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به کودکتان زیاد بستنى ندهید!جمع آورى 250 ماینر در یک روززیرخاکى؛ عبور از کمدى کالمى، احیاى کمدى موقعیتعواملى که مى تواند موج پنجم کرونا را باعث شود هفت خان سپاهان براى قهرمان شدن  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نعنا و خواص
 شگفت انگیز آن

بعضى دستگاه ها جزیره اى عمل مى کنند
3
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فتح خرمشهر کار صدام را 
یکسره کرد

فرصت خوب 
گاندو ها براى فرار از 

انتهاى جدول

افتتاح و کلنگ زنى 
پروژه هایى براى 
ساماندهى مشاغل
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انفجار در یک 
واحد شیمیایى
 9 مصدوم داشت

یک کارشناس گیاه پزشکى گفت: نعناع از قدیم االیام به 
عنوان یگ گیاه معطر و اشتها آور و براى ناراحتى هاى 
دستگاه گوارش بکار رفته به طورى که بقراط پدر علم 

طب از نعناع در نوشته هاى خود یاد کرده است.
سارا عالى زاده اظهار کرد: نعناع داراى ماده اى...

وقوع انفجار در صنایع شیمیایى نارگستر سپاهان 
واقع در شاهین شــهر کیلومتــر 7 جاده علویجه 
از توابع اســتان اصفهان بامداد یکشنبه موجب 

مصدومیت 9 نفر شد.
مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان 
اصفهان گفــت: ایــن حادثه ســاعت 3 و 36 
دقیقه بامداد یکشــنبه رخ داد و پس از اعالم به 
اورژانس پیش بیمارستانى، یک دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس، چهار واحد امــدادى از اورژانس و دو 
واحد امدادى هالل احمر به محل اعزام شــدند. 
غفور راستین افزود: در این حادثه 9 مرد مصدوم و 

4پس از دریافت خدمات...

اصفهان از پیک عبور نکرد اما خاموش شداصفهان از پیک عبور نکرد اما خاموش شد
واکاوى علت برق رفتن هاى دو سه روز گذشته از زبان دو مقام ارشد شرکت برقواکاوى علت برق رفتن هاى دو سه روز گذشته از زبان دو مقام ارشد شرکت برق

قطعى برق ترافیک شهر و همچنین امتحانات دانش آموزان را تحت تأثیر قرار داد قطعى برق ترافیک شهر و همچنین امتحانات دانش آموزان را تحت تأثیر قرار داد 
3

انتقاد معاون استاندار در جلسه ستاد تحقق تولید، پشتیبانى ها و مانع زدایى ها:

غفارمنش: «کرونا» ساخت 
سریال را دشوار کرده است

رسول کربکندى: کوچک ترین غفلت 
مقابل پرسپولیس تاوان سختى دارد

رئیس ســازمان فوتبال باشــگاه ذوب آهن اصفهان تأکید کرد که غیبت 
بازیکنان اصلى پرســپولیس نمى تواند تأثیرى در قــدرت این تیم 
داشته باشد و بازیکنان ذوب آهن باید مراقب باشند تا مقابل این تیم 

قدرتمند غفلت نکنند.
رسول کربکندى با اشاره به وضعیت ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

لیست کاندیداهاى 
شوراى شهر نهایى 

نشده است

آغاز عملیات تعویض 4 هزار متر از 
خط لوله انتقال نفت مارون

8
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استراماچونى: استراماچونى: 
پیشنهادهاى آسیایى ام راپیشنهادهاى آسیایى ام را
 مدیون استقالل هستم مدیون استقالل هستم

سازمان سیما ،منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 5/99/2249 مورخ 99/12/25 شوراى  محترم اسالمى شهر در نظردارد استخراج 
وفروش لوله 500فوالدى مستعمل را از طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه کارشناسى  به متقاضیان به فروش برساند.

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده ها تا آخر وقت ادارى ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1400/03/17 به سازمان مراجعه نمایند.
آدرس: فوالدشهر ،انتهاى بلوار آیت ا... خامنه اى ،پارك پرنیان ،جنب شهربازى 

تلفن:09139810558و03152631711          

چاپ دوم (آگهى مزایده نوبت اول)

م.الف:1136035 سرپرست سازمان :غالمرضا خداداد ى

شماره صورتجلسه     نوع آگهى موضوعردیف 
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده (ریال)

مبلغ پایه به ازاى هر 
کیلو گرم     (ریال)

عملیات استخراج و فروش لوله 500فوالدى مستعمل به ضخامت 1
7میلى متر به طول حدود300متر داخل  تونل به عمق 4متر واقع در 

رفیوژ بلوار آزادى شهر فوالدشهر
نوبت اول 
مزایده 

5/99/2249
99/12/2553/550/00051/000

شهردارى بهارستان درنظر دارد با استناد به مصوبه 1415/ش ب شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان از طریق برگزارى مناقصه عمومى انتخاب پیمانکار نماید .

1-متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1400/2/27 تا روز دوشنبه مورخ 1400/3/10 
همه روزه به جز روزهاى تعطیل به واحد امور قراردادهاى شهردارى بهارستان مراجعه و با ارائه خالصه سوابق اجرایى و اصل مدارك شرکت 

معرفى نامه کتبى شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2-پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد هاى خود را تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1400/3/17 به واحد دبیرخانه محرمانه شهردارى 

بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند.
3-پیشنهادهاى رسیده ساعت14/30 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 1400/3/18 در کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى بهارستان 

تشکیل مى گردد.
4-شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

5-هرگاه برندگان اول،دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و سپرده 
نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد.
بهارستان-خیابان آزادى-خیابان معراج-شهردارى بهارستان

کد پستى:8145136351    تلفن:5-36826001-031  تلفکس:031-36824422

آگهى مناقصه عمومى
((نوبت دوم))

م.الف:1137355 داود بحیرایى-شهردار بهارستان

سپرده شرکت در مناقصه (ریال) مدت اجرا برآورد اولیه (ریال) موضوع

500/000/000 یکسال 10/000/000/000
تامین 14دستگاه خودرو جهت 

سرویس ماموریت هاى ادارى داخل 
و خارج از شهر بهارستان و استان 

اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1400/03/22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/03/23

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(  داخلی 334  )

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/03/03

موضوع مناقصهشماره مناقصه
محل تامین 

اعتبار
مبلغ برآورد (ریال)

مبلغ تضمین
(ریال )

400-1- 39/4
تخلیه دایجستر بى هوازى فاز 2 تصفیه 

خانه فاضالب شمال
4,950,000,000238,500,000جارى

نوبت اول
رییس کل دادگسترى اســتان اصفهان اظهار 
داشت: سازمان ثبت اسناد و امالك کشور نقش 

مهمى در اجراى سند تحول قضایى دارد.
محمدرضا حبیبــى در آیین تکریــم و معارفه 
مدیرکل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
نقش اداره کل ثبت اسناد و امالك را در تحقق 
سند تحول قضایى مهم و اثرگذار دانست و بیان 
کرد: یکى از محورهاى سند تحول قضایى حفظ 
حقوق عامه اســت و حفظ و صیانت از اراضى 
ملى به عنــوان یک حق عمومــى وظیفه اى 
است که اداره کل ثبت اسناد و امالك استان با 
شناسنامه دار نمودن بخش عظیمى از آن خوش 
درخشیده است و مجموعه اقداماتى که در چند 

سال اخیر در این خصوص صورت پذیرفته است 
استان اصفهان را در جایگاه ممتاز و نمونه قرار 

داده است.
وى افزود: این امر عــالوه بر حفظ حقوق بیت 
المال در اراضى باعــث کاهش میزان ورودى 
پرونده ها به محاکم قضایى هم مى شــود که 
زحمات و خدمات مدیریــت و کارکنان خدوم 
و پرتالش اداره کل اسناد و امالك استان قابل 
ستایش است. رییس دســتگاه قضایى استان 
اصفهان در پایان از خدمــات على بهبهانى با 
اهداء لوح ســپاس تقدیر کرد و انتصاب نادرى 
را به عنوان رییس جدید این اداره کل تبریک 

گفت.

سازمان ثبت اسناد و امالك در اجراى سند تحول قضایى نقش مهمى دارد

معاون بهره بــردارى ذوب آهن اصفهان بــا تأکید بر این که ذوب آهــن در پروژه هاى 
زیست  محیطى نگاه ریالى به موضوع ندارد، گفت: برآوردهاى انجام شده براى تعویض 
درب  هاى فلکســیبل نزدیک به 7 میلیون دالر بود که با کم تــر از نصف این عدد این 

درب  ها بومى سازى شد
مهرداد توالئیان درباره بومى سازى درب هاى فلکسیبل ذوب آهن، اظهار کرد: اهمیت 
این پروژه براى ذوب آهن بیشــتر مربوط به مباحث محیط زیســت است. وى گفت: 
ذوب آهن اصفهان با تعویض درب هاى فلکسیبل مربوط به باترى شماره 3 واحد کک 

سازى از نشت گازهاى زائد از اطراف باترى ها جلوگیرى کرده است.
معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان، تأکید کرد: زمانى که نشت گاز از درهاى فلکسیبل 

نداشته باشیم نه تنها پرت گاز نخواهیم داشت، بلکه کیفیت تولید بهتر خواهد شد.
وى با بیان این که گاز داخل این واحد براى پخت کک است، گفت: زمانى که گاز از این 
درب  ها خارج مى شود، عالوه بر آلودگى محیط زیست، هدف پخت کک باکیفیت را از 
بین مى برد، درحالى که وجود گاز به طور کامل در این واجد و جلوگیرى از نشت آن موجب 

تولید یکنواخت کک مى شود.
توالئیان با تأکید بر این که ذوب آهن در پروژه هاى زیست محیطى نگاه ریالى به موضوع 
ندارد، تصریح کرد: بومى سازى درب هاى فلکســیبل با اولویت سالمت کارکنان این 

کارخانه و همچنین ساکنان اطراف مجموعه ذوب آهن اســت تا آلودگى را به حداقل 
برسانیم.

ذوب آهن به پروژه هاى زیست محیطى نگاه ریالى ندارد

رسول ک
مقابل پ
رئیس ســازمان
بازیکنان
داشته باش
قدرتمند
رسولک
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یام به 
ى
لم
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سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا درباره احتمال بروز 
موج پنجم کرونا گفت: اگر به عوامل خطر توجه نکنیم، 

مى تواند موج پنجم را ایجاد کند. 
علیرضا رییسى افزود: همیشه بعد از ماه رمضان مراسم 
عروسى و جشن و مهمانى ها برقرار مى شود که اگر رعایت 
نکنیم مى تواند یک عامل خطر باشد. عامل خطر بعدى 
فصل گرما است. در سال گذشــته همین مواقع بود که 
پیک در استان هاى جنوبى آغاز شد؛ چراکه با گرم شدن 
هوا و روشن شدن کولر هاى گازى که هواى داخل اتاق 
را در خود اتاق چرخش مى دهند و در و پنجره ها هم بسته 
است، حال کافى است که در این شرایط یک نفر مبتال یا 

حامل ویروس در آن جمع وجود داشته باشد که چرخش 
هوا در این فضاى بســته مى تواند منجر به ابتالى افراد 
زیادى شــود و این را به مغازه ها، پاساژ ها یا در برگزارى 

مراسم ها تعمیم دهید.
رییسى گفت: نکته بعدى این است که تابستان و اواخر 
بهار فصل ســفر ها اســت و اگر بخواهیم این سفر ها را 
مانند سال هاى قبل ادامه دهیم، عامل خطر سوم است. 
عامل خطر بعدى هم خود ویروس جهش یافته اســت 
و عامل دیگر هم تجمعات و برگزارى برخى مراســم ها 
است که بالقوه اگر رعایت نشود، مى تواند مشکل ایجاد 

کند.

امام (رضوان ا... علیه) -آن مرد خــدا، آن حکیم الهى به 
معناى واقعى کلمه- وقتى خّرمشهر آزاد شد، وقتى این همه 
مجاهدت به بار نشســت، این همه جوانها عرق ریختند، 
این همه شــهید دادیم، این همه زحمت کشیدیم، فرمود 
که خّرمشهر را خدا آزاد کرد؛ خّرمشهر را خدا آزاد کرد! این 
مهم است؛ معناى این چیست؟ معناى این آن است که اگر 
شما مجاهدت کردید، قدرت خدا مى آید پشت شما. لشکر 
بى عقبه، کارى نمى تواند بکند؛ لشــکرى که عقبه دارد، 
[نیروى ] احتیاط دارد، نیروى ذخیره  فراوان دارد، همه کار 
مى تواند بکند. حاال اگر لشکرى عقبه اش، ذخیره اش عبارت 
بود از قدرت الهى، این لشکر دیگر شکست بخور است؟ امام 

این را به ما فهماند؛ فهماند که وقتى مجاهدت مى کنید، 
وقتى تنبلى نمى کنید، وقتى وارد میدان مى شوید، وقتى 
نیروهاى خودتان را به صحنه وارد مى کنید، اینجا قدرت 
خدا است که پشت سر شما است، [لذا] خّرمشهر را خدا آزاد 
مى کند. با این منطق، همه  دنیاى مسّخِر استکبار را هم خدا 
مى تواند آزاد کند. با این منطق، فلسطین هم مى تواند آزاد 
بشود. با این منطق، هر ملّتى مى تواند مستضعف نماند؛ به 
شرطى که این منطق تحّقق پیدا کند. وقتى ما این منطق را 

داشتیم، شکست ناپذیر مى شویم. 
بیانات در دانشگاه افسرى و تربیت پاسدارى 
امام حسین (ع) – 95/3/3

عواملى که مى تواند موج 
پنجم کرونا را باعث شود

معماى «تک تیرانداز»
فیلم ســینمایى «تک تیرانداز» به    صبا|
کارگردانى على غفارى در حالى پنجشــنبه 30 
اردیبهشــت ماه پروانه نمایش گرفت که در ایام 
تعطیالت نوروزى 1400 دو مرتبه از شبکه هاى 
تلویزیون پخش شــد. این مجوز در حالى منتشر 
مى شود که معلوم نیست به چه کار این فیلم مى آید 
و آیا قرارست در سینماها روى پرده برود یا اکران 
آنالین شود و یا وارد شبکه نمایش خانگى شود. در 
این میان براى بسیارى این پرسش به وجود آمد 
که این فیلم با چه مجوزى از رسانه ملى به نمایش 

درآمده  است.

اکبر خرمدین 
سرطان پیشرفته دارد

رســیدگى به    روزنامه همشهرى|
پرونده جنایت هولناك قتــل بابک خرمدین در 
حالى ادامه دارد که خانواده فرامرز، داماد خانواده 
خرمدین که او نیز به دست اکبر خرمدین مثله شده 
است تصمیم شان درباره سرنوشت قاتل فرزندشان 
را گرفته اند. خواهر فرامرز مى گوید: تصمیم ما اشد 
مجازات و قصاص قاتالن است. ما مى دانیم که 
اکبر خرمدین سرطان پیشرفته دارد و امیدى به 
زنده ماندن ندارد و احتماًال با توجه به بیمارى اش، 
خودش خواسته که رازش فاش شود. رها کردن 
جســد بابک در نزدیکى خانه شــان هم احتماًال 
به همین خاطر اســت، اگر نه او دو بار در گذشته 
مقتوالن خود را به گونه اى سر به نیست کرده بود 

که امکان شناسایى اش وجود نداشت.

افزایش قاچاق «شیشه» 
  ایسنا| گزارش ارزیابى ها از کشــت و 
تولید تریاك در افغانستان در سال 2020 حاکى 
از افزایش 37 درصدى سطح زیر کشت خشخاش 
با وجود شــیوع ویروس کرونا در این کشور است 
که کاهش قیمت آن را بدنبال داشــته؛ از سوى 
دیگر با کشف و دستیابى قاچاقچیان افغانستان 
به پیش  ساز ساخت «شیشه» ، این کشور تبدیل 
به تولید کننده این مخدر صنعتى شده که این خود 
هشدارى جدى در افزایش قاچاق شیشه از کشور 

مذکور به داخل ایران است.

هشدار کمبود مرغ 
  ایسنا| نایب رئیس کانون انجمن صنفى 
مرغداران گوشتى با اشاره به اینکه هزینه تولید مرغ 
به دلیل افزایش هزینه مولفه هاى تولید باال رفته 
اســت، گفت: اگر فکرى براى شرایط پیش آمده 
نشود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد شاهد کمبود 

مرغ در ماه هاى آینده خواهیم بود.

بایدن باز هم گاف داد
  ایسنا| رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتى 
درباره مون جائه ایــن گاف داد و او را به جاى آن 
که رئیس جمهور کره جنوبى اعالم کند، نخست 
وزیر این کشور خواند. بایدن پنجشنبه شب هم به 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستى به عنوان 
رئیس جمهور در جریان سخنرانى اش به مناسبت 

اعالم آتش بس اشاره کرده بود.

رمزارز هاى دردسرساز
  ایسنا| ســخنگوى صنعــت بــرق 
گفت: صنعت برق به دلیل اســتخراج غیرمجاز 
ارز دیجیتال که مصرف برق باالیــى را به خود 
اختصاص داده، تحت فشار است. مصطفى رجبى 
مشــهدى در گفت و گو با یک برنامه تلویزیونى 
اظهار کرد: شرایط بسیار سختى را در حال تجربه 
هســتیم که یکى از مهمترین دالیل آن شیوع 
اســتخراج غیرمجــاز ارز دیجیتال اســت. وى 
خاطرنشــان کرد: برنامه هاى مدیریت مصرف 
براى مشترکان بزرگ آغاز شــد و همچنین در 
حال جمع آورى مراکز اســتخراج غیرمجاز رمز 

ارز هستیم.

چرا باید در انتخابات 
مشارکت کرد؟ 

  ایرنا |  انتخابات 1400 مهم ترین رویداد سیاسى 
کشور محسوب مى شود و حضور گسترده مردم سبب 
تقویت اقتدار، امنیت ملــى و ارتقاى منافع ملى خواهد 
شد، بنابراین مى بایست تمام اقشار ملت در این رخداد 
مهم مشارکت فعالى داشــته باشند. حضور و مشارکت 
باالى مردم در انتخابات حائز اهمیت است و هیچ کدام 
از جریانات سیاسى کشــور به هیچ بهانه اى نباید این 
مشــارکت را وجه المصالحه فعالیت هاى سیاسى خود 
کنند. اصل بر جلب مشارکت حداکثرى مردم است که 
مى تواند پشــتوانه دولت آینده از هر جناحى باشد و بر 

روابط ایران در عرصه بین الملل اثر داشته باشد.

انصراف جهانگیرى 
به نفع الریجانى؟

  روزنامه توسعه ایرانى |جریان اصالحات 
هنوز در اعالم کاندیداى نهایى سردرگم است و احتمال 
چرخش اصالح طلبان از جهانگیرى به سوى الریجانى 
وجود دارد. بیش از هر چیز اما پیش بینى مى شود که او 
به کاندیداى پوششى على الریجانى بدل خواهد شد. تا 
این جاى کار که حضــور الریجانى در گپ و گفت ها و 
بحث ها و مناظرات انتخاباتى پررنگ تر از جهانگیرى 
بوده است.  چه بسا این زورآزمایى هاى لفظى و تبلیغاتى 
الریجانى اصالح طلبان را به این نتیجه برســاند که او 
بیش از جهانگیرى از پس جناح رقیب برخواهد آمد...با 
کناره گیرى جهانگیرى بخش زیادى از سبد رأى او به 

سوى الریجانى روان مى شوند. 

