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خوراکى هایى که باید از یخچال دور بریزیدایجاد 3 پایگاه آتش نشانى  در محدوده بازارچه خبر از «جیران»؟مسن ترین داوطلب کنکور اصفهانى است تالش پرسپولیس براى توافق با مدافع سپاهان! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چند کلید طالیى 
براى 

محافظت از ریه

کروناى دلتا به اصفهان نزدیک شده است
3

3

2

5

ثبت نام وام بازنشستگان 
تأمین اجتماعى از شنبه

 شاگردان نویدکیا 
در انتظار لغزش رقیب

مؤسسات کاریابى 
بدون مجوز 
پلمب مى شود پیگیرى کمبود 5

علوفه دامداران 
اصفهانى در مجلس

مدیر روابط عمومى سازمان نظام پزشکى گفت: «زدن 
ماسک»، «دورى از تجمع و ازدحام»، «تهویه مناسب» 
و «تمرین روزانه پرهوایى ریه» چهار کلید طالیى براى 

جلوگیرى از درگیر شدن ریه به ویروس کروناست.
حسین کرمانپور همچنین «تعداد تنفس در...

با پیگیرى مجلس، در روز هاى آینده کمبود علوفه 
دام هاى استان اصفهان جبران مى شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: در نشســت اعضاى کمیسیون کشاورزى 
مجلس با مســئوالن بانک مرکزى و باالترین 
مقامات مسئول مربوطه در وزارت جهادکشاورزى 
مقرر شد در روز هاى آینده وضعیت تأمین علوفه 

دامداران کمى بهتر شود.
عباس مقتدایى افزود: در این نشست همچنین 
مقرر شــد اســتان اصفهان براى تأمین علوفه 

مستقیم ...

4

6060 درصد معادن استان اصفهان فعال است درصد معادن استان اصفهان فعال است
از مجموعه از مجموعه 853853 معدن داراى پروانه بهره بردارى؛ معدن داراى پروانه بهره بردارى؛

3

زنگ خطر قرمز شدن استان به صدا درآمد

پیام نیازمند در تمرین پورتیموننزه؟!
یک روزنامه پرتغالى مدعى شــد پیام نیازمند دروازه بــان تیم فوتبال 
سپاهان در اردوى تیم پورتیموننزه حاضر شده و تست کرونا داده است!

چند هفته پیش بود که رســانه هاى پرتغال از توافــق پیام نیازمند 
دروازه بان تیم سپاهان و تیم ملى ایران با تیم پورتیموننزه پرتغال 
خبر دادند اما مدیر برنامه این بازیکن مدعى شد توافقى صورت 

نگرفته و تمرکز نیازمند روى...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جزئیات خودسوزى 
معلم ریاضى 

مقابل 
ساختمان دادگسترى

راهکار دیگر کشورها براى کاهش قربانیان سوانح جاده اى
6

تقابل حساس سپاهان و ماشین سازى، امشب در نقش جهان
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روزهاى کم فروغ روزهاى کم فروغ 
آقاى گلآقاى گل

پیام
یک رو
سپاها
چند
د

ناجى:ناجى:
  44 جایزه جهانى جایزه جهانى
 بازیگرى گرفته ام بازیگرى گرفته ام

 اما براى کسى  اما براى کسى 
اهمیتى ندارداهمیتى ندارد 6

حسین ناظم الرعایا - شهردار سده لنجان 

گزارش عملکرد        آمد  و هزینه
 شش ماهه دوم سال 99 شهرداري سده لنجان

به استناد ماده 71 قانون شــهرداري ها گزارش عملکرد 
درآمد و هزینه 6 ماهه دوم سال 99 شهرداري سده لنجان 
که به تأیید شوراي اسالمی شهر رســیده جهت آگهی و 

تنویر افکار عمومی بشرح ذیل اعالم می گردد.

درآمد هاي وصول شدهنام حسابکدحساب

4101
درآمد ناشی از عوارض 
عمومی ( درآمد هاي 

مستمر )
76/515/995/162

درآمد ناشی از عوارض 4102
286/548/000اختصاصی

بهاء خدمات و درآمد هاي 4103
6/328/245/634موسسات انتفاعی شهرداري

درآمد حاصله از وجوه و 4104
2/535/828/450اموال شهرداري

درآمد اعانات و هدایا و 4106
1/943/141/410دارایی ها

87/609/958/656جمع کل درآمد ها

مبلغ هزینه شدهنام حسابکدحساب
74/759/602/323هزینه جارى51
61/084/445/300تملک دارائى هاى سرمایه اى(عمرانى)52

135/844/047/623جمع کل هزینه ها

هزینهنام حسابکدحساب

334/780/000مطالعه براى احداث520101001

سایر اعتبارات مربوط به 520102001
2/580/119/745ساختمان

سایر اعتبارات مربوط به پل، 520103001
52/702/277/793تونل ، اتوبان ، خیابان و ...

2/788/965/724تجهیزات رایانه اى520202002

2/678/302/038خرید زمین520601001

61/084/445/300جمع کل هزینه هاي عمرانی

عملکرد شش ماهه دوم سال 99

هزینه هاي عمرانی 6 ماهه دوم سال 99

در
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سخنگوى ســازمان انتقال خون از رشــد 15 درصدى 
اهداى خون در کشور در سه ماهه اول سال 1400 نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: طى این مدت 

510 هزار واحد خون در کشور اهدا شده است.
دکتر بشیر حاجى بیگى گفت: استان هاى قزوین با 34 
درصد رشد، خوزستان با 33 درصد رشد و خراسان رضوى 
با 24 درصد رشد بیشــترین میزان رشد اهداى خون در 

کشور را داشته اند.
وى افزود: در سه ماهه اول سال 1400 بالغ بر 630 هزار 
نفر جهت اهداى خون به مراکز انتقال خون در سراســر 
کشور مراجعه کردند و از این تعداد 510 هزار واحد خون 

اهدا شده اســت. همچنین 73 هزار و 500 واحد خون 
اهدایى مربوط به اهداکنندگان بار اول در سراسر کشور 

بوده است.
حاجى بیگى ادامه داد: باید توجه کرد که بیشترین میزان 
اهداى خون در ســه ماهه اول ســال 1400 مربوط به 
استان هاى تهران، فارس، خراسان رضوى و مازندران 

بوده است.
حاجى بیگى با اشــاره به وضعیت اهــداى خون بانوان 
در کشور، گفت: در ســه ماهه اول سال 1400 میانگین 
شاخص اهداى خون بانوان در کشــور 4/5 درصد بوده 

است. 

ســخنگوى ســتاد ملى مقابله بــا کرونــا در واکنش 
به وجود واکســن فایــزر در کشــور، توضیحاتى ارائه 

داد.
علیرضا رئیسى در خصوص اینکه گفته مى شود واکسن 
فایزر در کشــور وجود دارد و عده اى تزریق کرده اند، 
گفت: شاید واکسن فایزر هم در کشور باشد که قطعًا به 

صورت قاچاق آمده است.
وى افزود: واکسن فایزر باید در دماى منهاى 70 تا 80 
درجه سانتیگراد نگهدارى شود. شاید شرایط نگهدارى 
آن هم در کشور وجود داشــته باشد، اما باید دید چگونه 
انتقال یافته است. زیرا، زنجیره انتقال واکسن هم مهم 

است و باید ببینیم چه جورى آمده است.
رئیســى با عنوان این مطلب که اگــر دماى نگهدارى 
واکسن فایزر به منهاى 10 درجه برسد آن وقت سالمت 
این واکسن زیر ســئوال مى رود، گفت: آنهایى که این 

واکسن را زده اند، اشتباه کرده اند.
سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا در ارتباط با فروش 
واکسن کرونا در کشور نیز، افزود: تاکنون حتى یک دوز 
واکسن پولى تزریق نشده است. شاید عده اى رفته اند 
و پول داده اند که البته اشــتباه کرده اند. اما قرار نیست 
واکســن کرونا در برنامه ملى واکسیناسیون، به فروش 

برسد.

رشد 15 درصدى اهداى خون 
در کشور

شاید واکسن فایزر 
در کشور موجود باشد

مسن ترین داوطلب کنکور 
اصفهانى است

  ایسنا | بر اساس اعالم سازمان سنجش 
آموزش کشور، مسن ترین داوطلب کنکور 1400 
متولد 19 تیر 1316 از استان اصفهان است که در 
گروه علوم تجربى شرکت کرده است. این داوطلب 
مرد است. همچنین جوان ترین داوطلب کنکور 
1400 متولد 11 مرداد 1387 از اســتان خراسان 
شمالى شهرستان بجنورد است که این داوطلب 
زن بوده و در گروه آزمایشى علوم تجربى ثبت نام 

و شرکت کرده است.  

خودکشى یک رزیدنت دیگر 
براســاس اخبار منتشر    سالمت نیوز |
شده، دکتر «ر.ن» رزیدنت سال سوم داخلى علوم 
پزشکى شهرکرد به زندگى خود پایان داده است. 
این نخستین بار نیست که یک رزیدنت خودکشى 
مى کند. اواخر اردیبهشــت ماه خبر خودکشــى 
سریالى رزیدنت ها رسانه اى شد و بعد از آن یک 
رزیدنت در مشــهد و رزیدنتى دیگر در کاشــان 
دست به خودکشى زدند. ادامه روند خودکشى ها 
نشان دهنده بحرانى بودن اوضاع رزیدنت ها در 

کشور است.

قرمز شدن پایتخت 
در هفته آینده

ون  معــا   خبرگزارى صدا و سیما |
درمان ســتاد کروناى اســتان تهران با اشاره به 
افزایش بار بیمارى کرونــا در پایتخت گفت: اگر 
روند افزایشى به همین شکل تا هفته آینده ادامه 
داشته باشد، وضعیت تهران قرمز خواهد شد. نادر 
توکلى افزود: تا پیش از هفته اخیر روند سینوسى 
و ثابتى داشــتیم، اما در طول یک هفته اخیر 10 
درصد افزایش موارد بســترى و سرپایى را شاهد 
هستیم و البته مرگ و میر به صورت تأخیرى تغییر 
خواهد کرد. با این اوصاف مى توان به طور رسمى 
اعالم کرد که یک هفته است که وارد موج پنجم 

کرونا شده ایم.

تهرانى ها دورکار شدند
از ســوى مسئوالن اســتاندارى    فارس|
دورکارى 50 درصدى کارمندان در استان تهران 
اعالم شد. معاون منابع انســانى استاندار تهران 
اعالم کرد: در شهرهاى دماوند و فیروزکوه باید 70 
درصد کارکنان ادارات به صورت دورکارى فعالیت 
کنند و 30 درصد از نیروها نیز به صورت حضورى 
به انجام وظایف در ادارات بپردازند. در شهرهاى 
دیگر استان از جمله تهران باید 50 درصد کارکنان 
در ادارات حضور داشته باشند و 50 درصد دیگر از 

نیروها به صورت دورکارى به فعالیت بپردازند.

امام جمعه یزد 
واکسن برکت زد

  مهر | آیت ا... محمدرضا ناصرى، نماینده 
ولى فقیه در استان و امام جمعه یزد، روز چهارشنبه 
دوز اول واکســن برکت را دریافت کرد. آیت ا...

ناصرى پــس از دریافت این واکســن از تالش 
محققان ایرانــى قدردانى و اظهار کــرد: باور به 
توانمندى جوانان و محققان داخلى، کشــور را در 
مسیر پیشــرفت و خوداتکایى قرار مى دهد. وى 
افزود: همه ما باید به تالش محققان داخلى احترام 
بگذاریم و به آنها اعتماد کنیــم زیرا از این طریق 

کشور به استقالل و پویایى مى رسد.

واکسن پاستور هم آمد
کیانوش جهانپور، ســخنگوى    انتخاب |
غذا و دارو از صدور مجوز مصرف اضطرارى براى 
واکسن کروناى انستیتو پاستور خبر داد. وى نوشت: 
دومین واکسن کروناى تولید داخل به مرحله تولید 
و مصرف عمومى رسید.گفتنى است پیش از این 
نیز  مجوز مصرف اضطرارى واکسن ایرانى کرونا 

(کووایران برکت) صادر شده بود.

امان از تحریم و کرونا 
  انتخاب | حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانى روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، تأکید 
کرد: در یک گزارش تحلیلــى کامل همه این موارد 
محاسبه و مشخص شده است که اگر تحریم و جنگ 
اقتصادى و کرونا نبود شرایط اقتصادى کشور بسیار 
بهتر از امروز بود که این گزارش باید منتشــر شود و 
در اختیار مردم قرار گیرد. براساس این تحلیل اگر دو 
ویروس ترامپ و کرونا نبود، امروز رشــد اقتصادى 
بدون نفت کشور 4/1درصد و رشد اقتصادى با نفت 
3/8 درصد بود، تورم امــروز 11/5 درصد، نرخ دالر 
زیر 5000 تومان و رشد سرمایه گذارى 4/7 درصد 

بود .

ما تغییر کرده ایم
ذبیح ا... مجاهد، ســخنگوى طالبان    انتخاب|
مى گوید: قبل از ســال 2000 میــالدى که تجاوز 
آمریکا به افغانســتان عملیاتى شود، امارت اسالمى 
درگیر جنگ هــاى داخلى بــود و ما نتوانســتیم با 
کشورهاى همســایه مناسبات درســت و گسترده 
برقرار کنیم. در آن موقع طالبان به حد کافى تجربه 
نداشتند و حاال معتقدم که امارت اسالمى به تجارب 
کامل رسیده و از سوى دیگر هم باید توجه داشت که 
در آن دوران ارتباط  میان رســانه ها و طالبان وجود 
نداشــت. حاال ما این موضوع را در دستور کار قرار 
داده ایم. بر این اساس معتقدم از سال 2000 به بعد 
طالبان تا حد زیادى به تکامل رسیده و همچنین ما 

در حال تغییر رفتار هستیم.

مرگ برجام را اعالم کنید!
روزنامه «کیهان» در ســرمقاله خود    بهار |
نوشــت: «برجام باید تغییر پیدا کند.» این شــاید 
تنها گزاره اى باشــد که این روزهــا درباره آن میان 
ایران و آمریکا  اشــتراك نظر وجود دارد. این تغییر 
هر چه باشــد،توافق جدید دیگر برجام نخواهد بود. 
بر این اساس «برنامه جامع اقدام مشترك»(برجام) 
مدتهاســت که به پایان رســیده اســت. در میان 
دولتمــردان آمریکا مى تــوان افــرادى را پیدا کرد 
که انقضاى این توافــق را اعالم کرده انــد؛ با این 
حال، دولت تدبیر و امید بنا بــر مالحظات خودش 
سال هاســت اعالم مرگ آن را به تأخیر انداخته اما 
آنچه واضح به نظر مى رسد این است که دولت جدید 
ایران چنین مالحظاتى بــراى اعالم تاریخ انقضاى 

برجام نخواهد داشت.

مصدومان کولبر
صالح عزیزپور، رئیــس انجمن حمایت    برنا |
از مصدومان شــیمیایى سردشت گفت: مصدومین 
شیمیایى که توســط بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
شناسایى نشدند، هیچگونه خدماتى دریافت نمى کنند 
و مجبور هستند داروهایشان را که اکثراً خارجى هم 
است به صورت آزاد تهیه کنند و هیچ بیمه اى آنها را 
تحت پوشــش قرار نمى دهد بنابراین برخى از آنان 
کولبرى مى کنند و باوجود اینکه بســیار کار طاقت 
فرسایى اســت اما مجبور هســتند با وجود بیمارى 

کار کنند.

800 میلیون 
حساب بانکى داریم!

  باشگاه خبرنگاران جوان | غالمحسین 
دوانــى، عضو شــوراى عالى انجمن حســابداران 
خبره ایران گفــت: هیچ کجاى دنیا افــراد هزاران 
حســاب بانکى ندارند، اما درایــران 80 میلیون نفر 
داراى 800 میلیون حســاب بانکى هســتند. وى 
گفت: در هیچ کجــاى دنیا به این صورت نیســت 
که یک نفر 100 حســاب بانکى داشــته باشد. هر 
فرد دو حساب دارد؛ حساب کســب و کار و حساب 
شخصى. در ایران اینطور نیســت و هر کس براى 
خودش هزاران حســاب دارد، به طور مثال اینطور 
بیان مى شود که هشــت میلیون دستگاه کارتخوان 
صادر شده که شــش میلیون آن به اشخاص وصل

نیست.

خبرخوان

6 نامزد انتخابات ســیزدهمین دوره ریاست جمهورى 
دیروز با حضور در دفتر آیت ا... ســید ابراهیم رئیسى با 

وى دیدار کردند.
در این دیدار صمیمانه که به دعوت سید ابراهیم رئیسى 
برگزار شد، کاندیداهاى انتخابات ریاست جمهورى درباره 
وضعیت کشور و راه هاى حل مشکالت موجود با رئیس 

جمهور منتخب هم اندیشى و تبادل نظر کردند.
سید امیرحسین قاضى زاده هاشمى، محسن مهر علیزاده، 
علیرضا زاکانى، عبدالناصر همتى، سعید جلیلى و محسن 
رضایى کاندیداهایى بودند که در رقابت هاى انتخاباتى 
سیزدهمین دوره ریاســت جمهورى حضور داشتند و با 
پایان یافتن رقابت ها، براى تبریــک به رئیس جمهور 

منتخب  و اعالم همکارى با دولت آینده، با سید ابراهیم 
رئیسى مالقات کردند.

رئیس جمهور منتخب در پایان این نشســت، دیدار دو 
ســاعته خود با کاندیداهاى انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاست جمهورى را جلسه اى بسیار خوب توصیف کرد 
و گفت: دوستان در این جلسه دیدگاه ها و نظرات خود را 
مطرح و اولویت هایى که فکر مى کنند دولت آینده باید در 

این یک ماه پیگیرى نماید بیان کردند.
وى افزود: در این جلســه راهکارهاى مختلفى که براى 
حل مسائل کشور وجود دارد و بخشى از آنها در مناظرات 
انتخاباتى نیز مطرح شــد، مورد بحث و بررســى قرار 
گرفت. مسلمًا همه دوستان دغدغه کشور، انقالب، رفع 

مشکالت و گره گشــایى از زندگى مردم را دارند که این 
خیلى مهم است.

رئیسى با ابراز امیدوارى نسبت به تداوم این نوع جلسات 
تأکید کرد: دوره رقابت هــاى انتخاباتى پایان پذیرفته و 
اکنون دوره رفاقت، همدلى، همراهى و همکارى براى 
رفع مشــکالت مردم اســت که یک دغدغه همگانى

است.
وى خاطرنشان کرد: ان شــاءا... همدلى و هم اندیشى ها 
منحصر به این جلســه نبوده و این روش ادامه مى یابد و 
مردم هم باید احساسشــان این باشد که همه نگاه هاى 
سیاسى و دیدگاه ها منتهى به رفع مشکالت و گره ها از 

زندگى آنها خواهد بود.

