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اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به نشانى اصفهان میدان الله کد پســتى 97543-81989  با شماره تماس                   
3- 35602421 در نظر دارد پروژه «الیروبى و ســاماندهى مســیرهاى اصلى و فرعى رودخانه زاینده رود و هدایت آب به 
کانون هاى بحرانى گرد و غبار (تاالب گاوخونى) طبق  اســناد مناقصه» را از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى از سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست می گردد ضمن مطالعه 
دقیق شرایط مناقصه و بررسی کامل موارد مورد مناقصه و بازدید از محل هاى اجراى پروژه ها و برآورد حجم کار، آمادگی و مبلغ 
پیشنهادى شرکت را جهت اجراى پروژه مندرج در اسناد مناقصه، اعالم نمایند. الزم به ذکر است تأمین اعتبار این مناقصه از 
محل اعتبارات سرمایه اى سال هاى 1399 مى باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
  www.setadiran.ir قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به آدرس

انجام خواهد شد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه، به تاریخ 1400/03/13 مى باشد. 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 1400/03/23

مهلت زمانى تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1400/04/02
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز پنج شنبه تاریخ 1400/04/03

تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ330/000/000 ریال (معادل سى و سه میلیون تومان)  است، که به 
یکی از صورت هاي زیر مى باشد:

الف. ضمانتنامه بانکى شرکت در مناقصه به نفع کارفرما با اعتبار2(دو) ماه. 
ب. واریــز وجــه نقدي به حســاب تمرکــز وجــوه ســپرده اداره کل حفاظت محیط  زیســت به شــماره شــباى 

IR 310100004061006007670487 نزد بانک مرکزى ایران.

آگهى مناقصه عمومی یک مرحله اى«الیروبى
 و ساماندهى مسیرهاى اصلى و فرعى رودخانه و 

هدایت آب به کانون هاى بحرانى گرد و غبار (تاالب گاوخونى)»

        نوبت دوم

م.الف:1144715 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

فقدان اســتاد فرهیخته دانشــگاه و مدیر خدوم، مرحوم 
دکتر فریدون اللهیارى، کــه در دوران مدیریت بر اداره کل 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
منشأ خدمات ارزنده اى بود موجب تأثر و تألم فراوان گردید. 
اینجانب مصیبت وارده را به خانواده داغدار، دوســتان و 
همکاران آن چهره  فرهنگى تسلیت عرض نموده و از خداوند 
منان براى روح ایشان رحمت و براى بازماندگان صبر و اجر 

مسئلت مى نمایم.

هوالباقى

ایرج ناظمى - روزنامه نصف جهان

ضایعه درگذشت مهندس ســید مهدى میربد که در دوران 
تصدى مسئولیت مدیر کلى نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس 
استان اصفهان، تعهد و توانمندى شایسته اى از خود بروز داد 
موجب تأثر و تألم فراوان گردید. اینجانب درگذشت این مدیر 
جهادى که جامعه بزرگ فرهنگیان استان اصفهان را داغدار 
کرد به خانواده معزز آن عزیز سفر کرده تسلیت عرض نموده 
و از درگاه خداوند سبحان براى آن مرحوم رحمت و مغفرت و 

براى بازماندگان صبر و اجر مسئلت مى نمایم.

هوالباقى

ایرج ناظمى - روزنامه نصف جهان

توافقنامه راه اندازى 800 نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدى 
مقیاس کوچک در مناطق محروم استان اصفهان امضا 

شد.
رئیس سازمان بسیج سازندگى در حاشــیه این مراسم 
با اشــاره به اینکه براســاس مصوبه مجلس شــوراى 
اسالمى تســهیالت 500 میلیون ریالى براى راه اندازى 
نیروگاه هاى خورشیدى مقیاس کوچک خانگى به بسیج 
سازندگى واگذار شده گفت: تمام ساز و کار ها اندیشیده 
شــده و ثبت نام ها و معرفى به بانک هــا صورت گرفته 
و نصب تجهیزات در دســتور کار قرار گرفتــه و با بهره 
بردارى در دهه کرامت بســیارى از خانواده ها در تأمین 

برق خودکفا مى شوند.
سردار محمد زهرایى با بیان اینکه نیروگاه هاى خورشیدى 
با همکارى توانیر و کمیته امداد امام خمینى (ره) در مناطق 

محروم راه اندازى مى شود افزود: نیروگاه هاى خورشیدى 
مقیاس کوچــک در تأمین امنیت پایــدار و جلوگیرى از 

مهاجرت و حاشیه نشینى بسیار مؤثر است.
وى گفت: با راه انــدازى این نیروگاه هاى خورشــیدى 
یک درآمد ثابت هم براى خانواده ها ایجاد مى شــود و به 
معیشت آنان کمک مى کند و این یکى از مصادیق اقتصاد 

مقاومتى است.
این توافقنامه براى راه انــدازى 800 نیروگاه تجدیدپذیر 
خورشــیدى مقیاس کوچــک  5 کیلو وات بین بســیج 
سازندگى سپاه و شرکت توزیع برق استان اصفهان امضا 

شده است.

راه اندازى نیروگاه هاى خورشیدى کوچک در مناطق محروم

رئیس اداره وصول حق بیمــه اداره کل تأمین اجتماعى 
اســتان اصفهان گفــت: کارفرمایان واحد هــاى فعال 
تولیدى، صنعتى و خدماتى مى توانند با مراجعه به سامانه 
خدمات غیرحضورى سازمان تأمین اجتماعى به نشانى
 https://eservices.tamin.ir درخواســت 
خود را براى اســتفاده از بخشــودگى جرایم در سیستم 

ثبت کنند.

محمدرضا ذوقى با اشاره به اینکه میزان معوقات در استان 
13 هزار میلیارد تومان است، افزود: 30 تا 40 درصد از این 

مبلغ مربوط به جرایم است.
وى با بیان اینکه کارفرمایان تا پایان تیر فرصت دارند به 
سایت خدمات غیرحضورى تأمین اجتماعى مراجعه کنند، 
گفت: کارفرمایانى که سطح اشتغال خود را نسبت به بهمن 
98 حفظ کرده باشند و در طول استفاده از بخشودگى جرایم 

در زمان تقسیط، این اشتغال را حفظ کنند و حق بیمه جارى 
کارى کارکنان را پرداخت کنند، مى توانند از بخشودگى 

جرایم بهره مند شوند.
به گفته رئیــس اداره وصول حق بیمــه اداره کل تأمین 
اجتماعى اســتان اصفهــان، پرداخت بدهى از ســوى 
کارفرمایان به تأمین اجتماعى، منابع الزم را براى پرداخِت 

مستمرى مستمرى بگیران تأمین مى کند.

کارفرمایان تا پایان تیر فرصت دارند

     

«حماسه ایران» در دل تحریم ها و کروناکشف آثار زرتشتى در آران و بیدگلماجراى لگد زدن خانم ورزشکار به رضا عطارانخطر فساد 20 هزار ُتن سیب و پرتقال در هر استان دانشجویان واکسن ایرانى مى زنند جهان نمااستانفرهنگ نماگرکرونا جهان نما

 D تأثیر ویتامین
بر پیشگیرى از 
کرونا تأیید نشد

وقوع حادترین خشکسالى کشور در اصفهان
3

برق مصرفی کولرها در 
ایران معادل برق مصرفی 
3 کشور همسایه است

7

ریل گذارى رساندن 
آب خلیج فارس 

به اصفهان

نتایج مطالعات دانشگاه هاى مختلف جهان، 
هنوز این مسئله را که ویتامین D مى تواند 
براى محافظت در برابر ویروس کرونا مؤثر 

باشد، تأیید نکرده است.
مطالعات مشاهده اى نشان مى دهد که...

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى در آیین 
برنامه  بهره بردارى از طرح هاى ملى وزارت جهاد 
کشاورزى گفت: این افتتاح ها نشانه خوبى براى 
دشمنان و بدخواهان اســت. آنها فکر مى کردند 
با تحریم ها مى توانند همه چیــز را متوقف کنند 
ولى ما خواســتیم با این پنج شــنبه هاى افتتاح 
به آنها بفهمانیــم ملت ایران و مدیران کشــور 
در سخت ترین شرایط کشــور هم براى تولید و 
جهش آن تالش هایشــان ادامه خواهد داشت و 

به ثمر مى رسانند.
رئیس جمهورى با اشاره به افتتاح ها اظهار کرد: 

امروز بیش از...

داستان «دهش» و کارخانه چراغ برقشداستان «دهش» و کارخانه چراغ برقش
ورود صنعت برق به اصفهان به روایت مطبوعات ابتداى قرنورود صنعت برق به اصفهان به روایت مطبوعات ابتداى قرن

4

جزئیات تکان دهنده از شرایط بى آبى در استان به روایت مدیرکل مدیریت بحران استاندارى

ادعاى وجود سرب و جیوه 
در واکسن کذب است

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: حدود 
60 درصد سالمندان در استان واکسن کرونا تزریق کردند، واکسن هاى 
کرونا حالل ندارد و آماده تزریق است، البته گاهى بعضى از واکسن هاى 
کودکان حالل دارد که به هیچ عنوان جیوه، سرب و اضافات در آنها وجود 

ندارد و طرح این ادعا در...
3

6

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 3 بخوانید

اصفهان با کمبود
 4 متر مکعب آب 

در ثانیه 
مواجه است

در آستانه آغاز عملیات احداث ایستگاه جدید مترو
3

حامد بهداد در حامد بهداد در 
خوانندگى با دیگران 
قابل مقایسه نیست

■ نمایى از ضلع جنوب غربى فضاهاى آزمایشگاه، تصفیه خانه، برج خنک کننده، فضاهاى کارگاهى و دودکش هاى بخش دیزل و توربین کارخانه برق هزارجریب اصفهان در سال 1335 ■

ن، 
د 
ثر 

3

8

7

نرران ربىىى با دیگرگوانندگىخخو دیگووانندگى با دیگرانوو گدگىبا دیگرگگخخ خوانندگى با دیگرانا
تهسیقملبقابل مقایسه نیست قابل مقایسه نیستتسین
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سال گذشــته ســال پر تولید یا به اصطالح سال آور در 
محصوالت باغى بود. میزان تولیــد برخى محصوالت 
باغى مانند سیب و پرتقال تا حدى بود که عالوه بر اشباع 
بازار انبارها نیز پر شد. در این شرایط وزارت صمت در یک 
تصمیم یکشبه در اسفندماه ســال گذشته صادرات این 
میوه ها را ممنوع کرد. این ممنوعیت موجب شد میوه هاى 
تولیدى با عدم کشــش بازار مصرف روبه رو شوند و روند 

فساد آنها در انبارها آزاد شود. 
با آغاز روند فساد میوه ها، تولیدکنندگان نسبت به از دست 
رفتن ســرمایه هاى کشور هشــدار دادند. این هشدارها 
تا ابتداى ماه جارى نادیده گرفته شــد تــا اینکه وزارت 

جهادکشــاورزى در نامه اى به گمرکات کشور بار دیگر 
صادرات سیب در ازاى واردت موز آزاد کرد.

با گذشت بیش از یک هفته از ابالغ وزارت جهادکشاورزى 
همچنان خبرى از صادرات چشمگیر سیب نیست. هر چند 
به اعتقاد کارشناسان زمان صادرات آن نیز از دست رفته 
است، چراکه دیگر کیفیت الزم براى بازار پسندى را ندارد.
صدرالدین نیاورانى، نایب رئیــس اتحادیه محصوالت 
کشاورزى ایران ظهار کرد: درباره میوه هاى مانده در انبار 
ما شاهد آشفتگى در قوانین بودیم. وى برآورد کرد در هر 
استان دستکم 20 هزار تن سیب و پرتقال در حال فساد 

در انبارها باشند.

حجت االسالم والمســلمین حســن روحانى در آیین 
برنامه  بهره بــردارى از طرح هاى ملــى وزارت جهاد 
کشاورزى گفت: این افتتاح ها نشانه خوبى براى دشمنان 
و بدخواهان اســت. آنها فکر مى کردند بــا تحریم ها 
مى توانند همه چیز را متوقف کنند ولى ما خواســتیم با 
این پنج شــنبه هاى افتتاح به آنها بفهمانیم ملت ایران 
و مدیران کشور در سخت ترین شرایط کشور هم براى 
تولید و جهش آن تالش هایشان ادامه خواهد داشت و 

به ثمر مى رسانند.
رئیس جمهورى با اشــاره به افتتاح ها اظهار کرد: امروز 
بیش از 7500 میلیارد تومان طرح و پروژه افتتاح و براى 

بیش از 16 هزار نفر اشتغالزایى شــد. بیش از 20 هزار 
هکتار زهکشى شد. 

روحانى با یادآورى اقدامات دولت بــراى احیاى آب و 
خاك و پروژه ها و طرح هایى که در این زمینه در سراسر 
کشور اجرا شد، گفت: آب دریاى عمان و خلیج فارس را 
شیرین کردیم و به مناطق کویرى کشور بردیم. دولت 
ریل گذارى بزرگى انجام داد و آب شیرین را به سیرجان، 
کرمان، یزد و اردکان رســاند که این طرح به اصفهان، 
خراسان جنوبى، رضوى و سیستان و بلوچستان مى رسد 
بنابراین اقدامات دولت هم براى آب و هم ریل گذارى 

براى آب بود. 

خطر فساد 20 هزار ُتن 
سیب و پرتقال در هر استان

ریل گذارى رساندن آب 
خلیج فارس به اصفهان

فقط 50 ثانیه
معاونت آموزشى وزارت بهداشت با    ایسنا|
ارسال نامه اى به دانشگاه ها و دانشکده هاى علوم 
پزشکى کشور روند و نحوه پاسخ دهى به سئواالت 
آزمون پایان ترم دانشــجویان علوم پزشکى به 
شکل مجازى را تشریح کرد. بر اساس دستورالعمل 
معاونت آموزشى وزارت بهداشت، زمان اختصاص 
یافته براى هر آزمون مجازى مبنى بر متوسط50 
ثانیه به ازاى هر سال مبناى کل زمان الزم براى 
یک آزمون مى باشد. به این ترتیب براساس تعداد 
کل ســئواالت چهار گزینه اى زمان کل آزمون 

تعیین مى شود.

باز هم جنجال 
حسن عباسى 

  روزنامه اعتماد| اظهاراتى از حســن 
عباسى در شبکه هاى اجتماعى نقل مى شود که 
نه  تنها نشــانى از ابراز نگرانى براى جمهوریت 
نظام ندارد بلکه عمًال از پایان انتخابات در ایران 
مى گویــد. او گفته اســت:«امارات که انتخابات 
نــدارد، اعصاب مردمش راحت تر نیســت؟ قطر 
که انتخابات نــدارد. عمان کــه انتخابات ندارد. 
ترکمنســتان که همین باالى ســر ایران است،  
انتخابات ندارد. اینهــا  اعصاب مردمش راحت تر 

نیست؟»

کرونا ایرانیان را 
بیمارتر کرد

پاندمى کرونا    روزنامه همشهرى|
ایرانیان را بیمارتر کرده است. آمارهاى رسمى از 
باالتررفتن میزان ابتال به انواع بیمارى در 15 ماه 
گذشته وجود ندارد اما آنطور که متخصصان انواع 
بیمارى روایت مى کنند، در نتیجه کاهش میزان 
مراجعه  به مطب ها و مراکز درمانى در سال گذشته 
به  دلیل هراس از کرونــا، معاینه هاى دوره اى به 
تأخیر افتاد و مراجعه هاى بعدى حکایت از ابتال به 

بیمارى هاى حادترى داشت.

پایان یوز
بعد از حــدود هفت    روزنامه خراسان|
سال، جستجوگر ایرانى یوز غیر فعال شده. هرچند 
ممکن است تا به حال سرى به آدرس این موتور 
جستجوگر ایرانى نزده باشید، اما اگر در روز هاى 
اخیر به آن مراجعه کرده باشــید یــا حتى براى 
کنجکاوى امروز به آدرس موتور جستجوى بومى 
یوز سرى بزنید با هیچ تصویرى مواجه نمى شوید 
و خطاى 502 به نمایش در مى آید. البته گزارش ها 
نشان مى دهد که حتى در زمانى که این جستجوگر 

فعال بوده، اقبالى از آن نشده بود.

نزدیک به توافقیم
سید عباس عراقچى رئیس هیئت    انتخاب |
مذاکره کننده ایران با بیان اینکه دور آینده مذاکرات 
مى تواند دور پایانى باشد، گفت: اعضاى برجام و 
آمریکایى ها باید تصمیمات ســخت خودشان را 
بگیرند. عراقچى ادامه داد: خیلى از هیئت ها امید 
داشتند که این دور آخر مذاکرات باشد. همانطور 
که قبًال گفته  بودم، حــدس مى زدم که ما هنوز با 
نقطه اى که یک توافق را جمع بندى کنیم، فاصله  

داریم، البته دور هم نیستیم.

اصالً کرونا نداریم!
  عصر ایران| «قربان قلى بردى محمدوف»، 
رئیس جمهورى ترکمنستان مى گوید تاکنون هیچ 
موردى از ابتال به کووید 19 در کشورش ثبت نشده 
است. بردى محمدوف که بسیار به ندرت مصاحبه 
مى کند، در گفتگو با شبکه تلویزیونى روسى «میر» 
گفت: ترکمنستان تاکنون موردى از این بیمارى 
نداشته و این به لطف تالشى است که خود ما انجام 
داده ایم. برخى ناظران و نیز رسانه هاى ترکمنى 
منتقد دولت در خارج از این کشور، درباره این ادعا 

ابراز تردید کرده اند. 

خط استکبار
حجت االسالم ســید احمد خاتمى،    انتخاب |
عضو فقهاى شوراى نگهبان یکى از برنامه هاى استکبار 
در انتخابات ریاست جمهورى ایران را حضور کمرنگ 
مردم دانست و تصریح کرد: خط اســتکبار این است 
انتخابات در جمهورى اسالمى کمرنگ برگزار شود، لذا 
افرادى که مهندسى انتخابات توسط شوراى نگهبان را 
مطرح مى کنند باید در دنیا و آخرت پاسخگوى سخنان 

خود باشند.

جلیلى موج درست کن نیست
   خبر آنالین | عباس ســلیمى نمین در پاسخ 
به این سئوال که ســعید جلیلى چقدر مى تواند قطب 
انتخاباتى را ایجاد کند گفت: با وجود آقاى رئیسى، سعید 
جلیلى، موج چندانى نمى تواند ایجاد کند که مثًال یک 
قطب یا یک پدیده باشد. طبعًا آقاى سعید جلیلى پدیده 
نخواهد شد. ایشان یک عده طرفدارهاى خاصى دارد که 
آن طرفداران خاص هم گرایش هاى مشخصى دارند و 
یک جمعیتى هستند که اگر آقاى جلیلى نباشد آنها هم 
مانند اصولگرایان رأى خواهند داد و اگر  جلیلى باشد به 

ایشان رأى خواهند داد.

مذاکره اى نبوده
سخنگوى ستاد رئیسى درباره ائتالف    تسنیم|
بین کاندیداها و دیدار با کاندیداها با یکدیگر گفت: تمام 
ظرفیت هاى جبهه انقالب در کارزار هســتند و هیچ 
مذاکره اى براى کنار رفتن کســى نبوده اما هماهنگى 

بین کاندیداهاى جبهه انقالب وجود دارد.

