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رازهاى عجیب بدن که نمى دانستید!برق جان 12 نفر را در استان اصفهان گرفتطهمورث: هنرپیشه زیاد داریم؛ بازیگر کم استزمان احتمالى آغاز به کار دولت رئیسى خداحافظى احساسى کاپیتان تیم ملى با سپاهانى ها سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فشار خون 
طبیعى براى 

سنین مختلف 

وزارت نیرو خسارت  زیادى به اصفهان وارد کرد
3

فشار خون به نیرویى اشاره مى کند که توسط 
گردش خون بر دیواره عروق خونى وارد 

مى شود و یکى از نشانه هاى اصلى 
حیات است. معموًال معاینه یک پزشک با 

اندازه گیرى فشار خون آغاز مى شود...

موتور موتور 100100 هزار کولر در اصفهان تعویض مى شود هزار کولر در اصفهان تعویض مى شود
برنامه توانیر براى حذف الکتروموتور هاى کم بازدهبرنامه توانیر براى حذف الکتروموتور هاى کم بازده

3

مدیرکل دادگسترى استان اصفهان با تأکید بر اهمال کارى در تونل سوم کوهرنگ و بهشت آباد:

سیاوش یزدانى به اصفهان بازمى گردد؟
مدافع تیم استقالل شایعات مربوط به مذاکره خودش با تیم سپاهان را 

تکذیب کرد و اولویت اولش براى فصل آینده را استقالل اعالم کرد.
یکى از اخبار یا شایعات نقل و انتقاالتى که پیرامون باشگاه استقالل 
به گوش مى رسید و روى برخى خروجى ها قرار گرفته بود، مذاکره 

سیاوش یزدانى مدافع آبى پوشان با تیم سپاهان بود.
یزدانى که از سپاهان به استقالل پیوسته...
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در صفحه 5 بخوانید

وقوع زلزله 2 ریشترى 
در اصفهان 6 ریشتر 
خسارت به بار مى آورد

30 درصد داوطلبان کنکور ارشد در اصفهان غایب بودند
3

انتخاب شهردار یا غالم حلقه به گوش؟!
براى انتخاب سکاندار شهردارى اصفهان، به اندازه 
تمام شهرهاى بزرگ کشور کاندیدا پیدا شده است. 
این نتیجه اى است که از گمانه زنى هاى متعددى 
برداشــت مى شــود که در ســایت هاى خبرى، 
رســانه ها و فضاى مجازى در جریان است. حتى  
کار به جایى رسیده که شهردار فعلى اصفهان هم 
از طریق خبرگزارى اختصاصــى اش وارد میدان 
شــده و به طرح نظر در این رابطــه پرداخته و به 
صورت تلویحى نظرسازى هم کرده است و با نفى 
افرادى همچون قاسم زاده، سقاییان نژاد، فوالدگر، 
جمالى نژاد و صلواتى، از «حسین آذین» به عنوان 

گزینه مطلوب خود پرده برداشته است. 
علیرغم این اوضاع هنوز معلوم نیست که شوراى 
شــهر ششــم در حال حاضر به کجا رســیده و 
معیارســنجى پیامکى اش چه خط و قاعده اى را 

مشخص نموده است. هر چند بعید است که صرف 
وقت و هزینه در این رابطه چندان فایده اى براى 
این جمع 13 نفرى داشته و آنان را مقید به تبعیت 
از اصول تعریف شــده اى کرده باشــد که از بین 

پیامک ها احصاء شده است.
انتخاب شــهردار براى اصفهان به همان میزان 
که کار آسانى اســت، به همان میزان هم سخت و 
حساس تلقى مى شود. این موضوع بستگى مستقیم 
به آن دارد که حرکت شوراى شهر در کدام مسیر 

قرار گرفته باشد. 
در توجیه آسان بودن این انتخاب باید گفت که کافى 
است تمام اعضاى شوراى شهر در مقابل ساختمان 
شهردارى جمع شــوند و با چشمان بسته، در یک 

مسیر جداگانه از هم حرکت کنند و...
ادامه در صفحه 2...

ایرج ناظمى

رئیس کنفدراسیون
 صادرات ایران اعالم کرد

خروج هند از 
لیست 5 شریک 

اول تجارى ایران

رئیس اتاق اصناف با 
اشاره به شیوع کرونا:

کسى زیر بار 
بستن مغازه ها 

نمى رود

نماینده مردم شهرضا و 
دهاقان در مجلس خبر داد 

تحقیق و تفحص 
از سازمان برنامه و 

بودجه  اصفهان

کمال تبریزى 
فیلم مى سازد؟
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هیئت مدیره 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شرکت صدر ذوب رضوانشهر (سهامى خاص)

 به شماره ثبت 518 و شناسه ملى 10862058537
بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت صدر ذوب رضوانشهر سهامى خاص دعوت به 
عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده که در تاریخ 1400/05/24 
در ساعت 9 صبح در محل تیران و کرونـ  جاده شهرکرد شهرك صنعتى اسفیدواجانـ  
فاز اول نبش خیابان هفتم مرکزى شرکت صدر ذوب رضوانشهر برگزار مى گردد حضور 

به هم رسانید. 
دستور جلسه: 

انتخاب بازرسان، روزنامه، تصویب تراز و صورت هاى مالى منتهى به سال 1399 

آگهى مناقصه نوبت دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات 
زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 

موضوع مناقصه: تهیه و اجراى گابارى بلوار شهید سردار سلیمانى 
ـ مبلغ اولیه اعتبار: 10,000,000,000 ریال 

ـ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500,000,000 ریال 
ـ مهلت ارائه پیشنهادهاى ناقصه: پایان وقت ادارى شنبه مورخ 

 1400/05/23

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

ـ تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 
1400/05/24

ـ مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 1400/06/03
ـ اصالح جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل 

تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

م.الف:1169054على اصغر حاج حیدرى -  شهردار خمینى شهر  وحید رضا مشکوه روحانى - مدیر عامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان

آگهى مزایده 
«فروش واحد اضافى» 

این تعاونى در نظر دارد تعداد یک واحد از واحدهاى تازه احداث خود در خیابان کاوه، 
خیابان اتحاد، کوچه سامان، جنب شهردارى منطقه 7 را از طریق مزایده بر پایه قیمت 
کارشناسى به فروش برســاند. متقاضیان مى توانند حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
پنجشــنبه 1400/05/21 با مراجعه به دفتر تعاونى واقع در شاهین شهر، خیابان رازى، 
فرعى 7 شرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 2 و یا با شماره تلفن هاى 03145242630 - 
09139148161 جهت بازدید و اقدامات بعدى هماهنگى الزم را به عمل آورند و قیمت 
کارشناســى خود را به طور مکتوب همراه با واریز 1٪ از قیمت کارشناسى به حساب 
1407/317/279160/1 نزد بانک توسعه تعاون شعبه شاهین شهر به نام تعاونى مسکن 

پاالیشگاه، به دفتر تعاونى ارائه نمایند. 

نوبت اول

سیاوش
مدا
تکذ
ی

سط
3

رییس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان از تشکیل شــوراى مدیریت شهرى با حضور 
نمایندگان شــرکت هاى دانش بنیان در این مجموعه با هدف برنامه ریزى به منظور ارائه 

خدمات شهرى مطلوب تر و لزوم مشارکت واحدهاى فناور در این زمینه خبر داد.
جعفر قیصرى افزود: شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان به مثابه یک شهر کوچک محسوب 
مى شود که مسائلى مانند ترافیک، حمل و نقل، فضاى سبز، ساختمان سازى و معمارى بر 

آن حاکم است به همین دلیل تصمیم به تشکیل شوراى مدیریت شهرى براى آن با حضور 
نمایندگان شرکت هاى فناور گرفته شد.

وى با بیان اینکه این ابتکار براى نخستین بار در شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان به 
عنوان یک مجموعه دانش بنیان اجرا شــد، اظهار داشت: عالوه بر ستاد مرکزى و ادارى، 
مجموعه اى بزرگ از واحدهاى فناور و شرکت هاى دانش بنیان در اراضى شهرك علمى 
و تحقیقاتى اصفهان مستقر و برخى از آنها مستاجر ســاختمان ها و دسته دیگرى مالک 

آنها هستند.
قیصرى با اشــاره به اینکه مدیریت این مجموعه با حدود هفت هزار و 500 شاغل مانند 
مدیریت یک شهر کوچک با مسائلى مانند امکانات و خدمات عمومى است، تصریح کرد: با 
تشکیل شوراى مدیریت شهرى از مشارکت و همفکرى مدیران و شاغالن در این شرکت ها 

براى ارتقاى هرچه بهتر و بیشتر شرایط زندگى و فعالیت در شهرك استفاده مى شود.
وى افزود: ارائه طرح  براى ایجاد و توسعه زیرســاخت هاى خدمات شهرى و همفکرى و 
مشــارکت در تامین منابع مالى مورد نیاز جهت ارائه خدمات شهرى از دیگر وظایف این 

شوراست.
رییس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان با بیان اینکه اعضاى این شورا شامل چهار نفر از 
مدیران شهرك و پنج نفر از مدیران و کارکنان شرکت هاى فناور مستقر در شهرك هستند، 
گفت: انتخابات مربوط به نمایندگان شرکت هاى فناور، دوم مرداد امسال برگزار و اعضاى 

منتخب، برگزیده شدند.

تشکیل شوراى مدیریت شهرى در شهرك علمى و تحقیقاتى 

طرح مهارت محور نخســتین بار در اصفهان با هدف اشــتغالزایى براى کارآموزان فنى 
حرفه اى درحال اجراست.

مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان گفت: در این طرح نیروى کار ماهر مورد نیاز بازار 
با همکارى واحد هاى صنفى و صنعتى آموزش داده شده و در همین واحد ها به کار گرفته 

مى شود.
آرش اخوان با بیان اینکه کار آموزان 30 درصد از آموزش را در مراکز فنى و حرفه اى و 70 
درصد دیگر را در واحد هاى صنفى و صنعتى فرا مى گیرند، افــزود: طرح آموزش دو گانه 

براساس نیاز بازار کار تعریف شده و ضمانت اشتغال آن 100 درصد است.
وى با اشاره به اینکه سال گذشته با اجراى این طرح براى هزار نفر با کمترین هزینه اشتغال 
زایى شدند گفت: نتیجه همکارى با تمامى اصناف و صنایع تربیت نیروى ماهر مورد نیاز 
این دو بخش است و دیگر فعالیت هاى ســازمان فنى و حرفه اى فقط به آموزش کارآموز 

خالصه نشده و به سمت اشتغال زایى هدایت مى شود.

اشتغال کارآموزان فنى حرفه اى در طرح مهارت محور
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یکى از اعضاى انجمن فوالد گفته است بازار محصوالت 
فوالدى ایران در عراق که بعد از سال ها تالش در دست 
ایران بود حاال در یک ماه گذشته به دلیل قطعى هاى مکرر 
برق و ابالغیه هاى متعدد به کارخانجات فوالدى به دست 
ترکیه افتاده است. حاال قطعى هاى برق، بازار فوالد ایران 

را در کشورهاى دیگر تحت تأثیر خودش قرار داده است.
در این باره نظر کارشناســان حوزه فــوالد جالب توجه 
است. على بخشنده، کارشناس بورس کاال در این زمینه 
مى گوید: ترکیه در چند سال اخیر نه تنها در فوالد بلکه 
در دیگر بازارها همچون قیــر و محصوالت پلیمرى هم 
رقیب قدرتمند ایران شده است. اما باید توجه داشته باشیم 

که تمام ســود و فروش ایران براى صادرات محصوالت 
فوالدى بازار عراق نیست. محصوالت فوالدى ایران به 
دلیل برخوردارى از کیفیت باال و مناسب مشترى خاص 

خودش را حتى در کشورهاى دیگر دارد.
بخشــنده گفت: محصوالت فوالدى ایــران جز عراق 
خواهان و مشترى هاى دیگرى همچون چین، کشورهاى 
حوزه خلیج فارس و افغانستان را دارد. حاال هم با تحوالت 
افغانستان و با تسلط عمده طالبان بر افغانستان برخالف 
آنکه سیگنال هاى منفى به گوش رسیده است اما طالبان 
تمام مرزهاى افغانســتان با ایران را باز گذاشته و تعرفه 

گمرکى را پایین آورده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: با خروج هند 
از لیست پنج شریک تجارى ایران به دلیل تحریم هاى 
آمریکا، ترکیــه در بخش صادرات، آلمان و ســوییس 

دربخش واردات جایگزین آن شدند.
محمد الهوتى تصریح کرد: با توجه به بازارهاى هدف 
صادراتى و وارداتى اعالمى، دو کشور اروپایى آلمان و 
سوییس به بازارهاى وارداتى ما اضافه شده اند. همچنین 
در بین بازارهاى صادراتى، ترکیه رتبه ســوم را به خود 
اختصاص داده اســت. این موارد نشــان مى دهد که 
تغییراتى در روابط رخ داده و روند واردات از کشورهاى 

اروپایى بهتر شده است.

وى با اشــاره به خروج هند از پنج شریک اول تجارى 
ایران بیان کرد: نکته قابل توجه دیگــر، خروج هند از 
میان پنج کشــور اول در بین شــرکاى تجارى ایران 
است. هند در سال هاى گذشته جزو شرکاى اول تجارى 
ما بود اما بعــد از تحریم هاى آمریکا، هنــد به مرور از 
میان پنج کشــور هدف صادراتــى و وارداتى ما خارج 
شــد و ترکیه در بخش صادرات و همچنیــن آلمان و 
ســوییس در بخش واردات جایگزین این کشور شدند. 
این موضوع مى توانــد نویددهنده این نکته باشــد که 
کاالهاى وارداتــى از کیفیت مطلوب تــرى برخوردار 

شده اند.

سهم ایران در بازار بین المللى 
فوالد چقدر است؟ 

خروج هند از لیست 
5 شریک اول تجارى ایران

اینترنت ماهواره اى 
به ایران رسیده؟

  ایسنا| امید رهبر، کارشناس حوزه فناورى 
در خصوص اینترنت ماهــواره اى در قالب پروژه 
استارلینک با بیان اینکه پروژه استارلینک که در 
ایران به عنوان اینترنت ماهواره اى شناخته مى شود 
در آسمان ایران در دسترس است، گفت: اینترنت 
ماهواره اى تحول بزرگى در عرصه ارتباطات جهان 
به خصوص ایران ایجــاد مى کند و مباحثى مانند 
فیلترینگ به کلى از بین خواهد رفت. رهبر ادامه 
داد: ایران در لیست درخواســت استارلینک قرار 
گرفته اســت و ارائه آزمایشى اینترنت ماهواره اى 
شرکت اسپیس ایکس براى همسایگان و غرب 
ایران فراهم شده اســت. گزارش برخى کاربران 
در فضاى مجازى نشان دهنده در دسترس بودن 

اینترنت ماهواره اى در برخى مناطق ایران است.

افزایش تأثیر سوابق 
تحصیلى در کنکور

رئیس سازمان ســنجش آموزش    ایرنا |
کشــور با تأکید بر اینکه تنها تفاوت کنکور سال 
1401 با سال هاى گذشته در میزان تأثیرگذارى 
سوابق تحصیلى خواهد بود، گفت: در کنکور سال 
آینده، تأثیر ســوابق تحصیلى از 30 به 40 درصد 
افزایش مى یابــد. ابراهیم خدایى بــا بیان اینکه 
تنها تغییر مهم در کنکور سراسرى 1401 همین 
یک مورد اســت، گفت: ســایر بندهاى مصوب 
شده سیاست هاى سنجش و پذیرش دانشجو به 

سال هاى 1402 به بعد موکول مى شود.

امیدمان 
به خود ویروس است

رئیس بخش عفونى بیمارستان    ایسنا|
لقمان با اشاره به تاخت و تاز شدید کرونا در کشور، 
گفت: به هیچ وجه آینده روشنى از یک ماه آینده 
ویروس نداریم، تمام امید ما مثل پیک هاى قبلى 
این اســت که خود ویروس فروکــش کند. دکتر 
شروین شــکوهى گفت: متأســفانه انگار مردم 
فراموش کردند که کرونا وجــود دارد. وى افزود: 
چند روز قبل مرا به عروسى دعوت کردند، آن هم 
در چنین اوضاعى؛ مردم رعایت نمى کنند و انگار 

کسى هم جلودارشان نیست . 

بلیت قطار گران نشده
رئیس انجمن صنفى شرکت هاى    ایسنا|
حمل و نقل ریلى و خدمات وابسته اعالم کرد: تا 
کنون افزایش قیمتى در نرخ بلیت قطار نداشته ایم 
و درخواست ما براى سال 1400 رد شده است اما 
در صورت موافقت از ابتداى شهریور ماه 20 درصد 
قیمت بلیت قطار که نیمه دوم سال گذشته قرار بود 

افزایش یابد، به نرخ ها اضافه خواهد شد.  

شرایط صادرات شتر 
  ایسنا| مدیر کل دفتر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صمت به گمرك اعالم کرد صادرات 
شترهاى ماده باالى 12 سال سن و شترهاى نر غیر 
اصالح نژادى با بیش از هشت سال سن تا سقف 
5000 نفر در ســال جارى صرفًا به صورت مجاز 
مشروط، مدیریت شده با اخذ مجوز از وزارت جهاد 

کشاورزى مجاز است.

رکورد ایران و لهستان 
شکست

طوالنى ترین دیدار تاریخ     خبر آنالین |
والیبال المپیک برگزار شد. دیدار ایران و لهستان در 
روز اول رقابت هاى المپیک طوالنى ترین مسابقه 
المپیک شد. بازى دو تیم 2 ساعت و 34 دقیقه به 
طول انجامید. دیروز اما برزیل و فرانسه این رکورد 
را شکستند. دیدار دو تیم که با نتیجه 3 بر 2 به نفع 
برزیلى ها شد، 2 ساعت و 38 دقیقه طول کشید. 
حاال این بازى طوالنى ترین بازى والیبال تاریخ 

المپیک است.

از مردم طلب عفو مى کنیم
حجت االســالم والمســلمین حسن    ایرنا |
روحانى روز یک شنبه در آخرین جلسه هیئت دولت 
دوازدهم گفت: در گذشــته با مردم صحبت و اعالم 
کردیم چیزى برخالف واقعیت نبوده اســت و آنچه 
واقعیت بود را به مردم گفتیم. البته بخشى از واقعیت را 
به مردم نگفتیم و از نظر من نمى شد آنها را بیان کنیم 
به دلیل اینکه من آنها را مفید نمى دانســتم. روحانى 
تصریح کرد: ما عیب داریم و معصوم نیستیم. تالش 
این بود که عیب ما کمتر باشــد اگــر عیب و نقصى 
داشتیم از مردم عذرخواهى مى کنیم واز آنها طلب عفو 
و رحمت مى کنیم براى اینکه ما در حد توان اقدامات 

خودمان را در آن شرایط انجام دادیم.

انتخابات 10 شهر باطل شد
هیئت نظــارت بــر انتخابات     خبر آنالین |
شوراهاى اسالمى شهر و روستاى کشور پس از بررسى 
شکایت واصله از هیئت هاى عالى استان ها و با توجه به 
اسناد و مدارك تخلفات انتخاباتى، انتخابات رودهن، 
بومهن، پردیس، قرچک، باقرشهر، کهریزك، گرمدره، 
ماهدشت، بهارستان اصفهان و کامیاران را باطل کرد. 
ششمین دوره انتخابات شــوراهاى شهر و روستاى 

سراسر کشور 28 خرداد سال جارى برگزار شده بود. 