جلسه رئیس  جمهور منتخب با 6 نامزد انتخابات

2 ساعت در کنار رقبا

طى روزهــاى اخیر اســامى از یک تیم 5 نفره شــامل 
فرهاد رهبر، محمدرضا فاطمى امین، مهدى دوســتى، 
مســعود میرکاظمى و حجت ا... عبدالملکى به عنوان 
تیم اقتصادى دولت ابراهیم رئیســى منتشــر شــد که 
نشان مى دهد رئیســى در این عرصه تالش دارد تیمى 
از نزدیکان خود در آستان قدس را به کار گیرد و تجربه 
عملکرد خود در آستان قدس رضوى را این بار در گستره 

بزرگ ترى محک بزند. 
در میان این اسامى مى توان احتمال داد رهبر با توجه به 
سابقه علمى و مطالعاتى در حوزه اقتصاد و رفاه اجتماعى 

به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى، فاطمى امین 
به عنوان وزیر صمت و حجت ا... عبدالملکى به عنوان 

وزیر کشاورزى برگزیده شوند. 
همچنین مســعود میرکاظمى که ســابقه وزارت نفت 
در دولت احمدى نــژاد را در کارنامه دارد ممکن اســت 
گزینه اى براى این وزارتخانه باشــد کــه البته مهدى 
دوستى با داشتن سابقه معاون فنى هلدینگ نفت و گاز 
قرارگاه خاتم االنبیا(ص) و مدیریت پروژه بومى ســازى  
پاالیشگاه میعانات گازى ســتاره خلیج فارس نیز دیگر 

گزینه محتمل براى این کرسى است.

ابراهیم خدایى، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
و معاون وزیر علوم درباره نحوه برخورد با داوطلبانى که 

قصد تقلب در جلسه کنکور داشــته باشند، اظهار کرد: 
سازمان سنجش در برخى مسائل مساعدت هایى انجام 
مى دهد، اما در مقابل تقلب هیچ گونه تخفیف و گذشتى 
نداریم. اگر داوطلبى در جلسه کنکور  لوازم الکترونیکى 
همراه داشته باشد، بدون هیچ تعارفى داوطلب را اخراج 

مى کنیم.
خدایى ادامه داد: البته گاهى مواقع از داوطلب بار دیگر 
آزمون مى گیریم. داوطلب حتى اگر شاگرد اول هم باشد، 

ولى موبایل سر جلسه کنکور ببرد، اجازه نمى دهیم.
معاون وزیر علوم ادامه داد: در بحث تقلب قطع به یقین 
با توجه به اینکه حقوق ســایر داوطلبان است به شدت 

برخورد مى کنیم و امسال هم وضعیت همین است.

محمــود احمدى نــژاد در یک گفتگــوى اینترنتى به 
حضور ایران در انتخابات مصر اشاره کرد و در افشاگرى 
تازه درباره دوره مســئولیت خود خبــر داد که «محمد 
مرسى» نخســت وزیر پیشــین این کشــور و گروه 
اســالمگراى اخوان المســلمین با حمایت جمهورى 
اســالمى در انتخابات موفق به کســب قدرت شــده

است.
به گزارش «دیده بان ایران»، احمدى نژاد  گفت: محمد 
مرسى با حمایت کدام کشور روى کار آمد؟! خودش هم 
مى دانست از سوى ایران حمایت شــده است. محمد 
مرسى با کمک جمهورى اســالمى در مصر به قدرت 
رسید.  من با حمایت و  پشتیبانى از آقاى مرسى مخالف 

بودم. دالیل خودم را هم داشتم، ضمن اینکه مى گفتم 
چه دلیلى دارد ما از یک کاندیدا در مصر حمایت کنیم؟ 
اجازه بدهیم مردم خودشان انتخاب کنند. اما جمعى در 
کشــور ما بودند که اصرار داشــتند حتمًا برویم از آقاى 
مرســى حمایت کنیم و رفتند برخالف نظر من حمایت 

کردند.
رئیس دولت هــاى نهم و دهــم خاطر نشــان کرد: 
اخوان المســلمین با دوپینگ ایران روى کار آمد ولى 
جلوى ایران ایســتاد. ممکن اســت دیگر کشورها هم 
به نفع اخوان دوپینگ کرده باشــند اما دوپینگ ایران 
در انتخابــات در روى کار آمدن مرســى در مصر مؤثر

 بود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
دانشگاه علوم پزشــکى خراسان شــمالى از واژگونى 
آمبوالنس این دانشگاه در حین انجام مأموریت در مسیر 

شیروان به بجنورد خبر داد.
دکتر تقى دولت آبادى گفت: این ســانحه در ساعت 6 
صبح روز چهارشــنبه اتفاق افتاده است. وى با اشاره به 

اینکه آمبوالنس در حال انتقال بیمار به بیمارستان بوده 
است، اظهارکرد: تعداد سرنشینان آمبوالنس چهار نفر 

بوده که هیچ اتفاقى براى آنها نیفتاده است.
دولت آبادى افزود: بعد از بروز سانحه آمبوالنس دیگرى 
در محل حاضر شده و بیمار به آمبوالنس مذکور انتقال 

یافته و سپس به بیمارستان ارجاع شده است.

مدیرکل امور فرهنگى و اجتماعى سازمان 
تأمین اجتماعى با اشاره به اینکه ثبت نام 
وام بازنشســتگان ســازمان از روز شنبه 
آینده آغاز مى شــود، گفــت: حدود 400 
هزار نفر وام هفت میلیون تومانى دریافت 

مى کنند.
علــى جهانــى گفــت: افزایــش تعداد 
وام گیرندگان و همچنین افزایش ســقف 
وام نیاز به توافق، هماهنگى و برنامه ریزى 
بیشترى با بانک عامل دارد و در حال حاضر 
تمامى امکانات نرم افزارى و پیاده سازى 
سیستم ثبت نام وام آمده است اما بر اساس 
توافقنامه اى با بانک، ضرورت دارد فرایند 
ثبت نام و پرداخت وام اصالح و روان شود 
و همچنین دسترســى راحت تر صورت 
گیرد. به همین دلیل باید چند روزى صبر 
کنیم که بانک بتوانــد کارهایش را انجام 

دهد.
مدیرکل امور فرهنگى و اجتماعى سازمان 
تأمین اجتماعى با اشاره به اینکه مبلغ وام 
هفت میلیون تومان اســت گفت: اعتبار 
در نظر گرفته شــده نیــز 2600 میلیارد 
تومان است که بر اساس سهم کانون هاى 
بازنشستگى حدود 400 هزار نفر مى توانند 

از این وام ها استفاده کنند.
وى با تأکید به اینکه پرداخت وام در چند 
مرحله انجام مى شود گفت: بازنشستگان 
ســازمان تأمین اجتماعى مى توانند براى 
ثبت نام به سامانه پرداخت وام مستمرى 
بگیران مراجعه و ثبت نام کنند که توسط 
کانون هاى بازنشستگى فعال شده و نیازى 

به مراجعه حضورى نیست. 
جهانى با اشاره به اینکه سال گذشته 330 
هزار نفر به طور متوسط هر نفر پنج میلیون 
تومان وام دریافت کردند گفت: از زمانى 
که فرد براى وام ثبت نام مى کند تا زمانى 
که وام به حساب بازنشسته واریز مى شود 

نهایت سه روز طول مى کشد.

ثبت نام وام بازنشستگان 
تأمین اجتماعى از شنبه

رونمایى از تیم اقتصادى 5 نفره رئیسى 

ادعاى جدید احمدى نژاد درباره انتخابات مصربرخى داوطلبان کنکور بدون تعارف  اخراج مى شوند

واژگون شدن آمبوالنس حین انتقال بیمار !

بررسى طرح موســوم به «ســاماندهى پیام رسان هاى 
اجتماعى» که قرار بود در دســتور کار مجلس شــوراى 
اسالمى قرار گیرد، به بعد از تعطیالت مجلس موکول شد.

شامگاه دوشنبه با انتشار دستور کار هفتگى چاپى مجلس 
مشخص شد که طرح ساماندهى پیام رسان هاى  اجتماعى 
از دستور کار خارج شده اســت؛ با این حال، در کمتر از 24 
ساعت طراحان طرح با یک درخواست تازه براى تصویب 

طرح به تکاپو افتادند.

با این حال یوسفى عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است: 
طرح ساماندهى پیام رســان هاى  اجتماعى از دستور کار 
مجلس خارج شده و قرار نیســت در صحن بررسى شود. 
پیشنهاد و اصرار طراحان این طرح این است که بر اساس 
اصل 85 قانون اساسى این طرح مورد بررسى قرار گیرد به 

این معنا که در کمیسیون درباره آن تصمیم گرفته شود.
او ادامه داد: بررســى این طرح به هفته هاى آتى و بعد از 

تعطیالت مجلس موکول شده است.

با ورود به زمان کنکور سراسرى کالهبردارانى که به کمین 
نشسته اند دست به کار شده اند  تا به بهانه فروش سئواالت 
و کلید کنکور سر افراد ساده لوح را کاله بگذارند. در همین 
راستا پلیس فتا با رصد فضاى مجازى به مرد جوانى رسیدند 
که با قیمت هفت میلیون تومان اقدام به فروش سئواالت 
کنکور کرده بود. مرد جوان پس از دســتگیرى وقتى در 
جریان طرح اقتدار پلیس مقابل ســردار حسین رحیمى 
رئیس پلیس تهران بزرگ قــرار گرفت، گفت: در فضاى 
مجازى به بهانه فروش سئواالت و کلید پاسخ کنکور مبلغ 

هفت میلیون تومان مى گرفتم. سپس شماره ها را بالك 
مى کردم.  در همین راستا سردار رحیمى در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: این روزها کنکــورى ها مراقب کالهبردارها 
باشند. وى افزود: تا به امروز 20 نفر کالهبردار در این زمینه 
دستگیر شدند و باید به این نکته اشاره کرد هرگونه گفته 
در خصوص قرار دادن کلید سئوال ها و پاسخ کنکور کذب 
محض و فقط کالهبردارى است. وى اضافه کرد: جلسات 
خوبى با وزارت علوم در این خصوص داشته ایم و سئوال ها 

با تدابیر امنیتى به مخازن منتقل شده است.

تعویق در  بررسى طرح محدودکننده اینترنت 

بازداشت فروشنده سئواالت کنکور!  
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دلیل افزایش شرایط
 تشدید خشکسالى

معـاون توسـعه پیش بینـى و تحقیقـات اداره کل 
هواشناسى اصفهان اظهار داشت: وضعیت بارش ها 
تاکنون در بعضى مناطق اسـتان که بیشـتر هم سـر 
چشمه هاى آبى زاینده رود و غرب استان است نگران 
کننده بوده اسـت. نوید حاج بابایى اضافه کرد: بیشتر 
بارش هـاى امسـال در مناطقـى اتفاق افتاده اسـت 
کـه در حوضه زاینـده رود نیسـت و  در نیمه شـرقى 
و شـمالى اسـتان رخ داده کـه  تاثیـرى در روان آب 
زاینده رود نـدارد و موجب افزایش شـرایط تشـدید 
خشکسالى از نوع هیدرولوژیک( بلند مدت) در استان

 شده است.

مترو، بدون توجیه اقتصادى
مدیـر عامل شـرکت متـرو منطقـه اصفهـان اظهار 
کـرد: شـرکت متـرو منطقـه اصفهـان بـا توجـه به 
برنامه ریزى ها، توانایى جا به جایى بیش از 150 هزار 
نفر را دارد به طورى که در سـال 98 تعداد مسافران 
مترو به 100 هزار نفر در روز رسـید، اما شـیوع کرونا 
تعداد مسافران را به کمتر از 40 هزار نفر کاهش داد. 
احمدرضا طحانیـان ادامه داد: در حالـى که هر کدام 
از قطارهـا باید دو هزار نفـر را جا به جا کنـد، در حال 
حاضر هر قطار در رفت و برگشت بین 300 تا 400 نفر 

مسافر دارد که توجیه اقتصادى ندارد.

حضور بنیاد تعاون در 
نمایشگاه مبلمان 

به گزارش روابـط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان؛ هشـتمین نمایشـگاه مبلمان و دکوراسـیون 
مدرن در نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان برپا شده 
است. در این نمایشگاه بنیاد تعاون زندانیان اصفهان هم 
در سالنA داراى غرفه بوده و از بازدیدکنندگان براى 

بازدید از این غرفه دعوت کرده است.

کپسول گاز 
10 نفر را مصدوم کرد

انفجـار کپسـول گاز پیک نیکـى در زیباشـهر مبارکه 
از توابع اسـتان اصفهان سه شنبه شـب سبب مصدوم 
شـدن 10 تن از اهالى این شـهر شـد. مدیر حوادث و 
فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: این حادثه 
سـاعت 21 و 6 دقیقه سـه شـنبه شـب در میدان امام 
حسین(ع) زیباشهر رخ داد و پس از اعالم به اورژانس 
پیش بیمارستانى دو واحد امدادى به محل اعزام شدند. 
غفور راستین افزود: در این انفجار 10 مرد در بازه سنى 
25 تا 50 سـال مصدوم و پس از دریافت خدمات اولیه 
درمانى به بیمارسـتان محمد رسـول ا...(ص) مبارکه 

منتقل شدند.

آغاز اجراى خط انتقال 
فاضالب 

عملیات اجرایـى خط انتقال تحت فشـار بـا قطر 400 
میلى متر شـهر زیباشـهر با اعتبارى بالغ بر 40 میلیارد 
ریال آغاز شـد. به گـزارش روابط عمومـى آبفا منطقه 
مبارکه، این پـروژه به طول 1200 متـر و با جنس پلى 
اتیلن از ایسـتگاه پمپـاژ فاضالب زیباشـهر آغـاز و به 
حوضچـه آرامش تصفیـه خانه فاضالب شـهر مبارکه 

متصل مى شود. 

فعالیت مروجین
 مصرف بهینه آب 

مروجیـن مصـرف بهینـه آب منطقـه 4 اصفهـان در 
اردیبهشـت و خردادماه سال جارى با گشـت زنى در 
سـطح شـهر 98 مورد تخلف و مصرف غیـر متعارف 
را مشـاهده کرده و به خاطیـان تذکر داده انـد. از این 
تعداد تخلف بررسى شده به ترتیب 14 ، 47 ، 11 ،3 و 
8 مورد مربوط به آب پاشى و شستشوى معابر ، نصب 
پمپ مسـتقیم به شبکه ، نشـت کولر ، شست و شوى 
فرش و پتو و خودرو ، مصرف غیر مجاز و سـایر موارد 

بوده است.

خبر

مدیر کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان گفت: هر مؤسسه یا شرکت 
که به شکل غیر مجاز به صورت حضورى یا الکترونیکى 
اقدام به فعالیت کاریابى کند از لحاظ قانونى تخلف کرده 
اســت و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى از طریق 

مراجع قانونى به این موضوع رسیدگى مى کند.
برخى از مؤسســات و شــرکت ها در اصفهان به شکل 
غیرمجاز اقدام به فعالیت در خصوص کاریابى خارجى و 
اخذ ویزاى کارمى کنند و در نتیجه به افراد جویاى کار و 
به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهى که قصد اخذ ویزاى 
کار و اشتغال در خارج از کشور را دارند، آسیب هاى زیادى 

وارد مى کنند.
حسین باقرى در این زمینه با اشاره به این که برخى از افراد 
حقوقى یا حقیقى اقدام به سوء اســتفاده از افراد جویاى 
کار مى کنند، اظهار کرد: متأســفانه برخى از شرکت ها 
یا مؤسســات در کنار فعالیت هاى دیگر به خاطر فرار از 
مالیات و یــا دور زدن قوانین، در پوشــش کاریابى و به 

صورت غیر مجاز فعالیت مى کنند.
وى تاکید کرد: هر مؤسســه یا شــرکت که به شــکل 
غیر مجاز به صورت حضــورى یــا الکترونیکى اقدام 
به فعالیــت کاریابــى کند از لحــاظ قانونــى تخلف

 کرده است.

معاون امورمعادن و صنایع معدنى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان گفت: 853 معدن در این استان  پروانه 

بهره بردارى دارند که 60 درصد این معادن فعال است.
محمد ســرجوقیان افزود: بیش از 400 معدن در اســتان 
اصفهان در زمینه سنگ هاى تزیینى و مصالح ساختمانى 
فعالیت مى کنند که شامل انواع ســنگ هاى ساختمانى، 

مرمریت، مرمر، گرانیت و تراورتن است.
وى گفت: اصفهان انــواع گروه هاى مواد معدنى را در خود 
جاى داده است و از نظر ظرفیت مواد معدنى به عنوان یکى 
از استان هاى مطرح کشور محســوب مى شود و ظرفیت 
اسمى استخراج معادن استان ساالنه 50 میلیون تن انواع 

مواد معدنى است اما به صورت واقعى نزدیک به 30 میلیون 
تن  استخراج مى شود. وى اضافه کرد: انواع مواد معدنى از 
جمله طال، ســرب، روى، آهن، مس، باریت و بنتونیت در 
استان اصفهان وجود دارد. ســرجوقیان با بیان اینکه سال 
گذشــته 52 پروانه بهره بردارى جدید در استان صادر شد 
خاطرنشان کرد: به صورت کلى ساالنه حدود 50 تا 60 فقره 
پروانه جدید براى معادن در استان صادر مى شود و  50 معدن 
فعال مى شــود.   وى بیان کرد: حدود 9 هزار نفر در معادن 
استان اصفهان مشغول به کار هستند و بطور غیر مستقیم 
به ازاى هر یک شغل در معادن 10 تا 12 شغل غیر مستقیم 

ایجاد مى شود. 

60 درصد معادن 
استان اصفهان فعال است

مؤسسات کاریابى 
بدون مجوز پلمب مى شود

کنکور سراسرى1400 در اصفهان همزمان با سراسر 
کشــور صبح دیروز چهارشــنبه با رقابت داوطلبان 
اصفهانى در گروه هنر آغاز شد. نماینده تام االختیار 
سازمان سنجش و آموزش کشــور، تعداد داوطلبان 
کنکور سراسرى این استان را 82 هزارو 732 نفر بیان 
کرد و گفت: در آزمون سراســرى امسال در استان، 
در گروه هنر 10 هزار و 931 نفــر، در گروه ریاضى 
10 هزار و 190 نفر، گروه علوم انســانى 19 هزار و 

427 نفر، در گروه علوم تجربى 31 هزار و 16 نفر و 
در گروه زبان هاى خارجــى هم 11 هزار 159 نفر به 

رقابت مى پردازند.
محمدرضا ایروانى افزود: در این اســتان 36 حوزه 
امتحانى در 27 شهر مجرى برگزارى آزمون هستند. 
وى تاکید کرد: به منظور پیشگیرى از تجمع مقابل 
درب هاى ورودى، داوطلبان از ساعت 6 و 30 دقیقه  
الى 7 و 30 دقیقه  به حوزه هاى امتحانى مراجعه کنند.