طعنه به چه کسى؟
عباســعلى کدخدایى سخنگوى    نامه نیوز |
شــوراى نگهبان به روزنامه «کیهان» گفت: یکى از 
اشکاالت ما در ادوار گذشــته همین بود. برخى از افراد 
ثبت نام مى کردند و خودشان را در معرض دید عموم قرار 
مى دادند، ولى از جهت قانونى و شرایطى که در قانون 
اساسى هست، آن شرایط اّولیه را نداشتند و جزو رجال 
سیاسى- مذهبى محسوب نمى شدند.کسى که مثالً  در 
روزنامه اى چند سرمقاله نوشته است یا مسئولیت هایى 
مثل مدیریت در برخى از نهادها، ســازمان ها و ادارات 
داشته که ارتباط مســتقیمى با حوزه  اجرایى نداشته، 

مى تواند سکاندار کالن کشور باشد؟

پدرم دیوار نمى کشد
ریحانه سادات رئیســى، فرزند ابراهیم    ایرنا |
رئیسى که به عنوان نماینده  ســید ابراهیم رئیسى در 
برنامه گفتگوى ویژه خبرى شــرکت کرده بود، تأکید 
کرد: در ســال 96 تخریبى علیه پدرم مطرح شد مبنى 
بر اینکه ایشــان بین زنان و مردان دیوار مى کشــد در 
حالى که ایشان بین زنان و مردان دیوار نمى کشد بلکه 
پلى ایجاد مى کند که باعث پیشرفت هم خانم ها و هم 

آقایان مى شود.

6 کرسى خبرگان خالى است
ستاد انتخابات کشور اسامى نامزدهاى    رکنا |
دومین انتخابات میــان دوره اى پنجمین دوره مجلس 
خبرگان رهبرى را به تفکیک هر استان اعالم کرد. هم 
اکنون از 88 کرسى مجلس خبرگان رهبرى ، سه کرسى 
در استان تهران و یک کرسى در هرکدام از استان هاى 

خراسان رضوى، مازندران و قم خالى مانده است.

اگر برویم دور دوم...
حسین کنعانى مقدم، فعال    دیده بان ایران |
سیاسى اصولگرا گفت: اگر کســى به نفع رئیسى کنار 
نکشد انتخابات به دور دوم کشیده مى شود و در دور دوم 
 همان اتفاقى که درباره انتخابات آقاى هاشمى و احمدى 
نژاد رخ داد تکرار شــود یعنى در دور اول آقاى هاشمى 
رأى بیشترى داشت و در دور دوم آقاى احمدى نژاد رأى 
آورد یعنى کسانى که مى خواستند به آقاى هاشمى رأى 
ندهند وارد صحنه شدند و به احمدى نژاد رأى دادند. این 

احتمال وجود دارد چنین مدلى اتفاق افتد.

تا انتخابات

سید مهدى حســینى متین، کاردار ســفارت جمهورى 
اسالمى ایران در لندن درباره برگزارى نمایشگاه بزرگ 
آثار تاریخى و فرهنگى ایران در موزه ویکتوریا و آلبرت 
گفت: نمایشگاه بزرگ آثار تاریخى و فرهنگى ایران که در 
محل موزه ویکتوریا و آلبرت لندن در حال برگزارى است، 
یکى از بزرگ ترین نمایشگاه هاى فرهنگى ایران در خارج 
از کشور است. بیش از دو سال پیش نظر و پیشنهاد اولیه 
برگزارى آن از سوى سفارت جمهورى اسالمى ایران در 
لندن به مدیران موزه ویکتوریا داده شده که مورد استقبال 
آنها قرار گرفــت و در این مدت تالش هاى مســتمر از 
سوى برگزارکنندگان این موزه انجام شد تا آثار، قطعات، 
اشیایباستانى، فرهنگى و تاریخى کشورمان از سراسر دنیا 

براى نمایش در این نمایشگاه جمع آورى شود.
وى افزود: این نمایشگاه شــامل ده قسمت است که به 
تاریخ و فرهنگ پنج هزار ســاله ایران اختصاص دارد و 
300 قطعه از سراسر جهان از جمله از آمریکا و روسیه و 
برخى کشورهاى اروپایى و موزه بریتانیا در لندن و برخى 
از افراد و ایرانیانى که داراى کلکسیونى از اشیاى ایرانى 
هستند اقالمى را براى نمایش به این نمایشگاه منتقل 
کردند از جمله خانواده ســارى خانى کــه از بانیان این 

نمایشگاه است.
کاردار ایران در لندن گفت: این نمایشگاه قصد دارد در این 
ده بخش تاریخ و فرهنگ ایران را در دوره هاى مختلف از 
جمله تاریخ باستان، دوره هخامنشى و پس از آن و دوره 
هاى اســالمى و معاصر به نمایش بگذارد، از این جهت 
بسیار منحصر به فرد اســت چون برخى از اقالم براى 
اولین بار در معرض دید عموم قرار داده شده است و برخى 
هم به دلیل اهمیت آنها به لحاظ فرهنگى و شــناخت و 
مطالعه تاریخ و فرهنگ ایران و اثراتى که بر ساختار نظام 
بین الملل گذاشته اند از اهمیت شایان توجهى برخوردار 
است، مثل منشور حقوق بین الملل( کورش ) که از موزه 

بریتانیا براى نمایش به امانت گرفته شده است.

کاردار ایران در لندن درباره موانع و مشــکالت بر ســر 
برگزارى این نمایشــگاه به ویژه تحریــم هاى آمریکا 
تصریح کرد: براى برگزار این نمایشــگاه تالش کردیم 
اقالمى را از داخل ایران منتقل کنیم که متأسفانه امکان 
آن فراهم نشد. دلیل آن هم تحریم هاى آمریکا بود که 
در مورد بیمه این اشیا و اقالم مشکالتى را ایجاد مى کرد 
و در نهایت دست اندرکاران موزه ویکتوریا و آلبرت و ما 
نتوانستم بر این مشکل غلبه کنیم. بخشى از مشکل هم 

بخاطر شیوع بیمارى کرونا بود که باعث شد نقل و انتقال 
بین ایران و انگلیس دچار مشکل شود و نتوانیم هماهنگى 

هاى الزم را به این منظور به عمل آوریم.
متین اســتقبال از این نمایشــگاه در چند روز گذشته را 
«خوب» توصیف کرد و گفت: حداقل تا دو ماه آینده بلیت 

بازدید از این نمایشــگاه به فروش رفته است؛ یک دلیل 
آن این است که در یکسال گذشته نمایشگاهى در لندن 
برگزار نشده و دیگر اینکه این نمایشگاه یکى از منحصر به 

فردترین نمایشگاه هایى است که به تاریخ و تمدن ایران 
از قدیمى ترین تمدن هاى جهان مى پردازد و از مهمترین 
بخش هاى نمایشگاهى در نمایشگاه ویکتوریا و آلبرت نیز 
محسوب مى شود. در ده سال گذشته نمایشگاهى از این 
دست در انگلیس نداشتیم. آخرین نمایشگاه، نمایشگاه 
«امپراطورى فراموش شده» در موزه بریتانیا در 1387 
(2007) بود. اما نمایشگاه اهمیت زیادى دارد چون برخى 

آثار براى اولین بار نمایش داده مى شود.

توضیحات کاردار سفارت ایران در انگلستان درباره نمایشگاه بى نظیرى که این روزها در لندن برپاست

«حماسه ایران» در دل تحریم ها و کرونا

نخســت وزیر فنالند متعهد بــه بازپرداخــت هزینه 
صبحانه اش در پى متهم شدن به پرداخت آنها از جیب 

مالیات دهندگان شد.
پیش تر فاش شد که هزینه صبحانه هاى صرف شده از 
سوى «سانا مارین»، نخست وزیر فنالند و خانواده اش 
در محل اقامتگاه رســمى آنها با پول مالیات دهندگان 
پرداخت مى شــود. در ابتدا این هزینه 300 یورو در ماه 
برآورد شد اما بعداً برآوردها آن را تا میزان 850 یورو در 

ماه به دلیل شامل شدن غذاهاى سرد باال بردند. 
مســائل مربــوط بــه ایــن رســوایى که برچســب 
«برکفســت گیت» را دریافــت کــرده باعــث توجه 
کارشناســان حقوقى شده اســت. قانون درآمد فنالند 
تصریح مى دارد که نخســت وزیر مجبــور به پرداخت 
مالیات براى اقامتگاه رســمى خود و «خدمات مرتبط 
با آن» نیســت. به گفته «پکا نیکانن»، اســتاد قوانین 
مالیات در دانشــگاه تامپره، در اینجا قانون جاى تفسیر 

دارد اما «احتماًال مقررى هاى مربوط به غذا را پوشش 
نمى دهد». 

در ضمن وجود سردرگمى نســبت به اینکه آیا نخست 
وزیران فنالند به لحاظ حقوقى واجد شــرایط دریافت 
مقررى هــاى مربوط به غذا هســتند، تــرو ماتا، یک 
کارشــناس ارشــد حوزه مالیات در اداره مالیات فنالند 
استدالل کرد، این «نسبتًا روشــن» است که نخست 
وزیر فنالند واجد شرایط یک مقررى غذاى بدون مالیات 
نیست چرا که بند قانونى خاصى براى آن وجود ندشته و 
به طور پیش فرض همه مزایایى دریافت شده از سوى 

کارفرما قابل اعمال مالیات هستند.
نخســت وزیر فنالند گفت که به او گفته اند صبحانه ها 
بخشى و جزئى از زندگى در اقامتگاه نخست وزیرى بوده 
و بنا براین او خواســتار آن شده که خریدهاى مربوط به 
صبحانه وى را متوقف سازند و متعهد شده خودش هزینه 

صبحانه ها را پرداخت کند.

فرمانده انتظامى شهرستان دلیجان گفت: راز گم شدن 
پسر 23 ساله دلیجانى با دستگیرى اعضاى یک خانواده 

و اعترافشان به قتل وى توسط پدر خانواده آشکار شد.
سرهنگ مجتبى جمالى توضیح داد: چهارم اردیبهشت 
ماه سال جارى گزارشــى از مفقود شدن پسر جوانى از 
سوى خانواده به پلیس شهرســتان اعالم شد و پس از 
هماهنگى با دستگاه قضایى، تحقیقات الزم براى یافتن 

او آغاز شد.
وى تصریح کرد: با پیگیرى انجام شــده و در تحقیقات 
به عمل آمده، اطالعاتى از اختالفات این پسر جوان با 
خانواده اى که او قصد ازدواج با دختر آنان را داشــت، به 

دست آمد. در بررسى ها مشخص شد که در روز فقدان 
مقتول، خانواده دختر با او مالقات داشــته و همسایه ها 
نیز در آن روز متوجه درگیرى مشــکوك در پارکینگ 

منزلشان شده بودند.
سرهنگ جمالى خاطرنشــان کرد: در نهایت، اعضاى 
این خانواده به قتل این پســر جــوان به دلیل رفتار غیر 
از شئونات اخالقى از ســوى پدر خانواده اعتراف کردند 
و مشــخص شــد که مقتول با دعوت آنــان به محل 
زندگیشان مراجعه کرده و با برنامه ریزى انجام شده پدر 
خانواده، او را در پارکینگ منزل به قتل رسانیده و جسد 

متوفى را در بیابان خاك کرده است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از عملیات 
13 ساعته جســتجو و نجات پیرمرد 90 ســاله مفقود 
شده در کویر توسط امدادگران هالل احمر شهداد خبر 

داد.
رضا فالح اظهار کرد: در پى مفقود شدن پیرمرد 90 ساله 
در منطقه کویر و بیابان هاى شهداد، بالفاصله سه تیم 

جهت جستجو به محل حادثه اعزام شدند.
وى با اشــاره به اینکه دو تیم امــدادى از پایگاه هاى 

امداد و نجات شهداد و یک تیم از خانه هالل روستاى 
رودخانه در این عملیات حضور یافتند، افزود: نجاتگران 
و امدادگران پس از 13 ساعت عملیات جستجو، موفق 
شدند فرد مفقودى را پیدا کنند و به بیمارستان على بن 

الرضا (علیه السالم) شهداد انتقال دهند. 
 وى خاطرنشــان کرد: این پیرمرد 90 ســاله به علت 
اختالل حواس از محل روســتا خارج و در بیابان هاى 

شهداد مفقود شده بود.

روزنامه «خراســان» نوشــت: خبر میلیونر شدن چند 
ماهیگیر یمنى با استفراغ یک نهنگ عنبر بازتاب زیادى 

در شبکه هاى اجتماعى داشت.
ماجرا از این قرار اســت که 35 ماهیگیر یمنى  در حدود 
30 کیلومترى خلیج عدن الشه یک نهنگ عنبر بسیار 
بزرگ را مشاهده و آن را به ساحل منتقل مى کنند و پس 
از انتقال شــکم نهنگ را مى شــکافند و از داخل شکم 
او اســتفراغ این حیوان را که ارزش باالیى دارد، خارج 
مى کنند. به گفتــه یکى از این ماهى گیــران وزن این 
استفراغ 127 کیلوگرم بوده که هر کیلوى آن حدود 12 
هزار دالر قیمت دارد. این ماده استفراغ توسط دستگاه 
گوارش نهنگ عنبر تولید مى شود تا بدن او را در زمان 

ورود اجسام تیز و ســخت به دهان محافظت کند. این 
ماده که به کهربا هم معروف اســت به عنوان یک ماده 
گرانقیمت در صنعت عطرسازى استفاده مى شود. گفته 
مى شود چند مرد مسلح در خانه اى که این ماده خوش بو 

در آن قرار دارد براى محافظت مستقر شده اند.
کاربرى نوشت: «استفراغ یک نهنگ 1/5میلیون دالر 
قیمت داره بعد به ما مى گن اشــرف مخلوقات!» کاربر 
دیگرى نوشــت: «آیا جنازه این نهنگ هایى که توى 
سواحل کشور ما پیدا مى شن از این استفراغ ها ندارن؟» 
کاربرى هم نوشت: «وقتى خدا بخواد به آدم رو کنه این 
جورى رو مى کنه. بى منت یک شبه زندگیت رو از این رو 

به اون رو مى کنه.»

«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل تهدید کرد که 
پنج کشور از جمله ایران در خطر از دست دادن حق رأى 

خود در مجمع عمومى این سازمان هستند.
به گفته گوترش، تأخیر در پرداخت حق عضویت ایران 
در ســازمان ملل مطابق با ماده 19 منشور ملل متحد را 
علت این مسئله عنوان کرده است. تحریم هاى آمریکا 

و مخالفت این کشــور با نقل و انتقال پول توسط ایران 
در سیســتم مالى بین المللى از دالیل عدم پرداخت حق 
عضویت ایران در سازمان ملل است.  بر اساس ماده 19 
اساسنامه ســازمان ملل کشــورى که به مدت دو سال 
حق عضویتش را پرداخت نکند، از رأى دادن در مجمع 

عمومى محروم مى شود.

پدر با کمک اعضاى خانواده مرتکب  قتل شدرسوایى صبحانه خورى !

یافتن پیرمرد 90 ساله در کویر

نهنگ عنبر 35 ماهیگیر را میلیونر کرد! 

«گوترش» ایران را تهدید کرد
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نصب 8000 جایگاه تبلیغاتى
شهردار اصفهان با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات 
در روز 28 خردادمـاه سـال جـارى، تصریـح کـرد: 
شـهردارى بیش از 8000 جایگاه تبلیغاتى در سـطح 
شهر براى نصب تبلیغات کاندیداها آماده شده است. 
قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه در سطح مناطق پانزده 
گانه شـهردارى براى تبلیغـات کاندیداهـا فضاهاى 
مناسب در نظر گرفته شده اسـت، گفت: با انجام این 
اقدامات زمینه مشارکت هر چه بیشتر مردم را فراهم 

مى کنیم.

سوختن 4 هکتار جنگل
4 هکتـار از ذخیـره گاه جنگلـى سـمیرم در آتـش 
سـوخت. این حادثه در ذخیره گاه جنگلى داغباشـى 
در شهرسـتان سـمیرم رخ داده اسـت. چهار هکتار از 
این ذخیره گاه جنگلى در این حادثه طعمه حریق شد 
و اطفا این آتش سوزى توسط نیروهاى امدادى چهار 

ساعت به زمان برد.

تبدیل بیمارستان صحرایى
 به مرکز واکسیناسیون 

فرمانده دانشـکده هوانیروز ارتش و مجـرى احداث 
بیمارسـتان صحرایـى ارتـش در اصفهـان از تبدیل 
شدن بیمارستان صحرایى ارتش به به مرکز تجمیعى 
واکسیناسیون اسـتان خبر داد. سـرهنگ خلبان ولى 
رحمانـى گفـت: بـا توجه بـه فروکـش کـردن پیک 
چهارم کرونـا و نیاز بـه طراحى مکانى بـراى اجراى 
واکسیناسیون کووید 19 در استان و بنا به درخواست 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، بیمارستان 
صحرایى ارتش با افزودن امکاناتى به مرکز تجمیعى 
واکسیناسیون کرونا در اسـتان تبدیل شد. وى اظهار 
داشـت: این مرکز ظرفیت هاى خود را براى پذیرش 
بیماران کرونایـى در پیک هاى احتمالـى آینده حفظ 

خواهد کرد.

پیش بینى برداشت
 37 ُتن گندم 

مدیر امور زراعت سـازمان جهاد کشـاورزى اسـتان 
اصفهان با اشـاره به اینکه پیش بینى مى کنیم حدود 
37 هزار هکتار از گندم استان به برداشت برسد، گفت: 
خرید گندم شـروع شـده اسـت و 43 مرکـز خرید در 
استان وجود دارد که 3 مرکز دولتى و 40 مرکز مباشر 
خرید که سازمان تعاون روسـتایى برپا کرده است در 
حال خرید گندم هسـتند. پیمان فیروز نیا  اظهار کرد: 
سطح زیرکشت گندم آبى امسـال در استان اصفهان 
حدود 41 هزار و 300 هکتـار  و 23 هزار هکتار گندم 

دیم در استان کشت شده است.

بهره برداري از چاه تاج آباد 
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه نطنز، با توجه به 
درپیش بودن فصل گرما و لزوم آبرسـانی مسـتمر به 
شهر نطنز، با تالش و همت واحد بهره برداري منطقه، 
چاه جدید تاج آباد تجهیـز و در مدار بهره برداري قرار 
گرفت. شفیعی، رئیس اداره بهره برداري و توسعه آب 
منطقه نطنز با اشاره به این اقدام اظهار داشت: تجهیز 
این چاه با استقرار یک دستگاه دیزل ژنراتور سیار، یک 
دستگاه الکتروپمپ به همراه کابل و نصب تابلو درایو 
در محل چاه مورد نظر صورت پذیرفت و در مدار بهره 

برداري قرار گرفت.

اصالح علمک برداشت آب 
حادثـه شکسـتگى علمک برداشـت آب شـهر هرند 
اصالح و بازسـازى شـد. به گـزارش روابـط عمومى 
امور آبفـا منطقـه جلگه، یـک باب علمک برداشـت 
آب در شـهر هرنـد کـه دچـار شکسـتگى شـده بود 
اصالح و بازسـازى شـد. با جابه جایى و انتقـال پایه 
ایـن علمک بـه نزدیکى محـل توقف خـودرو حمل 
آب، طـول افقـى لولـه کاهـش یافتـه و در نتیجـه 
باعـث کاهـش وزن بـار موجود بر تأسیسـات شـده

 است.

