
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

چهارشنبه 17  دى  ماه 1399 / 6  ژانویه   2021 / 22  جمادى االول 1442
سال هفدهم /شماره 3947 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

چگونه انرژى مغز گرفته مى شود؟صنعت نمایشگاهى کشور دچار کرونا شده است«همرفیق» میزبان محسن تنابنده مى شودپرداخت کمک هزینه بیمه بیکارى غیرحضورى شد مجید حسینى در ترابزون اسپور مى ماند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فلفل دلمه هاى 
رنگى چه تفاوتى 

باهم دارند؟

هشدار قطع برق در اصفهان 
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یک سوم دولتى ها 
حقوق نجومى  مى گیرند!

نامزدهاى 
ریاست فدراسیون فوتبال 
مهره هاى سوخته هستند

صدور حکم تخلیه 
«ساختمان سوره»

5

تعقیب و گریز 
پلیس در اصفهان به 
تیراندازى منجر شد

فلفل دلمه اى یکى از مواد غذایى پر مصرف در جهان است 
که در رنگ هاى مختلف موجود بوده و افزون بر زیبایى 

ظاهرى، فواید قابل توجهى نیز براى سالمتى دارد. 
فلفل دلمه اى در رنگ هاى سبز، زرد، نارنجى و قرمز 

به فروش مى رسد، اما آیا این محصوالت با ...

رئیس مرکز اطالع رســانى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان اعالم کرد: تعقیب و گریز پلیس و 
یک دستگاه خودروى مسروقه در اصفهان منجر 
به تیراندازى شد. سرهنگ جواد درستکار افزود: 
مأموران یگان امداد اصفهان، عصر روز دوشنبه 
در حال گشتزنى در سطح شهر، به یک دستگاه 
خودروى پراید مسروقه مظنون و پس از استعالم 

از مرکز پیام، براى توقیف آن وارد عمل شدند.
وى ادامه داد: راننده خودرو با شنیدن دستور توقف 
از سوى پلیس، با افزایش ســرعت اقدام به فرار 
کرد که مأموران با استفاده از عالئم هشدار دهنده 

درصدد متوقف کردن...
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ریل ذوب آهن اصفهان، افغانستان را به اروپا مى رساندریل ذوب آهن اصفهان، افغانستان را به اروپا مى رساند
هم اکنون براى تامین نیاز کشور ماهانه هم اکنون براى تامین نیاز کشور ماهانه 1010 هزار تن ریل در این مجتمع عظیم صنعتى  هزار تن ریل در این مجتمع عظیم صنعتى 
تولید مى شود که به نسبت تقاضاى بازار قابل افزایش استتولید مى شود که به نسبت تقاضاى بازار قابل افزایش است
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مدیرعامل شرکت برق مى گوید کمبود گاز نیروگاه ها در بعضى استان ها باعث کمبود برق شده و در اصفهان هم اگر صرفه جویى نشود، این اتفاق مى افتد

منوچهر آذرى و بازگشت به رادیو 
پس از 6 سال

ممنون که ما را تحویل 
گرفتید!

آذرى:  قطعاً در انتخابات شرکت مى کنم
سعید آذرى از مدیرانى که در چند سال گذشــته در فوتبال کشور حضورى فعال 

داشته درباره  انتخابات فدراسیون فوتبال گفته است: 
 من  براى حضور در انتخابات تصمیم قطعى گرفته ام  و براى ریاست فدراسیون هم 
مى خواهم ورود کنم، اما مى دانم هر کسى که به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب 
شود سه چالش بزرگ و مهم را در همان ابتداى کار دارد. هرکسى که رئیس شود 

باید حداقل 10 میلیون یورو بدهى را پرداخت کند...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پلمب 30 صنعت 
آالینده و اعمال 

قانون 6000 
وسیله نقلیه

هیچ مسافرى از مبدأ لندن نمى پذیریم
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رئیس پیشین هیئت فوتبال استان اصفهان:

پایان همکارى سپاهان و پایان همکارى سپاهان و 
کیانى نزدیک است؟
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گرفتید!گرفتید!رگرفتید!

دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراســگان) در نظر دارد ادوات کشاورزى مربوط 
به مزرعه تحقیقاتى خــود را ، از طریق مزایــده عمومى به فروش برســاند. متقاضیان 
مى توانند از تاریخ درج  این آگهى به مدت 10 روز کارى جهت دریافت اسناد مزایده به سایت

 www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.
1- ارائه ضمانت نامه بانکى معتبر در وجه دانشگاه به مبلغ 400/000/000 ریال 

2- واریز فیــش بانکى به مبلغ 500/000 ریال به حســاب ســیبا بانک ملى به شــماره 
0223255621008 بنام حوالجات دانشگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان (خوراسگان) با 

شناسه واریز 90632746 بابت خرید اسناد مزایده.
3- کلیه کسورات قانونى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

4- دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادات مختار است.
5- هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى مزایده 

روابط عمومی و اطالع رسانی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد ارائه خدمات خودروى سوارى 
با راننده را  ، از طریق مناقصه عمومى به افراد واجد شرایط حقوقى و حقیقى واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ درج  این آگهى به مدت 10 روز کارى جهت دریافت اسناد 

مناقصه به سایت www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.
1- ارائه ضمانت نامه بانکى معتبر در وجه دانشگاه به مبلغ 50/000/000 ریال 

2- واریز فیــش بانکى به مبلغ 500/000 ریال به حســاب ســیبا بانک ملى به شــماره 
0223255621008 بنام حوالجات دانشگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان (خوراسگان) با 

شناسه واریز 99101300 بابت خرید اسناد مناقصه
3- کلیه کسورات قانونى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4- دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادات مختار است.
5- هزینه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه

روابط عمومی و اطالع رسانی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)
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تکزىىایککیانى نزدیک است؟ کیانى نزدیک است؟تک

آذ
سعید
د داشته

 من  براى
مى خوا
شود سه
باید حد

به گزارش اداره روابط عمومى مدیریت درمان تامین اجتماعى استان اصفهان؛ دکتر اعتصام پور، مدیر درمان تامین اجتماعى استان اصفهان 
ضمن تشکر از همکاران بیمارستان دکتر شریعتى به خاطر چهار ماه تالش جهادگرانه در خدمت رسانى به بیماران کووید - 19 عنوان کرد 
با هماهنگى هاى بعمل آمده، بیمارستان دکتر شریعتى از لیست بیمارستان هاى ریفرال کرونا خارج شد و دیگر ارجاعى به اورژانس این 

بیمارستان نخواهد شد و کلیه خدمات درمانى به روال عادى برگشته و آماده خدمت رسانى به تمامى بیمه شدگان مى باشد.
مدیر درمان تامین اجتماعى استان اصفهان گفت: از اسفند ماه تا به امروز 5212 نفر مبتال به بیمار کووید - 19 در بیمارستان دکتر شریعتى 
بسترى شده که خوشبختانه 4672 نفر بهبود یافته، 12 نفر به مراکز دانشگاهى اعزام شده اند و متاسفانه  482 نفر از این بیماران فوت 

کرده اند.
همچنین وى اشاره کرد هم اکنون تعداد 46 نفر بیمار کرونا مثبت در این بیمارستان بسترى هستند و متاسفانه تا کنون بیش از 357 نفر از 

همکاران ما به بیمارى کووید - 19 مبتال شده اند که خوشبختانه فوتى نداشتیم.
الزم به ذکر است در رتبه بندى بیمارستانهاى سازمان تامین اجتماعى بعد از بیمارستان میالد تهران، بیشترین بیمار در حدود 8000 نفر 

در بیمارستانهاى اصفهان بسترى شدند و خوشبختانه تعداد فوتى ها زیر 10 درصد بوده است.  

پس از 4 ماه تالش جهادگرانه در خدمت رسانى به بیماران کووید – 19؛

بیمارستان دکتر شریعتى از لیست 
بیمارستان هاى ریفرال کرونا خارج شد

 جهاناست 
ر زیبایى 

 دارد. 
قرمز 
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پرداخت بیمه بیکارى، پرداخت کمک هزینه مراسم ترحیم و 
اخذ درخواست کفالت و بازرسى خدمات غیرحضورى جدیدى 
هستند که سازمان تأمین اجتماعى در دسترس مردم قرار داد. 
با سه خدمتى که رونمایى شــد تعداد خدمات غیرحضورى 
تأمین اجتماعى در قالب طرح 3070 به 20 خدمت رســید. 
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعى غیرحضورى شــدن 
پرداخت بیمه بیکارى را به معنى عــدم نیاز به مراجعه افراد 
به مراکز بیمه اى تأمین اجتماعى براى تشــکیل پرونده و 
ثبت درخواست دانست و گفت: سامانه خدمات غیرحضورى 
تأمین اجتماعى با سامانه بیمه بیکارى وزارت کار متصل است 
و متقاضیانى که پس از طى مراحل و تأیید ادارات تعاون، کار و 

رفاه اجتماعى به شعب تأمین اجتماعى معرفى مى شوند براى 
دریافت مقررى بیمه بیکارى نباید به شعب تأمین اجتماعى 
مراجعه کنند. مصطفى ساالرى ثبت غیرحضورى درخواست 
کفالت و بازرسى را دومین خدمت غیرحضورى سازمان تأمین 
اجتماعى در هفته جارى اعالم کرد و گفت: درخواست کفالت 
در اکثر موارد بین شعب مختلف انجام مى شود و پیش از این 

فرآیندى پیچیده داشته است.
براساس طرح 3070 که تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت هر 
هفته چند خدمت غیرحضورى جدید در این سازمان رونمایى 
مى شــود و از طریق درگاه خدمات غیرحضــورى تأمین 

اجتماعى به نشانى es.tamin.ir در دسترس قرار مى گیرد.

وزیر اطالعات با بیان اینکه  مســتندات  ترور حاج قاسم در 
1000صفحه احصا شــد، گفت: همکاران مــن در وزارت 
اطالعات با همکارى دیگر دستگاه ها پرونده را تنظیم کردند 

و آماده ارائه در مجامع حقوقى و بین المللى است.
حجت االسالم و المسلمین سیدمحمود  علوى در جوار مزار 
شهید سپهبد قاسم ســلیمانى اظهار داشت: ما دست به هر 
اقدامى هم که بزنیم خون شــهید حاج قاسم پایمال شدنى 

نیست، اما جبران شدنى هم نیست.
وزیر اطالعات ادامه داد: تمام مستندات این تروریسم دولتى 
و این نقض حاکمیتى ملى کشــور دیگر در این ترور دولتى 
احصا شده و بیش از 1000 صفحه در این زمینه کار حقوقى 

انجام شده است. وى با اشاره به ترور شهید فخرى زاده هم 
گفت: مطالعات کامل و شناسایى هاى زیادى انجام شده و 
کار در حال انجام است و امیدواریم با دعاى مردم و با همت 
و هوشیارى ســربازان امام زمان(عج) و دیگر دستگاه هاى 
اطالعاتى مرتبط با موضوع، قاتلین را به دســتگاه عدالت 

بسپاریم تا مجازات شوند.
 علوى ادامــه داد: قاتلینى که به عنوان مباشــرین در قتل 
مى شناســیم جزئى از قضیه هســتند و جزء اصلى قضیه 
اصلى رژیم تبهکار صهیونیستى و اشغالگر قدس است که 
حیات خودش را در این حرکت هاى تروریســتى و بزدالنه 

جستجو مى کند.

پرداخت کمک هزینه 
بیمه بیکارى غیرحضورى شد

مستندات  ترور حاج قاسم 
در 1000 صفحه احصا شد

رفت تا 1000سال دیگر!
  ایسنا | رئیــس هیئت مدیــره انجمن 
صنفــى کارفرمایــى مراکز اســقاط و بازیافت 
خودروهاى فرسوده با بیان اینکه تا سال 1404 
تعداد خودروهاى فرســوده در کشور به هشت 
میلیون دستگاه مى رسد، تصریح کرد: با توجه به 
اینکه در سال گذشته تنها 8000 دستگاه خودروى 
فرسوده اسقاط شده، اگر همین روند ادامه پیدا کند، 
اسقاط این هشت میلیون خودروى فرسوده 1000 

سال طول مى کشد!/4196

کرونا ازدواج را زیاد کرد
معاون امور جوانان وزارت ورزش    مهر |
و جوانان  با بیان آمارى از ازدواج در دوره شیوع 
ویروس کرونا اظهار داشت: تصور ما این بود که 
شــیوع ویروس ، آمار ازدواج را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد و منجر به کاهش آن خواهد شــد 
ولى بررسى ها نشــان داد که سیاستگذارى ها 
و همکارى هاى دستگاه ها نتیجه بخش بوده و 
آمار ازدواج در 9 ماه اول سال 99 با 3 دهم درصد 

افزایش روبرو بوده است./4195

5 دقیقه تا مواد مخدر؟
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر    مهر |
پایتخت در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه چه 
مدت زمان طول مى کشد در تهران بتوانیم به 
مواد مخدر دست پیدا کنیم گفت: تهران شهر 
وسیعى اســت و نمى توان یک عدد و رقم کلى 
براى این موضوع ارائه داد اما قاطعانه مى گویم 
امکان ندارد ظرف مــدت 5 دقیقه یا یک ربع 
بتوانید در تهران به مواد مخدر دسترسى داشته 
باشــید. البته این زمان در ســطح شهر تهران 
متفاوت است و حتى مى توان گفت به صورت 
میانگین دسترسى به مواد مخدر تا یک ساعت 
در تهران خیلى به راحتى انجام نمى شود./4197

کشف
 15 هزار قطعه جوجه

  ایسنا| فرمانده هنگ مــرزى بانه از 
کشف 15 هزار و 400 قطعه جوجه یک روزه در 
نوار مرزى این هنگ خبر داد. سرهنگ محمد 
خسروى افزود: مرزبانان حین گشتزنى در نوار 
مرزى با تعدادى متجاوز حامل بار قاچاق مواجه 
شد که قاچاقچیان به محض مشاهده مأموران، 
بار خود را رها کردند و با استفاده از تاریکى شب 
و پوشش کوهستانى منطقه، از محل متوارى 
شدند. در پاکســازى محل و بار به جاى مانده 
از قاچاقچیــان، 15هــزار و 400 قطعه جوجه 
یک روزه کشــف و از خروج غیــر قانونى این 

محصول قاچاق از کشور ممانعت شد.

جان پدر کجاستى؟ 
  آنا | قطعه «سووشــون» بــا خوانندگى 
همایون شجریان در اختیار مخاطبان موسیقى 
قرار گرفت. او تک آهنگ «سووشــون» را با 
آهنگســازى تهمورس پورناظرى منتشر کرد. 
در بخشى از شعر این قطعه که یادآور ماجراى 
حمله به دانشگاه کابل و کشته شدن جمعى از 
دانشجویان نیز هست، آمده اســت: داغ تو را 
جنون کنم / دیده ز اشک، خون کنم / با تن پاره، 

چون کنم / جان پدر کجاستى؟/4180

مخدرهاى جرم زا
  میزان | بــه گفته یــک فعــال حوزه 
اعتیاد، مصــرف کننــدگان مخدر هایى مانند 
شیشه، الســتى و آنفتامین هاى شــدید، دچار 
جرائــم مختلــف مى شــوند، زیــرا کنترلى 
بر رفتار خــود ندارند. ســعید صفاتیان گفت: 
مصرف کنندگان این مخدرها، به قدرى دچار 
توهمات و هذیان مى شــوند که دیگر متوجه 
رفتار خود نیستند و دیگر روى خود هیچ کنترلى 

ندارند.  /4198

در اصفهان 
مازوت مصرف نمى شود

وزیر نفت در حاشــیه ســیزدهمین    ایسنا|
نشست وزارتى نشست اوپک پالس گفت: مصرف 
گاز مردم خیلى باالتر از برآوردى بوده که ما داشتیم 
اما قاطعانــه اعالم مى کنــم کــه در هیچ کدام از 
نیروگاه هاى استان هاى البرز، تهران، قم و اصفهان 
مازوت مصرف نمى شــود. بیژن زنگنــه ادامه داد: 
مى گویند مازوت تهران را خفه کرده است؛ اصًال در 
نیروگاه هاى اطراف تهران مازوت مصرف نمى شود. 
مصرف مازوت اختراع ما نیست، آلودگى دارد اما در 
نیروگاه هاى دنیا حــدود 4 میلیارد لیتر از آن مصرف 

مى شود./4181

محکومیت 6 همدست زم
غالمحسین اسماعیلى، سخنگوى    ایسنا|
قوه قضاییه در پاســخ به ســئوالى دربــاره پرونده 
روح ا... زم و اینکه آیا رسیدگى به پرونده همدستان 
او از جمله شــیرین نجفى آغاز شده است گفت: این 
پرونده ابعاد گسترده اى  دارد. بخشى منتهى به رأى 
شد اما این پرونده به اتمام نرســیده. اخیراً از ناحیه 
دادگاه بعد از صدور کیفر خواست در مورد شش نفر 
دیگر از متهمان دیگر حکم صادر شــده و شش نفر 
به محکومیت حبس 2 تا 10 ســال محکوم شدند. 
خانمى که گفتید در زمره افرادى اســت که دستگیر 
شــد و تحت تعقیب قرار گرفت و حکم صادر شده و 
محکومیت یافته اما چون قطعى نشــده و در مرحله 
تجدیدنظر خواهى اســت  از بیان عناوین اتهامى و 
موضوعات مربوط به میــزان دقیق آنها معذورم. در 
مورد نفر دیگر در پرونده کیفرخواست صادر شده و 

هفته آینده دادگاه برگزار مى شود./4193

تمدید معافیت عراق 
رســانه هاى عراق نوشــتند واشنگتن    ایرنا|
معافیت اعطا شده به عراق از تحریم هاى اعمال شده 
علیه ایران در حوزه انرژى را به مدت ســه ماه دیگر 
تمدید کرد. یک مقام مســئول عراقى که خواست 
نامش بیان نشود، به خبرگزارى فرانسه گفته است: 
این تصمیم به بغداد اجازه مى دهــد تا اوایل آوریل 
واردات گاز و برق از ایــران را ادامه دهد.  وى افزود: 
این معافیت جدید که بیشــتر از معافیت هاى قبلى 
اســت، نتیجه مذاکرات  طوالنى بغداد با واشنگتن 
است. عراق به دلیل فرسوده بودن زیرساخت هایش 
در زمینــه انــرژى به شــدت بــه ایران وابســته

 است./4199

دارایى هاى ایران در کره
  ایرنا| بر اساس اعالم روز سه شنبه بانک هاى 
کره جنوبى، حدود 10 تریلیــون وون (9/2 میلیارد 
دالر) وجوه ایرانــى در بانک هاى کره جنوبى تحت 
تحریم هاى ایاالت متحده بر ســر برنامه هسته اى 
تهران، مسدود شده است. حسین تنهایى، رئیس اتاق 
مشــترك بازرگانى ایران و کره جنوبى سال گذشته 
گفته بود میزان وجوه مســدود شــده ایران در کره 

جنوبى بین 6/5 تا 9 میلیارد دالر است.