همیشه حاشیه ساز
تاکنــون نامزدهاى نزدیک به    اعتمادآنالین |
دولت و اصالح طلبان بیشــتر از همه در کالب هاوس 
حضور داشته اند.  به غیر از آنها اما محمود احمدى نژاد هم 
به این فضا پیوسته است. اما حضور او در کالب هاوس با 
حاشیه هاى خاصى همراه بوده است. او برخالف دیگر 
نامزدها حاضر نشد که در یک برنامه زنده وارد گفت وگو 
با مخاطبان شود و مصاحبه اقتصادى ضبط شده او از این 
طریق براى مخاطبان پخش شد و همین هم باعث شد 
تا مورد نقد جدى کاربران قرار بگیرد تا جایى که همزمان 
اتاق دیگرى تشکیل شد که در عنوانش به طعنه آمده 

بود: «جاى مردان سیاست بنشانیم نوار». 

شیوه رأى گیرى 
در شوراى نگهبان 

کدخدایى، ســخنگوى شــوراى    خبرفورى |
نگهبان در برنامه نگاه یک گفت : شیوه رأى گیرى در 
شوراى نگهبان مخفى و کتبى است؛ براى هر داوطلب، 
از 12 نفر باید 7 نفر راى مثبت بدهند تا صالحیت فرد، 

احراز شود.

بازى پزشکیان در زمین 
الریجانى

مسعود پزشکیان خواسته یا ناخواسته    نامه نیوز |
در پازل چیده شــده على الریجانى بازى مى کند و در 
نهایت به نفع او کنار خواهد رفت. این انتخابات دو قطب 
دارد، على الریجانى و سید ابراهیم رئیسى و نامزد سوم 
شگفتى ساز در کار نیست. باید منتظر برنامه انتخاباتى 
سید ابراهیم رئیسى باشیم؛ کسى که در برابر بیش فعالى 
على الریجانى فعال ســکوت کرده و ترجیح داده وارد 

عرصه بازى على الریجانى نشود.

70درصد مى دانند
نتایج آخرین نظرسنجى ایسپا نشان    دانشجو |
مى دهد، 70/3 درصد شــهروندان از زمــان برگزارى 
انتخابات ریاســت جمهورى پیش رو اطالع داشته اند. 
در مقابل 29/7 درصد پاســخگویان یا نمى دانسته اند 
این انتخابات در چه ماهى برگزار مى شود یا به ماه هاى 
دیگرى غیر از خردادماه اشاره کرده اند. نتایج از افزایش 
تدریجى آگاهى شهروندان از زمان برگزارى انتخابات 

در پایان اردیبهشت ماه حکایت دارد.

تا انتخابات

 شاید برخى پایان کار صدام را دستگیرى او در 13 دسامبر 
2003 از آن چاله اى که در منطقه اى دورافتاده در تکریت 
پنهان شــده بود، مى دانند. اما چنین واقعه اى، به شکل 
دیگر توســط مدافعان آبادان و خرمشــهر براى او رقم 

خورده بود و شاید به نوعى برایش تازگى نداشت.
حضور صدام در عرصه سیاســى عراق، شرایط خاص و 
بغرنجى را براى این کشــور در عرصه بین المللى رقم 
زد. شرایطى که البته باعث آسیب هاى جبران ناپذیرى 
به همســایگان عراق و همچنین اشغال و تجاوز به این 

کشور توسط دوستان و حامیان قدیمى او شد!
اگرچه او در نیمه ســال 1359 با اهدافى همچون فتح 
خوزســتان و تهران وارد نبرد با ایران شــد و با اشغال 
خرمشهر 35 هزار ســرباز عراقى را پشت خاکریزها و 
میدان هاى مین در خرمشهر مستقر کرد، اما این آغازى 
بود بر یک پایان نافرجام. چون پس از 24 روز عملیات 
بیت المقدس و آزادسازى خرمشــهر و اسیر کردن 15 
هزار عراقى، تعداد نیروهاى ارتش عراق در بین ماه هاى 
فروردین تا خرداد 1361، از 210 هزار نفر به 150 هزار 
نفر تبدیل شد و دو لشــکر زرهى از مجموع چهار لشکر 
زرهى، به تیپ تنزل پیدا کرد. ژنرال هاى ارتش یا کشته 
شدند یا به اســارت درآمدند و تعداد هواپیماهاى جنگى 
قابل پرواز عراق از 355 به حــدود 100 فروند کاهش 

یافت.
اگرچه در عملیات بیت المقدس براى رژیم عراق محرز 
بود که حمله ایران به زودى آغاز مى شود و ارتش صدام 
در آمادگى صددرصد بود و با توجه به تجربه  شکستى که 
از عملیات هاى ثامن االئمه، طریق القدس و فتح المبین 

داشتند، با تمام قوا در برابر رزمندگان ایران صف آرایى 
کرده بودند، اما شکستى سنگین تر از فتح المبین را پذیرا 
شدند و این بار عالوه بر ارتش عراق، بقاى رژیم صدام 

نیز تهدید شد و به همین دلیل بود که صدام استعفاى خود 
را به شوراى فرماندهى حزب بعث ارائه کرد.

هرچند اقدامات ایران، یکبار صــدام را به پایان کارش 

رساند، اما سرنوشت او را به سمتى برد که خلع قدرت او 
توسط بزرگ ترین دوست و بزرگ ترین شریک جرمش، 

یعنى آمریکا انجام گیرد.

روزى  که دیکتاتور عراق استعفا داد

فتح خرمشهر کار صدام را یکسره کرد

 مشــکالتى که روز شــنبه به دلیل قطع شــدن برق در 
مناطق مختلف استان تهران ایجاد شد گریبان مسئوالن 
فدراسیون شطرنج و بازیکنان این رشته که درگیر مسابقات 

آنالین قهرمانى آسیا هستند را هم گرفت.

روز شنبه 8 شطرنجباز ایران درگیر دیدارهاى خود در روز 
دوم مسابقات آنالین قهرمانى آسیا بودند که قطع شدن 
یکباره برق آنها را غافلگیر کرد به خصوص که مسئوالن 
فدراســیون و برگزارکنندگان این رقابت ها در کشورمان 

پیش بینى بابت این اتفاق نداشتند.
البته به محض قطع شدن برق و اطالع از ادامه دار بودن آن 
موتور ژنراتور در محل فدراسیون تعبیه شد اما در هر صورت 
این قطعى برق 2 ساعت ادامه داشت و همین مسئله باعث 

ایجاد وقفه در دیدارهاى نمایندگان کشورمان شد.
در همین رابطه فدراسیون شطرنج طى مکاتبه با اداره برق 
منطقه این فدراسیون خواستار امتناع از قطع شدن برق این 

منطقه تا پایان مسابقات قهرمانى آسیا شد. 

مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش ســینما بیان کرد 
که در صورتى که ســینماداران رفتارى خالف قانون و 
فرهنگ سینما داشته باشند، از درجه سینماى آنان کم 

مى شوند و مدیر سینما نیز عزل خواهد شد.
یکى از سینماهاى شهر تهران در روزهاى قبل در صفحه 
اینستاگرامش با انتشار استورى از سرو قلیان در سینماى 
VIP  خبر داده بود. این سینما اعالم کرده بود که امکان 

اکران فیلم براى دو نفر به صورت ویژه را دارد که بلیت 
آن به همراه قلیان 250 هزار تومان خواهد بود! همینطور 
در صورتى که مشتریان اکران اختصاصى بخواهند براى 
باالى 20 نفر، نفرى 50 هــزار تومان هزینه بلیت آنان 
خواهد شد و زیر 10 نفر نیز قیمت بلیت نفرى 170 هزار 

تومان خواهد بود.
محمدرضا فرجى، مدیرکل عرضه و نظارت بر ســینما، 
دراین باره بیان کرد:  بعد از انتشــار این خبر در فضاى 

مجازى در تماس با مدیر ســینما دربــاره صحت این 
موضوع سؤال کردیم که مدیر ســینماى مذکور از این 
موضوع اظهار بى اطالعى کرد. این طــور که گزارش 
بازرســان ما مى گوید مدیــر صفحه اینســتاگرام این 
سینما براى جذب مشترى دســت به چنین کارى زده 
است که با تذکر ما قرار شــد که این سینما تحت هیچ 
عنوان این عمل خــالف قانون را انجــام ندهد. ضمنًا 
این سینما حق انتشــار چنین پستى را به صورت مجدد 

ندارد.
وى افزود: در صورتى که این ســینما یا هر ســینماى 
دیگر عمل خالف قانون انجام دهند مدیریت ســینما 
عزل خواهد شد و درجه سینمایى آن کم مى شود. علت 
این اتفاق از سویى بد ســلیقگى مدیران روابط عمومى 
سینماها و از سوى دیگر به فروش کم سینماها در ایام 

اخیر مرتبط است.  

اسناد محرمانه اى که توسط یکى از تحلیل گران نظامى 
سابق منتشر شده، نشــان مى دهند، برنامه ریزان نظامى 
آمریکا در ســال 1958 میالدى بــراى حمالت اتمى به 
چین با هدف حفاظت از تایوان در برابر حمله اى از جانب 

نیروهاى کمونیست فشار مى آوردند.
این اسناد محرمانه که توسط "دنیل الزبرگ"، تحلیل گر 
نظامى سابق به صورت آنالین منتشر شده، نشان مى دهند، 
طراحان نظامــى آمریکا همچنین تصــور مى کردند که 
اتحاد جماهیر شــوروى ســابق به چین کمک مى کند و 
آمریکا با تســلیحات اتمى تالفى خواهد کرد؛ بهایى که 
فرض مى کردند ارزش پرداخت براى حفاظت از تایوان را 

دارد.
الزبرگ بخشى از این اســناد فوق سرى درخصوص این 
بحران را که موقتا در سال 1975 از حالت طبقه بندى خارج 
شده بود، به صورت آنالین منتشر کرد و روزنامه نیویورك 

تایمز براى نخستین بار آن را گزارش داد.   
الزبرگ به روزنامــه نیویورك تایمز گفــت: اوایل دهه 
1970 میالدى از اسناد فوق سرى پنتاگون درباره بحران 
تایوان کپى گرفتم و اکنون همزمــان با افزایش تنش ها 
میان آمریکا و چیــن درخصوص تایوان آن را منتشــر 

مى کنم. نویســندگان این سند نوشــته اند: ژنرال "ناتان 
تواینینگ“، رئیس ســتاد مشــترك ارتش آمریکا در آن 
زمان صریحــاً  گفته بود که اگر حملــه اى صورت گیرد، 
آمریکا از تســلیحات اتمى علیه پایگاه هاى هوایى چین 
استفاده مى کند تا از یک کمپین حمالت هوایى جلوگیرى

 کند.
در این سند با نقل قول از ژنرال تواینینگ آمده است: اگر 
این اقدام مانع حمله نشــود آن وقــت گزینه دیگرى جز 
انجام حمالت اتمى به عمق چین یعنى تا شانگهاى وجود 
ندارد. در این رویداد، "دوایت آیزنهــاور“، رئیس جمهور 
وقت آمریکا تصمیم گرفت تا به تسلیحات مرسوم و رایج 

تکیه کند.
بحران 1958 میالدى هنگامى که نیروهاى کمونیست 
چین حمالت توپخانه اى به جزایــر تحت کنترل تایوان 
را متوقــف کردند و کنتــرل این منطقه را بــه نیروهاى 
ناسیونالیست تحت رهبرى "چیانگ کاى شک" محول 

کردند، پایان یافت.   
چین، تایوان را یکى از اســتان هاى شورشى خود مى داند 
که یک روز حتى اگر الزم باشد با زور مجددا تحت کنترل 

پکن در مى آید.

رابرت مارچاند فرانســوى کــه در اواخــر زندگى خود 
با ثبت رکورد جهانــى پیرترین دوچرخه ســوار جهان 
به شــهرت رســید، در 109 ســالگى درگذشــت. او 
در خانه شــخصى خود در حالى که تحــت درمان بود 

درگذشت.
مارچاند ، دوچرخه سوار  آماتور که بیش از 90 سال  رکاب 
زد،  در دوچرخه ســوارى ماراتن حضور فعالى داشت و 
رکورد هاى خوبى در سطح کشور فرانسه ثبت کرده بود. 
وى همچنین رکوردهاى جهانى مسافت در مدت زمان 

یک ساعت را در اختیار داشت. 
وى در سال 2018 در پاسخ به این سوال که راز طول عمر 
او چیست  گفت: از همه چیز استفاده کنید و از هیچ چیز 

سوء استفاده نکنید.

یک مجموعه دار آمریکایى بزرگترین تابلوى «ونســان 
ونگوگ» را که از مدت ها پیش مفقود شده بود، کشف کرد.

استوارت پیوار ادعا مى کند شــاهکارى از ونسان ونگوگ 
نقاش سرشناس هلندى را که سالها پیش مفقود شده بود، 

در یک حراجى بى نام و نشان محلى کشف کرده است.
این نقاشــى که اُِور، 1890  نــام دارد، یــک پاناروما یا 
سراسرنماى مربع شکل از دره هاى روستاى اور است که 
مزارع گندم این روستا را نشان مى دهد، مزارعى که با یک 
خط آهن به دو نیم تقسیم شده اند. به گفته پیوار، این تابلو 
با گذشت این همه سال همچنان دست نخورده و در شکل 
اولیه خود باقى مانده و امضاى ونگوگ پشت بوم آن حک 

شده است.
موزه ونگوگ در آمستردام از پیوار خواسته فورا این نقاشى را 
برایشان بفرستد تا اصالت آن را تایید کنند. اگر اصل بودن 
این تابلوى نقاشى تایید شود، مى توان گفت این تابلو یکى 
از 70 نقاشى اى است که ونگوگ در دو ماه آخر حیات خود 

در روستاى اُِور در حوالى پاریس کشید. 
پیوار پیدا شــدن این تابلو را یکى از بزرگترین اکتشافات 

هنرى در 100 سال گذشــته مى داند و مى گوید: این تابلو 
بزرگترین نقاشى اى است که ونگوگ در طول حیات خود 
کشــید و تنها تابلوى او در قاب مربع شــکل. نکته خارق 
العاده اى که درباره این تابلو وجود دارد این است که تا به حال 
دست نخورده و در شکل اورجینال خود باقى مانده است. 
(این روزها) نمیتوانید تابلویى از این دوره پیدا کنید که تا به 

حال به هیچ وجه مرمت و بازسازى نشده باشد.
 
 

قطعى برق دامن شطرنج بازان را گرفت!

افشاى برنامه ریزى آمریکا براى حمله اتمى به چینماجراى سرو قلیان در اکران خصوصى یک سینما! 

پیرترین دوچرخه سوار جهان درگذشت

اکتشاف قرن
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حال معاون رییس جمهور 
مساعد است

وضعیت سالمت سورنا سـتارى معاون علمى و فناورى 
رییس جمهورى که روز شنبه در جریان سفر به اصفهان 
بدلیل کسالت به بیمارستان تخصصى شهید چمران این 
شهر منتقل شـده بود، مساعد است. سـورنا ستارى روز 
شنبه در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان اندیشه 2 شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان بدلیل سردرد، کسالت و تغییر 
فشار خون  به بیمارستان منتقل شد. رییس این شهرك 
گفت: حال آقاى سـتارى پـس از انتقال به بیمارسـتان 
مسـاعد شـد و بعد از انجام آزمایش کامل به تشخیص 
گروه پزشکى، نیازى به بسترى کردن وى نبود و معاون 
علمى و فناورى رییس جمهورى در صحت و سـالمت 

راهى تهران شد.

دانش آموزان نگران کرونا 
نباشند

اسـتاندار اصفهان گفت: دانش آموزان و خانواده ها بابت 
شـیوع ویروس کرونـا در برگزارى حضـورى امتحانات 
دغدغه نداشـته باشـند زیرا برگزارى تمامـى امتحانات 
حضـورى بـا رعایـت پروتکل هـاى بهداشـتى و موارد 
پیشگیرانه انجام مى شود. عباس رضایى روز یکشنبه در 
بازدید از یکى از حوزه هـاى امتحانى حضورى اصفهان 
افـزود: رعایـت پروتکل هـاى بهداشـتى در برگـزارى 
حضورى امتحانات پایه نهم و دوازدهم در استان اصفهان 

قابل قبول ارزیابى مى شود.

توسعه شبکه آب 
عملیات توسعه شـبکه آب خیابان آتشگاه به طول 100 
متر انجام شـد. به گزارش روابط عمومـی آبفا منطقه 3، 
عملیات توسعه شبکه آب خیابان حجازى واقع در خیابان 
آتشگاه به طول100 متر با لوله 110 میلى متر پلی اتیلن 
در عمق 1/2 متر توسط واحد بهره برداري و توسعه آب، 
آبفا منطقه 3 انجام شد. همچنین در عملیاتى دیگر، شبکه 

آب خیابان مسجد سید به طول 50 متر توسعه یافت.

شست و شوى شبکه فاضالب 
حدود 28 هـزار متـر از شـبکه فاضالب درسـطح آبفا 
منطقه 5 شست و شو و الیروبى شد. به گزارش روابط 
عمومی آبفا منطقه 5، این عملیات که توسـط پیمانکار 
و با نظارت اداره توسعه و بهره  برداري شبکه فاضالب 
این منطقه صورت گرفت در راستاي جلوگیري از پس 
زدگی و گرفتگی و روان سـازي شـبکه هاي فاضالب 

انجام شده است. 

جمع آورى 250 ماینر 
در یک روز 

جانشین فرمانده انتظامى استان گفت: ماموران انتظامى 
شهرسـتان نجف آباد بـا اطـالع از تولید غیر مجـاز ارز 
دیجیتال در 7 کارگاه و کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل در 
این شهرستان موضوع را در دسـتور کار خود قرار دادند. 
سـرهنگ محمدرضا هاشـمى فر افزود: در بازرسـى از 
این مکان ها 250 دسـتگاه ماینر خارجى قاچاق کشـف 
شد. وى گفت: کارشناسـان ارزش این دستگاه ها را 70 
میلیارد ریال اعالم کردند و در این عملیات 7 نفر دستگیر 

و تحویل مراجع قضایى شدند.

20 شکارچى غیر مجاز 
دستگیر شدند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیسـت اسـتان اصفهان 
گفت: 20 متخلف شـکار و صیـد دریک ماه گذشـته در 
زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده این استان شناسایى 
و دستگیر شدند. مرتضى جمشـیدیان افزود: 13 تخلف 
شـکار و صیـد اردیبهشـت امسـال در اسـتان اصفهان 
اتفاق افتاد که 2 سـالح مجاز گلوله زنى وساچمه زنى از 
متخلفان کشف و ضبط شـد. وى صید غیر مجاز آبزیان 
را 140 مورد عنوان کرد و گفـت: در این مدت همچنین 
با 9 مورد شکار غیرمجاز پستانداران ، 4 مورد زنده گیرى 
پرنـدگان و یک مـورد زنده گیـرى پسـتانداران برخورد 

قانونى شد.