خبر

مدیرعامل سازمان قطار شــهرى اصفهان گفت: تا پایان 
خرداد ماه امسال عملیات احداث ایستگاه آمادگاه به عنوان 
سیزدهمین ایستگاه خط 2 متروى اصفهان آغاز خواهد شد.

محمدرضا بنکدار هاشمى اظهار کرد: برآورد اولیه قرارداد 
احداث این ایستگاه حدود 150 میلیارد تومان است.

وى با بیان این که در شــش ماهه نخســت سال جارى 
عملیات احداث چهاردهمین ایســتگاه خــط دو متروى 
اصفهان آغاز مى شــود، تصریح کرد: ایســتگاه حافظ یا 
ایستگاه امام على (ع) چهاردهمین ایستگاه خط دو متروى 

اصفهان خواهد بود.
مدیرعامل سازمان قطار شهرى اصفهان گفت: تى. بى. ام 

غربى جبهه شمال شرق خط دو متروى اصفهان در فاصله 
150 مترى ایستگاه الله قرار دارد و تالش مى کنیم دستگاه 

حفار تا اواخر خردادماه به ایستگاه الله برسد.
بنکدار هاشــمى گفت: از ابتداى سال 98 عملیات حفارى 
خط 2 مترو اصفهان به صورت تونل هاى دو چشمه به قطر 
6/5 متر با استفاده از تى. بى. ام هایى از جبهه شمال شرق 
آغاز شده و ایستگاه ها یکى پس از دیگرى در حال احداث 
است.وى افزود: در خط 2 مترو اولویت نخست اجرا از سمت 
ایستگاه دارك (شمال شرق اصفهان) تا ایستگاه مدرس 
نجفى (بخش غرب اصفهان) به طول 14/5 کیلومتر با 16 

ایستگاه برنامه ریزى شده است.

اســتاندار اصفهان گفت: این استان ســال ناگوارى را به 
لحاظ خشکسالى در حال سپرى کردن است به گونه اى 
که باغ هاى کهن با قدمتى بیش از هفت یا هشت دهه در 

معرض خشکى قرار گرفته اند.
عباس رضایى در جلســه شــوراى برنامه ریزى استان 
اصفهان، وزارت جهادکشاورزى را به آبیارى سیار اراضى 
باغى این خطه فرا خواند و گفت : آب پشت سد بسیار کم، 
فعالیت چاه هاى آب کشاورزى بیشتر شده، گرما و از سویى 
استخراج بیت کوین و رمز ارزها هم افزایش یافته است و 
ســدهاى آبى به دلیل کمبود آب قادر به تامین برق مورد 
نیاز نیستند.وى به مدیران دستگاه هاى ادارى استان نیز 

توصیه کرد که در مصرف بــرق واحدهاى ادارى نظارت 
بیشترى داشته باشند.

استاندار با اشاره به برپا نبودن کالس هاى عمومى براى 
دانشجویان در دانشگاه ها گفت: نباید سامانه سرمایشى 
یک ساختمان دانشگاه براى تعدادى دانشجوى تحصیالت 
تکمیلى روشن باشد بلکه با تجمیع کالس ها و فعالیت ها در 
یک ساختمان یا واحد براى ساعت خاصى از دستگاه هاى 
سرمایشى استفاده شود.وى با بیان اینکه برخى محالت 
اســتان در چند روزه اخیر با قطعى برق و آب مواجه بودند 
گفــت: صرفه جویى در مصرف آب و بــرق و در مجموع 

انرژى، یک تکلیف انسانى، ملى، شرعى و اخالقى است.

باغ هاى کهن اصفهان 
در معرض خشکى 

در آستانه آغاز عملیات احداث 
ایستگاه جدید مترو

مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت استان 
اصفهان گفت: حدود 60 درصد سالمندان در استان 
واکســن کرونا تزریق کردند، واکســن هاى کرونا 
حالل ندارد و آماده تزریق اســت، البته گاهى بعضى 
از واکسن هاى کودکان حالل دارد که به هیچ عنوان 
جیوه، سرب و اضافات در آنها وجود ندارد و طرح این 

ادعا در فضاى مجازى کذب است.
رضا فدایى در خصوص آخرین وضعیت واکسیناسیون 
ســالمندان در اصفهان، اظهار کرد: حدود 60 درصد 
سالمندان در استان واکسن کرونا ویروس را دریافت 
کرده انــد و تاکنون حدود 270 هزار دوز واکســن به 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اختصاص یافته است و 
اگر روند دریافت واکسن سرعت بگیرد واکسیناسیون 

نیز با سرعت باالترى انجام خواهد شد.
وى با اشاره به راه اندازى سومین مرکز تجمعى تزریق 
واکسن اصفهان در حرم زینبیه، ادامه داد: اگر جمعیت 

هدف براى دریافت واکسن کرونا ویروس بیشتر شود 
باید مراکز تجمعى واکسن را توسعه دهیم تا شرایط 

مساعدترى در زمینه واکسیناسیون ایجاد کنیم.
مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت استان 
اصفهان با اشاره به انتشــار کلیپى در خصوص وجود 
جیوه و سرب در واکسن هاى موجود، تصریح کرد: در 
فضاى مجازى کلیپى منتشر شده و جمعى خواستار 
توقف واکسیناسیون در کشور هستند، اما باید بدانیم 
واکســن هاى کرونا حالل ندارد و آماده تزریق است، 
البته گاهى برخى از واکسن هاى کودکان حالل دارد 
که به هیچ عنوان جیوه، سرب و اضافات در آنها وجود 

ندارد و این ادعا کذب است.
فدایــى با اشــاره به نوع واکســن هایى کــه براى 
واکسیناسیون استفاده مى شود، خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر واکسن هاى آســترازنکا و سینوفارم در 

اصفهان تزریق مى شود.

ادعاى وجود سرب و جیوه در واکسن کذب است

آثار به جا مانده از دین زرتشــت (دوره ساســانى) در 
محوطه باستانى ویگل آران و بیدگل کشف شد.

سرپرســت گروه کاوش محوطه باستانى ویگل آران 
و بیدگل گفت: ســکوى بزرگ، صندلى هاى متقارن، 
پایه هایى با طرح نخل وارونه همســان، پایه آتشدان 
میانى بنا و میز مدور به دســت آمده در دهانه شــمال 
شــرقى چهارتاقى محوطه ویگل کشــف شده که از 

جنس گچ هستند.
محســن جاورى با بیان اینکه در فصل اول کاوش در 
سال 1389، فضاى چهارتاقى و پایه آتشدان میانى و 
سکوى تى شکل این فضاى آیینى به دست آمد گفت: 
در فصل جدید، داالن هــاى طواف واقع در چهار ضلع 
فضاى مرکزى در روند کار کاوش شــد که اطالعات 

ارزشمندى را از دوره ساسانى در خود دارد.
این باستان شــناس گفت: در دهانه شــمال شــرقى 
چهارتاقى، یک سکوى بزرگ گچى که روى آن در هر 
طرف دو صندلى گچى به صورت متقارن دو به دو، سه 
عدد پایه گچى با طرح نخل وارونه همسان، پایه آتشدان 

میانى بنا و یک میِز مدور گچى که براى مراسم آیینى 
به کار مى رفته، وجود دارد که در نوع خود و در مقایسه با 

آثار به دست آمده مشابه بى نظیر است.
جاورى در ادامه از کشــف بقایاى یک آتشدان ساخته 
شده از گل و یک روکش نازك گچى در داالن شمال 
غربى خبر داد و گفت: در این داالن مهم، فعالیت هاى 
مربوط به فرآورِى آتش صورت مى گرفته که اهمیت 
این بنا را در زمان خود و محدوده ایران مرکزى نشان 

مى دهد.
به گفته سرپرست هیئت باستان شناسى، در داالن ضلع 
جنوب شرقى روى کف بخش میانى، چهار پایه گچى 
دیگر به دست آمد که پس از جابجایى و چیدن آنها در 
کنار هم و ساخت یک دیوار مسدود کننده این داالن 

بسته شده بود.
جاورى افزود: در این فصــل کاوش، یک کتیبه چند 
ســطرى به خط پهلوى نیز به دســت آمد که توسط 
پژوهشــکده زبان شناســى، کتیبه ها و متون در حال 

بررسى و مطالعه است.

کشف آثار زرتشتى در آران و بیدگل

رئیس اداره مدارس غیر انتفاعى آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: مجوزهاى صادر شده از سوى 
سازمان بهزیســتى براى مهدهاى کودك تا پایان 

سال تحصیلى 1401-1400 معتبر است.
وحید محمودى اظهــار کرد: با توجه به تأســیس 
ســازمان ملى تعلیم و تربیت کودك توسط شوراى 
ملى انقالب فرهنگى و ابالغ اساسنامه آن از سوى 
رئیس جمهور و رئیس شوراى عالى انقالب فرهنگى، 
وزارت آموزش و پرورش به عنوان اصلى ترین متولى 
تعلیم و تربیــت و آموزش عمومى تا تشــکیل این 
سازمان دستورالعملى براى تشکیل کارگروه استانى 
متناظر با کارگروه انتقال کشــورى را به اســتان ها 

ابالغ کرد.
وى افزود: هدف از تشــکیل این کارگروه توســط 
استان ها، تسریع و تســهیل در انجام امور مربوط به 
مهدهاى کودك  تحت نظارت ســازمان بهزیستى 
در کشــور اســت و به همین دلیل، اولین جلســه 
کارگروه انتقال در استان با ریاست محمد اعتدادى 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تشکیل 

و موضوعات دســتورالعمل ابالغى از سوى وزارت 
آموزش و پرورش، پیگیرى شد.

رئیــس اداره مــدارس و مراکــز غیردولتــى و 
مشــارکت هاى مردمى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان تأکید کرد: در این کارگروه مصوب 
شد تمام مجوزهاى موافقت اصولى، پروانه فعالیت، 
پروانه مســئول فنى و مرخصى مهلت بازگشایى و 
راه اندازى مجدد که پیش از این در سازمان بهزیستى 
صادر شده تا پایان ســال تحصیلى 1400-1401 
معتبر خواهد بود و درصورت اتمــام مدت اعتبار تا 

تاریخ مذکور نیازى به تمدید مجدد ندارد.
وى اصفهان ادامه داد: مهدهاى کودکى که داراى 
پروانــه فعالیت یــا مجوزهاى مهلت بازگشــایى، 
مرخصى و توقف موقت مى باشند و قصد راه اندازى 
مجدد یا جابجاى مکان فعالیت را دارند، تا اســتقرار 
کامل ســازمان ملى تعلیم و تربیت کودك و ابالغ 
دستورالعمل هاى جدید، فرآیند تعیین مکان معرفى 
شــده آنها بر اســاس ضوابط و مقررات ســازمان 

بهزیستى خواهد بود.

ابطال مجوزهاى بهزیستى براى مهدهاى کودك 

وقوع حادترین خشکسالى کشور 
در اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان معضل 
خشکسالى کم آبى در استان اصفهان را نیازمند نگاه ملى 
دانست و گفت: اصفهان حادترین شرایط خشکسالى در 
کشور را دارد، به طورى که همزمان شاهد خشکسالى 
اقلیمى، هیدرولوژیکى، کشاورزى و ژئوهیدرولوژیک در 

این استان هستیم.
منصور شیشه فروش با اشــاره به اینکه از ابتداى سال 
زراعى یعنى از مهرماه سال گذشته تاکنون 127 میلیمتر 
بارش در استان ثبت شــده، اظهار کرد: میانگین بارش 
ها در ســال زراعى جارى بیش از 34 درصد نسبت به 
میانگین بلندمدت در استان کاهش داشته و این کاهش 
در مناطقى مثل شــرق اصفهان و ورزنه 50 درصد، در 
کاشــان 45 درصد و در سرشــاخه هاى فریدونشهر و 

فریدن بیش از 40 درصد بوده است.
وى با بیان اینکه شرایط کم بارشى، باال بودن میانگین 
دما نســبت به میزان نرمال، افزایش تبخیر ســطحى، 
کاهش پوشــش برف و کاهش رطوبت خاك ســبب 
تشدید شرایط خشکسالى در استان شده، افزود: در پاییز 
و زمســتان 99 و فروردین 1400 به دلیل شکل گیرى 
نامناســب الگوهاى جوى، افزایش ارتفاع در الیه هاى 
میانى جو نسبت به حالت نرمال و تغذیه ناکافى رطوبت 
در سامانه هاى جوى، شــاهد کاهش چشمگیر فعالیت 
بارشى سامانه هاى جوى بر روى استان بودیم و به علت 

اینکه سامانه هاى جوى فاقد رطوبت بودند، انرژى خود 
را به صورت تندباد تخلیه کردند، به همین دلیل امسال 

تندبادهاى زیادى داشتیم.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره به 
بیش از 25 روز ناســالم همراه با گرد و غبار در استان از 
ابتداى فروردین تاکنون، گفت: تندباد در مناطق مختلف 
باعث خیزش گرد و خاك، خشکى هوا، کم بارشى شده 
و همه اینها باعث فعال شــدن کانون هاى گرد و غبار 

شده است.
وى با بیان اینکه ده ماه است رودخانه زاینده رود خشک 
اســت و آب در این رودخانه جریان ندارد، تصریح کرد: 
چاه هاى اطراف زاینده رود خشک و کم آب شده، بیشتر 
چشمه ها و قنوات با 50 درصد خشکى مواجه شده و 350 
روستاى استان با تانکر آبرســانى مى شود. در مناطق 
عشــایرى حدود 250 نقطه با تانکر آبرسانى مى شود، 
همچنین 12 هزار هکتار از باغات استان در معرض تنش 
خشکى قرار دارند، در بیش از 75 هزار مترمربع از اراضى 
حاصلخیز کشت محصول انجام نشده و 350 هزار اصله 
درخت کنار زاینده رود که سن برخى به 70 سال مى رسد 

در حال خشک شدن است.
شیشه فروش تصریح کرد: بررسى وضعیت خشکسالى 
نشان مى دهد همه مناطق استان با شرایط خشکسالى 
و کم آبى مواجه اســت و اصفهان حادترین شــرایط 

خشکسالى در کشــور را دارد، به طورى که خشکسالى 
اقلیمى، هیدرولوژیکى، کشــاورزى و ژئوهیدرولوژیک 
را همزمان داریم. سطح آب سفره هاى زیر زمینى یک 
تا یک و نیم متر پایین رفتــه و از اثرات آن پدیده هایى 
مثل فرونشســت زمین و فعال شدن کانون هاى گرد و 

غبار است.
وى به 16 کانون گرد و غبار با وســعت یک میلیون و 
90 هزار هکتار متر مربع در اســتان اشاره و خاطرنشان 
کرد: باتوجه به اینکه در حدود 100 هزار هکتار از اراضى 
حاصلخیز استان کشــتى انجام نشده و به دلیل کم آبى 
رها شده است، این اراضى نیز تبدیل به کانون گرد و غبار 
نقطه اى شده و با وزش باد باعث آلودگى هوا مى شوند. 
تقریبًا 4 درصد از تاالب گاوخونى با وســعت 47 هزار 
هکتار نم و رطوبت دارد و فاقد آب است که اگر به کانون 
گرد و غبار تبدیل شود تا 5 کیلومتر و پنج استان کشور 

را در بر مى گیرد.
شیشه فروش با بیان اینکه معضل آب در استان اصفهان 
نیاز به نگاه ملى دارد، گفت: خشکســالى در کشور بى 
سابقه اســت، درحالى که 32 درصد از مساحت استان 
اصفهان بیابانى است، در فالت مرکزى و اقلیم خشک و 
نیمه خشک و در محاصره استان هاى دیگر قرار گرفته و 
رودخانه زاینده رود خشک است، بنابراین باید به اصفهان 

نگاه ویژه اى شود.

اصفهان با کمبود 4 متر مکعب آب در ثانیه مواجه است
معاون بهره بردارى و توســعه آب شرکت آب و فاضالب 
اصفهان گفت: این اســتان با کمبود 4 متر مکعب آب در 
ثانیه روبه روست که به افت فشار و قطعى آب در شهرهاى 
مختلف بویژه مناطق شــرقى و شــمالى اصفهان منجر 

شده است.
ناصر اکبرى افزود: استان اصفهان در هفته 
گذته بــه دلیل کمبود آب با افت فشــار و 
قطعى آب مواجه شد و این مشکل بیشتر 
در مناطق 3، 4 و 5کالنشــهر  وشهرهاى 
شرقى و شــمالى اصفهان مانند سگزى، 
خورزوق، دولت آباد و حبیب آباد و همچنین 
شاهین شــهر، خمینى شــهر و نجف آباد 

به وجود آمده است.
وى اظهار داشت: در بیشــتر موارد در این 
شهرها، آب به طبقات همکف مى رسید اما 
در طبقات اول به باال با مشکالتى همراه 

بود.
اکبرى با بیان اینکه تحویل آب از ســوى آب منطقه اى 
اصفهان به دلیل برداشــت هاى بى رویه در باالدســت 
رودخانه زاینده رود با مشکالتى مواجه شد، اضافه کرد: از 
عصر سه شنبه هفته پیش وضعیت تحویل آب به شرکت 
آب و فاضالب اصفهان وضعیت بهترى پیدا کرد و توزیع 

آب بهبود یافت.
وى با تأکید بر اینکه در زمان حاضر با کمبود 4 متر مکعب 
آب در ثانیه براى توزیع آب آشامیدنى در اصفهان مواجه 
هســتیم، اظهار کرد: این کمبود به دلیل خشــک شدن 

چاه هاى ِفلمــن و حریمى رودخانه زاینــده رود به وجود 
آمده است.

