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اقدامات الزم براى بیمار مسموم ارز دولتى حذف شود، مرغ به 90 هزار تومان مى رسدبازى امین حیایى و مهدى ژوله در «جوکر»نفت مى دهیم، اتوبوس مى گیریم! کربکندى: تارتار کارش را بلد است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خیار همه کار 
براى بدن شما 

مى کند

کارد به استخوان کشاورزان اصفهان رسیده است
3

تولید روزانه 15 تُن 5
پسماند بیمارستانى 

و پزشکى 
در شهر اصفهان

خیار یکى از میوه هایى است که فواید سالمتى 
زیادى براى سالمتى دارد. به عنوان مثال شما 

مى توانید با خوردن خیار تازه بدنتان را به خوبى 
هیدراته نگه دارید. 

پزشکان اغلب به شما توصیه مى کنند که ...

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهردارى 
اصفهان در جریان بازدید از لندفیل پسماندهاى 
پزشکى و بیمارستانى شهر اصفهان واقع در شرق 
اصفهان بــر ضرورت تعییــن وضعیت مدیریت 
پسماندهاى پزشــکى و اتخاذ راهکارى ایمن و 

علمى براى دفع این پسماندها تأکید کرد.
غالمرضا ساکتى توضیح داد: روزانه حدود 15 ُتن 
پسماند بیمارســتانى و پزشکى در شهر اصفهان 

تولید مى شود...

مثلث طالیى گردشگرى  با محوریت  اصفهان  احیا مى شودمثلث طالیى گردشگرى  با محوریت  اصفهان  احیا مى شود
نشست مسئوالن شهردارى اصفهان با مسئوالن میراث فرهنگى یزد و شیرازنشست مسئوالن شهردارى اصفهان با مسئوالن میراث فرهنگى یزد و شیراز
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رئیس مجمع نمایندگان استان: کسانى على رغم داشتن 200 هکتار زمین، تحت پوشش کمیته امداد هستند

دردسرهاى کى روش درخاورمیانه!
دردســرهاى کارلوس کى روش در مصر و برخى انتقادات عجیب از او 
تمامى ندارد. با وجود اینکه سرمربى پرتغالى نتایج خوب و قابل 
قبولى با این تیم کســب کرده و فراعنه  را راهــى مرحله پایانى 
مقدماتى این پیکارها کرده، اما برخى از پیشکسوت هاى این کشور 

مشغول انتقاد از او هستند.
آنگونه که از اخبار و صحبت هاى پیشکسوتان...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

واژگون شدن 
خودرو، 

عامل 40 درصد از 
تصادفات فوتى اصفهان

راه حل ها در میان تحلیل ها
بررسى صفحات اول روزنامه هاى دیروز کشور در پوشش خبر تجمع روز جمعه هزاران اصفهانى در بستر زاینده رود
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م ل
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هافبک سپاهان:هافبک سپاهان:
به زودى همان به زودى همان 

طوفان زرد شکست ناپذیر طوفان زرد شکست ناپذیر 
خواهیم شدخواهیم شد
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سرپرست وزارت آموزش و پرورش سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
خبر داد:خبر داد:

پایان پایان 
آموزش مجازىآموزش مجازى

 از امروز از امروز

نماینده مردم اصفهان:نماینده مردم اصفهان:

آبى که از آبى که از 
زاینده رودزاینده رود

 خارج مى شود خارج مى شود
 باید جایگزین  باید جایگزین 

شودشود
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پوالد  کیمیایى: باید پوالد  کیمیایى: باید 
به سینما فارغ از سیاست 

نگاه کنیم

با تصویب در مجمع عمومى فوق العاده شرکت 
پاالیش نفت اصفهان، سرمایه این شرکت  از 
76 هزار میلیارد ریال به حدود 139 هزار میلیارد 

ریال رسید.
جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
شرکت پاالیش نفت اصفهان با حضور بیش از 
69/35 درصد از سهامداران و همچنین اعضاي 
هیئت مدیره و نماینده مؤسســه حسابرسی 
بهمند به عنوان حســابرس و بازرس قانونی 
شــرکت و نماینده  ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، به صورت حضــورى و مجازى برگزار 

گردید. 
پــس از احراز حد نصــاب قانونــی و با توجه 
به مفاد ماده 101 اصالحیــه قانون تجارت، 
بهمن طاهریان مبارکــه،  نائب رئیس هیئت 
مدیره به عنوان رئیس جلسه و علیرضا خدایى 
ساخلو، نماینده شرکت آواى پردیس سالمت 
و سیدابوالقاســم توکلى، نماینده شرکتهاى 
سرمایه گذارى استانى سهام عدالت  به عنوان 
ناظرین  و صاحب ارجمند (مدیرمالی شرکت) 
به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند. سپس 
رســمیت جلسه توســط رئیس مجمع اعالم  

شد و منشی جلسه دستور جلســه  را مبنی بر 
ارائه گزارش هیئت مدیــره و بازرس قانونی 
درخصوص افزایش سرمایه شرکت، بررسی و 
تصویب افزایش سرمایه شرکت  و اصالح ماده 
(5) اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد 

سهام قرائت کرد.

میزان افزایش سرمایه شرکت 
پاالیش نفت

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در 
این مجمع گفت: مبلغ افزایش سرمایه شرکت 
از محل تجدید ارزیابى زمین هاى آن، 63 هزار 

میلیارد ریال بوده است.
مرتضى ابراهیمى، هدف از افزایش ســرمایه 
شرکت را اصالح ساختار مالى با توجه به مزیت 
مالیاتى مقرر در ماده 14 قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدى و خدماتى کشــور و حمایت از 
کاالى ایرانى بیان کــرد و افزود: این افزایش 
سرمایه فاقد جریان ورودى وجه نقد به شرکت 
بوده و تأثیرى بر درآمدهاى شــرکت نخواهد 
داشت. وى مجموع زمین هاى این شرکت را 9 
میلیون و 539 هزار و 753 متر مربع اعالم کرد .

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان 
این که پاالیشگاه اصفهان از سال 1387 مشمول 

اجراى سیاســت هاى اصل 44 قانون اساسى 
گردید و به بخش خصوصى واگذار شــد، ادامه 

داد: این شرکت از زمان خصوصى شدن تاکنون 
8 بار افزایش سرمایه داشته به طوري که  سرمایه 

شــرکت از  100 میلیون ریال در سال 1387 به 
حدود 139 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

چشم انداز شرکت پاالیش نفت
ابراهیمى در ادامه، چشم انداز شرکت پاالیش 
نفت اصفهان را تبدیل به یکى از هلدینگ هاى 
موفق پترو پاالیش کشور اعالم کرد و افزود: 
در این رابطه پاالیشــگاه اصفهان تاکنون 44 
درصد سهام شرکت پتروشیمى اصفهان و  17 

درصد نفت سپاهان را خریداري کرده است.
وى با اعالم این که این شرکت در بین شرکت 
هاى پاالیشى بیشــترین فرآورده هاى نفتى 
کشــور با ظرفیت فرآورش روزانه 375 هزار 
بشکه نفت خام، حدود 23 درصد از فرآورده هاى 
نفتى مورد نیاز کشــور را تولیــد میکند، تولید 
حالل 402، بوتان، آروماتیک هاى سنگین و 
نرمال هگزان را به عنوان محصوالت جدید این 

شرکت معرفی کرد. 

طرح هاى زیست محیطى شرکت 
پاالیش نفت

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در 

ادامه با بیــان این که طرح زیســت محیطى 
تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان 95 درصد 
پیشرفت داشته و سال 1401 به بهره بردارى 
مى  رسد گفت: این طرح از سال 1393 توسط 
متخصصان کشورمان آغاز شد و براى اجراى 
آن 37 هزار و 830 میلیارد ریال اعتبار ریالى و 
540 میلیون یورو اعتبار ارزى تخصیص داده 

شده است. 
ابراهیمى با اشاره به این که براساس مصوبه 
هیئت دولت گازوئیل تولیدى پاالیشــگاه ها 
باید به استاندارد بین المللى یورو 5 ارتقاء یابد 
افزود: با بهره بردارى از طرح تصفیه گازوئیل 
پاالیشــگاه اصفهان میزان گوگرد گازوئیل 
تولیــدى آن به کمتــر از PPM 50  خواهد 

رسید. 
وى همچنین به طرح گوگرد زدایى از ته  مانده 
برج  هاى تقطیر (RHU)  کــه با برآورد 15 
هزار و 877 میلیــارد ریال و 683 میلیون یورو 
هزینه در حال اجرا بوده پرداخت و گفت: این 
طرح با هدف عالی زیست محیطی و اقتصادي 
در  حال اجرا بوده و پیش بینى مى شود تا سال 

1403 به بهره بردارى برسد.

سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان  83/5 درصد  افزایش یافت
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معاون عمران و توســعه امور شــهرى و روستایى وزیر 
کشور گفت که3600 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل 
و نقل عمومى از طریق تهاتر نفت تأمین خواهد شــد. 
مهدى جمالى نژاد افزود: از ایــن تعداد اتوبوس که قرار 
است از طریق تهاتر نفت تأمین شود، 1200 دستگاه آن 
با توجه به اینکه تهران از لحاظ تعداد جمعیت و آلودگى 
هوا در اولویت اول ما قــرار دارد، به پایتخت تخصیص 

خواهد یافت.
معاون وزیر کشــور با بیان اینکه اگر راهى نتوانســتیم 
پیدا کنیم باید راهى بســازیم، اضافه کــرد: اگر منابعى 
نداریم که نوســازى ناوگان را انجام دهیــم در نتیجه 

بحث تهاتر نفت را مطــرح کردیم و بــه دنبال تحقق 
این موضوع هســتیم تا بتوانیــم ناوگان را نوســازى

 کنیم.
وى تأکید کرد: اما آنچه مهم است این است که در کنار 
خرید اتوبوس باید موضوع نوسازى ناوگان اتوبوسرانى 
را نیز در نظر داشــته باشــیم زیرا در حال حاضر ناوگان 
اتوبوسرانى کشور یک ناوگان پیر و فرسوده است و سن 
حدود 70 درصد ناوگان اتوبوسرانى به فرسودگى رسیده 
و اگر بخواهیم نوســازى در کوتاه مــدت و میان مدت 
محقق شــود باید برنامه ریزى هاى دقیقى در قرارگاه 

داشته باشیم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داد دانش آموزان 
همه مقاطع تحصیلى از یکم آذر(امروز) در کالس هاى 

حضورى مدارس حاضر شوند.
علیرضا کاظمى در این باره اظهار کرد: همه مدارس ما 
شرایط بازگشایى را دارند و دستورالعمل شیوه نامه هاى 

بهداشتى را نیز به همه مدارس ابالغ کردیم.
وى تأکید کــرد: تعداد کالس هاى حضــورى مدارس 
در اختیار مدرســه اســت و حضور دانش آموزان در این 
کالس ها الزامى اســت. کاظمى افزود: دانش آموزانى 
که عالئم بیمارى داشته و یا اعضاى خانواده آنان بیمار 
هستند مى توانند همچنان به صورت مجازى دروس خود 

را دنبال کنند. وى خاطرنشان کرد: آموزش صرف مجازى 
در همه مدارس از یکم آذر ممنوع اســت و باید مدارس 
حداقل هفته اى یک یا دو روز آموزش حضورى داشــته 
باشند. وى در پاسخ به این سئوال که مواردى از ابتالى 
دانش آموزان و معلمان به کرونا گزارش شــده است یا 
خیر؟ تصریح کرد: بله چند مورد داشته ایم، اما اینکه این 

افراد در مدرسه مبتال شده باشند تأیید نمى کنیم.
کاظمى گفت: متأســفانه برخى هــا در فضاى مجازى 
عکس ها و یا فیلم هایى را از معلمان مبتال و یا فوت شده 
به دلیل حضور در مدرسه منتشر مى کنند که این موضوع 

صحت ندارد. 

نفت مى دهیم
اتوبوس مى گیریم!

پایان آموزش مجازى
 از امروز

آرزو براى زاینده رود
   تســنیم | برندگان بیست و یکم جشن 
حافظ در حالى مشخص شدند که تندیس ویژه 
حافظ «على معلم» به کارگردان مؤلف سینماى 
ایران، مســعود کیمیایى اختصاص پیدا کرد.  
کیمیایى به دلیل کســالت و بیمارى نتوانست 
خودش را به جشن حافظ برساند و جواد طوسى 
منتقد ســینما به نمایندگــى از او این جایزه را 
دریافت کرد. وى پیامى از طرف کیمیایى خواند 
که او در این پیام آرزوى رودى پرآب و سیراب 

شدن زاینده رود کرد.

سرانه قرآن خواندن 
   مهــر | بر اساس یک پیمایش که اخیراً به 
سفارش شوراى توســعه فرهنگ قرآنى انجام 
شــد، میزان قرآن خواندن مردم در کشــور به 
طور میانگین 15 دقیقه در روز اســت. بر این 
اساس بیشــترین انس با قرآن را زنان باالى 
55 ســال با ســرانه قرآن خواندن 241 دقیقه 
در هفته معادل 34 دقیقــه در روز دارند. در این 
پیمایش آمده 26 درصد (حــدود یک چهارم) 
جمعیت باالى 15 ســال کشــور معتقدند که 
تمــام صفحات قــرآن را مى  تواننــد راحت و 

روان بخوانند.

شرایط جدید و عجیب 
بانک ها 

   ایلنــا | از چند روز گذشته برخى از بانک ها 
به ویژه بانک هاى دولتى شرط و شروط عجیبى 
را براى افتتاح حســاب اعالم کرده اند. پیش از 
این افراد با ارائه کارت ملى و در نبود آن با ارائه 
شناســنامه امکان افتتاح حساب در بانک ها را 
داشــتند اما از چند روز گذشته شــرایط افتتاح 
حساب تغییر کرده و به غیر از ارائه اصل و کپى 
شناسنامه و کارت ملى توأم با هم، ارائه مدارکى 
از جمله اصل ســند ملک یا اجاره و کپى آن و 
همچنین معرفینامه از محل کار با مهر و امضا 

اضافه شده است.

معلم فداکار 
جایزه نگرفت

   ایسنا | ثریا مطهر نیا، معلم فداکار بیجارى 
گفت: متأسفانه به دالیلى، جایزه یک میلیون 
دالرى وارکى به یک معلم آمریکایى رســید 
که نصف رزومه مرا هم نداشــت. یک ماهى 
مى شــد که همهمه کاندیدا شدن معلم فداکار 
بیجارى در لیســت 10 معلم برتر جهان، ایران 
را شــگفت زده کرد. معلمى که طى 26 ســال 
خدمت خــود در روســتاهاى محــروم و دور 
افتاده اســتان کردســتان، براى اولین بار در 
بنیاد وارکى در لیســت 10 معلــم برتر جهان 
قرار گرفت. بنیاد وارکى هرســاله با همکارى 
یونســکو از کل دنیا ســعى دارد بهترین معلم 
را شناســایى و معرفى کند. امسال از بین 121 
کشــور و کاندیدا شــدن بالغ بر 8000 معلم از 
سراسر دنیا، مطهرنیا در لیست 10 نفر برتر آنها

 قرار گرفت.

آنها از روى
 «چى» است؟!

   فــارس | اختتامیه جشــن حافظ درحالى 
برگزار شد که در این میان فیلم «قهرمان» به 
کارگردانى اصغر فرهادى در 5 بخش تدوین، 
بهترین بازیگر مرد ســینمایى، بهترین فیلم، 
فیلمنامه و کارگردانى جوایز را از آن خود کرد. 
آن هم درســت چند روز پس از اعالم صریح 
فرهادى مبنى بر اینکه من از شما بیزارم! آقاى 
فرهادى؛ همه این جایزه ها که در میهنتان به 
شما تعلق مى گیرد؛ از روى «بیزارى» است! اما 
حاال یک بار هم بیایید و بگویید جایزه هایى که 
از جشــنواره هاى خارجى دریافت مى کنید، از 

روى «چى» است؟

 حمله هکرى به 
هواپیمایى ماهان

   فارس | شــرکت هواپیمایى ماهــان صبح روز 
یک شنبه مورد یک حمله هکرى قرار گرفت که طبق 
اعالم ماهان، این حمله دفع و خنثى شد. در اطالعیه این 
شرکت آمده است: اینگونه حمالت به دفعات مختلف و 
در زمان هاى گوناگون نسبت به این شرکت انجام شده 
تا شاید بتوانند خدشه اى بر عملکرد آن وارد کنند.  این 
موضوع یک اتفاق عادى تلقى مى شــود و همواره تیم 
امنیت سایبرى ماهان هوشمندانه و به موقع وارد عمل 

شده و این حمالت را خنثى  کرده است.

فرمانده برکنار نشده
   ایرنــا | ســخنگوى نیروى انتظامى خبر برکنارى 
سردار حســین اشــترى، فرمانده ناجا را تکذیب کرد. 
سردار مهدى حاجیان افزود: انتشار خبر برکنارى فرمانده 
نیروى انتظامى در فضاى مجازى کار معاندان است و 
چنین موضوعى صحت نــدارد. وى افزود: در واقع این 
خبر شــایعه اســت و هر خبرى در این رابطه به شدت 

تکذیب مى شود.

مشکل هست، راه حل هم هست
   ایســنا | معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
امروز کشــور با مشــکالت متفاوت و مختلفى مواجه 
است، اظهار کرد: مشکالتى که در جمهورى اسالمى 
هست، نسبت به راه حل هایى که خداوند به ودیعه براى 
ما گذاشته، اصًال قابل مقایسه نیست. ما مشکل بیکارى، 
تورم و گرانى داریم ولى واقعاً نعمت هایى که خداوند در 
این کشور قرار داده، هر کدام مى تواند یکجا این مسائل 

را حل کند.

اسامى بى محتواى گبرى
   فارس | حجت االسالم حسینى، امام جمعه ابرکوه 
گفت: چه کسى جز پرچمداران فرهنگى باید با فرهنگ 
بدحجابى و بى حجابى، فحشــاگرایى، اختالس، بیت 
المال خوارى، رباخوارى و... مقابله مى کرد. چه کسى 
باید جوابگوى رواج اسامى سخیف و بى محتواى گبرى 
و غربى و ُمحّقر باشد که به اسم نام فارسى و آریایى بر 
روى نوزادان و فرزندان خود مى گذارند و رفته رفته به 

خانواده هاى مذهبى هم سرایت کرده است.

درگیرى ها 
رسانه اى نمى شود

   انتخــاب | ســردار تنگســیرى، فرمانده نیروى 
دریایى ســپاه گفت: ما در نیروى دریایى سپاه براى 
دفاع از حریم کشورعزیزمان در خلیج فارس تا کنون 
9 شهید در نبردهاى مســتقیم با آمریکایى ها تقدیم 
نظام اســالمى کرده ایم. البته در درگیرى هایى که 
با آمریکایى ها داشتیم، برخى از آنها بنا بر مالحظاتى 
تاکنون رسانه اى نشــده اســت. ما به ازاى 9 شهید 
تقدیمى در نبرد مســتقیم با آمریکایى ها، توانستیم با 
لطف خداى متعال ، 9 سیلى به یاد ماندنى به آنها بزنیم 
و آنها امروز به خوبى ســیادت جمهورى اسالمى در 

عرصه دریایى متوجه شده اند.