آغاز بزرگ ترین رقابت علمى در اصفهان از دیروز

جلسه بررسى و ارزیابى عملکرد حوزه هاى مخابرات 
منطقه اصفهان با حضور مدیــر منطقه و مدیران و 
رؤســاى این مجموعه به صورت ویدئو کنفرانس 

برگزار شد.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان در این جلسه ضمن 
تشــکر از زحمات مدیران و پرســنل مخابرات در 
راستاى حضور مؤثر و عملیاتى در برقرارى ارتباطات 
پایدار در طول زمان انتخابات گفــت: در انتخابات 
اخیر شــاهد درخشــش دوباره مخابرات در تامین 
زیرســاختهاى ارتباطــى جهت برگــزارى فرآیند 

انتخابات بودیم.
اسماعیل قربانى با تاکید بر بسیج همه نیروها براى 

تحقق سیاست هاى باالدستى شرکت افزود: همه 
کارکنان مخابرات اســتان از صدر تــا ذیل، اعم از
 بخش هاى فنى و ادارى باید با حرکت جهادى خود، 
تمام همت خود را در راستاى تحقق اهداف سازمانى 
به کار ببندند تا مجموعه مخابرات منطقه در ســال 

جارى به آنچه شأن و منزلت حقیقى آن است برسد.
وى با اشاره به برنامه مخابرات براى توسعه فنى در 
سال جارى بیان کرد: با توجه به افزایش درخواست 
اینترنت در ســال هاى اخیر و باالخص بعد از شیوع 
کرونا، مخابرات منطقه اصفهــان برنامه هاى بلند 
مدت زیادى در راســتاى تقویت شــبکه هاى تلفن 

ثابت و سیار دارد.

بررسى و ارزیابى عملکرد مخابرات اصفهان

به گــزارش روابــط عمومى ســپاه صاحب الزمان 
اصفهان،  با تالش و رصد هاى صورت گرفته توسط 
سربازان گمنام ناحیه مقاومت بسیج درچه یک کارگاه 

بزرگ تولید مشروبات الکلى شناسایى و کشف شد.
در پى اخبار واصله و رصدهــاى اطالعاتى صورت 
گرفته توسط عوامل اطالعات سپاه ناحیه درچه و طى 
عملیات مشترك با عوامل پلیس اطالعات شهرستان 
خمینى شهر و با دســتور مقام قضایى از یک کارگاه 

بزرگ تولیدات مشروبات الکلى بازرسى شد.
در این بازرسى حدود 15 هزار و 200 لیتر مشروبات 
الکلى دست ساز به همراه وسایل تولید آن کشف و 
ضبط و متهم دستگیر و  براى ســیر مراحل قانونى 

تحویل مراجع قضایى شد.
 مشــروبات تولیدى این کارگاه به صورت وسیع در 
سطح اصفهان و شهرستان خمینى  شهر ، توزیع که  

این باند توسط اطالعات سپاه درچه متالشى شد.

کارگاه بزرگ تولید مشروبات الکلى در درچه کشف شد

برخورد یک دستگاه خودروى پژوى 405 با درختان 
وســط بلوار به خیر گذشــت. ســخنگوى سازمان 

آتش نشانى و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان 
گفت: بعد از اعالم برخورد یک دستگاه پژوى 405 
با درختان وسط بلوار عاشق اصفهانى غربى که سه 
سرنشــین (یک خانم و دو فرزند خردسال) داشت، 
گروه امداد و نجات از ایســتگاه شماره 19 به محل 

حادثه اعزام شد.
فرهاد کاوه آهنگران افزود: خوشــبختانه، حال هر 
سه نفر مســاعد بود و عوامل اورژانس، خانم حدوداً 
30 ســاله را به علت ضربه به ســر به مرکز درمانى 

منتقل کردند.

برخورد پژو با درختان وسط بلوار

سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
با ورود موج پنجم کرونا و شــتاب انتشــار آن و تغییر رنگ 
شهرستان ها، اصفهان در معرض خطر قرمز شدن قرار دارد.
حجت ا... غالمى درباره آخرین محدودیت هاى کرونایى، 
اظهار کرد: وضعیت استان تا هفته قبل متعادل و بین زرد و 
نارنجى بود، اما اکنون پنج شهرستان ما که در وضعیت زرد 

قرار داشتند نارنجى شده اند.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان با هشدار 
درباره تغییر زنگ خطر شهرستان ها به وضعیت قرمز تصریح 
کرد: با توجه به گرمى هوا و ضرورت چرخش هوا، باز بودن در 
و پنجره ها توصیه مى شود زیرا این کار مى تواند به جلوگیرى 

از شیوع بیمارى کرونا کمک کند.
وى ادامه داد: همچنین براى کنترل شــیوع ویروس کرونا 
در استان هاى مجاور شرقى و جنوبى که در وضعیت قرمز 
دارند، مانند یزد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر، 
طرح جامع هوشمند منع تردد در ســفر از این استان ها به 
استان اصفهان و بالعکس برقرار شده است. غالمى گفت: 
در حال برنامه ریزى هستیم تا تردد در محورهایى را که به

 استان هاى قرمز منتهى مى شود، ممنوع اعالم کنیم.

افزایش بیماران بسترى
در همین حال آرش نجیمى، ســخنگوى دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان هم اظهار داشت: متأسفانه شیوع کرونا در 
استان اصفهان روند صعودى یافته و شاهد افزایش بیماران 

بسترى هستیم.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه 
بر اســاس آخرین رنگ بندى اعالم شــده از سوى وزارت 

بهداشت در حال حاضر 13 شهر اصفهان در وضعیت نارنجى 
کرونا قرار گرفت، اضافه کرد: شهرســتان هاى اصفهان، 
شهرضا، شاهین شهر و میمه، کاشــان، نطنز، فالورجان، 
لنجان، مبارکه، گلپایگان، خمینى شهر، نجف آباد، سمیرم و 

نائین در وضعیت نارنجى کرونا هستند.
وى با بیان اینکه 11 شهرســتان اســتان اصفهان نیز در 
وضعیت زرد شیوع کرونا هستند، ادامه داد: شهرستان هاى 
دهاقان، اردستان، آران و بیدگل، چادگان، فریدون، تیران و 
کرون، برخوار، فریدونشهر، خوانسار، خور و بیابانک و بوئین 

میاندشت در این وضعیت هستند.
نجیمى با بیان اینکه هنوز هیچیک از شــهرهاى اســتان 
اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار ندارد، ابراز داشت: هنوز 
هیچیک از شهرهاى استان نیز در وضعیت آبى یا سفید کرونا 

هم قرار نگرفته است.

از جنوب به سمت اصفهان 
رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: کروناى دلتا به 
مرزهاى استان اصفهان نزدیک شده است و باید مردم نسبت 
به رعایت پروتکل هاى بهداشتى توجه بیشترى داشته باشند.

کمال حیدرى پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبرى که 
به صورت آنالین برگزار با بیان اینکه ویروس کروناى دلتا در 
راه اصفهان است، ابراز داشت: این ویروس فعالیت خود را از 
استان هاى جنوبى آغاز کرده و به سمت مرکز در حال حرکت 
است و تاکنون 63 شهرستان از شــمال تا جنوب کشور در 

وضعیت قرمز کرونا قرار داده است.
رئیس مرکز بهداشت اســتان اصفهان با بیان اینکه چهار 
ماه است واکسیناسیون عمومى را در کشور آغاز کرده ایم، 

ابراز داشت: 5/5 میلیون ُدز واکســن کرونا به کشور وارد 
شده که از این میزان با توجه به ســهمیه اى که به استان 
اصفهان داده شده است تاکنون 6 درصد از جمعیت استان 
ُدز اول و 2/5 درصد دو ُدز واکسن را دریافت کرده اند. وى 
با بیان اینکه در حال حاضر اولویت ما در اســتان اصفهان 
واکسیناســیون مرحله دوم افراد 70 ســال به باال است، 
ادامه داد: براى افراد 65 ســال نیز از روز شنبه با توجه به 
سهمیه اى که به اســتان داده مى شود واکسیناسیون را در 

دستور کار قرار مى دهیم.
وى با بیان اینکه تاکنون 6 هزار ُدز واکسن کو برکت به استان 
اصفهان تحویل شده است، اظهار داشت: از چهار روز گذشته 
تاکنون واکسیناسیون کوبرکت در اصفهان آغاز شده و در 

یک مرکز انجام مى شود.
وى بــا بیان اینکه تــاب آورى مــردم در زمینــه رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى کاهش 
یافته است، ابراز داشــت: در این زمینه باید توجه داشت که 
شاهد دورهمى و مهمانى هاى فامیلى هستیم، از سوى دیگر 
دستگاه ها و ادارات همکارى الزم را با مرکز بهداشت ندارند.

حیدرى ادامه داد: براى مثــال چایخانه ها به عنوان مراکز 
بسیار خطرناك فعال شــده، ما یک مرکز را سه بار پلمب 
کرده ایم اما هر بار پلمب را شکســته درخواست هایى را از 
مراکز نظارتى و اجرایى براى پیگیرى داشــته ایم که مورد 

توجه قرار نگرفته است.
وى گفت: اعتقاد داریم بهترین اســتراتژى زدن ماسک و 
رعایت فاصله گذارى اســت و این در حالى است که میزان 
ماســک زدن در اصفهان به 70 درصد  رسیده و این آمار در 

گذشته 90 درصد بود.

زنگ خطر قرمز شدن استان به صدا درآمد

کروناى دلتا به اصفهان 
نزدیک شده است

متأسفانه خبر صحت دارد. طى روزهاى گذشته، مدیر یکى 
از دبیرستان هاى اصفهان، مقابل ساختمان دادگسترى 
این شــهر خودســوزى کرده و همه را در بهت و حیرت 

فروبرده است.
به گزارش ایسنا، امین کیانپور، مدیر دبیرستان نجفى 1 در 
ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان، مدت ها درگیر پرونده 
شکایت براى باز پس گیرى آپارتمانى بوده که مالک، آن 
را به دو نفر فروخته بوده اســت. او پس از مدت ها رفت و 
آمد به دادگاه، اعالم کرده بوده که اگر حقش را به او ندهند 
خودش را مقابل ساختمان دادگســترى آتش مى زند و 
وقتــى دادگاه حق را به خریــدار اول داده، تهدید خود را 

عملى کرده است.
به روایت شاهدان عینى، این معلم ریاضى که مدیر یکى 
از دبیرستان هاى اصفهان هم بود، روز یک شنبه ششم 
تیرماه، درست جلوى ســاختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان در خیابان نیکبخت، ظرف بنزینى را روى ســر 
خود خالى کرده و تالش رهگذران براى خاموش کردن 

آتش به جایى نرسیده است.
یکى از همکاران امین کیانپورمى گوید: همکارم چند سال 
قبل با همه دارایى خود، آپارتمانى را در خیابان رباط سوم 
خریده بود و بعداً متوجه شدیم مالک این آپارتمان آن را 
به دو نفر فروخته است. آقاى کیانپور مدت ها پیگیر حل و 
فصل این مشکل بود تا اینکه قاضى رأى داد ملک متعلق 

به خریدار اول است و براى او حکم تخلیه صادر کرد.
این معلم دبیرستان تصریح مى کند: شنیدم که روز قبل 
از حادثه همکارم به نمازخانه دادگسترى رفته و به قاضى 
گفته اگر این خانه را از من بگیرید خودم را جلوى دادگاه 
به آتش مى کشم. همه ما از اینکه او چنین کارى را انجام 

داده در بهت و حیرتیم و آن را باور نکرده ایم.
او تأکید مى کند که آقاى کیانپور سابقه برخورد عصبى و 
رفتار غیر معمول و پیش بینى نشده نداشته و بسیار آرام 
و فهمیده بوده است. توانایى او در تدریس درس ریاضى 
نیز تا حدى بوده که همه مدارس درخواست داشته اند با 

او همکارى کنند. 

جزئیات خودسوزى معلم ریاضى
 مقابل ساختمان دادگسترى

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان از 
شناسایى ســه مکان براى ایجاد پایگاه آتش نشانى 
در محدوده بازار تاریخى اصفهان براى پیشگیرى و 

کنترل آتش سوزى خبر داد.
منصور شیشه فروش افزود: به این منظور قرار شد که 
شهردارى نسبت به تملک سه مکان در این منطقه 
و استقرار تجهیزات و ملزومات آتش نشانى و کنترل 
حریق براساس دستورالعمل جلسه ایمنى بازار و ابنیه 

تاریخى اصفهان اقدام کند.
وى اظهار داشت: حدود هشــت هزار واحد صنفى 
در هشــت کیلومتر از محور بازار تاریخى اصفهان 
استقرار دارند که  شامل 44 صنف و اتحادیه هستند و 
119 انبار متعلق به مشاغل مختلف در این محدوده 

تاریخى  وجود دارد.
وى ادامه داد: مقرر شد ایســتگاه پست برق در این 
نقطه پیش بینى و  احداث شود تا براى ایمن سازى 
شبکه هاى برق فرسوده و آموزش کسبه اقدام شود؛ 
همچنین شهردارى و معاونت حمل و نقل و ترافیک 
موظف شدند تا موضوع تســهیل تردد خودروهاى 
امدادى را با رفع سد معبر و ساماندهى مسیر ورودى 

بازار در دستور کار قرار دهند.
وى مکان یابى بــراى نصب جعبه ها و شــیرهاى 
آتش نشانى در مناطق مختلف بازار توسط شهردارى 
و با همکارى میراث فرهنگى را از دیگر تصمیمات 
براى پیشــگیرى و کنترل حریق در بــازار تاریخى 

اصفهان عنوان کرد.

ایجاد 3 پایگاه آتش نشانى  در محدوده بازار 

با پیگیرى مجلس، در روز هاى آینده کمبود علوفه دام هاى 
استان اصفهان جبران مى شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: در 
نشست اعضاى کمیسیون کشاورزى مجلس با مسئوالن 
بانک مرکزى و باالترین مقامات مسئول مربوطه در وزارت 
جهادکشاورزى مقرر شد در روز هاى آینده وضعیت تامین 

علوفه دامداران کمى بهتر شود.
عباس مقتدایى افزود: در این نشســت همچنین مقرر شد 
استان اصفهان براى تامین علوفه مستقیم کامیون هایى را 
هماهنگ کند که از مناطق گمرکى جنوب نهاده هاى دامى 
را منتقل کنند و در این زمینه وزارت خانه هاى صنعت، معدن 
و تجارت و جهادکشــاورزى کم کارى کرده اند و دامداران 
بعنوان قشــر زحمتکش جامعه در هفته هاى گذشته براى 

تامین علوفه دام هاى خود با مشکل روبرو شدند.
وى گفت: هدف از پیگیرى هاى مجلس سرعت بخشیدن 
به روند تامین علوفه در روز هاى آینده هســتیم تا مشکل 

دامداران براى تامین علوفه دام هاى گرسنه برطرف شود.

پیگیرى کمبود علوفه 
دامداران اصفهانى در مجلس
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چون که با کودك سر و کارت فتاد، پس زبان 
کودکى باید گشاد، زبانى که هرکسى از پس 
آن بر نمى آید و نمى توانــد جذابیت کافى را 
براى کودکان ایجاد کند اما ملیکا زارعى با نام 
هنرى خاله شادونه توانسته از پس این کار بر 
بیاید و سالیان ســال در تلویزیون برنامه هاى 
متنوعى براى کودکان اجرا کند. کودکانى که 
هر نسل شان با نسل قبلى تفاوت دارند و پیدا 
کردن راهى براى هم کالم شدن با آنها بسیار 

سخت است. 
سالیان سال اســت که ما 
خاله شادونه را در تلویزیون 
مى بینیــم. هیچ وقت به این 
فکر کرده اید که دیگر خاله 

شادونه نباشید؟
حتى فکر کــردن به این موضــوع هم برایم 
دردناك است چرا که من و خاله شادونه با هم 
بزرگ و وارد دنیاى کودکان شدیم. عالقه من 
به کودکان بسیار زیاد است و این که سال ها با 

دنیاى بچه ها همراه باشى و بچه هایى که با تو 
بزرگ شــدند و زندگى کردند را ببینى، حس 
خوبى دارد و براى این موهبت بزرگ از خداوند 
ممنونم و هیچ گاه به این فکر نکردم که از خاله 

شادونه دور باشم.
«کلبــه  برنامــه  ســبک 
کوهستان» با برنامه هایى که 
در دهه 80 اجرا مى کردید، 
تفاوت چشــمگیرى دارد، با 
این حال این برنامه توانسته 

با کودکان امروز ارتباط برقرار 
کند.