بعد از دولت 
به دانشگاه مى روم

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه،    فارس|
صبح دیروز (یک شــنبه 10 مرداد) در حاشیه آخرین 
جلسه هیئت دولت دوازدهم و در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه مهمترین کار من برجام بود، گفت: بعد از 
این دولت به دانشگاه مى روم. وى ادامه داد:  اگر سرمایه 
بیشترى جذب مى شد تحریم ایران سخت مى شد. وى 
درباره این سئوال که امکان دارد دولت آینده برجام را 
ادامه ندهد؟ گفت: صالح دولت خویش خسروان دانند. 
ظریف افزود: تا آخر هفته مؤسسه مطالعات، مشروح 

مذاکرات را در 6 جلد منتشر خواهد کرد.

مجبور به استفاده از تلگرام 
هستم

نماینده مردم رباط کریــم در مجلس    برنا |
یازدهم گفت: اگر در زمان فیلتر تلگرام شــبکه هاى 
داخلى با اقبالى مواجه نشــدند به ایــن علت بود که 
بودجه نداشــتند و ضعیف بودند. مثًال خود من پایگاه 
خبرى ام را به سروش و ایتا انتقال دادم ولى چون بیش 
از 200 تا300 فالور نداشتم مجبور شدم تلگرام را احیا 
کنم. اگر بتوانیم در شــبکه هاى داخلى خودمان یک 
میلیون فالور داشته باشیم دیگر نیازى به پلتفرم هاى 

خارجى نیست. 

صداوسیما محافظه کار است
وحیــد یامیــن پــور از مجریان    برترین ها |
صداوسیما، مدیران این رسانه را ترسو و محافظه کار 
خوانده و با کنایه درباره همکاران خود نوشت: «مدیران 
با کفایت دنبال دردســر  نمى گردند»! یامین پور در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: «صداوسیما ترسو و 
محافظه کار اســت. اصًال متوجه نیست مختصات 
رســانه اى تغییر کرده و در یک رقابــت جدید افتاده 
است. البته بسیارى از برنامه سازها و دست اندرکاران 
متوجه اند ولى مدیــران "باکفایت" دنبال دردســر 

نمى گردند.»

عذرخواهى از فروغى
تیرانداز اهل کره جنوبى از اظهارات    فارس|
نادرســت خود علیه جواد فروغى عذرخواهى کرد. 
«جین جونــگ او» گفته من عمیقاً بــر این واقعیت 
تأکید مى کنم که در بررسى واقعیت ها پس از شنیدن 
تنها آنچه در رســانه ها گزارش شده بود، فکر نکردم  
و اظهارات بحث برانگیزى را بیــان کردم. عمیقًا از 
دردى که باید جواد فروغى متحمل شود، آگاه هستم. 
در آینده بیشــتر در گفتار و عمل خــود دقت خواهم

 کرد.

خبرخوان

...ادامه از صفحه اول
 بعد از مدتى گردش در کوچه و خیابــان ها، هر کدام با 
همان چشمان بسته یک نفر را انتخاب کنند و بعد به قید 
قرعه یکى را از میان افراد منتخــب خود برگزیده و او را 
به عنوان شهردار اصفهان معرفى کنند. قطعًا فرد نهایى 
هر کس که باشد خیلى بهتر از شــهردار فعلى اصفهان 
مى تواند شهر را اداره کند. چرا که متأسفانه سطح شهردار 
اصفهان با انتخابى که شوراى شهر پنجم داشت به حدى 
پایین آورده شد که هر کسى، ولو آنکه با چشم بسته هم 

انتخاب شود، مى تواند مدعى اداره شهر باشد. 
شــاید به همین دلیل اســت که گزینه هــاى تصدى 
مدیریت شهرى در اصفهان تا حد فعلى فراوان و برگرفته 
از ذائقه هاى مختلف هستند؛ ولى اگر هدف در انتخاب 
شهردار، هدایت شهر به ســوى یک آرمان شهر باشد، 
آن وقت کمى وضعیت متفاوت شــده و شــوراى شهر 

نمى تواند بر روى نام هر فردى توقف داشته باشد.
در مورد حساســیت انتخاب شــهردار خبره، مجرب و 
تمام عیار و همچنین لزوم توجــه به جایگاه اصفهان در 
نقشه مدیریت شهرى کشور و سطح بین المللى این دیار، 
مى توان ســاعت ها حــرف زد و بــراى آن مقاالت و 
کتاب هاى متعدد نوشــت تا اهمیت اصلى ترین وظیفه 
شوراى شهر بیش از گذشته روشن شود؛ ولى با شواهدى 
که اندك اندك رخ نمایى مى کند، ظاهراً اعضاى پارلمان 
اصفهان بى توجه به این موارد، با رویه اى خاص در حال 
حرکت و رایزنى هستند  که بارقه هاى امید به اصالح 4 

سال گذشته را به کنج تاریک تکرار سوق مى دهد. 
دلیل این قضاوت هم یأس و ناامیدى خاصى اســت که 
در محافل و گفتگوهاى مختلــف در جریان بوده و این 
موضوع را به یــک باور عمومى تبدیل کرده اســت که 
اعضاى شــوراى شــهر، نه تنها به دنبال یک شهردار 
کارآزمــوده، مجرب و همــه جانبه نگر نیســتند، بلکه 
در پى فردى هســتند که گوش به فرمان آنها باشــد و 

سهم خواهى شان را  اجابت کند.
تقســیم مناصــب مختلــف اعــم از معاونــت ها و 
مدیریت مناطق شــهرى، ســازمان ها و شــرکت ها، 
معاونین ایــن افراد و حتى کارشناســان و مســئولین 
روابــط عمومى هــا، تخصیــص بودجــه و اعطاى 
بى حد و پایــان کمک هــاى نقدى به برخــى مراکز 
خــاص فرهنگــى و اجتماعى، رســیدگى بیشــتر به 
فالن منطقــه و خیابان و محله، انتخــاب پیمانکاران و 
تأمین مصالح پروژه هــاى عمرانى و مــواردى از این 

قبیل، خواســته هایى اســت که در گذشــته به عنوان 
معیارهاى موافقــت با گزینه هاى تصدى شــهردارى 
از سوى شورانشینان شنیده مى شد و متأسفانه در حال 
حاضر نیز همین مــوارد به عنــوان پارامترهایى براى 
ارزیابى کاندیداها در لفظ عامه مطرح هســتند که اگر 
واقعیت داشته باشــند باید گفت واى به حال اصفهان و 

آینده مردم آن!
گفتگو با افراد موفق در عرصه مدیریت شهرى که در این 
ایام، نام آنها چندان در گمانه زنى ها گنجانده نمى شود 
نیز دقیقاً حاکى از همین موضوع است که این افراد، حاضر 
نیستند در صورت تصدى به عنوان شهردار اصفهان، به 
درخواست هاى متعدد اعضاى پارلمان و پشتوانه هاى 
سیاسى و انتخاباتى شــان تن داده و مسیر هدایت شهر 
را به سمت امیال افراد و گروهى منحرف کنند که صرفًا 
بر اساس مطامع شخصى و صنفى و جناحى تدوین شده 
است. این افراد به صورت مشترك ایده جالبى را مطرح 
مى کنند مبنى بر اینکه اعضاى شوراى شهر اگر بخواهند 

یک مدیریت صحیح متکى بر علم و تجربه و نوآورى را 
شاهد باشند، باید فردى را انتخاب کنند که دقیقاً از توانایى 
«نه» گفتن به تمایالت نسنجیده گوناگون بهره مند بوده 
و نسبت به آن اراده کافى اثبات شده داشته باشد که صد 

البته حرف درستى است و باید مورد توجه قرار گیرد.
تجربه ثابت کرده اســت که اگر میــز و منصب ها بین 
دوستان و اقوام و وابستگان اعضاى شوراى شهر تقسیم 
شود، اصل نظارت که یکى از بدیهى ترین وظایف پارلمان 
شهر است نفى شده و شهر را به ناکجاآباد سوق مى دهد؛ 
چه بسا هر یک از اعضا، در واهمه انتقاد دیگران نسبت به 
وابستگان خود، جسارت انتقاد از فالن برنامه یا رویکرد 

مدیریتى را نخواهد داشت. 
قاعدتًا افرادى تن به خواسته هاى شخصى شورانشینان 
مى سپارند و به دست آوردن دل تمام 13 نفر آنان را متعهد 
مى شوند که صرفاً و منحصراً عاشق میز و ریاست و رزومه 
بوده و حاضر به دادن هرگونه باج و امتیازى هستند. نام 
این افراد هم در رسانه هاى اجیر شده، نظرسنجى هاى 

صورى اینترنتى، فهرســت برخى مراجعین نورسیده  به 
دفتر مراجع و علماى اصفهان و یا در مســیر تخطئه و 

تخریب سایر گزینه ها قابل رصد و شناسایى است. 
اگر شــوراى شــهر اصفهان به دنبال افرادى گوش به 
فرمان با چنین شــاخصه هایى اســت، کارى راحت تر 
از گردش در شــهر با چشم بســته دارد و خیلى راحت 
مى تواند یکى از افــراد فوق الذکــر را انتخاب نموده و 
به عنوان «غالم حلقه به گــوش» خود منصوب نماید. 
ولى اگر به خیر و صالح شــهر عالقه داشته و آینده آن 
را متفــاوت از موقعیتى مى خواهد کــه االن در آن قرار 
گرفته و خود را همچنان امین پول مردم و محصول یک 
لیســت انقالبى مى داند، باید به سمت افرادى متمرکز 
شود که عالوه بر داشتن برنامه اى کارآمد و کارنامه اى 
روشن و قابل دفاع در جمیع جوانب مدیریت شهرى، از 
توانایى «نه» گفتن به تمایالت فردى و گروهى و جناحى 
بهره مند بوده و در حراست از بودجه شهردارى، به جاى 

دخالت، نظارت را از شوراى شهر پذیرا باشد.      

انتخاب شهردار یا غالم حلقه به گوش؟!

 با وجود فعالیت تعداد قابل توجهى خبرنگار در رسانه هاى 
مختلف تحت عنوان «خبرنگار حوزه رادیو و تلویزیون»، 
از پیگیرى خبر اختصاص 150 میلیــون یورو از صندوق 
توسعه ملى به صدا و سیما در این رسانه ها اقدامى مشاهده 

نشده است.
این خبر حدود یک هفته قبل از سوى روزنامه «کیهان» 
منتشر شد و در رسانه هاى مجازى بازتاب فراوانى داشت. 
ظاهراً این بودجه با هدف توسعه کمى و کیفى برنامه هاى 

تولیدى تلویزیون پرداخت شده اما تاکنون نه سازمان صدا 
و سیما که همواره از مشکل مالى گالیه داشته اشاره اى به 
آن کرده و نه در جایى دیگر خبرى از آن آمده اســت. این 
مبلغ با در نظر گرفتن قیمت حدوداً 30 هزار تومانى یورو 
چیزى در حدود پنج هزار میلیارد تومان است و در حالى به 
سازمان صدا و سیما اختصاص یافته که در این سال ها اثرى 
از برنامه هاى فاخر و کیفى به جز سریال سلمان فارسى و 

حضرت موسى(ع) در این رسانه  مشاهده نشده است.

این صحنه حاال دیگر تبدیل به صحنه  آشــنایى در کارزار 
المپیک شده است: ورزشــکارى که پرچم کشورش را در 
اهتزاز مى بیند و با شنیدن سرود ملى کشورش، وجودش را 
شور و شوق فرا مى گیرد، نمى تواند جلوى خود را بگیرد و به 

مدال طالى آویزان بر گردنش گازى مى زند.
این قضیه واکنش هاى فراوانى در شبکه هاى اجتماعى به 
همراه داشته و برگزارکنندگان را بر آن داشته که با تذکرى 
طعنه آمیز به ورزشکاران خاطرنشان شوند که غنایم پیروزى 

خوردنى نیستند!
حساب رسمى توییتر المپیک توکیو 2020 در روز یک شنبه 
توئیت زد: «ما فقط مى خواهیم به طور رسمى این مطلب را 
متذکر شویم که مدال هاى المپیک توکیو 2020 خوردنى 
نیستند. مدال هاى ما از مواد بازیافتى وسایل الکترونیکى 
اهدایى از شــهروندان ژاپنى، ساخته شــده اند. پس الزم 
نیست که آنها را گاز بزنید... هرچند مى دانیم که باز به این 

کار ادامه خواهید داد.»
اما چه چیزى باعث مى شــود ورزشکاران میل به گاز زدن 
مدال هایشان داشته باشند؟ به طور ســنتى هر کسى در 
زمان هاى گذشته مى خواست میزان خلوص طال را بسنجد 
آن را گاز مى زد چرا که طال فلزى تقریبًا نرم است و جاى 

دندان بر روى آن مى ماند.البته از آنجایى که مدال المپیک 
توکیو تنها کمى بیش از یک درصد طــال در خود دارد و 
مابقى آن را نقره و مس تشکیل داده است، گاز زدن عالمت 

خاصى روى مدال نمى گذارد.
«دیوید والچینسکى»، تاریخ نگار المپیک، مى گوید:  این 
کار تبدیل به یک وسواس براى عکاسان شده است. فکر 
مى کنم آنها به آن به چشــم یک عکس مهم و شمایلى 
نگاه مى کنند؛ عکســى که مى شــود آن را فروخت. فکر 
نمى کنم اگر اختیار با خود ورزشکاران باشد، چنین کارى 

را انجام دهند.
تحلیلگر اصولگراى مسائل سیاسى درباره طرح «صیانت 
از حقوق کاربران در فضاى مجازى» گفت: این طرح براى 
اجرا در زمان دولت آقاى روحانى تهیه شده بود اما چون 
تدوین آن طول کشید، تصویبش با شروع کار دولت آقاى 
رئیسى همزمان شد؛ با وجود این، طراحان همچنان اصرار 

به تصویب طرح دارند.
محمد مهاجرى جبهــه پایدارى را طــراح اصلى طرح 
«صیانت از حقوق کاربران در فضاى مجازى» خواند و 
افزود:  این طرح در واقع چنگ و دندان نشان دادن جبهه 
پایدارى براى امتیازگرفتن از سیدابراهیم رئیسى هنگام 
چینش اعضاى کابینه است. معتقدم پایدارى با این کار 
مى خواهد نشان دهد مى تواند پوســته خربزه زیر پاى 

دولت آقاى رئیســى بیاندازند تا عاملى براى نارضایتى 
مردم از دولت سیزدهم شود.

وى با اشــاره به تبعات منفى طــرح «صیانت از حقوق 
کاربــران در فضاى مجازى» گفت: هــر طرحى از این 
دست که محدودیت در دسترسى به امکانات ایجاد کند، 
فسادآور و رانت آور اســت چون کاربران فضاى مجازى 
براى آنکه به فضاهاى فیلترشــده دسترسى پیدا کنند، 
مجبور به خرید فیلترشکن مى شوند. االن معلوم است 
فروشندگان فیلترشکن چه کسانى هســتند. آن زمان 
بازار براى آنها انحصارى مى شود و به سودهاى نجومى 

مى رسند.
این تحلیلگر مسائل سیاسى یادآور شد: کافى است این 
طرح شش ماه اجرا شود، مردم مى فهمند که حتى براى 
آب خوردن و ارتباط با دوســتان و آشنایان خود از طریق 
فضاى مجازى باید از جبهه پایدارى اجازه بگیرند. من کره 
شمالى سفر کردم، آنجا اگر فردى بخواهد به شهر دیگرى 
برود که پدر و مادرش را ببیند باید مجوز تردد بگیرد. از این 
جهت مى توان گفت شبیه کره شمالى مى شود. من متنفرم 
که بگویم ایران کره شمالى مى شود اما برخى آقایان جبهه 

پایدارى عشق شان کره شمالى است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى در خصوص 
زمان اعالم لیست وزراى پیشنهادى سید ابراهیم رئیسى 
و روند بررســى هاى مجلس، گفت: آنچه ما شنیده ایم، 
اینطور است که آقاى رئیســى تصمیم دارند در همان 
روز که مراسم تحلیف برگزار مى شــود، اسامى وزراى 
پیشنهادى شان را به همراه کلیاتى از برنامه  و خط و مشى 

دولت به مجلس ارائه دهند.
حســینعلى حاجى دلیگانى افزود: اگر چنین اتفاقى رقم 
بخورد یعنى معرفى کابینه به مجلــس در روز تحلیف 

انجام شــود، در آن شــرایط مجلس از روز شنبه بعد از 
تحلیف بررســى هاى خود را آغاز خواهــد کرد و طى 
روزهاى شنبه تا شنبه هفته بعد از آن هم کار رأى اعتماد 
انجام خواهد شد. اگر این روند سپرى شود مى توان گفت 
که تا قبل از فرارسیدن تاسوعا و عاشورا کابینه مشخص 
خواهد شد اما اگر آقاى رئیســى تصمیم داشته باشند از 
مهلت دوهفته اى که براساس قانون دارد، استفاده کنند 
این مســئله به بعد از تاسوعا و عاشــورا موکول خواهد 

شد. 

150 میلیون یورو صدا و سیما چه شد؟

براى آب خوردن هم باید اجازه گرفت... 

لطفاً مدال هایتان را گاز نزنید!

زمان احتمالى آغاز به کار دولت رئیسى
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تانکر آبرسان اعزام نشد
سـخنگوى شـرکت آب و فاضـالب اصفهـان گفت 
در پى کاهش دما پـس از 55 روز، شـنبه هفته جارى 
تانکرهـاى آبرسـان بـه مناطـق مسـکونى اصفهان 
اعزام نشد. مهرداد خورسـندى با بیان اینکه اصفهان 
همچنان با مساله کمبود آب آشامیدنى به میزان 3200 
تا 4300 لیتر بر ثانیه مواجه است، افزود: هرگاه دماى 
هوا افزایـش مى یابـد نگرانى ما براى افت فشـار آب 
در بخش هایى از شـهرهاى بـزرگ از جمله اصفهان 

بیشتر مى شود.

مرگ زن 50 ساله 
به علت نامعلوم 

سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهـان از مـرگ زن 50 سـاله در منـزل 
مسـکونى اش خبر داد و گفـت: هنوز علـت مرگ این 
فـرد مشـخص نشـده اسـت. فرهـاد کاوه آهنگـران 
اظهار داشت: سـاعت 16 روز شـنبه در تماسى با مرکز 
فرماندهـى عملیـات آتـش نشـانى اصفهـان (125) 
پاسـخگو نبودن فـردى در منزل مسـکونى اش اعالم 
شـد. وى با بیان اینکه محل زندگى این فرد در خیابان 
چهاربـاغ خواجو اعالم شـده بـود، اضافه کـرد: پس از 
ورود نیروهاى آتش نشـانى به منزل این فرد با جسـد 
زن 50 سـاله رو برو شـدند اما علت فوت این فرد هنوز 

مشخص نیست.

اتمام عملیات اصالح شبکه آب 
عملیات اصالح شبکه آب روسـتاى تخماقلو در منطقه 
بویین و میاندشت به پایان رسید. این عملیات با توجه به 
شکستگى هاى مکرر لوله هاى آب در این روستا به علت 
فرسـودگى شـبکه آب که باعث افزایش هدر رفت آب 
شبکه و همچنین کاهش کیفیت آب شده بود، در دستور 

کار قرار گرفت.

تعریض پل یزدآباد 
طرح هـاى تعریـض پـل یزدآباد(زنـدان) منطقـه 13 
شـهردارى با اعتبـار بالغ بـر130 میلیارد ریـال با هدف 
تسـهیل تـردد در ایـن منطقـه از شـهر اصفهـان بـه 
بهره بردارى رسید. قدرت ا... نوروزى- شهردار اصفهان، 
گفت: تعریض پل یزدآباد(زندان) که یکى از نیازهاى این 
منطقه بود به عرض 11 متر و طول 330 متر انجام شد و 
این تعریض، گره کور ترافیکـى در مرز بین فالورجان و 

اصفهان را باز کرد.

