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دیابت مرزى 
چیست؟

کرونا جوانان اصفهانى را هدف گرفته است
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بازگشایى مراکز تفریحى 
سرپوشیده ناژوان

سرما و یخبندان 
تا آخر هفته

نگرانى از بازگشایى ها و 
ساده انگارى ها 

در اصفهان

5

نخستین آزمایشگاه 
خودرو گذر در 
اصفهان افتتاح شد

بسیارى از ما با عالئم و نشانه هاى دیابت آشنا هستیم اما 
در مورد دیابت مرزى یا همان پیش دیابت، کمتر کسى 
شنیده است. این نوع دیابت یک عارضه شایع و البته از 

دیابت یک قدم عقب تر است.
دیابت مرزى شرایطى است که در نهایت به دیابت نوع...

نخستین آزمایشــگاه خودرو گذر در اصفهان با 
حضور جمعى از مســئوالن در شهرك سالمت 

افتتاح شد.
قدرت ا... نوروزى، شــهردار اصفهــان در آیین 
افتتاحیه نخســتین آزمایشــگاه خودرو گذر در 
اصفهان با بیان اینکه شهرك سالمت در راستاى 
ارائه خدمــات درمانى به شــهروندان گام هاى 
خوبى برداشته است اظهار کرد: قرار است در این 
شهرك مراکزى راه اندازى شود که دغدغه هاى 

سالمت شهروندان را برطرف کند.
وى با بیان اینکه شهردارى اصفهان...

4

هشدار جدى گرفته نشدن پروتکل ها در اصفهانهشدار جدى گرفته نشدن پروتکل ها در اصفهان
از هجوم مسافران به استان در هفته گذشته تا تذکر به کاشانى هااز هجوم مسافران به استان در هفته گذشته تا تذکر به کاشانى ها

2

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان: افزایش ابتالى جوانان به کرونا هشدارى براى ابتالى افراد مسن خانواده است

برخیز مهرداد و این بار بذر مهربانى بکار
ما حتى براى دشمنان خود هم بیمارى، نیســتى و زجر را نمى خواهیم چه 

برسد به هوادار رقیب ولو از نوع تندرو آن!
مهرداد میناوند این روزها در بستر بیمارى است،  از لحظه اى که 
خبر بسترى شدن او را شنیدیم نگران شــدیم و امیدوار بوده و 

هستیم اخبار خوبى از بهبود وضعیت او مخابره شود.
مهرداد بعد از ...

3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

 افزایش متقاضیان 
فرزندخواندگى 

در اصفهان

86 کودك در 10 ماه به فرزندخواندگى پذیرفته شدند

ظرفیت بسیارى از فرصت هاى شغلى استان خالى است
مدیر توسعه کارآفرینى و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان:

3

امید نورافکن: امید نورافکن: 

سپاهان از لحاظ امکانات سپاهان از لحاظ امکانات 
در ایران بهترین استدر ایران بهترین است

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده 
شرکت تعاونى مسکن توزیع برق استان اصفهان 

به شماره ثبت 7000 و شناسه ملى 10260281108
بدینوسیله از کلیه سرمایه گذاران در پروژه شهر جدید مجلسى شرکت تعاونى مسکن توزیع برق 
استان اصفهان دعوت به عمل مى آید در جلسه مجمع عمومى فوق العاده که رأس ساعت 15:00 
روز یکشنبه مورخ 1399/11/19 به آدرس خیابان شریعتى- چهارراه پلیس- مقابل نیروى انتظامى 

تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت
2- رأى گیرى در خصوص تعیین تکلیف زمینهاى واقع در بلوار دکتر حسابى شهر جدید مجلسى

هیئت مدیره

ابوالفضل پورعرب: ابوالفضل پورعرب: 
واژه سلبریتى واژه سلبریتى 

«مضحک» است«مضحک» است

برخیز مهر
ما حتى براى دش
برسد به ه
مهرد
خبر
هس
مه
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محمد بحرانى، گوهر خیراندیش، على انصاریان، مهرداد 
میناوند و حشمت مهاجرانى افراد سرشناسى هستند که 
در چند روز گذشته به کرونا مبتال شده اند. در واقع کرونا 
در شهرها و روستاها مى چرخد و افراد مشهور و عادى 
را مبتال مــى کند. اما ابتالى برخى از افراد مشــهور به 
ویژه ورزشکاران به کرونا شــاید براى بسیارى عجیب 
باشد چون ورزشــکاران باید سیستم ایمنى قوى داشته 

باشند.
مسعود مردانى، عضو کمیته علمى ســتاد ملى مبارزه 
با کرونا درباره مبتالیان بــه کووید-19 گفت: ویروس 
کرونا نه آدم مشهور مى شناسد نه آدم فقیر و بدبخت، نه 

خارجى مى شناســد نه ایرانى. هر جا وارد شود اگر آنتى 
بادى حفاظت کننده در بدن فردى وجود نداشته باشد او 

را مبتال مى کند. 
مردانى افزود: مناطق جغرافیایــى ایران ژنتیک خاص 
خــود را دارد. در یک خانواده احتمــال دارد یک فرد به 
کرونا مبتال شــود و حتى دارو هم نمى خورد و خود به 
خود خوب مى شود اما یکى با دارو خوب مى شود و فرد 
دیگر این خانواده در بیمارستان فوت مى کند. ثابت شده 
است افرادى که فرم شــدید کرونا را مى گیرند احتماًال 
از نظر ژنتیکى نقایصى در سیستم ایمنى بدنشان وجود 

دارد.

رئیس جمهورى با بیان اینکه تالش ما آغاز واکسیناسیون 
از ماه جارى است، گفت: فرودگاه ها و همه مبادى ورودى 
کشــور باید براى جلوگیرى از ویــروس جدید به دقت 

کنترل شوند.
 حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى در ستاد ملى 
مقابله با کرونا گفت: ویــروس جدید جهش یافته به نام 
ویروس انگلیســى یا اخیراً در آفریقاى جنوبى مشاهده 
شده بسیار نگران کننده است. این ویروس ابتدا از چین و 
ووهان به کشورهاى دیگر رسید. بنابراین رسیدن  آن از 

آفریقا یا اروپا، مشکل تر از چین نیست.
رئیس جمهــورى گفت: امروز آمار نگــران کننده اى از 

ابتالى جوانان و نوجوانان در برخى استان ها داده شد که 
این هم نگرانى جدیدى است چرا که قبًال ابتالها مربوط 
به افراد مسن بود و امروز مواردى از ابتالى افراد در سن 
پایین مشاهده مى شود که این مى تواند در آینده براى ما 

مشکل آفرین باشد.  
رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه تا آخر امسال غیر 
از کواکس، براى دریافت واکســن از جاهاى دیگر هم 
تالش مى کنیم، تصریح کرد: خبر داده شده در ماه بهمن 
واکسیناسیون در کشور آغاز مى شــود و این کار بسیار 
اهمیت دارد. در عین حال واکسن خارجى تا وقتى واکسن 

داخلى برسد یک ضرورت است./4369

خطر باالى سر  افراد داراى 
نقص ژنتیکى ایمنى 

آمار نگران کننده ابتالى 
جوانان و نوجوانان به کرونا

سرما و یخبندان 
تا آخر هفته

کارشناس    خبرگزارى صدا و سیما |
هواشناسى گفت: پیش بینى مى کنیم تا اواخر هفته 
سرماى شبانه را داشته باشیم و سرما و یخ زدگى 
به ویژه در شب باعث لغزندگى جاده ها مى شود. 
مرتضى ضرابى با اعالم این خبر افزود: جمعه شب 
سردى را پشت سر گذاشتیم به طورى که دماى 
28 مرکز استان زیر صفر بود و بجنورد با 15 درجه 
زیر صفر سردترین مرکز استان بود و دربین شهر ها 
نیز سراب با 30 درجه زیر صفر سردترین شهر بود. 
وى افزود: این هفته انتظار داریم به تدریج بر میزان 

دماى هوا افزوده شود./4363

ترم آینده هم مجازى است
  ایسنا| دکتر على خاکى صدیق، معاون 
آموزشــى وزارت علــوم درباره نحــوه آموزش 
دانشگاه ها در ترم آینده اظهار کرد: نحوه آموزش 
دانشــجویان در ترم آینــده کامًال بســتگى به 
تصمیمات ستاد ملى مقابله با کرونا دارد و تاکنون 
مصوبه اى به منظور آموزش حضورى دانشگاه ها
 از سوى این ستاد صادر نشده است. بنابراین براساس 
روند ترم قبــل، کالس هاى ترم آینده به شــکل 
مجازى برگزار خواهد بود، مگر اینکه مجوز حضور 

دانشجویان را از سوى ستاد دریافت کنیم.

 پرت شدن 2 نفر از 
تله سیژ

  ایرنا | عصر روز جمعه کلیپى از پرت شدن 
پدر و دخترى از تله ســیژ پیست اسکى دربندسر 
در شــمال پایتخت در فضاى مجازى دست به 
دست شد که به گفته مسئوالن با اقدام به موقع 
متصدیان پیست هر دو فرد نجات یافتند. مسئول 
واحد آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى 
شمشک دربندسر گفت: اپراتور پس از مشاهده 
نقص در بستن کمربند دستگاه را متوقف کرد و 
با اســتفاده از تورى این دو فرد را نجات داده و با 
توجه به حضور اورژانس در محل، توسط پزشک 

معاینه شدند./4364

سرعت، سقوط کرد
سرعت اینترنت موبایل ایران نسبت    بهار |
به ماه نوامبر چهار پله سقوط کرده در رده 88 قرار 
دارد. ســرعت دانلود اینترنت موبایل 25/30 و 
ســرعت آپلود آن 11/39مگابیت برثانیه است. 
در ماه نوامبر سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران 

25/64مگابیت برثانیه بود. /4365

دفن زیر طوفان شن 
  ایسنا | بعد از خسارت سنگین سرمازدگى، 
این بار زحمات و امید کشــاورزان جازموریان در 
استان کرمان در طوفان شن دفن شد. روز سوم 
بهمن ماه در عرض چند ساعت فضاى مجازى 
و شبکه هاى اجتماعى از کلیپ هاى غم انگیزى 
ُپر شــد که حاوى صداى طوفان و پاره شــدن 
پالستیک هاى کشت خیار، گوجه و... بودند. همه 
ساله قصه پرغصه کشاورزان تکرار مى شود که 
سال زراعى امسال نیز دستخوش دو بالى طبیعى 
از جمله سرمازدگى و اخیراً طوفان شن قرار گرفته 

است./4366

استخدام 25 هزار 
حق التدریس

  تسنیم| وزیر آموزش و پرورش گفت: 
شــرایط تبدیل وضعیت همکاران حق التدریس 
کامًال روشن است، ابالغ شــده و مراحل اجرایى  
آن در حال انجام است. بر اساس میزان سهمیه اى 
که امســال دریافت کردیم 25 هــزار و 500 نفر 
از همکاران حــق التدریس در کشــور به ترتیب 
امتیازاتــى که کســب کردند تبدیــل وضعیت 
مى شــوند و بقیه نیز براى تبدیــل وضعیت در 

سال هاى بعد در نوبت قرار مى گیرند.

 CO بیشترین فوتى
در اصفهان

سخنگوى سازمان اورژانس کشور    فارس|
به ارائه گزارشى از میزان مسمومیت با co طى 72 
ساعت منتهى به روز شنبه در سطح کشور پرداخت. 
به گفته مجتبى خالدى تعداد کل مســمومین 197 
نفر اســت که از این تعداد 139 نفر به مراکز درمانى 
انتقال یافتند. از این تعداد هفــت نفر جان خود را از 
دست دادند. همچنین بیشترین آمار مسمومیت هاى 
گزارش شــده با co  در تهران، خراسان رضوى و 
آذربایجان شرقى بوده است و بیشترین فوتى گزارش 
شده با co  در اســتان خراسان رضوى با چهار نفر و 

اصفهان با سه نفر بوده است.

 95درصد تصمیم ها 
درست است

  برترین ها| روزنامــه «همدلى» با عیســى 
کالنترى، رئیس ســازمان حفاظت از محیط زیست 
گفتگو کرده اســت. او در بخشــى از ایــن گفتگو 
تأکید کرده: اگــر مدیریت آقاى روحانــى نبود ما 
نمى توانســتیم از این دوره گذر کنیــم. به نظر من 
روحانى یک مدیر مظلوم در جمهورى اسالمى بوده 
اســت. اگر چه نمى توان انکار کرد که ممکن است 
تصمیم گیرى  هاى اشــتباهى هم در دولت او وجود 
داشته باشــد، اما جمع آن 5 درصد هم نبوده است و 
به واقع 95درصد از این مشکالت به خوبى از طرف 
ایشان حل و فصل شده   اند. ما به یک فرد بسیار عاقلى 

مثل آقاى روحانى نیازمندیم. /4370

گاز وارد نمى شود
بیژن زنگنه در خصوص واردات گاز    ایسنا|
اظهار کرد: مردم باید در مصــرف گاز صرفه جویى 
کنند زیرا شرایط به شــکلى است که امکان واردات 
گاز وجود ندارد. وزیر نفت افزود: امسال و در شرایط 
فعلى، کشورى نیست که بتوانیم از آن گاز وارد کنیم.

تحلیف ُپر کرونا!
  باشگاه خبرنگاران جوان | یکى از مقامات 
آمریکایى با اعالم خبر مثبت بودن تســت کروناى 
تعدادى از نیرو هــاى گارد ملى این کشــور که در 
روز تحلیف «جو بایدن»، رئیــس جمهور جدید در 
مراسم حضور داشــتند، گفت: تست کروناى حدود 
100 تا 200 نفر از نیرو هــاى گارد ملى مثبت اعالم 

شده است.

