قطعاً قهرمان مى شویم و تمام تالشمان این است که در بازى هاى باقیمانده بهترین نتایج را بگیریم.»
حسینى درخصوص اینکه آیا مى توان اینطور استنباط کرد که برنده دیدار سپاهان و پرسپولیس که قرار است روز هفدهم اردیبهشت 
ماه در نقش جهان برگزار شود، تعیین کننده قهرمان لیگ بیستم است؟ گفت: «فکر نمى کنم بشود این بازى را به بازى قهرمانى ربط 
داد و چند بازى دیگر داریم. نزدیک 27، 28 امتیاز براى ما باقیمانده و نزدیک 30 امتیاز براى پرسپولیس. حتى استقالل و تیم هاى 
پایین تر شانس قهرمانى دارند و هیچ چیز مشخص نیست. در بازى با پرسپولیس مثل بازى با نساجى به 3 امتیاز فکر مى کنیم. اصًال به 
این فکر نمى کنیم که با بردن یا نبردن قهرمان مى شویم یا نمى شویم. عالوه بر این فکر مى کنم امسال تا هفته آخر رقابت قهرمانى 

ادامه داشه باشد. همه تیم ها خوب هستند و ما در این شرایط فقط به بازى پیش رو فکر مى کنیم.»
حسینى در رابطه با خبر جنجالى این روزها یعنى محرومیت حاج صفى از دیدار برابر پرسپولیس و در واکنش به این سئوال که آیا 
در بازى متوجه کارت نگرفتن حاج صفى شده اند یا خیر، بیان کرد:«ما که مى دانستیم، در آن صحنه پیام فقط کارت گرفت. من 

در آن صحنه بودم و احسان فقط داشت صحبت مى کرد.»
بازیکن سابق ذوب آهن و فجرشهیدسپاسى شیراز درباره دعوت نشدنش به اردوى تیم ملى و اینکه آیا این موضوع او را ناراحت 
کرده یا خیر، گفت:«اول اینکه فارغ از بودن و نبودن من در تیم ملى، براى تیم ملى کشورم آرزوى موفقیت مى کنم. امیدوارم این 
4 بازى را ببریم و به جام جهانى برویم؛ اگر برویم نفعش براى همه اســت. همچنین براى کادر فنى و بازیکنان آرزوى موفقیت 
مى کنم. انتظار دعوت داشتم ولى نمى توان خرده گرفت و آقاى اسکوچیچ هم یک تعدادى را مى تواند دعوت کند. ناراحتى اى 

ندارم و براى تیم ملى از صمیم قلبم آرزوى موفقیت مى کنم.»
حســینى در ادامه و در واکنش به این موضوع که آیا قید بازى کردن در تیم ملى را زده است، تأکید کرد:«نه به هیچ وجه. من تا 
روزى که بازى کنم، حتى اگر تا 40 سالگى باشد، تمام تالشم را مى کنم به تیم ملى برسم. هیچ وقت پا پس نمى کشم. شب که 
مى خوابم و صبح که از خواب بیدار مى شوم، به تیم ملى فکر مى کنم و یکى از آرزوهایم رسیدن به تیم ملى است و آرزوى موفقیت 

براى تیم ملى ربطى به این موضوع ندارد.»
محمدرضا حسینى در پایان و درباره این موضوع که شاید در چند سال اخیر دعوت نشدن به نوعى بدشانسى هم بوده، حرف زد و 
اینطور حرف هایش را خاتمه داد: «فکر مى کنم در این چهار پنج سال اخیر حقم بوده که به تیم ملى دعوت بشوم. اما حتماً خواست 

خدا بوده. شاید باید تالشم را بیشتر بکنم تا در خدمت تیم ملى کشورم باشم.»

وینگر سپاهان:

تا 40 سالگى 
در فکر دعـوت شدن 

به تیم ملى هستم

وینگر ســپاهان در مورد جاى خالى این تیم در آســیا گفت: 
فقط حسرت مى خوریم که تیمى با این پتانسیل و آمادگى که 

مى توانست در آسیا بدرخشد در مسابقات نیست.
محمدرضا خلعتبــرى در مورد اینکه امکان داشــت در بازى 
سپاهان مقابل نساجى در تیم نســاجى و مقابل سپاهان باشد 
گفت: نه، پیشنهاد نساجى اصال به مراحل جدى نرسید و با من 
صحبت کردند و من هم به باشگاه و محرم نویدکیا این موضوع 
را گفتم و نویدکیا گفت به من نیــاز دارد و من هم با افتخار در 
ســپاهان ماندم و اتفاقا انگیزه زیادى دارم تا با سپاهان امسال 

به قهرمانى برسیم.

وى در رابطه ظاهر جدیدش که خیلى مورد توجه قرار گرفت 
هم توضیح داد: تصمیم گرفتم در ظاهرم تنوع ایجاد کنم و واقعا 

دلیل خاصى نداشت و امیدوارم جالب شده باشد.
وینگر سپاهان در مورد جاى خالى این تیم در آسیا هم گفت: 
فقط حسرت مى خوریم که تیمى با این پتانسیل و آمادگى که 

مى توانست در آسیا بدرخشد در مسابقات نیست.
خلعتبرى در مورد بازى مقابل پرسپولیس هم خاطرنشان کرد: 
فعًال تمرکز ما روى بازى با خوشه طالیى در جام حذفى است که 
اصال حریف آسانى نیست و بعد از آن تمرکزمان را روى بازى با 

پرسپولیس مى گذاریم.

خلعتبرى:

حسرت مى خوریم که چرا سپاهان در آسیا نیست
 توجه قرار گرفت 
ع ایجاد کنم و واقعا 

شد.
در آسیا هم گفت: 
سیل و آمادگى که 

ت.
م خاطرنشان کرد: 
ام حذفى است که 
ان را روى بازى با 

ست

ورزشگاه محل برگزارى دیدار دو تیم خوشــه طالیى ساوه و سپاهان اصفهان از مرحله یک هشتم نهایى 
جام حذفى اعالم شد.

به گزارش روابط عمومى ســازمان لیگ فوتبال ایران، مســابقه دو تیم خوشــه طالیى ساوه و سپاهان 
اصفهان روز پنج شنبه 9 اردیبهشت 1400 ساعت 20 و 45 دقیقه در ورزشگاه شهید چمران ساوه برگزار 

مى شود.

اعالم محل برگزارى 
دیدار خوشه طالیى و سپاهان

سنگربان ایرانى ماریتیموى پرتغال قراردادش با این 
تیم تابستان تمام مى شود.

امیر عابدزاده بعد از 4 سال حضور در ماریتیمو، شاید 
سرانجام از این باشگاه جدا شود. روزى که او راهى 
این باشگاه شد کسى تصور نمى کرد تبدیل به مهره 
فیکس آنها شــود ولى عابدزاده با پشتکار فراوان نه 
تنها گلر اول ماریتیمو شد بلکه حاال یکى از گلرهاى 

برتر لیگ پرتغال هم به حساب مى آید.
خبرهاى رســیده از پرتغال حکایت از آن دارد امیر 
عابدزاده در تابســتان آینده به احتمال آینده به یک 
باشگاه بزرگ تر ملحق مى شــود. پیشنهاداتى به 
دست این بازیکن رسیده است. او اما فعًال تمرکزش 
را روى بازى هاى باقیمانده ماریتیمو گذاشته است. 
عابدزاده در صورتى که در این باشگاه بماند با قرارداد 
جدیدتر رقم باالترى هــم دریافت خواهد کرد. آنها 
در تالش هستند تا قرارداد گلر ایرانى خود را تمدید 

کنند.

سرمربى زوریا لوهانســک باز هم از مهاجم ایرانى 
تیمش پس از گلزنى در لیــگ برتر اوکراین تمجید 

کرد.
ویکتور اســکریپنیک پــس از پیــروزى 2 بر یک 
زوریا لوهانســک برابر المپیک دونتسک در هفته 
بیست وســوم لیگ برتر اوکراین با گلزنى شــهاب 
زاهــدى گفــت: مى دانســتیم که بازى ســختى 
پیش روى ماست، زیرا چهارشنبه گذشته 120 دقیقه 
در نیمه نهایى جام حذفى اوکراین به میدان رفتیم. 
خوشحالیم که شهاب زاهدى پس از ورود به زمین به 
عنوان بازیکن تعویضى گل زد و به زوریا براى این 

پیروزى کمک کرد.
سرمربى تیم زوریا لوهانسک افزود: گلزنى شهاب 
زاهدى به او اعتماد به نفــس مى دهد. ما با پیروزى 
مسیرمان را ادامه مى دهیم و آماده بازى روز سه شنبه 

مى شویم.
زوریا لوهانســک با 41 امتیاز رتبه سوم جدول لیگ 

برتر اوکراین را در اختیار دارد.

آبى پوشان استقالل در دیدار پنجم خود چهارشنبه از 
ساعت 45 دقیقه بامداد به مصاف االهلى عربستان 

مى رود.
پنج بازیکن آبى پوش( مرادمنــد، خاقانى، دیاباته، 
شجاعیان و قایدى )در صورت دریافت کارت در برابر 
االهلى دیدار استقالل مقابل الشرطه عراق را از دست 
خواهند داد و شرایط اســتقالل در این بازى سخت 
مى شود. محمدحســین مرادمند و سبحان خاقانى 
برابر الشرطه عراق، شــیخ دیاباته در بازى دور رفت 
برابر الدحیل و مهدى قائدى و داریوش شــجاعیان 
در بازى برگشــت مقابل الدحیل کارت زرد دریافت 
کردند. البته از بین ایــن بازیکنان دیاباته به احتمال 
فراوان به علــت مصدومیت در ایــن دیدار حضور 

نخواهد داشت.