ارتباط با کودکان دهه 90 کمى ســخت تر و 
متفاوت تر اســت. به این دلیل که بچه ها به 
طور کامل به فضاهاى ســرگرمى و آموزشى 
دسترسى پیدا کرده اند و اگر تلویزیون را روشن 
کنند،باید بتوانیم آن ها را بدون مقدمه و خیلى 
سریع تر از آن چیزى که فکر مى کنید و بدون 

مقدمه، به برنامه جذب کنیم. 
داستان هر قسمت از  برنامه 
«کلبه اى در کوهستان» بر چه 
اساسى انتخاب شده است؟ 

این سوالى اســت که گروه نویسندگان باید 
به آن پاســخ دهنــد. اما تا آن جایــى که من 
مى دانم، ما بر اســاس نظرات کارشناســى و 
جلسات متعددى که با تهیه کننده برنامه، آقاى 
نجیب زاده برگزار شده اســت، به این متن ها 

رسیده ایم.
زمانى که شما اجرا را شروع 
کردیــد، کــودکان نیازها و 
احساساِت متفاوتى با امروز 
داشتند، مخاطبان تان، چند 
نســل تفاوت پیدا کرده اند. 
چگونــه خواســته کودکان 
امروز را درك و با آن ها ارتباط 

برقرار مى کنید؟
خوشــبختانه مى توانم نیازها و خواسته هاى 
کودکان امروز را درك کنم، چون خودم مادر 
هستم و دخترم براى همین نسل است و همین 
حــس مادرانه مى تواند در ایــن زمینه کمک 
بزرگى به من کند. مشاوره با روانشناس کودك 
و آگاهــى از حس و حال کــودکان امروزى، 
آگاهى از ابراز عشــق و عالقــه، اضطراب و 
نیازهاى جسمانى و روانى آن ها باعث مى شود 
به درك بهترى از کودکان امروزى برسیم تا 

بتوانیم نیازهاى شان را برطرف کنیم.  براى تان 
یک مثال مى زنم؛ وقتى براى بچه هاى گذشته، 
قصه شنگول و منگول را تعریف مى کردیم که 
بدون اجازه مادرشان، در خانه را باز مى کردند، 
بچه ها از شنیدن این قسمت، ترس و نگرانى 
به جان شان مى افتاد و داستان را مى پذیرفتند 
اما کودکان این دوره مى گویند باز کرد که کرد، 
خب بعدش چه؟ همین موضوع نشان مى دهد 
که ارتباط برقرار کردن با کودکان این دوره تا 

چه اندازه پیچیده است.
برنامه شــما و برنامه عمو 
پورنگ همواره شباهت هایى، 
به هم دارند، از ابتدا، هم شما 
و هم ایشان، یکى از مجریان 
محبوب کــودك بودید، تا 
به حــال با ایشــان رقابت 
داشته اید یا ایشان را رقیب 

خودتان دانسته اید؟ 
در این سال ها به این دریافت رسیده ام، کسانى 
که در حوزه کــودك فعالیت مى کنند به دلیل 
صداقت و درك باالى مخاطبان شــان، تمام 
سعى و تالش شان را براى تاثیر گذارى هرچه 
بیشــتر به کار مى گیرند. رقابت در این حوزه 
براى تاثیر بیشتر روى کودکان است که این 
موضوع هم به تهیه کننده هــا و هم اتاق فکر 
برنامه بستگى دارد. نکته دیگرى که باید اضافه 
کنم این است که شاید محدودیت ها فرصت 
رقابت را از ما مى گیرند و بیشــتر از رقابت به 
رفاقت و نگاه مهربانانه تشویق مى کند. تصورم 
بر این است که همه مجریان کودك بیش از 
این که از روى دست هم نگاه کنند، به هدف 
پیش روى شان، یعنى مخاطب توجه دارند تا 
در حد وسع برنامه شان بتوانند بیشترین تاثیر 

را بگذارند.
یکى از موضوع هاى مهمى که 

همواره شما را از همه مجریان 
متمایز مى کنــد طرز لباس 
پوشــیدن شماست. چطور 
تصمیم گرفتید این ســبکى 

لباس بپوشید؟
براى جلب نظر و توجه کودکان، باید به دنیاى 
رنگین و پرهیجان آن ها نزدیک مى شــدم. 
اولین امکانى که در اختیار من بود و مى توانستم 
آن را به عنوان پیشــنهاد مطــرح کنم، نوع 
پوشش و رنگ لباسم بود. یعنى اولین چیزى 
که مى توانستم توجه کودکان را به خود جلب 
کنم تا در قدم بعدى بتوانم نکات آموزشى مورد 
نظر را به بچه ها انتقال دهم، همین راه بود.  من 
مى دانستم دنیاى سیاه، سفید، خاکسترى براى 
کودك جذاب نیست به همین دلیل با پافشارى 
و البته حمایت برنامه سازان، توانستیم این امر 
را به نتیجه برسانیم و لباس هاى شاد را به یک 
ویژگى براى خاله شادونه تبدیل کنیم یا حتى 
پوششى ترکیبى از قومیت هاى مختلف را به 
نمایش بگذاریم که کودکان به این شخصیت 

بیشتر عالقه مند شوند.
یک زمانى دهه هاى 60 و 70 
و حتى اواســط دهه 80، هم 
برنامه کودك و هم سریال ها، 
سعى در الگو ســازى براى 
کودکان داشتند، فکر مى کنید 
چرا در حال حاضر الگوسازى 

چندانى وجود ندارد؟
الگوســازى در دهه هــاى قبل امــکان پذیر 
بود. چراکه دسترســى به برنامه هاى دیگر از 
طریق اینترنت یا فضــاى مجازى غیر ممکن 
بود اما امروزه با توجه به وســعت رســانه اى و 
بمباران اطالعــات در شــبکه هاى مجازى،  
این کار به شدت دشــوار و یا حتى غیر ممکن

 شده است.

ارتباط برقرار کردن با کودکان این دوره پیچیده است
    گفتگو با ملیکا زارعى، مجرى باسابقه برنامه هاى کودك تلویزیون

بازیگر عرصه سینما و تلویزیون کشــور مى گوید که تاکنون موفق به 
دریافت چهار جایزه جهانى در حوزه بازیگرى شده  است اما این جوایز 

براى کسى ارزش و اهمیتى ندارد.
رضا ناجى با حضور در فیلم ســینمایى «آواز گنجشــک ها» ساخته 
مجید مجیدى توانســت نام خود را بر ســر زبان ها بیندازد و تحسین 

جشنواره هاى جهانى متعدد سینمایى را برانگیزد.
او که طى سال هاى اخیر به دلیل ابتال به بیمارى سرطان روده بزرگ 
درگیر مراحل درمان خود بوده و تاکنون دوبار موفق به شکســت این 
بیمارى بدخیم شــده است، ضمن اشاره به شــرایط فعلى خود گفت: 
همان طور که مى دانید من گرفتار بیمارى ســرطان روده بزرگ بودم 
و اخیرا براى دومین بار پــس از انجام عمل و شــیمى درمانى موفق 
به شکســت آن شــدم. اما اکنون قریب به دو سال اســت که بیکار و 

خانه نشین ام.
برنده جایزه خرس نقره اى جشــنواره فیلم برلین افــزود: هیچ کس به ما بها 
نمى دهد. تاکنون موفق به دریافت چهار جایزه جهانى در حوزه بازیگرى شده ام 
اما انگار اصال براى کسى ارزش و اهمیتى ندارد. به همین خاطر است که من 
هم دیگر از هیچ احدى انتظار و توقعى از دولت و دیگران ندارم. این را هم بگویم 
که تا به حال نه احدى از من حمایت نکرده و نه امکاناتى را در اختیارم قرار داده 
است. ناجى در پاسخ به این پرسش که در دوران بیکارى و خانه نشینى چگونه 
امرار معاش مى کند، گفت: من بازنشسته ارتش هستم و با مستمرى ماهانه اى 
که دریافت مى کنم، روزگار خود را مى گذرانم؛ چراکه جز این چاره دیگرى ندارم.  

ناجى: 4 جایزه جهانى بازیگرى 
گرفته ام اما براى کسى اهمیتى ندارد

یکى از موضوع کودکان امروزى برسیم تا 
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بازیگر ســریال «زیر خاکى» گفت: طى چند ماه اخیر برخى از 
عوامل پشت صحنه مجموعه «زیر خاکى» به کرونا مبتال شدند 

و من به این علت که قبال کرونا گرفته 
بودم از آنها نگرفتم.

اصغر نقى زاده پیرامون آخرین 
فعالیت هاى خود 

عرصــه  در 

بازیگرى گفت: از دهم فروردین که بازى من در مجموعه «زیر 
خاکى 2» تمام شد فعالیت دیگرى نداشتم. در این میان مستندى 
به نام «اصغر آقا، آکتور سینما» را دارم که  پسرم 

درباره فعالیت هاى من در بازیگرى ساخته است.
وى دربــاره بازخورد هاى ســریال «زیر خاکى 
2» بیان کرد: سریال «زیر خاکى 2»، 
ســریالى بود که دیده شد و جزو 
ســریال هاى پــر مخاطب 
تلویزیــون بود 
بــه همیــن 
خاطــر از آن 
بازخورد هــاى خیلــى 
خوبى گرفتــم، بــراى مردم 
قسمت هاى خانوادگى سریال 
«زیر خاکــى 2» جذاب تر بود. 
داســتان قاچاچى ها و ... براى 

پیشبرد قصه و داستان بود و مردم طبیعتا 
اتفاقات خانوادگى را بیشتر دوست داشتند. 

این دو همچون دو ریل مــوازى بودند که در کنار هم مجموعه 
«زیر خاکى 2» را پیش مى بردند.

وى در همین راســتا اظهار کرد: به هر حال من، چون در سینما 
و تلویزیون فعالیت داشتم نگاهم با مخاطب عام فرق مى کند. 
کار من بازیگرى است و میزانسن، کارگردانى، طراحى صحنه و 
لباس، فیلمنامه و ... هم را در نظر مى گیرم بنابراى معتقدم جلیل 
سامان فیلمنامه خوبى نوشت و دقت و حساسیت باالیى در کار 
داشت. فراهم کردن آن همه امکانات هم کار بسیار سختى بود 
که همه عوامل براى آن زحمت کشــیدند. به نظرم خمیرمایه 
فیلم هاى خوب، فیلمنامه یک اثر است که «زیر خاکى 2» واجد 

این خصوصیت بود.
بازیگر سریال «بچه هاى هور» با اشاره به مبهم بودن ساخت 
فصل سوم «زیر خاکى 2» اظهار داشــت: ساخت ادامه «زیر 
خاکى» بســتگى به نظر مسئولین صدا و ســیما دارد. در دنیا 
رسم براى این اســت که وقتى قرار است ســریالى ادامه پیدا 
کند؛ با بازیگران مجموعه قرارداد مى بندند و ماهیانه دستمزد 
مى دهند و لوکیشــن مربوط به ســریال را مى خرند یا اجاره 
مى کنند و کال همه چیز را در اختیار خودشــان مى گیرند.  اما 

چــون در پروژه هاى ما همه چیز کوتاه مدت اســت این اتفاق 
نمى افتد. مثال «زیر خاکــى 1» را بازى کردم و پس از آن هیچ 
خبرى از فصل دوم نبود اما یک دفعه با من تماس گرفتند براى 
فصل دوم از من درخواســت همکارى کردند این در حالى بود 
که من اصال تصور نمى کردم قرار اســت این مجموعه فصل 
دومى هم داشــته باشــد و یا من در ادامه آن هم نقش دارم یا 
نه، به همین ترتیــب در حال حاضر هم نمى دانــم که آیا قرار 
است فصل سوم «زیر خاکى» ساخته شود یا خیر. اما خبر دارم 
خانه هایى که جزو لوکیشن اصلى بوده تحویل صاحبانش داده

 شده است.
وى همچنین با اشاره به اینکه داستان «زیر خاکى 2» هنوز تمام 
نشده توضیح داد: داستان این ســریال تلویزیونى تمام نشده   و 
شخصیت اصلى داستان که پژمان جمشــیدى آن را ایفا کرده 
اسیر شده و زن و بچه او به من سپرده شده اند، عروسى دختر من 
در پیش است، وضعیت اسکندر و من مشخص نشده و تکلیف 
کاراکترى که ســتاره پســیانى آن را بازى مى کند و همدست 
مجرمین بوده هم هنوز معلوم نیســت. سرنوشت ادامه سریال 
هنوز مشخص نیست و خود جلیل ســامان در مصاحبه تازه اى 
که داشــته از نامعلوم بودن ادامه ســاخت ایــن مجموعه خبر

 داده است.

بازیگرى که این روزها با 2 سریال مهمان خانه هاست

 حسام محمودى: «آنها» براى من هم ترسناك بود!
حسام محمودى از حضور در سریال «کلبه اى در مه» و ویژگى هاى سریال ژانر 

وحشت «آنها» که هر دو در حال پخش هستند، توضیح داد.
این بازیگر سینما و تلوبزیون که این روزها با بازى در سریال «کلبه اى در مه» 
به کارگردانى حسن لفافیان و تهیه کنندگى ســعید پروینى در تلویزیون حضور 

دارد، درباره این سریال گفت: زمانى که براى 
اولین بار قرار به ساخت این سریال گرفته شد 
و مرجان اشرفى زاده کارگردانى کار را برعهده 
داشــت براى بازى در ایــن مجموعه با من 
صحبت شد و حتى قرارداد هم امضا کردیم اما 
متاسفانه به دلیل اتفاقى مجبور به ترك پروژه 
شدم و کار دیگرى را شروع کردم. در ادامه با 
بهروز شعیبى براى بازى در سریال به توافق 
رسیدند اما با تغییر عوامل و بازیگران پروژه 
دوباره با من تماس گرفتند و این دفعه حضور 

من در «کلبه اى در مه» قطعى  شد.
بازیگر «ســریال کلبه اى در مه» ادامه داد: علتى که باعث شد در فیلمبردارى 
دوباره این ســریال در این کار حضور داشته باشم عالوه بر نقش اصلى، کلیدى 
و حساسى که جذابیت هاى خاص خود را برایم داشت، احساس دینى بود که به 
سعید پروینى تهیه کننده سریال داشتم به این دلیل که یک بار خلف وعده کرده 

بودم و با وجود قرارداد از پروژه جدا شده بودم.
بازیگر ســریال «باخانمان» در پاســخ به این پرســش که با توجه به بازى در 

پروژه هایى با ژانرهــاى متفاوت؛ از کمدى تا جدى و وحشــت، خود عالقه به 
انتخاب چه کاراکترى در چه ژانرى را دارد، توضیــح داد: نمى توانم بگویم دلم 
مى خواهد فقط در یک ژانر فیلم بازى کنم یا عالقه  خاصى به بازى در ژانر خاصى 
دارم چراکه نمى توان با اتکا به ژانر یک اثر حضــور در آن را پذیرفت. براى من 
این مسیر به شکلى پیش مى رود که ابتدا به 
فیلمنامه، کارگردان و عواملى که قرار است با 

آن ها همکارى کنم توجه مى کنم.
این بازیگر درباره حضور در سریال ژانر وحشت 
«آنها» که در پلتفرم فیلم نت درحال پخش 
اســت، بیان کرد: اپیزودى که در این سریال 
بازى کــردم ماجرایى را روایــت مى کرد که 
ممکن اســت همه ما در زندگى این ماجراها 
را از زبان پدربزرگ ها یــا مادربزرگ هایمان 
شنیده باشیم و به نظرم داستان این اپیزود به 
نحوى با شکل زندگى ایرانى پیوند خورده بود 
و متن درستى که فیلمنامه این قسمت داشت باعث شد اپیزود خوبى از آب دربیاید.
حسام محمودى در پایان عنوان کرد: براى من در ابتدا حضور در سریالى با ژانر 
وحشت کمى ترســناك بود چراکه فکر مى کردم ممکن است مانند نمونه هاى 
دیگرى از فیلم و ســریال هایى که در این ژانر ساخته شــده و نه تنها مخاطب 
وحشتى احساس نکرده بلکه با لحظات آن به خنده افتاده است، من هم دلیلى 

براى خنده مخاطب شوم اما خداراشکر درباره «آنها» این اتفاق رخ نداد.

اصغر نقى زاده :

نمى دانم فصل سوم «زیر خاکى» ساخته مى شود یا خیر

حسن فتحى که سال گذشته سریال تاریخى 
دیگرى به نام مســت عشــق را با بازى پارسا 
پیروزفر و شهاب حســینى در ترکیه ساخت تا 
زندگى موالنــا را به تصویر بکشــد این بار به 
سراغ ناصرالدین شــاه رفته تا از عشق او یعنى 

جیران بگوید.
حاال چند هفته اى مى شــود که پروژه جیران 
پس از یــک پیش تولید بســیار طوالنى کلید 
خورده است. از آن جایى که جیران نیز همانند 
دیگر اثر حسن فتحى یعنى سریال شهرزاد یک 
اثر تاریخى است و نیاز به لوکیشن هایى به آن 
سبک و سیاق بود، طبق انتظار در شهرك غزالى 

فیلمبردارى مى شود.
این ســریال یکى از عظیم ترین آثار شــبکه 
نمایــش خانگى خواهــد بود که بــا انبوهى 
از ستارگان ســینمایى از جمله امیر جعفرى، 
امیرحسین فتحى، بابک حمیدیان، بهرام رادان، 
پریناز ایزدیار، رعنا آزادى ور، گالره عباســى، 
مریال زارعى، الهام نامى، پاشــا جمالى، رویا 
تیموریان، ستاره پسیانى، ســمیرا حسن پور، 
غزل شــاکرى، مهدى پاکدل، نهال دشتى و 
هومن برق نورد ساخته شــده است که در این 
میان امیر جعفرى، امیرحســین فتحى، پریناز 
ایزدیار،  گالره عباسى، الهام نامى، پاشا جمالى، 
غزل شاکرى، نهال دشتى و هومن برق نورد در 

سریال شهرزاد نیز حضور داشتند.
نقش اول زن ســریال تاریخى جیران بر عهده 
پریناز ایزدیار اســت که در نقش جیران ایفاى 
نقش مى کند. جیران در واقع یکى از ندیمه هاى 
ناصرالدین شاه (با بازى بهرام رادان) است و قصه 
به دلبستگى این شاه قاجارى به او مربوط مى 

شود که داستان هایى را رقم مى زند.
در خالصه داستان سریال جیران آمده است که:

زنهار که طــراز و طریقت گم شــده و مجاز و 
حقیقت به هم آمیخته. ســهم رعیت کابوس 
است و سهم سلطان تخت طاووس. کجاست 
تدبیر کریم خان که تاج شاهى پس بگیرد از ما 
ندانم کارها؟ کجاست شمشــیر نادر که انتقام 
بکشد از ما خراب کارها؟ مملکت آشفته است 
و امیرکبیر در گور خفته است. هر نامى آبستن 
ننگ است و هر صلحى آبستن جنگ. آدمیزاد 
قبله عالم هم که باشد پناه مى  خواهد. قلعه  اى 
مى خواهد که جان  پناهش باشد. براى اوالد آدم 
هیچ قلعه  اى محکم تر از عشق نیست. بدهید 
همه  جا جار بزنند که: ایهاالناس! دیروز در حوالى 

تجریش پادشاه شما عاشق شد.
از آن جایى که فیلمبردارى جیران بسیار سخت 
و طوالنى خواهد بود به لحــاظ کار تاریخى و 
لوکیشن هاى متعدد و گریم و طراحى صحنه 
و ســایر خصیصه هایى که الزمه این نوع آثار 
اســت، فعال نمى توان تاریخ دقیقى ارایه کرد 
ولى زمان تقریبى که مى توان از االن ابراز کرد 

براى همین تابستان  خواهد بود.

چه خبر از «جیران»؟

آنتونیو باندراس بازیگر نامزد اســکار فیلم «درد و افتخار»، براى نقش 
آفرینى در سریال کوتاه «هیوالى فلورانس» محصول شرکت فرانسوى 
استودیو کانال انتخاب شده و به بازى در سریال هاى تلویزیونى بازخواهد 

گشت.
این سریال 6 ساعته، بر اساس کتاب پرفروش «هیوالى فلورانس: داستان 
واقعى» نوشته داگالس پرستون و ماریو اسپتزى ساخته خواهد شد. کتابى 

که بیش از نیم میلیون نسخه فروش داشت و به 24 زبان منتشر شد.
«هیوالى فلورانس» در مــورد تحقیقاتى غیرعــادى و واقعى درباره 
پرونده هاى قتل است که پرستون نویسنده آمریکایى و اسپتزى خبرنگار 
جنایى ایتالیایى، آن را به اتمام رسانده اند. اســتودیو کانال، پرونده این 
قتل هاى سریالى را یکى از بدترین قتل هاى سریالى تاریخ اروپا معرفى 
کرده است. باندراس در این فیلم نقش اســپتزى را ایفا خواهد کرد. این 
سریال چگونگى فهمیدن هویت قاتل توسط پرستون و اسپتزى را روایت 
مى کند. باندراس پیش از این در فصل دوم سریال «نابغه» در سال 2018 
نقش پابلو پیکاسو را بازى کرده بود. او در فیلم سینمایى «محافظ همسر 
هیتمن» نیز بازى کرده که اکنون در سینما هاى جهان اکران مى شود. او 
قرار است در فیلم کمدى اسپانیایى «رقابت رسمى» به کارگردانى ماریانو 

کوهن و گاستن دوپرات در کنار پنه لوپه کروز هم نقش آفرینى کند.