معاون بهره بردارى و توســعه آب شرکت آب و فاضالب 
اصفهان با بیان اینکه به دلیل خشک شدن رودخانه زاینده 
رود و جارى نبودن آب در آن، چاه هاى فلمن و حریمى در 

اصفهان، مبارکه، فالورجان و لنجان خشک شده است، 
افزود: ســه متر مکعب کمبود آب ناشى از خشک شدن 
چاه هاى فلمن و یک متر مکعب ناشى از خشک شدن چاه 

هاى حریمى رودخانه است.
اکبرى با اشــاره به اینکه در دهه 50 تا 70 
چاه هاى فلمن منبع اول تأمین آب کالنشهر 
اصفهان بود، خاطرنشان کرد: اکنون براى 
جبران کمبود آب ناچار به اســتفاده از آب 
چاه هاى عمیق و نیمــه عمیق حاصل از 

آبرفت آب هاى زیرزمینى هستیم.
وى تأکید کرد: چاه هــاى فلمن و حریمى 
وابستگى مســتقیم به زاینده رود دارند و 
اگر آب در این رودخانه جارى نباشد چاه ها 
نیز حیات ندارند و  این اتفــاق از دهه 90 

افتاده است.
اکبرى نیاز آبى ســامانه آبرسانى اصفهان 
بزرگ (شامل 56 شهر و 380 روستا با حدود 
چهار میلیون و 200 هزار نفر جمعیت) در پیک مصرف و 
تابســتان را 16 متر مکعب بر ثانیه اعالم کرد و از مردم 
خواست تا با صرفه جویى 15 لیتر در شبانه روز شرکت آب 
و فاضالب اصفهان را در توزیع هرچه بهتر و عادالنه تر آب 

یارى کنند تا تابستانى بدون دغدغه را سپرى کنیم.
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در یکى از تکایاى خصوصى و مرمت شده در شمال غربى تخت فوالد، 
روى سنگ قبر سفید و زیبایى که سال 1374 شمسى بر سر مزارى نصب 

شده است، این جمالت به چشم مى خورد:
« آرامگاه فضل ا... خان دهش معروف به عطاء الملک 

فرزند حاج محمدحسین شیرازى 
تولد: اردیبهشت 1240 خورشیدى
فوت: اردیبهشت 1338 خورشیدى

که در سن 98 سالگى دار فانى را وداع گفت
روحش شاد»

■■■
از اصفهان راپرت مى دهند که کارخانه چراغ برق دهش اخیراً شــروع 
به سیم کشى کرده است. اداره بلدیه نیز با کارخانه مذکور داخل مذاکره 
شــده که قراردادى در این خصوص منعقد نماید. ضمناً تقاضا کرده اند 
که مقرر شود آخرین قراردادى را که بلدیه طهران با کارخانه چراغ برق 
امین الضرب منعقد نموده به بلدیه اصفهان ارسال دارند تا مطابق شرایط 

قرارداد مذکور قراردادى تهیه و منعقد گردد.
«روزنامه اطالعات – 13 آذر 1306»

■■■
از روزى که کاخ گلستان و تکیه دولت در پایتخت ناصرالدین شاه قاجار 
با المپ هاى برق روشن شد تا آن روز که اصفهانى ها از نزدیک با این 

اختراع عجیب آشنا شدند، 42 سال گذشته بود.
تا ســال 1306 شمســى که عمارت هاى عالى قاپو و چهلســتون با
 المپ هاى برق نورانى شدند، فقط اصفهانى هایى که به تهران سفر 
مى کردند این اختراع نوظهور را از نزدیک لمس کرده بودند اما از 1304  
هر کس گذرش به کوچه تلفنخانه مى افتاد با تأسیساتى مواجه مى شد 
که آن را «کارخانه چراغ برق» مى نامیدند. بعد از آن دو سال طول کشید 
تا این تأسیسات که معلوم شــد یک نیروگاه کوچک برق است بتواند 

عالى قاپو و چهلستون را از ظلمات شب خارج کند.
تا آن روز نظیر چنین کارخانه اى در شهر مشــاهده نشده بود اما همه 
اهالى اصفهان مى دانستند که بانى این دم و دستگاه، صنعتگر معروف 
شهرشان، میرزا فضل ا... خان دهش ملقب به عطاءالملک است که از 
اولین سال قرن جدید(1300) درگیر احداث یک کارخانه نساجى در شهر 

اصفهان بوده است.
مرداد ماه سال 1304 شمسى کارخانه نساجى «وطن» در سوى جنوبى 
رودخانه زاینده رود افتتاح شد اما عالقه این تاجر 64 ساله به صنعت برق 

آنقدر بود که راضى شود سهمش از کارخانه را به شریکش محمدحسین 
کازرونى واگذار کند و از محل درآمد این حق السهم، یک نیروگاه ابتدایى 
و کوچک 99 کیلوواتی با دو دســتگاه مولد برق هیزم ســوز در کوچه 

تلفنخانه تأسیس نماید.
دهش این نیروگاه را هم مانند ماشین آالت کارخانه اش از آلمان وارد 
کرد و در منابع تاریخى آمده که «براى عبور لوازم و تجهیزات نخستین 
کارخانه برق از مسیرهاى تنگ و باریک به اصفهان، در آن روزگار مجبور 
شدند جاده ایجاد کنند و حتى در برخى مواقع پل بزنند و با زحمت زیاد آنها 

را به اصفهان حمل کنند.»   
به این ترتیب شهر اصفهان در ســال 1306 یعنى 43 سال بعد از پایان 
احداث اولین کارخانه مرکزى تولید برق توسط توماس ادیسون در ایاالت 
متحده آمریکا و 42 سال بعد از آنکه ناصرالدین شاه قاجار صنعت برق را 

وارد ایران کرد، داراى کارخانه برق شد.

همکارى بلدیه با دهش و آغاز انتقادها از او
پیش از شــهر اصفهان، کارخانه برق در رشت و مشهد و تبریز و تهران 
تأسیس شــده بود و شــاید اگر پدر میرزا فضال... خان دهش، پسرش 
را به عهد جوانى بــراى تحصیل روانه هند نمى کرد و او در ســرزمین 
هفتاد و دو ملت با صنعت برق آشنا نمى شد چه بسا زمان بیشترى هم باید 

مى گذشت تا کسى پیدا شود و برق را به اصفهان بکشد.
در ابتدا اســتفاده از المپ برق به دلیل ناشــناخته بودن این صنعت در 
اصفهان والبته گران بودنش جنبه  عمومى پیــدا نکرد اما به تدریج و با 
ورود «بلدیه» - شــهردارى- به موضوع برق کشى شهر، مردم هم با 
مواهب روشنایى در شب بیشتر آشنا شــده و خانه هاى بیشترى داراى 

«کنتر» برق شدند. 
بلدیه شهر اصفهان  از همان ماه هاى نخستین که کارخانه برق در کوچه 
تلفنخانه مستقر شد نسبت به گسترش برق کشى در شهر عالقه نشان 
داد اما از آنجا که 13 بهمن ماه 1304 شمسى مجلس شوراى ملى تحت 
نفوذ میرزافضل ا... خان دهش  مقرر کرده بود امتیاز انحصارى تأسیس 
چراغ برق اصفهان تا 20 ســال در اختیار وى بوده و دهش «روشنایى 
شهر اصفهان و حومه را به وسیله چراغ برق با شرایطى که مشارالیه از 
حیث استعداد کارخانه و تاریخ تأسیس آن و مدت روشنایى و قیمت قوه 
الکتریک و شرایط فنى تأسیس کارخانه و سیم کشى و نصب پایه ها و 
فراهم کردن لوازم چراغ و غیره تقبل نموده تصدى نماید»، در نتیجه بلدیه 
ناچار شد به جاى آنکه رأساً وارد تولید برق براى شهر شود، طى قراردادى 
در ازاى تولید برق توسط کارخانه دهش، ماهانه مبالغى را به او پرداخت 
کند. در یک نمونه از این همکارى، روزنامــه اخگر به تاریخ  5 دى ماه 
1308 یعنى دو سال بعد از به کار افتادن چرخ این کارخانه به جلسه اى 
اشاره مى کند که مسئوالن بلدیه با میرزا فضل ا... خان برگزار کرده اند: 

«[در جلسه شوراى بلدى] با حضور آقاى دهش (عطاءالملک) مذاکراتى 
راجع به روشنایى شهر و افزودن بر تعداد چراغ هاى فعلى شده و باالخره 
تصمیم اتخاذ شد که سیصد شعله دیگر بر هفتصد شعله سابق افزوده شود 
که بر روى هم هزار شعله شود و از اول اسفند یا فروردین هم مقرر شد که 
تمام شب ها چراغ هاى مذکور که فعًال تا ساعت دوازده روشن است تا 
صبح روشن باشد و روزها هم جریان الکتریک دایر شود که استفاده هاى 

دیگرى هم از قبیل اتو و طبخ و غیره به وسیله الکتریک به عمل آید.»
اما در حالى که 8 ماه بعد قرار افزودن بر تعداد آن هزار شعله سطح شهر 
مى شــود،  ظاهراً بر خالف توافقات اولیه، چراغ برق ها تا صبح روشن 
نمى ماند یا اگر هم روشــن مى ماند چندان از نظم مشــخصى تبعیت 

نمى کند. روزنامه اخگر، 18 شهریور 1309: 
«در جلسه اخیر انجمن بلدى مذاکراتى راجع به قرارداد بلدیه و کارخانه 
چراغ برق به عمل آمده و قرار شده است که از اول مهرماه چراغ هاى شهر 
تا صبح روشن باشد و نیز در معابر و کوچه هایى که تا به حال چراغ گذارده 
نشده است از طرف کارخانه چراغ برق شاه سیم آن کشیده شود و تا سه 

ماه دیگر چراغ هاى آن نصب و روشن گردد و قرار شده است 
که در هر ماه بلدیه مبلــغ دو هزار تومان به کارخانه چراغ 
برق بپردازد که کارخانه مزبور دو هزار شعله چراغ برق در 
شهر دایر و روشن نگاه دارد که جمعاً دو هزار شعله چراغ 

مذکوره 40 هزار وات قوه داشته باشد.»
 در شــانزدهم همین ماه بلدیه با کارخانه چراغ برق 
«کنتــرات» 30 مــاده اى منعقد مى کنــد که این 
قــرارداد از اول مهرماه 1309 تا 5 ســال قابل اجرا 
بوده است. بر اساس «کنترات» مزبور، خیابان هاى 
جدید االحداث باید «سیم کشــى شود» و «تمام 
چراغ ها از اول غروب تا یک ساعت و نیم به آفتاب 

مانده روشن باشد». 
کارخانه چراغ برق مطابق بــا وظیفه اى که بر 
دوشش گذاشته مى شــود، کوچه ها و معابرى 
که داراى روشــنایى نبــوده انــد را چراغدار 
مى کند اما همچنان نمــى تواند چراغ ها را از 
شب تا صبح روشــن نگه دارد. این موضوع 
انتقادها از عطاء الملک را بیشــتر مى کند. 
روزنامه اخگر به تاریخ 13 آذر 1309 لبه تیز 
حمله را متوجه او کرده و مى نویسد: «آقاى 
دهش به موجب مــاده 4 از قراردادى که 
در تاریخ 16 شــهریور 1309 به تصویب 
انجمن محترم بلدیه یــا کفیل محترم 
بلدیه منعقد نموده اند، ملزم شده اند که از 
اول میزان [مهرماه] همه شب کارخانه 
چراغ برق را تا صبح به کار مشغول و روشنایى شهر را تا یک ساعت و 
نیم صبح ادامه دهند در صورتى که اینک از دو هفته قبل به این طرف 
دیده مى شود که بر خالف این اصل همه شب چراغ ها در ساعت یازده 
و نیم خاموش و شهر معظم اصفهان در یک ظلمت و بهتى مى افتد. ما 
نمى دانیم...اعضاى انجمن بلدى و مخصوصاً کفیل محترم جدى بلدیه 
در مقابل این بى عدالتى چگونه و به چه علت سکوت نموده و صاحب 
امتیاز را وادار به اجراى تعهد خود نمى نمایند؟ وقتى که یک خانواده عادت 
به نور چراغ نمود به هیچ وجه حاضر نیست که من بعد با چراغ نفتى گذران 
نماید. ولى این نقیصه بزرگ که همه شب چراغ ها خاموش و روشن شده 
و حتى گاهى اوقات تا نیم ساعت مشترکین را در ظلمت محض باقى 
مى گذارد خود عیب بزرگى است که باید هر چه زودتر رفع و موجبات 

رضایت و آسایش خاطر مشترکین به عمل آید.»
اخگر همچنین در ادامه همین مطلــب از دهش انتقاد مى کند که چرا 
استفاده از برق گران در مى آید: «نقیصه دیگرى که در کار این کارخانه 
مشاهده مى شود همان گرانى قیمت روشنایى آن است. در صورتى که...

اگر قوه برق را به قیمت نازل ترى به مردم مى فروختند و مخصوصاً سعى 
مى کردند که وسایل و اثاثیه سیم کشى و چراغ هم قدرى ارزان تر وارد 

شود، قطعاً ده برابر مشترکین فعلى تحصیل مشترك مى کردند.»
بد نیست بدانید در آن تاریخ «بابت آبونه 15 روز» یک منزل مسکونى 
که 150 وات برق مصرف کرده بود، باید شش قران و پانزده شاهى به 

صندوق کارخانه مى رسیده است!

اضافه شدن به حجم انتقادها
زیادتر شدن مشــترکین و ابتدایى بودن مولدهاى برق که با هیزم کار 
مى کردند، کار تولید «قوه الکتریک» مورد نیاز براى شهر اصفهان را با 
مشکل مواجه کرده بود. کارخانه دهش نمى توانست با این شرایط برق 
مورد نیاز شهر اصفهان را به شکل منظم و دائمى تولید و از آن پشتیبانى 
کند.  همین باعث شد اعتراض اهالى تازه آشــنا شده با انرژى برق به 
شیوه مدیریت میرزافضل ا... خان و البته همزمان به شیوه مدیریت اداره 

بلدیه اوج بگیرد.
29 اردیبهشت 1310 روزنامه اخگر مى نویسد: « تدریجًا دارد موضوع 
چراغ برق اصفهان غامض مى شود. عدم انتظام امور داخلى کارخانه چراغ 
برق از یک طرف و عدم مواظبت متصدیان بلدى چراغ شــهر از طرف 
دیگر سبب مى شود که همه شب یا ســیم یک کوچه یا خیابان خراب 
گردیده، یک عده از چراغ هاى شهر چندین شــب به حالت خاموش 
باقى بماند و یا اینکه یک عده از المپ هاى خیابان ها سوخته و مدت ها 
عابرین آن خیابان ها را در تاریکى یا نور ضعیفى باقى بگذارد... در اینجا 
از آقاى مدیر کارخانه چراغ برق نیز مى خواهیم سئوال کنیم وقتى سیم 
پاره مى شود و به آن اداره تلفن مى کنند که فالن سیم پاره شده و براى 
عبور و مرور عابرین وضعیت خطرناکى پیش آمده است آیا کارکنان آن 
اداره باید جواب بدهند آقا جان! به ما مربوط نیست. با اداره بلدیه است!»

27 تیر 1310 روزنامه اخگر یک بار دیگر نســبت به روشــن نماندن 
چراغ هاى کوچه ها و خیابان ها در هنگام شــب اعتراض مى کند و از 
بلدیه مى خواهد به عطاء الملک پول اضافه پرداخت نشــود: « در ماده 
4 قرارداد منعقده بین اداره بلدیه و صاحب کارخانه نوشــته شده تمام 
چراغ ها باید از اول غروب تا یک ســاعت و نیم به آفتاب مانده روشن 
باشــد. این قرارداد در تاریخ 16 شهریور ماه ســال گذشته منعقد شده 
و باید دید آیا به اســتتثناى ســه چهار ماه، بیشــتر به مواد فوق رفتار 
شــده اســت؟ در صورتى که همه مى دانیم نشــده و از چند ماه قبل 
به این طرف، همه شــب چــراغ هاى شــهر حتى زودتر از ســاعت 
دوازده هــم خاموش گردیــده. چرا بایــد در این موقــع اداره بلدیه و 
نمایندگان محترم بلدى اصًال و اساســًا حاضر بشــوند که دینارى به 
صاحب امتیاز کارخانه از بابت قیمت روشــنایى شهر بپردازند؟ ماهى 
دو هزار تومان پول کمى نیســت که از جیب مردم یک شــاهى یک 
شــاهى در مى آید و در جیب آقــاى صاحب کارخانه یــک دفعه فرو

 مى رود.»

رقبا جدى هستند
باال گرفتن اعتراض ها باالخره دهش را به فکر چاره مى اندازد. در اولین 
قدم تصمیم گرفته مى شود که سوخت کارخانه چراغ برق اصفهان از 
هیزم به زغال سنگ تغییر پیدا کند. دهش براى تحقق این کار، رو سوى 
پایتخت آورده و زغال ســنگ مورد نیاز را از تهران وارد مى کند. بلدیه 
اصفهان هم به منظور مساعدت با عطاء الملک، عوارض واردات زغال 
ســنگ به اصفهان را که خروارى یک تومان اخذ مى شد به دو قران و 
ده شاهى کاهش مى دهد و از هفتم دى ماه  1310 از قرار پنجاه شاهى 
عوارض از مدیر کارخانه برق اخذ مى کند. اما این همه آن چیزى نیست 

که میان بلدیه و دهش مى گذشت.
آنطور که از البه الى سطور گزارش هاى منتشر شده در همان سال ها بر 
مى آید، شکل و شیوه مدیریت میرزا فضل ا... خان دهش باالخره بلدیه 
اصفهان را به این نتیجه مى رساند که براى خدمات دهى بهتر در زمینه 
برق، یا باید کارخانه مستقلى تأسیس کند یا به عنوان شریک دهش به 

مدیریت کارخانه چراغ برق اصفهان ورود کند.
یک عضو انجمن شــهر اصفهان، ضمن اینکه نبوغ تجارى و خدمات 
دهش در حوزه صنعت را تحســین مــى کند، اما این تاجــر بنام را در 
معامالتش، «کج رو غیر قابل اعتماد» توصیف کرده که مبالغ زیادى به 
بانک ها و افراد مختلف بدهکار است و نمى تواند از عهده وظایفش در 

کارخانه برق به درستى برآید.
شاید به همین دلیل بود که رئیس بلدیه در آذر ماه 1311 رئیس کارخانه 
چراغ برق اصفهان را مجاب مى کند که بلدیه را به عنوان شریکش در 
تولید و توزیع برق بپذیرد. بلدیه با این کار به دو هدف دست پیدا مى کند؛ 
اول آنکه در پرداخت هزینه ماهیانه به دهش کاهش قابل مالحظه اى 
پدید مى آید و دوم آنکه مى تواند با مدیریت خودش از بار انتقادات کمى 

بکاهد.
طنز روزگار آنکه شریک پیدا کردن پدر صنعت برق اصفهان مصادف 
مى شود با درگذشت پدر صنعت برق ایران، محمدحسین امین الضرب 
اصفهانى که در دوران سلطنت مظفرالدین شاه، اولین کارخانه چراغ برق 

را در تهران به راه انداخته بود.
به هر روى بلدیه اصفهان دو ماه بعد گام دوم را هم برداشــت و اعالم 
کرد که تصمیم دارد براى روشــنایى بخشیدن به میدان نقش جهان و 
همچنین آبیارى حوض و باغچه هاى میدان، یک کارخانه چراغ برق 
کوچک خریدارى کرده و در این میدان نصب کند. هر چند بعدها از این 

منبع تولید برق استفاده مؤثرى به عمل نیامد.
مجموعه این اقدامات، عطاء الملک را به این صرافت انداخت براى آنکه 
بازار برق را به دست رقبا نســپارد، اقداماتى در جهت باال بردن کیفیت 
کارش انجام دهد.  بر همین اســاس او در سال 1312 به منظور جبران 
کمبود نیروي تولیدي، چون بهره برداري از مولدهاي موجود به صرفه 
نبود یک دستگاه دیزل 280 کیلوواتی نصب کرد و استفاده از نیروي برق 

که از غروب تا نیمه شب انجام می شد تا صبح ادامه یافت.
از طرف دیگر در قرارداد جدیدى که در آبــان ماه 1314 با بلدیه منعقد 
کرد، متهعد شد قیمت برق مصرفى بلدیه را از 30 هزار تومان به 19 هزار 
تومان کاهش داده و 8 کیلو وات نیز بر میــزان مصرف آن اضافه کند. 
عالوه بر این، قیمت برق عمومى نیز از اول آبان ماه این سال از 3 ریال و 
12 شاهى براى مدت سه ماه به 3 ریال و از ابتداى بهمن ماه به 2 ریال و 

50 دینار کاهش پیدا کرد.
با همه این احواالت محاصره میرزا فضــل ا... خان دهش که حاال 74 
ساله شــده بود از جانب رقبایش هر روز تنگ تر مى شد. همان بهمن 
ماه سال 1314 وقتى نتایج دیدار قاسم خان صور اسرافیل، حاکم وقت 
اصفهان با مسئوالن کمپانى زیمنس آلمان منتشر شد، شاید بیشتر از 
هر کس دیگرى این دهش بود که درك کرد به تدریج در حال باختن 
قافیه به رقبایش است. صوراســرافیل از 1306 نا 1311 وزیر پست و 
تلگراف ایران بود و از 1312 به عنوان حاکم جدید اصفهان منصوب شده 
بود. بدیهى اســت چنین فرد قدرتمندى به راحتى مى تواند بسیارى از 

رشته  ها را پنبه کند.
در قرارداد حاکم اصفهان با کمپانى آلمانى، طرف خارجى متعهد شده 
بود سیم هاى هوایى و کابل هاى زیر زمینى را به همراه تیرهاى جدید 
برق جایگزین تجهیزات کهنه کرده و از آن مهمتر، بلدیه را داراى سیم 
مســتقل کند تا هر کارخانه یا مؤسســه اى که برق را ارزان تر عرضه 

مى کند را انتخاب نماید.