احتمال انتقال عابدزاده 
به یک باشگاه بزرگ

از گلزنى شهاب 
خوشحال هستیم

سرمربى زوریا:

خطر بیخ گوش 
مهاجمان آبى پوش

باوجود مطرح شدن بحث قرنطینه تیم فوتبال پرسپولیس بعد از بازگشت از لیگ 
قهرمانان آسیا، دیدار این تیم با سپاهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر به تعویق 

نمى افتد.
همزمان با موج جدید شیوع ویروس کرونا در کشور هندوستان و حضور پرسپولیس 
در این کشور براى برگزارى لیگ قهرمانان آسیا، خبرهایى از قرنطینه پرسپولیس 

بعد از بازگشت به ایران مطرح شده است.
چند روز پیش مسعود نمکى وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى در نامه اى 
فورى به علیرضا رئیســى معاون بهداشــت، بر ضرورت قرنطینه کامل و انجام 
تســت هاى مربوطه تیم فوتبال پرسپولیس پس از بازگشــت از هند تأکید کرد. 
قرنطینه پرسپولیس مى تواند به معناى لغو بازى این تیم با سپاهان در هفته بیست 
و دوم لیگ برتر باشــد. این دو تیم طبق برنامه سازمان لیگ ایران باید روز جمعه 

17 اردیبهشت به مصاف هم بروند. حتى بعضى از گمانه زنى ها حاکى از به تعویق 
افتادن بازى پرسپولیس با استقالل در هفته بیست و سوم لیگ بود. این در حالى 
است که ظاهراً به گفته مسئوالن ســازمان لیگ، بازى پرسپولیس با سپاهان لغو 

نخواهد شد.
مربى ســپاهان در این خصوص گفت: برنامه تمرین و آماده سازى ما براى بازى 
با پرســپولیس طبق روال قبل ادامه دارد. سالمت بازیکنان و مربیان پرسپولیس 
براى ما هم حائز اهمیت است چون بعضى از دوستان من در این تیم هستند ولى از 

سازمان لیگ اعالم شده است که بازى ما با پرسپولیس برگزار خواهد شد. 
علیرضا مرزبان با بیان اینکه روز گذشــته این موضوع را شنیده است، تأکید کرد: 

پرسپولیس دائم در شهر گوا تست کرونا مى دهد و در بازگشت به ایران هم مجدداً 
از آنها تست گرفته مى شود. به همین دلیل نگرانى وجود ندارد.

مرزبان: 
الکالسیکوى ایران 
به تعویق نمى افتد

ى ها حاکى از به تعویق 
ایندر حالى  لیگ بود.

سپولیس با سپاهان لغو 

ده سازى ما براى بازى 
ن و مربیان پرسپولیس 
ر این تیم هستند ولى از 

گزار خواهد شد. 
شنیده است، تأکید کرد: 

ت به ایران هم مجدداً 
ارد.

رقیب اصلى تیــم مهدى طارمى براى رســیدن به قهرمانى در پرتغال در شــبى 
دراماتیک و سخت و نفسگیر به برترى رســید تا فاصله با پورتو به 7 امتیاز افزایش 

پیدا کند.
در چارچوب هفته بیســت و نهم لیگ پرتغال یکى از حساس ترین دیدارهاى این 
رقابت برگزار شد. جایى که اسپورتینگ لیسبون به مصاف براگا، تیم چهارم جدول 
رفت و توانست در شبى عجیب، سخت و دراماتیک به برترى یک بر صفر دست یابد.
پورتو و طارمى امید زیادى به این مســابقه بســته بودند که در این جداِل سخت 
اسپورتینگ امتیاز از دست بدهد اما این اتفاق به طرزى عجیب رخ نداد تا اسپورتینگ 
شاید سخت ترین دیدارش در مســیر قهرمانى تا انتهاى فصل را با پیروزى پشت 

سر بگذارد. 
در این مسابقه گونسالو ایناکیو در 8 دقیقه 2 کارت زرد گرفت تا اسپورتینگ در دقیقه 
18 یک بازیکن از دست بدهد و عمًال بازى از ریتم اصلى خود خارج شود. همه گمان 
کردند براگا که تیم بســیار خوبى در این فصل بوده، بتواند به صدرنشین لیگ گل 
بزند و این تیم را شکست دهد اما اسپورتینگ با چنگ و دندان دفاع کرد و توانست با 

مهارهاى درخشان دروازه بان خود در بازى بماند.
در دقیقه 81 اسپورتینگ توانست از تک موقعیت خود با ضربه «ماتئوس نونِس» 
بیشترین استفاده را ببرد و یک برد ســخت بدست آورد. شاید کمتر کسى احساس 
مى کرد که این بازى با برد صدرنشین به پایان برســد ولى اسپورتینگ توانست با 
این برد اختالف خود را با پورتو به عــدد 7 افزایش دهد و ضربه مهلک به قلب تیم 

طارمى بزند.

امید تیم طارمى براى 
قهرمانى کم شد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه اجرائى آن

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شــهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان چاپ 
اصفهان آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى دارند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى نســبت به بند ( الف ) به مدت دو ماه 
و نســبت به بند ( ب ) به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه 
نمایند ، بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
بند الف)

بخش یک ثبتى شهرضا
یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه

1- راى شماره 140060302008000337 - 1400/01/25 – عبدالکریم رضائی فرزند 
عزیز اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شــده از پالك 719 فرعى به مساحت 

186,23 متر مربع 
2- راى شــماره 139960302008008712 - 99/12/25 – زهــرا فخــار فرزند نوراله 
ششدانگ یک باب خانه پالك 2138 فرعى به مساحت 307,88 متر مربع در ازاء ششدانگ 
انتقال عادى از طرف محمد ، محمد على ، مرتضى هر سه قماشى و فاطمه بیگم امامى وراث 
محمد حسن قماشى و غالمحسین ، حســینعلى ، عبدالجواد ، نرگس ، پوران ، بدرا ، ثریا ، 
مهرانگیز ، پروین ، فریبا همگى قماشى وراث نعمت اله  قماشى و عصمت خانم جلى وخانم 
طاور عاشورى  احد از ورثه نعمت اله قماشى و امیرحسین ، شهپر ، شهال همگى قماشى وراث 
عباسعلى قماشى و همدم براهیمى شهرضا و ثریا متقى ، شراره ، شهره ، بهاره هر سه قماشى 
وراث بهرام قماشى و  محمد حســین ،عبدالرضا ، رضوان ، جنت ، فردوس ، نسرین دخت 
همگى نعیم وراث فرنگیس قماشى همگى نسبت  تمامت 64 حبه  و دو - سوم حبه مشاع 
به قانون ارث و خانم زهرا انصارى نسبت به 5 حبه و سه - یکم حبه مشاع و زهرا میرشفیعى  

نسبت به 2 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ
3- راى شــماره 139960302008008791 - 99/12/28 – محمدرضا راستگوى موخر 
فرزند شکراله ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 2620 فرعى به مساحت 

144,12 متر مربع 
4- راى شماره 139960302008008800 - 99/12/28 – سرهنگ رستگار فرزند احمد 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2690 فرعى به مساحت 185,50 متر مربع 
5- راى شــماره 139960302008002877 - 99/05/11 و راى اصالحــى شــماره 
139960302008008407 - 99/12/07 – مهدیــه جانقربــان الریچه فرزند مصطفى 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3299 فرعى به مساحت 85,60 متر مربع
6- راى شماره 139960302008008801 - 99/12/28 – کشــور ماهر شهرضا فرزند 
حسین ششدانگ قســمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 3352 فرعى به مساحت 
21,28 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 3351 فرعى جمعًا تشکیل یک باب خانه 

را داده است 
7- راى شماره 140060302008000425 - 1400/01/28 – خانه مهر شهرضا به شناسه 
ملى 10260022230 ششدانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانى که حق فسخ و استفاده از 
منافع آن مادام الحیات با مصالحین به نام هاى محمود رضا کاویانى فرزند ابوالقاسم و خانم 
زینب جوى فرزند احمد مصالحین به موجب سند صلح شماره 146448 مورخ 99,05,28 
تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره چهار شهرضا مى باشد مجزى شده از پالك 4634 

فرعى به مساحت 15,17 متر مربع
8- راى شماره 139960302008008320 - 99/12/07 – مسعود متقى فرزند رضا نسبت 
به  یک دانگ و بیست و نه - سى و یکم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان 

تحتانى و فوقانى آن مجزى شده از پالك 9849 فرعى به مساحت 26,55 متر مربع 
9- راى شماره 139960302008008321 - 99/12/07 –  راضیه السادات رضویان فرزند 
سید رضا نسبت به چهار دانگ و دو - سى و یکم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با 
ساختمان تحتانى و فوقانى آن مجزى شــده از پالك 9849 فرعى به مساحت 26,55 متر 

مربع 
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

10- راى شماره 140060302008000553 - 1400/02/04 – پوریا سبزوارى شهرضا 
فرزند عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
259 فرعى به مساحت 141,85 متر مربع در ازاء تمامت 5,45 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

انتقال عادى از طرف محمد على سبزوارى
11- راى شماره 140060302008000554 - 1400/02/04 – مهدیه مقصودى فرزند 
نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 259 
فرعى به مســاحت 141,85 متر مربع در ازاء تمامت 5,45 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

انتقال عادى از طرف محمد على سبزوارى
12- راى شماره 140060302008000343 - 1400/01/25 – داریوش عاشوري موکد 
فرزند غالمرضا ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 376 فرعى به مساحت 
146,98 متر مربع در ازاء 2,64 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف خانعلى عاشورى
13- راى شماره 140060302008000372 - 1400/01/26 – احمد رضا عاشوري فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 376 فرعى به مساحت 153,38 
متر مربع در ازاء 2,64 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف 

خانعلى عاشورى
14- راى شماره 14006030200800351 - 1400/01/26 –  آفتاب بهرامى دره شورى  
فرزند محمد جان ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 479 فرعى به مساحت 

184,88 متر مربع 
15- راى شماره 139960302008008421 - 99/12/09 – سید میثم بحرینى فرزند سید 
مسیح اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 932 
فرعى به مســاحت 173,07 متر مربع در ازاء 1 سهم مشاع از 37 سهم ششدانگ از قسمت 