طعنه سردار حجازى 
به آمریکا

  تسنیم| ســردار محمد حجازى، جانشین 
نیروى قدس سپاه، در آیین بزرگداشت اولین سالگرد 
شهادت ســپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانى اظهار 
داشــت: به «ترامپ» تحلیل داده بودند که خیلى ها 
کارهاى شــهید ســلیمانى را قبول ندارند و تصور 
مى کرد وقتى این جنایــت را انجام مى دهد، عده اى 
در کشور براى او دســت و هورا بکشند ولى تشییع 
میلیونى در منطقه و ایران اســالمى آنها را در بهت 
فرو برد. ترامپ اگر مى دانســت چنان سیلى از ملت 
ایران دریافت مى کند و با چنین عکس العملى از مردم 
منطقه مواجه مى شود، این جنایت را مرتکب نمى شد 
و به اصطالح «پوست خربزه زیر پاى او گذاشتند» 
و ممکن است در روزهاى آخر هم پوست خربزه زیر 

پاى او بگذارند./4201

خبرخوان

یک کانال خبرى تلویزیونى در روسیه در جریان پیام سال 
نو میالدى رئیس جمهور این کشور، تصویر «والدیمیر 
پوتین» را «سر بریده» نشــان داد. این اشتباه باعث شد 
بینندگان یک شبکه خبرى در شــهر کالینینگراد تنها 
نیمه پایین صــورت پوتین را در هنگام ایراد پیام ســال 
نو میالدى ببینند. در این گاف تصویرى، ســر، پیشانى 
و چشــم هاى رئیس جمهور 68 ساله روسیه در تصاویر 
وجود نداشــت در حالى که وى در پس زمینه اى از کاخ 
کرملین براى شهروندان روســى صحبت مى کرد. این 
اتفاق البته نه به اعتراض سیاســى بلکه به اشکال فنى 

نسبت داده شده است.
این شــبکه خبرى در بیانیه اى اعالم کرده که مقصران 
این اتفاق تنبیه خواهند شــد. ویدیویى که از این گاف 
رسانه اى منتشر شده باعث شد که جنجالى در شبکه هاى 
اجتماعى روسیه شــکل گرفته و از آن با عنوان «بریدن 
سر» والدیمیر پوتین یاد شود. یکى از کاربران روسى در 
اینباره نوشته است: «به هر حال او یک مأمور کا گ ب 
است و کسى نباید صورت کاملش را ببیند». یک کاربر 
روسى دیگر نوشته اســت: «همه مى دانند که آن باال 

همه اش بوتاکس است.» 

بعد از اینکه تدوینگران شبکه متوجه این مشکل شدند، 
سخنرانى پوتین را از تلویزیون و اینترنت قطع کرده و به 
جاى آن موسیقى پخش کردند. در بیانیه این شبکه خبرى 
از بینندگان عذرخواهى شده و اعالم شده که مقصران این 

ماجرا تنبیه خواهند شد./4178

«دونالد ترامپ»، بامداد سه شــنبه بــار دیگر ادعاهاى 
خود درباره وقوع تقلب در انتخابات ریاســت جمهورى 
آمریکا را تکرار کرد و گفت که «لیبرال دموکرات ها»، 
کاخ ســفید را تصاحب نخواهند کرد. ترامپ که در یک 
ســخنرانى در ایالت جورجیا براى حمایت از نامزدهاى 
حزب جمهوریخــواه در انتخابات مجلس ســنا حضور 
داشت گفت: «امکان ندارد ما در جورجیا باخته باشیم. دو 

تا انتخابات داشتیم در هر دو برنده شدم.»
او در بخش دیگرى از ســخنانش با تأکیــد بر اینکه به 
تالش براى تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهورى ادامه 
خواهد داد به صورت تلویحى گفــت که «جو بایدن»، 
رئیس جمهور منتخب آمریکا بــه عنوان رئیس جمهور 

وارد کاخ سفید نخواهد شد. 
ترامپ همچنین ابراز امیــدوارى کرد «مایک پنس»، 
معاون رئیس جمهــور آمریــکا از جایگاهش به عنوان 
رئیس  مجلس ســنا اســتفاده کرده و به او براى تغییر 
نتیجه انتخابات کمک کند.   او گفت: «امیدوارم مایک 
پنس به کمکمان بیاید. امیدوارم کــه معاون عالى قدر 
رئیس جمهور به کمکمان بیاید. او آدم بزرگى است. البته 

اگر کمک نکند اینقدر دوستش نخواهم داشت.»
هفته پیش رسانه ها گزارش داده بودند ترامپ از مایک 
پنس که ریاست مجلس سنا را هم به عهده دارد خواسته 
نتایــج رأى گیــرى در «مجمع گزیننــدگان» را تأیید 

نکند.

شاید اگر 16 سال و هشت ماه قبل که کارشناسان میراث 
فرهنگى سازمان وقت میراث براى بررسى ترك هاى 
ایجادشده در طاق کســرى اعالم آمادگى کرده بودند، 
امکان حضور آنها در کنار ایوان مدائن فراهم شده بود، 
امروز آه و ناله  براى تخریب کامل هر لحظه اى این بنا 

بلند نمى شد.
حاال و در حالى بــراى دومین بــار بخش هایى از طاق 

کسرى فرو ریخت که نه تنها مسئوالن میراث فرهنگى 
کشــور عراق در طول کمتر از 10 سال گذشته دو بار از 
متولیان میراث فرهنگى ایران خواســته بودند تا براى 
مرمت این بناى تاریخــى به آنها کمــک کنند، بلکه 
16 سال قبل نیز با مشاهده نخستین ترك ها روى این 
بناى تاریخى کارشناســان ایرانــى آمادگى خود براى 

مرمت این بنا را اعالم کرده بودند.
آخرین ضربه به ایــن بناى عظیِم ساســانى که حتى 
بزرگ ترین طاق ضربى شناخته شــده  جهان نیز نامیده 
مى شود، در طول یک هفته گذشته به آن وارد شد. خبر 
و تصاویر ایــن اتفاق یک شــنبه، 14 دى ماه از طریق 
برخى افراد فعال در شــبکه هاى اجتماعــِى عراق در 
بغداد منتشــر شــد و درباره اش نوشــتند «همزمان با 
آغاز ســال 2021 بخشى از ســقف این بناى تاریخى

 فرو ریخت».
به نظر مى رسد تا زمانى که آن درخواست کمک بى پاسخ 
بماند، هر از چندگاهى باید منتظر تخریب بخش بیشترى 
از این بناى تاریخى که بخشى از تاریخ کشورمان را در 

خود دارد، باشیم./4179

بررسى بودجه پیشنهادى شــرکت هاى دولتى در سال 
آینده توسط دیوان محاسبات نشان مى دهد که متوسط 
حقوق و مزایاى پرداختى به یک ســوم کارمندان این 

شرکت ها 26 میلیون تومان درماه است.
بر این اساس باالترین میانگین سرانه حقوق و مزایاى 
ماهانه متعلق به شــرکت بازرگانــى و خدمات صنعتى 
فوالد اهواز بوده که بیش از 52 میلیون تومان و کمترین 
ســرانه که برمبناى مصوبات دولت اســت به شرکت 
سهامى شهرك هاى صنعتى استان هرمزگان با ماهانه 

20 تومان به ثبت رسیده است.
تعــداد کل کارکنان شــرکت هاى دولتــى،  بانک ها و 

موسسات وابسته به دولت 363 هزار و 343 نفر هستند 
که یک سوم این افراد، حقوق نجومى دریافت خواهند 

کرد. 
از 57 شرکت مورد بررسى، 47 شرکت حقوق و مزایاى 
ماهانه 20 تا 30 میلیون تومان به کارمندان مى دهند. 
همچنین هشــت شــرکت بین 30 تا 40 میلیون و دو 

شرکت 40 تا 53 میلیون تومان پرداختى دارند.
 در میــان شــرکت هاى دولتــى که حقــوق نجومى 
پرداخت مى کنند، نام شــرکت هایى به چشم مى خورد 
که طبــق الیحه بودجه دولت زیان ده یا ســر به ســر 

هستند. /4177

ماجراى «سر بریده» والدیمیر پوتین!

«ترامپ»: کاخ سفید دست دموکرات ها نمى افتد

اگر 16 سال قبل شنیده بودند... یک سوم دولتى ها حقوق نجومى  مى گیرند! 

  حسین على پناهى / روزیاتو |

  سمیه ایمانیان / خبرگزارى ایسنا |

در یکى دو روزگذشته یک فایل صوتى در شبکه هاى 
اجتماعى استان کردســتان دست به دست مى شود که 

حکایت از ورود کروناى انگلیسى به کردستان دارد.
این فایل صوتى با صداى خانمى است که به زبان کردى 
صحبت مى کند و به هموطنان و شــهروندان مناطق 
کردنشــین به ویژه شهر سنندج هشــدار مى دهد که 

پروتکل ها را بیش از پیش رعایت کنند.
در این فایل گفته شــده که، یک دکتر ســنندجى طى 
سفرى که هفته گذشته به انگلیس داشته در برگشت به 
کروناى جهش یافته که در انگلیس و برخى کشورهاى 
دیگر مشاهده شده مبتال شــده و اکنون در بیمارستان 
توحید سنندج بسترى شده اســت. در این فایل صوتى 

آمده است که وزارت بهداشــت به طور جدى براى پیدا 
کردن راننده و سایر افرادى که با این دکتر در ارتباط بوده 
اند پیگیر است. همچنین به هموطنان هشدار داده شده 
است که پروتکل هاى بهداشتى و قرنطینه 20 روزه را تا 

اطالع ثانوى جدى بگیرند.
این در حالى است که سخنگوى علوم پزشکى این استان، 
ماجرا را تأیید کرده و گفته که این پزشک کردستانى اکنون 
به دلیل داشتن عالیم کروناى جهش یافته در بیمارستان 
بسترى است. اما تا کنون جواب کروناى این فرد طى دو 
تست pcr منفى اعالم شده و هنوز به طور قطعى بیمارى 

وى مشخص نشده است.
به گفتــه مدیر روابط عمومى علوم پزشــکى اســتان 

کردستان جواب آزمایشــات این پزشک براى بررسى 
بیشــتر به تهران ارســال شــده و در دســت بررسى

 است.
در همین حــال ابراهیم قادرى، معاون اموربهداشــتى 
دانشگاه علوم پزشــکى کردســتان هم ضمن اینکه 
مى گوید تاکنون مورد مثبتى از ابتال به کروناى انگلیسى 
در استان مشاهده نشده است درباره وضعیت این پزشک 
مشــکوك به ابتال به کروناى جدید گفت: فرد مبتال از 
بیمارستان ترخیص شده و دوران قرنطینه را مى گذراند 
و در این مدت از 60 نفر از افــرادى که با وى در تماس 
بوده اند تســت کرونا به عمل آمد که نتیجه همه آنها 

منفى بوده است.

ردپاى کروناى انگلیسى 
در کردستان

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظرى وزارت 
آموزش و پرورش در واکنش به اظهارات وزیر 
سابق آموزش و پرورش مبنى بر خودکشى  
ده ها نفــر از داوطلبــان نــاکام در کنکور 
سراسرى  طى سال هاى گذشته اظهار داشت: 
دانش آموزانى که 12 ســال درس خواندند 
باید در عــرض 3 تا 4 ســاعت بتوانند مورد 
آزمون قرار بگیرند. سرنوشت و وضعیت ادامه 
تحصیل آن ها همگى منوط بــه آن اتفاقى 

است که در آن 4 ساعت رقم مى خورد.
عباس ســلطانیان با تأکید بر اینکه شــیوه 
فعلى کنکور مطلوب نیست بیان کرد: همه 
باید دســت به دســت هم دهند تا یک فکر 
اساسى براى کنکور کنند. این شیوه برگزارى 
کنکور روش مؤثر و مطلوبى نیست. این رویه 
در خیلى از کشــورهاى دنیا منسوخ شده و 
بر اساس ســوابق تحصیلى دانش آموزان و 
معیارهاى خارج از آنچه اکنــون در کنکور 

سراسرى ما هست، اتفاق مى افتد.
وى خاطرنشان کرد:  متأســفانه همه چیز را 
به کنکور وصل کرده اند. تعداد یک میلیون 
و 300 هزار نفر هم در این رقابت شــرکت 
مى کنند و شــرایط فعلى یعنى، درخواست 
زیاد و ظرفیت کم دانشــگاه هاى برند باعث 
مى شود فشار و استرس روى دانش آموزان 

بیشتر شود.

واکنش به 
خودکشى برخى 

داوطلبان ناکام کنکور
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دستگیرى دزد دوچرخه ها
فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد گفت: با شکایت 
تعدادى از شهروندان مبنى بر سـرقت دوچرخه آنها، 
شناسایى و دستگیرى عامل این سرقت ها در دستور 
کار ماموران پلیس آگاهى قرار گرفت. سرهنگ محمد 
حسـین باباکالنى با اشـاره به اینکه مامـوران پلیس 
آگاهى در این زمینه یک نفر را شناسـایى و دسـتگیر 
کردند گفت: متهم دستگیر شـده به 22 فقره سرقت 
دوچرخه در شهرستان نجف آباد و فروش آن ها به سه 
مالخر اعتراف کرد. وى افزود: پس از اعتراف سـارق، 
سـه نفر مالخر نیز دسـتگیر شـدند که پس از مراحل 
قانونى، اموال مسروقه به مالکان بازگردانده مى شود.

خواسته صنفى پرستاران 
تعدادى از پرسـتاران بیمارسـتان هاى اسـتان تبدیل 
وضعیت اسـتخدامى خـود را خواسـتار شـدند. آنها با 
اجتماع مقابل استاندارى اصفهان با در دست داشتن 
پالکارد هایى،  تبدیل وضعیت پرسـتاران شـرکتى و 
قراردادى به وضعیت اسـتخدامى را خواسـتار شدند.  
مطالبه ایـن پرسـتاران نابرابرى در تعداد شـیفت ها، 

مرخصى ها و پرداختى ها است.

اجراى شبکه فاضالب نایین
به گزارش روابط عمومى آبفا نایین، شـبکه فاضالب 
منطقه با پیشـرفت فیزیکی 30 درصـد  در حال اجرا 
می باشـد. در این عملیات تعداد 400 رشـته انشعاب 
فاضـالب و 8 هـزار حوضچه بـراى سمپاشـی 130 
کیلومترشستشـوي شـبکه فاضـالب و تعـداد 150 
حوضچه بـراى هـم سـطح سـازي از منابـع داخلی 

عملیاتی مى گردد.

توسعه پوشش اپراتور 
همراه اول 

در راسـتاى افزایـش رضایتمنـدى مشـترکین از 
سـرویس هاى اپراتور همراه اول و با تالش مخابرات 
منطقه اصفهان سـایت BTS این اپراتور  در روسـتاى 
 4G خم پیچ  از توابع شهرسـتان خوانسار به تکنولوژى
 2G مجهز شد. گفتنى است ارتقاء سایت  هاى موبایل از
به 3G در روستا هاى ارجنک ،کهرت،صفادشت،تجره 
ومهر آبـاد از دیگر طرح هاى توسـعه اى همراه اول در 
این شهرستان مى باشد. توسعه سایت هاى مخابراتى 
در سطح استان،نقش بسزایى در افزایش کیفیت شبکه 
سـیار و به دنبال آن کاهش نقاط کور و افزایش پهناى 

باند و کیفیت اینترنت همراه خواهد داشت.

دیدار رؤساى اتاق بازرگانى
مسعود خوانسارى رئیس اتاق بازرگانى تهران و نایب 
رئیس اتاق ایران طى سفرى یک روزه به اصفهان با 
مسعود گلشیرازى رئیس اتاق بازرگانى اصفهان دیدار 
و گفتگو کرد. رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در ابتداى 
این نشست تصریح کرد: طراحى اتاق نوین، تقاضایى 
است که اعضاى هیئت نمایندگان دارند و امیدواریم 
با مساعدت رئیس اتاق بازرگانى تهران و بازمهندسى 
ساختار اتاق ها، این مهم حاصل، و نتایج به عنوان یک 

مدل موفق در اتاق ها استفاده شود.

لزوم تسریع در آزادسازى 
مسیر رینگ چهارم

معاون عمران شهرى شهردار اصفهان گفت: تسریع 
در آزاد سازى مسیر حلقه حفاظتى شهر از کیلومتر 600 
تا کیلومتر چهار هزار با تاکید شهردار اصفهان در حال 
انجام است. ایرج مظفر اظهار کرد: مهندسان مکلف 
شدند در صورت ایجاد تغییرات در طرح به نحوى که 
اهداف پروژه تحت تأثیر قرار نگیرد، حجم آزادسازى 
در طول 1800 متر از مسـیر که از بافت تجارى عبور 
مى کند را فراهم کنند. وى تصریح کـرد: در ارتباط با 
پروژه تقاطع شهید کشـورى با توجه به بررسى هاى 
انجام شده قرار شد معاونت حمل و نقل بررسى هاى 
مسـتند و مسـتدل را انجام و نتیجه را جهـت امکان 

صرفه جویى بیشتر در پروژه ارائه کنند.