تکذیب خبر 
کمک 2 میلیون دالرى

   تســنیم | اخیراً شمارى از سایت ها و افرادى که 
به مخالفت و دشمنى با حزب ا... لبنان و ایران معروف 
هستند مدعى افشاى سندى دال بر کمک مالى از سوى 
دختر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى به لبنان شده اند 
که از اساس دروغ و جعلى است. بنا بر ادعاى این افراد 
و رســانه ها، روز جمعه تصویرى از یک مدرك شوراى 
اجرایى حزب ا... منتشر شده است که نشان مى دهد زینب 
ســلیمانى، مبلغ دو میلیون دالر براى کمک به ازدواج 
دختران لبنانى اختصاص داده است. اما شوراى اجرایى 
حزب ا... در بیانیه اى ضمن رد شدید این ادعاها، نوشت 
که این اقدام از سوى اتاق هاى سیاهى صورت گرفته که 

جایگاه مشخصى دارند.

خبرخوان

دو روز بعد از تجمع هــزاران اصفهانى در کنار پل خواجو که 
همسو با کشاورزان این خطه، فریاد «آب خواهى» سر دادند، 
حاال روزنامه هاى کشور به دور از هیجان زدگى روز اول، به 
تحلیل آنچه در شهر اصفهان گذشت و مى گذرد مى پردازند.

شــنبه تقریبًا تمام روزنامه هاى سراســرى گزارش هایى 
از تجمع اصفهانــى ها را با تیترها و تصاویر مردم پســند در 
صفحات اول خود پوشش دادند اما آنچه در شماره هاى دیروز 
(یک شنبه) مطبوعات مشاهده شد، نگاه تحلیلى تر به موضوع 

آب اصفهان بود.
البته روزنامه هایى مانند «شهروند» یا «آرمان ملى» هم بودند 
که چون روز شنبه به پوشش تجمع جمعه اصفهان نرسیدند، 
دیروز را به این منظور انتخاب کردند اما همین ها هم تالش 
کردند به دور از هیجانات معمول، از نگاه تحلیلى ترى براى 

آنچه گذشت بهره بگیرند. 
در این میــان «اطالعات» هم که همواره بــا اتخاذ راهبرد 
«خنثى بودن بهتر از هر کار دیگرى در جهان است!» در سایه 
حرکت مى کند، نکند عرقى از صورتش بر زمین چکیده شود(!) 
این بار یادداشتى درباره جمعه اصفهان منتشر کرد که محتواى 
کل آن در ورودى اش به چشــم مى خورد: «این داستان را 
شنیده اید که طرارى در حال سرقت مغازه اى بود و داشت قفل 
در را باز مى کرد. فردى به او گفت چه مى کنى؟ گفت دارم ساز 
مى زنم. پرسید: پس چرا صداى سازت نمى آید؟ گفت این ساز 

از آن سازهایى است که صدایش فردا در مى آید...»

اطالعات
یک دید واقع نگر، نتیجه سرمقاله روزنامه «اطالعات» در 
شماره دیروز آن است. این روزنامه که ترجیح داد در شماره 
روز شنبه خودش نشانه اى از تجمع روز جمعه اصفهان را به 
صفحه نخست خود نیاورد، دیروز در مهمترین یادداشتش 
در صفحه دوم، مشکل بى آبى اصفهان را نه حاصل «امروز 
و دیروز» که به خیلى قبل تر مرتبط دانست: «باید آبى باشد 
تا آن را روانه کرد و اینکه حاال آبى نیست، محصول امروز و 
دیروز نیست. محصول بى تدبیرى هایى است که درگذشته 
کاشته و حال در حال دروى آن هستیم. چهار استان کشور 
و مردمان این استان ها که همگى اهالى همین سرزمین و 
هموطن ما هستند از این چشمه حیات متأثرند. اگر همین 
صد و اندى میلیون مترمکعب آب پشت سد رها سازى شود 
(که 10 درصد ظرفیت ســد و در مرحله بحران است) آب 
آشامیدنى چند استان دیگر و حتى خود اصفهان به مخاطره 
مى افتد و لــذا دولت و وزیر نیرو مانده انــد که براى اجابت 
خواسته و مطالبه بحق این عزیزان چه مى توان کرد؟ حال 
اما حداقل در کوتاه زمان کار زیادى نمى توان صورت داد جز 
آنکه از این پس حداقل با سرمایه هاى ذیقیمت آب و خاك 

کشور مهربانى کنیم.»

آرمان ملى
تمجید روزنامــه «آرمان ملى» از آرامــش مردم اصفهان 
در تجمع روز جمعــه آنها یک طرف، نکته مهم و شــاید 
اغراق شده در گزارش این روزنامه اصالح طلب، اشاره به 
اصطالح «جنگ آب» است که به نظر، خرج کردن بیش 
از حد ظرفیت واژه ها براى یــک پدیده (کم آبى) به جهت 
برجســته کردن پدیده دیگرى(اعتراض بدون خشونت) 
است. این روزنامه نوشــته:«در شرایطى که کارشناسان از 
بروز جنگ آب در اســتان هاى نظیر اصفهان ابراز نگرانى 
مى کردند، اما هزاران نفر از مردم متمدن این استان در روز 
جمعه به اعتراض مدنى براى خشکى این رودخانه دست 
به تجمع زدند. این اتفاق در شــرایطى مهم و قابل تقدیر 

بود که مردم بدون خشونت و اعتراض و نهایت مدنیت به 
اعتراض به خشکسالى پرداختند و فیلم ها و عکس هاى آن 

در رسانه هاى جهان بازتاب فراوانى داشت.»
یک کنشــگر محیط زیســتى هم به «آرمان ملى» گفته 
است: «این فکر غلطى اســت که حاال که مردم اصفهان 
یا چهارمحــال و بختیارى، اعتراض مى کننــد و ما دیگر 
نمى توانیــم از سرشــاخه هاى کارون آب بیاوریم از خلیج 
فارس و دریاى عمان، با آب شیرین  کن ها، آب برسانیم! نه 
تنها اصفهان، بلکه یزد، اردکان، خوزستان و... دیگر ظرفیت 

خطاى راهبردارى را ندارند.»

شهروند
روزنامه هالل احمر که معموًال نقش پررنگى در انعکاس 
گزارش هاى اجتماعى دارد، تیتر صفحه اول شــماره روز 
یک شنبه خودش را به «بررســى جامعه شناختى تجمع 
گســترده مردم اصفهان با هدف احیاى زاینــده رود، رفع 
مشکالت آلودگى و فرونشســت زمین» اختصاص داد و 
ضمن اینکه تجمع روز جمعــه در اصفهان را «بزرگ ترین 
تجمع محیط زیستى در تاریخ معاصر ایران» لقب داد، از قول 
یک جامعه شناس نوشــت: «باید از صداى اعتراض مردم 
در موقعیت هاى مختلف درس گرفت. االن هم یکســرى 
دستورات ضرب االجلى داده شــده و به دنبالش اقداماتى 
صورت مى گیرد، اما نکته مهم باز هم پیامدسنجى است که 
اگر انجام نشود، فرداها دوباره این نوع مطالبه گرى و پیامدها 
را خواهیم داشت.» او در تحلیل جامعه شناسى تجمع مردم 
اصفهان به روزنامه «شهروند» مى گوید: «مى توان از این 
تجمع یک درس خوب گرفت؛ هم مردم و هم مســئولین 
مى توانند از گردهمایى اعتراضى بزرگ مردم اصفهان درس 
بگیرند. اجازه بدهیم که جنبش هاى اجتماعى و گفتگوهاى 
اجتماعى ادامه پیدا کند؛ آن هم بدون وارد شدن متغیرهاى 

درگیرى و خشونت زا.»

همشهرى
درمیان روزنامه هــاى دیروز، روزنامه شــهردارى تهران 
تقریباً تمام صفحه دوم خودش را به پیگیرى درخواست آبى 
مردم اصفهان اختصاص داد. «همشهرى» در این صفحه 
دو گفتگو با نماینده هاى نطنز و خمینى شهر ترتیب داد و 
یادداشت امیرحسین بانکى پورفرد، نماینده شهر اصفهان در 

مجلس را نیز منتشر کرد.
محمدتقى نقدعلى، نماینده مردم خمینى شهر، رخداد 
روز جمعه را «یک رکورد تاریخى در بیان مطالبات آرام 
اجتماعى» لقب داد و رحمت اله فیروزى، نماینده نطنز 
آن را «نمودى از مطالبه گــرى صحیح و قانونمدارانه» 

دانست.
اما بانکى پور در یادداشتش آورده است: «مردمى که روز 
جمعه گذشــته در بستر خشــک زاینده رود تجمع کردند، 
کشــاورزان زحمتکش، خانواده ها، فرهیختگان، خانواده 
شــهدا و درمجموع مردم دغدغه مندى بودند که احساس 
مى کردند حرفشــان شنیده نمى شــود و در حق آنان جفا 
مى شود و صدایشــان به جایى نمى رسد؛ کم توجهى هاى 
گذشته نیز سبب شــده بود مردم از تحقق مطالبات بحق 
خویش ناامید شــوند، اما اکنون دولت به خوبى به میدان 
آمده  و امیدها به رفع مشــکالت زیاد شده است؛ بنابراین 
امیدواریم اکنون که مردم نسبت به چاره اندیشى مؤثر براى 
برطرف کردن مشکالتشان امیدوار شــده اند، مسئوالن 
مربوطه نیز بــا تدوین طرح هــا و برنامه هــاى مدون و 
راهبردى، گام هاى مؤثرى براى پاسخ به مطالبات مردم 

استان اصفهان بردارند.»

فرهیختگان
ارگان رسمى دانشگاه آزاد، دیگر روزنامه دیروز بود که یک 
صفحه کامل را به وضعیت آبى اصفهــان اختصاص داد. 
«فرهیختگان» روز شنبه هم پوشش یک صفحه اى از آنچه 
جمعه در کنار پل خواجو گذشت به نظر مخاطبانش رساند 
و در گزارش تحلیلى روز یک شــنبه خود، نگاهى انداخت 
به «ریشــه هاى بحران آب در اصفهان» و یک به یک به 
آنها پرداخت.  به نوشــته این روزنامه، رتبه سوم در تعداد 
جمعیت، رتبه 25 در بارندگى، رتبه اول جذب سرمایه گذارى 
در صنعت، رتبه اول مصرف انرژى، رتبه ســوم اســتقرار 
واحدهاى فوالدى و معدنى، رتبه دوم دریافت مجوزهاى 
صنعتى از ســال 1330، رتبه دوم استقرار صنایع سنگین، 
رتبه اول خوشــه هاى صنعتى و رتبه ششم در کشاورزى 
اصفهان در حالى که از استان هاى کم بارش است همگى 
از عواملى هستند که مى تواند در بحرانى شدن وضعیت آب 
در این استان نقش داشته باشند. در گزارش دیروز روزنامه 
«فرهیختگان» یک نکته فرعى هم به چشم مى خورد که 
در نوع خودش جالب اســت. در این گزارش، تعداد شرکت 
کنندگان در تجمع روز جمعه «میلیونى» خوانده شــده در 
حالى که روزنامه «وطن امروز» در گزارشى که شنبه منتشر 
کرد، تعداد تجمع کنندگان را 20 هزار نفر تخمین زد که به 

نظر واقعى تر از تخمین «فرهیختگان» است. 

ایران
روزنامه دولت در شماره دیروزش، دیدگاه هاى سارا احمدى، 
رئیس گروه سیاست اجتماعى آب و انرژى وزارت نیرو را در 

قالب یک یادداشت در صفحه اول خود منعکس کرد.
این مسئول بلند پایه آبى کشور معتقد است باید به سئواالت 
زیادى درباره «مناقشه» بر سر وضعیت زاینده رود پاسخ داد 
تا به راه حل جامعى دست پیدا کرد. سارا احمدى مى نویسد: 
«تاکنون فرافکنى مشکالت موجود این حوزه و تهییج اذهان 
عمومى، مشارکت براى مدیریت بهینه منابع آب موجود در 
این آبریز را دشوار کرده اســت. عالوه براین، تحقق کامل 
مصوبات شوراى عالى آب و اهداف و برنامه هاى مدیریت 
و کنترل مصارف حوضه زاینده رود به دلیل برخى مالحظات 
سیاســى و اجتماعى، به تأخیر افتاده و بهینه سازى الگوى 
مصرف به ویژه در بخش کشاورزى، ساماندهى برداشت هاى 
آب حوضه و نیز بارگذارى جدید بر منابع آب حوضه تحقق 
نیافته است. براى حل و فصل مشکالت، همدلى و همراهى 
مؤثر در میان گروداران اولیه در حوضه زاینده رود (نمایندگان 
مجلس، استاندارى، نیروهاى نظامى برقرار کننده امنیت، 
دستگاه هاى قضایى، دستگاه هاى متولى آب، وزارت صمت، 
وزارت جهاد کشاورزى، صنایع آب بر، کشاورزان، سمن ها و 

رسانه ها) با در نظر گرفتن منافع جمعى الزم است.»

اعتماد
یکى از پنج یادداشت منتشر شده در شماره دیروز روزنامه 
«اعتماد» به عنوان روزنامه شاخص جریان اصالح طلبى 
کشور نیز به موضوع تجمع روز جمعه اصفهان اختصاص 
داشت. نگاه نویسنده در این یادداشــت اما نه صرفًا بحث 
آب که حول و حوش به رسمیت شناخته شده حق اعتراض 
مى چرخید تا نشان دهد دغدغه یکى از دو جریان سیاسى 

کشور بیشتر پیرامون چه مواردى است: 
«اعتراض قانونمند، نجیبانه و خشــونت گریز کشاورزان و 
مردم فهیم اصفهان که با پخش صورت ملی کشــورمان 
نیز همراه بود، وقتی با تغییر رویکرد رسانه ملی در پوشش 
مناسب این رویداد به دور از سانسور و تحریف همراه شد، 
مجال هرگونه سوءاستفاده از یک مطالبه بحق مردمی را از 

جریانات خارجی و برخــی افراطیون داخلی گرفت. ضمن 
اینکه رفتار صدا و ســیما به عنوان نماینــده حاکمیت نیز 
این پیام را به جامعه منتقل کرد که نگاه امنیتی به هرگونه 
اعتراض و تجمع در کشــور در حال اصــالح و مدیریت 
شــدن اســت که تداوم آن می تواند امیدوار کننده و باعث 
کاهش شکاف میان مردم و نظام شود و چه بسا اعتراضات
 28 آبان مردم اصفهان را از این منظر بتوان نقطه عطفی در 

مطالبه گري مردم و مواجهه حاکمیت با آن دانست.»

شرق
روزنامه «شرق»، دیگر نشریه مهمى که جریان اصالح طلبى 
را نمایندگى مى کند هم مانند «اعتماد»، تجمع روز جمعه در 
اصفهان را از دریچه سیاست بررســى کرده است. «شرق» 
در پس زمینه این تجمع، کارکرد احــزاب را مورد توجه قرار 
داده و نوشته است: «موضوعات به ظاهر غیرسیاسى اساسًا 
سیاســى اند و احزاب مى توانند به ســاخت و تولید قدرت از 
درون همین مســائل به ظاهر غیرسیاســى بپردازند. از این 
منظر، اینک، اصفهان نمادى از "آب سیاسى"، کژکارکردى 
دســتگاه هاى ادارى و البتــه ناکارآمدى احزابى اســت که 
رویکردهاى غیر سیاســتى دارند. از این پس و با گســترش 
بحران هاى زیســت محیطى در جهان هر حکومتى نیاز به 
احزاب زیست محیطى دارد. البته نمى گویم راه حل مسئله آب 
فقط تأسیس حزب است و همین فردا "حزب آب اصفهان" 
یا "حزب آب چهارمحال" یا "حزب آب خوزستان" تأسیس 
شود...  بلکه مى خواهم بگویم حزب، نوع مواجهه مردم را با این 

معضل خردمندانه مى کند.»

رسالت
قدیمى ترین روزنامه اصولگرایان هم در شــماره دیروز خود 
گزارش مفصلى از تجمع روز جمعه مردم و کشاورزان اصفهانى 
ارائه داد. در گزارش این روزنامه ذیل «آب رفته به رودخانه بر 
مى گردد؟» ضمن آنکه گفتگوهایى با چند مطلع حوزه محیط 
زیست انجام شده، آمده است: دســتکارى در نظام طبیعى 
رودخانه و طرح ریزى هاى غلط و تخصیص آب به مناطقى 
که جزو حوضه آبریز زاینده رود نیســت و یا تخصیص هاى 
غیرقانونى، وضعیت پریشان کنونى را رقم زده و اگر مطالبات 
شنیده نمى شد و خبرى از وعده هایى امیدوارکننده دولت نبود، 
کشاورزان و مردم اصفهان که جانشان به لب رسیده، سراسر 
وجودشان را یأس و دلسردى فرامى گرفت. اما فراموش نکنیم 
مانایى امید مردم، تابع برچیدن عواملى اســت که در مسیر 

طبیعى رودخانه، هرج ومرج و خلل ایجاد کرده است.»
■■■

جمعه روز مهمى در تاریخ دوستداران محیط زیست ایران 
بود. شنبه و یک شنبه هم روزهاى مهمى براى مطبوعات 

ایران بود. 
خبر تجمع چند هزار نفرى اصفهانى ها از همان ســاعات 
آغازینش همچون طوفانى فضاى مجازى را درنوردید و تا 
روز شنبه کسى نبود که از آن مطلع نشده باشد. اما مطبوعات 
کشور فارغ از اینکه کارکرد سابق خودشان را در این رقابت 
از دست داده اند، باز هم پا پس نکشیدند و طى دو روز شنبه 
و یک شنبه، با تیترها، عکس ها، گزارش ها و تحلیل هاى 

خود، مخاطبانشان را نا امید نکردند. 
بگذرید از آن یکى دو روزنامه که نخواستند یا نتوانستند در 
این باره قدم مؤثرى بردارند؛ روزهاى شنبه و یک شنبه اى 
که گذشت نشان داد کاغذهاى مکتوب هنوز هم در عالم 
رســانه از جایگاه مؤثرى برخوردارند و مى توانند در قبال 
پدیده هاى رخ داده، قدرتمندتر از فضاى مجازى وارد کارزار 

شوند، اگر خودشان بخواهند.  

بررسى صفحات اول روزنامه هاى دیروز کشور در پوشش خبر تجمع روز جمعه هزاران اصفهانى در بستر زاینده رود

راه حل ها در میان تحلیل ها

مهران موسوى خوانسارى
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درگذشت خبرنگار جوان
امیرحسـین اکبرى، خبرنگار خبرگزارى ایرنا در استان 
اصفهان بامداد روز یک شـنبه در 40 سـالگى به دلیل 
ایسـت قلبى دارفانـى را وداع گفـت. وى در حوزه هاى 
ورزشـى، فرهنگى، هنرى، محیط زیسـت و اجتماعى 
فعالیت کرده بود. اکبرى مدتى هم با روابط عمومى اداره 
کل حفاظت محیط زیسـت اسـتان اصفهان همکارى 

مى کرد.

نماینده نایین مرخص شد
نماینده نایین که به علت سانحه رانندگى در بیمارستان 
بسـترى شـده بود، مرخص شـد. روز شـنبه خودروى 
سوارى الهام آزاد نماینده نایین، خور و بیابانک در مجلس 
شوراى اسالمى در کیلومتر 25 محور چوپانان به انارك 
از جاده منحرف شد و در نتیجه الهام آزاد در بیمارستان 
بسترى شد. الهام آزاد با بیان اینکه محل تصادف محور 
نایین - انارك بوده، گفت که  حالش رو به بهبودى است.