بارش خفیف باران در استان 
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان گفت: 
تا دو روز آینده احتمـال بارش خفیـف در مناطق غرب، 
جنوب و تا حدودى مناطق شرقى این استان وجود دارد. 
محمد رضا رفیعى افزود: جوى به نسـبت ناپایـدار تا دو 
روز آینده بر روى اسـتان استقرار خواهد داشت و آسمان 
صاف تا قسمتى ابرى و در ساعات بعدازظهر افزایش ابر 
و وزش باد به نسبت شـدید را براى بیشتر مناطق استان 
پیش بینى مى شـود. وى ادامه داد: وزش باد به نسـبت 
شدید در مناطق شرقى و شمالى اسـتان همراه با گرد و 

خاك محلى خواهد بود.

اکران فیلم هاى خاطره انگیز 
کودکان 

مدیر هنرهـاى تصویرى حوزه هنرى اسـتان اصفهان 
گفـت: فیلم هاى خاطـره انگیـز کـودکان در اصفهان 
اکران مى شود. نرگس رجایى با اشاره به اینکه اصفهان 
سال ها خاسـتگاه جشـنواره بین المللى فیلم کودك و 
نوجوان بوده است و این شـهر به عنوان شهر دوستدار 
کودك شـناخته مى شـود اظهار داشـت: حـوزه هنرى 
اسـتان اصفهان در رویکـردى نوین روزهاى شـنبه را 
به اکران فیلم هاى شاخص کودك اختصاص داد. وى 
تصریح کرد: عالقه مندان به سینماى کودك مى توانند 
از این پس شنبه هاى هر هفته در سالن سوره اصفهان 
واقع در خیابان آمـادگاه به تماشـاى فیلم هاى کودك 

بنشینند.

خبر

با تصمیم توانیر، موتور هاى الکتریکى صد هزار کولر آبى در 
اصفهان تعویض و آثار آن بررسى مى شود.

با تصویب هیئت مدیره توانیر، شــرکت توزیع نیروى برق 
شهرستان اصفهان با هماهنگى مجرى طرح بهینه سازى 
شرکت توانیر، الکتروموتور هاى کم بازده صد هزار کولر آبى 

را تعویض مى کند.
بر اســاس این طرح، شرکت ســرمایه گذار مکلف است 
براى موتور هاى جدید کولر آبى مورد استفاده در این طرح، 
تاییدیه نسبت بازدهى انرژى رده A (معادل رده 4IE بین 
المللى) را از آزمایشگاه هاى مرجع مستقل مورد تایید وزارت 

نیرو اخذ کند.

این طرح مختص مشترکان مصارف خانگى داراى کولر آبى 
است و شرکت توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان موظف 
است از طریق برگزارى مناقصه، براى اجراى طرح به تعداد 

یکصد هزار دستگاه کولر آبى سرمایه گذار انتخاب کند.
قیمت این کولر ها در روند برگزارى مناقصه مشــخص و 
اعالم خواهد شد و در نهایت مشــترکان داوطلب تنها 15 
درصد از هزینه هاى تعویض موتور هاى الکتریکى کولر هاى 

آبى را در اقساطى 36 ماهه پرداخت خواهند کرد.
شرکت توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان مکلف است 
براى حصول اطمینان از اسقاط موتور کولر هاى آبى فرسوده 

تعویض شده، تمهیدات الزم را درنظر بگیرد.

رییس ستاد برگزارى آزمون هاى دانشگاه اصفهان گفت: 
حدود 30 درصد از داوطلبان آزمون سراسرى ورودى مقطع 
کارشناسى ارشد 1400 در این حوزه امتحانى غایب بودند.

محمد رضا ایروانى افزود: حدود 3100 نفر از 10 هزار و 500 
داوطلب در حوزه دانشگاه اصفهان در آزمون ورودى مقطع 

کارشناسى ارشد 1400 شرکت نکردند.
وى با بیان اینکه این میزان نسبت به سال هاى قبل افزایش 
نشان مى دهد، اظهار داشت: به طور معمول غایبان آزمون 
سراسرى کارشناسى ارشد نسبت به کارشناسى بیشتر و 
حدود 20 تا 22 درصد است اما امسال این رقم به حدود 25 

تا 30 درصد رسید.

ایروانى شیوع ویروس کرونا را یکى از عوامل تاثیرگذار در 
شرکت نکردن برخى از داوطلبان در آزمون هاى سراسرى 
دانست و ادامه داد: بخش قابل توجهى از غیبت ها در آزمون 
کارشناسى ارشد مربوط به رشته هاى شناور و دوم است که 

غایبان این رشته ها، زیاد و حدود 45 درصد هستند.
وى یکى دیگر از عوامل تاثیرگذار در شــرکت نکردن در 
آزمون سراسرى کارشناسى ارشــد را بى انگیزگى برخى 
جوانان براى ادامه تحصیل عنــوان کرد و گفت: تعدادى 
از جوانان به دلیل مسائل بازار کار و شغل، تمایل چندانى 
بــراى ادامه تحصیــل در مقاطع تحصیــالت تکمیلى

 ندارند.

30 درصد داوطلبان کنکور 
ارشد در اصفهان غایب بودند

موتور 100 هزار کولر در 
اصفهان تعویض مى شود

مدیرکل دادگسترى استان اصفهان گفت: آب و زاینده رود 
مهمترین مشکالت استان است و بخش عمده اى از استان 
را تحت تاثیر خود قرار داد و وزارت نیرو با اهمال کارى در 
تونل سوم و بهشت آباد خسارت هاى زیادى به استان وارد 

کرده است.
محمدرضا حبیبى در هفدهمین جلسه مجمع نمایندگان 
اســتان اصفهان اظهار کرد: آب و زاینــده رود مهمترین 
مشکالت استان است و بخش عمده اى از استان را تحت 
تاثیر خود قرار داد و وزارت نیرو با اهمال کارى در تونل سوم 
و بهشت آباد خسارت هاى زیادى به استان وارد کرده است.

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان بحــران آب را 
یکى از مشــکالت استان برشــمرد و گفت: وزارت نیرو و 
زیرمجموعه هاى آن در ارتباط با زاینده رود ترك فعل هاى 
متعددى داشته اند که مراتب را به صورت مستند به رئیس 

قوه قضائیه اعالم کرده ایم.
وى با تاکید بر ضرورت انتخــاب وزیرى که مجرى قانون 
باشد و مدیریت صحیحى داشته باشد، گفت: مشکل زاینده 
رود با مدیریت وزارت نیرو در آینده و هماهنگى قواى سه 

گانه، قابل حل است.
حبیبى در مورد برداشــت هــاى غیرمجــاز از زاینده رود  
نیز گفت: رودخانه زاینده رود در دو اســتان چهارمحال و 
بختیارى و اصفهان جارى اســت و ما تنها در حوزه استان 
اصفهان مى توانیم مداخله کنیــم. این موضوع مى طلبد 
در دولت جدید مدیریــت یکپارچه و واحــد زاینده رود در 
وزارت نیرو شکل گیرد و با هماهنگى قوه مجریه، مقننه و 
قضائیه بتوانیم جلوى برداشت هاى غیر مجاز از زاینده رود

 را بگیریم.

■■■
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان هم در حاشــیه 
هفدهمین جلسه مجمع نمانیدگان استان اصفهان در جمع 
خبرنگاران گفت: کشاورزان استان اصفهان که حقابه دار 
بودند و قبل از انقالب پول پرداخته و ســهمابه خریدند تا 
مانند امروز با مشکل مواجه نشوند؛ این حقابه واگذار شده 
به صنعت و مجوزهاى غیرقانونى در باالدست داده و حتى 

رعایت حقابه باالدست هم نشده است.
حجت االسالم سید ناصر موســوى الرگانى فزود: همین 
بى تدبیرى ها باعث شد که کشــاورزى استان و حتى آب 
آشــامیدنى اســتان اصفهان با چالش جدى روبرو شود؛ 
اصفهان روزى 500 هزار نفر جمعیت داشــته و مشکلى 
در تأمین آب شرب نداشته اســت اما اصفهان امروز بیش 
از 5 میلیون و 200 هزار نفر جمعیت دارد و تأمین آب شرب 
کار بسیار سختى است. حجت االسالم موسوى الرگانى با 
توضیح اینکه این درد است که در مرکز استان اصفهان با 
مارك برخوردارى با تانکر به مردم مى رســانند، بیان کرد: 
کسانى که در طبقه پنجم یک ساختمان زندگى مى کنند 
چگونه و چقدر با تانکر به او آب دهند؛ این ها واقعا مشکالتى 
است که مردم شریف و شــهید پرور استان اصفهان با آن 
مواجه هســتند. وى تأکید کرد: ساالنه یک میلیارد و 800 
میلیون متر مکعب آب از استان اصفهان خارج مى شود، یک 
و میلیارد و 200 میلیون متر مکعب از شهرستان سمیرم از 
استان خارج مى شود و حدود 600 میلیون مترمکعب آب از 

فریدن و فریدونشهر خارج مى شود.
نماینده فالورجان در مجلس شوراى اسالمى اضافه کرد: 
این مقدار حق مسلم مردم اســتان اصفهان است که باید 

مسئوالن مرتبط سد ایجاد کنند.
حجت االسالم موسوى الرگانى ادامه داد: این مقدار پاى ما 
نوشته شده است که از کوهرنگ سه، خدنگستان و ... تأمین 

شده است اما در صورتى که ما هیچ آب دریافت نکردیم.
وى با بیان اینکه قرار بوده است تونل سوم زمانى که تمام شد 
آب فقط براى آشامیدن به یزد نه صنعت، اختصاص پیدا کند، 
خاطرنشان کرد: اما کلنگ تونل سوم که زده شد آب به یزد 
ارسال شد و متأسفانه سال هاى گذشته سهم اصفهان کم 

شده است و این اختصاص کاهش پیدا نکرده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: مردم پول از 
دولت نمى خواهند و فقط انتظار دارند که مسئوالن اجرایى 
استان در این زمینه ورود کنند در استان همجوار ما چهار سد 
ایجاد شده است و سدها پر از آب است اما مردم از بى آبى رنج 

مى برند و نارضایتى ها  ایجاد مى شود.
وى تصریح کرد: صندوق سازگارى با کم آبى تشکیل شده 
است که این صندوق قرار بود که از هر آنچه که صنعت از آب 
مصرف مى کند قیمت تمام شده را پرداخت کند که بخشى 
که به دولت بایــد پرداخت کند و باقى مانــده آن را به این 

صندوق واریز کند تا سهم حقابه کشاورزان پرداخت شود.
حجت االسالم موسوى الرگانى با تأکید بر اینکه این کار 
یک بار فقط انجام شــده اســت که با تأخیر پرداخت شده 
است، اضافه کرد: 500 هزار تومانى که کشاورز در سال 96 
مى گرفت مى توانست 10 کیسه کود شیمیایى بخرد امسال 
یک کیسه هم نمى تواند بخرد را نگه داشتند و همان مقدار 
را به کشاورز مى دهند که این ظلم در حق کشاورزان است 
و مسئوالن این صندوق استاندارى، جهاد کشاورزى و آب 

منطقه اى استان هستند.

مدیرکل دادگسترى استان اصفهان با تأکید بر اهمال کارى در تونل سوم کوهرنگ و بهشت آباد:

وزارت نیرو خسارت  زیادى به 
اصفهان وارد کرد

ماموران یگان امــداد ناجا ضمــن تعقیب خودروى 
زانتیاى سرقتى در خیابان حکیم نظامى اصفهان، آن 

را با تیراندازى متوقف کردند.
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: ماموران 
یگان امداد شهرســتان اصفهان شــنبه شب حین 
گشت زنى در حوزه استحفاظى شهر اصفهان به یک 
خودروى زانتیا مشکوك شدند، که با استعالم از مرکز 

مشخص شد که خودرو و پالك سرقتى هستند.
ســرهنگ حمیدرضا اکبــرى ادامــه داد: ماموران، 
خودروى زانتیا را تعقیب و با رعایت قوانین به کارگیرى 
سالح به آن تیراندازى کردند که منجر به توقف این 

خودرو در خیابان حکیم نظامى اصفهان شد.
وى افزود: در نهایت سارق سابق دار خودرو دستگیر و 

تحویل مقامات قضایى شد.

تعقیب و گریز در خیابان حکیم نظامى 

نماینده مردم شــهرضا و دهاقان در مجلس گفت: 
تحقیق و تفحص از ســازمان برنامه و بودجه استان 
اصفهان با هدف بررســى عملکرد این مجموعه به 

زودى آغاز مى شود.
ســمیه محمودى هدف از این تحقیق و تفحص را 
بررســى نحوه توزیع ناعادالنه اعتبارات در اســتان 
دانست و گفت: بررسى میزان هزینه ها، نحوه نگارش 
آمایش سرزمینى استان و اقدامات سازمان در راستاى 
تحقق اهداف طرح آمایش از دیگر محور هاى تحقیق 

و تفحص است.

وى گفــت: ضعــف عملکــرد ســازمان در تأمین 
منابع مالى مــورد نیاز براى طرح هاى آب رســانى، 
مصوبات شوراى برنامه ریزى استان و هزاران سؤال 
دیگر باعث شــد که طرح تحقیــق و تفحص کلید

 بخورد.
نماینده شهرضا و دهاقان با بیان اینکه طرح آمایش 
سیاسى و سلیقه اى نوشته  سرزمینى اصفهان کامال ً
شــده، افزود: مرکز پژوهش هاى مجلس نظر منفى 
درباره این طرح داشته است و الزم است که در دولت 

بعد اصالح شود.

تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه اصفهان

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان از افزایش 
تلفات برق گرفتگى در سه ماهه اول امسال خبر داد و 
گفت: طى این مدت 12 نفر به دلیل برق گرفتگى در 

استان جان خود را از دست دادند.
على سلیمانپور با اشاره به افزایش تلفات برق گرفتگى 
در استان طى 3 ماهه نخست سال جارى، اظهار کرد: 
تلفات برق گرفتگى در استان در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل که آمار تلفات 5 نفر بود، افزایش داشته است.
مدیرکل پزشکى قانونى اســتان افزود: در سه ماهه 
اول امســال از کل تلفات برق گرفتگى در استان 11 
نفر مرد و 1 نفر زن بودنــد. همچنین تعداد افراد فوت 
شده بر اثر برق گرفتگى در خرداد ماه امسال 4 نفر بود 
که نسبت به خرداد ماه سال گذشــته که 3 نفر بوده، 

افزایش داشته است.

برق جان 12 نفر را در استان اصفهان گرفت

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
گفت: بدلیل برداشت هشــت میلیارد مترمکعبى از 
آبخوان هاى زیرزمینى استان، اگر زلزله اى به قدرت 2 
ریشتر در منطقه ُرخ دهد، عوارض ناشى از آن معادل 

زمین لرزه 6 ریشترى خواهد بود.
نعمت ا... اکبــرى افزود: بدلیل برداشــت بى رویه از 
آبخوان ها(ُسفره هاى آب هاى زیرزمینى)، هر لحظه 
امکان فرونشست زمین در استان وجود دارد بطورى 
که وقوع زمین لرزه 2 ریشــترى به اندازه ســه برابر 

خسارت ببار مى آورد.
وى اظهار داشــت: با وجودى که طبق سند آمایش 
ســرزمین، اجازه بارگذارى و ســاخت و ساز جدید را 
در مناطقى که با خطر جدى فرونشست زمین مواجه 
است، داده نمى شــود اما همچنان شاهد این تخلف 

هستیم.
وى با بیان اینکه صدور یا عدم صدور مجوز به دست 
ما و برخورد با ُمتخلفان با دیوان محاسبات است، ادامه 
داد: در برخى از مناطق استان تا 70 درصد هم شاهد 

فرونشست زمین هستیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 

اضافه کرد: خطر فرونشست زمین در مناطقى که بیش 
از حد ُمجاز از آب هاى زیرزمینى برداشــت شده مثل 
شرق اصفهان، شــهر دامنه(از توابع فریدن) و دشت 
مهیار(در30 کیلومترى جنوب اصفهان) و بارگذارى 
روى ُگسل هاى این مناطق، امکان فرونشست زمین 

را در هر لحظه ممکن کرده است.
وى در پاسخ به این ســووال که آیا خطر فرونشست 
زمین  به مرکز شــهر اصفهان نیز کشیده شده است 
یا خیر، گفت: در ســمت دولت آباد و شــاهین شهر و 
همچنین حوالى زاینده رود که شــاهد تخلیه جدى 
آب هاى زیر زمینى و احداث چاه هاى غیرُمجاز هستیم، 

با این پدیده مواجهیم.
 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
گفت: خطر آلودگى هوا بدلیل قابل مشــاهده بودن، 
لمس شده اما هیچکس خطر جدى فرونشست زمین 

را جدى نمى گیرد.
اکبرى اضافه کرد: الزم است جلوى برداشت  بى رویه 
آب توسط شخصیت هاى حقیقى و حقوقى گرفته شود 
و براى جبران این برداشــت ها اقدام عاجلى صورت 

گیرد، هرچند براى جبران بسیار دیر است.

وقوع زلزله 2 ریشترى در اصفهان
 6 ریشتر خسارت به بار مى آورد

مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهــان از آغاز 
واکسیناسیون معلمان و تزریق واکسن قریب به 4000 
فرهنگى در استان اصفهان خبر داد و گفت: واکسیناسیون 
همه معلمان و فرهنگیــان در مردادماه امســال انجام 

مى شود.
محمد اعتدادى صبح روز یک شــنبه دهم مردادماه در 
مراسم آغاز واکسیناســیون معلمان و فرهنگیان استان 
اصفهان، اظهار کرد:  مراکزى براى واکسیناسیون معلمان 
و فرهنگیان آموزش و پرورش آماده شده و یکى از آن ها 
در مرکز شهر اصفهان مربوط به سه ناحیه شهر اصفهان 
است که براى واکسیناسیون معلمان با همکارى دانشگاه 

علوم پزشکى افتتاح شده است.
اعتدادى خاطرنشان کرد: دو مرکز تجمیعى واکسیناسیون 
در شــهر اصفهان براى همکاران فرهنگــى وجود دارد 
و در سراسر اســتان از 10 مردادماه این برنامه براى اجرا 

محقق شده است و همکاران فرهنگى در سراسر استان 
در مراکزى که از قبل براى واکسیناسیون پیش بینى شده 
و متعلق به آموزش و پرورش است یا در مراکز بهداشت 

شهرستان ها براى واکسیناسیون حضور پیدا مى کنند.
وى اظهار کرد: امیدوار هستیم که تا نیمه مردادماه همه 
فرهنگیان دوز اول واکســن را تزریق کننــد و تا پایان 
شهریورماه همکاران فرهنگى که واکسن تزریق نکرده اند 
را در سازمان نداشته باشیم و بتوانیم امسال مهر پر نشاطى 
را آغاز کنیم و این تمهیدات و مقدمات براى بازگشــایى 

مدارس است.
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان هم گفت: فرآیند واکسیناسیون معلمان از 
هفته گذشته در 10 شهرستان آغاز شده است و از روز یک 
شنبه دو مرکز در شهر اصفهان براى این امر فعال  شد و 
تاکنون چهار هزار نفر از معلمان در کل اســتان اصفهان 

واکسینه شده اند.
آذرکیوان امیرپور در خصوص روند واکسیناسیون معلمان، 
اظهار کرد: روند اجراى این برنامه از هفته گذشــته آغاز 
شده و فرآیند واکسیناســیون معلمان در 10 شهرستان 
اصفهان شــروع شده و مابقى شهرســتان ها هم شروع 

مى کنند.
وى افزود: همه معلمان رســمى پیمانى، خرید خدمات 
آموزشى، قراردادى و معلمان مدارس غیردولتى مشمول 

طرح واکسیناسیون فرهنگیان هستند.
امیرپور، خاطرنشــان کرد: واکسن سینوفارم چینى، کوو 
ایران برکت و واکســن هاى دیگر براى تزریق معلمان 
وجود دارد و این برنامه اختیارى بوده و معلمان مى توانند 
هر نوعى واکسنى که تمایل دارند را براى تزریق انتخاب 
کنند و روند واکسیناسیون فرهنگیان وابسته به آمار آنها 

دارد که در هفته هاى آینده ادامه دارد.