خبر

در مراســمى از نفرات برتر شــاهد و ایثارگر کنکور 
سراســرى که رتبه هاى دو رقمى را کســب کردند، 

تجلیل شد.
در این مراســم که به صــورت ارتبــاط تصویرى با 
حجت االسالم یوسف على شکرى، نماینده ولى فقیه 
در بنیاد شهید و امور ایثارگران همزمان با سراسر کشور 
در اصفهان برگزار شد، نماینده، ولى فقیه در استان و 
امام جمعه اصفهان گفت: فرزندان شــهدا، ایثارگر و 
شاهد با پیشرفت علمى مانند پدران خود در مسیر دفاع 

از انقالب و اسالم گام بر مى دارند.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در این مراسم با 

دعوت از سعیدى اوحدى معاون رئیس جمهور و رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور براى سفر به اصفهان 
و بررسى وضعیت خانواده هاى شهدا و جانبازان افزود: 
در اســتان تعداد زیادى از جانبــازان 70 درصد قطع 
نخاعى داریم که به مکان و مرکز مناسب ترى براى 

استقرار نیاز دارند و این مشکل باید رفع شود.
در پایان این مراسم از آبتین شریفى برگزیده رتبه 58 
گروه هنر و دانشجوى دانشگاه تهران و محمد خلفى 
برگزیده رتبه 77 گروه ریاضى و دانشجوى دانشگاه 
شریف که بدون احتساب سهمیه در کنکور توانستند 

رتبه برتر دو رقمى را کسب کنند، تجلیل شد./4191

  ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین و تنها تولید کننده 
ریل در ایران و  غرب آسیا و هفدهمین تولیدکننده ریل در 
جهان، قراردادى را براى تامین و صادرات ریل  به کشور 

افغانستان منعقد کرد.
مدیرعامــل ذوب آهن گفــت : قرارداد صــادرات ریل 
ذوب آهن اصفهــان جهت تکمیل محورى اســت که 
اتصال افغانستان از طریق  ایران به دریاى عمان و خلیج 
فارس و از سمت غرب به اروپا را نهایى مى کند و شاهد 
افزایش حجم مبادالت تجارى و ترانزیت به افغانستان  و 

همچنین افزایش مراودات تجارى طرفین خواهیم بود.
منصور یزدى زاده  با اشــاره به اینکه ریل تولیدى این 

شــرکت مطابق آخرین اســتانداردهاى جهانى است و 
کیفیت آن توسط شــرکت هاى معتبر تایید شده است 
اظهار داشت: مذاکراتى براى تامین ریل مورد نیاز سایر 
کشــورهاى منطقه در حال انجام مى باشد و چشم انداز 
خوبى براى صادرات این محصول استراتژیک وجود دارد.

یزدى زاده  افزود: هم اکنون براى تامین نیاز کشور ماهانه 
ده هزار تن ریل در این مجتمع عظیم صنعتى تولید مى شود 

که به نسبت تقاضاى بازار قابل افزایش مى باشد.
شایان ذکر اســت ریل تولید شده در ذوب آهن اصفهان 
هم اکنون در محورهاى مختلف  در کشور در حال نصب 

مى باشد.

ریل ذوب آهن اصفهان 
افغانستان را به اروپا مى رساند

تجلیل از نفرات برتر شاهد و 
ایثارگر کنکور امسال

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهــان از ورود 
دادستان هاى شهرستان ها به مسئله آلودگى هوا و برخورد 
سریع و قاطع با هرگونه اقدامى خبر داد که منجر به افزایش 
آلودگى هوا مى شود و گفت: طى 10 روز اخیر و همزمان با 
تشدید وضعیت آلودگى هواى اصفهان، 30 صنعت آالینده 
پلمب و شــش هزار خودرو و موتورسیکلت آالینده اعمال 

قانون شده اند.
منصور شیشــه فروش با اشــاره به آلودگى هوا در بیشتر 
کالنشهرهاى کشور در روزهاى اخیر اظهار کرد: در اصفهان 
آلودگى هوا تشدید شــده و با نفوذ توده هواى سرد و بسیار 
سنگینى مواجه شده ایم که از هفته گذشته بر روى استان 
استقرار یافته و پیش بینى مى شــود تا اواسط هفته آینده 

ادامه پیدا کند.
وى علت اصلى آلودگى هواى اصفهان را پدیده وارونگى دما 
و جابجایى هوا، ریزش هواى سرد و سنگین و مه آلودگى، 
کم بارشى و شرایط ابرناکى برشــمرد که باعث مى شود 
غلظت آالینده ها بیشتر نمود پیدا کند و افزود: حدود 20 روز 
است بارشى در اصفهان نداشته ایم و جو مطلقا پایدار بوده، 
همین موضوع باعث شده آالینده هایى که از منابع ثابت و 
سیار منتشر مى شود بر روى شهرهاى بزرگ و صنعتى مثل 

اصفهان ساکن شده و کیفیت هوا را کاهش دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
در این شرایط جلوى پدیده هاى جوى را نمى توان گرفت، 
اما باید انتشــار آالینده ها را کاهش دهیم، گفت: کارگروه 
هماهنگى شرایط اضطرار آلودگى هوا دستورالعمل هایى در 
این شرایط ابالغ کرده که از جمله کاهش فعالیت صنایعى 

است که در لیست آالینده ها قرار دارند.
وى با اشاره به شناســایى 420 صنعت آالینده در محدوده 
منطقه مرکزى اصفهان، خاطرنشــان کرد: شهرهایى که 
پتانسیل آالیندگى از نظر جمعیت و استقرار صنایع آالینده را 
دارند شناسایى شده اند و شامل اصفهان و شهرهاى اطراف 
یعنى مبارکه، لنجان، برخوار، شاهین شهر، خمینى شهر، 
فالورجان و نجف آباد و نیز کاشان و آران و بیدگل است. در 
مجموع 8 شهرستان در منطقه مرکزى و دو شهرستان در 

شمال استان متاثر از شرایط آالیندگى است.
شیشــه فروش با تاکید براینکه اقدامــات صورت گرفته 
منجر به توقف در انباشت آالینده ها و پیشگیرى از انتشار 
بیشتر آالینده ها مى شود گفت: در شرایط فعلى بر کاهش 
فعالیت صنایع آالینده و توقف فعالیت کوره هاى گچ، آجر، 
معادن و واحدهاى تولید زغال که قبال شناســایى شــده 
تاکید شده است، به شــهردارى ها نیز اعالم شده هرگونه 
عملیات عمرانى که منجر به تولید گرد و غبار شود ممنوع 

اســت، پلیس راهور موظف به اعمال قانــون خودروها و 
موتورســیکلت هاى دودزا و اجراى طرح زوج و فرد شده و 
شرکت پخش فرآورده هاى نفتى نیز موظف به ارائه سوخت 

پاك در تمام جایگاه هاى سوخت استان شده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهــان از ورود 
دادستان هاى شهرستان ها به مسئله آلودگى هوا و برخورد 
سریع و قاطع با هرگونه اقدامى خبر داد که منجر به افزایش 

آلودگى هوا  مى شود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان اعالم کرد: 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان از 30 مورد پلمب و 
برخورد جدى با صنایع آالینده طى 10 روز اخیر خبر داد و 
پلیس راهور نیز طى این مدت 6 هزار خودرو و موتورسیکلت 

دودزا را اعمال قانون کرده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان خواســتار 
مشــارکت همه بخش ها در این 10 روز بــراى توقف در 
انباشت آالینده ها و پیشــگیرى از انتشار بیشتر آالینده ها 
براى گذر از این شرایط شــد و خاطرنشان کرد: در صورت 
درخواست دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان براى تعطیلى 
به دلیل شــرایط آلودگى هوا، این درخواست در کارگروه 
هماهنگى شــرایط اضطرار آلودگى هوا مطرح شده و به 
وزارت کشور ارسال مى شود تا در صورت تایید، اعالم شود.

در راستاى جلوگیرى از افزایش آلودگى هوا صورت گرفت

پلمب 30 صنعت آالینده و
 اعمال قانون 6000  وسیله نقلیه

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: 
مصرف برق نسبت به سال گذشــته در سطح استان به 

طور متوسط میان 2.5 الى 3.5 درصد رشد داشته است.

حمید عالقه مندان در گفت وگو با «فارس» اظهار کرد: تا 
اآلن در استان اصفهان و شهرستان اصفهان، قطعى برق 
نداشتیم ولى تعدادى از استان هاى کشور که بیشتر شامل 
نواحى شمالى کشور هستند، مشکل کمبود برق به دلیل 

کمبود گاز نیروگاه را داشته اند. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در ادامه 
بیان کرد: در اصفهان تا به این لحظه، قطعى برق نداشتیم 
اما اگر صرفه جویى نکنیم، ممکن است این اتفاق شامل 

حال ما نیز بشود.
وى در خصوص نحوه صرفه جویى در زمستان و تابستان 

گفت: در تابســتان مشــکل فقط پیک مصرف است و 
مى گوییم در طول روز که هوا گرم اســت، صرفه جویى 
کنید؛ ولى در زمســتان چون مشکل سوخت نیروگاه نیز 
وجود دارد، این صرفه جویى باید در طول شــبانه روز در 
میزان مصرف باشد، ما اگر بتوانیم به طور متوسط 5 درصد 
در مصارفمان صرفه جویى کنیم مشــکلى براى تأمین 

روشنایى نخواهیم داشت. 
عالقه مندان توضیح داد: برآورد ما این اســت که حدود 
15 درصد مشــترکین کم مصرف، مشمول تخفیف صد 

در صدى شده اند.

هشدار قطع برق 
در اصفهان 

مراسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانى با حضور 
مسئولین شهرستان شاهین شهر، اساتید و دانشجویان 
در دانشگاه پیام نور شاهین شهر برگزار شد . امام جمعه 
شاهین شــهر در این مراســم با بیان اینکه حاج قاسم 
سلیمانى الگوى دیپلماســى دینى و قرآنى است، اظهار 
داشت : شهید سلیمانى کســى بود که دیپلماسى دینى 
و قرآنى را درك کرده بود و شــناخت کامل به آن داشت 
و باید دستگاه دیپلماســى ما، او را به عنوان الگوى خود 

قرار دهد .
حجت االسالم هاشمى در ادامه افزود: دشمن هیچگاه 

کوتاه نمى آید چون روح استکبار زیاده خواهى است و این 
موضوع را شهید سلیمانى متوجه شده بود .

امام جمعه شاهین شهر گفت : شهید سلیمانى فقط یک 
چهره نظامى نبود بلکه یک تحلیلگر سیاســى بود که 
مى دانست در چه زمانى چه اقدامى انجام دهد که موثر 
باشد و تمام این مسیر اخالص و توکل به خدا در رفتارش 

موج مى زد.
رئیس دانشگاه پیام نور شاهین شهر هم به عنوان میزبان 
این مراســم ضمن خیر مقدم به مدعوین گفت : همه ما 
مدیون رشادت ها و بزرگوارى هاى شهید عالیقدر حاج 

قاسم سلیمانى هستیم .
آقایى افزود: داغ شهادت سردار دلها بعد از گذشت یکسال 
هنوز سرد نشده اســت و ما با دیدن تصاویر ایشان فکر 

مى کنیم این اتفاق تازه ُرخ داده است .
وى شــهادت را زیباترین اتفاق براى ســردار سلیمانى 
دانست و گفت : شــهادت سردار ســلیمانى به دستور 
شــقى ترین و فاســد ترین فرد کره زمین باعث شــد 
او به عنوان یک اســطوره در ذهن ملت ایــران و تمام 
آزاده اندیشــان جهان باقى بماند و این لطف خداوند و 

نهایت دوست داشتن خالق از مخلوق است .

شهید سلیمانى الگوى دیپلماسى دینى است

صدور حکم تخلیه «ساختمان سوره» 

تعقیب و گریز پلیس در اصفهان 
به تیراندازى منجر شد

صنعت نمایشگاهى کشور دچار کرونا شده است

اختصاص تابلوهاى تبلیغات شهرى 
به سواره هاى پیاده 

ساختمان ســوره واقع در خیابان آمادگاه اصفهان، 
مدتى اســت تبدیل به مناقشــه اى بین شهردارى 

اصفهان و حوزه هنرى شده است.
مالک این ساختمان شهردارى اســت و براى چند 
دهه با قرارداد اجــاره اى در اختیار حوزه هنرى قرار 
گرفته بود؛ اما پس از گذشــت چندین سال از پایان 
موعد اجاره نامه این محل، حوزه هنرى براى تخلیه 
آن اقدامى نکرده است. در نهایت مأموران شهردارى 
هفته گذشــته با رأى دادگاه بــراى بازپس گیرى و 
تخلیه این محــل اقدام کردند که با ورود شــهردار 
اصفهان چند روز دیگر براى تخلیه به حوزه هنرى 

فرصت داده شد.
ایمان شجاعى، رئیس اداره دعاوى حقوقى شهردارى 
اصفهان درباره وضعیت این ساختمان گفت: مالکیت 
این ساختمان با شهردارى اصفهان است که در قالب 
قرارداد اجاره از چند سالى پیش در اختیار حوزه هنرى 
بوده و این قرارداد سال 1374 به پایان رسیده است. 
پس از پایان قرارداد اخطار تخلیــه به حوزه هنرى 
اصفهان ابالغ شد، اما این کار انجام نشد و در نهایت 

در محاکم دادگسترى طرح دعوى شد و دادگاه نیز 
حکم تخلیه صادر کرد. این ساختمان متعلق به مردم 
و شهردارى اصفهان اســت و حوزه هنرى از تخلیه 
آن امتناع کرده و در حال حاضر پرونده در حال سیر 

مراحل عادى خود است.
وى ادامه داد: على رغم اینکــه رأى دادگاه به حوزه 
هنرى ابالغ شــده و از این پرونده اطالع داشــتند، 
تالشــى براى تخلیه نکردند. حتى هفته گذشته که 
همکاران ما براى اجراى حکم رفته بودند و مسئوالن 
حوزه هنرى اذعان کردند کــه از رأى دادگاه اطالع 
دارند؛ اما ساختمان تخلیه نشده بود. در نهایت براى 
اجراى حکم و تخلیه اقدام شد، اما با مساعدت شهردار 
اصفهان، امهال جهت تخلیه به حوزه هنرى داده شد. 
امیدواریم آن ها به این تعهد پایبند باشند و از قانون 
تمکین و ملک را به شهردارى اصفهان مسترد کنند.

رئیس اداره دعاوى حقوقى شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه این اتفاقات ارتباطى به تغییرات مدیریتى و یا 
مســائل دیگر ندارد تاکید کرد: رأى از سمت دادگاه 

صادر شده و محترم است. 

رییس مرکز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان اعالم کرد: تعقیب و گریز پلیس و یک دستگاه 

خودروى مسروقه در اصفهان منجر به تیراندازى شد.
سرهنگ جواد درســتکار افزود: ماموران یگان امداد 
اصفهان، عصر روز دوشنبه در حال گشت زنى در سطح 
شهر، به یک دستگاه خودروى پراید مسروقه مظنون 
و پس از اســتعالم از مرکز پیام، براى توقیف آن وارد 

عمل شدند.
وى ادامه داد: راننده خودرو با شــنیدن دستور توقف از 
سوى پلیس، با افزایش ســرعت اقدام به فرار کرد که 
ماموران با اســتفاده از عالئم هشــدار دهنده درصدد 
متوقف کــردن خــودرو برآمدند و با رعایــت قانون 

بکارگیرى سالح، اقدام به شلیک چند تیر هوایى کردند.
وى اظهار داشــت: این خودرو بدون توجه به فرمان 
توقف پلیس همچنان به راه خود از سمت دولت آباد تا 
خیابان کاوه ادامه داد اما در نهایت در بلوار چمران شهر 

اصفهان، توقیف و سارق آن دستگیر شد.
رییس مرکز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى  اصفهان 
با بیان اینکه این عملیات هیچ مصدومى نداشت، اضافه 
کرد: با تالش ماموران، خودروى مســروقه متوقف و 

سارق قبل از هرگونه اقدام به فرار دستگیر شد.
درستکار خاطرنشان کرد: متهم براى انجام تحقیقات 
تکمیلى و شناسایى دیگر جرایم احتمالى دیگر، با دستور 
مقام قضایى در اختیار پلیس آگاهى قرار گرفت./4192

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى استان اصفهان گفت: 
همان گونه که بیمارى کووید 19 اقتصاد کشور را تحت 
تاثیر قرار داده، بر صنعت نمایشگاهى نیز اثرگذار بوده و 
مدیران نمایشگاهى کشور در حال درمان نمایشگاه ها 

هستند.
على یارمحمدیان در آیین افتتاح نوزدهمین نمایشگاه 
جامع کشاورزى اصفهان، اظهار کرد: با شیوع ویروس 
کرونا متاسفانه صنعت نمایشــگاهى کشور هم دچار 
این ویروس شد و متاســفانه امروز این صنعت حال و 

روز خوبى ندارد.
وى با بیان اینکه مدیران نمایشــگاهى کشور در حال 
درمان نمایشــگاه ها هســتند، افزود: به دلیل شرایط 
موجود امــروز برپایى نمایشــگاه هــا از نظر جذب 

بازدیدکننده و همچنین مشارکت کنندگان به سختى 
انجام مى شود.

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى استان اصفهان 
تاکید کرد: خوشبختانه با همت و همکارى نهادهاى 
مختلــف از جمله ســازمان جهادکشــاورزى و اتاق 
بازرگانى اصفهان و همچنین صدور مجوز برگزارى آن 
توسط وزارت بهداشت، نوزدهمین نمایشگاه صنعت 

کشاورزى افتتاح شد.
یارمحمدیان یادآور شــد: تا پایان امســال نمایشگاه 
دکوراسیون داخلى، نمایشــگاه تاسیسات، نمایشگاه 
فرش و نمایشــگاه اتوکام را برگزار خواهیم کرد تا به 
سهم خود بتوانیم رونق کسب و کار را در شهر و کشور 

ایجاد کنیم.