آنها را ببینید
  نامه نیوز| احمدى نژادى هــا انتخابــات 
1400 را حسابى جدى گرفته و مشغول کار شده اند. 
شــنیده ها حاکى از آن اســت که حامیــان رئیس 
دولت هاى نهم و دهــم فعالیت هاى انتخاباتى خود 
را کلید زده و رسمًا و جداً براى ورود به کارزار 1400 
مى کوشــند. این درحالى اســت که برخى فعاالن 
سیاسى و رســانه اى در هر دو جریان اصالح طلب و 
اصولگرا این طیف را جدى نگرفته و با اشاره به بى ثمر 
بودن تالش هایشان به بایکوت خبرى و ندیدن آنان 
اعتقاد دارند. اما آنجاست که احمدى نژاد و یارانش نیز 
به قدر دیگران موانع پیش روى خود را شناخته و براى 
از میان برداشتن یا دور زدن آن سناریو هاى مختلفى 
نوشته اند لذا ندیدن احمدى نژادى ها و فعالیت هاى 
انتخاباتى آنــان نتیجه اى غیــر از افزایش احتمال 

غافلگیرى در این انتخابات ندارد./4362

برجام پالس نداریم
  ایسنا| معاون وزیر امور خارجه کشــورمان 
تأکید کرد: هیچ برجام پالس، هیچ توافق جدید، هیچ 
مذاکرات جدید درمورد برجام وجود نخواهد داشت. 
ســید عباس عراقچى در گفتگو با  روزنامه ایتالیایى 
«الرپوبلیکا» گفت: فعًال هیــچ عالقه اى به هیچ 
تماس مستقیم با آمریکا نداریم و فکر مى کنیم که 
برجام قالب صحیحى است و گفتگوها باید در قالب 

آن انجام شود./4361

خبرخوان

آیا هفته آینده ثمرات تعطیالت چند روزه اواخر دى ماه 
خودش را در اصفهان نشــان خواهد داد؟ آیا این استان 
یک بار دیگر در جرگه اســتان هاى نارنجى و قرمز قرار 

مى گیرد؟
اینها سئواالتى اســت که همزمان با انتشار نتایج یک 
تحقیق درباره حجم مسافرت هاى تعطیالت چند روزه 

در هفته گذشته مطرح شده است.  
آنطور کــه گــزارش «دنیاى اقتصــاد» از نتایج پایش 
مسافرت هاى خودرویى در تعطیالت هفته گذشته نشان 
مى دهد، حدود 700 هزار خانوار با خودروى شــخصى 
در سراسر کشور ســفر رفتند که این میزان رفت و آمد 
بین استانى در مقایســه با تعطیالت کرونایى نیمه اول 
آذر ماه 40 درصد رشد داشته اســت. به واسطه تعطیلى 
رسمى روز یک شــنبه 28 دى ماه، گروهى از خانوارها 
از چهارشــنبه هفته قبل تر برنامه ســفر تدارك دیدند 
به طورى که یک شنبه گذشته،  عمًال برگشت مسافران از 

سفر در استان هاى مختلف کشور رقم خورد.
مقایســه حجم تردد جاده اى در بین استان ها براساس 
میزان ورود خودرو به هر اســتان مشخص مى کند که 
اصفهان در این تعطیالت پرسفرترین نقطه کشور نسبت 
به سایر استان ها بوده است و بیش از 450 هزار خانوار در 
بازه زمانى مورد گزارش به استان اصفهان سفر کردند. هر 
چند میزان ورودى مسافر به برخى از استان ها همچون 
قزوین یا تهران، به مراتب بیشــتر از اصفهان بوده اما با 
توجه به اینکه جاده هاى این استان ها، اغلب مورد استفاده 
مسافران سایر استان ها قرار مى گیرد، حجم ورود خودرو 
به آنها را نمى توان مالك عمل براى «انتخاب اســتان 

به عنوان مقصد نهایى سفر» در نظر گرفت. 
در تعطیالت هفته پایانى دى ماه، میزان مســافرت ها 
به دو استان شمالى و «همیشه پرسفر» کشور، کمتر از 
غالب استان ها بوده است به طورى که 267 هزار مسافر 
به مازندران ســفر کردند و بیش از 180 هزار مسافر نیز 
گیالن را مقصد ســفر انتخاب کردند.این دو استان طى 

هفته هاى اخیر «وضعیت نارنجى به لحاظ میزان بسترى  
افراد درگیر کرونا در بیمارستان ها» را داشتند و بنابراین 
به نظر مى رسد گردشگران، متناسب با وضعیت کرونایى 
شــهرهاى توریســتى و البته وضعیت محدودیت ها و 
ممنوعیت هاى جاده اى، مقصد ســفر خــود را انتخاب

مى کنند.
 نکته قابل تأمل آنکه اســتان اصفهان طى هفته هاى 
اخیر در عمده مواقع وضعیت آبى داشته است که بیانگر 
«کمترین آمار ابتال و نبود محدودیت سفر به این استان» 

است. 
اما روز گذشته، علیرضا رئیسى، ســخنگوى ستاد ملى 
مقابله با کرونا، در حاشیه جلسه ستاد ملى مقابله با کرونا 
ضمن انتقاد از عدم رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در 
برخى نقاط کشور طى هفته گذشته و مشخص شدن تأثیر 
این عدم رعایت طى روزهاى آتى گفت: افزایش ترددها، 
افزایش موارد ابتالى سرپایى و عادى انگارى مردم در 

برخى شهرها نگران کننده است.
وى ادامــه داد: با وجود این، تذکر جــدى مى دهم زیرا 

در برخى از مناطق کشــور عدم رعایت پروتکل ها را در 
هفته گذشــته شــاهد بودیم. موارد متعددى گزارش از 
عدم رعایت پروتکل ها از شــهرهاى مختلف داشتیم. 
یکى از شهرها کاشان بود که تذکر داده شد و امیدواریم 

پروتکل ها سختگیرانه اجرا و جبران شود.
وى افزود: یکى از نگرانى ها رشــد 47 درصدى ترددها 
نسبت به اول دى ماه اســت که 47 درصد افزایش پیدا 
کرده اســت، این وضعیت نگران کننده است و هر گونه 

عدم رعایت پروتکل، وضعیت را بر مى گرداند.

از هجوم مسافران به استان در هفته گذشته تا تذکر به کاشانى ها

هشدار جدى گرفته نشدن پروتکل ها در اصفهان

روزنامه آمریکایى «واشنگتن پست» با احتساب آخرین 
سخنرانى «دونالد ترامپ» در مقام ریاست جمهورى این 
کشــور خبر داد که او 3573 دروغ یا ادعاى گمراه کننده 
مطرح کرد. این روزنامــه آمریکایى تعــداد دروغ ها و 
ادعاهاى غلط ترامپ را اینطور شمارش کرده که اگر در 
یک مصاحبه یا توییت درباره یک موضوع خاص چند بار 
دروغ یا ادعاى غلط گفته باشد، فقط یک بار آن را محاسبه 
کرده است. طبق گزارش واشنگتن پست، بیشترین ادعاى 
غلط و دروغى که ترامپ در دوره ریاست جمهورى گفت، 
ادعاهاى مکــررش درباره این بوده کــه او بزرگ ترین 
اقتصاد تاریخ آمریکا را ساخت. آخرین ادعاى گمراه کننده 

و غلط ترامپ در سخنرانى خداحافظى او از مقام ریاست 
جمهورى آمریکا در پایگاه شکارى «اندروز» ساعتى قبل 

از مراسم تحلیف «جو بایدن» مطرح شد.
ترامپ در این ســخنرانى خطاب به حامیان خود و مردم 
آمریکا گفته بود: ما (دولت ترامپ) با فاصله زیاد (در قیاس 
با دیگر دولت هــاى آمریکایى) باال ترین میزان کاهش 

مالیات را در تاریخ کشورمان داشتیم.
واشنگتن پست این ادعاى ترامپ را رد کرد و با بررسى 
میزان تولیــد ناخالص داخلى آمریــکا در دوره کنونى و 
دوره «رونالد ریگان» رئیس جمهور پیشین اعالم کرد، 
بیشترین میزان کاهش مالیات در دوره ریگان انجام شد.

2 نفر از کارشناسان آموزش و پرورش استان خوزستان 
براى پیگیرى اقدامات درمانى معلمى که بر اثر اصابت 
صاعقه دچار سوختگى شدید شد در بیمارستان سوانح و 

سوختگى اصفهان مستقر هستند.
روز دوشــنبه 29 دى ماه حدود ساعت 22 بر اثر اصابت 
صاعقه به مدرســه کانکسى روســتاى کنگرستان از 
توابع دزفول سه معلم و دو نوجوان از اهالى روستا دچار 

سوختگى شدند.
«حسین رضایى» معلم  این روستا بود که به دلیل دورى 
مسافت بین محل زندگى و مدرســه روستا، شب ها در 
همان مدرســه کانکســى مى خوابید و گاهى به خانه 
مى رفت (اتفاقى که بین معلمان روســتایى و عشایرى 
به ویژه در مناطق صعب العبور رایج است). شب حادثه 
عالوه بر رضایى، دو معلم دیگر از روســتاهاى همجوار 
(على ایســپره و مجید مرادى) به دیدار این معلم آمده 
بودند و همگى با هــم در کانکس حضور داشــتند که 

اصابت صاعقه باعث آتش گرفتن کانکس مى شود.
در این حادثه رضایى دچار سوختگى 85 درصد شده و دو 
معلم دیگر نیز دچار سوختگى 17 و 27 درصد مى شوند. 
همچنین سه دانش آموز روســتا (14 و 16 و 17 ساله) 

دچار سوختگى مى شــوند .گفته مى شود این سه دانش 
آموز ترك تحصیل کرده و همراه با اهالى روســتا براى 

امداد و اطفاى حریق در محل حاضر بوده اند. 
رضایى به دلیل سوختگى باال (85 درصد) براى درمان به 
اصفهان منتقل شده و دو معلم دیگر در بیمارستان سوانح 
سوختگى طالقانى اهواز بسترى هستند. گفته شده است 
هر سه معلم جزو معلمان حق التدریس بوده که به لحاظ 

حقوق و پوشش بیمه اى وضعیت مناسبى ندارند .
این در حالى است که وزیر آموزش و پرورش که به همراه 
سه نفر از معاونانش چهارشــنبه اول بهمن براى افتتاح 
چند پروژه مدرسه سازى به خوزستان سفر کرده بود و تا 
پایان روز پنج شنبه در این استان حضور داشتند، در حالى 
به تهران بازگشــتند که به دیدن معلمان و دانش آموز 

آسیب دیده کنگرستانى نرفتند.
از طرف دیگر این ســئواالت باقى اســت که سازمان 
نوسازى، توسعه و تجهیزمدارس در بروز چنین حادثه اى 
تا چه اندازه مقصر اســت؟ آیا این سازمان براى استقرار 
ایمن کانکس در مکانى کــه در معرض برخورد صاعقه 
قرار نگیرد، دســتورالعملى دارد؟ مجوز اســتقرار این 

کانکس از سوى کدام مرجع صادر شده است؟

کاربران فضاى مجازى نسبت به انتشــار فیلمى از تبلیغ 
خرید خانه در دبى توسط سید جواد هاشمى واکنش منفى 
نشــان دادند. وى در این فیلم تبلیغاتى مى گوید: «همین 
بغل بیخ گوش خونتون رفتید دبى خونه ها رو ببینید. واقعًا 
الیف استایله! خونه هاى دبى با هیچ جاى دنیا قابل قیاس 
نیست، قبول دارید؟ [مؤسسه...] مى تونه شرایط ویژه براى 
خرید خونه تو اونجا رو براتــون فراهم بکنه. برید بخرید و 
حالشو ببرید، بچه هاتونم دعاتون مى کنند!» عطیه همتى، 

خبرنگار خبرگزارى «مهر» در توییتى نوشت: «بله دوستان، 
ارز از کشور خارج کنید چون الیف استایل خونه هاى دبى 
با هیچ جا قابل مقایسه نیست! شانتت این بود آقا سید؟ گویا 
بازیگر واقعاً فقط بازیگر است.» این در حالى است که سید 
جواد هاشمى درباره حواشى اخیر که به سبب تبلیغ خرید خانه 
در دبى برایش ایجاد شده است عذرخواهى کرد.  او با انتشار 
ویدیویى گفت: من به طور رسمى در صفحه مجازى ام از 

مردم عزیز کشورم عذرخواهى خواهم کرد./4367

رئیس کمیســیون معمارى و شهرسازى شوراى اسالمى 
شهر تهران گفت: عده اى به جماران آمده اند و خانه هایى 
را خریدارى کرده اند که بیشترشان هم چهره هاى سیاسى 

هستند.
محمدساالرى، در خصوص حاشیه هاى پیش آمده براى 
محله جماران و شــنیده ها درباره خرید برخى امالك این 
محله توسط جناحى خاص و صدور مجوز بلندمرتبه سازى در 
این محله به «میزان» گفت: جماران محدوده اى بوده که در 
حدود یک دهه و نیم پیش طرحى در آنجا تصویب مى شود 
که براساس آن باید بافت قدیمى و سنتى این محله بخشى 
به صورت دو طبقه و بخشى به صورت سه طبقه حفظ شود.

وى ادامه داد: در این فضا بخش عمده اى از خانه هاى این 

محالت را افراد دیگرى که غیربومى بودند با رضایت مالکان 
و ســاکنان قدیمى آنجا خریدارى کردنــد. چون جماران 
تاحدى یک محدوده حفاظت شده اى بوده و بارگذارى در 
آنجا کم بوده و بنابراین بــا توجه به آن بارگذارى هاى کم، 
کیفیت زندگى در آنجا بهتر بوده اســت. امروز مى بینیم در 
شمال شهر تهران در بیشتر خیابان ها و کوچه ها بلندمرتبه 
سازى هاى آنچنانى صورت گرفته که چندان فضاى مناسبى 
براى زندگى ندارند. به هرحال عده اى به جماران آمده اند و 
خانه هایى را خریدارى کرده اند که بیشترشان هم چهره هاى 
سیاسى هستند. وى افزود: االن طیفى به دنبال این هستند 
که آنجا باید بارگذارى انجام شود و آن محدودیت ارتفاعى 

حذف شود./4368

ببخشید گفتم «بخرید و حالشو ببرید»!

افراد غیربومى خانه هاى محله جماران را خریده اند

آتش به جان 3 معلم 
و چند سئوال 

ترامپ 3500 دروغ گفته است!  

آرمان کیانى



استاناستان 03033960 سال  هفدهمیک شنبه  5  بهمن  ماه   1399

پزشکى دیگر آسمانى شد
دکتر محمد گلشن، فوق تخصص بیمارى هاى ریه و 
استاد دانشگاه در دفاع از سالمت، در اصفهان آسمانى 
شد. وى متولد 1324 و پزشک فوق تخصص ریه بود 
که سال ها در بیمارستان خورشید اصفهان به معالجه 
بیماران پرداخت و پس از بازنشستگى هم به طبابت و 
خدمت به بیماران ادامه داد. این پزشک مدافع سالمت 
حدود 20 روز قبل بر اثر درگیــرى با ویروس کرونا در 
بیمارستان خورشید اصفهان بسترى شد و روز پنج شنبه 

هفته پیش  آسمانى شد./4358

کشف جسد 
زیر پل روشن شهر

جسد مرد 25 ساله اى زیِر پلى در شرق اصفهان روى 
آب کشف شد. سخنگوى ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه 
ظهرروز جمعه 3 بهمن رؤیت جسد مردى روى آب 
در اطراف پل روشن شهر در شرق اصفهان مشاهده 
و به ســامانه 125 گزارش داده شد گفت: مرگ این 
مرد جوان به تأیید اورژانس رســید و جسد تحویل 

نیروى انتظامى شد.

رشد تولید 
در شرکت فوالد تاراز 

مـــدیر ارشـــد شـــرکت فـــــوالد تاراز چهار 
محال از ارتقاى رکورد تولید ورق گالوانیزه در دى ماه 
سال جارى خبر داد. نادر حسین زاده گفت: على رغم 
محدودیت هاى موجود در تأمین مواد اولیه موردنیاز، 
شــرکت فوالد تاراز چهار محال بــه همت کارکنان 
توانمند و زحمتکش و دلسوز خود توانست تولید ماهانۀ 
خود را نسبت به رکورد قبل که در آذر ماه سال 98 ثبت 
شده بود، به میزان 3 درصد ارتقا دهــد و با تولید  18 

هزار و 549 تن رکورد ماهانه جدیدى ثبت کند.

