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کودکان زیر 2 سال تلویزیون نبینندیک نوجوان در زاینده رود غرق شدچرا کاظم هژیرآزاد به «زخم کارى» پیوست26 درصد ایرانى ها فکر مى کنند نوبت واکسن آنها نمى شود 7 نفر؛ اولویت هاى سپاهان در بازار سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چه کسانى نباید 
انگور بخورند؟
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2 اتهام سنگین 
به اصغر فرهادى

خودروهاى رسوبى 
ترخیص مى شوند

توقف ساخت وساز 
در محور شمالى 

پل خواجو

انگور میوه اى تابستانى حاوى انواع ویتامین 
و مواد معدنى است. عالوه بر آن، این میوه 

پرطرفدار حاوى آنتى اکسیدان هایى است که 
به محافظت از بدن در برابر سرطان و تقویت 

قوه بینایى کمک مى کند...
4

شهرهاى شهرهاى قرمزقرمز استان اصفهان بیشتر شد استان اصفهان بیشتر شد
دانشگاه علوم پزشکى: اوضاع شهر اصفهان در تابستان خوب نیستدانشگاه علوم پزشکى: اوضاع شهر اصفهان در تابستان خوب نیست

3

هواداران آ.اك از خرید ستاره سپاهان راضى نیستند

عصبانیت یونانى ها از حاج صفى! 
 رسانه اى شدن خبر انتقال احسان حاج صفى به تیم آ.اك یونان واکنش 

منفى هواداران این تیم را در پى داشته است.
طبق اعالم رســانه هاى یونان احســان حاج صفى کاپیتان تیم ملى 
فوتبال ایران و مدافع تیم ســپاهان یکى از بازیکنان مدنظر باشگاه

 آاك یونان براى فصل بعد است. حاج صفى سابقه بازى در...
3
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در صفحه 5 بخوانید

بازنشسته شدن
 6000 

معلم اصفهانى 
در مهر ماه

10 هزار حلقه چاه غیرمجاز در اصفهان وجود دارد
3

عباسعلى ابراهیمى - شهردار نیک آباد

خالصه عملکرد کل بودجه منابع 
سال مالى 1399 تاریخ= از:1399/01/01 تا:1399/12/29(ارقام به ریال)

افزایش کاهش درآمدتفریغ بودجه (عملکرد)مصوب + اصالحیهشرحکدردیف
درآمد

9050000000090487474596125254040منابع14

4599400000045982363596116364040درآمد ها241

درآمدهاى ناشى از 34101
309778000003097217468256253180عوارض عمومى

44102
درآمدهاى ناشى از 
عوارض اختصاصى 

شهردارى
7810000007801505008495000

54103
بهاى خدمات و 

درآمدهاى موسسات 
انتفاعى شهردارى

31230000031123600010640000

درآمدهاى حاصل از 64104
3897650000389610384515461550وجوه و اموال شهردارى

کمک هاى اعطائى دولت 74105
308500000030848500001500000و سازمانهاى دولتى

اعانات ، کمک هاى 84106
6940250000693784856924014310اهدایى و دارائى ها

واگذارى دارایى سرمایه 942
44506000000445051110008890000اى

ماده 101 قانون 104201
1320000001314830005170000شهردارى

44374000000443736280003720000فروش اموال غیر منقول114202

ریز مصارف اقتصادى (هزینه هاى عمرانى )
سال مالى1399 تاریخ=از:1399/01/01تا:1399/12/29 (ارقام به ریال)

افزایش هزینهکاهش هزینهتفریغ بودجه (عملکرد)مصوب + اصالحیهشرحکدردیف
5250000000035668064532168319354680تملک دارایى هاى سرمایه اى152
4440000000028351985996160480140040ساختمان و سایر مستحدثات25201
12500000005402000007098000000مطالعه براى احداث3520101
5000000000 500000000پروژه ممیزى امالك و اجراى سیستم عوارض نوسازى520101_42001
7500000005402000002098000000پروژه تهیه عکس ونقشه وطرحهاى عمرانى 520101_52002
219500000001642313545155268645490سایر اعتبارات مربوط به ساختمان6520102
15000000007420900007579100000پروژه تکمیل پارك جنگلى وشهداء گمنام و شهرك غدیر520102_72003
10000000001969400008030600000پروژه خرید ونصب المانهاى شهرى و نورپردازى520102_82009
400000000031416270008583730000پروژه تکمیل وتوسعه و نگهدارى فضاى سبز شهرى520102_92010

400000000032777780007222220000پروژه احداث کانال دفع آبهاى سطحى و کانیو معابر سطح شهر520102_102012
150000000013367582001632418000پروژه تکمیل ساختمان ایستگاه آتش نشانى 520102_112013
300000000028231515501768484500پروژه پیاده رو سازى و بلوك فرش معابر سطح شهر520102_122019
5000000001371630003628370000پروژه خرید و نصب تابلو،لوازم و تجهیزات ترافیکى و روشنایى520102_132022
10000000007778775002221225000پروژه تعمیرات و بازسازى ساختمان و تآسیسات شهردارى520102_142024
700000000685077600149224000پروژه تکمیل باغ بانوان شهر520102_152025
7500000004224000003276000000پروژه خرید وسائل بازى جهت پارکهاى محله اى520102_162026
7500000003811000003689000000پروژه خرید وسایل ورزشى جهت پارك هاى محله اى 520102_172027
250000000234000000160000000پروژه طراحى و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله520102_182028
300000000022671726017328273990پروژه نکوسازى محیط شهرى520102_197
212000000001138865054598113494550سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ....20520103
600000000053654103456345896550احداث روشنایى معابر اصلى شهر520103_212006
150000000010584950004415050000پروژه تملک آزادسازى خیابانها و معابر سطح شهر520103_222015
40000000000 4000000000پروژه لکه گیرى و ترمیم ترانشه هاى سطح شهر520103_232016
4000000000205087340019491266000پروژه احداث جداول سطح شهر520103_242017
5700000000291387180027861282000زیرسازى و آسفالت معابر اصلى و فرعى سطح شهر520103_252018
590000000051514394267485605740ماشین آالت و تجهیزات265202
390000000032264916246735083760آتش نشانى، اتوبوس، راه سازى و ماشین آالت  عمرانى و خدماتى27520201
10000000007199906002800094000خرید لوازم و تجهیزات آتش نشانى520201_282014
200000000016265010243734989760پروژه نگهدارى و تعمیر  ماشین آالت عمرانى 520201_292020
900000000880000000200000000خرید وسائط نقلیه ادارى520201_302029
20000000001924947802750521980تجهیزات ادارى و رایانه اى31520202
20000000001924947802750521980مکانیزه نمودن فعالیتها و سیستم هاى داخلى شهرى520202_322004
22000000002164639110353608900زمین335206
22000000002164639110353608900زمین34520601
22000000002164639110353608900اجاره زمینهاى شهرك غدیر و آرامستان و دفن زباله520601_352005

مصارف اقتصادى (هزینه هاى جارى )
سال مالى1399-تاریخ=از:1399/01/01تا:1399/12/29-(ارقام به ریال)

تفریغ بودجه مصوب + اصالحیهشرحکدردیف
افزایش کاهش هزینه(عملکرد)

هزینه

380000000003414354686638564531340هزینه ها 151

20800000000200269755547730244460جبران خدمات کارکنان25101

486500000041410045357239954650استفاده از کاالها و خدمات35102

203500000015341500005008500000کمک هاى بالعوض45105

710000000065164392345835607660رفاه اجتماعى55106

3200000000192497754312750224570سایر هزینه ها65107

عملکرد شهردارى
 نیک آباد در سال 1399

پدر! مادر! ما مقصریم
ابتدا جمله: «تالش براى شناســایى و دستگیرى 
عوامل این درگیرى در دستور کار پلیس قرار دارد.» 
و یکــى دو روز بعد جمله: «عوامــل این درگیرى 
شناســایى و به مرکز پلیس منتقل شــدند.» مثل 
بسیارى از اخبار مشــابه دیگر، پیرامون قمه کشى 

دخترانه در اصفهان منتشر شد. 
فیلم این درگیرى، طى چند روز گذشــته دست به 
دست مى چرخد. شوك آفرین است؛ اگرچه روحیه 
طنزپردازى برخى در ذیل این خبر، اجازه نمى دهد 

به عمق فاجعه پى ببریم. 
حبس، جریمه نقدى یا چیزى شــبیه به آن نیز به 
طور قطع، غایت واکنش انتظامى و قضایى اســت 
بدون آنکه مشخص شود مسببین و مقصرین اصلى 
چه کسانى هســتند؟ مگر براى «سحر زامبى» یا 

آن به اصطالح «تین ایجر» اینســتاگرامى، کسى 
مسئولیتى بر عهده گرفت؟

حاال باز هم آنها که به دنبال فرصتــى براى ابراز 
وجود هستند، فضاى مجازى را نشانه مى گیرند و بر 
آن مى تازند بدون آنکه سهم خود را در بروز چنین 
پدیده هایى یا شکل گیرى چنین افرادى مشخص 

کنند. 
تا چند روزى هم بســاط «آخرین خبر» ها از این 
واقعه، براى رسانه ها پهن است و کارشناسان علوم 

اجتماعى چانه هاى شان گرم مى شود.
در آخر هم دیگر هیچ! به انتظار مى نشینیم تا چند 
روزى و چند هفته اى بگذرد و بــاز هم پدیده اى 

جدید رخ نمایى کند و...                     
ادامه در صفحه 2...

ایرج ناظمى
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ترخیص مىشوند

جالل مقامى: 
صداى من با 

«دیدنى ها»
 لو رفت

افق دید فوالد مبارکه در استفاده از منابع آبى
فوالد مبارکه اولین شرکت در استفاده از پساب براى تولید و در زمینه آب، کم مصرف ترین فوالدساز جهان است
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طبق آخرین نظرسنجى مرکز افکارسنجى دانشجویان 
ایران (ایسپا)، بیش از 14 درصد از ایرانى ها فکر مى کنند 
تا پایان تابســتان نوبت دریافت واکســن کروناى آنها 
فرامى رسد؛ با این حال، بیش از 26 درصد نیز فکر مى کنند 

هیچ وقت نوبت واکسن زدن آنها نخواهد رسید.
در این نظرسنجى از کسانى که واکسن نزده اند پرسیده 
شد «فکر مى کنید چه زمانى براى واکسن زدن نوبت به 
شما خواهد رسید؟» از نظر 14/4 درصد تا پایان تابستان، 
از نظر 10/5 درصد تا پایان پاییز و از نظر 16/4 درصد از 
پاسخگویان تا پایان سال نوبت واکسن آنها خواهد رسید.

بر اســاس این نظرســنجى همچنین 18/8 درصد فکر 

مى کنند نوبت واکسن زدن آنها ســال بعد خواهد بود و 
26/4 درصد فکر مى کنند هیچ وقت نوبت واکسن زدن 
آنها نخواهد رســید. 13/6 درصد به این ســئوال پاسخ

نداده اند.
از کل کسانى که بیان کرده اند هیچ وقت نوبت واکسن زدن 
آنها نخواهد رسید، 35/1 درصدشان در پاسخ به سئوال 
قبلى گفته اند دریافت هیچکدام از واکسن هاى ایرانى و 
خارجى را ترجیح نمى دهند. 32/6 درصد آنها نیز واکسن 

خارجى را بر ایرانى ترجیح مى دهند.
«ایسپا» این نظرســنجى را در روزهاى 16 تا 20 تیرماه 

1400 اجرا کرده است.

آیت ا... صافى گلپایگانى در واکنش به وقایع اخیر کشــور 
افغانستان در بیانیه اى ضمن هشدار به دولت ها و مجامع 
بین المللى تأکید کرده است که اعتماد به طالبان با سابقه 
شرارت و آدمکشى، یک اشتباه بزرگ و جبران ناپذیر است.  
در بیانیه این مرجع تقلید آمده است: این روزها جهان شاهد 
حوادث بسیار وحشتناك و تأســف آورى است که وجدان 
بشریت و فطرت پاك انسان ها، شرمنده از این جنایات است، 
آیا مى شود گروهى خود را انسان بنامند، اما نسبت به هم نوع 

خود این همه جنایات مرتکب شوند؟!
بیانیه حاکى است: خشونت و درنده خویى  تروریست ها از 
یک طرف؛ و از سوى دیگر، ســکوت جهانیان و دولت ها 

و مجامع باصطالح حامى حقوق بشــر، موجب تعّجب و 
شرمندگى اســت! بیانیه مى افزاید: اعتماد به گروهى که 
سابقه شرارت و قتل و آدمکشى آنان بر همه جهانیان روشن 

است اشتباه بزرگ و جبران ناپذیر است!
آیت ا... صافــى در بخش دیگرى از بیانیــه خود تصریح 
کرده اســت: اینجانب هشــدار مى دهم که نسبت به این 
وحشــیگرى ها و شــهادت تعداد زیادى از مظلومین در 
افغانستان و آواره گشتن هزاران نفر از مردم، اعم از زن و مرد، 
پیر و جوان و کودك، واکنش جدى نشــان دهند تا جلوى 
تجاوزها گرفته شود، به یقین، ســکوت امروز آنها موجب 

پشیمانى و ندامت در آینده است.

26 درصد  ایرانى ها فکر مى کنند 
نوبت واکسن آنها نمى شود

اعتماد به طالبان اشتباهى 
جبران ناپذیر است 

تزریق یک میلیارد 
دوز واکسن در چین

گفتــه  طبــق    همشهرى آنالین |
کمیسیون ملى بهداشــت چین تا به حال 1/4  
میلیارد دوز واکســن- یعنى به اندازه شــمار 
جمعیت چیــن- تجویز شــده اســت. البته 
داده هاى منتشــر شــده به این معنا نیست که 
همه افراد در این کشــور پرجمعیت جهان در 
برابر کروناویروس کامًال واکســینه شده اند اما 
رسانه هاى دولتى چین ماه پیش اعالم کردند 
که میزان واکسیناســیون در این کشور از 40 

درصد فراتر رفته است.

 
ورود ششمین محموله 

دبیرکل جمعیت هــالل احمر از    ایلنا |
ورود ششمین محموله واکسن تهیه شده توسط 
جمعیت هالل احمر به کشور در روز پنج شنبه 
خبر داد. محمد حســن قوسیان مقدم گفت: در 
این مرحله یک میلیون و 142 هزار و 800 دوز 
واکسن کرونا به کشور وارد شد که با ورود این 
محموله تاکنون جمعیــت هالل احمر بیش از 
هفت میلیون دوز واکسن وارد ایران کرده است.

 
حکم متفاوت 
براى راننده زن

حکم متفــاوت یــک قاضى در    فرارو |
شهرستان مرند درباره زنى که پالك خودرویش 
را براى مسافرکشــى مخدوش کــرده بود و 
خودرویش توقیف و به پارکینگ منتقل شــده 
بود در فضاى مجازى حســابى خبرساز شده 
است. قاضى امین بخشــى زاده از این زن رفع 
اتهام کرده و قرار منع تعقیــب او را هم صادر 
کرده است. قاضى در حکمش آورده که این زن 
تخلف کرده اما چون از همسر معتادش طالق 
گرفته و سرپرستى دو فرزند زیر ده سال را دارد 
و شــغلى به جز مسافرکشى هم ندارد و بخاطر 
اینکه توانایى پرداخت جریمه هاى کرونایى را 
نداشته دست به مخدوش کردن پالکش زده، 
بنابراین براى او قرار منع تعقیب صادر مى شود. 

 
200 هزار گروه علیه کرونا

معاون پرستارى وزارت بهداشت،    ایرنا |
درمان و آموزش پزشــکى از حضور 200 هزار 
نفر از گروه هاى پرســتارى در عرصه مقابله با 
کووید19 خبــر داد و گفت: تاکنون بیش از 70 
هزار پرستار به کرونا مبتال شدند و بیش از 110 
نفر جان باختند. مریــم حضرتى افزود: پاندمى 
کووید19 به عنوان یک بحران، قریب 17 ماه 
است که نظام ســالمت و به تبع آن، معاونت 

پرستارى را تحت تأثیر قرار داده است. 

 
 مهاجرت نکرده ام

ساالر عقیلى    روزنامه همشهرى |
در پاســخ به خبر مهاجرتش به اسپانیا در الیو 
اینستاگرام گفت: من همچنان در ایران سکونت 
دارم و نمى دانم برخى چرا به دنبال حاشیه سازى 

براى هنرمندان هستند. 

 
به ارمنستان نروید

وزارت خارجه در اطالعیه اى    برترین ها |
هشدار داده که کلینیک هاى درمانى ارمنستان 
به طور «محــدود» اتباع خارجــى را پذیرش 
مى کنند بــراى همیــن از مردم خواســته به 
تبلیغات تورهاى گردشــگرى توجــه نکنند و 
از ســفر خوددارى کنند. در این اطالعیه آمده 
واکسیناســیون کرونا فقط در مراکز ســیار با 
واکسن اســترازنکا و از روز 24 تیرماه فقط به 
شرط ده روز اقامت در ارمنستان انجام مى شود 
که با توجه به محدودیت مراکز ســیار و تعداد 
کم واکسن در هر مرکز، فرایند تزریق مى تواند 

بسیار زمانبر باشد.

مراسم ماه محرم 
برگزار مى شود

معاون امور فرهنگى و تبلیغ سازمان    فارس|
تبلیغات اسالمى گفت: کمیته کارشناسى ستاد کرونا 
برگزارى عزادارى محرم را تأیید کرده اســت.. رضا 
عزت زمانى گفت: ستاد ملى مقابله با ویروس کرونا 
برگزارى عزادارى محــرم را منوط به تصمیم گیرى 
کمیته تخصصى با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، 
وزارت کشور و سازمان تبلیغات اسالمى و ... کرده بود 
که در این کمیته، برگزارى عزادارى محرم و تعظیم 
شعائر حسینى با رعایت پروتکل هاى بهداشتى و حفظ 
سالمتى مردم مطابق تجربه موفق سال گذشته به 
تصویب رسید و قرار است روز شنبه 26 تیرماه (امروز) 
جلسه ستاد ملى مقابله با کرونا با حضور رئیس جمهور 
در خصوص دســتورالعمل برگزارى عــزادارى ماه 

محرم تصمیم گیرى کند.

 
دولت رئیسى مظلوم است

دولت ســیزدهم شاید،    روزنامه کیهان|
عجیب ترین و خاص ترین وضعیت را در میان همه 
دولت هاى پیش از خود در جمهورى اسالمى ایران 
تجربه مى کند و از این زاویه چه بســا «مظلوم ترین 
دولت» هم باشــد. آیا دولتى که بــه معناى واقعى 
کلمه در حال تحویل گرفتن «خرابه» است، کارش 
هنوز شروع نشده، آماج حمالت بى امان است، هنوز 
روى کار نیامده و دولتش تشــکیل نشده، عمل به 
وعده هایش را مى خواهند، وضعیتش، خاص و عجیب 
نیست؟! دولتى که دستاوردهاى احتمالى آینده اش، 
از هم اکنون مصادره مى شود، چطور، مظلوم نیست؟! 
چنین دولتى هم مظلوم است، هم وضعیتش خاص 

و عجیب است...