تأسیس یک شرکت برق دیگر
5 آبان 1319 روزنامه «باختر» خبر از تشــکیل یک شرکت جدید برق 

با حمایت فرماندار وقت اصفهان در محل کارخانه ریسباف مى دهد. 
این روزنامه تأسیس شرکت جدید را مانعى براى «اجحافات و تعدیات 
کارخانه فعلى که اغلب در شب خیابان هاى دور و نزدیک شهر را خاموش 
و کم نور نگاه مى دارد» دانســته و در شرح تشــکیل این شرکت برق 
مى نویسد: « موضوع اصالح برق اصفهان و ارزانى و تعمیم روشنایى 
شــهر از چندى پیش مورد توجه آقــاى فرماندار قــرار گرفته و چون 
سیم هاى زیر زمینى (کابل) شهردارى نیز از یکسال پیش کامًال حاضر 
و آماده گردیده، پس از تشکیل چند جلسه و شور در اطراف پیشنهادهاى 
مدیران کارخانجات، شرکتى با سرمایه ده میلیون ریال تأسیس گردیده 
که از هر جهت چراغ برق و روشنایى شهر و شهردارى را تأمین کند. آقایان 
مدیران کارخانجات وطن، زاینده رود، ریسباف، رحیم زاده، دهش پرداخت 
این سرمایه را تعهد نموده اند.پس از تصویب وزارت کشور احتیاجات برق 
شهر از کارخانه ریسندگى و بافندگى اصفهان (ریسباف) داده خواهد شد.»

روزنامه اخگر هم به تاریخ 23 آبان ضمن حمایت از تأسیس این شرکت، 
گوشــه و کنایه هایى را نیز متوجه جناب دهش و کارخانه چراغ برقش 
مى کند: «ما این اقدام را از هر جهت قابل تقدیس مى دانیم. چرا که واقعًا 
کارخانه برق با این خاموش و روشن شــدن همه شبه قوه برق، وسیله 
افتضاحى در نظر خودى و بیگانه گردیده و به عالوه با آنکه طبق پیمانى 
که با شهردارى اصفهان داشت و بایســتى قوه شهر را روى 220 ولت 
بدهد، حتى در مرکز شهر هم بیش از 150 و 170 ولت نمى رسانید و در 
نقاط دور دست به طورى که خود ما و عده دیگرى آزموده ایم، روى 130 
و 140 ولت بیشتر قوه نمى داد و به همین جهت نور چراغ هاى شهر بسیار 
ضعیف بود و مخصوصاً در نقاط دوردست یک چراغ صد شمعى به اندازه 

یک چراغ 25 شمعى نور نمى داد و نمى دهد.»

آخرین نفس هاى کارخانه چراغ برق
3 دى 1319 روزنامه باختر خبر داد که «به زودى یک قسمت عمده از 
شهر اصفهان از برق جدید استفاده خواهد برد و تا مادامى که شهردارى 
در بقیه کوچه ها و خیابان ها سیم هایى زیرزمینى و هوایى دایر ننموده 
اند، مانند گذشته تأمین روشنایى قسمت هاى نامبرده را کارخانه دهش 

عهده دار خواهد بود.»
این یعنى آنکه کارخانه چراغ برق اصفهان به مدیریت میرزا فضل ا... خان 

دهش هر چه بیشتر به سمت محدود شدن پیش مى رفت.
16 دى 1319 روزنامه اخگر به کیفیت خوب «برق جدید» اشاره کرده 
و مى نویسد: «اداره شهردارى اصفهان برق مصرف شهر و شهردارى را 
از محل کارخانه ریسباف به نازل ترین قیمت هاى ممکنه خریدارى و از 
چندى قبل شروع به ساختمان مرکز برق شهر در نزدیکى کارخانه مزبور 
نموده و اینک چندى است که به اتمام رسیده  وسیم هاى شهردارى نیز 
مورد آزمایش قرار گرفته و در این دو شــبه اخیر هر شب یک ساعت به 
عنوان آزمایش چراغ هاى شهردارى از برق ریسباف روشن گردید. نور 
چراغ هاى نامبرده بى نهایت خوب و قوى بوده به طورى که سرتاســر 
خیابان ها را کامًال روشن مى ساخت. به طورى که انتظار مى رود قریبًا 
روشنایى شهر از محل ریســباف تأمین و به تاریکى فعلى خاتمه داده 

خواهد شد.»     

تسلیم مقابل رقبا
اردیبهشت سال 1320، میرزا فضل ا... خان دهش ملقب به عطاء الملک، 
پدر صنعت برق اصفهان 80 ساله شــد. او که در کهنسالى به چشمش 
مى دید شهردارى چگونه کسب و کارش را محدود کرده و شرکت هاى 
جدید برق در حال رشد هستند و صنعت برق به سرعت رو به پیشرفت 
دارد، از کار کناره گرفت و دوران بازنشستگى را در خانه مجللش در خیابان 
شمس آبادى امروز (که هم اکنون موزه آموزش و پرورش استان اصفهان 

است) گذراند. 
دهش مردى بود که هنگام تأسیس کارخانه چراغ برق در سال 1306 
با تحسین هاى فراوانى رو به رو شد اما 14 سال بعد معدود نشریاتى که 
آن زمان در اصفهان منتشر مى شدند او را با ناسزا بدرقه کردند. روزنامه 
اخگر به تاریخ 30 دى 1320  میرزا فضــال... خان را مردى لقب داد که 
چون کیفیت برق کارخانه اش را باال نبرد نتوانست با مردم «از در انصاف 
و مروت» در آید و با «نقش هاى رنگارنگى که چه در اصفهان و چه در 
تهران به کار مى برد به مانند باطل السحر تمام طرح هایى را که قرار بود 

نیروى برق شهر را با بهترین وضعیت تأمین نماید باطل مى ساخت.»
اما میرزا فضل ا... خان دهش هر که بود و هر چه کرد، پایه گذار صنعت 
برق در اصفهان اســت و معلوم نبود اگر او همــان مولد هاى هیزمى 
بى کیفیت را از آلمان به کوچه تلفنخانه نمى آورد، چه کســى و در چه 
زمانى به این کار اقدام مى کرد و برق تا چند وقت دیرتر به خانه هاى مردم 

اصفهان راه پیدا مى کرد.

ورود صنعت برق به اصفهان به روایت مطبوعات ابتداى قرن

داستان «دهش» و کارخانه چراغ برقش

مهران موسوى خوانسارى

 این روز ها که 
موضوع کمبود 

برق و برق رفتن 
و خاموشى در 

صدر خبرها قرار 
گرفته، بد نیست 

بدانید حدود 
100 سال پیش 

و همزمان با 
ورود صنعت برق 

به اصفهان هم 
خاموش شدن 

چراغ هاى معابر 
چالشى خبرساز 

بوده است.
اما اصالً این 

صنعت چگونه 
وارد اصفهان 

شد که حاال بعد 
از یک قرن هنوز 
مى توان درباره 

آن گفت و شنید؟ 
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تصویر قبض برق
 منتشر شده

 به تاریخ 29 مهر 1327 
که به نام 

«بنگاه برق – اصفهان» 
صادر شده است

آگهى فروش چراغ هاى نفتى رو میزى که در مهرماه 1306 در 
روزنامه اطالعات منتشر شده است. در این زمان «کارخانه چراغ 

برق اصفهان» آماده آغاز کار بود اما 
اصفهانى ها هنوز با روشنایى برق آشنایى نداشتند

نیمه اول مردادماه 1324 گام مهمى 
در راه توسعه شبکه برق در اصفهان 

برداشته مى شود. در این زمان صاحبان 
کارخانجات نساجى و مسئولین شهر 

طى جلسه اى مذاکرات براى خرید 
توربین برق را آغاز مى کنند. این 

نخستین اقدام عملى براى گذر از مرحله 
اول تولید برق در اصفهان محسوب 

مى شود. آذر ماه 1324 «شرکت 
سهامى توربین اصفهان» با مشارکت 

صاحبان کارخانجات نساجی و 45 نفر از 
سهامداران متفرقه به ثبت رسیده و دى 
ماه همان سال نخستین مجمع عمومى 

شرکت برگزار 
مى شود. این شرکت نسبت به سفارش 

نیروگاهی متشکل از چهار دستگاه 
توربین بخار هر کدام به قدرت 3000 

کیلووات از انگلستان اقدام مى کند و 
چون حمل و نقل توربین هاي سفارش 

شده به تعویق مى افتد، شرکت در سال 
1328 سه دستگاه ژنراتور آمریکایی هر 
یک به قدرت 6000 کیلووات خریداري 
و در نیروگاه هزار جریب نصب مى کند. 
بدین ترتیب براي اولین بار برق به طور 
شبانه روزي در اختیار متقاضیان گذارده 

شد. این تصویر یکى از قبض هاى صادر 
شده توسط این شرکت درتاریخ چهارم 

فروردین 1329 براى محاسبه برق 
ماه هاى آبان تا دى 1328 است

اینجا خانه عطاءالملک است. خانه اى اشرافى که مأواى او در 
دوران بازنشستگى اش بود. گفته شده در جریان تبعید پهلوى 

اول به جزیره موریس در شهریور 1320، او که از راه اصفهان به 
بندرعباس مى رفت در این خانه اقامت کرد. خانه دهش امروز 
به عنوان مرکز تحقیقات معلمان و موزه آموزش و پرورش مورد 

استفاده است

تصویر قبض برقى که 
آبان 1318 در اصفهان 

صادرشده است. 
فضل ا...خان دهش» 

شراکت «بلدیه» 
را پذیرفته است و 

«کارخانه چراغ برق 
اصفهان» به «مؤسسه» 
تبدیل شده اما روزهاى 
آخر حیاتش را سپرى 

مى کند

 یکسال پیش از تأسیس کارخانه چراغ گاز، کارخانه برق کوچکى توسط میرزا على خان امین الدوله که آن موقع امین الملک لقب 
داشت در مجمع الصنایع جنب خیابان باب همایون در تهران تأسیس شد و ناصرالدین شاه روز جمعه 17 رمضان 1296 (برابر با 12 
شهریور 1258 خورشیدى) به شهر آمد و با روشن کردن چراغى آن کارخانه را افتتاح کرد. این، اولین بار بود که ایرانى ها با اختراعى 

به نام  برق آشنا مى شدند

2 سال از آغاز تولید برق توسط «کارخانه چراغ برق اصفهان» مى گذشت و معدود تصویر یکى از نخستین قبض برق هایى که اردیبهشت 1308 در اصفهان صادر شده است. در آن زمان حدود 
خانه هاى شهر داراى برق بودند

 شدت عالقه میرزا فضل ا... خان دهش 

«عطاءالملک» به تأسیس کارخانه 

چراغ برق در اصفهان آنقدر زیاد بود که 

ترجیح داد سهمش در کارخانه نساجى 

«وطن» را به شریکش «محمدحسین 

کازرونى» واگذار کند و  از محل درآمد 

این حق السهم، یک نیروگاه ابتدایى 

و کوچک 99 کیلوواتی با دو دستگاه 

مولد برق هیزم سوز در کوچه تلفنخانه 
تأسیس نماید

محمدحسین امین الضرب اصفهانى، سرمایه دار ایرانى در دوره 
قاجار و پهلوى، بانى صنعت برق در ایران و نماینده مجلس شوراى 

ملى بود. حاج امین الضرب در دوره زمامدارى مظفرالدین شاه 
اولین دستگاه تولید برق را از روسیه خرید و به این شکل برق وارد 

ایران شد و جاى گاز را گرفت. به همین دلیل به محمدحسین 
امین الضرب اصفهانى «پدر برق ایران» لقب داده اند. نمونه 

قراردادى که بلدیه اصفهان با دهش مى بندد، از روى قرارداد 
بلدیه تهران با محمدحسین امین الضرب تنظیم شده است

متن آگهى منتشر شده توسط «شرکت سهامى توربین اصفهان» در تابستان 1332 و تنها 

چند روز پیش از وقوع کودتاى 28 مرداد که طى آن از ساکنان استان اصفهان درخواست 

مى کند تقاضاى خود براى نصب کنتور برق را با پست به این شرکت اعالم کنند

عبور شبکه قدیمى روشنایى از روى سى و سه پل 

در ابتداى قرن گذشته (1300) 

مهندس «ویت یخ زاپلتال» از نخستین فعاالن 

صنعت برق در اصفهان و از اعضاى اولین هیئت 

مدیره شرکت برق منطقه اى اصفهان بود. او اهل 

چکسلواکى و از مهمترین بانیان خرید 4 دستگاه 

مولد توربین بخار از انگلستان و نصب آنها در 

نیروگاه هزارجریب محسوب مى شود. همین 

نیروگاه بود که اصفهان را 24 ساعته برقدار کرد
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نتایج مطالعات دانشــگاه هاى مختلف جهان، هنوز این 
مسئله را که ویتامین D مى تواند براى محافظت در برابر 

ویروس کرونا مؤثر باشد، تأیید نکرده است.
مطالعات مشاهده اى نشــان مى دهد که افزایش سطح 
ویتامین D ممکن اســت افراد را در برابــر کووید-19 
محافظت کنــد، اما این نتایج همچنــان براى محققان 
محلى از ابهام بوده و هنوز هیچ اظهارنظر قطعى در این 

باره وجود ندارد.
مطالعه اى که توسط دانشــمندان دانشگاه مک گیل در 
کبک کانادا در این رابطه انجام شده است، نشان مى دهد 
شواهد ژنتیکى از ویتامین D به عنوان اقدامى محافظت 

کننده در برابر کووید-19 پشتیبانى نمى کند.نتایج نشان 
 D داد که هیچ مدرکى در مورد ارتباط بین سطح ویتامین
پیش بینى شده از نظر ژنتیکى و حساسیت کووید-19، 
بسترى شدن در بیمارستان یا بیمارى شدید وجود ندارد، 
بنابراین افزایش سطح ویتامین D در گردش خون از طریق 
مصرف مکمل ممکن است باعث بهبود نتایج کووید-19 
در جمعیت عمومى نشود، با این حال این مطالعه چندین 
محدودیت مهم داشــت از جمله اینکه این تحقیق افراد 
مبتال به کمبود ویتامین D را شامل نمى شود و این احتمال 
وجود دارد که بیمــاران با کمبود واقعــى از مکمل هاى 

محافظت و نتایج مربوط به کووید-19 بى بهره باشند.

عضو کمیته علمى ســتاد ملى مقابله با کرونا با اشاره به 
محتواى منتشر شــده در فضاى مجازى مبنى بر ایجاد 
خاصیت آهنربایى در محدوده تزریق واکسن اظهار کرد: 
ایجاد حالت آهنربایى در بدن فرد واکسینه شده، جوك 
خنده دارى است که از ســوى «ضد واکسن ها» منتشر 

شده است. 
دکتر مینو محرز افزود: «ضد واکســن هــا» در دوران 
پاندمى بسیار خطرناك هســتند و مردم باید آگاه باشند 
که در صورت پیروى از «ضد واکسن ها» خود را به کام 

مرگ مى کشانند.
این استاد دانشگاه شهید بهشــتى در خصوص نگرانى 

شــهروندان مبتال به بیمارى هاى خــاص که از ایمنى 
پایین رنج مى برند و نگران تزریق واکسن یا ورود ویروس 
ضعیف شده به بدنشان هستند، گفت: از این بابت هیچ 
مشکلى بیماران خاص را تهدید نمى کند. زیرا ویروس 
ضعیف شده داخل واکسن خاصیت بیماریى زایى ندارد 
و این تفکر ناشــى از نبود آگاهى است.محرز با اشاره به 
موضع وزارت بهداشت نسبت به واکسن ایرانى کوو ایران 
برکت بیان کرد: پس از موفقیت در انجام آزمایش هاى 
اول و دوم و کســب مجوزهاى الزم، از وزارت بهداشت 
خواستیم هر چه زودتر مجوز اضطرارى استفاده از آن را 
صادر کند اما همچنان پاسخى از آنها دریافت نکرده ایم.

تأثیر ویتامین D بر 
پیشگیرى از کرونا تأیید نشد

جوك خنده دار 
«ضدواکسن ها» 

 دانشجویان 
واکسن ایرانى مى زنند

  ایرنا | وزیر علوم، تحقیقات و فناورى درباره 
واکسیناسیون دانشجویان گفت: فضا االن به سمتى 
رفته است که مسئوالن وزارت بهداشت و سخنگوى 
این وزارتخانه در صحبت هاى خود از واکسیناسیون 
دانشـجویان خبر مى دهند. منصور غالمى افزود: بر 
اسـاس آنچه در صحبت ها اعالم شده است، امکان 
واکسیناسیون دانشـجویان از تولیدات داخل فراهم 
است، اما زمان شروع واکسیناسیون را وقتى به نتیجه 

نزدیک شویم، اطالع رسانى مى کنیم.

هشتمین محموله ارسال شد
  ایرنا | هشـتمین محمولـه واکسـن روسـى 
«اسـپوتنیک وى» بـه حجـم 100 هـزار دوز روز 
پنج شنبه با پرواز شرکت هواپیمایى ماهان به تهران 
ارسال شد. با احتساب این تعداد واکسن تاکنون  بیش 
از 800 هـزار دوز به ایران تحویل داده شـده اسـت.  
ایران و روسـیه قرارداد 60 میلیون دوز واکسن براى 

واکسیناسیون کامل 30 میلیون نفر را امضا کردند.

الگویى براى آیندگان 
  ایرنا | معـاون درمان وزیـر بهداشـت گفت: 
مستندسازى و استفاده از ابتکارات و تجربیات موفق 
دانشگاه هاى علوم پزشکى در بحران کرونا به عنوان 
الگویى براى آیندگان خواهد بود. قاسـم جان بابایى 
افزود: با داشتن دانشگاه هاى علوم پزشکى توانستیم 
کرونا را مدیریت کنیم و چه بسا اگر دانشگاه ها نبودند 
و مانند قبـل از انقالب فقط تکیه بر مرکز بهداشـتى 
داشـتیم نمـى توانسـتیم در مقابله بـا کرونـا موفق

 باشیم.