بازیگر ســریال «زیر خاکى» گفت: طى چند ماه اخیر برخى از 
عوامل پشت صحنه مجموعه «زیر خاکى» به کرونا مبتال شدند 

و من به این علت که قبال کرونا گرفته 
آنها نگرفتم. بودم از

اصغر نقى زاده پیرامون آخرین 
فعالیت هاى خود 

عرصــه  در 

بازیگرى گفت: از دهم فروردین که بازى من در مج
2خاکى 2» تمام شد فعالیت دیگرى نداشتم. در این میا
به نام «اصغر آقا، آکتور سینما» را دار
درباره فعالیت هاى من در بازیگرى سا
وى دربــاره بازخورد هاى ســریال
2» بیان کرد: سریال «زیر
ســریالى بود که دید
ســریال هاى پـ
تلوی
بــ
خاط
بازخورد هــ
خوبى گرفتــم، بــ
قسمت هاى خانواد
2«زیر خاکــى 2» ج
داســتان قاچاچى ه

«آنتونیو باندراس» 
خبرنگار جنایى مى شود!
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تالش پرسپولیس براى توافق با مدافع سپاهان!
مدیران پرســپولیس امیدوارنــد با توافــق نهایى با 
بازیکن فعلى تیم فوتبال سپاهان اصفهان خیال شان 
را بابــت یکــى از پرونده هاى شکایتى شــان راحت 

کنند.
براســاس رأى آخر کمیته تعیین وضعیت فدراسیون 

فوتبــال، روز 17 خــرداد آخرین فرجــه زمانى براى 
پرسپولیســى ها بود تا مطالبات شایان مصلح، مدافع 
سابق خود را پرداخت کنند، زمانى که بیش از  20 روز 
از آن مى گذرد و هنــوز مطالبات مصلح به او پرداخت 

نشده است.

در این راستا خبر مى رســد پرسپولیسى ها امیدوارند 
بــا توافق جدیــد و چانــه زنى بــا مدافع ســپاهان 
بتواننــد از او تخفیــف گرفتــه و از در مصالحه وارد 
شــده و این پرونــده را با خیــر و خوشــى مختومه 

کنند.

هفته بیســت و پنجم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج فارس، امروز پنج شنبه 10 تیر ماه با برگزارى 5 دیدار 
پایان مى یابد که بر همین اساس ســپاهان اصفهان در 
ورزشگاه نقش جهان به مصاف ماشین سازى خواهد رفت.
فصل جدید رقابت هاى لیگ برتر به هفته هاى پایانى خود 
نزدیک شده و ســپاهان در یکى از مهمترین بازى هاى 
هفته بیست و پنجم میزبان تیم قعر جدولى ماشین سازى 
تبریز است؛ دیدارى حساس و نفسگیر که نتیجه آن عالوه 
بر دو تیم برگزار کننده، براى ســایر مدعیان به  خصوص 
پرسپولیس حائز اهمیت بوده و هر نتیجه اى غیر از پیروزى 

زردپوشان، قهرمانى سپاهان را سخت تر مى کند.
سپاهان در حالى آماده مصاف با ماشین سازى مى شود که 
هفته گذشته مقابل فوالد خوزستان تن به تساوى بدون 
گل داده و با از دست دادن 2  امتیاز حساس صدر جدول را 
به پرسپولیس واگذار کرد. شاگردان نویدکیا در 24 بازى 
قبلى خود 14 برد، 7 تساوى و 3 شکست به دست آورده و با 
اندوختن 49 امتیاز در رده دوم جدول قرار دارند. در آن سو 
ماشین سازى که اصلى ترین مدعى سقوط به شمار مى رود؛ 
در 24 بازى قبلى خود تنها یک برد داشــته و با کسب 8 
تساوى و 15 شکست تنها 11 امتیاز به دست آورده و در قعر 

جدول رده بندى ایستاده است.

ســپاهان یکى از جدى ترین مدعیان قهرمانى است، اما 
تعطیلى هاى مداوم و طوالنى مدت رقابت هاى لیگ برتر 
باعث شــده تا تیم نویدکیا از آمادگى ایده آل خود فاصله 
بگیرد. رقابت هاى لیگ برتر در فصل جارى با وقفه هاى 
مدوام و طوالنى مدتى مواجه شــده و روند فرسایشــى 
لیگ باعث شده تا بسیارى از تیم ها نتوانند آمادگى کامل 
خود را حفظ کنند و ســپاهان یکى از این تیم ها به شمار 
مى آید؛ با این حال، تیم نویدکیا براى بازى حساس مقابل 
ماشین سازى شــرایط خوبى دارد؛ حضور شهباززاده در 
پیکان خط حمله در کنار محبى، حسینى و رفیعى سپاهان 
را در حمله تبدیل به تیمى کامًال خطرناك و زهرآلود کرده 
اســت. در خط دفاعى میانى حضور حاج صفى، کریمى، 
سلمانى و جالل على محمدى دست نویدکیا را براى چیدن 
ترکیب دلخواهش باز گذاشته و در فاز دفاعى نیز سپاهان با 
وجود نیازمند، نورافکن، مهدى زاده، پورقاز، اسماعیلى فر و 

ولسیانى در شرایط کامًال مطلوبى قرار دارد.
در آن سو ماشین سازى در فصل جارى یکى از ضعیف ترین 
عملکردهاى ادوار مختلف لیگ برتــر را از خود به جاى 
گذاشته و در قعر جدول لیگ بیستم قرار دارد و کاندیداى 
اصلى سقوط به شمار مى آید. ماشین سازى در فاز هجومى 
عملکرد خوبى نداشــته و خط حمله این تیم در 24 بازى 

قبلى خود، تنها 15 گل به ثمر رســانده است که عملکرد 
فاجعه آمیزى به شــمار مى رود. شــاگردان اکبرپور، در 
خط میانى شــرایط قابل قبولى دارند و هافبک هاى این 
تیم از دوندگى خوبى برخوردار هســتند و پاشــنه آشیل 
ماشین سازى بدون شــک خط دفاعى این تیم به شمار 
مى رود؛ ماشین ســازى در 24 بازى قبلى خود 38 گل را 

دریافت کرده و بدترین خط دفاعى لیگ را در اختیار دارد.
ماشین سازى شرایط خوبى نداشته و اگر چه از نظر کیفیت 
مهره ها و توان تیمى نسبت به سپاهان در شرایط نابرابرى 
قرار دارد اما بازیکنان این تیــم از انگیزه باالیى برخوردار 
هستند و قصد دارند مقابل ســپاهان دومین برد خود را به 
دســت آورند و همین انگیزه باال مى تواند شرایط را براى 
سپاهان مشــکل کند. با این حال مشکالت اخیر باشگاه 
ماشین ســازى و ترس از شکســت قطعًا از نظر روحى 
بازیکنان این تیم را تحت تأثیــر قرار داده و چالش اصلى 

اکبرپور بازگردانى روحى بازیکنانش است.
از طرفى انگیزه بــاالى هر دو تیم و نیاز مبــرم آنها به 3 
امتیاز بازى، مى تواند این دیــدار را به یکى از جذاب ترین 
رقابت هاى هفته بیست و پنجم تبدیل کند. با وجود این 
باید منتظر ماند و دید که اتفاقات بــه نفع کدام تیم رقم 

خواهد خورد.

یک روزنامه پرتغالى مدعى شد پیام نیازمند دروازه بان 
تیم فوتبال سپاهان در اردوى تیم پورتیموننزه حاضر 

شده و تست کرونا داده است!
چند هفته پیش بود که رســانه هاى پرتغال از توافق 
پیام نیازمند دروازه بان تیم ســپاهان و تیم ملى ایران 
با تیم پورتیموننزه پرتغال خبر دادنــد اما مدیر برنامه 
ایــن بازیکن مدعى شــد توافقى صــورت نگرفته و 
تمرکز نیازمند روى مســابقات لیگ ایران و بازى در 

سپاهان است.
در حالى که انتظــار مى رفت حضــور نیازمند در تیم 
پورتیموننزه به پایان این فصل از مسابقات لیگ برتر 
موکول شود اما روزنامه «ابوال» پرتغال خبر داد نیازمند 
روز دوشــنبه در تمرین این تیم پرتغالى شرکت کرده 
اســت. طبق ادعاى این روزنامه، نیازمنــد به همراه 
«کارلینــوس» و «جونیور» دو بازیکــن جدید دیگر 

پورتیموننزه تست کرونا داده اند.
این خبر در شرایطى منتشر شده است که سپاهان در 
باالى جدول به همراه پرســپولیس براى رسیدن به 

عنوان قهرمانى مى جنگد.

پیگیرى ها نشان مى دهد باوجود اعالم این روزنامه، 
نیازمند در اصفهان است و به پرتغال سفر نکرده. توافق 
ســپاهان با پورتیموننزه براى فروش نیازمند قطعى 

اســت و این دروازه بان در پایان ماه جوالى 
(حدود یک ماه دیگر) و بعد از پایان مسابقات 

لیگ ایران راهى پرتغال خواهد شد.
هدایــت تیــم پورتیموننزه بــر عهده 

«پائولو ســرجیو» اســت که سابقه 
کار در تیم صنعت نفــت آبادان را 

هم دارد و جعفر ســلمانى دیگر 
بازیکن ایرانى تیم پورتیموننزه 

است. 
عالوه بر نیازمند و سلمانى، 

امیر عابدزاده (دروازه بان) 
و على علیپــور (مهاجم) 
در تیم ماریتیمو، مهدى 
طارمــى (مهاجــم) در 

پورتو پرتغال حضور 
دارند.

 شاگردان نویدکیا 
در انتظار لغزش رقیب

تقابل حساس سپاهان و ماشین سازى، امشب در نقش جهان

تکلیف پرونده فرسایشى و جنجالى رضا شکارى بازیکن سابق تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان سرانجام مشخص شد. این بازیکن که با 
جدایى از ذوب آهن راهى روبین کازان روسیه شده بود، سرانجام بعد 
از شکایت باشگاه ایرانى به دادگاه عالى ورزش، از سوى این دادگاه به 
پرداخت غرامت 300 هزار یورویى به عالوه جریمه دیرکرد محکوم 
شد. باشگاه روبین کازان هم در این غرامت شریک است و باید در 

کنار شکارى این پول را به ذوب آهن بدهد. 
پیش از این، فیفا باشــگاه روبین کازان را بــه پرداخت حدود 105 
هزار یورو به دلیل غرامت آموزشى (حق رشد) به باشگاه ذوب آهن 

محکوم کرده بود.
شکارى سال 95 اقدام به فسخ یکطرفه قراردادش با باشگاه ذوب 
آهن کرد و سپس راهى روســتوف و روبین کازان روسیه شد. ذوب 
آهن هم با این ادعا که شکارى به صورت غیر قانونى قراردادش را 
فسخ کرده، از این بازیکن و باشگاه روبین کازان به فیفا شکایت کرد و 
پرونده اى حدوداً هزار صفحه اى علیه این بازیکن در فیفا تشکیل شد.

ذوبى هــا در زمان مدیریت ســعید آذرى، ابتدا از ایــن بازیکن به 
فدراسیون فوتبال و سپس به دادگاه عالى ورزش براى گرفتن غرامت 
آموزشى و غرامت فسخ یکطرفه قرارداد شکایت کردند. رسیدگى این 
شکایت به علت روند رسیدگى و ارائه مدارك و مستندات حدود چهار 

سال طول کشید.
ذوب آهن با مدیریت آذرى دست بردار این شکایت نبود و فیفا ابتدا 
در بخش غرامت آموزشى باشــگاه روبین کازان روسیه را محکوم 
به پرداخت 105 هزار یورو (با احتســاب جریمه دیرکرد) به باشگاه 

ذوب آهن کرد.
در بخش فســخ قرارداد هم فیفا بحث «ایراد عدم استماع دعوا» را 
پیش کشیده بود. یعنى از آنجا که کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال 
ایران روى این پرونده رأى داده، فیفا دیگر قادر به بررسى آن نیست 

و براى همین پرونده به دادگاه عالى ورزش ارجاع شد.
در نهایت و بعد از تغییر دو مدیرعامل در باشــگاه ذوب آهن، دادگاه 
CAS محکومیت 300 هزار یورویى را براى شکارى و روبین کازان 

در نظر گرفت.
رضا شکارى در حال حاضر بازیکن تیم گل گهر سیرجان است و در 

خط حمله این تیم با هدایت امیر قلعه نویى به میدان مى رود.

احتمال جدایى شهریار مغانلو از پرسپولیس و انتقالش به لیگ ستارگان 
قطر و همینطور سپاهان وجود دارد.

به جز باشگاه ســپاهان که چندى قبل در مذاکره با مدیران باشگاه 
سانتاکالرا از پیشــنهاد 500 هزار دالرى خود براى پرداخت هزینه 
رضایتنامه و انتقال مغانلو به این تیم پرده برداشــت، مدیر ورزشــى 
باشگاه سانتاکالرا در آخرین تماسى که با مدیران باشگاه پرسپولیس 
داشته تاکید کرده یک باشگاه قطرى نیز حاضر به پرداخت مبلغ 600 
هزار یورو براى صدور رضایتنامه این بازیکن است. برهمین اساس 
مدیر سانتاکالرا از باشگاه پرسپولیس خواست طى چند هفته آینده نظر 
نهایى خود را در خصوص اینکه براى فصل آینده چه مبلغى را براى 
رضایتنامه مغانلو پرداخت خواهد کرد اعالم کند. چیزى که مشخص به 
نظر مى رسد این است باشگاه پرسپولیس قادر به پرداخت رقم هایى که 
باشگاه سپاهان و باشگاه قطرى اعالم کرده اند نیست و نمى تواند چنین 
مبالغى را بپردازد. از این رو احتمال جدایى شهریار مغانلو از پرسپولیس 

و انتقالش به لیگ ستارگان قطر و همین طور سپاهان وجود دارد. 
باید دید در نهایت چه سرنوشــتى در انتظار شــهریار مغانلو خواهد 
بود. به نظر مى رسد براى فصل آینده تیم هاى دولتى پرسپولیس و 
استقالل کار سختى در مقابله با تیم هاى دیگر براى جذب بازیکن 

خواهند داشت.

 مهاجم ســپاهان این روزها عملکرد فوق العاده نیم فصل نخســت 
خودش را ندارد.

سجاد شــهباززاده، آقاى گل لیگ برتر که توانسته فاصله مطمئن 7 
گل اختالف با سایر رقبا را در جدول رده بندى لیگ برتر ایجاد کند و 
به احتمال زیاد توپ طالى لیگ امســال را هم به چنگ مى آورد، در 

هفته هاى اخیر نتوانسته همان مهاجم زهردار همیشگى باشد.
سپاهان در حالى به تســاوى بدون گل مقابل فوالد دست یافت که 
موقعیت هاى این تیم از سوى مدافعان حریف دفع شد و دروازه این تیم 
اهوازى مقابل مدعى قهرمانى لیگ برتر بسته ماند تا 2 امتیاز حساس 

در کورس با پرسپولیس از دست برود.
شهباززاده مهاجم نوك ســپاهان بود که به طور کامل از سوى خط 
دفاعى فوالد مهار شده بود و از دقیقه 79 هم از سوى نویدکیا تعویض 
شد و جایش را به کى روش استنلى داد ولى این تعویض هم گره از کار 

طالیى پوشان باز نکرد.
شهباززاده در 7 دیدار اخیر سپاهان تنها دو بار موفق به گلزنى شده. یکى 
از آنها در برترى پرگل مقابل مس رفسنجان به ثمر رسید و دیگرى در 
جریان برد 2 گله مقابل تراکتور و این در حالیست که سپاهان در این 
بازى ها 10 گل به ثمر رسانده و ســهم مهاجم اصلى تیم در این بین 

ناچیز بوده است.
رســــیده کـــه این آمار در حالـــى به ثبت 

قبلــى تیمش شــهباززاده در 17 بازى 
شده بود و حاال 15 بار موفــق به گلزنى 
آمار روبرو شده با افت شدیدى از لحاظ 
کادرفنى براى اســت و باید دید برنامه 
گلزنــى تیــم روشن کردن دوباره موتور 

چیست.

مربى سپاهان گفت: این شــانس بزرگى براى ماست که تیم متحد 
و وفادارى را داریم و همه با هم متحد هستیم تا به قهرمانى برسیم.

علیرضا مرزبان اضافه کرد: بازیکنانى که روى نیمکت هستند حس 
خوبى به سپاهان دارند و همه با هم متحد هستیم تا به قهرمانى برسیم. 
این شانس بزرگى براى ما اســت که تیم متحد و وفادارى را داریم و 
اتحاد درون تیمى به ما کمک مى کند که بازى هاى آینده مان را هم 

پیروز از زمین خارج شویم و امیدوارم به همین شکل رقم بخورد.
او با بیان این که شــانس قهرمانى هنوز برابر است، گفت: هر دو تیم 
پرسپولیس و سپاهان طبیعتا تالش مى کنند تا به قهرمانى برسند و ما 
هم حس خیلى خوبى داریم و هنوز هم این احساس بزرگ را داریم تا 
قهرمان شویم. یک قدم از هدف مان و از احساس مان کم نمى کنیم 
و سعى مى کنیم با تمرکز باال و انگیزه به طرفى حرکت مى کنیم که 

قهرمانى را به دست بیاوریم.
مرزبان ادامه داد: تا اینجا خیلى خوب کار کردیم و تیم متحدى داریم 
که فوتبال بســیار قوى را در زمین ارائه مى دهد. با اعتماد به نفس و 
شــرافت کارى بازیکنان مان انتظار این را داریم که به قهرمانى فکر 
کنیم و حس خوبى در این مورد داریم که مى توانیم در نهایت قهرمانى 

را به دست آوریم.

دادگاه CAS به نفع 
ذوب آهن رأى داد

رقابت پرسپولیس با سپاهان 
براى جذب مهاجم سانتاکالرا

روزهاى کم فروغ آقاى گل

مرزبان: همه با هم متحد 
هستیم تا قهرمان شویم 

پیام نیازمند در تمرین پورتیموننزه؟!

محکومیت 300 هزار یورویى «شکارى» و باشگاه روسى

رســــیده کـــه این آمار در حالـــى به ثبت 
قبلــى تیمش 7شــهباززاده در 17 بازى 
شده بود و حاال 15 بار موفــق به گلزنى 
آمار روبرو شده با افت شدیدى از لحاظ 
کادرفنى براى اســت و باید دید برنامه 
گلزنــى تیــمروشن کردن دوباره موتور

چیست.

کنند.ه است.

یرى ها نشان مى دهد باوجود اعالم این روزنامه، 
مند در اصفهان است و به پرتغال سفر نکرده. توافق 
ـپاهان با پورتیموننزه براى فروش نیازمند قطعى 

ـت و این دروازه بان در پایان ماه جوالى 
ود یک ماه دیگر) و بعد از پایان مسابقات 

گ ایران راهى پرتغال خواهد شد.
یــت تیــم پورتیموننزه بــر عهده 

ئولو ســرجیو» اســت که سابقه 
در تیم صنعت نفــت آبادان را 

 دارد و جعفر ســلمانى دیگر 
کن ایرانى تیم پورتیموننزه 

ت. 
وه بر نیازمند و سلمانى، 

 عابدزاده (دروازه بان) 
ى علیپــور (مهاجم)

تیم ماریتیمو، مهدى 
مــى (مهاجــم) در 

تو پرتغال حضور 
د.