 
درگیرى دخترانه؛ 
این بار در کرمان

  ایرنا | معاون اجتماعــى فرماندهى انتظامى 
استان کرمان مى گوید منشــأ و علت نزاع خیابانى 
چند دختر در بلوار حمزه شهر کرمان طى چند شب 
گذشته «شیطنتى کوچک در رانندگى» بوده است. 
کورش احمدیوسفى اظهار کرد: شامگاه سه شنبه 22 
تیرماه سال جارى چهار خانم با دو دستگاه خودرو دنا 
و پژو پارس به علت شیطنتى کوچک در رانندگى و 
پایین بودن آستانه تحمل و ناتوانى در کنترل خشم 
با یکدیگر درگیر مى شــوند که بالفاصله با حضور 
پلیس در محل، موضوع خاتمه پیدا کرد. شناسایى و 
دستگیرى فردى که اقدام به فیلمبردارى و انتشار آن 
در فضاى مجازى کرده بود نیز در دستور کار پلیس 

فتا قرار دارد.

 
آزمایش320 سالح 

در سوریه
«سرگئى شایگو» وزیر دفاع روسیه    انتخاب|
اعالم کرد که ارتش روســیه در جریــان عملیات 
ضدتروریستى در سوریه بیش از 320 دستگاه سالح 
و تجهیزات نظامى جدید را آزمایش کرده است. وى 
در بخش دیگرى از ســخنان خود ارتش روسیه را 
پیشرفته ترین ارتش جهان خواند. بر اساس اطالعات 
وزارت دفاع روسیه، در دوره عملیات ضدتروریستى 
در ســوریه بیش از 87 هزار تروریست از جمله 830 
نفر از فرماندهان آنها کشته شدند. اکنون تعداد کمى 

از نظامیان روسى در سوریه حضور دارند.

 
ادامه مذاکره؛ یک ماه دیگر

رسانه هاى غربى به نقل از یک منبع    انتخاب|
ناشناس ادعا کردند که تهران به کشورهاى اروپایى 
اطالع داده تیم مذاکره کننده ایرانــى تا بعد از آغاز 
به کار دولت جدید و اواســط ماه آگوست براى دور 
هفتم مذاکرات به وین بازنمى گردد. رویترز به نقل 
از سخنگوى کاخ سفید گزارش داد: وقتى ایران بعد از 
انتقال دولت آماده مذاکره شد ما هم آماده از سرگیرى 
مذاکرات در وین هستیم. بلومبرگ هم از قول منابعى 
گزارش داد که مذاکرات برجام احتماًال حدود یک ماه 

دیگر از سر گرفته مى شود.

خبرخوان

در روزهایى که جشــنواره کن به اوج خودش رسیده و 
منتقدان بیــن المللى از آخرین ســاخته اصغر فرهادى 
«قهرمان» که در این جشنواره به نمایش درآمده تمجید 
کرده اند و او تمام وقت در حال مصاحبه و عکس گرفتن 
در فرانسه است،  پایگاه اطالع رســانى «کافه سینما» 
حداقل دو مطلب علیه این فیلمســاز شهیر کشورمان 
منتشــر کرده و در هر دو، اصغر فرهــادى را به نادیده 
انگاشتن حقوق حرفه اى سایرین متهم کرده است. «کافه 
سینما» در یکى از این دو مطلب، روایتى از حمید نعمت ا...، 
دیگر کارگردان مشــهور ســینماى ایران در گفتگوى 
اینترنتى اش با فریدون جیرانى که در آپارات منتشر شده 

را مبنا قرار داده و به نقل از نعمت ا... نوشته:
«ســریالى بود به نام "روزگار جوانى". طرح من و هادى 
[مقدم دوست] بود. یه روز شنیدیم که آقاى اصغر فرهادى 
نامى داره این رو مى نویســه و تهیه کننده اش هم آقاى 
توسلى اســت. ما هم گفتیم شــکایت کنیم. این طرح 
مال ماســت. تلویزیون هم یک حکمى گذاشت و اصغر 

هم آمد و اولین بار آنجا همدیگــر را دیدیم. توى جر و 
بحث مى گفت اینها خاطرات دانشــجویى من اســت. 
[من هم مى گفتم] خاطرات دانشــجویى تو است؟! اون 
[نقش در متن] عمه  منه! خالصه نتونستیم ثابت کنیم. 
سال ها بعد براى کارهاى دیگه با مدیر شبکه آقاى مفید 
دوست شدیم، به  او گفتم اون طرح که مال ما بود. گفت 
شــما تهیه کننده تون ضعیف بود، مــن گرفتم اش دادم 
به یک تهیه کننده  قوى، که نویسنده اش ایشون [اصغر 

فرهادى] بود! »
در مطلب دومى که «کافه سینما» علیه فرهادى منتشر 
کرده، از فردى به نام آزاده مسیح زاده، فیلمساز سینماى 
کوتاه و یکى از هنرجویان سابق اصغر فرهادى و پریسا 
بخت آور همســر او یاد شده که به نوشــته این سایت، 
هنرجویان فیلمســازى «خانه بین الملل بامداد» متعلق 
به فرهادى و بخــت آور از او به عنــوان «قهرمان» نام 
برده و مسیح زاده را عامل موفقیت  فیلم جدید فرهادى 

دانسته اند.
آنطور که «کافه سینما» نوشــته ماجرا از این قرار بوده 

که مســیح زاده، چندین سال پیش مســتندى در شیراز 
ساخته با عنوان «دوسر برد، دوســر باخت» که داستان 
زندگى شخصیت اصلى قصه  فیلم فرهادى است. او که 
با این فیلم تقدیرنامه «هشتمین جشــنواره فیلم کوتاه 
شــیراز» را هم دریافت کرده، خالصه داستان فیلمش 
را در تاریخ 4اردیبهشــت97 در اینســتاگرامش منتشر 
کرده که مانند داستان فیلم جدید فرهادى است و حاال 
همکالسى هاى مســیح زاده معتقدند او حق بزرگى به 
گردن فیلم «قهرمــان» دارد که نادیده گرفته شــده و 

کارگردان هم هیچ اشاره اى به آن نکرده است.

...ادامه از صفحه اول 
بى محابا آن را «وایرال» کنیم و هرگز به پاسخ این سئوال 
نیاندیشــیم که باالخره مقصر این قبیل وقایع کیست؟ 

غافل از آنکه همه ما مقصریم!
از من، که مثًال روزنامه نگار این مملکت هستم، تا آنکس 
که مجوز انتشار روزنامه داده است، تا آن آقاى مدیرکلى 
که به زمین و زمان مى زند تا مدیرکل باقى بماند، تا آن 
نماینده اى که کرور کرور خرج کــرده تا فقط در رقابت 
افزایش تعداد نطــق و تذکر حاضر باشــد، تا آن وزیرى 
که چهار دست و پا اســیر میز و صندلى و دفتر و دستک 
خود شده، تا رؤســاى جمهور امروز و دیروز که براى هر 
کسى به جز خود عیب و ایرادى فریاد مى کنند، همگى با 
هم مقصریم. تمام آنها که مسئولیتى در دولت و در کنار 
دولت داشــته اند، تمام آنها که درس خوانده اند و مدرك 
گرفته اند، تمام آنها که به اســم فرهنگســازى، بودجه 
مملکت را سوزانده اند، همه مقصریم. واقعیت را باید باور 

کرد. همه مقصریم. همین و دیگر هیچ!
نسل من، نسل ما، از دامان پدران و مادرانى بیرون آمده 
اند که به خیابان ها رفتند تا بساط عربده کشى مستانه و 
قداره بندى قلدرانه از کوچه پس کوچه هاى شهر جمع 

و جور شود. 
ما مملکت را وقتــى از آنان تحویل گرفتیــم که در هر 
گوشه اش گلستانى از شهدا بر پا بود. جوانانى رفتند تا دین 
و اخالق در این دیار، پایــدار بماند؛ ولى بعد از آنها، ما چه 
کردیم؟ ما با میراث شــگفت پدران و مادران و برادران و 

خواهران خود چه کردیم؟ 
سن اعتیاد و ســرقت پایین آمد و بدون اینکه به کوتاهى 
خود اشــاره کنیم، براى آن دلیل و برهــان اقتصادى و 
سیاسى و امنیتى تراشــیدیم؛ ولى حاال دیگر دلیل پایین 
آمدن سن قمه کشى در چیســت؟ آیا این هم اقتصادى 
است؟ آیا به تحریم و خشکسالى و ماینر و دونالد ترامپ 

مربوط است؟
«ســحر» و قیافه جراحى شــده اش را گفتیــم متأثر از 
اینستاگرام اســت؛ ولى مقصر «هلیا» و قمه نیم مترى 
اش هم اینستاگرام و تلگرام است؟ و آن وقت «ما» کجاى 
ماجرا هستیم؟ ما که هم بودجه داشته ایم و هم امکانات و 

هم میز و منصب و امتیازات گوناگون. 
من که یک قلم به دست ساده این شهر هستم، چند روزى 
اســت از خود و عملکرد خود خجالت مى کشم. خودم را 
مقصر در چنین رویدادى مى دانم. مقصر هســتم که چرا 
اجازه داده ام انتشــار خبر قند و شکر و پفک نمکى، بشود 
تمام هویت شغلى ام. من که تمام صاحب منصبان شهرم را 
به ُصالبه نکشیده ام تا حاصل بیسوادى و بى کفایتى شان، 
یک دسته دختر بى حیاى رها در شهر نشود. من خجالت 
مى کشم و مقصرم ولى آیا آن مدیر فرهنگسرا، معاون و 
مدیر و آن وزیر و وکیل و دبیر و سخنران و استاد و رئیس 
هم خجالت مى کشند یا باز هم موش و گربه بازى شان در 

حزب و جناح و سیاست را آغاز مى کنند؟
واقعًا خیلى پر رویى مى خواهد که یک نفر وزیر باشــد، 
نماینده مجلس باشد، شهردار و استاندار و مدیرکل باشد، 
ریاست یک ساختار بزرگ فرهنگى یا اجتماعى را بر عهده 
داشته باشد و چنین وقایعى را ببیند و بشنود و باز هم از خانه 

بیرون بیاید و روى صندلى و پشت میز کارش ِولو شود.
همین امروز و فرداســت که «هلیا»ى دستگیر شده در 

برابر دوربین صدا و سیما اظهار ندامت مى کند و جمالتى 
را بر زبان مى آورد که نه به سن و سال او مى خورد و نه به 
آن قمه و عربده کشى اش. بعد هم دادگاه و زندان و وثیقه 
و... ولى آیا این پایان ماجراست؟ آیا دیگر «هلیا»یى وجود 
ندارد که در گوشه اى از شهر، فحش و مشت را با هم در 
بیاویزد؟ شاید از بد شانسى «هلیا» بود که فیلم ماجرایش 
دست به دست شد وگرنه کم ندیده ایم اتفاقات تأسفبارى 
را که هر روز و هر شب در گوشــه اى از شهر خودنمایى 
مى کند. رفتارهــا و گفتارهایى که یا درگیرى اســت یا 
دلبرى. ولى هر چه هست با دین و اخالق و فرهنگ این 

دیار بیگانه است و حد و پایان و شرم و حیایى ندارد.
«هلیا» اولین نیست؛ آخرین هم نخواهد بود؛ پسر و دختر 
هم ندارد. این پدیده ها چنان فراوان و متنوع هستند که 
بعید است پلیس بتواند تمامشان را دستگیر کند و اگر هم 
بتواند، کجاست زندانى که آنها را بازپرورى کند؟ اى کاش 
پلیس براى یک بار هم که شده، از «هلیا» هاى شهر من 
مى گذشت و به سراغ تمام کسانى مى رفت که در تربیت و 
پرورش او و مانند او مقصر بوده اند. وزراى کشور، فرهنگ 
و ارشــاد، آموزش و پرورش، علوم و بهداشــت و درمان 
حال و سابق و اســبق، نمایندگان مجلس، شهرداران و 
اســتانداران امروز و دیروز و چندین و چند سال گذشته، 
همگى مقصر هستند. حتى آنان که در اقتصاد و صنعت و 
سیاســت و عمران و ارتباطات، دستى بر آتش داشته اند. 
تمام آنها مقصرند. حتى پلیس و قاضى و دادیار و مددکار 

اجتماعى هم مقصرند. 
همه با هم مقصریم! باید شرمنده و خجل به سراغ پدران 
و مادران خود برویــم و خاضعانه به آنهــا بگوییم که ما 
مقصریم. مقصریم که تربیت شــدیم ولى تربیت کردن 
را یاد نگرفتیم. نفهمیدیم خانواده چیســت؟ جامعه کدام 
است؟ هرگز ندانستیم که فرزندپرورى و فرزندساالرى با 
هم متفاوتند. هرگز ندیدیم که فرزند ما، دختر و پسر جوان 

و نوجوان ما چه مى کند؟ چه مى خورد؟ چه مى پوشــد؟ 
به کجا مى رود؟ چه مى گویــد؟ چه یاد مى گیرد و به چه 

چیزى فکر مى کند؟
باید و نبایدهاى ما در کنج سمینارها و مجالس سخنرانى 
باقى ماندنــد. در عالمانه ترین حالــت از کتاب ها الهام 
گرفتیم. کتاب هایى که فقط در کشور ما چاپ شده اند و 
نویسندگانى دارند که در عمق فرهنگ غرب زیسته اند و 
حتى نمى دانند دستنوشته هاى شان در ایران هم ترجمه 
مى شود که اگر مى دانستند، شــاید حتى همان ها هم 
نهیب مى زدند که این نوشته ها از براى کشور شما نیست.

پدر! مادر! شما به ما فردوســى را آموزش دادید؛ از گرز و 
شمشیر رستم گفتید که مردانگى داشت؛ از نثر سعدى و 
نظم رودکى و عطار و نظامى که اخالق داشت؛ از سهراب 
و جوانمردى اش؛ از آرش و جان فدایى اش؛ حتى عاشقانه 

لیلى و مجنون هم براى ما عارفانه بود.
ولى ما چه کردیم؟ ما براى فرزندان خود چه کردیم؟ اسم 
کدام یک از اینها در طول یکســال به گوش فرزندان ما 
مى رسد؟ حتى تندیس هاى شان هم براى آنها مجهول و 
ناشناس اند. پاپ و راك و جاز شده است اوج سلیقه هنرى 
جوانان شهر ما. «ساسى مانکن» به تنهایى در مدارس ما 
غوغا کرد و تمام هیبت و حیثیت یک وزارتخانه تربیتى و 

پرورشى را به سخره گرفت.
تقصیر ماست که پرده خوانى حماسه هاى «شاهنامه» 
را دادیم و سریال عشق هاى مثلثى را تحویل گرفتیم و 
سلبریتى ها را به جاى اسطوره ها نشاندیم. امروز کودك 
و جوان و نوجوان ما در مدرســه و دانشــگاه، ترانه هاى 
«بى تى اس» و «ِســِون» و «بیلى آیلیــش» را زمزمه 
مى کنند ولى حتى نــام «تاج» و «بنــان» و «صبا» را 
هم نشــنیده اند. ما حتى «آش کشــک» و «شوربا» و 
«اشــکنه» را دور زدیم و «هات داگ» و «رست بیف» 
و «پپرونى» را گاز زدیم. حاال دیگر چارقد بى بى شــده 

است «شال»، ساعت شماطه دار شده است «اپل واچ» و 
شب نشینى مان هم «پارتى» است.

وقتى فارغ از ادب و آداب پدران و مادران خود، این همه 
تغییر را به زندگى هاى مان آوردیم و در بساط زندگى دختر 
و پسرمان قرار دادیم، هرگز متوجه نشدیم که ممکن است 
روز و روزگارى، اخالق و حیا بمیرد و همه اینها باعث شود 
که آرایش دخترانه بر چهره پســرانه، مایه افتخار باشد 
و قشون کشــى و عربده کشــى و قمه کشى هم، رنگ 

دخترانه بگیرد.
پدر! مادر! تو هم به زبان بیا و بگو که تقصیر ماست. بگو که 
«هلیا» و تمام «هلیا»هاى شهر را آزاد کنند و به جاى آنها 
ما را دستگیر کنند، به فلک ببندند و تازیانه بزنند. بگو که 
ما مقصریم... مقصریم که مانند شما نتوانستیم «همت» 
و «باکرى» و «خرازى» و «چمــران» و «جهان آرا» و 
«سلیمانى» پرورش بدهیم. آنها را در اسم و عکس نگه 

داشتیم و رسم و آرمانشان را فراموش کردیم.
وقتى زمزمه محبــت را در گلوى چوب معلم خفه کردیم 
تا مبادا به دردانه مان نازك تر از گل بگوید، وقتى کتاب 
را گران تر از گیرنده ماهواره کردیم تا الگوهاى مان از آن 
سوى دنیا به خانه بیایند، وقتى به فالن دلقک، نام کمدین 
دادیم تا تمام رفتار و آداب و اخالقمان را به تحقیر براند، 
وقتى از چایخانه گذشــتیم تا نى قلیان بین پدر و فرزند، 
دست به دست شــود و حرمت ها بریزد، وقتى راه سفر را 
بستیم تا دبى و آنتالیا و تایلند ارزان تر از گیالن و مازندران 
و کیش و قشم شود، وقتى خوراك و پوشاك و گردش و 
تفریح سنتى مان را در حلقوم جشنواره ها نگه داشتیم و 
نتوانستیم ذره اى از آن را در نهاد خود نهادینه کنیم، البته 
که باید «ســحر»، چهره معصومانــه اش را زامبى کند، 
پسر «تین ایجر» مان از دیدن فالن هرزه اینستاگرامى 
بلــرزد و «هلیا» قمه بــردارد و عربده زنان، نفســکش 

بخواهد.

پدر! مادر! ما مقصریم

2 اتهام سنگین به  اصغر فرهادى 

گفتم اون عمه  منه!
سعید جلیلى، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار 
جمعى از اصحاب رسانه با اشاره به اظهارات رئیس جمهور 
مبنى بر اینکه برجام در ســال هاى نخست پس از توافق، 
اثرگذار بوده و ترامپ آن را به هم زده است، گفت: سئوال 
اول این است که مگر برجام براى دو سال نوشته شده بود؟ 
اگر کشور را براى دو سال مى خواســتید اداره کنید، پس 

درازمدت چه مى شود؟
وى ادامه داد: گفتن این سخن که برجام دو سال خوب بود 
اما بعداً مشکل پیدا کرد، مثل این است که کسى بخواهد 
ازدواج کند و همه بــه او بگویند با این فرد که ویژگى هاى 
منفى دارد ازدواج نکن، و بعد که هشدارهاى آنان محقق 
شد، بگوید دو سال اول خیلى زندگى خوبى داشتیم،اما بعداً 
همه چیز خراب شد. باید به او گفت مگر شما براى دو سال 

ازدواج کرده  بودید؟
عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام خطــاب به 
رئیس جمهور گفت: شما که مى گویید دیوانه اى آمده همه 
چیز را به هم زده، مگر در سال 96 که گفتید به من رأى دهید 
تا بقیه تحریم ها را هم رفع کنم، همان دیوانه سر کار نبود؟

جلیلى برجام را با سند 
«ازدواج» مقایسه کرد

مانى مهدوى
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هنرستان ها گسترش یابد
استاندار اصفهان گفت: گسترش مراکز فنى و حرفه اى و 
هنرستان ها نیاز امروز جامعه ماست چرا که اصفهان شهر 
نیروهاى فنى، مبتکر، خالق و نوآور است. عباس رضایى 
تصریح کـرد: یکـى از وظایف بـزرگ آموزش وپرورش 
تغییر نگاه است که از همین رو باید براى بعضى از رشته ها 
امتیازاتى خاص قائل شویم تا در مجموع در همه رشته ها 

نخبه هاى خوبى داشته باشیم.