آغاز واکسیناسیون معلمان در شهر اصفهان از دیروز رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: براى مهار کرونا در 
زمان پیک شیوع این ویروس باید نسخه دیگرى پیچیده 
شود و امروز راه عالج کرونا بستن مغازه ها نیست، البته 

دیگر کسى زیر بار بستن مغازه هاى خود نمى رود.
رسول جهانگیرى در خصوص وضعیت قرمز و بحرانى 
کرونا در اصفهــان و فعالیت اصناف و اجرایى نشــدن 
محدودیت ها، اظهار کرد: اینکــه بعد از 17 ماه از کرونا 
نســخه اى بپیچیم که اصناف دوباره تعطیل شوند، به 

نوعى بى تدبیرى است.
وى تصریح کرد: براى همزیســتى بــا کرونا طى این 
مدت، باید بر روى فرهنگسازى در رعایت پروتکل هاى 
بهداشــتى کار مى کردیم و اینکه در زمان پیک کرونا 
بگوییم اصناف تعطیل کنند، اصال منطقى نیست و حتى 

در دنیا این گونه عمل نمى شود.
وى یادآور شد: در مدت زمان 10 روزه بازگشایى زاینده 
رود، مردم اصال پروتکل هاى بهداشتى مقابله با کرونا 

را رعایت نکردند و شــاهد تجمعات گسترده در حاشیه 
رودخانه بودیم. جهانگیرى با اعتقــاد بر اینکه همواره 
نمى توان جلو این گونه تجمعات را بگیریم، تصریح کرد: 
مهمترین روش مقابله با شیوع ویروس کرونا و کمک به 
کادر درمان رعایت پروتکل هاى بهداشتى مقابله با کرونا 

همچون زدن ماسک و فاصله گذارى اجتماعى است.
رئیــس اتاق اصنــاف اصفهــان در خصــوص اینکه 
با وجود وضعیت قرمــز اصفهان تمام رســتوران ها و 
کافى شاپ هاى شهر به صورت کامل در داخل خدمات 
ارائه مى دهند و بیرون بر نیســتند، گفت: این موضوع 
را قبول نــدارم و در حال حاضر تمام کافى شــاپ ها و 
فســت فودى هاى اصفهان بیرون بر هستند و مطابق 
پروتکل هاى بهداشتى عمل مى کنند و اگر رستورانى 
خدمات ارائه مى دهد قطعا در فضاى باز اســت، چراکه 
ارائه خدمات و ســرویس دهى غذا در فضاى باز اصال 

ممنوع نیست.

کسى زیر بار بستن مغازه ها نمى رود 
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کمال تبریزى که فیلم ”دست انداز“ را آماده نمایش دارد، 
ترجیح اش این است که فعال در این شرایط کرونا زده، فیلم 
را اکران نکند. این کارگردان، این روزها سر صحنه ”میدان 
سرخ“ است و چند پروژه سینمایى و سریال را در مرحله فیلم 

نامه در حال بررسى دارد.
این کارگردان ســینما درباره سرنوشــت اکران ”دســت 
انداز“،آخرین فیلم سینمایى اش توضیح داد: فعال با توجه به 

وضعیت کرونا، شرایط براى اکران فیلم مناسب نیست و باید 
دست نگه داریم تا شرایط مناسبى براى اکران فراهم شود 

بنابراین عجله اى براى اکران فیلم نداریم.
رضا کیانیان ،حبیب رضایى،هدى زین العابدین، رویا نونهالى، 
همایون ارشادى و ...بازیگران فیلم «دست انداز»، جدیدترین 
ساخته کمال تبریزى به تهیه کنندگى محمد آفریده هستند.
کمال تبریزى درباره حضورش در ســریال شبکه نمایش 

خانگى ”میدان سرخ“ هم خاطرنشان کرد: به دنبال ابتالى  
بهرام بهرامیان کارگردان این ســریال به بیمارى کرونا، از 
ســوى جواد نوروز بیگى (تهیه کننده ) از من دعوت شد تا 
چند روزى به عنوان سرپرســت کارگردانى در این پروژه 

حضور داشته باشم. 
وى ادامه داد : حضور من در این کار کامال موقت و دوستانه 
اســت  و با این هدف که روند فیلمبردارى متوقف نشود، 

مدیریت و کارگردانى آن را بر عهده گرفتم تا بهرامیان  بهبود 
پیدا کرده و ادامه سریال را کارگردانى کنند.

«میدان سرخ» به تهیه کنندگى جواد نوروز بیگى و با حضور  
حمید فرخ نژاد، مهتاب کرامتى، بهرام افشارى، على مصفا، 
امیرحسین آرمان، کاظم سیاحى، مســعود کرامتى، امید 
روحانى، بهدخت ولیان، آرمین رحیمیان، سحر نظام دوست، 

رضا یزدانى و  ستاره اسکندرى در حال ساخت است.

این کارگردان همچنین در پایان در پاســخ به اینکه پروژه 
جدى براى ســاخت فیلم دارد، گفت: چند پروژه سینمایى 
و سریال هست که مشــغول کار بر روى فیلمنامه هایشان 
هســتیم و هنوز فیلمنامه هاى کاملى نداریم اما امیدوارم 
در ماه هاى آینده بتوانیم، هر کدام که زودتر فیلم نامه شان 
آماده کار شد، با توجه به شرایط کرونایى، پیش تولیدش را 

شروع کنیم.

فریده ســپاه منصــور در رنگین کمانــى از بهترین و 
ماندگارترین ســریال هاى تلویزیونى به ایفاى نقش 
پرداخته اســت؛ از مدرس، گرگ ها، عقیق، امام على 
(ع) و نیمه پنهان ماه گرفته تا معصومیت از دست رفته، 
دوران سرکشــى، خانه اى در تاریکى و نون خ 1.  سپاه 
منصور در سریال «دردسر هاى عظیم 2» ایفاگر نقش 
«محترم» اســت؛ پیرزنى مغرور و لجبــاز که البته در 
نهایت، انسان بدى نیست و قلب رئوفى دارد. شبکه آى 
فیلم این روز ها سرى دوم سریال «دردسر هاى عظیم» 

روى آنتن برده است.
ایــن شــب ها بیننــده ســریال 
«دردســر هاى عظیم» از شبکه آى 

فیلم هستید؟
جسته و گریخته مى بینم؛ اما گاهى ساعت پخشش را 

فراموش مى کنم.
تماشاى دوباره این سریال چه حال 

و هوایى برایتان دارد؟
گاهى با خودم مى گویم اى کاش فالن سکانس را جور 
دیگرى بازى کرده بودم یا مثًال اگر فالن جا این مدلى 
بازى مى کردم بهتر بود. فکر مى کنــم اکثر بازیگران 
چنین دغدغه اى را دارند و وقتى بازى خود را مى بینند 
شروع به ایراد گرفتن از خود مى کنند. من هم همیشه 
عادت دارم که خودم را نقد و نقاط قوت و ضعف کارم را 

ارزیابى کنم.
چگونه شــد 

که به بازیگران 
فصل دوم سریال 

«دردسر هاى عظیم» 
پیوستید؟

من از سال 1382 و در سریال «خانه اى 
در تاریکى» با آقاى نیک نژاد آشــنا هستم. آن زمان 
ایشان دستیار آقاى سعید سلطانى و برنامه ریز در این 
ســریال بودند. همان زمان وقتى نوع برخورد و رفتار 
آقاى نیک نژاد را که مى دیدم به دوستان مى گفتم که او 
روزى کارگردان خیلى خوبى خواهد شد. این احساس 
را درباره منوچهر هادى هم داشتم. بعد از دیدن سرى 
اول دردســر هاى عظیم گفتم آفرین به نیک نژاد که 
چنین کارگردان خوب و کاربلدى شــده است. وقتى 
هم پیشــنهاد بازى در «دردسر هاى عظیم 2» را ارائه 
دادند، چون آشنایى قبلى با ایشان داشتم پذیرفتم که 

در سریال بازى کنم.
شــما در «دردســر هاى عظیم 2» 
بازیگر نقش زنى مقتدر و در ظاهر 
بى رحم به نام «محترم» هســتید. 
ایفاى چنین نقشــى براى خودتان 

چقدر جذاب بود؟

یکــى از دالیل 
در  حضــورم 
سریال، فیلمنامه 
جذابش بود. امثال محترم 
را در جامعــه زیــاد مى بینیم. 
متاسفانه یک نوع انحصارطلبى این 
روز ها رایج شده و شــاهد یک سرى از آدم ها 
هستیم که فقط نوك بینى خودشان را مى بینند و خود 
را مرکز عالم مى دانند. این آدم ها معموال حرف، حرف 
خودشان اســت و هیچ انعطافى هم ندارند و حاضر به 
پذیرش اشتباهات خود نیستند. من به عنوان بازیگر، 
باید نقش چنین زنى را بــه گونه اى بازى مى کردم که 
براى مخاطب باورپذیر باشــد. خیلى در نقش محترم 
فرو رفته و در زمان بازى در دردســر هاى عظیم آدم 
تلخى شده بودم، به طورى که همسرم و پسرم شکایت 
داشــتند. خودم هم این حس را داشتم و نقش بر رویم 
خیلى تاثیر گذاشته بود. اصوًال وقتى نقشى را مى پذیرم 
تمام تالش خود را به کار مى گیرم و هرچه در توان دارم 
مى گذارم تا به شکل درست و واقعى اجرایش کنم. بعد 
از پخش سریال دردســر هاى عظیم مردم در کوچه و 
خیابان به من مى گفتند دیگر نقش منفى بازى نکن. 
همین موضوع نشان مى دهد که توانسته ام به خوبى از 

پس نقش بربیایم.

در زندگــى واقعــى و بــه لحاظ 
خصوصیات فردى اخالقى به محترم 

شباهت هایى دارید؟
نه، شخصیت خودم مثل محترم نیست و رفتارهایش را 
نمى پسندیدم. خودم در زندگى شخصى انسانى منعطفى 
هستم، هر چند بر روى برخى از عقاید به خصوص درباره 

مسائل اخالقى مى ایستم و کوتاه نمى آیم.
در روزگارى کــه نقش خوب براى 
زنــان بازیگر میانســال خیلى کم 
نوشته مى شــود، به نظر مى رسد 
نقش محتــرم تفــاوت دارد و از 
تاثیرگــذارى الزم در رونــد قصه 

برخوردار است.
براى خود من همیشه سوال بوده که چرا نویسندگان 
نقش هــاى خوب و تاثیرگــذار براى زنان میانســال 
نمى نویسند. شاید به این دلیل باشــد که زنان وقتى 
مرز 50 سال را رد مى کنند، به لحاظ روحى تغییر کرده 
و نوعى گوشــه گیرى را در پیش مى گیرند. این زنان 
معموًال دیگر وظایف اجتماعــى چندانى را براى خود 
قائل نیســتند و در نهایت، فقط به خانــه دارى روى 
مى آورند و منفعل مى شــوند. مثًال شــما کمتر زنى را 
مى بینید که در ســن باال به کالس آموزش نقاشــى 
برود. خودم االن 74 ساله هستم. شاید بخشى از مسئله 

نبود نقش خوب براى زنان میانسال، به خودمان و کم 
کارى مان در جامعه بازگردد. وقتى زنان هم سن و سال 
من یا حتى پایین تر، از جامعــه فاصله مى گیرند و کار 
موثرى انجام نمى دهند، طبیعى است که این انفعال، 
در نوشــتن نقش براى زنان میانســال در فیلمنامه ها 
منعکس مى شود. روزى یکى از کارگردانان به من گفت 
نقش مهمى برایتان در نظــر گرفته ام. گفتم فیلمنامه 
بفرســتید. گفت نقش یک خانم الل و افلیج است؛ اما 
گره کار به دست او باز مى شود. من هم پاسخ دادم شما 
خجالت نمى کشــیدید؟! این زن هیچ کارى نمى کند 
و دیالوگ هم ندارد، تازه گره کار هم به دســت او باز 

مى شود؟! واى بر این فیلمنامه.
پس از نمایش اولیه و بازپخش هاى 
بعدى دردســر هاى عظیــم با چه 
واکنش ها و نظراتى از سوى مردم 

مواجه بودید؟
آن هایى که دســتى بر آتش دارند مثــل بازیگران و 
همکاران، اکثرا بــه دلیل نقش متفاوتى که داشــتم 
تشــویقم کردند. مردم هم دو دســته بودند: آن هایى 
که از قبل مرا مى شــناختند و دوســتم داشتند دلشان 
نمى خواست به خاطر نقش محترم، از من متنفر شوند و 
بقیه که شناخت چندانى از خودم نداشتند، مى پرسیدند 

شما خودتان هم واقعا این مدلى هستید؟!

گفتگو با فریده سپاه منصور
 به بهانه پخش دوباره «دردسر هاى عظیم»

چارلز دیکنز بعد از نوشــتن رمــان اولیور 
توئیست تا مدت ها از انتشار آن در محافل 
عمومى خوددارى کرد و تنها براى دوستان 
و آشــنایان نزدیک در محافل خصوصى 
این قصه را مى خواند. طبق ســندى جدید 
معلوم شده است که دیکنز به خاطر صحنه 
قتل نانسى توسط بیل سایکس مى ترسید 
که خوانندگان از این صحنه زیاد استقبال 

نکنند.
الیور توئیست، دومین رمان مشهور چارلز 
دیکنز، نویسنده مشهور انگلیسى است که 
ابتدا در سال هاى 1837 تا 1839 میالدى 
به صورت پاورقى در یک ماه نامه انگلیسى 
منتشر مى شد. رمان اجتماعى الیور توئیست 
براى اولین بار در ســال 1838 میالدى به 

صورت کتاب در بریتانیا منتشر شد.
در نامه  نوشته شده چارلز دیکنز به دوست 
نزدیکش «توماس برد» معلوم شده است که 
دیکنز از واکنش مخاطبان نسبت به صحنه 
قتل نانسى مى ترسیده و به خاطر همین از 
انتشار داســتان تا مدت ها جلوگیرى کرده 
است. دیکنز در این نامه به دوستش نوشته 
که قصد دارد داســتان را در سالن خیابان 
جیمز لندن براى دوستان نزدیکش بخواند 

و در صورت استقبال داستان را منتشر کند.
دیکنز براى دوســتان و آشنایان نزدیکش 
کارت دعوت ارســال مى کرد که در سالن 
حضور پیدا کرده و به قصه جدیدش گوش 
کننــد. او اعتقاد داشــت صحنه هاى قتل 
تعریف شده در داستان مى تواند تاثیر بدى 

در میان مخاطبان داشته باشد.
ایــن کتاب بــه بررســى اوضــاع وخیم 
یتیم خانه ها در انگلستان مى پردازد. اولیور، 
پسربچه یتیمى که پس از فروخته شدن از 
طرف یتیم خانه به پیرمرد تابوت ساز تصمیم 
مى گیرد از شهر فرار کند و به لندن برود، در 
میانه  راه با پســرى دزد مواجه مى شود که 
براى پیرمردى یهودى در لندن کار مى کند 
و اولیور را نزد او مى برد تا ناخواسته آموزش 

دزدى ببیند.

کمال تبریزى فیلم مى سازد؟

ترس «چارلز دیکنز»
 از انتشار رمان

 «اولیور توئیست»

نقشى که همسر 
خانم بازیگر را 

معترض کرد!

کمال تبریزى ک
ترجیح اشاینا
را اکران نکند. ای
سرخ“ است و چن
نامه در حال بررس
این کارگردان س
انداز“،آخرین فیل

هفتم مردادماه امسال بیســت و هشتمین سالى بودکه 
هادى اسالمى با درگذشت ناگهانى خود، جامعه هنرى 
و دوستان خود را بهت زده کرد. بازیگرى چیره دست که 
جوان اول سینماى دهه 60 بود و هنوز خیلى فرصت براى 
درخشیدن داشت که دست سرنوشت، مرگى زودهنگام و 

دیرباور را براى او رقم زد.
درباره هنر بازیگرى او روى صحنه تئاتر و در برابر دوربین 
سینما ســخن هاى بسیار گفته شده اســت. بنابراین ما 
در این نوشــتار به وجهى دیگر از شخصیت این هنرمند 
مى پردازیم؛ هادى اســالمى همان اندازه که بازیگرى 

توانمند و کارگردانى دقیق بود، مردى خانواده دوســت 
هم بود.

او کــه در حافظــه عموم مــردم بــا بــازى در فیلم 
«خواستگارى» زنده است، به هنگام ضبط همین فیلم 
تصویرى از خود بر جاى گذاشت که کمتر دیده شده است.

اسالمى که در این فیلم نقشى مسن تر از سن واقعى خود 
را بازى مى کرد، در پشت صحنه و در حالى که گریم شده 
بود، از بهروز صادقى عکاس درخواست کرد تا تصویرى 
از او ثبت کند که پســر کوچکش «آرش» را در آغوش 
دارد. آرش اســالمى یکى از کودکانى است که در فیلم 

«سرب» مسعود کیمیایى بازى کرده است؛ همان فیلمى 
که اسالمى از بازى در آن رضایت داشت و آن را بهترین 

بازى دوران فعالیتش مى دانست.
هادى اسالمى در یکى از گفت وگوهاى خود از روزگارى 
سخن گفته که پسر او و پسران مسعود کیمیایى و محمود 
کالرى از پدران خود پول مى گرفتند تا به ســینما بروند. 
آن ها دقیقا همان کارى را تکرار مى کردند که پدران شان 

پیش تر انجام داده بودند.
زنده یاد یــدا... صمدى کارگردان فیلــم «اتوبوس» که 
هادى اسالمى براى بازى در آن برنده جایزه اول بازیگرى 

جشنواره فیلم فجر شد، در نوشتارى خاطره اى نقل کرده 
بود که در آخرین روز فیلمبردارى این فیلم، در حالى که او 
و اســالمى یکدیگر را در آغوش کشیده بودند، صمدى 
خطاب به اسالمى گفته بود: «هادى جان دمت گرم! خیلى 
خوب بود» و اسالمى نیز پاسخ داده بود: «روزهاى خیلى 

خوبى بود. فقط این آخرى نگران زن و بچه ام بودم.»
به روایت زنده یاد صمدى، هادى اســالمى در اختتامیه 
چهارمین جشنواره فیلم فجر، در حالى که سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر مرد را براى بازى در «اتوبوس» دریافت 
کرده بود، هنوز نگران زن و بچه اش بود. در روزگارى که 

خبرى از شبکه هاى اجتماعى و رسانه هاى متعدد نبود، مرد 
بازیگر دوست داشت زودتر به خانه برسد و جایزه اش را به 

خانواده اش نشان بدهد؛ او چنین بازیگرى بود.    
براى تماشــاگران ســینما بازى او در فیلم هایى مانند 
«سرب» کار مســعود کیمیایى و «اتوبوس» کار یدا... 
صمدى خاطره انگیز اســت. «دست شیطان»، «معما» 
و «مرگ ســفید» آثار حسین زندباف، «ســاده لوح»، 
«خواســتگارى» و «شــتابزده» به کارگردانى مهدى 
فخیــم زاده، «آوار» کار ســیروس الونــد، «قدیس» و 
«ملخ زادگان» به کارگردانى ناصر محمدى، «شاخه هاى 

بید» به کارگردانى امرا... احمدجو و «جهیزیه براى رباب» 
کار سیامک شــایقى، از جمله دیگر آثارى است که او در 

آن ها بازى کرد.
این بازیگر که بــا چهره باابهت و نــگاه نجیبش در یاد 
تماشاگران نسل هاى قبلى مانده است، روز هفتم مردادماه 
سال 1372 در حالى که هنوز کارهاى ناتمام و ایده هاى 
اجرانشده بسیارى داشــت، با مرگ ناگهانى خود در سن 
54 سالگى ، دوستانش را شــوکه کرد. پیکر او در آرامگاه 
ابن بابویه همان جا که جهان پهلوان تختى آرمیده است، 

به خاك سپرده شد.