مجهولى آن
16- راى شــماره 139960302008008422 - 99/12/09 – نسترن السادات بحرینى 
فرزند سید مرتضى نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از 
پالك 932 فرعى به مساحت 173,07 متر مربع در ازاء 1 سهم مشاع از 37 سهم ششدانگ 

از قسمت مجهولى آن
17- راى شماره 140060302008000441 - 1400/01/29 – سید على بحرینى فرزند 
سید محمد ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 997 فرعى به مساحت 184,55 

متر مربع
18- راى شماره 139960302008008316 - 99/12/07 – احمد رضا رحمتى فرزند فضل 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1023 فرعى 

به مساحت 303,78 متر مربع 
19- راى شماره 139960302008008317 - 99/12/07 – پریسا باباربیع فرزند محمد 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1023 

فرعى به مساحت 303,78 متر مربع 
20- راى شماره 139960302008008038 - 99/11/27 – مسعود پژوهش فرزند مهدى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شده از پالك 1153 

فرعى به مساحت 160,50 متر مربع
21- راى شــماره 139960302008008039 - 99/11/27 – زهرا مردانى فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شده از پالك 1153 

فرعى به مساحت 160,50 متر مربع

22- راى شماره 139960302008008215 - 99/12/05 – امید موالئى فرزند قربانعلى 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شــده از پالك 1153 فرعى به مساحت 162,27 

متر مربع
23- راى شماره 140060302008000268 - 1400/01/21 – امید میرزائى فرزند اسداله 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1154 فرعى به مساحت 141,52 متر مربع در 

ازاء یک دانگ مشاع از ششدانگ انتقال عادى از طرف احترام ابافت
24- راى شماره 140060302008000551 - 1400/02/04 – على اباذرى فرزند حیدر 
على ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1322 فرعى به مساحت 55,70 متر مربع 
25- راى شماره 140060302008000552 - 1400/02/04 – حسین اباذرى فرزند حیدر 
على ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1322 فرعى به مساحت 37,60 متر مربع 
26- راى شماره 139960302008008264 - 99/12/06 – سیده فردوس طبیبیان فرزند 
سید جواد ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 1360 فرعى به مساحت 

171,11 متر مربع 
27- راى شــماره 140060302008000429 - 1400/01/28 – سعیده درخشش فرزند 
مسعود ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1442 فرعى به مساحت 21,48 متر 

مربع
28- راى شــماره 139960302008003918 - 99/06/17 – محمد ماهرى شهرضائى 
فرزند عبدالعلى ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 1553 فرعى به مساحت 

114 متر مربع 
29- راى شماره 140060302008000345 - 1400/01/25 – حسین على عباسپور فرزند 
رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1635 

فرعى به مساحت 190,15 متر مربع
30- راى شماره 140060302008000365 - 1400/01/26 – فرشته هادى فرزند عزیز 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1635 فرعى 

به مساحت 190,15 متر مربع
31- راى شماره 140060302008000427 - 1400/01/28 – سید حسین علوى فرزند 
سید رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1635 

فرعى به مساحت 145,13 متر مربع
32- راى شماره 140060302008000428 - 1400/01/28 – اشرف هادى فرزند حبیب 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1635 فرعى 

به مساحت 145,13 متر مربع
33- راى شماره 140060302008000527 - 1400/02/01 – عالمه قاسمى فرزند عبداله 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 1719 فرعى به مساحت 109 متر مربع در 
ازاء تمامت 0,12 سهم مشاع از 0,876 سهم مشــاع از 36 سهم ششدانگ انتقال عادى از 

طرف عبداله نصیرى
34- راى شــماره 14006030200800382 - 1400/01/28 – علیرضــا منیرى فرزند 
غالمرضا نسبت به 3,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2600 

فرعى به مساحت 138,89 متر مربع
35- راى شماره 14006030200800384 - 1400/01/28 – الهام غالمى فرزند محمد 
نسبت به 2,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2600 فرعى به 

مساحت 138,89 متر مربع
36- راى شماره 139960302008008802 - 99/12/28 – شرکت گاز استان اصفهان 
به شماره ثبت 23727 ثبت شرکت ها و شناسه ملى 10101891781  ششدانگ یک باب 
ساختمان محل ایستگاه فشار گاز مجزى شده از پالك 2613 فرعى به مساحت 24 متر مربع

37- راى شــماره 140060302008000437 - 1400/01/29 –  امیر طبیبی فرزند فتح 
اله ششدانگ : 

الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 3206 فرعى به مساحت 242,56 متر 
مربع که به انضمام قسمتى از پالك 3205 فرعى جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است 

ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 3205 فرعى به مساحت 20,80 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 3206 فرعى جمعًا تشــکیل یک باب خانه را داده است در 

ازاء تمامت 4,16 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف سید اکبر موسوى
38- راى شماره 140060302008000555 - 1400/02/04 –  غالمرضا عطائى قراچه 

فرزند حبیب اله ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 3206 فرعى به مساحت 103,61 متر 
مربع که به انضمام قسمتى از پالك 3205 فرعى جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است 

ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 3205 فرعى به مساحت 8,74 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 3206 فرعى جمعًا تشــکیل یک باب خانه را داده است در 
ازاء تمامت 1,8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف سید اکبر 

موسوى
39- راى شــماره 139960302008008788 - 99/12/28 – محمد تقى قرقانى فرزند 
حمداله ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 3525 فرعى به مساحت 165,50 

متر مربع
40- راى شــماره 139960302008008395 - 99/12/07 –  قدیرعلى صالحیان فرزند 
خسرو ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شــده از پالك 3755 فرعى به مساحت 

122,20 متر مربع
41- راى شــماره 139960302008008182 - 99/12/04 – احمد رضا صادقى فرزند 
افراسیاب نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3768 

فرعى به مساحت 164,05 متر مربع 
42- راى شماره 139960302008008183 - 99/12/04 – فاطمه صادقى على آبادى 
فرزند افراسیاب نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

3768 فرعى به مساحت 164,05 متر مربع 
43- راى شماره 140060302008000179 - 1400/01/15 – زینب بهرامى فرزند عیسى 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3768 فرعى به مساحت 165,60 متر مربع

44- راى شــماره 139960302008008471 - 99/12/11 –  محمد امیرى فرزند على 
عسکر ششــدانگ یک باب خانه قدیمى مجزى شــده از پالك 4293 فرعى به مساحت 

300,22 متر مربع
45- راى شــماره 139960302008008743 - 99/12/26 –  محمد امیرى فرزند على 
عسکر ششــدانگ یک باب خانه قدیمى مجزى شــده از پالك 4293 فرعى به مساحت 

300,23 متر مربع
46- راى شــماره 139960302008008420 - 99/12/09 – مریم صالحپور شــهرضا 
فرزند حسن ششدانگ قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 7509 و 7510 
و 7512 و 13673 فرعى که قبًال شماره 1437,1 فرعى بوده به مساحت 69,40 متر مربع 
که به انضمام جوى متروکه و قسمتى از پالك هاى 1436 و 17464 فرعى جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است 
47- راى شماره 140060302008000494 - 1400/02/01 – علیرضا غفارى فرزند خان 
محمد ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 7701 فرعى به مساحت 158,40 متر 
مربع در ازاء تمامت 157,19 سهم مشاع از 2030 ســهم   ششدانگ انتقال عادى از طرف 

محمد مهدى استاد خانى
48- راى شماره 140060302008000409 - 1400/01/28 – زهرا اسالمى فرزند رضا 

ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 9723 فرعى به مساحت 21,65 متر مربع
49- راى شماره 140060302008000132 - 1400/01/14 – مهسا گرامى فرزند منصور 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك هاى 10000 و 14607 فرعى به مساحت 

305,65 متر مربع
50- راى شماره 139960302008008416 - 99/12/09 – حسین کیانى فرزند حسینعلى 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 13334 فرعى به مساحت 219,17 

متر مربع 
51- راى شــماره 139960302008008784 - 99/12/28 – حمید روشنائى فرزند رضا 
نسبت ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 13400 فرعى به مساحت 229,25 

متر مربع 
52- راى شماره 14006030200800269 - 1400/01/21 – علی اباذري فرزند حیدر على 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 17320 فرعى به 
مساحت 183,75 متر مربع  در ازاء یک - دوم از 14,25حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال 

عادى از طرف مرتضى شاملى
53- راى شماره 14006030200800270 - 1400/01/21 – منیره رحمتى فرزند محمود 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 17320 فرعى به 
مساحت 183,75 متر مربع  در ازاء یک - دوم از 14,25حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال 

عادى از طرف مرتضى شاملى
54- راى شــماره 14006030200800282 - 1400/01/22 – ملیحه صالحپور فرزند 
علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 17320 
فرعى به مســاحت 176,71 متر مربــع در ازاء 6 حبه و یک - دوم حبه مشــاع از 72 حبه 

ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف مرتضى شاملى
55- راى شماره 14006030200800283 - 1400/01/22 – حدیث دوستی به والیت 
پدرش مسیب نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
17320 فرعى به مساحت 176,71 متر مربع در ازاء 6 حبه و یک - دوم حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف مرتضى شاملى
56- راى شــماره 139960302008008220 - 99/12/05 – على سپهر آقاسى فرزند 
حسینعلى ششــدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزى شــده از پالك 17527 فرعى به 

مساحت 82,59 متر مربع
سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان

57- راى شــماره 140060302008000051 -1400/01/07 – حسین احمدیان فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان سه طبقه نیمه تمام 
مجزى شده از پالك هاى 440 فرعى که به شماره 4803 فرعى تبدیل شده و 4802 فرعى 

به مساحت 216,83 متر مربع
58- راى شــماره 140060302008000052 -1400/01/07 – فــرزاد احمدیان فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان سه طبقه نیمه تمام 
مجزى شده از پالك هاى 440 فرعى که به شماره 4803 فرعى تبدیل شده و 4802 فرعى 

به مساحت 216,83 متر مربع
59- راى شماره 139960302008008510 - 99/12/17 – سید عماد الدین طبائیان فرزند 
سید حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 456 