بارش ها ادامه دارد
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
از گذر متناوب امواج بارش زا از استان تا دو روز آینده خبر 
داد. ابراهیم هنرمند با اشاره به اینکه روز دوشنبه (امروز) 
رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد به نسـبت شـدید 
جنوب استان را فرا مى گیرد، اظهار داشت: بارش باران و 
برف در غرب و جنوب استان تا اواسط هفته جارى ادامه 
دارد و در سایر مناطق اصفهان نیز بارش پراکنده باران 

محتمل است.

لغو منع تردد شبانه
 در اصفهان

رئیس پلیـس راهور اسـتان اصفهـان از لغو منـع تردد 
شـبانه در این کالنشـهر خبرداد. محمدرضا محمدى 
اظهار داشـت: با توجه به دسـتور رئیس جمهور و ابالغ 
راهور ناجا از شب شـنبه 29 آبان تردد شبانه آزاد است. 
وى با اشاره به تداوم طرح زوج و فرد در راستاى افزایش 
آلودگى هـوا افزود: زمـان اجـراى طـرح زوج و فرد در 
کالنشهر اصفهان از ساعت 9 تا 13 و 16 تا 21 خواهد 
بود. پیـش از این اجراى طـرح زوج و فـرد از 16 تیرماه 
به دلیل شـیوع بیشتر ویروس کرونا لغو شـده بود که با 
سرعت گفتن واکسیناسیون این طرح از 13 آبان به روال 

قبلى خود بازگشت.

اصالح شبکه آب 
شبکه آب روسـتاى قلعه امام منطقه ورزنه اصالح شد. 
به گزارش روابط عمومى آبفاى ورزنه، 150 متر اصالح 
شبکه آبرسـانى به صورت امانى وبا مشارکت دهیارى 
روسـتا با لوله پلى اتیلن به قطرهـاى 63 و 75 میلیمتر 
انجام شـده اسـت. گفتنى اسـت هدف از اجـراى این 
عملیات کاهش حوادث، توزیع عادالنه و مدیریت هدر 

رفت شبکه آب است. 

کشف گنج یاب
 و دستگیرى 5 نفر 

فرمانده انتظامى شهرستان تیران و کرون از کشف یک 
دستگاه گنج یاب و دستگیرى پنج نفر در این رابطه خبر 
داد. سرهنگ یوسـف بهرام پور اظهار داشت: مأموران 
یگان امداد شهرسـتان تیران و کـرون در اجراى طرح 
ایسـت و کنترل ورودى شـهر تیران بـا متوقف کردن 
یک دستگاه سوارى پژ و405 مشکوك و آن را متوقف 

کردند. 

رفع حادثه شکستگى لوله 
شکسـتگى لوله 400 میلى مترى در منطقه اطشـاران 
ترمیم شـد. به گـزارش روابـط عمومى آبفـا منطقه 6 
اصفهـان، پـس از دریافـت گـزارش شکسـتگى لوله 
400 میلـى متـرى در منطقه اطشـاران گـروه حوادث 
منطقه شـش پس از تهیه تجهیزات و لوازم نسـبت به 
تعمیر و مرمـت این خـط در کوتاه تریـن زمان ممکن

 اقدام کردند.

خبر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: پوشش 
واکسیناسیون نوبت اول در این اســتان به 77 درصد و 
نوبت دوم به 61 درصد رسید و تاکنون بیش از 6 میلیون و 

111 هزار ُدز واکسن کرونا تزریق شده است.
پژمان عقدك افزود: تا کنون از جمعیت باالى 12 سال 
استان اصفهان حدود ســه میلیون و 347 نفر نوبت اول 
و 2 میلیون و 730 هزار نفر نوبت دوم واکســن کرونا را 

دریافت کرده اند.
وى با بیان اینکه حدود 35 هزار و 370 نفر هم دز ســوم 
واکسن کرونا را در اســتان اصفهان دریافت کرده اند، 
اظهار داشت: در گروه ســنى 12 تا 18 سال نیز تا کنون 

71 درصد نوبت اول و 48 درصد نوبت دوم واکسن کرونا 
را دریافت کردند.

عقدك با تاکیــد بر اینکه بــراى ایمن ســازى بهتر و 
بیشــتر در مقابل همه گیرى بیمــارى کووید-19 باید 
بین 80 تا 85 درصد جامعه زیر پوشــش واکسن کرونا 
قرار بگیرند، تصریح کرد: ســرعت مراجعه مردم براى 
نوبت اول واکســن مانند ماه هاى قبل نبوده و کاهش

 یافته است.
وى همچنین با اشاره به اینکه آمار کرونا نشان مى دهد 
در مرحله نزولى پیک پنجم قرار داریم، اضافه کرد: آمار 

کرونا در استان اصفهان رو به کاهش است.

فرمانده ســپاه صاحب الزمان (عج) اســتان اصفهان 
گفت: در این شرایط نابســامان اقتصادى با تأسى و به 
نیت شــهدا به مردم خدمت کنید و یک بار سنگینى را 
از رو دوش یک خانــواده کم کنیم که ایــن کار باعث 
تاثیرگــذارى در زنده نگه داشــتن یاد شــهدا اســت؛ 
اســالم به واســطه محبت و فرهنگ گســترش پیدا 

کرده است.
ســردار مجتبى فدا در جلســه هماهنگى کنگره ملى 
سرداران و 600 شهید شهرســتان مبارکه اظهار کرد: 
بســیج از ظرفیت مختلف در تثبیت انقالب اســالمى، 
اداره و مشــارکت در جنگ تحمیلى و دفاع از کشــور 

و در مســائل و مشــکالت و حــوادث و بحران هاى 
مختلــف به نظام مقــدس جمهورى اســالمى ایران 

خدمت مى کند.
وى ادامه داد: شهدا براى حفظ آرامش و آسایش اسالم 
و قرآن و کشور خود را فدا کردند ما هم به تأسى از شهدا 
کارى را که مى خواهیم انجام دهیــم براى خدمت به 
مردم باشد؛ به نیت هر شهید اشتغال ایجاد کنید، جهیزیه 
تهیه کنید و دانش آموزان نیازمند و کودك بى سرپرست 

و یتیم را تحت پوشش قرار دهید.
سردار فدا ، تصریح کرد: یک میلیون بسته معیشتى بین 

نیازمندان استان اصفهان توزیع شد.

با تأسى و به نیت شهدا
 به مردم خدمت کنید

پوشش 61 درصدى 
واکسیناسیون نوبت دوم

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهان در جریان بازدید از لندفیل پســماندهاى 
پزشکى و بیمارستانى شــهر اصفهان واقع در شرق 
اصفهان بــر ضــرورت تعیین وضعیــت مدیریت 
پسماندهاى پزشکى و اتخاذ راهکارى ایمن و علمى 

براى دفع این پسماندها تأکید کرد.
غالمرضا ســاکتى توضیح داد: روزانه حدود 15 تن 
پسماند بیمارستانى و پزشکى در شهر اصفهان تولید 
مى شود که تا کنون در لندفیل شــرق اصفهان به 
صورت ایمن دفن شده اســت اما در حال حاضر و با 

تکمیل شــدن ظرفیت این لندفیل، ضرورت اتخاذ 
راهکار مناسب براى مدیریت استاندارد این پسماندها 

بیش از پیش احساس مى شود.
وى با اشــاره به اینکه مطابق با قانــون، مدیریت 
پسماندهاى بیمارســتانى که در گروه پسماندهاى 
ویژه قرار مى گیرند بر عهده تولید کننده است، افزود: 
سازمان مدیریت پسماند شــهردارى اصفهان بنا بر 
مسئولیت اجتماعى خود، نهایت همکارى را با دانشگاه 
علوم پزشکى داشته و در زمینه مدیریت این پسماندها 

همه توان و امکانات خود را بسیج کرده است. 

دبیر انجمن مرغداران اســتان اصفهان گفت: اگر 
تولیدکننده مرغ با حذف ارز 4200 تومانى بخواهد 
تمام نهاده خود را به صــورت آزاد تهیه کند ابتدا با 
کمبود نقدینگى مواجه مى شــود و از سوى دیگر 
مصرف کننده قادر به تامین مــرغ 90 هزار تومانى 

نیست.
بهرام پاکزاد افزود: اگر حــذف ارز 4200 تومانى به 
تصویب برسد به طور قطع با انفجار قیمت مرغ مواجه 
خواهیم شد و ابتدا قیمت هر کیلو مرغ براى مصرف 
کننده در چند هفته اول حذف ارز دولتى به 70 هزار 

تومان و بعد از آن به 90 هزار تومان مى رسد.
دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضــر دو مدل نهاده در بــازار وجود دارد، 
گفت: مرغداران بخشــى از نهاده ها را از ســامانه 
بازارگاه خریدارى مى کنند که این سهمیه معموال 
با تاخیر به دســت تولیدکننده مى رســد که در این 

فاصله، تولیدکنندگان نهاده هــاى خود از بازار آزاد 
تهیه مى کنند.

وى گفت: اگر تولیدکننده مــرغ با حذف ارز 4200 
تومانى بخواهد تمام نهاده خــود را به صورت آزاد 
تهیه کند ابتدا با کمبود نقدینگى مواجه مى شود و 
از سوى دیگر مصرف کننده قادر به تامین مرغ 90 

هزار تومانى نیست.
پاکزاد با بیان اینکه قرار بود 110 هزار تومان یارانه به 
مصرف کننده بابت افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ 
پرداخت کنند، افزود: در حال حاضر سرانه مصرف 
مرغ در ایــران 28 کیلوگرم در ســال و در ماه 2/5 
کیلوگرم اســت، اما اگر مرغ 90 هزار تومان شود، 
حتى اگر یارانه 110 هزار تومانى پرداخت شود، هر 
ایرانى با این رقم تنها توان یک کیلو و 200 گرم مرغ 
دارد و به مرور مرغ و تخم مرغ از ســفره هاى مردم 

حذف مى شود. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: به ازاى انتقال آب از حوضــه زاینده رود باید 
آب جایگزینى به این حوزه اختصاص یافته و جبران 

شود.
مهدى طغیانى با اشــاره به وضعیــت فعلى زاینده 
رود گفت: جارى شــدن آب در ایــن رودخانه تابع 
اولویت هاى مهمى همچون شــرب بوده و هست 

و به غیر از ضرورت تأمیــن آب نکته اى که مطرح 
اســت اینکه تخصیص ها باید براى همه عادالنه و 

منصفانه باشد.
وى افزود: براى مثال اگر هواشناســى اعالم کند 
بارش هاى امسال 30 درصد کمتر است این مقدار 
باید از همه کم شود و پس از آن بین تمام کسانى که 

حقابه بر هستند داد و ستدى اتفاق بیفتد.
وى با بیان اینکه بخشــى از موضوع بازگشــایى 
رودخانه زاینده رود بحث کشــاورزان اســت و نیاز 
اســت براى تفاهمى که انجام مى گیرد به بارش و 
پایدارى هم توجه شود گفت: براى جبران خسارت 
محیط زیست نیاز اســت رودخانه جارى باشد و بر 
همین اساس اصرار بر این است که حتى زمانى که 
دچار کمبود منابع هستیم، بازگشایى در زمان هاى 
مشــخص صورت بگیــرد، زیرا نیاز اســت حقابه 

محیط زیست تامین شود. 

معاون حمل ونقــل اداره کل راهدارى وحمل ونقل 
جاده اى اســتان اصفهان گفت: دلیل 40 درصد از 
تصادفات فوتى اســتان اصفهان ناشــى از واژگون 

شدن خودرو است.
محمدعلى صلواتى با بیان اینکه 70 درصد از عامل 
تصادفات در جاده هاى اســتان اصفهان بر اساس 
پژوهش صورت گرفته عامل انسانى و 30 درصد جاده 
و وسایل حمل و نقل بوده است، ابراز داشت: همچنین 
باید توجه داشت که حدود 25 درصد از سرنشینان جلو 

و رانندگان از کمربند ایمنى استفاده نمى کنند.
معاون حمل ونقــل اداره کل راهدارى وحمل ونقل 
جاده اى استان اصفهان با بیان اینکه در سطح جهان 
20 درصد از رانندگان موتورسیکلت تمایل به استفاده 
از موتورسیکلت ندارند، ادامه داد: این آمار در اصفهان 
83 درصد اســت و در این زمینه شــرایط مناسبى 
را نداریــم و باید در این زمینه فرهنگســازى جدى 

دنبال شود.
وى همچنین با بیان اینکه 15 درصــد از رانندگان 

نسبت به رعایت فاصله طولى توجهى ندارند، گفت: 
فاصله طولى با وســایل جلو در زمان رانندگى با هر 
میزان سرعت باید دو ثانیه باشد، 13 درصد رانندگان 
این موضوع را رعایت نمى کننــد و این موضوع در 

بزرگراه ها 24 درصد است.
وى با بیان اینکــه در هر 31 دقیقه یــک فوتى در 
تصادفات اســتان اصفهان گزارش مى شود، اضافه 
کرد: ســاالنه 16 الى 17 هزار نفر در تصادفات جان 

خود را از دست مى دهند.
وى با بیان اینکه طبق آمار پزشکى قانونى 30 درصد 
از فوتى ها ناشى از شکستگى هاى متعدد است، گفت: 
40 درصد تلفات استان اصفهان به دلیل واژگون شدن 
خودرو است و علت تامه تصادفات در 30 درصد عدم 

توجه به جلو است،
80 درصــد راننــدگان پاســخ تلفــن مى دهند و

 35 درصد پیامک نیز ارســال مى کنند و از ســوى 
دیگر نیز 17 درصد رانندگان سرعت مجاز را رعایت

 نمى کنند. 

تولید روزانه 15 ُتن پسماند بیمارستانى
 و پزشکى در شهر اصفهان  

دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان:

ارز دولتى حذف شود، مرغ به 90 هزار تومان مى رسد

آبى که از زاینده رود خارج مى شود 
باید جایگزین شود

واژگون شدن خودرو 
عامل 40 درصد از تصادفات فوتى اصفهان

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با این درخواست از 
مردم ایران که همه به مردم اصفهان کمک کنند، گفت که 
باید فکر عاجلى براى حل مشکل کم آبى استان اصفهان 

صورت گیرد.
حجت االسالم سیدناصر موســوى الرگانى در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به تجمع روز جمعه 28 آبان ماه کشاورزان 
استان اصفهان در کنار پل خواجو براى جارى شدن دائمى 
آب رودخانه زاینده رود اظهار کرد: چندین ســال اســت 
که استان اصفهان با مشــکل کم آبى مواجه است. یکى 
از مهم ترین دالیل کم آبى در این اســتان ســوء مدیریت 
و بارگــذارى بیش از حد در حوزه  آبریز زاینده رود توســط 
دولت ها بوده در کنار آن برخــى مواضع و اظهارنظرهاى 
غیرکارشناسى نیز به عاملى دیگر تبدیل شد که امروز این 
مشــکل بزرگ براى بیش از پنج میلیون نفر مردم شریف 

استان اصفهان به وجود آمده است.
وى ادامه داد: حقیقتا مردم اصفهــان دین خود را به نظام 
جمهورى اسالمى ایران ادا کردند و هرجا کشور به کمک 
نیاز داشــته مردم اصفهان پیش قدم بودنــد، امروز مردم 
اصفهان به کمک کشور، مسئوالن و مردم سراسر ایران 

نیاز دارد.
موسوى الرگانى با اشاره به تجمع اخیر کشاورزان در استان 
اصفهان گفت: کشاورزان به دلیل کمبود آب با مشکالتى 
مواجه هستند کشاورزان خواســته به حقى دارند، کسانى 
هستند که على رغم داشتن 200 هکتار زمین، تحت پوشش 
کمیته امداد قرار گرفته و مبلغ جزئى براى امرار معاش از 
کمیته امداد مى گیرند، کارد به استخوان این افراد رسیده 

است ما جلسات متعددى در استان و شهرستان هاى استان 
اصفهان برگزار کردیم در نهایت روز جمعه فراخوانى براى 
تجمع داده شد و در این تجمع کشاورزان و عده اى از مردم 

اصفهان به حمایت از آنها حضور داشتند.
وى اضافه کرد: مجمع نمایندگان نیز جلســه اى با رئیس 
جمهور برگزار کرد و قول هــا و وعده هایى براى پیگیرى 
مشکالت آب استان اصفهان داده شد. آقاى رئیس جمهور 
گفت که آقاى خیاطان رئیس مرکز اســتراتژیک ریاست 
جمهورى مسئولیت این کار را برعهده گرفته و حتى قرار 
شد عده اى از نمایندگان استان اصفهان هم با او در ارتباط 
بوده و طرح هایى ارائه دهند منتها این طرح ها نمى توانند به 

فوریت مشکلى را حل کنند.
نماینده فالورجان در مجلس شــوراى اسالمى توضیح 
داد: کل آورده دولت در بحث آب ریز زاینده رود حدود 340 
میلیون مترمکعب بوده اما بیــش از دو میلیارد مترمکعب 
بارگذارى شده، یعنى از حق کشاورزان از رودخانه طبیعى 
که هزاران سال جارى بوده گرفته شده و به جاهاى دیگر 
داده شده است. کشاورزان از گلوى زن و بچه خود و خورد 
و خوراك و پوشــاك آنها گرفتند صرف حفــر تونل اول 
کردند این تونل اول حق کشاورزان بوده اما دولت ها حق 
کشــاورزان و آورده طبیعى را به صنعت و شرب فروخته و 
بعضا به استان هاى دیگر آب را هدایت کردند اینجاست که 

حق کشاورزان از بین رفته است.
وى اضافه کرد: آقاى مخبر معاون اول رئیس جمهور هم 
دستورى به وزراى نیرو و کشاورزى براى حل این مشکل 
داد منتها باید برنامه ریزى صورت گیرد و طرحى و برنامه اى 

حتى براى انتقال آب از طریق پمپاژ وجود داشــته باشد. 
ما به برنامه ریزى کوتاه و بلند مدت نیــاز داریم. البته اگر 
بخواهند آب از دریا به اصفهان انتقال یابد این تنها مى تواند 
براى صنعت استفاده شود چون کیفیت استفاده براى آب 
اشامیدنى را ندارد و براى کشاورزى گران تمام شده و صرفه 

اقتصادى ندارد پس تنها براى صنعت قابل استفاده است.
موسوى الرگانى در عین حال گفت: اگر قرار باشد آب از دریا 
به اصفهان انتقال یابد یک پروژه چند ساله است و مشکل 
فعلى کشاورزان را حل نمى کند، پس باید برنامه کوتاه مدت 
وجود داشته باشــد، از جمله این که خسارتى به کشاورزان 
پرداخت شود چون زندگى آنها فلج شده است، هرچند که 
کشاورزان فریادشان بلند بود که ما خسارت نمى خواهیم 
چون نهایتا به آنها سه میلیون تومان مى دهند که مبلغ بسیار 

کمى با تورم فعلى است و آنها نمى توانند امرارمعاش کنند.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان یادآور شد: من 
سال هاست که در مجلس شوراى اسالمى تذکر مى دهم 
آن زمان که آقاى احمدى نژاد به استان همجوار سفر کرد 
و گفت که من مدیر آب شما هســتم و آب براى شماست 
و برداشــت کنید، من در مجلس فریاد زدم آقایى که ادعا 
مى کنید مدیر آب فالن استان هستى براى مدیریت باید 
از سر آب تا پاى آب یعنى از حوزه آبریز تا تاالب گاوخونى 
مدیریت جامع و کامل وجود داشــته باشد نه این که یک 
استان سرسبز آن هم به واسطه زاینده رود را خشک کرده و 
تبدیل به کویر کنید و بعد استان دیگرى را که آب نداشته، 
آباد کنیم. نتیجه این کار ضایع کردن و نادیده گرفتن حق 

کشاورزان است.