رین پورتیموننزه؟!
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فقدان سند مالکیت 
 شماره: 1400856202030005104      آقاى حسین رضائى  فرزند احمد  با تسلیم یک 
برگ استشهادیه شهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 
2779 فرعى مجزى شده از 790 اصلى  واقع در قطعه هشت  نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان شده است که سند مالکیت آن درصفحه 29 دفتر 366 امالك ذیل ثبت 88994 
بنام نامبرده ثبت و سند بشماره چاپى 276097  صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. سپس بموجب سند انتقال 35185 مورخه 1394/2/7 دفترخانه 
199نجف آباد به عبدالکریم قربانى کهریزسنگى انتقال گردیده و سپس بموجب سند 
انتقال 35486-1394/3/10 دفترخانه 199 نجف آبــاد به نامبرده فوق انتقال قطعى 
شده است و معامله دیگرى هم انجام نشده است .  نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 

سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/04/10 - 1156902/م الف- مهدى 
صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف ندا غیور نجف آبادى /4/210

فقدان سند مالکیت 
شماره: 140085602030005170  خانم نسرین شــریفى نجف آبادى فرزند محمد 
رضا به استناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى است که سند مالکیت پانزده – سى و دوم سهم مشــاع از 17 سهم ششدانگ  
پالك ثبتى شماره 398 اصلى  واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که 
درصفحه 554 دفتر 659 امالك ذیل ثبت 149597 بنام نامبرده ثبت و ســند بشماره 
چاپى 638181 سرى د / 91  صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده 

است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1400/04/10 - 1156692/م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى ملک 

نجف آباد از طرف ندا غیور نجف آبادى /4/211
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقاى على خدائى تهرانى فرزند محمد با ارائه گواهى حصر وراثت شماره 
9900372 - 1399/09/11 قاضى شوراى حل اختالف شــعبه اول تیران و فرم 19 

مالیاتى 16304 - 1399/10/21 اداره امور مالیاتى تیران و یک برگ استشهادیه محلى 
که هویت شهود طى شماره 12372 - 1400/03/17 دفترخانه 405 تیران تایید شده 
و همچنین وکالتنامه هاى شماره 24214 - 1400/01/24 و 24475 - 1400/02/30 
تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى 405 تیران مدعى مفقود شدن سند مالکیت 476223 
صادره بر روى پالك ثبتى 1649 فرعى از یک اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان شده 
که در دفتر 26 صفحه 405 ذیل شماره 3397 به نام گوهر دادخواه فرزند محمد ثبت و 
صادر گردیده است. اینک برابر ماده 120 اصالحى قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده است از تاریخ انتشار این 
آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه ســند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند 
مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تســلیم مى گردد. م الف: 1157507 - سید محمد 

حسن مصطفوى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك تیران و کرون /4/212

آگهى تغییرات
 شــرکت پارس آســان بــر ســپاهان با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 30029 و 
شناســه ملى 10260506217 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/03/03 محمــد برشــان با دریافت 
مبلــغ 400000 ریال از صندوق شــرکت 
از شــرکت خارج و دیگر هیــچ حق و حقوق 
و ســمتى در شــرکت ندارد . اکرم مرادى 
کرســگانى با دریافت مبلغ 100000ریال 
از صندوق شرکت از شــرکت خارج و دیگر 
هیچ حق و حقوق و ســمتى در شرکت ندارد 
و ســرمایه شــرکت از 1500000ریال به 
مبلــغ 1000000ریــال کاهــش یافت و 
ماده 4 اساســنامه به شــرح ذیــل اصالح 
شدماده4اصالحى : ســرمایه شرکت مبلغ 
1000000ریال نقدى اســت کــه تماماً به 
صورت نقد پرداخــت و در اختیارمدیرعامل 
شرکت قرار گرفت . نام شرکا و میزان سهم 
الشرکه هریک پس از کاهش : رسول قربانى 
مرغملکى دارنــده 500000 ریال ســهم 
الشــرکه - مهدى قربانى دارنده 500000 
ریال ســهم الشــرکه اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1155880)

آگهى تغییرات
شــرکت ژرف عمران پارس اســپادانا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
62351 و شناسه ملى 14008318576 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/02/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : محســن احمدى به شــماره ملى 
1219313051 به سمت رئیس هیات 
مدیره و حســین یزدانى به شماره ملى 
1289457581به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره و حســن غالمى به شماره 
ملى 1189305801 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب و اسناد و نامه هاى ادارى شرکت با 
امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه 
اوراق بهادار و اسناد مالى و قراردادهاى 
شرکت مشترکا با امضا مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1157066)

آگهى تغییرات
شــرکت ژرف عمران پارس اســپادانا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
62351 و شناسه ملى 14008318576 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/02/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محسن احمدى به شماره 
ملى 1219313051 و حسن غالمى به 
شــماره ملى 1189305801 و حسین 
یزدانى به شماره ملى 1289457581 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. على اکبر 
کیان ارثى به شماره ملى 1270946412 
به سمت بازرس اصلى و آذرمیدخت امیر 
شهنوازى به شماره ملى 1282425803 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب گردیدند .روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. تراز و صورتهاى 
مالى منتهى به سال 1399/12/29 مورد 
تصویب قرار گرفت اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1157075)

آگهى تغییرات
شرکت آسیا ســان کاال شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 48193 و شناسه 
ملــى 10260664000 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
مــورخ 1400/02/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : احســان خوانســارى به 
شــماره ملى 1290633878 و مسعود 
کارگرى به شماره ملى 1111789363 
و امیرهمایونــى بــه شــماره ملــى 
1285020839 به سمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. راضیه مظفرى به شــماره ملى 
4610210150 بــه ســمت بازرس 
اصلى و ناهید مندل زاده به شــماره ملى 
1971684988 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1157080)

آگهى تغییرات
 شــرکت پارس آســان بر ســپاهان با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 30029 و شناســه ملى 
10260506217 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومــى عــادى مــورخ 1400/03/02 مهدى 
قربانى به کدملى 1272875008بســمت رئیس 
هیات مدیره - رســول قربانى مرغملکى بشــماره 
ملى1292405351بسمت مدیرعامل براى مدت 
نامحدود انتخاب شــدند . کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضاى مدیرعامــل و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهى هاى شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1155896)

آگهى تغییرات
شرکت آسانبر پرتو صعود پارسا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 64595 و شناســه ملى 
14009139997 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت 
به نشانى اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهــان، محله امیر 
عرب ، کوچه سپهر 24 ، خیابان مفتح ، پالك 1 ، 
علیرضا میرزایى ، طبقه اول ، واحد چپ کدپستى 
8195767329 تغییــر یافت و مــاده مربوطه 
اساســنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1157071)

آگهى تغییرات
شرکت آسیا سان کاال شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 48193 و شناســه ملــى 10260664000 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : احســان خوانسارى به 
شماره ملى 1290633878 به ســمت رئیس هیات 
مدیره و مدیر عامل و مســعود کارگرى به شماره ملى 
1111789363 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و 
امیرهمایونى به شماره ملى 1285020839 به سمت 
عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ء مدیر 
عامل یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1157067)

آگهى تغییرات
شرکت آسیا سان کاال شرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 48193 و شناسه ملى 10260664000 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/02/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 31 
اساسنامه به شــرح زیر اصالح گردید : عده اعضاء 
هیات مدیره : شرکت به وسیله هیات مدیره اى مرکب 
از 3الى 5 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومى عادى 
از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد 
شد مدیران کال یا بعضا قابل عزل میباشند. شرکت 
میتواند یک یا دو نفر عضو علــى البدل نیز انتخاب 
نماید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1157078)

 بر اســاس بررسى سامانه شــفافیت عملکرد مجلس و 
نمایندگان، گزارش روند فعالیت منتخبین شهر اصفهان 
در مجلس یازدهم شــوراى اســالمى در بــازه زمانى 

1399/3/7 تا 1400/3/1 قابل بررسى مى باشد.
در سامانه شفافیت عملکرد مجلس و نمایندگان  مشارکت 
و فعالیت هر نماینده در دســته هایى که به شــرح زیر 

مى باشد دسته بندى شده است. 
1-میزان مشارکت در صحن علنى بر اساس تعداد شرکت 
در رأى یا عدم شرکت در رأى گیرى بر اساس زمان حضور 

در صحن علنى. 
2-فعالیت هاى تقنینى که بر اساس طرح هاى ارائه شده 

یا شرکت شده توسط نماینده گزارش شده است. 
3-فعالیت هاى نظارتى که بر اساس شرکت در موارد ماده 
45، ماده 234، سئوال، تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح 

ارائه گردیده است. 
در ادامه به بررسى فعالیت نمایندگان شهر اصفهان با توجه 
به پارامترهاى مطرح شده مى پردازیم تا بتوانید فعالیت 

نمایندگان منتخب خود را بررسى و قضاوت نمایید. 
ابتدا به بررسى آمار نمایندگان شــهر اصفهان بر اساس 
میزان حضور در زمــان رأى گیرى صحــن علنى با دو 
گزینه مشارکت در رأى یا عدم مشارکت در رأى بر اساس 

کمترین به بیشترین تعداد کل مى پردازیم. 
1-زهرا شــیخى مبارکه میزان کل حضور در زمان رأى 
گیرى 705 مورد که 477 مورد شــرکت در رأى و 228 

مورد عدم مشارکت در رأى گیرى ثبت گردیده است. 

2-عباس مقتدائى میزان کل حضور در زمان رأى گیرى 
738مورد که 655 مورد شرکت در رأى و 83 مورد عدم 

شرکت در رأى گیرى ثبت گردیده است. 
3-مهدى طغیانى میزان کل حضور در زمان رأى گیرى 
1180 مورد که 1125 مورد شرکت در رأى و 55 مورد عدم 

شرکت در رأى گیرى ثبت گردیده است. 
4- امیرحسین بانکى پور فرد میزان کل حضور در زمان 
رأى گیرى 1189 مورد که 1006مورد شرکت در رأى و 
183 مورد عدم شرکت در رأى گیرى ثبت گردیده است. 

4- حسین میرزائى میزان کل حضور در زمان رأى گیرى 
1237 مورد که 943 مورد شرکت در رأى و 294 مورد عدم 

شرکت در رأى گیرى ثبت گردیده است. 
بر اساس آمار فوق در صورتى که بیشترین زمان حضور را 
براى آقاى حسین میرزائى مد نظر بگیریم، زهرا شیخى 
مبارکــه 57 درصد، عباس مقتدائــى 60 درصد، مهدى 
طغیانى 95درصد، امیرحسین بانکى پور فرد 96درصد و 
حسین میرزائى 100درصددر زمان رأى گیرى در صحن 

علنى حضور داشته اند. 
گزینه دوم براى بررسى فعالیت نمایندگان شهر اصفهان 
در دوره یازدهم مجلس بر اساس ارائه طرح یا شرکت در 
فعالیت هاى تقنینى (قانونگذارى) بر اساس اطالعات زیر 

از کمترین به بیشترین بوده است. 
1-زهرا شیخى مبارکه 11 طرح 

2-امیر حسین بانکى پور فرد 27 طرح 
3-مهدى طغیانى 36 طرح 
4- عباس مقتدائى 61 طرح 

5- حسین میرزائى 127 طرح 
درصد مشــارکت هر نماینده به جمــع کل  262طرح 
نمایندگان شــهر اصفهان به ترتیب زهرا شیخى مبارکه 
4 درصد، بانکى پور فرد 10 درصــد، مهدى طغیانى 14 
درصد، عباس مقتدائى 23درصد و حســین میرزائى 48 

درصد بوده است. 
سومین و آخرین گزینه در زمینه فعالیت نمایندگان شرکت 
در فعالیت هاى نظارتى است که خود به 6 دسته: ماده 45، 
ماده 234، ســئوال، تحقیق و تفحص، تذکر و استیضاح 
تقســیم مى گردد. بر اســاس فعالیت هاى کل مجلس 
یازدهم در بازه زمانى مذکور صرفــًا فعالیت نمایندگان 
در سه دسته ماده 234 ، سئوال و تذکر بوده است لذا آمار 
فعالیت نمایندگان شهر اصفهان بر اساس این سه گزینه 

به شرح زیر مى باشد:  
1- فعالیت هاى نظارتى در حیطه ماده 234 

1-1 زهرا شیخى مبارکه 1 مورد 
1-2 امیر حسین بانکى پور فرد 2 مورد 

1-3 مهدى طغیانى 7 مورد  
1-4 عباس مقتدائى 18 مورد  
1-5 حسین میرزائى 39 مورد  

2- فعالیت هاى نظارتى در تذکر 
2-1 زهرا شیخى مبارکه 4 مورد 

2-2 مهدى طغیانى 47 مورد 
2-3 امیر حسین بانکى پور فرد 66 مورد  

2-4   عباس مقتدائى 308 مورد  
2-5   حسین میرزائى 488مورد  

3-  فعالیت هاى نظارتى در طرح سئوال 
3-1  زهرا شیخى مبارکه 4 مورد 

3-2 مهدى طغیانى 17 مورد 
3-3 امیر حسین بانکى پور فرد 39 مورد  

3-4  عباس مقتدائى 116مورد  
3-5 حسین میرزائى 334 مورد  

ارائه گزارشات فوق در جهت شفاف سازى فعالیت هاى 
نمایندگان محترم شــهر اصفهان براى شهروندان عزیز 
این شهر مى باشد.  هیچ نتیجه گیرى و قضاوتى در مورد 
آمار ارائه شــده گفته نخواهد شــد و نتیجه و قضاوت به 
عهده شــما خواننده محترم مى باشد فقط امیدواریم که 
نمایندگان محترم پاسخگوى انتظارات و خواسته هاى 
مردم شریف اصفهان باشند و گزارشات مفصلى از فعالیت 
خود به اطالع مردم عزیز  برســانند تا بتوانیم با بررسى 
فعالیت هاى انجام شده قضاوتى درست و نتیجه بخش

 داشته باشیم.

نگاهى به مشارکت نمایندگان شهر 
اصفهان در مجلس یازدهم 

مرگ ومیر ناشــى از ســوانح جاده اى یکى از عوامل مهم 
درگذشــت جمعیت بین 5 تا 29 سال در کشورهاى در حال 
توسعه است. با اینکه سرمایه گذارى در زیرساخت مسیرهاى 
جاده اى و نوسازى خودروهاى فرسوده مى تواند در کاهش 
تلفات جاده اى مؤثر باشــد اما تجربه هاى موفقى از اصالح 
قوانین، نظارت ها و بهره مندى از روش هاى نوآورانه نشان 
مى دهد، افزایش سرمایه گذارى در زمینه حمل ونقل جاده اى 
فقط یک گزینه از موارد در دسترس براى ایمنى جاده هاست.

آمارهاى سازمان جهانى بهداشت نشان مى دهد در هر 24 
ثانیه یک نفر در جاده هاى سراســر دنیا، جان خود را در اثر 
سوانح جاده اى از دست مى دهد و در مجموع ساالنه حدود 
یک میلیون و 300 هزار نفر در اثر ســوانح جاده اى کشــته 
مى شــوند. با این حال، قربانیان سوانح جاده اى تنها افرادى 
نیستند که جان خود را از دست مى دهند بلکه ساالنه جمعیتى 
بین 20 تا 50 میلیون نفر در اثر تصادف هاى جاده اى، دچار 
انواع ناتوانى هاى جسمى مى شــوند که تا پایان عمر با آنها 

مى ماند.
تجربه کشورهاى در حال توســعه اى که توانسته اند از این 
مسیر، هدف گذارى کاهش تلفات انســانى ناشى از سوانح 
جاده اى را محقق کنند مى تواند براى ســایر کشورها قابل 

استفاده باشد.
به عنوان نمونه در کشور غنا عالوه بر بهبود کیفیت زیرساخت  
مســیرهاى جاده اى و نصــب پل هاى عابــر و چراغ هاى 
راهنمایى و رانندگى، آموزش نیروى انسانى متخصص در 
زمینه امنیت امینت جاده اى توانست از مرگ بیش از 5000 
نفر و آسیب هاى جدى جسمى آنها در اثر سوانج جاده اى در 

یک دوره 20 ساله جلوگیرى کند.
در توگو دیگر کشور آفریقایى، بازرسى هاى کیفى خودروها 
مورد توجه قرار گرفته و تأمین نیازهاى فنى وســایل نقلیه 
به عنوان راه حلى براى ایمن سازى سفرهاى جاده اى، کاهش 
سوانح و در نهایت کاهش مرگ و میر ناشى از این سوانح در 

نظر گرفته شده است.
قوانین و نظارت بر آنها نه تنها در کشورهاى کمتر توسعه یافته 
آفریقایى بلکه در کشورهایى همچون چین نیز در کاهش 
تلفات سوانح جاده اى نقش داشته است. یکى از ابزارهایى 
که مى تواند ضعف هاى قانونــى و کمبودهاى نظاراتى را با 
استفاده از آن شناسایى کرد، ابزارها و روش هاى داده کاوى 
اســت. براى این منظور 14 پروژه شــهرى و بزرگراهى در 
چین پیاده سازى  شده است که ریسک مسیرهاى جاده اى را 

ارزیابى و آنها را بر این اساس، رتبه بندى مى کند.

در دو دوره ریاست جمهورى حسن روحانى 
در دهه 1390، نرخ تورم براى دو سال پى 
در پى به زیر 10 درصد رسید و تک رقمى 
شد، اما این روند نتوانست ادامه یابد و شیب 
نزولى آن در سال 1397، تغییر جهت داد. 
پرسش اینجاست که چرا تورم تک رقمى 

ماندگار نشد؟
دولت یازدهم با تالش براى بهبود روابط 
بین المللــى و کاهــش و رفــع تحریم ها 
توانست در ســال 1394 توافق هسته اى 
را با  گروه 1+5 به امضا برساند و به واسطه 
گشــایش هاى بین المللى، شاخص هاى 
اقتصادى را بهبود دهد. با این حال پس از 
انتخابات ریاست جمهورى ایاالت متحده و 
انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهورى، 
وى به صورت یک جانبــه از برجام خارج 
شد. خروج آمریکا از برجام به همراه فشار 
حداکثرى و تشــدید تحریم ها، اجازه نداد 
مسیر بهبود شاخص هاى اقتصادى در دو 

دولت دوازدهم ادامه دار باشد.
به دنبال تشدید تحریم ها، درآمدهاى نفتى 
به شدت کاهش یافت و در نتیجه کاهش 
درآمدهاى نفتى، یکى دیگر از متغیرهاى 
مهم اقتصادى، یعنى نرخ ارز، جهش یافت. 
افزایش نــرخ ارز موجــب افزایش هزینه 
واردات مواد اولیه و نهاده هاى تولید شــد 
و از مسیر فشــار هزینه، به افزایش سطح 
عمومــى کاالها و خدمات منجر شــد. از 
طرف دیگر، کاهش درآمدهــاى نفتى با 
کاهش درآمدهاى دولت، به کسرى بودجه 
منجر شد و تأمین کسرى بودجه نیز تأثیر 
خود را بر پایه پولى، نقدینگى و افزایش نرخ 

تورم نشان داد.
با اینکه تــورم تک رقمــى در دولت دوم 
روحانى حفظ نشد، اما اگر راهکارهاى نوین 
جبران کســرى بودجه در دولت دوازدهم 
مورد توجه قرار نمى گرفــت، ممکن بود 
شرایط دشوارترى براى اقتصاد ایران رقم 

بخورد.