براى بیست و هشتمین 
سالروز درگذشت هادى اسالمى

 سیاوش طهمورث بازیگر قدیمى و پیشکســوت ایرانى فعالیت 
هاى هنرى اخیرش را تشریح کرد و گفت: زخم کارى هم اکنون 
پخش مى شود و موفق هم بوده است. دو سه کار دیگر هم به من 
پیشنهاد شده است. کتاب «از تو مى گویم» را نوشته ام که شامل 
داستان هاى کوتاه اســت. یک کتاب دیگر هم دارم که زیر چاپ 
است. اصوال همیشه دســت به قلم داشتم اما نمى خواستم کتاب 
چاپ کنم تا زمانى که دوستم گفت بیا تا کتاب را برایت چاپ کنم. 

آثار نمایشنامه و شعر هم دارم.
طهمورث درباره سالمت جســمى اش عنوان کرد: شب ها بین 
11/5 تا 12/5 مى خوابم. به طور کلى هفت ساعت مى خوابم اگر 

دیر بخوابم دیرتر بیدار مى شــوم. به سالمت جسمانى ام اهمیت 
مى دهم چون در عرصه بازیگرى باید ســالمت بدن و در ادامه 
آن سالمت ذهن همواره تامین باشد تا بتوان همیشه آماده بازى 

کردن بود.
بازیگر معروف ایرانى در خصوص تفاوت هنرپیشه، بازیگر و هنرمند 
گفت: ما هنرپیشــه زیاد داریم اما تعداد بازیگران کم است؛ تعداد 
بازیگران انگشت شمار است و بین آن ها هنرمند خیلى کم است. 
هنرپیشــه چون از موقعیت خود لذت نمى برد و انرژى نمى گیرد 
ممکن است زود خسته شود؛ گویا یک شــغل براى او محسوب 
مى شود که پس از مدتى بازنشست مى شود اما بازیگر از کارش 

لذت مى برد، انرژى مى گیرد و خسته نمى شود. هنرمند از بازیگر 
هم فراتر است و محبوب مردم است.

بازیگر قدیمى سینما بیان کرد: خیلى نقش ها هستند که هنوز بازى 
نکرده ام. به دلیل اینکه شخصیت ها براى من باال و پایین نیستند 
و بازى کردن به جاى همه آن ها جزو آرزوهاى من مطرح مى شود 

چون رسیدن به آن شخصیت ها براى من سخت است.
طهمورث گفت: آنقدر زندگى وسیع است که شــاید آرزو داشته 
باشم 500 سال دیگر زندگى کنم تا آدم ها و نقش هاى بیشترى 
را بازى کنم. آرزو دور اســت باید با حال زندگى کرد و از داشته ها 

استفاده کرد. 

طهمورث: هنرپیشه زیاد داریم؛ بازیگر کم است
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در حالى که دو جام براى اهــدا به تیم قهرمان لیگ برتر 
آماده شده بود، در نهایت این پرسپولیس بود که قهرمان 

شد و تنها حسرت براى سپاهانى ها باقى ماند.
سپاهان یکى از شایســته ترین تیم هاى نائب قهرمان 
لیگ بود. تیمى که توانست 65 امتیاز کسب کند و در 
17 دوره از 20 دوره گذشته لیگ برتر، آنها مى توانستند 
با این تعداد امتیاز جام قهرمانى را باالى سر ببرند اما این 
اتفاق رخ نداد و پرسپولیس 2 گام از آنها جلوتر بود و با 67 

امتیاز قهرمان شد.
فقط باید سپاهان باشید که با 65 امتیاز نتوانید قهرمان لیگ 
برتر ایران شوید. قطب زرد فوتبال ایران براى باال بردن 
جام همه شاخصه هاى الزم را داشت. از پول و امکانات 
و زمین اختصاصى بگیرید تا مدیریت و کادرفنى خوب و 
بازیکنان تاپ اما آنچه باعث شد سپاهان قهرمان لیگ 
بیستم نشود عملکرد فوق العاده پرسپولیس بود که در یک 
رقابت تمام عیار فراتر از استانداردهاى فوتبال ایران امتیاز 

گرفت و گرنه سپاهان با این امتیاز شایسته قهرمانى بود.
قطعا محرم نویدکیا و شاگردانش حسرت امتیازات از دست 
رفته ابتداى فصل را مى خورنــد. به طور مثال، تیم نفت 
مسجدسلیمان که تا روز پایانى براى بقا تالش مى کرد، 4 
امتیاز از سپاهان گرفت  یا شاید اگر آن تساوى مقابل پیکان 
در هفته بیست و پنجم نبود این تیم مى توانست با دغدغه 
کمتر در هفته آخر ظاهر شود. اصال چرا آن بازى؟ بازى 
رفت ماشین سازى - سپاهان در تبریز که داور 5 پنالتى 
گرفت و 3 بر 3 مساوى شد را به یاد بیاورید. اگر آن بازى 
را سپاهان مى برد شــاید وضعیت فرق مى کرد. همین 
امتیازاتى که از چنگ آنها پرید، برابر شد با پریدن جام و 

پرواز آن به سمت پرسپولیسى ها.
در روز پایانى رقابت هاى لیگ برتر و از آنجایى که هر دو 
تیم شانس کسب عنوان قهرمانى را داشتند، دو جام توسط 
سازمان لیگ در استادیوم هاى آزادى و شهرقدس تعبیه 
شد تا پس از مشخص شدن تکلیف لیگ بیستم، به تیم 

قهرمان داده شود که یکى از این جام ها پیش از آغاز بازى 
استقالل و سپاهان در زمین ورزشگاه آزادى تعبیه شد. جام 
یدکى که سپاهانى ها پیش از آغاز بازى و پس از پایان آن، 
تنها از کنارش رد شدند و دستشان به آن نخورد. جامى که 
شاید بتوان گفت در یکى از معدود لیگ هاى برگزار شده 
فوتبال ایران، هر دو تیم اول و دوم شایسته رسیدن به آن 
بودند ولى در فوتبال و همه ورزش ها، قهرمانى تنها براى 
یک تیم و یک نفر است و سپاهان با وجود ارائه بازى هاى 
خوب با محرم نویدکیاى جوان و آینده دار، نتوانست جام 
طالیى را باالى سر ببرد. اتفاقى که شاید خیلى زود براى 

آنها رخ بدهد.
طلوع دوباره ســپاهان با محرم و بازگشــتش به فوتبال 
آســیا نوید از یک فصل جدید جذاب مى دهد. جایى که 
خبر آمده ســپاهان از همین حاال اسبش را براى خریدن 
ستاره هاى لیگ برتر زین کرده و از همین حاال وارد بازار 

نقل و انتقاالت شده تا بمب ها را بترکاند.

چشم قطب زرد به فصل جدید لیگ برتر و البته آسیاست

اسب سپاهان زین شده است 

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان مدعى شــد این تیم با فوتبالى 
که در فصل گذشــته انجام داد باید رتبه اى تک رقمى در جدول به دست 

مى آورد.
یوسف بهزادى درباره شکست تیمش برابر مس رفسنجان در هفته آخر 
لیگ برتر اظهار داشت: آنها با توجه به فضایى که در هفته آخر وجود داشت 
خیلى محکم جلوى ما بازى کردند، ولى با این حال ذوب آهن موقعیت هاى 
بسیار خوبى را از دست داد و دوباره در این بازى اسیر بدشانسى شد. با این 
حال خدا را شکر مى کنیم که آبروى مان نرفت و به لیگ دسته اول سقوط 

نکردیم.
وى در ادامه افزود: ذوب آهن واقعًا فصل عجیبى را پشــت ســر گذاشت 
و نمى دانم چرا اینقدر بدشــانس بودیم و موقعیت هاى مان تبدیل به گل 
نمى شــدند. ما با این نوع فوتبالى که در لیگ فصل قبل انجام دادیم باید 
صاحب رتبه تک رقمى مى شدیم، ولى متأسفانه بدشانسى آوردیم. با این 
حال همه مى دانند که بابت اشــتباهات داورى به ویژه در ابتداى فصل 

چقدر ضرر کردیم.
دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان همچنین تصریح کرد: خدا را 
شکر که ذوب آهن در لیگ برتر ماند و اینطور که گفته مى شود قرار است 
مســئوالن باشــگاه براى فصل آینده یک تیم پرقدرت ببندند. امیدوارم 
ذوب آهن در فصل بعد جزو تیم هاى باالنشین جدول باشد و بهترین نتایج 

را به دست بیاورد. 
بهزادى درباره وضعیت خــودش براى فصل آینده هــم گفت: قرارداد 
من به اتمام رســیده اســت و امیدوارم که هر اتفاقى مى افتد براى من 

خیر باشد.

کاپیتان تیم ملى فوتبال فصل آینده براى ســومین مرتبه به فوتبال اروپا 
مى رود و این بار هم یونان را براى ماجراجویى هایش برگزیده است.

احسان حاج صفى یکى از 4 بازیکنى بود که جمعه شب در رختکن ورزشگاه 
آزادى توسط باشگاه  سپاهان مورد تقدیر قرار گرفت تا به صورت رسمى از 

جمع طالیى پوشان جدا شود.
او که در چهارمین هفته نیم فصل دوم مســابقات لیگ بیستم به ترکیب 
طالیى پوشان اضافه شــد، با 3 پاس گل و 2 گل نقش مهمى در رقابتى 

جذابى داشــت که ســپاهانى ها با 
پرسپولیس در  لیگ بیستم داشتند 
و حاال که وقت خداحافظى و کوچ 
دوباره بــه فوتبال اروپا رســیده 
است، کاپیتان تیم ملى با انتشار 
پست زیر با سپاهان و هوادارانش 

خداحافظى کرده است:
«بــراى همــه چیــز از شــما 
سپاســگزارم. از باشــگاه بزرگ 
ســپاهان کــه همیشــه بازى 

کردن در آن برایــم افتخار بوده اســت؛ از محرم عزیز کــه در کنارش 
تجربه هاى زیادى را کسب کردم  و در نهایت از همه هواداران فهیم که 
هیچ گاه محبت تان را از من دریغ نکردید و در روزهاى ســخت همواره با 
انرژى هایتان به من انگیزه مضاعف دادید. حمایت هایتان باعث شد من 
در فوتبالم پیشرفت کنم و برسم به جایى که هم اکنون ایستاده ام! امیدوارم 
توانسته باشم پاسخ محبت تان را آنگونه که شایسته است بدهم. خداحافظى 
با سپاهان و خانه ام همیشه برایم سخت بوده، اما در فصل پیش رو تقدیر 
چنان شد که در خدمت سپاهان نباشم ولى قلبم همیشه به عشق سپاهان 
خواهد تپید. با آرزوى قهرمانى و موفقیت براى باشگاه بزرگ سپاهان. بدرود 

سپاهان ماندگار.» 
احسان حاج صفى فصل آینده که منتهى به جام جهانى 2022 نیز خوداهد 

شد را در آ.ا.ك آتن توپ خواهد زد.

کاپیتان پیشین ذوب آهن مى گوید تنها نکته مثبت ذوب آهن 
این است که در لیگ برتر ماندگار شــد و اتفاق مثبتى در تیم 

نیفتاد که به آن افتخار کنیم.
مهدى رجب زاده با بیان این که باشــگاهى که چنین امکانات 
خوبى دارد عملکردش نباید به این شکل باشد، گفت: ذوب آهن 
هیچ چیزى کم ندارد اما متاســفانه به این روز افتاده است. از 
ابتداى فصل انتخاباتى در کادرفنى و مدیریت انجام شــد که 
تاثیر گذار بود و بسیار ضعیف عمل شد. در بحث جذب بازیکن 
و حفظ بازیکنان ضعیف عمل شد، بازیکنانى جذب شدند که 

کیفیت الزم را نداشــتند و هم چنین اختالف سلیقه و دعوا در 
هیات مدیره بسیار زیاد شــد که همه این ها باعث شد کار به 

اینجا بکشد.
او ادامه داد: نظر من براى بهبود شرایط یک بودجه خوب به تیم 
اختصاص پیدا کند. کل باشگاه ذوب آهن امسال در رشته هاى 
مختلف 50 میلیارد بودجه داشــته است، در حالى که بعضى از 
تیم هاى فوتبال باالى 100 میلیارد هزینه مى کنند. این بودجه 
دست همه را مى بندد و مشکالت زیادى به وجود مى آید. باشگاه 

باید یک کار اساسى و بنیادى کند.

رجب زاده با بیان این که بــه نظر من 7 تا 8 نفــر از بازیکنان 
ذوب آهن باید جایگزین شوند، عنوان کرد: این بازیکنان شاید در 
لیگ یک یا دو خوب کار کنند اما در لیگ برتر جاى قدرت نمایى 
است و جایى نیســت که یک فصل صبر کنید تا ببینید فالن 
بازیکن خوب مى شود یا نه. ذوب آهن نیاز دارد کار جدیدى کند 
و بعد از آن هم حمایت شود. هواداران ذوب آهن یک سال زجر 
کشیدند و خود ما هم تا مرز ســکته رفتیم اما خداراشکر همه 
تیم ها براى ذوب آهن بازى کردند و اما ذوب آهن هیچ موقع به 

خودش کمک نکرد تا با خیال راحت در لیگ بماند. 

مدافع تیم استقالل شایعات مربوط به مذاکره خودش با تیم سپاهان را 
تکذیب کرد و اولویت اولش براى فصل آینده را استقالل اعالم کرد.

یکى از اخبار یا شایعات نقل و انتقاالتى که پیرامون باشگاه استقالل 
به گوش مى رســید و روى برخى خروجى ها قرار گرفته بود، مذاکره 

سیاوش یزدانى مدافع آبى پوشان با تیم سپاهان بود.
یزدانى که از ســپاهان به استقالل پیوســته و در این فصل یکى از 
بهترین مدافعان لیگ برتر بود و در نیم فصل دوم هم عملکردى خوب 
در این تیم داشت و یکى از 10 بازیکن استقالل است که با پایان این 
فصل قراردادش با این تیم به پایان مى رسد، پس از دیدار با سپاهان 

خبر مذاکره اش با این باشگاه را شایعه دانست.
وى با اعالم اینکه براى سپاهان احترام قائل است و به این تیم عالقه 
دارد، تاکید کرد نه با ســپاهان و نه با هیچ تیم دیگرى هرگز مذاکره 

نکرده است. 
مدافع آبى پوشان که اولویت اولش براى فصل آینده تیم کنونى اش 
است، امیدوار است مشکالتى که عمدتًا مالى است حل شده تا بتواند 

با مدیران این باشگاه پاى 
میز مذاکره نشسته و 
قراردادش را تمدید 

کند.

با مدیران این باشگاه پاى 
میز مذاکره نشسته و 
قراردادش را تمدید 

کند.

سیاوش یزدانى به اصفهان 
بازمى گردد؟

ذوب آهن فصل عجیبى را 
پشت سر گذاشت

خداحافظى احساسى کاپیتان 
تیم ملى با سپاهانى ها

همه تیم ها براى ذوب آهن 
بازى کردند جز خودش

هر چقدر از استان سمنان رئیس جمهور بیرون مى آید از اردبیل 
هم آقاى گل زاده مى شود. از آقاى گل جهان تا آقاى گل لیگ 

برتر! 
سجاد شــهباززاده در حال فراموش شــدن بود که انتقالش به 
سپاهان باعث احیایش شد. در دو فصلى که قلعه نویى آنجا بود 
کى روش استنلى در نوك پیکان خط حمله بیشتر بازى مى کرد 

و شهباززاده بیشتر نقش وینگر را داشت و یا مهاجم سایه.
 آمدن محرم و تغییر سبک بازى ســپاهان باعث احیاى سجاد 
شهباززاده شــد و پسر کم حاشــیه و گلزن فوتبال ایران که یاد 
گرفته همیشه فوتبالش را بدون هیاهو و جنجال بازى کند موتور 

گلزنى اش را روشن کرد. او در لیگى 20 گل زد که معموًال آقاى 
گل هایش خیلى کم گل هایشان به این تعداد مى رسد.

رضا عنایتى بهترین گلزن تاریخ لیگ برتــر در دو فصل پیاپى 
توانست با لباس استقالل با 20 و 21 گل عنوان گلزن برتر فصل 
را به دســت بیاورد. همچنین ادینهو، مهاجم برزیلى تراکتور در 
لیگ چهاردهم توانســت به یک قدمى رکورد عنایتى برسد و با 
20 گل آقاى گل لیگ و ستاره نایب قهرمان آن فصل لیگ برتر 

شود.
حال نوبت به سجاد شهباززاده رســیده تا با گل زدن مقابل تیم 
سابقش،استقالل با 20 گل در لیگ بیســتم نام خود را در جمع 

بهترین آقاى گل هاى تاریخ لیگ برتر ثبت کند.
شهباززاده این فصل مقابل نســاجى، ماشین سازى،  آلومینیوم 
و صنعت نفت دبل (دو گل در یــک بازى) کرد و مجموعا در 16 

بازى گلزنى کرد.
 او بعد از على دایى و کریم انصاري فرد سومین آقاى گل اردبیلى 
لیگ برتر است. شاید اگر اســتقاللى ها فکر مى کردند، سجاد 
روزى آقاى گل مى شود، به جدایى اش رضایت نمى دادند. در 
هر حال او امسال کفش طال را به خودش اختصاص داد. کفش 
طالیى که باید سال گذشته به دیاباته داده مى شد اما هنوز که 

هنوز است داده نشده است.

فراموش شده اى 
که احیا شد

براى سجاد شهباززاده،  سومین 
آقاى گل اردبیلى فوتبال ایران

پیام نیازمند بعد از چهره شدن در پیکان به سپاهان رفت و ســه فصل خوب را دراین تیم سپرى کرد. او رکورد گل 
نخوردن در فوتبال ایران را که متعلق به سید حسین حســینى بود را شکست و نقش بسزایى در نایب قهرمانى این 

فصل سپاهان داشت. 
نیازمند به قدرى خوب و مسلط کار کرد تا صادرات دروازه بان هاى ایران به اروپا که چند فصلى است آغاز شده ادامه 

داشته باشد. اما مشکل سپاهان تازه شروع شده، پرکردن خأل پیام کار سختى است. 
 مهمترین کار سپاهان در نقل و انتقاالت خرید یک دروازه بان سطح باال است که در ستون آگهى هاى سپاهان باید 
درج شود. از همین حاال هم گمانه زنى ها آغاز شده و نام هاى بزرگى براى دروازه بان شماره یک شدن در سپاهان 
مطرح شده است که باید دید سپاهان در فصل نقل و انتقاالت چه خواهد کرد. نیازمند از چند هفته مانده به پایان لیگ، 

مشخص بود که لژیونر شده و از همان زمان هم براى جانشینانش گمانه زنى شد.

محل برگزارى مسابقه فینال جام حذفى یادواره آزادسازى خرمشهر فصل 1400-1399 اعالم شد.
با توجه به بازدید انجام شده توسط مسئوالن فدراسیون فوتبال از مجموعه ورزشى امام على (ع) کرمان و ارزیابى 
شرایط میزبانى فینال جام حذفى فصل 400 -1399 قطعًا شــرایط میزبانى فینال جام حذفى در این ورزشگاه و در 

تاریخ مقرر مهیا نیست.
از آنجا که سازمان لیگ به مناسبت بزرگداشت سردار دلها، شهید سپهبد قاسم سلیمانى آمادگى دارد اولین رقابت مهم 
و در پیش رو از جمله سوپرجام را در این ورزشگاه برگزار کند، بدیهى است در صورت تحقق موارد فوق و تأمین شرایط 

میزبانى در این ورزشگاه این امر محقق خواهد شد.
بنابراین فینال جام حذفى ساعت 20 و 30 دقیقه  یک شنبه شــب مورخ 17 مرداد 1400 در ورزشگاه نقش جهان 

اصفهان  برگزار مى شود.

سپاهان
نیازمند یک 
«نیازمند» دیگر

نقش جهان
میزبان فینال 
جام حذفى شد
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004955 مورخ 1400/4/20 حسن جنید فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 912 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287746081 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك ......... فرعى از اصلى 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 66/43 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11 - م الف: 1165271 - مهدى 

صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/283
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 140060302026003563 مــورخ 1400/03/12 هیات یک آقاى محمود 
مباشرى دمنه به شناسنامه شماره 28 کدملى 1159810311 صادره فریدن فرزند هیبت اله  
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114مترمربع از پالك شماره 59 فرعى از 14874 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/11 - م الف: 1165278 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/285
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026003478 مورخ 1400/03/12 هیات سه آقاى محسن عزیزى 
به شناسنامه شماره 722 کدملى 1291171827 صادره اصفهان فرزند رجب نسبت به پنج 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنا بها ثمنیه اعیانى ان به مساحت 79,50 
مترمربع پالك شماره 15134 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد 
راى شماره 140060302026003479 مورخ 1400/03/12 هیات سه خانم نجمه شایسته 
به شناسنامه شماره 621 کدملى 1286003695 صادره اصفهان فرزند اسداله نسبت به یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنا بها ثمنیه اعیانى ان به مساحت 79,50 
مترمربع پالك شماره 15134 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26 

- م الف: 1171815 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/5/251 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 140060302026002761 مورخ 1400/03/01 هیات چهار آقاى روح اهللا 

حیدرى به شناسنامه شماره 2216 کدملى 1293148555 صادره اصفهان فرزند غالمرضا  
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 262,35 مترمربع پالك شماره 126 فرعى 
از 14457 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى خانم فاطمه چینى.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/05/11 - م الف: 1165341 -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /4/289
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026002601 مورخ 1400/02/29 هیات چهار آقاى حسین على 
احمدى قوهکى به شناسنامه شماره 21 کدملى 1159667543 صادره فریدن فرزند احمد  
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 45,75 مترمربع پالك شماره 273 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى احمد زارعى.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/11 - م الف: 1165399 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/293

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 1ـ راى شماره 140060302027005024 مورخ 1400/04/21 حسن قربانى صادق آبادى 
فرزند یوسف بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291330259 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 10348 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 140/48 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى
2ـ راى شــماره 140060302027005023 مورخ 1400/04/21 طوبى توکلى دارگانى 
فرزند مصطفى بشماره شناسنامه 12 صادره از مبارکه بشماره ملى 5419496097 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10348 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 140/48 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/26 - م الف: 

1171820 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان/5/253 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا 

اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 1ـ راى شــماره 140060302027004606 مورخ 1400/04/12 مجید پارســاپور فرزند 
ابراهیم بشماره شناســنامه 558 صادره از آبادان بشماره ملى 1818376148 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 176/70 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/26 - م الف: 
1171870 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان/5/255 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026003159 مورخ 1400/03/06 هیات یک آقاى محمد رفیع 
رفیعى پور به شناسنامه شماره 3947 کدملى 4678989471 صادره فارسان فرزند هیبت اله 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 98,21 مترمربع از پالك شماره 59 فرعى از 
14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه نامه عادى و وکالتنامه رسمى مع الواسطه از مالکیت محمد صدیقى مورنانى. که 
متقاضى برابر گواهى حصر وراثت اصفهان فوت شده و وراث عبارتند از: 1ـ شهین السادات 
جزائرى ف سید مصطفى ش ش 575 (زوجه) 2ـ شهره رفیعى پور ش ش 2127 (دختر) 3ـ 
امیر حسین رفیعى پور ك م 1271929082 و علیرضا رفیعى پور ش ش 2007 (پسران) کما 
فرض اله ارث میبرند مضافاً همسر متوفى برابر قباله عادى تمامت سهم االرث خود از مغازه 

مرقوم را بقدر السهم به وراث واگذار نموده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/05/26 - م الف: 1171896 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى/5/257 
فقدان سندمالکیت

 آقاى على بیدرام گرگابى فرزند رضا با ستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده است سند مالکیت خود به شماره چاپى 0069188  مقدار نودو پنج 
هزار سهم مشاع از چهار صدوهفتادهشت هزار سیصدو شصت سهم ششدانگ پالك ثبتى 
1/ 38 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان شاهین شهر که در دفتر 643 صفحه 568 ذیل 
ثبت 148291 بنام نامبرده مذکور ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و طبق سند 1931 - 14 
/ 2 / 1389 دفتر 236 شاهین شهر در رهن بانک کشاورزى مى باشد و نحوه گمشدن بعلت 
جابجایى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد . 1171211/م الف على جوانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شاهین شهر/5/259 
فقدان سندمالکیت

 آقاى مجید بیدرام گرگابى فرزند رضا با ستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده است سند مالکیت خود به شماره چاپى 0069187  مقدار پنجاه هزار 
سهم مشاع از چهار صدوهفتادهشت هزار سیصدو شصت سهم ششدانگ پالك ثبتى 1/ 38 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان شاهین شهر که در دفتر 643 صفحه 565 ذیل ثبت 
148289 بنام نامبرده مذکور ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و طبق سند 1931 - 14 / 
2 / 1389 دفتر 236 شاهین شهر در رهن بانک کشاورزى مى باشد و نحوه گمشدن بعلت 
جابجایى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور 

نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد . 1171129/م الف على جوانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شاهین شهر/5/260 
فقدان سندمالکیت

 آقاى رسول بیدرام گرگابى فرزند رضا با ستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده است سند مالکیت خود به شماره چاپى 0069191  مقدار پنجاه هزار 
سهم مشاع از چهار صدوهفتادهشت هزار سیصدو شصت سهم ششدانگ پالك ثبتى 1/ 38 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان شاهین شهر که در دفتر 643 صفحه 577 ذیل ثبت 
148297 بنام نامبرده مذکور ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و طبق سند 1931 - 14 / 
2 / 1389 دفتر 236 شاهین شهر در رهن بانک کشاورزى مى باشد و نحوه گمشدن بعلت 
جابجایى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد . 1171224/م الف على جوانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شاهین شهر/5/261 
فقدان سندمالکیت

 خانم فرشته شینى کرم پور با ستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
در دفترخانه 26 شاهین شــهر رسما گواهى شده است ســند مالکیت خود به شماره چاپى 
614864 ســرى الف ســال 97 را که بمیزان ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 78235/ 
301واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان شــاهین شهر که به شــماره دفتر الکترونیک 
139720302035015827 بنام فرشــته شــینى کرم پور ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
بموجب سند قطعى 234931 مورخ 14/ 08 / 1394 دفترخانه 26 شاهین شهر به مالک فوق 
الذکر انتقال قطعى یافته و بموجب سند شماره 234932 مورخ 14 / 08 / 1394 دفترخانه 26 
شاهین شهر به نفع بانک مسکن در رهن مى باشد معامله دیگرى هم انجام نشده و نحوه ى 
گم شدن تصادف اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و 
اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم 
صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 1171124/م الف على جوانى - مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شاهین شهر/5/262 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 140060302026001108 مورخ 1400/01/25 هیــات چهار آقاى عباس 
نریمانى زمان آبادى به شناسنامه شماره 328 کدملى 1285852451 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195,49 مترمربع پالك 
شماره 17 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
راى شماره 140060302026001109 مورخ 1400/01/25 هیات چهار آقاى على قاسمى 
نیسیانى به شناسنامه شماره 2094 کدملى 1289028591 صادره اصفهان فرزند محمدرضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195,49 مترمربع پالك شماره 
17 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/05/26 - م الف: 1172055 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى/5/263

تاسیس
شرکت سهامى خاص نوین نهامین آکام درتاریخ 1399/09/23 به شماره ثبت 66375 به شناســه ملى 14009643643 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، تجهیزات پزشکى، محصوالت 
آرایشى، مواد غذایى – انجام کلیه فعالیت هاى بازرگانى اعم از تهیه، تولید و توزیع، پخش و بسته بندى کلیه محصوالت و فرآورده هاى غذایى و انواع پروتئین و ویتامین 
– تامین نیروى انسانى موقت و متخصص صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – ترخیص کاال از گمرکات داخلى، خارجى و بین المللى – گشایش اعتبارات LC نزد 
بانک ها – اخذ و اعطاى نمایندگى هاى مجاز بازرگانى – مشارکت در تاسیس و راه اندازى شرکت هاى داخلى و خارجى – عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى - اخذ 
وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شــرکت – اعطاى نمایندگى از شرکت ها و موسسات داخلى و 
خارجى – ارائه خدمات و توسعه دهنده کسب و کارهاى نوآور و نوپا – مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى بین المللى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج از کشور (بجز 
نمایشگاه هاى فرهنگى و هنرى) – ایجاد شعب و دفاتر نمایندگى در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل کشور – استخدام نیرو (بصورت موقت)در تمام مشاغل فنى، 
مهندسى، خدمات الکترونیک و ساختمانى – طبخ و توزیع غذا براى کلیه ارگان هاى دولتى و خصوصى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله برازنده ، کوچه شهید اکبر پورعابدین15 
، بن بست شقایق ، پالك 24 ، طبقه اول کدپستى 8193959163 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1602/67 مورخ 1399/09/05 نزد بانک سرمایه شعبه اصفهان 
با کد 5816026 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى احسان کیماسى موگوئى به شماره ملى 1080301453 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رضا نصیرى فر به شماره ملى 1171289553 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى اسماعیل حضرتى کلبى بکى به شماره ملى 6299627441 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً 
و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم اسماء جمشیدیان قلعه شاهى به شماره ملى 1080326881 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال خانم اقدس عاطفى به شماره ملى 1158985703 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1169461)

آگهى تغییرات
شرکت نیکو نوید اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 34172 و شناســه ملى 10860187096 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مواردى به موضوع فعالیت شرکت الحاق شد. خرید، فروش، توزیع، پخش، صادرات و واردات 
و تولید و فرآورى سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجى، بریکت، شمش، پروفیل و ورق هاى فلزى به جز طال و نقره و فرآورى آهن آالت اعم از نو و 
قراضه فوالد و انواع مختلف فلزات تولید و فرآورى آهن شامل: پرس، درجه بندى، تولید بریکت، ریخته گرى و نورد شمش هاى فوالدى، آلیاژى، آلومینیوم، 
مس و سرب و تبدیل شمش و اسلب به میلگرد و انواع ورق، تسمه، سپرى و انواع پروفیل و قوطى تهیه و اجراى نقشه هاى توپوگرافى، زمین شناسى، 
ژئوفیزیک، تونل و ســازه هاى بتنى و انجام کلیه ى آزمایش هاى فنى و مهندسى اعم از: مکانیک خاك، مکانیک سنگ و اکتشاف معادن طبیعى و بهره 
بردارى و استخراج از معادن طبیعى اعم از: سنگ آهن، مس، روى، سرب، باریت، منگنز، دولومیت و سنگ الشه و سنگ هاى تزئینى ساختمانى و گرانبها 
و کلیه ى کانى هاى مجاز و شرکت در مناقصات و مزایده هاى معادن و فلزات دولتى و خصوصى مشارکت و سرمایه گذارى در صنایع ، معادن و ساختمان 
سازى در شرکت هاى داخلى و خارجى، ساخت و انبوه سازى و فعالیت در زمینه ى طراحى، مشاوره، محاسبه و ساخت و احداث مجتمع ها و شهرك هاى 
مسکونى، تجارى، ادارى، ورزشى و فرهنگى و ارائه ى خدمات پیمانکارى معادن، ساختمان و ابنیه و راه سازى، خط آهن، پل سازى - واردات ماشین آالت 
صنعتى، ساختمانى، راه سازى و معدنى . ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست .در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصالح . اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1169478)

آگهى تغییرات
شرکت ممتاز عدل سپاهان تجارت اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 61089 و شناسه ملى 14007811479 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طیق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 1400/03/26در 
خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى طى گواهى 1400/125 مورخ 1400/3/27 بانک ملت و 
صدور سهام جدید از مبلغ 10000000ریال به مبلغ 2010000000 ریال افزایش یافت وماده5اساسنامه به شرح ذیل اصالح شدسرمایه 
شرکت مبلغ 2010000000 ریال نقدى است که به 20100 سهم 100000 ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده است. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1169466)

آگهى تغییرات
 شرکت رسا دانش سیستم سهامى خاص به شماره ثبت 68250 و شناسه ملى 14010143260 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/04/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ زیار ، کوچه فرعى سوم ، خیابان شیخ شهاب الدین سهروردى 
، پالك 56 ، ساختمان تجارى ادارى کاژه ، طبقه همکف کدپستى 8177779066 به مدیریت اشکان آرپناه زاده به کدملى 5110681686 افتتاح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1168810)

آگهى تغییرات
شرکت ممتاز عدل سپاهان تجارت اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 61089 و شناسه ملى 14007811479 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/03/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیرحسین کاظمى زهرانى به کدملى 1271014424و مهدى ربیعى به کدملى 1286030889بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1169460)

آگهى تغییرات
شــرکت میر نخ سپاهان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 49770 و شناســه ملــى 10260681783 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/01/30 مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخــش مرکزى 
، شــهر اصفهان، محله چرخــاب ، خیابان چهارباغ 
عباسى ، خیابان سید على خان ، پالك 0 ، ساختمان 
بازارمرکزى (سیتى ســنتر) ، طبقه دوم ، واحد 18 - 
کدپستى 8144815187 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1169468)

آگهى تغییرات
شرکت کویر سوزان نور مهر شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 67589 و 
شناسه ملى 14009967041 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : افســانه حمیدیا به 
کدملــى 1198482321 بعنوان رئیس هیئت مدیره و محســن حمیدیا به کدملى 
1283594234 بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء) براى مدت 
نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى (از جمله افتتاح یا بستن حساب) 
و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایى و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1169481)

آگهى تغییرات
شــرکت به چلیک متین ســهامى خاص به شــماره ثبــت 20173 و شناســه ملى 
10260410511 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/03/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدحسن پرویزیان به شــماره ملى 1271502143، 
متین پرویزیان به شماره ملى 1286110890 و محمدمهدى پرویزیان به شماره ملى 
1285484762 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. - 
موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 10103512680 به عنوان بازرس 
اصلى و مهدى گنجى به شماره ملى 1189370360 به عنوان بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1170294)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى مانا صنعت امیرکبیر شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 34634 و شناسه ملى 
10860001030 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/04/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله باغ دریاچه 
، کوچه شــهیدمحمدباقرآقاداودى[74] ، بن بست 
میالد ، پــالك - 40 ، طبقه همکــف ، واحد غربى کد 
پســتى 8176737483 انتقال یافت و ماده مربوطه 
به اساســنامه اصالح گردید. . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1170965)
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آگهى تغییرات
شرکت مهندسى مانا صنعت امیرکبیر شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 34634 و شناسه ملى 
10860001030 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محسن فوالدگر به شماره ملى 1283551780 به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و فریبا حاجى 
نیلى به شــماره ملى 6609567689به ســمت نائب رئیس هیات مدیره و گلناز فوالدگر به شماره ملى 
1272421740 به سمت عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیر عامل محسن فوالدگر و گلناز فوالدگر عضو اصلى هیات مدیره و با مهر 
شرکت معتبر است است .مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1170948)

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى مهندسى تیوا صنعت اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 46371 و شناسه ملى 10260644131 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس اسالم پور 
هاتف به کدملى 1284790762 بسمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره ، شایان اسالم پور هاتف به کدملى 1273834186 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفى اسالم پور هاتف به کدملى 1282688626 بسمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. علیرضا مهدوى به کدملى 1290533660 و محمود صادقى دستگردى به کدملى 1140880519 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفردأ و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1169483)

فشار خون به نیرویى اشاره مى کند که توسط گردش خون بر 
دیواره عروق خونى وارد مى شود و یکى از نشانه هاى اصلى 

حیات است.
معموال معاینه یک پزشک با اندازه گیرى فشار خون آغاز مى شود. 
اما این اعداد دقیقا بیانگر چه چیزى هستند؟ بسیارى این را 

نمى دانند و همچنین عواقب فشار خون 

باال را دست کم مى گیرند. حفظ فشارخون عادى و سالم اساس 
سالمت عمومى بدن و پیشگیرى از بیمارى قلبى-عروقى و سایر 

مشکالت مزمن سالمت است.
براى اندازه گیرى فشار خون از دو رقم استفاده مى شود. یکى رقم 
باالیى(سیستول) و دیگرى رقم پایینى (دیاستول). رقم باالیى، 
باالترین فشار در ماهیچه قلب را درست پس از اینکه پمپ مى زند 
اندازه گیرى مى کند. رقم دوم مربوط به زمانى است که ماهیچه 
قلب پس از پمپ زدن خود را رها مى کند. این رقم به فشارى که در 
رگ ها وجود دارد مربوط مى شود، زیرا در آن هنگام است که خون 
وارد رگ ها مى شود. همین امر باعث مى شود که اکسیژن 

اعضاى بدن تامین شوند.

رگ هاى بدن انسان انعطاف پذیر هستند، یعنى مى توانند باز و بسته 
شوند. اما اگر فشار درون سرخرگ ها مدام باال باشد، این رگ ها 
قابلیت ارتجاع پذیرى خود را از دست مى دهند. بدین ترتیب دیگر 
به اندازه کافى به اعضاى بدن خون نمى رسد و همین امر مى تواند 

باعث سکته مغزى یا قلبى شود.
در سنین بین 14 تا 19 سالگى فشار خون طبیعى 117 بر روى 77 
است. حداقل فشار خون براى این سنین 105 بر روى 73 و حداکثر 

فشار خون براى این سنین 120 بر روى 81 است.
فشار خون نرمال براى افراد جوان در سنین 20 تا 24 سالگى 120 
بر روى 79 است، حداقل فشار خون براى این سنین 108 بر روى 

75 و حداکثر فشار خون براى این سنین 132 بر روى 83 است.
فشار خون نرمال براى افراد جوان در سنین 25 تا 29 سالگى 120 
بر روى 79 است. حداقل فشار خون براى این سنین 108 
بر روى 75 و حداکثر فشار خون براى این سنین 

133 بر روى 84 است.
فشار خون طبیعى در سنین 30 تا 34سالگى 
122بر روى 81است و حداقل این فشار در 
این سنین 110بر روى 77و حداکثر این فشار 

134 بر روى 85 است.

