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۳

پل های عبور
 نه برای عابران

متکدیان حرفه ای در شهر

۳

موالی عرشیان، بانوی 
قدسیان

۳

       

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات 
راه و شهرسازی:راه و شهرسازی:

جریان آب زاینده رود سال 1403  دائمى مى شود
۶

روز هایی
 برای سوختن!

دســت کم 19 کشــته و 2817 مصدوم آمــار تلفات 
چهارشنبه سورى سال گذشته ایران است. امسال هم با 
نزدیک شدن به روزهاى پایانى سال این نگرانى وجود 
دارد که آمار کشته ها، ســوخته ها و تلفات چهارشنبه 
آخر ســال باز هم عددهاى دو رقمى و چهاررقمى را 

نشان دهد.
بیشترین عامل این تلفات مواد محترقه غیر استاندارد 
است که هر چهارشنبه پایان ســال چشممان به آنها 
روشن مى شود؛ ترقه هایى که سازنده اکثر آن ها چشم 
بادامى هایى هستند که این اجناس را روانه کشورمان 
کرده اند. بازارى که حاال پر شــده از سیگارت چینى و 

باربرانى که باربرانى که اجناس استوانه اى الغر رنگى یا...
بار زندگى را به دوش مى کشندبار زندگى را به دوش مى کشند

ساعتی با کسانی که در شلوغی بازار اصفهان گم شده اندساعتی با کسانی که در شلوغی بازار اصفهان گم شده اند

۳

شهردار اصفهان با اشاره به انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزى کشور:

میالد عبادی پور به بازی 
سرنوشت ساز رسید 

با بهبودى کامــل از ویروس کرونا میــالد عبادى پور 
مشکلى براى همراهى میالنو ندارد. میالنو در این فصل 
از رقابت هاى سرى آ عملکرد پر فراز و نشیبى از خود ارائه 

داده است. شاگردان روبرتو پیازا ...
۲

چهارشنبه سوری در راه،چهارشنبه سوری در راه،

 هشدارها در اوج هشدارها در اوج

عیدهایی که در 
خاطرات نسل 
دیروز جامانده 

است راز گریه  قایدی

عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات راه و شهرسازى گفت: نزدیک 
به 49 درصد جمعیت کل کشور...

۷

وجود وجود ۲۰۰۰۲۰۰۰ کانون فرهنگی  کانون فرهنگی 
مساجد در اصفهان مساجد در اصفهان 

۳

ناآگاهی خانواده ها به قاچاقچیان مواد مخدر کمک می کند جشنواره فروش بهارانه، تا فرداجهان نما ون پارس اصفهان، دومین صعودکننده به لیگ برتر؟استان شهر زیرزمینی بازگشایی می شودورزش استان

استاندارى اصفهان در نظر دارد مناقصه تأمین بخشى از وسایل نقلیه مورد نیاز (پژو و سمند مدل 97 به باال) همراه با راننده 
براى انجام مأموریت هاى ادارى استاندارى و فرماندارى هاى تابعه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس https://setadiran.ir/setad/cms و با شماره مناقصه 2001003360000003 به صورت الکترونیکى به شرح ذیل برگزار 
نماید. الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزارى مناقصه مذکور به صورت الکترونیکى از طریق سامانه مذکور انجام خواهد 
پذیرفت و از دریافت اسناد به صورت دستى معذوریم. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، 
نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى 

اقدام الزم را به عمل آورند. 
ـ مواعد قانونى: 

1ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/12/21
2ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1402/01/08

3ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1402/01/20
4ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1402/01/22 

ـ مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: 
مبلغ تضمین 4,000,000,000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکى به نام استاندارى اصفهان با مدت اعتبار سه ماهه و یا واریز 
نقدى به حســاب IR 070100004061011307670021 نزد بانک مرکزى به نام تمرکز وجوه سپرده استاندارى با شناسه 

 930105061161140019169690000000
ـ نشانى دستگاه مزایده گزار: اصفهانـ  میدان امام حسین(ع)ـ  خیابان باغ گلدستهـ  استاندارى اصفهان   

آگهی مناقصه تأمین بخشی از وسایل نقلیه مورد نیاز (همراه با راننده)
 استانداری اصفهان و فرمانداری های تابعه

م.الف:۱۴۶۸۶۴۵

نوبت اول

استانداری اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان در نظر دارد فراخوان عمومى تامین نیروى انجام امور پشتیبانى و خدماتى دانشگاه 
هنر اصفهان به شماره (سیستمى) 2001100571000003 خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانى:

- تاریخ انتشار فراخوان:1401/12/22
- مهلت دریافت اسناد فراخوان:1401/12/24

- مهلت ارسال پیشنهادات:1402/01/17
- زمان بازگشایى پاکت ها: 1402/01/21

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکى  یا واریز نقدى  به مبلغ7،200،000،000 ریال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : اصفهان خیابان حکیم نظامى روبروى خاقانى- دانشگاه هنر اصفهان امور 

حقوقى وقراردادها 36269168

آگهی فراخوان عمومی

م.الف ۱۴۶۷۷۵۳

محمد تقی طغرایی _سرپرست معاونت اداری ومالی

قدسیان

۳

رییس دبیرخانه شورای سیاستگذاری رییس دبیرخانه شورای سیاستگذاری 

ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 

هنری مساجد خبر داد؛هنری مساجد خبر داد؛

ى 14 ل3 3رو
ر بهعبادی پور به بازی بازییعباد زیپور ور ببه بابادی ه بازدیب زیپو زبهعباد ب ب پور زییییی ب ب پور بازیپوی به وور ییدد یی بپپعع ب باب به پور اادی هه زی ززر ییو بیی عبادی پور به بازیدیپ

اتسازشتت سوشت ساز یدز رسید ت سو سیدسز رز یید یرسییدز ر یرز س سسسش سشش سس ددتتت س یسش رزتسا ززشششووشتسازرسسس وشت ساز رسید دشش
ور ل از ویروس کرونا میــالد عبادى پور  د عبانا میل دىروس ــال کر ى پورز وی عرونا الد عبادىویرو یــس ک ل از
اینفصل ندارد. میالنو در نفصالنوهىماهى میالنو صلندار اید. می یالن در اینیالاهى ن فصلالنو نو دردارد.  می

خلکردى آ عملکرد پر فراز و نشیبى از خود ارائه  ائهى از از و انشیبىى آ عم خود پر فر د ارائهیبىاعملک ع فراز ز خو نشى آ رد پر
یازا .ن روبرتو پیازا ... پن روب ا ...وبرتنر پیازرتو

۷

با وجود اینکه پل هاى عابر پیاده زیادى در سطح شهر 
وجود دارد ولى در برخى مواقع مى بینیم که عابران از 

این پل ها استفاده نکرده...

۲

۲

دادگســترى اســتان اصفهان  در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى(یکپارچه) تعمیر و نگهدارى تاسیسات 
ساختمانى، الکتریکى و مکانیکى  به شماره ( سیستمى ) 2001004579000004 .را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طرق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى

 ( به صورت برخط ) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند .
مواعد زمانى

- تاریخ انتشار فراخوان : 1401/12/10 ساعت 09:00
- مهلت دریافت اسناد فراخوان : 1401/12/24 ساعت 19:00 

مهلت ارسال پاکتهاى پیشنهاد  :تا تاریخ 1402/01/16 ساعت 13:00
زمان بازگشائى پاکتها : 1402/01/17 ساعت 08:30

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :
استان اصفهان _ دادگسترى واقع در خیابان چهارباغ باال  _چهار راه نظر  _ ساختمان شهداى 25 آبان دادگسترى کل استان 

اصفهان 
 تلفن-  36278040-36278098

مناقصه عمومی

 م.الف:۱۴۶۴۵۷۶

نوبت  دوم

دادگستری استان اصفهان

جهت انجام اجراى عملیات ( 350 ) ساخت ، نصب  و ( 20 ) جابه جایى و ( 20 ) جمع آورى انشعابات فوالدى در سطح منطقه یک اصفهان و توابع به شماره فراخوان ( 2001091138000201) مورخ 
1401/12/08 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت)ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 53140153  مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ  01/17/ 1402  مى باشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00روز یکشنبه  تاریخ 1402/01/27 مى باشد.
•  زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت  00: 10  دوشنبه  تاریخ 1402/01/28 مى باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 559,000,000  ریال مى باشد.
رتبه مربوط به این مناقصه،  داشتن حداقل رتبه   معتبر   5   تاسیسات و تجهیزات الزامى    مى باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى 
مجتمع پارك

امور قراردادها و تلفن (داخلى 3759 ، 3756) 031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 021 41934

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی :  شركت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

 م.الف:۱۴۶۷۲۴۴

نوبت دوم

شركت گازاستان اصفهان

  اداره کل بهزیستى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى ارائه خدمات مشاوره و مددکارى در مراکز اورژانس اجتماعى از ابتداى فروردین ماه تا 
پایان سال 1402 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلى ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه:  از تاریخ درج آگهى تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/12/14  مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 

1401/12/25 زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/12/27 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف:آدرس: اصفهان ، خیابان آپادانا دوم ، اداره کل بهزیستى استان ا صفهان و تلفن:36411391-9  

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات مشاوره و مددکاری 
در مراکز اورژانس اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان در سال ۱۴۰۲ 

 معاونت پشتیبانی و منابع انسانی- اداره کل بهزیستی استان اصفهان

نوبت دوم

 م.الف:۱۴۶۷۶۹۲

اصفهان، باالترین ریسک 
فرونشست زمین را دارد



0202جهان نماجهان نما 4552یک شنبه  21 اسفند  ماه   1401 سال نوزدهم

افزایش آمار کرونا جدى 
نیست

اصفهان، باالترین ریسک 
فرونشست زمین را دارد

خبرخوان
مشاهده 18 یوزپلنگ 

مدیرکل دفتــر حفاظت و مدیریت    رکنا |
حیات وحش سازمان محیط زیست درباره تعداد 
یوزهاى مشاهده شده در ســال 1401 گفت: 
در طول امسال شــش فرد یوز ماده با 10 توله 
و دو فرد یوز نر ثبت کرده ایم. غالمرضا ابدالى 
درباره جنسیت توله  یوزها افزود: جنسیت توله 
ها مشخص نیســت چراکه از فاصله دور رصد 

شده اند. 

گردن من کلفت است! 
  خبرورزشى|رئیس فدراســیون فوتبال 
درمورد حواشى مربوط به پاداش اعضاى هیات 
رئیســه در جام جهانى گفت: به عنوان رئیس 
فدراسیون فوتبال بابت حقوق، دستمزد، پاداش 
و اینکه به اســم فرد دیگرى بگیرم، یک ریال 
نگرفته ام.  به همین دلیل گردن من کلفت است 
و محکم ایستاده ام . جایى گردن ما از مو باریک تر 
اســت که در مقابل قانون باشد. باید بایستیم و 

جواب بدهیم . 

فروش قسطى آجیل
تصویــرى از تبلیغ فروش    رویداد24 |
قســطى آجیل در فضاى مجازى خبرساز شده 
اســت. در توضیح تصویر منتشر شــده آمده: 
کاهش قــدرت خرید مــردم در بحرانى ترین 
شرایط اقتصادى کشور آنهم در نزدیکى شروع 
سال وضعیت را به گونه اى کرده است که مردم 
دیگر نه توان خرید آجیل را دارند و نه توان خرید 

بسیار از اقالم مورد نیاز شب عید را.

یوسف تیمورى مجرى شد
  سینماپرس| شبکه 3 ســیما از پخش 
ویژه برنامه «قهرمان» در ایــام عید نوروز و با 
اجراى یوســف تیمورى خبر داده است. یوسف 
تیمورى و ایمان قیاسى (گزارشگر برنامه عصر 
جدید) در این ویژه برنامــه میزبان قهرمان ها و 
جوانان ورزیده مى شوند. استعدادهاى ورزشى 
با حضور در این برنامه و پشــت ســر گذاشتن 
آیتم هاى مختلف و دشوار به رقابت مى پردازند.

محمد دالورى کجاست؟
مدیر شبکه پنج تأکید کرد درصدد    مهر |
همکارى مجدد با محمد دالورى  مجرى باسابقه 
هستند. محمد دالورى در چند سال اخیر اجراى 
برنامه اجتماعى و چالشــى «تهران 20» را در 
شبکه پنج ســیما بر عهده داشت. با این حال از 
اواسط تابستان دیگر در این برنامه دیده نشد و به 
آنتن بازنگشت. سعید اشناب تصریح کرد: محمد 
دالورى در تابســتان خواهش کرد فاصله اى 
از آنتن بگیرد. کســالتى داشــت و مى خواست 

استراحتى کند.

براى ولنتاین 2046 
برنامه ریزى نکنید!

  روزیاتو | ناسا هشــدار داده است که یک 
ســیارك با قدرت ویران کردن یک شهر و به 
اندازه برج کج پیزا ممکن است در روز ولنتاین 
ســال 2046 به زمین برخورد کنــد. با احتمال 
یک در 560 ایــن اتفــاق در روز 14 فوریه در 
ساعت 4:44 دقیقه بعدازظهر به وقت نیویورك 
رخ خواهــد داد. منطقه برخــورد احتمالى این 
ســیارك از اقیانوس هند تا اقیانــوس آرام و از 
غرب تا شــرق ســاحل ایاالت متحده وسعت 
دارد. برخورد این ســیارك به طــول حدود 33 
متر با ســیاره ما با انفجار 12 مگاتنى که 114 
سال پیش در اثر برخورد یک سیارك با سیبرى 
رخ داد قابل مقایسه اســت. این سیارك حدود 
30 مترى باعث انفجارى هســته اى شــد که 
مى توانست یک شــهر بزرگ را نابود کند اما 
در جنگل فرود آمد و بیش از 80 میلیون درخت 

را از بین برد. 