رئیس مجمع نمایندگان استان: کسانى على رغم داشتن 200 هکتار زمین، 
تحت پوشش کمیته امداد هستند

کارد به استخوان کشاورزان 
اصفهان رسیده است

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان گفت: برخى 
از بافت هاى فرسوده در دستۀ فرسودة داراى ارزش تاریخى 
و برخى در گروه فرسودة فاقد ارزش تاریخى قرار مى گیرد. 
مالك این تقســیم بندى نیز ثبت شدن در فهرست میراث 
ملى کشور نیســت، به همین دلیل ما به مبحث بازآفرینى 
توجه و براى بافت فرســودة تاریخى و غیر تاریخى دو نوع 

فعالیت تعریف کردیم.
وحید مهدویان گفت: زبان ورود به بافت فرســودة تاریخى 
با بافت فرســودة غیر تاریخى متفاوت است و شیوة عمل و 
مداخله ما نیز در مدیریت شهرى باید در این دو بافت تفاوت 
داشته باشــد. به همین دلیل بود که طى روزهاى گذشته با 
مسئوالن میراث فرهنگى یزد دیدار داشتیم و در صددیم که 
نشستى را نیز براى هم اندیشى با مسئوالن میراث فرهنگى 
شیراز برگزار کنیم تا مثلث طالیى گردشگرى اصفهان، یزد، 
شــیراز را با تمرکز بر بحث گردشگرى بافت تاریخى پیش 
ببریم. وى گفت: در مسئلۀ احیاى مثلث طالیى گردشگرى، 

اصفهان نقش پدرى را دارد.
مهدویان یادآور شد: رویکرد ورود ما به بافت فرسودة تاریخى، 

بسترسازى و مانع زدایى و حمایت هاى مادى و قانونى است تا 
بتوانیم مطالعات علمى انجام شده را به انجام برسانیم.

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان دراین باره 
توضیح داد: در جلسه اى که اخیراً با حضور اعضاى شوراى 
شهر، شهردار و مدیرکل راه و شهرسازى داشتیم با تکیه بر 
تجربۀ دوستانمان در یزد، این دغدغه را بیان کردیم که وقتى 
راه و شهرسازى ازنظر قانونى این امکان را دارد که اگر میراث 
فرهنگى از او بخواهد براى ایجاد نفس خور، دور یک بناى 
تاریخى که بافت مسکونى به آن چسبیده و موجب تخریب 
آن شده را آزادسازى کند تا بارگذارى درست در آن قسمت 
انجام شود، با موافقت در این زمینه یک گام به حفظ بافت 

نزدیک شده است.
 مهدویان اظهار کرد: ما در این  باره قانون داریم و مى خواهیم 
از این قانون استفاده کنیم. به دنبال این نیستیم که خودمان 
طرح بگذاریــم و خودمان هم مجرى شــویم چون خیلى 
وقت ها یک بنا را مرمت کرده ایم و بعد هم در آن را بسته ایم 
و این باعث شده که آن بنا دچار فرسودگى شود. درست این 
است که هر جا الزم است پول بدهیم، پول بدهیم و هر جا 

الزم است با قانون مانع زدایى کنیم این کار را انجام بدهیم 
تا درنهایت بسترى را ایجاد کنیم که سرمایه گذاران در بافت 

کار کنند.
او گفت: بنا داریم پایتخت توریســتى را از پایتخت تاریخى 
جدا کنیم و معاونت شهرســازى و معمارى، در این مقوله 
تنها سیاســت گذار و راهبر و بسترساز اســت. معتقدیم که 
برنامه ریز، باید یک گروه تخصصى حرفه اى باشد و مجرى 
نیز یک گروه تخصصى حرفه اى از بخش خصوصى و البته 
همۀ ما باید هم افزایى خوبى بــا اداره کل میراث فرهنگى 

داشته باشیم.
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان، تصریح کرد: 
طى چند سال گذشته خواسته یا ناخواسته رویکرد شهردارى 
و میراث فرهنگى، رویکردى تقابلى بــوده اما با برگزارى 
جلساتى که با میراث فرهنگى تهران و یزد داشتیم، در واقع 
مى خواستیم این پیام را به میراث فرهنگى اصفهان برسانیم 
که نگاه ما تغییر کرده و باید به هم کمک کنیم تا اتفاقى بیفتد، 
وگرنه در کشاکش این تقابل ها و تضادها، بناهاى تاریخى 

از دست مى رود.

مثلث طالیى گردشگرى با محوریت اصفهان احیا مى شود
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بازیگر و کارگردان معروف ســینما و تلویزیون درباره کار جدیدش 
توضیح داد.

مهدى فخیم زاده بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون گفت: یکى 
از دالیلى که بازیگرانى مثل من کمتر کار مى کنند ربطى به سیستم 

ندارد، بلکه سناریو ها بد است.
این بازیگر و کارگردان توضیح داد: بیشــتر کار هایى که پیشــنهاد 
مى شود و متن آن براى من ارسال شده، فیلمنامه هاى خوبى نیستند 
و شخصیت هاى طراحى شده براى بازى مناسب نیستند و اگر نقش 

خوب باشد، قبول مى کنم.
وى ادامه داد: آشنایى با نویســندگى و کارگردانى باعث شده تا قبل 
از تولید یک اثر بتوانم نتیجه کار را حــدس بزنم، پس در این مدت 

کار هایى که به نظرم نمى توانســته نتیجه خوبى داشته باشد قبول 
نکردم.

فخیم زاده درباره حضور در ســریال «اپیدمى» گفــت: زمانى که 
فیلمنامه سریال اپیدمى را براى من فرستادند، نکته مثبت آن نقش 
متفاوتى بود که در ســریال براى من وجود داشــت. در این سال ها 
نقش هاى مختلفى مثل قاتل، معتــاد و... بازى کردم، اما هیچ وقت 

تجربه نقش پزشک را نداشتم. براى همین جذب شدم.
وى درباره شخصیت خود در این ســریال عنوان کرد: دکتر جهان 
پزشــکى اســت که در دوران کرونا فعالیت هاى مختلفــى را باید 
انجام دهد، ایــن مجموعه روز هاى ابتدایى بحــران کرونا و تالش 
شــبانه روزى کادر درمان و نیرو هاى جهادى که براى مقابله با آن 

مى پردازند، را روایت مى کند.
وى به فعالیت هایش در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
فرصتى پیش آمد و براى شــبکه نمایش خانگى مشــغول نگارش 

سریال هستم.
این بازیگر و کارگردان ادامه داد: به عنوان فیلمســاز براى مخاطب 
عام کار مى کنم و بــه دنبال ســوژه و قصه نو هســتم و به خاطر 

حساسیت هایى که دارم هنوز هم نگارش سریال تمام نشده است.
وى درباره حضورش در سریال سلمان فارسى بیان کرد: یک جا هایى 
نقل شده که فخیم زاده در ســریال سلمان فارسى بازى مى کند، اما 
من صحبتى با داود میرباقرى نداشــتم وهیچ خبرى نیست و من در 

سلمان فارسى نیستم.
فخیم زاده با اشــاره به اهمیت ســفارش دهنــدگان در تولید آثار 
تلویزیونى گفت: گاهى فیلمســاز بنا بر نظر سازمان و نهادى، اقدام 
به تولید یک مجموعه تلویزیونى یا فیلم ســینمایى مى کند که این 
امر اتفاق بدى نیســت و مى تواند یک جریان موضوعى را رقم بزند؛ 
به طور مثال فیلم «خــواب و بیدار» ســفارش محمدباقر قالیباف 
براى معرفى فعالیت هاى پلیس و نیروى انتظامى بود؛ پس تصمیم 
گیرندگان مى توانند فیلم ساز را وارد یک جریان فیلمسازى کنند و در 

فرهنگسازى ایفاى نقش کنند.
وى ادامه داد: پلیسى که در این سریال ها معرفى شد خودش به یک 
ممیزى تبدیل شد، در حالى که االن فیلمسازان سعى مى کنند پلیس با 
لباس در آثارشان نباشد چراکه با مشکالتى همراه مى شوند. از طرفى 
یک نفر را به عنوان مشاور انتظامى مى آورند تا کار را بررسى کند و 

باید طبق نظر آن ها کار جلو برود.
وى در توضیح خاطره ساخت سریال خواب و بیدار گفت: آقاى قالیباف 
به من گفتند مى خواهم یک کارى درباره پلیس بســازى؛ گفتم من 
کار تبلیغاتى بلد نیســتم. گفت فیلم تبلیغاتى نمى خواهم مردم فکر 
مى کنند ما همان آژان هاى 50 سال پیش هستیم و بزهکاران همان 
هستند، اما جرایم ما مدرن شدند و پلیس ها هم فرق کردند پس این 
را به تصویر بکشید تا مردم با فعالیت هاى نیروى انتظامى آشنا شوند؛ 
از دفتر که بیرون آمدم. در طبقه اول نیروى انتظامى، پلیس110 بود. 
برایم جالب بود که همه اتفاقات ثبت مى شود. بیشتر مردم پلیس را 
فقط همان پلیس هاى راهنمایى رانندگى مى دانســتند در حالى که 
پلیس هاى ما فعالیت هاى مختلفى دارنــد. این موارد نیاز به معرفى 

داشت و در این سال ها کار هاى خوبى در این زمینه انجام شد.

مهدى فخیم زاده با اشاره به حضورش در یک سریال جدید:

براى اولین بار نقش پزشک بازى مى کنم
بازى امین حیایى و 

مهدى ژوله در «جوکر» 

شهره سلطانى و 
یادآورى یک خاطره شیرین 

امین حیایى و امیرمهــدى ژوله به جمع مهمانان 
فصل اول مسابقه «جوکر» که قرار است به زودى 

از شبکه نمایش خانگى پخش شود، پیوستند.
از این سام درخشــانى، بیژن بنفشــه خواه، امیر 
کاظمى، سهیل مســتجابیان و رضا نیکخواه به 
عنــوان مهمانان فصل اول این مســابقه معرفى 

شده بودند.
ســیامک انصارى میزبانى این بازى را بر عهده 
دارد. على لک پوریان هم بــه عنوان بازیگر ثابت 
«جوکر»، سیامک انصارى میزبان این مهمانى را 

همراهى مى کند.
 «جوکر» برگرفته از یک بــازى معروف جهانى 
است که چند هنرمند، شــش ساعت در یک خانه 
کنار هم زندگى مى کنند و مى توانند با روش هاى 
مختلف یک دیگر را بخندانند و از بازى حذف کنند، 

بدون این که خودشان  بخندند. 
تا کنون کشورهاى ژاپن، اســترالیا، آلمان، ایتالیا، 
فرانسه، اسپانیا، هند و مکزیک اقدام به تولید برنامه 

«جوکر» کرده  اند.
این برنامه تازه ترین اثر اســتودیو برنامه ســازى 
«قرن جدید» محسوب مى شــود و  قرار است به 
زودى به صــورت اختصاصى از پلتفــرم فیلیمو 

پخش شود.

شهره سلطانى بازیگر ســینما تئاتر و تلویزیون با 
انتشار عکسى از اجراى یک تئاتر در سال 1373 
از همبازیان خود و کارگردان ایــن اثر یعنى رضا 

فیاضى یاد کرد.
سلطانى در حاشیه این پســت نوشته است:تاالر 
هنر؛ پشت صحنه نمایش «ت مثل تئاتر» عکسى 
براى یادگارى گرفته شد. با آرزوى سالمتى برا ى 
رضا فیاضى عزیز که کارگــردان این کار بودند و 
برایم خیلى محترم و باارزش هستند... چه روزها و 
خاطرات خوبى را در کنار این گروه دوست داشتنى 
گذراندم. عکس را حمید جبلى عزیز از ما گرفتند 
که بسیار دلتگشونم و براى ایشــون هم آرزوى 

سالمتى دارم.
الزم به یادآورى است، رضا فیاضى بازیگر تئاتر، 
ســینما و تلویزیون تجربه فراوانى در حوزه تئاتر 
کودك و نوجوان دارد. او هفته گذشــته به دلیل 
عوارض ناشــى از ابتال به کرونا در بیمارســتان 
بسترى شده بود که پس از طى کردن دوره درمان 

مرخص شد.
حمید گلى، ناصر آویژه، رضا فیاضى، على فروتن، 
محمد مســلمى، مریم کاظمى و شهره سلطانى 

حاضران در این عکس هستند.

هرمز شــجاعى مهر، خطاب به رییس 
و مدیران جدید صداوسیما مى گوید: 
نگاه مستقیمتان به مردم باشد و نگاه 
غیرمســتقیمتان به مدیران، وزرا و 
وکال و بقیه افرادى که توقعاتى از 

سازمان دارند.
مجرى باسابقه صداوسیما درباره 
تغییراتى کــه انتظار مى رود با آمدن 
رییس جدید سازمان صداوسیما در این 
رســانه ایجاد شــود، عنوان کرد: هنوز 
تغییرى به وجود نیامده است اما احساس 
مى کنم که دارند ایــن تغییر را به وجود 
مى آورند. اراده اى وجود دارد که آرام آرام 

این تغییر را ایجاد کند که به مردم نزدیک تر شویم 
و حرف مردم در تلویزیون بیان شود. از جمله اینکه 
در برنامه «ســیماى خانواده» مسائل و موضوعاتى 

مطرح شود که مورد توجه مردم است.
او افزود: در برنامه اى که مــن در آن کار مى کنم و 
تخصــص دارم، یعنى برنامه  «ســیماى خانواده»، 
این اتفاق دارد مى افتد؛ از مدت ها قبل هم این اتفاق 
داشــت مى افتاد. اما گاه کمرنگ تر مى شد و گاهى 
پررنگ تــر. در طول تاریخ تولید و پخش ســیماى 
خانواده، گاه به مردم نزدیک تر شدیم؛ به زبان مردم، 
به درد دل هاى مــردم و به حرف هاى مردم و گاهى 
هم کمى دورتر مى شدیم. اما در موقعیت تازه اى که 
به وجود آمد من احساسم این است که داریم به این 

سمت مى رویم که حرف مردم را بزنیم، بى پرده تر 
با مردم سخن بگوییم و به مردم نزدیک تر شویم.

شجاعى مهر پاسخ به این ســوال که توصیه اش به 
عنوان یکى از باسابقه هاى تلویزیون به پیمان جبلى 
ـ رییس صداوســیماـ  چیســت؟ گفت: مى خواهم 
بگویم نــگاه مستقیمشــان به مردم باشــد و نگاه 
غیرمستقیمشان به مدیران، وزرا و وکال و بقیه افرادى 
که توقعاتى از سازمان دارند. آنچه که براى ما مهم 
است، مردم، خواست مردم و حرف مردم است. مردم 
خیلى خوشحال مى شــوند وقتى حرف هایشان بى 
هیچ پرده اى در تلویزیون بیان شود و درد دل هایشان 
عنوان شود. مردم صداوسیما را یار و رفیق خودشان 

مى بینند باید به این رفاقت بیشتر توجه کنند.

تهیه کننده مسابقه تلویزیونى «دســتپخت»، از مراحل تولید و پخش سرى جدید این 
برنامه خبر داد.

سید وحید حسینى درباره سرى جدید مسابقه تلویزیونى «دستپخت» گفت: سرى جدید 
این مسابقه در 100 قسمت تولید خواهد شد و تاکنون 35 قسمت آن ضبط شده است. 
این روزها همزمان با پخش مسابقه مشغول ضبط دیگر قسمت هاى سرى جدید هستیم.

وى ادامه داد: هدف سرى جدید «دستپخت» باال بردن سطح خالقیت خانواده ها و تغییر 
در تنوع غذایى است. شعار ما در دستپخت این است که خانواده ها با مواد اولیه اى که در 

منزل دارند، بدون نگرانى یک غذاى جدید با طعم جدید درست کنند. 
گفتنى است؛ مسابقه «دستپخت» کارى از گروه اجتماعى شبکه یک سیماست که از 
سال 96 با هدف معرفى آشــپزى به عنوان حرفه اى مهم و با حضور مشاغل مختلف 
پخش مى شود. این برنامه  تا پایان سال پنجشــنبه و جمعه ها ساعت 20 از شبکه یک 

سیما پخش مى شود.

با کناره گیرى دنیل کریگ از نقش جیمز باند با فیلم «زمانى براى مردن نیســت»، رایان رینولدز هم براى ایفاى این 
نقش ابراز تمایل کرد.

فرانچایز جیمز باند که بر اساس رمان هاى محبوب ایان فلمینگ ساخته شده است، دهه ها را در برگرفته است و از اولین 
بازى شان کانرى به عنوان ابرجاسوس بریتانیایى در سال 1962 در دکتر نو (Dr. No) ادامه داشته است. این داستان 
چندین بار بازنویســى شــد و کانرى توســط جورج الزنبى، راجر مور، تیموتى دالتون، پیرس برازنان و دنیل کریگ 

جایگزین شد.
دنیل کریگ از سال 2006 با بازى در فیلم کازینو رویال در این نقش جا افتاده 
است. فیلم «زمانى براى مردن نیســت» به عنوان آخرین فیلمى بود که 
دنیل کریگ در این نقش بازى کرد و همه طرفداران منتظر معرفى جیمز 
باند بعدى هستند. تا به حال حدس هاى زیادى درباره بازیگر بعدى جیمز 
باند زده شده اســت و بازیگران زیادى تمایل خود را براى بازى در این 
نقش اعالم کرده اند، اما تهیه کنندگان این فرنچایز هیچ حرفى از جانشــین دنیل کریگ 

نزده اند.
تام هالند یکى از بازیگران بریتانیایى است که تمایل خود را براى بازى در این نقش اعالم 
کرده است، اما این نقش از سوى آمریکایى ها هم خواهان زیادى دارد و دواین جانسون 
از عالقه خود براى بازى در نقش مأمور 007 صحبت کرده است. اگر قرار به انتخاب یک 
بازیگر غیر بریتانیایى براى این نقش باشد، رایان رینولدز هم خواستار این نقش شده است.

وى در جدیدترین مصاحبه اى که داشت، اعالم کرد که اگر تهیه کنندگان و طرفداران با 
بازیگران کانادایى مشکلى نداشته باشند، او عالقمند به بازى در نقش جیمز باند است.

رایان رینولدز با دنیاى فیلم هاى اکشن آشناست و شرایط بدنى او به گونه اى است که براى 
نقش جیمز باند مناسب به نظر مى آید. او در نقش فضانوردان، چند ابرقهرمان، دزد و حتى 

صداپیشگى تجربه زیادى دارد.
اما توئیت جدید رایان رینولدز نشان مى دهد که این بازیگر باتجربه دنیاى اکشن در صحبت 
خود جدى نبوده است و تنها یک شوخى کرده است. وى در توئیت خود نوشت: به شما قول مى دهم حتى 

ذره اى درباره این موضوع جدى نبودم.

یک نامزد دیگر 
براى «جیمز باند» شدن پیدا شد! 

با کناره گیرى دنیل کریگ از نقش جیمز باند
نقش ابراز تمایل کرد.