یک نوجوان 
در زاینده رود غرق شد

یک پسر 10 ساله عصر چهارشنبه هفته پیش در آب هاى 
زاینده رود در محدوده شهر اصفهان غرق شد. سخنگوى 
مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
گفت: این غرق شدگى سـاعت 16 و 30 دقیقه این روز 
به اورژانس پیش بیمارسـتانى اعالم شد. عباس عابدى 
افزود: این پسر 10 ساله حدود 2 کیلومتر قبل از پل فلزى 
در شـهر اصفهان  از آب گرفته شـده بود و حیـن انجام 
عملیات احیاى قلبى ریوى به بیمارستان آیت ا... کاشانى 

منتقل شد اما جان خود را از دست داد.

ائمه جماعات لنجان
پاى کار آب شرب

دومین جلسه توجیهى تنش آب شرب شهرستان لنجان، 
باحضورجمع کثیرى ازائمه جماعت مسـاجد شهرستان 
لنجـان درمحـل آبفـاى زریـن شهربرگزارشـد. در این 
نشست، ناظمى مدیرآبفا لنجان، ضمن تسریع وضعیت 
آب شـرب شهرسـتان و اسـتان، برضرورت همکارى و 
دعوت ائمه جمعه به توجیه وترویج صرفه جویى ومصرف 

بهینه آب تأکید کرد.

رفع گرفتگی لوله 
با توجه به اعـالم کاهش فشـار آب در یکـی از مناطق 
روستاي نیسـتانک، اکیپ حوادث آبفا نایین با حضور در 
محل حادثه اقـدام به رفع حادثه کرد. بـه گزارش روابط 
عمومى آبفا منطقه نایین، پس از بررسـی و کارشناسی 
هاى انجام شده در محل این حادثه مشخص شد مسیري 
از روستا با لوله 160 پلی اتیلن داراي گرفتگی است و در 

سریع ترین زمان مشکل مرتفع شد.

زیر درختان نروید
مدیرعامل سـازمان پارك ها و فضاى سـبز شـهردارى 
اصفهان خطاب به تمام شـهروندان گفت: هنگام وزش 
باد از توقف و پارك خودرو زیر درختان کهنسـال شـهر 
اصفهان به ویژه در حاشیه زاینده رود به دلیل خطر آفرین 
بودن برخى از آنها پرهیز شـود. فـروغ مرتضایى نژاد در 
خصوص احتمال سقوط درختان هنگام وزش باد، اظهار 
کرد: با قطع شدن جریان آب رودخانه زاینده رود، درختان 

شهر نیز به مرور آسیب دیدند.

«رضا» به آرزویش رسید
یک کودك هشت ساله سـرطانى در کشمکش مبارزه 
با سرطان، به فکر پوشـیدن لباس پلیس و مبارزه با آدم 
بدهاى جامعه است. هفته پیش «رضا» با هدیه گرفتن 
یک لباس پلیـس بـه آرزوى دیرینه خود رسـید. پس از 
اطـالع از آرزوى این کـودك مبتال به سـرطان، پلیس 
راهور اصفهـان به همـراه معـاون فرهنگـى اجتماعى 
سازمان شـهردارى اصفهان و هماهنگى با کادر درمان 
بیمارستان امام حسین (ع) به این آرزوى رضا جامه عمل

 پوشاندند.

بازدید از پایگاه شهید بابایى 
فرمانده نیـروى هوایى ارتش با حضور در پایگاه شـهید 
بابایى اصفهان از قسمت هاى مختلف این پایگاه بازدید 
کرد و آمادگى رزمى این یگان را مـورد ارزیابى قرار داد. 
امیر خلبـان عزیـز نصیـرزاده از بخش هـاى فرهنگى، 
ورزشى و نظامى این یگان از جمله سالن سینما، اورهال 
اف7، مجتمع فنى و حرفه اى، سـالن ورزشـى و دریاچه 

آبرسانى این یگان بازدید کرد.

خبر

معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستایى وزیر کشور 
برخى از مراکز استان ها که در ســال هاى اخیر با مهاجرت 
داخلى منفى مواجه شدند را اصفهان، تبریز، اهواز و تهران 
عنوان و اضافه کرد: در این شهرها، خالص مهاجرت داخلى 
به کمتر از صفر رسیده است یعنى بیشتر از آنکه مهاجرپذیر 

باشند، مهاجرفرست بودند.
مهدى جمالى نژاد گفت: در استان اصفهان از چند شهرستان 
از جمله سمیرم، فریدن و فریدونشهر مهاجرت بیشترى به 

سمت شهر اصفهان داریم.
معاون وزیر کشــور با اشاره به اینکه بیشــترین مهاجران 
به تهــران از کرج و اصفهان هســتند، خاطرنشــان کرد: 

بیشتر افرادى که از اصفهان به تهران مهاجرت مى کنند، 
تحصیلکرده هستند.

وى با بیان اینکه در ســال هاى 90 تا 95 حــدود 84 هزار 
مهاجر وارد کالنشهر اصفهان شدند، افزود: 82 درصد آنها از 
شهرها، 12 درصد از روستاها و 5 درصد از کشورهاى دیگر 
از جمله شرق ایران بودند. جمالى نژاد، بیشترین مبدأ حرکت 
مهاجران وارد شده به شهر اصفهان را در سال هاى 90 تا 95، 
تهران، اهواز، شهرکرد، نجف آباد، شاهین شهر و شهرضا 
اعالم کرد و ادامه داد: حدود 102 هــزار مهاجر نیز در این 
سال ها اصفهان را ترك کردند که بیشترین مهاجرت آنها به 

شاهین شهر و تهران بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: تعداد 
بازنشستگان مهر 1400 در اســتان 6124 نفر خواهد بود 
که در تمام مقاطع با کمبود نیروى انسانى مواجه هستیم و 
باتوجه به شرایطى که در استان داریم باید از نیروهاى خرید 
خدمات، حق التدریس، بازنشســتگان و فارغ التحصیالن 
دانشگاه فرهنگیان استفاده کنیم تا در شروع سال تحصیلى 

جدید هیچ کالسى بدون معلم نباشد.
محمد اعتدادى در جلسه شــوراى آموزش وپرورش که با 
حضور دبیرکل شــوراى عالى آموزش وپرورش، استاندار 
اصفهان و ســایر اعضا برگزار شــد، ضمن ارائه آمارى از 
تعداد دانش آموزان، مدارس و نیروى انســانى شاغل در 

آموزش  و پرورش استان اصفهان، اظهار کرد: براى سال 
آینده 14 هزار و 679 کالس براى دوره ابتدایى پیش بینى 
کرده ایم که 421 هزار و 46 نفــر دانش آموز در این مقطع 

خواهیم داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: در مقطع 
متوسطه اول نیز 3747 کالس پیش بینى کرده ایم و در دوره 

متوسطه نظرى نیز 2210 کالس پیش بینى ما بوده است.
اعتدادى تأکید کرد: طبق برنامه ریزى هاى انجام شده و با 
کمک معاونین اداره کل روزانه با حضور در نواحى و مناطق 
استان وضعیت مدارس تمام استان را بررسى مى کنیم تا 

مهر امسال را به خوبى آغاز کنیم.

بازنشسته شدن 6000 معلم 
اصفهانى در مهر ماه

شهر اصفهان، مهاجرفرست 
شده است

رئیــس پلیس راهــور اســتان اصفهــان از ترخیص 
خودروهاى رسوبى از پارکینگ هاى استان اصفهان در 

قالب طرح فوق العاده خبر داد.
سرهنگ محمدرضا محمدى با اشــاره به اجراى طرح 
فوق العاده ترخیص خودروهاى رسوبى در پارکینگ هاى 
استان اصفهان اظهار کرد: این طرح شامل خودروهایى 
که با دستور قضایى، انتظامى و یا به علت تصادف توقیف 
شده اند، نمى شود و مربوط به خودروهاى توقیفى سال 

99 و قبل از آن است.
وى تصریح کرد: همچنین خودروهاى فرسوده و فاقد 

سابقه شماره گذارى مشمول این طرح نیست.
رئیس پلیــس راهور اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
متقاضیان براى ثبت درخواست خود در این زمینه باید 
به دفاتر پلیس به عالوه 10 در سراســر استان مراجعه 
کنند، ابراز کرد: امکان پرداخت اقساطى جرایم معوقه 

نیز وجود دارد.
وى با بیان اینکــه هزینه پارکینگ هنــگام ترخیص 
خودروها به نرخ سال 94 محاسبه خواهد شد، اضافه کرد: 
زمان این طرح محدود است شهروندان از این فرصت 

براى ترخیص اقدام کنند.

خودروهاى رسوبى ترخیص مى شوند

استاد دانشگاه و مدیرعامل سابق شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: حفر چاه آب در این استان به دلیل خشکى 
زاینده رود به شدت افزایش یافته به طورى که حدود 10 

هزار حلقه چاه غیر مجاز شناسایى شده است.
مسعود میرمحمد صادقى روز پنج شنبه در نشست عمران 
و آبادانى در کنگره «اســتان اصفهان و توسعه ملى» که 
از طریق فضاى مجازى برگزار شد، افزود: حدود 43 هزار 
حلقه چاه مجاز در اســتان اصفهان وجود دارد اما تعداد 
چاه هاى غیر مجاز نیز با وجود اقدامات پیشگیرانه افزایش 

یافته است.
وى با بیان اینکه با بازرسى ها و پیگیرى هاى انجام شده 
چاه هاى غیر مجاز به طور مرتب و همراه با مشــکالت 
خاص خود، مسدود مى شــود، اظهار کرد: تعدادى افراد 
سودجو با دســتگاه هاى پیشــرفته اقدام به این کار مى 
کنند در حالى که ما در استان اصفهان با پدیده کم آبى و 

فرونشست زمین مواجه هستیم.
میرمحمدصادقى با اشــاره به اینکه در زمان حاضر آب 
آشــامیدنى مردم اســتان اصفهان فقط از یک سامانه 
آبرسانى (تصفیه خانه باباشیخعلى) تأمین مى شود، اضافه 
کرد: ما در گذشته از چاه هاى فلمن نیز براى تأمین آب در 
فصول گرم سال استفاده مى کردیم اما با خشک شدن آنها 

اکنون با مشکل مواجهیم.
وى میزان آب شرب تولیدى را 11/8 متر مکعب بر ثانیه و 
میزان مصارف را حدود 15 متر مکعب بر ثانیه دانست و تأکید 
کرد: ما با کمبود 2/7 متر مکعب آب بر ثانیه مواجه هستیم .

این کارشناس راهکارهاى رفع مشکل کم آبى را درون 
حوضه اى و بــرون حوضه اى خواند و افــزود: در درون 
حوضه اى باید به مدیریــت مصرف آب در داخل حوضه 
آبریز و در برون حوضه اى باید به اجراى طرح هاى انتقال 
آب بین حوضه اى، مدیریت یکپارچه منابع آبى، اجراى 
طرح هاى تعادل بخشى و اصالح الگوى کشت پرداخت.

وى به طرح هاى انتقال آب به اصفهان اشاره کرد و گفت: 
بخشى از طرح ســامانه دوم آبرسانى به اصفهان تا پایان 
مرداد امسال بهره بردارى و بســیارى از مشکالت آب 

شرب با راه اندازى آن برطرف مى شود.
میرمحمد صادقى بــا بیان اینکه با انتقــال آب از خلیج 
فارس نیز آب صنعت جدا مى شــود، خاطرنشان کرد: با 
اجراى طرح بهشــت آباد و تکمیل سد و تونل کوهرنگ 
3 نیز در آینده نزدیک بســیارى از مشکالت حل خواهد 
شد.میرمحمد صادقى با اشاره به اینکه عمده بارش ها در 
استان اصفهان در سرچشمه هاى زاینده رود است، اظهار 
کرد: میزان بارش ها از سال 76 تاکنون کاهش یافته و در 

سال جاى با وضعیت خطرناك کم بارشى مواجه هستیم 
که البته این موضوع سراسرى است. وى به تغییر بارش ها 
نیز اشاره و اضافه کرد: نسبت برف به کل بارش ها کاهش 

یافته که این امر گویاى تغییر اقلیم است.
وى با تأکید بر کاهش شــدید حجم ذخیره آب در ســد 
زاینده رود، خاطرنشان کرد: بر اساس شاخص سرانه آب 
تجدیدپذیر بر نفر جمعیت اگر این شاخص به یکهزار متر 
مکعب بر نفر برسد گویاى شرایط کمبود آب و به 500 و 

کمتر از آن برسد، نشان دهنده بحران شدید آب است.
میرمحمدصادقى این شاخص را در زمان حاضر در استان 
اصفهان 510 متر مکعب بر نفر اعالم و اضافه کرد: ما در 
حوضه آبریز زاینده رود با کمبود شدید آب مواجه هستیم.

وى میزان آب ورودى به دشت اصفهان تا دهه 70 از محل 
«پل کله» را  1592 متر مکعب دانست و خاطرنشان کرد: 
این میزان در ســال هاى اخیر به 552 متر مکعب رسیده 
است. وى با اشاره به افزایش مصارف کشاورزى، صنعت 
و آشامیدنى از دهه 40 به بعد در حوضه آبریز زاینده رود، 
گفت: به عنوان مثال اراضى کشــاورزى در منطقه بن - 
سامان در ســال 61 حدود 32 هزار هکتار بود اما در سال 
94 به 75 هزار رسیده که این شاخص در سایر مناطق نیز 

افزایش یافته است.

10 هزار حلقه چاه غیرمجاز 
در اصفهان وجود دارد

صرفه جویى و مدیریت در مصرف برق، خاموشى ها را در 
استان اصفهان کم مى کند.

رئیس مرکز دیسپاچینگ و فوریت هاى شرکت توزیع 
برق استان اصفهان با بیان اینکه اگر سقف مجاز مصرف 
شکسته شود، مجبور به اِعمال خاموشى مى شویم، افزود: 
روز سه شنبه فقط مردم چهار شهرستان، مصرف برق 
خود را مدیریت کردند و در نهایت، مجبور به قطعى برق 

در برخى از مناطق شدیم.
حسین شــکرالهى با بیان اینکه براى پایدارى شبکه 
برق، درخواستى کوچک، اما مهم از مردم داریم، گفت: 

با خاموش شدن یک المپ اضافه و استفاده از کولر بر 
روى پمپ، مى توان از بسیارى از خاموشى ها در خانه ها و 

صنایع جلوگیرى کرد.
سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان هم گفت: سه 
شنبه، میزان تولید برق در استان، 3719 مگاوات و مقدار 

مصرف آن، 4202 مگاوات بوده است.
محمدرضــا نوحى دربــاره بحث بــرق کارخانه ها به 
هماهنگى صنایع بزرگ با شــرکت برق استان اشاره 
کرد و گفت: بر این اساس، صنایع بزرگ از ساعت 24 تا 

6 بامداد، برق کافى دریافت مى کنند.

مدیریت مصرف برق فقط در 4 شهرستان استان

4 شهر دیگر اصفهان هم به فهرست شهر هاى قرمز این 
استان اضافه شدند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: لنجان، 
نایین، نطنز و شهرضا به شــهر هاى قرمز کرونایى زیر 

پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اضافه شدند.
به گفته آرش نجیمى، اردستان، اصفهان و خمینى شهر  به 
همراه کاشان و آران و بیدگل دیگر شهرستان هایى هستند 
که پیش از این در وضعیت قرمز کرونایى قرار گرفته بودند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: به این 
ترتیب بر اساس اعالم وزارت بهداشت در حال حاضر 9 
شهرستان اســتان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا ثبت 

شده است.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره 
به اینکه 9 شهرستان شاهین شــهر و میمه، نجف آباد، 
فریدن، فالورجان، گلپایگان، ســمیرم، برخوار، تیران و 
کرون و مبارکه در وضعیت نارنجى هســتند، ادامه داد: 
شهرستان هاى چادگان، فریدونشهر، دهاقان، خوانسار، 
خور و بیابانک و بویین میاندشت نیز در وضعیت زرد کرونا 

قرار دارند.
وى با بیان اینکه در حال حاضر هیچ شهرستانى در استان 
اصفهان در وضعیت زرد و یا ســفید کرونا نیست، افزود: 
ظرفیت بیمارســتان هاى ریفرال کرونا در حال پر شدن 

اســت و پیش بینى ها نیز بیانگر افزایش تعداد بیماران 
بسترى طى روزهاى آینده است.

نجیمى با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان 
اصفهان اظهار کرد: روند شــیوع این بیمارى صعودى 
است و اغلب موارد مثبت شناســایى شده بیمارى کرونا 

از نوع دلتاست.
در همین حال سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
روز پنج شنبه در اینستاگرام خود نوشت: «فایل گزارش 
روزانه را بــاز کردم در 24 ســاعت 308 بیمــار نگاه به 
بیمارســتان ها کردم، 70 درصد مربوط به شهر اصفهان 

هستند. اوضاع شهر اصفهان در تابستان خوب نیست.»

شهرهاى قرمز استان اصفهان بیشتر شد

سرپرســت اداره کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دستى استان با بیان توقف ســاخت و ساز یک 
مجتمع بلند مرتبه در محور شمالى پل خواجو با دستور 
قضایى گفت: مالک این مجموعه با تکیه بر حقوق خود 
با مراجعه به دادسراى عمومى و انقالب دستور فعالیت 
مجدد آن را گرفته بود که واحد حقوقى این اداره کل مجدد 
شکایتى را مبنى بر نقص حریم پل خواجو به این شعبه 
ارائه کردو در نهایت دستگاه قضایى، مجدداً در بیست و 

یکم تیرماه دستور توقف عملیات ساخت را تا زمان تعیین 
تکلیف صادر کرد.

على کامیابى افزود: یگان حفاظت میراث فرهنگى استان 
به عنوان ضابط قضایى از سوى بازپرس پرونده و اداره کل 
میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان مأمور 
نظارت بر اجراى دستور قضایى توقف عملیات تا بررسى 
کامل موضوع و حصول به یک نتیجه منطقى در راستاى 

حفاظت از حریم این پل زیبا و تاریخى خواهد بود.

توقف ساخت وساز در محور شمالى پل خواجو

شهردارى تیران و شمارى از دوستداران طبیعت پنج 
تن علوفه و 24هزار لیتر آب به حیات وحش قمیشــلو 

اهدا کردند.

مدیر انجمن دوستداران محیط زیست تیران و کرون با 
اشاره به اینکه صد ها رأس گونه علف خوار به دلیل کم 
آبى منطقه را ترك کردند و احتمال بازگشت آنها بسیار 

کم است گفت: در شرایط خشکسالى که بى آبى و فقر 
پوشش گیاهى گونه هاى مختلف حیات وحش را تهدید 
مى کند، علوفه هاى نذرى در محل هاى تعیین شده اى 
که احتمال خــروج حیوانات 

وجود دارد، قرار داده شدند.
مهدى دادخواه تیرانى افزود: 
تاکنون با کمک شــهردارى 
در دو مرحله 24 هزار لیتر براى 
حیات وحش قمیشلو آبرسانى 
شــده و این روند در قالب نذر 

طبیعت ادامه خواهد داشت.
دادخواه اضافه کــرد: صدها 
رأس گونه علف خوار از جمله 
آهو در پى خشکسالى منطقه 
را ترك کردند که شاید نیمى از آنها دوباره به پناهگاه 
بازنگردند. شمارى از این حیوانات در این مدت کشته 

یا تلف شده اند.

نذرى تیرانى ها براى قمیشلو

دبیر انجمــن مرغداران اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
تخصیص ســهمیه هفتگى 6 کیلوگرم مرغ براى هر نفر 
غیرکارشناسى است، چراکه کشــور توان تولید این میزان 
مرغ را ندارد، گفت: با ظرفیت موجود تولید، هر اصفهانى در 
ماه مى تواند بین 2 کیلو و 250 گرم تا 2 کیلو و 400 گرم مرغ 
خریدارى کند. به عنوان مثال به یک خانواده چهار نفرى 24 
کیلو مرغ فروخته مى شــود، اما این ادعا در شرایط موجود 
شدنى نیست، چراکه تولید مرغ در کشور به این اندازه نیست.