فشار خون طبیعى در سنین 35تا 39 سالگى 123بر روى 
82است و حداقل این فشار در این سنین 111بر روى 78و حداکثر 

این فشار 135 بر روى 86 است.
در سنین بین 40 تا 44 سالگى فشار خون طبیعى 125 بر روى 83 
است. حداقل فشار خون براى این سنین 112 بر روى 79 و حداکثر 

فشار خون براى این سنین 137 بر روى 87 است.
در سنین بین 45 تا 49 سالگى فشار خون طبیعى 127 بر روى 84 
است. حداقل فشار خون براى این سنین 115بر روى 80 و حداکثر 

فشار خون براى این سنین 138 بر روى 88 است.
فشار خون نرمال براى افراد در سنین 50 تا 54سالگى 128 
بر روى 85 است. حداقل فشار خون براى این سنین 116 بر 
روى 81 و حداکثر فشار خون براى این سنین 142 بر روى 

89 است.
فشار خون نرمال براى افراد در سنین 55 تا 59سالگى 131بر روى 
86است.حداقل فشار خون براى این سنین 118 بر روى 82 و 

حداکثر فشار خون براى این سنین 144 بر روى 90 است.
فشار خون نرمال براى افراد در سنین 60تا 64سالگى 134 

خون براى این سنین بر روى 87 است. حداقل فشار 
121 بر روى 83و حداکثر فشار خون براى این سنین 147 بر 

روى 91 است.
با افزایش سن فشار خون کمى افزایش مى یابد. میانگین فشار خون 

براى افراد مسن 60 تا 70 ساله 87/134 است.
ورزشکاران به دلیل ورزش و فعالیت بدنى، ضربان قلب پایین تر و در 
نتیجه فشار خون پایین ترى نسبت به افراد عادى دارند. فشار خون 
مطلوب براى ورزشکاران کمتر از 120/80 است. اگر فشار خون 
نرمال است یعنى کمتر از 120/80 است حداقل هر 2 سال یکبار 

فشار خون را اندازه بگیرید.
اگر فشار خون سیستولیک بین 120 و 139 و دیاستولیک بین 80 تا 
89 است، هر سال فشار خون خود را اندازه بگیرید؛ شما مستعد ابتال 

به فشار خون باال هستید.
اگر فشار خون 140/90 یا باالتر باشد شما فشار خون باال دارید و 
باید به پزشک خود مراجعه کرده و اقدامات الزم براى کنترل فشار 

خون باال را آغاز کنید.

فشار خون طبیعى براى سنین مختلف 
و ى ز ون ر یرى ز ب پز ی ی و

اما این اعداد دقیقا بیانگر چه چیزى هستند؟ بسیارى این را 
خون نمى دانند و همچنین عواقب فشار

م ىر ی و ى م ر و ز ون ر یرى ز ى بر
باالیى(سیستول) و دیگرى رقم پایینى (دیاستول). رقم باالیى، 
اینکه پمپ مى زند درست پساز باالترین فشار در ماهیچه قلب را

اندازه گیرى مى کند. رقم دوم مربوط به زمانى است که ماهیچه 
قلب پس از پمپ زدن خود را رها مى کند. این رقم به فشارى که در 
زیرا درآن هنگام است که خون رگ ها وجود دارد مربوطمى شود،

وارد رگ ها مى شود. همین امر باعث مى شود که اکسیژن 
اعضاى بدن تامین شوند.

ن ىب ىب ز ب
باعث سکته مغزى یا قلبى شود
9 تا 19 سالگى 4در سنین بین14
است. حداقل فشار خون براى
0فشار خون براى این سنین 20
فشار خون نرمالبراى افراد ج
9بر روى 79 است، حداقل فشار
75 و حداکثر فشار خون براىا
فشار خون نرمال براى افراد ج
9بر روى 79 است. حد
ح 75 و 5بر روى
133 بر روى
فشار خون
ر 122بر
این سنین
134 بر ر

عــادات غلط حمــام کردن ممکن اســت 
آسیب هایى به پوســت وارد کند. همانطور 
که تصمیم مى گیرید از چه شامپو و صابونى 
استفاده کنید، زمان، دما و مدت زمان حمام 
کردن نیز مــى تواند یــک تصمیم کامال 
شخصى باشد. اما کارشناسان توصیه هاى 
علمى مربوط به حمــام صبحگاهى براى 

سالمتى شما ارائه مى دهند.
دماى آب نباید خیلى داغ باشد

اگرچه ممکن است دوش آب سرد یا ولرم 
در اول صبح ناخوشــایند به نظر برسد، اما 
کارشناسان مى گویند این کار به نفع شما 
است. آب بسیار داغ نه تنها پوست را خشک 
مى کند، بلکه محافظ سطحى پوست که از 
اسید و چربى تشکیل شده است و در برابر 
باکترى ها از پوســت محافظت مى کند را 
از بین مى برد. این الیــه نامرئى نه تنها از 
پوست در برابر باکترى محافظت مى کند، 
بلکه از خشــکى بیش از حد، حساسیت و 
تحریک جلوگیرى خواهد کرد بنابراین این 

الیه از اجزاى اصلى پوست مى باشد.
آب داغ چربــى طبیعى پوســت را از بین 
مى برد و ســریع تر به پوســت آسیب مى 
رساند. البته حتما الزم نیست آب سرد باشد؛ 
بلکه آب ولرم با گرمایى مطلوب نیز مناسب 
است. فقط در نظر بگیرید که آب نباید زیاد 
داغ باشد. یک دوش آب سرد مى تواند شما 
را از خواب بیدار کند، گردش خون را بهبود 
بخشد، عضالت را شل کند و گرفتگى بعد 

از ورزش را رفع کند.
نبایــد خیلــى طوالنى دوش 

بگیرید
اگرچه ممکن است یک دوش طوالنى در 
روز تعطیل لذت بخش باشد اما کارشناسان 
نسبت به این عمل هشدار مى دهند. دوش 
گرفتن بیش از حد طوالنــى مى تواند به 
پوست شما آســیب وارد کند. دوش بیشتر 
از پنج تا ده دقیقه مضر اســت. دوش هاى 
طوالنى مدت موجب آســیب بیشتر مواد 
شوینده به پوست و مو خواهد شد بنابراین 

هرچه دوش کوتاه تر باشد، بهتر است.
شــامپو و صابون نامناســب 

انتخاب نکنید
اگر شامپو و صابون نامناسب انتخاب کنید، 
زمان و دماى دوش اهمیت خود را از دست 
 PH مى دهند. بعضى از صابون ها و ژل ها
پوست را تغییر مى دهند و آن را در شرایط 
نامناســب قرار خواهند داد. از روغن ها و

 ژل هاى مرطوب کننده اســتفاده کنید تا 
تعادل اسیدى پوست را حفظ کرده و در عین 

حال پوست را مرطوب و مغذى نگه دارد. 

بعضى از افراد نسبت به اتفاقات بدن خود بسیار هوشیارند، 
تندتر زدن قلب را احساس کرده و فکر مى کنند این تپش قلب 
است در صورتى که ضربان قلب طبیعى بین 60 تا 100 ضربان 

در دقیقه است.
در تپش قلب، فرد حس مى کند قلب خیلى تند مى زند، ضربان نامنظم دارد، 
گویى جور عجیبى تکان مى خورد، یا به شدت به سینه مى کوبد که چند عامل 
مى تواند سبب این احساسات شود. تپش قلب معموًال عالمت این نیست که 
مشکلى خطرناك در راه است اما در برخى موارد تپش قلب مى تواند نگران 
کننده باشد. اگر تیروئید فرد پرکار باشد، تیروکسین زیادى تولید مى کند که 
متابولیسم بدن را افزایش مى دهد و این اتفاق مى تواند منجر به ضربان قلب 
تند یا نامنظم همراه با عالئمى مانند افزایش اشتها و کاهش وزن ناگهانى 
شود. تپش قلب بیشتر اوقات ناشى از افزایش آدرنالین یا مواردى است که این 

نیاز را ایجاد مى کند تا قلب سخت تر از حد معمول کار کند.
مصرف زیاد کافئین، استرس و اضطراب، سرماخوردگى یا آنفلوانزا، کمبود 
خواب، مصرف داروى حاوى مواد محرك، انجام تمرین ورزشــى سخت و 
سنگین، باردار بودن و کم خونى ناشى از فقر آهن از دالیل معمول تپش قلب 

بوده که خطرناك و نگران کننده نیست.
اگر تپش قلب همراه با عالئمى مانند گیجى و منگى، تنگى نفس، احساس 
عدم تعادل یا تلوتلو خوردن، غش، احساس درد یا ناراحتى در سینه و سابقه 
پزشکى هر عارضه اى که شامل قلب مى شود مثل بیمارى قلبى بود حتما به 

پزشک مراجعه کنید.
اگر تپش قلــب تصادفى و گهگاه بوده و عالمت دیگــرى ندارد و وضعیت 
سالمتى نیز خوب است، تپش قلب نگران کننده نیست البته مى توان براى 

اطمینان به پزشک مراجعه کرد.

  شاید باورتان نشود اما چشم ها مى توانند از میزان سالمت مغز پرده بردارى کنند. 
افرادى که مویرگ هاى چشمشان پهن تر از حد طبیعى است، در آزمون هوش 
نمره  کمترى کسب خواهند کرد. این مویرگ ها حتى از احتمال ابتالى فرد به 

بیمارى هاى قلبى در فرد سخن مى گویند.
همچنین کسانى که با آپنه خواب (عبارت اســت از وقفه تنفسى بیش از 10 
ثانیه ضمن خواب) رنج مى برند به احتمال فراوان با آب سیاه یا گلوکوما (نوعى 
اختالل چشمى) نیز مواجه خواهند شد. در واقع احتمال ابتال به گلوکوما در این 
افراد دو برابر افراد معمولى است. گفتنى است گلوکوما مى تواند منجر به نابینایى 
شود. آپنه خواب با قطع اکسیژن مورد نیاز و آسیب به عصب هاى بینایى، موجب 

آسیب دیدن بینایى شخص مى شود.
نحوه پیر شدن پوست با احتمال ابتال به بیمارى هاى قلبى نیز در ارتباط است. 
گفته مى شود که میزان باالى چروك هاى پوستى در فرد با افزایش احتمال ابتال 

به فشار خون باال و بیمارى هاى مربوط به آن در ارتباط است.
چندى پیش هم نتایج یک مطالعه نشــان داد که احتمال ابتال به ســرطان 
پروستات در مردانى که انگشت نشــانه آن ها بلندتر از حد عادى است، کمتر 

از مردان دیگر است.
همچنین برخى ها بوى ترس را حس مى کننــد؛ بدان معنا که بدن فرد هنگام 

ترس نوعى ترکیبات شیمیایى تولید مى کند که متمایز از بوى عادى 
بدن است. در واقع، ترکیبات شــیمیایى تولید شده توسط بدن 

هنگام تعریق با ترکیبات شــیمیایى تولید شده هنگام 
ترس متفاوت است.

مطالعه دیگر نیز نشان داد که بین سالمت قلب و گوش 
رابطه اى برقرار است. زمانى که یک چین قطرى بر روى 

الله گوش ظاهر مى شود، احتمال ابتالى فرد به بیمارى سرخرگ هاى قلبى 
بیشتر مى شود. پژوهشگران البته هنوز علت دقیق آن را تشخیص نداده اند.

همچنین ارتباطى بین تاول  تبخالى  و زوال  عقل  (دیمنشیا) وجود دارد، گرچه 
علت آن نامشخص است. نتایج یک مطالعه نشان داد افرادى که به دفعات تاول 
تبخالى را تجربه مى کنند، احتماال در آینده با اختالل در مهارت هاى ادراکى 

دست و پنجه نرم خواهند کرد.
خمیازه کشــیدن هم که به حداقل به صورت تجربى اثبات شــده که کامال 
مسرى است، اما جالب اینجا اســت که خمیازه در تابستان کمتر از زمستان 
اتفاق مى افتد. خمیازه از نظر جســمانى بســیار مفید اســت، زیرا مغز به 
هنگام انجام فعالیت هاى ســنگین مى تواند دماى خــود را از طریق آن 

تنظیم کند.

رازهاى عجیب  بدن که نمى دانستید!

تپش قلب 
نگران کننده است؟

134 4سالگى
براى کنترل فشار اقدامات الزم باید به پزشک خود مراجعه کرده و

خون باال را آغاز کنید.

بعضى از افراد نسبت به اتفاقات بدن خود بسیار هوشیارند،
فکر مى کنند این تپشقلب زدنقلب را احساس کرده و تندتر
0 تا 100 ضربان 0است در صورتى که ضربان قلب طبیعى بین 60

 که متمایز از بوى عادى 
لید شده توسط بدن 

 شده هنگام 

قلب و گوش 
قطرى بر روى 

رد به بیمارى سرخرگ هاى قلبى 
 دقیق آن را تشخیص نداده اند.

وجود دارد، گرچه   عقل (دیمنشیا)
نشان داد افرادى که به دفعات تاول 
 با اختالل در مهارت هاى ادراکى 

ت تجربى اثبات شــده که کامال 
یازه در تابستان کمتر از زمستان 
ســیار مفید اســت، زیرا مغز به 
تپش قلبد دماى خــود را از طریق آن 

نگران کننده است؟

داشتن یک رژیم غذایى نامناســب ممکن است منجر به کوتاه تر 
شدن فرزند نسبت به پدر و مادرش شود. تحقیقى مى گوید ما قد 

خود را از پدرمان به ارث مى بریم.
به ادعاى دانشمندان، 70 درصد از قد ما ژنتیکى است و 30 درصد 
آن تحت تأثیر عوامل محیطى. اما ژن هاى بسیار مختلفى در قد 

فرزند تأثیرگذار هستند.
قد زنان معموًال بعد از حدود 15 سالگى دیگر رشدى ندارد اما روند 
رشد قد در مردان تا 3 ســال دیگر ادامه مى یابد. به همین دلیل، 
مردان معموًال قد بلندتر از زنان هستند. زنان هم اغلب با مردانى 
ازدواج مى کنند که اندکى از خود بلندتر هســتند به همین دلیل 

پسرشان هم از خودشان بلندتر مى شود.
اگر زنى با مردى کوتاه تر از خود ازدواج کند، پســرش از خودش 
کوتاه تر خواهد شد. محققان انگلیسى مدعى هستند هر چه قد پدر 

بلندتر باشد، بچه هم بلندتر و سنگین تر خواهد بود.
تحقیقات مى گوید بیشتر بودن وزن پدر از قرار معلوم دلیل بر چاق 

شدن فرزند نیست. با این حال، تحقیق دیگرى مى گوید اضافه وزن 
پدر ممکن است بر رشد مغز فرزند اثر بگذارد و مهارت هاى حرکتى 

ظریف او را کند سازد.
محققان انگلیسى متوجه شــدند بر عکس پدران، مادران بر وزن 
فرزند اثرگذارند، حتــى اگر اضافه وزن آن ها اندك باشــد. دلیل 
آن احتماًال محیط رحم است، چون مادرانى که اضافه وزن دارند 
احتماًال قند خون باالیــى دارند. این دانشــمندان به تحققیق بر 
روى هزار خانواده پرداختند و به بررســى وزن و قد مردان و زنان 
و همینطور فرزند مشترك آن ها در 2 ســال ابتدایى زندگى اش 
پرداختند. آن ها به این نتیجه رسیدند که وزن مادر یکى از عوامل 

کلیدى اى است که اثر بسیار زیادى بر وزن فرزند آینده او دارد.
این نخستین بارى است که دانشــمندان موفق به نشان دادن و 
توضیح اثر ژن هاى والدین بر وزن و قد بچه شــده اند و این امر 
شاخص بســیار مهمى در خصوص ســالمت کلى فرد به شمار 
مى رود. این دانش ممکن است به این معنى باشد که دانشمندان 
و پزشکان مى توانند کمک کنند از به دنیا آمدن فرزند خود با وزنى 

سالم در آینده اطمینان یابیم.

غذا هایى که مى خوریم تأثیر زیادى در ساختار و سالمت مغز دارد.
دنبال کردن یک رژیم غذایى تقویت کننده مغز مى تواند از عملکرد 
کوتاه مدت و بلند مدت مغز پشتیبانى کند. مغز عضوى است که از 
حدود 20درصد کالرى بدن اســتفاده مى کند، بنابراین براى حفظ 

تمرکز در طول روز به سوخت کافى زیادى نیاز دارد. 
مغز براى ساخت و ترمیم خود به  اسید هاى چرب امگا 3 نیاز دارد و 
آنتى اکسیدان ها تخریب عصبى را که منجر به بیمارى مانند آلزایمر 

مى شود، کاهش مى دهد.
ماهى هــاى حــاوى امگا 3 
مى تواند به تقویت سالمت مغز 
کمک کند. ماهى هاى روغنى 
منبع خوبى از اسید هاى چرب 
امگا 3 هستند. این ماده مغذى  
به ساخت غشا هاى سلول هاى 
مغزى کمک مى کند. امگا 3 در دانه هاى سویا و بذر کتان هم وجود 

دارد.
شکالت تلخ حاوى کاکائو است، 
حــاوى  هــم  کاکائــو  
آنتــى  فالونوئید هاســت. 
اکســیدان ها به ویــژه براى 
سالمت مغز مهم هستند زیرا 
مغز به کاهش شناختى مربوط 

به افزایش سن و بیمارى هاى مغزى کمک مى کند.
توت فرنگى مانند شکالت تلخ 
حــاوى آنتى اکســیدان هاى 
فالونوئیدى است. تحقیقات 
نشان مى دهد که توت ها غذاى 
خوبى براى مغز هســتند.آنتى 
اکسیدان ها به کاهش التهاب و 
استرس اکسیداتیو کمک مى کند. آنتى اکسیدان هاى موجود در توت 
شامل آنتوســیانین، اســید کافئیک، کاتچین و کوئرستین است. 
ترکیبات آنتى اکسیدانى موجود در توت ها تأثیرات مثبتى بر مغز دارد.

قهوه هم یــک کمک کننده 
بــراى افزایش هوشــیارى 
محسوب مى شود.  بسیارى از 
افراد براى بیدار ماندن قهوه  
مى نوشند. محققان دریافتند 
کــه کافئین باعــث افزایش 
آنتروپى مغز مى شود که به فعالیت پیچیده و متغیر مغز اشاره دارد. 
وقتى آنتروپى زیاد باشد، مغز مى تواند اطالعات بیشترى را پردازش 

کند.
بادام زمینى حاوى مقدار زیادى 
چربى اشــباع نشده و پروتئین 
است تا سطح انرژى فرد را در 
طــول روز حفظ کنــد. بادام 
زمینى ویتامین ها و مواد معدنى 
کلیــدى را براى ســالم نگه 
داشــتن مغز از جمله مقادیر باالى ویتامین E و رسوراترول فراهم 
مى کند.  رسوراترول یک آنتى اکســیدان غیر فالونوئیدى طبیعى 

است که در بادام زمینى، توت و ریواس یافت مى شود.

بررسى ها نشــان مى دهد برخى از داروهاى ضدافسردگى باعث 
افزایش رویا دیدن در افراد مى شود.

افرادى که از افسردگى رنج مى برند از الگوهاى خواب غیرمعمول 
دارند. این افراد اغلب با سرعت بیشترى وارد فاز «حرکت تند چشم 
در خواب»  یا «آر اى ام» مى شــوند؛ مرحله اى که احتمال خواب 

دیدن در آن بیشتر است. 
در این مرحله از خواب، تعداد 

حرکات چشم در واحد 
زمان نیز بیشــتر است، 
همچنین ضربان قلب 

نیز تندتر مى شود و میزان سوخت و ساز مغز به اندازه زمان بیدارى 
مى رسد.

از سوى دیگر معموًال افراد مبتال به افسردگى در طول شب به طور 
بیدار شوند، بنابراین بیشــتر از دیگران مکــرر از خواب 

رویاهایى را که مى بینند، به یاد مى آورند. 
تحقیقــات علمــى نشــان 
مى دهد کــه داروهاى 
افســردگى مى تواند 
فراوانــى کابوس ها را 

افزایش دهد.