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود  ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 4858 فرعى مجزى شده از پالك 2004 
فرعى  واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام آقاى رضا 
عبدالرضایى  فرزند حیدر على و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1400/04/10 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: دوشنبه 1400/03/17 
-   1141725/ م الف - اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت – محمد على ناظمى /3/110

ابالغ راى
 آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 1400/ 2ش شــماره دادنامه 46– 20 / 2 / 1400تاریخ 
رســیدگى : 18 / 2 /1400 درخصوص دادخواســت دعوى خواهان : رســول آقا بابایى ف 
مرتضى بوکالت على گزى ف مصطفى نشانى شــاهین شهر خ شریعتى پ 140 جنوبى دفتر 
وکالت علیرضا یزدانى بطرفیت خواندگان 1 – مرتضى گزى ف مصطفى نشــانى اصفهان 
گز برخوار بلوار معلم نمایشــگاه محسن 2 – حاج حسن کاشــى ف محمد مجهول المکان 

3 – غالمرضا یزدى 4 – محمدرضا یزدى 5- عباس یزدى 6- مجید یزدى 7 – حمید یزدى 
8 – احمد یزدى 9 – زهــرا یزدى 10 – مریم یزدى 11- اکرم یــزدى 12 – اعظم یزدى ( 
از ردیف 3 الى 12 همگى فرزندان مرحوم محمد على یزدى متوفــى در تاریخ 28 / 4 / 97) 
13 – فاطمه مالحسینى فرزند حسین ( همسر محمد على یزدى ) از ردیف 3 الى 13 همگى 
وراث مرحوم محمد على یزدى همگى مجهول المکان به خواسته الزام خواندگان به حضور 
در دفترخانه جهت انتقال قطعى سند یک دستگاه لودر فوتون مدلfl956f-1 بشماره شاسى 
clw009lflau006704و شــماره موتور 12105088558 بانضمام هزینه دادرسى مقوم 
به یکصد میلیون ریال . گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت 
مقرر حوزه به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از 
شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید شورا طى 
تشریفات قانونى بابررســى اوراق پرونده مالحظه مدرکیه پیوست قولنامه شماره 162 مورخ
 10 / 10 / 96 و مندرجــات ظهــر آن کــه حاکــى از وقــوع بیــع و انتقال فوق االشــاره 
به خواهان اســت و بــا عنایت به اینکه ســند لــودر فوق الذکــر بشــماره 98536 مورخ 
18 / 5 / 1393 بــه نــام محمــد علــى یــزدى مــورث خوانــدگان ردیــف ســوم الى 
ســیزدهم بوده و هیچ کــدام از خوانــدگان در جلســه حضــور نیافتند و الیحــه اى نیز 
در جهت رفــع ادعاى خواهــان به شــورا ارائه ننمــوده اند لذا شــورا دعــوى خواهان را 
محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 220 – 362 – 356 قانون مدنى خواندگان ردیف 3 

الى 13  (3 – غالمرضا یزدى 4 – محمدرضا یزدى 5- عباس یزدى 6- مجید یزدى 7 – حمید 
یزدى 8 – احمد یزدى 9 – زهرا یزدى 10 – مریم یزدى 11- اکرم یزدى 12 – اعظم یزدى 
13 – فاطمه مالحسینى فرزند حســین همگى وراث مرحوم محمد على یزدى را محکوم به 
حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و انجام مراحل قانونى و انتقال سهم االرث خود از یک 
دستگاه لودر فوتون  مدلfl956f-1 بشماره شاسى clw009lflau006704و شماره موتور 
12105088558بنام خواهان و باتوجه به اینکه دعوى متوجه خواندگان ردیف اول و دوم نمى 
شود لذا بااستناد به بند 4 ماده 84 قراررد دعوى نســبت به خواندگان ردیف اول و دوم صادر و 

اعال م میدارد
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در همین مرجع و 
سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر محاکم حقوقى 
شاهین شهر  مى باشد. 1143747 /م الف قاضى شعبه ششــم شوراى حل اختالف شاهین 

شهر – غالمرضا شکوهى/3/125 
فقدان سندمالکیت

 شرکت مهیاز گاز (ســهامى خاص)به شماره ثبت 45559 و شناســه ملى 10100908847 
باســتناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شــهود در دفترخانه 357 اصفهان 
رسما گواهى شــده مدعى است سند مالکیت خود بشماره ســریال 446776راى که بمیزان 
ششدانگ به شماره پالك ثبتى 477 / 299 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان شاهین 
شهر که در صفحه 525 دفتر 253 ذیل شــماره 56971 بنام شــرکت مهیاز گاز ثبت صادر  

تسلیم گردیده  بموجب سند انتقال 128074 مورخ 1370/02/28 دفترخانه شماره 56 اصفهان 
به وى انتقال یافته است و بموجب سند 86554 مورخ 1371/07/06دفتر 65 اصفهان به نفع 
بانک ملى در رهن مى باشــد و بموجب شــماره 1211 مورخ 1379/03/19 ، 11735 مورخ 
1379/03/17، 11737 مورخ 1379/03/17 ، 11739 مورخ 1379/03/17 ، 11741 مورخ 
1379/03/17 و 11733 مورخ 1379/03/01 اجراى ثبت اصفهان بازداشــت مى باشد و نیز 
بموجب نامه شــماره 1053/82 مورخ 1382/08/27 اجراى احکام دادگاه اصفهان و بموجب 
86/84 ف 8 ح مــورخ 1384/11/03 اجراى احکام حقوقى دادگســترى اصفهان و بموجب 
نامه شــماره 230/80 مورخ 1380/08/06 و 169/84 مــورخ 1384/08/30 اجراى احکام 
دادگسترى شــاهین شهر بازداشــت اســت و بموجب نامه 29889 مورخ 1380/07/11 به 
نفع بیمه و بموجب نامه شــماره 19137 مورخ 1385/03/12 تامین اجتماعى شاهین شهر 
بازداشت مى باشــد معامله دیگرى هم انجام نشده و نحوه گم شــدن جابجایى اعالم شده 
چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث 
مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد . 1143776/م الف عباســعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک

 شاهین شهر/3/126

آگهى تغییرات
 شرکت شــاهین برنا گستر ســپاهان با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 66646 و شناســه ملى 
14009715895 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله کشاورزى ، کوچه هنر [2] ، بزرگراه سردار شهید 
احمد کاظمى ، پالك 802 ، طبقه همکف کدپســتى 
8174879946 انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1143934)

آگهى انحالل 
شــرکت کاال ســپهر درنا پناه شــرکت با مســئولیت 
محــدود بــه شــماره ثبــت 66754 و شناســه ملى 
14009738922 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى فــوق العــاده مــورخ 1400/03/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : شــرکت منحل گردید و محسن صادقیان 
1293157589 به ســمت مدیر تصفیه شــرکت براى 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند و نشــانى محل تصفیه 
اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شــهر اصفهان، محله امیر کبیر ، کوچه فرعى 3 شــمالى ،
 خیابان نوآوران ، پالك 12.1 ، پالك قدیم 11 بلوك 15 ، طبقه 
همکف ، واحد 10 و کد پستى 8195149499 میباشد . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1143959)

تاسیس
 شرکت سهامى خاص ابرار تجارت آسیا درتاریخ 1400/03/09 به شماره ثبت 67956 به شناسه ملى 14010062111 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 نمیباشد : ارائه و دریافت خدمات فنى ، مهندسى و بازرگانى داخلى و بین المللى در زمینه طراحى ، ساخت، توسعه ، تکمیل ،تجهیز بازسازى و راه اندازى ابنیه و تاسیسات بتنى ، فلزى ، برقى و الکترونیکى سبک و سنگین و همچنین 
پیمانکارى اینگونه فعالیتها بازرگانى ، صادرات و واردات ، خرید و فروش و توزیع کلیه تولیدات ، محصوالت و خدمات مجاز داخلى و خارجى گشایش حســاب ریالى و ارزى داخلى و خارجى ، استفاده از تسهیالت و خدمات پولى و مالى از جمله ضمانت نامه ، حوالجات ، 
اعتبارات اسنادى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت اخذ و اعطاى نمایندگى در شرکتهاى داخلى و خارجى بازاریابى بجز بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى ، حق العمل کارى در زمینه موضوع فعالیت شرکت شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى داخلى و خارجى 
عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهاى 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 چرخاب ، کوچه شادى[24] ، خیابان فردوسى ، پالك - 244 ، طبقه همکف کدپستى 8144843674 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000000 سهم 1000 ریالى تعداد 
10000000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 2449/21 مورخ 1400/03/05 نزد بانک صادرات شعبه میدان آزادى با کد 2449 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره آقاى علیرضا مولوى به شماره ملى 1285813553 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى احمد احمدى به شماره ملى 4622559811 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى احسان احمدى 
حیدرى به شماره ملى 4622611457 و به سمت عضو اصلى 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 مدیرعامل 
منفردا یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدعلى بشتام به شماره ملى 1273368193 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم ایران دخت کاویانى درشورى 
به شماره ملى 4260302401 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1143967)

آگهى تغییرات
 شرکت برنا تجارت گیتى ســهامى خاص به شــماره ثبت 66623 و شناسه ملى 
14009711585 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/02/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمود یزدانى کچوئى به شماره ملى 1273068191، 
سیده فاطمه سادات کچوئى به شــماره ملى 0023101504 و مسلم سیستانى به 
شماره ملى 1272673197 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - ســعید محمد رضائى به شماره ملى 1171049463 به سمت 
بازرس اصلى و اعظم شریف پور به شماره ملى 1972330731 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 (1143942)

آگهى تغییرات
 شرکت برنا تجارت گیتى ســهامى خاص به شماره ثبت 66623 و شناسه ملى 
14009711585 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/02/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمود یزدانى کچوئى به شماره ملى 1273068191 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، ســیده فاطمه ســادات کچوئى به شماره ملى 
0023101504 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسلم سیستانى به شماره 
ملى 1272673197 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضاى 
مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1143963)

آگهى تغییرات
 شرکت کاویان سپهر ســعد آباد سهامى خاص به 
شماره ثبت 865 و شناســه ملى 10860071980 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/08/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
در اجراى ماده141 الیحــه اصالحى قانون تجارت 
سرمایه شرکت از مبلغ 3000000000ریال به مبلغ 
1000000ریال از محل کاهش اجبارى کاهش یافت 
و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: سرمایه 
شرکت مبلغ 1000000ریال نقدى است که به 100 
سهم با نام عادى 10000 ریالى با نام عادى منقسم 
گردیده و تماماً پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1144264)

آیا شهرها قربانى کرونا مى شوند؟
در زمان شــیوع بیمارى همه گیر، بســیارى از افراد از 
شهرهاى بزرگ به مناطق دورتر با هزینه زندگى کمتر یا 
محیط هاى جذاب، نقل مکان کردند و بعید است بسیارى 

از افراد دوباره به شهرهاى بزرگ بازگردند.
با توجه به شــیوع بیمارى کووید، بســیارى از مشاغل 
احتماًال دیگر بازگشایى نخواهند شد، اما با مشاغل جدید 
و با الگویى جدید که اقتصاددانان آن را «تخریب خالق» 
یا طوفان شــومپیترى مى نامند، جایگزین خواهند شد.

این روزها بسیار شنیده ایم که در شهرهاى بزرگ با توجه 
به تعطیلى بسیارى از شغل ها و بیکارى، افراد براى کار 
به مکان هایى با آب وهواى بهتــر و ارزان تر رفته اند، با 
این حال، شهرهاى بزرگ جذابیتى دارند که مى تواند به 
غلبه بر بالیا کمک کند. دورکارى در همه گیرى، نشان 
داد که این مدل کارکردن بســیار کارآمد اســت. نتایج 
تحقیقات نشان مى دهد که افراد مى توانند دورکارى را با 
بهره ورى باالتر انجام دهند و در کاهش ترافیک روزانه 

نیز مؤثر باشند.
البته کارکنان خط مقدم مقابله با این بیمارى همچنان باید 
فعالیت کنند و البته بسیارى از افراد شاغل از جمله مادران، 
ترجیح دادند که کارشان را رها و از کودك خردسال خود 
نگهدارى کنند. شهرهاى بزرگ در جهان مانند نیویورك 
و لس آنجلس بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتند؛ این شهرها 
نه تنها با کاهش ساکنان مواجه شدند، بلکه با مشکالتى 
در موارد پذیرایى و رستورانى نیز روبه رو شدند که تأثیر 
مهمى بر کیفیت زندگى شهرى داشــته است. اگر چه 
درست است که بسیارى از مشاغل به صورت موقت یا 
دائم تعطیل شده اند، اما نظردهى درباره این موضوع هنوز 
زود است، زیرا این اولین همه گیرى و مشکالت اقتصادى 

نیست که براى شهرها ایجاد شده است.
با توجه به اینکه بســیارى از افراد دورکارى مى کنند و 
از شــهرهاى بزرگ مهاجرت کرده اند و در مکان هاى 
ارزان تر خانه خریده اند، ممکن است هرگز به مکان اولیه 
برنگردند؛ با این حال، کارفرمایان آنان، احتماًال آنان را در 
دفاتر مرکزى شهرى حفظ خواهند کرد، اما خانه هایى که 

آنان ترك کرده اند با افراد دیگرى جایگزین خواهد شد 
که زندگى تازه اى را در شهرها ایجاد مى کند. شهرهاى 
بزرگ نسبت به شــهرهاى کوچک تر جذابیت بیشترى 
دارند و دالیل بسیارى وجود دارد که مى توانند ارائه دهنده 
فرصت اقتصــادى و مکان هیجان انگیــز براى زندگى 
باشند. بسیارى از شهرهاى بزرگ از افراد سایر شهرها و 

مناطق نیز استقبال مى کنند.
یکى از مواردى که باعث جذابیت شــهرها مى شــود، 
خالقیت ساکنان آن است. ریچارد فلوریدا، محقق این 
بررسى اظهار کرد: افراد خالق، قلب و روح اقتصاد مدرن 
مبتنى بر اطالعات هســتند، زیرا شرکت هاى بزرگ از 
طریق سرمایه هاى فکرى آنان کســب درآمد خواهند 
کرد. شهرهاى شکوفا محل زندگى شرکت هاى مختلف 
خالقى است که رشد اقتصادى را تقویت و ساکنان جدید 
را جذب مى کننــد اما شــبکه از راه دور هیچ جایگزینى 
براى اتصال دنیــاى واقعى بین خالقــان نخواهد بود.
در این همه گیرى، شــهرهایى مانند نیویورك به دلیل 

دورکارى و تعطیلــى برخى از مشــاغل از جمله تئاتر و 
رستوران، بســیارى از سازندگان ســرمایه هاى فکرى 
را از دست داده  اســت، اما چه اتفاقى، بعد از همه گیرى 
مى افتد؟ بســیارى از کارکنان که در این همه گیرى به 
شهرهاى دیگرى رفته اند، بعید است که با توجه به هزینه 
جابجایى دوباره بازگردند. بااین حال، شــهرها قوى تر از 
این موارد هستند، زیرا توانســته اند بعد از مواردى مانند 
رکود بزرگ (بحران مالى 2007 تا 2008) نیز قوى تر از 

گذشته عمل کنند.
نکته اصلى این اســت که با از بین رفتن افراد برجسته 
چه در تجارت و چه هنرهاى خالق، فرصت هایى براى 
سرمایه گذارى جدید و استعدادهاى جدید ایجاد خواهد 
شد. بســیارى از شهرها همیشــه براى دو گروه از افراد 
(به دنبال فرصت اقتصادى و با استعدادهاى غیرمعمول 
براى پیشرفت) جذاب خواهد بود. حتى اگر افراد متفاوت 
باشند، این موضوع با افراد جوان تر، خالق تر و متنوع تر 

تقویت خواهد شد.

دومین واکسن چینى هم تأیید شد

سازمان جهانى بهداشت مجوز استفاده اضطرارى 
از واکسن کروناویروس ســینوواك را صادر کرد. 
این دومین واکسن چینى است که مورد تأیید این 

سازمان قرار گرفته است.
این واکســن که طى دو مرحله به افراد تزریق مى 
شود ساخت شرکت داروســازى در چین است که 
پیش از این به چندین کشور در سراسر جهان ارسال 

شده است.
«تدروس آدهانــوم»، دبیر کل ســازمان جهانى 
بهداشت گفت: خرســندم که اعالم کنم واکسن 
ســینوواك-کروناواك پس از آنکه اثربخشــى، 

ایمنى و کیفیت آن تأیید شــد در فهرست واکسن 
هایى قرار گرفته که این سازمان مجوز آنها را صادر 

کرده است.
وى افزود: ذخیره آســان واکسن کروناواك امکان 
نگهــدارى از آن را در تمامى شــرایط فراهم مى 
سازد. اکنون ضرورت دارد تا این واکسن را در اختیار 

افرادى قرار دهیم که نیاز فورى به آن دارند.
سازمان جهانى بهداشت اعالم کرد: این واکسن از 

تمامى استانداردهاى بین المللى برخوردار است.
ماه گذشته واکسن سینوفارم نیز مورد تأیید سازمان 

جهانى بهداشت قرار گرفت.

راهى براى جلوگیرى از گسترش کروناروى موج کووید-19
محققان با اســتفاده از نانورشته هاى پلیمرى فیلتر 
جدیدى را ساختند که قادر اســت 99/9 درصد از 

ذرات معلق حاوى ویروس کرونا را جذب کند.
 محققان دانشگاه کالیفرنیا ریورساید واقع در آمریکا 
براى ســاخت این فیلتر، یک ولتاژ الکتریکى باال 
را از درون یک قطره پلــى وینیلیدین فلوراید عبور 

دادند تا نانوالیافــى با قطر 300 نانومتر تشــکیل
 شود.

 این فرایند منافذى به قطر چنــد میکرومتر روى 
ســطح نانوالیاف ایجاد کرده است که باعث جذب 
99/9 درصد از ذرات معلق حــاوى ویروس کرونا 

مى شود.
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پخش سریال طنز «بوتیمار» از شبکه 3 سیما بار دیگر مخاطبان 
را با تلویزیون آشتى داد. این سریال که پیش ازاین با نام «ویال» 
معرفى شــده بود با حضور بازیگران سرشناسى چون مرجانه 
گلچین و حمید لوالیى در شــمال کشور مقابل دوربین رفت و 
روایتگر داستانى شاد از یک خانواده است که مسائل اجتماعى و 

اقتصادى روز هم در آن به تصویر کشیده مى شود.
ندا کوهى، یکى از بازیگران سریال «بوتیمار» درباره نقشى که 
ایفا مى کند، عنوان کرد: «به نظر من ســریال "بوتیمار" خوب 
دیده شده که باعث شد نقش من هم دیده شود. من تجربه کار با 
آقاى سعید آقاخانى را در سریال شب عیدى که قرار بود پخش 
شود داشــتم و تا این اندازه دیده نشدم. آن سریال قرار بود 26 
قسمت باشد و درنهایت شش قسمت شد. در بین کار تهیه کننده 
و کارگردان گفتند برمى گردیم بقیه را مى گیریم که هیچ وقت 
برنگشتند. دوتا اپیزود از آن درآمد که واقعاً فیلمنامه خوبى داشت 
و هنوز هم با خانم گلچین صحبت مى کنیم مى گویند که کار 
فیلمنامه خوبى داشت و یک مینى سریال شش قسمتى شد.» 
وى با اشاره به اینکه نقشش در «بوتیمار» از خودش بسیار دور 
است، اظهار کرد: «این کار از خودم دور بود و البته من شانس 
مى آورم که کارهایى که به من پیشــنهاد مى شود از من دور 
است چون باعث مى شود بتوانم نقش بازى کنم. در "بوتیمار" 
هم على رغم اینکه کارکتر از من دور است اما با آن خوب ارتباط 

گرفتم حاال باید ببینیم که مخاطب آن را باورش کرده یا نه.»