تعویض لوله هاى
 تصفیه خانه 

رئیس توســعه و بهره بردارى فاضالب منطقه ورزنه 
از اجراى عملیات تعویض لوله هاى فوالدى ایستگاه 
پمپاژ تصفیه خانه فاضالب شــهر ورزنه به صورت 
امانى خبــر داد و گفت: با توجه به فرســوده شــدن 
لوله هاى فوالدى خروجى تصفیــه خانه فاضالب ، 
این امور اقدام به تعویض لولــه ها و جایگزین کردن 
لوله هاى پلى اتیلن نموده است. آهکى هدف از اجراى 
این عملیات را جلوگیــرى از هر گونه حادثه احتمالى 
مالى و جانى وهمچنین پس زدگى فاضالب به دلیل 
عدم تخلیه فاضالب ورودى به ایستگاه پمپاژ در سطح 

شهر دانست./4359

تعمیر مولد برق شرکت 
پاالیش نفت 

مدیر نگهدارى و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان 
از پایان دوره تعمیرات اساســى تجهیــز کلیدى مولد 
برق شــماره 5  خبر داد. علیرضا قزوینــى زاده گفت: 
خوشبختانه در این تعمیرات، همه موارد با ایمنى کامل 
به مدت 39 روز انجام شــد. وى اظهار داشت: کارخانه 
برق واقع در واحد آب و برق و بخار شرکت پاالیش نفت 
اصفهان مجهز به 5 ژنراتور برق با ظرفیت 16 مگاوات 
است که هر ژنراتور پس از 60 هزار ساعت کارکرد تحت 

تعمیرات اساسى قرار مى گیرد./4360

تقدیر از شرکت برق منطقه اى
هوشنگ طالبى، رئیس دانشــگاه اصفهان با اهداى 
لوح تقدیر به رسول موسى رضایى، مدیرعامل شرکت 
برق منطقه اى اصفهان از وى و این شرکت به عنوان 
کارفرماى برگزیده در زمینه حمایت از پایان نامه هاى 
دانشجویى دانشــگاه اصفهان تقدیر کرد. در این لوح 
آمده: امید است سطح  همکارى هاى متقابل دانشگاه 
اصفهان و شرکت برق منطقه اى اصفهان در راستاى 
نقش آفرینى در تحقق اهداف رونق تولید بیش از پیش 

توسعه یابد.

خبر

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به 
فوت 7 هزار بیمار مشکوك و قطعى مبتال به کووید19 
در اســتان اصفهان طى 11 ماه گذشته گفت: روزهاى 
سختى در پاییز امسال تجربه کردیم و به مرز شکنندگى 
رسیدیم، اما در چهار هفته اخیر شرایط با ثباتى داشتیم، 
اگرچه بازگشایى و ســاده انگارى در سطح اجتماع ما را 
نگران و ســناریوهایى پیش بینى مى کند که خطرناك 

است.
بهروز کلیدرى اظهار کرد: نگران ساده انگارى هستیم 
که در اجتماعات در حال شکل گیرى است و استان را در 

معرض موج جدید بیمارى کووید قرار مى دهد.

وى گفت: طى این مدت بیــش از 70 هزار بیمار کووید 
در بیمارستان هاى استان بسترى کردیم و بیش از  70 
هزار نمونه گیرى از بیماران انجام شد، ضمن اینکه 16 
آزمایشگاه خصوصى در نمونه گیرى به ما کمک کردند 

که در کشور شاخص منحصر به فردى است.
کلیدرى با ابراز نگرانى از پیش بینى موج جدید بیمارى 
در بهمن و حتى افزایش بســترى هاى بیماران بیش 
از گذشــته، تاکید کرد: در این زمینه به هیچ وجه نباید 
بى توجهى شــود و بى دقتى در رعایــت پروتکل ها و 
فاصله گذارى اجتماعى مى تواند بســیار نگران کننده 

باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: نسبت کودکان 
و جوانان 5 تا 20 ســال در ابتالى به ویروس کرونا در این 

استان حدود 12 درصد افزایش داشته است.
طاهره چنگیز روز شنبه در حاشیه جلسه ستاد ملى مقابله با 
کرونا از طریق ویدئــو کنفرانس با حضور رییس جمهورى 
و استاندار اصفهان افزود: افزایش نسبت بیماران جوان در 

بین بیماران جدید کرونایى در استان اصفهان صحت دارد.
وى، ایمنى پندارى کاذب، افزایش تردد جوانان و مالحظات 
کمتر را از علل افزایش ابتالى جوانــان به ویروس کرونا 
برشــمرد و تصریح کرد: افزایش ابتالى جوانان به کرونا 

هشدارى براى ابتالى افراد مسن خانواده است.

وى اضافه کرد: با توجه به یافته جدید افزایش ابتالى جوانان 
به کرونا از خانواده ها درخواست مى کنم نسبت به ترددها و 

حضور جوانان در اجتماعات مراقبت بیشترى داشته باشند.
چنگیز از کودکان و جوانان خواســت نســبت به رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى همراهى هاى الزم را داشته باشند.
وى با بیان اینکه خطر ویروس کرونا در کمین همگان است، 
اظهار داشت: تفاوتى ندارد آورنده ویروس به خانواده جوان 
باشــد یا فرد فعال در اجتماع زیرا بیشــترین افرادى که در 
معرض خطر هستند افراد سالمند و بیماران زمینه اى هستند.

چنگیز خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون ویروس جهش 
یافته انگلیسى در استان اصفهان مشاهده نشده است.

کرونا جوانان اصفهانى را 
هدف گرفته است

نگرانى از بازگشایى ها و 
ساده انگارى ها در اصفهان 

طرح هاى «همساده ها» با اشاره بر ساده زیســتى گذشته و یادآورى نوستالژى قدیم روى 300 
گالرى شهرى قرار گرفت.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
گفت: رویکرد تابلوهایى که در این دوره روى گالرى هاى شهر نصب شده با گذشته متفاوت بوده 

و قرار است به صورت سریالى در معرض دید شهروندان قرار گیرد.
احمد رضایى اظهار داشت: گرافیک تابلوهایى با عنوان "همساده ها" که اشاره به لهجه اصفهانى 
همسایه ها دارد با گرافیک هاى قبلى متفاوت بوده و به نحوى طراحى شده که هم از ساده، جدا 
و با رنگ دیگرى نوشته شده است که نشان بر ساده زیستى گذشته و یادآورى نوستالژى قدیم در 

تصاویر دارد.
وى با اشاره به اینکه پنج طرح در 300 تابلوى شهرى قرار گرفته، افزود: رفتار همسایه ها در دوران 
قدیم با یکدیگر در این طرح ها نشان داده شده است که به مواردى همچون با خبر بودن از یکدیگر، 

همدلى و مشکل گشایى اشاره دارد.
وى تصریح کرد: این تابلوهاى سریالى در دوره بعدى همسایه ها را مورد نقد و بررسى قرار مى دهد 

که در آن به روزگار امروز همسایه دارى، فرهنگ آپارتمان نشینى  اشاره خواهد داشت.

ســخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره 
به آخرین وضعیت رنگ بندى شهرســتان هاى تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در زمینه شیوع 
کرونا اظهار داشــت: خوشــبختانه در استان اصفهان 
وضعیت رنگ بندى شــهرها نســبت بــه برخى از 

استان هاى کشور در شرایط مطلوب ترى قرار دارد.
آرش نجیمى بــا بیان اینکه در حال حاضر بر اســاس 
آخرین اعالم معاونت بهداشتى وزارت بهداشت، درمان 

و آموزشى 11 شهرستان استان اصفهان در وضعیت آبى 
کرونا قرار دارند، تصریح کرد: در حال حاضر اردستان، 
برخوار، بویین میاندشــت، تیران، خور، شاهین شهر، 
فریدونشهر، گلپایگان، لنجان، مبارکه و نجف آباد در 

وضعیت آبى هستند.
وى ابراز داشت: شهرســتان هاى اصفهان، چادگان، 
خوانسار، خمینى شهر، دهاقان، سمیرم، شهرضا، فریدن، 

فالورجان، نائین و نطنز نیز در وضعیت زرد هستند.

وضعیت 11 شهر اصفهان آبى است

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در جلســه شــوراى 
فرهنگــى، پرداختن به مقولــه فرهنــگ را یکى از 

مهم ترین مولفه هاى پیشرفت یک سازمان دانست.
اســماعیل قربانى در این جلسه با اشــاره به حضور پر 
رنگ ایثارگران در مخابرات اصفهان اظهار کرد: پس از 
انقالب شکوهمند اسالمى مجموعه مخابرات اصفهان 
میزبان جمع کثیرى از ایثارگــران، جانبازان،آزادگان و 
خانواده هاى معزز شــهدا در بین کارکنان خود بوده و 

همین یکى از بزرگترین افتخارات این مجموعه است.
وى افزود : یکــى از وظایف و کارکردهاى شــوراى 

فرهنگى باید ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت و حفظ و 
نشر آثار شــهداى عزیز باالخص شهداى مخابرات در 

بین همکاران باشد.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان با تاکید بر اســتفاده از 
ظرفیت هاى موجود مجموعه در راستاى ترویج فرهنگ 
غنى اسالمى -ایرانى بیان کرد: یکى از ظرفیت هاى 
موجود استفاده از بســتر اداره آموزش در جهت اشاعه 
مضامیــن واالى قرآن و اهلبیت در میــان کارکنان و 
خانواده هاى آنهاست که مى توان با برنامه ریزى شوراى 

فرهنگى از آن استفاده بهینه کرد.

تأکید مدیر مخابرات بر حفظ و نشر ارزش هاى فرهنگى 

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
از ابتداى امسال تاکنون به سبب اســتفاده نادرست و 
غیراستاندارد از وســایل گرمایشى، بیش از 380 نفر در 
اســتان بر اثر گازگرفتگى با مونواکسیدکربن مسموم 
شــدند. منصور شیشــه  فروش افزود: این مدت بر اثر 

گازگرفتگى  در شهرستان هاى مختلف استان 13 نفر نیز 
جان خود را از دست دادند. وى یادآور شد: 80 درصد از این 
حوادث برغم استفاده از وسایل گرمایشى استاندارد رخ 
داده است و در صورت استفاده صحیح از بخارى و دیگر 

وسایل گرمایشى، شاهد وقوع اینگونه وقایع نبودیم.

co مسمومیت 380 نفر در اصفهان با

نخستین آزمایشــگاه خودرو گذر در اصفهان با حضور 
جمعى از مسئوالن در شهرك سالمت افتتاح شد.

قدرت ا... نوروزى، شــهردار اصفهان در آئین افتتاحیه 
نخستین آزمایشگاه خودرو گذر در اصفهان با بیان اینکه 

شهرك ســالمت در راســتاى ارائه خدمات درمانى به 
شهروندان گام هاى خوبى برداشته است اظهار داشت: 

قرار است در این شــهرك مراکزى راه اندازى شود که 
دغدغه هاى سالمت شهروندان را برطرف کند.

وى با بیان اینکه شــهردارى اصفهان با مأموریت هاى 
مختلف در حوزه ســالمت هم وظایف بزرگى را دارد، 
ادامه داد: هر چند همه بخش ها متولى دارند اما 
شهردارى هم به عنوان جانشین نقش آفرینى 

کرده است.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه نمونه گیرى 
در خودرو در نگاه اولیه ساده است، تصریح کرد: 
در بحران کرونا نیاز به این آزمایشگاه حس شد 
و این اقدام براى نخستین بار در اصفهان اقدام 

مهمى است.
نــوروزى با بیــان اینکه شــهردارى از همه 
فعالیت هاى توسعه اى در شهر حمایت خواهد کرد، ادامه 

داد: امیدواریم این شرایط در اصفهان ادامه دار باشد.

نخستین آزمایشگاه خودرو گذر در اصفهان افتتاح شد
معاون اجتماعى بهزیستى اســتان اصفهان گفت: تعداد 
زوجین متقاضى پشــت نوبت تا ســال 98 تعداد 2171 
زوج بوده و تا دى ماه سال 99 تعداد آنها به 2471 کودك 
رسیده است که نسبت به گذشته شاهد افزایش متقاضیان 

هستیم.
مجتبى ناجى در خصوص شرایط فرزندخواندگى، اظهار 
کرد: سن زوجین متقاضى فرزندخواندگى باید باالى 30 
سال باشد و از نظر سالمت روانى آن ها هم بررسى الزم 
مى شود همچنین نداشــتن اعتیاد به مواد مخدر و داشتن 
تمکن مالى از دیگر شرایط دیگر واگذارى است، در واقع 
داشتن شغل و درآمد با ثبات براى متقاضیان فرزندخواندگى 
از نظر سازمان بهزیستى بسیار مهم است، نکته دیگر اینکه 
هر دو زوج باید داوطلب دریافت فرزند باشند و نارضایتى از 

طرف یکى از زوجین وجود نداشته باشد.
وى افزود: طبق قانون مصوب سال 92 خانم هاى مجرد 
باالى 30 سال نیز مى توانند داراى شرایط فرزندخواندگى 
باشند، در واقع آنها والد تک سرپرست هستند که مى توانند 
تقاضاى فرزند دختر را از سازمان بهزیستى داشته باشند، 
اما اولویت واگذارى فرزندخواندگى با زوجین است مگر 
آنکه خانم هاى مجرد باالى 30 سال متقاضى فرزند سن 
باالتر یا فرزندانى که نیاز به پیگیرى هاى درمانى دارند، 
بگیرند که تعداد 5 کودك داراى مشکالت جسمى حرکتى 
یا معلولیت در ســال جارى با همیــن وضعیت در قالب 

فرزندخواندگى واگذار شدند.
معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان تصریح کرد: به 
دلیل اینکه فرزندخوانده از والد ارث نمى برد براى تأمین 

آتیه فرزند خوانده الزم است زوجین تعهدى در قالب صلح 
ملک یا حســاب بانکى براى فرزند متعهد شوند تا براى 
تامین آینده فرزندخوانده در صورت هرگونه اتفاق براى 

والدین مشکلى پیش نیاید.
وى با اشــاره به آمار و ارقام واگــذارى فرزند به زوجین، 
اظهار کرد: در 10 ماهه ســال جارى تعداد 86 کودك به 
فرزندخواندگى پذیرفته شــدند که 74 کودك شیرخوار 
بودند، همچنین در ســال 98 این آمار به ترتیب 119 و 

96 بوده است.
ناجى در خصوص تعداد فرزند بازگشت داده شده در سال 
جارى و سال گذشــته، افزود: در سال جارى تعداد شش 
فرزند به بهزیستى بازگردانده شدند که این آمار در سال 

گذشته 11 فرزند بوده است.

86 کودك در 10 ماه به فرزندخواندگى پذیرفته شدند

 افزایش متقاضیان 
فرزندخواندگى در اصفهان

نمایش «همساده ها» در گالرى هاى شهر 

مدیر طرح ســاماندهى ناژوان گفــت: مراکز تفریحى 
سرپوشیده ناژوان شامل تونل آکواریوم، باغ خزندگان، باغ 
استوایى و موزه پروانه ها بنا بر دستور ستاد استانى مقابله 
با کرونا با الزام رعایت پروتکل هاى بهداشتى از روز شنبه 

(دیروز) بازگشایى شد.
سید رســول هاشــمیان با بیان اینکه مراکز تفریحى 
سرپوشــیده ناژوان با ظرفیت 50 درصدى فعال خواهد 
بود، افزود: استفاده از ماسک و دستکش توسط شهروندان 
هنگام مراجعه بــه مراکز تفریحى روباز و سرپوشــیده 
الزامى اســت. مدیر طرح ســاماندهى ناژوان ادامه داد: 
عالقه مندان براى بازدید از تونل آکواریوم مى توانند از 

ساعت 10 صبح تا ســاعت 17 به این مجموعه مراجعه 
کنند، همچنین باغ خزندگان و باغ استوایى نیز هر روز از 
ساعت 8 تا 17 میزبان عالقه مندان خواهد بود. هاشمیان 
با اشاره به تعطیل بودن تله سیژ در روزهاى شنبه گفت: 
مجموعه تله سیژ از یکشنبه تا جمعه از ساعت 10 صبح 

تا 16 فعال است.
وى گفت: عالقه مندان به بازدید از باغ پرندگان مى توانند 
هر روز از ساعت 9 صبح تا 16:30 به این مجموعه مراجعه 
کنند. هاشــمیان خاطرنشان کرد: شــهربازى ناژوان 
فقط روزهاى جمعه از ســاعت 10 صبح تا 20 پذیراى 

شهروندان است.