خبر

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان گفت: 
بعضى از دستگاه هاى اجرایى اســتان نگاه ملى به قضایا 

ندارند و بصورت جزیره اى و مقطعى عمل مى کنند.
سیدحســن قاضى عسگر در سومین جلســه ستاد تحقق 
تولید، پشتیبانى ها و مانع زدایى ها در استان افزود: بعضى از 
دستگاه هاى اجرایى در مواقعى تصمیم هایى مى گیرند که 
از نظر قوانین و مقررات آن دستگاه ها درست است اما اتخاذ 

چنین تصمیماتى از نظر زمان و مکانى درست نیست.
وى خاطرنشــان کرد: امروز در شــرایط تحریم و جنگ 

اقتصادى قرار داریم و بعضى از مواضع نباید اتخاذ شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان اظهار 

داشت: مسووالن اجرایى درگیر فعالیت هاى اقتصادى استان 
در این ستاد جمع مى شوند تا کارهاى استان با هماهنگى و 

تصمیم گیرى  درست و به موقع انجام شود.
 وى تاکید کرد: تصمیم هاى اتخاذ شده توسط دستگاه هاى 

اجرایى نباید به تولید و اشتغال استان ضربه بزند.
قاضى عسگر خاطرنشان کرد: قرار شد این جلسه بصورت 
هفتگى تشکیل و در آن مشــکالت دستگاه هاى اجرایى، 
نظارتى، قضایى و امنیتى مطرح و بصورت هماهنگ انجام 
شود. وى گفت: قوانین و مقررات زائد در زمینه تولید و اشتغال 
استان را باید احصا و در صورت نیاز به قانون جدید، اقدام الزم 

را از طریق ارگان هاى مسوول پیگیرى کرد.

معاون نظارت بر بهره بردارى شــرکت مهندسى آبفاى 
کشــور در ارتباط مجازى با مدیران حاضر در شــوراى 
مدیران آبفاى استان اصفهان بر تشکیل ستاد پایش تنش 
آبى در تمام شهرستان هاى اســتان تاکید کرد و گفت: 
راه اندازى فاز اضطرارى ســامانه دوم آبرسانى اصفهان 

ضرورتى بزرگ است.
حمیدرضا کشفى گفت: این ســتاد براى رصد تنش  آبى 
ناشى از خشکسالى در سطح شهرها و روستاهاى تمام 

استان هاى کشور تشکیل مى شود.
وى افزود: باید در این ستاد تمهیدات الزم جهت شناسایى 
و پیش بینى رفع مشکل تأمین آب به  ویژه در مناطقى که 

با مشکل کمبود تولید آب رو به رو هستند، انجام شود. 
وى با بیان اینکه آبفاى اســتان اصفهان در دهه اخیر به 
خوبى توانست بر تبعات ناشــى از خشکسالى غلبه کند، 
تصریح کرد: فعاالن صنعت آبفا در اســتان اصفهان با 
تخصص و مهارتى که دارند مى توانند مشکالت ناشى از 
تنش آبى در این استان را مهار کرده و آب شرب مورد نیاز 

مردم را در شهرها و روستاها تامین کنند.
کشفى، راه اندازى فاز اضطرارى سامانه دوم آبرسانى به 
اصفهان بزرگ را ضرورى برشــمرد و آن را گامى براى 
تامین آب شرب پایدار مردم شــهر و روستاهاى تحت 

پوشش دانست.

ضرورتى بزرگ 
براى استان اصفهان

بعضى دستگاه ها 
جزیره اى عمل مى کنند

فرماندار اصفهان گفت: هنوز لیست تائید صالحیت 
کاندیداهاى شوراى شهر اصفهان نهایى نشده است.

حسین سیستانى با اشــاره به آخرین وضعیت تائید 
صالحیت کاندیداهاى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
براى ششــمین دوره انتخابات شــوراى شهر اظهار 
داشت: لیست کاندیداهاى شــوراى شهر به هیئت 

مرکزى نظارت بر انتخابات ارسال شده است.

وى افزود: تائیــد صالحیت کاندیداهاى شــوراى 
شهر اصفهان نهایى نشده است و به محض تائید به 

رسانه ها اعالم خواهد شد.
فرماندار اصفهان افزود: در مجمــوع 870 داوطلب 
از شهرســتان اصفهان براى حضور در این انتخابات 
ثبت نام کردند که از این تعداد 727 داوطلب آقا و 143 

داوطلب خانم بودند.

لیست کاندیداهاى شوراى شهر نهایى نشده است

باند سه نفره کالهبرداران در اصفهان دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهى استان گفت: با شکایت یک خانم 
در خصوص کالهبردارى یک میلیــارد ریالى از وى 
تحقیقات کارآگاهان اداره جعل و کالهبردارى پلیس 

آگاهى استان اصفهان آغاز شد.
سرهنگ حســین ُترکیان افزود: در تحقیقات از فرد 
مال باخته مشخص شــد که زنى با مراجعه به وى با 

انجام مانور هاى متقلبانه اعتماد او را جلب کرده و پس 
از نشان دادن یک مشاور امالك و انتصاب متصدیان 
آن به افراد با نفــوذ مبلغ یک میلیارد ریــال را بابت 
پیش پرداخت فروش یک آپارتمان دریافت مى کند، 
اما بعد از چنــد روز متوجه برچیده 
شدن دفتر مشــاور امالك شده و 
وقتى با شماره تلفن آن زن تماس 
مى گیرد، وى نیز جوابگوى تماس 

نبوده است.
وى با اشــاره به چهره نگارى از 
متهمان گفت: یکى از متهمان این 
پرونده  در یک اقدام ضربتى هنگام 
خروج از منزل دســتگیر شد.این 
متهم به شش فقره کالهبردارى 

این شیوه اعتراف کرد.
رئیس پلیس آگاهى اســتان گفت: 2 عضو دیگر این 
باند در عملیاتى ضربتى در شهرستان قم دستگیر و به 

مراجع قضایى تحویل شدند.

انهدام باند کالهبرداران 

آنطور که دو مسئول ارشد شــرکت توزیع برق اصفهان 
مى گویند، خاموشى ها در استان اصفهان فعًال محدود به 
دو روز شنبه و یکشــنبه بوده و ادامه این روند بستگى به 

میزان صرفه جویى مردم استان اصفهان خواهد داشت.
در همین باره مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه خاموشى ها به نوعى است که از میزان 
و زمان آن مطلع نیستیم، گفت: اگرچه استان اصفهان از 
میزان سقف برق تعیین شده از ســوى توانیر که 1700 
مگاوات بود، عبور نکرده، اما به دلیل گرماى سراسرى و 

کمبود برق در کشور، ناچار به خاموشى شد.
حمید عالقه مندان در گفت وگو با ایســنا، در خصوص 
خاموشى هایى که طى چند روز گذشته و بدون اعالم قبلى 
در استان اعمال شد، اظهار کرد: متاسفانه طى روزهاى 31 
اردیبهشت و اول خرداد به دلیل گرماى شدید هوا، شاهد 

خاموشى سراسرى در کشور بودیم.
وى گفت: قطعى برق به دلیل گرماى شــدید که به یک 
باره اتفاق افتاد و کمبودى منابع آبى که قبال پیش بینى 
شده بود، صورت گرفت که هیچ یک از این خاموشى ها در 
سطح استان مدیریت شده نبود و خاموشى ها به صورت 

سراسرى در کشور رخ داد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان درباره برنامه 
صرفه جویى مصرف برق توسط صنایع و دیگر بخش ها 
براى جلوگیرى از قطعى برق، گفت: ما هنوز برنامه هاى 

پیش بینى شده و ســقف هایى که جهت صرفه جویى 
تعیین کرده بودیم را آغاز نکرده ایــم، به همین دلیل از 

مجموعه توانیر پیگیر اجراى این برنامه ها هستیم.
وى با تاکید بر خاموشى ها به نوعى است که از میزان و 
زمان آن مطلع نیستیم، تصریح کرد: با این وجود در برق 
اســتان و شهرســتان جدولى را تنظیم کرده ایم که اگر 
خاموشى غیرقابل پیش بینى به ما اعالم شد، مطابق آن 
سقف، براى مردم دسته بندى خاموشى ها مشخص باشد.
عالقه مندان گفت: بــا توجه به گرماى شــدید هوا که 
به یکباره کشور را فرا گرفت، هنوز شــرکت توانیر و در 
اســتان ها برنامه هاى صرفه جویى مصرف برق را اجرا 
نکرده ایم تا مشخص شود که چه حد باید صرفه جویى در 

مصرف برق داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با تاکید بر 
اینکه استان اصفهان از پیک مصرف خود عبور نکرده و 
این خاموشى ها سراسرى بوده است، ادامه داد: جدول و 
برنامه زمان بندى خاموشى ها به این دلیل است که اگر 
دوباره خاموشى ها از تهران اعالم شد، هم استانى ها به 

طور موقت بدانند در کدام دسته قرار گرفته اند.
وى یادآور شــد: اگر دوباره خاموشى غیرقابل پیش بینى 
داشته باشیم در چارچوب این جداول خاموشى ها در استان 
اعمال خواهد شــد و مردم مطابق آن مى توانند برنامه 
ریزى داشته باشــند، اما امیدواریم با رعایت سقف اعالم 
شده و صرفه جویى در مصرف، مشکلى بابت تامین برق 

در کشور ایجاد نشود.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان هم با تاکیــد بر اینکه خاموشــى هاى برق به 
صورت سراسرى اعمال شد، گفت: اگر مردم در مصرف 
برق صرفه جویى 20 درصدى داشته باشند و شرکت هاى 
توزیع را همراهى کنند، به طور قطع خاموشى نخواهیم 

داشت.
مرسل صالحى در خصوص قطعى برق در اصفهان، اظهار 
کرد: اگرچه اصفهانى ها ســقف مصرف را رعایت کرده 
بودند، اما به دلیل گرماى شــدید هوا شاهد قطعى برق 
شدیم. وى با تاکید بر اینکه خاموشى هاى برق به صورت 
سراسرى اعمال شد گفت که شرکت هاى توزیع، موردى 

به عنوان خاموشى ندارند.
وى با اشاره به دالیل اصلى خاموشــى هاى سراسرى 
برق، توضیح داد: به طور قطع افزایش شدید دما و مصرف 
برق در برخى اســتان ها همچون خوزستان و همچنین 
نیروگاه هایــى که باید وارد مدار مى شــوند، اما به دلیل 
کم آبى و تعمیرات نتوانســته اند وارد مدار شوند، سبب 

خاموشى هاى سراسرى برق شد.
وى درباره تداوم خاموشى هاى سراسرى، گفت: مطابق 
پیش بینى ها خاموشى ها براى روزهاى شنبه و یکشنبه 
بود و بعد از آن در صورت رعایت نکردن شــرکت هاى 
توزیع و عدم همراهى مردم، آن اســتان هــا در اولویت 

خاموشى قرار خواهند گرفت.

واکاوى علت برق رفتن هاى دو سه روز گذشته از زبان دو مقام ارشد شرکت برق

اصفهان از پیک عبور نکرد
 اما خاموش شد

آرمان کیانى

رئیس پلیس راهور استان اصفهان ظهر دیروز دوشنبه 
گفت: طبق گزارش هاى همــکاران برق حدود یک 
چهارم شهر قطع است و این موضوع ترافیک شهر را 
دچار مشکالت بسیارى مى کند و عالوه بر سردرگمى 
رانندگان و شــهروندان امکان بروز تصادفات شدید و 

خسارت به اموال مردم وجود دارد.
سرهنگ محمدى اظهار کرد: همکاران ما مشکالت 
بسیارى در این زمینه دارند در حال حاضر (ظهر دیروز) 
برق سپاهانشــهر قطع اســت و با این وضعیت توان 

مدیریت تردد تقاطع ها را نداریم.
وى افزود: مردم باید در این شرایط اوضاع را مدیریت 
کنند و به رفع مشــکل کمک کنند حتــى اگر مأمور 
راهنمایى هم در تقاطع باشد از یک مأمور کارى ساخته 

نیست و اگر قرار باشــد برق تقاطع ها قطع باشد باید 
حداقل چهار مأمور در هر تقاطع حاضر شــوند و عمًال 

این کار براى ما امکانپذیر نیست.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: شنبه 
شب با مسئوالن اســتاندارى مذاکره و مقرر شد اداره 
برق در طول روز تقاطع هایى که قرار است برقشان قطع 
شود را در روز قبل اعالم کند تا بتوانیم این تقاطع ها را 
پوشــش مأمور بدهیم. وى اظهار کرد: مقرر شد این 
موضوع از اســتاندارى به اداره برق ابالغ شود که این 
موارد را با راهور هماهنگ کنند. وى ادامه داد: از قبل 
مکاتباتى براى تأمین برق ذخیره براى تقاطع هاى شهر 
داشتیم که این برق ذخیره تأمین شود که متأسفانه این 

موضوع تاکنون عملیاتى نشده است.

قطع برق صداى پلیس را هم درآورد

وقوع انفجار در صنایع شیمیایى نارگستر سپاهان واقع 
در شاهین شهر کیلومتر 7 جاده علویجه از توابع استان 

اصفهان بامداد یکشنبه موجب مصدومیت 9 نفر شد.
مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
گفت: این حادثه ساعت 3 و 36 دقیقه بامداد یکشنبه 
رخ داد و پس از اعالم به اورژانس پیش بیمارســتانى، 
یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس، چهار واحد امدادى از 
اورژانس و دو واحد امدادى هالل احمر به محل اعزام 
شدند. غفور راستین افزود: در این حادثه 9 مرد مصدوم 

و پس از دریافت خدمات اولیه درمانى به بیمارســتان 
گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.

در همین حال منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت 
بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه صنایع شیمیایى 
نارگستر سپاهان ترقه و موادى از این دست مى سازد، 
گفت: علت دقیق این حادثه مشــخص نیست و تیم 
ارزیابى براى بررسى علت حادثه انفجار صنایع شیمیایى 
نارگستر ســپاهان و پیگیرى آن به محل حادثه اعزام 

شدند .

انفجار در یک واحد شیمیایى 9 مصدوم داشت

معاون آموزش متوسطه اداره  کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با اشاره به برگزارى امتحانات حضورى و مجازى 
دانش آموزان در بازه زمانــى 8 صبح تا 12 ظهر گفت: از 

استاندار اصفهان درخواست کردیم در این 
فاصله زمانى مشکل قطعى برق نداشته 

باشیم.
محمدرضا ناظم زاده با اشاره به آغاز قطعى 
برق در کشور و استان اصفهان اظهار کرد: 
این موضوع باعث نگرانى دانش آموزان و 
خانواده هایشان شده است. ما هم نگران 
قطعى برق همزمان بــا فصل امتحانات 

دانش آموزان هستیم.
وى با بیان اینکه قطعى بــرق هم براى 
امتحانات نهایى پایه نهم و دوازدهم ممکن 
است مشکل ساز شــود و هم امتحانات 
مجازى دانش آموزان در منزل، گفت: از 

روز شنبه پیگیرى هایى انجام شد و با مدیرکل مدیریت 
بحران استاندارى اصفهان مذاکراتى داشتیم و روز یکشنبه 
نامه اى به استاندار اصفهان ارسال کردیم تا با همکارى 

شــرکت برق اســتان تمهیداتى براى زمــان برگزارى 
امتحانات دانش آموزان پیش بینى شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان 

اصفهان با بیان اینکه پیشنهاد دادیم در فاصله 8 صبح تا 
12 ظهر قطعى برق نداشته باشیم، تصریح کرد: امتحانات 
حضورى در فاصله ســاعت 8 تا 10 و نیــم صبح برگزار 

مى شود. امتحانات مجازى در پایه هاى مختلف ممکن 
است طول بکشــد ولى نهایتا تا ســاعت 12 ظهر انجام 
مى شود، بنابراین درخواست کردیم در این فاصله زمانى 
مشکل قطعى برق نداشــته باشیم، البته 
محدودیت هاى شرکت برق استان را نیز 

باید درنظر گرفت.
وى به دانش آموزان توصیه کرد در صورت 
امکان از گوشى تلفن همراه و بسته هاى 
اینترنتى اســتفاده کنند تا نیازى به برق 
نداشته باشند، و افزود: اگر  دانش آموزى 
با مشکل قطعى برق روبرو شد، با اطالع 
دادن مشــکل به مدرســه، بعد از پایان 
امتحانات جزو غایبان مجاز محســوب 

مى شود.
ناظم زاده با اشــاره به اینکه در سال هاى 
قبل نیز امتحانــات غایبان مجــاز برگزار 
مى شــد، گفت: مدارس مى توانند در فرصت 2 هفته بعد از 
پایان امتحانات براى دانش آموزانى که با مشکل قطعى برق 

روبرو شدند امتحانات غایبان مجاز را برگزار کنند.

امتحانات دانش آموزان اصفهانى تحت تأثیر قطع برق

پروژه هاى سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشاغل شهرى شهردارى اصفهان به ارزش 4150 
میلیارد ریال در هشتاد و یکمین برنامه «هر یکشنبه، 
یک افتتاح» با حضور شــهردار اصفهــان، رئیس و 

اعضاى شوراى شهر به بهره بردارى رسید.
در راســتاى هدف ساماندهى مشــاغل شهرى،  فاز 
نخســت مجتمع صنفى عمده فروشــان خواروبار با 
صرف هزینه اى بالغ بر 160 میلیارد تومان در میدان 
مرکزى میوه و تره بار افتتــاح و کلنگ فاز دوم آن به 

زمین زده شد.
فاز نخســت مجتمع صنفى خواروبار شامل 45 سوله 
است تا واحدهاى صنفى خیابان هاى صارمیه، جهاد 
و ولى عصــر در این مجتمع مســتقر و ســاماندهى 
شــود. فاز دوم مجتمع صنفى خواروبار نیز شامل 66 
واحد اســت که کلنگ آن امروز به زمین زده شــد تا 

عملیات اجرایى آن در سال جارى آغاز شود. با استقرار 
واحدهاى صنفى در این مجتمع میــدان میوه و تره 
بار به قطب خشکبار در مرکز کشــور تبدیل خواهد

 شد.
دیروز همچنیــن 40 واحد کارگاهى شــهرك نیک 
اندیش تحت عنوان بلوك هــاى x,y,z با اعتبارى 
حــدود 35 میلیارد تومان افتتاح شــد تــا واحدهاى 
تراشکارى، در و پنجره ســازى، ام. دى. اف کارى و 
مشاغلى که در سطح شهر آالینده بوده و نوع فعالیت 
آن ها براى مردم مزاحمت ایجاد مى کند، در این مکان 

مستقر شوند.
این واحدهاى صنفى از طریق مزایده به افراد واگذار 
مى شود، اما به اصنافى که مشکل مزاحمت زایى داشته 
باشند بر اساس آئین نامه مشوق هاى فروش به صورت 

تقسیطى واگذار مى کنند.