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه سیر کرونا 
به صورت مداوم افزایش یابنده نبوده است، گفت: فعًال 
پیش بینى از اینکه بخواهیم وارد یک موج جدید شویم یا 

افزایش جدى مبتالیان را داشته باشیم، نداریم. 
سعید کریمى درباره روند ابتال به کرونا در کشور گفت: 
افزایش موارد کرونا در کشور قابل توجه نیست. البته که 
در طول زمان تغییرات و باال و پایین شدن طبیعى است، 
اما آنطور نیست که وارد پیک جدیدى شده باشیم. موج 
هشتم بیمارى در کشــور تقریبًا تمام شده است و فعًال 

انتظار نداریم که وارد پیک جدید شویم.
وى گفــت: مــا روزانــه آمــار مراجعیــن کرونا به 

بیمارســتان هایمان را داریم و در ایــن زمینه افزایش 
جدى نداشتیم و بسترى هاى جدى اتفاق نیفتاده است. 
بنابراین فعًال پیش بینى از اینکه بخواهیم وارد یک موج 
جدید شویم یا افزایش جدى داشته باشیم، نداریم. مگر 

اینکه اتفاق جدیدى رخ دهد. 
کریمى تاکید کرد: تغییرات در آمار در کشورى که 85 
میلیون جمعیت دارد، طبیعى است. آنچه اهمیت دارد، 
سیر و روند کروناست. سیر کرونا طى حدود یک هفته 
و 10 روز گذشته، به صورت مداوم افزایش یابنده نبوده 
است و آمار باال و پایین داشته است. بر این اساس فعًال از 

نظر کرونا انتظار بروز مشکل جدى نداریم. 

عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات راه و شهرسازى گفت: 
نزدیک به 49 درصد جمعیت کل کشور در معرض فرونشست 
زمین هســتند.على بیت اللهى اظهار کرد: بر اساس آخرین 
ارزیابى هاى صورت گرفته و تجمع تمام نقشه هاى موجود 
مســاحت تقریبى پهنه هاى فرونشستى کشور حدود 185 
هزار کیلومتر مربع برآورد مى شود که تقریباً معادل 11 درصد 
مساحت سرزمینى ایران اســت همچنین تعداد جمعیت در 
معرض خطر فرونشست زمین در کشور حدود 39 میلیون نفر 
تخمین زده شده است که نزدیک به 49 درصد جمعیت کل 
کشور (آمار 1395) را شامل مى شود.وى افزود: تعداد 380 
شهر و 9200 روستا در معرض خطر فرونشست زمین واقع 

شده اند که در برخى موارد مساحت کل شهرها و در برخى 
موارد بخشى از محدوده هاى شهرى در زون هاى فرونشستى 
قرار گرفته انــد. عضو هیئت علمى مرکــز تحقیقات راه و 
شهرسازى با بیان اینکه استان هاى تهران، خراسان رضوى و 
اصفهان داراى بیشترین جمعیت در معرض خطر فرونشست 
زمین هستند گفت: استان اصفهان، داراى بیشترین تعداد 
شهر واقع در پهنه هاى فرونشست زمین است. شهر اصفهان 
بزرگترین کالنشهر کشور است که مساحت عمده اى از آن 
را پهنه هاى فرونشستى دربرگرفته است. ارزیابى ها نشان 
مى دهد که کالنشهر اصفهان، باالترین ریسک فرونشست 

زمین را در مقایسه با سایر شهرهاى کل کشور داراست.

الدن ایرانمنش
دســت کم 19 کشــته و 2817 مصــدوم آمــار تلفات 
چهارشنبه سورى سال گذشــته ایران است. امسال هم 
با نزدیک شدن به روزهاى پایانى سال این نگرانى وجود 
دارد که آمار کشته ها، سوخته ها و تلفات چهارشنبه آخر 
سال باز هم عددهاى دو رقمى و چهاررقمى را نشان دهد.

بیشــترین عامل این تلفات مواد محترقه غیر استاندارد 
است که هر چهارشــنبه پایان سال چشــممان به آنها 
روشن مى شود؛ ترقه هایى که سازنده اکثر آن ها چشم 
بادامى هایى هســتند که این اجناس را روانه کشورمان 
کرده اند. بازارى که حاال پر شــده از سیگارت چینى و 
اجناس استوانه اى الغر رنگى یا مواد منفجره اى که یک 

عمر پشیمانى را با خودشان به همراه مى آورند.
اگر تا یک دهه پیش رسم چهارشنبه سورى ختم مى شد 
به پریدن از آتشى که در حیاط خانه ها برپا مى شد و آن 
هم نه چندان بزرگ، اما حاال با جا به جا شــدن آیین ها، 

این رسم دیرینه دیگر به فراموشى سپرده شده است.
حاال ترقه ها صیاد جان ها شده اند وهر سال درست قبل 
از شادترین لحظه ها مثل بختک به جان شهرها مى افتد، 
جان عده اى را مى گیرد و مى رود تا ســال بعد. درســت 
درهمین زمان بیمارســتان ها و مراکز اورژانس هم مى 

دانند که باید آماده باشند.
حوادث ناشى از آتش بازى در همه گروه هاى سنى دیده 
مى شــود ولى اکثر قربانان آن از میان پسران 10 تا 19 
ساله و مردان جوان هستند. تماشاگران و روشن کنندگان 
لوازم آتش بازى به مقدار مساوى در معرض خطر هستند. 
بماند که گاهى لوازم آتش بازى عمل نکرده نیز خودشان 

پتانسیل منفجر شدن را دارند.
آمارهاى اورژانس نشــان مــى  دهد بیشــترین گروه 
آســیب دیده در حوادث چهارشنبه ســورى، گروه سنى 

16 تا 23 سال و سپس گروه سنى 8 تا 15 سال هستند.
کارشناسان مى  گویند ســوختگى هاى ناشى از بازى با 

مواد محترقه خطرناك در چهارشــنبه  سورى داراى دو 
نوع عوارض هســتند. برخى از آنها بــه عنوان عوارض 
زودرس مطرح هســتند و برخى در درازمــدت در افراد 
عــوارض ایجاد مى کنــد .  قطع عضو بــدن از عوارض 
زودرس سوختگى هاست. عفونت ثانویه در محل زخم 
ناشى از سوختگى، یک عارضه زودرس دیگر است. اما 
بخشى از این صدمات هم هســتند که چنان سوختگى 
ایجاد مى کند که فــرد هیچوقت شــکل اولیه اش را

 نمى تواند داشته باشد.
اما با وجود خطرات ناشى از مواد محترقه هر سال شاهد 
افزایش حوادث این روز هســتیم و با اینکه همه ســاله 

مقادیر معتنابهى از مواد محترقه مجــاز و غیر مجاز در 
ایران خرید و فروش مى شود اما آمار دقیقى در این مورد 

وجود ندارد.
 تنها آمارى که موجود اســت مربوط به دســتگیرى و 
جمع آورى مقادیر زیادى از مواد محترقه اى اســت که 
به صورت غیر مجاز تولید و خرید و فروش مى شود. اما 
اینکه این همه ترقه از کجا مى آید؟چرا کسى از ورود یا 
تولید آنها جلوگیرى نمى کند؟ و پرسش هایى از این دست 

جزو مسائلى است که بى پاسخ مانده است. 
با وجود اینکه ماموران نیروى انتظامى هرسال، چند روز 
مانده به چهارشنبه ســورى، عده اى از خرده فروش ها را 

دستگیر مى کنند، اما به نظر مى رسد ماجرا از جاى دیگر 
آب مى خورد، ســوغاتى هایى که از چیــن مى آید و به 

شکل زیرزمینى به فروش مى رسد.
جالب اینکه هر سال مواد محترقه اى وارد بازار مى شود 
که قدرت انفجار آن ها بیشــتر از ســال پیش است و در 
بسیارى از مواقع براى اینکه قدرت انفجار بیشترى داشته 
باشند در داخل آن ها خرده شیشه هم وارد مى شود تا در 
زمان انفجار شتاب بیشترى داشته باشد. بمب هایى که 
گاهى در داخل حیاط خانــه ها و یا زیرزمین هاى منازل 
مسکونى ساخته مى شــود تا چهارشنبه ســورى را به 

چهارشنبه سوزى تبدیل کند. 

چهارشنبه سورى در راه، هشدارها در اوج

روز هایى براى سوختن!  توئیت قالیباف 
  ایسنا | قالیباف در واکنش بــه توافق ایران و 
عربستان نوشت: امیدواریم طرف مقابل هم در عمل 
حســن نیت خود را باعدم دخالت درامور داخلى کشور 
واتخاذ تصمیمات خیرخواهانه درمســائل منطقه به 

خصوص لبنان، یمن  وحمایت ازفلسطین نشان دهد.

ما هم نقش داشتیم
معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه اى    فارس|
گفت که این کشور نیز در عادى ســازى روابط میان 
تهران و ریاض نقش داشته است. میخائیل بوگدانوف 
افزود: روسیه نیز در کنار کشورهایى نظیر سلطنت عمان 
و عراق و دیگران، در این روند سیاســى نقش داشته و 
اخیراً به این دو کشور ســفر کرده بودم و عادى سازى 
روابط میان ایران و عربستان ســعودى در دستور کار 

سفرم به این دو کشور قرار داشته است.

طالبان هم استقبال کرد
وزارت خارجــه طالبان با اســتقبال از    ایسنا |
توافق ایران و عربســتان، آن را گامى مهم در جهت 
برقرارى صلح و ثبات در منطقه دانســت. عبدالقهار 
بلخى ســخنگوى وزارت خارجه طالبان در توییتى از 
تالش هاى جمهورى خلق چین که میزبان مذاکرات 

بین عربستان سعودى و ایران بود هم تشکر کرد.

توصیه به رفقا! 
  همشهرى آنالین |رئیس اتــاق بازرگانى 
ایران و چین به ذخیره کننــدگان دالر اخطار توئیترى 
مهمى داد و نوشــت:  « رفقا؛ هرچه دالر ذخیره کردید 
بریزید بازار، یکى از توافقات پکن سرازیر شدن درهم از 

طرف اماراته که از یکشنبه کلید میخوره.»

سورپرایز اردوغان
  فرارو | از اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پرسیدند 
که نظرت درمورد ائتالف مخالفانت چیست، که درپاسخ 
ضرب المثلى به زبان فارسى مى گوید: نشستند و گفتند 
و برخاســتند. صحبت کردن اردوغان به زبان فارسى 

کاربران را شگفت زده کرد.

مذاکره را یاد بگیرید
  روزنامه کیهان| توافق ایران و عربســتان، 
عالوه بر آمریکا و اسرائیل، جریان غربگرا در داخل کشور 
را نیز عصبى و پریشان کرده است.... بهتر است مدعیان 
اصالحات کمى هم درباره دیپلماسى و سیاست خارجى 
مطالعه کــرده و بدانند که این اقتدار اســت که احترام 
مى آورد. رویکرد مقتدرانه در سیاست خارجى، مهم ترین 
عامل در تنش زدایى است و قطعا آنچه که به تنش زایى 
در سیاست خارجى دامن مى زند، دیپلماسى منفعالنه 
است. بهتر است مدعیان اصالحات مذاکره را یاد بگیرند.

افتخار ایران مصادره ش د!
  خبرآنالین| رئیس  جمهور آذربایجان در اظهاراتى 
جنجالى شاعر مشهور ایرانى را مصادره کرد! الهام على 
اف،گفت:  نظامى گنجوى یک شاعر آذربایجانى است! 
در شــهر گنجه آذربایجان به دنیا آمده، زیسته و فوت 
کرده است. حکیم نظامى، شاعر و داستان سراى ایرانى 
پارسى گوى در سده ششم هجرى (دوازدهم میالدى)، 
به عنوان صاحب سبک و پیشرو داستان سرایى در ادبیات 

پارسى شناخته شده  است.

زلنسکى به اسکار نمى رود
  مهر| گزارش ها حاکى از آن است که ولودیمیر 
زلنسکى رییس جمهورى اوکراین براى دومین سال 
متوالى از حضور در مراسم اســکار محروم شده است. 
سال پیش این کمدین پیشین که به رییس جمهورى 
اوکراین بدل شــد از طریق ماهواره در جوایز گرمى و 
گلدن گلوب و نیز جشنواره هاى کن و به تازگى برلیناله 

حضور یافته بود. 

خورشیدکیایى
خیلى وقت اســت که صنعتى ها جاى ســنتى ها را

 گرفته اند. مواد مخدرى که با نام شیشه و گل خودشان 
را به نام مواد مخدر سنتى گره زده اند و بازارشان داغ 
تر از سنتى ها اســت. مخدرهایى که خیلى هایشان 
ناشناخته مانده اند و اکنون براى خانواده ها یک تهدید 
به شمار مى روند. این مخدرها خیلى به ما نزدیکند تا 
جایى که گاهى در تراس خانه ها و در گلدان هایى که 
در گوشه اى از خانه قرار مى گیرد هم یافت مى شوند 

بدون اینکه خانواده ها از آنها اطالعى داشته باشند.
کارشناسان نگران این مسئله هستند که هر معتاد براى 
تأمین مصرف روزانه خود اقدام به کشت ماده مخدر در 
خانه کند و ناآگاهى خانواده از نوع این گیاهان موجب 
مى شود عمًال مخفى کارى فرد اعتیاد آور با موفقیت 

بیشترى انجام شود.
همین چند روز پیش بود که معاون پیشگیرى و درمان 
اعتیاد بهزیستى با اشــاره به اینکه اطالعات والدین 
در مورد مواد مخدر بسیار کم اســت، اظهار داشت: با 
وجود اینکــه آموزش هاى متعددى بــراى والدین از 
طرف ارگان هاى مختلف و از جمله آموزش و پرورش 
صورت مى گیرد اما متأسفانه امروز انواع و اقسام مواد 
مخدر با اسامى گوناگون وجود دارد که نشان مى دهد 
این آموزش ها دیگر کافى نیست و ما بایددر مورد مواد 

مخدر جدید حرف بزنیم.
به گفته اقطار، ما باید عوامل محافظتى را تقویت کنیم 
و اگر بتوانیم به کــودکان خود این آموزش را بدهیم و 
خانواده ها این توصیه ها را به فرزندان خود منتقل کنند 

مى توانیم عوامل محافظتى را باال ببریم.