فرانچایز جیمز باند که بر اساس رمان هاى مح
بازى شان کانرى به عنوان ابرجاسوس بریتانی
چندین بار بازنویســى شــد و کانرى توسـ

ججایگزین شد.
دنیل

نقش اعالم کرد
نزدهاند.

تام هالند یکى
کرده است، اما
از عالقه خود ب
بازیگر غیر بریت
وى در جدیدتر
بازیگرانکانادا
رایان رینولدز با
نقش جیمز باند
صداپیشگى تجر
اما توئیت جدید ر

خود جدى نبوده است و تنها یک
ذره اى درباره اینموضوع جد

یک
براى «جیمز

35 قسمت از سرى جدید 
مسابقه «دستپخت» ضبط شد

پوالد کیمیایى بازیگر و کارگردان ســینما با انتقاد شــدید از 
عملکرد خانه ســینما گفت: بنده معتقــدم وجود نهاد صنفى 
براى سینما بسیار ضرورى است اما نهاد صنفى باید کارآمد و 
قدرتمند باشد و بتواند مشکالت اعضایش را به درستى حل 
کند از این رو معتقدم براى رســیدگى به این هدف واال خانه 
سینما باید از رخوت کنونى خارج شــده و به رده باالتر ارتقا 

پیدا کند.
کارگردان فیلم ســینمایى «معکوس» افزود: اصوًال صنوف 
در سایر کشورهاى دنیا جایى براى پیشرفت هستند، گفتمان 
تخصصى در آن ها شــکل مى گیرد و موضوعاتى در آن ها 
مطرح مى شــود که مى تواند به مشــکالت صنف و تمامى 
زیرمجموعه هاى آن کمک کند امــا از آنجا که صنف مانند 
بسیارى واژگان و تعاریف دیگر در کشــور ما غلط جا افتاده، 
صنوف آنچنان که باید قدرت نداشته اند و نتوانسته اند بارى از 

روى دوش اعضاى شان بردارند.
این سینماگر خاطرنشــان کرد: بنده همواره انتقاداتى نسبت 
به خانه سینما داشته و دارم و چندى پیش هم مطلبى را بیان 
کردم تحت این عنوان که تنها کار خانه سینما انجام امور کفن 
و دفن هنرمندان است و رئیس سازمان سینمایى باید این نهاد 
را پویا و سازنده کند، اما انتقادات رك و صریح اخیر بنده نسبت 

به خانه سینما به مذاق عده اى خوش نیامد!
بازیگر فیلم هاى ســینمایى «خفه گى» و «شمعى در باد» 
متذکر شــد: درست اســت که مســئوالن این نهاد صنفى 
همواره به برخى پیشکسوتان ســینما مانند پدر بنده لطف و 
محبت هایى داشته اند و هرگز آن ها را رها نکرده اند اما این 
اتفاق به تنهایى کافى نیست و ما براى رسیدن به ارزش هاى 
واال نیازمندیم که دیدگاه منافع فردى را کنار گذاشته و به فکر 

منافع جمعى باشیم.
کیمیایى متذکر شد: یکى از بهترین کارها این است که ما باید 
به سینما فارغ از سیاست نگاه کنیم و تنها هدف مان این باشد 

که هسته مرکزى صنوف قدرتمندتر شوند. 

پوالد  کیمیایى: باید به سینما 
فارغ از سیاست نگاه کنیم

ســیروس همتــى بازیگــر ســریال 
نمایش خانگى «نیســان آبــى» که از 
فیلیمــو پخش مى شــود  گفت: وقتى 
فیلمنامه اى به من پیشــنهاد مى شود، 
در ابتدا نــگاه مى کنــم کارگردان چه 
کسى است، چون اینکه چه فیلمسازى 
مى خواهد اثر را بسازد برایم بسیار مهم 
است. براى «نیسان آبى»، من با منوچهر 
هادى آشنایى قبلى داشتم و در چند کار 
وى بازى کرده بودم بــراى همین به 
خوبى توانایى هاى وى را مى شناختم و 
مى دانستم در کارى که انجام مى دهد، 

به شدت حرفه اى است.
او افــزود: در ابتدا نقــش «جهان» در 
فیلمنامه بســیار کوتاه بود، اما منوچهر  
هادى به من اطمینان خاطر داد که این 
نقش در طول کار جــان مى گیرد و من 

خوشــحالم بار دیگر به سخن او اعتماد 
کرده و نتیجه آن را هم گرفتم.

بازیگر «نیسان آبى» با بیان اینکه بین 
بازیگران ســریال تعامل بسیار خوبى 
برقرار بود، اظهار کرد: براى موفقیت یک 
بازیگر، جدا از داشته هاى فنى، عوامل 
دیگرى هم دخیل است از جمله اینکه 
بازیگران مقابل توانا باشد. در «نیسان 
آبى» خوشــبختانه اکثــر هنرمندان از 
چهره هاى تواناى ســینما و تلویزیون 
بودند، به همین دلیل بازى ها تا به این 

اندازه روان و یکدست است.
همتى درباره موفقیت «نیســان آبى» 
نیز بیان کرد: به گواه آمار، این ســریال 
از هفتــه اول توانســت مخاطبان را به 
سمت خود جذب کند، به نحوى که در 
هفته آغازین 8 میلیون بیننده داشت و در 

هفته هاى بعد بر این تعداد افزوده شد. 
درباره چرایى این موفقیت نیز باید بگویم 
طنزى که «نیسان آبى» ارایه مى دهد، 
شــکلى فاخر دارد و به صورت سخیف 
سعى ندارد تماشاگر را بخنداند، بنابراین 
مجموعه توانســته نظر مخاطبان را به 

سمت خود جلب کند.
این مــدرس بازیگــرى ادامــه داد: 
ســریال هایى که در آن دهه 60 و 70 
نمایش داده مى شــود، مورد پســند 

تماشــاگران قرار مى گیرد، چون 
نوســتالژى اى را در بیننــده 

زنده مى کند که شــیرین و 
دوست داشتنى است. این 

اتفاق به ویژه در حوزه 
طنــز بســیار خوب 

جواب مى دهد. 
او در پایان تصریح 
کرد: کارهایى نظیر 

«نیســان  آبى» نشان 
مى دهد براى موفقیت یــک اثر، تنها 
حضور یک سوپراستار مهم نیست بلکه 
چیزهاى دیگرى نیــز اهمیت دارد. در 
«نیسان آبى» داشته هاى فنى بازیگران 
به گونه اى اســت که توانســته اند به 
نقش جان ببخشند. همچنین انتخاب 
صحیح کارگردان بــراى هر نقش، به 
نظرم دلیل دیگرى براى موفقیت این

 سریال است.

«نیسان  آبى» نشان داد تنها سوپراستار مهم نیست

هرمز شجاعى مهر خطاب به  مدیران جدید صداوسیما:
صداوسیما با مردم رفیق باشد

هرمز ش
و مدی
نگاه
غیر
وک
سا
مج
تغییر
رییس ج
رســانه
تغییرى
مى کنم
مى آورند.

نقش در طول کار جــان مى گیرد و من 
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هافبک تیم ســپاهان در مورد وضعیت این تیم 
با توجه به نتایج ســه دیدار اخیر خاطرنشان کرد: 
اوضاع ســپاهان نگران کننده نیست و به زودى 

همان طوفان زرد شکست ناپذیر خواهیم شد.
محمد کریمى در خصوص تقابل سپاهان با تراکتور 
اظهار داشــت: بازى خوبى مقابل تراکتور انجام 
دادیم. حریف بخاطر تغییراتى که داشت و سرمربى 
جدید مقدارى براى ما ناشناس بود و همین موضوع 
کار ما را ســخت کرد؛ با وجود این، موقعیت هاى 
خوبى خلــق کردیم که با کم دقتى و درخشــش 
دروازه بان حریف از دست رفت و دو امتیاز دیگر بر 

خالف جریان بازى از دست دادیم.
وى در مورد تســاوى در این دیدار خانگى گفت:  
خوشــبختانه در هفته اى امتیاز از دست دادیم که 
ســایر مدعیان هم امتیاز دادند و خیلى از حریفان 
عقب نیافتادیم. سپاهان جا دارد بهتر از این شود و 
هفته به هفته این پیشرفت در تیم محسوس است و 
رؤیت خواهد شد. امیدوارم از این هفته مقابل فجر 
دوباره به نوار بردن و پیروزى و کســب 3 امتیازها 

برگردیم و مجدداً باعث شادى هواداران شویم.
هافبک سپاهان در رابطه با انتقاداتى که از برخى 
خریدهاى جدید ســپاهان مى شــود توضیح داد: 

ســپاهان خریدهاى  جدیــد 
بازیکنان امتحان 
پس داده هستند 

و نیــازى ندارند کیفیت خودشــان را اثبات کنند.  
بازیکن وقتى به تیم جدیــد مى رود معموًال مدتى 
طول مى کشد تا با شــرایط جدید و جو تیم جدید 
اداپته شود و بازیکنان جدید سپاهان هم به همین 
صورت هســتند. هواداران صبور باشند و مطمئن 
باشند بازیکنان جدید تیم هم به زودى مثل همیشه 

نشان مى دهند بازیکنان با کیفیتى هستند.
کریمى در رابطه با وضعیت سپاهان با توجه به نتایج 
سه دیدار اخیر خاطرنشــان کرد: اوضاع سپاهان 
نگران کننده نیســت و درست اســت چند بازى 
نتیجه نگرفتیم ولى بدشانســى و بعضًا اشتباهات 
داورى باعث شد نتوانیم به حقمان در زمین برسیم. 
قطعًا اشکاالتى هم وجود دارد که کادرفنى به آنها 
واقف است و به ما گوشزد مى کند و به زودى همان 
طوفان زرد شکست ناپذیر که هواداران انتظار دارند 

خواهیم شد.
کریمى در رابطه با تقابل هفته آینده با فجرسپاسى 
خاطرنشان کرد: سپاهان تیمى است که روى زمین 
بازى مى کند و شــنیده ام زمین تیم فجر کیفیت 
مطلوبى ندارد ولى امیدوارم روز بازى با ما شرایط 
خوبى وجود داشته باشد و در کل باید فکرى براى 
بازى هاى اینچنینى هم بکنیم و با روش مناسبى 
به میدان برویم تا بتوانیم دســت پر از زمین خارج 

شویم.
وى در مورد اینکه اسکوچیچ از او در چند اردوى تیم 

ملى دعوت کرده بود ولــى در دوره اخیر حضور 
نداشت هم عنوان کرد: حضور در اردوى تیم ملى 
براى من افتخار بزرگى بود و با اینکه در فهرست 
اخیر نبودم ولى قطعًا تالشــم را بیشتر مى کنم تا 
دوباره نظر اســکوچیچ را جلب کنم و با عملکرد 
خوب در ترکیب سپاهان بتوانم یکى از مسافران 

جام جهانى قطر باشم.
کریمــى افزود: تیم ملى شــرایط خوبــى دارد و 
بچه ها مقابل لبنان و ســوریه به خوبى توانستند 
عملکرد قابل قبولى داشته باشند و نتیجه الزم را 
بگیرند و حاال شرایط این را داریم تا در بازى با عراق 

در ایران جشن صعود بگیریم.
وى با اشاره به مشــکل ایجاد شده میان سرمربى 
و بازیکــن تیم ملى یادآور شــد: مشــکل میان 
سرمربى و مهدى طارمى به من مربوط نمى شود 
و بزرگ ترهاى تیم و مجموعه فدراسیون قطعًا به 
فکر حل این مشکل هستند و امیدوارم هرچه زودتر 

این مشکل برطرف شود.
هافبک ســپاهان در پایان با اشــاره به بازگشت 
هواداران به ورزشــگاه  ها گفت: باز شــدن درب 
ورزشگاه به روى تماشاگران اتفاق خوبى است و 
من بى صبرانه منتظرم هواداران خوب ســپاهان 
را در نقش جهان ببینــم و با هم پیروزى هاى تیم 
را جشــن بگیریم و دلم برایشــان به شدت تنگ 

شده است.

ه بود ولــى در دوره اخیر حضور 
ملى  ان کرد: حضور در اردوىتیم
ر بزرگى بود و با اینکه در فهرست 
قطعًا تالشــم را بیشتر مى کنم تا 
ـکوچیچ را جلب کنم و با عملکرد 
ب سپاهان بتوانم یکى از مسافران 

 باشم.
: تیم ملى شــرایط خوبــى دارد و 
بنان و ســوریه به خوبى توانستند 
بولى داشته باشند و نتیجه الزم را 
رایط این را داریم تا در بازى با عراق 

صعود بگیریم.
مشــکل ایجاد شده میان سرمربى 
 ملى یادآور شــد: مشــکل میان 
ى طارمى به من مربوط نمى شود 
 تیم و مجموعه فدراسیون قطعًا به
امیدوارم هرچه زودتر شکلهستند و

رفشود.
ان در پایان با اشــاره به بازگشت 
شــگاه  ها گفت: باز شــدن درب 
ى تماشاگران اتفاق خوبى است و

منتظرم هواداران خوب ســپاهان 
ن ببینــم و با هم پیروزى هاى تیم 
یم و دلم برایشــان به شدت تنگ 

هافبک سپاهان:

به زودى همان 
طوفان زرد شکست ناپذیر 

خواهیم شد

مغانلو در ابتداى لیگ بیست و یکم در انتقالى جنجالى و البته در شرایطى 
که تصمیم گیرنــده اصلى خودش نبود، طى توافقاتى که میان باشــگاه 
ســانتاکالرا و ســپاهان با معاوضه او و محمد محبى صــورت گرفت، از 
پرسپولیس به ســپاهان پیوســت تا محرم نویدکیا عالوه بر حفظ سجاد 

شــهباززاده، یکى دیگر از زهردارترین مهاجمان فوتبال ایران را در 
اردوى تیمش داشته باشد؛ با این حال مغانلو که پس از جدایى از لیگ 
پرتغال توانسته بود در ترکیب سرخپوشان پایتخت بدرخشد و هشت 
مرتبه در رقابت هاى مختلف موفق به گلزنى پس از ملحق شدن 
به تیم در نیم فصل شده بود، در سپاهان هنوز موفق به باز کردن 

دروازه حریفان نشده است.
شــهریار در ترکیب 3-3-4 مورد عالقه محرم نویدکیا جاى 

ســجاد شــهباززاده در راس خط تهاجمى تیــم جلوتر از 
وینگرهاى چپ و راســت را گرفته، ولى هنوز نتوانسته 

به چیزى که مى خواهد دست پیدا کند و انگیزه هاى 
فراوانى براى درخشش در ترکیب طالیى پوشان 

اصفهانى دارد.
شــهریار البته در مصاف با نفت مسجد 

خوبى داشــته و در سلیمان و ســایر دیدارها عملکرد 
سر او بود که شرایط را مقابل شــاگردان کمالوند ضربه 
او در مقابــل تراکتــور هم براى دبل شهباززاده فراهم کرد؛ 
به گل رفت؛ اما به هر حال یکبار با شوتزنى تا آستانه رسیدن 

به 180 دقیقه رسیده، یکى از این روزها عدم گلزنى ســپاهان که 
دغدغه هاى کادر فنى است که باید دید آنها چطور با آن برخورد خواهند کرد. 

سپاهان در دیدار هفته ششم باید در حافظیه به مصاف فجرشهید سپاسى 
برود و این شاید همان دیدارى باشد که انتظار شهریار و کادر فنى تیم براى 

گلزنى او به سر آید.

یکى از چهره هاى شاخص سپاهان در بازى با تراکتور، 
دانیال اسماعیلى فر بود؛ بازیکنى که به عنوان یکى از 
آخرین سربازهاى تراکتور در دورانى که این باشگاه 
هنوز نظامى بود، در تبریز حضور یافته و دوران موفقى 
را با لباس تراکتور ســپرى کرد. پس از اتمام خدمت 
سربازى دانیال، باشــگاه تراکتور تالش هایى براى 
نگه داشــتن او در تبریز انجــام داد که این تالش ها 
موفقیت آمیز نبود و اسماعیلى فر به تیم سابقش ذوب 
آهن برگشت و سپس در لیگ بیستم راهى سپاهان

 شد.
در تقابل با تیم دوران خدمت، دانیال اسماعیلى فر یکى 
از ستاره هاى میدان بود و چندین بار تا آستانه باز کردن 

دروازه تراکتور هم پیش رفــت. او دو بار  با نفوذهاى 
خوبــش در داخل محوطه جریمــه صاحب موقعیت 
گلزنى شد اما هر دو بار ضرباتش را اخبارى به خوبى 
مهار کرد. دانیال یک تالش ناموفق هم در زدن ضربه 
قیچى داشت و در حالى که مى خواست یک گل زیبا 

بزند، توپ روى پایش جفت و جور نشد. 
البته تنها بخش مثبت بازى اســماعیلى فر ضربات 
خطرناکش به ســمت دروازه اخبارى نبــود بلکه او 
در ســمت راســت خط دفاعى تیمش، فراتر از یک 
بازیکن خط عقب ظاهر شــد و با نفوذهاى پرتعداد و 
موفقیت آمیز خود چندیــن موقعیت خوب هم براى 

هم تیمى هایش ایجاد کرد.

یک پیشکســوت فوتبال مى گوید امسال لیگ سختى 
پیش رو است چون همه تیم ها خودشان را نشان داده اند.
رسول کربکندى درباره نتایج سپاهان در هفته هاى اخیر 
لیگ برتر اظهار کرد: شروع لیگ تیم هاى مدعى ممکن 
اســت نتایج خوبى کســب کنند اما بعد از گذشت چند 
هفته، دیگر تیم ها هماهنگ تر مى شوند و سعى مى کنند 
امتیازات الزم را جمع کنند. امســال لیگ سختى داریم 
چون همه تیم ها خودشان را نشان داده اند. انتظارات از 
سپاهانى که ســرمایه گذارى کرده بیشتر است و نتایج 

غیر قابل پیش بینى بوده اما هنوز جزو مدعیان هستند.
او ادامــه داد: کادر فنى ســپاهان باید تنــوع تاکتیکى 
بیشــترى را براى این تیم در نظر بگیرد. تیم هایى که 
مقابل آن ها بازى مى کنند دفاعــى کار مى کنند و این 
کار را براى ســپاهانى ها ســخت مى کند. آن ها باید از 
نظر تاکتیکى وضعیــت را تغییر دهنــد و جبران کنند. 
اتفاقى که در لیگ افتاده این است که همه تیم ها دارند 
امتیاز از دســت مى دهند و همین مســاله باعث شده 
ســپاهان از کورس عقب نماند. هنــوز  چیزى تثبیت 

نشده و همه تیم ها شــانس حضور در باالى جدول را
 دارند.

پیشکســوت فوتبال اصفهــان در رابطه بــا وضعیت 
ذوب آهن گفت: تارتار در این چند سال نشان داده کارش 
را بلد است و با وجود این که همیشه در تیم هاى متوسط 
کار کرده اما نتایج خوبى کســب کرده است. تیمش با 
نظر خودش بسته شده و هر بازیکنى که خواسته باشکاه 
برایش گرفته اســت. این که به موقع یارگیرى کرده و 
تمرینات را زود شروع کرده به نفع ذوب آهن است. البته 

ذوبى ها اشتباهاتى داشته اند که آن ها را باید جبران کنند. 
او اضافه کرد: ذوب آهن در این فصل نوســانات زیادى 
داشــته و دلیل آن حضور بازیکنان جــوان در این تیم 
است. طبیعى است که بازیکنان جوان در مقابل تیم هاى

 بزرگ تر با انگیزه تر کار مى کنند. البته امسال سال جام 
جهانى است و بازیکنان شاخص سعى مى کنند با احتیاط 
بازى کنند. همین موضوع باعث مى شــود جوانان بهتر 
خودشــان را نشــان دهند و این نتایج خوب ذوب آهن 

بیشتر از قبل مى شود.

کربکندى: 
تارتار کارش 
را بلد است

تالش نافرجام دانیال مقابل تیم دوران خدمت

فرصت طلسم شکنى براى 
شهریار در حافظیه

دردسرهاى کى روش در خاورمیانه!

ینپی ب
رؤیت خواهد شد. ا
دوباره به نوار بردن
برگردیم و مجدداً با
هافبک سپاهان در

 یکم در انتقالى جنجالى و البته در شرایطى 
ودش نبود، طى توافقاتى که میان باشــگاه 
عاوضه او و محمد محبىصــورت گرفت، از 
ســت تا محرم نویدکیا عالوه بر حفظ سجاد 

هردارترین مهاجمان فوتبال ایران را در 
ین حال مغانلو که پس از جدایى از لیگ 
سرخپوشان پایتخت بدرخشد و هشت 
 موفق به گلزنى پس از ملحق شدن 
در سپاهان هنوز موفق به باز کردن 

 مورد عالقه محرم نویدکیا جاى 
س خط تهاجمى تیــم جلوتر از 

 گرفته، ولى هنوز نتوانسته 
 پیدا کند و انگیزههاى 

یب طالیى پوشان 

ت مسجد 
خوبى داشــته و در ملکرد 
که شرایط راضربه بود سر او

او در مقابــل تراکتــور هم کرد؛ 
به گل رفت؛ اما به هر حال دن 

180 دقیقه رسیده، یکى از هان که  به
ه باید دید آنها چطور با آن برخوردخواهند کرد. 

 باید در حافظیه به مصاف فجرشهید سپاسى 
 باشد که انتظار شهریار و کادر فنى تیم براى 

سم شکنى براى 
حافظیه

سرجیو کونسیسائو، سرمربى پورتو در مورد داستان اهداى 
پنالتى مهدى طارمى به پسرش فرانسیسکو صحبت کرد.

پورتو در رقابت هاى جام حذفى پرتغال به مصاف تیم گمنام 
فیرنسه رفته و موفق شد با پنج گل حریف نگون بخت خود 
را مغلوب کند. در نیمه دوم این دیدار بود که مهدى طارمى، 
ستاره ایرانى پورتو موفق به گرفتن یک پنالتى از حریف شده 
و به نظر مى رسید از بهترین فرصت براى باز کردن دروازه 

فیرنسه براى اولین بار در این دیدار برخوردار است.
اما مهــدى طارمى با از خودگذشــتگى این شــانس را به 
فرانسیسکو کونسیسائو داد که پسر سرمربى پورتو اولین گل 
فصل خود را به ثمر برساند. حاال سرجیو کونسیسائو مدعى 
شد فرانسیســکو بابت این گلزنى به جاى او باید از مهدى 

طارمى تشکر کند.

سرجیو کونسیسائو گفت: «براى یک مهاجم گلزنى موضوع 
بسیار مهمى است. اینجا من هســتم که تصمیم مى گیرم 
کدام بازیکنان چه وظیفه اى دارند. مــا پنالتى زنان خود را 
داریم، اما در آن لحظه من تصور مى کردم باید به بازیکنى 
بدهیم که بسیار خوب کار کرده و به دنبال گلزنى است هم 
روحیه بدهیم.  قطعا شــرایط براى فرانسیسکو سخت تر از 
من خواهد بود. اینجا فرانسیســکو فقط یک بازیکن پورتو 
بوده که جوان است و با کیفیت و به دنبال اثبات خود است. 
فرانسیسکو براى تشکر از کادر فنى و من به سمت نیمکت 
آمد و من به او گفتم ابتدا از مهدى طارمى تشکر کن، زیرا 
قاعدتًا او باید پنالتى را مى زد و در واقع طارمى این شانس را 
به تو داد. حاال این بار فرانسیسکو بود، اما اگر یک بازیکن 

دیگر هم بود من دقیقا همین کار را مى کردم.»

دردسرهاى کارلوس 
کى روش در مصر و 
برخى انتقادات عجیب 
از او تمامى ندارد. با وجود 
اینکه سرمربى پرتغالى نتایج 
خوب و قابل قبولى با این تیم کســب کــرده و فراعنه  
را راهى مرحله پایانى مقدماتى ایــن پیکارها کرده، اما 
برخى از پیشکسوت هاى این کشور مشغول انتقاد از او 

هستند.
آنگونه که از اخبار و صحبت هاى پیشکسوتان مصرى 
برداشت مى شود، به نظر مى رسد جوى که کارلوس 
کى روش در ابتداى کار در ایران داشت را مجددا در 
مصر تجربه مى کند. این انتقادها با وجود کسب نتایج 
خوب، شاید نشان از این دارد کار کردن در بعضى از 

کشورها شرایط خاص و سختى هاى خودش را دارد.
رقابت هاى جام ملت هاى عرب چند روز دیگر در قطر 

آغاز مى شود و کارلوس کى روش نیز اسامى بازیکنان مورد 
نظر خود را براى شرکت در این رقابت ها اعالم کرد. پس از 
اعالم این لیست، ستاره ســابق فوتبال مصر در اظهاراتى 
عجیب مدعى شد که ســرمربى پرتغالى نقشى در انتخاب 

بازیکنان براى جام ملت هاى عرب ندارد.
رضا عبدالعال که منتقد شــماره یــک کارلوس کى روش 
محســوب شــده و پیش از این ادعا کرده بــود این مربى 
مناســب تیم ملى مصر نیســت، با حضور در برنامه پریمو 
گفت: دستیاران کارلوس کى روش به رهبرى ضیاء السید 
مسئولیت همه چیز تیم را از مســائل ریز تا درشت بر عهده 
دارند و او اســت که انتخاب بازیکنان را برعهده دارد. مربى 

پرتغالى از همه بازیکنان لیگ برتر مصر آگاهى کامل ندارد.
وى افزود: اظهارات کى روش مبنى بر عــدم قهرمانى در 
مسابقات جام ملت هاى عرب کامال غیر منطقى است. بهتر 
بود او با اســتفاده از بازیکنان جدید تیم المپیک و جوانان در 
این مسابقات شــرکت و آنها را امتحان مى کرد. اما او تمام 

بازیکنان مطرح االهلى و الزمالک را به تیم ملى دعوت کرده 
اســت. بنابراین عدم قهرمانى کى روش با مصر با در اختیار 

داشتن این ستاره ها یک شکست کامل خواهد بود.
خبر دیگر از تیم ملى مصر این اســت کــه یک خبرنگار به 
نام کریم رمزى در برنامه شماره 10 شبکه مصر مدعى شد 
که کارلوس کى روش تنها بر سر صعود به رقابت هاى جام 
جهانى با مســئولین فدراســیون فوتبال به توافق رسیده و 
هرگز صحبتى درباره قهرمانــى در جام ملت هاى عرب در 

میان نبوده است.
رمزى توضیح داد  کى روش از خواسته هاى برخى از مردم 
براى قهرمانى در جام ملت هاى عرب و جام ملت هاى آفریقا 
عصبانى است، به خصوص اینکه در توافق فدراسیون فوتبال 
با او، این مسائل قید نشده است. رمزى حتى به احتمال جدایى 
کى روش از تیم ملى در صورت اصرار مسئوالن فدراسیون 
براى پاســخگویى به نتایج تیم در تورنمنت هاى پیش رو 

اشاره کرد.

ســپاهان مى شــود توضیح داد: 
ســپاهان  جدیــد 
بازیکنان امتحان

پس داده هستند 

بازى هاى اینچنینى هم بکنیم
به میدان برویم تا بتوانیم دســ

شویم.
ا اینکه اسکوچیچ از وى در مورد

خریدهاى جدید س
خریدهاى

دردسر
کى رو
برخىا

از او تمامى
اینکه سرمربى
خوب و قابل قبولى با این تیم کســب ک
را راهى مرحله پایانى مقدماتى ایــن پیک
برخى از پیشکسوت هاى این کشور مش

هستند.
آنگونه که از اخبار و صحبت هاى پیشک
برداشت مى شود، به نظر مى رسد جو
کى روش در ابتداى کار در ایران داش
مصر تجربه مى کند. این انتقادها با وج
خوب، شاید نشان از این دارد کار کرد
کشورها شرایط خاص و سختى هاى خ
رقابت هاى جام ملت هاى عرب چند رو

به نظر مى رسد طرفداران تیم هاى انگلیسى عالقه اى به 
بازیکنان ایرانى نداشته باشند چرا که همانطور که علیرضا 
جهانبخش تحت هر شرایطى سوژه انتقاد برخى هواداران 
برایتون بود، سامان قدوس هم نمى تواند خودش را در دل 

همه هواداران برنتفورد جا کند!
قدوس در تساوى 3-3 برنتفورد مقابل نیوکاسل، براى 
هفتمین بار در رقابت هاى این فصل لیگ جزیره به میدان 
رفت و 59 دقیقه در زمین بود. او 28 بار توپ را لمس کرد و 

از 18 پاسى که داد، 10 پاس او به مقصد رسید.
سایت معتبر سوفا اســکور به او نمره 6/6 را داده و تقریبا 
اکثر بازیکنان برنتفورد نمره اى مشابه او گرفته اند منتهى 

برخى طرفداران این تیم دل خوشى از هافبک ایرانى شان 
ندارند و خواهان کنار گذاشتن او از این تیم شده اند.

یکى از طرفداران برنتفورد، توئیت زده است: من دوست 
ندارم بازیکنى از تیم کنار گذاشته شود اما اگر قدوس را 
دیگر با پیراهن برنتفورد نبینم، اصالً ناراحت نخواهم شد. 

کاربر دیگرى درباره سامان نوشته است: امیدوارم درباره 
این بازیکن اشتباه کرده باشــم اما به نظرم او هیچ کار 
خاصى در برنتفورد انجام نداده و بهتر است باشگاه هر چه 
زودتر با او قطع همکارى کند و از دید من تنها کار قدوس 
اضافه کردن تعداد کاربران ایرانــى صفحات اجتماعى 

برنتفورد است.

انتقاد عجیب طرفداران برنتفورد از قدوس باید از مهدى طارمى تشکر کنى، نه از من!



0606آگهىآگهى 4185 سال هجدهمدوشنبه  1 آذر  ماه   1400

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

راى شــماره 140060302026002822 مورخ 1400/03/02 هیــات چهار خانم بتول 
هادى عابدینى به شناسنامه شماره 4 کدملى 1291311262 صادره اصفهان فرزند فضل 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 276,90 مترمربع پالك شماره 143 و 144 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
از مالکیت مالک رسمى حاج شیخ محمد حســن نجفى زاده از سند 1701- 41/12/26 

دفترخانه 86 اصفهان 
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 داشــته 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 تســلیم 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: 1400/08/16 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/09/01 - م الف: 1218250 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /8/329

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006005205- تاریخ: 1400/08/09 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006000535 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمدعلى مهرابى 
کوشکى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششــدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره 

فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از قمر شیخ االسالم 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفــات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
محمدعلى مهرابى کوشکى به شناسنامه شماره 61 کدملى 1142106527 صادره فرزند 
حسینعلى نسبت به 6 دانگ یکباب باغ به مســاحت 2647,54 مترمربع پالك شماره 91 
اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى  نماید. 
طى گزارش کارشناس 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/16- تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1400/09/01- م الف: 1217647 - سید محمود حسینى - عضو قضائى. 
محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس 

ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /8/332

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 3270 و 3271 مــورخ 1400/07/06 آقــاى علــى رضا مــرادى فرزند 
مصطفى نسبت به ســه دانگ مشــاع و خانم مهناز مرادى نجف آبادى فرزند غالمرضا 
نسبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 141/12 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 765  اصلى واقع در قطعه3 نجف آباد  بخــش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1400/08/16 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/01 - 1217915 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف

 آفرین میر عباسى /8/335

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3250 مورخ 1400/07/04 آقــاى مروت صالحى فرزند على ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 209/13 مترمربع قســمتى از پالك ثبتى شماره 6  اصلى واقع در 
بخش 12 ثبت  اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/01 - 1217639/ م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین 

میر عباسى /8/337

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 

متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3442 مورخ 1400/07/13 عظیمه معینى نجف آبادى فرزند احمد نســبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 110/78  مترمربع قســمتى از پالك ثبتى شماره 
329/8  اصلى واقــع در قطعه4  نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى طبق ســند 
رسمى شماره 42525 مورخ 98/12/22 دفترخانه 72 نجف آباد مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/01 -

 1218192 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/339

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 3334 و 3333مورخ 1400/07/08خانم رضوان عطوفى نجف آبادى  فرزند 
قربانعلى سه دانگ مشاع و محسن قربعلى فرزند حسینعلى سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 50/20 مترمربع قســمتى  از پالك ثبتى  شماره 227/12 (حاصل 
استاندارد ســازى پالك 227 باقیمانده )   اصلى واقع در قطعه11 بخش 11 ثبت اصفهان 
- متقاضى طبق قولنامه عادى از مالک رسمى  محســن صفر نوراله احدى از ورثه صفر 
على صفر نوراله به صورت مع الواســطه خریدارى نموده اســت. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/01 - 1218212 / م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین 

میر عباسى /8/341

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شــماره 140060302035000164-
 07 / 07 / 1400 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض  و بالمنازع متقاضى آقاى یداله حق شناس  فرزند محمد بشماره شناسنامه 
8 صادره از گــرگاب در یک درب باغ مشــجرو محصور به مســاحت 68895/92 متر مربع 
پالك1926 و 1927 و 1931 فرعى از 409 اصلى واقع در بخش 16 خریداراى  مع الواســطه 
از مالک رســمى آقاى على روح االمین گرگابى به آدرس گرگاب جاده محمود آباد کنار چاه 
حسن حق شناس محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 

15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم 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 اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف 1218166 - تاریخ انتشار نوبت اول: 16 / 08 / 
1400 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 01 /09 /1400 - على جوانى - رییس ثبت اسناد و امالك

 شاهین شهر /8/345

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 140060302035000163-
 07 / 07 / 1400 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض  و بالمنازع متقاضى آقاى یداله حق شــناس  فرزند محمد بشماره شناسنامه 
8 صادره از گرگاب در یک درب باغ مشــجرو محصور به مساحت 75804/401متر مربع 
پالك1929و 1930 فرعــى از 409 اصلى مفروز و مجزى شــده از واقــع در بخش 16 
خریداراى  مع الواسطه از مالک رســمى آقاى على رو ح االمین گرگابى به آدرس گرگاب 
جاده محمود آباد کنار چاه حسن حق شناس محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 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 اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد . م الف - 1218105 - تاریخ انتشار نوبت اول: 16 / 08 / 1400 - تاریخ انتشار نوبت

 دوم: 01 /09 /1400 - على جوانى - رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /8/347

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140085602008002968 تاریخ ارســال نامه: 1400/08/27 - نظر به 
اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 5082 فرعى از 2- اصلى که طبق دفتر 
الکترونیکى شــماره 139620302008007823 بنام عبدالعلى رحمتى ثبت و سند صادر 
گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008010391- 
1400/7/1 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شــماره: 
24902- 1400/6/10 به گواهى دفترخانه شــماره پنج شهرضا رسیده است مدعى است 
که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند 
مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1227270- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى /8/524

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندســى کارا نهاد نیک فام با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 65112 و 
شناســه ملى 14009289409 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: محمــد ذاکر به کدملــى 1289229201 
با پرداخــت 4000000ریــال به صندوق 
شرکت وارد شــرکت و جزء شرکاء شرکت 
محسوب مى گردد. و سرمایه شرکت از مبلغ 
10000000ریال بــه 14000000ریال 
افزایش یافت و ماده 4 اساســنامه به شرح 
زیر اصالح شــد: ماده 4 اصالحى : سرمایه 
شرکت مبلغ 14000000ریال است که تماما 
به صورت نقد پرداخــت و در اختیار مدیران 
شــرکت قرار گرفت. لیست شرکاء شرکت 
و میزان سهم الشــرکه هر یک بدین شرح 
مى باشد: مهدى اعتبارى1291487972 
دارنده 6000000ریال ســهم الشــرکه و 
زکیــه طباطبائــى1291584641 دارنده 
4000000ریال ســهم الشــرکه و محمد 
ذاکر1289229201 دارنده 4000000ریال 
سهم الشــرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1224862)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آرتین طرح شمس جاوید درتاریخ 1400/08/08 به شماره ثبت 69150 به شناسه ملى 14010466387 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تخصص در مشاوره و طراحى- ساخت - راه اندازى و بهره بردارى واحدهاى صنایع غذایى ، 
طرح و توسعه، مهندسى معکوس-افزایش ظرفیت، بکارگیرى تکنولوژى و ماشین االت خارجى و داخلى ،سیلوهاى مکانیزه ذخیره سازى مواد اولیه و انبار تولید-تاسیسات 
کارخانه واحد برق و بخار ، صنایع تبدیلى واحدهاى کشاورزى ، انتقال فن آورى هاى نوین صنعتى و کشــاورزى به داخل و خارج کشور، ارائه انواع خدمات پیمانکارى و 
فنى و مهندسى و تاسیساتى ، مکانیکى ، ساختمانى و صنعتى ، احداث مجتمع تجارى ، ادارى و مسکونى انجام کلیه پروژه هاى تاسیساتى( برق -بخار- تصفیه خانه )، 
تجهیزاتى، صنعتى، حوزه مهندسى ساختمانى( طراحى، محاسبه، انجام خدمات اجرائى ساختمان و ســازه صنعتى، مشاوره وپیمانکارى پروژه هاى سویل ساختمان ، 
بیمارستانى، تجارى، ادارى، خدماتى، هتل، سوله، تولیدات بتنى وقطعات پیش ساخته، معمارى، محوطه سازى، سد، پل، تونل، مخازن، انبارها، سیلوها، ابنیه اى فنى، سازه 
هاى هیدرولیکى، فلزى، بتنى، دکل ها، انواع سقف ها، مکانیک خاك وپى وسن وفعالیتهاى ژئو تکنیکى، زمین شناسى، نیلینگ وپایدار سازى، مدیریت پروژه ساخت، سازه 
هاى دریایى وآبـ  مکانیک جامداتـ  سیاالتـ  مقاوم سازى ،راهسازى اعم از خاکبردارى ، جاده سازى زیرسازى،روسازى و جدول کشى، آسفالت، عایق کارى، فضاى 
سبز، مبلمان و روشنایى شهرى ، رنگ آمیزى ، جاده سازى ، تامین نیروى انسانى متخصص و عادى بطور موقت در راستاى اهداف شرکت،ـ  پرو ژه هاى انتقال آب وگاز، 
فاضالبـ  لوله گذارى کانالها وآبراه ها، اجرا و انجام خدمات ایمنى راهها و نصب تجهیزات و تابلوهاى ترافیکى و راه دارى ، و آتش نشانى و ایمنى و کلیه خدمات مربوط 
به آن، انجام فعالیت هاى بازرگانى از قبیل صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، شــرکت در مزایده ها و مناقصه ها ، اخذ نمایندگى و تاسیس شعب در داخل و 
خارج کشور ، افتتاح حساب در بانک هاى داخلى و خارجى و کشایش اعتبارات اسنادى جهت شرکت ، سرمایه گذارى مشترك در زمینه صنایع و کشاورزى و بازرگانى با 
اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى - اخذ وام و تسهیالت مالى و اعتبارى از بانک هاى داخلى و خارجى جهت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط 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 ملک شهر ، خیابان شهید صادقیان ، خیابان صاحب الزمان1 ، پالك 12 ، ساختمان آرمان 3و 2 ، بلوك 7 جنوبى ، طبقه دوم ، واحد 
722 کدپستى 8196663094 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 140570 مورخ 1400/08/01 نزد بانک ملى ایران شعبه فلکه فیض اصفهان با کد 2016 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى نیما شمسى جاوى به شماره ملى 1190322196 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى مرتضى شمسى جاوى به شماره ملى 1209452014 به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى آرین 
قاسمى به شماره ملى 1273186109 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم سحر بیطار پور به شماره ملى 2295337496 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم سارا دلیر پور به شماره ملى 3256464513 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1225523)