تابلوهاى تبلیغات شــهرى این ماه به موضوع 
"ســواره هاى پیاده" با محوریت آداب سوار 

شدن مسافر در تاکسى اختصاص یافت.
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندى با بیان 
این خبرگفت: با توجه به اینکه معاونت حمل و 
نقل و ترافیک شهردارى اصفهان هرسال زمان 
بین دو مناسبت روز حمل و نقل عمومى تا روز 
هواى پاك، برنامه هایى برگزار مى کند، اداره 
توسعه فرهنگ شهروندى نیز در همین راستا 
به ارائه طرح هایى در خصوص آداب استفاده 
از  وسایل حمل و نقل عمومى در قالب تبلیغات 

شهرى پرداخته است.
احمد رضایى با بیان اینکه طرح هاى گرافیکى 
این ماه تبلیغات شهرى با عنوان "سواره هاى 
پیاده" ارائه شده، افزود: پیاده به کسى مى گویند 
که به لحاظ فکرى متوجه موضوع نیست باید 
اصولى را رعایت کند و  زمانى که سوار تاکسى 
مى شود با موبایل بلند صحبت مى کند، ماسک 

نمى زند و به حد قانونى خود قانع نیست.
وى تصریح کرد: این چهار طرح کاریکاتورى با چاشنى طنز آمیخته شده که از 14دى ماه بر روى 300 تابلوى 

تبلیغات شهرى در سطح شهر اصفهان نصب شده و مورد توجه شهروندان قرار مى گیرد.
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منوچهر آذرى که پس از 6 سال دورى بار دیگر به دنیاى صدا بازگشته است، از فعالیت هاى این روزهایش در رادیو مى گوید و با همان زبان طنز معمولش 
مسووالن رادیو را چنین خطاب قرار مى دهد، «ممنون که ما را تحویل گرفتید!». این هنرمند 77 ساله عالوه بر گویندگى و بازى در رادیو، در فیلم ها و 

سریال هایى چون «هزاردستان»، «در مسیر تندباد»، «دزد عروسک ها»، «آشپزباشى» و «پیامک از دیار باقى» بازى داشته است.
منوچهر آذرى از طنازان و هنرمندان سابق «صبح جمعه با شما» و «جمعه ایرانى» درباره همکارى مجددش با رادیو، خاطرنشان 
کرد: من هم یکى از افرادى هستم که مثل مردم فشارهاى زندگى را تحمل مى کنم و تحملم هم زیاد است. در حال حاضر 
با شبکه رادیویى فرهنگ همکارى مى کنم. حضور من در این شبکه و در برنامه «هفت کوچه» به دعوت مدیر رادیو 
فرهنگ برمى گردد. این برنامه صبح هاى جمعه زنده پخش مى شود و امیدوارم بتوانیم لحظات مردم را شاد کنیم.

او با یادآورى اینکه مدت شش سال پس از قطع همکارى با «جمعه ایرانى» به رادیو نرفت، درباره بازگشت دوباره 
به صدا که از مرداد ماه امســال اتفاق افتاد، اظهار کرد: حضورم در رادیو، پس از 6 سال به برنامه «هفت کوچه» 
برمى گردد؛ برنامه اى خانوادگى و مردمى که در آن ساز و آواز و شوخى و ترانه هاى مختلف هم پخش مى شود. در 

هر برنامه سوژه اى طراحى و درباره آداب و رسوم و مشکالت مردم گفت وگو مى شود.
آذرى سپس با تاکید بر اینکه «هفت کوچه» به «صبح جمعه با شــما» شباهتى ندارد، در عین حال یادآور شد: 
برنامه «هفت کوچه» هم شادى و نشاط دارد و خالى از لطف نیست. یک برنامه شاد است که آقاى عباس محبى 

شعرهاى آن را مى نویسد. از موسیقى هاى سنتى هم در آن استفاده مى شود.
آذرى درباره شــرایط دشــوار کار در روزگار کرونایى نیز اظهار کرد: روزهاى سختى اســت اما به هر حال 
پروتکل هاى بهداشتى را رعایت مى کنیم. ماسک مى زنیم. استودیوها در رادیو ضدعفونى مى شوند و مواد 

ضدعفونى کننده زیاد استفاده مى شود براى رفت و آمد هم سرویس داریم./4190

منوچهر آذرى و بازگشت به رادیو پس از 6 سال

ممنون که ما را 
تحویل گرفتید!

6منوچهر آذرى که پس از 6 سال دورى بار دیگر
مسووالن رادیو را چنین خطاب قرار مى ده
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اندیشه فوالدوند به جمع بازیگران فیلم «خائن کشى» به کارگردانى 
مسعود کیمیایى و تهیه کنندگى على اوجى پیوست.

فوالدوند 17 ســال پیش در نخســتین تجربه بازیگرى اش در فیلم 
«ســربازهاى جمعه» جلوى دوربین رفت و «خائن کشى» دومین 

همکارى او با مسعود کیمیایى محسوب مى شود.
پیش از این حضور امیر آقایى، ســارا بهرامى، پانتــه آ بهرام، پوالد 

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

معرفى مى شوند تا این فیلم به زودى جلوى دوربین برود.

"واقعیت این است که حال روحى من بسیار بدتر از حال جسمى ام است. بیمارى کرونا 
به خودى خود بیمارى وحشتناکى است و من که تجربه این بیمارى را داشتم، مى دانم 
که با چه ویروس عجیب و غریبى رو به رو هستیم؛ بنابراین از همه مردم مى خواهم که 

خیلى خیلى مراقب خودشان باشند."
بهروز بقایى که چندى پیش دچار بیمارى کرونا شده بود، با بیان مطلب فوق به «صبح 
نو» بیان کرد: به یک خانه نشینى اجبارى روى آورده ام. قبل از شیوع ویروس کرونا 

اوضاع برخى بازیگران و هنرمندان از جمله خود من خوب نبود و بعد از ماجراى کرونا 
نیز این شرایط بدتر شد. نقش هاى خوبى به ما پیشنهاد نمى شود و حتى شرایط 

طورى است که اجازه نمى دهند منى که قبال چندین سریال را کارگردانى 
کرده ام، کار جدیدى بسازم. هیچ مسئول فرهنگى به فکر ما نیست 

و این بى مهرى ها حال روحى آدم را خراب مى  کند. امیدوارم که 
به زودى همه این اتفاقات درست و حال همه ما خوب شود.

این کارگردان و بازیگر گفت: دوســت دارم کار فرهنگى انجام 
بدهم و رســالت خودم را این مى دانم. امیدوارم به زودى بتوانم 

این رســالت را عملى کنم. همچنین از همه مردم عزیز کشورم 
مى خواهم کرونا را جدى بگیرند تا بتوانیم باز هم با شادى کنار هم 

زندگى کنیم.

به تازگى تصاویر و ویدیویى از جشــن تولد الکچرى کتایون ریاحى بازیگر سرشــناس سینما و تلویزیون 
منتشر شده که نشان مى دهد وى جشن تولد 59 ســالگى خود را در یکى از مجلل ترین هتل هاى شهر یزد 
و بدون رعایت پروتکل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى برگزار کرده است. عالوه بر رعایت نکردن 
پروتکل هاى بهداشتى، نکته بحث برانگیز الکچرى بودن و هزینه باالیى است که در این مراسم صورت گرفته 
است. کتایون ریاحى که در سال هاى اخیر به ندرت خبرساز شده و تقریباً از سینما و تلویزیون دور بوده است 
با بازى در سریال هاى «روزهاى زندگى» و «پس از باران» مشهور شده و در ادامه با مجموعه «شب دهم» 

و «یوسف پیامبر» در نقش زلیخا به چهره اى محبوب تبدیل شد. همچنین بازى در فیلم سینمایى 
«شام آخر »در کنار محمد رضا گلزار نیز یکى از کارهاى ریاحى در عرصه 

سینما بود که بر محبوبیت وى در میان سینماروهاى ایرانى افزود. 
کتایون ریاحى براى بازى در فیلم «این زن حرف نمى زند» بار 

دیگر استعداد و توانایى هاى بازیگرى خود را به رخ کشید و 
براى این فیلم نامزد دریافت جایزه از هفتمین جشن خانه 

سینما نیز شد. کتایون ریاحى آخرین بازى خود را در 
سریال «یوسف پیامبر» انجام داده و پس از آن 
در خرداد 1388 با بیانیه اى که در سایت سیما 
فیلم منتشر کرد از بازیگرى کناره گیرى کرد. 

اما در 15 تیر 1395 با حضور در برنامه خندوانه 
اعالم کرد که مى خواهد بــه بازیگرى بازگردد. 

کتایون ریاحــى متولــد 10 دى 1340، داراى یک 
فرزند پسر به نام پوریا مى باشــد که داراى تحصیالت 

آکادمیک در زمینه موسیقى است. وى همچنین 
خواهر علیرضــا ریاحى از 

دیگــر بازیگــران 
ســینما در ایران 

است./4188

جشن تولد الکچرى کتایون ریاحى 

زهرا سعیدى، بازیگر سریال «روزهاى ابدى» پیرامون حضورش در این سریال گفت: نقش کوتاهى را در سریال «روزهاى 
ابدى» ایفا کرده ام، البته آن زمان که من در اثر حضور یافتم سریال به نام نفوذ ساخته مى شد و شخصا با خواندن فیلمنامه 

به این اثر عالقمند شدم. 
وى در همین راستا ادامه داد: گروه سازنده «روزهاى ابدى» بسیار حرفه اى بود، این اثر در پشت صحنه با نظم و نظام 
خاصى ساخته مى شد و آنچه مخاطبان بر صفحه تلویزیون مى بینند حاصل تالش شبانه روزى گروهى عظیم است که 

به عینه دیدم تا چه حد براى ساخت اثرى مطلوب تالش مى کنند.
بازیگر سریال «روزهاى ابدى» سوژه سریال را دلیل اصلى موفقیت آن دانســت و اظهار کرد: پرداختن به سوژه 
حساس و جذابى همچون تسخیر النه جاسوسى به خودى خود قابل توجه است، بدون شک کارگردان اثر هم از 

ابتدا از سختى هاى چنین اثرى آگاه بوده و با اشراف به این موضوع به سراغ ساخت روزهاى ابدى رفته است. 
وى در همین رابطه تاکید کرد: روزهاى ابدى شروع خوبى براى ساخت آثارى است که تاکنون به هر دلیل به 

سمت آن نرفته ایم. 
بازیگر سریال «مریم مقدس» با اشاره به سایر فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى ادامه داد: این روزها کار 
کردن سخت شده است، پیش از این مشکالتى از قبیل نقش و فیلمنامه مهم بود اما امروز کرونا مشکلى تازه 

و بزرگ بر سر راه ساخت آثار تلویزیونى و سینمایى است.
وى در همین راستا افزود: همانطور که مى دانیم به دلیل بیمارى کرونا بسیارى از آثار تولیدشان 

متوقف شده است، این عاملى شده تا تعداد پیشنهادات براى بازى به طرز محسوسى کاهش 
پیدا کند. امیدوارم براى سال آینده شاهد بازگشت به وضعیت عادى باشیم.

: نقش کوتاهى را در سریال «روزهاى 
ه مى شد و شخصا با خواندن فیلمنامه 

ن اثر در پشت صحنه با نظم و نظام 
شبانه روزى گروهى عظیم است که 

پرداختنبه سوژه و اظهار کرد:
ون شک کارگردان اثر هم از 

وزهاى ابدى رفته است. 
 که تاکنون به هر دلیل به 

ى ادامه داد: این روزها کار 
 مروز کرونا مشکلى تازه 

ثار تولیدشان
ى کاهش 

سوژه سریال «روزهاى ابدى» حساس اما 
بسیار جذاب است

سوم ژانویه، ســالروز تولد یکى از بزرگ ترین فیلمسازان 
تاریخ بود. سرجو لئونه، فیلم ســاز برجسته ایتالیایى است؛ 
استاد وسترن هایى که چون در ایتالیا ساخته مى شد، وسترن 
اسپاگتى نام گرفت و نه تنها ژانر وسترن روبه زوال را جان 

تازه اى بخشید، قواعد آن را از نو تعریف کرد.
او در مصاحبه اى دربــاره ى اینکه خود را بــه عنوان پدر 
«وسترن اســپاگتى» قبول دارد گفت: در ابتدا مى خواهم 
چیزى به  شما  بگویم که 25 ســال است کفرم را درآورده 
است. این عبارت «وسترن اسپاگتى» یکى از احمقانه ترین 
چیزهایى ا ست که در عمرم شــنیده ام! اول خیلى صادقانه 
فکر مى کردم که این کلمه صرفًا براى تمسخر و استهزا، و 
توسط خارجى هایى اختراع شده که تصور مى کنند فیلم هاى 
کابویى ایتالیایى به جاى کمند از رشــته هاى اســپاگتى 

چندکیلومترى استفاده مى کنند!
لئونه با «به خاطر یک مشت دالر»، حضور تازه اى را رقم 
مى زند. هرچند قدرت کارگردانى لئونــه در این فیلم با دو 
قسمت بعدى این سه گانه قابل مقایسه نیست، اما بااین حال 
تفاوت قدرت فیلم سازى و جهش قابل توجه لئونه در قیاس 
با فیلم اولش، حیرت انگیز اســت؛ یک بازسازى وسترن از 
«یوجیمبو» ى کوروساوا که یک قهرمان ساکت و تنها را 
در برابر یک عده تبهکار قرار مى دهد و بازیگرش، کلینت 

ایستوود را به ابرستاره سینماى وسترن بدل مى کند.
قسمت دوم سه گانه  دالر، «به خاطر چند دالر بیشتر» ، که 
تنها یک سال پس از «بخاطر یک مشت دالر» منتشر شد، 

از بودجه اى آشکارا بزرگ تر از فیلم قبلى برخوردار بود. در 
نتیجه اتفاقات در مقیاس بزرگ تــرى رخ مى دهند. جان 
ماریا ولونته که نقش ضد قهرمان را در «به خاطر یک مشت 

دالر» به خوبى ایفا کرد.
«خوب، بد، زشــت» یکى از مشــهورترین فیلم هاى ژانر 
وســترن اســت که این فیلم آخرین فیلم از سه گانه دالر 
سرجو لئونه است. «خوب، بد، زشت» تکامل نهایى و اوج 
ایده هایى است که لئونه در فیلم هاى قبلى توسعه داده بود. 
در «خوب، بد، زشت»، همه چیز از همین نامگذارى ساده 
آغاز مى شــود تا در نهایت در سکانس طالیى پایانى، یک 
دوئل سه نفره بین آن ها رخ مى دهد. در این سکانس بدون 
دیالوگ که پنج دقیقه طول مى کشــد، اســتادى لئونه در 

روایت سکوت به اوج مى رسد.
لئونه پس از این سه گانه با 
دنیاى وســترن خداحافظى 
نکــرد و در 1968 میالدى 
فیلــم «روزى روزگارى در 
غــرب» را ســاخت. روزى 
روزگارى در غرب را یکى از 
پخته ترین آثار لئونه مى دانند. 
اثرى که نشان از پینه بستن 
دســت هاى وى در عرصه 
کارگردانى ســینما داشت. 
لئونــه تجربیاتــى را که با 
ساخت سه گانه اسپاگتى اش 
به دست آورده بود، حفظ کرد 
و آن را با جهان بینــى و اندیشــه هاى موخراش در هم 
آمیخت. موسیقى متن این فیلم را نیز انیو موریکونه ساخت 
که بیش از هر آهنگساز دیگرى بر گردن سینما حق دارد 
و نامش در عنوان بندى بســیارى از شاهکار هاى تاریخ 

سینما وجود دارد.
اما مهمترین اثر او پــس از «روزى روزگارى در غرب»، 
شاهکار «روزى روزگارى در آمریکا» است که آخرین اثر او 
نیز هست. او این فیلم را در 1984 میالدى کارگردانى کرد و 
نقش اصلى اش را به رابرت دنیرو داد و به این ترتیب پرونده 
فیلمسازى اش را با یک اثر تحسین برانگیز و البته خاطره 

انگیز براى عالقه مندان سینما بست.

سومین قسمت سریال قورباغه توزیع شد و تصویرى از صابر ابر و 
هادى تسلیمى بازیگر جدید این سریال منتشر گردید.

ســریال قورباغه به کارگردانى هومن سیدى و تهیه کنندگى على 
اسدزاده، سریال جدید و درحال پخش شبکه نمایش خانگى است 

که حاال به قسمت سوم رسیده است.
این ساخته جدید هومن سیدى یکى از متفاوت ترین سریال هاى 
نمایش خانگى است که در کنار بازیگران سرشناس آن، چهره هاى 
جوانتر هم مقابل دوربین رفته و ایفاى نقش کرده اند. قورباغه اولین 
تجربه سریال سازى هومن سیدى براى شبکه نمایش خانگى است 

که با سبکى متفاوت در حال پخش است.
بازیگران سرشناسى در این ســریال به ایفاى نقش پرداختند و در 
کنار این هنرمندان سرشناس چهره هاى جوانترى هم حضور دارند. 
هادى تسلیمى، محمدنیما مظاهرى، امین شعرباف، اشکان حسن 
پور و شــهروز دل افکار بازیگران جوانى هستند که تابحال در این 

سریال معرفى شده و مقابل دوربین رفته اند./4189

ى ام است. بیمارى کرونا
مارى را داشتم، مى دانم

مه مردم مى خواهم که 

ن مطلب فوق به «صبح 
ز شیوع ویروس کرونا 

بعداز ماجراى کرونا 
و حتى شرایط  ود

ارگردانى 
ست
که

م
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اندیشه فوالدوندبهروز بقایى: حال روحى  من بدتر از حال جسمى ام است
 به «خائن کشى» پیوست

مهمان برنامه «همرفیق» که جدیدترین قسمت آن فردا پنجشنبه 18 
دى ماه پخش مى شود معرفى شد.