فرعى به مساحت 25,18 متر مربع 
60- راى شماره 139960302008008511 - 99/12/17 – عفت السادات طباطبائى فرزند 
سید على نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 456 

فرعى به مساحت 25,18 متر مربع 
61- راى شماره 139960302008006049 - 99/09/22 – نفیسه حداد فرزند فضل اله 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمى مجزى شده از پالك 466 فرعى 

به مساحت 245 متر مربع
62- راى شــماره 139960302008006050 - 99/09/22 – سید شمس الدین اولیائى 
فرزند سید محمد نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمى مجزى شده 

از پالك 466 فرعى به مساحت 245 متر مربع
63- راى شماره 139960302008008796 - 99/12/28 –  زهره صیادى فرزند سهراب 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 534 فرعى به مساحت 128,80 متر مربع 
64- راى شماره 139960302008008818 - 99/12/28 – محمد جواد دهقان زاد فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 799 فرعى به مساحت 138,19 

متر مربع
65- راى شــماره 139960302008008521 - 99/12/17 – حســنعلى ترابــى فرزند 
عبدالرحیم نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 810 

فرعى به مساحت 178 متر مربع
66- راى شماره 139960302008008522 - 99/12/17 – اعظم خادم فرزند رمضانعلى 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 810 فرعى به 

مساحت 178 متر مربع
67- راى شماره 139960302008008523 - 99/12/17 – نجمه قبادى فرزند عبدالخالق 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 810 فرعى به 

مساحت 178 متر مربع
68- راى شماره 139960302008008386 - 99/12/07 – سید محسن شریفى فرزند 
سید محمد على نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

811 فرعى به مساحت 124,48 متر مربع
69- راى شماره 139960302008008387 - 99/12/07 – نسرین آقاربیع شهرضا فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 811 

فرعى به مساحت 124,48 متر مربع
70- راى شــماره 139960302008008496 - 99/12/16 – افســانه لطفــى فرزنــد 
غالمحسین ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 814 فرعى به مساحت 

115,36 متر مربع
71- راى شــماره 139960302008008823 - 99/12/28 – محمد تاکى فرزند قاسم 
نسبت به 15853 سهم مشاع از 17536 سهم ششــدانگ یک باب کارگاه مجزى شده از 

پالك 972 فرعى به مساحت 175,51 متر مربع
72- راى شماره 139960302008008824 - 99/12/28 – على تاکى فرزند احمد رضا به 
والیت پدرش نسبت به 1683 سهم مشاع از 17536 سهم ششدانگ یک باب کارگاه مجزى 

شده از پالك 972 فرعى به مساحت 175,51 متر مربع
73- راى شماره 140060302008000294 - 1400/01/22 – غالمرضا شاه پیرى فرزند 
جواد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانى و فوقانى آن 

مجزى شده از پالك 1215 فرعى به مساحت 41,98 متر مربع
74- راى شماره 140060302008000295 - 1400/01/22 – اصغر شاه پیرى فرزند جواد 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانى و فوقانى آن مجزى 

شده از پالك 1215 فرعى به مساحت 41,98 متر مربع
75- راى شماره 140060302008000296 - 1400/01/22 – فرشته اخوان فرزند فضل 
اله نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانى و فوقانى آن 

مجزى شده از پالك 1215 فرعى به مساحت 41,98 متر مربع
76- راى شــماره 140060302008000415 - 1400/01/28 – محمد حسن شریفانى 

شهرضائى فرزند اکبر ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 2238 فرعى به مساحت 102,21 متر 
مربع که به انضمام قسمتى از پالك 1740 فرعى جمعًا تشکیل یک باب مغازه را داده است

ب) قسمتى از یک باب مغازه مجزى شــده از پالك 1740 فرعى به مساحت 63,96 متر 
مربع که به انضمام قسمتى از پالك 2238 فرعى جمعًا تشکیل یک باب مغازه را داده است

77- راى شــماره 140060302008000473 - 1400/02/01 – زهره موالئیان فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 2239 فرعى به مساحت 15,28 

متر مربع
78- راى شــماره 140060302008000122 - 1400/01/14 – علیرضا سرورى فرزند 
حیدر ششدانگ یک باب مغازه مجزى شــده از پالك 2928 فرعى به مساحت 35,61 متر 

مربع
چهارم : شماره فرعى از 14- اصلى مزرعه معصوم آباد

79- راى شــماره 139960302008008754 - 99/12/26 – حسین حسینى فرزند فرخ 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 185 فرعى به مساحت 169,20 متر مربع

پنجم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه
80- راى شــماره 139960302008008343 - 99/12/07 – محمد رضا اباذرى فرزند 
مصطفى نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 321 

فرعى به مساحت 164,33 متر مربع 

81- راى شماره 139960302008008344 - 99/12/07 – بهشته آزاد فرزند سید محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 321 فرعى به 

مساحت 164,33 متر مربع 
ششم : شماره هاى فرعى از 23- اصلى مزرعه سودآباد

82- راى شماره 139960302008008402 - 99/12/07 – غالمرضا شایان فرزند عباس 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك هاى 21 فرعى که به شماره 2435 فرعى 
تبدیل شده و 2339 و 2340 فرعى به مساحت 174,16 متر مربع در ازاء تمامت 223,5 سهم 
مشاع از 1252 سهم ششدانگ که تمامت 83,5 ســهم مشاع آن انتقال عادى مع الواسطه 

از طرف محمد آقاسى
83- راى شماره 140060302008000299 - 1400/01/23 – فرحناز ناظم فرزند امیرقلى 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 48 فرعى به مساحت 166 متر مربع
84- راى شماره 139960302008008362 - 99/12/07 – سید مجتبى طبیبیان فرزند 
سید ذبیح اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 86 

فرعى به مساحت 294,20 متر مربع 
85- راى شــماره 139960302008008363 - 99/12/07 – لیال رهائى فرزند کیقباد 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 86 فرعى به 

مساحت 294,20 متر مربع 
86- راى شــماره 139960302008008809 - 99/12/28 – هــادى بیات فرزند یداله 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 127 و 1588 و 1590 فرعى به مساحت 

120,58 متر مربع
87- راى شماره 139960302008008812 - 99/12/28 – احمد رضا محمودى فرزند 
فرود ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 160 فرعى به مساحت 173,55 متر مربع

88- راى شماره 139960302008008482 - 99/12/13 – حمید رضا ابراهیمى فرزند 
ابراهیم ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 199 فرعى به مساحت 216,20 متر 

مربع
هفتم : شماره هاى فرعى از 32- اصلى مزرعه دست قمشه

89- راى شماره 6561 - 83/09/02  صادره از هیات حل اختالف موضوع قانون اصالح 
مواد 1 و 2 و 3 قانون ثبت اسناد مصوب 1365,04,31 و الحاق موادى به آن (موضوع ماده 
147 - اصالحى قانون ثبت) – ورثه عباســقلى سعادتى به اســامى ناصر ، احمد ، منصور ، 
نسرین ، ناهید و سوسن همگى سعادتى فرزندان عباســقلى و جهان قاسمى فرزند محمد 
على به قانون ارث نسبت به سه دانگ مشاع و جهان قاســمى فرزند محمد على نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 761 فرعى به 
مساحت 124,60 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 204 فرعى و محل جوى متروکه 
جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء تمامت 124,60 سهم مشاع از 1050 سهم 
ششدانگ که میزان 84,60 سهم مشــاع آن انتقال عادى از طرف منور بیگم نواب اصالتًا و 
وکالتًا از طرف سید مهدى یوسفى نسبت به 27 سهم و یک - دوم سهم مشاع و سید جمال 
یوسفى نسبت به 27 سهم و نه - بیست و پنجم سهم مشاع و سید کمال یوسفى نسبت به 
27 سهم و نه - بیست و پنجم سهم مشــاع و زهرا بیگم یوسفى نسبت به 2 سهم و سى و 
هشت – یکصدم سهم مشاع به استثناء بهاء یک – هشــتم اعیانى و خانم منور بیگم نواب 

نسبت به بهاء یک – هشتم اعیانى تمامت 124,60 سهم مشاع
90- راى شماره 139960302008008810 - 99/12/28 – قاسم عابدى فرزند رمضانعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 834 فرعى به 

مساحت 134,23 متر مربع
91- راى شــماره 139960302008008811 - 99/12/28 – اســمعیل عابدى فرزند 
رمضانعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 834 

فرعى به مساحت 134,23 متر مربع
هشتم : شماره هاى فرعى از 33- اصلى مزرعه مهرقویه   

92- راى شماره 140060302008000439 - 1400/01/29 – على اصغر براهیمى فرزند 
عباسعلى ششدانگ : 

الف) قســمتى از یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 6 فرعى به مساحت 12,50 
متر مربع که به انضمام قســمتى از پالك 7 فرعى جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را 
داده است در ازاء تمامت هفت – هجدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف احمد خیامى
ب) قسمتى از یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 7 فرعى به مساحت 188,89 
متر مربع که به انضمام قســمتى از پالك 6 فرعى جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را 
داده است در ازاء تمامت 1,75 قفیز مشاع از 8 قفیز ششدانگ معادل 175 سهم مشاع از 800 

سهم ششدانگ از قسمت مجهولى آن
93- راى شماره 140060302008000440 - 1400/01/29 – على اصغر براهیمى فرزند 
عباسعلى ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شــده از پالك 7 فرعى به مساحت 
189,65 متر مربع در ازاء تمامت 1,75 قفیز مشــاع از 8 قفیز ششدانگ معادل 175 سهم 

مشاع از 800 سهم ششدانگ از قسمت مجهولى آن
94- راى شماره 140060302008000524 - 1400/02/01 – سمیه وفائى شهرضائى 
فرزند نبى اله ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 195 فرعى به مساحت 288,86 
متر مربع در ازاء تمامت 2,7 قفیز از 10 قفیز ششــدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف 

محمد حسن گالبى
95- راى شماره 139960302008008744 - 99/12/26 – غالمحسین شاه نظرى فرزند 
محمد على ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شده از پالك هاى 348 و 890 فرعى 

به مساحت 115,34 متر مربع
96- راى شماره 139960302008008805 - 99/12/28 – شهال مندك فرزند حسین 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1163 فرعى که قبًال شماره هاى 53 و 979 
فرعى بوده به مســاحت 249,11 متر مربع در ازاء تمامت  249 سهم مشاع از 1490 سهم 

ششدانگ انتقال عادى از طرف محمد على طاهرى
نهم : شماره فرعى از 50- اصلى مزرعه اله آباد

97- راى شماره 140060302008000438 - 1400/01/29 – جنت باقى فرزند منصور 
ششدانگ یک باب مغازه با طبقات تحتانى و فوقانى آن مجزى شده از پالك هاى 63 و 954 

و 956 فرعى به مساحت 28 متر مربع
دهم : شماره هاى فرعى از 51- اصلى مزرعه فودان

98- راى شماره 139960302008008107 - 99/11/29 –  عبداله یعقوبى فرزند عباسقلى 
ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 5 فرعى به مساحت 116,20 متر مربع 

99- راى شــماره 139960302008008789 - 99/12/28 –  ســید حسین میرطالئى 
فرزند سید ضا ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزى شده از پالك 5 فرعى به مساحت 

166,12 متر مربع 
یازدهم : شماره فرعى از 65- اصلى مزرعه حکیم آباد

100- راى شــماره 139960302008008832 - 99/12/28 – سید محسن میرطالئى 
فرزند سید حسام ششــدانگ یک باب انبار به مساحت 146,45 متر مربع در ازاء 146 سهم 
مشاع از 9375 سهم یک حبه از 96 حبه هشــت دانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف 

نوراله مهدوى
دوازدهم : شماره هاى فرعى از 68- اصلى مزرعه سید آباد

101- راى شماره 140060302008000467 - 1400/01/31 – آرزو ممیز فرزند پرویز 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 262,25 متر مربع در ازاء94 
سهم مشاع از 2600 سهم یک حبه از 84 حبه ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از احمد 

شکور احدى از ورثه مجتبى شکور موضوع اظهار نامه ثبتى
102- راى شماره 140060302008000468 - 1400/01/31 – عاطفه ممیز فرزند پرویز 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 262,25 متر مربع در ازاء94 
سهم مشاع از 2600 سهم یک حبه از 84 حبه ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از احمد 

شکور احدى از ورثه مجتبى شکور موضوع اظهار نامه ثبتى

ادامه در صفحه 7...
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کارشناسان مى گویند براى بهبود سالمت دهان و دندان بهتر است از نخ دندان پیش از مسواك 
زدن استفاده کنید. با استفاده از نخ دندان پیش از مســواك زدن بهتر مى توان پالك هاى 
مضر انباشته شده در دهان را از بین برد و این کار تأثیر فلوراید درون خمیر دندان را هم بیشتر 
مى کند. در واقع با این کار پالك ها و رسوبات میان دندان ها شل مى شود و به این ترتیب 

مى توانید با مسواك آن ها را پاك کنید.
انتخاب مناسب:  نخ دندان در انواع مختلف نخى ، مومى، طعم دار یا بدون طعم و عطرى 
وجود دارد و همه انواع آن به جلوگیرى از ایجاد پالك در دندان ها کمک مى کند .نخ دندان مومى 
براى افرادى که بین دندان هاى خود فاصله دارند، گزینه مناسب ترى خواهد بود . اگر لثه هاى 

ریزى مى شود، از نخ دندان نرم استفاده حساسى دارید که دایم دچار خون 
دارید، از نخ دندان سفت و محکم کنید. اگــر دنــدان مصنوعى 

استفاده کنید .
شب ها قبل از خواب باشد.اســتفاده از نخ دندان بهتر است زمان اســتفاده: زمان 

ها و لثه کاهــش مى یابد و خواب، ترشح بزاق براى تمیز کردن دندان  در زمان 
بیشترى دارند، بنابراین بهتر باکترى ها براى آسیب رساندن به دندان ها وقت 

است هر شب قبل از خواب از مسواك و نخ دندان استفاده و زبان خود را هم تمیز کنید.

... ادامه از صفحه 6

103- راى شماره 140060302008000469 - 1400/01/31 – الهه یوسفیان فرزند 
ابراهیم نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 262,25 متر 
مربع در ازاء94 سهم مشاع از 2600 سهم یک حبه از 84 حبه ششدانگ انتقال عادى مع 

الواسطه از احمد شکور احدى از ورثه مجتبى شکور موضوع اظهار نامه ثبتى
سیزدهم : شماره هاى فرعى از 100- اصلى مزرعه فیض آباد

104- راى شــماره 139960302008004220 - 99/06/27 – سید وفادار حسینى 
فرزند سید نگهدار ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1 فرعى به مساحت 
322,95 متر مربع در ازاء320 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف شعله مدنى احدى از ورثه سید حسام مدنى
105- راى شــماره 139960302008007937 - 99/11/19 – حمزه على انصارى 
فرزند شهنواز نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
1 فرعى به مساحت 85,07 متر مربع در ازاء تمامت 42,5 سهم مشاع از 84000 سهم 

ششدانگ انتقال عادى از طرف سید محمدرضا مدنى احد از ورثه سید حسام مدنى
106- راى شــماره 139960302008007938 - 99/11/19 – سکینه علیان فرزند 
پرویز نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1 

فرعى به مســاحت 85,07 متر مربع در ازاء تمامت 42,5 سهم مشاع از 84000 سهم 
ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف سید محمدرضا مدنى احد از ورثه سید حسام 

مدنى
107- راى شــماره 139960302008008472 - 99/12/11 – على رحیم عقدکى 
فرزند یوسف ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1 فرعى به مساحت 84,52 
متر مربع در ازاء 85 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف سید محمد رضا مدنى
روح   –  99 /12 /28  -  139960302008008821 شــماره  راى   -108
الــه ونکــى فرزنــد حســین نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه دو طبقــه مجــزى شــده از پــالك 1 فرعــى به مســاحت 
195,91 متــر مربــع در ازاء تمامــت 102,85 ســهم مشــاع از 84000 ســهم 
ششــدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف ســید محمدرضا مدنى احد از ورثه سید 

حسام مدنى
109- راى شماره 139960302008008822 - 99/12/28 – حامد رضا ونکى فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شده از 
پالك 1 فرعى به مســاحت 195,91 متر مربع در ازاء تمامت 102,85 سهم مشاع از 
84000 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف سید محمدرضا مدنى احد از 

ورثه سید حسام مدنى
110- راى شــماره 139960302008008390 - 99/12/07 – عبداله باقرى فرزند 
شنبه على ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 502 فرعى به مساحت 188,98 

متر مربع
111- راى شــماره 140060302008000353 - 1400/01/26 –  ارجعلى نفیسى 
فرزند قلى ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 589 فرعى به مساحت 139,35 
متر مربع در ازاء تمامت 142 سهم مشاع از 2150 سهم ششدانگ انتقال عادى از طرف 

عین اله محمودى
112- راى شماره 140060302008000422 - 1400/01/28 – جمیله امیرى فرد 
فرزند ماشاءاله ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 2230 فرعى 

به مساحت 223 متر مربع 
چهاردهم : شماره هاى فرعى از 106- اصلى مزرعه ارش آباد

113- راى شماره 139960302008006301 - 99/09/29 – مریم امیرى فرزند نور 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 74 فرعى 

به مساحت 177,42 متر مربع
114- راى شماره 139960302008006302 - 99/09/29 – حسین رحمتى فرزند 
على نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 74 فرعى 

به مساحت 177,42 متر مربع
115- راى شماره 140060302008000395 - 1400/01/28 – قاسم بابادى عکاشه 
فرزند خداداد ششدانگ یک درب باغچه با ساختمان موجود در آن مجزى شده از پالك 

177 فرعى به مساحت 913,38 متر مربع 
116- راى شماره 140060302008000297 - 1400/01/22 – غالمرضا شاه پیرى 
فرزند جواد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

273 فرعى به مساحت 144,94 متر مربع
117- راى شــماره 140060302008000298 - 1400/01/22 – نرگس صالحپور 
فرزند محمد باقر نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از 

پالك 273 فرعى به مساحت 144,94 متر مربع
پانزدهم : شماره فرعى از 157- اصلى مزرعه محمودیه

118- راى شــماره 140060302008000053 - 1400/01/07 – ابوذر پاریا فرزند 
موسى ششدانگ یک باب خانه به مساحت 262,30 متر مربع در ازاء تمامت دویست و 
شصت و دو ، دوازده هزار و پانصدم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف 
امان اله رضائى درشورى تاریخ انتشار نوبت یکم : روز   سه شنبه  1400/02/07 تاریخ 
انتشار نوبت دوم : روز   چهار شنبه  1400/02/22  م الف: 1127507 سید اسداله موسوى  