آگهى تغییرات
شــرکت توســعه فناورى محوران پردازش 
کامیاب شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
60404 و شناســه ملــى 14007554808 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/08/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
یدطبق اختیار حاصله تفویض شــده از مجمع 
عمومــى فــوق العــاده 16 / 08 / 1400 در 
خصوص افزایش ســرمایه به هیــات مدیره 
وبارعایت تشــریفات مقرر اساسنامه والیحه 
اصالحــى قانون تجارت شــماره ســرمایه 
شــرکت از محل واریز نقدى و صدور ســهام 
جدید از مبلــغ2000000000 ریال به مبلغ 
15000000000ریــال افزایــش یافت که 
آورده نقدى تماما طى گواهى شماره 226 مورخ 
1400/08/17 بانک صادرات شعبه چهارباغ 
واریز وماده5اساســنامه به شرح ذیل اصالح 
شدسرمایه شــرکت 15000000000ریال 
نقدى اســت که به 1500000سهم 000 10 
ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت 
شده است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1224866)

آگهى تغییرات
شــرکت المــاس صنعــت فرنیا ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 1324 و شناســه ملى 
10260689115 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/08/13 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد 
: - امیــد میــر محمــد صادقى بــه کدملى 
1285100174 بســمت مدیرعامل شرکت 
و عضو هیئت مدیره ، ســمیه جاللى به کدملى 
1189359766 بســمت رئیــس هیئــت 
مدیــره ، فاطمه عظیمى شــهرابى به کدملى 
1189449749 بســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخــاب و کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهد آور و همچنین کلیه 
اوراق عادى و ادارى شــرکت بــا امضاء امید 
میر محمد صادقى یا ســمیه جاللــى و با مهر 
شرکت معتبر است. - حامد رضا مدائم زاده به 
کدملى 1290711445 و راشا ملک به کدملى 
1289187721 بترتیب بسمت بازرس اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(1224868)

آگهى تغییرات
شرکت الماس صنعت فرنیا سهامى خاص به شماره ثبت 1324 و شناسه ملى 10260689115 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/13 و طبق اختیار حاصله تفویض شده 
از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 13 / 8/ 1400 سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه اساسنامه بدین شرح اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ چهار میلیارد ریال نقدى است که به 400000 سهم 10000 ریالى با نام عادى منقسم شده و تماما پرداخت شده است. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1224865)

به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى آیین نامه مربوط 
به امالك در سه ماهه دوم سال 1400 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین 
شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه هیات نظارت ثبت و بموجب اختیارات تفویضى 

آگهى هاى آنها را تجدید نموده بشرح ذیل آگهى مى شود: 
ردیف الف) شماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى 
که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف 

منظور گردیده اند. (واقعات در بخش 5 ثبت اصفهان) 
1ـ 13943/8 خانم مریم دکمه چین فرزند عباســعلى (نســبت به دودانگ و نیم 

مشــاع) و آزاده دکمه چین فرزند عباســعلى (نسبت به ســه دانگ و نیم مشاع) 
از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 118/85 مترمربع مجزى شده از پالك 

13943/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
ردیف ب) امالکى کــه بموجب راى هیات نظارت یا بموجــب اختیارات تفویضى 

آگهى آن تجدید شده است. (ابنیه و امالك واقع در بخش 5 ثبت اصفهان) 
1ـ لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج 
در این آگهى واخواهى داشته باشــد از اولین نوبت انتشار آگهى نسبت به امالکى 
که در ردیف الف مى باشد 90 روز و نسبت به ردیف ب بمدت 30 روز دادخواست 

واخواهى خود را کتبًا به این اداره تسلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیــف پرونده هاى معترضى ظــرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایستى با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نمایند و در صورتى که قبل از انتشار این 
آگهى دعوایى اقامه شده باشد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان 
دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید و اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد 
از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود بالاثر است و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه قانون 

ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان 
امالك و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت 
و تبصره دو ماده واحد قانــون تعیین تکلیف پرونده هــاى معترضى ثبت پذیرفته 

خواهد شد. 
این آگهى نســبت به امالك ردیف الــف در 2 نوبت به فاصله 30 روز و نســبت به 
ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ اولین آگهى منتشر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/01 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/01-م الف: 1211101 

سید اسداله موسوى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /7/275 

آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 1400 منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحــی آیین نامه مربوطه 
امالکی که در سه ماهه دوم سال 1400 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده به شرح ذیل 

آگهی می نماید :
285 اصلى – اراضى مزرعه هینى

334 – آقاى حسن باقرى کلهرودى فرزند رضا به شماره شناسنامه 2 صادره از نطنز 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى محصور و مشجر واقع در مزرعه هینى بخش یازده 

ثبت اصفهان بمساحت 2260/22 مترمربع
به موجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت چنانچه شخص 
یا اشخاصى نسبت به امالك مندرج در این آگهی اعتراض ( واخواهی ) داشته باشد باید 
از تاریخ انتشار اولین نوبت ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهی خود را مستقیما" به 
این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 

دادخواست به مرجع ذیصالح گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید و در صورتیکه قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شــده باشد طرف دعوي باید 
گواهی دادگاه را مشــعر بر جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات 
یا گواهی طرح دعوي که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق 
قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا" طبق ماده 
56 آیین نامه قانون ثبت حقوقی ارتفاقی در موقــع تعیین حدود در صورتمجلس قید 

و واخواهی صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 
20 قانون ثبت و تبصر ه 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت 
پذیرفته خواهد شد. آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز در روزنامه کثیر االنتشار درج 

و منتشر می شود./.
تاریخ انتشــار نوبت اول : 1400/08/01  - تاریخ انتشــار نوبــت دوم : 1400/09/01 - 

م الف: 1207342 على جوانى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /7/197

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1400 اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر

آگهى تغییرات
صندوق پس انداز و قرض الحسنه فرهنگیان ناحیه چهار اصفهان موسسه غیر تجارى به شماره ثبت 1371 و شناسه ملى 10260182311 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1399/10/29 و نامه شماره 91316 مورخ 1400/03/30 اداره مجوزهاى بانکى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام موسسه به 
صندوق قرض الحسنه فرهنگیان ناحیه چهار اصفهان تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1224883)



سالمتسالمت 07074185 سال هجدهمدوشنبه  1 آذر  ماه   1400

آگهى تغییرات
صندوق پس انداز و قرض الحسنه فرهنگیان ناحیه چهار اصفهان موسسه غیر تجارى به شماره ثبت 1371 و شناسه ملى 10260182311 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/05 و نامه شماره 91316 مورخ 1400/03/30 اداره مجوزهاى بانکى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس مرکز اصلى موسسه در واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شهر اصفهان، محله پوریاى ولى ، خیابان شهیدضابط زاده ، خیابان آیت اله ادیب ، پالك - 131 ، طبقه همکف ، کدپستى 8148964441 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . سرمایه موسسه از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 5000000000 ریال افزایش یافت . -اساسنامه جدید 
در 52 ماده و 9 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلى گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1224884)

آگهى تغییرات
صندوق پس انداز و قرض الحسنه فرهنگیان ناحیه چهار اصفهان موسسه غیر تجارى به شماره ثبت 1371 و شناسه ملى 10260182311 به استناد صورتجلسه 
هیات مدیره مورخ 1399/11/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد جواد احمدى به شماره ملى 1219276189 به عنوان رئیس هیات مدیره ، حسین میردادمادى 
نجف آبادى به شماره ملى 1090887620 به عنوان نایب رئیس هیات مدیره , اصغر رنجکش به شماره ملى 6609207399 به عنوان مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره ، فضل اله افقرى به شماره ملى 1286420660 به عنوان خزانه دار ،سید امیر عبداللهى به شماره ملى 1159397376 به عنوان قائم مقام مدیر عامل ، 
محمد جعفر انالى به شماره ملى 4172607098 به عنوان دبیر هیات مدیره ، محمدعلى کیانى به شماره 4269439947 به عنوان عضو اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضا حداقل یک نفر از اعضا اصلى و مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل و مهر صندوق معتبر 

خواهد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1224885)

آگهى تغییرات
صندوق پس انداز و قرض الحسنه فرهنگیان ناحیه چهار اصفهان موسسه غیر تجارى به شماره ثبت 1371 و شناسه ملى 10260182311 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/11/05 و نامه شماره 91316 مورخ 1400/03/30 اداره مجوزهاى بانکى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محمد جواد احمدى به شماره ملى 1219276189 و حسین میردامادى نجف آبادى به کد ملى 1090887620 ، اصغر رنجکش به کد ملى 6609207399 ، محمدجعفر 
انالى به کد ملى 4172607098 ، فضل اله افقرى به کد ملى 1286420660 ، ســیدامیر عبداللهى به کد ملى 1159397376 و محمدعلى کیانى اصفهانى به کد ملى 
4269439947بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره و مهدى امین زاهد به کد ملى 1287625436 و علیرضا رنجکش آدرمنابادى به کد ملى 6609543275 بعنوان اعضاى 
على البدل هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . آقاى سیدجالل رنجبران به کد ملى 1281677264 بعنوان بازرس اصلى و آقاى احمد ستایش منش به کد ملى 

1286382254 بعنوان بازرس على البدل انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1224886)

آگهى تغییرات
شــرکت بیتا پلیمر فردا نگر ســهامى خاص به شــماره ثبت 1875 و شناسه ملى 
14007826770 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى فوق العــاده مورخ 
1400/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در واحد خمینى شهر به 
نشانى استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، 
محله دانشگاه صنعتى ، خیابان 14 ، خیابان 12 ، پالك 124 ، ساختمان فن آفرین 1 
، طبقه همکف به کد پستى 8415683284 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1225530)

فقدان مدارك
برگ سبز، کارت ماشین، ســند کمپانى و بیمه نامه خودرو 
ســوارى پراید هاچ بک مدل 1372 بنزینى به شماره موتور 
741318 و شــماره شاسى 100485 به شــماره پالك 
67 - 625 د 17 متعلــق به آرمان پیریائى به شــماره ملى 
4120296903 فرزند کرم مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

سیب زمینى آب پز در سالمت کبد خیار همه کار براى بدن شما مى کند
چه نقشى دارد؟

ســیب زمینى آب پز فواید زیادى براى کبد دارد، زیرا به طور طبیعى سرشار از 
 B ویتامین ها و مواد معدنى به ویژه پتاسیم، فسفر و ویتامین هایى مانند ویتامین
کمپلکس و ویتامین C است. کالرى و چربى کمى دارد و محتواى باالى فیبر 

آن ها به احساس سیرى کمک مى کند.
برخالف تصور رایج، سیب زمینى باعث افزایش وزن نمى شود، مگر اینکه کره یا 
خامه ترش را به آن اضافه کنید که در این حالت کالرى و چربى را به میزان قابل 
توجهى افزایش مى دهد؛ بنابراین اگر در تالش براى کاهش وزن هستید، آن را 

با گیاهان یا ادویه هاى کم کالرى مزه دار کنید.
تیمى از محققان شیمیدان در مرکز تحقیقات ملى مصر اخیراً مطالعه اى را در 
مورد فواید سیب زمینى آب پز براى کبد انجام دادند و این مطالعه نشان داد که 

خوردن آن به تقویت، محافظت و احیاى کبد کمک مى کند.
اهمیت خوردن سیب زمینى آب پز به این دلیل است که سرشار از ترکیبات آنتى 
اکسیدانى، سلنیوم، آهن، پتاسیم، منیزیم و بسیارى از عناصر دیگر است که باعث 

تقویت سیستم ایمنى بدن مى شود.
این مطالعه همچنین ثابت کرد که خوردن سیب زمینى در افزایش ایمنى افراد 

مبتال به شیستوزومیازیس و محافظت از کبد تأثیر مؤثرى دارد.
یکى از فواید ســیب زمینى آب پز براى کبد این است که حاوى درصد زیادى 
از ویتامین B کمپلکس اســت که به بدن در تشکیل سلول هاى خونى کمک 
مى کند و از پروتئین، کربوهیدرات ها و چربى هاى غذایى که مى خورید انرژى 

تولید مى کند.
سیب زمینى آب پز و پوست کنده نیمى از محتواى ویتامین C خود را از دست 

مى دهد و تنها 25 درصد از ویتامین C مورد نیاز روزانه را تامین مى کند.

خیار یکى از میوه هایى اســت که فواید سالمتى زیادى براى 
سالمتى دارد. به عنوان مثال شما مى توانید با خوردن خیار تازه 

بدنتان را به خوبى هیدراته نگه دارید. 
پزشکان اغلب به شما توصیه مى کنند که هیدراته بمانید. آنها 
از شــما مى خواهند که در طول روز مقادیر کافى آب بنوشید. 
خوردن آب کافى بدن شــما را سالم و شــاداب نگه مى دارد. 
جالب اســت بدانید که براى هیدراته نگه داشتن بدن، الزم 
نیست فقط به آب یا مایعات وابســته باشید، بلکه مى توانید با 
خوردن میوه هایى که آب زیــادى دارند نیز آب موردنیاز بدن 

تان را تامین کنید.
یکى از این میوه هاى خوشمزه خیار است. متخصصان تغذیه 
معتقدند که خیار حاوى 95 درصد آب است که آن را به منبعى 
عالى براى هیدراته ماندن تبدیــل مى کند. بعد از یک تمرین 
شدید یا فعالیت بدنى طاقت فرسا، چند تکه خیار بخورید و آب 

از دست رفته بدنتان را جبران کنید.
ترکیب فیبر و آب در خیار مى تواند به جلوگیرى از یبوســت 
کمک کند. به همین دلیل اســت که متخصصــان تغذیه به 
دیابتى ها توصیه مى کنند که آن را به طور منظم مصرف کنند، 
زیرا مى تواند باعث ترشح مقدار مناسب انسولین در لوزالمعده 

شود و در نتیجه به تنظیم قند تولید شده کمک کند.
خیار منبع خوبى از کلسیم موردنیاز براى از بین بردن خطرات 
ناشى از تراکم اســتخوان پایین است. از اضافه کردن خیار به 
رژیم غذایى خود غافل نشوید، با این کار حتى با گذشت زمان 
و افزایش سن، از داشتن اســتخوان ها و غضروف هاى قوى 
لذت خواهید برد. خیار همچنین در بهبود جذب کلسیم و ترمیم 

عضالت استخوان نیز موثر است.
خیار به خواص ضد سرطانى اش معروف است. این میوه مفید 
مى تواند گســترش سلول هاى ســرطانى را در سراسر بدن 
کاهش دهد. انکولوژیست ها یا متخصصان سرطان از بیماران 
خود مى خواهند که خیار مصرف کنند تا ســلول هاى آسیب 

دیده بدن خود را بازیابى کنند.
محتواى آب و ویتامین C موجود در خیار مى تواند از گسترش 

سلول هاى آسیب دیده در بدن شما جلوگیرى کند، بنابراین 
شما را از چندین بیمارى التهابى مزمن از جمله بیمارى هاى 
قلبى نجات مى دهد. آنتى اکســیدان هاى موجود در خیار با 

تقویت ایمنى بدن شما با التهاب مبارزه مى کند.
گوگرد و سیلیکون موجود در خیار مى تواند به تقویت و شادابى 
موهاى شما کمک کند. خیار عالوه بر نرم و ابریشمى کردن 
موها، باعث رشد موها نیز مى شود. زمانى که خیار را در رژیم 

غذایى تان بگنجانید خواهید دید که موهایتان دیگر به راحتى 
قبل نمى شکنند.

محتواى آب خیار مى تواند تمام سموم را از بدن شما دفع کند. 
این مى تواند کمک زیادى به جلوگیرى از ایجاد سنگ کلیه 
کند و در عین حال سنگ ها و مواد زائد موجود در مثانه با ادرار 
از بدن خارج مى شوند. خیار همچنین نقش مهمى در تنظیم 

سطح اوریک اسید بدن شما دارد.
گنجاندن خیار در رژیم غذایى مى تواند تاثیر معجزه آســایى 
بر تسکین میگرن هم داشته باشد. منیزیم موجود در خیار که 
به شما کمک مى کند فشار خون خود را کنترل کنید، سیستم 

ایمنى شما را تقویت مى کند.
خیار تا حدود زیادى مى تواند انواع لک و چین و چروك پوست 
را رفع کند. خیار را مى توان به صورت ماسک موضعى براى 

روشن شدن و احیاى پوست نیز استفاده کرد.
خیار حاوى فالونوئید، تانن و سایر آنتى اکسیدان هایى است 
که با کنترل تعداد رادیکال هاى آزاد آزاد شده در بدن به کاهش 
درد کمک مى کند. بــه دلیل بیمارى هــاى مزمن نیز الزم 
نیســت درد زیادى را تحمل کنید.براى کاهش درد، هر روز 

خیار بخورید.
شما باید دو بار در روز مســواك بزنید و بهداشت دهان و دندان 
را رعایت کنید. با این وجود متأســفانه، ممکن اســت همچنان 
دچار بوى بد دهان باشــید که باعث مى شود مردم از شما دورى 
کنند. براى خالص شدن از شــر بوى بد دهان مجبور نیستید از 
درمان هاى پرهزینه اســتفاده کنید. خوردن خیار باکترى هاى 

انباشته شده را از روى لثه و دندان هایتان پاك مى کند.

فوق تخصص قرنیه گفت: متاسفانه استفاده از لنزها براى زیبایى خیلى شایع شده 
است؛ در حالى که اصال توصیه نمى شود چون گذاشتن جسم خارجى در چشم 

است ممکن است منجر به عفونت و عوارض در چشم شود.
سید محمد قریشى اظهار داشت: از لنزهاى چشمى به دو منظور استفاده مى شود. 
اول منظور درمانى دارد؛ به طورى که  در افرادى که قرینه چشــم شان لک و 
کدورت دارد مورد اســتفاده قرار مى گیرد تا این لک را بپوشاند و جنبه درمانى و 

زیبایى دارد.
وى ادامه داد: اما برخى افراد صرفا به خاطر زیبایى از این لنزها استفاده مى کنند 

تا رنگ چشم خود را تغییر دهنداما از لحاظ چشم پزشکى توصیه نمى شود.
قریشى خاطرنشان کرد: به هر حال برخى تمایل به استفاده از این لنزها را دارند 

که باید احتیاط کرده و از مزاجع ذیصالح آنها را تهیه کنند؛چرا که متاسفانه اکنون 
این لنزها در برخى سوپرمارکتها، آرایشگاههاو عینک فروشى ها عرضه مى شود.