راهکار دیگر کشورها براى کاهش قربانیان سوانح جاده اى

یکى از چالش هاى اساسى شرکت هاى آب و فاضالب براى 
ارائه خدمات بهتر و کیفى تر به مشترکان، وجود انشعاب هاى 
غیرمجاز آب است. با وجود اینکه سالیانه هزینه هاى سنگینى 
براى تصفیه و توزیع آب شــرب در شــبکه هاى شهرى و 
روستایى پرداخت مى شــود، اما قیمت پایین آب مصرفى 
مشــترکان نیز مانع رفتار غیرقانونى و خالف شرع و عرف 

استفاده کنندگان غیرمجاز از آب شرب نشده است.
اســتفاده کنندگان غیرمجــاز آب به اشــخاص حقیقى یا 

حقوقــى اى اطالق مى شــود 
که بدون داشــتن انشــعاب 
مجاز و قانونــى به مصرف آب 
از تاسیســات آبرســانى اقدام 
مى کنند و یا با داشتن انشعاب، 

مصرفى مغایر با مقررات دارند.
این در حالى است که براساس 
فتاوى بسیارى از مراجع تقلید، 
استفاده غیرمجاز از آب، ناجایز 
و حرام اعالم شده است و قانون 

نیز استفاده غیرمجاز از آب را عملى غیرمتعارف و مجرمانه 
مى خواند. براساس ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان 
غیرمجاز از آب، هر شخصى که بدون دریافت انشعاب قانونى 
آب، به استفاده از آن اقدام و یا با داشتن انشعاب مبادرت به 
استفاده غیرمجاز کند، عالوه بر الزام به پرداخت بهاى خدمات 
مصرفى و جبران خسارت و ســایر حقوق مربوطه مشمول 

جریمه مى شود.
انشعاب گیرى از خط انتقال یا شبکه توزیع، انشعاب گیرى از 
شیرآالت خط انتقال یا شبکه توزیع، مصرف پشت کنتورى 
توسط مشترك، مصرف پشت کنتورى توسط ملک مجاور، 

مصرف بــا کاربرى غیرمجــاز، باز فــروش غیرمجاز آب، 
جابجایى، باز و بسته کردن، معکوس کردن یا حذف کنتور 
آب، نصب کنتور غیراستاندارد، تخریب یا شکستن شیشه و 
مکانیزم کنتور، دخالت در تنظیمات کنتور، استفاده مستقیم از 
پمپ به کنتور یا شبکه توزیع، فک پلمپ کنتور، افزایش قطر 
کنتور یا افزایش سایز انشعاب گیرى و برداشت غیرمجاز از 
شیر برداشت عمومى از روش هایى است که متخلفان براى 

استفاده غیرمجاز از آب به آن اقدام مى کنند.
استفاده غیرمجاز از آب نه تنها 
موجب امکان آلودگى شــبکه 
توزیع و کاهش طول عمر شبکه 
توزیع آب به علت سوراخ گیرى 
غیراصولــى مى شــود، بلکه 
هدررفت آب را افزایش داده و 
به دستگاه هاى اندازه گیرى آب 

نیز خسارت وارد مى کند.
ایــن اقدام همچنیــن موجب 
اخالل در خدمات رســانى به 
سایر زون هاى شبکه به جهت افت فشار وارده به شبکه شده 

و میزان آب بدون درآمد را افزایش مى دهد.
شرکت هاى آب و فاضالب براى مقابله با استفاده کنندگان 
غیرمجاز از آب، اکیپ هایى را تدارك دیده اند تا با گشت زنى 
در محدوده هاى تعیین شــده، انشــعاب هاى غیرمجاز را 
شناسایى کنند تا ضمن قطع این انشعاب ها و یا تبدیل آنها 
به انشعاب مجاز، امکان این گونه استفاده هاى غیرمجاز را تا 
حد امکان کاهش دهند. در این زمینه، ساالنه هزاران انشعاب 
غیرمجاز در مناطق شهرى و روستایى شناسایى و به رفع آنها 

اقدام مى شود.

استخوان الى زخم شبکه توزیع آب

چرا تورم تک رقمى 
ماندگار نبود؟

سید مجتبى آخرت
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فقدان مدارك
برگ ســبز، ســند کمپانى و برگ گمرکى خودرو ســوارى – 
هاچ بک سیســتم رنو تیپ CAPTUR مدل 2017 بنزینى 
به شــماره موتور H5FD403D129460 و شــماره شاسى 
VF12R451EHW524387 به شماره پالك 67 – 367 د 41 
متعلق به مهشید معصومى به شماره ملى 1290706662 فرزند 

عباس مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

سردرد مى تواند ناشى از طیف گسترده اى از موضوعات باشد. بسیارى از مردم مى دانند 
که بیمارى هاى مختلف مانند میگرن و یا استرس و نیز خوردن بعضى مواد غذایى خاص 
مى تواند باعث بروز سردرد شود. با این حال، موارد عجیبى وجود دارد که مى تواند باعث 

بروز سردرد در افراد شود. در این مطلب به این موارد مى پردازیم:

1- رایحه ها
شاید به نظر عجیب برسد، اما افراد ممکن است با استشمام برخى رایحه ها دچار سردرد 
شــوند. از جمله رایج ترین موادى که استشــمام آن مى تواند باعث بروز سردرد شود 

مى تواند به بنزین، گازوئیل، تنباکو، و برخى عطر هاى تند اشاره کرد.

2- اشعه هاى تابشى
یکى از موارد عجیب این لیســت مربوط به تابش نور صفحه رایانه و یا تلفن همراه 
مى شود. این نور ها مى توانند باعث تحریک شبکیه چشم و اعصاب موجود در پشت 
چشم شــده و باعث بروز ســردرد در فرد شــوند. این موضوع به ویژه در افرادى که 
ساعت هاى طوالنى مشغول کار با رایانه هستند و یا عادت به زیاده روى در استفاده از 

تلفن همراه دارند، دیده مى شود.

3- اضطراب ناشى از روابط
آیا شما هم از آن دسته افرادى هستید که پس از فعالیت هاى اجتماعى و روابط خانوادگى 
دچار اضطراب مى شــوید؟ اضطراب مى تواند باعث کوتاه شدن روند تنفس شود. در 
نتیجه کاهش سطح اکســیژن خون و انقباض عروق خونى منجر به بروز سردرد در 

این افراد مى شود.

4- یخ زدن مغز
شاید شما هم پس از خوردن آب یخ و یا بستنى احســاس مى کنید که مغزتان دچار 
سرمازدگى شده و دچار سردرد مى شوید. دانشمندان در پاسخ چرایى این اتفاق مى گویند 
ترکیب تحریک اعصاب حساس به تغییر دما، و تاثیر سرما بر عروق خونى سقف دهان 
باعث بروز این سردرد مى شود. توصیه مى شود این افراد از خوردن مواد غذایى بسیار 

سرد اجتناب کنند.

5- بستن سفت موى سر
به هیچ عن وان جاى تعجب ندارد که بستن سفت موى ســر باعث بروز سردرد شود. 
در واقع زمانى که زنان موى سر خود را سفت مى بندند باعث فشار آمدن به جمجمه 
مى شوند. تحقیقات نشــان مى دهد نیمى از زنان در صورتى که مو هاى خود را سفت 

ببندند دچار سردرد خواهند شد.

پیسى یک بیمارى اکتسابى خودایمن اســت که در آن سلول هاى رنگدانه دار پوست 
دچار آسیب و تخریب شده و به صورت لکه هاى سفید رنگ در برخى از نواحى پوست 

دیده مى شود.
 ناهید نیکخواه متخصص پوســت و مو گفت: یک تا دو درصد افراد جامعه به بیمارى 
پیسى مبتال مى شوند. در 30 درصد افراد سابقه خانوادگى مثبت وجود دارد و معموًال هر 

دو جنس به یک اندازه مبتال مى شوند.
او افزود: بیمارى پیسى مى تواند ســلول هاى رنگدانه ساز در پوست، مو ها شامل موى 
ســر، ابرو، مژه، ریش یا هر ناحیه مو دار دیگرى را درگیر کند. سیر بیمارى پیسى قابل 
پیش بینى نیست و در بسیارى از موارد ممکن است بیمارى به ناحیه اى محدود باقى 
بماند و گاهى حتى خود به خود بهبود پیدا کند، ولى در برخى از بیماران بیمارى شدت 
پیدا کرده و ممکن است نواحى گسترده اى از بدن را درگیر کند. این بیمارى ممکن است 
با بیمارى هاى خود ایمنى دیگر مثل مشکالت تیروئید، بیمارى هاى دیگر خودایمن یا 

دیابت همراه باشد.
نیکخواه  با اشاره به علت بیمارى  پیســى بیان کرد: علت بیمارى هنوز به طور کامل 
شناخته نشده است این بیمارى یک بیمارى خود ایمن اســت و گاهى سابقه ارث در 
بیماران وجود دارد و در برخى بیماران استرس هاى روحى و جراحات پوستى در ایجاد 

و تشدید آن نقش دارد. 
او گفت: روش هــاى مختلفى براى درمان بیمارى پیســى وجود دارد که بر حســب 
شدت و وســعت درگیرى و میزان تاثیر بیمارى روى کیفیت زندگى بیمار، نوع درمان 
مشخص مى شود. در مواردى که شدت درگیرى خفیف و محدود است معموًال در ابتدا 
از درمان هاى موضعى استفاده مى شود به صورت کرم و پماد هایى که براى بیمار تجویز 
مى شود و حداقل 4 تا 6 هفته جهت بررسى میزان پاسخ دهى نیاز است. برخى از نواحى 
بدن مانند صورت پاسخ دهى بهترى به درمان دارند و نواحى بدن مانند دست و پا و نواحى 
که مو ندارند ممکن است پاسخ دهى کمترى داشته باشند؛ بنابراین یکى از درمان هاى 

خوب و موثر این بیمارى، نوردرمانى است.
او ادامه داد: بیماران باید احتمال عود به دنبال هر نوع درمانى را نیز در نظر داشته باشند و 
از بروز جراحات و آسیب هاى پوستى و استرس هاى روحى بکاهند و حفاظت مناسب در 
برابر آفتاب داشته باشند. برخى بیماران در جهت کنترل بیمارى نیاز به مشاوره با روان 

پزشک جهت درمان استرس و اضطراب هاى درونى دارند.
نیکخواه  افزود: در موارد خیلى گسترده که تقریبا تمام پوست درگیر شده و تنها نواحى 
کوچکى از پوست نرمال باقى مانده اســت از درمان هاى بى رنگ کننده نواحى سالم 

استفاده مى شود و پوست به صورت کامل سفید مى شود.
این متخصص پوست در پایان تصریح کرد: این بیمارى مسرى نیست و برخى بیماران 

تنها به روش هاى پوشاننده، نواحى درگیر بسنده مى کنند.

آیا یخچال خانه شما هم آن قدر شلوغ و آشفته است که انتخاب 
خوراکى هاى کامال ســالم از درون آن واقعا شما را به زحمت 
مى اندازد؟ در این زمینه تنها نیستید چون متخصصان مى گویند 
که اکثر مردم پس از باز کردن درب یخچال خانه شــان واقعا 

براى انتخاب خوراکى هاى کامال سالم دچار تردید مى شوند.
در ادامــه این مطلــب، ما به شــما خواهیم گفــت که کدام 
محصوالت درون یخچال باید هرچه سریع تر دور ریخته شوند 
تا بتوانید ایمنى غذایى تان را در درازمدت به ســطح مطلوبى 

برسانید. 

مواد غذایى بدون درپوش
آن دســته از مواد غذایى که بدون درپوش درون یخچال رها 
مى شوند، شدیدا در معرض فسادپذیرى قرار مى گیرند و نباید 
انتظار داشــته باشــید که حتى براى دومین وعده مصرفى از 
ایمنى غذایى مناســبى برخوردار باشند. یخچال درواقع بستر 
خشک کننده اى را براى مواد غذایى فراهم مى کند و درنتیجه 
هرچیزى که بدون درپوش درون آن قرار بگیرد، سریعا خشک 
مى شود و طعم و بوى طبیعى خودش را از دست مى دهد. براى 
مقابله با این مشکل رایج باید مواد غذایى باقى مانده را درون 
ظرف هاى نگهدارنده شیشــه اى یا پالستیکى بریزید. ضمنا 
ظروف نگهدارنده باید کامال بدون درز باشند و هیچ هوایى را 
به درون خودشان راه ندهند تا کیفیت ماده غذایى در بهترین 

حالت خودش باقى بماند.

مواد غذایى کپک زده 
بعضى از مواد غذایــى مانند انواع توت هــا (توت فرنگى و...) 
بدون درپوش درون یخچال قــرار مى گیرند و در این صورت 
خیلى سریع تر فاسد مى شوند. توت ها پس از قرار گرفتن درون 
ظرف هاى نگهدارنده هم همچنان فسادپذیرى باالیى دارند. 
بعضى افراد عادت دارند که تکه هاى خراب و فاسد توت ها را 
جدا کنند و نیمه ظاهرا سالم تر را مصرف کنند، درحالى که چنین 
کارى به هیچ وجه توسط متخصصان ایمنى و بهداشت غذایى 

تایید نمى شود. بنابراین، اگر تکه هاى کپک زده در قسمتى از 
یک ماده غذایى نمایان شــدند، تمامى محصول مورد نظر را 
دور بریزید. میوه هایى مانند انــواع توت ها باید درون ظروف 
نگهدارنده روزنــه دار قرار بگیرند تا رطوبــت درون ظرف به 
بیرون منتقل شود و همچنین تعادل مناسبى میان اکسیژن و 
دى اکسید کربن درون ظرف شکل بگیرد تا ماده غذایى دیرتر 

به مرحله فسادپذیرى برسد. 

مرغ یا گوشت باقیمانده بیشتر از 3 روز
بیشتر باکترى هاى آسیب زا نمى توانند در دماى یخچال رشد 
کنند، اما ارگانیسم هاى فاســدکننده این توانایى را دارند. در 
درجه اول باید بگوییم که اگر هر کدام از مواد غذایى واقعا بوى 
بدى داشــتند، باید از خوردن آن خوددارى کنید تا بعدا دچار 
مشکالت گوارشــى یا پیامدهاى ناگوارتر نشوید. با این حال، 
استفاده از ظروف نگهدارنده مناسب و بدون روزنه مى تواند روند 
فسادپذیرى مواد غذایى خاصى مانند گوشت و مرغ پخته شده 
را آهسته تر کند. البته اگر گوشت یا مرغ پخته شده بیشتر از 3 
روز در یخچال باقى بمانند، حتى اگر ظاهر خوبى داشته باشند 
و بوى بدى هم از آنها به مشام نرسد، باز هم باید بدون تردید 

آنها را دور بریزید. 

مواد غذایى شدیداً فسادپذیر 
بعضى از مواد غذایى شــدیدا فســادپذیر مانند انواع لبنیات 
(شیر، پنیر، خامه و...) در قفســه هاى درب یخچال نگهدارى 
مى شوند، درحالى که این کار به تسریع روند فسادپذیرى آنها 
کمک مى کند. درواقع، یخچال با دماى ثابت خودش از رشد 
میکروارگانیسم ها جلوگیرى مى کند یا ســرعت رشد آنها را 
آهسته تر مى سازد اما باز و بسته کردن درب یخچال به راحتى 
دماى این قســمت از یخچال را دچار نوسان مى کند و همین 
اتفاق به مواد غذایى فسادپذیر آسیب مى رساند. بنابراین، بهتر 
است که بطرى هاى آب یا بطرى هاى نوشیدنى بازنشده را در 

قسمت درب یخچال نگهدارى کنید. 

خوراکى هایى که باید از 
یخچال دور بریزید

ش شود. 
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دالیلى غیرمعمول براى سردردها

پیسى به ظاهر شما صدمه مى  زند
مدیر روابط عمومى سازمان نظام پزشکى گفت: «زدن 
ماسک»، «دورى از تجمع و ازدحام»، «تهویه مناسب» 
و «تمرین روزانه پرهوایى ریه» چهار کلید طالیى براى 

جلوگیرى از درگیر شدن ریه به ویروس کرونا است.
حسین کرمانپور همچنین «تعداد تنفس در دقیقه باالى 
26 تا 30 تنفس»، «اکســیژن خون کمتر از 90»، «تب 
باالى 38.5 همراه سرفه»، «ناتوانایى در تنفس عمیق»، 
«تنگى نفس پیش روند»، «سى تى اسکن ریه» و «تیره 
شدن لب ها و زیر ناخن» را از نشانه هاى درگیرى ریه با 

ویروس کرونا برشمرده است.
کرمانپور همچنین با طرح این ســوال اگر ریه ها درگیر 
شد چطور به ریه ها کمک کنیم، پاسخ داد: در این مرحله 
«مراجعه به پزشــک»، «درمان دارویــى»، «تمرین 
پرهوایى»، «فیزیوتراپى قفسه سینه»، «مصرف مایعات 
فراوان» و «بخور ســاده با یا بدون اکالیپتوس» باید در 

دستور کار قرار گیرد.
وى همچنین به درمان دارویى معمول درگیرى ریه نیز 
اشاره مى کند و در این رابطه «نظر پزشک و معاینه» را 

در اولویت مى داند.

محققان آمریکایى دریافتند افرادى که داراى شاخص 
امگا 3 پایین هســتند، بیش از سایرین در معرض خطر 
افزایش احتمال ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى و در 

نهایت کاهش طول عمر قرار دارند.
بر اساس این تحقیقات که با استفاده از داده هاى یکى از 
بزرگترین مطالعات جهان موسوم به مطالعه فرمینگهام 
درباره قلب انجام شــده است، شــاخص امگا 3 براى 
پیش بینى مرگ زودرس به اندازه سیگار کشیدن دقیق 
است. این شاخص نشان دهنده میزان اسید هاى چرب 
EPA و DHA در بدن است که معموال در گوشت ماهى 

و مکمل هاى امگا 3 یافت مى شوند.
در واقع به اعتقاد محققان هر معیار مبتنى بر اسید هاى 
چرب، قدرت پیش بینى مرگ زودرس را با دقتى مشابه 
فاکتور هاى ریسک اســتاندارد، از جمله کشیدن سیگار 
دارد. زیرا اســید هاى چرب موجود در سلول هاى قرمز 
خون به نوعى بازتاب تاثیرات تمام فاکتور هاى ریسک 

بر بدن را در یک جا نشان مى دهند.
مناسب ترین میزان شاخص امگا 3 در غشاى سلول هاى 

قرمز خون هشــت درصد یــا باالتر اســت. وجود بین 
چهار تا هشت درصد امگا 3 در خون، به معناى داشتن 
مقدار متوسط و کمتر از هشت درصد امگا 3 در غشاى 
سلول هاى قرمز خون به معناى کمبود این ماده در بدن 
اســت که مى تواند احتمال ابتال به بیمارى هاى قلبى 

عروقى و در نهایت کاهش طول عمر را پیش بینى کند.
محققــان بر ایــن باورنــد بررســى شــاخص امگا 
3 یک راهکار مناســب براى ارزیابى ســالمت است 
و مى توانــد از بیمارى هــاى مرگبار قلبى پیشــگیرى

 کند.
امگا 3 نوعى چربى است و مقادیر اندك آن براى سالمتى 
ضرورى است. این ماده غذایى در خوراکى هایى از قبیل 
آجیل، انواع دانه ها و ماهى هاى چرب از جمله سالمون 
یافت مى شــود. مکمل هاى امگا 3 به راحتى در اختیار 

افراد قرار دارند و بدون نسخه فروخته مى شوند. 