بر این اساس محســن تنابنده، بازیگر ســینما و تلویزیون قرار است 
در پنجمین قســمت از این برنامه همراه با بهترین رفیقش با شهاب 

حسینى گفتگو کند.
تاکنون نوید محمدزاده به همراه وحید جلیلوند، هوتن شکیبا به همراه 
بهرام افشارى، پژمان جمشیدى به همراه ســام درخشانى و فاطمه 

معتمدآریا به همراه مرضیه برومند مهمان «همرفیق» بوده اند.
«همرفیق» به کارگردانى و اجراى شــهاب حسینى و تهیه کنندگى 
حسن خدادادى هر هفته پنجشنبه ها ساعت 21 به صورت اختصاصى 

در نماوا منتشر مى شود.

«همرفیق» میزبان 
محسن تنابنده مى شود

محسن چاوشى، خواننده موسیقى پاپ در نخستین اظهارنظر درباره 
فعالیت جدید خود در حوزه انتشار کتاب شعر با مخاطبانش سخن گفت.

این خواننده درباره مفاهیم و محتواى کتاب شــعرش نیز خطاب به 
مخاطبانش گفت: مخاطب همه شعرهاى کتابم یک نفر است. من از 

عشق نوشتم و خواستم شما هم "عشق" را بخوانید.
خواننده آلبــوم "بى نام" درباره پیش فروش اثــر نیز گفت: عددها و 
رکوردها دیگر سال هاست که دغدغه من نیست. هنرمند یک مسئولیت 
اجتماعى و فرهنگى دارد و آن هم خوراك ذهنى و فکرى دادن به مردم 
و مخاطبش است. همیشه ســعى کرده ام به مخاطب احترام 
بگذارم و به داشته هایش بیفزایم. اینکه همراهانى 
تا این حد فرهیختــه و متفکر دارم براى من 
ارزشــى غیرقابل وصف دارد و امیدوارم 
بتوانم مثل گذشــته هم پا و همراه با 

آنها پیش بروم.
نســرین بابایى مدیر انتشــارات 
"آفتاب اندیشه" هم درباره نبود 
نســخه فیزیکى کتــاب گفت: 
فعًال آقــاى چاوشــى تصمیم 
دارد از طریق فروش اینترنتى 
کتاب را ارائه کند اما به مرور 
پیش بینى فروش نسخه 
فیزیکى نیز خواهیم داشت 
که اطالع رســانى خواهد 

شد.

محسن چاوشى: مخاطب 
شعرهایم یک نفر است

قسمت سوم « قورباغه» با معرفى یک بازیگر جدید آقاى وسترن اسپاگتى! 
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سعید آذرى از مدیرانى که در چند سال گذشته در فوتبال کشور حضورى فعال داشته درباره  انتخابات فدراسیون فوتبال گفته 
است: 

 من  براى حضور در انتخابات تصمیم قطعى گرفته ام  و براى ریاست فدراسیون هم مى خواهم ورود کنم، اما مى دانم هر کسى که 
به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شود سه چالش بزرگ و مهم را در همان ابتداى کار دارد. هرکسى که رئیس شود باید حداقل 

10 میلیون یورو بدهى را پرداخت کند.  فدراسیون دو میلیون یورو به شستا بدهکار است و 8 میلیون هم باید به ویلموتس بدهد. چالش 
دوم در فدراسیون این است که رئیس جدید باید یک برنامه راهبردى میان مدت 4 ساله داشته باشد و به خوبى بتواند مشکالت 
و مسائل فدراسیون را تجزیه و تحلیل کند و در کمترین زمان ممکن یعنى حداکثر ســه ماه، برنامه راهبردى براى فدراسیون 
ترسیم کند. چالش سوم و بعدى رئیس جدید این است که در کمترین زمان ممکن تیم ملى فوتبال را به گونه اى مدیریت کند 
که بتواند ســهمیه جام جهانى بگیرد، چون اگر این اتفاق رخ ندهد،  جام ملت هاى آسیا را هم از 
دست مى دهیم و این یک ضربه بزرگ و جبران ناپذیر به بدنه 

فوتبال ما خواهد بود.

آذرى:  قطعاً در انتخابات شرکت مى کنم
 فدراسیون فوتبال گفته 

ما مى دانم هر کسى که 
ه رئیس شود باید حداقل 

د به ویلموتس بدهد. چالش
 به خوبى بتواند مشکالت 
هبردى براى فدراسیون 
ه گونه اى مدیریتکند 
ملت هاى آسیا را هم از 
 و جبران ناپذیر به بدنه 

وتبال ما خواهد بود.

رئیس پیشین هیئت فوتبال اســتان اصفهان مى گوید 
اسامى مطرح شده براى انتخابات پیش روى فدراسیون 

فوتبال مهره سوخته هستند.
على اکبر ابرقویى نژاد درباره شــرایط فوتبــال ایران و 
انتخابات پیش رو اظهار داشت: فوتبال در کشور ما، نیازمند 
یک تحول جدى است. ما در شرایط اقتصادى فعلى که در 
مجموعه فدراسیون فوتبال کف گیر همه چیز به ته دیگ 

خورده است، نیاز به یک بازنگرى جدى داریم. 
وى افزود: اکنون مى بینیم که حتى بسیارى از باشگاه هاى 
ما که همیشه شــرایط اقتصادى خوبى داشتند، به دلیل 
فشارهاى مالى و اقتصادى دچار وضعیت بغرنجى شده اند. 
در موقعیتى قرار گرفته ایم که به دلیل عدم برنامه ریزى 
مناسب و عقد قراردادهاى نامناسب، تیم هاى فوتبال در 
شرایط فعلى امکان استفاده از بازیکن و کادرفنى خارجى 
را هم ندارند که بیشتر مسئله به همان مسائل اقتصادى 

فوتبال باز مى گردد.
رئیس سابق هیئت فوتبال استان اصفهان با تأکید بر حل 
مسئله اقتصادى فوتبال خاطرنشان کرد: اولین چیزى که 
باید مدنظر قرار بگیرد، استراتژى درست براى درآمدزایى 
است. همچنین باید ساختار درستى را در فدراسیون فوتبال 
و همینطور باشــگاه هایى که به صورت حرفه اى و نیمه 
حرفه اى فعالیت مى کنند، تبیین کرد تا بتوان درآمد ثابتى 

را براى فوتبال ایجاد کرد. 
ابرقویى نژاد با اشاره به روند چهار سال گذشته فدراسیون 
فوتبال گفت: شرایطى که امروز فدراسیون با آن دست و 
پنجه نرم مى کند، فرایند چهار سال گذشته است که به 
دلیل عدم رعایت مسائل مختلف و به خصوص مشکل 
موجود در عقد قراردادها، به وجود آمد. این مســئله نیز 
شامل فدراســیون فوتبال و البته دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس مى شود که در این مدت مبالغ بسیار زیادى را 

که از طریق مختلف از جمله دولت، شرکت هاى خصولتى 
و فیفا به دســت آمده بود، از بین بردند. پول هاى زیادى 
حیف و میل شد که اظهر من الشــمس آنها نیز قرارداد 
مارك ویلموتس اســت و جالب اینکه پــول را چمدانى 
برده ایم و به حســابى ریخته ایم و آن حساب هم بلوکه 

کرده اند.
عضو سابق مجمع فدراسیون فوتبال یادآور شد: اکنون 
مى بینید ساختمان ادارى فدراسیون فوتبال که با زحمت 
زیادى تهیه شده بود یا ساختمان هایى که براى استقالل 
و پرســپولیس به صورت اهدایى تهیه شد، خیلى راحت 
توقیف شدند و اگر این مسئله با تعامل و تأمین منابع حل 
نشود، چه بسا این ساختمان ها به مزایده گذاشته مى شوند. 
ابرقویى نژاد تأکید کرد: افرادى که بخواهند و براى پست 
ریاست و نایب رئیسى فدراسیون فوتبال ثبت نام کنند، 
باید بدانند چه جایگاه مهمى خواهند داشت. این جایگاه 

در شرایط فعلى اســتثنایى و بحرانى است و افرادى که 
توانایى مدیریت بحران را ندارند، اصال ذهنیت ثبت نام 
در انتخابات را هم نداشته باشند. درست است که ثبت نام 
در انتخابات فدراسیون فوتبال باعث مى شود به این افراد 
توجه شود و رسانه ها به آنها بپردازند، اما باید تمهیداتى 

براى این مسئله اندیشید. 
عضو سابق مجمع فدراسیون فوتبال با بیان اینکه اسامى 
مطرح شــده براى ریاست فدراســیون فوتبال تکرارى 
هستند، گفت: هنوز کسى براى انتخابات ثبت نام نکرده، 
اما اسامى آنهایى را که مطرح مى شــود، بارها و بارها به 
عنوان مهره هاى همیشگى براى ثبت نام وجود داشته اند 
و از نظر طرفداران فوتبال نیز اینها مهره هاى ســوخته 
هستند. در اسامى مطرح شــده جراید و رسانه، من این 
توانایى را بین آنها نمى بینم کــه بتوانند فوتبال را از این 

شرایط خارج کنند. 
هافبک ســپاهان اصفهان تمایلى به ماندن در 
این باشــگاه ندارد تا احتمال بازگشت او نزد امیر 

قلعه نویى در گل گهر سیرجان افزایش پیدا کند.
هافبک دفاعى سپاهان اصفهان که تاثیر زیادى 
در نتایج این تیم در دو فصل گذشــته داشت در 
نقل و انتقاالت تابستانى با مسئوالن این باشگاه 

نرسید اما به توافــق مالى الزم 
بندهاى موجود در 

قرارداد سال سوم او با سپاهان مانع جدایى کیانى از 
زردپوشان اصفهانى شد. کیانى پس از بارها غیبت 
در تمرینات این تیم باالخره قید حضور در اردوى 

این تیم براى بازى با پرسپولیس را زد تا 
اختالف خود با مدیریت باشگاه را بر 

سر رقم قراردادش علنى کند.
به نظر مى رســد دوران 

حضــور کیانــى در 
ســپاهان به اتمام رسیده 
اســت و ایــن بازیکــن ســایر 
پیشنهادات خود را در ادامه بازى هاى لیگ 

برتر بررسى مى کند.
او که سال ها در تراکتور و سپاهان با امیر قلعه 
نویى همکارى داشته است بار دیگر مدنظر این 
مربى در گل گهر ســیرجان قرار گرفته است. 
کیانى که در چند ســال اخیر بازوبند کاپیتانى 
تراکتور و ســپاهان را بر بازو داشــت حاال در 

آستانه پیوستن به گل گهر سیرجان قرار دارد.
با این حال باشگاه ســپاهان اصفهان هنوز با 
جدایى او مخالف اســت. باید دیــد کیانى که 
تصمیم خود را براى ترك این تیم گرفته است 
مقصد جدید خود در نقل و انتقاالت زمستانى 
را بار دیگر سمت تیمى تعیین مى کند که قلعه 
نویى سرمربى آن است یا مسیر دیگرى را 
براى ادامه حضــور در لیگ برتر انتخاب 

خواهد کرد./4186

بر اساس ادعاى یک نشــریه ترکیه اى، مدافع ایرانى تیم فوتبال ترابزون اسپور به حضورش در این تیم 
ادامه خواهد داد.

تیم فوتبال ترابزون اسپور روز یکشنبه در حالى در چارچوب هفته شانزدهم سوپرلیگ ترکیه به برترى 2 بر 
یک در خانه کاراگومروك دست یافت که سید مجید حســینى، مدافع ایرانى این تیم براى نخستین بار در 
فصل جارى این رقابت ها در ترکیب اصلى آبى وعنابى ها حضور داشــت و در طول 90 دقیقه هم عملکرد 

خیلى خوبى از خود به نمایش گذاشت.
در هفته هاى اخیر شایعه شده بود که حسینى 24 ساله در پنجره نقل وانتقاالت زمستانى از ترابزون اسپور 
جدا خواهد شد اما حاال نشریه ترکیه اى «دامگا» چاپ اســتانبول خبر مى دهد که عبدا... آوجى، سرمربى 
ترابزون اسپور نمى خواهد مدافع ایرانى اش را از دست بدهد و با وجود اینکه حسینى مورد توجه چند باشگاه 

دیگر از جمله ارزروم اسپور قرار دارد، در نیم فصل دوم هم پیراهن این تیم ترکیه اى را به تن خواهد کرد.
حسینى در دیدار با کاراگومروك، شصت ویکیمن بازى اش را براى ترابزون اسپور انجام داد، عددى که براى 

هواداران این تیم خاص است و نشــان دهنده کد پالك خودرویى شهر ترابزون و البته اشاره 
به پیروزى عثمانى ها بر یونانى ها و فروپاشى سلطه آنها بر منطقه 

ترابزون  در سال 1461 میالدى دارد.

پایان همکارى سپاهان و کیانى 
نزدیک است؟

ورزش

 فوتبال ترابزون اسپور به حضورش در این تیم 

2بهفته شانزدهم سوپرلیگ ترکیه به برترى 2 بر 
ـینى، مدافع ایرانى این تیم براى نخستین بار در 
طول90 دقیقه هم عملکرد داشــت و در 0حضور

پنجره نقل وانتقاالت زمستانى از ترابزون اسپور 
ــتانبول خبر مى دهد که عبدا... آوجى، سرمربى 
د و با وجود اینکه حسینى مورد توجه چند باشگاه 

یراهن این تیم ترکیه اى را به تن خواهد کرد.
انجام داد، عددىکه براى  را براى ترابزون اسپور

خودرویى شهر ترابزون و البته اشاره 
ر منطقه 

مجید حسینى در ترابزون اسپور مى ماند

اینقدر ضرر کرده ایم که از داورى 
بازى با پرسپولیس ایراد نمى گیریم

ســخنگوى باشــگاه ذوب آهــن در خصوص 
اعالم راى کمیته انضباطى فدراســیون فوتبال 
مبنى بر جریمه 20میلیون تومانى پزشــک تیم 
ذوب آهن، رحمان رضایى و قاسم حدادى فر به 
خاطر اتفاقات پیش از بازى با پرسپولیس و مقصر 
نبودن دو باشگاه، اظهار داشت: صحبتى در این 
مورد ندارم. آن ها حتما مســتنداتى دارند که بر 
مبناى آن عمل کردند. من سر تمرین نبودم ولى 
تا آنجا که به من اطالع دادند اینگونه که عنوان 
شده نبوده و اخبارى که دریافت کردم را به عنوان 

سخنگو در اختیار رسانه ها قرار دادم.
رســول کربکندى در مــورد داورى ذوب آهن 
و پرســپولیس و اخــراج پــر حــرف و حدیث 

سیدعبدا...حســینى اظهار داشــت: این یکى از 
داورى هاى خوب براى ما بود!آنقدر از داورى ها 
لطمه خورده ایم، آنقدر بر علیه ما پنالتى گرفته شد 
و اخراج هاى بى مورد که اشتباه بودن همه آن ها 
هم تایید شده، داشــتیم که دیگر از این داورى 
خیلى ایراد نمى گیریم! اگر این اشتباهات برایمان 
نمى افتاد مى توانستیم جایگاه بهترى در جدول 
داشته باشیم. ولى آن اخراج به نظرم درست نبود. 
پاى بازیکن ما اصال به دروازه بان آن ها نخورد 
و بعد ســعید آقایى آمد و درگیر شد. حسینى در 
صورتى مى توانست اخراج شود که حرف توهین 
آمیزى زده باشــد ولى در غیر ایــن صورت آن 

اتفاقات اخراج نداشت./4185

قلعه نویى در گل گهر سیرجان افزایش پیدا کند.
هافبک دفاعى سپاهان اصفهان که تاثیر زیادى 
در نتایج این تیم در دو فصل گذشــته داشت در 
نقل و انتقاالت تابستانى با مسئوالن این باشگاه 

نرسید اما به توافــق مالى الزم 
بندهاى موجود در

در تمرینات این تیم باالخره قید حضور در اردوى 
این تیم براى بازى با پرسپولیس را زد تا 

اختالف خود با مدیریت باشگاه را بر 
سر رقم قراردادش علنى کند.

به نظر مى رســد دوران

حضــور کیانــى در 
ســپاهان به اتمام رسیده 
اســت و ایــن بازیکــن ســایر 
پیشنهادات خود را در ادامه بازى هاىلیگ 

برتر بررسى مىکند.
او که سال ها در تراکتور و سپاهان با امیر قلعه 
نویى همکارى داشته است بار دیگر مدنظر این 
گل گهر ســیرجانقرار گرفته است.  مربى در
کیانى که در چند ســال اخیر بازوبند کاپیتانى 
تراکتور و ســپاهان را بر بازو داشــت حاال در 

آستانه پیوستن به گل گهر سیرجان قرار دارد.
با این حال باشگاه ســپاهان اصفهان هنوز با 
جدایى او مخالف اســت. باید دیــد کیانى که 
تصمیم خود را براى ترك این تیم گرفته است 
مقصد جدید خود در نقل و انتقاالت زمستانى 
ررررررررا بار دیگر سمت تیمى تعیین مى کند که قلعه 
نویى سرمربى آن است یا مسیر دیگرى را 
براى ادامه حضــور در لیگ برتر انتخاب 

خواهد کرد./4186

مهاجــم باتجربه و گلزن شــهر خودرویى ها 
روى یک کار تیمى زیبا توانست تک گل شهر 
خودرو را در جدال با ســایپا بزند تا شاگردان 
رحمتى طعم ســومین پیروزى فصل خود را 

بچشند.
شاگردان مهدى رحمتى روز دوشنبه در دهمین 
تقابل لیــگ برترى خود در فصــل جدید، به 
مصاف سایپا رفتند و توانســتند به رکورد پنج 
هفته بدون پیروزى خود پایان دهند و جشــن 

سومین برد خود را بر پا کنند.
اما نکته جالب درباره ســومین پیروزى شهر 

خودرویى هــا در لیگ بیســتم، نقش آفرینى 
دوباره امین قاســمى نژاد در برد تیمش بود؛ 
چرا که ســتاره اول تقابل با ماشــین سازى و 
ذوب آهن که به سود شاگردان رحمتى پایان 
یافت، قاســمى نژاد بود و در هــر کدام از این 
بازى ها توانست دو بار براى تیمش گل بزند و 
روز دوشنبه نیز تک گلى 3 امتیازى را روى یک 
کار تیمى وارد دروازه منادى کرد تا این چنین 
تعداد گل هاى خود را به عدد 5 برساند و بردى 
شیرین و ارزشمند را هم براى شهر خودرو به 

ارمغان آورد./4187

واگذارى به اجاره یک باب مغازه از رقبات موقوفه اهل بیت (علیه الســالم) واقع در شاهین شهر خیابان 
فردوسى فرعى 3 شرقى پاساژ یاس به مدت یکسال با مبلغ پیشــنهادى اجاره ماهیانه 4/200/000 ریال 
مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 99/11/05 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

45247060 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 99/966999 مورخ 1399/10/16

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه
م الف: 1073819

نامزدهاى ریاست فدراسیون فوتبال نامزدهاى ریاست فدراسیون فوتبال 
مهره هاى سوخته هستندمهره هاى سوخته هستند

رئیس پیشین هیئت فوتبال استان اصفهان:رئیس پیشین هیئت فوتبال استان اصفهان:

مصدومیت کاپیتان تراکتور شــدیدتر از آن 
چیزى است که ابتدا تصور مى شد.