بازگشایى مراکز تفریحى سرپوشیده ناژوان 

رئیس اداره امــور قرآنى اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان گفت: بانک جامع اطالعاتى از داوران و فعاالن 

قرآنى در استان اصفهان موجود نیست.
حجت االسالم مهدى طاهرى با اشاره به طرح جدید 
ســازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص ســنجش، 
ارزیابى و تربیت داوران قرآن در کشــور و به تبع آن در 
استان اصفهان اظهار داشــت: این طرح در استان آغاز 

شده است.

وى با بیان اینکه ثبت نام متقاضیان براى مشارکت در 
این طرح از 24 دى آغاز و تــا 24 بهمن ماه ادامه دارد، 
تصریح کرد: متقاضیان مى توانند با استفاده از سامانه 

my.oghaf.ir براى ثبت نام اقدام کنند.
رئیس اداره امــور قرآنى اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 10 داور بین المللى 
در استان اصفهان وجود دارد، اضافه کرد: در سطح ملى 

نیز در استان اصفهان داوران قرآنى زیادى وجود دارد.

بانک اطالعاتى از داوران قرآن نداریم

مدیر توسعه کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى استان اصفهان با اشــاره به اینکه اگرچه 
نرخ بیکارى استان در فصل پاییز کاهش داشته، اما نرخ 
مشارکت اصفهان نیز کاهشــى بوده است، گفت: امروز 
ظرفیت بسیارى از فرصت هاى شغلى استان خالى است، 
اما متاسفانه افراد انگیزه اى براى اشتغال در این بخش ها 
ندارند و البته برخى مشــاغل فنى بوده که نیاز به مهارت 

تخصصى افراد است.
حسین باقرى با اشاره به اینکه پاییز امسال نرخ بیکارى 
استان 10.4 درصد و میانگین کشور 9.4 درصد بود، اظهار 

کرد: این درحالى است که نرخ بیکارى پاییز نسبت به نرخ 
تابستان که 11.6 درصد بود، حدود 1.2 درصد و نسبت به 

پاییز سال گذشته 6 دهم درصد کاهش یافته است.
وى در خصوص دلیل کاهش نرخ بیکارى استان، توضیح 
داد: اگرچه نرخ بیکارى استان 1.4 درصد نسبت به فصل 
قبل کمتر شده، اما نرخ مشارکت افراد نیز کم شده است. 
نرخ مشارکت اصفهان در پاییز 40.9 درصد بود در حالى 

که این نرخ در تابستان امسال 42.3 درصد بود.
مدیر توسعه کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى اســتان اصفهان با اشاره به دالیل کاهش 

نرخ مشارکت در استان، گفت: احتمال مى رود برخى از 
جمعیت فعال استان (شاغالن بیکار) به جمعیت غیرفعال 
پیوسته باشــند، مثال فرد به دلیل کرونا، خانه نشین شده 
یا اینکه فرد ترجیح به داشــتن درآمدى بدون شــغل در 

بازارهاى داللى و ... دارد.
وى درباره ایجاد اشتغال در اســتان اصفهان، با تاکید بر 
اینکه در حال حاضر فرصت شغلى زیادى در استان داریم، 
اظهار کرد: متاسفانه بســیارى از افراد فعالیت در برخى 
مشــاغل را قبول نمى کنند و یا مهارت فعالیت در برخى 

مشاغل را ندارند.

ظرفیت بسیارى از فرصت هاى شغلى استان خالى است
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ستاره ســینماى دهه 70 با بیان اینکه سوپراستار و 
هالیوود شوخى است گفت: واژه سلبریتى مضحک 
است و براى کسانى اســتفاده مى شود که درست 

نیست.
ابوالفضــل پورعرب که مهمان برنامه ســینمایى 
«هفت» با اجراى محمدحســین لطیفى بود، ادامه 
داد: من 30 سال شمال رفتم شــنا نکردم که مبادا 
در حال شنا کردن کسى از من عکس بگیرد. خیلى 
چیزها به خیلى چیزها نمى خورد. همه فیلم هاى ما 
فاخر اســت. هنرمندان هم همینگونه است. جایى 
رد مى شدم دیدم نوشــتند پورعرب دستگیر شد با 
دستبند عکس گذاشته بودند که براى یک فیلم بود، 

به همین راحتى با یک تیتر آبروى هنرمند میرود.
وى با بیان اینکه کسى به ســمت بازیگران درجه 
2 و 3  نمــى رود و دولت باید به ایــن افراد کمک 
کند، اظهارداشت: سندیکاها اصًال چگونه تشکیل 
مى شــود؟ چرا باید یک آدمى که چندین سال در 
سینما و تلویزیون کار کرده است چون سنش باال 
رفته کنار گذاشته شود؟ به نظر شما دیگر لبخندى 

وجود خواهد داشت؟
پورعــرب تاکید کــرد: بازیگر به دنبــال احترام و 
ادب اســت. جایزه پیونیانگ من گم مى شــود و 
به من تحویل داده نشــده خوب باید به چه کسى 
گفت؟ کسى که دســتمزد باال مى گیرد مثل من 

قربانى مى شود. قاعدتًا من از خوب زندگى کردن 
بچه ها خوشحال مى شــوم. یک سرى شایعه ها 
باعث افزایش دستمزد مى شود. کاش این باال رفتن 
دستمزدها باعث ســاختن زندگى بازیگرها شود. 
بودجه هاى فیلم ها از قبل تقســیم شده است این 

سخت است نه دستمزد بازیگرها.
وى ادامه داد: ظهور و بروز بازیگران جدید زیاد نبود 
آن چند نفر هم آنقدر اذیت مى شــوند که باعث از 
بین رفتن آن ها مى شــود. بچه ها باید یک سرى 
مالحظاتى در فضاى مجازى داشــته باشند. وقتى 
کسى در 25 سالگى استار مى شود باید معلم داشته 
باشــد تا به بیراهه نرود. دروغ هاى مــا در دنیاى 
مجازى اســت. من وقتى با شــهاب حسینى کار 
مى کردم لذت مى بردم از بازیگرى. نوید محمدزاده 
وقتى بازى مى کند در واقع فکــر مى کند و بازى 
مى کند و مى توان به او گفت باریکال. اما کاش از 

این سرمایه ها مراقبت کنیم.
وى افزود: من این دو را سرمایه مى دانم ولى کاش 
بقیه هم قدر این افراد را بدانند. برخى از اینها براى 
فروش فقط استفاده مى شوند. باید بنشینیم با هم 
صحبت کنیم. من از دهه 70 وارد سینما شدم ولى 
یک عکس از من در موزه سینما نیست. من تا کى 
سوار موتور شوم و بروم خواســتگارى؟ باید نسل 

جدید وارد شوند.

ابوالفضل پورعرب: 
واژه سلبریتى 
«مضحک» است

سام درخشانى به جمع بازیگران فیلم «خائن کشــى» به کارگردانى مسعود 
کیمیایى و تهیه کنندگى على اوجى پیوست. این اولین همکارى سام درخشانى 

با مسعود کیمیایى در سینما خواهد بود.
پیش از این حضور امیر آقایى، ســارا بهرامى، پانته آ بهــرام، پوالد کیمیایى ، 

مهران مدیرى و اندیشه فوالدوند در فیلم قطعى شده بود.
«خائن کشــى» چند بازیگر مطرح دیگر دارد که طى روزهاى آینده معرفى 

مى شوند تا این فیلم به زودى جلوى دوربین برود. 
«خائن کشــى» ســى امین فیلم مسعود 

کیمیایى اســت که مراحــل آخر پیش 
تولید را مى گذراند و بــه زودى کلید 

مى خورد.

سام درخشانى هم 
به «خائن کشى» پیوست

رونمایى از ظاهر متفاوت 
بهرام رادان در «ابلق»

مرحله نیمه نهایى مســابقه «عصر جدید» بدون 
تماشاگر ضبط شده است و از امروز پنجم بهمن ماه 

پخش مى شود.
احسان علیخانى در پســت جدیدى که در صفحه 
اینستاگرام خود منتشر کرده است از پخش و بازگشت 

دوباره «عصر جدید» به آنتن خبر داد.
وى در این پست نوشت:

«شش ماه کار خوابید. به امید بهتر شدن اوضاع کرونا 
بتوانیم شرکت کننده ها را بیاوریم از شهرستان براى 
ضبط، باالخره اوضاع قدرى بهتر شد که محدودیت 
سفرهاى بین شهرى برداشته شد و ما شروع کردیم، 
البته بدون تماشــاگر که این خیلى انرژى مسابقه و 
همه ما را کم مى کند ولى نگران سالمتى تماشاگران 
عزیزمان بودیم ان شاءا... اســفند بتوانیم فینال را با 

تماشاگر ضبط کنیم.»
مرحله مقدماتى و مرحله دوم «عصر جدید»، در نیمه 
ابتدایى امسال پخش شد و دو مرتبه پروژه به علت 
شرایط ویژه ایام کرونایى تعطیل شد و حاال مرحله 
نیمه نهایى این مسابقه استعدادیابى روى آنتن شبکه 

سه مى رود.
20 استعداد برتر ایران در قالب پنج قسمت، هر قسمت 
چهار شرکت کننده گروهى و انفرادى، با هم رقابت 
کرده اند و مخاطبان با راى به اجراى مورد نظر خود، 

فینالیست هاى فصل دوم را انتخاب مى کنند.
«عصر جدید» در مرحله نیمه نهایى دوباره به آنتن 
شبکه 3 بازمى گردد اما عوامل، روش تولید برنامه را بر 
اساس رعایت شیوه نامه هاى ابالغى ستاد ملى مقابله 
با کرونــا تغییراتى دادند و تولید این برنامه نســبت 
به گذشته متفاوت تر، ســخت تر و حتى پرهزینه تر 

شده است.
در ضبط سرى جدید این مسابقه تلویزیونى اجراى 
هر گروه یا فرد شرکت کننده به طور مجزا در یک روز 
ضبط شده است تا تجمع گروه ها و عوامل این برنامه 

در روزهاى ضبط به حداقل تعداد برسد.
داورى بر اساس ویدئوى تصویربردارى شده از اجرا 
در روزى دیگر، توسط هیئت داوران متشکل از امین 
حیایى، بشیرحسینى، آریا عظیمى نژاد و رویا نونهالى 

صورت مى گیرد.
هر شب در مرحله نیمه نهایى دو نفر انتخاب مى شوند 
و تکلیف فینالیست در نهایت با انتخاب و راى مردم 

مشخص خواهد شود. 

به تازگى مهران رجبى، سیما مطلبى و آرزو ابى 
زاده به پروژه «بوتیمار» اضافه شــده و مقابل 

دوربین رفته اند.
تصویربردارى قســمت هاى پایانى ســریال 
«بوتیمار» در مازنــدران و کنار دریاچه آویدر، 
جنگل هاى سى ســنگان و دریاى خزر انجام 

خواهد گرفت.
نیمه بهمن ماه گروه عوامل و بازیگران براى 
شــروع ادامه تصویربردارى شــش قسمت 

آغازین سریال بوتیمار به تهران مى آیند تا این 
مجموعه براى نوروز 1400 شــبکه سه سیما 

آماده پخش شود.
بازیگران این سریال عبارتند از : حمید لوالیى، 
مرجانه گلچین، هدایت هاشمى، مهران رجبى، 
اشکان اشتیاق، ساناز سماواتى، على صبورى، 
علیرضا درویش، سپند امیر ســلیمانى، سیما 
مطلبى، سارا مقربى، ندا کوهى، آرزو ابى زاده، 

دانیال جعفرى و سامى غریبى، ....

مهران رجبى با 
مرجانه گلچین 
و حمید لوالیى 
همبازى شد

«عصر جدید» 
از امشب به آنتن 

بازمى گردد

نخستین تصویر از فیلم سینمایى "ابلق" تازه ترین اثر نرگس آبیار رونمایى شد. 
این تصویر گریم متفاوت بهرام رادان را در این فیلم سینمایى نشان مى دهد.

آبیار که تاکنون جوایز بســیارى را از جشنواره هاى داخلى و خارجى از آِن خود 
کرده است، این  بار با فیلم "ابلق" به جشــنواره  فیلم فجر مى آید. بدین ترتیب 
اولین اکران این فیلم سینمایى در سى و    نهمین دوره این فستیوال خواهد بود.

”ابلق“ خردادماه ســال جارى با حضــور بازیگرانى چون بهــرام رادان، الناز 
شاکردوست، هوتن شکیبا، مهران احمدى و گالره عباسى در سکوت خبرى 

کلید خورد و فیلمبردارى آن تا شهریورماه ادامه داشت.
در خالصه داستان این فیلم آمده: براى یک زن که در حاشیه  شهرى بزرگ با 

همسر و فرزندش زندگى مى کند، ماجرایى رقم مى خورد.
بهرام رادان، الناز شاکردوســت، هوتن شکیبا، مهران احمدى، گالره عباسى، 
گیتى معینى، شــادى کرم رودى، امین میرى، ســیاوش حکمت شعار، على 
نفیسى، الهه اذکارى، شیما ملکیان، على روزبهانى، سارا اردالن، سحر اسدى، 
الهام حسامى، محبوبه نریمى سا، مهتا محدث، هادى آقابزرگى، روح ا... آبیار، 
سعید بیگى، عفت رسولى، منصور نورى، فاطمه کریمیان بازیگران این فیلم 

سینمایى هستند.
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جینا تورس بازیگر دو فیلم آخر ســه گانه ماتریکــس (The Matrix) مى گوید 
نمى داند شخصیت هاى این فرانچایز چگونه براى The Matrix 4 باز مى گردند در 
 The Matrix حالى که در سه گانه اورجینال این فیلم مرده بودند. تورس در دو فیلم
Reloaded و The Matrix Revolutions بازى کرده بود. او در این فیلم ها نقش 

شخصیت کاس را بازى مى کرد که بیوه دوزر، خلبان اصلى سفینه مورفیوس بود. 
دوزر در اولین فیلم ماتریکس به دست ســایفر خائن کشته شد. در حالى که نقش 
تورس در ســه گانه اول ماتریکس فرعى بود، اما یکى از شخصیت هایى بود که 
مخاطبان را با زندگى در زیون، شــهر زیرزمینى که در فیلم نهایى مورد حمله قرار 

مى گیرد آشنا کرد.
در پایان سه گانه ماتریکس، شــهر زیون از اهمیت بیشترى نیز برخوردار شد زیرا 
انسان ها آخرین مقاومت خود علیه ماشین ها را در این شهر انجام دادند که سکانس 
بسیار خارق العاده و هیجان انگیزى بود. این سکانس نبرد همچنین با کشته شدن 
نئو (کیانو ریوز) و ترینیتى (کرى-آن ماس) همراه بود. تورس که براى حضور در 
The Matrix 4 از وى دعوت نشده است در مصاحبه با ورایتى گفته است که از این 

که براى حضور در ادامه این فرانچایز از وى دعوت نشده دلخور نیست اما نمى داند 
چطور شخصیت هاى ماس و ریوز به این دنباله باز خواهند گشت و این موضوع او را 
گیج کرده است. او گفته است که بسیار کنجکاو است ببیند نتیجه نهایى این دنباله و 
نقطه شروع داستان آن چه خواهد بود زیرا حس مى کند آن ها داستان خود را گفته 

و به پایان رسانده اند.
البته تورس تنها کسى نیست که از چگونگى بازگشت این شخصیت هاى مرده گیج 
شده است. بســیارى کنجکاوند بدانند که چگونه شخصیت هاى نئو و ترینیتى به

 The Matrix 4 باز خواهند گشــت بعد از اینکه همه شاهد مرگ آن ها در قسمت 

آخر سه گانه ماتریکس بودند. در The Matrix 4 عالوه بر ریوز و ماس، جیدا پینکت 
اسمیت نیز در نقشــى نیوبى باز خواهد گشت اما شــخصیت او در انتهاى قسمت 
سوم ماتریکس هنوز زنده بود. با این وجود مرگ ترینیتى و نئو کامًال قطعى به نظر 
مى رسید. ترینیتى در اثر جراحات ناشى از سقوط سفینه خود و نئو در شهر ماشین ها 
کشته شد و نئو نیز در انتهاى فیلم به دلیل جراحاتى که در نبرد با ماشین هاى برداشته 
بود جان داد. البته در فیلم هاى ماتریکس هیچ چیز غیرممکن نیست و با توجه به 
 The Matrix 4 اطالعات و شواهد و قرائن، ماس و ریوز شــخصیت هاى اصلى
خواهند بود و علیرغم پیوستن بازیگران شناخته شده اى به این دنباله، داستان فیلم 

به طور کامل حول محور بازگشت این دو شخصیت خواهد بود.