بهرام پاکزاد با اشاره به اینکه در شرایط فعلى مردم امکان 

خرید گوشت قرمز را ندارند و ماهى نیز پیش تر از سبد غذایى 
شان حذف شده بود، گفت: در این شرایط تقاضا براى مرغ 

بیشتر شده است.
پاکزاد با بیان اینکه در حال حاضــر اصفهان در محدوده 
میانگین خود جوجه ریزى داشــته است، گفت: با ظرفیت 
موجود تولید و سرانه مصرف کشــور، هر اصفهانى در ماه 
مى تواند بین 2 کیلو و 250 گرم تا 2 کیلو و 400 گرم مرغ 
خریدارى کند. از ســوى دیگر امروز گرما و خشکى هوا و 
همچنین بیمارى آنفلوآنزا و کمبود برق برخى اســتان ها 

موجب تلفات مرغدارى ها شده است.
دبیر انجمن مرغداران اســتان اصفهــان تصریح کرد: در 
مجموع این شرایط تخصیص سهمیه 6 کیلوگرم مرغ در 
هفته براى هر نفر غیرکارشناسى است، چراکه کشور توان 

تولید این میزان مرغ را ندارد.
وى با بیان اینکه به طور میانگیــن روزانه حدود 500 تن 
کشتار مرغ در اصفهان انجام مى شــود، گفت: میانگین 
جوجه ریزى در استان اصفهان حدود 6/5 تا 7 میلیون در 

ماه است.

تخصیص سهمیه 6 کیلومرغ در هفته براى هر نفر کارشناسى نیست
مدیرعامل سازمان قطار شهرى اصفهان گفت: در حال 
حاضر شاهد تکمیل 70 درصد عملیات حفارى تونل فاز 

یک خط دوم متروى اصفهان هستیم.
محمدرضا بنکدار هاشــمى در آئین ورود TBM خط 2 
متروى اصفهان به ایســتگاه الله اظهار کرد: خط دوم 
متروى اصفهان در سه فاز طراحى شده که فاز نخست آن 
از ایستگاه دارك تا میدان امام على (ع) تعریف شده بود، 
اما اخیراً به ایستگاه میدان قدس تغییر یافته به طورى 
که طول مسیر فاز یک از 7/5 کیلومتر به 6/5 کیلومتر 

رسیده است.
وى با بیان اینکه از ایســتگاه دارك تا الله 4300 متر 
حفارى در دو تونل انجام شده است، خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر شاهد تکمیل 70 درصد عملیات حفارى تونل 

فاز یک خط دوم متروى اصفهان هستیم.
وى ادامه داد: تــا چهارماه آینده دســتگاه TBM وارد 
ایستگاه شاهد خواهد شــد و اگر فعالیت در خط 2 مترو 
با همین روال ادامــه یابد تا چهار ســال آینده تکمیل 

خواهد شد.

پیشرفت 70 درصدى حفارى فاز یک خط 2 مترو
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فرشــته صدر عرفایى، بازیگر ســینما درباره حضور در فیلم هاى 
مختلف با لهجه هــا و گویش هاى گوناگون گفــت: تا کنون در 
نقش هایى با گویش هاى خراسانى و بوشهرى و بلوچى صحبت 

کرده ام که سخت ترین آنها، «شبى که ماه کامل شد» بود.
فرشته صدر عرفایى، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان با حضور 
در برنامه رادیویى «پرانتزباز» به پرســش هاى مجید واشــقانى 

مجرى این برنامه پاسخ گفت.
وى با اشاره به تجربه حضور در نقش هاى گوناگون و صحبت کردن 
با گویش هاى مختلف خراســانى، بلوچى و بوشهرى اظهار کرد: 
واقعیت اینکه، نمى توانم بگویم سخت است؛ به هر حال، بازیگر 
براى رســیدن به نقش تالش مى کند و البته براى او یک چالش 
اســت که فردى را از قوم دیگرى و با لهجه دیگرى که مربوط به 
خودش نیست، عالوه بر شخصیتى که در فیلمنامه وجود دارد مورد 
شناســایى و درك قرار دهد. اولین فیلمى که در آن لهجه داشتم، 
فیلم «آدِم» عبدالرضا کاهانى بود که ایشان دیالوگ هاى مربوط به 
نقش من را خودشان با لهجه  سبزوارى یا نیشابورىـ  که االن دقیقًا 
خاطرم نیست کدام بودـ برایم ضبط کرد. ابزارها هم طى سالیان 
از واکمن به Player MP3 و بعد به گوشى هوشمند تغییر کرد. 
من مرتب صداى کاهانى را گوش مــى دادم و تمرین مى کردم تا 

ملکه ذهنم شود. 
این بازیگر ســینما اظهار کرد: گویش من در «شبى که ماه کامل 
شد» متفاوت بود و زمان بیشــترى برد چرا که وقتى با عروسش 
صحبت مى کرد، فارســى با لهجه بلوچى بود. وقتى در پاکستان 
بودند، اردو حرف مى زد و موقع صحبت با برادرش به زبان بلوچى 
صحبت مى کرد. یعنى سه نحوه گویش داشتیم و این کمى دشوارتر 
بود. به ویژه که بلوچى و اردو حرف زدن به زبان فارسى نزدیک نبود.

صدرعرفایى بیان کرد: اگر لهجه نباشد، فکر مى کنم باورپذیرى 
پایین مى آید. این لهجه ها در درجه اول رنگ آمیزى اقوام ماست 
و زیبا هم هست. این رنگ آمیزى و زیبایى معرفى اقوام و شناخت 
بیشــتر را به همراه دارد و همچنین براى تماشــاچى باورپذیرى 
بیشترى در پى داشته و در قصه کار کرد دارد. منظورم این است که 
اگر این تفاوت زبان و لهجه و فرهنگ قرار است درام را پیش ببرد و 

این تفاوت مبناى شکل  گیرى قصه در فیلمنامه باشد.
او همچنین در پاســخ به اینکه آیا از قبل نسبت به زبان و گویش 
بلوچى آشنایى داشــته اســت یا خیر، گفت: من با هیچ کدام از 

گویش ها و زبان ها آشنایى نداشتم.
وى ادامه داد: در فیلم «توماج» هم احسان عبدى پور که خودش 

بوشــهرى اســت؛ خیلــى من را 
راهنمایى کرد. در این 

فیلم سکانس هاى عزادارى داشــتیم. من از حدود 20 روز قبلش 
بوشهر بودم تا بیشــتر بدانم و تحقیق کنم. خاطرم هست که به 
قبرستان مى رفتم که شیوه عزادارى و خاکسپارى را ببینم؛ یا اینکه 

در بازار مى گشتم و با مردم حرف مى زدم.
این بازیگر که سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را 
براى بازى در فیلم «شبى که ماه کامل شد» دریافت کرده است، 
اظهار کرد: در این فیلم هم همینطور بــود. به خانه ها مى رفتم و 
حتى سوزن دوزى تمرین کردم تا ببینم چطور این پارچه را روى 
پایشان مى گذارند و مى دوزند. نشست و برخاست، آشپزى کردن 
در آشپزخانه، غذا خوردن و این مسائل چیزهایى است که کاراکتر را 
تکمیل مى کند و به ما از قومى که قرار است در رابطه با آن نقشى را 

بازى کنیم شناخت مى دهد.
صدر عرفایى ادامه داد: وقتى براى فیلمنامه نویس مهم است که این 
شخصیت در فیلمنامه با زبان دیگرى و یا با لهجه باشد؛ معنى اش 
این اســت که کاراکتر با آن معناى درســت پیدا مى کند و براى 
تماشاگر باورپذیر مى شود. به همین دلیل این یک تالش مضاعف 
است. اینکه گفتم سخت نیست، معنى اش این است که اگر انرژى 
بیشترى بگذاریم شدنى است. یعنى دیالوگ هایى که حفظ مى کنیم 
زمان بیشتر و تمرین بیشترى مى خواهد و به همین دلیل اگر زمان 

بگذاریم دشوار نیست. 
وى افزود: در برابر اقوامى که بــا آن زبان یا لهجه تکلم مى کنند، 
مســئولیت بزرگى متوجه بازیگر، کارگردان و مربى لهجه است. 
کسى که لهجه را با بازیگر کار مى کند، معموًال چون از همان خطه 
است ِعرق بیشترى هم دارد و خیلى تالش مى کند که کار درست 
انجام شود. همه  کســانى که به منطقه اى تعلق دارند به لهجه و 
زبانشان حساس هستند، پس بهترین راهنما به حساب مى آیند. من 
صداى او را داشتم و گوش مى دادم، از طرفى در فیلمنامه اعراب 
مى گذاشتم تا بتوانم دقیق حفظ و تمرین کنم و مرتب هم با ایشان 

تمرین مى کردم.
صدر عرفایى خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد آثارى کامًال به زبان 
غیرفارسى باشد، زیرنویس مى خواهد و زیرنویس ارتباط تماشاچى 
را با فیلم کم مى کند. در کل مخاطب عام شاید خیلى دوست نداشته 
باشد که زیرنویس بخواند و ممکن است فیلم را با خطر فاصله از 
تماشاچى رو به رو کند. به همین دلیل گاهى اوقات که کارگردان و 
فیلمنامه نویس تشخیص دهند که نیازى به برجسته کردن تفاوت 
قومى و فرهنگى و آداب و سنن با تأکید قصه بر بومى بودن نیست، 
تصمیم مى گیرند تا فارسى حرف بزنند یا اینکه فارسى را با لحن آن 

قوم صحبت کنند. 

بازیگر سینماى ایران از حضور متفاوتش در فیلم ها مى گوید 

چالش فرشته صدر عرفایى 
با لهجه هاى مختلف

و
بلوچى آشنایى داشــته اســتی
گویش ها و زبان ها آشنایى نداشتم.

وى ادامه داد: در فیلم «توماج» هم احسان عبدى پور که خودش 
بوشــهرى اســت؛ خیلــى من را

راهنمایى کرد. در این 

ر فارسى تصمیم مى گیرند تا
قوم صحبت کنند.

اصغر فرهادى به همراه امیر جدیدى و «الکســاندر ماله-گى» تهیه 
کننده فرانسوى فیلم «قهرمان» در نشست خبرى فیلمش در هفتاد و 

چهارمین جشنواره فیلم کن شرکت کرد. 
اصغر فرهادى که امســال با جدیدترین فیلم «قهرمان» 

امسال به مسابقه کن بازگشته است در نشست خبرى 
فیلمش اعالم کرد که با فیلمسازى خود به دنبال 

بهبود چیزى در جهان است. 
او درباره هدفش از ساخت فیلم توضیح داد: «هر 

کس تعریف خود را دارد و هدف خاص من این 
است که فرزندم و فرزند دیگرى بتواند آزادانه 

در جامعه پرسش کند. اگر روزى در جهانى، بدون 
تابو و پرسش هاى ممنوعه باشیم،آنگاه احساس 

مى کنم در آغاز یک تغییر واقعى قرار داریم». 
فرهادى در پاسخ به ســئوالى درباره مضمون 
فیلم «قهرمان» نیز توضیــح داد: «در ایران 
فرد حاضر اســت همه چیز را از دست بدهد 

تا آبرویش و تصویرى که جامعه از شــما 
دارد را حفظ کند. آرامش و احساس اعتماد 
به نفس ناشى از دانســتن اینکه شما از 

شهرت خوبى برخوردار هستید، به 
حدى است که براى حفظ آن، در 

نهایت به یک زندگى متزلزل در مورد 
زندگى خود خواهید رســید ، که متفاوت 
از تصویرى اســت که از آن استفاده مى 

کنید». 
شبکه هاى اجتماعى یکى از موضوعات 
اصلى فیلم اســت و اصغر فرهادى 

اظهار کرد که این تنها یکى از جنبه هاى داستان است و فقط به دلیل 
اینکه رسانه در بین جوانان ایران در حال حاضر در همه جا حضور دارد 
و مقایسه اى است بین نحوه رفتار مردم در آن بستر مجازى و در جامعه 

واقعى ایرانى. 
اصفر فرهادى همچنین اضافه کرد که ترجیح مى دهد در 
فیلم هایش به صورت مســتقیم و صریح درباره مسائل 
سیاســى صحبت نکند و در عوض با فیلمش به بررسى 
و مطالعه جامعه بپردازد و اجازه دهد مردم خودشــان از 
فیلم نتیجه گیرى کنند. سیســتم ها مى خواهند همه 
چیز را درست و غلط، سیاه و سفید ارائه دهند اما وقتى در 
جامعه زندگى مى کنیم مى بینیم که چیزى که براى یک 
شخص خوب است براى دیگرى خوب نیست، هر 
شخص باید بتواند خودش درست یا غلط را 
قضاوت کند و تشخیص دهد درست یا 

غلط برایش چیست.
فرهادى در پاسخ به سئوالى درباره 
مضمون «قهرمان» تأکید کرد: 
این فیلم مخالف خودکشى است، 
اگر فیلمساز صادقى باشید و به 
دنبال حواشى نباشید، فیلم شما 
مسیر درستى را مى رود. من در 
این فیلم بخش هایى را گذاشته ام 
که تماشاگران عادى را به تماشاى 
فیلم ترغیب کنم. اتفاقًا بخشى از 
موفقیت فیلم هاى من در ایران مربوط 
به این است که مردم عادى تماشاچى 

آنها بوده اند.

مســال با جدیدترین فیلم «قهرمان» 
ن بازگشته است در نشست خبرى 

که با فیلمسازى خود به دنبال 
ان است. 

 ساخت فیلم توضیح داد: «هر 
 دارد و هدف خاص مناین 
فرزند دیگرى بتواند آزادانه 

اگر روزى در جهانى، بدون  ند.
 ممنوعه باشیم،آنگاه احساس 

ک تغییر واقعى قرار داریم». 
ه ســئوالى درباره مضمون 
ز توضیــح داد: «در ایران 
از دست بدهد   همه چیز را

رى که جامعه از شــما 
مش و احساس اعتماد 
نســتن اینکه شما از 

وردار هستید، به 
ى حفظ آن، در 

ى متزلزل در مورد 
د رســید ، که متفاوت
تکه از آن استفاده مى 

ى یکى ازموضوعات 
اصغر فرهادى ت و

واقعى ایرانى. 
ک اصفر فرهادى همچنین اضافه کرد
فیلم هایش به صورت مســتقیمو
سیاســى صحبت نکند و در عوض
و مطالعه جامعه بپردازد و اجازه ده
فیلم نتیجه گیرى کنند. سیســت
چیز را درست و غلط، سیاه و سفید
جامعه زندگى مى کنیم مى بینیم ک
شخص خوب است براى دیگ
شخص باید بتواند خو
قضاوت کند و تش
غلط برایش چ
پ فرهادى در
مضمون «ق
این فیلم مخ
اگر فیلمس
دنبال حواش
مسیر درس
این فیلم بخ
کهتماشاگر
فیلم ترغیب
موفقیت فیلم ها
به این است که م

آنها بوده اند.

ى درون خانوادگى روسیه موفق به کسب
فیلم  سینمایى «راند چهارم» در بخش مسابقه اصلى جشنواره فیلم ها

 دو جایزه بهترین بازیگر زن براى الهه حصارى و بهترین فیلمبردار براى مرتضى غفورى شد.

ازیگرانى چون پژمان بازغى، الهه حصارى، على اوجى، آناهیتا درگاهى، شکیال سماواتى، زهرا میرزایى، 
در این فیلم ب

مرتضى على آبادى، جشمید هاشم پور، رایان سرلک و روشا شیرین نقش آفرینى کردند.

دگى علیرضا امینى و تهیه کنندگى مرتضى شایسته تولید شده است.
ایى «راند چهارم» به کارگردانى و نویسن

فیلم  سینم

در خالصه داستان این فیلم آمده است: سرنوشت دو زن با حضور یک مرد در هم تنیده شده است پس از آنکه مرد در 

جریان اغتشاشى خیابانى ناپدید مى شود، همسرش بى خانمان و بیکار مى شود و زنى که براى اثبات بیگناهى خود 

احتیاج به شهادت او دارد، در زندان چشم انتظار مى ماند. جشنواره فیلم هاى درون خانوادگى روسیه از 17 تا 21 تیر 

ماه  سال جارى در شهر یارسالول در کشور روسیه برگزار شد.

رى، بهترین بازیگر
الهه حصا

 جشنواره روسیه شد

روزنامه «همشهرى» با جالل مقامى، پیشکسوت عرصه دوبله که در آستانه 
تولد 80 سالگى  اش اســت گفتگو کرده اســت. او در این گفتگو خاطره اى از 
سال هاى اجرایش در برنامه «دیدنى ها» که 12 سال در دهه 60 روى آنتن بود 

بیان کرده که خواندنى است:
از اجراى این برنامه خاطرات زیادى دارم؛ یکى از آنها مربوط به پوشــش   من 
به عنوان مجرى بود. قبل از انقالب مرتب به خارج از ایران مى رفتم و کت هایى 
در رنگ هاى مختلف خریده بودم. سعى مى کردم برنامه دیدنى ها را با حال و 
هواى شادترى اجرا کنم. مدیر شبکه، چندبار به من گفتند: آقاى مقامى شنیده ام 
لباس هاى رنگارنگ مى پوشید. زمان جنگ است، از این کت هاى آمریکایى که 
سربازها مى پوشند شما هم از همین ها بپوشید. گفتم اصًال این حرف را نزنید. 
اسم برنامه «دیدنى ها» اســت و باید جذابیت داشته باشد. اتفاقاً «دیدنى ها» 

برنامه و جایى است که باید همین لباس ها را بپوشم.
با تهیه کننده قرار گذاشــته بودیم که در این یک ســاعت از هفته، برنامه ما 
متفاوت از دیگر برنامه ها باشد. دل مردم شاد شود و سرگرم شوند. مدیر شبکه 
هم پذیرفت، البته اول نگران عکس العمل ها بود بعد که نامه هاى تشــکر از 

وزارتخانه هاى مختلف را دریافت کردیم خیالشان راحت شد.
برخى اوقات یک شنبه ها نزدیک به زمان پخش برنامه اگر در خیابان بودم از 
مردم مى شنیدم که عجله کنیم برنامه «دیدنى ها» شروع مى شود. البته همیشه 
این حس با من بود که  اى کاش با «دیدنى ها» صداى من لو نمى رفت و بعد از 

آن همه مرا به نام «آقاى دیدنى ها» مى شناختند.