وى همچنین بر لزوم گســترش امکانات ورزشــى و 
آشنایى بیشتر با روش هاى پیشگیرى از مصرف مواد 

مخدر تاکید کرد.
کارشناســان معتقدند نقش خانواده در پیشــگیرى 
از اعتیــاد به عنــوان اولین و مهمتریــن فضایى که 
خصوصیات فردى و شخصیتى در آن شکل مى گیرد 
غیر قابل انکار اســت. به وجود آمــدن اعتیاد در یک 
خانواده به دلیل اینکه اکثر مواقع با پنهان کارى شروع 
مى شود، ســبب از بین رفتن اعتماد و روابط بین افراد 
در خانواده و ایجاد آسیب هاى جبران ناپذیر مى گردد.

آنطور کــه آمارنشــان مى دهــد 70 تــا 80 درصد 
خانواده هــا هیــچ اطالعى از مــواد مخــدر ندارند، 
نمى توانند فرزندان خود را کنترل کنند و حتى شــیوه 
برخورد را هم بلد نیســتند. در این میــان قاچاقچیان 

مواد مخدر هم بیکار ننشســته اند و مواد مخدر قبلى 
را با تغییر لوگو، بســته بندى، رنگ و لعاب و شــکل 
هاى مختلف در بازار عرضه مى کنند تا از این طریق 
نوجوانان و جوانان را به سمت مصرف این مواد سوق

 دهند. 
طبق یافته ها اکنون مــواد رونگردانى در بازار موجود 
است که به شکل عکس هاى کارتونى عرضه مى شود 
و کامالً  مشخص است که جامعه هدف تولید کنندگان 
و توزیع کنندگان آن نوجوانان هستند. با اینکه پلیس 
در این زمینه ورود کرده و توزیع کنندگان را با اشراف 
اطالعاتى شناسایى و دستگیر مى کند اما باز هم این 
خانواده ها هســتند که نقش مهمى در پیشگیرى از 
معتاد شــدن فرزندانشــان دارند تا آن ها دچار آسیب 

نشوند.

ناآگاهى خانواده ها به قاچاقچیان مواد مخدر کمک مى کند

مریم محسنى
کودك که بودیم در طول ســال بــا ورق زدن تقویم 
مناسبت ها را رصد و جستجو مى کردیم و از چندین روز 
قبل تر براى فرا رسیدن آن با شور و شوق وصف ناپذیرى 
لحظه ها را مى شمردیم. عید همیشه با تمام خاطراتش 
مى آمد. بوى عید مى پیچید توى شــهر و انگار حال و 
هواى دیگرى داشت. تصاویرى که هنوز هم سینه به 

سینه نقل مى شود و به نسل امروز رسیده است. 
خسرو یکى از کسانى اســت که چهره اش را که نگاه 
کنى به 70 سال قبل بازمى گردى. او بازنشسته آموزش 
و پرورش است و این روزها بیشتر در پارك شهید رجایى 
ایام را مى گذراند. براى او و هم سن و ساالنش که اکنون 
از معدود بازماندگان متولدان اولین دهه قرن حاضر به 
شمار مى آیند روزها، هفته ها و فصل ها مفهوم معنوى 
خاصى داشــتند و با آرامش خاطر لحظه ها را به نیکى 

سپرى مى کردند. 
خسرو برمى گردد به دوران پیش، زمانى که کودك بود 
و عیدها با روزگار ماشــینى و عصر فن آورى ارتباطات 
چنین لحظه ها را بى معنى نکرده بود. دست مى کشد 
به ریش هاى سفیدش که روزگار، رنگ دوران گذشته 
را از آن محو کرده و مى گوید: دلمان خوش بود به عمو 
نوروز که مى آمد و نوید روزهاى عید مى داد. چهره سیاه 

سوخته اش را هنوز هم به یاد دارم. توشه برمى داشت 
براى فقرا. آن روزها مردم به جاى اینکه بیشتر به فکر 
خودشان باشند به فکر همسایه بودند. به فکر کسانى که 

روزهاى عید باید رخت نو مى پوشیدند.
وقتى از او درباره مراســم و آداب گذشــته مى پرسى، 
آه مى کشد و مى گوید: ســنت هاى به جا مانده شاهد 
خوبى است از دورانى که فقط ردى کم اثر از خود به جا 

گذاشته است.
هر باره و هرساله آداب و مراسمى به عیدها افزوده مى 
شــود. از تعریف هایش به خوبى مى فهمى که مراسم 
ســمنو پزان در گذشته رســمى بوده که حاال کمرنگ 

شده است. رسمى که در گذشته در هر خانه اى برپا مى 
شد اما حاال در پستوى خاطرات گذشته جا مانده است. 
مى گوید: چوب و ذغال بود که جمع مى شد و بعد بر پا 
مى شد. همه فامیل جمع مى شدند براى پختن سمنو. 
از صبح آفتاب نزده آتش برپا مى شــد و هر بار یک نفر 
پاى دیگ سمنو کشــیک مى داد تا اهالى کم کم مى 
آمدند و شورى در شــب هاى عید برپا مى شد. این کار 
به خصوص در ایام مانده به عید بیشتر بود. هر کس در 
وسط حیاط منزل خود، با آجر و گل اجاقى مى ساخت و 
سپس شیره هاى به دست آمده از گندم را داخل دیگ 
مى ریخت و آنگاه تعدادى بــادام و گردو به آن اضافه 

مى کرد و با دعوت از آشنایان به خصوص افرادى که در 
کار سمنوپختن مهارت دارند، نذر خود را با دیگران در 
میان مى گذاشت تا دیگران هم حاجت و نیازشان را از 

خدا بخواهند.
او را با خاطراتش مى گذارى و جلوتر مى روى تا روبروى 
عمارت هشت بهشــت که خاطرات دیگران که مقابل 

این کاخ تاریخى نشسته اند را بشنوى. 
لیال 68 بهار را گذرانده اســت. وقتى از بهار سال هاى 
پیش حرف مى زند انگار خاطــرات دورى را مرور مى 
کند: یادش بخیر مراسم سال تحویل پر بود از دعا و تفال 
و حافظ خوانى. او همچنین از کوزه هایى مى گوید که 
در دوران پیش از روى پشــت بام ها مى انداختند و مى 
شکستند و این رسم هر سال در شب هاى آغاز سال نو 
اتفاق مى افتاده است. رسمى که حاال خیلى وقت است 

از یادها رفته است.
چند زن مسن دیگر هم کنار او هســتند. زهرا یکى از 
آنهاســت. او درباره چیدن سفره هفت ســین با آب و 
تاب بیشــترى حرف مى زند و مى گوید: یادش بخیر! 
مى گفتند لحظه ســال تحویل اگر تخم مرغى را روى 
آینه بگذارى شروع به چرخیدن مى کند. نمى دانم این 
واقعیت داشت  یا نه ولى بچه که بودیم این کار را خیلى 

انجام مى دادیم.

عیدهایى که در خاطرات نسل دیروز جامانده است



استاناستان 03034552 سال نوزدهمیک شنبه  21  اسفند  ماه   1401

جشنواره فروش بهارانه، تا 
فردا 

نمایشــگاه عرضه مستقیم کاال-جشــنواره فروش 
بهارانــه با هدف تثبیــت قیمت هــا و ارائه خدمات 
متناســب با ایام پایانى ســال تا 22 اســفند ماه در 
ساعات بازدید 14 تا 21 در محل برگزارى نمایشگاه 
بین المللى اصفهان واقع در کمربندى شرق اصفهان 
برگزار خواهد شــد. گفتنى اســت این نمایشگاه در 
کنار جشــنواره فروش بهاره به مدت 7 روز باحضور 
تعاونى هاى مختلف به جهت توزیع اقالم پرمصرف 
خانوار از جمله برنج، مرغ، شــکر، تخــم مرغ و ... و 
فروش انواع اقالم غذایى، پوشــاك، کیف و کاالى 
خواب و لوستر برگزار مى شــود. به منظور رفاه حال 
بازدیدکنندگان از جشــنواره فروش بهارانه و عرضه 
مســتقیم کاال، ســرویس هاى حمل ونقل عمومى 
آماده خدمت رســانى به بازدیدکنندگان هســتند. 
محل استقرار اتوبوس هاى درنظر گرفته شده میدان 
بزرگمهر، جنب باغ گلها. میــدان احمدآباد، ابتداى 
خیابان جى است. این سرویس ها هر ساعت یکبار از 

مبدا اعالم شده حرکت مى کنند.

کشف 9 هزار عدد مواد محترقه 
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: در هفته اى 
که گذشــت 9 هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز 
در اصفهان کشف شــد و در این زمینه سه متهم نیز 
شناسایى، دســتگیر و تحویل مراجع قضایى شدند. 
ســرهنگ حســین بســاطى همچنین از برخورد با 
فروشــندگان مواد محترقه غیرمجاز خبرداد و گفت: 
ماموران انتظامى شهرســتان اصفهــان تعدادى از 
واحد هاى صنفى متخلف که مواد محترقه غیرمجاز را 
نگهدارى و عرضه مى کردند شناســایى و با متخلفان 

برخورد کردند.

پارك نگین صفه به 
بهره بردارى مى رسد 

حسین کارگر، مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان گفت: 
پارك نگین صفه به مساحت 11 هزار و 500 مترمربع 
با کاشت 800 درخت و درختچه شامل سرو نوش، سرو 
شیراز، زیتون تلخ ، نارون، برگ بو، کاج کاشقى، تورى 
ارغوان، ختمى درختى، پالم واشــنگتن و سروناز در 

آستانه نوروز 1402 به بهره بردارى مى رسد.

شهر زیرزمینى بازگشایى 
مى شود

رئیس کارگروه فرهنگى و گردشگرى شهر نوش آباد 
گفت: پس از موافقت دادســتان آران  و  بیدگل مبنى 
بر بازگشایى شــهر زیرزمینى نوش آباد، این مجموعه 
تاریخى از روز دوشنبه 22 اسفند میزبان گردشگران 
خواهد شد. جواد سنایى اظهار کرد: با توجه به مصوبه 
کارگروه فرهنگى شهر نوش آباد براى استفاده از تمام 
ظرفیت هاى فرهنگى این شهر در تحقق گردشگرى 
ایرانى - اسالمى، آماده ارائه خدمات به گردشگران با 

رعایت ضوابط حجاب و عفاف هستیم.

تصویب بودجه پیشنهادى 
آبفا

جلســه مجمع عمومى عادى صاحبان سهام شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان به ریاست معاون برنامه 
ریزى و امور اقتصادى شرکت مهندسى آب و فاضالب 
کشور براى تصویب بودجه پیشــنهادى سال 1402 
شرکت تشکیل که پس از بحث و بررسى به تصویب 
مجمع عمومى رســید. در این جلسه حسین اکبریان 
مدیر عامل شرکت آبفا گزارشى از عملکرد و فعالیت 
هیأت مدیره این شرکت در خصوص برنامه هاى پیش 
بینى شده براى یکسال مالى، اعم از درآمدها، اعتبارات 
دولتى، سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها جهت 
تحقق سیاســت ها و نیل به اهداف این شرکت ارائه 
کرد و در نهایت پس از تجزیــه و تحلیل درخصوص 
درآمد هاى جارى و سرمایه اى و هزینه هاى شرکت، 
بودجه پیشــنهادى ســال 1402 به تصویب مجمع 

عمومى رسید.

خبر

شیوع کرونا در اســتان اصفهان روند رو به رشدى را داشته 
و 2 شهرستان این استان در وضعیت قرمز کرونا ثبت شده 
است. این در حالى است که در کل کشور 4 شهر در وضعیت 

قرمز قرار گرفته اند.
بر اساس آخرین اعالم وزارت بهداشت در زمینه رنگ بندى 
شهرهاى کشور در خصوص شــیوع کرونا، ازروز شنبه 20 
اسفند ماه 2 شهرستان در وضعیت قرمز، سه شهرستان در 
وضعیت نارنجى، 8 شهرستان استان اصفهان در وضعیت 
زرد و 9 شهرستان نیز در وضعیت آبى کرونا ثبت شده است.

این آمار نشان دهنده بازگشت دوباره رنگ قرمز و نارنجى به 
نقشه کرونایى اصفهان، کاهش تعداد شهرها با وضعیت زرد 

و کاهش تعداد شهرها با وضعیت آبى کرونا است.
آران و بیدگل، برخوار، خوانسار، فالورجان، شاهین شهر و 
میمه، شهرضا، کاشان، گلپایگان و نطنز در وضعیت آبى و 

کم خطر کرونا ثبت شده اند.
همچنین شهرستان هاى اردستان، اصفهان، تیران و کرون، 
خمینى شهر، فریدن، لنجان، مبارکه و نجف آباد در وضعیت 

زرد و نسبتاً پرخطر کرونا ثبت شده است.
شهرســتان هاى خور و بیابانک، ســمیرم و فریدونشــهر 
در وضعیــت نارنجى و خطرنــاك کرونا قــرار گرفته اند. 
شهرستان هاى نائین و چادگان نیز در وضعیت قرمز و بسیار 

پرخطر کرونا قرار گرفته اند.