زمان نمایش فیلم جدید جیمزباند «زمانى براى مردن نیست» ساخته کرى فوکوناگا براى 
چندمین بار تغییر کرد. وقتى در ماه مارس سال گذشته به طور رسمى اعالم شد که به دلیل 
همه گیرى ویروس کرونا و بسته بودن ســالن هاى سینما، زمان نمایش عمومى بیست و 
پنجمین فیلم جیمزباند از ماه آوریل به ماه نوامبر تغییر مى کند، هیچ کسى پیش بینى نمى کرد 

که این تغییرات تدوام داشته باشد.
سال گذشته میالدى یکبار دیگر کمپانى مترو گلدوین مه یر اعالم کرد تاریخ نمایش «زمانى 
براى مردن نیست» از نوامبر 2020 به ماه آوریل 2021 تغییر مى کند. اکنون براى بار سوم به 
طور رسمى کمپانى تاریخ نمایش این فیلم را دوباره تغییر داد. قرار است زمان نمایش فیلم از 

دوم آوریل 2021 به هشتم اکتبر تغییر کند.
یعنى فیلم جدید جیمزباند بجاى آنکه در فصل بهار سال جارى میالدى به نمایش درآید، در 

فصل پاییز در سالن هاى سینما به نمایش عمومى درخواهد آمد.
«زمانى براى مردن نیست» آخرین فیلم جیمزباندى دانیل کریگ است.

یکى از آثار به یادماندنى دوبله، کارتون «کاراگاه گجت» بود که صداى حمید منوچهرى آن را ماندگار 
کرد.

این بازیگر، دوبلور و گوینده پیشکسوت رادیو که از سال 50 در رادیو فعالیت مى کند،  درباره دوبله این 
کارتون با اشاره به اینکه پیش از آن هرگز انیمیشــن کار نکرده بود، یادآور شد: خدا رحمت کند اصغر 
افضلى را. من هرگز انیمیشن کار نکرده بودم، نه اینکه قبول نداشته باشم بلکه توانمندى آن را نداشتم؛ 
چرا که معتقد بودم انیمیشن، هنرمندانى مثل عزت ا... مقبلى، جواد پزشکیان و تورج نصر را مى خواست 

که صداى متفاوتى داشتند.
بنابراین کار را نمى پذیرفتم اما اصغر افضلى از من خواست و گفت کاراکترى که آن را دوبله خواهى کرد 
اصًال دیده نمى شود و فقط یک دست و انگشت گربه است. من هم پذیرفتم و به هر حال این انیمیشن 

را در 90 قسمت کار کردیم.

مقاومت براى دوبله «کارآگاه گجت» 
  سهیال شهبازى / خبرگزارى ایسنا |

  عطیه مؤذن / خبرگزارى مهر |

معماى بازگشت مردگان به «ماتریکس4» نفرین کرونا «جیمزباند» را رها نمى کند 



ورزشورزش 053960 سال  هفدهمیک شنبه  5  بهمن  ماه   1399

ما حتى براى دشمنان خود هم بیمارى، نیستى و زجر را نمى خواهیم چه برسد به هوادار رقیب ولو از نوع تندرو آن!
مهرداد میناوند این روزها در بستر بیمارى است،  از لحظه اى که خبر بسترى شدن او را شنیدیم نگران شدیم و امیدوار بوده و هستیم اخبار خوبى از بهبود وضعیت او مخابره شود.

مهرداد بعد از وداع از دنیاى فوتبال، در سال هاى اخیر در فضاى مجازى و رسانه ها در نقش یک هوادار افراطى براى پرسپولیس بود و براى اینکه خود را در قامت یک فرمانده 
براى هواداران تندروى این تیم نشان دهد فراتر از کرى خوانى هاى معمول، خارج از دایره منطق در بسیارى اوقات از هیچ توهینى به تیم هاى رقیب از جمله سپاهان دریغ 
نکرد. صفحه اینستاگرام  و استورى هاى او برخى اوقات مملو از توهین، تهمت و بى ادبى هاى عجیب و غریبى میشد،تا جایى که برخى اوقات آنقدر تند مى رفت که 

مجبور بود مطالب و استورى هاى خود را پاك و یا آنها را تکذیب کند.
آقاى میناوند! زود خوب شو، برخیز تا این بار در شکلى دیگر ،  بیرحمى، بى ارزشــى و فانى بودن دنیا را حس کنى. دنیایى که یک روز در آن شاد و خندان در کنار 
دوستانت بودى و فرداى آن تا نزدیکى هاى مرگ پیش رفتى. آیا در این دنیاى بى ارزش، ارزش داشت این همه بقیه را از خود برنجانى؟ بعد از سالمتى،  کامنت هاى 
هواداران رقیب را بخوان که فقط براى تو در دوران بیمارى سالمتى را مى خواستند. همه این اتفاقات را بهانه اى کن که  رفتارهاى گذشته را جبران و این بار براى 
کاشتن بذر عشق ، محبت و مهربانى در دل هواداران با هر رنگى که دارند تالش کنى. زود خوب شو و برخیز تا هم کرى بخوانیم و هم براى مهربانى تالش کنیم.

اتفاقى که براى تو افتاد هشدارى براى همه ماست که در دنیاى هوادارى فوتبال مراقب باشیم که پا را فراتر از کرى خوانى و نقد هاى منطقى نگذاریم. چرا که با 
توهین، تهمت و بدگویى فقط یک نام سیاه و نازیبا را پس از  خداحافظى با این دنیا براى خود خواهیم ساخت.

ما حتى براى دشمنان خود هم بیمارى
در مهرداد میناوند این روزها
مهرداد بعد از وداع از
براى هواداران ت
نکرد. صفحه
مجبور بود
آقاى مین

دوستانت
هوادار
کاشت

اتفاقى
توهین

برخیز مهرداد و این بار بذر مهربانى بکار

محمدرضا مهدى زاده مدافع میانى سپاهان یکى از بازیکنان 
ثابت این تیم در لیگ امســال بوده است. ســپاهان با اینکه 
مدافعانى مثل عزت ا...  پورقاز و محمــد نژادمهدى را هم در 
اختیار دارد، ولى محرم نویدکیــا همچنان از زوج مهدى زاده 
و ولســیانى در قلب خط دفاع اســتفاده مى کند. مهدى زاده 
درباره شانس قهرمانى سپاهان، کار کردن با نویدکیا و مسائل 

مختلف دیگر صحبت کرده که مشروح آن در زیر مى آید:
 عملکرد سپاهان را در 11 بازى گذشته 

چطور ارزیابى مى کنى؟
از لحاظ فنى تا اینجا عملکرد بدى نداشته ایم، البته ایراد هم 
داریم که مطمئنًا روى نقاط ضعف مــان کار مى کنیم تا تیم 
باکیفیت ترى باشــیم. از لحاظ امتیازگیرى هم مى توانستیم 
عملکرد بهترى داشته باشیم، ولى در برخى از بازى ها مفت 
امتیاز از دســت دادیم. البته تا پایان لیگ هنوز خیلى فرصت 

داریم و قطعاً در آینده تیم بهترى خواهیم شد.
ســپاهان چند سال اســت که در لیگ 
قهرمان نمى شود. فکر مى کنى امسال 

طلسم شکسته شود؟
سپاهان یکى از پرافتخارترین تیم هاى ایران است که هر سال 
جزو مدعیان جدى قهرمانى اســت. ما امسال هم مى توانیم 
قهرمان شویم، چون بازیکنان و کادر فنى بسیار خوبى داریم. 
اصلى ترین رقیب شما براى قهرمانى چه 

تیمى است؟
هنوز زود اســت در این مورد صحبت کنیم. چند تیم دنبال 
قهرمانى هستند و رقابت هم بین مدعیان فشرده است. امسال 
هیچ تیمى از پیش بازنده نیست و هنوز تیمى نتوانسته است 
خودش را جدا کند. فعًال نمى توانــم بگویم چه تیمى رقیب 

اصلى ماست.
لیگ امسال تا االن براى تو چطور بوده 

است، آیا از عملکردت راضى هستى؟
در فصل گذشته قبل از آخرین بازى عضالت دوقلویم پاره شد 

و بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا را از دست دادم. خدا را شکر در 
این فصل شرایط خوبى دارم و از عملکردم هم راضى هستم، 
هر چند که برخى مواقع هم مى توانستم بهتر باشم. نمى توان 
گفت صد درصد راضى هستم، ولى تا جایى که امکان داشت 

به تیم کمک کردم.
کار کردن با محرم نویدکیا چطور است؟

آقا محرم در فوتبال ایران یک چهره شناخته  شده است و در 
سپاهان هم به عنوان یک اسطوره شناخته مى شود. رزومه او در 
دوران بازیگرى مشخص است و حاال سال اول مربیگرى اش 
را ســپرى مى کند. نویدکیا مربى جوان و باانگیزه اى است و 
همه ما مى خواهیم به این مربى کمک کنیم تا بهترین نتایج را 
بگیرد. کار کردن با نویدکیا لذت بخش است. او مربى صادق 
و روراستى و شــخصیتى قابل احترام و دوست داشتنى دارد. 
او همیشه سعى مى کند به بازیکنانش و حتى تیم هاى دیگر 

احترام بگذارد.
 کمى هم درباره تفکرات فنى نویدکیا در 
قیاس با مربیان دیگــرى که با آنها کار 

کردى صحبت کن.
نویدکیا فوتبال را ســاده مى بیند و همیشه مى گوید که ساده 
بازى کنید. البته ساده بازى کردن هم سخت است. تفکرات او 
جدید است و دوست دارد تیمش شناور بازى و موقعیت سازى 
کند. او در هر بازى دوست دارد زیاد گل بزنیم و پرگل برنده 
شــویم. نویدکیا زمانى هم که بازى مى کــرد در بازى هاى 
تماشاگرپسند سپاهان نقش مهمى داشت و حاال هم دوست 

دارد که زیبا بازى کنیم.
غیبت هواداران در ورزشــگاه ها روى 
کیفیت فنى بازى هاى لیــگ برتر تاثیر 

منفى نگذاشته است؟
 طبیعتًا تیم هایى که مثل سپاهان طرفدار دارند قطعًا از نبود 
تماشاگر ضرر مى کنند و این موضوع روى تیم ما تأثیر منفى 

داشته است.

با را پس از  خداحافظى با این دنیا براى خود خواهیم ساخت.

ا شکر در 
ى هستم،

مى توان 
ن داشت 

ست؟
ست و در 
ومه او در 
گرى اش 
ى است و 
ن نتایج را 
ى صادق 
نى دارد. 
ى دیگر 

دکیا در 
کار نها

که ساده 
فکرات او 
ت سازى 
گل برنده 
زى هاى 
م دوست 

ها روى 
ر تاثیر 

عًا از نبود 
یر منفى 

محمدرضا مهدى زاده:  

رقیبمان در مسیر 
قهرمانى؟ هنوز زوده

امید نورافکن معتقد است تیم فوتبال سپاهان از نظر امکانات زیرساختى در ایران بین باشگاه هاى 
لیگ برترى همیشه اول بوده و هســت و همچنین تاکید دارد که مربیگرى نویدکیا در سال اول، 

خیره کننده است.
امید نورافکن در این فصل از رقابت هاى لیگ برتر برخالف فصل گذشته که در پست هافبک دفاعى 
به میدان مى رفت، بازیکن ثابت دفاع طالیى پوشان در پست دفاع چپ شده است. امید نورافکن در 
حاشیه تمرینات تیم پیش از دیدار برابر نفت آبادان دقایقى در مورد شرایط تیم صحبت کرد و اینطور 
حرف هایش را با تلویزیون اینترنتى سپاهان آغاز کرد: خیلى خوشحالم که در تیم بزرگ سپاهان 
بازى مى کنم و امیدوارم امسال نتایج خوبى کسب کنیم و به قهرمانى ختم شود که البته کار خیلى 
سختى است. نورافکن سپس در مورد محبوبیتى که در میان هواداران سپاهان دارد، اضافه کرد: خودم 
به شخصه بسیار عالقمندم به هواداران سپاهان. مدل هوادارى خیلى حرفه اى، لذتبخش و خوبى 

دارند. قبل از کرونا وقتى به نقش جهان مى آمدند، فوق العاده براى من لذت بخش بود. امیدوارم 
این بیمارى زودتر از بین برود و دوباره آنها را در ورزشگاه ها ببینیم.

دفاع چپ تیم فوتبال سپاهان در مورد اینکه محرم را در سال اول مربیگرى چطور دیده، 
توضیح داد: همیشــه وقتى در خلوتم به این موضوع فکر مى کنم، در سال اول فوق 

العاده با تجربه ظاهر شده اند. در دوران بازیگرى باهوش بوده اند و حاال هم در 
مربیگرى همینطور هستند و از تمام مربیانى که سال اول مربیگرى  شان 

در لیگ برتر بوده، یک سر و گردن باالتر است. شخصیت ایشان هم 
بین بازیکنان دوست داشتنى است. دوست داریم با این مربى کار 

کنیم و روزهاى خوبى داشته باشیم و ایشان هم از ما راضى 
باشند. بازیکن سابق تیم ملى امید ایران و باشگاه استقالل 
سپس در مورد ساختمان جدیدى که در باغ فردوس محل 
تمرین طالیى پوشان احداث شده، اینطور واکنش نشان داد: 

ما اگر بخواهیم خودمان را با تیم هاى باشــگاهى ایران مقایسه 
کنیم، همیشه اول است. ما باید خودمان را با تیم هاى بزرگ آسیا نظیر الهالل، 

العین، تیم هاى کره اى و ژاپنى مقایسه کنیم تا هر سال امکانات بهتر و بیشترى داشته باشیم.

ایران بین باشگاه هاى ت زیرساختىدر
 دارد که مربیگرى نویدکیا در سال اول، 

فصلگذشته که در پست هافبک دفاعى
ت دفاعچپ شده است. امید نورافکن در 
در مورد شرایط تیم صحبت کرد و اینطور 
یلى خوشحالم که در تیم بزرگ سپاهان 
 به قهرمانى ختم شود که البته کار خیلى

ن هواداران سپاهان دارد، اضافه کرد: خودم 
دارى خیلى حرفه اى، لذتبخش و خوبى 

ده براى من لذت بخش بود. امیدوارم 
 ببینیم.

سال اول مربیگرى چطور دیده، 
 مى کنم، در سال اولفوق 

بوده اند و حاال هم در 
 مربیگرى  شان

 یشان هم
ى کار 

ضى 
ل 
ل 
د: 

قایسه 
گ آسیا نظیر الهالل، 

کانات بهتر و بیشترى داشته باشیم.