اشکان دژاگه، کاپیتان تیم فوتبال تراکتور در 
جریان دیدار مقابل شهر خودرو مصدوم شد 
و از زمین مسابقه خارج شد. اگرچه پزشکان 
تراکتور عنوان کردنــد مصدومیت او خیلى 
جدى نیست ولى دژاگه چند روز قبل براى 
مرخصى و پیگیرى روند درمانش به آلمان 
سفر کرده است.  پیگیرى ها نشان مى دهد که 
مصدومیت دژاگه جدى تر از آن چیزى است 
که عنوان شــده بود و این بازیکن با دورى 
طوالنى مدت و حداقل تا پایان نیم فصل از 

ترکیب این تیم روبرو خواهد بود.
مصدومیت اشکان دژاگه از ناحیه چهار سر 
ران اســت که پارگى حداقل چهار ســانتى 

عضله باعث شده مصدومیت او جدى باشد.

اتفاقى بد 
براى اشکان دژاگه

جواهر شهرخودرو کیست؟
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008003504 تاریخ ارسال نامه: 1399/10/13 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شــماره: 360 فرعى از 51- اصلى که طبق دفتر 7 
صفحه 224 بنام اویس ایلیا که به توانا تغییر یافته ثبت و سند صادر گردیده اینک شهپر توانا 
احدى از ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008015169- 
99/2/29 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شــماره: 
20341- 99/2/13 به گواهى دفترخانه شماره 247 شهرضا رسیده است مدعى است که 
سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثناى سند 
مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ازتاریخ انت شار این آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 
الف: 1073014 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى/10/135
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008001284 تاریخ ارسال نامه: 1399/04/21 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 2599 فرعى از 32- اصلى 
بخش یک که در دفتر 96 صفحه 29 بنام خانم بیگم جعفرپور شهرضا ثبت و سند صادر و 
تسلیم گردیده اینک حمیدرضا هاشمیان وکالتا از طرف نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
شماره وارده: 139921702008004457- 99/3/29 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 948830- 99/3/29 به گواهى دفترخانه سه شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ازتاریخ انت شار این آگهى 

ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1073055 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا 

از طرف محمدحسن صمصامى/10/136
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 882/98 دادنامه 98/12/7-1198 
مرجع رسیدگى شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مهدى رحیمى نشانى: 
نجف آباد خ شهدا ك منتظرى  ك افتخار پ 16 خوانده: سپهد محمدى  نشانى: مجهول 
المکان موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 620786 جمعا به مبلغ 100/000/000 
ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مهدى 
رحیمى به طرفیت سپهبد محمدى به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت 
ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار 
باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/350/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسیدلغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 

قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.1072765/م 
الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه سوم/10/137

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
شــماره آگهى: 139903902003000143 تاریخ آگهى: 1399/10/15 شماره پرونده: 
139904002003000823  آگهى مزایده پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9901122- 
ششدانگ عرصه و اعیان پالك شــماره 6272 فرعى از 18 اصلى واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان واقع در طبقه یک به مساحت 50/92 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان اشرفى 
اصفهانى (کهندژ) نرسیده به ســه راهى امام رضا (ع) روبروى پمپ بنزین بلوچى، جنب 
مخابرات، داخل کوچه 126، مجتمع باران بشــماره چاپى 122409 سرى الف سال 91 با 
شماره دفتر بازداشتى الکترونیک 139905802025000589 به شماره ثبت 3113240 در 
صفحه 140 دفتر 1006 ثبت و صادر شده است. با حدود و مشخصات: شماال: بطول 5/46 
متر دیوارست اشتراکى با اپارتمان 6269 فرعى شرقا: اول در چهار قسمت که قسمت هاى 
دوم و چهارم شمالى است بطول هاى 1/84 متر و 1/11 متر و 0/37 متر و 1/15 متر درب 
و دیواریست به راه پله مشاعى دوم بطول 4/58 متر دیواریست اشتراکى با اپارتمان 6271 
فرعى جنوبا: در هفت قسمت که قســمت دوم غربى و چهارم و ششم پخى شکل بطول 
هاى 5/74 متر و 0/89 متر و 0/54 متر و 0/51 متــر و 1/12 متر و 0/51 متر و 0/61 متر 
دیوار و پنجره اى است به فضاى حیاط مشاعى غربا: بطول 4/20 متر دیواریست اشتراکى با 
اپارتمان 6273 فرعى دوم در دو قسمت که قسمت اول شمالى است بطول هاى 1/12 متر 
و 1/73 متر دیوار و پنجره اى است به داکت مشاعى مشخصات منضمات ملک: پارکینگ 
3 به مساحت 11 به حدود اربعه: شــماال: بطول 2/20 متر خط مستقیم مفروض است به 
محوطه مشاعى پارکینگ شرقا: بطول 5 متر خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى 
پارکینگ جنوبا: بطول 2/20 متر خط مستقیم مفروض است به حیاط مشاعى غربا: بطول 
5 متر خط مستقیم مفروض است به پارکینگ 6329 فرعى که طبق نظر کارشناس رسمى 
آپارتمان مورد بازدید در یک مجتمع مسکونى 36 واحدى شامل سه بلوك 12 واحدى و هر 
بلوك داراى سه طبقه روى همکف (همکف پارکینگ) و هر طبقه بصورت چهار واحدى 
بوده و آپارتمان مورد اشاره در بلوك 3 طبقه اول (واحد شــماره 27) و رو به جنوب (داراى 
آفتاب) واقع شده است. سازه این ساختمان اسکلت بتنى و با سقف تیرچه بلوك بوده و داراى 
نماى خارجى آجر سه سانتى مترى، کف حیاط و پارکینگ موزائیک، دیوار حیاط و پارکینگ 

آجر و ازاره سنگى، دیوار پله گچ و رنگ و ازاره سنگى و کف پله سنگ، بدون آسانسور، کف 
واحد ســرامیک، دیوارها کاغذ دیوارى و در پایین قرنیز ســنگى، سقفها گچ و بخشهایى 
داراى گچ برى، پنجره ها فلزى با شیشــه یک جداره، چهارچوب دربها فلزى ساده با درب 
روکش چوبى، آشپزخانه اوپن با کابینت ام دى اف و دیوارها کاشى و کف سرامیک، داراى 
پذیرایى و یک خواب، سرویس بهداشتى و حمام بصورت مشترك با کاشى تا سقف و کف 
سرامیک، سرمایش کولر آبى، گرمایش موتورخانه مرکزى با رادیاتور، داراى انشعاب برق 
مجزا، گاز و آب و فاضالب مشترك داراى پارکینگ و بدون انبارى بوده و قدمت آن حدود 
9 سال و کیفیت ساخت آن نیز متوسط و هم اکنون نیز به صورت مسکونى در حال استفاده 
مى باشد ملکى آقاى على نصر اصفهانى که در قبال طلب خانم فاطمه نصر آزادانى بابت 
مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 2316 مورخ 1386/05/06 دفترخانه ازدواج شماره 46 
اصفهان توقیف گردیده از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 99/11/5 در شعبه اول اداره 
اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه 
اجراى اسناد رسمى اصفهان از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ سه میلیارد و 
دویست میلیون ریال (3/200/000/000 ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته میشود. الزم به ذکر است پرداخت بدهیهاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهیهاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد 
ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/10/17 درج 
و منتشر میگردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده را 
در صورت اطمینان از برگزارى مزایده پرداخت گــردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز 
ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1072670 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/10/138

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت ضمن 
تاکید بر اینکه چاقــى یک عامل خطر مهــم در ابتال به 
بیمارى ها اســت گفت: 76 درصد مرگ و میرها به علت 
بیمارى هاى غیرواگیر اســت و عامل اول آن هم الگوى 
غذایى غلط اســت؛ این در حالى است که به نظر مى رسد 
شیوع چاقى به عنوان یک عامل خطر بیمارى ها در دوران 

کرونا نیز افزایش یافته است.
دکتر زهرا عبدللهى افزود: اکنون که با بحران کرونا روبرو 
هستیم تغذیه مى تواند عامل موثرى در پیشگیرى از بیمارى 
باشد. اگر افراد تغذیه سالم داشته باشند احتمال ابتال به کرونا 
در آنها کمتر مى شود و یا اگر هم بیمار شوند روند بهبودى 

سریع ترى خواهند داشت. در تغذیه سالم مواد غذایى که 
بدن براى مقاومت نیاز دارد با الگوى غذایى صحیح تامین 
مى شود. وى افزود: شناســایى گروه هاى تغذیه اى کمک 
مى کند که مردم جایگزین  یک نوع ماده غذایى را در سایر 
اقالم غذایى پیدا کنند. نکته مهم آن اســت که با بودجه 
محدود هم مى توان انتخاب هاى درستى براى یک برنامه 

غذایى متعادل داشت. 
عبدللهى افزود: الگوى غذایــى صحیح مى تواند از اضافه 
وزن، چاقى و بروز بیمارى هاى غیرواگیر جلوگیرى کند. 
عالوه بر آن چاقى هم یکى از ریســک فاکتورهاى ابتال 

به کرونا است که با تغذیه صحیح به مقابله با آن مى رویم.

رییس سازمان هواپیمایى ضمن اعالم لغو پروازهاى ایران 
ایر و ترکیش ایرالینز به انگلیس تا پایان ماه ژانویه، گفت: 
هیچ مسافرى را از مبدا انگلیس نه با پرواز مستقیم و نه با 

پرواز کانکشن (غیر مستقیم) نمى پذیریم.
«تورج دهقانى زنگنه» در گفت و گویــى درباره آخرین 
وضعیت پروازهاى مستقیم و کانکشن به انگلیس، گفت: 
به تمام شرکت هاى هواپیمایى داخلى و خارجى و همینطور 
آژانس هــاى هواپیمایى اعالم کرده ایــم که نباید هیچ 

مسافرى از مبدا لندن را وارد تهران کنند.
وى ادامه داد: اگر شرکت هواپیمایى و یا آژانسى مبادرت به 
فروش بلیت لندن و یا انتقال مسافر از مبدا انگلیس به ایران 

داشته باشد حتما با آن برخورد خواهد شد.
به گفته رییس سازمان هواپیمایى کشــور در نهایت در 
صورت ورود مسافرى از انگلیس به کشور حتما قرنطینه 
خواهد شــد و لغو مجوز پرواز ایرالیــن خاطى نیز صادر 

خواهد شد.
زنگنه درباره کنترل ورود مســافر از انگلیس با پروازهاى 
کانکش نیز گفت: شرکت ترکیش ایرالینز پروازهاى خود 
به انگلیس را تا پایان ماه ژانویه لغو کرده اســت، بنابراین 
درحال حاضر نه ایران ایر و نه ترکیش ایرالینز هیچ پروازى 
به لندن ندارند. به شرکت هواپیمایى قطرى و امارات هم 
اعالم کردیم هیچ مسافرى را از انگلیس وارد ایران نکنند.

افزایش شیوع چاقى 
در دوران کرونا 

هیچ مسافرى
 از مبدأ لندن نمى پذیریم

طعمه گذارى براى کرونا
  ایسنا| دانشمندان تایوانى یک نوع «آنتى بادى 
طعمه» تولید کرده اند که مى توانـد با جلوگیرى از ورود 
ویروس کرونا به سلول هاى انسانى از عفونت جلوگیرى 
کنـد. ایـن طعمـه حـاوى یـک پروتئین اسـت کـه از 
گیرنده هاى سـلول هاى ریه انسـان کـه پروتئین هاى 
ویروس به طور معمول به آن ها متصل مى شوند، تقلید 
مى کند. به این ترتیب پروتئین طعمه از اتصال ویروس 

به سلول هاى ریه انسان جلوگیرى مى کند./4182

انتقاد آقاى دبیرکل
  خبر فورى| آنتونیـو گوتـرش، دبیـرکل 
سازمان ملل از "دید ناسیونالیستى" برخى از کشورها 
در رقابت براى به دست آوردن واکسن بر ضد پاندمى 
کرونا و این که برخى از کشورهاى جهان در مقابله با 
این پاندمى تنهـا به فکر خود هسـتند انتقاد کرد. وى 
گفت، اگر همه کشـورها امنیت نداشـته باشند، هیچ 

کشورى امن نخواهد بود./4183

احتمال کاهش دوز واکسن 
نصف اسـالوى، مدیر برنامه واکسن    ایسنا|
کرونا ایاالت متحده اعـالم کرد: دولت ایاالت متحده 
در حال بررسى است که به برخى افراد نیمى از یک دوز 
واکسن مدرنا را تزریق کند تا سرعت واکسیناسیون را 
افزایش دهد. شـرکت مدرنا و سـازمان غذا و دارو در 

مورد این ایده اظهار نظر فورى نکردند./4184

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت هوا یار تجهیز بهار سهامى خاص به شماره ثبت 2260 و شناسه ملى 14009322697 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده مورخ 1399/08/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسینعلى حق شناس به کدملى 5110755779 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، على 
محمد حق شناس گرگابى به کدملى 5110660298 بسمت رئیس هیئت مدیره، حانیه بابامرادى به کدملى 0080998879 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، مهدى معظم به کدملى 1272311430 بسمت قائم مقام مدیرعامل و بهنام زارعى توانا به کدملى 3860984411 بسمت دبیر هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه 
اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1071642)

آگهى تغییرات 
شرکت هوا یار تجهیز بهار سهامى خاص به شماره ثبت 2260 و شناسه ملى 14009322697 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/08/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 35 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: اعضاى هیئت مدیره: هیئت مدیره در اولین جلسه 
خود از بین اعضاى هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقى باشند براى هیئت مدیره تعیین مى نماید. همچنین مى تواند 
از بین خود یک نفر را بعنوان دبیر انتخاب کند و نیز میتواند سمت هاى دیگرى انتخاب کند. مدت ریاست و نیابت نایب رئیس و دبیر هیئت مدیره 
بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره در هر موقع مى تواند رئیس و نایب رئیس و دبیر هیئت مدیره را از سمت هاى 
مذکور عزل کند. هر ترتیبى خالف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1071644)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص پاســارگاد پارس داور پناه درتاریخ 1399/10/04 به شماره ثبت 66494 به شناسه ملى 14009674175 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس آزمایشگاه طبى – طب کار – واردات ، خرید و 
فروش لوازم آزمایشگاهى و پزشکى – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً 
در راستاى تحقق اهداف شرکت – شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور- صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 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 سیچان ، کوچه شهیدان امیرى[14] ، خیابان توحید ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8173837351 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 10000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 44972780002 مورخ 1399/09/29 نزد بانک صادرات ایران شعبه چهارراه شریعتى با کد 1904497 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم راحله داور پناه جزى به شماره ملى 0557809452 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رضا داور پناه جزى به شماره ملى 1284567370 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ایمان شایگان نیا به شماره ملى 1288339720 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم گلناز پور ابراهیم به 
شماره ملى 1285033991 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى وحید کرباسیون به شماره ملى 1285971851 به سمت بازرس على البدل 
به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1071643)

آگهى تغییرات 
شرکت هوا یار تجهیز بهار سهامى خاص به شماره ثبت 2260 و شناسه ملى 14009322697 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/23 در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت 
از محل واریز نقدى و صدور سهام جدید (طى گواهى بانک تجارت شعبه شهرك علمى تحقیقاتى اصفهان به شماره 53/56420/105 مورخ 1399/09/24) از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 3600000000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 3600000000 ریال 

نقدى است منقسم به 360000 سهم 10000 ریالى با نام عادى که تماماً پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1071645)

عضو تیم علمى واکســن "ُکووایران برکت" با اشــاره به 
جزییاتى در رابطه با پروسه اجراى واکسن ایرانى کووید 19، 
این طرح مطالعاتى را از دقیق ترین طرح هاى در حال اجرا 

در کشور دانست.
دکتر پیام طبرسى با اشاره به جزییات و پروسه اجراى فاز اول 
کارآزمایى واکسن ایرانى "ُکووایران برکت" گروه شفافارمد، 
عنوان کرد: این واکسن که از ویروس کشته شده تهیه شده، 

در فاز اول مطالعات بالینى قرار دارد، به گونه اى که تزریق آن 
از هفته گذشته با سه نفر آغاز شد و تا تزریق 56 نفر در فاز اول 

مطالعات بالینى ادامه پیدا مى کند.
وى با بیان اینکه فاز اول بر اساس زمانبندى طرح تا اواسط 
اســفند ماه ادامه دارد گفت: پس از تکمیــل فاز اول یعنى 
تزریق واکسن به 56 داوطلب، نتایج این فاز از طریق وزارت 
بهداشــت مورد ارزیابى قرار مى گیــرد و در صورت تایید، 

بالفاصله فاز دوم آغاز مى شود.
دکتر طبرســى با بیان اینکه اطالعات فاز اول به صورت 
گزارشى جامع تهیه شــده و در اختیار وزارت بهداشت قرار 
مى گیرد، گفت: اگــر نتایج مطالعه فاز اول مثبت باشــد و 
عوارض خاصى گزارش نشــود، بالفاصله فــاز دوم آغاز 
مى شود و به دنبال آن احتماًال فاز سوم و نهایى تا خرداد ماه 

نهایى مى شود.