افتتاح و کلنگ زنى پروژه هایى براى ساماندهى مشاغل 
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طبق اعالم ســیمافیلم، تیزر فصل دوم ســریال 
«زیرخاکــى» بــه کارگردانى جلیل ســامان و 
تهیه کنندگى رضا نصیرى نیا منتشــر شــد. این 

سریال محصول جدید مرکز سیمافیلم است.
روز هاى سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه این هفته 
خالصه اى از فصل اول ســریال پخش و از روز 
جمعه قسمت اول فصل دوم مجموعه تلویزیونى 

«زیرخاکى» روى آنتن شبکه یک سیما مى رود.
پژمان جمشــیدى، ژاله صامتى، نادر فالح، گیتى 
قاسمى، نســرین نصرتى، فروغ قجابگلو، مریم 
سرمدى، خسرو احمدى، اکبر رحمتى، مهرى آل 
آقا، امید روحانى، اصغر نقى زاده، رایان ســرلک، 
ستاره پسیانى و با حضور هومن برق نورد ازجمله 

بازیگران این سریال هستند.
فصــل دوم محبوب ترین مجموعــه تلویزیونى 
رمضان 99، در لوکیشن هاى متعددى در تهران، 

کرج و شمال کشور ضبط شده و عوامل بر ترکیب 
بازیگران اصلى آن، هنرمندان مطرح دیگرى به 
پروژه پیوسته اند که سریال را تماشایى تر مى کنند. 
همانطور که از تیزر ســریال برمى آید این بار هم 
مخاطبان ماجرا هاى فریبرز باغ بیشه را در فضایى 

شاد دنبال خواهند کرد.
پیش از این ژاله صامتــى در گفتگویى پیرامون 
مجموعه تلویزیونى «زیرخاکى 2» ابراز کرد: در 
مورد مجموعه تلویزیونــى «زیرخاکى 2» فقط 
مى توانم بگویم که از تماشاى آن بسیار ذوق زده 
خواهید شد چراکه فصل جدید این مجموعه بسیار 
جذاب حتى جذاب تر از «زیرخاکى 1» شده است، 
من فکر مى کنم که فصل جدید این مجموعه به 
محبوبیت بیشترى دست خواهد یافت چرا که فوق 

العاده شده است.
«زیرخاکى» یکى از ســریال هایى اســت که به 

دلیل قابلیت هاى داستانى و دراماتیک و استقبال 
مخاطب، به فصل دوم رسیده است. این فصل از 
سریال به کارگردانى جلیل سامان، ادامه ماجرا هاى 

فریبرز باغ بیشه با بازى پژمان جمشیدى است.
در فصل اول این ســریال دیدیم کــه فریبرز که 
به همراه همســرش پریچهر و فرزند خردسالش 
کاوه در یکى از مناطق جنوب شهر تهران زندگى 
مى کرد، به واســطه برادرش که یکى از افسران 
انقالبى نیروى هوایى بود درگیر ماجرا هایى شد که 
به موازات تالشش براى یافتن گنج، او را ناخواسته 

وارد مبارزات انقالبى نمود.
این ماجرا ها پــس از پیروزى انقالب اســالمى 
ایران نیز ادامه پیدا مى کند تا این که شرایطى رقم 
مى خورد که او را ناگزیر به خروج از کشور مى کند. 
این تصمیــم او با آغاز جنــگ تحمیلى همزمان 
مى شود و فصل دوم در ادامه قصه فصل اول و در 

سال 1359 رقم مى خورد.
در واقع «زیرخاکى 2» بعد از فصل اول این سریال 
از معدود طنز هاى تاریخى است که موضوعات و 
وقایع و جریان هاى سیاسى دوران قبل و ابتداى 
انقالب  اسالمى ایران را سوژه قرار داده است و با 
زبان طنز علیه بعضى از این جریان ها افشــاگرى 
مى کند. فریبرز و بلندپروازى هاى او براى کشف 
گنج این بار در دل جنگ، به مکاشفه اى دراماتیک 

در سال هاى آغاز انقالب مى رسد.
«زیرخاکى 2» تجربه تــازه اى در زمینه کمدى 
موقعیت در سریال هاى سیما به حساب مى آید. 
طى سال هاى گذشــته، اغلب سریال هاى طنز 
به ســمت کمدى کالمى رفته بودند. اما مدتى 
است که بار دیگر شاهد احیاى کمدى موقعیت 
هستیم که این سریال نیز یک گام جدید در این 

زمینه است.

پخش خالصه اى از فصل اول از فردا و آغاز پخش فصل دوم از جمعه؛

زیرخاکى؛ عبور از کمدى کالمى
 احیاى کمدى موقعیت

امیر غفارمنش هنرمند سینما و تلویزیون و بازیگر سریال «روزهاى آبى» به 
تجربه خود در زمینه ایفاى نقش در ژانرهاى مختلف همچون کار کودك و 
نوجوان و نیز کار بزرگسال اشاره کرد و اظهار داشت: همواره ترجیح مى دهم 
که در کارهاى خوب و با کیفیت ایفاى نقــش کنم، البته بازى در کارهاى 

ضعیف را هم در کارنامه حرفه اى خودم دارم.
وى افزود: وجه تمایز سریال «روزهاى آبى» با سایر کارهاى من، حضور 
آقاى اکبر عبدى در این سریال بوده است. من عالقه داشتم که در یکى از 
کارهایم در کنار ایشان بازى کنم و از تجربیاتش بهره ببرم. از طرف دیگر، 
این سریال در گیالن فیلمبردارى شــد و من هم فضاى طبیعى گیالن و 

فرهنگ مردم این استان را دوست دارم.
بازیگر سریال روزهاى آبى، همچنین هم بازى بودن با هنرمندانى مثل نادر 
ســلیمانى را یکى دیگر از دالیل حضورش در میان بازیگران این سریال 
عنوان کرد و گفت: اگرچه در حال حاضر آمارى از میزان اســتقبال مردم 
از سریال روزهاى آبى ندارم، اما تا جایى که دیدم به نظر مى رسد که همه 
مردم این سریال را دنبال مى کنند؛ بنابراین به نظر من تولید و پخش سریال 

روزهاى آبى شروع آشتى مردم با شبکه پنج بود و مدیران این شبکه 
مسیر درستى را مى روند و باید تقویتش کنند تا بتوانند شبکه پنج را به 

روزهاى طالیى خودش برگردانند.
غفارمنش همچنین با اشــاره به برخى دشــوارى هاى فعالیت 
بازیگران در شــرایط فعلى اظهار داشت: در شرایط فعلى که همه 
درگیر همه گیرى کرونا هستیم، تولید سریال در روستاها و شهرهاى 
کوچک هم سخت است، چون اگرچه در ظاهر ما لوکیشن سریال 

روزهاى آبى را در روستا فیلمبردارى کردیم اما عوامل فیلم و هنروران 
از شهرهاى اســتان  هاى تهران و گیالن به ســر صحنه فیلمبردارى 
مى آمدند و ما نفس به نفس آنها بودیم؛ البته این سختى ها جزوى از کار 

ما هستند و من آنها را پذیرفتم.
غفارمنش در خصوص کارهاى آینده اش هم گفت: قرار بر آن است 

که در فیلم «آهوى پیشانى ســفید» با جواد رضویان همکارى  
کنم. همچنین در آینده در ســریالى بــه کارگردانى علیرضا 

نجف زاده ایفاى نقش خواهم کرد.

غفارمنش: «کرونا» ساخت سریال را دشوار کرده است

هنگامه قاضیانى بازیگر ســینما که تجربه حضور در سریال 
«هم گناه» را در کارنامه دارد در دومین سریال نمایش خانگى 
به گروه «جزیره» پیوست تا در جدیدترین سریال سیروس 

مقدم ایفاى نقش کند. 
قاضیانى با بازى در فیلم ســینمایى «به همین ســادگى» 
توانست حضور خودش را در سینما اثبات کند و سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش اول زن را از جشنواره فیلم فجر بگیرد. او 
همچنین براى «روزهاى زندگى» این سیمرغ را تکرار کرد. 

سیروس مقدم کارگردان موفق و پرکار تلویزیون که تجربه 
ساخت آثار پرمخاطب و ماندگارى همچون مجموعه پایتخت 
را در کارنامه دارد این بار با فیلمنامــه اى به قلم على طالب 
آبادى به سراغ یک درام اجتماعى رفته است که تصویربردارى 

آن در جزیره کیش در حال پیگیرى است. 
ســریال «جزیره» بــه تهیه کنندگى منوچهــر محمدى و 
امیرحســین حیدرى به صورت اختصاصى از فیلیمو پخش 
خواهد شد.  پیش از این حضور محمدرضا فروتن و امیر مقاره 
در این سریال قطعى شده بود و دیگر بازیگران این سریال به 

زودى معرفى مى شوند. 

هنگامه قاضیانى مقابل 
دوربین «جزیره» رفت

«میدان ســرخ» از اواخر تیرماه سال 1400 پخش مى شود. 
دلیل تاخیر در پخش این ســریال ( که بنا بود از اردیبهشت 
پخش شود)؛ قرار است قسمت هاى آغازین سریال به دلیل 
برآورده نکردن انتظارات ســرمایه گذار، دوباره و این بار به 

کارگردانى بهرام بهرامیان ساخته شود.
این سریال در 26 قسمت و در 2 فصل پخش خواهد شد. به 
این ترتیب میدان ســرخ 3 کارگردان را تجربه کرد (ابراهیم 

ابراهیمیان، نیما اقلیما و بهرام بهرامیان).
«میدان ســرخ» به کارگردانى ابراهیــم ابراهیمیان و تهیه 
کنندگى جواد نوروز بیگى پاییز 99 کلید خورد و مدتى بعد نیما 
اقلیما نیز به عنوان کارگــردان یونیت دوم(گروه دوم) به این 

پروژه اضافه شد.
حمید فرخ نژاد،امیرحسین آرمان،مهتاب کرامتى، على مصفا، 
بهرام افشارى، مسعود کرامتى،امید روحانى، کاظم سیاحى، 
مهدى حســینى نیا، آرمین رحیمیان، بهدخت ولیان از جمله 

بازیگرانى هستند که تا کنون از این پروژه معرفى شده اند.

حمید فرخ نژاد 
در «میدان سرخ»

مل گیبسون بازیگر یک فیلم جنایى با عنوان «راهزن» شد. 
«راهزن» با اقتباس از رمان پرفروش رابرت کناکل با عنوان 
«راهزن پرنده» ساخته مى شود و آلن آنگار کارگردانى آن را 

انجام مى دهد.
گلوین جونیور یک ســارق آمریکایى است که از 63 بانک و 
جواهرفروشى ســرقت کرده بود و در آمریکا به زندان افتاد و 
توانســت از زندان فرار کند و به کانادا برود. وى بعدها با نام 
رابرت وایتمن به کارهایش ادامه داد. وى در کانادا ازدواج کرد 
و شغلى به عنوان مشاور امنیتى سفر به دست آورد اما همچنان 

به کارهاى جنایى ادامه مى داد.
پیشتر اعالم شده بود داستان زندگى این سارق با بازى دوامل 

در نقش اصلى ساخته مى شود.
در این فیلم مل گیبسون در نقش تامى گانگستر بازى خواهد 
کرد. وى فردى است که در کانادا با وایتمن همکارى مى کند 
تا بزرگ ترین ســرقت تاریخ کانادا را رقم بزنند. گیبسون که 
براى «شجاع دل» برنده اسکار شده، براى کارگردانى «هکسا 

ریج» نامزدى اسکار را کسب کرد.

مل گیبسون در نقش سارق 
63 بانک و جواهرفروشى

سازمان فضایى فدرال روسیه هفته گذشته اعالم کرد دو هنرپیشه 
این کشور را به ایستگاه فضایى بین المللى مى فرستد تا نخستین 
فیلم تخیلى در فضاى واقعى را بســازند. تا قبل از این قرار بود 
«تام کروز» از ســینماى آمریکا اولین هنرپیشه اى باشد که به 

فضا مى رود.
«روسکاسموس» سازمان فضایى روسیه روز پنجشنبه 13 ماه 
مى اعالم کرد «کلیم شــیپنکو»، کارگردان 37 ساله و «یولیا 
پرسیل»، هنرپیشه 36 ساله را به ایســتگاه فضایى بین المللى 

مى فرستد تا نخستین فیلم تخیلى در فضا را بسازند.
این در حالى است که «تام کروز» ستاره هالیوود قرار بود اولین 
کسى باشد که یک فیلم سینمایى را در فضا فیلمبردارى مى کند، 
اما روسیه پیش دستى کرده و مراحل آغازین این فیلم و ماموریت 

واقعى فضایى را آغاز کرده است.
طبق بیانیه سازمان فضایى روسیه، این سفر فضایى واقعى براى 
تاریخ 5 اکتبر 2021 از پایگاه فضایى بایکونور برنامه ریزى شده 
است. این هنرمندان قرار است سوار بر فضاپیماى سایوز ام اس-
19 راهى فضا و ایســتگاه بین المللى شوند. در ایستگاه فضایى 
آنها با «تام کروز» هنرپیشه معروف آمریکایى و «داگ لیمان» 
کارگردان، که قرار اســت آنها نیز در ماه اکتبر و چند روز پس از 
تیم روسى براى ساخت فیلم به آنجا بروند، مالقات خواهند کرد.

البته تاریخ دقیق ســفر فضایى تام کروز هنوز مشخص نشده، 
اما عزیمت روس ها در چنــد روز اول ماه، بــه نوعى رقابت با

 آمریکایى ها را نشــان مى دهد و یادآور رقابت اولین سفرهاى 
فضایى است که در آن زمان نیز روسیه پیشگام اولین سفر فضایى 
بود. بنابر اعالم آژانس فضایى روسیه این فیلم با نام «چالش» یک 
درام فضایى است.  «دیمیترى راگزین»، رئیس آژانس فضایى 
روسیه در این طرح همکارى مى کند. وى عالقمند است تا روسیه 

نخستین کشورى باشد که در فضا فیلم مى سازد.

2 هنرپیشه روس قبل از 
تام کروز به فضا مى روند

«کیومرث پوراحمد» کارگردان و فیلم نامه نویسى 
است که سال ها قبل با ســاختن مجموعه موفق 
«قصه هاى مجید» سنگ بناى ساخت فیلم هاى 
اقتباســى را در ســینماى ایران احیا کــرد. او راز 
موفقیتش را در همراهى و ســعه صدر «هوشنگ 
مرادى کرمانــى» به عنــوان نویســنده کتاب 

«قصه هاى مجید» بیان مى کند.
کارگردان «خواهران غریب» درباره عدم پیگیرى 
ایده ساخت فیلم هاى اقتباسى از رمان و داستان ها 
گفت: اقتباس در این مملکت همیشــه سخت و 
پرحاشیه است زیرا بین نویسنده کتاب و کارگردان 
درگیرى هاى بدى به وجود آمده است. براى مثال 
آقاى کیمیایى فیلم «خاك» را از روى داســتان 
«آوسنه بابا ســبحان» دولت آبادى ساخته بود و 
خیلى علیه یکدیگر صحبت کردند. هر فیلمى که 

اقتباس شده همیشه پشت سر آن دعوا بوده است.
پوراحمد دلیل موفقیت ســاخت فیلم اقتباســى 

قصه هاى مجیــد را چنین عنوان کــرد: در مورد 
قصه هاى مجید که از کتاب آقاى هوشنگ مرادى 
کرمانى اقتباس شده اســت موضوع تفاوت دارد 
زیرا قصه هــاى زیادى از ایشــان تبدیل به فیلم 
شده اســت. قصه هاى مجید حدود 37 قصه بوده 
که من حدود 20 تا قصه را برداشــتم و حدود 12 
فیلم ســاختم و بعضى ها را دوتایکــى کردم اما 
خیلى هاى دیگر به ســراغ آثار ایشــان رفتند و 
کارکردند. براى مثال آقاى مهرجویى «قصه هاى 
مامان» را ســاختند یا على حاتمى که فیلم هاى 
کوتاه و بلندى را از مجموعه آثار مرادى کرمانى

 ساخت.
وى افزود: «علتش این اســت کــه آقاى مرادى 
کرمانى نظر درســتى دارد و معتقد است قصه من 
سرجایش است و فیلم تو هم سرجایش است. فیلم 
تو به اندازه خوبى یا بدى که دارد ماندگار مى شود یا 
نمى شود و من هم قصه ام به اندازه خوبى یا بدى که 

دارد ماندگار مى شود. وى مى گوید تو هرکارى که 
مى خواهى با قصه من بکن و آزاد هستى.»

پوراحمد، کارگردان «شب یلدا» درباره دلیل اصلى 
درگیرى میان نویسنده کتاب و کارگردان ها گفت: 
«به نظر من مشکل اینجاست که سعه صدر بین 
نویسنده کتاب ها و فیلم سازها نیست. من در آن 
دوره اى که قصه هاى مجید را ساختم، یادم مى آید 

هر پیشــنهادى به آقاى هوشنگ مرادى 
کرمانى مى دادم موافقت مى کرد 

و این در نویسنده ها نیست. 
واقعا فکر مى کنند فیلم 

باید عین نوشته آن ها 
باشد که من با این 
موضوع از سوى 
مرادى کرمانى به 
مشــکل برخورد 

نکردم.

 منوچهر والــى زاده دوبلور پیشکســوت ازجملــه هنرمندان 
پیشکسوتى است که توانسته واکسن کرونا بزند؛ آن هم واکسن 

چینى.
دوبلور مایکل اسکافیلد در سریال فرار از زندان به روزنامه جام جم 
گفت: من واکسن زدم و ان شاءا.. که همه بزنند و همه حالشان 
خوب باشــد و همه دیگر از این کرونا نترسند و به زندگى عادى 
برگردیم. والى زاده ادامه داد: خدا کمکم کــرد و به کرونا مبتال 
نشدم.البته مراقب هم بودیم، ماسک مى زنیم و تا جایى که امکان 
دارد از خانه بیرون نمى رویم، مگر این که کار واجبى داشته باشیم. 
کار دوبالژ هیچ وقت تعطیلى ندارد و ما باید مرتب سرکار برویم تا 
فیلم ها و سریال ها را دوبله کرده و به مردم برسانیم به خصوص در 
دوره کرونا که مردم براى سرگرمى به تماشاى آثار نمایشى ایرانى 
و خارجى روى آوردند و کار ما هم زیاد شد. این که کار داریم و چرخ 
اقتصادى مان مى چرخد جاى شکر دارد اما برخى همکاران مان را 
هم از دست دادیم مثل آقاى چنگیز جلیلوند که واقعا حیف بود. 

من هنوز هم باور نمى کنم چنگیز با کرونا رفته باشد.
والى زاده درباره واکسن دریافتى کرونا بیان داشت: از طریق خانه 
سینما به ما اطالع دادند براى دریافت واکسن برویم.در این که 
واکسن بزنم یا نه اصال شک نکردم. براى دریافتش هم استرس 
نداشتم. برنامه ریزى دقیقى هم کرده بودند و فقط 10 دقیقه معطل 
شدم. واکسن زدن که استرس ندارد. استرس را از زمانى که کرونا 
شایع شد، تجربه کردیم. همه از هم دور افتاده ایم و مى ترسیم به 
خانه یکدیگر برویم و اقوام و نزدیکان را ببینیم و دورهمى هاى 
گذشته را تجربه کنیم. نزدیک یک سال اســت که خواهرم را 

ندیده ام و فقط تلفنى با او صحبت کرد م. 
دوبلور ویتو کورلئونه در پدرخوانده گفت: ما دوز اول واکسن چینى 
سینوفارم را دریافت کردیم و دوز دومش را یک ماه دیگر مى زنیم. 
والى زاده درباره شــرایط کار در دوره کرونا اظهار داشت: سخت 
شده. قبال براى دوبله یک کار دوبلورها با هم داخل اتاق مى رفتیم 
و هر کسى جاى شخصیتى که مشخص شده بود صحبت مى کرد 
و حال و هواى کار هم بهتر مى شــد چون بــه هم به اصطالح 
پاس مى دادیم.اما االن باید یکى یکى برویم داخل اتاق و نقش 
خودمان را بگوییم، حس کار دیگر مثل قبل نیست و زمان دوبله 
هم طوالنى تر مى شــود. در این میان مدیردوبالژ از همه بیشتر 
باید زحمت بکشــد چون در طول کار باید حضور داشته باشد و 

کنار همه بنشیند. 

روایت منوچهر والى زاده از 
تزریق واکسن چینى 

کیومرث پوراحمد: در قصه هاى مجید با هوشنگ مرادى کرمانى به مشکل برخورد نکردم
مى شود. وى مى گوید تو هرکارى که  ر

قصه من بکن و آزاد هستى.»  با
ارگردان «شب یلدا» درباره دلیل اصلى
ان نویسنده کتاب و کارگردان ها گفت: 
نمشکل اینجاست کهسعه صدر بین 
اب ها و فیلم سازها نیست. من در آن

یادم مى آید  قصه هاى مجید را ساختم،
هادى به آقاى هوشنگ مرادى 

 دادم موافقت مى کرد
یسنده ها نیست. 