مجید قناد که مدتى است در شبکه هایى مثل جام جم فعالیت مى کند، 
مى گوید فرقى نمى کند براى کدام شــبکه کار کند، مهم سرگرمى 
بچه هاست. او همچنین تأکید مى کند که شایعه بیمار شدنش صحت 

نداشت؛ حالش خوب است و مشغول فعالیت است.
این مجرى کودك تلویزیون با رد شــایعه بیمار شدنش و ابتالیش به 
کرونا که چندى قبل مطرح شده بود، توضیح داد: بسیارى با من تماس 
گرفته اند و نگران شده بودند. مى خواهم بگویم من حالم خوب است و 

مریض نیستم و براى تمام بیماران آرزوى سالمتى دارم.
او افزود: متأسفانه کسانى هستند که این شایعات را پخش مى کنند و 

اصًال قشنگ نیست؛ از نظر وجدانى باید ببینند چرا مى خواهند با خبر بد 
جلب توجه کنند؟ چرا با خبر خوب این کار را نمى کنند، حتى به دروغ؟! 
در این شرایط که همه نگران آب و هوا و بچه هاى سیستان و بلوچستان 
هستیم، چرا باید با خبر بد مردم را نگران کنیم؟ نمى دانم به دنبال چه 
چیزى هستند و به چه قیمتى. قناد که از مجریان پیشکسوت کودك و 
نوجوان تلویزیون است، در ادامه درباره برنامه اش، «لوبیا فردا زود بیا» 
که چندى پیش مجرى طرحش، حمید علیزاده بر اثر ابتال به کرونا از دنیا 
رفت، عنوان کرد: پخش این برنامه همچنان ادامه دارد و خودم تهیه 
کنندگى و کارگردانى آن را بر عهد دارم. «لوبیا فردا زودبیا» جمعه ها 
ساعت 15 و 15 دقیقه از شبکه آموزش پخش مى شود. او یادآور شد که 

برنامه «فرزندان ایران» را هم براى شبکه جام جم دارم.
برنامه «لوبیا فردا زود بیا» گلچین و ترکیبى از برنامه ها و تجربه هاى 
گذشته «عمو قناد» است؛ به اضافه برنامه هایى جدید که شامل گفتمان، 
شعر، موسیقى، مسابقه و نمایش عروسکى مثل مسابقه «گل گفتى آى 
گل گفتى» است. قناد در پایان در پاســخ به اینکه چرا دیگر در گروه 
کودك شبکه 2 ســیما فعالیت نمى کند و آیا درخواستى در این زمینه 
داشته است؟ گفت: شاید نیازى براى این درخواست نداشته اند ولى فرقى 
نمى کند همه جزو یک خانواده هستیم. چه من و چه همکارانم فعالیت 

کنیم مهم این است که بچه ها باید سرگرم شوند.

جالل مقامى: صداى من با 
«دیدنى ها»  لو رفت

ســریال «مترجم» جدیدترین مجموعه در حال ساخت براى پخش از شبکه 
نمایش خانگى است که حضور بازیگر مشهور سریال «قورباغه» در آن قطعى 

شده است. 
مترجم به نویسندگى و کارگردانى بهرام توکلى و تهیه کنندگى سعید ملکان با 
معرفى بازیگر اول نقش زن و مرد کلید خورد. بهرام توکلى پیش از این تجربه 
همکارى با شبکه نمایش خانگى را در سریال «نهنگ آبى» به عنوان فیلمنامه 
نویس داشت. این هنرمند، فیلمنامه نویس سریال «نون خ 3» و کارگردان فیلم 
هایى همچون «تنگه ابوقریب»، «غالمرضا تختى» و «پرسه در مه» بود و در 

اولین تجربه ساخت سریال، «مترجم» را مقابل دوربین خواهد برد.
داستان این سریال درباره یک مترجم جوان است که در شغلش مسیرهاى تازه 
اى را کشف مى کند، رفتن در این مسیرهاى پرپیچ و خم باعث مى شود تا او به 
رازى خانوادگى پى ببرد که بر زندگى و آینده خود و خانواده اش سایه مى اندازد؛ 

سایه اى که مى تواند آرامش یک شهر را تهدید کند!
صابر ابر که به تازگى سریال «قورباغه» به کارگردنى هومن سیدى و با نقش 
آفرینى او در شبکه نمایش خانگى به پایان رسیده است در جدیدترین تجربه 
هنرى خود ایفاگر نقش اصلى سریال «مترجم» خواهد بود. صابر ابر پیش از 
این در فیلم هاى «من دیگو مارادونا هستم»، «اینجا بدون من» و «آسمان 
زرد کم عمق» به کارگردانى و فیلمنامه نویسى بهرام توکلى نقش آفرینى کرده 
بود. هدى زین العابدین بازیگر دیگر سریال «مترجم» مى باشد که حضور او 
در کنار صابر ابر قطعى است. این هنرمند با سریال «قلب یخى 3»وارد شبکه 

نمایش خانگى شده و پس از آن در سریال هاى شوخى کردم، «رقص روى 
شیشــه» و «کرگدن» در کنار بازیگران سرشناس عرصه هنر 

در شبکه نمایش خانگى نقش آفرینى کرد. سریال 
«مترجم» پس از مراحل پیش تولید و 

با معرفى بازیگران دیگر خود 
از اواســط تابستان 

جلوى دوربین 
مى رود.

بازیگر مشهور «قورباغه» در 
سریال جدید «مترجم»

قناد: چرا مى خواهند با خبر بد، جلب توجه کنند؟!

اصغر فرهادى:  دنبال بهبود چیزى در جهان هستم

دومین قســمت از برنامه تلویزیونى «شب نشینى» شبکه جهانى 
جام جم میزبان جهانگیر الماسى، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما 

و تلویزیون بود.
جهانگیر الماسى بازیگر با سابقه تئاتر و سینما در این برنامه که اجراى 
آن بر عهده محمد سلوکى است، ضمن اشاره به دوران ابتالیش به 
بیمارى کووید 19 گفت: من در دوران کرونا داروهاى سنتى و مدرن را 
باهم مى خوردم و بسیار رعایت مى کردم و حاال هم هر دو دوز واکسن 
را تزریق کرده ام. اما باید بگویم که کرونا خیلى تلخ است اما تجربیات 
امروزمان به نفع آینده خواهد بود. به هر حال ما انتظار نداشتیم که 
در حادثه اى تلخ و اذیت کننده افرادى پیدا شوند که فقط به منافع 
فردى خود فکر کنند. زمانى که همه ماسک ها را گران کردند برخى 
از بازاریان و مردم و اهل قلم ضد تبلیغ کردند و مردم با چنین افرادى 
قهر کردند و بعد این حرکت باعث شد اقالم مورد نیاز براى مقابله با 

کرونا در دسترس مردم قرار بگیرد.

وى افزود: کرونا به ما آموخت که عمرها بسیار کوتاه تر از آن چیزى 
است که فکر مى کنیم و کفن ها هم جیب ندارند.

الماسى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود با اشاره به نحوه زندگى 
اش در روزهاى کرونایى بیان کرد: روزانه پنج ساعت و نیم مطالعه 
مى کنم هنگام صبحانه، ناهار و شام. برنامه مطالعاتى دارم. کتاب 

خواندن را از پدرم به یادگار دارم.
این بازیگر پیشکســوت در این گفتگوى تلویزیونى ضمن اشاره به 
برخى از تجربه هایش در عرصه بازیگرى گفت: درباره بازیگرى هم 
الزم است نکته اى را بگویم. اینکه حضور با بازیگرى فرق دارد. وقتى 
کسى صرفاً در عرصه بازى حضور مى یابد دیگر عمق یابى شخصیت 
را اعمال نکرده و چیزى که خودش هست را ارائه کرده این در حالى 
است که بازیگرى صرفاً حضور داشتن نیست بلکه بازیگرى این است 
که بتوانى چیزى که خودت نیستى را بازى کنى و از پس آن بر بیایى.

کرونا به ما آموخت عمرها کوتاه تر از چیزى است که فکر مى کنیم

بازیگر ســریال «دالوران کازبا» گفت: نقش خودم، ســریال، 
بازیگران و کارگردان «زخم کارى» را دوست داشتم. گروه بسیار 
خوبى بودند و حرفه اى برخورد و کار کردند و هیچوقت هم به لحاظ 

مالى دستمزدمان عقب نیافتاد.
کاظم هژیرآزاد درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى 
گفت: دو سه هفته اى مى شود که فیلمبردارى سریال «زخم کارى» 
به اتمام رسیده است. انتخاب بازیگر این سریال بر عهده کیومرث 
مرادى از دوســتان تئاترى من بود که به دلیل همین آشنایى و با 
توجه به اینکه چهره و صداى من به نقش مورد نظر نزدیک بود به 
پروژه معرفى و همکارى ما شکل گرفت. مرادى وقتى به من گفت 
کارگردان سریال محمد حسین مهدویان است به او گفتم فیلم هاى 
مهدویان را دیده ام و دوست دارم.  وى در همین راستا ابراز کرد: نقش 
خودم، سریال، بازیگران و کارگردان «زخم کارى» را دوست داشتم. 
گروه بسیار خوبى بودند و حرفه اى برخورد و کار کردند و هیچوقت هم 

به لحاظ مالى دستمزدمان عقب نیافتاد.
هژیرآزاد در مورد بازى در ســریال «ایلدا» توضیح داد: اواسط سال 
98 براى ســریال تلویزیونى «ایلدا» به کارگردانــى راما قویدل به 
شهرستان خرم آباد رفتم و یکسال و اندى ساخت این سریال زمان برد. 
فیلمبردارى این کار با شیوع ویروس کرونا نیز برخورد و تا ایام نوروز 

سال 99 با ماسک، الکل و احتیاط گذراندیم، اما در نوروز 99 ساخت 
مجموعه تعطیل شد و تیرماه ادامه تصویربردارى در استان لرستان 

انجام شد و در مهرماه کار به اتمام رسید.
وى در همین راستا ابراز کرد: در این سریال در نقش «شیرعلى خان» 
بازى داشتم و از تجربه بازى در این مجموعه راضى هستم. البته در 
سه چهار ماهى که پروژه تعطیل بود دستمزدى نگرفتیم در حالى که با 
توجه به اینکه با این پروژه قرارداد بسته بودیم و با وخیم شدن اوضاع 
نتوانســتیم کار کنیم باید از بازیگران حمایت مالى مى  شد که این 

اتفاق نیافتاد.

چرا کاظم هژیرآزاد به «زخم کارى» پیوست
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هواداران آ.اك از خرید ستاره سپاهان راضى نیستند

عصبانیت یونانى ها
 از حاج صفى! 

 رسانه اى شدن خبر انتقال احســان حاج صفى به تیم 
آ.اك یونان واکنش منفى هــواداران این تیم را در پى 

داشته است.
طبق اعالم رسانه هاى یونان احسان حاج صفى کاپیتان 
تیم ملى فوتبــال ایران و مدافع تیم ســپاهان یکى از 
بازیکنان مدنظر باشــگاه آاك یونــان براى فصل بعد 
است. حاج صفى ســابقه بازى در تیم هاى المپیاکوس 
و پانیونیوس یونــان را در کارنامه دارد و احتمال دارد با 
پیوستن به آاك سومین حضورش در سوپر لیگ یونانى 
را تجربه کند. آاك همان تیمى است که کریم انصارى 

فرد دیگر ملى پوش ایران را در اختیار دارد.
اما مطرح شــدن نــام حاج صفــى براى تیــم آاك 
واکنش هاى منفى را هم بین بعضــى از هواداران این 

تیم و رسانه هاى یونان به دنبال داشته است.
ســایت «to10» یونان با اشــاره به احتمال حضور 
حاج صفى در آاك نگاهى انداخته اســت به خریدهاى 
ناموفق این تیم که ثمرى براى آاك نداشته است. این 
سایت نوشــت: «حاج صفى بعد از بازى در تیم سرخ و 
ســفیدها (المپیاکوس) به کشور ما بازخواهد گشت که 
نمى توان عملکردش را موفقیت آمیز دانســت زیرا در 
مدت حضورش در المپیاکوس فقط هفت بازى انجام 
داد، یک گل زد و یک پاس گل داشــت. انتخاب این 
بازیکن ایرانى مورد دیگرى اســت که نشان از برنامه 
ریزى عجیب آاك اســت که به جز فصلى که قهرمان 

شد، چند انتخاب اشتباه انجام داده است.»
همچنین سایت «sdna» یونان از نارضایتى هواداران 
آاك در شبکه هاى اجتماعى نسبت به جذب احسان حاج 
صفى خبر داد؛ خریدى که جوابگوى انتظارات هواداران 

نیست و در فضاى مجازى جنجال به پا کرده است.
با این حــال «میکالیــس گریگوریو»، مربى ســابق 
پانیونیوس و کسى که احســان حاج صفى در زمان او 
به این تیم پیوست، به تمجید از بازیکن تیم ملى ایران 
پرداخت و آن را خرید مناســبى براى آاك دانست. این 

مربى در صحبت هایش حتــى نام مهدى 
طارمى مهاجم تیم ملى ایــران را به میان 

آورد.
گریگوریــو گفــت: یادم مى آیــد که آن 
تابســتان (2017-2018) ما مســعود 
شجاعى را داشــتیم و دو بازیکن ایرانى 
دیگر به ما پیشــنهاد شد؛ حاج صفى و 
مهدى طارمى که فصــل قبل به تیم 

پورتو پرتغال رفت.
وى افزود: وقتى شرایط حاج صفى را 
بررسى کردیم، متوجه شدیم که او در 
تیم فرانکفورت آلمان بازى کرده است. 

بیشتر به دنبال پرونده او بودیم و دیدیم در 
تیم ملى ایران بیشتر به عنوان مدافع چپ و 

هافبک دفاعى بازى مى کند.
ســرمربى ســابق حاج صفــى در تیم 
پانیونیــوس یونــان تأکید کرد: پســت 
تخصصى حاج صفى دفاع اســت ولى او 
یک بازیکن همه کاره اســت و مى تواند 

پســت هاى دیگر را هم با همان کارایى و 
بازدهى بازى کند.

گریگوریو درباره انتقادات صورت گرفته از جذب 
حاج صفى بــراى آاك تصریح کرد: حاج صفى یک 

شخصیت اســتثنایى و کامًال حرفه اى است. از آنجا که 
متوجه برخى واکنش ها نســبت به جــذب این بازیکن 
شده ام باید بگویم فکر مى کنم اینها از روى ناآگاهى است.

سرمربى ســابق پانیونیوس در پایان گفت: تنها ضعف 
حاج صفى آن موقع ایــن بود که زبان انگلیســى بلد 

نبود و براى برقرارى ارتباط با او 
مشکل وجود داشت. با این 
حال او بسیار باهوش است 
و این ضعف را هم پوشش 

مى دهد.
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ضعف   در پایان گفت: تنها
د که زبان انگلیســى بلد 

با او 

گفته مى شــود ســپاهان با قطعى شــدن انتقال پیام نیازمند، با دروازه بان 
نیمکت نشین شده استقالل براى فصل آینده به توافق رسیده است.

آخرین اخبــار حاکى از آن اســت که ســپاهانى ها با رشــید مظاهرى گلر 
نیمکت نشین استقالل مذاکره کرده و حتى با این دروازه بان به توافق رسیده اند.

مظاهرى در این فصل عملکرد بدى در اســتقالل نداشــت ولى مدتى است 
که در این تیم نیمکت نشین شده و به دوســتان نزدیکش هم گفته که قصد 
ماندن در استقالل را ندارد. گفته مى شــود باشگاه سپاهان به مظاهرى مبلغ 

توافقات کلى دست 10تا 12میلیارد را پیشنهاد داده و طرفین به 
پیدا کرده اند. 

با از دســت دادن نیازمنــد، انتخاب 
مظاهرى مى تواند براى ســپاهان 

انتخابى مطمئن و بى دردسر باشد، 
هر چند که باشــگاه استقالل هم 

حاضر نیست به  راحتى او را از دست 
بدهد.

مدافع ذوب آهن معتقد است نفت مسجدسلیمان با تمام توان مقابل آنها قرار 
گرفت.

سید عبدا... حســینى درباره اینکه محمود فکرى عنوان کرده باخت تیمش 
مشکوك بود، ابراز کرد: من بازیکن ذوب آهن هســتم و این مسائل اصًال در 
حوزه اختیارات من نیست که صحبتى داشته باشــم، اما شخصًا معتقدم آنها 
تالش زیادى کردند تا برنده باشــند چون خودشان هم گزینه سقوط هستند. 
ضمن اینکه آنها اگر نمایش مشکوکى داشتند، دو گل در نیمه دوم نمى زدند. 

با این حال ما فکر به فکر موفقیت تیم خودمان هستیم تا در لیگ برتر بمانیم.
او درباره شرایط جدول گفت: این برد کمک زیادى به ما کرد تا روحیه از دست 
رفته را برگردانیم. امیدوارم با تدابیر آقاى حسینى و تالش تمام بچه ها این روند 
را در سه بازى آینده ادامه دهیم و بتوانیم حداکثر امتیازات را جمع کنیم و با رتبه 

خوبى فصل را به پایان برسانیم.

مدیران باشگاه سپاهان مذاکرات براى تمدید قرارداد با 
برخى بازیکنان تیم را به صورت جدى دنبال مى کنند و 

برخى از آنها نیز به نتیجه رسیده است.
محمدرضا حســینى، ســروش رفیعى، عزت پورقاز، 

محمدرضا مهدى زاده، محمدرضا خلعتبرى، ســجاد 
شهباززاده و گئورگى ولسیانى، هفت بازیکنى هستند که 
در انتهاى فصل قراردادشان با سپاهان به اتمام مى رسد 
و محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه مذاکرات خود را 

چند هفته اى مى شود که با این چند بازیکن براى تمدید 
قرارداد آغاز کرده است.

محرم نویدکیا در کنفرانس خبرى پیش از دیدار برابر 
ماشین سازى تأکید کرد که بازیکنان فوق العاده اى در 

اختیار دارد و در صورتى که بازیکنى نظیر پیام نیازمند 
قصد جدایى داشته باشد، پس از قطعى شدن خروجش 

در مورد جایگزینش تصمیم خواهد گرفت. 
در همین راستا اولویت هاى اصلى براى تمدید قرارداد 

در حال حاضر هفت بازیکنى هستند که نامشان در باال 
برده شده و شنیده مى شود مدیران باشگاه با چند نفرى 
از آنها نیز به توافق رسیده اند و تمدید قرارداد به صورت 

رسمى انجام شده است.

7 نفر؛ اولویت هاى 
سپاهان در بازار

 مشکوك بودند 2 گل مى زدند؟

ن ر و ه پ ر ر ىی و
ا کرده اند. 

ز دســت دادن نیازمنــد، انتخاب 
ظاهرى مىتواند براى ســپاهان
خابى مطمئن و بى دردسر باشد، 
 چند که باشــگاه استقالل هم 

نیست به  راحتى او را از دست  ضر
هد.

ستاره استقالل در سپاهان

باشگاه ذوب آهن اصفهان با صدور بیانیه اى 
نســبت به جنجال هاى دیدار سه شنبه شب 
گذشــته مقابل نفت مسجدسلیمان واکنش 

داشت.
سبزپوشان اصفهانى در مسجدسلیمان موفق 
به پیروزى مقابل نفت شدند تا از منطقه خطر 
بگریزند و امیدوارى شــان براى بقا بیشتر 
شود، پس از این پیروزى، محمود فکرى 
ســرمربى تیم نفت مسجدســلیمان 
نســبت به عملکرد برخى بازیکنان 
خودى معترض شد و آنها را متهم 

به کم کارى کرد.
حاال باشــگاه ذوب آهن اصفهان 
با صــدور بیانیــه اى نســبت به 
صحبت هاى انجام شده در رسانه ها 
پس از دیدار سه شــنبه شب مقابل نفت 
مسجدسلیمان بیانیه اى را منتشر کرده است؛ 

در این بیانیه آمده است:
«نخست اینکه هر ناظر بى طرفى با بررسى 
نتایج اخیر تیم نفت مسجدســلیمان اذعان 
خواهد داشت که این تیم در ده بازى گذشته 

خود دو برد، دو مساوى و شش باخت داشته که 
سه باخت آن پى در پى بوده! آیا بازیکنان این 
تیم با تیم نساجى هم در هفته نوزدهم تبانى 
کرده بودند که نفت با نتیجه 2 بر صفر در خانه 
خود متحمل شکست شد؟! یا هفته هجدهم 
که دو بر یک مقابل پر ســپولیس تیم بازنده 

میدان بود؟! یا دو بر صفر در مقابل فوالد؟
ســئوال ما از مربى نفت مسجدســلیمان که 
پس از سومین باخت خود در هفته هاى اخیر 
اینچنین بى پروا به بازیکنان تیم خودش و بقیه 
تهمت مى زند این است که در مورد بازى هاى 

مذکور چه جوابى دارد؟ 
به گفته کارشناســان فوتبال وى در طى 16 
دیدار از لیگ بیستم هم نیز نتوانست انتظارات 
را بر آورده کند؛ ایشــان بهتر اســت به جاى 
هیاهوى بسیار براى هیچ! به فکر دفاع از کیان 
و آبروى تیم ریشه دار شــهر اولین ها باشد و 
با فریادهاى بیهوده نگاه هــواداران و مردم 
مظلوم و نجیب مسجدسلیمان را از اشتباهات 
فاحش فنى خود به جــاى دیگرى منحرف 

نسازد.»