اشتباهاتى که نباید 
در حمام صبحگاهى 

مرتکب شوید
خوراکى هایى که 
باهوشتان مى کنند

چرا در دوران افسردگى کابوس مى بینیم؟

قد و وزن ارثى است

لب با سرعت بیشترى وارد فاز «حرکت تند چشم 
 اى ام» مى شــوند؛ مرحله اى که احتمال خواب 

ر است. 
خواب، تعداد 

ر واحد 
 است، 
ن قلب 

بیدار شوند، بنابراین بیشــتمکــرر از خواب 
رویاهایى را که مى بینند، به
تحقیقــات علمـ
مى دهد کـ
افســردگ
فراوانــى

افزایش
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نماینده مردم فالورجان در مجلس شــوراى 
اسالمى از سرمایه گذارى 419 میلیارد تومانى 
شرکت ذوب آهن اصفهان براى احداث و جمع 
آورى شبکه فاضالب ایمانشهر و 25 روستاى 

شهرستان فالورجان خبر داد. 
سید ناصر موسوى الرگانى با بیان این که یکى 
از مصوبات شوراى عالى آب مبنى بر استفاده 
از پساب در صنایع اســت، افزود: ذوب آهن 
اصفهان به منظور حفــظ و احیاى زاینده رود، 
حفاظت از محیط زیســت و تامین آب پایدار 
براى صنعت اقدام به ســرمایه گذارى براى 
جمع آورى، تصفیه و انتقال پساب روستاهاى 
شهرســتان فالورجان به این شــرکت کرده 

است. 
وى به امضاى نخستین قرارداد بیع متقابل بین 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و ذوب 
آهن براى اجراى تاسیســات فاضالب شهر 
ایمانشهر و 11 روســتاى فالورجان در مرداد 
1397 اشاره کرد و افزود: خوشبختانه پس از 
گذشت سه ســال از این قرارداد، کار احداث 
شبکه جمع آورى و انتقال فاضالب در بسیارى 

از این روستاها به پایان رسیده است. 
مدیــر عامــل آبفاى اســتان اصفهــان نیز 
در خصــوص اجــراى تاسیســات فاضالب 
در روســتاهاى فالورجــان افزود: بــا انعقاد 
قرارداد ســرمایه گذارى بیع متقابل در مرداد 

ســال  1397و الحاقى آن در اسفند 1399  با 
شرکت ذوب آهن اصفهان، مقرر گردید اجراى 
تاسیسات فاضالب در روستاهاى فالورجان 
(شــرودان، کروچ، خیرآباد، دشــتلو، بندارت، 
دارافشان، قلعه میر، اســفهران، کارویه، طاد، 
سهروفیروزان، نرگان، کاویان، مهرنجان اتراك، 

قلعه مهرنجــان، جیالب، محمدیــه، زفره، 
بوســتان، بجگــرد، شــمس الدین، اردال و 

صفى آباد، فیلورجان، چمرود) عملیاتى شود. 
هاشم امینى اجراى تاسیســات فاضالب در 
روســتاها را عاملى در کاهــش آالینده هاى 
زیست محیطى برشمرد و اظهار داشت: براى 

اولین بار در کشور اجراى تاسیسات فاضالب 
25 روستا در فالورجان به منظور ارتقاى سطح 
سالمت و بهداشــت عمومى و حفظ محیط 

زیست از آلودگى عملیاتى شد.
وى  با بیان این که به دلیل مجاورت فالورجان 
با رودخانه زاینــده رود، احداث تاسیســات 

فاضالب در روســتاهاى آن ضرورى است، 
خاطرنشــان کرد: براى جلوگیرى از آلودگى 
آب هاى ســطحى و زیرزمینى تاسیســات 
فاضالب در روســتاهاى فالورجان در دستور 
کار قرارگرفت که این مهم با سرمایه گذارى 

بخش خصوصى امکان پذیر شد.
مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان گفت: در 
حال حاضر از 97 کیلومتر شبکه فاضالب در 
روستاهاى  شرودان، کروچ، خیرآباد، دشتلو، 
بندارت، دارافشان، قلعه میر، اسفهران، کارویه، 
طاد، ســهروفیروزان، بیش از 53 کیلومتر آن 
اجرا شده و به پیشرفت فیزیکى 55 درصدى 

رسیده است.
وى افــزود: در آینده اجراى شــبکه فاضالب 
در بقیــه روســتاها در فالورجــان عملیاتى 
مى شود و همچنین به دنبال آن هستیم تا با اخذ 
مجوز براى ردیف دار کردن شــبکه فاضالب 
شهرهاى کلیشــاد، ســودرجان، پیربکران و 

قهدریجان از اعتبارات دولتى هستیم. 
امینى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به 
پیشرفت فیزیکى 95 درصدى شبکه فاضالب 
در ایمانشهر افزود: با اجراى 6 کیلومتر شبکه 
جمع آورى و انتقال فاضالب در مینادشــت 
و اشترجان، نصب انشــعابات فاضالب براى 
متقاضیان این منطقه در دستور کار قرار گرفته 

است.

در بازدید نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى از اجراى تأسیسات فاضالب اعالم شد؛

سرمایه گذارى 419 میلیارد تومانى 
ذوب آهن در احداث تأسیسات فاضالب روستایى

معــاون هماهنگى ســتاد اجرایى فرمــان حضرت
 امام (ره) در جلسه اى که با حضور ریاست هیئت مدیره 
و مدیرعامل بانک ایران زمین برگزار شــد از حمایت 
بانک ایران زمین که با اهدا دســتگاه هاى ســاخت 
واکســن در راه اندازى خط تولید واکسن کو برکت 

مشارکت کرده بود، تقدیر کرد. 
سید مصطفى سید هاشمى در جلسه با مدیر عامل بانک 
ایران زمین گفت: اقدامات بانک ایران زمین در تسریع 
تولید واکسن کرونا بســیار به موقع و امید بخش بود.  
سید هاشمى با بیان این نکته که تجهیزاتى که بانک 
ایران زمین براى راه اندازى خط تولید واکسن کرونا 
در اختیار مجموعه دارویى برکت قرار داد فرآیند تولید 
واکسن را تسریع کرد، گفت: مطمئناً تصمیم مسئولین 

بانک ایران زمین در پیشبرد نتایج تولید واکسن و نجات 
جان هموطنان اثر گذار بوده است. 

عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین نیز 
در همین راستا با اشــاره به مسئولیت هاى اجتماعى 
این بانک گفت: زمانى که موضوع همکارى بانک در 
تحویل دستگاه هاى تولید واکسن به مجموعه برکت 
از زیر مجموعه هاى ستاد اجرایى فرمان حضرت امام 
(ره) جهت تولید واکسن کرونا مطرح شد، تمامى اعضاء 
هیئت مدیره ضمن همراهى، تمام تالش خود را جهت 

تسریع در تصمیم گیرى به کار بردند. 
وى افزود: در شــرایط کنونى همه ارکان کشور باید 
تالش کنند که مردم با کمترین مشــکل از شرایط 

کنونى عبور کنیم. 

تقدیر از خدمات بانک ایران زمین
 در راستاى تولید واکسن 

جلســه گردهمایى مدیران و مســئوالن مخابرات 
منطقه اصفهان بــا حضور مدیر مخابــرات منطقه 
اصفهان،معاونین، مدیــران و روســاى ادارات این 

مجموعه برگزار شد.
مدیر مخابرات منطقــه اصفهان در این 
نشســت گفت: اکنون که براى همه ما، 
فرصت خدمت به مردم در زیر سایه نظام 
اسالمى پدید آمده باید به بهترین نحو و 
با تمام وجود در این جهت گام برداریم و 

فرصت را به هیچ عنوان از دست ندهیم.
قربانــى با اشــاره به آخریــن وضعیت 
مخابراتى اســتان عنوان کرد: با همت 
مجموعه مخابرات، ارائه سرویس هاى 

مخابراتى در سطح استان افزایش چشمگیرى داشته 
این روند با جدیت بیشتر ادامه خواهد داشت.

 گفتنى است در این جلسه گزارشى از آخرین وضعیت 

ارتباطى استان ارائه شــد و حضار به بحث و بررسى 
درباره مشــکالت پیش روى توســعه و گســترش 

سرویس هاى مخابراتى پرداختند.
الزم به ذکر اســت در پایان این نشســت از عباس 

فردوســى رئیــس اداره مخابرات نطنــز به موجب 
کسب رتبه برتر در ارزیابى عملکرد خرداد ماه 1400 

شهرستان ها تقدیر به عمل آمد.

در ســال «تولید، پشــتیبانى و مانع زدایى ها» و با همت و 
تالش کارکنان فوالد مبارکه رکورد بارگیرى و حمل ریلى 
تختال صادراتى به میزان 67940 تن در تیرماه 1400 به 

ثبت رسید.
رئیس راه آهن شرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر گفت: 
یکى از فعالیت هاى مهمى که در حوزه راه آهن فوالد مبارکه 
انجام مى شــود حمل محصوالت صادراتــى از مبدأ فوالد 

مبارکه به مقصد مشتریان است.
میرسول میراســدى افزود: در قالب برنامه صادراتى براى 
حمل تختال در تیرماه، برنامه ریزى بــراى تأمین واگن و 
هماهنگى هاى الزم با راه آهن جمهورى اســالمى ایران 

انجام شد و از دو مدل واگن استفاده کردیم: یکى واگن هاى 
لبه کوتاه که مخصوص حمل محصوالت و واگن هاى لبه بلند 

که مخصوص حمل مواد اولیه هستند.
وى ادامه داد: در نتیجــه در تیرماه موفق بــه ثبت رکورد 
بارگیرى و حمل ریلى تختال به میزان 67940 تن تختال 
براى صادرات به مقصد مشــتریان شدیم. شایان ذکر است 
رکورد قبلى در اردیبهشــت ماه و به میزان 58774 تن بوده 

است.
رئیس راه آهن فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مزایاى حمل 
ریلى نسبت به حمل جاده اى حمل ایمن و ارزان تر کاال است 
که تالش مى شــود بخش زیادى از این حمل را به صورت 

ریلى انجام داده تا هزینه تمام شــده براى ارسال کاال کمتر 
باشد.

وى همکارى فزاینده راه آهن جمهورى اســالمى، تأمین 
واگن هاى خالى توسط شرکت هاى حمل ریلى، استفاده از 
واگن هاى لبه بلند یکى از شرکت هاى حمل ریلى، افزایش 
فعالیت و عملکرد پیمانکار تخلیه واگن و همکارى همکاران 
واحد فوالدسازى فوالد مبارکه را ازجمله عوامل موفقیت و 

دست یابى به این رکورد عنوان کرد.
میراسدى تصریح کرد: باید تالش کنیم در آینده با توسعه 
زیرساخت هاى ریلى این عدد را به عددهاى باالترى ارتقا 

دهیم تا منافع حاصل از آن به فوالد مبارکه برگردد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان از ارائه 
خدمات رایگان دندانپزشکى در کنار مقبره عالمه مجلسى 

در روزهاى 7و8مرداد ماه همزمان با عید غدیر خبر داد.
حجت االســالم روح ا... بیــدرام دعــوت از متخصصان 
دندانپزشــکى براى حضور در مرکز درمانى مقبره عالمه 

مجلســى را از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه 
اعالم کرد و گفت: براى این امر پزشکان به صورت رایگان 
و داوطلبانه براى ویزیت مجاورین مقبره عالمه مجلسى، 

زائران این مقبره و دیگر شهروندان اقدام مى کنند
 وى تصریــح کرد: از ایــن رو 7 و 8  مرداد مــاه  این تیم 

متخصص پزشــکى براى ویزیت رایگان بیماران فعالیت 
دارند.

 رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان گفت: 
عید غدیر امســال با توجه به شیوع کرونا همه برنامه هاى 

این دهه  تحت تأثیر این بیمارى قرار گرفته است.

جلسه گردهمایى مسئوالن مخابرات اصفهان 
برگزار شد

ثبت رکورد بارگیرى و حمل ریلى تختال صادراتى در تیرماه 1400

خدمات رایگان دندانپزشکى در جوار مقبره عالمه مجلسى 

ممیزى خارجى سیستم مدیریت محیط زیست ذوب آهن 
اصفهان مطابق با اســتاندارد ISO 14001:2015 توسط 
تیم ممیزى موسسه  SGS دوم الى چهارم مرداد ماه سال 
جارى انجام شد و با توجه به عدم مشاهده و ثبت هیچ گونه 

عدم انطباق عمده در مســتندات و دیگر موارد بررسى شده 
توسط ممیزان، گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطى 

ذوب آهن اصفهان براى یک دوره 3 ساله دیگر صادر شد.
منصور یزدى زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در جلسه 

اختتامیه این ممیزى که با حضور جمعى از معاونین و مدیران 
شرکت برگزار شــد، بر اهمیت حفظ و نگهدارى مطلوب از 
محیط زیست تاکید نمود و ضمن قدردانى از زحمات کلیه 
کارکنان شــرکت، گفت: این موفقیت، حاصل تالش همه 
همکاران در ذوب آهن اصفهان اســت. وى بر اســتفاده از 
نظرات کارشناسى ممیزان براى بهبود مستمر شرایط زیست 

محیطى کارخانه  تأکید کرد.
سید حسین دیباجى مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان 
هم در این ارتباط گفت: با توجه به انجــام ممیزى  صدور 
مجدد این گواهینامــه و تنوع گســتره فعالیت هاى ذوب 
آهن اصفهان، این ممیزى توسط تیم 4 نفره از سر ممیزان 
موسسه  SGS و به مدت 3 روز در 15 مدیریت شرکت با 

موفقیت انجام شد.
وى اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط 
ناشى از آن، این ممیزى از راه دور و با استفاده از بستر اینترنت 

برگزار شد.

صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ذوب آهن 

سخنگوى شرکت توزیع برق استان اصفهان بیان داشت: 
ادامه   روند کنونى مصرف برق خــارج از توان تجهیزات 

شبکه و نیروگاه هاست.
امیر رمضانى هشــدار داد: با توجه به گرماى پیش رو و 
احتمال رکوردشکنى مصرف برق و افزایش آن به بیش 
از 66 هزار مگاوات، صنعت برق در تنگناى بسیار سختى 

قرار خواهد گرفت.
وى با بیان این که ادامــه   روند کنونى مصرف برق خارج 
از توان تجهیزات شبکه و نیروگاه ها ست، هشدار داد: با 
توجه به گرماى پیش رو و احتمال رکوردشکنى مصرف 
برق و افزایش آن به بیــش از 66 هزار مگاوات، صنعت 

برق در تنگناى بسیار سختى قرار خواهد گرفت.
امیر رمضانى با اشــاره به اینکه در صورت افزایش نیاز 

مصرف احتمال به کار افتادن رله هاى فرکانســى وجود 
دارد، افزود: به منظــور حفظ پایدارى شــبکه، رله هاى 
فرکانســى به کار گرفته شده اســت و هنگامى که تراز 
تولید و مصرف از حد استاندارد فراتر رود و امکان کنترل 
مصرف وجود نداشته باشد، این رله ها به صورت خودکار 

به کار افتاده و برق تعدادى از مشترکان را قطع مى کنند.
سخنگوى شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان اظهار 
کرد: هم اکنون شــاهد فاصله ى 11 هزار مگاواتى تولید 
و مصرف برق هســتیم که این میزان فاصلــه را باید با 
فعالیت ها و برنامه هاى جابه جایى بار صنایع و مشترکان 

عمده ُپر کرد.
وى مهم ترین عامل افزایش نیاز مصرف برق را افزایش 
دماى هوا اعالم کرد و گفت: امسال افزایش دماى هوا 

و خشک سالى بیشترین تاثیر در ناترازى تولید و مصرف 
داشته است.

رمضانى ادامه داد: در این شرایط شاهد افزایش یک باره و 
شدید دما در همه   نقاط کشور هستیم که موجب افزایش 
استفاده از وســایل سرمایشى در کنار اســتفاده از سایر 

وسایل برقى مى شود.
سخنگوى شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در عین 
حال تاثیر راهکارهاى مدیریت مصرف را در جلوگیرى 
از بروز خاموشى بسیار مهم  و آنى دانست و اظهار کرد: 
در صورتى که مشــترکان از ســایه بان براى کولرهاى 
آبــى اســتفاده و از دور ُکند ایــن نوع کولرهــا بهره 
بگیرند، شــاهد کاهش دو هــزار مگاواتى مصرف برق 

خواهیم بود.

ادامه  روند کنونى مصرف برق خارج از توان نیروگاه هاست

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت: گاز رسانى به برخى از روستاهاى فریدونشهر با صدور 
مجوز اتصال به شبکه اصلى عملیاتى مى شود.

سید مصطفى علوى  با توجه به اینکه برخى از روستاهاى فریدونشهر به شبکه گاز متصل 
نیســتند، تمهیدات و اقدامات الزم براى تامین این نیاز انجام شده و شبکه توزیع اکنون 

آماده است.
وى با بیان اینکه بــا اخذ مجوز اتصــال به خط اصلــى گاز، این طرح  به بهــره بردارى 
مى رسد، افزود: پیگیرى نماینده مردم فریدونشهر در مجلس شوراى اسالمى و فرماندار 
آن شهرستان براى تســریع این طرح و برخوردارى مردم از نعمت گاز قبل از آغاز فصل 

سرما ضرورى است.
وى همچنین به گاز رسانى به روســتاهاى خور و بیابانک اشاره و بیان کرد: هفت منطقه 
از این شهرستان، گاز متصل به شبکه اســتفاده مى کنند، از این رو توسعه این خط براى 
شرکت گاز در حال حاضر فراهم نیست و سایر مناطق به صورت گاز فشرده از این نعمت 

استفاده مى کنند.
علوى ایجاد زیرساخت ها براى انتقال گاز را ضرورى دانست و افزود: شرکت گاز عملیات 

گازرسانى را با رعایت اصول ایمنى انجام مى دهد تا حادثه اى این فرایند را تهدید نکند.
وى با بیان اینکه مصرف گاز در فصل سرما در مناطق خورو بیابانک به 112 هزار متر مکعب 
در 24 ساعت مى رسد، افزود: این مصرف باال نیازمند انتقال 27 تریلر گاز فشرده است که با 

وجود تردد 300 کیلومترى موضوع جدى و نیازمند مدیریت مصرف است.

تکمیل گازرسانى به فریدونشهر، در انتظار اتصال به شبکه اصلى است

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از امدادرسانى به 222 آســیب دیده ناشى از 86 حادثه به 
وسیله 102 تیم عملیاتى این جمعیت در هفته اول مردادماه 

خبر داد.

داریوش کریمى در خصوص وضعیت امدادرسانى جمعیت 
هالل احمر اســتان اصفهان در حوادث هفته گذشــته، 
اظهار کرد: پوشش امدادى 86 حادثه در هفته قبلى انجام 
شده است و 222 آسیب دیده ناشى حادثه در این مدت از 

خدمات امدادى هالل احمر استان اصفهان بهره مند شدند 
و حوادث جاده اى با 45 حادثه همچنان بیشترین آمار را به 

خود اختصاص داده است.
وى با اشاره به حوادث تحت پوشش این جمعیت از دوم تا 
هشتم مردادماه، تصریح کرد: در این بازه زمانى 45 مورد 
حادثه جاده اى، 19 مورد حادثه شهرى، 11 مورد خدمات 
حضورى، هشت مورد حادثه صنعتى و کارگاهى، دو مورد 
حادثه کوهستان و یک مورد حادثه زلزله به وسیله نیروهاى 
امدادى جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان، 
خاطرنشان کرد: در امدادرســانى به حوادث رخ داده تعداد 
نجات یافتــگان 94 نفر بودند که از این تعــداد 58 نفر به 
بیمارستان ها منتقل شدند و 36 تعداد نفر خدمات درمانى 

سرپایى دریافت کردند.
کریمى تصریــح کرد: 262 نفر نیــروى عملیاتى نجاتگر 
و امدادگــر این جمعیــت در قالب 102 تیــم عملیاتى با 
بکارگیرى 83 دســتگاه خودروى امدادى و همراه داشتن 
تجهیزات الزم امدادى در عملیات هاى یاد شــده فعالیت 

داشته اند.

222 آسیب دیده در 86 حادثه امدادرسانى شدند