ى کنند فیلم
شته آن ها 
این ن با
سوى
نى به 
خورد 

  سینماروزان/طاهره آشیانى |
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ممکن است ذوب آهن و استقالل 
براى سپاهان بازى کنند

رئیس ســازمان فوتبال باشــگاه ذوب آهن اصفهــان تأکید کرد 
که غیبت بازیکنان اصلــى پرســپولیس نمى تواند تأثیرى 
در قدرت این تیم داشــته باشــد و بازیکنــان ذوب آهن 
باید مراقب باشــند تا مقابل این تیــم قدرتمند غفلت 

نکنند.
رســول کربکندى با اشــاره به وضعیت ذوب آهن 
اصفهان در آستانه بازى امروز این تیم با پرسپولیس 
اظهار داشت: خوشحالم که بعد از مدت ها مى توانیم در 
خانه خودمان به میدان برویم. برنامه بازى ها متأسفانه 
طورى بوده و براى ما پیش رفته که از 8 بازى تنها در 2 
بازى از حریفان خود میزبانى کردیم و 6 بازى را مدام در 
سفر و پرواز بودیم. این براى هر تیمى مى تواند خسته کننده 
باشــد. در لیگ برتر و جام حذفى مدام خارج از خانه بازى کردیم. 
مسافرت ها و اردوهاى خارج از خانه بر ما سخت گذشته است. حاال بعد از 

چندین بازى، خوشحالیم که در خانه میزبان یک تیم پرقدرت و گردن کلفت هستیم. به 
جز قاسم حدادى فر همه در صحت و سالمتى کامل هستند و مى توانند تیم ما را مقابل 
پرســپولیس همراهى کنند. ما بعد از حذف از رقابت هاى حذفى، تمرینات را پیگیرى 
کردیم چون مى دانیم که با چه تیمى بازى داریم. کوچک ترین غفلت و اشــتباه تاوان 

سنگینى مقابل این تیم با تجربه و خوب دارد و نباید اشتباه کنیم. 
سخنگو و عضو هیات مدیره باشگاه ذوب آهن در خصوص بازى با پرسپولیس تصریح 
کرد:  قطعاً بازى سختى در پیش داریم. هر تیمى که در این چند وقت مقابل پرسپولیس 
بازى کرده است، نتوانسته با امتیاز کامل خارج شود. شکست دادن و حتى امتیاز گرفتن 
از این تیم آسان نیست و باید دو برابر تالش کرد. البته همیشه بازى مقابل پرسپولیس 
و اســتقالل انگیزه الزم و کافى را به بازیکنان مى دهد. باالخره خیلى از بازیکنان در 
چنین بازى هایى دیده مى شوند و نگاه ها به سمتشان مى آید. پرسپولیس بعد از لیگ 
قهرمانان آسیا، نشان داد که تیم آماده اى دارد و خسته نشده اند. این نشان مى دهد چه 
پتانسیل باالیى دارند و عزمشان را براى موفقیتى دیگر جزم کرده اند. در این شرایط 

بازى کردن با این تیم سختى هاى خودش را دارد. 

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در دیدار معوقه از هفته 21 لیگ 
برتر باید امروز دوشنبه 3 خرداد 1400 در ورزشگاه فوالدشهر   
به مصاف پرسپولیس تهران برود؛ آنها فصل جارى لیگ برتر 
را با رحمان رضایى شروع کردند و اصال نتایج خوبى نگرفتند. 
با آمدن مجتبى حسینى شرایط مقدارى بهتر شد و ذوب آهن 
که تنها یک برد داشــت، 3 برد دیگر از جمله مقابل استقالل 
در ورزشگاه آزادى بدســت آورد و شرایط مطلوب ترى نسبت 
به نساجى و ســایپا در جدول لیگ برتر بیستم پیدا کرد. حاال 
سبزپوشــان در تالش هستند با کســب حداکثر امتیازات در 

بازى هاى باقى مانده از سقوط فرار کنند.
ذوب آهن برخالف بحرانى که درگیر آن است، در هفته بیست 
و دوم لیگ برتر (19 اردیبهشــت 1400) توانســت با 2 گل 
صدرنشــین گروه مرگ لیگ قهرمانان آسیا (استقالل) را در 

ورزشگاه آزادى ببرد و حاال چشم امیدى به بردن دیگر نماینده 
قدرتمند ایران در آسیا یعنى پرسپولیس را دارد.

سرخپوشــان پس از جنجال هاى بازى با سپاهان در اصفهان 
و دربى در تهران، به سختى جریمه شدند و دو مدافع مرکزى 
خود یعنى سیدجالل حسینى و فرشاد فرجى را در اختیار ندارند. 
سفر قبلى پرسپولیس به اصفهان جدال بر سر قهرمانى بود و 
حاال مصاف با تیمى ریشه دار است که هیچ تمایلى به باختن و 

دیدن رنگ سقوط ندارد.
ذوبى ها به جز قاسم حدادى فر که به دلیل پارگى رباط صلیبى 
فصل را از دست داده، غایب دیگرى در این بازى ندارند و سایر 
نفرات این تیم آماده بازى هستند. با توجه به غیبت بازیکنان 
پرسپولیس و شرایط میزبانى، شاگردان حسینى مى توانند روى 

برد این مسابقه حساب ویژه باز کنند.

سرمربى تیم فوتسال گیتى پســند در مورد قهرمان نشدن این 
تیم در لیگ برتر فوتســال گفت: کال من خــودم به مقامى جز 
اولى راضى نیستم. به عنوان کســى که 10 قهرمانى در لیگ 
برتر ایران دارم دومى براى من ناکامى اســت اما از یکسرى از 
واقعیت ها نمى شــود فرار کرد. ما تیم خوبى بستیم و همه چیز 
روى برنامه ریزى بود اال حوادثى کــه رخ داد، مصدومیت هاى 
عجیب و غریبى که گریبان ما را گرفــت و داورى هایى که به 
اذعان کارشناسان به ضرر ما بود. در مرحله دوم 7 امتیاز را روى 
اشتباهات سهوى داوران از دست دادیم. به اذعان کارشناسان 
داورى، در یک بازى سه پنالتى براى ما گرفته نشد و در یک بازى 

جلو بودیم ولى بازیکن حریف اخراج نشد.
وحید شمسایى، با اشــاره به عامل دیگر در ناکامى گیتى پسند 
گفت: در چند برهه دچار کرونا شدیم و کادرفنى و بازیکنان درگیر 

بیمارى  منحوس شــدند که به خصوص در این 
مرحله دوم و بازى با فرش آرا به 

تیم ضربه خورد.
سرمربى گیتى پسند با اشاره به 
مصدومیــت بازیکنان تیمش 
تاکید کــرد: انواع و اقســام 

مصدومیت ها را داشــتیم. دروازه بان تیم ما چند وقت مصدوم 
بود. چند رباط صلیبى از دست دادیم. بهروز جعفرى با عمل قلب 
روبه رو شــد. چهار بازیکن ما از ناحیه پا مصدوم شدند. تیم پرو 
پیمانى بودیم که در آخر فصل کمبود داشتیم. با همه این اوصاف 
مجموعه بزرگ گیتى پســند هر آنچه که الزم بود را در اختیارم 

گذاشتند و بسیار حرفه اى عمل کردند.
شمسایى در مورد علت ناکامى گیتى پسند در سال هاى اخیر گفت: 
من به گذشــته بر نمى گردم اما ماهیت ورزش همین است. اگر 
همیشه یک تیم قهرمان باشد رقابت از بین مى رود. امسال بارسا و 
رئال کورس قهرمانى را به اتلتیکو باختند و این بدان معنا نیست که 
این دو تیم تیم هاى بدى هستند. رئال سال ها زیر سایه بارسا بود 
اما نباید منکر رئال هم شد. گیتى پسند هر سال ستاره هاى فوتسال 
را جذب مى کند و جزو مدعیان است اما در مورد امسال بدشانسى 

را عامل مهمى براى قهرمان نشدن گیتى پسند مى دانم. 
وى در مورد وضعیت همکارى اش با ایــن تیم براى فصل بعد 
اذعان کرد: در داخل فصل صحبت هایى داشتند اما بعد از پایان 
لیگ دیگر بحثى نشد. قراردادم تا 23 اردیبهشت بود و این حق 
طبیعى گیتى پسندى هاســت که هر تصمیمى که دوست دارند 

بگیرند.

در حالى که تنها حدود 5 ماه از انتخاب قاسم ستارى به عنوان رئیس 
هیئت ورزش کارگرى استان اصفهان گذشــته وى روز گذشته با 

برگزارى مجمع فوق العاده از سمت خود برکنار شد.
مجمع انتخاباتى هیئــت ورزش کارگرى اســتان اصفهان پنجم 
بهمن ماه 99 و با حضور جواد رمضى رئیس فدراسیون و سیدمحمد 
طباطبایى مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و دیگر اعضاى 
مجمع برگزار شــده بود. در آن انتخابات داوود اتحادى، اسماعیل 
پناهنده، مهدى حکیمیان، قاسم ستارى و سعید طاهرى نیک بختى 
کاندیدا بودند که داوود اتحادى، مهدى حکیمیان و سعید طاهرى از 

کاندیداتورى انصراف دادند.

در ادامه، فرآیند رأى گیرى با حضور اسماعیل پناهنده و قاسم ستارى 
برگزار شد و از مجموع 21 رأى اعضاى مجمع انتخاباتى هرکدام از 
کاندیداها 10 رأى کسب کردند تا انتخابات به دور دوم کشیده شود. 

یک برگ رأى نیز سفید بود.
در دور دوم رأى گیرى قاسم ســتارى 11 رأى و اسماعیل پناهنده 
10 رأى کسب کردند تا ستارى به عنوان رئیس 4 سال آینده ورزش 
کارگر استان انتخاب شود، انتخابى که البته دیرى نپایید و ستارى 
دیروز با 17 رأى مخالف، 3 رأى موافــق و یک رأى باطل اعضاى 
مجمع فوق العاده هیئت کارگرى اســتان اصفهان از سمت خود در 

این هیئت برکنار شد.

مجمع فوق العاده هیئت ورزش کارگرى اســتان اصفهان با حضور 
کامران کالنــى رئیــس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعى اســتان 
اصفهان و محمد طباطبایــى مدیر کل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان برگزار شد. ســید محمد طباطبایى اولین سخنران مجمع 
فوق العاده هیئــت کارگرى بود و در ادامه نوبــت به صحبت هاى 
موافقین و مخالفین رئیس هیئت اســتان اصفهان رسید و موافقى 
وجود نداشت. مریم شیخان نماینده داوران و آقاخانى رئیس هیأت 
کارگرى شهرستان فالورجان به عنوان مخالف نظرات خود را بیان 
کردند و 10 دقیقه به قاســم ستارى وقت داده شــد تا از خود دفاع

 کند. 

رقابت براى کسب قهرمانى لیگ برتر اگرچه در هفته هاى ابتدایى میان 
چند تیم وجود داشــت و صدر جدول میان آنها دست به دست مى شد، 
ولى با بازگشت پرسپولیس از بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا و برگزارى 
بازى هاى معوقه سرخپوشان، ورق برگشت و آنها بار دیگر صدرنشین 

شدند. 
نیاز بود تا چند هفته اى از مسابقات سپرى شود تا اهالى فوتبال بتوانند 
رقیب اصلى سرخپوشان در مســیر قهرمانى لیگ بیستم را تشخیص 
بدهند و مانند لیگ هاى هجدهم و نوزدهم، بار دیگر ســپاهان اصلى 
ترین حریف بوده و هست؛ اما شاید اینبار ماجرا مانند لیگ هاى هجدهم 

و نوزدهم براى پرسپولیس و هوادارانش خوب تمام نشود.
شــاگردان محرم نویدکیا آرام آرام با پشت ســر گذاشتن نقاط ضعف 
توانســتند صدر جدول را تســخیر کنند، ولى على رغــم اینکه آمار 
فوق العاده اى در گلزنى داشتند، هنوز زیاد گل مى خوردند؛ این مشکل 
پس از شکست 3 بر 1 مقابل پدیده مشهد حل شد و حاال آنها با توجه به 

همین موضوع دست باالتر را نسبت به پرسپولیس دارند.
سپاهان همین حاال با یک بازى بیشــتر و با رقم زدن تفاضل گل 3+ 
نسبت به رقیب تهرانى صدر جدول را از آن خودش کرده و اگر سبزپوشان 
اصفهانــى بتوانند حتى یک امتیاز از پرســپولیس بگیرنــد، کار براى 
سرخپوشان در ادامه مسیر بسیار سخت تر از سپاهان دنبال خواهد شد. 
با هم در ادامه نگاهى خواهیم داشت به هفت بازى باقى مانده سپاهان و 

شرایط رقیبان این تیم...

ماشین سازى؛ این بار مساوى نمى شود
هفته بیست و چهارم رقابت هاى لیگ بیستم با مصاف ماشین سازى 
براى سپاهان همراه خواهد بود؛ جایى که آنها در ورزشگاه خانگى باید 
به مصاف ماشین سازى بروند که در رتبه انتهایى جدول اصال شرایط 
خوبى ندارد. این دیدار در مرحله رفت با تساوى 3 بر 3 تمام شد ولى بعید 
به نظر مى رسد در دیدار برگشت سپاهان اجازه گرفتن امتیاز به شاگردان 

اکبرپور را بدهد.

مصاف در فوالد آره نا؛ شاید سخت ترین مسابقه 
طالیى پوشان اصفهانى که اکنون با کسب 48 امتیاز از 23 مسابقه، رتبه 
اول را با زدن 42 گل و دریافت 21 گل (تفاضل 21+) از آن خودشــان 

کرده اند، یکى از سخت ترین مصاف هایشان را مقابل فوالد خوزستان در 
فوالد آره نا برگزار خواهند کرد؛ دیدار رفت این مسابقه با تساوى یک بر 
یک تمام شد و آمار شاگردان نکونام در ورزشگاه خانگى حکایت از سخت 
بودن این مسابقه براى سپاهانى ها دارد؛ حتى شاید بتوان این مسابقه را 
سخت ترین مصاف طالیى پوشان و یکى از تعیین کننده ترین دیدارها 

در راه قهرمانى دانست.

مصاف بــا تیــِم تارتار؛ ایــن پیروزى ســخت 
به دست مى آید

سال گذشــته بود که تیم فوتبال پیکان در هفته پایانى مقابل سپاهان 
به تساوى یک بر یک دســت یافت؛ همین نتیجه براى از دست رفتن 
سهمیه آسیایى ســپاهان کافى بود و پیکان هم در لیگ ماندنى شد. 
دیدار رفت این مسابقه به سختى با نتیجه 2 بر 1 به سود طالیى پوشان 
در شرایطى به دست آمد که بازیکنان سپاهان در پایان بازى از سخت 
بودن این مسابقه حرف زدند و اینکه پرتاب هاى بلند اوت حسابى کار آنها 
را با مشکل مواجه کرده است. قطعا حتى اگر شاگردان نویدکیا در پایان 
دیدار برگشت موفق به کسب هر سه امتیاز شوند، این پیروزى بى شک 

به آسانى به دست نخواهد آمد.

مصاف با آبادانى ها در اصفهان؛ فقط روى کاغذ ساده 
صنعت نفت یکى از تیم هاى قدرتمند نیم فصل اول لیگ بیستم بود، ولى 
در همین روزها سپاهان از معدود تیم هایى بود که توانست در ورزشگاه 
تختى آبادان شاگردان سیروس پورموسوى را با گلى که در دقایق انتهایى 
بازى توسط مهدى زاده مدافع وســط تیم به ثمر رسید، با نتیجه 2 بر 1 
شکست دهد. به نظر مى رسد طالیى پوشان اصفهانى با توجه به فرم 
کامال بهترى که نسبت به دیدار رفت دارند و همینطور شرایط نامساعدتر 
طالیى پوشــان آبادانى، یکى از راحت ترین پیروزى هایشان را در این 

مسابقه کسب کنند.

سفر به مشهد؛ جایى که تغییر شروع شد 
سپاهاِن محرم نویدکیا پس از شکست مقابل شهرخودرو در ورزشگاه 
نقش جهان بود که کامال دگرگون شد. حاال 11 هفته پس از این مسابقه 
که با شکست 3 بر 1 خانگى همراه شد، 12 مسابقه برگزار کرده اند و تنها 

5 بار دروازه آنها باز شده است. 11 مسابقه در لیگ برتر با 9 پیروزى و 2 
تساوى همراه بوده است و یک پیروزى هم مقابل خوشه طالیى شاگردان 
محرم نویدکیا را به جمع هشت تیم پایانى جام حذفى رسانده است. بى 
شک بازى در ورزشگاه امام رضا مى تواند یکى از روزهاى سخت سپاهان 
براى رسیدن به ششمین عنوان قهرمانى باشد ولى با توجه به روندى که 
طالیى پوشان پس از شکست مقابل پدیده آغاز کرده اند، شکست این 

تیم در مشهد و جبران باخت دیدار رفت اصال دور از دسترس نیست.

دیدار با همشهرى در خانه؛ پاى مجتبى در میان است 
هر چقدر مصاف پرسپولیس و ذوب آهن که قرار است امروز در فوالدشهر 
برگزار شود، سخت است، به همان اندازه دیدار هفته 29 ام لیگ بیستم 
نیز براى سپاهان ســخت خواهد بود؛ حتى اگر این مسابقه در اصفهان 
و به میزبانى سپاهان برگزار شــود. دیدار رفت این دو تیم در شرایطى 
برگزار شد که طالیى پوشان استارت پیروزى ها و روزهاى خود را آغاز 
کردند و البته پایان رحمان رضایى در ذوب آهن هم رقم خورد. در مسابقه 
برگشت اما مجتبى حسینى هدایت سبزپوشان را برعهده خواهد داشت 
که در نیم فصل اول موفق شــد در زمین گل آلود مسجد سلیمان، تیم 
محرم نویدکیا را شکست دهد. پیروزى در این مسابقه هم به سادگى به 

دست نخواهد آمد.

خان آخر؛ تهران؛ ورزشگاه آزادى 
قهرمانى در این ورزشــگاه احتماال یکى از فانتــزى هاى ذهن محرم 
نویدکیا و مردم اصفهان اســت. جایى که در صورت رقم خوردن این 
مهم، آنها در مقابل هواداران دو تیم پرطرفدار فوتبال ایران و در ورزشگاه 
خانگى آنها، جام قهرمانى را باالى سر خواهند برد. اگر استقالل در روز 
پایانى شانس قهرمانى نداشته باشد و کسب سهمیه آسیایى هم قطعى 
شده باشد، شاید هواداران این تیم ترجیح بدهند که در صورت ادامه داشتن 
رقابت تا این مسابقه، سپاهان جام قهرمانى را باالى سر ببرد؛ به هر حال 
اما این مسابقه را مى توان در کنار دیدار برابر فوالد خوزستان از تعیین 
کننده ترین و سخت ترین مسابقات سپاهان در مسیر کسب ششمین 
قهرمانى لیگ برتر عنوان کرد. البته سپاهان در دیدار رفت خیلى راحت 
حساب کار را با نتیجه 2 بر صفر در نقش جهان به نام خود زد ولى در دیدار 

برگشت با تغییر مربى شرایط کامال متفاوت خواهد بود.