اینقدر گفتند و تکرار کردند اشتباه، جزئى از داورى است که اگر داورى 
در قضاوتش اشــتباه فاحش و تأثیرگذارى نداشــته باشد باید گفت 

«شاهکار» کرده است!
هنوز بازار حواشى و جنجال هاى پیرامون خطاى زاهدى فر در اعالم 
پنالتى به ســود فوالد در مصاف این تیم با پرسپولیس و عذرخواهى 
این داور پس از پى بردن به تصمیم اشــتباهاش از رونق نیافتاده بود 
که شــاهکار داورى دیگرى در اصفهان به وقوع پیوست و روز از نو 

و روزى از نو.
تصمیم اشتباه داورى در مردود اعالم کردن گل ذوبى ها به رقیبشان 
همانا و از دست رفتن 2 امتیاز دیگر از کف سبزپوشان اصفهانى و ذوب 
شدن آنها در قعر جدول رقابت هاى لیگ همان. امروز و فرداست که 
سرمربى ذوب آهن هم اولین قربانى ترکش اشتباهات داورى به ضرر 

این تیم شود و جاى خود را روى نیمکت سبزها به فرد دیگرى دهد.
رحمان رضایى پس از اینکه محکوم شــد به اینکه اعتراضات بیش 
از حد او به داور باعث تکرار اشتباهات داوران علیه تیمش شده چند 
صباحى لب فرو بست، اما اشتباه و شــاهکار کمک داور بازى اخیر 
ذوب آهن برابر نفت مسجد سلیمان نشــان داد که اوضاع داورى ما 
که در لیگ بیستم نسبت به فصول گذشته شرایط بدترى پیدا کرده، 
فاجعه بارتر از آن است که از سکوت یا داد و فریاد مربیان و بازیکنان 

تأثیر پذیرد.
همیشه یک جاى کار مى لنگد اما در این داورى هاى پراشتباه، لنگى 
کار از بیش از یکجاست؛ شاید پاشنه آشیل آن هم دقیقًا جایى است 
که از نظر سرپرست کمیته داوران «وضعیت داورى خوب است»! آن 
هم با وجود سوت هاى اشتباهى که داوران با سابقه اى مثل زاهدى 
فر مى زنند یا پرچم هایى که کمک هاى نه چندان بى تجربه آنها 
به خطا باال مى آورند، اما از نظر آقاى رئیس، اوضاع داورى در ایران 

گل و بلبل است.
ماجرا وقتى بدتر مى شود که پاى داوران جوان و بى سابقه هم به 
قضاوت دیدارهاى لیگ برترى باز مى شود و اشتباه پشت اشتباه 
است که از سوى آنها تکرار مى شــود و به راحتى و با یک سوت 
یا پرچم نادرست تمام زحمات یک تیم در کسرى از ثانیه به باد 
فنا مى رود اما گوش فریدون اصفهانیان به این حرف ها بدهکار 
نیســت. او حتى با بیانیه هاى اعترض آمیز باشــگاه ها نسبت 
به اســتفاده زیاد کمیته داورى از داوران جوان و بى تجربه هم 
مشکلى ندارد و مى گوید «جوانگرایى در داورى فوتبال ایران 
صورت گرفته» و نمى پذیرد که این داوران جوان باید ابتدا در 
سطوح پایین تر آبدیده شوند، بعد در میدان هاى بزرگ و حساس 
مثل لیگ برتر به قضاوت بپردازند؛ و تا وقتى چنین فردى عهده 
دار باالترین سمت اجرایى در نهاد داورى لیگ باشد و برخالف 
عقیده اش در امر جوانگرایى تصمیم نداشته باشد صندلى ریاست 
کمیته داورى را به جوان تر ها واگذار کند، هرچه کارشناســان 
امر از مشــکالت عدیده داورى در فوتبال بگویند و بنویســند و 
یا اینکه هشــدار دهند که به کار گرفتن داوران بى تجربه براى 
قضاوت هاى حساس لیگ برتر منجر به باالرفتن میزان اشتباهات 
در امر داورى خواهد شد هیچ سودى نخواهد داشت و در بر همان 

پاشنه خواهد چرخید.
اصًال تا وقتى مى توان همه خطاها و تصمیمات نادرســت داوران را 
گردن جمله کلیشه اى «اشتباهات جزئى از داورى است» انداخت چه 
نیازى به کم کردن میزان این اشــتباه ها و باال بردن کیفیت داورى 
مسابقات است؟ استفاده از VAR هم اصًال به مغزتان خطور نکند که 
با  این خودرأیى که در کمیته محترم داورى دیده مى شود و سبک و 
روشى که در پیش گرفته اند فاتحه استفاده از تکنولوژى هاى پیشرفته 
در فوتبال ایران و داورى مسابقات را باید خواند. سوت هاى اشتباه هم 

که همچنان در هر بازى به صدا در مى آیند.
عجالتًا به نظر مى رســد بهترین و تنها کارى که مى شود انجام داد 

رو به آسمان کرده و دعا کنید سوت هاى اشتباه به این است که 
نفع تیم مورد عالقه تان باشد، مگر 
اینکه در آینده اى نزدیک 
فرجى حاصل شود و در 
انتخابات پیش روى 
فدراســیون فوتبال 
ایران، بــا زلزله اى 
7 ریشــترى، جا به 
جایى هاى اساسى 
در کمیته داوران این 

نهاد به وجود آید.

جزء جداناپذیر داورى، تیم ها را ذوب کرد

سوت ها براى که به صدا در مى آیند؟

امید نورافکن: 

سپاهان از لحاظ امکانات 
در ایران بهترین است

 کمک داور باســابقه فوتبال ایــران پس از 
اشــتباه جنجالى در تقابــل ذوب آهن و نفت 
مسجدسلیمان تصمیم به خداحافظى از عرصه 

داورى گرفت.
در روز آغازین هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال 
ایران در اصفهان، تیم فوتبــال ذوب آهن در 
آستانه کسب نخستین پیروزى فصل خود قرار 
گرفت و در دقیقه 80 توانست توسط مجتبى 
حقدوست به گل برسد، اما گل چیپ و زیباى 
حقدوست به اشتباه از ســوى رحیم شاهین 
کمک داور مسابقه آفساید اعالم شد تا بار دیگر 
رحمان رضایى و شاگردانش در لیگ بیستم 
از داورى متضرر شــده و بدون برد در جدول 

رده بندى شرایط بحرانى داشته باشند.
پس از این اتفاقات جنجالى، رحیم شــاهین 
کمک داور با ســابقه و 44 ساله فوتبال ایران 
و اهل شهرســتان بناب که از سال 1384 در 
لیگ برتر کار خــود را آغاز کــرده، در پیامى 
اینســتاگرامى اعالم کــرد از عرصه داورى 
خداحافظى کرده و در پیامى کوتاه هم نوشت: 
«خداحافظ داورى؛ اگر دل کسى را شکستیم، 

عمدى در کار نبود لطفا حالل کنید».

عامل ترور ذوب آهن 
خداحافظى کرد!

بر اســاس مصوبه اعضاى هیئت مدیره تیم 
ذوب آهن این تیم باید در پنج بازى باقى مانده 
تا پایان دور رفت 11 امتیاز مى گرفت که در دو 
بازى سپرى شده به سایپا باخت و در برابر نفت 

مسجد سلیمان مساوى کرد. 
این بدین معنى اســت که اگر ذوب آهن در 
ســه بازى باقى مانده پیروز شــود 10 امتیاز 
بدست مى آورد و مصوبه اعضاى هیئت مدیره 
باشگاه ذوب آهن محقق نخواهد شد. اما با این 
حال اعضاى هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن 
برنامه اى براى تغییر در کادر فنى تیم ندارند 
و ذوبى ها بــا رحمان رضایى به قا ئمشــهر 
مسافرت مى کنند و در استادیوم شهید وطنى 
در برابر نســاجى قرار مى گیرند. به این دلیل 
که ذوب آهن در بازى با نفت مسجد سلیمان 
شایسته پیروزى بود اما اشتباه عجیب رحیم 
شاهین در اعالم آفســاید 3 امتیاز مهم  را از 
آنها گرفت. اشــتباه آنقدر بد بود که این داور 
در صفحه شخصى اش از داورى خداحافظى 

کرده است. 
اشتباه بد و البته سهوى کمک داور در این بازى 
موجب واکنش باشگاه ذوب آهن شد و باشگاه 
قصد دارد همچنان به حمایت از کادر فنى خود 
ادامه دهد تا شرایط تیم در سه هفته باقى مانده 
تغییر کند. اگر تیم به بــازى هاى خوب خود 
در ســه هفته باقى مانده ادامه دهدو با کسب 
امتیازات الزم از نیمه پایین جدول فاصله بگیرد 
تغییر در کادر فنى تیم ذوب آهن منتفى خواهد 
شد. البته باید به این نکته اشاره کرد ذوب آهن از 
جمله تیم هایى است که این فصل از اشتباهات 
داورى بیشتر متضرر شده اســت تا نفع برده 
باشــد. مصوبه اعضاى هیات مدیره باشگاه 
ذوب آهن مبنى براى کسب 11 امتیاز از 5 بازى 
بیشتر به جاى اینکه موجب تشویق و ترغیب 
تیم براى کسب امتیازات الزم شود براى تیم 
استرس ایجاد کرد و بعد از بازخوردهایى که از 
اعالم این مصوبه گرفتند این روزها ترجیح مى 
دهند سکوت اختیار کنند تا اجازه دهند رحمان 
رضایى و شاگردانش در فضاى آرام بازى هاى 
باقى مانده را دنبال کنند. این اتفاق پیش تر در 
مس رفسنجان رخ داد و اعضاى هیات مدیره 
با حمایت از محمد ربیعى اجازه دادند او شرایط 
تیم را تغییر دهد و حتى ماشین سازى که در قعر 
جدول قرار دارد با توجه به نمایش خوب در هفته 
هاى اخیر تصمیم گرفته راى به قطعیت حضور 

مربى جوانش دهد.

مصوبه استرس زا 
در آستانه لغو

حال و روز ناخوشایند ذوب آهن سبب شــده تا قاسم حدادى فر 
کاپیتان و چهره وفادار سبزپوشان اصفهانى که مى گوید احساس 
مسئولیت زیادى نسبت به تیم و شــرایطش دارد، زبان به انتقاد 
بگشاید و از تصمیم سازان باشگاه بخواهد که هر چه زودتر فکرى 

براى برون رفت تیم از شرایط نامساعد موجود بکنند.
قاسم حدادى فر با اشاره به مسئوالن باشگاه و انتظارى که از آنها 
براى حمایت از تیم دارد، اشاره کرد و افزود:« براى من اما جالب 
اینجاست که هیچ اتفاقى نمى افتد؛ از سوى مسئوالن باشگاه هیچ 
اتفاقى نمى افتد. این سناریو از پارسال علیه ذوب آهن شروع شده  
و هر روز هم بدتر مى شود. اشتباهات داورى علیه تیم ما شده که 
تاثیرگذار و سرنوشت ساز  بوده ولى هیچ اعتراضى نمى بینیم. براى 

خود من جاى تعجب دارد.
او ادامه داد:« براى من جاى تعجب دارد که هیچ عکس العملى 
از سوى مدیران باشــگاه نمى بینیم. ما اینجا مدیرهایى داشته 
ایم که وقتى کوچک ترین حقى از تیم خورده مى شــد، پاى تیم 
مى ایســتادند و اجازه نمى دادند. اما حاال مى بینیم هر هفته این 
اتفاقات رخ مى دهد و بدتر مى شود. از پارسال این اتفاقات شروع 

شده و امسال بدتر شده است. امسال واقعا به ما ضربه زده و شرایط 
تیم را بحرانى کرده است.

حدادى فر در ادامه با اشاره به اینکه به خودش اجازه نمى داده که 
در مورد مســائل داورى و مدیریتى حرف بزند ولى شرایط تیم و 
دلســوزى او را مجاب کرده که براى بهبود شرایط ذوب آهن و 
خروج از بحران صحبت کند، اضافه کرد:« من همیشــه قصد 
داشته ام کمک کنم و در مسائل داورى و مدیریتى دخالتى نکرده ام 
ولى االن شرایط تیم واقعا بحرانى است و از نظر داورى خیلى زجر 
کشیدیم و خیلى خیلى امتیاز از دست داده ایم، ولى هیچ واکنش 
مثبتى را از سوى کمیته داوران و همینطور باشگاه مان نمى بینیم 

و هر روز شرایط بدتر مى شود.
او سپس با اشاره به جدایى بازیکنان تیم بیان کرد: االن اوضاع ما 
خیلى خیلى خراب شده و ته جدول ایستاده ایم و هیچ کارى هم 
نمى توانیم بکنیم. االن شرایط خیلى بد شده و فشار زیادى روى 
بچه ها وجود دارد. عالوه بر اینکه مى خواهند نتیجه بگیرند، فشار 
داورى هم روى آنها وجود دارد. یک فشار امتیاز نگرفتن هم هست 
و این ها خیلى خیلى روى نتیجه نگرفتن تیم شروع شده است. 
نمونه اش بازى آخر بود. از پارسال شروع شد که بازیکنان ما بدون 
هیچ دلیل فســخ مى کردند. بازیکن ما قرارداد داشت ولى فسخ

 مى کرد و االن هم همینطور است. واقعا اتحاد و اشتیاقى که در 
سال هاى گذشته در تیم وجود داشت، دیده نمى شود.

وى گفت من آدم بدبینى نیســتم و اصال هم در مسائل خارج از 
فوتبال دخالتى نمى کنم، اما پارســال مى شنیدم که مى گفتند 
مى خواهند این تیم بیفتد؛ اینکه تیم دیگر فعالیت حرفه اى نداشته 
باشد! نمى خواهم بدبین باشم و آدم خوشبینى هستم ولى االن 
با مرور زمان یک چیزهایى براى من ثابت شده و همه دست به 

دست هم داده اند تا تیم شرایطش اینطورى شود. 