پوپک اسدى، فوق تخصص بیمارى هاى غدد و متابولیسم، اظهار 
کرد: سندروم متابولیک یا سندروم مقاومت به انسولین، مجموعه اى 
از ناهنجارى هاى متابولیک است که با افزایش خطر بیمارى هاى 

قلبى- عروقى همراه است.
اســدى افزود: چاقى مرکزى، افزایش تیروگلیسیرید، HDL پایین 
و فشار خون از ویژگى هاى اصلى این ســندروم هستند. در تعریف 
این سندروم اگر سه مورد یا بیشتر از موارد زیر در فرد مشاهده شود، 
سندروم متابولیک تایید مى شود. چاقى مرکزى (دور کمر باالى 102 
سانتى متر در مردان و 88 سانتى متر در زنان، ترى گلیسیرید بزرگتر 
مساوى 150، یا مصرف دارو، فشار خون سیستول بزرگتر مساوى 
130 یا دیاستول بزرگتر مساوى 80، سطح قند خون ناشتاى بزرگتر 
مساوى 100 یا مصرف دارو یا دیابت نوع 2، از مواردى هستند که در 
صورت مشاهده سه مورد یا بیشتر از آنها، ابتال به سندروم متابولیک 

تایید مى شود.
او ادامــه داد: افزایش وزن یا چربى مرکزى (منطقه زیر شــکم که 
شامل بافت چربى احشایى مى شــود)، افزایش ریسک دیابت و یا 
بیمارى هاى قلبى عروقى همچنین روش هاى زندگى بدون تحرك، 
ژنتیک، افزایش سن (باالى 60 ســال)، لیپودیستروفى (ارثى مثل 
سندروم دومینگان و اکتسابى مثل ایدز و یا دارو هاى آنتى رتروویرال) 

از جمله، عوامل خطر ساز هستند.
این فوق تخصص بیمارى هاى غدد و متابولیسم گفت: بیمارى هایى 
همراه بیمارى هایى نظیر بیمارى هاى قلبى عروقى وجود دارد که 
خطر سندروم متابولیک را تا 1/5تا 3 برابر افزایش پیدا مى  دهند؛ با 
نارسایى قلبى، ریسک ســکته مغزى، بیمارى هاى عروق محیطى 
و آلزایمر هم بیشتر مى شود. سندروم تخمدان پلى کیستیک، آپنه 

انسدادى خواب، دیابت نوع 2، کبد چرب غیرالکلى و اسید اوریک 
باال، نیز سایر بیمارى هاى ناشى از سندروم متابولیک هستند.

اسدى بیان کرد: تشخیص این ســندروم؛ طبق معاینات بالینى و 
ارزیابى پزشــک و بررسى یک سرى از تســت هاى آزمایشگاهى 
انجام مى شود. در راس تست هاى آزمایشگاهى، چک قند و چربى 
ناشــتا، انجام مى شود اما سایر تســت هاى آزمایشگاهى بر حسب 
بیمارى هاى زمینه اى است. درمان اصلى این سندروم، کاهش وزن 
است به طورى که کاهش 5 تا 10 درصدى کاهش وزن، باعث بهبود 

حساسیت به انسولین مى شود.
او افزود: اصالح وضعیت زندگى شامل فعالیت فیزیکى و رژیم غذایى 
مناسب، رفع علت بیمارى زمینه اى، کنترل قند، فشار و چربى خون 

در درمان این عارضه موثر است. 

کم تحرکى باعث سندروم متابولیک مى شود

پروتئین یکــى از مهمترین مواد مغذى مــورد نیاز براى 
عملکرد ســالم بدن است. این عنصر ســازنده بدن باید 
بخشى اساسى از رژیم غذایى باشــد و براى داشتن یک 

سبک زندگى سالم باید مورد توجه قرار گیرد.
همه ما بر اساس سبک زندگى و عوامل سالمت نیازهاى 
پروتئینى متفاوتى داریم. به عنوان مثال، یک ورزشــکار 
فعال بیش از فرد کم تحرك به پروتئین نیاز دارد. محققان 
عالئم اصلى کمبود پروتئین را به شرح زیر عنوان مى کنند:

از دست ندادن چربى
اگر بى وقفه در حال تمرین هستید، خوب غذا مى خورید و 
هنوز تفاوت قابل مشاهده اى در مسیر کاهش چربى خود 
مشاهده نمى کنید، به پروتئین نیاز دارید. وقتى پروتئین 
کافى مصرف نکنید، بدن نمى تواند ماهیچه ها را به درستى 
ترمیم کند که در نهایت به جاى چربى ســوزى منجر به 
از دســت دادن عضالت مى شــود. مصرف کم پروتئین 
همچنین مى تواند سطح انرژى را به میزان اندکى کاهش 

دهد.

داشتن خلق و خوى ناپایدار
مصرف کم پروتئین با خلق و خوى ناپایدار، تحریک پذیرى 
و مه مغزى ارتباط دارد. پروتئین براى سنتز انواع هورمون ها 
و انتقال دهنده هاى عصبى مسئول روحیه ما بسیار مهم 
است. همانند سروتونین، هورمونى که باعث مى شود فرد 
احساس امنیت و خوشبختى کند. از دست دادن پروتئین 

مى تواند باعث نوسانات در روحیه فرد شود.

اشتهاى بیش از حد
بدن نیاز به مواد مغذى خاصى براى شاداب بودن و فعال 

بودن دارد. وقتى پروتئین ناکافى باشــد، موجب کاهش 
سطح قند خون مى شــود که باعث مى شود بدن براى 
رفع سریع آن، ایجاد اشــتها کند. براى اطمینان از ثابت 
بودن سطح قند خون، غذاهاى غنى از پروتئین مصرف

 کنید.

میزان قدرت و استحکام استخوان ها
کلســیم براى یکپارچگى اســکلت ضرورى است، اما 
آیا مى دانید 50 درصد اســتخوان هاى مــا از نظر حجم 
پروتئین هستند. همراه با ویتامین D و کلسیم، پروتئین 
غذایى براى سالمتى و طول عمر استخوان بسیار مهم 
است. پروتئین با افزایش سن نقش زیادى در حفظ تراکم 

استخوان دارد.

بروز مشکالت در پوست، مو و ناخن
پوست، مو و ناخن در درجه اول از پروتئین ساخته شده 
اســت، بنابراین به طور طبیعى، کمبود پروتئین در آنها 
نیز منعکس مى شود. کمبود شدید پروتئین حتى ممکن 
است باعث قرمزى، پوسته پوسته شدن و تغییر رنگ شود. 
همچنین ممکن اســت باعث نازك شدن مو، کمرنگ 
شدن، ریزش مو و شکنندگى ناخن ها شود. اِدم، که منجر 
به پف کردگى و تورم پوست مى شود، یکى دیگر از عالئم 

کمبود پروتئین است.
به گفته محققان، مصرف 1 تا 1/5 گرم پروتئین به ازاى 
هر کیلوگرم وزن بدن، رویه اى ایمن است (یعنى اگر 60 
کیلوگرم وزن دارید، میزان ایده آل دریافت پروتئین بین 
60 تا 90 گرم در روز اســت). پروتئین را از منابع طبیعى 
مانند گوشت، تخم مرغ، ماهى، لبنیات، حبوبات و سویا 

مى توان دریافت کرد.

عوارض وحشتناك کمبود پروتئین بدن

چند کلید طالیى 
براى محافظت از ریه

استفاده از شاخص امگا 3 
براى پیش بینى مرگ زودرس
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شرکت خدمات حمایتى کشاورزى به عنوان یکى از تشکیالت گسترده 
فعال وزارت جهاد کشاورزى  با ســابقه بیش از 80 ساله  در مجموعه 
دولت مى باشــد که با هماهنگى و همکارى تنگاتنگ با معاونت ها، 
مدیریت ها، سازمان ها و بخش هاى ســتادى و اجرایى با امکانات 
مجهز آزمایشگاهى و تحقیقاتى متولى قانونى و نماینده بازرسى اجرایى 
دولت در تهیه و تدارك ، حمل و نقل ، خرید و فروش انواع نهاده هاى 

کشاورزى است.
مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان پیرامون تهیه 
و تامین نهاده هاى کشاورزى در استان اصفهان در سه ماهه ابتداى  
سال 1400  مى گوید: متولى تخصصى در رصد و پایش میدانى توزیع 
کودهاى شیمیایى با همکارى دستگاه هاى زیربط، شرکت خدمات 

حمایتی کشاورزي استان اصفهان است.
فریدون صفائی تصریح کرد: برنامــه ریزى الزم جهت تهیه و تامین 
نهاده هاى کشــاروزى به ویژه کودهاى شــیمیایى بر حسب اعالم 
نیاز مراجع زیربط ( از جمله معاونت زراعت وزارت جهاد کشــاورزى) 
و همچنین بررسى، مطالعه و تحقیق پیرامون دستیابى به روش هاى 
علمى مختلف جهت تولید انــواع نهاده هاى کشــاورزى و ترغیب 
واحدهاى تولیدى کود در کشور در راستاى ارتقاى کیفى تولیدات یاد 
شده متناسب با نیاز شرایط کشور در جهت بهبود تغذیه گیاهى و رسیدن 

به کشاورزى پایدار نیز بر عهده این شرکت مى باشد.

  تأمین 33 درصد از سهمیه
صفائى گفت: با تالش و کوشش همکاران در شرکت خدمات حمایتى 
کشــاورزى اصفهان و با هماهنگى صورت گرفته بــا دفتر مرکزى 
شرکت، توانســته ایم در 3 ماه ابتداى سال جارى از میزان سهمیه 82 
هزار تن در نظر گرفته شده براى اســتان، تا کنون 27 هزارتن تهیه و 

تدارك ببینیم و در اختیار بهره برداران بخش کشاورزى قرار دهیم که 
این میزان حدود 33 درصد از سهمیه مى باشد.

مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان با بیان این 
که بیشترین کود تأمین شده، ســهمیه کود هاى ازته مى باشد گفت: 
100درصد این کود توسط پتروشیمى داخل کشور تأمین گردیده است 

و بقیه سهمیه مربوط به کودهاى فسفاته و پتاسه است.
وى  از دیگر فعالیتهاى شــرکت خدمات حمایتى استان اصفهان در 
چند سال اخیر را راه اندازى و فعالیت باشگاه کشاورزان و سامانه تلفنى 

1559 عنوان کرد.
صفائى با اشاره به اهداف و وظایف باشگاه کشاورزان تصریح کرد: انجام 
آزمایشات آب و خاك، سفارش انواع نهاده هاى کشاورزى، آموزش 
حضورى رایگان اعضاء باشگاه، اطالع از وضعیت آب و هوا بر حسب 
منطقه، مشاوره تخصصى در زمینه استفاده از نهاده ها و توصیه استفاده 

از نهاده ها مطابق با آزمایشات آب و خاك از جمله این وظایف است.

  اقدام براى تأمین کودهاى فسفاته و پتاسه
وى گفت: از ابتداى ســال زراعى 99 به دنبــال تغییر ارز تخصیصى 
به کــود هــاى فســفاته و پتاســه ارز رســمى (  4200تومانى) به 
نیمایى، شــاهد افزایش قیمت کود هاى مذکور مى باشــیم که این 
موضوع منجر بــه کاهش تقاضا و مصرف کودهاى اشــاره شــده 

گردیده است.
صفائــى ادامه داد: با عنایت بــه نقش بى بدیل کودهاى فســفاته و 
پتاسه در کمیت و کیفیت تولید محصوالت کشاورزى و همچنین به 
منظورتأمین منابع مالى الزم براى تهیه و تدارك کودهاى فسفاته و 
پتاسه مورد نیاز براى افزایش تولید محصوالت استراتژیک کشاورزى 
و در اجراى تفاهم نامه منعقده بین بانک کشــاورزى و وزارت جهاد 

کشاورزى، مقرر شده است «کشاورز کارت»  با هدف خرید نهاده هاى 
کشاورزى در اختیار ذینفعان بخش قرار گیرد. 

مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشــاورزي استان اصفهان در توضیح 
این امر گفت: طبق اعالم بانک کشاورزى مقرر شده است 260 میلیارد 
ریال تســهیالت از محل منابع داخلى بانک کشــاورزى و در قالب 
کارت هایى تا ســقف 200 میلیون ریال در اختیار کشــاورزان قرار 
گیرد، این کارت صرفا براى خرید کودهاى فسفاته و پتاسه مورد نیاز 
کشاورزان شارژ شده و قابلیت استفاده در بیش از 3500 پایانه فروش 

کارگزاران شرکت خدمات حمایتى را دارد.

  پایش اسناد و مدارك توزیع کود
وى افزود: کارگروه پایش، کنترل، بازرسى و نظارت بر فرآیند توزیع 
کودهاى شیمیایى شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان   جهت 
بازدید و بررسى مستمر از  کارگزاران توزیع  کود واقع در شهرستان هاى 
استان تشکیل شده  که این بازدید ها به منظور پایش و بازرسى اسناد و 
مدارك و حواله هاى توزیع کود شیمیایى، کودهاى  غیر یارانه اى خارج 
از عقد تفاهم نامه، داشتن شماره ثبت مواد کودى وتوزیع  عادالنه کود 
و برخورد با توزیع کودهاى تقلبى بر اساس  دستورالعمل هاى مربوطه 

صورت مى گیرد.   
به گفته صفائى، افزایش تعامل مدیریت شرکت  با نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمى و مسئولین استانى و شهرستان ها در جهت بر طرف 
نمودن مشــکالت بهره برداران بخش کشــاورزى و برگزارى 500 
ساعت کالس آموزشى جهت پرسنل شــاغل در شرکت در راستاى 
افزایش بهره برى و راندمان از دیگر موارد انجام شده توسط  شرکت 
خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان در سه ماهه ابتداى  سال 

1400 بوده است.

توسط مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان تشریح شد

گزارش تأمین نهاده هاى کشاورزى در 
استان طى 3 ماهه ابتدایى  سال 1400

اهداف شرکت خدمات حمایتى کشاورزى
برنامه ریزى، سیاستگذارى و انجام اقدامات الزم جهت تولید، تهیه، تدارك و توزیع نهاده هاى کشاورزى 

در سراسر کشور

روابط عمومى شرکت توزیع برق اصفهانروابط عمومى شرکت توزیع برق اصفهان

آگهى تجدید مناقصهچاپ دوم

على اصغرحاج حیدرى - شهردار خمینى شهر

شــهردارى خمینى شــهر در نظر دارد نســبت به انجام مناقصه ها با 
مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 

موضوع مناقصه ها: 
1ـ لوله گذارى و اجراى آبیارى تحت فشار در سطح شهر 

ـ مبلغ اولیه اعتبار: 15,000,000,000 ریال 
ـ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 750,000,000 ریال 

2ـ عملیات بهسازى، به زراعى، نگهدارى و توسعه فضاى سبز سطح شهر 
ـ مبلغ اولیه اعتبار: 35,000,000,000 ریال 

ـ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 1,750,000,000 ریال 

ـ مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى یک شنبه مورخ 
1400/04/20

ـ محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 
ـ محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 

ـ تاریخ بازگشــایى پیشنهادات: ســاعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 
1400/04/21

ـ مدت اعتبار پیشنهادها: روز پنج شنبه 1400/04/31
ـ اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل 

تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

م.الف:1154790

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى
 به طور فوق العاده شرکت هدهد ارزش آفرین پیشرو 

سهامى خاص به شماره ثبت: 66922
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت هدهد ارزش آفرین پیشرو سهامى خاص به شماره 
ثبت: 66922 و شناسه ملى: 14009784079 دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده شرکت که راس ساعت 8 صبح مورخ : 1400/04/24 روز پنجشنبه  به آدرس: 
استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، محله رکن الدوله غربى، 
بزرگراه شهید صیاد شیرازى، خیابان 22 بهمن، پالك 11، ساختمان مجموعه اداره هاى غدیر، 

طبقه منفى 1 کدپستى: 8158713192 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند. 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1400/04/24

دستور جلسه
ـ انتخاب بازرسان 

ـ تصویب تراز و صورت هاى مالى
هیأت مدیره شرکت

مدیراحیا مستقیم 2 فوالد مبارکه از انجام موفقیت آمیز 
تعمیرات سالیانه مگامدول A واحد شهید خرازى در این 

شرکت خبر داد.
یوسف مهاجرى با اعالم این خبر گفت: تعمیرات سالیانه 
واحدهاى احیا مستقیم همواره به آماده سازى بسیار دقیق 
مهندســى و ارزیابى ریســک هاى ایمنى و سازماندهى 
نیروى انســانى و مکانیســم هاى درگیر نیازمند است. 
بر همین اســاس، از ماه ها پیش تیم تولیــد و تعمیرات 
واحد، برنامه ریزى و فراهم ساختن پیش نیازهاى اجراى 

تعمیرات ســالیانه را به طور جدى در دستور کار خود قرار 
داد و خوشبختانه شات دان ســالیانه مگا مدول A شهید 
خرازى در خردادماه سال جارى با کیفیت و کمیت مناسب 
و رعایت اصول ایمنى انجام شد و با موفقیت به اتمام رسید 
تا در سال «تولید، پشتیبانى و مانع زدایى ها» با تولید کّمى 
و کیفى مناسب آهن اســفنجى در این مدول، پشتیبانى 
مناسبت ترى از واحد فوالدســازى در طول سال، جهت 

پیشبرد و دست یابى به اهداف تولید شرکت فراهم گردد.
نادر اروج نــژاد رئیــس تعمیرات احیا مســتقیم فوالد 

مبارکه نیز در ایــن زمینه گفت: طى ایــن تعمیرات با 
برنامه ریزى مناســب و با حجم بیــش از 35 هزار نفر 
ساعت، فعالیت هایى همانند تعویض باندل هاى حرارتى، 
تعمیرات داخل کوره، ســرویس تجهیزات برق و ابزار 
دقیق، بهینه سازى و تعویض شبکه هاى برج خنک کننده 
و سرویس کلیه خطوط سیاالت و اسکرابرها با همکارى 
مناسب واحدهاى پشــتیبانى همانند تعمیرات مرکزى، 
مرکز نســوز، تعمیرگاه مرکزى، حمل ونقل و دفتر فنى 

تعمیرات انجام شد.

انجام موفقیت آمیز تعمیرات سالیانه مگامدول A واحد شهید خرازى