ســتاره تیم ملى فوتبال ایــران در اولین 
بازى تدارکاتى پیش فصل بــا تیم پورتو، 
موفق به گلزنى براى تیم باشــگاهى اش

 شد.
مهــدى طارمــى پــس از گذراندن 
تعطیــالت کوتاه مــدت بیــن 
رقابت هاى مقدماتى جام جهانى 
تا اردوى پیش فصل تیم فوتبال 
پورتو در ایران، روز گذشته از 
کشور به مقصد پرتغال خارج 
شــد تا به جمع شــاگردان 
کونسیســائو اضافه شود 
و رســمًا کار خود را در 
این تیم براى فصل 
2021-2022 آغاز 

کند.
در  او 
یطى  ا شر
بــه اردوى پورتو 
اضافه شــد که این تیــم چند روز 
قبل از حضور طارمــى، با بازیکنان 
داخلى خود اردوى پیش فصل را آغاز 

کرده بود و بازیکنان لژیونر با نظر کونسیسائو 
فرصت بیشــترى براى استراحت داشتند و از 
این حیث مهدى طارمى روز چهارشــنبه به 

اردوى پورتو اضافه شد.
در بدو ورود به اردوى پورتو، سرمربى این تیم 
قصد داشت تا آمادگى ستاره ایرانى را پس از 
گذراندن تعطیالت تابستانى محک بزند و از 
این حیث در دیدار تدارکاتى روز چهارشــنبه 
پورتو مقابل آکادمیکا از مهــدى طارمى در 

نیمه دوم مسابقه استفاده کرد.
طارمى توانست پیروزى تیمش در این بازى 
دوســتانه را قطعى کند و گل سوم پورتو را به 
ثمر رساند تا نشــان بدهد در آمادگى کامل 
توانســته خود را به اردوى پیش فصل پورتو 
برساند و آماده اســت تا فصل موفق دیگرى 
را در پرتغــال در یکــى از بهتریــن 
تیم هــاى این لیــگ بگذراند و 
در تورنمنت هــاى مختلفــى 
از جملــه لیگ پرتغــال، جام 
حذفــى و لیــگ قهرمانان 
اروپا همراه پورتــو حضور پیدا 

کند. استانبول پیشنهاد برگزارى میزبانى بازى هاى 
المپیک و پارالمپیــک 2036 را مطرح کرد و 
اعالم کرد به دنبال برگزارى این مســابقات 

است.
پیشــنهاد پایتخــت ترکیه براى هــر یک از 
دوره هــاى 2000، 2004، 2008، 2012 و 
2020 المپیک مطرح شد اما هر بار ناموفق بود.

استانبول در 125 نشســت کمیته بین المللى 

المپیــک (IOC) در بوینس آیرس در رقابت با 
توکیو براى میزبانى المپیک 2020 ناکام ماند و 
در دور نهایى رأى گیرى با 60 رأى مخالف و 36 

رأى موافق میزبان نشد.
با توجه به تأیید بریزبن استرالیا به عنوان میزبان 
2032 در نشست IOC، توجهات استانبول به 

سمت میزبانى المپیک 2036 رفت.
استانبول نهمین شهر توریستى در جهان است، 

بنابراین در هدایت و میزبانى از تماشــاگران 
المپیک مشــکلى نخواهد داشــت. ترکیه در 
صورت موفقیت در انتخابات اولین کشــور با 
اکثریت مســلمان خواهد بود کــه المپیک را 

برگزار مى کند. 
صدیق خان، شهردار لندن هم مدتى قبل براى 
میزبانى مجدد المپیک در  بازى هاى 2036 یا 

2040 تبلیغات را آغاز کرده است . 

پس از 10 سال ســرانجام نام شرکت ورزشى 
فرهنگــى پیــروزى، به صورت رســمى به 

پرسپولیس تغییر کرد.
باشگاه پرسپولیس که پیش از این در ثبت 

شــرکت ها به نام شــرکت 
ورزشى فرهنگى پیروزى 
(پرسپولیس) به ثبت رسیده 

بود، سرانجام بعد از ده سال از 
صدور حکــم دادگاه  مبنى بر 

تعلق این نام به این باشــگاه، 
به صورت رســمى به عنوان نام 

شرکت به ثبت رسید.
معاون حقوقى باشــگاه پرســپولیس در این 
ارتباط گفت:  در دوره مدیریت جعفر ســمیعى 
و با پیگیرى هاى صورت گرفته و همکارى 
نهادهاى مرتبط، توانستیم نام 
«پرسپولیس» را به عنوان 
نام شرکت نیز به ثبت رسمى 
برسانیم. به این ترتیب از این 
پس باشگاه پرســپولیس در 
ثبت شــرکت ها با نام «شرکت 
فرهنگى ورزشــى پرســپولیس» 

شناخته مى شود. این در حالى است که مالکیت 
برند و نشان پرسپولیس براى شرکت و باشگاه 
به ثبت رســیده بود و حاال نام شرکت هم به 

پرسپولیس تغییر کرده است.
وى در پایان خاطرنشــان کرد: این موضوع 
همواره از خواسته هاى هواداران و دوستداران 
پرســپولیس بود، هر چند با توجه به مالکیت 
باشگاه، برند باشگاه و نشان، مشکلى در جهت 
بهره بردارى از آن نبــود ولى ضرورى بود این 
موضــوع در نامگذارى شــرکت هم صورت 

بگیرد.

دوران هوچى گرى تمام شده است

طارمى با گل به پورتو برگشت

همسایه ایران به دنبال میزبانى المپیک

پرسپولیس رسماً جایگزین پیروزى شد

 این در ثبت 

 ،
نام

ب ر
و با پیگیرى

ث
فره
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027001234 مــورخ 1400/02/04 مهرى جعفرى 
کردآبادى فرزند حســن بشــماره شناســنامه 1096 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1283986566 در ششدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
18 فرعى از اصلى 13115 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 29/40 مترمربع. 
خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/04/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/10 - م الف: 1164307 

- مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/265

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

راى شــماره 140060302026003447 مورخ 1400/03/11 هیات دو آقاى ســید 
مصطفى میرحاج به شناسنامه شماره 244 کدملى 1286907543 صادره اصفهان فرزند 
سید حسینعلى بصورت ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 29,93 مترمربع از پالك 
شماره 1482 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/10 - م الف: 1164406 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/267

مفاد آرا -آگهى ابالغ مفاد آرا 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 شماره 140060302177000125 مورخه 1400/03/08 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم ربابه محمد بلندى دهقى  فرزند محمدعلى بشــماره شناسنامه 54   نجف آباد و 
شماره ملى 1091890706 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى  قسمتى از پالك 
184  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 230/13 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى اکبر محمد بلندى محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 140060302177000139 مورخه 1400/03/22 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
شرکت گاز استان اصفهان  به شناسه شماره ملى 10101891781  در ششدانگ یک  
قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از پالك 1270 فرعى واقع دردهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 19/18مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حبعلى 

اللى محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 140060302177000138 مورخه 1400/03/22 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
شرکت گاز استان اصفهان  به شناسه ملى 10101891781  در ششدانگ  یک قطعه 
زمین با بناى احداثى  بر روى قسمتى از پالك 734  فرعى واقع در دهق 4   اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 14/34  مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى میرزا رضى 

محرز گردیده است.
4- برابر راى شماره 140060302177000137 مورخه 1400/03/22 هیات قانون 

تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى امید محمدى فرزند حبعلى بشــماره شناســنامه 800  نجف آباد و شماره ملى 
1092341692  در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 843  فرعى واقع 
در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 76/50 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى کیامرث کریمى خوبگانى محرز گردیده است.
5- برابر راى شماره 140060302177000136 مورخه 1400/03/22 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
فیروزه راعى دهقى فرزند محمد تقى بشماره شناســنامه 28   نجف آباد و شماره ملى 
1092039430  در ششدانگ یکباب یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از 
پالك 1951  فرعى واقع در4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 28/25 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى زهرا شبانى دهقى محرز گردیده است.
6- برابر راى شماره 140060302177000121 مورخه 1400/03/08 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
محسن براتى دهقى فرزند براتعلى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080439609  در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 2015  فرعى واقع 
دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 184/10 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى وراث ربابه براتى  محرز گردیده است.
7- برابر راى شماره 140060302177000120 مورخه 1400/03/08 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مجتبى براتى دهقى  فرزند براتعلى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080561242  در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى از پالك 2015فرعى واقع در 
دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 184/10 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى ربابه براتى محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 140060302177000123 مورخه 1400/03/08 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
مرضیه توکلى دهقى فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080214801  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك  2015  فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 188/90 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى وراث ربابه براتى محرز گردیده است.
9- برابر راى شماره 140060302177000122 مورخه 1400/03/08 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى سیف اله براتى دهقى  فرزند براتعلى  بشماره شناسنامه 614  نجف آباد و شماره 
ملى 1092339833  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از 
پالك 2015  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 188/90 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث ربابه براتى محرز گردیده است.
10- برابر راى شماره 140060302177000124 مورخه 1400/03/08 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
سهیال تراشنده دهقى   فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080183043  
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك هاى 2183  فرعى واقع در 
دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 233/10 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى اسداله مومنى و شوکت سلیمانى محرز گردیده است.
11- برابر راى شماره 140060302177000096 مورخه 1400/02/22 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى لطفعلى بابایى دهقى  فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 5226  نجف آباد و شماره 
ملى 1090569416  در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 709  
فرعى واقع در4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 119/67 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى طیبه خسروى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا سهم 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 نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه 
و ارائه گواهى مبنى بــر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیــات ثبتى منوط به ارائه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشــار نوبت اول: شنبه 1400/04/26 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: یکشــنبه 1400/05/10 - 1163971 /م الف - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت - محمد على ناظمى /4/271

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008001305 - تاریخ ارسال نامه: 1400/04/21 نظر به 
اینکه سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه پالك ثبتى شماره: 12367 فرعى از 2- اصلى 
که در دفتر 461 صفحه 275 بنام رضا حاج آقاجانى ثبت و سند صادر گردیده اینک 
نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده: 140021702008005848 - 
1400/4/16 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
15992 - 1400/4/16 به گواهى دفترخانه شماره 303 شهرضا رسیده است مدعى 
است که سند 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 شود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1164757 - مرتضى 
قدیرى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضا از طرف محمدحســن 

صمصامى /4/273

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

راى شماره 140060302026002759 مورخ 1400/03/01 هیات چهار آقاى خسرو 
تسلیمى به شناسنامه شماره 2747 کدملى 1292180293 صادره اصفهان فرزند اصغر  
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 20,77 مترمربع پالك شماره 38 فرعى 
از 14916 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى على اکبر نریمانى.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/10 - م الف: 1165061 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/274

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004432 مــورخ 1400/04/06 ســید اصغــر 
طباطبائى فرزند سید حسن بشماره شناسنامه 11177 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1283812614 در سه دانگ یکباب پمپ بنزین احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 10710 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 536/63 مترمربع. خریدارى 

مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى حسن طباطبائى و حسن امینى.
2ـ راى شماره 140060302027004433 مورخ 1400/04/06 محسن رشیدى پزوه 
فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 302 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293368717 
در سه دانگ یکباب پمپ بنزین احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10710 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 536/63 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
بصورت عادى از مالک رسمى حسن طباطبائى و حسن امینى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/10 - م الف: 1165139 - مهدى 

صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/276

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027005029 مورخ 1400/04/22 امیر کشاورز هفدانى 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 4127 صادره از اصفهان بشماره ملى 1288389221 در 
ششدانگ یکباب درب باغ و ساختمان احداثى و دامدارى با کاربرى کشاورزى احداثى 
بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 23 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
21886/27 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/26 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/10 - م الف: 1165169 - مهدى صادقى وصفى 

- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/278

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004298 مــورخ 1400/04/01 مرتضى جمالى 
عســگرانى فرزند حبیب اله بشماره شناســنامه 2539 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1282774727 در ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى شــهردارى اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/10 - م الف: 1165158 - مهدى 

صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/280

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

راى شماره 140060302026002604 مورخ 1400/02/29 هیات چهار آقاى حسن 
عارضى به شناسنامه شــماره 46010 کدملى 1280885688 صادره اصفهان فرزند 
على  نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه تجارى به مســاحت 26,92 مترمربع پالك 
شماره 105 فرعى از 14457 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى 

محمود اسماعیلى.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/10 - م الف: 1165304 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/286

تاسیس
شرکت ســهامى خاص امین تجارت میعاد درتاریخ 1400/04/14 به شماره ثبت 68240 به شناسه ملى 
14010140569 ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیت هاى تجارى و خدمات بازرگانى در زمینه خرید و فروش و 
صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، گشــایش اعتبارات و ال سى براى 
شرکت نزد بانکها، اخذ و اعطا نمایندگى شرکتهاى معتبر خارجى وداخلى، ایجاد شعب و نمایندگى در داخل و 
خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفا جهت 
تحقق اهداف شرکت شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى، 
عملیات بارگیرى و تخلیه و یا ترخیص کاال،داللى و حق العمل کارى و نمایندگى تجارى و فعالیت هاى تجارت 
الکترونیک، فعالیت بازاریابى غیرهرمى و غیرشبکه اى - ارائه خدمات مشاوره در زمینه تجارت و بازرگانى 
داخلى و خارجى و اصالح فرآیند ها و سیســتم ها و بازاریابى فروش 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 حسین آباد ، کوچه شهید محمد صالحى[51] ، بن بست (یداله 
رضایى ) ، پالك - 11 ، طبقه همکف کدپســتى 8175949341 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 1000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 279/34 مورخ 1400/03/25 نزد بانک سینا 
شعبه شیخ صدوق با کد 279 پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره خانم شیما محسنى به شماره ملى 
1100314474 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى ایمان محسنى به شماره ملى 
1272393879 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
خانم شهره زمین پرداز به شماره ملى 1289444994 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادهاعقوداسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره و یکى از اعضاى هیات مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم افسانه زمین پرداز به شماره 
ملى 1100041125 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى جواد صفرى هونجانى به شماره ملى 
1112109617 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1165101)

تاسیس
شرکت سهامى خاص روهینا عرش اسپادان درتاریخ 1400/04/12 به شماره ثبت 68219 به شناسه ملى 14010135311 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه خدمات مربوط 
به امور بازرگانى داخلى و خارجى شامل واردات و صادرات و عمده فروشى آهن آالت و کاالهاى مجاز و اقدام به خدمات جانبى، اخذ وام 
و اعتبار از بانک ها و سایر موسسات واگذارنده وام و اعتبار اعم از حقیقى و حقوقى و دولتى و خصوصى در جهت تحقق اهداف شرکت، 
برگزارى نمایشگاه هاى عرضه مستقیم کاال در داخل و خارج از کشور، خرید سهام و سرمایه گذارى در شرکت ها و کارخانجات دولتى 
و خصوصى اعم از داخلى و خارجى در جهت اهداف شرکت، ایجاد یا مشارکت در ایجاد مراکز اسقاط و بازیافت خودروهاى فرسوده اعم 
از سبک و سنگین در تمام نقاط کشور، ایجاد کارگاه هاى بازیافت ضایعات اعم از فلزى و غیر فلزى الکتریکى و الکترونیکى و تولید مواد 
اولیه براى دیگر مصرف کنندگان، انجام کلیه خدمات مشاوره اى و پیمان هاى مدیریتى و مالى و همکارى و مشارکت با کلیه اشخاص 
حقیقى و حقوقى، امور پیمانکارى مربوط به رشته هاى ساختمان و راه سازى و ابنیه آجرى و سنگى و فلزى و بتنى و دیوار کشى، مشارکت 
در طرح هاى عمرانى و تجارى و اقتصادى و صنعتى و تولیدى، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص 
کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، گشایش 
اعتبارات و ال سى جهت شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها، مشارکت 
و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور 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 
سعادت آباد ، کوچه یاسمن [26] ، کوچه شهید منصور رفیعیان ، پالك - 14 ، مجتمع سورنا ، طبقه اول کدپستى 8163935354 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با 
نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 53/6970/721 مورخ 1400/03/29 نزد بانک تجارت 
شعبه سعادت آباد با کد 6970 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى ابوالقاسم قاسمى 
به شماره ملى 1111711410 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مسعود 
غالمى به شماره ملى 1288150131 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى اشکان فروتن برنجگانى به شماره ملى 
4621588842 و به سمت 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 با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سید پوریا رئیسى به شماره ملى 4610507056 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى سید حمید رضوى دهکردى به شماره ملى 4621603655 به سمت بازرس اصلى به مدت 
1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1163536)

آگهى تغییرات
شرکت مهرآوران هوشمند طاها شــرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 65063 و شناســه ملى 14009269638 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
حسن میرزائى دارنده 500000 ریال سهم الشرکه به استناد گواهى حصر 
وراثت به شماره داد نامه 9909976911200966 مورخ فوت گردیده 
و سهم الشرکه ایشان بدین شــرح بین وراث تقسیم گردید : مهوش 
صادقى علویجه 62500ریال سهم الشرکه، زهرا میرزائى 62500ریال 
سهم الشــرکه، علیرضا میرزائى 125000ریال سهم الشرکه، خسرو 
میرزائى 125000 ریال سهم الشرکه، محمد میرزائى 125000 ریال 
سهم الشرکه . مهدى محمدى پور به کدملى 1289675406 با پرداخت 
500000 ریال به صندوق شرکت وارد شــرکت و جزء شرکاء شرکت 
محسوب مى گردد. و سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال نقدى به 
1500000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصالح 
شد: ماده 4 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 1500000نقدى است که 
تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. لیست 
شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح مى باشد: خسرو 
میرزائى دارنده 625000ریال سهم الشرکه و مهوش صادقى علویجه 
دارنده 62500 ریال سهم الشرکه و زهرا میرزائى دارنده 62500ریال 
سهم الشرکه و علیرضا میرزائى دارنده 125000 ریال سهم الشرکه و 
محمد میرزائى دارنده 125000 ریال ســهم الشرکه ومهدى محمدى 
پور دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1165091)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى خدماتى کاوش پژوه سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 31881 و شناسه ملى 10260524311 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/04/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمدرضا آقا داودیان جلفائى به کدملى 1289163375 و اکبر آقا داودیان جلفائى 
به کدملى 1282647474 و سلماز سادات فروزان به کدملى 1292769033 و فاطمه آقا داودیان جلفائى به کد ملى 1271047586 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمد الوى به کدملى 1282717871 و غالمرضا فالحى به کدملى 1950778169 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید 

. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1163569)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى خدماتى کاوش پژوه سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 31881 و شناسه ملى 10260524311 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/04/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمدرضا آقا داودیان جلفائى به کدملى 1289163375 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت 
مدیره و اکبر آقا داودیان جلفائى به کدملى 1282647474 به سمت رئیس هیات مدیره و سلماز سادات فروزان به کدملى 1292769033 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و فاطمه آقا داودیان جلفائى به کد ملى 1271047586 به سمت عضو اصلى هیأت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 

هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1163564)
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آگهى تغییرات
شــرکت امیران فلــز کار صنعت ســهامى 
خاص به شماره ثبت 53823 و شناسه ملى 
10103444373 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1400/03/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- احمد رضائى بــه کدملى 1291709649 
بســمت مدیر عامل و عضو هیئــت مدیره، 
بتول گیــاه چین خوراســگانى بــه کدملى 
1291714510 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و هادى رضائى بــه کدملى 1272725626 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدنــد. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهد آور و همچنین کلیه اوراق 
عادى و ادارى شــرکت با امضاى مدیرعامل 
منفردا و با مهر شــرکت معتبر است. - زهرا 
اســتادى به کدملى 1272809013 و فریبا 
السادات طباطبائى قهجاورستانى به کدملى 
1272677168 بترتیب بســمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1165077)

آگهى تغییرات
شرکت آینده سازان کهکشان نرم افزار 
سهامى خاص به شــماره ثبت 18031 
و شناســه ملــى 10260389437 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1400/03/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - آقاى محمود شاه زیدى 
به شــماره ملى 1288103719 ، آقاى 
شــیروان نورمحمــدى فر به شــماره 
ملى 4540082371 و آقاى محســن 
جمالــى قهدریجانــى به شــماره ملى 
1289408191 بســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - آقاى محمدرضــا قابلى به 
شــماره ملى 2992592005 بسمت 
بازرس اصلى و آقــاى محمد صادقى به 
شــماره ملى 2297958269 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یکســال 
انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1165090)

آگهى تغییرات
شــرکت آذرخش خــودرو مبین ســهامى 
خاص به شماره ثبت 56770 و شناسه ملى 
14006086523 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى عــادى ســالیانه مورخ 
1400/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- ملیکا مهدى اف اردســتانى به شماره ملى 
1272620727 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل ، سوگل ریسمانچیان به شماره 
ملى 1280954132 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره ، کیانا مهدى اف اردســتانى به 
شــماره ملى 1273686691 بسمت عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى 
و اوراق عادى و ادارى بــا امضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. - احمدرضا 
میثمى به شماره ملى 1270989510 بسمت 
بازرس اصلى و عزت هنرمندزاده به شــماره 
ملى 1284368769 بســمت بازرس على 
البدل براى یکســال مالى انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1165099)

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشــانى  www.msc.ir  لینک مناقصات و 
مزایدات بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق 

سیستم ارتباط با تأمین کنندگان (SRM) اقدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانى   www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه 

بفرمایید.

آگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

کد آگهى: 28-1400 روابط عمومى شرکت فوالدمبارکه

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارك

مدیریت
مرتبط

خرید مواد 1400/05/10خرید 3 ردیف سیم ترموکوپل48508516مناقصه عمومى1
مصرفى

خرید مواد 1400/05/11خرید 3 ردیف تایر48534351مناقصه عمومى2
مصرفى

خرید مواد اولیه1400/04/26تامین  3 هزار تن کلسیم فرو وایر48474255مناقصه عمومى3

48534003مناقصه عمومى4
انجام عملیات تعمیر، ساخت و 

بازسازى اسپیندل هاى فینیشینگ 
نورد گرم، نورد سرد، نورد سبا

قراردادهاى خرید 1400/05/06

در تاریخ بشــر هرگز دورانى نبوده است که شما بتوانید 
بیشتر از امروز زندگى کنید و زندگى بهترى داشته باشید 
زیرا پیشرفت هاى باورنکردنى در زمینه دارویى، پزشکى 
و مراقبت هاى بهداشتى به وجود آمده است که باعث مى 
شود مردم بر بیمارى ها غلبه کرده و تا هشتاد نود سالگى 

به خوبى زندگى کنند.
اولین عادت الزم براى ایجاد یــک زندگى طوالنى و 
سرشار از ســالمتى و تناســب اندام، عادت به داشتن 
رژیم غذایى مناسب است. شما باید به خوردن غذا هاى 
مناسب و به نسبت مناسب آن هم در زمان مناسب عادت 
کنید. همه افراد مى دانند که باید رژیم متعادل ترى داشته 
باشند که حاوى میوه ها، سبزیجات و محصوالت غالت 

کامل باشد.
عالوه بر این اصل اساسى، موارد مختلفى وجود دارد که 
مى توانید براى اصالح رژیم غذایى و ایجاد عادات تغذیه 
مناسب انجام دهید، که منجر به ترکیبى از کاهش وزن و 

سطح باالتر انرژى و تناسب اندام مى شود.
عادت بعدى که باید در کار هاى روزمره خود ایجاد کنید، 
ورزش کردن مؤثر است. بسیارى از افراد حتى افرادى که 
در هنگام بزرگ شدن به صورت مداوم ورزش مى کردند، 

در اواخر نوجوانى و اوایل بیست سالگى ورزش را متوقف 
مى کنند، اما نباید از این موضوع مهم غافل شد که بدن 
انسان قرار اســت به طور منظم در طول زندگى ورزش 
داده شود. این عادت را در خود توســعه داده و هر روز، 
هریک از مفصل هاى خــود را حرکت دهید، چون این 
فعالیت باعث مى شود عضالت و مفاصل شما بهتر عمل 
کنند و انعطاف پذیر باشند. این عادت را داشته باشید که 
هر هفته 200 دقیقه ورزش کنید. اگر در هفت روز هفته، 
به صورت روزانه 30 دقیقه پیاده  روى مى کنید، باید گفت 
شما یکى از افرادى هستید که بدن سالمى دارید و عمر 

بیشترى خواهید داشت.
ســومین عادت مورد نیاز شــما براى داشتن سالمتى، 
عادت به اســتراحت کافى است. شــما براى عملکرد 
مطلوب در کار هاى روزمره خود، هر شــب به هفت تا 
هشت ســاعت خواب نیاز دارید، ولى اگر هر شب کمتر 
از شش تا هفت ساعت بخوابید و مانند همیشه سخت 

کار کنید، در نهایت دچار «کمبود خواب» خواهید شد.
شما مى توانید با ایجاد عادت زود خوابیدن، یعنى هر شب 
ساعت 10  به راحتى خوابیدن، احساس و عملکرد خود را 

در زندگى کارى و شخصى خود تغییر دهید.

نازنین دسترنج، کارشناس ارشد مشاوره خانواده و مشاور 
کودك و نوجوان با اشاره به تماشاى تلویزیون بیش از 
حد براى کودکان زیر دو سال اظهار کرد: نقش تلویزیون 
در سال هاى اخیر در زندگى کودکان بیشتر از قبل شده و 
این موضوع دالیل متنوعى دارد که مى توان به مواردى 
از جمله افزایش تعداد مادران شــاغل نســبت به سال 
هاى پیش، مشــکالت زندگى و بى حوصلگى والدین 
براى وقت گذراندن با کودکان، آپارتمان نشینى و تک 

فرزندى اشاره کرد.
او ادامه داد: باتوجه به اینکه برنامه هاى تلویزیونى نسبت 
به قبل بیشتر شــده و تنوع برنامه هاى شاد و کودکانه 
افزایش یافته اســت؛ بنابراین کودکان نسبت به سال 
هاى گذشته بیشتر به تماشــاى تلویزیون وابسته شده 
اند. متأسفانه در دوران کرونا فعالیت کودکان، مخصوصًا 
کودکان تک فرزند که با دوستانشان ارتباطى نداشته اند 
در خارج از منزل محدود شده و فعالیت هاى فیزیکى آنها 

به شدت کاهش یافته است.
دسترنج بیان کرد: در تماشاى تلویزیون مانند هر برنامه 
دیگرى باید تعدیل صورت گیرد و اســتفاده از آن باید 
همراه با قوانین مشخص باشد. اگر برنامه هاى تلویزیونى 
به شکل مناسب و آگاهانه توسط پدر و مادر انتخاب شود 

و اگر ساعات تماشاى تلویزیون کودکان مناسب با سن 
آنها باشــد، مى تواند براى آموزش رفتارهاى مناسب و 
مثبت به کودکان کمک و روى آنها تأثیر خوبى داشــته 

باشد.
کارشناس ارشد مشــاوره خانواده و مشــاور کودك و 
نوجوان با اشــاره به نوع تماشــاى تلویزیون کودکان 
گفت: در تماشاى تلویزیون کودکان باید موارد مختلفى 
را در نظر گرفت، مانند: ســن کودك، رشد ذهنى آنها، 
نــوع برنامه اى که کودك تماشــا مى کنــد، عالقه و 
البته ســاعات تماشــاى تلویزیون باید در نظر گرفته 

شود.
او اظهار کرد: ســال هاى نخست زندگى کودك دوران 
طالیى، شکوفایى و توانایى هاى ذهنى کودك است و 
باید کودك در یک محیط غنى پــرورش پیدا کند، زیرا 
این موضوع باعث تقویت رشد ذهنى کودکان خواهد شد. 
محیطى که کودك در آن قرار مى گیرد و تجاربى که با 
آنها روبه رو مى شــود اهمیت زیادى دارد. کودکان نیاز 
دارند با محیط تعامل داشته باشند و این تعامل به صورت 

عمل و عکس العمل باشد.
دسترنج با اشاره به مزایاى تماشاى تلویزیون در نوزادان 
گفت: غالبًا موسیقى، نور و اشکالى رنگى که از تلویزیون 

براى نوزادان پخش مى شود مى تواند بسیار جذاب باشد، 
اما در مقابل تأثیر بسیار منفى هم روى ذهن آنها بر جا 
خواهد گذاشت، به دلیل اینکه ســرعت پخش برنامه 
هاى تلویزیونى و هماهنگى ذهن و چشم، کودك دچار 

اختالل مى شود.
او بیان کرد: مغز کودك تا ســن دو ســالگى در پاسخ 
به محرك هاى محیطى رشــد پیدا مى کند؛ بنابراین 
تماشاى بیش از اندازه تلویزیون مى تواند فرصت هاى 
رشــدى را از کودك بگیرد و کودك باید فعالیت داشته 
باشد تا مهارت ماهیچه هاى ریز و درشتش تقویت شوند. 
طبق تحقیقات انجام شده تماشاى تلویزیون کودکان 
زیر دوســال میزان ابتال به بیش فعالــى و عدم توجه و 
تمرکز را افزایش دهد، همچنین تماشــاى بیش از حد 
تلویزیون و افزایش احتمال ابتال به اوتیســم هم وجود 

دارد.
کارشناس ارشد مشــاوره خانواده و مشــاور کودك و 
نوجوان با اشــاره به زل زدن کودك به تلویزیون گفت: 
از آنجایى که سلول هاى عصبى کودك، رشد نیافته زل 
زدن او به تلویزیون باعث اختالل هاى ذهنى در کودك 
خواهد شد؛ بنابراین تماشاى تلویزیون در کودکان نباید 

بیشتر از دو ساعت باشد.

کودکان زیر 2 سال تلویزیون نبینند

انگور میــوه اى تابســتانى حاوى انــواع ویتامیــن و مواد 
معدنى اســت. عالوه بــر آن، ایــن میوه پرطرفــدار حاوى 
آنتى اکســیدان هایى اســت که به محافظت از بدن در برابر 
ســرطان و تقویت قوه بینایى کمک مى کند، اما مصرف زیاد 

انگور ممکن است باعث برخى بیمارى ها شود. 
1- مصرف زیاد انگور باعث افزایش پتاسیم در خون مى شود، 

بنابراین بیماران قلبى نباید انگور زیاد مصرف کنند.
2- افرادى که از داروهاى رقیق کننده خون استفاده مى کنند 

باید قبل از خوردن انگور ابتدا با پزشک مشورت کنند.
3- مصرف زیاد انگور، باعث بروز مشکالت کلیوى مى شود؛ 
به گونه اى که کلیه ها براى دفع ســموم از بدن با دشــوارى 

مواجه مى شوند.
4- انگور یکى از برجســته ترین میوه هاى حاوى سموم دفع 
آفات است، بنابراین توصیه مى شود در مصرف انگور پرخورى 

نک نید.

3 عادت خوب 
عمر را 

زیاد مى کند

 
انى نباید انگور بخورند؟

چه کس

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى مشهد با 
اشاره به اینکه ترشح هورمون خواب در ساعت 10 
شب تا 6 صبح انجام مى شود، بیان کرد: عوارض 
ناشى از شبکارى، اختالل در تمرکز، خواب آلودگى 
در طى روز، مشکالت گوارشى، استرس ، ناراحتى 
قلبى ،کاهش حافظه، احتمال ابتال به ســرطان 
روده، کاهش حافظه و آسیب ناشى از شب بیدارى 

به مغز است.
دکتر مهناز امینى افزود: براى کسانى که شیفت 
کارى شبانه داشته و به اصطالح شبکار هستند، 
نخوابیدن در ساعات شب به شدت در شرایط آنها 
تغییر عمده ایجاد خواهد کرد، عادات خوابیدن این 
افراد مختل شده، زندگى اجتماعى شان به شدت 
تحت تأثیر قرار گرفته و رفته رفته زمان براى آنها 

معنى خود را از دست خواهد داد.
فلوشیپ اختالالت خواب با بیان اینکه البته این 
موضوع تنها به روانشناسى برمى گردد زیرا آنها 
هنوز هم روزى 8 ســاعت خوابیده و ســه وعده 
غذا مى خورند، عنوان کرد: بیش از 100 پروتئین 
موجود در خون به دلیل داشتن شیفت کارى شبانه 
طوالنى مدت و شب بیدارى تحت تأثیر قرار گرفته 
که از آن میان مى توان به پروتئین هایى اشاره کرد 
که در زمینه کنترل قند خون، متابولیسم انرژى و 

کارکرد سیستم ایمنى نقش دارند.
وى با اشاره به اینکه بر اساس این تحقیقات، تغییر 
در مقدار پروتئین ها به سرعت و در همان روز دوم 
بى خوابى شــبانه رخ مى دهد، ادامه داد: خوردن 
غذا در شــب اما تأثیر متفاوتى بــر روى تنظیم 
پروتئین هاى موجود در خون خواهد داشــت که 
ریســک بیمارى هایى مانند دیابــت را افزایش 
خواهد داد. تغییرات در این پروتئین ها با از کنترل 
خارج شدن قند خون و باال رفتن آن بعد از خوردن 
غذا در طول شیفت کارى شبانه همراه خواهد بود.

دکتر امینــى با بیــان اینکه در صــورت تداوم 
چنین شــرایطى احتمال ابتال به دیابت افزایش 
خواهد یافت، ابراز کرد: همچنین تغییر در سطح 
پروتئین هایى که در زمینه سوزاندن کالرى ها در 
طول روز دخالت داشتند مى تواند به افزایش وزن و 
ظهور چاقى در فرد شبکار منتهى شود به خصوص 
اگر فعالیت فیزیکى افزایش نیافته و میزان غذایى 

که مصرف مى شود کاهش پیدا نکند.
وى خاطرنشــان کرد: به گفته محققان، ساعت 
طبیعى و زیستى بدن این کارگران اغلب با شیفت 
کارى شــبانه تطبیق پیدا نکرده و اغلب آنها بعد 
از یک روز اســتراحت، به فعالیت هاى روزانه و 
خواب شبانه باز خواهند گشت تا بتوانند ساعاتى 
را با دوستان و خانواده خود بگذرانند. بدین ترتیب 
محققان تأکید کرده اند که افراد شبکار بیشتر از 
دیگران در خطر ابتال به بیمارى هاى متابولیکى 
قرار دارند و حتى اگر در برخى موارد با شیفت کارى 
شبانه نیز انطباق و ســازگارى وجود داشته باشد، 
این امر تأثیرى در کاهش مشــکالت دراز مدت 

مربوط به سالمتى نخواهد داشت.

خطر در کمین 
افراد شبکار   

دیابت فقط در مواردى که سطح قند خون به طور مداوم 
باال باشــد خودنمایى مى کند و وقتى این اتفاق مى افتد، 

تعدادى از عالئم غیرمعمول در پا ظاهر مى شوند.
به این دلیل که گلوکز خون باال که به آن قند خون نیز گفته 
مى شود، مى تواند به رشته هاى عصبى پا آسیب برساند. 
همچنین این اتفاق مى تواند بر گردش خون تأثیر بگذارد و 

منجر به کاهش جریان خون در پا شود.
بدون خون رسانى خوب، ممکن است فرد در بهبود زخم 
مشکل داشته باشد، همچنین ممکن است گرفتگى و درد 
در ساق  ها یا پا ها ایجاد شود. در صورت عدم درمان، این 
مشکالت مى تواند منجر به زخم پا، عفونت و در بدترین 

حالت قطع عضو شود.
طبق گزارش انجمن دیابت آمریکا (ADA)، آسیب عصبى 
مى تواند به افتادگى یک طرفه پا و کوتاهى آن منجر شود. 
این بیمارى در اثر آسیب به عصب پروونئال پا در اثر فشار 
یا بیمارى عروقى رخ مى دهد. عصب پرونئال شاخه اى از 
عصب سیاتیک است که حرکت و احساس را در ساق پا و 

انگشتان فراهم مى کند.
سایر عالئم غیر معمول افزایش قند خون در پا عبارتند از:

خشکى و ترك خوردگى پوست، کاهش احساس لمس در 
پا، بى ثباتى، وجود ناهنجارى در انگشتان پا، زخم شدن 

پوست و گانگرن پا.

عالئمى در پا که نشان دهنده افزایش قند خون است

آسم از شــایع ترین بیمارى  هاى مزمن تنفسى و یک 
معضل بهداشــتى و درمانى در سطح 

جهان اســت. آســم یک بیمارى 
غیرقابل سرایت در دستگاه تنفسى 
بوده که مجارى هوایــى را درگیر 
مى کنــد و ارثى بــوده و ژن هاى 

مســتعدکننده آن از پدر یا 
مادر بــه فرزند 

منتقــل 

مى شود.
از آنجا که آسم بیمارى ارثى است، درمان قطعى براى 
بیمارى وجود ندارد. گفته مى شــود بیش از صد ژن 

باعث انتقال آن از والدین به نسل بعد مى شود.
آسم بیمارى عفونى و مســرى نیست ولى عفونت  
هاى ویروسى تنفسى مى توانند موجب وخیم ترشدن 
بیمارى آسم شــود؛ لذا توصیه به استفاده 
از ماســک در بیماران مبتال به آسم (جدا 
از بحث عالمگیــرى کووید-19) براى 
حفاظت فردى در برابر عوامل محرك 
بیمــارى و عوامــل محیطــى بوده و 
ارتباطى با آلوده شدن سایر افراد از سوى 

بیماران مبتال به آسم ندارد.
 