وى با بیان اینکه شــاید این مطالعه یکــى از دقیق ترین 
مطالعاتى باشد که در کشور در حال اجراست، عنوان کرد: در 
حال حاضر یک سایت مجهز براى مطالعه بالینى این پروژه 
طراحى شده، به گونه اى که داوطلبان پس از تزریق اول و 
دوم که به فاصله دو هفته انجام مى شود؛ براى هرکدام به 
مدت 7 روز و در مجموع 14 روز در این سایت قرنطینه شده 

و مورد ارزیابى دقیق قرار مى گیرند.
عضو تیم علمى واکســن "ُکووایران برکت" در این رابطه 
توضیح داد: طى این مدت هر 6 ساعت یکبار عالیم حیاتى 
داوطلبان چک شده و روزانه یکبار به صورت کامل تحت 
معاینات بالینى قرار مى گیرند و  عارضه هاى احتمالى ثبت 
مى شود. این مسئله به دقت کار و استخراج اطالعات دقیق 
و مستند در خصوص عوارض و یا ایمن بودن واکسن کمک 

زیادى مى کند.
وى با بیان اینکه از کلیه داوطلبان آزمایشات دوره اى به عمل 
مى آید، توضیح داد: فرایند و پروسه طرح واکسن ایرانى بسیار 
دقیق و مفصل در حال اجراست و امیدواریم مراحل بعدى نیز 

به همین روال و تا کسب بهترین نتیجه ادامه داشته باشد.
دکتر طبرسى با بیان اینکه فاز دوم طرح در صورت تایید و 
ارزیابى گزارش فاز اول از سوى وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو، بالفاصله از اواسط اسفند ماه آغاز مى شود، عنوان 
کرد: اگر نتایج فاز اول ایمن بودن و نداشتن عارضه  واکسن را 
تایید کند و از نظر سازمان غذا و دارو نیازى به ایجاد تغییر در 

نوع واکسن نباشد، بالفاصله فاز دوم آغاز مى شود.
دکتر طبرسى در خصوص اخذ تاییدیه هاى بین المللى براى 
واکسن ایرانى، اظهار کرد:  اگر هر سه فاز مطالعاتى واکسن 
با موفقیت طى شــده و عارضه اى گزارش نشود، با تایید 

نهایى سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، احتماال مجوز 
واکسیناسیون عمومى صادر مى شود.

وى توضیح داد: با تکمیل فاز مطالعاتى سوم، تعداد زیادى از 
داوطلبان یعنى چیزى حدود چند ده هزار نفر واکسینه شده  
و هر عارضه و ایرادى مطمئنا در فاز مطالعاتى خود را نشان 
مى دهد، بنابراین اگر در طول 3 فاز مطالعاتى عارضه  خاصى 
گزارش نشود و مجوزها و تاییدیه هاى الزم از سوى سازمان 
غذا و دارو صادر شود، واکسیناسیون عمومى در داخل کشور 

آغاز مى شود.
دکتر طبرســى با تاکید بر اینکه البته مطمئنا مراحل اخذ 
تاییدیه و مجوز این واکسن از ســازمان جهانى بهداشت 
طى خواهد شد، عنوان کرد: با این حال از آنجاکه اخذ مجوز 
بین المللى زمان بر است، احتماال پس از تایید سازمان هاى 
ناظر داخلى و اطمینان از ایمن و موثر بودن واکسن، مرحله 
واکسیناسیون عمومى آن در داخل کشور آغاز مى شود، به 
عبارت دیگر تزریق عمومى واکسن منوط به تاییدیه سازمان 

جهانى بهداشت نخواهد بود.
عضو تیم علمى واکســن "ُکووایران برکــت" در رابطه با 
اثربخشى این واکسن در برابر جهش هاى مختلف ویروس 
نیز، بیان کــرد: اگرچه هنوز براى قضــاوت در این رابطه 
زود اســت، اما با توجه به پایه اى که واکسن بر اساس آن 
طراحى شده اگر جهشى هم وجود داشــته باشد، تا زمانى 
که ویروس کامل در دســترس باشد، مى توان در عرض 2 
تا 3 هفته واکســن را تغییر داده و مجدداً واکسن جدید را با 
هدف اثربخشى در برابر جهش هاى احتمالى، طراحى کرد. 
البته این درصورتى اســت که ویروس جهش هاى متعدد 

پیدا نکند.

داوطلبان ایرانى 14 روز تحت نظر قرار مى گیرند 
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پاستیل 
رنگ هاى  بــا 

متفاوت، شکل هاى زیبا و 
مزه هاى گوناگون هم بین بچه ها 

و هم بزرگ ساالن طرفداران زیادى دارد 
و این روزها خانواده هــا از این خوراکى به دلیل 

داشتن ژالتین و شنیده هایى در باره مفید بودن این ماده 
براى کودکان بیشتر استفاده مى کنند اما آیا خوردن آن مفید است 

یا مضر؟ چه خواصى دارد؟
براى تولید پاستیل از ژالتین خوراکى، روغن خوراکى، انواع اسانس  میوه اى، رنگ ها و طعم دهنده هاى مجاز خوراکى، آب، 

شیرین کننده که مى تواند شکر یا گلوکز باشد و افزودنى هاى دیگر استفاده مى شود. در باره ژالتین خوراکى اما و اگرهاى 
زیادى وجود دارد و از گاو   و ماهى براى تهیه ژالتین استفاده مى شود. ژالتین ماده اى است که از کالژن ، پوست و استخوان 
حیوانات به دست مى آید و بو، مزه. قند و چربى ندارد. مقدار زیادى از آن را پروتئین و بخش کمى از آن را  نمک و آب تشکیل مى دهد.

 در باره مصرف پاستیل نظرات مخالف و موافق زیادى وجود دارد. موافقان معتقدند پروتئین کالژن، خاصیت ضد التهابى دارد و به 
دلیل داشتن موادى مانند گالیسین به تقویت دستگاه گوارش کمک مى کند و همه خواصى را که براى پروتئین بر مى شمارند به 

پاستیل هم نسبت مى دهند از جمله ضد افسردگى، کاهش کلسترول ، بهبود بافت پوست و...
اما مخالفان نظر خودشان را دارند و معتقدند پاستیل هیچ ارزش خوراکى ندارد و پروتئین پاستیل جزو بى ارزش ترین پروتئین 
هاست و مواد مغذى آن به اندازه اى نیست که بتواند نیاز بدن را تامین کند. از طرفى طعم دهنده و رنگ هاى اضافه شده ارزش 
غذایى آن  را کاهش مى دهد. رعایت شرط اعتدال هم بعضى از متخصصان تغذیه را بر این داشته است که بگویند:« خوردن 

هر ماده خوراکى، حتى تنقالت پرکالرى و بى خاصیت هم اگر در حد عقالنى باشد، مشکلى پیش نخواهد آورد.»
به هر حال این خوراکى در فروشگاه ها در دسترس کودکان قرار دارد و مى توان به میزان متعادل از آن استفاده کرد اما 

نکاتى وجود دارد که بد نیست هنگام مصرف پاستیل به آن توجه داشته باشیم :
  در برخى پاستیل ها که مشخصات مجوز استاندارد روى بسته آن ها درج نشده یا تقلبى است، نوعى واکس 

استفاده مى شود که این واکس هاى غیرمجاز باعث به خطر انداختن سالمت مى شود.
  در صورت تمایل به خوردن پاستیل آن را نجوید. بگذارید آرام آرام درون دهان تان آب شود 

تا مزه اش را بیشــتر حس کنید. ترکیبات مخصوص پاستیل، تاحدودى همانند پفک 
چسبنده و براى بهداشت دهان و دندان مضراست. بنابراین  بالفاصله پس 

از خوردن پاستیل  مسواك بزنید.

مواردى در سالمت مغز نقش بسزایى دارند که اگر آن ها را 
به اشتباه انجام دهیم سالمت مغز به خطر مى افتد. زمانى 
که صحبت از سالمتى مى شود چندان به یاد مراقبت از 
مغزمان نمى افتیم، اما براى اینکه ســالمت این قسمت 
مهم بدن را حفظ کنیم باید از 8 عادت مخرب پرهیر کنیم.

1. اختالالت خواب
تمامى انسان ها از مواردى که مى تواند سالمت بدن و به 
خصوص مغز را به خطر بیاندازد آگاهى دارند، اما متاسفانه 
آن ها را انجام مى دهند. براى مثال کمبود خواب مى تواند 
از دالیل زوال عقل باشــد و در نهایت افــراد را به دچار 
بیمارى آلزایمر کند، لذا توصیه مى شــود ساعات خواب 

منظمى داشته باشید.

2. تنهایى
آنچه در زندگى همه ما مهم و کاربردى مى تواند باشــد 
احســاس واقعى ارتباط با دیگران است، افرادى که این 
ارتباط واقعى را حتــى با چند دوســت صمیمى دارند، 
خوشحال ترند و همین امر باعث مى شود مغز آن ها درگیر 

نشده و به آلزایمرمبتال نشوند.

3. خوردن غذا هاى ناسالم
قسمت هایى از مغز که با یادگیرى، حافظه و سالمت روان 
مرتبط هستند، در افرادى که به صورت طوالنى مدت از 
همبرگر، چیپس و نوشابه اســتفاده مى کنند، کوچک تر 
اســت. البته با جایگزین کردن انــواع توت ها، غالت 
ســبوس دار، مغزیات و ســبزیجات برگ سبز مى توان 
عملکرد مغز را حفظ کرد و احتمال بروز زوال عقل را به 

سرعت کاهش داد.

4. صداى بلند هدفون
صداى بلند موسیقى با اســتفاده از هدفون مى تواند تنها 

در مدت 30 دقیقه به شنوایى شما آسیب وارد کند، البته 
کاهش شنوایى در بزرگساالن مسن با مشکالت شدید 
مغزى همچون آلزایمر و از بین رفتن بافت مغز بیشــتر 

دیده مى شود.

5. بى تحرکى
افراد جامعه باید توجه داشــته باشند هرچه بى تحرك تر 
باشند احتمال ابتال به زوال عقل در آن ها باالترمى رود، 
البته نباید از ابتال به دیابت، بیمارى قلبى و فشــار خون 

نیز غافل شد.

6. استعمال دخانیات
اســتعمال دخانیات در گام اول بیمــارى قلبى، دیابت، 
سکته مغزى و فشــار خون را براى افراد مصرف کننده 
به ارمغان مى آورد، همچنین سیگار و دیگر مواد دخانى 
پتانسیل کوچک شدن مغز را دارند به طورى که مى توانند 
احتمال ابتال به زوال عقل از جمله آلزایمر را در افراد دو 

برابر باال ببرند.

7. پرخورى
پرخورى یکى از عادت هاى مخرب مغز اســت، مصرف 
بیش از حد غذا حتى نوع مناسب، شبکه هاى ارتباطاتى 
مغز را درگیر کرده و مغز به اشتباه به بدن دستور پرخورى 
مى دهد و همین امر باعث به هم ریختگى سیستم بدن 

مى شود.

8. تاریکى
عدم و یا کاهــش دریافت نور طبیعى بــه بدن احتمال 
افســرده شــدن را در افراد تقویت مى کند به طورى که 
مى توان گفــت روند مغز با کندى رو بــه رو خواهد بود، 
زیرا طبق تحقیقات نور خورشــید مى تواند عملکرد مغز 

را بهینه کند.

چگونه انرژى مغز 
گرفته مى شود؟

فلفل دلمه اى یکى از مواد غذایى پر مصرف در جهان اســت که در رنگ هاى 
مختلف موجود بوده و افزون بر زیبایى ظاهــرى، فواید قابل توجهى نیز براى 

سالمتى دارد.
فلفل دلمه اى در رنگ هاى سبز، زرد، نارنجى و قرمز به فروش مى رسد، اما آیا 
این محصوالت با یکدیگر تفاوتى دارند؟ پاســخ مثبت است. به گفته لیندزى 
لیوینگستون، متخصص تغذیه در امریکا، تفاوت فلفل هاى دلمه اى در حقیقت 

به میزان رسیدن آن ها بستگى دارد.
فلفل هاى دلمه اى سبز پیش از این که به طور کامل رسیده باشند، چیده شده اند. 
اگر منتظر بمانید، آن ها به رنگ زرد، سپس نارنجى و در نهایت قرمز در مى آیند. 
این عامل کلیدى است، زیرا هنگامى که فلفل هاى دلمه اى زود چیده مى شوند، 
شیرینى کمترى دارند (شیرین بودن با میزان رسیدن در ارتباط است) و از مواد 
مغذى کمترى نیز برخوردار هستند که شامل ویتامین هاى A، C و B6 مى شوند.

فلفل دلمه اى سبز بیشترین میزان تلخى را در میان فلفل هاى دلمه اى دارد و از 
کمترین مواد مغذى برخوردار است. فلفل دلمه اى نارنجى و زرد در میانه قرار 
مى گیرند و فلفل دلمه اى قرمز بیشترین میزان شیرینى و ویتامین بیشترى دارد.

فلفل دلمه هاى رنگى 
چه تفاوتى باهم دارند؟
ى ر

چه تفاوتى باهم دارند؟

آشنایى با فواید شگفت انگیز «شوید»
«شوید» عالوه بر عطر و طعم، اشتها آور و داراى خواص دارویى فراوانى است. گیاه شوید حاوى مواد مغذى و 
ترکیباتى است که به هضم غذا کمک مى کند. همچنین باعث تقویت سیستم ایمنى بدن مى شود. از آنجا که 
شوید یک ماده ضد التهاب است، ترکیبات آن مى توانند در برابر آرتروز و سایر بیمارى هاى التهابى محافظت 

کنند.
فواید شوید براى سالمتى از ترکیبات آلى، ویتامین ها و مواد معدنى آن حاصل مى شود که شامل مونوترپن هاى 

قدرتمندى مانند لیمونن، کارون و آنتوفوران و همچنین فالونوئید هایى مانند ویسینین و کامفرول هستند.
در مورد ویتامین ها و مواد معدنى، طبق بانک اطالعات ملى مواد مغذى USDA، این ویتامین داراى مقدار قابل 
توجهى ویتامین A و C و همچنین مقدار کمى از فوالت، آهن و منگنز است. روغن هاى اساسى موجود در شوید 

داراى خواص دارویى باستانى، آرام بخش و خواب آور هستند.
فالوونوئید ها و ویتامین B کمپلکس موجود در روغن ها، ترشــح آنزیم ها، هورمون هاى خاصى را که اثرات 

آرامبخش و خواب آور دارند، فعال مى کند و در نتیجه به افراد کمک مى کند تا خواب خوبى داشته باشند.
شوید از مدت ها قبل با فعالیت ضد میکروبى همراه بوده است بنابراین، استفاده مکرر از این گیاه در وعده هاى 
غذایى ممکن است به کاهش بروز تعدادى از عفونت هاى میکروبى در بدن و همچنین عفونت هایى که منجر 

به زخم هاى باز یا بریدگى هاى کوچک در پوست مى شوند، کمک کند.
اسهال عمدتا توسط دو چیز ایجاد مى شود. سوء هاضمه و عملکرد میکروبى. از نظر سوء هاضمه، شوید مى تواند 
کامًال مفید باشد، زیرا خواص هضم بسیار خوبى دارد. ثانیاً، این گیاه به دلیل وجود مونوترپن ها و فالونوئید هاى 
موجود در روغن هاى اساسى آن، که داراى خاصیت میکروب کش یا باکترى کش هستند، مى توانند با مهار 

عفونت هاى میکروبى که سعى در حمله به بدن دارند، به رفع اسهال کمک کنند.
شوید از مدت ها قبل به عنوان یک گیاه ضد التهاب شناخته مى شود، به این معنى که به کاهش التهاب و درد هاى 
مربوط به بیمارى هایى مانند آرتریت روماتوئید و نقرس کمک مى کند. دقیقاً به همین دلیل از زمان هاى بسیار 

قدیم شوید استفاده مى شده است.
کامپفرول و ســایر اجزاى خاص فالونوئید ها و مونوترپن ها در روغن هاى اساسى شوید ماهیت ضد احتقان 
دارند. تصور مى شــود که آن ها به رفع گرفتگى در سیستم هاى تنفســى به دلیل هیستامین، آلرژى یا سرفه 

کمک مى کنند.
دانه ها و برگ هاى شوید خوشبو کننده هاى خوب دهان و تنفس هستند. جدا از آن، روغن هاى اساسى موجود 
در آن ماهیت میکروب کش، آنتى اکســیدان و ضد عفونى کننده دارند. به دلیل این خواص، آن ها به کاهش 
عفونت هاى میکروبى دهان کمک مى کنند و آنتى اکسیدان هاى آن ها آسیب هاى ناشى از رادیکال هاى آزاد 

به لثه ها و دندان ها را نیز به حداقل مى رساند.
محتواى کلسیم شوید به این معنى است که به مقدار کافى کلسیم در بدن کمک مى کند، که به نوبه خود به 
عنصر مهم محافظت از شما در برابر از دست دادن تراکم مواد معدنى استخوان کمک مى کند. پوکى استخوان 
ساالنه میلیون ها نفر را تحت تأثیر قرار مى دهد و کلسیم به همراه سایر مواد معدنى ضرورى، یک عنصر اصلى 

در رشد و نمو مناسب استخوان ها و ترمیم استخوان هاى آسیب دیده است.
از مدت ها قبل شوید با دیابت و مدیریت سطح انسولین در ارتباط است. مطالعات نشان داده اند که ممکن است 

به کاهش نوسانات لیپید هاى سرم و سطح انسولین در دیابت ناشى از کورتیکواستروئید کمک کند.

فلفلدلمههاىرنگ

فوایدشگفتانگیز«شوید»آشنایى با فواید شگفت انگیز «شوید» با آشنای

فقدان مدارك
ســند کمپانى یــک دســتگاه موتور 
سیکلت سیســتم نئو تیپ CCی 110 
مدل 1391 بنزینى به شــماره موتور

H2LB1048726 و شــماره تنــه 
N5D***110R9100192 به شماره 
پالك 624/74969 ایران متعلق به میثم 
ظفرقندى به شماره ملى 1270564439 
فرزند عباس مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

بخور و نخورها 
درباره 
پاستیل

تحقیقات متعدد خواص بى نظیر حبوبات را نشان داده 
اســت. از این رو، متخصصان تغذیه همواره بر 

گنجاندن این مواد به رژیــم غذایى تاکید 
دارند.