 ساده نیست اما دور از دسترس هم نیست؛

فرصت خوب هفت خان سپاهان براى قهرمان شدن 
گاندو ها براى فرار از 
انتهاى جدول

شمسایى: 
دوم شدن براى من 
ناکامى است

رئیس هیئت ورزش کارگرى استان اصفهان برکنار شد

رسول کربکندى: کوچک ترین غفلت مقابل پرسپولیس تاوان سختى دارد

مم

بیمارى  منحوس شــدند که به خصواین 
مرحله دوم و بازى با فرش

تیم ضربه خورد.
سرمربى گیتى پسند با ا
مصدومیــت بازیکنان
تاکید کــرد: انواع و اق

آندره استراماچونى ســرمربى سابق اســتقالل در جدیدترین 
مصاحبه اش پیشنهادات جدیدش از آسیا از کشورهاى چین و قطر 

را مدیون حضورش در استقالل مى داند.
سرمربى ســابق اینتر در این مصاحبه گفت: پیشنهاداتى از چین 
و قطر دریافت کردم ولى درباره حضورم در این کشــورها هنوز 
صحبتى نمى کنم و در چند روز آینده مشــخص خواهد شد چه 

تصمیمى مى گیرم.
وى افزود: من در آسیا و ایران(در استقالل) تجربه حضور پیدا 
کردم و به نظرم این تجربه خوب باعث شده تا در کشورهاى 
آسیایى به من توجه کنند چون پیش از حضورم در استقالل به 

نظرم آنها حتى اسم من را نشنیده بودند. 
سرمربى سابق استقالل ادامه داد: با توجه به نتایجى که در ایران 
به همراه استقالل کسب کردم باعث شده تا اسم من در دفترچه 
برخى از باشگاه هاى آســیایى قرار گرفت که مى خواهند تغییرى 
ایجاد کنند. این باعث افتخارم است که با تجربه خوب در استقالل 

در ذهن آسیایى جایگاه خوبى پیدا کردم.

استراماچونى: 
پیشنهادهاى آسیایى ام را
 مدیون استقالل هستم

 بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس درباره بازى با ذوب آهن در اصفهان خاطرنشان کرد: 
سرخپوشان بازى سختى در اصفهان دارند، ذوب آهن هم شرایط خوبى در جدول ندارد و با 

انگیزه مقابل پرسپولیس بازى خواهد کرد. 
بهنام طاهرزاده تاکید کرد: ذوب آهن همشهرى سپاهان است و شاید مقابل پرسپولیس براى 
سپاهان بازى کند تا کمکى براى قهرمان شدن شاگردان نویدکیا باشد. شرایط در باالى جدول 
به گونه اى اســت که رقابت اصلى بین پرسپولیس و سپاهان اســت. شاگردان گل محمدى 
نگاه شان فقط باید به بازى هاى آینده خود باشد و به نتایج سایر بازى ها کارى نداشته باشند. 
پرسپولیس براى قهرمانى باید در تمام بازى هایش پیروز شود، چون با توجه به شرایط 
ممکن اســت هم ذوب آهن و هم اســتقالل در بازى هاى رو در رو براى 

سپاهان بازى کنند تا سد راهى براى پنجمین قهرمانى پرسپولیس باشند.
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مفاد آرا -آگهى ابالغ مفاد آرا ء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شــماره 140060302177000053 مورخه 1400/01/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى فریدون احمدى دهقى  فرزند مسیب بشماره شناسنامه 14  نجف آباد و شماره ملى 
1091968365  در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از پالك 
1870  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 293 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى وراث حسینعلى احمدى  محرز گردیده است.
2- برابر راى شــماره 140060302177000018 مورخه 1400/01/18 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
زهرا مومنى دهقى   فرزند مرتضى به شماره شناســنامه 249  نجف آباد و شماره ملى 
1092336257  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 
2060  فرعى واقع در4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 235/20 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى غالمرضا مومنى دهقى محرز گردیده است.
3- برابر راى شــماره 140060302177000017 مورخه 1400/01/18 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى مرتضى مومنى دهقى فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 11  نجف آباد و شماره ملى 
1091867615  در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى  از پالك 
2060  فرعى واقع در4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 235/20 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى غالمرضا مومنى دهقى محرز گردیده است.
4- برابر راى شــماره 140060302177000051 مورخه 1400/01/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى ابوالفضل امینى دهقى  فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 397  نجف آباد و شماره 
ملى 1092337733  در ششدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى از پالك 2063 فرعى واقع 
در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 103/95 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى حسین راعى دهقى محرز گردیده است.
5- برابر راى شــماره 140060302177000056 مورخه 1400/01/30 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم زهرا آقابابائى دهقى   فرزند فتح اله  بشماره شناســنامه 191  نجف آباد و شماره 
ملى 1091952590  در25 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه بر روى  قسمتى از 
پالك 831  فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 340/22 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى قدرت اله آقابابایى محرز گردیده است.
6- برابر راى شــماره 140060302177000055 مورخه 1400/01/30 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم فرزانه آقابابائى دهقى  فرزند على بشماره شناسنامه 39018  تهران  و شماره ملى 
0077853512  در 22 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از 
پالك 831  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 340/22 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى زهرا آقابابایى و عبداله آقابابایى محرز گردیده است.
7- برابر راى شــماره 140060302177000057 مورخه 1400/01/30 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
عبداهللا آقابابائى دهقى فرزند قدرت اله بشماره شناســنامه 86  نجف آباد و شماره ملى 
1091883300 در 25 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از 
پالك 831  فرعى واقع دردهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 340/22 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى خدیجه آقابابایى محرز گردیده است.
8- برابر راى شــماره 140060302177000008 مورخه 1400/01/15 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مهدى امینى دهقى   فرزند سیف اله  بشماره شناســنامه 225  نجف آباد و شماره ملى 
1092058826 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب بر روى قسمتى از پالك 4901  
فرعى واقع در دهق 4 اصلــى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 127/61 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى خانم سمیرا اللى محرز گردیده است.

9- برابر راى شــماره 140060302177000009 مورخه 1400/01/15 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى حسین امینى دهقى  فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 25  نجف آباد و شماره ملى 
1092026916 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى  بر روى قسمتى از 
پالك 4901  فرعى واقع دردهق4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 127/61 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم مهناز محمد صادقى محرز گردیده است.
10- برابر راى شماره 140060302177000049 مورخه 1400/01/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
سمیرا اللى دهقى  فرزند محمد  بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080264493  در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى  قسمتى از پالك هاى 4901 فرعى 
و 4674  فرعى واقع در4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 281/64 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى مهدى امینى و حسین امینى  محرز گردیده است.
11- برابر راى شماره 140060302177000048 مورخه 1400/01/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم مهناز صادقى دهقى  فرزند رضا  بشــماره شناسنامه 145  نجف آباد و شماره ملى 
1092080856  در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از 
پالك هاى 4901 فرعى و 4674  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به مساحت 281/64 مترمربع انتقالى از مالک رسمى مهدى امینى و حسین امینى محرز 

گردیده است.
12- برابر راى شماره 140060302177000047 مورخه 1400/01/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض فرخ 
لقا میرزا رضى دهقى  فرزند قنبر على بشماره شناسنامه 4729  نجف آباد و شماره ملى 
1090564449  در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از 
پالك 4901 فرعى و 4674  فرعى واقع در دهق 4 اصلــى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مســاحت 281/64 مترمربع انتقالى از مالک رسمى مهدى امینى و حسین امینى محرز 

گردیده است.
13- برابر راى شماره 140060302177000050 مورخه 1400/01/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى اسداهللا طاهرى دهقى   فرزند على  بشماره شناسنامه 132  نجف آباد و شماره ملى 
1092018646  در ششدانگ یک درب باغ بر روى ششدانگ پالك 1138  فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 30  /2391 متر مربع انتقالى از 

مالک رسمى  فرج اله کالنترى دهقى محرز گردیده است.
14- برابر راى شماره 140060302177000054 مورخه 1400/01/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى حبیب اله راعى دهقى  فرزند قدرت بشماره شناسنامه 774  نجف آباد و شماره ملى 
1092341439  در ششدانگ یکدرب باغ بر روى ششدانگ پالك 1263 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 849/80 متر مربع انتقالى  مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى فرج اله احمدى محرز گردیده است.
15- برابر راى شماره 140060302177000013 مورخه 1400/01/18 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى جعفر سلیمانى   فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه 127  نجف آباد و شماره ملى 
1091981205  در ششــدانگ یکبابخانه بر روى  قسمتى از پالك 2286  فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 160/95 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى حاجى آقا مومنى محرز گردیده است.
16- برابر راى شماره 140060302177000016 مورخه 1400/01/18 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم قمر سلطان میرزایى   فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 29  نجف آباد و شماره ملى 
1091920109  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 
323  فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 139 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى حسین حاجى رضایى و مریم مومنى محرز گردیده است.
17- برابر راى شماره 140060302177000015 مورخه 1400/01/18 هیات قانون 

تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
رجبعلى رضایى دهقى   فرزند حسین بشماره شناســنامه 152  نجف آباد و شماره ملى 
1091906084 در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 
323  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 139 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى حسین حاجى رضایى و خانم مریم مومنى محرز گردیده است.
18- برابر راى شماره 140060302177000012 مورخه 1400/01/18 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى بهرام علیخانى  فرزند اســداهللا بشــماره شناســنامه 96  نجف آباد و شماره ملى 
1091969183  در ششــدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك هاى 552 فرعى 
و 553 فرعى   واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 235 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى اسداهللا علیخانى محرز گردیده است.
19- برابر راى شماره 140060302177000007 مورخه 1400/01/15 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض  
خانم محترم محمد حسین میرزایى فرزند محمد به شماره شناسنامه   4306  نجف آباد و 
شماره ملى 1090560214  در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى 
از پالك 553  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 232/17 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث حسن علیخانى محرز گردیده است.
20- برابر راى شماره 140060302177000006 مورخه 1400/01/15 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى اسداله علیخانى   فرزند میرزا حســن  بشماره شناسنامه 2  نجف آباد و شماره ملى 
1091826773 در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 
553  فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 232/17 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى وراث حسن علیخانى محرز گردیده است.
21- برابر راى شماره 140060302177000010 مورخه 1400/01/18 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
ناهید کالنترى دهقى   فرزند اسداهللا  بشماره شناســنامه 161  نجف آباد و شماره ملى 
1092011358  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 
553  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 290/90 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى اسداله علیخانى محرز گردیده است.
22- برابر راى شماره 140060302177000011 مورخه 1400/01/18 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى فرهاد علیخانى  فرزند اســداهللا بشماره شناســنامه 231  نجف آباد و شماره ملى 
1091945748  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 
553  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 290/90 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى اسداله علیخانى محرز گردیده است.
23- برابر راى شماره 140060302177000014 مورخه 1400/01/18 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
صبا حسین هاشمى   فرزند منصور بشماره شناسنامه و شماره ملى 1081026499  در 
ششدانگ یکباب خانه بر روى قســمتى از پالك 1875  فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 309/75 مترمربع انتقالى از مالک رســمى قاسم 

زمانى گنهرانى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر 
مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
صادر خواهد شــد و صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر بــه دادگاه نخواهد 
بود. تاریخ انتشــار نوبت اول: شنبه 1400/02/18- تاریخ انتشــار نوبت دوم: دوشنبه 

1400/03/03 - 1131044/م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت - 
محمد على ناظمى /2/126

تحدید حدود اختصاصى
چون ششــدانگ پالك  شــماره 172/93 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانمها ناهید و شکوفه سادات نوریان نجف آبادى 
وراث و فرزندان سید مرتضى و شرکا  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 1400/4/14 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 1400/03/03  - 1137250/ م الف - رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد  – مهدى صادقى وصفى /2/154    
آگهى ماده 105

شماره نامه: 140085602008000474 – تاریخ ارســال نامه: 1400/02/18 نظر به 
اینکه خانمها پروین و پریوش شفیعى مالکین تمامت 12 حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنیه 
اعیانى پنج سهم ششدانگ پالك 653 فرعى از 2ـ اصلى واقع در فضل آباد بخش یک 
ثبتى شــهرضا که در اجراى تبصره یک ماده 105 آیین  نامه اصالحى قانون ثبت طى 
درخواست وارده به شماره 14008560202008000164 مورخه 1400/1/22 خواستار 
پرداخت بهاء یکـ  هشتم اعیانى از ششدانگ پالك فوق  الذکر گردیده  اند که بهاء مقدار 
مذکور به نام کبرى نجفى میباشد لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 آیین  نامه اصالحى 
قانون ثبت موضوع جهت ارزیابى یک ـ هشتم اعیانى پالك فوق توسط کارشناس 12 
حبه مشاع به کانون کارشناسان رسمى استان اصفهان اعالم که کانون کارشناسان طى 
نامه شماره 1/2675/01 مورخه 1400/2/6 با ارسال گزارش ارزیابى کارشناس مربوطه 
اعالم نموده هیچگونه بهاى یک هشــتم اعیانى به آن تعلق نمیگیرد. لذا در صورتیکه 
مدعى تضییع حقى از خود میباشد میبایست ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این آگهى، 
به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعــوى را به این اداره ارائه نماید. هرگاه ظرف 
مهلت مقرر گواهى طرح دعوى ارائه نشود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف بهاء باستناد 
ماده فوق اقدام خواهد نمود و در صورت وصول گواهى طرح دعوى در مدت مذکور حذف 
بهاء یک ـ هشتم اعیانى مقدار فوق  الذکر موکول به صدور حکم قضایى میباشد. م الف: 
1138519 – سید اسداله موسوى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى /3/101
فقدان سند مالکیت 

شــماره نامه: 140085602008000538 - تاریخ ارســال نامه: 1400/02/25 نظر 
به اینکه ســند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شــماره: 17529 فرعى از 2ـ  اصلى 
که طبق دفتــر الکترونیکى شــماره 139920302008000920 بنــام زهرا حریرى 
ثبت و ســند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده: 
140021702008002683- 1400/2/25 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 7180- 1400/2/22 به گواهى دفترخانه شماره سه 
شهرضا رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین  نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1139136 – 
سید اسداله موســوى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى /3/102   

آگهى تغییرات
 شرکت صنایع شیمیایى قطره قطره اصفهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 13305 و شناسه ملى 
10260343210 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسســه حسابرسى 
و خدمات مدیریت آیین تراز آریا به شناســه ملى 
10861897870 و ســید على صدیق حجازى به 
کدملى 1286074541بترتیب بســمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدندروزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
اگهى هاى شــرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1137361)  

آگهى تغییرات
 شرکت ایرانیان باستان زاینده رود سهامى خاص به 
شماره ثبت 55615 و شناسه ملى 14005594858 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده مــورخ 1399/12/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت 
آیین تراز آریا به شناســه ملى 10861897870 و 
مهدى عزیزى وره زردى به کدملى 5279586811 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج اگهى هاى شرکت 
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1137363)   

آگهى تغییرات 
شرکت روماك پلیمر خاورمیانه ســهامى خاص به 
شماره ثبت 47186 و شناسه ملى 10260652742 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1400/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: ســرمایه شــرکت از مبلغ 10000000 ریال به 
72550000000ریال از طریق مطالبات حال شده 
و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
بشــرح زیراصالح شــد ماده 5 اصالحى : سرمایه 
شرکت مبلغ 72550000000ریال نقدى است که 
به 725000سهم با نام عادى 10000ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1137367)  

آگهى تغییرات
 شرکت بهفلز سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 
8384 و شناسه ملى 10260294785 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/12/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 - موسسه حسابرســى و خدمات مدیریت آئین 
تراز آریا شناســه ملى 10861897870 و میثم 
سمع اله کدملى 1288305281 بترتیب بسمت 
بازرس اصلــى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

    (1138193)

آگهى تغییرات
 شــرکت آبتین پژوهان آریا شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 48030 
و شناســه ملــى 10260661600 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/12/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : محســن حاجى احمدى بشماره 
ملى 1293255181 به ســمت رئیس 
هیات مدیره و نفیســه عمادى اندانى 
بشماره ملى 1287368352 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و محمد حاجى 
احمدى بشــماره ملى 1287272231 
به ســمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء )

 و فهیمــه خزاعــى بشــماره ملــى 
1280905018 به ســمت عضو هیات 
مدیره براى بقیه مدت دو سال تا تاریخ 
1401/06/18 انتخــاب وکلیه اوراق و 
اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر اســت. ضمنا مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره نیــز خواهد بود 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1137358) 

آگهى تغییرات
 شرکت صنایع شیمیایى پارس افق شرق 
سهامى خاص به شــماره ثبت 32249 
و شناســه ملــى 10260527937 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/12/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - رســول 
اسفندیارى به کدملى 1281703834 
، مصطفــى اســفندیارى بــه کدملى 
1281703826 و سعید اسفندیارى به 
کدملى 1291069127 بسمت اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسى و 
خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه 
ملى 10861897870 و مهدى عزیزى 
وره زردى به کدملــى 5279586811 
بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1137366)  

آگهى تغییرات 
شرکت راشین راه پردیس سهامى خاص به شماره ثبت 58170 و شناسه ملى 14006690326 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : وحید حیدرى به شماره ملى 6209706118 و غزل رحمانیان به شماره ملى 
2471677266 و فرحناز آهنگى به شماره ملى 1911062026 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . صبا کریمیان شمس آبادى به کد ملى 1289763763 و طاهره نقشواره جهرمى کد ملى 2471209051 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و 

بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1138197)   

تاسیس 
شرکت سهامى خاص پیشگام مبدل اسپادانا درتاریخ 1400/02/27 به شماره ثبت 67823 به شناسه 
ملى 14010029519 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام تحقیقات علمى و پروژه هاى علمى در زمینه هاى برق و الکترونیک، 
صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، 
ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و 
نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در 
راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز 
الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) 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 امیر کبیر ، خیابان ورودى بلوك 
25 ، خیابان کاروکارگر ، پالك 0 ، ساختمان بلوك 26 - پارت 2 ، 2748 ، طبقه همکف ، واحد 43 کدپستى 
8195157786 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 شــماره 53/622011 مورخ 1400/02/20 نزد بانک تجارت شعبه شهید مطهرى با کد 6220 
پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره آقاى على نبى نژاد به شماره ملى 1270383507 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شادى نبى نژاد به شماره ملى 
1271299321 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عباسعلى نبى نژاد به شماره ملى 
1286491568 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 مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم ناهید جمدى خیابانى به شماره ملى 1280317965 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 
خانم شیما نبى نژاد به شماره ملى 1292027363 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 (1137297)  

آگهى تغییرات
 شرکت راشین راه پردیس سهامى خاص به شماره 
ثبت 58170 و شناسه ملى 14006690326 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز 
اصلى شرکت در واحد اصفهان به استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله قلعه طبره ، کوچه شهید ایرج تفکرى[11] ، 
کوچه دیلمان ، پــالك - 23 ، مجتمع هدیه ، طبقه 
همکف به کدپستى 8154786811 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

  (1138204)

آگهى تغییرات
 شــرکت روماك پلیمر خاورمیانه سهامى خاص به 
شماره ثبت 47186 و شناسه ملى 10260652742 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1400/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : روح اله رشیدى به شماره ملى 1209703203 
به ســمت بازرس اصلى و محسن ســهیلى پور به 
شماره ملى 1271693569 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک ســال انتخاب شدند. روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شــرکت انتخاب شــد. صورتهاى مالى منتهى به
29 /12 /1398 به تصویب رســید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1137365) 

آگهى تغییرات
 شرکت پشم سنگ پارامیس شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 528 و شناسه ملى 10980061582 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده  
مورخ 1400/01/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ،