ندا کوهى درباره این مســئله که در فیلم طنزى بازى مى کند 
که نقشــى غیر طنز دارد، اظهار کرد: «مخاطــب با فیلم طنز 
ارتباط مى گیرد اما قبــل از فیلمنامه به مــن گفتند که اصًال 
نقش تو کمدى نیســت و طنازى ندارد. این نقش همسر یک 
شهید مدافع حرم است که زندگى سختى داشته اما آدم مثبت و 
خوشحالى است. این را بگویم که وقتى کارى طنز است قاعدتًا 
روى نقش هاى دیگر هم اثر دارد اما وقتــى نقش هایى مثل 
آقاى لوالیى یا خانم گلچین در کارى حضور دارند یک انرژى 
و تأثیرى دارد که روى بقیه هم اثر دارد و اگر نمک هاى ریزى 

"زهرا" دارد تأثیر حضور کارآکترهاى دیگر است.»
کوهى در پاســخ به اینکه چرا نقش هاى تازه وارد در تلویزیون 
مانند گذشته ماندگارى ندارند، عنوان کرد: «به نظر من دوران 
ستاره بازى تلویزیون تمام شده است. از تلویزیون چیزى ندیدیم 
مگر اینکه آن جوان حاشیه درســت کرده باشد تا دیده شود. 
درکل بازیگرى درگذشته حرمت بیشــترى داشت. من اصًال 
موافق نیستم درها باز شود، ســال هاست خودم منتظرم درها 
باز شــود ولى چون تعداد آدم هایى که دارند مى آیند زیاد شده 
دیگر به راحتى بازیگرهاى جوان به چشم نمى آیند. اکنون پسر 
و دخترهایى داریم که از تئاتر مستقیم به سینما مى روند و اصًال 

در تلویزیون دیده نمى شوند.»
کوهى افزود: «در قدیــم این گونه نبود. بازیگــر باید چندین 
نقش کوتاه بازى مى کرد و از تلویزیون مى آمد و بعد به سینما 

مى رسید. اکنون دیگر کسى به تئاترى ها برچسب تئاتر بازى 
کردن نمى زند. نمى دانم اســمش شانس است یا چیز دیگرى 
اما من در جشنواره تئاتر فجر در سال 92 کاندیدا بودم اما کسى 
نمى داند. االن که ویکى پدیاى مــن مى چرخد تا حدودى با 

سوابق من آشــنا شــده اند. اکنون به من مى گویند چقدر 
رزومه ات درخشان اســت و البته دقیقًا همین تجربه ها 

کمک کرد تا وقتى براى کارى مــى روم، مى گویند 
چقدر خوبى و فکر مى کننــد من تازه وارد این حرفه 
شده ام اما این مسیر براى من 15 سال طول کشیده 

است.»
ندا کوهى با اشــاره به اینکه از کودکى مشــتاق 
بازیگرى بــوده، افــزود: «من از شش ســالگى 
دوست داشتم بازیگر شــوم. این روزها دوستان 
دوران مدرســه به من پیام مى دهند و مى گویند 

ما یادمان هست که مى خواســتى بازیگر شوى و 
اینها جذاب ترین پیام هایى اســت کــه مى بینم چون 

حس مى کنم رؤیاهایم در حال تحقق اســت و من دنبال 
رؤیاهایم رفته ام.»

کوهى از تأثیرگذارى ســریال «بوتیمار» در زندگى کارى اش 
گفت: «بعد از بازى در "بوتیمار" از چند فیلم پیشــنهاد بازى 
داشتم البته تا جلوى دوربین نرویم مطمئن نمى شویم که در آن 

فیلم بازى مى کنیم یا نه.»

ندا کوهى:

 «بوتیمار» باعث شد بعد از 
15 سال تجربه دیده شوم

امسال در مراسم افتتاحیه جشنواره بین المللى فیلم کن جایزه 
افتخارى نخل طال به «جودى فاســتر» اهدا خواهد شد. نخل 
طالى افتخارى جشنواره کن توســط «اسپایک لى»، رئیس 
هیئت داوران بــه وى اهدا مى گــردد. وى همچنین میهمان 
افتخارى مراســم افتتاحیه خواهد بود و در این مراســم از وى 

تجلیل مى شود.
پیش از این جایزه افتخارى به «ژان مورو»، «برناردو برتولوچى»، 
«جین فوندا»، «ژان پل بلموندو»، «مانوئل دو اولیویرا»، «ژان پیر 

لئو»، «اگنس واردا» و «آلن دلون» تعلق گرفته بود.
این جشنواره از فاستر، هنرپیشه، کارگردان و تهیه کننده دو بار 

برنده جایزه اســکار، بخاطر «سفر هنرى درخشان، شخصیتى 
منحصر به فرد با تعهدى سرســختانه و در عین حال قوى به 

مسائل مهم زمانه ما»، تقدیر خواهد کرد. 
«جودى فاستر»، هنرپیشــه، کارگردان و تهیه کننده 58 ساله 
آمریکایى که با ایفاى نقش در «ســکوت بره ها» اثرى فاخر را 
به یادگار گذاشت، امسال مهمان افتخارى «مراسم افتتاحیه» 

جشنواره فیلم کن فرانسه خواهد بود.
جودى فاستر ضمن استقبال از این تصمیم جشنواره، در بیانیه اى 
اعالم کرد: «جشنواره کن جشنواره اى است که من به آن بسیار 
مدیونم و زندگى من را کامًال تغییر داده است. اولین حضور من 
در این جشنواره تعیین کننده بود و نمایش یکى از فیلم هایم در 

جریان آن، همیشه رؤیاى من بود.»
اولین بار در سال 1976 میالدى بود که از جودى فاستر در جریان 
فستیوال کن تقدیر شد. او در آن زمان تنها 13 سال داشت و از 

پله هاى ســن باال رفت تا نخل طالیى جشنواره را براى ایفاى 
نقش در فیلم «راننده تاکسى» دریافت کند. اکنون 55  سال پس 
از این رویداد، بار دیگر در این مراسم حاضر خواهد شد تا نخل 
طالیى دیگرى را این بار به افتخار «یک عمر فعالیت هنرى» 

دریافت کند.

پانته آ بهرام نسبت به حواشى پیش آمده براى خواهرش پس از حضورشان 
در برنامه «همرفیق» واکنش نشان داد.

هفته پیش حواشى و انتقادات زیادى در فضاى مجازى نسبت به مهمانان 
جدیدترین قسمت برنامه «همرفیق» شــکل گرفت. در این قسمت از 

برنامه شهاب حسینى میزبان پانته آ بهرام و خواهر او رکسانا بهرام بود.
جریان از آنجایى شروع مى شود که پس از پخش چند ویدیو که از طرف 
مردم براى این برنامه ارسال شده قرار است به یکى از آنها یک هدیه 20 
میلیون تومانى بدهند، شهاب حسینى از مهمانان خود مى پرسد «نظرتان 
راجع به هدیه 20 میلیون تومانى چیست؟» رکسانا بهرام در پاسخ مى گوید: 
«با توجه به طبقه اى که دارند فیلم ها را مى فرستند به نظرم 20 میلیون 

خیلى زیاد هم هست.»
فیلم این بخش از گفتگوى مهمانــان «همرفیق» با واکنش هاى منفى 

زیادى در فضاى مجازى روبه رو شد.
پس از انتشــار پى در پى این بخش از گفتگو و واکنش منفى کاربران 
فضاى مجازى، رکسانا بهرام نسبت به حواشى پیش آمده واکنش نشان 
داد و نوشت: صحبت برنامه این بود که آیا با این مبلغ مى شه فیلم کوتاه 
ساخت (که البته از برنامه حذف شده بود) و این جواب من بود که کسانى 

که این فیلما رو فرستادن حتمًا با این مبلغ مى تونن فیلم بسازن! البته 
براى خودم هم 20 میلیون پول کمى نیست اصًال.»

با وجود این توضیحــات اما همچنان 
واکنش ها نسبت به این صحبت ادامه 
داشــت که پانته آ بهرام در یک پست 

اینستاگرامى نســبت به حواشى پیش 
آمده براى خواهر خود واکنش نشان داد 

و همراه با عکسى از خود هنگام نواختن 
ساز هنگ درام نوشت: «آیا این لحظه را در 

برنامه "همرفیق" دیدید؟ البته که نه! چون 
تقطیع و حذف جزئى از فرایند برنامه سازى در 

ایران است. پیگیر فایل اصلى برنامه بودم تا نسخه 

کامل لحظه اظهارنظر خواهرم راپخش کنم که متأسفانه به دلیل گذشت 
زمان و در دسترس نبودن دوستان برنامه ساز این کار میسر نشد!

آن شب گفتگوى ما به اینجا رســید که بچه هایى که در فضاى مجازى 
فعالیت و تولید اثر مى کنند آیا مى توانند با 20 میلیون فیلم کوتاه بسازند؟ 
(که با بى توجهى تدوینگر حذف شد) و خواهرك من که پیش از این هرگز 
جلوى دوربین نرفته بود و اضطرابش کامًال هویداست، خواست مثًال زبان 
مادرى را پاس بدارد و به جاى لِِول هنرى و به اشتباه از کلمه طبقه استفاده 
کرد با این منظور که بگوید 20 میلیون قطعًا براى 
این ســطح از تولید فیلم کوتاه مجازى 
کافى است! این اشــتباه به ناگاه 
ما را در صــدر اخبار مهم روز 

قرار داد!»

نى از مهمانان خود مى پرسد «نظرتان 
ست؟» رکسانا بهرام در پاسخ مى گوید: 
م ها را مى فرستند به نظرم 20 میلیون

ــان «همرفیق» با واکنش هاى منفى 
شد.

ش از گفتگو و واکنش منفى کاربران 
ت به حواشى پیش آمده واکنش نشان 
که آیا با این مبلغ مى شه فیلم کوتاه  د
ده بود) و این جواب من بود که کسانى 

ن مبلغ مى تونن فیلم بسازن! البته 
ى نیست اصًال.»

چنان
مه 
ست 

پیش 
داد  ن

نواختن 
حظه را در 
ه نه! چون

امه سازى در
ه بودم تا نسخه 

0کرد با این منظور که بگوید 20 میلیون قطعا براى 
این ســطح از تولید فیلم کوتاه مجازى 
کافى است! این اشــتباه به ناگاه 
ما را در صــدر اخبار مهم روز 

قرار داد!»

واکنش پانته آ بهرام به حواشى پیش آمده براى خواهرش

نادر ســلیمانى بازیگر ســریال «روز هاى آبى» از نقش آفرینى در این 
مجموعه تلویزیونى گفت.

سلیمانى گفت: این ســریال، دو گروه از انســان ها را به مخاطب نشان 
مى دهد، اولین گروه کسانى اند که فقط به منافع خودشان فکر مى کنند، اما 
در ظاهر خدمتگزار مردم به نظر مى رسند، این گروه در قالب داستان سریال 
تالش مى کنند فضاى روستا را با ظاهرسازى به نفع خودشان شکل بدهند، 

اما گروه دوم در مقابل آنها مى ایستند و براى مردم فداکارى مى کنند.
او درباره نقش خود در این ســریال افزود: شخصیتى که من نقش آن را 

ایفا مى کنم، تالش مى کند به مقصد و مقصود خودش برسد، این فرد 
شخصیتى بسیار طماع و جاه طلب، اما به ظاهر انسان دوست دارد.

این بازیگر اضافه کرد: من براى آشــنایى با این شــخصیت نیازى 
به تالش چندان نداشــتم، زیرا انســان ها در برخى از مواقع فریب 
مى خورند و براى رســیدن به مقام و موقعیت خاص خیلى چیز ها را 
زیر پا مى گذارند. این افراد در ادامه شخصیت فریبنده و دروغینى از 

خودشان نشان مى دهند.
سلیمانى فیلمبردارى لوکیشن هاى ســریال «روز هاى آبى» در روستا را 

جذاب دانســت و اظهار کرد: من بچه شهرستان هستم و فضاى کار 
سریال «روز هاى آبى» را خیلى دوست داشتم. ما در این کار رنگ 
و لعاب واقعى طبیعت را مى بینیم، اما متأســفانه در برخى از مواقع 
صداى اره برقى شنیده مى شــود. گاهى افراد سودجود، درختان 

زیباى روستا را شبانه قطع مى کنند و تنه آنها را با نیسان به جاى 
دیگرى منتقل مى کنند. من این بحث را در اینجا مطرح کردم 

تا مخاطبان بدانند اگر روزى برسد که درختى در شمال نباشد، اکوسیستم 
محیطى به هم مى خورد و کسى به سفر شمال تمایل نخواهد داشت.

وى افزود: البته من مى دانم که مردم با مشکالت اقتصادى دست و پنجه 
نرم مى کنند و با مشکالت آنها آشــنا هستم، اما خواهش مى کنم که اگر 
کســى براى امرار معاش درختان جنگل را قطع مى کند، وجدان داشته 
باشد و تنه درختان ســبز را قطع نکند و مواظب 

جنگل باشند.
سلیمانى خاطرنشــان کرد: بازى 
در کنار اکبر عبــدى فوق العاده 
دلنشــین بود. همبازى بودن با 
افرادى، چون امیرغفارمنش 
نیز خاطــرات خوبى را براى 

من ساخت.

نادر سلیمانى:

بازى در کنار اکبر عبدى فوق العاده بود

«گیج گاه» یکى از فیلم هاى سینماى کمدى - تراژیک جشنواه فجر بود که بهمن ماه سال 
گذشته به نمایش در آمد. این فیلم امسال هم در روزهاى اخیر در جشنواره جهانى فیلم فجر 
مورد توجه قرار گرفته است. یکى از نکات این فیلم، حضور على باغفر در جمع بازیگرانش است. 
موزیسین باسابقه و سرشناسى که تا کنون آثار متعددى را منتشر کرده و با خوانندگان گوناگونى 
هم همکارى داشته است. از جمله حامد بهداد که زمستان ســال گذشته اولین آلبوم خود را با 

همکارى على باغفر و مسعود فیاض زاده ارائه کرد. 
 باغفر درباره بازیگرانى که خوانندگى را تجربه کردند مى گوید: من به جز حامد بهداد صداى شخص 
دیگرى را نشنیده ام که بخواهم نظر بدهم اما شــک نکنید که حامد بهداد دو سر و گردن از سایر 
بازیگرانى که خواننده شدند باالتر اســت. به لحاظ هنر و انتخاب ژانر و انتخاب آدم هاى 

اطرافش و از هر لحاظ دیگر با سایرین قابل مقایسه نیست.
این آهنگساز درباره سابقه آشنایى اش با حامد بهداد هم مى گوید: دوستى من و حامد 
به مشهد و یک استودیوى موسیقى بر مى گردد. حامد بهداد پیش از بازیگرى 
حرفه اى، موسیقى ضبط شده داشته است. او از سن خیلى کم دغدغه موسیقى 
و خواندن داشته است. او فارغ از اینکه بازیگرى است که برخى به او انگ 
مى زنند که چرا مى خواند؟ باید بگویــم حامد بهداد در خوانندگى خیلى 
قدیمى است و باید مى خواند. هر کســى اختیار دارد که امتحان کند و 
اینکه تا االن فقط بازیگرى را دنبال مى کرده است منعى براى حضورش 
در خوانندگى ندارد. حامد بهداد هیجان و استعداد زیادى در خوانندگى 
دارد در حالى که من در سایر بازیگرانى که وارد این عرصه شده اند چنین 
چیزى را ندیدم. او یک رهایى دارد که به خواندنش خیلى کمک مى کند.

باغفر درباره آلبوم حامد بهداد و اینکه اصــوًال ورود بازیگرها به عرصه 
خوانندگى با صرف هزینه هاى زیاد و پروژه هاى پرخرج انجام مى شود گفت: تولید 
آلبوم حامد بهداد خیلى دلى تر از این حرف ها جلو رفت و ما قطعاً پلن براى برگزارى 
کنسرت داریم و این آلبوم منتشر شده است که کنسرت هایش را برگزار کنیم. 
حتمًا در زمان مناسب و پس از بهبود شرایط کرونا، حامد بهداد در این زمینه 

اطالع رسانى خواهد کرد.

ىها برچسب تئاتر بازى 
نس است یا چیز دیگرى 
اما کسى  92 کاندیدا بودم
تا حدودى با  نمى چرخد

ه من مى گویند چقدر
قًا همین تجربه ها
 روم، مى گویند 
وارد این حرفه 
ل طول کشیده 

مشــتاق  کى
شســالگى 
زها دوستان 
 و مى گویند 

زیگر شوى و 
مى بینم چون  ــه

اســت و من دنبال 

مار» در زندگى کارى اش 
فیلم پیشــنهاد بازى ند

مئن نمى شویم که در آن 

«گیج گاه» یکى از فیلم هاى سینماى کمد
آمد. این فیلم امسال گذشته به نمایش در

موردتوجه قرار گرفته است. یکى از نکات این
موزیسین باسابقه و سرشناسى که تا کنونآ
هم همکارى داشته است. از جمله حامد بهد
همکارى على باغفر و مسعود فیاض زاده ارائه ک
 باغفر درباره بازیگرانى که خوانندگى را تجربه کر
دیگرى را نشنیده ام که بخواهم نظر بدهم اما ش
بازیگرانى که خواننده شدند باالتر اســ
اطرافش و ازهر لحاظ دیگر باسایری
این آهنگساز درباره سابقه آشنایى
مشهد و یک استودیوى مو به
حرفه اى،موسیقى ضبط ش
ا و خواندن داشته است.
مى زنند که چرا مى خ
قدیمى است و بایدم
اینکه تا االن فقط باز
در خوانندگى ندارد.
دارد در حالى که من

چیزى را ندیدم. او یک
باغفر درباره آلبوم حام
خوانندگى با صرف هزینه هاىز
آلبوم حامد بهداد خیلى دلى ترا
کنسرت داریم و این آلبوم من
حتمًا در زمان مناسب و پس
اطالع رسانى خواهد کرد.

حامد بهداد در خوانندگى با دیگران 
قابل مقایسه نیست

نخل طالى افتخارى کن به 
«جودى فاستر» اهدا مى شود

الهه منصوریان، ووشوکار شناخته شــده ایرانى که توانست در 
اولین دیدار خود در مســابقات Wlf (بزرگ ترین مســابقات 
سازمان ووشو) در چین پیروز میدان شود از اهانت بعضى  افراد به 

ورزشکاران زن گفت. 
منصوریان گفت: نمى دانم چرا بعضى ها بى جهت موضع گیرى 
مى کنند. یک ورزشکار خانم و یک قهرمان مى تواند یک مادر 
عاشق باشد، یک همسر فداکار و کسى که وظایفش را به خوبى 
انجام مى دهد. ضمن احترام به آقاى داریوش ارجمند به هیچ وجه 
صحبت هاى ایشــان را قبول نمى کنم و تصورم این است که 
ایشــان نیز با توجه به موفقیت هاى ورزشکاران خانم نظرشان 

عوض خواهد شد.
او در پاسخ به اینکه تاکنون چه پیشنهاداتى از طرف سینماگران 
داشــته اســت هم توضیح داد: از چند کارگردان و پروژه خوب 

پیشنهادهایى براى حضور در سینما دارم. حتى وقتى مى خواستم 
به چین بیایم پیشنهاد حضور در یک سریال به من داده شد اما 
با توجه به اینکه مى خواســتم در مســابقات wlf حاضر شوم 
نتوانستم پاســخ مثبت دهم. آخرین بار به دعوت آقاى ابراهیم 
عامریان و جناب برزو نیک نژاد در فیلم سینمایى «انفرادى» به 
صورت افتخارى حضور داشتم و با هنرمندان عزیزى مثل رضا 

عطاران، احمد مهرانفر و مهدى هاشمى همبازى شدم.
منصوریان در جواب این ســئوال که مى گویند حســابى رضا 
عطاران را زده اى هم گفــت: بازى با آقاى عطــاران یکى از 
خاطره هاى دوست داشــتنى من اســت. قرار بود من با لگد به 
صورت آقاى عطاران بزنم و ایشان مدام سرشان را مى کشیدند 
و هرچه مى گفتم من پایم را کنترل مى کنم اعتماد نمى کردند. 
در برداشت نهایى آقاى عطاران سرشان را نکشیدند و من هم 
چون فکر مى کردم این کار را انجام مى دهند پایم را دیرتر نگه 
داشــتم و به همین دلیل با لگد به صورتشــان زدم. بعد از این 
سکانس کلى از ایشــان عذرخواهى کردم و آقاى عطاران هم

 کلى خندیدند.