رییس دبیرخانه شوراى سیاســتگذارى ستاد هماهنگى 
کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد کشور گفت: بیش از 
26 هزار کانون فرهنگى هنرى مســاجد در کشور وجود 
دارد که نزدیک 2 هزار مورد از کانون ها در استان اصفهان 

متمرکز هستند.
محمد تقى محمدیان اظهار داشــت: اســتان اصفهان و 
مجموعه کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد این استان به 
لحاظ شاخص هاى کمى و در شاخص هاى کیفى رتبه اول 

را دارد که از نکات قابل اعتنایى محسوب مى شود.
وى ادامه داد: حــدود هزار و 923 کانون فعال در اســتان 
اصفهان وجود دارد که مسووالن استان با عرق مسجدى 

خود کارها را به پیش مى برند و یکهزار و 300 کتابخانه فعال 
مسجدى بصورت مخزن باز و داراى کتابخانه و قرائت خانه 

وجود دارد که خدمات الزم را به مخاطبان ارائه مى دهند.
وى افزود: 439 گروه سرود مسجدى در استان وجود دارد 
که کودکان نوجوانان در این گروه ها به اجرا و تمرین سرود 
مى پردازند. وى اضافه کرد: اســتان اصفهان از نظر تعداد 
اعضاى کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد کشور یا به 

تعبیرى بچه هاى مسجد در رتبه اول قرار دارد.
محمدیان ابراز امیدوارى کرد با توجه به این ظرفیت هاى 
موجود در این استان به مرحله ارتقاى شاخص هاى کیفى 

دست پیدا کنیم.

وجود 2000 کانون فرهنگى 
مساجد در اصفهان

نیمى از شهرهاى قرمز کشور 
در اصفهان است

ساعت کمى از اول صبح گذشته. در این موقع از سال، با 
اینکه سرما معنى ندارد اما تن بازار یخ کرده و سرد است. 
قیصریه، غلغله است و ترافیک آدم ها نمى گذارد، گارى 
حســین راهش را پیدا کند و هر هشدار او باعث مى شود 
که خیل عظیم مردم اریب شــوند تا او بتواند از بین آنها 

گذر کند.
حســین خیلى وقت نیســت به گروه باربرانى پیوســته 
که جمعیتشــان به ده ها نفر مى رســد و او در بین آنها 
کم ســابقه ترین اســت. همانطور که بین انبوه آدم ها 
گارى اش را حرکت مى دهد از روزهایى مى گوید که روى 
صندلى دانشگاه نشست به امید اینکه کارى بهتر از شغل 
پدرش پیدا کند. درس خوانده، اما با تمام تالش هایى که 
طى سالیان کرده، نتوانسته در بازار کار موفق عمل کند و 
دستانش چفت شده به دسته گارى؛ براى روزى بین 9 تا 

12 ساعت کاِر پى در پى. 
روزهاى پایان سال براى او و همرزمانش در جنگ با کار و 
تالش یعنى روزهایى که حسابى سرش شلوغ است. جایى 
در گوشه یکى از حجره ها و به دور از شلوغى و آزردگى، 
حسین مى نشیند تا کارتن و نایلون هایى را جمع کند که 
از بار قبلى مانده. کارش همین است، بارها را بیاورد، خالى 

کند و بعد دوباره ته مانده ها را جمع کند.
قیصریه و بقیه بازارهاى چسبیده به تن آن پر شده از این 
حسین ها، باربرانى که این شغل را به شکل موروثى ادامه 
داده اند؛ چه سرماى زمســتان باشد و چه داغى تابستان، 

آنچه که فصل مشترك بازار است آنها هستند.
حســین کارش را از 7 صبح و کمى کمتر شروع مى کند 
وقتى مى خواهد از زمستان هاى بازار بگوید، به خودش 
مى لرزد. آنجاست که دیگر بین من و او سکوت فاصله مى 
اندازد تا او از وقتى بگوید که انگشتهایش از سرما سرخ و 

بى حس مى شود براى یک لقمه نان.
باربرهاى بازار به دور از دغدغه ماشین ها براى خودشان 
امپراطــورى کوچکــى تشــکیل داده انــد و طعم این 
سختى ها را خوب چشیده اند. کسانى که به تار و پود این 
مرکز تجارى چنان تنیده شــده اند که دیگر همه آنها را 
فراموش کرده اند. براى تاریخ گذشــته این امپراطورى 
کهنه، باید تاریخ را ورق بزنى و به گذشــته گام بگذارى. 
گذشته اى که براى حسین که یکى دو سالى است کارش 

را شروع کرده معنایى ندارد.
حسین دست هایش را نشــان مى دهد. پوست ُزمخت و 
ِکدر او توى ذوق مى زند. رگ هاى بنفش زیرپوست سبزه 
او برجسته شــده.  به قول خودش این دست ها حاال باید 
عریضه بنویسد، نه اینکه اسیر میله هاى سرد گارى شود.

دو ســال پیش وقتــى لیسانســش را گرفته، بــه امید 
اینکــه کارى گیــر بیــاورد راهى بــازار کار شــده اما 
کار که هیچ، بیــکارى نصیبش شــده و رانــده راهى 
بازار شــده تا ادامه دهنده شــغلى باشــد کــه چندان

 باب طبعش نیست. 
ستون نورى که از ســقف بازار به زمین میخ شده، گارى 
اش را به دو نیمه مســاوى تقســیم کرده. گارى حسین 
بخشــى از تاریخ اســت؛ این را به خوبى مــى توانى از 
چوب هاى قدیمى و کهنه که دیگــر رنگى به رو ندارند 
متوجه شوى. تار و پودشان از هم گسیخته و هر بار زخمه 
مى زند بر دســت هاى او . گارى که هر چند وقت یکبار 
نزد آخرین گارى ساز میدان مى رود تا کمى نونوار شود اما 
عمرش را آن قدر کرده که دیگر نتواند از پس بارى که بر 

شانه هایش گذاشته مى شود برآید.
کمى که جلوتر بروى، باربرها هر کدامشان روى تن بازار 
رژه مى روند. کارتن و نایلون ها و کلى بار که رزق هر روزه 
آنها است ستون مى شود روى تن پوسیده چوب هایى که 

دیگر به بازنشستگى رسیده اند.
گارى احمد، این بار ســوژه ما اســت. هر بار ُسقلمه مى 
خورد و باز روى ســطح ناهموار بازار مى غلتد و صداى 

نخراشیده اش بین همهمه بازار گم مى شود.
احمد با ســابقه تر اســت؛ موهاى ســفیدش بیشتر از 
سیاه ها است. وقتى از سنش مى پرسم ترجیح مى دهد 
جواب ندهد :« به سنمان چکار دارى؟ بنویس وضعمان 
خوب نیست. بنویس پادرد داریم. بنویس نم و ناى زمستان 
به استخوانهایمان زده. اینها را بنویس. به سن و سالمان 
چکار دارى؟» مى خندد و ُهل محکمى به گارى مى دهد 

تا روى سطح سنگفرش و ناهموار بازار بغلتد و برود.
وقتى از میانگین بــارى که به او مى خورد مى پرســم،

 مى گوید: «بستگى دارد. عید باشــد، بره کشان بیشتر 
است. عید نباشد کمتر. بســته به اقتصاد هم دارد. وضع 

مالى مردم خوب باشد، بارم زیاد است.»
او را که جا بگذارى، بعضى از باربرها بیکار، در پناه دیوارى 
روى گارى خود نشســته اند و کار کردن همکارانشان را 
نگاه مى کنند. جوان 30 ســاله اى با چهره اى سوخته و 
ریش هایى نازك و تنک گارى را هل مى دهد توى دنجى 
و خلوتى یکى از حجره هاى بــازار و صدایش مى پیچد 
توى داالنى که دکانى در آن نیســت. محسن، 5 سالى 
مى شــود که اینجا بار مى برد. بعد از یکسال دربه درى 
و دنبال کار گشــتن، عطاى ادامه تحصیل را به بقایش 
بخشیده و تصمیم گرفته کار پدرش را ادامه دهد و روى 

گارى کار کند.
تصمیمش وقتى محکم تر شده که ســختى کار، پدر را 
مچاله کرده و خانه نشین شده. آنجا بوده که محسن پناه 
آورده به گارى پدر تا خانه بى سرپرست نماند و کوچکترها 
بتوانند درس بخوانند. ســینه اش آبستن آه است و انگار 
بغض راه گلویش را بســته. تکیه مى دهــد به برآمدگى 
گارى تا بتواند دیالوگ هاى بعــدى اش را بهتر ادا کند. 
ســرش را زیر مى اندازد تا نگوید که از این کار خوشش
 نمى آید. رشــته اش تاریخ بوده اما نه تــوى آموزش و 
پرورش توانســته جاى پایى براى خــودش پیدا کند و 

نه توانســته ادامه بدهد. شــده یک کارشناس تاریخ که 
پســتوهاى بازار تاریخى اصفهان را صبح تا شب گز مى 

کند.
توى تاریخى ترین بازار اصفهان محسن ها کم نیستند، 
کسانى که ســاعت هاى عمرشــان زیر بار چرخ هاى 
باربرى ســوخت مى شــود، تا آنها هم مانند پدرانشان

 آینده اى تاریک، با انواع بیمارى ها از جمله دیسک کمر 
داشته باشند. هر صبح کارشان یک فصل جر و بحث براى 

بردن بار بیشتر است.
به غیر از محسن و چند تاى دیگر، بسیارى از جوان هایى 
که روزگارى براى خود دبدبه و کبکبه اى داشته اند، نمى 
خواهند نه نامى و نه نشــانى از آنها باشــد. دردهایشان 
طورى قد کشیده که دیگر حاضر به حرف زدن هم نیستند 
و مى ترسند قانون ساده اینجا برایشان دردسر درست کند.

آواز دور «خبرخبر» یکى از باربران به گوش مى رسد و 
جمعیت چسبیده به بازار جابه جا مى شوند تا گارى انبوه 
شده از بارها راهى براى بیرون آمدن پیدا کند. باربر بین 
جمعیت گم مى شود و تنها رد کج و معوجى جا مى ماند 

روى مسیر روزانه اى که باربرها با آن آشنا هستند.
با کاهش 50 درصدى کار باربرى هــا در بازار اصفهان 
بعد از شــیوع کرونا، میزان درآمدها خیلى کمتر از سال 
گذشته شــده و نبود بیمه و حمایت از قشرى که زندگى 
را دنبال خود مى کشند هیچوقت در روى کاغذ مدیران 

نیامده است.
خیلى هایشــان حتى درآمدى براى خرید گارى ندارند و 
اجاره بهاى گارى ها را باید روزانه پرداخت کنند و همین 
مساله هم بخشى از درآمدشان را مى بلعد. اجاره هر گارى 
چهارچرخه در یک روز معــادل 100 هزار تومان و اجاره 
هر گارى دوچرخــه 50 هزار تومان برایشــان تمام مى 
شود. البته این عددها میانگین اســت و بسته به انصاف 
صاحبانشــان تغییر مى کند اما هر چه باشد گاهى اوقات 
اجاره هــا بیش از درآمد مى شــود و این کار را ســخت 

مى کند.
با اینهمه موسى، راضى اســت. پیرمردى که جوانى اش 
را توى بازار پیر کرده اســت و کدخداى بازار به شمار مى 
رود. همه او را مى شناسند. احترام موسى خیلى بیشتر از 
تازه واردانى اســت که زمان زیادى نیست در اینجا کار و 

کاسبى دارند.
براى او باربرى نه بن بست اســت و نه رنج. گرچه خیلى 
وقت است زانوهایش را روى این کار گذاشته اما به قول 
خودش همین که مى تواند نان حالل به خانه ببرد برایش 
بس است. پیرمرد سه تا دختر و یک پسر دارد که همه را با 
همین شغل به خانه بخت فرستاده. پسرش دانشجو است. 
با اینکه کسر شأن پسر است که شغل پدر را داشته باشد، 
اما هر بار به طور ناشناس، کمک حال او هم هست. موسى 
این حرف ها را بى محابا مى گوید و بدون اینکه خم به ابرو 

بیاورد مى گوید:«کار عار نیست.»

ساعتى با کسانى که در شلوغى بازار اصفهان گم شده اند 

باربرانى که بار زندگى را 
به دوش مى کشند

متکدیان حرفه اى در شهر
نصف جهــان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره 20 
اسفندماه خود در گزارشى با عنوان «تکدى گرى در 
پوشش جدید» نوشته: «تکدى گرى، پدیده اى است 
که این روزها به نظر مى رسد به طرق مختلف در حال 
افزایش است و سنین مختلف به آن روى آورده اند؛ 
مثل زن جوانى که در هر ســاعت از روز به چهارباغ 
گذرتان بیفتد، او را مشاهده مى کنید. جوان است و 
سر و وضع مناســبى هم دارد. روسرى اش را روى 
صورتش کشیده است و از زن ها و مردهاى در حال 
تردد در چهارباغ طلــب کمک مى کند؛ بدون اینکه 

هیچ زحمتى براى کسب درآمد به خود بدهد.» 
در بخش دیگــرى از این گــزارش آمده: «فصول 
مختلف سال و همچنین مناسبت هاى ملى و مذهبى 
و مسائل سیاسى و جغرافیایى کشورهاى همسایه بر 
میزان حضور متکدیان در سطح شهر تأثیر مستقیم 
دارد و با توجه  به حضــور اتباع غیرمجاز خارجى که 
به صورت حرفه اى و گروهــى مرتکب این تخلف 
مى شوند، شهردارى با انجام طرح هاى ویژه، اقدامات 
گسترده اى را در راستاى جمع آورى و خروج این افراد 

از کشور انجام مى دهد.»

مریم محسنى
با وجود اینکه پل هاى عابر پیاده زیادى در سطح شهر 
وجود دارد ولى در برخى مواقع مى بینیم که عابران از 
این پل ها استفاده نکرده و این مساله منجر به تصادف 

و حوادث ناگوار زیادى مى شود.
علت اینکه عابران از این پل ها استفاده نمى کنند به 
چند عامل برمى گردد؛ از جمله اینکه برخى از پل ها 
داراى پله هاى بسیار زیادى هستند و به شکل مکانیزه 
و برقى درنیامده اند واین مساله به خصوص براى افراد 
مسن مشکل ایجاد کرده و به همین خاطر آنها ترجیح

 مى دهند از خیابان عبور کنند.
علت دیگر این اســت که فاصله بین دو پل عابر پیاده 
بسیار زیاد است و به علت این مسیر طوالنى تا رسیدن 
به پــل، عابر مجبور مى شــود از عــرض خیابان رد 
شود. در این رابطه به نظر مى رســد که پلیس راهور 
باید با در نظر گرفتن مســیرها و خیابان هاى شلوغ 
و پرتردد فکرى به حال این مســائل کنــد تا به رغم 
وجود پل عابر پیاده عابران مجبور نباشند که از عرض 
خیابان عبور کنند و سهمى در باالرفتن آمار تصادفات

 داشته باشند.

پل هاى عبور نه براى عابران

موالى عرشیان، بانوى قدسیان
نصف جهان   بیست و دومین دوره مسابقات ورزشى 
جام موالى عرشــیان و بانوى قدسیان همزمان با 
آغاز ماه مبارك رمضان و نخســتین روزهاى سال 

جدید برگزار مى شود.
این مسابقات امسال در 27 رشــته ورزشى برگزار 
مى شود و فرآیند ثبت نام از تیم هاى شرکت کننده 
در رشته هاى مختلف آغاز شــده است، مسابقات 
آقایــان در دو رده ســنى جوانان و پیشکســوتان 

براســاس برنامه از پنجم تا 31 فروردین 1402 در 
ورزشگاه شهید غازى برگزار مى شود. رقابت هاى 
والیبال بانوى قدســیان نیز در رده ســنى 18سال 
به باال از 5 تــا 15 فروردین در ورزشــگاه فردوان 
برگزار خواهد شد که براساس آیین نامه مسابقات 
تیم هاى والیبال شــرکت کننــده مى توانند با دو 
بازیکن ملى پوش و لیگ برتــرى در این رقابت ها 

حاضر شوند.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

احداث مرکز جامع سالمت در باغبادران
نصف جهــان  شــهردار باغبادران در آیین کلنگ زنى 
مرکز خدمات جامع سالمت شبانه روزى باغبادران با 
اشاره به سابقه تاریخى و فرهنگى این شهر گفت: بسیار 
خرسندیم که در شصتمین ســال تأسیس شهردارى 
شاهد تحقق یکى از آرزوهاى دیرینه شهروندان این 

شهر هستیم.
حجت ا... امینى افزود:مردم باغبادران به دلیل احساس 
نیاز در حوزه درمان در دهه 70 با هماهنگى دانشــگاه 
علوم پزشــکى زمینى را بــراى احداث بیمارســتان 
اختصاص دادند و برادران ترکى از خیرین این شــهر 
بیمارستان و زایشگاه مدنظر را با نقشه اى که دانشگاه 

در اختیار قرار داده بود، احداث کردند.
وى یادآور شد: متأسفانه بعد از احداث بیمارستان توسط 

خیرین، دانشگاه علوم پزشکى به دالیل مختلف از جمله 
نبود صرفه اقتصادى و چشمگیر نبودن تعداد بیماران، 
این مجموعه را تحویل نگرفــت و این مجموعه را به 
هالل احمر و دانشگاه پیام نور اهدا کردند تا شهروندان 
از ثمرات آن برخوردار شــوند. امینى ادامه داد: در سال 
1392 کلنگ احداث مرکز بهداشت و درمان در زمینى 
در ضلع شرقى دانشگاه پیام نور شهر به زمین زده شد که 
متأسفانه به دلیل مشکالت مالکیتى و این که قبًال بهره 
بردارى این اراضى به دانشگاه واگذار شده بود امکان 
ساخت فراهم نشد از این رو زمین دیگرى در ضلع غربى 
دانشــگاه و به اصرار مدیران انتخاب شــد هرچند که 
مدیریت شهرى با این موضوع مخالف بود، اما واگذارى 

زمین و سند آن نیز منتقل شد.

به زودى؛ افتتاح پروژه مسقف سازى گلزار شهداى 
زرین شهر

نصف جهان  شــهردار زرین شــهر با بیــان اینکه 
مسقف ســازى گلزار شهداى زرین شــهر یکى از 
پروژه هاى نیمه تمام شــهردارى به شمار مى آمد، 
گفت: قــول اتمام پروژه مسقف ســازى این مکان 
مقدس را به خانواده شهدا و شهروندان داده بودیم و با 
توجه به مطالبات شهروندى، تمام تالش خود را براى 
تحقق وعده هایى که به شهروندان داده بودیم به کار 

گرفتیم. حسین اسماعیلى احمدى ادامه داد: پروژه 
مسقف سازى گلزار شــهداى زرین شهر به صورت 
سازه فضایى به مســاحت هزار و 600 مترمربع و با 
اعتبار اولیه 20 میلیارد ریال، دى ماه 1400 از ســر 
گرفته شد و بر اساس برنامه ریزى هاى صورت گرفته 
شهردارى، خردادماه سال جارى اجراى سازه فضایى 

این پروژه را به اتمام رسید.

مشارکت بانوان در طرح بهاران شاهین شهر
نصف جهان  عضو هیئت رئیســه شوراى اسالمى 
شاهین شــهر از مشــارکت اجتماعــى بانــوان 
در طــرح بهــاران در بهــار و اســتقبال از نوروز 

خبر داد.
گلجهان شــکرزاده بیان کرد: مدیریت شهرى با 
نصب سازه هاى خالقانه طرح هاى نوروزى متناسب 
با بهار را به منظور اســتقبال از بهار و آماده سازى 

فضاى شهرى براى تحویل سال در همه محالت و 
نواحى شاهین شهر اجرا مى کند.

وى با بیان اینکه رنگ بهار یــک رویداد هنرى و 
تعاملى است، افزود: مشارکت بانوان هنرمند شهرى 
در ایجاد گذرگاهى رنگارنگ با حال و هواى نوروز 
و زیباسازى شهرى در بلوار منتظرى شاهین شهر، 

نوروز 1402 را متفاوت کرده است.
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ستارگان درخشان و ممتازین دبستان پسرانه امیرکبیر «شاهین شهر» 
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

طاها علیرضا عربسید سپهر صالحى محمدعرفان شاهزادهشادمهر بیدرامنوید رعایت کامیار یوسفىمتین عکافعرشیا جعفرى میالد هاشمىمحمدیاسر طاهرىارشان حسینىایلیا قیم

حسین حسینىپارسا رحیمى امیرحسین زمانیانارسان دلیرداریوش نصیرى محمدسبحان شفیعىسپهر باقرپورامیرحسین سلطانى امیرمحمد عارفیانمحمدامین اباذررضا اصالنىمحمدجواد شیروانى

محمدمعین احمدى شنتیا زیوداررادمهر تاالنه محمدحسین بیدهندىشهنام شهابویهان باغبان مهدى صادقیانآرین صالحمحمدرضا رضایى پارسا معینىبنیامین افخمىماهان صادقیانامیرحسین عمران پور

آراد نعمتى رادین منا

آراد الرى

آرسام اصالنى على شاهمرادىداریوش آخفتهامیرعلى نریمانى کیارش ململىپرهام کالنترىسامان طهماسبى فرد محمدامین ظهیرىایمان ثابتىمحمدطاها موالئىسیدماهان فهلیانى

محمدرضا زارعان محمدرضا کمانىرضا کعبیان پور یاسین عنایتآراد پویانآراد برهانیان محمدحسین رضایىبهراد شیخىآرش مرادى ارشیا محمدىایمان اشراقىسیدمهبد ملکوتىآرمین امیرشجاعى

طاها بویرى محمدرضا فالحىامیررضا شانظرى کیانمهر فدایىامیرعلى ملک محمدىمحمد عباس پور محمدطاها اسدىفرهام کاوشىمهدى حسین زاده سهى امیرحسین رضایىسیدمانى بیاضىرادمان معنوى گنجىپرهام تقیان

متین جعفرپورامیرمهدى جهانگیرى هاکان هوشمندماهان عطفان نژادامیرحسین مرادى طاها امینىمهدى خوانسارىمحمدامین نوروزى مهر آرمین على شباهىنیکان کودایىعرفان صفرپورامیرمحمد حیدرى

سیدحسان تاجران محمدمتین رفیعى

آیدین فرامرزى

على میرحسن پور محمد شعبانى نژادپرهام سعیدآرتین محبى فرد علیرضا صادقیانامیرعلى ترابىکیان منصورى طاها غبیشاوىامیرعباس ابن على حیدرىآراد ابراهیمیان

کالس 
سوم

حسین قربانى طاها على خاصىسبحان رضایى حسین فوجىامیرحسین الیاسىحسین عسگرى محمدامین مطورىامیرعلى پوریافر آدرین جهانگیرىعلى بیدرامامیرعباس بابایىمحمدحسین قیم

اوستا قاصد ماهان حبیبىامیرارسالن سنچولى زاهدانى امیرعلى پورموحدآرتین اصغرىمهیار فوالدى شایان خلعتبرىمحمدپارسا صفى پورسیدمحمدطاها صدرى امیرحسین قهرمان دوستبهنود عباسیانمحمدعرشیا طاهرىطاها کسائى

کالس
 دوم

کالس
اول

در شکفتن جشن نوروز برایت در همه سال سرسبزی جاودان، شادی و اندیشه ای پویا و برخورداری از همه نعمت های خدادادی آرزومندم، پیشاپیش سال نو مبارک.
مدیر دبستان: حامد براتیان



ویژهویژه 05054552 سال نوزدهمیک شنبه  21 اسفند  ماه   1401

کالس
چهارم

آریا اکبرى فرهام حاجتىحسین بهرامى محمد براتیانرادمان محمدىماهان نورى پارسا توانگررهام حاجتىامیرعلى یزدانى امیرحسین گیوىیاسین زمان پورمحمدامین صالحینمسیح شیرانى

یاسین پاکى آدرین اورنگىبنیامین بانى علیرضا اخالقىپویان عالى نژادآرمین یوسفیان آرشا صبورىابوالفضل تارازى ایلیا کریمى ابوالفضل مهدىرضا فالحتىارشیا عسگرى زادهرضا بخشى زاده

ماهان منصورى ثانى اهورا محمدىسورنا خانى نژاد محمدطاها بهرامیانآیین اسدىعلى اصغر واحدى محمدماهان موگوئىنویان ارغشىمهیار نجارى پارسا تالایلیا پروینىارسطو نوروزىحسام یارىمحمدطاها سلیمى

کالس
پنجم

رهام افخمى علیرضا جویبارکسرى گل بخشى فرنام صفرىمحمدرضا محبى فردمحمدپاشا دره شورى امیرضا استکىعرشیا صالحىمحمد جعفرپور اهورا بیرانوندعلیرضا صدیقىمحمدطاها مهرىنوید صادقىعلیرضا صفرپور

کالس
چهارم

ماهان طهماسبىمهراب محمودصالحى یوسف شهریارىسبحان دریتیمماهان راعى میالد جعفرىسهیل شاکرىمحمدرضا مورد دوان بنیامین جعفرىعلیرضا احمد نژادپارسا هرگلى

کالس
پنجم

کالس
ششم

اهورا سلیمانى مهدى شرفىرضا رفیعى امیرحسین ابراهیمىعلیرضا یوسفى امیر نوربخشمهدى شریفىامیرمحمد آبرویى کیان قاضى زادهآرتیمان شیردل

امیرعلى صالحى امیرحسین مرادىابوالفضل سلیمانى نژاد محمدطاها براتىنوید شریفیان جزىامیرعلى قشالقى سامان جهانگیرىادریس بختیاروندشایان بیدرام امیرعلى داوودىابوالفضل باقرىبنیامین مسیبىکیان ایوبىمحمدحسن حیدرى

 ستارگان درخشان از دبستان پسرانه برکت خانه کارگر (شاهین شهر) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

 آینده سازان و ستارگان درخشان از دبستان حضرت زینب(س) (شاهین شهر) 
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

عطر نرگس رقص باد نغمه ی شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش به حال روزگار... با آرزوی سالی سرشار از سالمتی و 
موفقیت، پیشاپیش سال نو مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  مدیر دبستان: زینت رهبری

کالس  چهارم

زهرا کیانىمهدیس موسایى فر  طناز آورزمانى زهرا خدایىالنا صالحىنیروانا الیقى  نگین مقدمهلیا صدرى زادگان آیلین ضیغمى آیلین شاه ولى کیمیا کوراوندآریانا کاظمى الینا شاه لوئىسیده آنیتا قرشى