سرمایه شرکت ازمحل مطالبات حال شده سهامداران 
و صدور ســهام ازمبلــغ 60000000 ریال به مبلغ 
21000000000 ریــال افزایش یافــت و ماده 5 
اساسنامه و ســرمایه شــرکت به نحو ذیل اصالح 
مى گردد: سرمایه شــرکت مبلغ 21000000000 
ریال نقدى اســت و منقســم به 210000 ســهم 
100000ریالى با نام عادى تغییر یافت . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى تیران و کرون (1137046)   

آگهى تغییرات 
شــرکت روهینا فوالد آرتان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 66352 و شناسه ملى 
14009638166 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1400/01/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موسسه رستا حساب اسپادانا 
به کد ملى 14008673850به سمت بازرس 
اصلى و محســن صالحى رزوه به شماره ملى 
5759248944 به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت یک ســال انتخاب شدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

  (1137056)

آگهى تغییرات
 شرکت تجلى وحدت سهامى خاص به شماره ثبت 
11462 و شناسه ملى 10260325134 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســالیانه مورخ 
1399/02/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محسن 
قدرخواه به کدملى 1287671276 و احمد رحمانى 
به کدملى 5409846435 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید.ترازنامه و حساب 
سود و زیان ســال مالى 1398 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1137060)

آگهى تغییرات
 شرکت صنایع شــیمیایى پارس افق شرق سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 32249 و شناســه ملى 
10260527937 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/12/10 رسول اســفندیارى به کدملى 
1281703834 بســمت مدیرعامــل و عضو هیات 
مدیره ، مصطفى اسفندیارى به کدملى 1281703826 
بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، سعید اسفندیارى به 
کدملى 1291069127 بســمت رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاى هیات مدیره 
و با مهر شرکت معتبر اســت. ضمناً مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1137360)  
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تمام بالهایى که با مسواك نزدن 
سرتان مى آیند

افرادى هســتند که بــا عجله و 
سرسرى مســواك مى زنند و یا اینکه خود را به 

مسواك زدن روزانه ملزم نمى دانند. اما این عمل باید 
هر روز و با اصول صحیح آن صورت بگیرد تا نه تنها دهان 

و دندان ها بلکه کل بدن در ســالمت بماند. در غیر این صورت 
بدن در معرض برخى مشــکالت قرار مى گیرد که شاید برایتان عجیب و 

باورنکردنى باشد.
  عدم مسواك زدن روزانه باعث سکته قلبى مى شود

مسواك زدن روزانه و منظم باعث از بین رفتن باکترى هاى موجود در دهان 
مى شود. اگر هر روز مسواك نزنید و یا اینکه این کار را درست انجام ندهید، 
این باکترى ها مى توانند وارد جریان خون شــده و به اعضاى حیاتى بدن 
مانند قلب برســند. در این صورت این باکترى ها روى پالك هاى آتروم 
(رسوبات چربى روى دیواره سرخرگ ها) جمع مى شوند و خطر بروز سکته 

قلبى افزایش پیدا مى کند.
قابل ذکر است افرادى که دچار بیمارى هاى پارادونتال هستند، بیشتر در 
معرض خطر بیمارى هاى قلبى عروقى (سکته قلبى، سکته مغزى و غیره) 
قرار مى گیرند. بیمارى هاى پارادونتال، زمینه عفونى (باکتریایى) دارند که 
بافت هاى دندانى شامل لثه ها و استخوان ها را درگیر و تخریب مى کنند. 
گفتنى است که عکس این مسئله نیز صادق اســت. افرادى که سالمت 
دستگاه قلب و عروق شان حساس و آســیب پذیر است، بیشتر در معرض 
خطر ابتال به بیمارى هاى پارادونتال (بیمارى هاى عفونى دهان و دندان) 

قرار مى گیرند.
   عدم مسواك زدن روزانه باعث دردهاى مفصلى مى شود

سهل انگارى در مســواك زدن روزانه باعث 
مى شود باکترى هاى دهان وارد جریان 
خون شوند و زمینه را براى ایجاد آسیب 
در ناحیه مفاصل فراهم کنند. محققان 
در بررســى هاى خود به این نتیجه 
رســیده اند احتمال آرتریت روماتوئید 
(روماتیســم مفصلى) در افرادى که به 
بیمارى هاى عفونى لثه مبتال هســتند 

بسیار باالتر است.
برخى از باکترى هاى عامل پارادونتیت 
(التهاب لثه ها و بافت استخوانى دندان ها) 

آنزیمى تولید مى کنند که اسیدآمینه 
آرژینیــن را به ســیترولین 

کند که براى بدن بیگانه تبدیــل مى 
دفاعى بــدن در برابر است. سیستم 

مولکول  بیگانه شــروع به ایــن 
تولید آنتى بادى 
هایى مى کند 
که جزو عالئم 

آرتریت روماتوئید 
خودایمنــى)  (بیمــارى 

محسوب مى شــوند. متاسفانه این 
بیمارى تا حد زیادى فلج کننده اســت. گفتنى 

اســت خطر بروز پارادونتیت در افرادى کــه به آرتریت 
روماتوئید مبتال هستند نیز بیشتر است.

  عدم مسواك زدن روزانه خطر زایمان زودرس را 
باال مى برد

خانم هاى باردار باید مســواك زدن روزانه را جدى بگیرند، چون 

اهمال کارى در این امر باعث افزایش خطر زایمان زودهنگام و تولد نوزادانى 
با وزن کم مى شــود. اگر باکترى هاى موجود در دهان از طریق مسواك 
نزدن وارد جفت خانم باردار شوند، خطر زایمان زودرس و تولد نوزادان کم 

وزن افزایش پیدا مى کند.
توجه کنید اکثر عوارض باردارى، عفونى هستند. این عفونت ها از طریق 
واژن (مانند زگیل) و خون که باکترى ها امکان ورود دارند ایجاد مى شوند. 

کــه تغییــرات هورمونى، به عالوه متخصصین بر این عقیده هستند 
زمینه ســاز خطــرات بیمارى 

پارادونتال مى شود. 

ایــن 
به  متخصصین 

خانم هاى باردار توصیه 

مى کنند که از روزهاى اولیه باردارى به دندانپزشک مراجعه کنند.
  عدم مسواك زدن باعث افزایش قند خون مى شود

افرادى که به دیابت دچار هستند، باید به طور روزانه و با دقت مسواك بزنند، 
چون اگر باکترى هاى موجود در دهان با مسواك زدن از بین نروند، مى توانند 
بافت هایى که دندان ها را محافظت مى کنند تخریب نمایند. به این مشکل 

نیز بیمارى پارادونتال گفته مى شود.
عفونت باکتریایى لثه مســئله کنترل قند خون در دیابتى ها را دچار مشکل 
مى ســازد. عالوه بر این باکترى ها به ارگان هاى دیگر که حتى از دهان 
نیز دورتر هستند سرایت کرده و خطر عفونت را تشدید مى کنند. متاسفانه 
بدن افراد دیابتى کمتر در برابر درمان عفونت ها واکنش نشــان مى دهد و 
زخم هاى شان با سرعت کمترى ترمیم مى شود. بنابراین این افراد عالوه 
بر دقت در مسواك روزانه، باید هر شش ماه یکبار به 

دندانپزشک مراجعه کنند.
  عدم مســواك زدن روزانه، راه ورود 

باکترى ها را باز مى کند
داشتن دندان پوســیده امر رایجى است و راه ورود 
باکترى ها مى باشــد. اگر به طور روزانه و صحیح 
مســواك نزنید، باکترى ها زیاد و آســیب رســان 
مى شوند. مســواك باعث مى شود که پالك هاى 

دندان که حاوى باکترى هستند از بین بروند.
بهترین راه این است که روزانه ســه بار و هر بار به مدت 
حداقل دو دقیقه مسواك بزنید تا مسواك به تمام قسمت هاى 
دندان ها برسد. شاید در انتخاب مسواك برقى و مسواك هاى معمولى 
شک داشته باشــید. باید بدانید که هیچ کدام از این مسواك ها مزیتى بر 
دیگرى ندارند. اگر بخشى از دندان ها را به درستى مسواك نزنید، پالك ها 
در آن قسمت انباشته مى شوند و مشکل ایجاد مى کنند. بنابراین مهم این 
است که با صبر و حوصله مسواك بزنید. نخ دندان را نیز فراموش نکنید و به 

سالمت دهان و دندان هایتان اهمیت ویژه اى بدهید.

تمام بالهایى که با مسواك
سرتان مى آیند

افرادى هســتند که بــا عجله و 
سرسرى مســواك مى زنند و یا اینکه خود را به 

نمى دانند. اما این عمل باید مسواكزدن روزانه ملزم
هر روز و با اصول صحیح آن صورت بگیرد تا نه تنها دهان 

و دندان ها بلکه کل بدن در ســالمت بماند. در غیر این صورت 
بدن در معرض برخىمشــکالت قرار مىگیرد که شاید برایتان عجیب و 

باورنکردنى باشد.
عدم مسواكزدنروزانه باعث سکته قلبى مى شود

مسواكزدنروزانه و منظم باعث از بین رفتن باکترى هاى موجوددر دهان
مى شود. اگر هر روز مسواك نزنید و یا اینکه این کار را درست انجام ندهید، 
این باکترى ها مى توانند وارد جریان خون شــده و به اعضاى حیاتى بدن 
مانند قلب برســند. در این صورت این باکترى ها روى پالك هاى آتروم 
(رسوبات چربى روى دیواره سرخرگ ها) جمع مى شوند و خطر بروز سکته 

قلبى افزایشپیدا مى کند.
قابل ذکر است افرادى که دچار بیمارى هاى پارادونتال هستند، بیشتر در 
معرض خطر بیمارى هاى قلبى عروقى (سکته قلبى، سکته مغزى و غیره) 
قرار مى گیرند. بیمارى هاى پارادونتال، زمینه عفونى (باکتریایى) دارند که 
بافت هاى دندانى شامل لثه ها و استخوان ها را درگیر و تخریب مى کنند. 
گفتنى است که عکس این مسئله نیز صادق اســت. افرادى که سالمت 
در معرض دستگاه قلب و عروق شان حساس و آســیب پذیر است، بیشتر

خطر ابتال به بیمارى هاى پارادونتال (بیمارى هاى عفونى دهان و دندان) 
قرار مى گیرند.

ععدم مسواك زدن روزانه باعث دردهاى مفصلى مى شود

روزانه باعث  مســواكزدن سهل انگارى در
مى شود باکترى هاى دهان وارد جریان 
خون شوند و زمینه را براى ایجاد آسیب 
در ناحیه مفاصل فراهم کنند. محققان 
در بررســى هاى خود به این نتیجه 
رســیده اند احتمال آرتریت روماتوئید 
(روماتیســم مفصلى) در افرادى که به 
بیمارى هاى عفونى لثه مبتال هســتند 

بسیار باالتر است.
برخى از باکترى هاى عامل پارادونتیت 
بافت استخوانى دندانها) (التهاب لثه ها و

آنزیمى تولید مى کنند که اسیدآمینه 
آرژینیــن را به ســیترولین 

کند که براى بدن بیگانه تبدیــل مى 
دفاعى بــدن در برابراست. سیستم 
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آرتریت روماتوئید 
خودایمنــى)  (بیمــارى 

محسوب مى شــوند. متاسفانه این
بیمارى تا حد زیادى فلج کننده اســت. گفتنى 

اســت خطر بروز پارادونتیت در افرادى کــه به آرتریت 
روماتوئید مبتالهستند نیز بیشتر است.

 عدم مسواك زدن روزانه خطر زایمان زودرس را 
باال مى برد

خانم هاى باردار باید مســواك زدن روزانه را جدى بگیرند، چون 

اینامرباعث افزایشخطرزایمان زودهنگامو تولد نوزادانى اهمالکارى در
با وزن کم مى شــود. اگر باکترى هاى موجود در دهان از طریق مسواك 
نزدن وارد جفت خانم باردار شوند، خطر زایمان زودرس و تولد نوزادان کم 

وزن افزایش پیدا مى کند.
توجه کنید اکثر عوارض باردارى، عفونىهستند. این عفونت ها از طریق

واژن (مانند زگیل) و خون که باکترى ها امکان ورود دارند ایجاد مى شوند. 
کــه تغییــرات هورمونى، به عالوه متخصصین بر این عقیده هستند 

زمینه ســاز خطــرات بیمارى 
پارادونتال مى شود. 

ایــن 
به  متخصصین 

خانم هاى باردار توصیه 

مى کنند که از روزه
عدم مسواك
افرادى که به دیابت
چون اگر باکترى ها
بافت هایى که دندان
نیز بیمارى پارادونتا
عفونت باکتریایى لث
مى ســازد. عالوه
نیز دورتر هستند س
بدنافراد دیابتى کم
با س زخمهاىشان

به
حداقل د
دندان ها برسد
شکداشته باشــ
ب دیگرى ندارند. اگر
در آن قسمت انباشت
است که با صبر و ح
سالمت دهان و دند

نعنا و خواص
 شگفت انگیز آن

یک کارشناس گیاه پزشــکى گفت: نعناع از 
قدیم االیام به عنوان یگ گیاه معطر و اشتها 
آور و براى ناراحتى هاى دستگاه گوارش بکار 
رفته به طورى که بقراط پدر علم طب از نعناع 

در نوشته هاى خود یاد کرده است.
ســارا عالى زاده اظهــار کرد: نعنــاع داراى 
ماده اى به نام منتول اســت که باعث ایجاد 
احساس خنکى در دهان مى شود و مقدار آن 
در نعناع بســته به نوع آن از 35 تا 55 درصد 

متغیر است.
عالى زاده با اشاره به این که نعناع از نظر طب 
قدیم ایران نسبتًا گرم و خشک بوده و از نظر 
خواص دارویى از پونه قوى تر است، عنوان 
کرد: از نعناع اســانس، روغــن و تنتور تهیه 

مى کنند که مصارف طبى مختلفى دارد.
این کارشناس گیاه پزشــکى با اشاره به این 
که نعناع باد شکن اســت و گاز معده و روده 
را از بین مى برد، عنوان کــرد: نعناع تقویت 
کننده معده وبدن، ضد تشــنج و ســرفه به 
طورى که یک فنجان چاى گرم نعناع سینه 

را آرام مى کند.
وى با بیان این که نعناع مسکن است افزود: 
استفاده از نعناع درد شــکم را برطرف کرده 
و درمان ســرماخوردگى و آنفوآنزاســت و 
همچنین ناراحتى هــاى عصبى را برطرف 

مى کند.
عالى زاده ادامه داد: براى تسکین درد دندان 
نعناع را دردهان گذاشته و بجوید، همچنین 
آشامیدن چاى یا عصاره نعناع خونریزى سینه 
را قطع مى کند و کمپرس نعناع درد سینه و 

پهلو را از بین مى برد.

عالئم تومور مغزى را بشناسیم

روزانه شمار زیادى از مردم از سردرد رنج مى برند. سردرد مى تواند ناشى 
از طیف گســترده اى از موضوعات مانند کم آبى بدن و یا هواى آلوده 

باشد. با این حال، گاهى یک سردرد ساده مى تواند نشان دهنده ابتال 
به بیمارى مرگبارى همچون تومور مغزى باشد.

همه ما سردرد را به یک شکل درك مى کنیم، اما حقیقت 
این است که سردرد ها با یکدیگر متفاوت هستند و با 

اندکى دقت مى توان پى به سردرد هاى خطرناك 
برد. متخصصان انگلیسى مى گویند نخستین 
عالمت تومور مغزى این است که سردرد به 

همراه حالت تهوع خود را نشان دهد.
همچنین زمانى که در خواب شیرین هستید 
و به ناگاه یک سردرد باعث بیدار شدن شما از 

خواب شود حتمًا در اسرع وقت باید به پزشک 
مراجعه کنید. سردردى که به همراه ایجاد حالت 

چشمک زن یا نقطه تاریک در هنگام دیدن همراه است 
از دیگر مواردى است که نشان دهنده یک مشکل جدى مانند 

تومور مغزى است.
باید این نکته را دانست که به مرور زمان عالئم مرتبط با تومور مغزى 
برخالف سایر بیمارى ها بهبود نمى یابد، بلکه طى هفته ها و ماه هاى 

آینده تشدید مى شود. 
در واقع دلیل بروز ســردرد در این بیماران این اســت که همزمان با 
رشد تومور در مغز، این امر باعث فشــار به جمجمه مى شود. جمجمه 
از استخوان ساخته شده است و این بدان معناست که گنجایش حجم 

مشخصى 
از مغز را دارد و رشد 

تومور فشار را بر آن افزایش مى دهد. 
متخصصان انگلیســى مى گویند 

افزایش فشار در جمجمه باعث بروز مشــکالت بینایى نیز مى شود. 
ممکن است فرد به صورت موقت و گاه و بى گاه دچار تارى دید 
شود. همچنین وجود نقطه کور در بینایى، براى مثال 

ندیدن کناره چشم در این افراد شایع است.
با این حــال، عالئم دیگــر تومور مغزى 
به ناحیــه اى از مغز بســتگى دارد که 
تومور در آنجا در حال رشــد است. 
براى مثال، اگر تومور در بخش 
جلویى مغز باشــد باعث بروز 
مشــکالتى در راه رفتن، 
سخن گفتن، و ضعف در 

نیمى از بدن مى شود.
از دیگــر عالئم رایج 
تومور مغزى مى توان 
به تغییــر خلقیات و 
شــخصیت و نیز از 
دســت دادن حس 
بویایــى اشــاره کرد. 
توصیه مى شــود افراد 
پس از مشاهده عالئم ذکر 
شده به متخصص مغز و اعصاب 

مراجعه کنند. 

آیا  ویروس ها 
مى میرند؟

بسیارى از دانشمندان بر این باورند که ویروس ها 
نمى توانند بمیرند چراکه از ابتدا نیز زنده نبوده اند. 

باوجود این که ویروس ها حاوى دستورالعمل هاى 
ژنتیکى به شــکل دى ان اى یا آران اى هستند، اما 
توانایى رشد به طور مستقل را ندارند و براى ادامه 
حیات به موجود دیگرى وابســته هستند. درواقع 
ویروس ها براى بقا به ارگانیسم هاى یک میزبان 
حمله کــرده و دســتورالعمل هاى ژنتیکى آن را 
مى رباید؛ بنابراین پرســش مناسب این است که 
ویروس ها چه مــدت مى توانند بدون میزبان دوام 
بیاورند و قابلیت آلوده ســازى خود را حفظ کنند؟ 
 HIV برخى ویروس ها مانند ویروس آنفلوانزا و
نمى توانند بیش از چند ســاعت خارج از ارگانیسم 
میزبان دوام بیاورند مگر اینکه در شــرایط کامال 
کنترل شده اى نگهدارى شوند.  برخى دیگر مانند 
ویروس کشنده آبله مى تواند قابلیت آلوده سازى 

خود را تا سال ها حفظ کند.
برخى متخصصان بر این باورند که ویروس خفته 
آبله در سال 1787 از طریق پزشکان بریتانیایى به 
استرالیا آورده شد و دو سال بعد باعث همه گیرى 

آبله در میان بومیان شد.