قاسم حدادى فر: جالب است از سوى باشگاه 
هیچ اعتراضى نمى بینیم

مرتضى رمضانى راد

سعید نظرى

مرضیه غفاریان
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آگهى تغییرات 
شــرکت ره آورد صنعت الموت سهامى 
خاص به شماره ثبت 35914 و شناسه 
ملــى 10840077086 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/10/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى پیمان 
روح اللهى کدملى 1272102785 ، آقاى 
مجید روح اللهى کدملى 1141069921 
و آقاى حمیدرضا بنائى گشیکانى کدملى 
1190187302 بسمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدنــد. - خانم نیــره لطفى کدملى 
1141236818 و آقاى محمد شــمس 
خوزانى کدملى 12927115006 بترتیب 
بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شــدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1080247)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى و مهندسى دما نور سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 38996 
و شناســه ملــى 10260566174 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/09/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - رحیم شــب گیرى به شماره ملى 
1755165781 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل، مهوش ملک محمدى 
فرادنبه به شماره ملى 1288976658 
به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره 
و محمد حســن صالح آبادى به شماره 
ملى 5739614430 به ســمت عضو 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. - کلیه اســناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمى 
با امضاى مدیرعامل منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1080249)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى و مهندسى دما نور سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 38996 
و شناســه ملــى 10260566174 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى به طــور فــوق العــاده مورخ 
1399/09/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - رحیم شــب گیرى به شماره ملى 
1755165781، مهوش ملک محمدى 
فرادنبه به شماره ملى 1288976658 
و محمد حســن صالح آبادى به شماره 
ملى 5739614430 به عنوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
شدند. - لطف اله جعفرى چالشترى به 
شــماره ملى 4621692372 به سمت 
بازرس اصلى و موسى جمالى گندمانى 
به شماره ملى 6299933331 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال 
مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1080259)

آگهى تغییرات 
شــرکت گروه تولیدى لوله ســبز آسیا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
17144 و شناسه ملى 10260380690 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/10/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : رامین فروتــن به شــماره ملى 
1753562740 و محمــد رضا فروتن 
بــه شــماره ملــى1754259502 و 
محمد حســن فروتن به شــماره ملى 
1753345707 به سمت اعضاءاصلى 
هیات مدیــره بــراى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند . موسســه حسابرسى 
و خدمات مدیرت آوند به شناســه ملى 
10100588054 بــه ســمت بازرس 
اصلى و على اصغر صادقى به شماره ملى 
1290646716 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1080260)

آگهى تغییرات 
شــرکت گروه تولیدى لوله ســبز آسیا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
17144 و شناسه ملى 10260380690 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/10/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : رامین فروتن به شماره ملى 
1753562740 به سمت رئیس هیات 
مدیره و محمد حســن فروتن به شماره 
ملى 1753345707 به ســمت نایب 
رئیس هیات مدیره و محمد رضا فروتن 
به شماره ملى1754259502 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضاء ثابت مدیر 
عامل به اتفاق امضاء یکى از اعضاء هیات 
مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر 
است. ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره نیز خواهد بود . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1080330)

 آگهى تغییرات 
شــرکت ســاختمانى و تاسیســاتى 
سازه گســتر نوین ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 8947 و شناســه ملى 
10260300388 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/10/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - آقاى حســن رستم زاده 
رنانى به شــماره ملى 1290075468 
، آقاى رضا رســتم زاده به شــماره ملى 
1271037904 و خانم شــهناز کرمى 
رهنانى به شماره ملى 1290226581 
بســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - آقاى 
علیرضا مرتضوى محمدآبادى به شماره 
ملى 2290939986 بســمت بازرس 
اصلى و آقاى مرتضى رجبى به شــماره 
ملى 1283206821 بسمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
- روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1080335)

آگهى تغییرات 
شرکت پایشگران صنعت بسپار اسپادانا شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 57258 و شناســه ملى 14006285242 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید دانش على ملکى به شماره ملى 1288983931 به سمت 
رئیس هیات مدیره و احسان نخلبند به شماره ملى 1289637164 به ســمت نایب رئیس هیات مدیره و سمیه طاهرى به شماره ملى 
6209694632 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و پرستو نیکو به شماره ملى 1285850742به سمت عضو هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1080525)

آگهى تغییرات 
شرکت راه گستر صنعت لوتوس سهامى خاص به شماره ثبت 61848 و شناسه ملى 14008112320 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/10/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حسین شهباز گهروئى به شماره ملى 1755763654 و رضا شهباز 
گهروئى به شماره ملى 1741165482 و زهره شهباز گهروئى به شماره ملى 1284963942 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند سید حسام پورسعید اصفهانى به شماره ملى 1292067497 به سمت بازرس اصلى و محمد امین محمودى به شماره 
ملى 1250559774 به سمت 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 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1080524)

آگهى تغییرات 
شرکت پایشگران صنعت بسپار اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 57258 و شناسه ملى 14006285242 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/10/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید دانش على ملکى به شماره ملى 1288983931 و سمیه طاهرى 
به شماره ملى 6209694632 و احسان نخلبند به شماره ملى 1289637164و پرستو نیکو به شماره ملى 1285850742 به سمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. ابراهیم ترابى سیاه بومى به شماره ملى 5419936275 به سمت بازرس اصلى و سروش محمدزاده 
به شماره ملى 1200024869 به سمت 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 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1080528)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود میعاد آشیان نویان درتاریخ 1399/10/23 به شماره ثبت 66684 به شناسه ملى 14009723218 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد : خرید و فروش لوازم خانگى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از 
گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار 
و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از 
کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى 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 فرح آباد ، کوچه سجادیه 2[16] ، خیابان ارتش ، پالك- 168 ، طبقه همکف ، واحد 2 کدپستى 8174766371 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى هدایت استادخانى به شماره ملى 1199247995 دارنده 400000000 
ریال سهم الشرکه خانم پریسا استادخانى به شــماره ملى 1199402011 دارنده 300000000 ریال سهم الشرکه خانم اعظم استادخانى به شماره ملى 
1199897523 دارنده 300000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى هدایت استادخانى به شماره ملى 1199247995 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم اعظم استادخانى به شماره ملى 1199897523 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت نامحدود 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 سهامدار خانم پریسا استادخانى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 (1080250)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود شایا گوشت ایرانیان درتاریخ 1399/10/24 به شماره ثبت 2381 
به شناسه ملى 14009728567 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعلیت ذیل بخ منزله اخذ مجوز و 
صدور پروانه فعالیت نمیباشد: خرید و فروش و تولید و توزیع و بسته بندى انواع محصوالت گوشت 
گرم و منجمد و آالیش آنها و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى 
اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ 
وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت 
تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر 
خمینى شهر، محله خوزان ، کوچه (مرتضى فاتحى) ، کوچه شهید شیروى ، پالك 4 ، طبقه همکف 
کدپستى 8416647611 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمدتقى کریمى خوزانى به شماره ملى 1130235815 
دارنده 330000 ریال سهم الشرکه آقاى ابراهیم کریمى خوزانى به شماره ملى 1141260301 
دارنده 670000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمدتقى کریمى خوزانى به شماره 
ملى 1130235815 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى ابراهیم کریمى 
خوزانى به شماره ملى 1141260301 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود 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 ورئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشــار 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1080263)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود آتیه نوازان سامان آگاه درتاریخ 1399/10/27 به شماره ثبت 66732 
به شناسه ملى 14009732946 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد : خرید و فروش لوازم خانگى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى 
اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى 
کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص 
جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تســهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و 
موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در 
داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص 
حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى 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 قائمیه ، کوچه سعادت آباد ، بن بست 
شیخ ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8178839315 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 200,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ریحانه عباسى قلعه 
قاسمى به شماره ملى 1160307970 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه آقاى حمیدرضا 
احمدى به شماره ملى 1271596891 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
خانم ریحانه عباسى قلعه قاسمى به شماره ملى 1160307970 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقاى حمیدرضا احمدى به شماره ملى 1271596891 و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 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 منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 (1080336)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود کاال سپهر درنا پناه درتاریخ 1399/10/30 به شماره ثبت 66754 
به شناسه ملى 14009738922 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشــد : خرید و فروش کلیه کاال و لوازم خانگى و خرید و فروش آهن و 
فوالد و سیمان و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین 
نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار 
و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف 
شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و 
خارجى 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 امیر کبیر ، کوچه فرعى 3 شمالى ، خیابان نوآوران ، پالك 12.1 ، پالك قدیم 11 بلوك 15 ، 
طبقه همکف ، واحد 10 کدپستى 8195149499 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
500,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محسن صادقیان به شماره 
ملى 1293157589 دارنده 350000000 ریال سهم الشــرکه خانم اعظم صادقیان رنانى به 
شماره ملى 1293178241 دارنده 150000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى 
محسن صادقیان به شماره ملى 1293157589 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم اعظم صادقیان رنانى به شماره ملى 1293178241 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 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 رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه 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 (1081229)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص تاك استیل آریا درتاریخ 1399/10/25 به شماره ثبت 66713 به شناسه ملى 14009730243 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :نورد انواع استیل در ضخامت هاى مختلف ، تولید رول هاى استیل ، تولید انواع 
ورق استیل ، تولید انواع پروفیل ، تولید انواع ورق هاى طرح دار و خش دار و هر محصولى از ورق استیل ، تولید لوله هاى درزدار سبک ، ساخت و ساز ساختمانى 
، اجراى پروژه هاى ساختمانى ، تولیدى - مونتاژ ، خرید و فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و مواد اولیه شرکت ها و کارخانجات ، واردات انواع قطعات و 
ماشین آالت صنعتى مورد نیاز ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى نمایندگى 
اشخاص حقیقى و حقوقى در داخل و خارج از کشور ، سرمایه گذارى در کلیه موسسات و شرکت ها و پروژه هاى صنعتى ، اخذ وام و تسهیالت از موسسات 
و بانک هاى داخلى و خارجى ، اخذ وام و تسهیالت ارزى و ریالى از کلیه بانک ها و موسسات و بانک هاى داخلى و خارجى و اخذ ضمانت نامه هاى بانکى در 
راستاى تحقق اهداف شرکت. 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 آبشار ، کوچه کوهسار[2-1] ، خیابان آبشار سوم ، پالك 0 ، مجتمع فلورا ، طبقه چهارم ، 
واحد غربى کدپستى 8166836540 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 100000 ریالى 
تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 733 / 901 مورخ 1399/10/18 نزد بانک رفاه 
کارگران شعبه شیخ صدوق با کد 733 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى اکبر تاکى به شماره ملى 1287902642 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى احسان طهماسبى بلداجى به شماره ملى 1292205598 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى على یداللهى به شماره ملى 
1970247241 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم یگانه دهدارى به شماره ملى 3501168306 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسى کاربرد 
تحقیق به شناسه ملى 10260103000 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم یگانه صالحى به شماره ملى 1271042843 به سمت بازرس على 
البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1080526)

آگهى تغییرات 
شرکت راه گستر صنعت لوتوس سهامى خاص به شماره ثبت 61848 و شناسه ملى 14008112320 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا 
شهباز گهروئى 1741165482به سمت رئیس هیات مدیره و زهره شهباز گهروئى1284963942 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حسین شهباز گهروئى1755763654 به سمت مدیر 
عامل وعضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1080531)

آگهى تغییرات 
شرکت ایپک ساخت اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 38389 و شناسه ملى 10260559913 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/07/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید فتحى جوزدانى به شماره ملى 1091504466 و مجتبى فتحى جوزدانى به شماره ملى 1091701857 و گشتاسب 
اورش محمود صالحى به شماره ملى 5759494759 بعنوان اعضاى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1080341)

آگهى تغییرات 
شرکت بازرگانى معین سام آرا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 61855 و شناسه ملى 14008114375 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/10/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله امیر کبیر ، خیابان کاروکارگر 
، خیابان کار آفرینان ، پالك 56 ، بلوك 23 ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستى 8195144971 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1080251)

آگهى تغییرات 
شرکت بازرگانى معین سام آرا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 61855 و شناسه ملى 14008114375 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: شعبه شرکت در آدرس استان تهران - منطقه 16 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزى ، شهر تهران، محله نارمک ، خیابان رضوان غربى ، خیابان شهید روح اله کمیجانى (ارجمند) ، پالك 21 ، 
ساختمان صدف ، طبقه اول کد پستى : 1648883751 به مدیریت امیر معین به کدملى 1272694976 افتتاح شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1080252)

آگهى تغییرات 
شرکت ساختمانى و تاسیساتى سازه گستر نوین سهامى خاص به شماره ثبت 8947 و شناسه ملى 10260300388 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/18 آقاى حسن رستم 
زاده رنانى به شماره ملى 1290075468 بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ، آقاى رضا رستم زاده به شماره ملى 1271037904 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم شهناز کرمى رهنانى 
به شماره ملى 1290226581 بسمت عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1080339)



سالمتسالمت 07073960 سال هفدهمیک شنبه  5 بهمن  ماه   1399

مزایده اتومبیل
شــماره آگهى: 139903902134000016 تاریخ آگهى: 1399/10/30 شماره پرونده: 
139904002133000101 بر اساس پرونده اجرایى کالسه 9900085 یک دستگاه خودرو 
سوارى هاچ بک 206 به شماره انتظامى ایران 53- 197 ن 69 متعلق به آقاى ولى اله عرب 
صادق آبادى فرزند نصرت اله که برابر اعالم پلیس راهور نجف آباد در سیستم شماره گذارى 
بنام نامبرده مى باشد و قبال در قبال طلب خانم اکرم عرب صادق آبادى و پنج درصد اجرایى 
بازداشت گردیده از ساعت 9 صبح تا 12 روز شنبه مورخ 99/11/18 در محل واحد اجراى 
اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك تیران و کرون واقع در میدان بسیج خیابان شهید امینى 
از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ نهصد میلیون ریال قیمت 
ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. طبق نظریه کارشناس رسمى مربوطه مورد مزایده سوارى هاچ 
بک پژو 206 به رنگ خاکسترى روشن متالیک و مدل 1384 به شماره موتور 2234723 
و شماره شاسى 11800319 مى باشد که الســتیک ها غیرقابل استفاده مى باشد به جزء 
یک حلقه آن جلو سمت راست که حدود 30 درصد مى باشد، تودوزى خودرو پاره و نیاز به 
تعویض دارد، درب عقب نیاز به صافکارى و نقاشــى دارد، چراغ هاى جلو شکسته، رکاب 
سمت راست نیاز به صافکارى و نقاشــى دارد، بیمه نامه خودرو مشاهده نگردید و به علت 
روشن نشدن خودرو معاینه فنى مقدور نگردید. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده 
مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس: تیران پارکینگ کامیون داران دیدن نمایند. 
الزم به ذکر است بدهى هاى مالیاتى و عوارض و خالفى هاى احتمالى تا تاریخ مزایده اعم 
از قطعى یا غیرقطعى و ســایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه و غیره به عهده برنده مزایده 
مى باشد این آگهى در یک نوبت در تاریخ 99/11/5 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. 
الزم به ذکر است چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز 
برگزارى مزایده خواهد بود. توضیحا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به 

حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در 
این صورت عملیات فــروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید مى گــردد. م الف: 
1081179 سید محمدحسن مصطفوى- رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تیران 

و کرون/11/106 
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى- آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139960302035000167– 
1399/9/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ااحمد زینلى قلعه ناظرى فرزند درویشعلى بشماره شناسنامه 1517  
صادره از اصفهان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 169/11متر مربع به پالك 301 
اصلى واقع دربخش 16 خریدارى شده مع الواســطه از مالک رسمى آقاى امیر آقا رحیمى 
حاجى آبادى به آدرس شاهین شهر حاجى آباد ، خیابان فتح المبین فرعى امت اسالم پالك 
1 محرز گردیده است 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 . تاریخ انتشــار نوبت اول : 5 / 11 / 99 و تاریخ انتشار نوبت دوم: 
19 /11 /99 م الف: 1082195 عباســعلى عمرانى رییس ثبت اســناد و امالك شاهین 

شهر/11/112 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008003682 تاریخ ارســال نامه: 1399/10/22 نظر به اینکه 

سند مالکیت تمامت یکصد و هشتاد و دو سهم و دو- نهم سهم مشاع از 820 سهم ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره: 88 فرعى از 33- اصلى بخش یک که در دفتر 571 صفحه 94 بنام 
علیرضا طاهرى  ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى 
به شماره وارده: 139921702008016229- 99/10/14 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 15239- 99/10/10 به گواهى دفترخانه 303 
شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى 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 ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1082750 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/11/114
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
شــماره  راى  برابــر   1399 /09 /08  -139960302016000689 شــماره: 
139960302016000588 مورخ 99/08/22 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم طیبه قارى فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 10 صادره از تیران در چهار و دو ســوم سهم مشاع از سى و سه سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 3504/48 مترمربع پالك 2275 فرعى از 
یک اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان خریدارى با واسطه از مالکین رسمى آقاى على 
محمد قارى و غالمرضا قارى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 99/10/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/5 م الف:  1074378 سید محمدحسن 

مصطفوى- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران/10/146 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 13996030203500015 – 24 /1399/8 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  و 
بالمنازع متقاضى آقاى على اکبر ابراهیمى فرزند حسین بشماره شناسنامه 3868 صادره 
از نجف آباد در یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 50 /198 متر مربع پالك فرعى از اصلى 
مفروز و مجزى شده از پالك 301 اصلى  به آدرس شاهین شــهر حاجى آباد بلوار شاهد 
روبروى بنگاه  ماشین امامى بر خیابان بین پالك 160 و 164 واقع در بخش 16 خریدارى 
مع الواسطه از مالک رسمى اقاى محمد نظرى حاجى آبادى محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 21 /10/ 99 و تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/5 م الف: 1074892 

عباسعلى عمرانى - رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /10/155 

1- ظرف هاى پالستیکى نگهدارى غذا
بعضى تولید کنندگان براى منعطف کردن پالستیک از 
مواد شیمیایى خاصى استفاده مى کنند که مى توانند باعث 
بروز مشکالت جسمى جدى شوند. این مواد به راحتى از 
طریق ظروف پالستیکى به درون غذا و در نتیجه بدن ما 

راه پیدا مى کنند.