آرزو دارم دلتون مثل بهار، پر شود از لحظه های ماندگار، زندگیتون خالی از اندوه و غم، لحظه های شادمانیتون بی شمار، آغاز بهار بر شما مبارک
مدیر دبستان: محمدعلی رستگار

با تشکر فراوان از زحمات جبران ناپذیر مدیریت محترم 
دبستان: آقای محمدعلی رستگاری؛ معاون آموزشی: 
آقای کمانی؛ معاون پرورشی: آقای زراعتی؛ آموزگاران پایه 
چهارم؛ آقایان: طالیی، دهیمی نژاد؛ آموزگاران پایه پنجم؛ 
آقایان: نوش زاد، امامی، شاه نظری، آموزگاران پایه ششم؛ 
آقایان: افشاری، امیدری، احمدی، دبیر تربیت بدنی: آقای 

زمانی، نیروی خدماتی: آقای قره داغی

با تشکر فراوان از زحمات جبران ناپذیر و بی شائبه ی مدیریت محترم دبستان:  جناب آقای حامد براتیان؛ معاون آموزشی: آقای سجادی؛ معاون اجرایی: خانم باقری؛ مربی پرورشی: 
آقای شهبازی؛ آموزگاران پایه اول؛ خانم ها: بهنام نیا ـ کاوسی، آموزگاران پایه دوم؛ خانم ها: مهاجرانی ـ جنانی، آموزگاران پایه سوم؛ خانم ها: عودی ـ زمانیان، آموزگاران پایه چهارم؛ خانم ها: 

برات زادهـ  قاسم زادهـ  شه پیری، آموزگاران پایه پنجم؛ آقایان: احمدیـ  حمزه، مربی ورزش: آقای فردی پور، نیروی خدماتی: آقای علیپور
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. درصورتى 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 اســناد 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 شماره 4550  مورخه 1401/07/17  آقاى محمد حسن زمانى پور فرزند محمد 
باقر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151/10  مترمربع قسمتى از پالك شماره622  اصلى 
واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد .تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/06- تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1401/12/21 -م 
الف:1460053- غالمرضا شیرانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف 

آفرین میرعباسى/12/121

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت 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. درصورتى 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 اســناد 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 شماره 1825  مورخه 1400/04/07  آقاى محمود یزدانیان نجف آبادى فرزند عشقعلى 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 147/45  مترمربع قسمتى از پالك شماره9  فرعى از 888 
اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد .تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/06- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/21 -م 
الف:1460580-غالمرضا شیرانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد-ازطرف 

آفرین میرعباسى/12/123 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. درصورتى 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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى 
تقدیم نمایند. راى شــماره 6757 و 6756   مورخه 1401/10/17   آقاى محمد على چراغى  
فرزند اسماعیل ( به والیت پدرش اسماعیل چراغى) نسبت به سه دانگ مشاع و خانم فاطمه 
حیدرى ســودجانى فرزند عروجعلى نسبت به سه دانگ مشاع از   ششــدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 200/36  مترمربع قسمتى از پالك شــماره1572  اصلى واقع در قطعه10  بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد .تاریخ انتشار 
نوبــت اول: 1401/12/06-تاریخ انتشــار نوبــت دوم : 1401/12/21-م الف:1460844 
غالمرضا شــیرانى _سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آبــاد - ازطرف آفرین

 میرعباسى/12/125

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان 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 به اداره ثبت 
اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 

به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ـ راى شماره 13338- 1401/11/05 هیات اول خانم رضوان نصرى کوهانستانى به شناسنامه  ردیف 1
شماره 1271312476 کدملى 1271312476 صادره اصفهان فرزند عباسعلى یکباب ساختمان به 
مساحت 149,86 مترمربع پالك شماره 224 فرعى از 6 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالك .تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/06 – تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/12/21- م الف: 1460539- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب اصفهان 

– شهریارى/12/127

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

برابر آرا صادره هیاتهاى 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 موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود. درصورتى 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 شماره 3323-1401/05/12  خانم فاطمه بیگم صافى  فرزند محمد 
رضا  ششدانگ قسمتى از  یکباب خانه که با پالك 39/39  تشکیل یکبابخانه را مى دهد به مساحت 
37/33 متر مربع قسمتى از پالك شماره 8 فرعى از 739 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/12/06-تاریخ 
انتشار نوبت دوم : 1401/12/21 – م الف:1461042- غالمرضا شیرانى- سرپرست واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین میرعباسى/12/129

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان 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 به اداره ثبت 
اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 

به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
اصالحى

ردیف 1ـ رأى شماره 10203 – 1401/08/23 هیات سوم ششدانگ به مساحت 484,29 مترمربع 
صحیح است که در راى شماره 14105- 1400/11/27 هیات سوم آقاى محسن یارى به شناسنامه 
شــماره 8 کدملى 1290927138 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 454,29 مترمربع از پالك شماره 370 فرعى از 19 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضى مورد ثبت صفحه 47 دفتر 533 امالك و نیز طبق سند 
انتقال 107915 مورخ 1400/05/10 دفترخانه 112 اصفهان آمده اســت. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/12/06 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/21- م الف: 1461215- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك غرب اصفهان – شهریارى/12/134

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان 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 به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 6ـ راى شماره 14528- 1401/11/27 هیات سوم آقاى محمد مهدوى امین به شناسنامه 
شماره 3677 کدملى 1284978321 صادره اصفهان فرزند عباسعلى نسبت به پنج دانگ مشاع 
از ششدانگ باستثناى بهاى ثمنیه اعیانى یکباب مغازه به مساحت 32,25 مترمربع پالك شماره 
435 فرعى از 13 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مالکیت 

محمدمهدى امین بموجب سند انتقالى 5211 مورخ 1384/01/31 دفترخانه 137 اصفهان 
ردیف 7ـ راى شــماره 14527- 1401/11/27 هیات سوم آقاى محسن جان نثارى الدانى به 
شناسنامه شماره 16 کدملى 1290679851 صادره خمینى شهر فرزند اکبر نسبت به یک دانگ 
مشاع از ششدانگ باستثناى بهاى ثمنیه اعیانى یکباب مغازه به مساحت 32,25 مترمربع پالك 
شماره 435 فرعى از 13 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکیت 
محمدمهدوى امین بموجب ســند انتقالى 5211 مورخ 1384/01/31 دفترخانه 137 اصفهان 
. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/12/06 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/12/21- م الف: 

1461539- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان – شهریارى/12/136

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان 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 به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 13430- 1401/11/05 هیات سوم آقاى سیدجالل حسینى به شناسنامه 

شماره 1727 کدملى 1293143669 صادره اصفهان فرزند سید حبیب اله در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 166,52 مترمربع پالك شماره 227 فرعى از 19 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از اسدا... و فتح ا... باباصفرى رنانى فرزند 

عباس 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/12/06 – تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/12/21- م الف: 

1461073- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان – شهریارى/12/138

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان 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 به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 14708- 1401/12/03 هیات اول خانم عفت مصطفوى جروکانى به 
شناسنامه شماره 9 کدملى 1290334161 صادره اصفهان فرزند سیدمحمد نسبت به ششدانگ 
قسمتى از یکباب خانه به مساحت 42,6 مترمربع پالك شماره 44 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از سید میرزا و سیدباقر مصطفوى ثبت در دفتر 

امالك که با پالك 44/1158 تواما تشکیل یکباب خانه داده اند. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/12/06 – تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/12/21- م الف: 

1461075- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان – شهریارى/12/131

ساسان اکبرزاده
شهردار اصفهان که با شعار «اصفهان منـ  شهر زندگى» 
فعالیت خود را به عنوان شــهردار در اصفهان آغاز کرده 
بود در اواخر سال 1401 در نشســتى با خبرنگاران که در 
سالن همایش هاى خانه مشــروطیت ترتیب یافته بود با 
ارائه گزارشى از فعالیت هاى انجام شده گفت: سال 1401 
علیرغم همه فراز و نشــیب ها، قهر و آشتى ها، ریزش ها و 
رویش ها، این سال ســخت را به خوبى پشت سر گذاشته 
و سال خوبى داشتیم و ســعى شد البالى همه تالطمات 
کار شهر، زمین نماند و از کوچکترین کار تا بزرگترین کار 
از تب و تاب نیفتاده و همواره شــهر زنده اى داشته باشیم. 
البته شــاید اگر این تالطمات نبود مى توانستیم کارهاى 

بیشترى انجام دهیم. 
على قاسم زاده افزود: در خدمات شهرى و در حوزه نظافت 
شهر، به سوى مکانیزه کردن کارها رفته ایم که این کار در 
سال آینده گسترده تر خواهد شد. امسال نظافت بزرگراه ها 
مکانیزه شد و اتفاقات بسیار خوبى را در سال آینده خواهیم 

داشت. 
وى اجراى طرح زوج و فرد جمع آورى زباله در شهر اصفهان 
را موفق خواند و گفت: اجراى طرح زوج و فرد جمع آورى 
زباله در شهر اصفهان موفق بود. البته در اروپا در هفته یک 

روز زباله جمع آورى مى کنند و هدف ما از این کار در مجموع 
کاهش زباله بوده اســت و باید به همکارى مردم در شهر 
براى اجراى آن نمره خوبى داد و در نهایت تبدیل زباله به 
انرژى مدنظر خواهد بود. این درحالى است که ما در آستانه 
قرارداد استفاده از زباله سوز بوده و امید است زباله تبدیل به 

ثروت شود. 
شهردار اصفهان با اشــاره به ارائه فعالیت هاى شهردارى 
اصفهان به صــورت غیرحضورى نیز گفــت: طرح هاى 
بازآفرینى بافت فرسوده شتاب خوبى دارد ولى حوزه حمل و 
نقل شــهرى نیز به صورت شــبانه روزى در این خط کار 
مى کنند و شهردارى موظف است تا سال 1403 فاز اول خط 
دو مترو را که هفت هزار میلیارد تومان نیاز دارد راه اندازى 

کند و به بهره بردارى برساند. 
وى حلقه حفاظتى را دومین پروژه بزرگ شــهر دانست 
که آماده انعقاد قرارداد بوده و از خیابان امام خمینى(ره) تا 

شهرك قدس در امتداد خط اول مترو است. 
قاســم زاده با بیان اینکه 185 اتوبوس نو خریدارى شده و 
به ناوگان اتوبوســرانى اصفهان اضافه شد گفت: در حوزه 
فرهنگى هم با برون سپارى هاى انجام شده، اتفاقات خوبى 
رخ داد و در این راستا شــهردارى فقط تصمیم گیر بود و از 
اقدامات انجام شــده راضى بوده و در این حوزه، تمرکز بر 

شهروندى و شهرنشینى است و این امر در حوزه فرهنگى 
در سال آینده، شتاب بیشترى مى گیرد. 

وى گفت: در بخش عمران، فعالیت هاى خوبى در شهردارى 
داشتیم و اجراى تقاطع هاى هم سطح و... از آن جمله بوده 
و برخى از این فعالیت هاى عمرانى نیز در حال انجام است. 
شــهردار اصفهان بهره بردارى از زیرگذر اندیشــه، اتمام 
خروجى شهید کشورى، ساخت 10 مجموعه فرهنگى و 
ورزشــى و اجراى بیش از پانصد پروژه کوچک و بزرگ و 

بهره بردارى از آنها را از اقدامات صورت گرفته برشمرد. 
وى با بیان اینکه بودجه سال 1402 نسبت به سال جارى 
65 درصد افزایش یافت اظهار امیــدوارى کرد این منابع 

تحقق یابد. 
قاســم زاده البته این را هم گفت که از بودجه شــهردارى 
اصفهان 73 درصد عمرانــى و 27 درصد هزینه اى بوده و 
سعى شده است نســبت عمرانى به جارى همواره رعایت 

شده و به هم نخورد. 
شهردار اصفهان در آنالیز بودجه ســال 1402 شهردارى 
اصفهان گفت: براســاس موقعیت بودجه ریزى 41 درصد 
حوزه حمل و نقل، 19 درصد خدمات شــهرى، 13 درصد 
مالى و اقتصادى، 11 درصد حوزه برنامه ریزى، 10درصد 
حوزه فرهنگى و اجتماعــى، 3درصد حــوزه معمارى و 

شهرسازى و 2درصد حوزه عمرانى است. 
در ادامه این نشست شهردار اصفهان به مدت سه ساعت 
به ســواالت گوناگون خبرنگاران در زمینه هاى مختلف و 
تشریح کارهاى انجام شــده در شهردارى اصفهان پاسخ 

گفت. 
قاســم زاده مى گوید: شــهر اصفهان در نوروز 1402 به 
گونه اى نونوار خواهد شد که مردم را در سطح شهر غافلگیر 

خواهد کرد. 
وى توسعه باغ رضوان را براساس طرح جامع خواند و گفت: 
توسعه باغ رضوان براساس طرح جامع بوده و در خصوص 

دفن افراد در غیر از باغ رضوان دو دیدگاه وجود دارد. 
یکى آنکه توسعه عمودى و افقى در باغ رضوان باشد و دیگر 
آنکه توسعه باغ رضوان موجب سفر زیاد شده و مى شود که 
در روزهاى شنبه و خلوت ترین روزهاى هفته، هزار خودرو 
در آن تردد مى کنند و براساس این نگاه گفته مى شود که 
باید تعداد آرامستان ها در سطح شهر افزایش یابد که این 

امر جدى تر گرفته شده اســت. ضمن اینکه دفن افراد در 
امامزاده ها را اوقاف براســاس ضوابط خود انجام مى دهد 
و در این زمینه بین شهردارى و اوقاف، ارگان سومى باید 

مداخله کند. 
وى ترافیک را دغدغه اول شهردارى اصفهان خواند و گفت: 
حمل و نقل دغدغه اول ماست و امید است با راه اندازى خط 
دو مترو و ارتقاى فرهنگ شهروندى، ترافیک در سطح شهر 
کاهش یابد و تعامل خوبى بین ما و پلیس و راهور وجود دارد 
اما راهور مى گوید نمى تواند بر سر هر چهارراه یک پرسنل 
بگذارد و این نیازمند نصب دوربین هوشمند است و راهى 

جز این نیست ولى علیرغم 
همه اقداماتى که شده این 
را بگویــم که مــن جرأت 
نمى کنــم بگویم کســى 

خودرو به خیابان نیاورد. 
شــهردار اصفهــان گفت: 
اصفهــان شــهر زندگى و 
رویاهاى مــن و همه مردم 
اصفهــان اســت و باید از 
و  تاریخــى  شــخصیت 

فرهنگى اصفهان صیانت شود و به همت استاندارى و دیگر 
دستگاه هاى اجرایى از جمله شــهردارى با اعتبار استانى 
انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان در صورت وجود همدلى 
بین مسئوالن که هم اکنون وجود دارد محقق خواهد شد و 
در اوایل سال 1403 آب در زاینده رود براى همیشه جارى 

خواهد شد و من بسیار به این امر امیدوارم.
وى در پاسخ به سوالى در زمینه استفاده از قلیان در پارك ها 
هم گفت: قلیــان را ما باید جمع کنیم و مســئولیت آن را 

مى پذیریم. 
شهردار اصفهان اشاره اى هم به شهرهاى خواهرخوانده 
با اصفهان داشــت و گفــت: فراز و فرودهاى سیاســى، 
شــهردارى ها را تحــت تأثیر قــرار داده و مــا از یکى از 
خواهرخوانده ها دعوت کردیم تا به ایران آمده و در اصفهان 
حضورا را مشاهده گر باشد نه چیزى که دیگران مى گویند 

را باور کنند. 
قاسم زاده گفت: حرکت به ســمت هوشمندسازى اولین 
دغدغه من در ابتداى کار بود و هوشمندسازى سه ضلع دارد 

که فناورى و تکنیکال اولین آن است که در این باره مشکل 
نداریم. ضلع دوم بدنه شهردارى است که باید این موضوع 
را بپذیرد و ضلع سوم مردم هستند که یاد بگیرند کارها را با 
گوشى خود انجام دهند که بسیارى از این خدمات شروع 

شده و در حال اجراست. 
شــهردار اصفهان به فعالیت هاى  خود در این ســمت در 
یک سال گذشــته نمره 14 داد و گفت: این نمره با ارفاق 
در نظر گرفته شده و تا مطلوب فاصله داریم. البته مردم و 
شهروندان باید نمره دهند. این درحالى است که روزى که 

آمدم ناخداى کشتى پرتالطمى بودم. 
وى از ساخت هتل در 
مجموعه جهان نما با 
مشارکت سرمایه گذار 
خبــر داد و گفت: با 
مشارکت 25 درصد 
شهردارى و 75 درصد 
ســرمایه گذار بخش 
خصوصــى و هزینه 
چهار میلیارد تومان، 
هتــل بــراى رونق 
فعالیت در این مجموعه احداث خواهد شد که پنج سال به 
طول مى انجامد ولى سرمایه گذار قرار است طى دو سال آن 
را به بهره بردارى برساند و در صورت ساخت این هتل، روح 

و جسم مجموعه جهان نما پاك خواهد شد. 
قاسم زاده در خصوص استفاده از مازوت و ایجاد آالیندگى 
گفت: ما در زمستان پدیده مازوت ســوزى را داشتیم که 
در سفر اخیر ریاست قوه قضائیه به اصفهان، دستور قطع 
استفاده از مازوت صادر شده است و در بخش حمل و نقل 
هم کارى جز تکمیل پروژه قطار شهرى و استانداردسازى 
اتوبوس ها به جهت مقابله با آلودگى هوا نداریم که کارهاى 

زیادى هم انجام شده است. 
شهردار اصفهان افزود: براى تأمین بودجه در سال آینده، 
هیچ تحمیلى به مردم نخواهد شــد و ما با ایجاد صندوق 
مشارکت سرمایه گذارى، مشارکت اجتماعى و... طرح ها 
را اجرا و بودجه آنها را تأمین خواهیم کرد و اقتصاد شــهر 

را رونق مى دهیم. 
قاسم زاده مى گوید: اعضاى شوراى اسالمى شهر بر پیاده راه 

بودن چهارباغ اجماع دارند و این جاى نگرانى نیست و در 
مجموع دولتخانــه صفوى به صورت کامــل و به تدریج 
پیاده راه خواهد شد و اسناد باالدستى هم آن را تأیید کرده اند 

و جاى هیچ شک و شبهه اى نیست. 
وى با بیان اینکه براى ســرمایه گذار باید فرش قرمز پهن 
کرده و به او اطمینان داد و ما در این زمینه موفق بوده ایم 
افزود: ما سرمایه گذار زیادى در شهردارى اصفهان داریم و 
قراردادهاى ما نیز یک طرف نبوده، بلکه حقوق متقابل در 

آنها رعایت شده است. 
شهردار اصفهان در پاسخ به این سوال که چرا در زمان افتتاح 
پروژه ها میلى به مصاحبه و گفتگو با خبرنگاران ندارد حرف 
جالبى زد و گفت: همواره سعى مى کنم حرف اضافى نزنم 
و معتقدم کسى که کارى انجام داده خودش باید در زمینه 
پروژه ســخن بگوید و ما باید از حکمرانى به حکمروایى 

برسیم و در نگهدارى شهر همه نقش داشته باشند. 
شــهردار اصفهان بار دیگر به مســائل فرهنگى در شهر 
اصفهان اشــاره کرد و گفت: شــهردارى اصفهان همه 
کســانى که در حوزه فرهنگ از مســجد، پایگاه بسیج و 
جوشــش مردمى و کارهاى عام المنفعه انجام مى دهند 
حمایت مى کند چرا که قانون ما را به این امر موظف کرده 
است و در سال جارى و ســال آینده هم براى آنها بودجه 

اختصاص داده شده است. 
وى در خصوص مسائل مربوط به فاز هفت مجموعه شهید 
کشورى گفت: شهید کشورى از مناطق تلخ شهر ماست و 
در این بین ارتش تعهداتى داشــته که انجام نداده و هنوز 
شهید کشورى به شــهردارى تحویل نشده است که امید 
است تعهدات عمل شود تا ما بتوانیم خدمات ارائه دهیم و در 
حقیقت اگر ارتش براساس توافق نامه، به تعهدات خود عمل 

کند ما پروانه ها را صادر مى کنیم. 
قاسم زاده مى گوید: در شهر اصفهان هم اکنون پانصد خانه، 
زباله را تبدیل به بازیافت کرده و مى توان گفت زباله ندارند.

شهردار اصفهان یک بار دیگر در زمینه چهارباغ گفت: مردم 
نباید با چهارباغ قهر کنند و چهارباغ امروز زنده است و باید 
فرهنگى اجتماعى، نه سیاسى به آن نگاه کرد. روند چهارباغ 
رو به رشد است. البته در زمان اغتشاشات و براساس دستور 
شوراى تأمین قرار شد میز و صندلى ها برچیده شود ولى در 

موعد الزم برپا خواهد شد. 

شهردار اصفهان با اشاره به انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزى کشور:

جریان آب زاینده رود سال 1403  دائمى مى شود

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع شیمیایى پترو رزین اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 3236 
و شناسه ملى 14000291504 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/10/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : بیتا اســمى به شماره 
ملى1270064258 به ســمت بازرس اصلى و ســعید کاتب صابر به شماره ملى 
2002819671 به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1466215)

آگهى تغییرات 
شرکت آریا قصر سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 44586 و شناسه ملى 10260624930 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1398/07/30 سعید غفارى به شماره ملى 4670228196 و محمدمراد غفارى به شماره ملى 4679637145 و سودابه غفارى 
به شماره ملى 4679296526 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . کورش کرمى به کد ملى 1284691314 و 
مهراب بیگدلى کد ملى 4679561841 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه 
نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1466239)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص شهبال پرواز شریف به شناسه ملى 14006579576 و شــماره ثبت 4157 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مورخ 1401/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم ملیحه سلطانى نجف آبادى به شماره ملى 1080050582، خانم اطهر 
معطرى به شماره ملى 1092205438 و خانم زهرا پوالد چنگ نجف آبادى به شماره ملى 1092261222 به سمت اعضاى هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/10/27 انتخاب گردیدند. آقاى محمد شریف آبادى به شماره ملى 1091177791 به سمت بازرس اصلى و خانم سیما هنرمندزاده به شماره 
ملى 1080199934 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت 

تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1466235)
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بعد از گلزنى رضــا میرزایى مقابل گل گهر ســیرجان با 
شوتى زیبا و از راه دور، مهدى قایدى مهاجم آبى ها اشک 
مى ریخت که این مسئله بازتاب گسترده اى داشت. اما چرا 

گلزنــى میرزایى آن هم مهدى قایــدى این قدر از 
خوشحال شده بود؟ با شــوتى از راه دور 

قبل از شوتزنى ماجرا به ثانیه هایى 
قایــدى میرزایى برمى گردد  کــه 

خــودش آن را 
جالب تر تعریف 

کرده است. 
یــدى  قا
مى گوید:   
از  بعــد 

آنکــه توپ 
به میرزایى رســید، 

گفتــم: نزن نــزن نزن، 
ولــى زد و تــوپ وارد دروازه 
شد! به نظر من امسال جایزه 
پوشکاش را باید به او بدهند. 

با پاشنه گل زد!

راز گریه  قایدى

02

بدترین رقیــب فرهاد مجیــدى در ماه هــاى اخیر فقط 
وقت هاى اضافــه زیاد در بازى ها بــوده و اگر بازى در 90 
دقیقه تمام مى شــد و ادامه پیدا نمى کرد، او و تیمش االن 
شرایط کامًال متفاوتى داشتند ولى دریافت گل در پنج بازى 
طى 9 مسابقه که یکى از آنها جمعه شب اتفاق افتاد، او را از 
برد محروم کرد. تیم فوتبال اتحاد کلباء پس از دو شکست 
مقابل تیم هاى رده اولى و دومى شباب االهلى و العین، به 
مصاف تیم قعرنشین دبا الفجیره رفت ولى کابوس وقت هاى 
اضافه بازهم دست از سر او و تیمش برنداشت و در حالى که 
تا لحظات پایانى پیش بودند و مى خواستند هشتمین برد این 
فصل را جشن بگیرند، بازهم دروازه خود را در دقیقه94 باز 

شده دیدند و بازى 2 بر 2 به پایان رسید.

کابوس همیشگى فرهاد

فاینورد در حضور ســتاره ایرانى خود به یک 
رکورد ویژه در لیگ اروپا دست پیدا کرد.

تیــم فوتبال فاینــورد در شــرایطى موفق 
شد به تســاوى خارج از خانه در دیدار رفت 
مرحله یک هشــتم نهایى لیگ اروپا مقابل 
شاختار دونتسک اوکراین برسد که علیرضا 
جهانبخش تا دقایق پایانــى در زمین بود و 
على رغم تالش زیادى که انجام داد، در زدن 

گل بدشانسى آورد.
ملى پوش ایرانى فاینــورد در این دیدار دو 
موقعیت عالى ســاخت که هم تیمى هاى او 
استفاده نکردند و دیگر پاس ها و ارسال هاى 
او را مدافعان شــاختار دونتسک از محوطه 
جریمه خودى به بیرون زدنــد، اما در مدت 
زمان حضور جهانبخش در زمین، شانس گل 
هم براى او به وجود آمــد که توپ هر دو بار 
از کنار دو تیرك سمت راست و چپ دروازه 

به اوت رفت.
با این وجود و تســاوى یک بر یک فاینورد 
مقابل شاختار دونتسک، یاران جهانبخش در 
این مسابقه توانستند عملکرد فوق العاده اى 
از نظر هجومى داشته باشند و با وجود زدن 
یک گل، 21 شــوت به سمت دروازه حریف 
اوکراینى خــود ثبت کردند کــه باالترین 
آمار این باشــگاه از این حیث در تاریخ لیگ 

اروپا است.
تیم فوتبال فاینورد آخرین بار در تاریخ لیگ 
اروپــا، در بازى مقابــل فنرباغچه ترکیه در 
سال 2016 توانســته بود رکورد 21 شوت 
به سمت دروازه حریف را داشــته باشد که 
دیشب هم برابر شاختار دونتسک به این مهم 
دست یافت و آن را تکرار کرد و البته بدترین 
عملکردشان هم با 4 شوت به سمت دروازه 

دینامو زاگرب کرواسى در سال 2020 بود.

رکوردشکنى فاینورد با جهانبخش در اروپا
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ستاره ایرانى تیم پورتو در دیدار تیمش با استوریل بهترین 
بازیکن زمین شد. مهدى طارمى در این بازى در دقیقه 69 
وارد زمین شده بود و با گرفتن پنالتى و گل کردن آن زمینه 
پیروزى تیمش را فراهم کرد. سرجیو کنسیسائو سرمربى 
پورتو در نشســت خبرى پس از بازى با اســتوریل درباره 
نیمکت نشــینى طارمى گفت: منتظر این پرسش بودم و 
مى دانســتم مى خواهید درباره این وضعیت بپرسید. وقتى 
مردم از من درباره این بازیکنان مى پرســند مى گویم که 
آنها هم بخشــى از گروه کارى تیم هستند. درست همانند 
بازیکنانى کــه از ابتدا بازى کردند. ما هفته گذشــته برابر 
چاوس بازى خوبى انجام دادیم و مى خواستیم به آن روند 

ادامه دهیم.

جایزه خاص براى طارمى

با بهبودى کامل از ویروس کرونــا میالد عبادى پور 
مشکلى براى همراهى میالنو ندارد. 

میالنو در این فصل از رقابت هاى سرى آ عملکرد پر 

فراز و نشیبى از خود ارائه داده است. شاگردان روبرتو 
پیازا در یک مقطع روى دور افتاده اما در بخش دیگرى 
از فصل دچار افت شدند. موضوعى که به این تیم اجازه 

نداده ثبات را تجربه کند.
میالد عبادى پور، کاپیتان تیم ملى والیبال ایران هم 
در این فصل از رقابت هاى ســرى آ براى میالنو توپ 
مى زند و او هم مثل تیمش افت و خیز داشته است. البته 

عبادى پور در بیشتر مسابقات این فصل جزو مهره هاى 
اصلى میالنو به شمار آمده است.

ساعتى پیش از بازى قبلى میالنو  مقابل لوبه اعالم شد 
که میالد عبادى پور، دریافت کننده قدرتى میالنو به 
کرونا مبتال شده و به همین خاطر این ستاره ایرانى در 
آن مسابقه تیم روبرتو پیازا را همراهى نکرد. با این حال 
اکنون به نظر مى رسد کاپیتان تیم ملى والیبال ایران 

این بیمارى را پشت سر گذاشــته و آماده بازگشت به 
ترکیب میالنو است.

میالنو در هفته پایانى دور مقدماتى سرى آ به مصاف 
تارانتو خواهد رفت. نبردى سرنوشت ساز براى یاران 
میالد عبادى پور چرا که میالنو براى حفظ رتبه هشتم 
و صعود به پلى آف لیگ ایتالیا محکوم به پیروزى در 

این مسابقه است.

میالد عبادى پور به بازى 
سرنوشت ساز رسید

رقابت هاى لیگ دسته اول فوتبال هفته بیست و پنجم 
خود را پشت سر گذاشت. هرچه به هفته هاى پایانى 
نزدیک تر مى شویم رقابت تیم ها در جدول رده بندى 

فشرده تر و نزدیک تر و جذاب تر مى شود.
اگرچه شــمس آذر قزوین توانســته با نمایش هاى 
فوق العاده 52 امتیاز از 24 بازى گذشــته خود بگیرد و 
ضمن ثبت رکوردهاى بى نظیــر و انداختن فاصله 14 
امتیازى با تیم دوم جدول صعــود خود را تا حد زیادى 
قطعى کرده، اما رقابت نزدیکى براى معرفى تیم دوم 

جدول وجود دارد.
در حال حاضر اســتقالل خوزســتان، خیبر خرم آباد 
و ســایپاى تهران 3 تیم 38 امتیازى هســتند که با 
تفاضل گل در رده هاى دوم تــا چهارم قرار گرفته اند. 
فجرسپاسى 36 امتیازى، چادر ملوى 35 امتیازى، ون 
پارس 34 امتیازى و پارس جنوبى 33 امتیازى نیز در 

رده هاى بعدى قرار گرفته اند.
اگرچه فاصله امتیازى در رده هــاى پایین تر هم زیاد 
نیست اما مى شود اینطور برداشت کرد که دومین تیم 
صعود کننده به لیگ برتر از میان 7 تیمى که نام آنها در 
باال برده شد، معرفى مى شود. به عبارت بهتر در 7 هفته 
آینده که مسابقات به پایان مى رسد شاهد یک رقابت 
نزدیک و جذاب خواهیم بود وکســب رتبه دوم براى 
سایر تیم ها بسیار حساس و رویایى خواهد شد. آنجا که 
تیم هاى قدرتمند و نامدارى در بین 7 تیم پایینى وجود 
دارند و بى شک در بازى هاى بعدى تمام تالش خود 
را به کار خواهند گرفت تا رتبه دوم را از آن خود کنند و 

جواز حضور در لیگ برتر را به دست بیاورند.
یکى از این تیم ها  ون پارس اصفهان است. ون پارس 
اصفهان در این هفته از رقابت هاى لیگ یک، با نتیجه 
چهار بر صفر ساپیا رده چهارمى را در هم کوبید تا با 34 

امتیاز خودش را به جمع مدعیان برساند.
رضا کرمالچعب، مهاجم ون پارس گه دو گل از چهار 
گل تیمش را مقابل ســایپا به ثمر رساند در خصوص 
وضعیت فعلى ون پارس و هدف این تیم در آینده، افزود: 
هدف ما این است که به عنوان تیم دوم صعود کنیم و 

براى رسیدن به این مهم تالش زیادى داریم. شمس 
آذر اخالفتش را با تیم هاى دیگــر افزایش داد و تقریبا 
قهرمانى این تیم مسجل است اما ان شاا...  تیم صعود 
کننده دوم ما هستیم. شک نکنید فقط به صعود به لیگ 
برتر فکر مى کنیم، چرا که ما تنها پنج امتیاز با تیم دوم 

جدول فاصله داریم. ما با تمام توان تالش خواهیم کرد 
تا با حفظ این روند به لیگ برتر راه پیدا کنیم.

گلر تیم اصفهانى روى خط درخشش
در همین حال احمد مهرابى، دروازه بان تیم فوتبال ون 

پارس همچنان یکــى از مهره هاى تاثیرگذار این تیم 
در رقابت هاى لیگ یک اســت. و در شرایطى که تیم 
اصفهانى با سه گل از سایپا پیش افتاده بود، سایپایى ها 
در دقیقه 61 صاحب یک ضربه پنالتى شدند تا حمید 

کاظمى در برابر احمد مهرابى قرار بگیرد.
کاظمى ضربه پنالتى خود را به سمت چپ دروازه زد 
اما مهرابى با شــیرجه اى دقیق و تماشایى توپ را به 
راحتى مهار کرد تا دروازه تیمش را بسته نگه دارد و 
25 دقیقه بعد نیز ون پارس گل چهارم را وارد دروازه 

حریف کند.
مهرابى در تقابل ون پارس و پرسپولیس در مرحله یک 
هشتم نهایى جام حذفى نیز یکى از ستاره هاى این تیم 
بود و با عملکرد درخشان و سیوهایش باعث شد تا این 
تیم در 120 دقیقه تسلیم سرخپوشان نشود و بازى در 
وقت  قانونى و وقت هاى اضافه با تساوى به پایان برسد.

در ضربات پنالتى، با ورود علیرضــا بیرانوند به زمین، 
مهرابى موفق نشد درخشــش خود را ادامه بدهد و در 
مقابل، گلر ملى پوش پرســپولیس دو ضربه پنالتى را 
مهار کرد تا تیم اصفهانى از دور رقابت ها حذف شود اما 
با این حال بیرانوند پس از پایان بازى در گفت وگویى با 

مهرابى به تمجید از عملکرد او پرداخت.
نکته جالب اینکه مهرابى که پس از مصدومیت در دیدار 
با پرسپولیس و ترك زمین با صورتى بانداژ شده، مدتى 
با ماسک در تمرین و مسابقات حاضر شد، همچنان با 
چسب روى بینى در دیدارهاى تیمش درون دروازه قرار 
مى گیرد تا مشخص شود که مصدومیت او هنوز به طور 

کامل بهبود نیافته است.
مهرابى با مهار پنالتى در بازى با سایپا، هشتمین کلین 
شیت فصل خود را ثبت کرد و باید دید این بازیکن تا 
پایان فصل این آمار خود را به چه عددى خواهد رساند.

رقابت فشرده از رده دوم تا هشتم جدول

ون پارس اصفهان، دومین صعودکننده به لیگ برتر؟

ز ر ین مى ن یى یرز ى ز
خوشحال شده بود؟ ى از راه دور 

قبل از شوتزنى ثانیه هایى 
قایــدى رمى گردد  کــه 

 آن را 
ریف 

ت.
 

پ 
ى رســید، 

زن نــزن نزن، 
و تــوپ وارد دروازه 
ر من امسال جایزه 
 را باید به او بدهند. 

ل زد!

باتوجه به ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به اطالع نامبرده زیر که پرونده ایشان به علت غیبت در این هیات تحت 
رسیدگى مى باشد مى رساند ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشــر این آگهى به دفتر این هیأت واقع در اصفهانـ  خیابان 
هزارجریبـ  ستاد مرکزى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى، درمانى استان اصفهان، ساختمان شماره 3، طبقه 
اول اتاق هاى 209 یا 210 مراجعه و دفاعیه کتبى خود را به انضمام مدارك الزم به دفتر این هیأت تسلیم نمایند. در غیر 

اینصورت طبق مقررات نسبت به صدور رأى اقدام خواهد شد. 
خانم ندا آنى فرزند: على اشرف، شغل: پرستار 

آقاى علیرضا کریمى حارث آبادى، فرزند: حسن، شغل: پرستار

آگهی ابالغ

م الف: ۱۴۶۸۴۱۶
 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان

نظر به اینکه در هیأت بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات درمانى استان اصفهان در خصوص افراد مشروحه ذیل که از 
کارمندان واحدهاى تابعه بوده رأى قابل پژوهش صادر گردیده و به دلیل عدم مراجعه و همچنین مشخص نبودن آدرس محل سکونت، ابالغ رأى مذکور 
مقدور نمى باشد. لذا به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگى به تخلفات ادارى و ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى بدینوسیله به نامبردگان ابالغ 
مى گردد چنانچه حداکثر سه ماه از تاریخ انتشار این آگهى نسبت به رأى صادره اعتراضى داشته باشد مى توانند نسبت به مفاد آن به دیوان عدالت 

ادارى شکایت کنند و در غیر اینصورت رأى مورد اشاره پس از مهلت مقرر قابل اجرا خواهد بود. 
آقاى دکتر سیدحسین زارعى ابرقوئى  فرزند: سیدعلى محمد، شغل: پزشک عمومى- آقاى محمد حسین زاده، فرزند: عبدالحسین، شغل: کاردان 

مبارزه با بیمارى ها
خانم نسرین محرابى سامانى، فرزند: غالمرضا، شغل: پرستار-آقاى عبداهللا خالدى، فرزند: خدابخش، شغل: پرستار-آقاى امیرحسین ردائى، فرزند: 

فرامرز، شغل: کارشناس امور آزمایشگاه ها

آگهی ابالغ

 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان

م الف: ۱۴۶۸۳۹۸
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 آینده سازان و ستارگان درخشان از دبستان حضرت زینب(س) (شاهین شهر)  
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

کالس
چهارم

فاطمه سادات باب المرادستایش جهانگیرى نازنین زهرا رنجبرنازنین مختارى فردفاطمه شیرزادى پارمیس یزدانىپریا سلطانىزکیه رضایى تیام داودپورآروینا پورمعینحانیه سادات هاشمى

مرسانا زمانى

بهار صالح وندى

آیلین کیانى

آرمیتا حیدرى مرامثمین جانى زاده

ملیکا اکبرى

ثنا رزاقىهستى کریمى سوگند عباسىدیانا صفایىمهسا حقانى

درسا نیکبختالینا امینى فاطمه مهرجومبینا مهمدى محدثه قربانى زادهمهسا اخوانفاطمه زهرا هادیان زینب ابراهیمىزهراسادات کریمى 

کالس
پنجم

پرنیان خسروىساره جلیلىتارا عظیمىآوا امیرى

الینا بهمنى

فاطمه محبىمائده جهانگیرىدرسا ضیایى

دیانا مهدورى

زینب حسینىفاطمه زارع

ساغر سورانى

نرگس بیگدلىساجده محمدى آمیتیس رضایى پور

زهرا خسروى دیانا ابراهیمىفاطمه بهرامى آیلین مختارىفاطمه رجبىسیده رقیه موسوى الینا حیدرىآیدا محمدىسارا جلیلى مبینا منصورىکیانا مختارزادهنفس سعیدى

کالس
 ششم

ریحانه مرادىمبینا حسینى یکتاسادات خلخال نژادنرگس فرجىدینا دهداریان سارینا چراغىسمیه هاشمىریحانه مهدورى ملیکا رجبىستایش قدمىپرنیا بابایى

هستى علیرضایى  آرمیتا ساعدىآوین بهارلویى زهرا سادات احمدىآنیتا ساعدىآیالر قجاوند زینب سادات موسوىفاطمه آقایىملیکا بیدهندى پارمیس کریمىمها محمدى

الینا نجاتى

آتنا محمدى ستایش ابراهیمىشیوا احمدى نیلوفر قائدىفاطمه حسینىمائده باختر عوض ستایش شیخ علىهستیا موسوى هاشمىثنا محمدى نازنین زهرا سادات پیرهسیده یگانه محمودىمهرانا مرادى

هستى قطارانى نژاد

با تشــکر فراوان از زحمات جبران ناپذیر و بی شــائبه ی مدیریت محترم دبستان : ســرکار خانم زینت رهبری؛ معاون آموزشــی: خانم ساکی؛ معاون 
اجرایی: خانم ســلیمانی؛ آموزگاران پایه چهارم خانم ها: نهری، صالحی، حاتمی زاده؛ آموزگاران پایه پنجم خانم ها: اقتصاد، زمانی، ذاکری؛ آموزگاران 
پایه ششم خانم ها: شنوایی، عرب بیگی، یعقوبی، خدادوست؛ نیروی طرح امین: خانم هاشمی؛ دبیران ورزش خانم ها: سلطانی، قلندر؛ مربی پرورشی: 

خانم ابدالی؛ نیروی خدماتی: آقای جعفری