آسم از شــایع ترین بیمارى  هاى مزمن تنفسى و یک 
معضل بهداشــتى و درمانى در سطح 

جهان اســت. آســم یک بیمارى 
غیرقابل سرایت در دستگاه تنفسى 
بوده که مجارى هوایــى را درگیر
مى کنــد و ارثى بــوده و ژن هاى 

مســتعدکننده آن از پدر یا 
مادر بــه فرزند 

منتقــل 

مى شود.
از آنجا که آسم بیمارى ارث
بیمارى وجود ندارد. گفت
باعث انتقال آن از والدی
م آسم بیمارى عفونى و
هاى ویروسى تنفسى م
بیمارى آسمش
از ماســکد
از بحث عال
حفاظت فر
بیمــارى
ارتباطى با
بیماران مب

«آسم» مسرى نیست
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اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به نشانى اصفهان میدان الله کد پستى 97543-81989  با شماره تماس 3- 35602421 
در نظر دارد پروژه " انجام امور خدماتى و پشتیبانى مربوط به آزمایشگاه ها و ساختمان مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان طبق  اسناد مناقصه"، از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به شرکت 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست می گردد ضمن مطالعه دقیق شرایط مناقصه و بررسی کامل موارد مورد مناقصه و 
بازدید از محلهاى اجراى پروژه ها و برآورد حجم کار، آمادگی و مبلغ پیشنهادى شرکت را جهت اجراى پروژه مندرج در اسناد مناقصه، 
اعالم نمایند. الزم به ذکر است تامین اعتبار این مناقصه از محل اعتبارات سرمایه اى سالهاى 1400 مى باشد و کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه، به تاریخ 1400/04/26 مى باشد. 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 12 روز پنج شنبه تاریخ 1400/04/31

مهلت زمانى تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 12 روز دوشنبه تاریخ 1400/05/11
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 1400/05/12

تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ530/000/000 ریال (معادل پنجاه و سه میلیون تومان)  است، که به یکی 
از صورتهاي زیر مى باشد:

الف. ضمانتنامه بانکى شرکت در مناقصه به نفع کارفرما با اعتبار2(دو) ماه. 
ب. واریز وجه نقدي به حســاب تمرکز وجوه ســپرده اداره  کل حفاظت محیط  زیســت اســتان اصفهان به شــماره شــباى 

IR 310100004061006007670487 نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران.

آگهى مناقصه عمومی یک مرحله اى
" انجام امور خدماتى و پشتیبانى مربوط به آزمایشگاه ها

 و ساختمان مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان"

م.الف:1164122اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

 نوبت دوم

اطالعیه
در پى جارى شدن رودخانه زاینده رود متأسفانه عده اى از افراد سودجو در فضاى مجازى 

اقدام به شایعه پراکنى درخصوص سالمت آب شرب شهروندان کرده اند .
برهمین اساس به آگاهى شــهروندان گرامى مى رساند آب شرب تأمین شده توسط شرکت 
آب وفاضالب استان  اصفهان براساس نتایج مکرر آزمایشگاه مرکزى شرکت آب وفاضالب 
وهمچنین آزمایشــگاه مرجع مرکز بهداشت استان اصفهان کامًال ســالم وبهداشتى است و 
همه مقادیر پارامترهاى فیزیکوشــیمیایى و میکروبیولوژى آن دررنج مجاز وبراســاس 
استانداردهاى 1053و1011 سازمان استاندارد ایران مى باشد.همچنین درخصوص استفاده از  
دستگاه هاى تصفیه آب در منازل به اطالع همشهریان عزیز مى رساند که این دستگاه ها باعث 
حذف امالح ضرورى آب که مورد نیاز بدن بوده مى شوند وحذف این امالح توسط دستگاه هاى 

تصفیه آب در بلند مدت آسیب هاى جدى به سالمت مصرف کننده وارد مى سازد .
روابط عمومى شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

مدیر ارشد خدمات فنى و پشتیبانى شرکت فوالد مبارکه 
با اشاره به اقدامت گسترده و مؤثر فوالد مبارکه در کاهش 
مصرف آب گفت: اجراى طرح انتقال پساب شهرى براى 
اســتفاده در فرایند تولید، افزایش شدید سطح بهداشتى 
محیط را به همراه داشت و میزان تاب آورى این شرکت را 

نیز به میزان قابل توجهى افزایش داد.
جواد نیلى شامگاه چهارشنبه 23 تیرماه در برنامه گفتگوى 
ویژه خبرى شــبکه 5 ســیماى اصفهان، اظهــار کرد: 
فوالد مبارکه با ســهم تولید 45 درصدى فوالد یکى از 
بزرگ ترین شرکت هاى فوالدى کشــور و بزرگ ترین 

مجموعه فوالدى در خاورمیانه و شمال آفریقا است.

اولین شرکت در اســتفاده از پساب براى 
تولید

وى با بیان اینکــه براى تولید فوالد عــالوه بر انرژى و 
سنگ آهن به آب هم نیاز اســت، افزود: براى تأمین آب 
مورد نیاز جهت تولید فوالد، ســال ها از آب خام استفاده 
مى شد ولى الزاماتى که به دالیلى نظیر مشکالت کمبود 
آب در فالت مرکزى ایران به فوالد مبارکه تحمیل شد، 
این شرکت براى اولین بار به استفاده از پساب براى چرخه 

تولید روى آورد.
مدیر ارشد خدمات فنى و پشتیبانى شرکت فوالد مبارکه 
گفت: این شرکت در ابتدا و در دهه 80 از پساب صنعتى 
تصفیه شده شرکت براى چرخه تولید استفاده کرد. با این 
اقدام بخش زیادى از نیاز آبــى به آب خام خود را کاهش 
دادیم. در اوایل دهه 90 نیز به عنوان اولین شرکت در حوزه 
خرید پساب شهرى از مجموعه شــهرهاى مجاور وارد 
شدیم و با اجراى شبکه هاى پساب شهرى، ایجاد تصفیه 
خانه ها و ایجاد خطوط انتقال از پساب شهرى براى فرایند 

تولید استفاده کردیم.

برنامه براى کاهش 50 درصدى مصرف آب 
نیلى ادامه داد: در واقع این شرکت با این اقدام موفق شد 
نیاز آبى خود را تا امروز 30 درصد کاهش دهد اما در افق 
باالترى در تالش است تا 50 درصد آب مورد نیاز خود را 
از طریق پساب شهرى تأمین کند. این مسئله پیامدهاى 
بسیار مثبتى داشته است که از جمله آن مى توان به افزایش 
سطح بهداشت محیط و وضعیت محیط زیست اشاره کرد 
به همین دلیل این اقدام به عنوان یــک اقدام مثبت در 

مجموعه استان مورد استفاده قرار گرفته است.
وى خاطرنشــان کرد: همچنین اجراى این پروژه توسط 
شرکت فوالد مبارکه باعث شد تا اقدامات مشابه، به یک 
دستور از سوى برخى وزارتخانه ها از جمله وزارت صمت 
و وزارت نیرو براى شرکت هایى شــود که پس از فوالد 

مبارکه اقدام به استفاده از پساب براى فرایند تولید کردند.

افزایش تعداد شــهرهاى حاضر در طرح 
انتقال پساب 

مدیر ارشد خدمات فنى و پشتیبانى شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: در حال حاضر 9 شــهر در پروژه انتقال پساب 
شــهرى به فوالد مبارکه براى اســتفاده در فرایند تولید 
حضور دارند اما بسیارى از شــهرها براى بهبود شرایط 

محیط زیست و بهداشت محیط خود متقاضى شدند که 
اقدامات مشــابهى را به صورت مشترك با فوالد مبارکه 
انجام دهند. در همین راستا قصد داریم این تعداد شهر را به 
11 شهر افزایش دهیم. باید توجه داشت که به کرات مى 

توان از پساب استفاده کرد.

اولین نیاز صنایع پایین دستى
نیلى درباره منافع اجراى پروژه اســتفاده از پساب براى 
شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: این طرح منافع زیادى 
به دنبال دارد. ما ذینفعان بســیارى داریم که اولین آنها، 
جامعه صنعتگرانى هستند که ورق فوالد ماده اولیه آنها 
محسوب مى شود. بنابراین اولین نیاز آنها پایدارى تولید در 
مجموعه فوالد مبارکه است که این مسئله یکى از بهترین 

پیامدهاى اجراى این پروژه است.

افزایش تاب آورى در تولید با اجراى طرح 
استفاده از پساب

وى افزود: اگر ما همانند قبل آب خام خود را از منابع دیگر 

تامین مى کردیم با توجه به شرایطى که در چند سال اخیر 
از نطر آبى رخ داد، متحمل توقفات بسیارى مى شدیم ولى 
با خرید پساب و استفاده از پســاب شهرى و صنعتى این 
نیاز خود را به شدت محدود کردیم بنابراین باعث شد تاب 
آورى ما در زمینه تولید افزایش یابد و در نتیجه به عنوان 
اولین نیاز ذینفعان ما، پایدارى خط تولید برقرار شود. این 
مسئله منجر به ثبات قیمت و نبود وقفه در عرضه در بازارها 

خواهد بود.

مدیر ارشد خدمات فنى و پشتیبانى شرکت فوالد مبارکه 
ادامه داد: دومین انگیزه فوالد مبارکه براى حرکت به این 
سمت، کاهش وابستگى این شرکت به آب خام است که با 
اجراى این پروژه نیاز آب خام این شرکت به شدت کاهش 
یافت. این مسئله نیز انتظار بخشــى از جامعه به عنوان 

ذى نفعان فوالد مبارکه بود که انجام شد.

پروژه 90 ساله اى که 5 ساله انجام شد
نیلى تصریح کرد: نکتــه دیگرى که مى تــوان در این 
خصوص گفت تبعات اجتماعى اســت. این اقدام فوالد 
مبارکه که مدت زمان 30 ســاله یا به قول دوستان آبفا 
90 ساله به پنج سال تبدیل شد، شرایط زیست محیطى و 
بهداشت محیط در منطقه را به شدت بهبود بخشید. پیش 
تر فاضالب خام وارد چرخه رودخانه زاینده رود مى شد در 
حالى که اکنون این مســئله به طور کلى در این 11 شهر 
عمًال اتفاق نمى افتد؛ این پساب ها کامًال تصفیه مى شود و 
با خطوط انتقال به فوالد مبارکه براى استفاده در صنعت 

منتقل مى شود.

کاهش میزان مصــرف آب مطلق در فوالد 
مبارکه

وى ادامه داد: فوالد مبارکه اقدامات بسیارى را در زمینه 
کاهش مصرف آب انجام داده است. اولین اقدام کاهش 
نیاز آب مطلق، چه از پساب و چه آب خام، بوده که به میزان 
آبى است که به ازاى تولید هر تن فوالد مصرف مى شود. 
در همین راســتا خطوط انتقال آب به دلیل وجود نشتى 
با هزینه هاى بســیار زیاد اصالح شد و فرایندهاى خنک 

سازى تجهیزات و محصوالت را تغییر دادیم.
مدیر ارشد خدمات فنى و پشتیبانى شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: عالوه بر موارد مطرح شده برج هاى 
خنک کننده را نیز به منظــور کاهش مقدار مطلق آب در 
چرخه تولید تغییر دادیم. اقدام بعدى هم استفاده از پساب 
صنعتى و بازچرخانى مکرر آب است که باعث شده قسمت 
عمده نیاز آبى فوالد مبارکه از محل تصفیه پساب صنعتى 
شرکت فوالد تأمین شود. استفاده از پساب شهرى نیز از 
جمله دیگر اقداماتى است که در زمینه کاهش مصرف آب 

در فوالد مبارکه انجام شده است.

برترین شرکت در زمینه کاهش مصرف آب 
در فرایند تولید 

نیلى درباره جایگاه فعلى شرکت فوالد مبارکه در کشور 
و جهان نیز گفت: اکنون شرکت فوالد مبارکه 45 درصد 
از نیاز فوالدى کشــور را تأمین مى کنــد و بزرگ ترین 
تولیدکننده آهن اســفنجى در جهان محسوب مى شود. 
این شرکت 8 کوره فوالدسازى زیر سقف دارد که به نوعى 

بزرگ ترین کارخانه با این تعداد کوره قوس در جهان به 
شمار مى رود. این شرکت همچنین کمترین مقدار مصرف 
آب به ازاى تولید هر تن فوالد خــام را در جهان دارد و به 
همین دلیل برترین شرکت در زمینه کاهش مصرف آب 

در فرایند تولید نیز محسوب مى شود.

پســاب  از  اســتفاده  پروژه هــاى 
مقرون به صرفه است

وى افزود: شــاید اجراى پروژه هاى استفاده از پساب در 
وهله اول هزینه بر باشد اما میزان هزینه توقف تولید نشان 
مى دهد این اقدام ســود بزرگى براى شرکت ها از جمله 
فوالد مبارکه به ارمغان مى آورد. در همین راستا شرکت 
فوالد مبارکه از سال 91 اقدامات مربوط به این حوزه را آغاز 

کرد و اکنون در حال بهره بردارى از آن است.
مدیر ارشد خدمات فنى و پشتیبانى شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: در صورتى که مقایسه اى بین هزینه 
هاى اجراى این پروژه و ســودى که براى فوالد مبارکه 
به همراه داشته است، انجام شود مى بینیم که با پایدارى 
تولید در مجموعه فوالد، این هزینه برگشت پذیر بوده و 
سایر شرکت ها نیز مى توانند با ورود به این حوزه نیاز آبى 

خود را تأمین کنند.
نیلى با بیان اینکه دو نوع تصفیــه خانه وجود دارد گفت: 
نوعى از این تصفیه خانه ها که توسط سازمان آبفا تأسیس 
مى شود، فاضالب شهرى را به پساب قابل استفاده براى 
آبیارى گیاهان غیرمثمر تبدیل مى کند. این در حالى است 
که این آب براى فوالد مبارکه قابل استفاده نبوده و الزم 

است در تصفیه خانه هاى تکمیلى، این آب به آب صنعتى 
تبدیل شود که فرایند آن فارغ از استفاده مواد شیمیایى و 

انرژى زیاد، بسیار هزینه بر است.

بهبود شرایط زیســت محیطى در حوزه 
زاینده رود

وى درباره تأثیر این پــروژه به کاهش آلودگى نیز اظهار 
کرد: اگر به صورت کالن حوزه زاینده رود به این قضیه 
نگاه کنیم متوجه مى شــویم که اولین ســود آن بهبود 
شرایط زیست محیطى در کل مجموعه زاینده رود است 
که عاید همه بهره برداران این حوزه و مردم این منطقه 

مى شود.

اجراى طرح انتقــال آب از دریاى آزاد به 
اصفهان

مدیر ارشد خدمات فنى و پشتیبانى شرکت فوالد مبارکه 
گفت: افق دید فوالد مبارکه قطع وابستگى به آب خام و 
منابع آب جارى یا زیرزمینى در منطقه است. در همین راستا 
دو اقدام بزرگ انجام شده که اولین آنها، استفاده از پساب 
شهرى و صنعتى بود اما دومین اقدام و اقدام بزرگ تر ما، 

انتقال آب از دریاهاى آزاد به صنایع بزرگ استان است.
نیلى با بیان اینکه امیدواریم این کار طى سه تا پنج سال 
آینده به نتیجه برسد، افزود: با اجراى این طرح، وابستگى 
شرکت فوالد مبارکه به منابع آبى داخل استان به صورت 
کامل قطع مى شــود و نیاز آن از طریــق منابع نامحدود 
متصل به دریا تأمین مى شــود. اما از آنجــا که این کار 
هزینه بسیارى دارد، الزم اســت پیش از آن فرایند خود 
را به گونه اى تغییر دهیم که مصرف آب مطلق در فوالد 

مبارکه کاهش یابد.
وى ادامه داد: پایدارى خط تولید براى فوالد مبارکه بسیار 
مهم اســت. با اینکه در اوایل دهه 90 شرایط تاب آورى 
بسیار کمى داشتیم و در یک زمان بسیار کوتاهى به دلیل 
اتفاقات رخ داده، فعالیت تولیدى این شرکت متوقف شد اما 
در شرایط حاضر با حداقل تأمین نیاز آبى، این تاب آورى در 

مجوعه فوالد افزایش یافته است.

ثبت رکورد تولید 2 میلیون تن فوالد در بهار 
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مدیر ارشد خدمات فنى و پشتیبانى شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: این شــرکت در سه ماه اول سال جارى 
موفق به ثبت رکورد تولید دو میلیون تن فوالد شــد که 
افتخارى براى مجموعه کشور محسوب مى شود اما باید 
توجه داشت که با اقدامات انجام شده در حوزه مصرف آب 

به این هدف بزرگ دست پیدا کردیم.

افق دید فوالد مبارکه در استفاده از منابع آبى
فوالد مبارکه اولین شرکت در استفاده از پساب براى تولید و در زمینه آب، کم مصرف ترین فوالدساز جهان است

مدیر مخابرات منطقه اصفهان، در راســتاى بررســى مشــکالت و 
دغدغه هاى ارتباطى شهرستان هاى استان، در سفرى یکروزه به نطنز 

با مسئولین این شهرستان دیدار کرد.
اســماعیل قربانى در حاشــیه این ســفر، در دیــدار بــا  رحمت ا... 
فیروزى پور نماینده مردم حوزه انتخابیه نطنــز و قمصر در مجلس، 
رمضانعلى فردوســى فرماندار  و احمدرضا اصغرى بخشــدار بادرود 
ضمن ارائه گزارشــى از آخرین وضعیت مخابراتى شهرستان نطنز، 
گفت: هماهنگى، همدلى و مشارکت مردم و حاکمیت، اصلى ترین  راه 
حل رفع مشکالت ارتباطى و توسعه زیرساخت هاى الزم براى تحقق 

دولت الکترونیک و شهر هوشمند است که امیدواریم در سایه تشکیل 
دولت جدید محقق شود.

وى افزود: در طى سال هاى اخیر، با تالش همکاران ما در مخابرات 
منطقه اصفهان،  اقدامات بسیار خوبى در راستاى توسعه شبکه ثابت و 
سیار در شهرستان هاى استان صورت گرفته که نمونه هاى عینى آن 

در شهرستان نطنز قابل مشاهده است.
گفتنى است؛ بازدید از قســمت هاى مختلف ادارات مخابرات نطنز و 
بادرود و زیارت امامزاده آقا على عبــاس(ع) از دیگر برنامه هاى مدیر 

مخابرات منطقه اصفهان در این سفر یک روزه بود.

سفر یک روزه 
مدیر مخابرات 

اصفهان به 
نطنز

مدیر سرپرستى بیمه سالمت شمال استان اصفهان گفت: اتباع خارجى که 
داراى دفترچه بیمه سالمت سایر اقشار هستند از این پس در مراکز بخش 

خصوصى و دولتى طرف قرارداد این بیمه پذیرش مى شوند.
مسلم آشورى اظهار کرد: قرارداد پوشش بیمه پایه سالمت اتباع و مهاجران 
خارجى سال 1400 بین سازمان بیمه سالمت ایران با کمیساریاى عالى 
پناهندگان سازمان ملل متحد و اداره کل امور اتباع خارجى وزارت کشور 
امضا شده است. وى افزود: بر اساس این قرارداد، امکان مراجعه و دریافت 
خدمات درمانى سرپایى، بسترى و بسترى موقت بیمه شدگان در همه مراکز 
تشخیصى، درمانى و بیمارستان هاى طرف قرارداد سازمان بیمه در بخش 

خصوصى و دولتى فراهم شده و هزینه درمانى آنان در صندوق سایر اقشار 
در وضعیت آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر با رعایت تمامى مقررات مربوط، 

تحت پوشش و قابل پرداخت است.
وى در مورد هزینه بیمه گفت: خانواده هاى آسیب پذیر با معرفى از طرف 
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجى وزارت کشور به صورت رایگان تحت 
پوشش بیمه قرار مى گیرند و خانواده غیر آسیب پذیر با پرداخت هزینه سرانه 
بیمه مصوب ســال جارى ماهیانه به مبلغ یک میلیون و 315 هزار ریال و 
ساالنه 15 میلیون و 780 هزار ریال براى هر نفر تحت پوشش بیمه قرار 

مى گیرند و از خدمات بیمه اى این سازمان بهره مند مى شوند.

پذیرش 
اتباع خارجى 

در مراکز 
طرف قرارداد 

با بیمه سالمت   