2- سینک آشپزخانه
ذرات غذا وقتى مدتى در ســینک باقى مى مانند کم کم 
محلى براى رشــد و تکثیر باکترى هایى مثل سالمونال 
و بســیارى از دیگر باکترى ها ایجاد مى کنند. ســینک 

آشپزخانه مى تواند مکان واقعاً آلوده اى باشد.
3- چاقو

چاقوها همیشه باید تیز باشند. اگر به اندازه کافى تیز نباشند 
ممکن است وقتى سعى دارید چیزى را ببرید ُسر بخورند و 

به دست ها و دیگر بخش هاى بدن صدمه بزنند.

4- اسکاچ
در اســکاچ هاى معمولى باکترى ها به سرعت رشد مى 
کنند. آب کشیدن اســکاچ جلوى تکثیر عوامل بیمارى 
زا و مضــر درون آن را نمــى گیرد. بــراى از بین بردن 
باکترى ها مى توانید اسکاچ خیس را در مایکروفر حرارت 
دهید یا آن را چنــد دقیقه اى در وایتکس رقیق شــده 
بخیسانید. یا مى توانید آن را ماشین ظرفشویى بگذارید 
و سپس ماشین را روى طوالنى ترین و داغ ترین حالت 

تنظیم کنید.

5- حوله هاى آشپزخانه
حوله ها و دستمال هاى آشپزخانه از آلوده ترین چیزها در 
آشپزخانه هســتند. دائمًا با آن ها در تماس هستید، حتى 

قبل از شستن دســت ها و هنگام پخت غذا. این یکى از 
راه هایى اســت که باکترى ها از طریق آن مى توانند به 

غذاى شما راه پیدا کنند.

6- اجاق گاز
همیشــه پیش از خواب یا ترك خانــه از خاموش بودن 
گاز اطمینان حاصل کنید. این کار جان شــما و دیگران 
را از خطرات ناشــى از نشــت گاز و آتش سوزى حفظ 

خواهد کرد.

7- ظروف نچسب
ظروف تفلون در حــرارت باال گازهایى ســمى از خود 
متصاعد مى کننــد. در اینصورت بهتر اســت از ظروف 
قدیمى و آن هایى که امتحان خود را پس داده اند استفاده 

کنید.

8- چرخ گوشت
دستگاه هاى چرخ گوشت بسیار قدرتمندند. هنگام کار 
با آن ها باید مراقب انگشتان خود باشید. براى فرو دادن 
گوشت به داخل چرخ هرگز به طور مستقیم از دستان خود 
اســتفاده نکنید. براى این کار از ابزار مخصوصى که به 
همین منظور طراحى شده استفاده کنید تا دست هایتان 

آسیب نبیند.

9- تخته هاى برش
براى برش گوشــت و ســبزیجات حتمــاً از تخته هاى 
جداگانه اى اســتفاده کنید. گوشــت خام ممکن است 
حاوى باکترى هایى باشد که باعث بیمارى هاى جدى 
مى شوند. از تخته هاى آسیب دیده یا ترك برداشته هم 
هرگز استفاده نکنید چون این ترك ها بهترین مکان براى 

تکثیر باکترى ها هستند.

خطرناك ترین چیزهایى که در آشپزخانه وجود دارد

در آشپزخانه همه ما چیزهایى 
هســت که هــر روز از آن ها 
اســتفاده مى کنیم. این چیزها 
بســیار معمولى اند و کامًال بى 
خطر به نظر مى رسند اما هرگز 
فکــرش را نمى کنیــم چقدر 

مى توانند خطرناك باشند.

ســرطان ریه مرگبارترین ســرطان در جهان است و ساالنه 
بیش از دو میلیون نفر را به کام مرگ مى کشاند. سبک زندگى، 
مصرف دخانیات و نیز زندگى در شهرهاى صنعتى و آلوده از 

دالیل اصلى ابتال به این سرطان مرگبار است.
شــدت مرگبار بودن سرطان ریه ارتباط مســتقیمى با زمان 
تشــخیص این بیمارى دارد. هر چه افراد بتوانند این سرطان 
را زودتر تشخیص دهند، از گســترش آن جلوگیرى کرده و 
مى توان آن را درمان کرد. رایج ترین عالمت ابتال به سرطان 
خون هموپتیز یا خلط خونى است. در این حالت با سرفه، خون 
یا خلط سینه خونى از ناحیه حنجره، نایژه و ریه ها بیرون مى آید.

با این حال، هر خلط خونى نشــان دهنده ابتال به سرطان ریه 
نیست. ممکن اســت این خلط خونى ناشــى از سینوس ها، 
نارســایى قلبى و تنگى دریچه میترال باشد. خلط خونى که 
از ریه ها منشا شــده به دلیل دارا بودن اکسیژن به رنگ سرخ 

روشن بوده و کف آلود است.
از دیگر عالئم ابتال به ســرطان ریه مى تــوان به موارد ذیل 

اشاره کرد:
1- سرفه هاى دائمى که بیش از 3 هفته طول بکشد

2- تغییر در سرفه هاى بلند مدت
3- عفونت سینه که با گذشت زمان بهتر نمى شود

4- تشدید تنگى نفس و یا خش خش سینه
براساس اعالم مرکز ســالمت همگانى انگلیس، در صورت 
مشاهده عالئم باال در گام نخست باید به یک پزشک عمومى 
مراجعه کنید. پزشک پس از مشاهده عالئم و معاینه بالینى، 
براى شما آزمایشات الزم را تجویز خواهد کرد. در صورتى که 
پزشک عمومى شرایط شما را وخیم تشخیص دهد، شما را به 

پزشک متخصص رجوع خواهد داد.
برخى عوامل مى تواند خطر سرطان ریه را باال ببرد. اصلى ترین 
عامل خطرناك در این سرطان، اســتعمال دخانیات است. از 
دیگر موارد خطرناك که مى تواند منجر به ســرطان ریه شود 
مى توان به حضور در محیط داراى آزبســت (پشــم شیشه)، 

سیلیس و دود ناشى از سوخت هاى فسیلى اشاره کرد.

چرا مردم به مرگبارترین 
سرطان جهان 
مبتال مى شوند؟

در آش
هسـ
اســ
بســ
خطر
فکــ
مىت

بسیارى از ما با عالئم و نشانه هاى دیابت آشنا هستیم اما در مورد 
دیابت مرزى یا همان پیش دیابت، کمتر کسى شنیده است. این نوع 

دیابت یک عارضه شایع و البته از دیابت یک قدم عقب تر است.
دیابت مرزى شرایطى اســت که در نهایت به دیابت نوع 2 ختم 
مى شود. این اختالل اساسا به آن معنى است که سطح قند خون 
باالتر از حد طبیعى اســت اما نه به میزان قند خون کسانى که به 

دیابت نوع 2 مبتال هستند.
در طول اختالل دیابت مرزى، پانکراس هنوز انســولین کافى در 
پاســخ به کربوهیدراتها و شکســتن آن  ها تولید مى  کند اما تاثیر 
انسولین براى از بین بردن قند از جریان خون کند است و همین امر 

باعث باالرفتن میزان قند مى  شود.

■کاهش وزن نامنظم: هر گونه کاهش وزن شدید یک اتفاق 
غیر عادى و یک پرچم قرمز براى ابتال به برخى بیمارى هاست. 
در حالى که تصور مى کنیم دیابت با چاقــى و اضافه وزن همراه 
است، باید بدانیم مشــکالت قند خون مى تواند منجر به کاهش 

وزن نیز بشود.
ادرار مکرر نیز یــک عالمت معمول ابتال به پیش دیابت اســت. 
اگر به طــور مرتب غــذا دریافت مى کنید ولى همچنان شــاهد 
کاهش وزن هســتید، براى تشــخیص دیابت مرزى به پزشک 

مراجعه نمایید.
■لکه هاى تاریک روى پوست: به گفته متخصصان پوست 
آمریکایى، لکه هاى تیره روى پوست مى تواند نشانه هشدار دهنده 

ابتال به دیابت مرزى باشد. این وضعیت معموال در آرنج، زیر بغل، 
زانو و یا گــردن ظاهر مى افتد و بافت مخملــى دارد. این عارضه 

پوستى در افراد چاق رایج تر است.
■خستگى: احســاس خستگى شــاید به دلیل کمبود خواب و 
یا فعالیت بیش از حد طبیعى باشــد، اما خســتگى مداوم یکى از 
نشانه هاى هشدار دهنده ابتال به دیابت مرزى است. این احساس 

خستگى دائمى به دلیل نوسانات قند خون است.
به گفته محققان دانشگاه ایلینوى، عوامل دیگرى از جمله چاقى و 
افسردگى که از عامالن مشکالت قند خون هستند نیز مى توانند 

سبب خستگى مداوم شوند.
■ریزش مو: عوامل مختلفى مى توانند به ریزش مو منجر شوند 

که از آن جمله مى توان به داروها، ژنتیک، و اســترس اشاره کرد. 
ریزش مو با مقاومت به انسولین نیز در ارتباط است که مشخصه اى 
از پیش دیابت و دیابت نوع 2 محسوب مى شود. مقاومت به انسولین 
به معناى آن است که در استفاده از انسولین به طور موثر به منظور 
انتقال قند از خون به ســلول ها مشکل دارید و در نتیجه با سطوح 

باالى قند خون مواجه مى شوید.
■تشنگى مداوم: یکى از شناخته شده ترین عالئم پیش دیابت 
و دیابت، تشنگى بیش از حد در هنگام قند اضافى موجود در خون 

اتفاق مى افتد.
بدن مى خواهد قند اضافى را به صورت ادرار خارج کند، به همین 
دلیل مجبورتان مى کند بیش از حد معمول آب بنوشید. به همین 

دلیل دائم احساس تشنگى مى کنید.
■زخم و عفونت هاى سمج: قند خــون باال گردش خون را 
کند مى کند، به همین دلیل طول مى کشد تا پوست بتواند خود را 
ترمیم کند. به عنوان مثال، ترمیم کبودى ها و بریدگى ها بیش از 
مدت زمان معمول طول مى کشد. این وضعیت حتى باعث رشد 
باکترى ها و قارچ مى شود، که به معناى عفونت دوباره مخصوصا 

روى پوست است.
■تار شدن دید: باال و پایین رفتن ناگهانى قند خون مى تواند 
قابلیت تمرکز چشم را بهم بزند و باعث تارى دید شود. تارى دید 
به محض اینکه ســطح قند خون به حالت طبیعى بازگردد از بین 

مى رود.

دیابت مرزى چیست؟
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تقدیر از مدیرعامل شرکت آبفا
در حوزه فرهنگ ایثار

جهاد  و شهادت

از سوى امور ایثارگران اســتاندارى، بنیادشهید و امور 
ایثارگران استان از هاشم امینى، مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان به دلیل ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت و اقدامات جهادگونه در راستاى خدمات رسانى 

به مردم تقدیر به عمل آمد.
دکتر یزدى مشاور امور ایثارگران اســتاندارى در این 
مراسم با اشاره به ضرورت خدمات رسانى بى وقفه به 
مردم گفت: خدمت رســانى به مردم یکى از توفیقاتى 
است که خداوند نصیب انســان هاى خالص و متعهد 
مى نماید که در این خصوص در دین اسالم احادیث  و 

روایات زیادى نقل شده است .
وى حل مشــکالت مردم را مصداق بارز لطف خداوند 
برشــمرد و تصریح کرد: لطف و رحمت خداوند شامل 
افرادى شده که توفیق حل مشــکالت مردم را دارند 
بنابراین مســئوالن باید قدر فرصت خدمت به مردم را 
غنیمت شــمارند و بى وقفه در راستاى حل مشکالت 

مردم گام بردارند.
مشــاور امور ایثارگران استاندارى، ســقایى را یکى از 
توفیقات فعاالن در صنعت آبفا دانست و اظهارداشت: 

فعاالن صنعت آبفا که فرصت ســقایى براى آنها مهیا 
شده باید بى وقفه در زمینه خدمت رسانى به مردم تالش 
کنند والبته مهندس هاشم امینى، مدیرعامل شرکت آبفا 
استان اصفهان بعنوان یکى از مدیران متعهد  و مسئولیت 
پذیر توانسته به خوبى خدمات پایدار به مردم در سطح 

استان ارائه دهد.
■■■

در ادامه، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان با بیان اینکه 12 درصد شاغالن شرکت ایثارگر 
هستند اظهارداشت: فعاالن صنعت آبفا شبانه روزى و 
بى وقفه در راستاى خدمت رسانى پایدار به مردم فعالیت 
مى کنند که این مهم نشانگر ایثار و تعهد فعاالن در این 

صنعت مى باشد.
وى افزود: با توجه به اقدامــات جهادگونه کارکنان آبفا 
در زمینه ارائه خدمات شبانه روزى به بیش از 5 میلیون 
نفر در استان، به نوعى مى توان گفت همه کارکنان آبفا 

ایثارگر به شمار مى آیند.
هاشم امینى با اشاره به تامین آب شرب مردم در سطح 
استان خاطر نشان ساخت: هم اکنون آب شرب بیش از 5 

میلیون نفر در بیش از 100 شهر و بیش از هزار روستا در 
سطح استان بى وقفه تامین مى شود. همچنین فاضالب 
بیش از 2 میلیون نفر در سطح استان به صورت بهداشتى 
جمع آورى و تصفیه مى شــود که این همه در راستاى 

ارائه خدمات پایدار در دستور کار قرار دارد.
وى با بیان اینکه شرکت آبفا اســتان اصفهان روزتولد 
آقاابوالفضل العباس (ع) را به عنوان روز سقا نامگذارى 
نموده است اعالم کرد: شرکت آبفا در راستاى قدردانى 
از تالشــهاى ایثارگران حدود 140 واحد مسکونى در 
شهرك شــهید کشــورى را به منظور تامین مسکن 
ایثارگران شرکت، در دستور کار قرار داده است. همچنین 
اقداماتى در زمینه رفع مشــکالت اشتغال، معیشت و 

سالمت ایثارگران مدنظر قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان ترویج فرهنگ 
شهادت و ایثار را در جامعه بسیار مهم دانست و عنوان 
کرد: شرکت آبفا به منظور گرامیداشــت یاد و خاطره 
130 خانواده شهید شرکت آبفا استان اصفهان تا کنون 
2 یادواره برگزار نموده و مقرر گردیده است که سومین 

یادواره شهدا در سال آینده برگزار شود.

بدون شرح