ماجراى لگد زدن خانم 
ورزشکار به رضا عطاران



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

به او ایمان مى آوریم، همانند ایمان کســى که از روى یقین به او 
امید بسته و از روى ایمان به او روى نهاده و خاشعانه در برابرش 
ســر فرود آورده و از روى اخالص به یکتایى اش مى پرستد و 
بزرگش مى دارد و مى ســتایدش و از دل و جان بدو پناه مى جوید. 
زاده نشده تا در عز و بزرگى شریکى داشته باشد، داراى فرزندى 

نیست تا چون بمیرد میراث او بََرد.
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مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نشست خبري با اصحاب 
رسانه ضمن عذرخواهی از مشترکان این شرکت به دلیل مشکالتی که در تأمین برق پایدار 
آنها در روزهاي اخیر به وجود آمده بود و منجر به خاموشی هایی در سطح شهرستان اصفهان 
شد، تأکید کرد: این خاموشی ها فقط مربوط به شهرستان یا حتی استان اصفهان نبوده بلکه 

سراسري بوده و مشکالتی را براي همه مردم کشور به وجود آورده است.
مهندس محمد علی اکبري با اشاره به عدم تراز تولید و مصرف برق در کشور که علت اصلی 
خاموشی هاي اخیر در کشور بوده گفت: شــبکه برق کشور به صورت شبکه سراسري و 
رینگ است؛ یعنی همه به هم متصل اند و اینطور نیست که ما در یک شهرستان یا استان 
برق تولید کنیم و در همان استان یا شهرســتان آن را مصرف کنیم و قطعاً هر نیروگاهی 
که انرژي برق تولید می کند اصطالحاً آن را وارد شبکه برق کشور می کند و کلیه مصرف 
کنندگان هم از این شبکه برق دریافت می کنند و اینکه ما فکر کنیم در حال حاضر تراز تولید 
برق در این استان پایین تر از تراز مصرفمان است براي همین دچار خاموشی می شویم یا 
برعکس، اشتباه است چرا که این به صورت کلی است؛ یعنی اگر در کل کشور میزان تولید 
برق با میزان مصرف برابر نباشد و میزان مصرف باالتر از تولید باشد شبکه برق دچار اختالل 

می شود و اصالحاً در شبکه برق افت فرکانس پیش می آید. 
مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع بــرق شهرســتان اصفهان اظهار کرد: مشــکل 
خاموشی هاي اخیر این بود که میزان مصرف از میزان تولید برق در کشور بیشتر شده بود.

علی اکبرى گفت: برق مصرفی صنایع ما چه در تابستان تولید داشته باشند چه در زمستان 
تفاوتی ندارد و ثابت است و آنچه تفاوت می کند بار سرمایشی است که بخش عمده آن در 
حوزه خانگی و تجاري است که همان بخش غیرمولد است و 23 هزار مگاوات برق مصرفی 
کشور ما  در این بازه زمانی بخاطر روشن کردن کولرهاست و این عدد خیلی باال و چشمگیر 

است، تقریباً برابر برق مصرفی سه کشور همسایه ایران است.
علی اکبري در این باره توضیح داد:  ساخت یک نیروگاه 1000 مگاواتی 600 میلیون یورو 
هزینه در برد دارد و ما 23 هزار مگاوات بار سرمایشی داریم که هر 1000 مگاوات آن حدود 
600 میلیون یورو ارزش دارد و این در حالی است که منابع کشور ما منابع ثابتی است و طبق 
اصل استراتژي یعنی تمرکز منابع محدود بر موضوعات معدود ما اگر نیروگاه بسازیم قطعًا 
به همان نسبت نمی توانیم به امور دیگر کشــور بپردازیم چون پول آن را صرف تأسیس 

نیروگاه کردیم و باید منابعمان را تقسیم کنیم.
اما اینکه چرا در سال جاري کشورمان برخالف دو سال گذشته با مشکل قطعی برق مواجه 

شده به گفته مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان دالیل متعددي 
دارد که مهمترین آن بحث استفاده از نیروگاه هاي برق آبی است که در سال 1400 به علت 

اینکه با خشکسالی مواجه شده ایم  از توان نیروگاه هاي برق آبی کشور کاسته شده است.
وي افزود: اما به موازات این کاهش تولید که در نیروگاه برق آبی داریم با افزایش مصرف به 

چند دلیل مواجه شده ایم و تراز تولید و مصرف برق به هم خورده است. 
علی اکبــري در ادامه گفــت: اولین علت 
افزایش مصرف برق در سال جاري، گرماي 
زودرس بوده که به عنــوان مثال هر درجه 
افزایش دما بین 1000 تا 2000 مگاوات پیک 

مصرف کل کشور را باال می برد. 
وي افزود: خشکسالی همانطور که صنعت 
برق را در تولید دچار مشــکل کرد منجر به 
افزایش مصرف برق هم شده و یکی از علل 
آن چاه هاي کشاورزي است که کشاورزها به 
دلیل اینکه یکسال است زاینده رود خشک 
شده و آب جاري ندارند و آب هاي زیرزمینی 
هم فوق العاده کاهش پیدا کرده االن براي 
آبیاري به اجبار فقط به چاه هاي کشاورزي 
روي آورده اند و در حالی که در گذشته شاید 
با دو ساعت کار چاه ها استخر ذخیره شان را 

پر می کردند اما االن بیش از 18 ساعت و با توان بیشتر کار می کند و این مصرف برق را 
باال برده است.

علی اکبري علت بعدي افزایش مصرف برق را رشد صنعت دانست و افزود: االن بار صنایع 
کشور رشد 20 درصدي داشته اند و در استان اصفهان نیز پیش بینی این است که 40 درصد 

رشد بار صنعتی داشته باشیم که باید براي آنها برق پایدار تأمین کنیم.
وي با  نام بردن از کرونا به عنوان دلیلی دیگر بر ازدیاد مصرف برق اظهار کرد: دســتگاه 
هاي اکسیژن و وسایل مراقبتی که در منازل براي بیماران قرنطینه خانگی استفاده می 
شود منجر به افزایش مصرف برق شده و عالوه بر اینها اینکه به دلیل رعایت پروتکل هاي 
بهداشتى ویروس کرونا باید در هر فضایی یک دریچه براي هواي آزاد داشته باشیم در حالی 
که سیستم سرمایشی براي عملکرد مناسب نیاز به یک محیط ایزوله و بسته دارد، با باز بودن 

پنجره ها این وسایل سرمایشی با توان بیشتر کار می کنند و برق بیشتري مصرف می شود. 
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان دستگاه هاي استخراج رمز ارز 
و ماینرهاي غیرمجاز را نیز عامل دیگر افزایش مصرف دانست و گفت: ما با دستگاه هاي 
استخراج رمز ارز مجوزدار مشکلی نداریم چون در قانون پیش بینی شده که موظفند براي 
تأمین برق خود یا با نیروگاه ها قرارداد ببندند و از توان مازاد آنها برق مورد نیازشــان را 
خریداري کند یا خودشان برق را تولید کنند 
و در زمان هاي پیک مصرف هم از شبکه 
سراسري برق به آنها تحویل نمی شود مثل 
االن که برق آنها از 2 خرداد خاموش شده  
اما عمده مشــکل ما االن با  دستگاه هاي 
رمز ارز غیرمجاز اســت کــه مصرف برق 
آنها باالست و به شــبکه برق خسارت وارد 
می کنند چرا که هر ماینر مصرفش تقریبًا 
برابر 10 منزل است و به تجهیزات و وسایل 
برقی همســایه ها و حتی خود آن مصرف 
کننده هم آسیب می زند چون نه پیش بینی 
تولید و نه پیش بینی شبکه انتقال براي آن 

شده و فوق العاده مصرف باالیی دارد.
وي با اشــاره به اینکه 27 درصد کشفیات 
ماینر غیرمجاز در کشور بر اساس گزارشات 
مردمی است گفت: از سال گذشته تاکنون 4000 ماینر غیرمجاز در اصفهان کشف شده 
که بیشترین کشفیات مربوط به هفته گذشته بوده که در ابتداي جاده نایین و در یک کوره 

آجرپزي فقط 500 ماینر کشف شد و حتی کنتور را هم دستکاري کرده بودند. 
وي در بخش دیگري از سخنانش با اشاره به اینکه نباید دچار خاموشی و قطعی برق می 
شدیم اما شدیم حاال خواسته و حداقل حق شهروندي مردم است که طبق یک نظم و برنامه 
اي این خاموشی ها انجام شود تا بتوانند بر اساس آن مدیریت و برنامه ریزي کنند گفت: به 
همین دلیل در اصفهان در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از اواخر سال 97 سامانه 
اي راه اندازي کردیم به نام «سپام» (سامانه پاسخگویی و اطالع رسانی مشترکین) که در 
هیچکدام از شرکت هاي توزیع برق دیگر کشور پیاده سازي نشده و با وجود این سامانه اگر 
شما هیچ اطالعی از برق مشترکتان نداشته باشید ولی می خواهید علت خاموشی یا زمان 

خاموشــی برق خود را بدانید، راحت ترین راه آن این است که مکان مورد نظرتان را روي 
نقشه در این سامانه پیدا کنید و برنامه ریزي کنید و این سامانه نیاز شما به تماس با 121 
و معطل شدن پشت صف انتظار را بر طرف می کند، چرا که در لحظه به شما درباره علت 
قطعی برق و مرحله به مرحله انجام عملیات شرکت برق و پیش بینی زمان وصل شدن 

اطالع رسانی می کند.
وي افزود: برنامه هفتگی خاموشــی هاي کمبود تولید که االن با آن مواجهیم نیز در این 
سامانه براي مشترکین قابل مشاهده است که هم می توانید از روي نقشه اطالعات مورد 
نظر خود را دریافت کنید یا اینکه به وســیله رمز رایانه قبض برق خود، مکان دقیق مورد 
نظرتان را روي نقشــه بیابید. حتی می توانید با اعالم ســاعت مورد نظر دریابید که چه 
مکان هایی با خاموشی احتمالی مواجه است یا در روشی دیگر با مشاهده جدول درج شده 

در این سامانه از خاموشی ها مطلع شوید. 
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان عنوان کرد: در این سامانه 
بخش هاي متعددي لحاظ شــده از جمله ثبت گزارشــات مردمی که باعث می شــود 
دقیق ترین نظارت مردمی ثبت شود و پاسخگویی هم بهتر و زودتر از 121 انجام می شود، 
به دلیل ثبت دقیق مکان و حتی امکان ارسال تصویر که باعث می شود پیمانکار شرکت 
برق مکان مورد نظر مشترك را بهتر روي تبلت خود پیدا کرده و در رفع مشکل اقدام کند. 

علی اکبري با اشاره به اینکه ما از برنامه خاموشی ثبت شــده در سامانه «سپام» عدول 
نمی کنیم گفت: این برنامه هفتگی و احتمالی است؛ یعنی بر اساس میزان مصرف و تولید 
است که اگر میزان مصرف پایین باشد و تولید افزایش یابد عمًال نیازي به خاموشی نداریم 
براي مثال از هفته گذشته نیروگاه اتمی بوشهر هم وارد مدار شد تا تولید جوابگوي مصرف 

باشد.
وي همچنین گفت: اگر در برنامه، ساعت خاموشــی مکانی از 9 تا 11 بود، ساعت 11 به 
بعد برق قطع نمی شود اما ممکن است سر ساعت 9 قطع نشود و در این بازه دو ساعته هر 
زمان با افزایش بار مصرفی مواجه شویم برق مشــترکین را قطع می کنیم، ضمن اینکه 

خاموشی ها را به صنایع با پیامک 10 دقیقه قبل اطالع رسانی می کنیم.
علی اکبري خاطر نشــان کرد: اگر تجهیزات برقی مشترکین به واسطه این خاموشى ها 
آسیب ببیند تا 72 ساعت می تواند به 121 اعالم حادثه و خرید تجهزات کند که کارشناسان 
شرکت برق به محل اعزام می شوند و با بررســی وسایل و تجهیزات مورد نظر  براساس 
اطالعات شبکه  از آنها می خواهند وسایل خود را تعمیر یا تعویض کرده و با ارائه فاکتور، 

هزینه آن را دریافت کنند.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 

برق مصرفی کولرها در ایران معادل برق مصرفی 3 کشورهمسایه است
مرضیه غفاریان

روز 11
تا حماسه 1400

انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان     است. 
و انتخابات براى تأثیر سرنوشت شما ملت است. انتخابات سرنوشت یک     ملت 
را داردتعیین مى کند. یعنى آحاد ملت سرنوشت زندگیشان در دنیا و     آخرت 

منوط به این انتخابات است. 
«ازبیانات حضرت امام خمینى (ره) در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما /  9 اسفند 1362»

انتخابات 
سرنوشت   ملت را 
تعیین می کند
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مراسم گرامیداشت سى و دومین سالگرد ارتحال ملکوتى 
رهبر کبیر انقالب اســالمى و بنیانگذار جمهورى اسالمى 
ایران حضرت امام خمینى (ره) و همچنین بزرگداشت یاد و 
خاطره شهداى حماسه 15 خرداد1342 سرآغاز شکل گیرى 
انقالب اسالمى ایران به رهبرى امام خمینى (ره) در تاالر 

آهن ذوب آهن اصفهان برگزار شد. 
در این مراســم که جمعى از مدیران ،کارکنان و بسیجیان 
شــرکت حضور داشــتند،آیت ا... حبیب ا... رهبر مسئول 
دفترنمایندگى تبلیغات اســالمى شــرکت در سخنانى به 
تشریح حوادث تاریخى مرتبط با قیام مردمى 15 خرداد وآغاز 
مبارزات امام خمینى (ره) علیه رژیم ستم شاهى پرداخت. وى 

با اشاره به ویژگى هاى شخصیتى منحصر به فرد امام(ره) 
یادآور شد: ایشــان فردى جامع االطراف، جامع اضداد و از 
شاگردان برجسته علماى درجه اول حوزه علمیه قم نظیر 
آیت ا... عبدالکریم حایرى یزدى مؤسس حوزه علمیه قم و 

آیت ا... شاه آبادى بود.
آیت ا... رهبر در ادامه افزود : حضرت امام (ره) در بین علماى 
بزرگ قرون اخیر یک فقیه جامع الشرایط،یک فیلسوف و 
سیاســتمدار با ابعاد ویژه بود. او در عین اینکه بسیار شجاع 
و مبارز بود فردى مهربان، خوش اخالق، ســاده زیست در 

زندگى و مقید به نماز اول وقت بود. 
در ادامه این مراســم، حجت االسالم والمسلمین محسن 

طالب پور، رئیس مجمع بســیجیان استان اصفهان هم در 
سخنانى ضمن برشمردن ویژگى هاى امام خمینى (ره) او را 
احیاگر راستین اسالم ناب و کسى که اسالم را از تئورى به 
عمل و حکومت رسانید معرفى کرد. وى سپس با اشاره به 
وضعیت انقالب اسالمى در دوران معاصر و موفقیت هاى به 
دست آمده به انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى شهر 
و روستاى کشور در 28 خرداد ماه ســال جارى و تأکیدات 
دلســوزانه مقام معظم رهبرى اشاره کرد وگفت: مشارکت 
در این انتخابات خود نوعى رفراندوم و تأیید نظام جمهورى 
اسالمى بوده و حضور حداکثرى مردم در این انتخابات عزت، 

اقتدار و امنیت را براى مردم و کشور ما به همراه دارد. 

حضور حداکثرى مردم در انتخابات تضمین اقتدار کشور است

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با بیان اینکه در سال گذشته شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان با انعقاد 1269 قرارداد، رکورد کشور را طى 35 سال 
گذشته شکست تصریح کرد: استان اصفهان رتبه نخست 
تحصیل منابع و ساخت شهرك را براى نخستین بار در کشور 

به دست آورده است.
محمد جواد بگى توسعه شهرك ها و نواحى صنعتى استان 
را یکى از سیاست هاى این شرکت در سال جارى دانست و 
گفت:  فاز عملیاتى شهرك هاى صنعتى در کشور طى سال 

جارى، 1270هکتار است، اما اســتان اصفهان در نظر دارد 
با ایجاد 1310هکتار به فاز عملیاتى شهرك هاى صنعتى 
اســتان اضافه کند که براى آن 1142میلیارد تومان پروژه 

تعریف کرده ایم.
وى توسعه خوشه هاى صنعتى را نیز یکى دیگر  از اولویت 
هاي این شرکت در سال هاى اخیر عنوان کرد و گفت: طى 
35سال گذشته حدود 11خوشه صنعتى در استان اصفهان 
توسعه یافته، اما در نظر داریم در سال جارى 9خوشه صنعتى 

جدید را توسعه دهیم.

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
از افزایش 100 درصــدى تصفیه خانه هــاى صنعتى در 
شهرك هاى صنعتى استان در سال 1400 خبرداد و تصریح 
کرد: طى 35سال گذشته در استان 14تصفیه خانه در سطح 
شهرك هاى صنعتى استان به بهره بردارى رسیده که قرار 
است این تعداد در سال 1400به 28تصفیه خانه افزایش یابد.

وى تصریح کرد: با اقدامات صــورت گرفته در این دولت، 
مشــکل تأمین آب 31شهرك در اســتان اصفهان مرتفع 

شده است.

ثبت رکورد 1269 قرارداد در سال 1399

در نشست میز کشورى طال که با حضور رئیس اتاق بازرگانى اصفهان و هیئت رئیسه اتحادیه 
طال و جواهر از سرتاسر کشور در محل اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد، بر رفع قوانین دست 

و پاگیر تولید و مالیاتى و تثبیت تقویم نمایشگاهى تأکید شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، در ابتداى این نشست مسعود گلشیرازى، 

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان، تصریح کرد: در فضاى فعلى کشور، هیچ راه گریزى مگرتوجه 
ویژه به اقتصاد و فعالین اقتصادى و بخش خصوصى نیست. لذا الزم است در این گذر براى 

رسیدن بخش خصوصى قوى  به جایگاه واقعى خود استفاده شود.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان  با بیان رویکرد اتاق بازرگانى اصفهان در دوره نهم، گفت: اتاق 
اصفهان به عنوان  یکى از پرچمداران تحول در اتاق هاى سرتاسر کشور عالوه بر شبکه سازى 
و توانمند سازى اعضا، مقوله مســئولیت اجتماعى را  به عنوان اتاق نسل سوم در دستور کار 

جدى خود قرار داده است.
گلشیرازى با ذکر این نکته که اتاق بازرگانى وظایف دیگر خود  را نیز به خوبى انجام داده است، 
گفت: ستاد تسهیل و  رفع موانع تولید و همچنین شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى  
استان اصفهان  نیز عملکرد خوبى داشته و این شورا در سال گذشــته رتبه اول کشورى  را 

کسب کرده است.

راه گریزى مگر توجه ویژه به بخش خصوصى نیست