-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/2/108 

تاسیس 
شرکت سهامى خاص فرآورده هاى ماندگار سالمت صفه درتاریخ 1400/01/31 به شماره ثبت 67547 به شناسه ملى 14009961202 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و توزیع محصوالت و تجهیزات پزشکى مانند ماسک صورت 3 الیه، ماسک ان 95 
ان 99 و ان 100 شیلد صورت، سرنگ یکبار مصرف، انواع لباس ها و گان هاى حفاظت شخصى انواع دستکش معاینه و جراحى از جنس التکس نیتریل وینیل و پالستیک، 
تولید و توزیع محصوالت و تجهیزات بهداشتى مانند انواع کرم پوستى، انواع شامپو، انواع صابون قالبى و مایع، انواع مسواك، انواع خمیردندان، انواع دهانشویه، انواع زبان 
پاك کن، انواع نخ دندان تولید و توزیع مواد و تجهیزات دندانپزشکى مانند مواد ترمیم دندان، سرساکشن هاى فلزى و یکبار مصرف، یونیت صندلى، رادیوگرافى دندانى، 
انواع کمپرسور و کابینت هاى دندانپزشکى، دستگاه هاى حرفه اى دندانپزشکى، لوازم یکبار مصرف دندانپزشکى -عقد قرار داد با سایر شرکتهاى بخش خصوصى و دولتى 
-همچنین صادرات وواردات و تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى -اخذ و اعطاى نمایندگى از و به کلیه شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى -شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى داخلى و خارجى -اخذوام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى معتبر داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -انجام امور مربوط به تجارت 
الکترونیک و حق العمل کارى -بازاریابى غیر هرمى و غیرشبکه ایى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فرح آباد ، خیابان جانبازان ، خیابان نستوه[10] ، پالك- 122 ، ساختمان مهرگان ، 
طبقه دوم ، واحد 4 کدپستى 8174784686 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 13101863 مورخ 1400/01/22 نزد بانک رفاه کارگران شعبه سپاهان شهر با کد 1396 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى احمدرضا طالبیان به شماره ملى 1291981438 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حمیدرضا طالبیان 
به شماره ملى 1817187678 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا طالبیان به شماره ملى 1818193574 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 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 همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهره نوروزى به شماره ملى 
1112079203 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم زهرا بس خواسته به شماره ملى 4859837827 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 (1126456)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص صنایع ماشین سازى مدرن ماشین توانا درتاریخ 1400/01/31 به شماره ثبت 67548 به شناسه ملى 14009961217 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى ، ساخت و تولید کلیه قطعات و ماشین آالت صنعتى ، طراحى ، تجهیز و راه اندازى 
خطوط تولید قطعات صنعتى و اتوماسیون - تامین و واردات قطعات ، تجهیزات ، مواد اولیه ماشین آالت و صنایع تبدیلى ،واردات تکنولوژى صنایع مادر و مشارکت در اجراى 
کلیه پروژه هاى تولیدى و صنعتى ، فروش و خدمات پس از فروش کلیه قطعات و ماشین آالت صنعتى ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ،اخذ و اعطاى نمایندگى 
شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى - برپایى غرفه و شرکت در نمایشگاههاى بین المللى داخلى و خارجى به جز نمایشگاههاى فرهنگى ، گشایش اعتبارات اسنادى و ال سى 
براى شرکت نزد بانک ها ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقالم مجاز بازرگانى 
، شــرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى 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 اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله درب کوشک ، خیابان باب الرحمه ، میدان امام حسین ، پالك 2 ، ساختمان 
ارگ جهان نما ، فاز4 ، طبقه چهارم ، واحد 4 کدپستى 8136613685 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 27699121809 مورخ 1399/12/17 نزد بانک 
بانک شهر شعبه جهان نماى اصفهان با کد 276 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى احسان اعتمادى تورشکى به شماره 
ملى 0064128512 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیر کیوانى بروجنى به شماره ملى 4640040301 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى کمال شبانیان به شماره ملى 4650379962 و به سمت نایب رئیس 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 ثابت مدیر عامل و یکى از دو امضاى 
ریئس یا نائب ریئس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مرجان طاهرى به شماره ملى 1199277304 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى محمد اختریان بروجنى به شماره ملى 4650715326 به سمت بازرس على البدل 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 (1126713)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى سام صنعت اورست سهامى خاص به شماره ثبت 64269 و شناسه ملى 14009045383 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/01/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهزاد بختیارى زاده 1272376079بعنوان رئیس هیئت مدیره و الهام دامک 6290000098 بعنوان مدیر 
عامل شرکت و نایب رئیس هیئت مدیره وزیبا سمالى سیبکى6299863161 بعنوان عضو هیئت مدیره براى باقى مدت تصدى تا تاریخ 30 / 11 / 1400 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت 
مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است.. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1126452)  

آگهى تغییرات 
شرکت خدمات مهندسى کشاورزى آب گستر جى شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 35486 و شناسه ملى 10861815658 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/01/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افشین غفارى جدیدى به کدملى 2162761955بعنوان رئیس هیات مدیره و على غفارى 
جدیدى به کدملى 2150463377 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و نسرین غفارى جدیدى به کدملى 2162606348 بسمت مدیرعامل براى مدت دو 
سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 

خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1126714)

آگهى انحالل  
شرکت اسپید صنعت اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 20539 و شناسه ملى 10260414019 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/20: شرکت مذکور منحل 
اعالم گردید و مهدى معینى کربکندى به کدملى 6609172692 به عنوان مدیر تصفیه براى مدت دو سال انتخاب گردید. نشانى محل تصفیه استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش حبیب آباد 
، دهستان برخوارشرقى ، روستا شهرك صنعتى دولت آباد، بلوار امام خمینى ، کوچه دى ، پالك 7 ، طبقه همکف کدپستى 8341666317 اعالم گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1126706)   

آگهى تغییرات 
شرکت آلومینیوم کار سپاهان نوین شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 50403 و شناسه ملى 10260689037 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیر به کدملى 10103512680و محمد شیروانى به کدملى 1283930668 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى وعلى البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1127286)

ما یک سوم از عمرمان را یا در خواب هســتیم یا در تالش براى خوابیدن. با 
این حال، تحقیقات نشان داده بخش قابل توجهى از بزرگساالن خواب کافى 
ندارند. و این یعنى ما با تعداد زیادى آدم خســته رو به رو هستیم.خواب براى 
مغز ما ضرورى است، چیزى که سالمت و زیبایى مان را به ما برمى گرداند. 
اگر در زمان مشخصى به رختخواب برویم این مشکل به راحتى حل مى شود.

1- از انتخاب یک ساعت براى بیدار شدن شروع کنید
براى آنکه بتوانید بهترین برنامه را براى خواب تان بریزید، اول باید تصمیم 
بگیرید که مى خواهید چه زمانى از خواب بیدار شوید. آخرین تحقیقات نشان 
داده هیچ فرقى ندارد که صبح از خواب بیدار شــوید یا تا بعد از ظهر بخوابید. 
اما باید به خاطر داشته باشید که اگر دوست دارید سرحال و بدون اضطراب از 
خواب بیدار شوید باید هر 7 روز هفته سر یک ساعت ثابت از خواب بیدار شوید.

2- بدانید چند ساعت به خواب نیاز دارید
مقدار خوابى که بدن ما به آن نیاز دارد در طول زندگى مان تغییر مى کند. وقتى 
بچه بودیم باید حداکثر 14 ساعت مى خوابیدیم اما از 20 تا 40 سالگى فقط به 
7 تا 9 ساعت خواب نیاز داریم. به این فکر کنید که معموًال بعد از چند ساعت 
خواب با انرژى کامل بیدار مى شــوید و به بدن خود گوش بسپارید تا متوجه 

شوید چقدر باید بخوابید.

3- زمان خوابیدنتان را محاسبه کنید
وقتى فهمیدید چه زمانى باید از خواب بیدار شوید و به چند ساعت خواب احتیاج 
دارید، مى توانید زمان خوابیدن تان را محاسبه کنید. اگر به برنامه خواب تان 
وفادار باشید بدن تان به طور طبیعى در ساعتى که باید احساس خواب مى کند 

و به راحتى هم مى توانید از خواب بیدار شوید.
مثًال تصور کنید با توجه به سن و تجربه تان مى دانید که به 7 ساعت خواب 
نیاز دارید و تصمیم مى گیرید هر روز 8 صبح از خواب بیدار شوید. در اینصورت 
باید ساعت 1 نیمه شب به رختخواب بروید. اما اگر تصمیم بگیرید برنامه خود 
را عوض کنید و 6 صبح از خواب بیدار شوید، از آن زمان باید هر شب ساعت 

11 بخوابید.

4- زودتر لزوماً همیشه بهتر نیست
خیلى ها اعتقاد دارند شــب ها باید حدود ساعت 10 بخوابیم تا بتوانیم خواب 
باکیفیت ترى داشته باشــیم. اما تحقیقات جدید اشــتباه بودن آن را اثبات 
کرده است. دانشمندان مى گویند شــب زنده دارها تا زمانى که خواب خوبى 
داشــتند عملکرد خوبى در طول روز داشتند. بنابراین اگر ساعت 3 نیمه شب 

به رختخواب بروید و ساعت 10 صبح از خواب بیدار شوید ایرادى ندارد، اما به 
شرط آنکه همیشه طبق همین برنامه عمل کنید.

5- نکته اصلى داشتن یک برنامه خواب ثابت است
بهترین کارى که براى بهبود کیفیت خواب تان مى توانید انجام دهید این است 
که هر شب سر یک ساعت ثابت به رختخواب روید. این کار نه تنها به خواب 
رفتن تان را ساده تر مى کند، بلکه هوش و شادى بیشترى به شما مى بخشد. 
از طرفى دیگر، نداشتن خواب کافى طى هفته و تالش براى جبران این کمبود 
با خواب بیشتر در تعطیالت آخر هفته، منجر به دیابت، چاقى و مشکالت قلبى 

عروقى مى شود.

6- اگر دیر خوابیدید باید مراقبت بیشترى داشته باشید
حاال که فهمیدید براى داشتن یک خواب مناســب نیازى به برنامه عجیب 
و غریبى نیست، باز هم باید مراقب باشــید و از انجام کارهایى مثل تماشاى 
یک فیلم مهیج پیش از خواب، گرسنه خوابیدن یا خوابیدن در محیط روشن و 
پر سروصدا خوددارى کنید. انجام کارهاى ساده اى مثل بستن صداى تلفن 
همراه و استفاده از پرده هاى ضخیم هم مى تواند اثر قابل توجهى بر کیفیت 

خواب تان بگذارد.

بهترین  ساعت براى خوابیدن و بیدار شدن

استفاده از نخ دندان، قبل از مسواك یا بعد از آن؟ در مورد ویتامین D نکاتى وجود دارد که احتماًال در مورد آن ها 
اشتباه مى کنید و این مى تواند بر سالمتى شما تأثیر بگذارد. 

■ بیشــتر مواد غذایى در حالت طبیعى خودشان منبع خوبى از 
ویتامین D نیستند و بســیارى از آن ها اصًال ویتامین D ندارند. 
بنابراین، تأمین ویتامین D مورد نیاز بدن شما تنها از طریق رژیم 

غذایى کارى دشوار است. 
■ اگر مکمل ویتامین D مصرف مى کنید، آن را به خوبى جذب 
نمى کنید مگر این که آن را با یــک وعده غذایى حاوى 
چربى مصرف کنید. البته مقدار چربى هم اهمیت دارد. 
در واقع نیازى نیســت مکمل ویتامین D خود را با یک 
حجم زیادى از چربى مصرف کنید. مطالعات نشان مى دهد 
که شما آن را با مقدار چربى کم در مقایسه با مقدار چربى 

متوسط بهتر جذب مى کنید.
■شــما براى کمک به بدنتان در جذب کلســیم 
به ویتامین D احتیاج دارید و براى ســاختن بافت 
جدید استخوان به کلســیم. با این حال، یک تحقیق نشان داد 
که ویتامین D به طور قابل توجهى تراکم اســتخوان را بهبود 

نمى بخشــد؛ اما نکته  مثبت ترى در مورد آن وجود دارد؛ برخى 
مطالعات نشــان مى دهد که ویتامین د به افراد سالمند به حفظ 
تعادل و در نتیجه کاهش خطــر افتادن کمک مى کند. بنابراین 
ویتامین D مى تواند به افراد مســن کمک کنــد تا به صورت 
غیرمستقیم از شکستگى اســتخوان ها جلوگیرى کنند. بدین 
ترتیــب، ویتامین D مى توانــد براى جلوگیرى از شکســتگى 
استخوان در افراد مســن مفید باشــد، اما براى تقویت تراکم 

استخوان، به تنهایى روى آن حساب نکنید.
■ واضح است که کمبود ویتامین D پیامدهاى مختلفى را براى 
ســالمتى به دنبال دارد. از طرفى مکمل ویتامین D به عنوان 
ابزارى براى کاهش خطر ابتال به برخى بیمارى ها مشهور شده 
است. با این حال، وقتى آژانس تحقیقات و کیفیت مراقبت هاى 
بهداشتى نتایج 250 مطالعه را بررسى کرد، به این نتیجه رسید 
مشخص نیست که آیا ویتامین D مى تواند خطر ابتال به برخى 
بیمارى ها مانند بیمارى هاى قلبى عروقى، دیابت یا سرطان را 
آن گونه که برخى افراد ادعا مى کنند، کاهش دهد یا خیر. با این 

حال، این ویتامین در سالمت ایمنى نقش دارد. 

 D درباره ویتامین
لطفاً اشتباه  نکنید

Dویتامین D نیستند

بنابراین، تأمینوی
غذایى کارى دشو
اگ■اگر مکمل ویتا
نمى کنید مگ
چربى مص
در واقع نی
حجم زیادىا
که شما آن
متوس
■ش
به ویت
جدید استخوان به
ویتامین D به Dکه



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

نام خدا را بزرگ دار و جز به حق سخنى بر زبان نیاور؛ مرگ 
و جهاِن پس از مرگ را فراوان به یاد آور، هرگز آرزوى مرگ 
مکن جز آنکه بدانى از نجات یافتگانى؛ از کارى که تو را خشنود 
و عموم مسلمانان را ناخوشایند است بپرهیز، از هر کار پنهانى 

که در آشکار شدنش شرم دارى پرهیز کن.
موال على (ع)

دعاى روز چهاردهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم ال تؤاِخْذنى فیِه بالَعثراِت واِقْلنى فیِه من الَخطایــا والَهَفواِت وال تَْجَعْلنى 

فیه َغَرضًا للبالیا واآلفاِت بِِعّزتَِک یا عّز المْسلمین.
خدایا! مؤاخذه نکــن مرا در ایـــن روز به لغزش هــا و درگــذر از من در آن 
از خطاها وبیهودگــى ها وقرار مــده مرا در آن نشــانه تیر بالهــا وآفات، 

اى عزت دهنده مسلمانان.

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى و انجمن صنفى 
کارفرمایان شــرکت هاى مســافرت هوایى، جهانگردى و زیارتى 
اصفهان همزمان با هفته فرهنگى اصفهــان، تفاهم نامه همکارى 

امضا کردند.
این تفاهم نامه سه ساله در جهت همکارى هاى مشترك و استفاده از 
پتانسیل هاى طرفین براى پیشبرد اهداف توسعه اى در تمام زمینه هاى 

گردشگرى، شهرى، ملى و بین المللى به امضا رسید.
همکارى مشترك در زمینه طراحى و اجراى پروژه هاى گردشگرى 
مختلف نظیر گردشگرى ورزشى، گردشگرى خالق، اصفهان شناسى، 
گردشگرى فرهنگى، مردم شناسى حسى، میراث ناملموس و سایر 
زمینه هاى گردشگرى در سطوح استانى، کشــورى و بین المللى و 
همکارى مشترك در برگزارى گردهمایى ها، همایش هاى علمى، 
سمپوزیم ها، وبینارها و سمینارهاى داخلى و بین المللى در حوزه  هاى 
مختلف صنعت گردشــگرى از جمله مفاد این تفاهم نامه 12 بندى 

است.
■■■

معاون فرهنگى شهردار و رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان در نشســت امضاى این تفاهم نامه شهردارى را 
نهادى اجتماعى و توان افزا دانست که باید به گردشگرى توجه ویژه اى 

داشته و بسترهاى توان افزایى در حوزه گردشگرى را فراهم کند.
محمد عیدى اظهار داشــت: امکان ندارد به توسعه فرهنگى کشور 

بیندیشیم اما به توسعه گردشگرى فکر نکنیم.
وى با بیان اینکه در حوزه گردشــگرى چند مفروض وجود دارد، 
افزود: یکى از مفروضات این اســت که معتقدیــم براى کاهش 
مهاجرت به کالنشــهر اصفهان باید ســطح دید خــود را از افق 
جغرافیاى تعریف شــدِه حقوقى کالنشهر اصفهان گسترش دهیم 
و بر گردشــگرى مرکزپیرامون انگشــت تأکید بگذاریم، به این 
معنا که اگر حال گردشــگرى شهرستان هاى اســتان و این خطه 
پهناور فرهنگى خوب شــود، کانون هاى فرهنگ خیز که هرکدام 
عرضه کننده تکثر در عین وحدت هستند، مى توانند از نظر اقتصاد 

گردشگرى تقویت شوند.
   اقتصاد گردشگرى اقتصادى پاك است

وى اقتصاد گردشگرى و فرهنگ را اقتصادى پاك و سبز دانست و بیان 
کرد: با تقویت گردشگرى در جاى جاى استان، انگیزه هاى مهاجرت به 
مرکز استان کمتر شده و پدیده هایى مانند حاشیه نشینى هم به مراتب 
کاهش پیدا مى کند. از طرف دیگر، در گردشگرى پایدار حق داریم از 
امکانات گردشگرى به نفع جامعه امروز بهره ببریم، اما با این شرط 

که نسل هاى پس از ما نیز در این حق با ما اشتراك دارند و نباید همه 
چیز را فدا کنیم.

به گفته عیدى اگر گردشگرى را به صورت پایدار گسترش دهیم از 
دل آن، گردشگرى خالق مى روید و گردشگرى خالق وقتى توسعه 

مى یابد که شهرها هویت و ریشه هاى خود را حفظ کنند.
وى تصریح کرد: توسعه گردشگرى خالق به حوزه شهرسازى کمک 
مى کند تا شهر را بر پایه ریشه هایش برویاند و اگر گردشگرى رشد 

کند توسعه شهر بهتر اتفاق مى افتد.

  توسعه  فرهنگى نه الزاماً فرهنگ توسعه
رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان با 
تأکید بر اهمیت اقتصاد فرهنگ گفت: مى توانیم به توســعه برسیم 
اما توســعه  فرهنگى داشته باشــیم نه الزاماً فرهنگ توسعه. معمار 
کبیر انقالب نیز به صورت مکرر تأکید داشــته اند که مبناى انقالب 

ما فرهنگى است و در اسناد باالدستى نیز چنین تأکیدى وجود دارد.
عیدى تصریح کرد: زمانى که گردشگران به اصفهان بیایند گویى 

جهانى را در شــهر اصفهان متمرکز کرده ایم چون هویت تاریخى 
شهر اصفهان بر محمل فرآیند و فرهنگ گفت وگویى است. حاصل 
فرهنگ گفت وگویى که در زمان ســالجقه و صفویان ایجاد شده 
رشد خالقیت فرهنگى بوده است. البته به گمان من یک اصفهانى 
حتى اگر در این دو عهد از شهر خودش خارج نمى شد، جهان دیده 
بود چون از تمام دستاوردهاى جهان در این شهر استفاده مى کرد و 
گردشگرانى که به اصفهان مى آمدند در مهمان خانه ایران احساس 

غربت نمى کردند.