وى با اشاره به بروز مشکالت عرضه این لنزها در چنین مراکزى، ابراز داشت: 
تهیه این لنزها باید زیر نظر پزشک متخصص چشم صورت گیرد؛ چراکه ممکن 

است نکات بهداشتى الزم در آنها رعایت نشود.
این فوق تخصص قرنیه تصریح کرد:  به مجرد اینکه بیمار هنگام استفاده از این 

لنزها دچار احساس درد و تارى دید شد باید به پزشک مراجعه کند.
قریشــى اضافه کرد: در نهایت اینکه اســتفاده از لنز به عنوان زیبایى توصیه 
نمى شــود و اگر فردى قصد استفاده از آنها را داشــت باید در کوتاه ترین زمان 

استفاده شود. 

استفاده از لنز زیبایى در چشم چه خطرى دارد؟

عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى 
جندى شاپور اهواز با اشاره به چگونگى 
مواجهه با بیمار دچار مسمومیت، گفت: 
بهترین کار براى بیمار دچار مسمومیت 
این است که هیچ اقدامى نشود؛ اقداماتى 
مانند وادار کــردن بیمار به اســتفراغ، 

مى تواند کشنده باشد.
دکتر على حســن رحمانى افزود: برخى 
یک فرد مسموم شده را وادار به استفراغ 
مى کنند یا به بیمار شــیر، آبلیمو یا مواد 
دیگر مى دهند تا به تصور خودشان، سم 
خنثى شود اما همه این تفکرات اشتباه 

است.
این متخصــص مســمومیت ها بیان 

کرد: اســتفراغ و وادار کــردن بیمار به 
استفراغ براى، اشــتباه بزرگ و مهلکى 
است. در بسیارى از موارد ممکن است 
مسمومیت ها موجب وقوع اتفاقى براى 
بیمار نشــوند. و اگر بیمار، مواد غذایى 
اضافى را مصرف نمى کرد یا اســتفراغ 

نمى کرد، اتفاقى براى بیمار نمى افتاد.
وى با بیان اینکــه وادار کردن فرد دچار 
مسمومیت به اســتفراغ حتى مى تواند 
موجب مرگ وى شــود، گفت: به طور 
مثال نفت جذب بدن نمى شود اما فردى 
که نفت خورده است را را وادار به استفراغ 
مى کنند که با ایــن کار اگر یک قطره از 
نفت وارد ریه شود مى تواند موجب مرگ 

بیمار شود.
عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى 
جندى شاپور اهواز با اشاره به راهکارهایى 
براى پیشــگیرى از مسمومیت ها، بیان 
کرد: تا حد امکان دارو و سم به اندازه زیاد 
در منزل نگهدارى نشود. وجود داروى 
زیاد در منزل مى تواند به صورت اشتباهى 
یا عمدى در اختیار افراد قــرار بگیرد و 
مصرف شــود. بنابراین باید دارو در حد 
نیاز در منزل نگهدارى شود. برخى افراد 
مانند کشاورزان نیز براى مزارع خود از 
سم استفاده مى کنند، در این شرایط نباید 
ســموم در منزل و به ویژه در دسترس 
کودکان قرار بگیرند. با این اقدامات، از 
بروز بسیارى از مسمومیت هاى کشنده 
پیشگیرى مى شــود یا حداقل، عوارض 

این مسمومیت ها کاهش مى یابد.
رحمانــى با بیان اینکه در مســمومیت 
پیشگیرى بر درمان اولویت دارد، گفت: 
برخى مسمومیت ها اصال قابلیت درمان 
ندارند. براى نجات برخى بیماران دچار 
مسمومیت با مواد ســمى مانند سیانور 
که بسیار کشنده است، حتى زمانى که 
به مراکز درمانى مى رســند نمى توانیم 
اقدامى کنیــم. وى افــزود: در صورت 
بروز مسمومیت، باید ســریعا بیمار به 

نزدیک ترین مرکز درمانى منتقل شود.

اقدامات الزم براى بیمار مسموم 
پوسته شــدن اطراف ناخن دالیل متفاوتى دارد که مى تواند شامل استفاده از 
موادشوینده، آب و هواى سرد و خشک زمســتانى یا کمبود ویتامین باشد. از 
طرفى افزایش مصرف ویتامین نیز مى تواند عامل ناخن ریش باشد. مطالعات 
نشان مى دهد کمبود ویتامین هاى B3 یا B7 یا مسمومیت ویتامین A (استفاده 

بیش از حد از این ویتامین) مهمترین دالیل این عارضه هستند.
ویتامین B3 یا نیاســین یکى از مهمترین نیاز هاى پوست است. کمبود این 
ویتامین مى تواند به عارضه اى به نام پالگرا منجر شود. پالگرا شامل التهاب 
پوست، زخم و ترك خوردگى پوست است. این حالت گاهى در لب ها و زبان هم 
دیده مى شود. کمبود ویتامین مهمترین دلیل پالگراست، ولى اسهال طوالنى، 

مصرف الکل و دارو هاى مختلف نیز مى توانند منجر به این عارضه شوند.
مهمترین راه براى مقابله با این عارضه مصرف غذا هاى حاوى نیاسین از جمله 
ماهى، گوشت بره، بو قلمون، گوشت گاو، کلم بروکلى، چاى سبز، اسفناج، گل 

کلم و بادمجان است.
ویتامین B7 یکى از ویتامین هاى الزم براى ســالمت پوست و ناخن است. 
گاهى این ویتامین با عالمت مستعار H نیز شناخته مى شود. خشک پوست و 
مو، ریزش مو، ترك خوردن دهان، خستگى، افسردگى، بى اشتهایى و بى خوابى 
از مهمترین عالیم کمبود این ویتامین هستند. هویج، گوجه فرنگى، پیاز، تخم 
مرغ، بادام، گردو، آووکادو، کنجد، گردو، ماهى سالمون و موز از مهمترین مواد 

غذایى حاوى این ویتامین هستند.
ویتامین A یک آنتى اکسیدان محافظ پوست، بهبود دهنده زخم و عامل رشد 
و ترمیم پوست است. این ویتامین در دو شکل بتاکاروتن و ویتامین A فعال 
وجود دارد. ویتامین A فعال رتینول نیز نامیده مى شود. مصرف بیش از اندازه 
این ویتامین مى تواند منجر به پوست پوست شدن اطراف ناخن شود. افرادى 
با عملکرد ضعیف کبدى بیشتر نشانه هاى سمى بودن ویتامین A را تجربه 
مى کنند.  عادت هاى بد از قبیل کندن پوســت اطراف ناخن، جویدن ناخن، 
استفاده مداوم از مواد شــوینده قوى، آفتاب سوختگى شدید و عدم استفاده از 
کرم ضد آفتاب و مرطوب کننده، خشــکى هوا، واکنش هاى آلرژیک، اگزما، 
عفونت هاى قارچى، پسوریازیس و کمبود کلسیم از دیگر عالیم پوست پوست 

شدن اطراف ناخن هستند.

مشکلى که 
ناخن ها را تهدید مى کند

سرفه، سردرد، تب، عطسه هاى مکرر، آبریزش بینى، گلودرد از عالئم 
سرماخوردگى است. شاید هم یکى از ما گرفتار همین عالئم باشیم، 

اما آیا واقعا به همین سادگى مى توان آن را سرماخوردگى نامید؟
بهتر است کمى محتاط باشیم و در تشخیص یک بیمارى با چنین 
عالئمى، عجوالنه قضاوت نکنیم. دلیلش هم واضح است؛ عالئم 

سرماخوردگى و سینوزیت در موارد بسیارى مشابهند.
درست است که یک سرماخوردگى ساده ممکن است به التهاب و 
عفونت سینوس ها یا همان سینوزیت منجر شود، اما این دو بیمارى 
کامال متمایز است و هریک شیوه هاى درمانى مختص به خود را 
دارد. آبریزش بینى که زرد یا سبزرنگ است یکى از عالئم سینوزیت 

در کودکان است.
دکتر جردن جوزفسون،  نویسنده کتاب «همین حاال از شر سینوزیت 
خالص شوید» و مدیر مرکز ســینوس و بینى نیویورك مى گوید: 
«گاهى سرما ممکن است وارد سینوس ها شود و آنها را ملتهب کند 
که در این حالت از به جریان افتادن ترشــحات مخاطى جلوگیرى 
خواهد کرد. این ســرماخوردگى درواقع ممکن اســت به عفونت 

سینوس تبدیل شود.
دکتر جوزفسون مى گوید: «اگر پس از گذشت دو یا سه روز از بروز 
سرماخوردگى، حالتان بدتر شد یا رنگ ترشحات بینى تان به سبز یا 
زرد گرایید، باید به پزشک متخصص مراجعه کنید تا عالئم بیمارى  
را بررسى کند. به احتمال بسیار زیاد باید سینوس هایتان چرك کرده 
باشد.» سینوزیت همان التهاب سینوس هاست که ممکن است علل 
گوناگونى داشته باشد؛ یک سرماخوردگى ساده، یک عفونت یا حتى 
حساسیت. با این حال  تمام التهاب هاى سینوسى ممکن است چند 

عالئم را بروز دهد:
احساس فشار و درد پشــت چشــم ها یا گونه ها، احساس درد در 
دندان هاى باال، جمع شدن خلط و احساس گرفتگى در مجارى سر و 
صورت .و گاهى دشوارى در تنفس، آبریزش بینى که زرد یا سبزرنگ 

است، سردرد، ریختن ترشحات بینى به حلق.
مبتالیان همچنین ممکن است از خستگى، دشوارى تنفس از طریق 
بینى، کاهش قدرت بویایى و بى قرارى هنگام خواب و اســتراحت 

شکایت داشته باشند.
شــما فکر مى کنید هر ماه یا طــى ماه هاى متمــادى مبتال به 
سرماخوردگى هستید،  باید بدانید که این سرماخوردگى نیست. به 
احتمال بسیار زیاد شما به سینوزیت مزمن مبتال شده اید که گاهى 
عود مى کند، اما پرسش این است که چگونه مى توانیم میان این دو 

تفاوت قائل شویم؟
سرماخوردگى معموال یک بار در سال سراغ شما خواهد آمد و بیشتر 
از چند روز هم مزاحمتان نخواهد بود و شما تا سال بعد از شرش در 
امان خواهید ماند.» پس اگر فکر مى کنید سرما خورده اید و عالئم 
آن را مدتى طوالنى با خود یدك مى کشید یا اگر به دفعات در طول 
سال احساس سرماخوردگى دارید، به احتمال بسیار زیاد به سینوزیت 

مبتال هستید.

شاید شما هم سینوزیت دارید !
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این تعاونى در نظر دارد جهت نصب، راه اندازى، خرید و اخذ استاندارد و مجوزات الزم 
4 دستگاه آسانسور براى چهار بلوك در دست احداث خود، از طریق مناقصه و انتخاب 
پیمانکار ذى صالح، اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت هاى واجد شرایط دعوت مى شود 
حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه 1400/9/13 با مراجعه به دفتر تعاونى واقع در 
شاهین شهر، خیابان رازى، فرعى 7 شرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 2 نسبت به 
دریافت اسناد مناقصه اقدام کنند. ضمنا هزینه نشر آگهى به عهده شرکت برنده 
است، همچنین جهت کسب هرگونه اطالعات بیشتر مى توانید با شماره تلفن هاى 

03145274922 و 03145242630 و 09371912421 تماس حاصل نمایید.

آگهى مناقصه
خرید و راه اندازى آسانسور چهار بلوك خانه کارگر شاهین شهر

وحیدرضا مشکوه روحانى- مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان   پاالیشگاه  اصفهان

این تعاونى در نظر دارد جهت نصب، راه اندازى، خرید و اخذ اســتاندارد و مجوزات الزم 
8 دستگاه آسانسور براى هشت بلوك در دست احداث خود، از طریق مناقصه و انتخاب 
پیمانکار ذى صالح، اقدام نماید. لذا از کلیه شــرکت هاى واجد شرایط دعوت مى شود 
حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شــنبه 1400/9/13 با مراجعه به دفتــر تعاونى واقع در 
شاهین شهر، خیابان رازى، فرعى 7 شرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 2 نسبت به دریافت 
اسناد مناقصه اقدام کنند. ضمنا هزینه نشر آگهى به عهده شرکت برنده است، همچنین 
جهت کسب هرگونه اطالعات بیشتر مى توانید با شــماره تلفن هاى 03145274922 و 

03145242630 و 09371912421 تماس حاصل نمایید.

آگهى مناقصه
 خرید و راه اندازى آسانسور هشت بلوك حافظ شاهین شهر 

وحیدرضا مشکوه روحانى- مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان   پاالیشگاه  اصفهان

با حضور مدیرعامــل آبفا و معاون پرورشــى فرهنگى 
اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان  اصفهــان، ویژه 
برنامه هاى سیزدهمین جشنواره «نخستین واژه آب»؛ 
«سه شنبه هاى شادابى» و«پرسش شادابى» آغاز شد.  

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ضمن 
ابراز خرســندى از برگزارى حضورى این مراسم پس 
از دو سال از شــیوع ویروس کرونا، گفت: در دهه اخیر 
فعالیت هاى فرهنگى بسیارى در زمینه مدیریت مصرف 
بهینه آب براى گروه هاى مختلف در اســتان اصفهان 

انجام شده است. 
هاشم امینى ابراز امیدوارى کرد در آینده نیز با همکارى 
آموزش و پرورش و کانون پــرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان، این روند همچنان ادامه داشته باشد زیرا براى 
تامین پایدار آب شرب باید فرهنگ مصرف بهینه آب در 

جامعه نهادینه شود.
وى به میزان بارندگى ها  در سال آبى گذشته اشاره کرد و 
گفت: سال گذشته میانگین بارش در حوضه آبریز زاینده 
رود 820 میلى متر بود در حالــى که میانگین بلند مدت 
بارش در این حوضه  1400 میلى متر بوده است، بنابراین  
مدیریت مصرف، راهــکار اصلى غلبه بر بحران کم آبى 

در استان است.
مدیرعامل آّبفاى اســتان اصفهان مدیریت مصرف را 
مختص تمام بهره برداران زاینده رود دانست و بیان کرد: 
کشــاورزان، صنعت گران و مردم باید مدیریت مصرف 
آب را همواره مد نظر قرار دهند تا دسترسى پایدار به این 

نعمت الهى هموار شود.
وى افزود: اقلیم کشور و استان اصفهان خشک است و 
در نتیجه مردم باید سازگارى  با کم آبى را سر لوحه کار 

خود قرار دهند.
 امینى گفت: در این زمینه آبفاى استان اصفهان برنامه هاى 
فرهنگى متنوعى براى تمام مقاطع تحصیلى در دستور کار 

دارد که در طول سال تحصیلى اجرا مى شود.
در ادامه این برنامه معاون پرورشــى و فرهنگى آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان گفت: با شیوع ویروس کرونا 
فعالیت هاى تربیتى و پرورشى دانش آموزان در تمام مقاطع 
تحصیلى با قوت ادامه داشت و هیچ گاه متوقف نشد و قطعًا 

با حضوردانش آموزان در مدارس، فعالیت هاى فرهنگى با 
پیوستگى بیشترى ادامه خواهد داشت.

مهدى اســماعیلى ادامه داد: مهارت هاى آموزشــى و 
پرورشــى در 50 کانال مربوط به آموزش و پرورش در 
فضاى مجازى در اختیار دانش آموزان قرار مى گیرد که 
در این زمینه مى توان به محتواهاى فرهنگى در خصوص 

مدیریت مصرف بهینه آب در جامعه اشاره کرد.
وى ادامه داد: معتقدیم دانش آموزان کالس اولى باید با 

یاد گرفتن واژه آب، راه هاى درست مصرف کردن آب را 
نیز بیاموزند که در این میان آموزش و پرورش با برپایى 
همایش ها و جشــنواره هاى مختلف، دانش آموزان را 

ترغیب به مصرف درست آب مى کند.
در پایــان ایــن مراســم زنگ آب بــه صــدا درآمد و 
ویژه برنامه هاى ســیزدهمین جشنواره «نخستین واژه 
آب»، «سه شنبه هاى شادابى» و «پرسش شادابى» به 

صورت رسمى آغاز شد. 

با به صدا در آمدن زنگ آب در دبستان ریحانه اصفهان کلید خورد؛

آغاز ویژه برنامه هاى سیزدهمین جشنواره 
«نخستین واژه آب» 

به منظور مشارکت، تبادل و بهره مندى از خدمات، 
تخصص هاى علمى، پژوهشــى و فنى متقابل و 
توانایى هــاى طرفین، تفاهم نامــه همکارى بین 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد و جمعیت 

هالل احمراستان اصفهان امضا شد.
امیررضا نقش رئیس دانشــگاه آزاداسالمی واحد 
نجف آباد در جلســه امضاءتفاهم نامه همکاري 
باجمعیت هالل احمر استان اصفهان که با حضور 
مسئولین هالل احمراستان برگزار شد به حرکت 
دانشگاه آزاداسالمی به سمت دانشگاه اجتماعی، 
جامعه محور با رویکردحل مســایل و مشکالت 
پیرامونشــان در زیســت بوم هرمنطقه و انجام 
پژوهش هاي کاربردي در این ارتباط اشــاره کرد 
و افزود: واحد نجف آباد همــواره تالش نموده تا 
با برقراري ارتباط مســتحکم بــا صنعت وجامعه 
یک ارتباط اثر بخش وموثر در حل مشکالت آنها 

داشته باشد.
وي گفت: دانشگاه آزاداســالمی واحد نجف آباد 
و جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با داشتن 
پتانسیل ها و بسترهاي مناسب براي همکاري در 
زمینه هاي پژوهشــی وآموزشی در راستاي ارتقاء 

و تقویت بنیه مهارتی  دانشــجویان باالخص در 
گروه علوم پزشــکی این واحد دانشگاهی و ایجاد 
یک ارتباط رسمی و منسجم تفاهم نامه همکاري 

امضاء نمودند.
رئیس دانشگاه آزاداسالمی واحد نجف آباد افزود: 
هدف از امضاء این تفاهم نامه بهره گیرى مطلوب 
از توانمندى ها، تجارب و ظرفیت هاى آموزشــى 
و پژوهشــى طرفین در جهت پیشــبرد و تقویت 
پژوهش ها، توسعه ارتباطات پژوهشى و آموزشى و 
همچنین تبادل اطالعات، ارتقا فعالیت هاى جارى 
و پرداختن به اولویت هاى پژوهشى و آموزشى مورد 

نیاز طرفین است.
وي در ارتباط بــا  نحوه اجراى ایــن تفاهم نامه 
گفت: یک کارگروه علمى تخصصى در دانشــگاه 
بــه نمایندگى دانشــکده ها و مراکــز تحقیقاتى 
علوم پزشکى دانشــگاه و  نماینده جمعیت هالل 
احمر استان براى بررســى موضوعات پژوهشى و 
آموزشى مورد نیاز هالل احمر تشکیل و در آن موارد 
مطروحه در تفاهم نامه بررســى شده و در صورت 
تصویب توســط مراجع ذیصالح، قرارداد مربوطه 

منعقد و عملیاتى خواهد شد.

امضاى تفاهمنامه بین دانشگاه نجف آباد و 
جمعیت هالل احمر 