به کودکتان زیاد بستنى ندهید! 
بســتنى یکى از خوراکى هاى پر طرفدار، لذیذ، خوشــمزه و هوس انگیز در بین بزرگساالن و 
کودکان است که کمتر کســى تمایلى به خوردن آن ندارد و مى تواند از این خوشمزه دل بکند. 
برخى از کودکان و حتى بزرگســاالن میل و عالقه به بســتنى با طعم هاى مختلف وانیلى، 
شکالتى، توت فرنگى و ... دارند تا حدى که تمام طول روز حاضرند به جاى انواع غذا بستنى

 بخورند.
همه بچه هــا به خوردن بســتنى و یخمکهــاى رنگى عالقمند هســتند اما بهتر اســت 
خانواده ها به کودك خود بیش از حد بستنى ندهند زیرا خوردن زیاد بستنى مى تواند سالمتى 
اطفال را در معرض خطر قرار دهد و موجب بروز اضافه وزن در بدن آن ها شوند پس بهتر است 

والدین بیشتر مراقب تغذیه آن ها باشند.
مواد مورد استفاده در بستنى، نوشابه، کیک و بیسکویت سبب ایجاد بیمارى کبد کشنده اى در 

کودکان مى شود. بنظر مى رسد فروکتوز به مراتب بیشتر از گلوکز به سالمتى آسیب مى رساند. 
به گفته دانشمندان بستنى و فروکتوز سبب بروز ابتال به بیمارى هاى کبد چرب در جوانان 

شده است.
والدین نباید ذائقه کودکانشــان را به بســتنى عادت دهند زیرا محتواى 

بستنى، قند و نشاسته است و در کودکان عالوه بر چاقى، موجب ابتال 
کودك به بیمارى دیابت نیز مى شود. کودکان مى توانند یک بار در 

هفته بستنى بخورند و مصرف بیش از این مقدار توصیه نمى شود. 
براى وزن گیرى کودکان مى توانید روزانه چند قاشق بستنى 

را بعد از غذا به کودك بدهید. ســردى بیش از حد بستنى 
براى دستگاه گوارش مناسب نیست پس ابتدا بستنى 

را از فریزر خارج کنید و پس از گذشت دقایقى که از 
سردى بستنى کاسته شد، آن را به کودك بدهید.

سحرخیز باش تا دیابت نگیرى!
اگرچه چاقى به خودى خود مى تواند خطر 
ابتال به بیمارى قلبــى را افزایش دهد، اما 
تحقیقات جدید نشان مى دهد خطر ابتال به 
دیابت و بیمارى هاى قلبى به ویژه در افرادى 
که تا دیروقت شب بیدارند، بسیار زیاد است.

این یافتــه حاصل از مقایســه 
الگوى خواب و بیمارى در 172 
فرد میانسال است که به عنوان 
بخشى از یک مطالعه پیشگیرى 
از چاقى در ایتالیا انجام شده است

«جیونا موسکوگیرى» استادیار 
بخش غدد درون ریز دانشــگاه 
«ناپل فدریکو» در ایتالیا گفت: 
چرخه خواب و بیــدارى یکى از 
مهمترین ریتم هاى رفتارى در 

انسان ها است.
محققان در این مطالعه، افراد مورد بررسى را  
بر اساس الگوى خواب آنها گروه بندى کرد. 
تقریباً از هر 10 نفر، شش نفر سحر خیز بودند. 
این فراد صبح زود بیدار مى شوند و بیشترین 

فعالیت را دارند.

حدود 13 درصد «شب زنده دار» بودند. این 
افراد دیر از خواب بیدار مى شوند و اواخر بعد 
از ظهر یا عصر بیشتر فعال هستند. بقیه که 
حدود ســه نفر از هر 10 نفر بودند، بین این 
دو گروه بودند که به آنها «نوع متوســط» 

گفته مى شد.
اگرچه افراد هر ســه گروه مــورد مطالعه، 
شاخص جرم بدن( BMI) مشابه داشتند، 
اما افراد شب زنده دار بیشتر احتمال داشت که 
وعده هاى بزرگ شام صرف کنند و عادات 
ناسالم دیگرى مانند اســتفاده از دخانیات و 

عدم فعالیت ورزشى داشته باشند. همه این 
عوامل این افراد را در معرض خطر بیشتر ابتال 

به مشکالت سالمتى قرار مى دهد.
 بر اساس نتایج این مطالعه، درحالى که خطر 
ابتال به بیمارى قلبى در افراد سحرخیز 30 
درصد بود، این رقم در افراد شب 
زنده دار به حــدود 55 درصد مى 
رسید. در همین حال، خطر ابتال 
به دیابت نوع 2 در افراد سحرخیز 
حدود 9 درصد و در افراد شــب 

زنده دار تقریباً 37 درصد بود. 
موســکوگیرى خاطرنشان کرد: 
مطالعات قبلى تخمین زده اند که 
خطر ابتال به فشار خون و کلسترول 
باال در افراد شب زنده دار در مقایسه 
با افراد ســحرخیز 1/3 برابر بیشــتر است. 
همچنین افراد شب زنده دار کمتر احتمال دارد 
از رژیم غذایى مدیترانه اى که براى سالمت 
قلب مفید اســت، پیروى کنند. رژیم غذایى 
مدیترانه اى حــاوى مقادیر زیــادى، میوه، 

سبزیجات و ماهى است .

خوراکى هایى که هرگز نباید از سوپرمارکت خرید
افراد کمى در مورد کیفیت محصوالت غذایى در ســوپرمارکت 
فکر مى کنند، این در حالى اســت که برخــى موادغذایى براى 

سالمت افراد مفید نیستند.
النا سولوماتینا متخصص تغذیه در روسیه در مقاله اى مى نویسد 
که، در ســوپرمارکت مردم اغلب هر چیزى را که به دستشان 
مى رســد، در ســبد قرار مى دهند و نمى فهمند کــه این غذا 
سالم است یا ناســالم. پیشنهاد ما این اســت که به آن دسته از 
محصوالتــى که حتــى در بهترین ســوپرمارکت ها هم تولید 

مى شود، توجه نکنید.
  گوشت چرخ کرده

به گفته بســیارى از تولیدکنندگان گوشــت چرخ کرده داراى 
مقدار زیادى چربى، پوســت و استخوان اســت؛ بنابراین بهتر 
است گوشت تازه را در بازار خریدارى کنید و گوشت چرخ کرده 
خوشــمزه را خودتان تهیه کنید که در آن 100 درصد از ترکیب 

آن مطمئن باشید.
  شکالت هاى فله اى

موضوع این است که ماندگارى شــیرینى ها نسبتًا کوتاه است 
و جعبه هاى بزرگ شــیرینى همیشه در شــرایط استانداردى 
نگهدارى نمى شود. فروشــندگان در این مورد چه کارى انجام 
مى دهند؟ آن ها تاریخ هاى برچســب قیمــت را جدا مى کنند؛ 
بنابراین نباید تعجب کرد که چرا بعضى آب نباتها خیلى ســفت 

است و بوى عجیبى دارد.
  پنیر رنده شده

این اتفاق مى افتد که تاریخ تولید و انقضاى برخى از این پنیر ها با 
شرکتى که در بسته بندى اعالم شده مطابقت ندارند. عالوه بر 

این، در برخى از انواع پنیرها، به عنوان مثال، در پارمزان، تولید 
کنندگان مى توانند با خیال راحت سلولز را اضافه کنند تا حجم را 
افزایش دهند و از تشکیل توده هاى داخل بسته جلوگیرى کنند 
افزایش دهند. پس بهتر اســت پنیر را خودتان خریدارى کنید و 

رنده کنید.
  مرغ کبابى

این نوع مرغ اغلب از گوشــتى تهیه مى شــود که قابل فروش 
نیست. این گوشت چند روز در مایع مخصوص خیسانده مى شود 
و سپس سرخ مى شود تا ترد شــود. اغلب اتفاق مى افتد که مرغ 
کبابى گرم به ســرعت به فروش مى رسد و از مرغ هاى قدیمى 

براى مرغ مریناد شده استفاده مى شود.
  ساالد هاى آماده

خوب است که ساالد هاى آماده 5 تا 15 دقیقه قبل از مصرف شما 
آماده شده باشند اما متاسفانه اغلب آن ها تمام روز را در محیط 
گرم قرار مى دهند. عالوه بر این، براى تهیه چنین ساالدهایى، 
اغلب از مایونز ارزان قیمت و بــا کیفیت پایین و گاهى اوقات از 

سایر محصوالت تاریخ انقضا گذشته، استفاده مى شود.
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با عملیات تســطیح و خاکبردارى، فاز اول 
پروژه تعویض 4 هزار متر از خط لوله انتقال 
نفت خام مارون به اصفهان (از کیلومتر 225 
تا 229) با همت و تالش کارکنان شــرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان 

آغاز شد.
به گزارش روابط عمومى شــرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان، 
مهندس سیاوش اورنگى مدیر منطقه در این 
باره گفت: در راستاى مصوبات جلسه مورخ 
19 فروردین شوراى تأمین استاندارى استان 
چهارمحال و بختیارى و کارگروه مربوطه، 
مى بایست این پروژه از اول خرداد ماه سال 
جارى آغاز شود که با عنایت و پیگیرى هاى 
انجام شــده و دســتور مدیرعامل محترم 
شرکت به سرعت نســبت به تجهیز کارگاه 
و استقرار ماشین آالت سنگین، ساختمانى و 
نیروى انسانى در محل اقدام و یکماه پیش 
از تاریخ تعیین شده عملیات اجرایى آغاز شد.

مدیر منطقــه اصفهان اضافه کرد: مســیر 
اجراى پروژه جدید به موازات خط لوله قدیم 
با در نظر گرفتن تمامى جوانب و مالحظات 
فنى و ایمنى، توسط مهندسى و طرح هاى 
شرکت طراحى شده است و توسط همکاران 
ذیربط مدیریت منطقه مسیر لوله کشى در 

محل پیاده سازى شده است.
اورنگى گفت: کارکنــان واحدهاى ذیربط 
منطقه از حــدود یک ماه پیــش در محل 
مشــغول به آماده سازى مســیر هستند و 

تاکنون 3 کیلومتر از این مسیر سخت گذر را 
تسطیح و آماده سازى کردند تا مسیر حفارى 

کانال آماده شود.
وى به پروژه حفارى این عملیات اشاره کرد 
و گفت: از 22 اردیبهشت کار حفارى عملیات 
در دره گندمکار شــروع شد و تاکنون حدود 
300 متر کانال به عــرض حدود 2 و عمق 
3 متر توســط همکاران ترابرى منطقه حفر 

شده است.
مدیر منطقه اصفهان با بیــان اینکه پیش 
بینى مى شود با رســیدن لوله ها، عملیات 
ریسه کردن و لوله گذارى نیز در هفته دوم 
خرداد ماه آغاز شود گفت: ما از برنامه اجرایى 

جلوتر هستیم و با توجه به تأکید کارشناسان 
سازمان زمین شناسى کشورى پیش بینى 
مى کنیم ان شــاءا... قبل از شــروع فصل 
بارندگى ایــن عملیات به اتمام برســد و با 
اتصال آن به خط لوله موجود از دغدغه هایى 
که در این منطقه ســرخون داشتیم کاسته 

شود.
اورنگى ادامــه داد: همزمان بــا انجام این 
پروژه توسط امکانات شــرکتى، با پیگیرى 
مدیریت محتــرم مهندســى و طرح هاى 
شــرکت، مقدمات برون سپارى و برگزارى 
مناقصه اجراى فاز دوم پروژه از کیلومتر 229 
تا مرکز انتقال نفت شماره 6 مارون (حدود 

2 کیلومتر) در مســیر جدید، سخت گذر و 
ترانشه اى در حال انجام است.

وى گفت: به لحاظ اهمیــت این خط لوله 
و دغدغه رفع مشــکالت مردم در جریان 
حادثه رانش زمین در اکثر جلســات استانى 
و ســتادى شــخص مدیرعامــل محترم 
شرکت حضور داشته و در جلسات متعدد و 
کارگروه هاى تخصصــى موضوع پیگیرى 
مى شــود و امیدواریم با اجراى این پروژه 
ضریب اطمینان این خط لوله تا ســالهاى 

متمادى ارتقاء یابد.
وى ادامه داد: رانشى بودن زمین و همچنین 
جاده باالدســتى که در ســالیان دور بدون 

رعایت فاصله قانونى از خط لوله نفت احداث 
شــده از جمله مخاطراتى اســت که طى 
ســال هاى 95 و 99 باعث ایجــاد تنش و 
شکستگى خط لوله شد که عالوه بر اختالل 
در انتقال انرژى باعث بروز مشکالتى براى 
اهالى محتــرم منطقه میانکــوه گردیدکه 
امیدواریم با تعویض قســمت مورد نظر از 
خط لوله این اطمینان خاطــر و امنیت را به 

ساکنین هدیه دهیم.
وى به استفاده از نیروهاى بومى در اجراى 
پروژه اشــاره کرد و گفت: توصیه مسئولین 
شرکت، استفاده از نیروهاى بومى در اجراى 
پروژه است که به جز بخش فنى و تخصصى 
پروژه، تمامى امور خدماتــى، نگهبانى و ... 
آن طبق قوانین و مقررات جارى کشــور از 
طریق برون ســپارى با اولویت بهره گیرى 
از نیروهــاى بومــى انجــام مى شــود و 
شــرکت هاى بومى هم مى توانند در کنار 
سایر شــرکت ها در مناقصه شرکت کنند و 
از نیروهاى بومى در بخش میانکوه استفاده

 نمایند.
مهندس اورنگى با تأکید بــر لزوم رعایت 
برنامه زمان بندى اجراى پروژه گفت: اجراى 
پروژه در زمان تعیین شده مستلزم صبورى 
و همکارى مردم و مسئولین و دستگاه هاى 
محلى و اســتانى بخصوص در مسیر تردد 
ماشــین آالت ســنگین و انتقــال لوله در 
جاده هاى کم عرض منتهى به محل پروژه 

مى  باشد.

آغاز عملیات تعویض 4 هزار متر از خط لوله 
انتقال نفت مارون 

تندیس رتبه برتر شــانزدهمین جشنواره عملکرد 
روابط عمومى هاى اســتان اصفهان بــه روابط 

عمومى فوالد مبارکه اهدا شد.
متن نوشــته شــده بر روى تندیس و لوح افتخار 
شــرکت فوالد مبارکه در شــانزدهمین جشنواره 
ارزیابى عملکرد روابط عمومى هاى استان اصفهان 
که به امضاى استاندار اصفهان رسیده است عبارت 

است از:
روابط عمومى شرکت فوالد مبارکه

نظر بــه اینکه بر اســاس ارزیابــى و رأى هیئت 

داوران شــانزدهمین جشــنواره روابط عمومى 
سال 1400 آثار ارائه شــده در زمینه برنامه ریزى 
و ارزیابى اثربخشــى / روابط عمومى دیجیتال / 
ارتباطات رسانه اى / محتواسازى / رویدادپردازى 
/ مسئولیت هاى اجتماعى / حائز رتبه برتر گردیده، 
تندیس و لوح افتخار جشنواره تقدیم مى شود. امید 
است با اتکال به پروردگار مهربان، در راه خدمت به 
مردم و کشور عزیزمان ایران بیش از پیش موفق 

و سربلند باشید.
دکتر عباس رضایى / استاندار اصفهان

درخشش روابط عمومى  فوالدمبارکه در 6 زمینه

طــرح دورکارى براى 50درصــد کارکنان ادارات 
مجموعه شــرکت مخابرات ایران تا 31 خرداد ماه 

1400 تمدید شد.
طرح دورکارى شــرکت مخابرات ایــران با هدف 
پیشگیرى از شیوع مجدد ویروس کرونا و کمک به 
قطع زنجیره انتقال تا 31 خرداد ماه 1400 به شرط 
حداکثر 50 درصد کارکنان دورکار ، تمدید و میزان 

دورکارى تا سقف تعیین شده با نظر مدیر مربوطه 
اجرا مى شود.

همچنین ساعت کار ادارات شرکت مخابرات ایران 
نیز از 8 الى 15 است. بر اساس این خبر، مناطقى که 
از سوى استاندارى مربوطه ضوابطى براى ساعت 
کار و دورکارى تعیین شــده، مى توانند بر اساس 

همان بخشنامه اقدام کنند.

تمدید دورکارى ادارات مجموعه شرکت مخابرات 

در شرایط تنش آبى و براى گذر از تابستان کم آب سال 
جارى، اولویت آبفاى استان اصفهان مدیریت تعادل فشار 

و توزیع عادالنه آب بین مشترکین است. 
معاون بهره بردارى و توســعه آب شرکت آبفاى استان 
اصفهان عنوان کرد: در تابستان پیش رو، با کمبود  4/3 
مترمکعب در ثانیه آب شرب در ساعات اوج مصرف مواجه 
هستیم . ناصر اکبرى گفت: به همین دلیل در صدد هستیم 
تا به منظور ذخیره آب بیشــتر، مخازنى را که سال هاى 
گذشته در شهرها و روستاها از مدار خارج شده اند، تا حد 

امکان در مدار بهره بردارى قرار دهیم. 

وى با تاکید بر اهمیت تجهیز و تعمیر چــاه ها افزود: با 
توجه به اینکه در شــرایط اوج مصرف آب و گرم شدن 
هوا، احتمال قطعى برق نیز وجود دارد، از هم اکنون دیزل 
ژنراتورها براى ورود به مدار بهره بردارى و جلوگیرى از 

قطع جریان آب آماده شده اند. 
وى پایش فشار، کنترل و رسیدگى به موقع حوادث و تله 
مترى شبکه را کلید کار آبفاى استان اصفهان براى گذر 
از تنش آبى تابســتان آینده  عنوان و بر تعویض به موقع 
شیرآالت، تنظیم فشارشــکن ها و تعویض کنتورهاى 

خراب تاکید کرد.  

گامى در جهت توزیع عادالنه آب آشامیدنى

روز سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 
ماه، افتتاحیــه فاز اول طــرح جهادى 
بهسازى شبکه هاى فرسوده روستایى 
شهرستان ســمیرم با حضور فرماندار، 
بخشدار، مسئول دفتر نماینده مجلس و 
مسئولین شهرستانى، قائم مقام شرکت و 

مدیر برق شهرستان در روستاى ماندگان 
برگزار گردید.

 در ادامه نیز مراســم نمادیــن تحویل 
اولین محموله ســامانه هاى قابل حمل 
خورشیدى به عشایر شهرستان با حضور 
مدیر کل عشایر استان در روستاى رود 

آباد برگزار گردید. همچنین در راستاى 
بررسى مســائل و مشکالت روستاهاى 
منطقه پادنا، جلســات بررســى مسائل 
و مشکالت روستایى درســه روستاى 
ماندگان، رود آبــاد و آب ملخ با حضور 
دهیــاران برگــزار و مقــرر گردیــد با 

پیگیرى بــرق شهرســتان و واحدهاى 
زیربط ســتادى، مســائل و مشکالت 
پیگیــرى و مرتفع گــردد. همچنین در 
خالل جلســات، بر اهمیت اســتفاده از

 انرژى هاى نو تاکید شد و راهنمایى هاى 
الزم ارائه گردید.   

بهسازى شبکه هاى فرسوده برق روستایى سمیرم 

شرکت عمران شهر جدید مجلسى وابسته به وزارت راه و شهرسازى در نظر دارد تعداد محدودى از واحدهاى 
تجارى ساخته شده و قطعات زمین کارگاهى واقع در شــهر جدید مجلسى را از طریق برگزارى فراخوان 

عمومى (مزایده) و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (Setadiran.ir )به   فروش رساند.
تاریخ انتشار و دریافت اسناد: از تاریخ 1400/03/05 لغایت 1400/03/22
مهلت ارسال پیشنهادات : حداکثر تا ساعت 14/00 مورخ 1400/03/22

تاریخ بازگشایى پاکات : ساعت 10/00 صبح مورخ 1400/03/23
به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به امور امالك و واگذارى شرکت عمران شهر جدید مجلسى 

مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 
2284و52472228-031 تماس حاصل فرمایید.
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