  سرآغاز شکوفایى فرهنگ شهر 
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان ادامه 
داد: براى اینکه ما نیز بتوانیم روایت خود از شهر را در تاریخ ثبت کنیم، 
نیاز داریم موانع توسعه گردشگرى اصفهان را با آغوش باز رفع کنیم 
و اجازه دهیم گفت وگوى میزبان و مهمان در فرآیندى طبیعى و در 
محملى مدنى موجب شکوفایى شهر اصفهان شود و جهان شهرى 
که در خاطره ما وجود دارد را بازتولید کنیــم. بنابراین امیدوارم این 

تفاهم نامه که به نوعى دست نیاز ما به سوى حوزه اى مدنى است، با 
هم افزایى ظرفیت هاى دو بخش، سمفونى فاخرى درباره گردشگرى 
ایجاد و این تفاهم نامه سرآغاز راهى باشد که به شکوفایى فرهنگ 

شهر کمک کند.
   درخواست از انجمن صنفى کارفرمایان

وى خاطرنشــان کرد: درخواســت ما از انجمن صنفى کارفرمایان 
شرکت هاى مسافرت هوایى این اســت که پل ارتباطى اصفهان با 
جهانى باشد که در رصد شهردارى قرار نگرفته، البته منظور از اصفهان 

جغرافیاى فرهنگى اصفهان است که بسترى بسیار گسترده است.
■■■

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى کارفرمایان شــرکت ها و دفاتر 
خدمات مســافرت هوایى، جهانگردى و زیارتى استان اصفهان در 
ادامه با بیان اینکه مدت زیادى بود که تمایل داشتیم تفاهم نامه اى با 
شهردارى اصفهان منعقد کنیم، اظهار داشت: براى نخستین بار است 

که تفاهم نامه اى در این سطح میان ما و شهردارى منعقد مى شود.
سید محسن روناسى ادامه داد: متأسفانه تا امروز نتوانسته ایم از تمام 
ظرفیت هاى شهر اصفهان در زمینه گردشگرى استفاده کنیم چون 
در این زمینه به صورت جزیره اى و پراکنده عمل شده است. امیدوارم 
با امضاى این تفاهم نامه و ریشه کن شدن بیمارى کرونا که متأسفانه 
آسیب زیادى به صنعت و صنف ما زده است شاهد بهبود شرایط باشیم 

و پس از پشت سر گذاشتن این شرایط، این خسارات جبران شود.
  از توسعه گردشگرى غافلیم

وى گفت: اولویت بسیارى از کشــورهاى جهان توسعه گردشگرى 
است اما متأسفانه ما در کشــورمان از این موضوع غافل شده ایم که 
امیدوارم شــهردارى اصفهان با ظرفیت هایى که دارد در کنار 417 
دفتر و شرکت مسافرتى در استان بتوانند در حوزه توسعه گردشگرى 

گام هاى موثرى بردارند.
■■■

رئیس اداره گردشــگرى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى نیز با اشاره به نقش تســهیل گرى شهردارى اصفهان در 
حوزه گردشگرى گفت: شــهردارى اصفهان همواره تالش کرده 
با بخش هاى گوناگونى که در زمینه گردشــگرى فعالیت دارند به 
تفاهماتى برسد که سود آن به شهر و شهروندان اصفهانى و در نهایت 

به کشور برسد.
علیرضا مساح با اشاره به انعقاد تفاهم نامه هاى گردشگرى با شهرهاى 
شیراز و یزد و رشت و مشهد در زمینه گردشگرى خالق، ابراز امیدوارى 
کرد با عقد تفاهم نامه اخیر نیز بتــوان از امکانات بخش عمومى در 

شهردارى و بخش خصوصى براى توسعه گردشگرى استفاده کرد.

امضاى تفاهمنامه همکارى بین سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى و انجمن صنفى کارفرمایان شرکت هاى مسافرت هوایى، جهانگردى و زیارتى

معاون شهردار اصفهان: گردشگرى خالق از دل گردشگرى پایدار مى روید

تمام درگاه هاى ارتباطى مشترکین آبفاى استان اصفهان 
روزانه مورد نظارت و کنترل قرار مى گیرند. 

مدیردفترســامانه خدمــات غیر حضوري شــرکت آب و 
فاضالب استان گفت: هم اکنون مشــترکین از طریق 6 
درگاه مختلف خدمات شــرکت را دریافت مى کنند که به 
منظور اطمینان از کارکرد صحیح آن ها، توســط کارکنان 

سامانه 1522 کنترل مى شوند.
روح اله ســعیدي هدف از اجراي این طرح را  ارائه خدمات 
شبانه روزى و  بدون وقفه دانســت و بیان کرد: با بررسى 
و کنترل روزانه  کلیدهاي درگاه هــاى ارتباطى، هرگونه 
مشــکلى در زمینه در خواست مشــترکین براى دریافت  
خدمــات 23 گانه شــرکت و پرداخت قبوض باشــد رفع 

مى شود.
وى به معرفى6 درگاه ارتباطى مشــترکین آبفاى اصفهان 
پرداخت و  تصریح کرد: مشــترکین مــى توانند از طریق 
تماس با شماره تلفن چهار رقمى 1522، ارسال پیامک به 

سر شماره 300001522، ورود به پرتال شرکت به نشانى 
www.abfaesfahan.ir، نصب  نسخه اندرویدى 
کارافزار (اپلیکیشن) خدمات همراه آبفاى استان اصفهان 
و اســتفاده از کد دســتورى 151522#*6655* با تلفن 
همراه، از خدمات غیرحضورى شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان بهره مند شوند. 
سعیدى به خدمات 23گانه شــرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان که از طریق سامانه 1522 ارائه مى شوند، اشاره کرد 
و گفت: واگذارى انشعاب آب، واگذارى انشعاب فاضالب، 
تغییر کاربرى انشعاب آب، پاسخ به استعالم مالکیت انشعاب 
آب، تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضالب، تغییر تعداد 
واحد مسکونى مشــترکین آب و فاضالب، تغییر ظرفیت 
قراردادى انشعاب آب، تغییر قطر انشعاب آب، تفکیک کنتور 
آب، تغییر مکان کنتور آب، آزمایش کنتور آب، تعویض کنتور 
آب، نصب ســیفون اضافى فاضالب، قطع موقت و وصل 
انشعاب آب، جمع آورى یا ادغام انشعاب آب، تسویه حساب 
بدهى مشترکین آب و فاضالب، درخواست بررسى صورت 
حساب مشترکین آب و فاضالب، اعالم کارکرد کنتور آب، 
مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختى هاى مشترکین 
آب و فاضالب، فروش آب تانکرى، پاسخگویى به شکایات 
مرتبط با آب و فاضالب، رسیدگى به پیشنهادات حوزه آب 
و فاضالب و  درخواست لوازم کاهنده مصرف آب از جمله 

این خدمات است.

کنترل روزانه درگاه هاى ارتباطى مشترکین آبفا   توسط کارکنان سامانه 1522

با تالش شــبانه روزى جهادگران عرصــه ارتباطات در 
مخابرات منطقه اصفهان،پهناى باند مراکز مخابراتى در 

شهرستان اردستان افزایش یافت. 
به گزارش روابــط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان، 
در راستاى توسعه زیر ســاختهاى ارتباطى در شهرستان 

اردستان و بهبود خدمات مخابراتى در نقاط روستایى، با 
نصب و راه اندازى سیســتم هاى جدید مخابراتى، پهناى 
باند مراکز بغم ، سیمان اردستان، جنبه و مکان، ظفرقند، 
قهســاره، نیســیان، نهوج، خوش آباد، موغار، احمدآباد، 
تورزن، مهاباد ، زواره کچومثقال، ماربین و کهنگ گونیان 

ارتقاء یافت. 
گفتنى اســت افزایش پهناى باند، نقش موثرى در ارتقاء 
سرعت دسترسى به اینترنت، بهره ورى، توسعه، شفافیت، 
ارتقاى خدمات الکترونیکى دولتى و غیر دولتى و رشد قابل 

توجه تجارت الکترونیکى خواهد داشت.

افزایش پهناى باند در روستاهاى اردستان

عضو هیئت مدیره کانون وکالى دادگســترى اســتان 
اصفهان گفــت: فعالیت هاى کنونــى وکالى خیرخواه 

و نیکــوکار، در ارائه خدمات معاضدتى و تســخیرى به 
مددجویان تحت پوشــش نهادهاى حمایتى، به صورت 
خودجوش و پراکنده بوده که این امر با سازماندهى بیشتر 
و برنامه ریزى براى جذب تعداد بیشترى از دیگر وکالى 
داوطلب، مى تواند آثار و نتایج رضایت بخشــى به دنبال 

داشته باشد.
سیامک اکبرى با بیان اینکه خدمات رسانى به مددجویان 
تحت پوشش بهزیستى، یک حرکت داوطلبانه و عاشقانه 
است، اظهار داشت: در حال حاضر بســیارى از وکالى 
دادگسترى در حال کمک از طریق ارائه خدمات داوطلبانه 
معاضدتى و تسخیرى به جوامع هدف سازمان بهزیستى 

و دیگر نهادهاى حمایتى شهرستان هاى استان اصفهان 
هستند.

وى با اشاره به حجم وسیع پرونده هاى ارجاعى به موسسه 
معاضدت قضائى کانون وکالى دادگســترى اســتان 
اصفهان اظهار داشت: موسسه معاضدت کانون اصفهان، 
على رغم بــه کارگیرى بیش از یک صــد نفر از وکالى 
دادگسترى همواره با فشار کارى فراوانى روبرو بوده و الزم 
است عالوه بر تالش هایى که توسط موسسه معاضدت 
قضائى کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان صورت 
مى گیرد، برنامه ریزى جدى و مســتقلى نیز براى جذب 

وکالى داوطلب صورت پذیرد.

جذب وکالى داوطلب براى ارائه خدمات معاضدتى 

نیروگاه حرارتی اصفهان در فروردین ماه امسال بیش از 
222 میلیون کیلووات ساعت انرژي الکتریکی تولید و به 

شبکه سراسري برق کشور منتقل کرده است.
مدیر دفتر برنامه ریزى شــرکت مدیریــت تولید برق 
اصفهان با اعالم ایــن خبر افــزود: واحدهاى بخارى 

مولد برق نیروگاه اصفهان از اولین ماه سال جارى، 222 
میلیون و 551 هزار کیلووات ساعت، برق خالص تولیدي 

را به شبکه سراسري برق کشور تحویل داده است.
حســین امنیه گفت: نیروگاه اصفهــان داراى پنج واحد 
بخارى مولد برق بــا ظرفیت هاى متنوع و مجموع توان 

اســمى تولید 835 مگاوات برق اســت که در صورت 
تأمین آب و ســوخت مورد نیــاز، قادر بــه تولید مقدار 
معادل برق مــورد نیاز کالن شــهر اصفهــان در اکثر 
فصول ســال و تحویل به شبکه سراســرى برق کشور 

خواهد بود.

تولید نیروگاه اصفهان به 222 میلیون کیلووات ساعت رسید 