شواهد نشان مى دهد حبوبات سرشار 
از آنتــى اکســیدان هاى مختلف 

ماننــد پنــى فنول ها هســتند.
 آنتى اکسیدان ها با رادیکال هاى 
آزاد مبــارزه کــرده و مانــع 
آسیب دیدن ســلول هاى بدن 
مى شوند. تاثیر آنتى اکسیدان ها 
در جلوگیــرى از بیمارى هاى 
ســرطانى تایید شــده است. 
دانشــمندان در ســال 2015 

مشاهده کردند آنتى اکسیدان هاى 
موجــود در حبوبات با ســلول هاى 

ســرطانى دســتگاه گــوارش مبارزه 
مى کند.

همچنین تحقیقات دانشمندان در سال 2017 
نشان داد خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى 

در افــرادى که به صورت مــداوم از حبوبــات در رژیم غذایى 
خود اســتفاده مى کنند به میزان قابــل توجهى کاهش

 مى یابد.
حبوبات داراى فیبر باالیى هســتند و تحقیقات 
نشــان مى دهد مصرف آن ها بــه افراد مبتال 
به دیابت بــراى کنترل قنــد خون کمک 
مى کند. فیبر فرآیند هضم غذا را طوالنى 
کــرده و مانــع از افزایــش ناگهانــى 
قند خــون مى شــود. براســاس نتایج 
تحقیقاتى که در ســال 2018 انجام شد 
داشــتن رژیم غذایى حــاوى فیبر باال 
خطر ابتال بــه دیابت نــوع 2 را کاهش 

مى دهد.
فوالت یکى دیگر از مــواد مغذى موجود 
در حبوبات اســت که براى کارکرد طبیعى 
بدن و ضرورى است. مادران باردار باید براى 
ســالمت خود و جنین در طــول دوره باردارى 
حبوبات را به رژیــم غذایى خــود بگنجانند. یک 
فنجــان حبوبــات داراى 482 میکروگــرم فــوالت

 است.

حبوبات مصرف کنید تا سرطان نگیرید!

محققان انستیتوى تحقیقاتى کارولینسکاى سوئد با مطالعه نحوه رشد ماکروفاژها در ریه توانستند سلول هایى را که در تشدید عفونت ریه در 
اثر حمله ویروس کرونا نقش دارند شناسایى کنند.

ماکروفاژها گروهى از سلول هاى سیستم ایمنى هستند که از ریه ها در برابر ویروس ها و باکترى هاى موجود در هوا و جریان خون محافظت 
مى کنند. اما در شــرایط خاصى این ماکروفاژها موجب تشدید بیمارى هاى عفونى مانند کووید 19 مى شــوند. ممکن است منشا ماکروفاژها 

سلول هاى سفید خون و مونوسیت ها باشند و این سلول ها فرایندهاى رشد متفاوتى داشته باشند.
مونوسیت ها گروهى از سلول هاى سیستم ایمنى هستند که در مراحل اولیه واکنش سیستم ایمنى دخالت دارند و بزرگترین سلول هاى موجود در جریان 

خون محسوب مى شوند. این سلول ها پس از خروج از جریان خون و ورود به بافت ها مى توانند به سلول هاى ماکروفاژ تبدیل شوند.
اطالع از نحوه این مکانیسم مى تواند در درمان  آسیب هاى ریه ناشى از کووید 19 موثر باشد.

دلیل حمله شدید کرونا به ریه ها چیست؟
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مدیرآبفا تیران و کرون اعالم کرد: برمبناى طرح 100-300 بیش از 26 کیلومتر از 
شبکه توزیع آب فرسوده 9 روستاى شهرستان، مورد بازسازى و اصالح قرار مى گیرد 

و از آذر ماه تا کنون حدود 13 کیلومتر از این شبکه اصالح شده است.
سعید عابدینى افزود: در این طرح مقرر شد شبکه فرسوده آب روستاهاى کردعلیا، على 
آباد، آب گرم، آب پونه، ا... آباد، خرمنان، دره بید، میرآباد و ورپشت اصالح و بازسازى 
شوند که هم اکنون با همیارى و مشارکت دهیارى ها این عملیات در حال اجرا است.

 وى با بیان اینکه از 50 روستا که در منطقه تیران و کرون قرار دارند 41 روستاى آن 
تحت پوشش آبفا است تصریح کرد: جمعیت روستایى منطقه تیران و کرون بالغ بر 
37 هزار نفر مى باشــد که تاکنون بیش از 16 هزار انشعاب آب به روستاییان واگذار 

شده است.
مدیرآبفا تیران و کرون با اشاره به تامین پایدار آب شرب روستاى على آباد عنوان کرد: 

با اجراى طرح 100-300 روستاى على آباد از آب شرب پایدار بهره مند مى شود.
عابدینى طول شبکه توزیع آب روستایى منطقه تیران و کرون را 300 کیلومتر اعالم 
کرد و افزود: طول خط انتقال آب روستایى 139 کیلومتر مى باشد و حدود 30 درصد 

شبکه توزیع نیاز به اصالح و بازسازى دارد، که در صورت تامین منابع مالى اصالح 
شبکه فرسوده توزیع آب روستاها در منطقه تیران و کرون در دستور کار قرار مى گیرد.

وى هدر رفت آب روستاها در منطقه تیران و کرون را 30درصد دانست و تصریح کرد: 
با اجراى طرح 100 -300 در منطقه تیران و کرون پیش بینى مى شود  این رقم به 

28 درصد کاهش یابد .
مدیر آبفا تیران و کرون به منابع آب محلى در این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: آب 
شرب برخى از روستاها از طریق 48 حلقه چاه،2 دهنه چشمه و یک باب قنات تامین 
مى شود، این در حالیست که در سال هاى نرمال از لحاظ بارندگى، آبدهى این منابع 
حدود 140 لیتر در ثانیه بوده و در سالهاى اخیر بدلیل وقوع خشکسالى هاى پیاپى به 

40 لیتر درثانیه کاهش یافته است.
عابدینى به تاسیسات آبرسانى روســتایى پرداخت و بیان داشت: 42 باب مخزن  با 
ظرفیت بیش از 20 هزار مترمکعب و 5 فقره ایســتگاه پمپاژ آب از جمله مهمترین 
تاسیسات آبرسانى در این منطقه است و در سال هاى اخیر با نصب فلومتر و احداث 

حوضچه هاى فشار شکن آب شرب عادالنه میان روستاییان توزیع مى شود.   

پیشرفت 50 درصدى  اصالح شبکه فرسوده
 9 روستاى تیران و کرون اصفهان

طى مراسمى با حضور مدیرعامل و اعضاى هیئت مدیره و هیئت عامل بانک ایران 
زمین پلتفرم بانکدارى دیجیتال بانک ایران زمین، به صورت آزمایشى آغاز به کار 

کرد.
عبدالمجید پورســعید،  مدیرعامل بانک ایران زمین در مراسم آغاز به کار آزمایشى 
پلتفرم "فراز" با اشاره به تالشهایى که در سالهاى گذشــته در راستاى راه اندازى 
بانکدارى دیجیتال در این بانک انجام شده اســت، اظهار داشت: گذر از بانکدارى 
سنتى و الکترونیک براى نظام بانکى یک ضرورت است. در ماههاى اخیر و با شیوع 
بیمارى کرونا مشاهده کردیم که اگر بانکدارى دیجیتال بصورت کامل راه اندازى شده 
بود، ما شاهد بسیارى از مشکالت و خطرات ناشى از حضور مردم در شعب نبودیم. 
در واقع ما با راه اندازى این پلتفرم به دنبال ابزار و زیرساختى فراتر از یک بانک بودیم 
تا هم مشتریان خرد و هم کسب و کارهاى نوین بتوانند فعالیت هاى خود را در بستر 

آن انجام دهند.

وى افزود: واقعیت این است که در بخش قانون گذارى باید نگاه ویژه اى به نیازهاى 
بانکدارى دیجیتال و سرعت بخشیدن به وضع قوانین مرتبط انجام شود. بحث احراز 
هویت دیجیتال باید جزو اولویت هاى قانون گذارى قرار بگیرد، تا حضور در شعب 
کاهش یافته و اجراى بانکدارى دیجیتال در بخش مشتریان خرد با سرعت بیشترى 

پیاده سازى شود.
پورسعید با ابراز خرسندى از اجراى آزمایشــى بانکدارى دیجیتال براى اولین بار در 
بانک ایران زمین گفت: امروز تالشهاى چهار ساله همکاران به ثمر رسیده و بزودى 

پلتفرم فراز پس از طى مراحل اولیه در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.
براساس این گزارش پس از پایان این مراسم پلتفرم آزمایشى دیجیتال بانک ایران 
زمین که به نام فراز نام گذارى شــده و فراتر از یک بانک به مشتریان ارائه خدمت 
خواهد کرد در اختیار کارکنان این بانک و تعدادى از مشــتریان منتخب جهت ثبت 

بازخورد آنها قرار گرفت.

آغاز به کار آزمایشى پلتفرم 
بانکدارى دیجیتال بانک ایران زمین 

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسسه کمیته مدیریت این شرکت که در سالن بزرگ 
اجتماعات و با رعایت کامل دستــورالعــمل هــــاى بــهـداشـتـى بــرگــزار 
شــد، گفـــت: خوشبختانه على رغم همه محدودیت هاى موجود در تأمین منابع 
انرژى و گاز و شــیوع ویروس کرونا، فوالد مبارکه همچنان بــر مدار موفقیت و 

سوددهى است.
حمیدرضا عظیمیان با تأکید بر اینکه فــوالد مبارکه در 
سال هاى گذشــته همواره با چالش هاى سختى ازجمله 
تحریم هــا و محدودیت هــاى داخلــى، ماننــد کمبود 
ســنگ آهن، کاهش عرضه برق، آب و گاز و مواد اولیه و 
از ماه هاى پایانى سال گذشته نیز با شیوع بیمارى کرونا 
مواجه بوده است، گفت: به یارى خداوند و با اتخاذ تدابیر   
و   برنامه ریزى هاى دقیق در هر حوزه و با تالش مدیران و 
کارکنان دلسوز و باانگیزه شرکت، توانسته ایم بر مشکالت 

فائق آییم.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه ضمن اشــاره به رشــد 
بسیار خوب عملکرد واحدهاى احیا مستقیم 1 و 2 گفت: 
تولید این واحدها در  نه ماهه ســال گذشته به 5 میلیون و 
135 هزار تن آهن اسفنجى رسید. این در حالى است که 
در همین 9 ماه ســال 99، کارکنان پرتالش این واحدها 
توانستند با تحقق 105 درصد برنامه و با رشد 14 درصدى 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، به تولید 5 میلیون و 873 
هزار تن آهن اسفنجى دســت یابند که در نوع خود یک 

رکورد ارزشمند محسوب مى گردد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه ســخنان خود گفت: در 
ماه گذشته فروش شرکت از مرز 50 هزار میلیارد تومان 
عبور کرد. این اعداد در شرایطى که شرکت فوالد مبارکه 
در تحریم به سر مى برد، براى بازار سرمایه، سهام داران و 

ذى نفعان شرکت بسیار امیدوارکننده است.
عظیمیان با اشاره به دســتاوردهاى حوزه فروش فوالد 
مبارکه گفت: امســال متأســفانه برخى افــراد با دادن 
آدرس هاى غلط این حــوزه را با چالش هــاى متعددى 
روبه رو کردند. تالش کردیم با اقدامات و ارائه راهکارهاى 
متعدد آرامش را بــه بازار برگردانیم و بــا حضور مؤثر در 

تنظیم شیوه نامه توانستیم نظرهاى سازنده خود را به مسئولین انتقال دهیم و اعتبار   
و   برند فوالد مبارکه را به شایستگى حفظ کنیم.

وى با رد صریح برخى شایعات درباره مشکالت فوالد مبارکه در حوزه تأمین منابع 
مالى خاطرنشان کرد: این شایعات را به شدت تکذیب و اعالم مى کنم فوالد مبارکه 
نه در زمان بنده، بلکه در زمان هیچ کدام از مدیران عامل قبلى نیز بدهى نداشــته 
است. این امر ناشى از قدرت شــرکت بوده و حداکثر بهره ورى را با مدیریت مالى 

خود داشته است.

مــدیــــرعامل فــــوالد مبــــارکه در بـخش بعــدى سخـنــان خــود از 
تشکیل چهارمین هلدینگ در فوالد مبارکه خبر داد و گفت: در کنار هلدینگ هاى 
فوالد متیل، آتیه و توکا، هلدینگ مالى نیز که مجموعه اى از چندین شرکت در بازار 

سرمایه، سبدگردانى و کارگزارى و... است تشکیل شده است.
وى از آمادگى فوالد مبارکه براى تأمین مالى بخشى از پروژه هاى مهمى که باعث 

توسعه و پیشرفت کشور و اشتغال زایى خواهد شد، خبر داد و گفت: این شرکت در 
تأمین مالى پروژه هایى که در سطح ملى، توسعه را به همراه دارد و همچنین براى 

اجراى پروژه نورد گرم شماره 2 خود آمادگى کامل دارد.
او در ادامه با اشاره به اهمیت اجراى طرح تحول دیجیتال در  شرکت فوالد مبارکه 
گفت: پروژه هوشمندسازى فوالد مبارکه این شرکت را در کالس تکنولوژى هاى 
پیشرفته جهان قرار خواهد داد که تعداد کمى از شرکت ها در این سطح قرار دارند. 

عزم شرکت در این زمینه جزم است.

عبور از مرز فروش 50 هزار میلیارد تومان در 
فوالدمبارکه

شرکت پاالیش نفت اصفهان در راستاى اجراى مسئولیت هاى اجتماعى خویش با 
پیوستن به کاروان همدلى، مواسات و کمک مؤمنانه، 1500 دستگاه تبلت به دانش 
آموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان اهدا کرد.
در مراسمى که با حضور مدیریت شرکت پاالیش نفت اصفهان و معاون فرهنگى 
کمیته امداد کشــور، به منظور اعطاء تبلت ها به خانواده نیازمندان در محل کمیته 
امداد برگزارشده بود، مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اصفهان بابیان اینکه 
تولیدکنندگان و صاحبان صنایع اســتان، پیشتازان عرصه خیر و احسان هستند، از 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان به دلیل حمایت از نیازمندان تقدیر کرد و 
گفت: تبلت هاى اهدایى بر اساس نیازسنجى و اولویت بندى صورت گرفته است که 
با همکارى مجموعه شــرکت پاالیش نفت اصفهان، به دانش آموزان خانوارهاى 

تحت حمایت در سراسر استان اهدا خواهد شد.
کریم زارع با یادآورى اینکه بالغ بر 19 هزار دانش آموز در خانوارهاى تحت پوشش 
کمیته امداد در سراســر استان مشــغول تحصیل هســتند، گفت: در ابتداى سال 
تحصیلى 4500 نفر از این عزیزان فاقد امکانات الزم براى تحصیل غیرحضورى 
بودند که تاکنون و با احتســاب تبلت هاى اهداشده توســط شرکت پاالیش نفت 
اصفهان و با همــکارى خیران، نیکوکاران و صاحبــان نیک اندیش صنایع بزرگ 

استان، 3500 نفر از این دانش آموزان صاحب تبلت یا گوشى هوشمند شده اند.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز با تأکید بر جایگاه مواسات و مساوات 
در متون دینى و رهنمودهاى رهبر معظم انقالب در سال جارى مبنى بر گسترش 
فرهنگ همدلى و کمک جمعى اظهار داشــت: با توجه به مشکالت دانش آموزان 
نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى (ره) و عدم توانایى شان براى تأمین 

هزینه خرید تبلت، این شرکت باهدف بهره مندى دانش آموزان تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینى (ره)، از آموزش مجازى و ایجاد شــرایط برابر و مناسب ایشان با 

سایر دانش آموزان کشور، خرید تعداد 1500 دستگاه تبلت را متقبل شده است.
مرتضى ابراهیمى هم زمانى اهدا تبلت ها را با ایام سالروز شهادت سردار سلیمانى که 
همواره مدافع و حامى فرزندان بى سرپرست بود، مبارك توصیف کرد و این اتفاق را 

افتخارى براى شرکت پاالیش نفت اصفهان دانست.
رئیس روابط عمومى شــرکت پاالیش نفت اصفهان نیز با تأکیــد بر اینکه در این 
شرکت، تعهد به جامعه و محیط زیست، مفهومى چندوجهى و گسترده دارد گفت: 
پاالیشگاه همواره در توسعۀ کسب وکار به مســئولیت هاى اجتماعى  توجه داشته 
است و در راستاى همین مســئولیت هاى خطیر اجتماعى و مدنى اقدامات زیادى 

نیز انجام داده است.
محمد صادق حاجیان افزود: در سال جارى و در جهت مقابله با کرونا، این شرکت 
مبلغ 9 میلیارد تومان به نهادهائى همچون دانشگاه علوم پزشکى اصفهان کمک 
کرد. همچنین با تولید ماده ضدعفونى کننده مولتى اکسیدان آن ها را بدون دریغ در 
اختیار تمامى سازمان ها، مساجد، خیریه ها و... قرار داده و مى دهد. کمک به کمیته 
امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان، کمک به بهسازى میدان استقالل اصفهان، 
کمک به اداره بهزیستى، کمک به سیل زدگان سالهاى اخیر، از نمونه فعالیت هاى 

شرکت پاالیش نفت اصفهان در راستاى اجراى مسئولیت هاى اجتماعى است.
در پایان این مراسم به صورت نمادین با رعایت همه نکات بهداشتى و قواعد فاصله 
گذارى اجتماعى، به نمایندگى از همه دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد، به 

شش نفر از دانش آموزان شش دستگاه تبلت اهدا شد.

کمک پاالیشگاه اصفهان
 به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد


