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ادویه ها هم فاسد مى شوند؟پیوستگى مسیرهاى دوچرخه سوارى در اصفهانفرهادى به سومین اسکارش مى رسد؟سیستم آبیارى درکشور مانند زمان کورش است ذوب آهن به شکست ناپذیرى اش ادامه مى دهد؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چه افرادى در 
ماه رمضان نباید 
خرما بخورند؟

نقشه راه واکسیناسیون در اصفهان
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شروط بازگشایى مدارس 
در مهر 1400

3000 واحد مسکن 
محرومین امسال

 بهره بردارى مى شود

تصادف ساختگى با 
خودروهاى لوکس و 
تلکه کردن مالکان
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چالش یک روز 
در میان کار کردن 

بانک ها

خرما یکى از مواد غذایى پر مصرف در ماه مبارك رمضان 
است. اما مصرف این خوراکى براى برخى از افراد 
با مشکالتى نظیر بیمارى قلبى و عروقى توصیه 

نمى شود. با وجود مزیت هاى زیادى که براى 
مصرف خرما بیان شده است بنابر توصیه...

دبیر کمیســیون هماهنگى بانک هاى استان اصفهان 
در گفتگو با «ایسنا»، در مورد تعطیلى یک روز در میان 
بانک هــا اظهار کــرد: ایــن تعطیلــى بــا توجه به 
محدودیت هاى کرونایى و شرایط قرمز اصفهان طى سه 

هفته گذشته در نظر گرفته شده و به آن عمل مى شود.
محمد نــورآزادى تأکید کــرد: در حــال حاضر تمام 
بانک هاى دولتى و خصوصى، با ســه مؤلفه به صورت 
یــک روز در میان و همچنین 50 درصدى شــعب باید 
فعالیت داشته باشند. دبیر کمیسیون هماهنگى بانک هاى 
استان اصفهان گفت: در این محدودیت هاى جدید که 
بانک ها به صورت یک روز در میان فعالیت دارند، خدمات 
غیرضرورى در بانک ها به مشــتریان ارائه نمى شود، 

بنابراین به دلیل شرایط ...

4 افزایش افزایش 3030 درصدى نرخ بلیت اتوبوس  درصدى نرخ بلیت اتوبوس 
در اصفهان از امروزدر اصفهان از امروز
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رئیس مرکز بهداشت اقدامات انجام شده و در دست انجام در زمینه مصونیت بخشى در مقابل کرونا را تشریح کرد

اقبال واحدى: شومن ها  در 
کار اجرا موفق تر هستند

یحیى- سپاهان در راند پنجم
پرسپولیس در حالى با ســرمربیگرى گل محمدى آماده بازى برابر 
ســپاهان مى شــود که این دیدار تقابل پنجم یحیى مقابل زردهاى 

اصفهانى محسوب مى شود.
یحیى گل محمــدى تا به امــروز 4 بار برابر ســپاهان با کســوت 
سرمربیگرى پرسپولیس قرار گرفته که حاصل این تقابل ها سه دیدار 

در لیگ و یک بازى در جام حذفى بوده است...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نام 2 معاون شهردار 
سابق اصفهان در میان 

ردصالحیت ها

انتخابات مجازى هیئت مدیره سهام عدالت اصفهان
3

آزمون: احساس آزمون: احساس 
هت تریک قهرمانى هت تریک قهرمانى 

عالى است

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى -   نوبت اول

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى درنظردارد، انجام امور نگهبانى و حفاظت فیزیکى خود را ازطریق برگزاري مناقصه 
عمومی یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت اسناد 
تجدید مناقصه تا  ارائه پیشنهادو..." از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 

گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2000001553000005 روز چهارشنبه مورخ 1400/2/15 

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به نشانى :اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم 
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز چهارشنبه  مورخ 1400/2/15 لغایت ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 1400/2/20 
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روز پنج شنبه مورخ 1400/2/30    

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.                                            
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز شنبه  مورخ 1400/3/1 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلغ ونوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ   1,153,943,545ریال مى باشــد که به دوصورت ضمانتنامه بانکى ویافیش واریزى به شماره حساب شباى 
IR870100004001039706374385 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناســه واریز30 کاراکترى   301039761263500650000000000006   قابل 

ارائه   مى باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه  (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى و 
در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/2/30 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مناقصه در آدرس فوق 

الذکر تحویل و رسید دریافت شود.                                                                                                                                       
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع رسانى 

مناقصات  http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه : 1456 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره09132074426)

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهانوزارت جهاد کشاورزى

در پى دستورالعمل مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور مبنى بر تشکیل ستاد 
تنش آبى در استان ها، نخستین جلسه ستاد تنش آبى در آبفاى استان اصفهان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیرعامل، معاونان و برخى مدیران مرتبط برگزار شد مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در سخنانى با اشاره به کاهش 40 درصدى نزوالت 
جوى در سال آبى اخیر گفت: اعضاى این ســتاد موظفند هر هفته با ارائه پیشنهادهاى 

راهبردى براى مقابله با چالش کم آبى در جلسات ستاد شرکت کنند.
هاشم امینى بر اتخاذ راهکارهاى جدید تامین و توزیع عادالنه آب در شهرها و روستاهاى 
استان تاکید کرد و اظهار داشت: آبفاى استان اصفهان با بهره گیرى از فناورى هاى نوین 
مانند سامانه هاى تله مترى و تله کنترل و همچنین پایش مداوم شبکه توزیع، سعى در 

توزیع عادالنه آب شرب بین مردم دارد.
    مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اطالع رسانى به مردم در خصوص 
کمیت و کیفیت آب را مهم ارزیابى کرد و بیان داشــت: برخى از ســودجویان در فضاى 

مجازى اطالعات نادرستى به مردم مى دهند که روابط عمومى به عنوان سخنگوى آبفا 
باید اطالعات دقیق را در اختیار مردم قرار دهد.

آغاز به کار ستاد پایش تنش آبى در اصفهان

مجموعه کلیپ هاى "نوگفته هاى شنیدنى از اصفهان" 
به همت مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل تهیه شده و در 

اختیار عالقه مندان قرار مى گیرد.
رییــس مرکز اصفهــان شناســى و خانه ملــل گفت: 
مرکز اصفهان شناســى و خانه ملل وابسته به سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان با توجه 
به رســالت خود مبنى بر شناسایى و شناساندن اصفهان 
به دوســتداران این شــهر به گردآورى مجموعه اى از 
اطالعات صحیح و جالب اما کمتر شنیده شده از اصفهان 
اقدام کرده که در قالب یک مجموعــه کلیپ با عنوان 
"نوگفته هاى شــنیدنى از اصفهان" تهیــه و در حال 

انتشار است.
رضوان پورعصار تصریح کرد: هر قسمت از این مجموعه 

در مدت 3 الى 4 دقیقه با اســتناد به منابع معتبر و موثق 
در حوزه مطالعات اصفهان شناســى بــه ارائه مطالبى 
تازه و کمتر گفته شــده از اصفهان مى پردازد. وى ادامه 

داد: مجموعه کلیپ نوگفته هاى شــنیدنى از اصفهان 
با بهره گیرى از کارشناســان صاحب نظــر و مطلع در 
این حوزه ضبط و تولید مى شــود که در هر قســمت از 
این مجموعه حداقــل 5 تا 6 نفر کاِر تولیــد کلیپ را بر 
عهده دارند. رییس مرکز اصفهان شناســى و خانه ملل 
اظهار کرد: تاکنون چند قسمت از مجموعه کلیپ هاى 
نوگفته هاى شنیدنى از اصفهان در قالب مناسبت هاى 
نوروز و ماه مبارك رمضان در اصفهان تولید و منتشر شده 
اســت. پورعصار افزود: عالقه مندان براى دریافت این 
کلیپ ها مى توانند به سایت مرکز اصفهان شناسى و خانه 
ملل به نشانى COIS.IR و آپارات سازمان به نشانى 
 https://www.aparat.com/s.farhangi

مراجعه کنند.

نوگفته هایى شنیدنى از اصفهان 

شرکت ذوب آهن اصفهان همچون سال هاى گذشته با حضور در برنامه یک شهر ضیافت 
در ماه مبارك رمضان در سنت حسنه آزادسازى زندانیان جرائم غیر عمد همیارى نمود.

مهدى بهرامى، معاون پشتیبانى و خدمات اجتماعى ذوب آهن اصفهان در این برنامه گفت: 

این مجتمع عظیم صنعتى به عنوان اولین تولید کننده فوالد در کشور از بدو تاسیس تاکنون 
همواره در راستاى مسئولیت هاى اجتماعى در عرصه هاى مختلف از جمله پیروزى انقالب 
اسالمى ، دفاع مقدس ، توسعه صنعت کشور ، ایجاد فضاى سبز ، حفاظت از محیط زیست، 

توسعه ورزش قهرمانى و همگانى عملکرد درخشانى داشته است.
علیرضا امیرى مدیر روابط عمومى ذوب آهن نیز در این برنامه، به نقش ذوب آهن اصفهان 
در شکل گیرى سایر صنایع فوالدى به عنوان بزرگترین مسئولیت اجتماعى این شرکت 
اشاره کرد و گفت : این شرکت در هر شرایطى مسئولیت اجتماعى را در اولویت قرار داده و 
با توجه به بحران آب ، فعالیت هاى مختلفى جهت صرفه جویى در مصرف آب و تامین آن 

از طریق پساب شهرهاى اطراف انجام داده است .
شایان ذکر است مجموعه ذوب آهن اصفهان چهار میلیارد و 500 میلیون ریال کمک نقدى 
جهت آزاد سازى زندانیان جرائم غیر عمد و یک میلیارد ریال کمک نقدى نیز جهت حمایت 
از خانواده این زندانیان اهداء کرد . ضمن اینکه شرکت پویش بازرگان نیز هزینه درمان یک 

بیمار به مبلغ 500 میلیون ریال را اهداء نمود.

رییس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: احکام قطعى 
دادگاه ها با تعامل و همکارى ســازمان هاى مسؤول در 
خصوص تغییر کاربرى ها و ساخت و سازهاى غیرمجاز 

اجرایى شود.
محمدرضا حبیبى در اولین جلســه شوراى حفظ حقوق 
بیت المال در اراضى ملى و منابع طبیعى ضمن تأکید بر 
لزوم تسریع در اجراى احکام تغییر کاربرى ها بیان داشت: 
تمامى دستگاه هاى اجرایى و متولى با همکارى و تعامل 
الزم در راستاى اجراى احکام و دستورات قضایى اقدامات 

الزم را بعمل آورند.
وى افزود: انعکاس نواقص و کاســتى ها به مرکز، بهره 
مندى حداکثرى از امکانات و تجهیــزات موجود، لزوم 
تسریع در تشکیل جلســات کمیسیون ماده یک، تسریع 
در اجراى احکام قطعى صادره مبنــى بر تخریب و قلع و 
قمع ساخت و سازهاى غیرمجاز از جمله مواردى است که 

ضروریست با سرعت و جدیت دنبال شود.
حبیبى تأکید کرد: دســتگاه هاى متولى تالش کنند در 
اجراى احکام قطعى حتى المقدور از قطع اشجار جلوگیرى 
و در اراضى که درختان چند ساله غرس شده با حفظ اشجار 

رفع تصرف انجام شود.
رییس کل دادگسترى استان اصفهان همچنین از ایجاد 
شعبه اى ویژه جهت رســیدگى به موضوع برداشت ها و 
بهره بردارى هاى غیرمجاز از معاون خاك خبر داد و گفت: 
سازمان هاى مسؤول از جمله صنعت و معدن و تجارت 
با تعامــل و همکارى با یگان هاى حفاظت در راســتاى 
جلوگیرى و پیشــگیرى از برداشت هاى غیرمجاز و فاقد 

پروانه از معادن خاك اقدام نمایند.

همیارى ذوب آهن در آزادسازى زندانیان جرائم غیر عمد

اجراى احکام قطعى دادگاه ها در خصوص تغییر کاربرى ها 

تمام شهر هاى باالى 20 خانوار استان اصفهان از خدمات تلفن ثابت برخوردار هستند.
سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در آیین تودیع و معارفه مدیر مرکز مخابرات شهرستان 
خمینى شهر، تعداد مشترکان تلفن ثابت استان را 2 میلیون و 500 هزار مشترك بیان کرد و 

گفت: بیش از 95 درصد شهر ها و روستا هاى استان هم تحت پوشش تلفن همراه هستند.
اسماعیل قربانى همچنین افزود: حدود یک میلیون سرویس پورت پر سرعت نیز در استان 

فعال است. علیرضا بصیرى فرماندار شهرســتان خمینى شهر هم در این آیین با بیان اینکه 
براى تقویت مخابرات شهرستان خمینى شهر 13 دکل مخابرات نصب شده است گفت: برخى 
مناطق شهرستان نیز به منظور دسترســى به تلفن ثابت دچار مشکل و نیازمند کابل کشى 
هستند. در این آیین اصغر فارقلیطیان به عنوان مدیر مرکز مخابرات شهرستان خمینى شهر 

معرفى و از خدمات رامین خمسه قدردانى شد.

آیین تودیع و معارفه مدیر مرکز مخابرات خمینى شهر

رمضان 
34
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سرانه پزشک در ایران نسبت به کشورهاى پیشرفته جهان 
و حتى کشورهاى منطقه بسیار پایین تر است و براى اجراى 
طرح پزشــک خانواده حداقل نیاز به 80 هزار پزشک وجود 

دارد.
حسین شــمالى، پژوهشــگر حوزه ســالمت اظهار کرد: 
سال هاى اول پس از انقالب اسالمى معضلى به نام کمبود 
پزشک وجود داشت و بســیارى از پزشکان کشور خارجى 
بودند. سال 64 با ادغام آموزش پزشکى و وزارت بهداشت، 
روند پذیرش دانشجوى پزشکى افزایش پیدا کرد و باعث شد 

تا از پزشکان خارجى بى نیاز شویم.
این پژوهشگر سالمت افزود: به رغم تصور بسیارى از مردم 

که کشور از پزشک اشباع  شده است و پزشکان بیکار هستند، 
سرانه  پزشک ایران تقریباً 11/7 پزشک به ازاى 10 هزار نفر 
هست اما عمده  کشورهاى پیشرو باالى 30 پزشک به ازاى 
هر 10 هزار نفر دارند. ایران از بین 27 کشــور منطقه رتبه 
بیستم را دارد. یعنى پایین تر از کشورهایى مثل تاجیکستان و 
قرقیزستان و ترکمنستان. شاهد این ادعا  هم صف طوالنى 

بیماران در بیمارستان ها و مطب ها و کلینیک هاست.
این پژوهشــگر حوزه ســالمت گفت: اگــر روند پذیرش 
دانشجویان پزشکى بخواهد به همین شکل باشد، کشور طى 
20 سال آینده به شدت دچار کمبود پزشک مى شود و ممکن 

است دوباره محتاج ورود پزشک از کشورهاى دیگر باشیم.

وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت بازگشایى مدارس 
در سال تحصیلى جدید بیان کرد: من به ستاد ملى کرونا 
پیشنهاد دادم حتى اگر یک ساعت در روز مى شود دانش 
آموزان را به مدرســه بیاوریم و امیدواریم در شروع سال 

تحصیلى جدید مدارس حضورى باشد.
محسن حاجى میرزایى در پاسخ به نگرانى والدین در این 
مورد گفت: در شرایطى که مصونیت جمعى ایجاد شده 
باشد مدارس بازگشایى مى شوند و اگر چنین شرایطى در 
مهر 1400 نباشد روش غیرحضورى خواهیم داشت البته 
امیدواریم مسئوالن کشور این شرایط را زودتر ایجاد کنند.

وزیر آموزش و پرورش درباره برگزارى آزمون پایان سال 

تصریح کرد: فقط پایه هاى نهم و دوازدهم به دلیل انجام 
هدایت تحصیلى و شــرکت در کنکور سراسرى آزمون 
حضورى دارند اما ممکن اســت با محدودیت هاى ستاد 
ملى کرونا مواجه باشــیم در این شرایط زمان را به تأخیر 
مى اندازیم و امتحان را در زمان دیگرى خواهیم داشت، 
االن هم با ستاد ملى کرونا در ارتباطیم و بدون نظر آنها 

تصمیم نخواهیم داشت.
او ادامه داد: تصمیم فعلى این است که آزمون ها  در تمام 
دوره هاى تحصیلى بعد از عید فطر آغاز و قبل از انتخابات 
به پایان برسد و این شرایط تداوم دارد مگر اینکه اوضاع 

تغییر کند.

کمبود شدید پزشک
 در ایران

شروط بازگشایى مدارس
 در مهر 1400

اصفهان در مسیر مراعات
   فــارس | گزارش آخریــن وضعیت اجراى 
شیوه نامه هاى بهداشتى در کشــور از تاریخ 1 تا 
8 اردیبهشت نشانگر روند افزایش درصد رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در بیشتر استان هاى کشور 
بوده است. در این مدت اســتان هاى سیستان و 
بلوچستان، مرکزى، خراسان شــمالى و گیالن 
بین 35 تا 59 درصد اســتفاده از ماسک را رعایت 
کرده اند. استفاده از ماســک در استان هایى مانند 
هرمزگان و اصفهان رشد قابل توجهى در بین مردم 
داشته است. ساکنان این استان ها در این بازه زمانى 

بین 62 تا 65 درصد از ماسک استفاده کرده اند.

بانوى اول شطرنج
 کرونا گرفت

   ایسنا | سارا خادم الشریعه به کرونا مبتال شد. 
خادم الشریعه پس از ابتال به کرونا خود را در خانه 
قرنطینه کرد و تا زمان بهبودى در قرنطینه خواهد 
ماند. او قرار اســت از اوایل خرداد ماه در مسابقات 
حضــورى گرندپرى 2020 کــه در جبل الطارق 
پیگیرى خواهد شد، شرکت کند و باید تا آن زمان 

بهبودى کامل خود را به دست بیاورد.

فقط 15 میلیون نفر 
برنج مى خورند

   انتخــاب | دبیر انجمــن واردکنندگان برنج 
مى گوید: افزایش قیمت برنج باعث شده حداکثر تا 
15 میلیون نفر که دستشان به دهانشان مى رسد، 
از امکان مصرف این محصــول مغذى برخوردار 
باشند. در شرایطى که وضع قیمت اقالم پروتئینى 
مثل گوشــت، مرغ و تخم مرغ هم خراب است، 
کاهش مصــرف برنج اصًال خبر خوبى نیســت. 
تغییر احتمالى شرایط آب و هوایى و افت تولید در 
سال جارى، مى تواند وضع را از این هم بدتر کند و 
با افزایش بیشتر قیمت ها حذف برنج از سفره ها را 

سرعت بخشد.

مرگ دلخراش عابرپیاده 
   تســنیم |عابرپیــاده پس از تصــادف با 
خودروى پژو 405 و 70 متر کشــیده شدن روى 
آسفالت جان باخت. ســاعت 15 و 30 دقیقه روز 
یک شنبه یک دستگاه خودروى سوارى پژو 405 
در تهران حین حرکت به علت تخطى از ســرعت 
مطمئنه با عابرپیاده که در حال عبور از عرض بلوار 
بود، برخورد کرد. عابرپیاده (مردى حدوداً 50 ساله) 
پس از حدوداً 70 متر کشیدگى متوقف شد که در اثر 

شدت ضربه وارده در محل حادثه فوت کرد.

به یک شرط...
   انتخاب | علیرضا رئیســى، سخنگوى ستاد 
ملى مقابله با کرونا با حضور در کالب هاوس گفت: 
اگر برند واکسنى آمریکایى باشد و در کشور دیگرى 
تولید شود ما اجازه خرید این واکسن را مى دهیم و 
به عنوان مثال بخش خصوصى مى تواند واکسن 
آمریکایى مادرنا را از آلمان یا هلند خریدارى کند و 
فقط واردات واکسن تولید شده در آمریکا و انگلیس 

ممنوع است.

ممنوعیت انتقال به 8 شهر
   ایســنا | شــیوه نامه نقل و انتقال نیروهاى 
رسمى، رســمى آزمایشــى، پیمانى، قرارداد کار 
معین فرهنگیان ابالغ شــد و بر اســاس آن نقل 
و انتقال برون اســتانى فرهنگیان در بازه زمانى 
15 اردیبهشــت تا 31 خرداد 1400 انجام خواهد 
شــد. به اســتناد مصوبه 2 آذر 99  هیئت وزیران 
منضم به بخشنامه مورخ 20 دى 99 انتقال دائم به 
کالنشهرهاى اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شیراز، 
قم، کرج و مشــهد ممنوع بوده و صرفاً درخواست 
مأموریت (انتقال موقت) متقاضیان قابل بررسى 

است.

چندى اســت که بحث بر ســر آب هاى زیرزمینى در 
کشورمان زیاد شده و محققان معتقدند سفره هاى آب 
زیر زمینى با کمبود آب مواجه شده اند. اسماعیل کهرم، 

فعال محیط زیست در این رابطه اظهار کرد: 
7 درصد از سفره هاى آب زیر زمینى ما ممکن است تا ده 
سال آینده مشکل بى آبى کشور را حل کند، اما موجب 
فرونشست زمین مى شود. باید توجه داشت که آب در 
زیر خاك، آن را مانند ستون نگه مى دارد. عالوه بر این 
فروچاله ها نیز از تبعات کم آبى و کمبود آب زیرزمینى 
هستند. این اتفاق را اینجانب در میناب شاهد بودم که 

یک شــتر در مســاحت 100 متر و عمق 6 متر در آن 
فروچاله افتاد.

وى در تشریح علل کمبود آب در سفره هاى زیر زمینى 
گفت: یکى از دالیــل کمبود آب در ســفره هاى آب 
زیرزمینى، صادرات میوه جات و صیفى جات مثل هندوانه 
به سایر کشورهاى کم آب با کمترین قیمت است. انگور، 
سیب و انار داراى آب مجازى هستند که متأسفانه آنها را 
به کشورهاى کم آب مى فروشیم. از طرف دیگر سیستم 
آبیارى در کشور ما مثل زمان کورش است و حجم زیادى 

آب مصرف مى شود. 

سیستم آبیارى درکشور مانند زمان کورش است
در شرایطى که وزارت نیرو امسال را سال بسیار سختى 
براى تأمین آب و برق کشور دانسته، «ماجد حنتوش»، 
وزیر برق عراق به ایران ســفر کرده است. سید حمید 
حسینى، دبیرکل اتاق مشــترك ایران و عراق در این 
زمینه مى گوید: با فرا رسیدن تابستان وابستگى آنها به 
گاز و برق ایران بیشتر مى شود. این در شرایطى است که 
ایران صادرات گاز و برق را کم کرده بود زیرا عراقى ها 

نتوانسته بودند پول آن را پرداخت کنند.
صادرات برق ایران به عراق در شــرایطى رخ مى دهد 
که متولیان وزارت نیرو اعالم کردند امسال سال بسیار 
ســختى از نظر تأمین آب و برق است و همچون سال 
گذشــته احتمال خاموشــى وجود دارد. دبیرکل اتاق 

مشترك ایران و عراق در واکنش به این موضوع به اتالف 
باالى برق در شبکه توزیع اشاره کرده و مى گوید: «ما در 
ایران کمبود برق نداریم و در واقع مشکل توزیع و انتقال 
برق داریم. یعنى همه شبکه ها به هم وصل و یکپارچه 
نیستند و ممکن است درمنطقه اى برق مازاد داشته باشیم 
و در منطقه اى دیگر برق کم باشــد و در حالى که ایران 
حدود 74 تا 75 هزار مگاوات برق تولید دارد، نیاز کشور 
چیزى حدود 40 هزار مگاوات است. بنابراین حتى اگر 
ایران برق خود را به عراق هم صادر نکند مشــکل برق 
در ایران همچنان وجود خواهد داشتد و اگر مردم کمى 

رعایت کنند با مشکل کمبود برق مواجه نمى شویم.»

تداوم صادرات برق با وجود کمبود در ایران

چند روز دیگر ماه رمضان به پایان مى رســد و احتماًال 
دوباره عده اى از هموطنان قصد سفر و مسافرت خواهند 
کرد و این احتمال هست که اولین مسافرت پس از سال 
نو، در تعطیالت عید فطر رقم بخورد در حالى که هنوز 
با ترکش هاى ســفر هاى نوروزى مواجه هستیم.اگر 
چنین پیش فرضى به واقعیت تبدیل شود، باید منتظر 
موج دیگرى باشیم که مى تواند حتى سخت تر از موج 

چهارم کرونا باشد.
از طرفى باید بدانیم یکى از چالش ها و مشکالت پیش 
رو براى کنترل بیمارى کرونا در کشــور، خروج افراد 
کرونا مثبت از قرنطینه است. به طورى که سخنگوى 
ستاد ملى مقابله با کرونا، عنوان داشته است که در دو 
ماه گذشــته بیش از 40 هزار نفر از مبتالیان مثبت که 
قرنطینه بوده اند، نقض قرنطینــه کرده اند و این افراد 

همانند یک بمب ویروسى در جامعه مى چرخند.

حاال اگر احتمال بدهیم تعدادى از مسافران تعطیالت 
عید فطر، افراد کرونا مثبت باشــند، بایــد نگران این 
سفر ها بود. در همین حال، شــرایط کرونایى کشور به 
گونه اى نیســت که بخواهیم بار ســفر ببندیم. تجربه 
موج چهارم کرونا نشــان داد هر بار که گرفتار یکى از 
موج هاى بیمارى مى شویم، شرایط براى کشور از هر 
لحاظ سخت و بغرنج مى شود. ایجاد محدودیت هایى 
که مشــاغل را تهدید مى کند و در پى آن، ازدحام بیمار 
در بیمارســتان ها باعث سخت تر شــدن کار مدافعان 
سالمت و کادر بهداشت و درمان مى شود و این موارد 
در کنار مرگ هایى که اتفاق مى افتد، روز هاى تلخى را 

رقم مى زند.
بنابراین، مسئوالن ستاد ملى مقابله با کرونا و همچنین 
وزارت بهداشت، باید از حاال هشدار هاى الزم را بدهند 

تا مبادا گرفتار موج پنجم کرونا شویم.

مراقب موج پنجم کرونا باشیم

رئیس اتاق مشترك بازرگانى ایران و سوئد در مورد روند 
تجارى ایران و سوئد اظهار کرد: سوئدى ها همیشه یک 
شــریک تجارى خوب براى ایران بودند. واردات ما از 
سوئد، کاالهاى سرمایه اى و تکنولوژیک است یعنى یا 
سرمایه اى بوده و براى واردکننده تولید ارزش افزوده و 
همچنین کارآفرینى مى کرده یا تکنولوژى و دانش فنى 
بوده که کیفیت تولیدات صنعتــى ما را افزایش مى داد. 
سوئدى ها مانند بســیارى از کشورهاى دیگر آب نبات، 
شــکالت و تى شــرت به ما نفروختند بلکه کاالهاى 

وارداتى از سوئد به صنعت ما کمک مى کرد. ایرانى ها هم 
شریک تجارى خوبى براى سوئد بودند.

عبدالرضــا رضایى هنجنى افــزود: ما با ســوئدى ها 
مشکالتى که با بسیارى از کشــورها داریم را نداریم، 
شاید مشکالت بســیار جزئى بین تجار دو کشور وجود 
داشــت که چون طرفین اتاق مشترك را به عنوان داور 
قبول دارند همان کارى که ما مى گوییم پذیرفته و انجام 
مى شــود. حتى در دوران تحریم هم مشکل چندانى با 
سوئد نداشتیم. براى مثال ما پول بلوکه شده اى در این 

کشور نداریم یا اینطور نبوده که پولى پرداخت شود و به 
ازاى آن کاال ندهند.

رضایى هنجنى با اشاره به عالقه ســوئدى ها به کار با 
ایران گفت: سوئدى ها همیشه عالقه مند به همکارى با 
ما هستند و االن هم شرکت هاى سوئدى آمادگى کار با 
ایران را دارند اما بخاطر منافع زیادى که در آمریکا دارند، 
مجبور هســتند به گونه اى فعالیت خود در ایران را کم 
کنند. در تحریم قبلى برخالف سایر کشورهاى اروپایى، 
سوئدى ها هرگز ایران را ترك نکردند بلکه همکارى هاى 
آنها کاهش یافت. ولى این بار به 
واسطه فشــار تحریم ها ایران را 
ترك کردند ولى بــه گونه اى که 

فرصت بازگشت آنى دارند.
وى در ادامه اضافه کرد: بنابراین 
سوئدى ها نظر بســیار مناسبى به 
بازار ما دارند و االن هم مذاکرات 
وین را دنبال مى کننــد و امیدوار 
هســتند که هرچه ســریع تر این 
تحریم ها لغو شــود تا بتوانند وارد 

بازار ما شوند. 
وى در پاسخ به سئوالى در مورد بخش هایى که احتمال 
حضور ســوئدى ها در آن مى رود گفت: در صورت لغو 
تحریم ها آنچه در آن بیشتر شــاهد حضور سوئدى ها 
خواهیم بود، بخش حمل و نقل خواهد بود. قبل از شروع 
تحریم ها در ســال 2018 در بخش نوســازى ناوگان 
جاده اى کشور، شرکت ولوو به توافق 8000 دستگاهى 
رسیده بود و فکر مى کنم اسکانیا هم تفاهمى براى حدود 
7000 دستگاه داشــت که به دلیل مشکالت ناشى از 

تحریم انجام نشد. 

خیز سوئدى ها براى حضور در ایران 

پــس از ماه ها نامه نــگارى و درگیرى رســانه اى میان 
تهیه کنندگان ایرانى و ترکیه اى پروژه «مســت عشق» 
خبر رسیده جدیدترین ساخته حسن فتحى براى پخش 
به یک شبکه ماهواره اى فارسى زبان فروخته شده است.

پاییز سال قبل بود که خبر آماده شدن «مست عشق» زیر 
نظر سرمایه گذار ترکیه  اى این فیلم در قالب فیلم و سریال 
منتشر شد. این خبر با واکنش تند حسن فتحى و مهران 
برومند مواجه شد و آنها با اعالم باقى ماندن فیلمبردارى 8 
سکانس تهدید کردند هر گونه اقدام فنى روى فیلم بدون 
نظر آنها پیگرد قانونى دارد. در مقابل سرمایه گذار ترکیه اى 
از طوالنى شدن فیلمبردارى و 70 ساعت راش براى یک 
فیلم 90 دقیقه اى انتقاد کرد. این جنجال ها مدتى به پایان 
رسید تا اینکه طى روزهاى گذشته یک شبکه ماهواره اى 
فارسى  زبان با پخش تیزرهایى از پخش سریال «مست 

عشق» خبر داده است.
سرمایه گذار ترکیه اى پروژه اعالم کرده تدوین و مراحل 
فنى این فیلم به پایان رسیده و با توجه به عدم اقدام طرف 
ایرانى براى اکران، قرارداد پخش سریال «مست عشق» 
با این شــبکه ماهواره اى بسته شــده و این روزها دوبله 

فارسى آن در حال انجام است تا پخش آن آغاز شود.
در پى انتشــار این خبر، حســن فتحى آن را تأسف آور و 
سندى آشکار بر رفتار سوداگرانه و غیراخالقى سرمایه گذار 
ترکیه اى عنوان کرد و پرسش هایى نیز از مهران برومند، 

تهیه کننده ایرانى پروژه مطرح کرد.
این کارگردان سینما نوشت:

«هر چند شــکایات حقوقى و کیفرى از طرف ُترك و از 
طریق مراجع قضایى کشور ترکیه در حال پیگیرى است، 
اما تهیه کننده ایرانى فیلم باید پاســخگوى این پرسش 

باشند که چرا علیرغم هشدارهاى مکرر بنده، مدیر تولید، 
مدیر فیلمبردارى و تنــى از بازیگران و همکاران ترك و 
ایرانى مبنى بر اجتناب از اعتماد مفرط و یکسویه به طرف 
ُترك، این تذکرات را جدى نگرفتنــد تا حدى که طرف 
ُترك به خود اجازه داد تا راش هاى فیلم را نه تنها گروگان 

گرفته، بلکه خالف اصول حرفه اى بدون اطالع کارگردان 
و تدوینگر کار، اقدام به تدوین ناشیانه و آماتورى فیلم و بر 
خالف توافق مکتوب شده طرفین جهت ساخت یک فیلم 

سینمایى، آن را تبدیل به یک سریال چند قسمتى کند!»
«مست عشق» درباره مالقات موالنا و شمس تبریزى در 

ترکیه است که فیلمبردارى آن در قونیه انجام شده است، 
اثرى با بازى شهاب حسینى و پارسا پیروزفر و بازیگران 
سرشناس کشور ترکیه که امیدوارى هاى زیادى نسبت به 
ساخت یک فیلم موفق و پرفروش درباره موالنا و شمس 

ایجاد کرده بود  و حاال چنین سرنوشتى پیدا کرده است.

سرنوشت تأسفبار یک اثر فاخر سینمایى

«مست عشق» از شبکه ماهواره اى سردر آورد! سخنرانى رهبرى 
   فــارس | قائم مقام شــوراى هماهنگى تبلیغات 
اســالمى از ســخنرانى تلویزیونى حضــرت آیت ا...
خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى به مناسبت روز 
جهانى قدس خطاب به مردم ایران و جهان اسالم خبر 
داد. نصرت ا... لطفى تأکید کرد: سخنرانى رهبر عالیقدر 
انقالب اسالمى به صورت زنده از شبکه هاى داخلى 
و برون مرزى در روز جمعه 17 اردیبهشت ماه و رأس 
ساعت 11 انجام مى شود و از بیانات و ارشادات معظم له 

بهره مند خواهیم شد.

گروه 7 به ایران مى پردازد
   فــارس | وزارت خارجه انگلیس اعالم کرد که در 
نشست آتى وزراى خارجه گروه 7 درباره مسائل روزجهان 
از جمله ایران رایزنى خواهد شد. وزارت خارجه انگلیس 
با انتشار توییتى نوشت که نشست وزراى خارجه گروه 7 
بر اولویت هاى ژئوپولتیکى از جمله ایران، روسیه و چین 
و چالش هاى جهانى از جملــه کرونا و تغییرات اقلیمى 

متمرکز خواهد بود. 

پدیده 1400 
   برنــا |  محمــود علیزاده طباطبایــى، عضو حزب 
کارگزاران ســازندگى تصریح کرد: هنوز کسى در مورد 
پدیده انتخاباتى اصالح طلبان نظرى نداده اســت این 
پدیده مى تواند کرباسچى باشد به هر حال او تحولى در 

مدیریت ایجاد کرده بود.

مارگزیده ها
   ایسنا | رئیس کانون انبوه ســازان گفت: از سال 
1390 تا کنون با هر جهش نرخ ارز، بسیارى از سازندگان 
ورشکست شده و از ریسمان سیاه و سفید مى ترسند، به 
همین دلیل سعى مى کنند به جاى تولید انبوه در مناطق 
میانى و پایین شــهرها، در مناطق مرفه نشین مسکن 
لوکس بســازند تا عقب ماندگى خــود را جبران کنند، 
نتیجتًا با کمبود مسکن در بخش تقاضاى واقعى مواجه 

مى شویم و قیمت ها باال مى رود.

تأیید نمى شود
   انتخاب | سخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى 
اسالمى ایران خبر تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا را 
تأیید نکرد. او گفت: تبادل زندانیان یک موضوع انسانى 
بوده و هست و همواره در دستورکار ایران بوده و جدا از 
گفتگوها و مسیرهاى دیگرى که در حوزه برجام و دیگر 

مسیرها بوده پیگیرى شده است.
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عضو ستاد ملى مقابله با کرونا تأکید کرد: موارد ابتال به 
کروناى هندى در ایران افزایش نیافته اســت و نباید با 
اطالعات نادرست، تنش و استرس جسمانى و روانى را 

در میان مردم زیاد کرد.
مسعود مردانى افزود: فقط چند مورد از ابتال به کروناى 
هندى در بوشهر وجود دارد و افزایش موارد ابتال و همه 

گیرى این نوع ویروس در کشور تأیید نشده است.
وى اظهار کرد: مردم با شــنیدن اخبــار منفى، دچار 
تنش، اســترس، اضطراب و افسردگى مى شوند، همه 
کارشناسان و مسئوالن بهداشــتى باید اقشار مختلف 
جامعه را به سمت رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى 
ترغیب کننــد و از ایجاد تنش هاى روانــى میان آنها 

بکاهند.
مردانى تأکید کــرد: گونه کروناى هنــدى ترکیبى از 
ویروس هــاى جهش یافته قبلى اســت که ســرایت 
آن 50 درصد و مــرگ و میر آن 60 درصد بیشــتر از 
ویروس هاى قبلى است و شــروع درگیرى ریه در این 
نوع ویروس، بدون عالئم تنفســى و سرفه است و در 
هنگام پیشــرفته شــدن بیمارى، عالئم تنفسى بروز 

مى یابد.
این متخصص بیمارهاى عفونــى تصریح کرد: در این 
نوع ویروس شروع درگیرى ریه در کمتر از 24 ساعت از 
مواجهه و همزمان با عالئم اولیه بوده و سرعت پیشرفت 

بیمارى بسیار زیاد است. 

همه گیرى کروناى هندى تأیید نشده است
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براى قضاوت زود است
سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان با بیان 
اینکه میزان جواب هـاى مثبت تسـت هاى کرونا در 
یک هفته گذشـته بین 30 تـا 40 درصد بـود، اظهار 
داشت: این آمار در فروردین امسال با اوج گیرى کرونا 
به بیش از 40 تا 50 درصد رسید. آرش نجیمى با اشاره 
به اینکه در یک هفته اخیر روند آمار کرونا در اسـتان 
تقریبا ثابت مانده است، خاطرنشـان کرد: هنوز براى 
قضاوت کردن درباره چگونگى آمار زود اسـت و باید 
میزان موارد ابتـال و مرگ و میرهـا در روزهاى آینده 

را در نظر گرفت.

ساماندهى بدنه 
بزرگراه خرازى 

کاووس حقانـى مدیـر منطقه 2 شـهردارى اصفهان 
گفت: امسـال یکى از اقدامات عمرانى در این منطقه 
ساماندهى بدنه بزرگراه شهید خرازى است که براى 
اجراى آن حدود 160 میلیون تومان اعتبار پیش بینى 

شده است.

آمار معلمان مبتال به کرونا 
معاون ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش اصفهان با 
بیان اینکه آمار دقیقى از تعداد معلمان مبتال به کرونا 
در دسـت نیسـت گفت: تعدادآنها کم نیسـت ولى به 
دلیل اینکه آموزش ها را حتى در بستر بیمارى تعطیل 
نکردند خیلى نبودشان حس نشد. لیال سادات ابطحى  
با بیان اینکه برخـى معلمان از جمله یکـى از آنان در 
فوالدشهر در بسـتر بیمارى به تدریس مى پرداخت و 
فوت کـرد گفت: صـداى تدریس ایشـان در گروه ها 
پخش شـد که به خانواده هـا تذکر مـى داد من حالم 
خوب نیسـت ولى نگذارید بچه هـا از فضاى مجازى 
و محیط کالس فاصله بگیرند و مـن تا نفس دارم به 

کارم ادامه مى دهم.

آبرسانى به 2 روستا
عملیات آبرسانی به روسـتاهاي انجیالن و قندي به 
طول 775 متر آغاز شـد. بـه گزارش روابـط عمومى 
آبفـاى کوهپایه، این عملیـات با اسـتفاده از لوله پلی 
اتیلن به قطـر 75 میلیمتـر و با اعتباري بالـغ بر 450 
میلیون ریـال به صـورت پیمانی در حال اجرا اسـت. 
گفتنى است روستاهاي انجیالن و قندي پس از اتمام 
لوله گذاري وارد مدار شبکه آبرسانى شده و آبرسانی 

سیار حذف خواهد شد.

برگزارى مانور آبى
بـه منظـور شسـت و شـوي شـبکه آب در محدوده 
آبفاى منطقه 3 شـهر اصفهان، مانور برداشت مکانى 
28 عدد از شـیرهاي تخلیه و آتش نشانی سطح این 
منطقه برگزار شـد. به گزارش روابـط عمومی آبفاى 
منطقـه 3، مختصـات مکانى ایـن شـیرهاى تخلیه 
و آتش نشـانى توسـط GPS دسـتی برداشـت و به 
همراه سـایر اطالعات توصیفی در نقشـه اتوکد آب، 
 GIS الیه شیرهاي هیدرانت و نرم افزارهاى نجما و
ثبت شـد. انتخاب مکان شـیر هـاي آتش نشـانی از 
جمله پارامترهاي مهم اقتصادي در طراحی آبرسانی 

شهري است.

تمهیدات آبیارى در تابستان 
مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهـان گفـت: در سـال جارى بـا توجه به شـرایط 
خشکسـالى، براى آبیارى شـبانه فضاى سـبز شـهر 
143 هزار نوبت آبرسانى از طریق تانکر در نظر گرفته 
شـده اسـت. فروغ مرتضایى نژاد تصریح کـرد: قبًال 
جریمه هاى بسیار سـنگین فقط متوجه شرکت هاى 
پیمانکار مى شـد، امسـال هر گونه هـدر رفت آب که 
توسط تیم هاى گشت نامحسوس سـازمان پارك ها 
مشاهده شود، هم شرکت پیمانکار و کارگران شاغل 
در پارك ها جریمه مى شـوند. وى ادامه داد: اخیراً دو 
شرکت پیمانکار سـازمان پارك ها به دلیل هدر رفت 
آب عالوه بـر جریمه ریالـى و اخراج کارگـر خاطى، 

قرارداد آنها با سازمان لغو شد.

خبر

مدیرکل امور اقتصادى و دارایى اصفهان گفت: انتخابات 
هیات مدیره ســرمایه گذارى ســهام عدالــت هیجدهم 

اردیبهشت به صورت مجازى برگزار مى شود.
على صبوحى  افزود: مرحله ثبت نــام از متقاضیان هیأت 
مدیره شرکت هاى ســرمایه گذارى سهام عدالت به پایان 
رسید که 72 فعال اقتصادى داراى شرایط این مرحله را انجام 
داده اند. وى بیان کرد: هر استان یک شرکت سهامى دارد و 
پس از ثبت نام و احراز هویت افراد، انتخابات هیات مدیره 
به صورت الکترونیکى برگزار خواهد شد و پنج نفر باید براى 
تصدى این موضوع براى یک شرکت سرمایه گذارى انتخاب 
شوند. مدیرکل امور اقتصادى و دارایى اصفهان ادامه داد: بر 

اساس تبصره پنج ماده 6 آیین نامه اجرایى آزادسازى سهام 
عدالت، مصوب شوراى عالى بورس و اوراق بهادار، جلسه 
مجمع عمومى به صورت فوق العاده در تاریخ یادشده ساعت 

13 به روش الکترونیکى برگزار مى شود.
به گفته وى ســهامداران براى اعالم حضور در این مجمع 
باید روز پنجشــنبه به ســامانه الکترونیکى این فرآیند به 
آدرس dima.csdiran.ir مراجعه کنند. وى مشارکت براى 

انتخاب نیروى کارآمد را مهم برشمرد.
به گزارش ایرنا، تعداد سهامداران شرکت سرمایه گذارى 
اســتان اصفهان در مجموع  2 میلیون و 661 هزار و 831 
نفر و مقدار اعتبار آن به ارزش 23 هزار میلیارد تومان است.

معاون فنى و عملیاتى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقه اصفهان از دوگانه سوز شدن رایگان 6500 دستگاه 
خودروى عمومى این استان در یک سال گذشته خبر داد و 

گفت: ثبت نام براى اجراى این طرح همچنان ادامه دارد.
ساســان تیمورى افزود: اجراى طرح دوگانه سوز کردن 
خودروهاى عمومى بصورت رایگان در استان اصفهان از 
یک سال گذشته آغاز شد و تاکنون حدود 10 هزار خودروى 
عمومى شامل تاکسى و وانت بار بنزین سوز در آن ثبت نام 

کردند.
وى گفت: تاکسى هاى اینترنتى نیز مى توانند در این طرح 

ثبت نام کنند.

تیمورى با اشاره به اینکه در این طرح بسته به نوع خودرو 
بین 10 تا 15 میلیون تومان هزینه دوگانه ســوز شــدن 
مى شود، اظهار داشت: براى خودروهاى عمومى تاکسى و 
وانت این هزینه رایگان است و براى تاکسى هاى اینترنتى 

بین 20 تا 25 درصد هزینه اخذ مى شود.
وى گفت: اصفهــان در اجراى طرح دوگانه ســوز کردن 
خودروهاى عمومى بصورت رایگان رتبه دوم کشور را دارد. 
به گفته وى تا کنون بیشــترین اســتقبال از اجراى این 
طرح از سوى مالکان وانت بارها صورت گرفته است زیرا 
بخشــى از تاکســى ها بصورت کارخانه اى دوگانه سوز

 هستند.

6500 دستگاه خودروى 
عمومى دوگانه سوز شد

انتخابات مجازى هیئت مدیره 
سهام عدالت اصفهان 

رییس مرکز بهداشــت اصفهان گفت: بر اساس سند ملى 
واکسیناسیون تا پایان آبان امسال حدود یک میلیون و 900 

هزار نفر از مردم استان باید واکسن کرونا را دریافت کنند.
کمال حیدرى در گفت و گوى زنده کــه از طریق فضاى 
مجازى انجام شــد، افزود: اگر بیــش از 70 درصد جامعه 
واکسن کرونا را دریافت کنند مى توان گفت که در برابر این 

ویروس مصونیت ایجاد شده است.
حیدرى بدون اشاره به تعداد کل واکسن کرونا که تاکنون 
در اســتان تزریق شده اســت، اضافه کرد: واکسیناسیون 
مخاطبان گروه یک در استان اصفهان تا 90 درصد انجام و 

واکسیناسیون بیماران خاص نیز از هفته گذشته آغاز شد.
حیدرى با اشاره به اینکه مرحله دوم واکسیناسیون کرونا بر 
اساس سند ملى آغاز شده است، تصریح کرد: در این مرحله 
گروه هاى مختلف بیماران خاص و سالمندان واکسن کرونا 
را دریافت مى کنند که کار واکسیناسیون گروه سنى باالى 
80 سال آغاز شده و تعداد آنها در استان اصفهان حدود 77 
هزار نفر است و پس از آن واکسیناسیون گروه 75 تا 80 سال 

از 2 هفته آینده آغاز مى شود.
وى با بیان اینکه براى واکسیناسیون سالمندان آنها را به 

نوبت و بر اساس پرونده اى که دارند دعوت مى کنیم، اظهار 
داشت: قرار است سامانه و شماره تلفن جدیدى براى ثبت 
نام افرادى که پرونده الکترونیک سالمت در مراکز بهداشت 
ندارند، معرفى شــود اما در این فرصت اگر افراد به مراکز 
بهداشت مراجعه کنند مى توانند نسبت به ثبت مشخصات 

خود و تشکیل پرونده اقدام کنند.
رییس مرکز بهداشــت اصفهان تاکید کرد که اگر افرادى 
در مراحل چهارگانه واکسیناسیون کرونا جا ماندند به مرور 
زمان شناسایى و براى واکســن زدن دعوت مى شوند و به 

عبارتى کار ” لکه گیرى ” بطور مداوم انجام مى شود.
وى با اشاره به اجراى مرحله آزمایش بالینى واکسن هاى 
تولید داخل شــامل ”کوو برکت ”و ”کرونا پاســتور“ در 
اصفهان، توضیح داد: براى واکســن مشترك ایران و کوبا 
تا کنون حدود پنج هزار داوطلب در اســتان اصفهان ثبت 
نام کردند که از بین آنها حدود ســه هزار نفر واجد شرایط 

انتخاب مى شوند.
حیدرى با بیان اینکه تاکنون واکسن مشترك ایران و کوبا 
به 800 نفر از داوطلبان در اصفهان تزریق شده است، افزود: 
مرحله آزمایشى واکسن کوو برکت نیز از این هفته در چهار 

مرکز در کالنشهر اصفهان آغاز شد و شرکت سازنده افراد 
داوطلب را براى این مرحله دعوت مى کند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همچنین 
با بیان اینکه از ابتداى شیوع ویروس کرونا در استان تا روز 
دوشنبه حدود 225 هزار بیمار مبتال قطعى با نتیجه مثبت 
تست کرونا شناسایى شده است، افزود: از بین آنها 4558 نفر 

تا این روز جان باختند.
وى با بیان اینکه در موج چهارم کرونا ســه تا چهار هفته 
سختى را در اصفهان پشت سر گذاشتیم و شدت این موج 
بدتر از موج هاى قبلى بود، افزود: هفته گذشته یعنى از دوم تا 
هشتم اردیبهشت بر اساس آمار موجود شدت بیمارى کووید 
19 کاهشى شــد و 14 تا 16 درصد از بیماران در اصفهان 

کاهش یافت که امید است این روند ادامه یابد.
حیدرى با اشــاره به اینکه روند نزولى آمار کرونا با وجود 
محدودیت هاى کرونایى آنطور که باید، صورت نگرفت، 
اظهار داشــت: تعداد بیماران بســترى در بیمارستان ها 
در اوج چهارم در اســتان تا 2500 تخت نیــز رفت و اگر 
زیرساخت هاى قبلى را نداشــتیم با بحران جدى مواجه 

مى شدیم.

رئیس مرکز بهداشت اقدامات انجام شده و در دست انجام در زمینه مصونیت بخشى 
در مقابل کرونا را تشریح کرد 

نقشه راه واکسیناسیون در اصفهان مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
گفت: با تصویب الیحه پیشــنهادى افزایش کرایه 
اتوبوس هاى خطوط مختلف این شرکت براى سال 
جارى توسط شوراى شهر و تایید فرماندارى، از روز 
چهارشنبه  15 اردیبهشــت (امروز) به طور میانگین 
نرخ بلیت تمام خطوط اتوبوســرانى تــا 30 درصد 

افزایش مى یابد.
سید عباس روحانى اظهار کرد: افزایش 30 درصدى 
نرخ بلیت اتوبوس ها به طور میانگین از 13 تا 33 درصد 
در نظر گرفته شده است؛ تنها در برخى از خطوط که 
بیشترین افزایش را دارند، بهاى بلیت از 650 به 850 
تومان افزایش مى یابد وگرنه اغلب افزایش ها با درصد 

کمترى پیش بینى شده است.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
تصریح کرد: شــهردارى اصفهان نمى تواند بیش از 
توان خود از اتوبوســرانى حمایت مالى کند و با توجه 
به هزینه هاى سرسام آور، افزایش نرخ بلیت معقول 

است.
وى با اشاره به وضعیت مســافرگیرى اتوبوس هاى 
شهرى و الزام رعایت پروتکل هاى بهداشتى، گفت: 
اگر تمام شهروندان رعایت پروتکل هاى بهداشتى را 
جدى بگیرند، مى توان با همکارى همگانى بر شیوع 

این ویروس خطرناك فائق آییم.
روحانى اظهار کرد: به منظور رعایت فاصله اجتماعى و 
جلوگیرى از تراکم، على رغم شرایط کرونایى از تعداد 
ناوگان اتوبوسرانى در شهر کم نکردیم، اما متأسفانه 
تعدادى از شــهروندان هنوز این ویــروس را جدى 
نگرفته انــد و نه تنها براى خود بلکــه براى دیگران 

مشکل ایجاد مى کنند.
وى با تاکید بر اینکه مدیریت ناوگان اتوبوسرانى در 
ساعات پیک سفر انجام مى شود، افزود: شهروندان 
باید براى ســفرهاى درون شهرى خود برنامه ریزى 
داشته باشند تا شاهد تراکم تعداد مسافران در برخى از 

زمان ها به ویژه ساعات پایانى روز نباشیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از دستگیري 
زن و شوهرى که با ایجاد تصادفات عمدي و ساختگى 
اقدام به تلکه کردن مالــکان خودروهاي لوکس در 

اصفهان می کردند خبر داد. 
ســرهنگ محمدرضا محمدي بیان داشت: پس از 
وصول اخبارى مبنى بر اینکه یک ســوارى ام وى 
ام به صــورت عمدى با خودروهــاى لوکس و مدل 
باال تصادف و رانندگان آنها را تلکه مى کند، بررسى 

موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وى افزود: در بررســى هاى بعمل آمده مشــخص 
شد راننده یک ســوارى ام وى ام که ساکن یکى از 
استان هاى دیگر کشور اســت به اتفاق همسر خود 

دست به این عمل مجرمانه مى زند که دستگیرى او 
در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اصفهان ادامه داد: 
سرانجام این راننده شناسایى و خودروى او توقیف شد 
که به 2 فقره ایجاد تصادف ساختگى در شهر اصفهان 
و 14 فقره در دیگر نقاط کشــور طى 6 ماهه گذشته 

اعتراف کرد.
این مقام انتظامى بیان داشت: این راننده به صورت 
عمد با خودروهایى که درحال خروج از پارك بوده اند 
برخورد مى کرده و با بیان اینکه رانندگان خودروهاى 
لوکس حق تقدم را رعایت نکرده اند آنها را مقصر و 

اخاذى مى کرده است.

مسیر هاى دوچرخه ســوارى کالنشهر اصفهان براى 
ایمن شدن دوچرخه سواران همراه با پیوستگى مسیر در 

دست تکمیل است.
معاون حمل ونقل وترافیک شــهردارى اصفهان در 
خصوص ایمن نبودن مســیر هاى دوچرخه سوارى و 
پیوسته نبودن مســیر ها گفت: طرح هاى محور هاى 
دوچرخه سوارى کالنشهر اصفهان با نظر کارشناسان 
ازجمله پلیس راهور در حال تکمیل اســت و با اجراى 
کامل مســیرها، محور هاى دوچرخه سوارى ایمن و 

پیوسته مى شود.

مســعود بنده خــدا در خصوص ایمن نبودن مســیر 
دوچرخه سوارى خیابان صائب افزود: یکى از مهمترین 
محور هاى دوچرخه ســوارى کالنشــهر اصفهان در 
خیابان صائب اجرا شده که از پل مارنان به سمت حاشیه 
مادى نیاسرم در دست تکمیل است و این مسیر به پیاده 

راه چهارباغ عباسى متصل مى شود.
وى گفت: شــهردارى درصدد اســت محور دوچرخه 
سوارى را از میدان امام(ره) به سمت پل مارنان واتصال 
آن به جاده سالمت را تکمیل کند تا محورى مفرح و زیبا 

براى دوچرخه سواران ایجاد شود.

افزایش 30 درصدى نرخ بلیت اتوبوس 
در اصفهان از امروز 

تصادف ساختگى با خودروهاى لوکس 
و تلکه کردن مالکان

پیوستگى مسیرهاى دوچرخه سوارى در اصفهان 

رئیس اسبق شوراى اســالمى شهر اصفهان گفت: افراد 
زیادى از جبهه اصولگرایى ردصالحیت شده اند که بخشى 
از آن ها مانند دو معاون شــهردار ســابق اصفهان، افراد 
شناخته شده اى هستند. این افراد پیگیر مراحل بعدى براى 
تأیید صالحیت هستند و اعتراض کرده اند که امیدواریم 

مشکل آن ها نیز رفع شود.
عباس حاج رســولى ها در گفتگو با «ایمنا»  با اشــاره به 

ردصالحیت حدود 30 درصدى نامزدها در استان، افزود: 
ردصالحیت درصدى از نامزدها و اعتراض آن ها به این 
تصمیم در هر دوره وجود دارد و از هر دو طیف سیاسى در 
میان ردصالحیت شده ها وجود دارد که بسیارى از آن ها 
به دلیل بعضى موضوعات قانونى است که افراد در زمانى 
که مسئولیت اجرایى به عهده داشته اند، دچار آن مى شوند.
حاج رسولى ها خاطرنشان کرد: مردم براى حل مشکالت 

خود به این افــراد مراجعه مى کرده اند و ممکن اســت 
مبالغ اندکى نیز در پرونده ها وجود داشته که براى آن در 

دادگسترى پرونده تشکیل شده است.
وى اضافه کرد: از آنجایى که بر اساس قانون باید از چهار 
مرجع براى تأیید صالحیت ها استعالم شود، افرادى که 
حتى به واسطه مسئولیت خود در دادگسترى پرونده دارند 

براى تأیید صالحیت دچار مشکل شده اند.

دبیر کمیسیون هماهنگى بانک هاى استان اصفهان در 
گفت وگو با «ایســنا»، در مورد تعطیلى یک روز در میان 
بانک ها اظهار کرد: این تعطیلى با توجه به محدودیت هاى 
کرونایى و شرایط قرمز اصفهان طى سه هفته گذشته در 

نظر گرفته شده و به آن عمل مى شود.
محمد نورآزادى تاکید کرد: در حال حاضر تمام بانک هاى 
دولتى و خصوصى، با سه مولفه به صورت یک روز در میان 

و همچنین 50 درصدى شعب باید فعالیت داشته باشند.
دبیر کمیســیون هماهنگى بانک هاى استان اصفهان 
گفت: در این محدودیت هاى جدید که بانک ها به صورت 
یک روز در میان فعالیــت دارند، خدمات غیرضرورى در 
بانک ها به مشتریان ارائه نمى شــود، بنابراین به دلیل 
شرایط قرمز اصفهان و با توجه به محدودیت نیرو و شعب 
بانک ها آماده خدمت رســانى به مردم تنها در شــرایط 

خدمات ضرورى هستیم.

وى درباره گالیه برخى کارمندان شعب که مدل یک روز 
در میان بانک ها، موجب حجم زیاد مراجعات و درخواست 
مردم براى دریافت خدمات از بانک هــا در روز فعالیت 
مى شود، گفت: این گونه نیســت و باید توجه داشت که 
برخى شعب اصلى و بزرگ اصفهان که میزان مراجعات 
آنها باالســت را یک روز در میــان نکرده ایــم، اما در

 بازرسى هایى که انجام شده شعبى که یک روز در میان 
فعال هستند، تجمع مشترى ندارند، البته امکان دارد یک 
شــعبه از بانک در منطقه اى بنابر شرایط خاص خود در 
برخى ساعات شلوغ شــود، اما در مجموع با اجراى این 

طرح بانک هاى استان شلوغ نیستند.
نورآزادى در باره اینکه برخى شعب به دلیل کمبود نیرو 
حتى به کارمندان بیمــار و مبتال به کرونــا خود اعالم 
کرده اند که اجازه مرخصــى ندارند، تاکید کرد که  چنین 
موضوعى صحت ندارد و همواره تاکید شده که کارمندان 

شــعب بانک ها حتى اگر کرونا ندارند، براساس اولویت 
بیمارى هاى زمینه اى، بیماران خاص و زنان باردار سر 

کار حاضر نشوند.
وى با اشاره به اینکه متاسفانه به دلیل جابجایى پول، چک، 
مدارك، اسناد مختلف بانکى و ... میزان شیوع کرونا در 
بین کارمندان بانک ها باال است، تصریح کرد: در آمارى 
تکان دهنده حدود 40 درصد کارمندان یکى از بانک هاى 
دولتى اصفهان تا فروردین ماه مبتال به کرونا شده اند، البته 
خوشبختانه میزان فوتى هاى کارمندان بانک ها کاهش 

یافته است.
دبیر کمیســیون هماهنگى بانک هاى استان اصفهان 
اظهار کرد: اجراى دستورالعمل یک روز در میان فعالیت 
بانک ها در محدودیت هاى قرمز کرونا تنها در اصفهان 
اجرا مى شود و استان هاى دیگر به شیوه هاى مختلفى 

عمل کرده اند.

نام 2 معاون شهردار سابق اصفهان در میان ردصالحیت ها

چالش یک روز در میان کار کردن بانک ها

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان با 
بیان اینکه براى پیشگیرى و مقابله با کرونا در دوران 
قرنطینه اســتانى نظارت ویژه اى بــر فعالیت همه 
صنوف غیرضرورى مى شود گفت: با اشاره به تداوم 
شیوع بیمارى کرونا، طبق شیوه نامه ها ى بهداشتى 

مشاغل گروه یک مى توانند فعالیت کنند.
سید مهدى میرجهانیان افزود: البته فعالیت این دسته 
از مشــاغل با محدودیت زمانى و رعایت حداکثرى 
شــیوه نامه ها و فاصله گذارى ها انجام مى شــود و 

واحد هاى عرضه و فروش موادغذایى یا رستوران ها 
موظف هستند پذیرایى نداشته باشند.

میرجهانیان با اشــاره به اینکه گاهى روزانه حدود 
700 واحــد صنفــى متخلــف به مراجــع قضایى 
معرفــى مى شــوند گفــت: متخلفان براســاس 
مصوبات اســتانى بار اول به مــدت 15 روز پلمب 
مى شــوند و در صورت تکرار تخلف هــا برخورد ها 
جدى تر انجام مى گیرد و بــه مراجع قضایى معرفى

 مى شوند.

معرفى روزانه 700 واحد صنفى متخلف  
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تصویربــردارى ســریال «زخــم کارى» 
ســاخته محمدحســین مهدویان از مرز 70 
درصد گذشــت و مراحل فنى آن همزمان با 
فیلمبردارى براى رســیدن به پخش در حال 

انجام است.
«زخم کارى» اولین ســریال محمدحسین 
مهدویان است که در فضاى نوآر ساخته شده و 
داستانى متفاوت را روایت مى کند. این سریال 
محصول جدیدى از پلتفرم فیلیمو اســت که 

قرار است به زودى پخش آن آغاز شود.
جواد عزتــى، رعنا آزادى ور، هانیه توســلى، 
ســعید چنگیزیان، الهه حصــارى، عباس 
جمشیدى فر، مهدى زمین پرداز، امیرحسین 
هاشمى، (با حضور ) کاظم هژیر آزاد، منو چهر 
علیپور، مه لقا باقرى، مائده طهماسبى (با هنر 
مندى ) سیاوش طهمورث، (با معرفى) مرتضا 
امینى تبار و ســارا حاتمــى بازیگران «زخم 

کارى» هستند.
در خالصه داستان این ســریال آمده است: 
«من عاشــق زمســتوناى اینجام. قشنگ 

نیست؟
– قشنگه ولى سختى داره. پنج هزار کیلومتر 
پرواز مى کنن فقط براى این که زنده بمونن. 
اولش خیلى ترســناکه ولى تهش خونه شونو 

پیدا مى کنن.
– اگه به تهش برسن.
– بلد باشن مى رسن.»

آلبوم کتاِب صوتى «ما عوض بشو نیستیم» 
با صداى مسیح و آرش عدل پرورـ  دو برادر 

خواننده پاپـ  منتشر مى شود.
عناوین کتاب هاى مجموعه «ما عوض بشو 
نیســتیم» همراه با نام نویسنده هاى آنها به 

شرح ذیل است:
کتاب «پنجاه جملۀ طالیى براى بازاندیشِى 
زندگــى» (بهترین جمالت کارل گوســتاو 
یونــگ)، کتــاب «نفس هاى بــى رمق» 
(نوشته ى دیوید اِکان)، کتاب «ما عوض بشو 
نیستیم!» (نوشته  سامانتا اِربى)، کتاب «دور 
دنیا در 80 روز» (نوشته ى ژول ورن)، کتاب 
«مادر تــرزا، الهام بخش زندگى» (نوشــته 

وایت نورث). 
این کتاب هــاى صوتــى برگزیــده اى از 
موضوعــات روز ادبى جهان اســت که در 
متن هایى خالصه شــده و کوتــاه ترجمه و 
توسط انتشارات «نوژین» منتشر خواهد شد. 
ترغیب مخاطبان متولد 80 و 90 به شنیدن 
آثار ادبى، علت انتخاب این دو خواننده پاپ 

عنوان شده است.

«زخم کارى» با 
جواد عزتى در راه است 

انتشار کتاب هاى صوتى 
با صداى 

«مسیح و آرش»

اصغر همت زمان ســریال امام على(ع) جــوان باتجربه اى بود 
و حاال بازیگرى است با پیشــینه اى طوالنى و کارنامه اى پربار 
که در آثــار تلویزیونى اش ایفاى درخشــان نقــش مروان بن 
حکم، حکم نگین انگشــترى را دارد. در سریالى که تقریبا همه 
عوامل بهترین دستاوردشــان را عرضه کرده اند، اصغر همت از 

بهترین هاست.
او در این باره به روزنامه « جام جم» گفته است: قطعا منفى ترین انسان 

در زندگى شــما را بعضى ها دوست 

دارند. پس نمى توان گفت آن انسان منفى است، بلکه از دیدگاه شما 
منفى است. خاطرم هست مادر مرحومم چون در زیارت عاشورا زیاد 
خوانده بود که؛ «َو لََعَن ا...ُ آَل ِزیاٍد َو آَل َمْرواَن َو لََعَن ا...ُ بَنى اَُمیَۀ قاِطَبًۀ 
َو....»، وقتى متوجه شــد مى خواهم نقش مروان را بازى کنم، به من 
گفت نمى خواهد این نقش را بازى کنى و من براى ایشان از دیدگاه 
خودمان که شیعه هستیم نقش مروان را توضیح دادم و در توجیه به 
او گفتم که اتفاقا ثواب بازى در نقش شــخصیت مروان به من  اصغر 

همت مى رسد.

وى گفت: باالخره با ایشان صحبت کردم و ایشان هم پذیرفته  بودند 
و در نهایت مادرم هم مانند مردم دیگر پاى تلویزیون نشست و حتى 
اگر تمام مردم هــم از بازى من لذت نمى بردند، مــادرم از بازى من 

لذت مى برد.
همت درباره همکارى با مرحوم کریم اکبرى مبارکه که در سریال امام 

على(ع) نقش ابن ملجم را بازى مى کرد هم گفت:
بعضى سکانس هاى سریال امام على(ع) در بندرعباس فیلمبردارى 
شد. به همین خاطر با ایشان و آقاى آزاد در هتل هم اتاق بودیم. قبل 

از آن هم از ســال ها پیش حتى قبل از این که دانشــجوى دانشکده 
هنرهاى زیبا شود، مى شــناختمش. زمان حیاتشان مراسم تجلیلى 
برایشان برگزار شــد که آنجا گفتم تو جزو معدود کسانى هستى که 
هم کریمى، هم اکبرى و هم مبارك و متاسفانه زمان رفتنش هم در 
متنى که برایش نوشــتم از همین عبارت استفاده کردم «تو همیشه 
فکر مى کردى من درباره ات  غلو مى کنم، اما من جدى مى گفتم، تو 
هم کریمى (به معناى بخشــنده)، هم اکبرى (به معناى بزرگ) و هم 

مبارکى.

فیلم «قهرمان» جدیدترین ساخته اصغر فرهادى که اخیرا حق پخش 
آن را در آمریکا کمپانى آمازون در اختیار گرفته، در پیش بینى زودهنگام 
نشــریه ورایتى درباره برندگان اســکار 2022 به عنوان بخت اصلى 
کسب اسکار بهترین فیلم بین المللى (غیرانگلیسى زبان) معرفى شده

 است.
این فیلم که در شیراز فیلمبردارى شــده و هم اکنون در مرحله پس از 
تولید قرار دارد از گزینه هاى اصلى حضور در جشنواره کن امسال است 
از سوى کمپانى آمازون در فصل جوایز سینمایى 2022 رقابت مى کند.

فرهادى پیــش از این و در ســال هاى 2012 و 2016 بــه ترتیب با 
فیلم هاى «جدایى نادر از سیمین» و «فروشنده» موفق به کسب اسکار 

بهترین فیلم بین المللى شده است.
در فیلم «قهرمان» امیر جدیدى، محسن تنابنده، رعنا آزادى ور، فرشته 
صدرعرفایى، ســارینا فرهادى و جمعى دیگــر از بازیگران که اغلب 
آنان چهره هاى جدید هستند مقابل دوربین فرهادى رفته اند و هایده 

صفى یارى نیز تدوین فیلم را بر عهده دارد.
کمپانى فرانســوى ممنتو پیکچــرز، تهیه کنندگى و فــروش فیلم 

«قهرمان» را بر عهده دارد و این فیلم را در فرانســه نیز اکران خواهد 
کرد. 

در صورت تحقق پیش بینى نشــریه ورایتى و کســب سومین جایزه 
اســکار براى ایران، فرهادى از «آکى را کوراساوا» با دو جایزه اسکار 
عبور خواهد کرد و با ســه جایزه در کنار «اینگمار برگمن» و پس از 
«فدریکو فلینى» و «ویتوریو دســیکا» (چهار جایزه)، در رتبه دوم 
پرافتخارترین سینماگران در عرصه اسکار بین المللى قرار خواهد

گرفت.

کم تر 
کســى 

اســت که بــا اقبال 
واحدى و حضور متفاوتش در برنامه صبــح بخیر ایران خاطره 
نداشته باشد. به هر حال او و دیگر مجریان این برنامه صبحگاهى 
نقش مهمى در ساخت برنامه هاى صبحگاهى تلویزیون داشته اند 
و سبک و سیاق کارى شان معموال نمونه اى بوده است براى جنس 
اجراى صبحگاهى در تلویزیون اما آیا اجراى برنامه هاى تلویزیونى 
مى تواند کار هر آرتیستى در حوزه هاى مختلف هنرى باشد آیا 

اجرا در رسانه ملى یا 
هر رسانه دیگرى تا این 
حد امرى سهل و ممتنع 
اســت که این روزها همه 
عالقه مند هســتند استعداد 
خودشان را در این حوزه محک 

بزنند؟
اقبال واحــدى درباره چنــد و چون کار 
مجرى گرى و اینکه آیا ورود افراد ســلبریتى 
از جمله خواننده، فوتبالیســت و ورزشکار به حوزه اجرا 
درست اســت یا غلط گفت: چنین چیزى باید به دست مخاطب 
سپرده شود و باید خودش انتخاب کند. من با تنوع کارى موافق 
نیستم اما به هر حال هر کسى حق دارد خودش انتخاب کند شاید 
خوانندگى بازارى ندارد و بازیگرى جایگاه خود را از دســت داده 
است به همین دلیل هنرمند ممکن است تحمل در خانه ماندن را 
نداشته باشد و به سمت حوزه هاى دیگر هنرى روى بیاورد که در 

این میان برخى از سلبریتى ها به سمت مجرى گرى مى روند.

این مجرى با ســابقه ادامه داد: اما بســیارى از مردم از این قضیه 
خوششــان نمى آید چرا که تصورى که از یک ســلبریتى داشته 
اند ناگهــان تغییر مى کنــد و  آن هنرمند از واقعیــت خود فاصله 
مى گیرد و برخى از آن ها شغل اصلى را رها مى کنند و در همان مسیر 
مى مانند. به نظر من شغل اجرا آنقدر جذاب است که اغلب شغل ها 
حتى روانشناس ها و پزشکان به این حوزه رو بیاورند به این خاطر که 
اجرا کمک زیادى به ارتباط نزدیک بین مخاطب و هنرمند مى کند. اما 

به طور کل این مردم هستند که باید انتخاب نهایى کنند.
واحدى در این باره که این افراد باید چه عملى انجام دهند تا در این 
زمینه موفق شوند تصریح کرد: هر شغلى یک زبان خاص خود را 
دارد و خروجى به شدت مهم است. بحث اجرا هم مانند بسیارى 
از شغل ها مهم است و یک تریبون محســوب مى شود درواقع 
این هنر نیازمند چیز هایى غیر از ســواد و معلومات کالســیک 
مى خواهد به نظر من کسایى موفق تر هستند که شومن تر هستند 
و ســواد کار اجتماعى زیادى دارند. به طور کل یک سرى کار ها 
مانند اجرا وجود دارند که تخصصى هســتند و یک خواننده نمى 
تواند مجرى برنامه ورزشى یا مجرى برنامه قرآنى شود مگر اینکه 

خود ورزشکار یا قارى قرآن باشد و از این موارد سر در بیاورد.
 در بحث اجرا و مجرى گرى افرادى که شیرین تر هستند، مزاح 

مى کنند و لبخند به لب مى آورند موفق تر هستند.
او در این خصوص که هنرمندان شاخه هاى مختلف عرصه هنر 
که به راحتى وارد اجرا مى شــوند چقدر امکان دارد در این مسیر 
موفق باشند بیان کرد: همه چیز بستگى به خودشان دارد ممکن 
است در این مسیر تهیه کننده با توجه به اینکه مخاطبان استقبالى 

نداشته اند عذر طرف مقابل را بخواهند.
اقبال واحدى افزود: البته در همه امور نوعى کاسب کارى وجود 
دارد درواقع زمانى که ســودى در کار  نباشــد مخصوصا در این 
شرایط که هنر تبدیل به یک صنعت شده است کسى با کسى رو 
در بایستى ندارد و اگر متوجه شــوند فردى قابلیت و توان اجرا را 
ندارد او را جواب مى کنند. در غیر این صورت اگر شبکه هاى دولتى 
باشد برایشان مهم نیست که مخاطب 2 نفر باشد یا 100 نفر اما 
در شبکه هایى که مجبور هستند بودجه را خود تامین کنند و این 
امکان میسر نشود و دست خالى بمانند ممکن که نه صد درصد 

برنامه به هم مى ریزد.

اقبال واحدى: شومن ها  در کار 
اجرا موفق تر هستند

اصغر همت: مادرم گفت «مروان» نشو!

فرهادى به سومین اسکارش مى رسد؟
واهد 

جایزه
سکار 
س از 
وم
د

بازپخش سریال «سرزده» از شبکه یک سیما با 
حضور على انصاریان فقید پیشین تیم پرسپولیس 

و بازیگر سینما حسابى سرو صدا کرد.
مینى سریال «ســرزده» کارى از مرکز خراسان 
رضوى روایتى ملودرام و پلیســى دارد؛ داستان 
سریال درباره دو دوســت صمیمى به نام هاى 
اصالن و رضا است که بعد از سال ها، در اتفاقى با 
یکدیگر روبه رو مى شوند، یکى پلیس و دیگرى 

خالفکار شده است.
قصه سریال «سرزده» در زمان حال و در شرایط 
شیوع کرونا مى گذرد؛ پس از پخش قسمت اول 
سریال یکى از دیالوگ هاى سریال، درباره مبتال 
شدن شخصیت «رضا» با بازى على انصاریان 

به بیمارى کووید – 19، مخاطبان را متأثر کرد.
بریده ویدیویى از این مجموعه در فضاى مجازى 
دست به دست شد که در آن شخصیت «ستار» با 
بازى رحیم نوروزى، خطاب به «رضا» مى گوید: 
«شرمنده اگه کســى نیومد استقبالت، یه نفر تو 
محل چو انداخته قرنطینه و از این حرفا، عوض 
آرامش ترس رو انداخته تو جون اهل محل، اما 
شما ماشاءا... انگار خودت آنتى کرونایى!» پخش 

این ســکانس در شــرایطى که على انصاریان 
بر اثر ابتال بــه کووید – 19 از دنیا رفته اســت، 
باعث شد مخاطبان متأثر شوند و از انصاریان یاد 
کنند. کاربران شبکه هاى اجتماعى در واکنش 
به این ویدیو، به تلخ و غم انگیز بودن آن اشــاره 
کرده اند. عده اى دیگر از کاربران هم با اشاره به 
این دیالوگ، نوشته اند: «اى کاش این اتفاق یعنى 
"آنتى کرونا" بودن او در حقیقت رخ مى داد و على 

انصاریان از دنیا نرفته بود.»
مادر زنده یاد انصاریــان در گفتگویى کوتاه به 
«خبرورزشى» گفت: «واقعاً دل و دماغ تماشاى 
ســریال "ســرزده"و دیدن على عزیز از جعبه 
جادویى را ندارم. راستش تحمل تماشاى بازى 
على در این ســریال برایم خیلى ســخت است 
هرچند که خودم هم در چند صحنه از این سریال 

حضور داشتم.»
او در ادامه گفت: «صبح روزى که سریال پخش 
شــد، ســر خاك على رفتیم و از آنجا به منزل 
برگشتیم. شب که سریال را دیدم واقعاً تحمل 10 
دقیقه از آن هم برایم سخت بود و دیگر نتوانستم 

آن را تماشا کنم.» 

«سرزده»، داغ «ننه على» را تازه کرد

در حالى که خبر توقف تصویربردارى سریال «دودکش2» 
منتشر شد، حاال مشخص شده که دلیل این تعطیلى ابتالى 
برزو نیک نژاد و امیرحسین رستمى به ویروس کرونا است.

 نیک نژاد کارگردان ســریال «دودکش» و امیرحســین 
رســتمى یکى از بازیگران اصلى این مجموعه تلویزیونى 

است.
همچون فصل هاى قبلى این مجموعه، در «دودکش2» 
هومن برق نورد، امیرحسین رســتمى، سیما تیرانداز، نگار 
عابدى، محمدرضا شیرخانلو، یاس نوروزى و بهنام تشکر 

ایفاى نقش مى کنند.

سایه کرونا روى سر 
«دودکش2»

محمد فیلى، بازیگر سینما و تلویزیون که مشغول ایفاى نقش در مجموعه تلویزیونى «جنگلبان» 
با کارگردانى جمال زحمتکش است، از معضالتى که این سریال با آن دست و پنجه نرم مى کند، 

گفت.
فیلى در گفت وگو با ما درباره بدقولى ها نسبت به تامین بودجه سریال جنگلبان گفت: ما در ایالم 
هستیم و از اســفند کار را آغاز کرده ایم. کار در اینجا بسیار سخت است و قول هاى بسیارى به ما 
داده اند، اما هیچ کدام عملى نشــده اســت. از منابع طبیعى و فرماندارى گرفته تا سازمان میراث 
فرهنگى، قول هاى زیادى بــه ما داده اند که از لحاظ مالى به ما کمــک کنند، اما هیچ یک به آن 

عمل نکرده اند.
او ادامه داد: از پروژه ما هیچ حمایتى نشــد و بودجه هم بسیار اندك بود. از هرکسى هم که پیگیر 
شدیم، فقط گفتند چشم و اصال به آن عمل نکردند و من بسیار دلخور هستم که چرا به گروه قول 

دادند و تمام گروه انرژى شان را گذاشتند، اما هیچ کس به قولش وفا نکرده است.
فیلى در پایان درباره جاذبه هاى گردشگرى کشور ایران و عدم حمایت از نمایش آن ها گفت: اگر 
هیچ کمکى به کار نشود، احتمال دارد که کار کنسل شــود، وقتى پروژه مطرح شد، خیلى  از آن 
استقبال شد، چون موضوع آن محیط طبیعى و شناساندن جاذبه هاى گردشگرى استان ایالم است. 
استان ایالم جاذبه هاى گردشگرى فراوانى دارد که کسى هم آن ها را نمى شناسد. ما موظفیم که 
قشنگى هاى کشورمان را به تمام دنیا نشان دهیم تا گردشــگرها از ایران غافل نشوند. در کشور 
خودمان بسیار جاذبه گردشگرى داریم اما خیلى ها به خارج از کشور سفر مى کنند به دلیل این که 

از  جاذبه ها آگاهى ندارند. 

هشدار محمد فیلى 
درباره توقف سریال «جنگلبان»
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سردار آزمون در مورد سومین قهرمانى متوالى زنیت در لیگ برتر 
روسیه صحبت کرد.

سردار آزمون در پى پیروزى زنیت برابر لوکوموتیو 
مسکو با نتیجه 6 بر یک و مسجل شدن جام 
قهرمانى لیگ برتر روسیه گفت: احساس 
ســومین قهرمانى متوالى زنیت عالى 
است. صادقانه بگویم تاکنون چنین 
فضایى را تجربه نکرده  بودم. از 
تمام هواداران زنیت قدردانى 
مى کنم و این قهرمانى را به 

آنها تبریک مى  گویم.
زننــده 3 گل زنیــت بــه 
لوکوموتیو مســکو افزود: 
خیلى خوشحالیم و از این 
پس به عنوان قهرمان 
بــازى خواهیم کرد. 
ایــن بهترین فصل 
حضــورم در زنیت بود. 
سومین قهرمانى ســخت بود. ما خوب کار کردیم و به 
همه تبریک مى گویم. ما در قهرمانى هت  تریک کردیم، 
زیرا همه تمرکز بازیکنان در بازى با لوکوموتیو مسکو روى 
پیروزى بود. کار سختى را در لیگ قهرمانان اروپا پیش رو داریم 

و باید خوب کار کنیم.
ســردار آزمون مهاجم زنیت در جریان برد 6 بر یک این تیم برابر 
لوکوموتیو مسکو ، 3 گل به ثمر رساند و در یک قدمى کفش طالى 
لیگ روسیه قرار گرفت. زنیت با این برد سه هفته زودتر قهرمان شد. 
یاران آزمون که تا پیش از مسابقات این هفته با 58 امتیاز صدرنشین 
بوده و فاصله 6 امتیازى با لوکوموتیو مسکو داشتند، براى کسب 
پیروزى در این دیدار حساس پاى به میدان گذاشتند تا به 3 امتیاز 
برسند و قهرمانى شان را در فصل جارى لیگ برتر روسیه 

قطعى کنند.
سردار آزمون که با نمایش 
استثنایى و هت تریک 
مقابــل لوکوموتیــو 
مســکو 19 گله شده 

و اختالف خود با آرتم زیوبا که با دبل در این دیدار به 16 گل رسیده 
بود، افزایش داد،  در دقیقه 70 از زمین بیرون رفت. آزمون ســال 
گذشته در 28 مسابقه 17 گل زده و به آقاى گلى لیگ برتر روسیه 
دست یافته بود، اما امسال در 23 مسابقه به 19 گل رسیده و دو هفته 
دیگر فرصت دارد تا براى دومین فصل پیاپى به کفش طالى این 

مسابقات دست یابد.
گفتنى است سردار آزمون یک فصل دیگر با زنیت قرارداد دارد؛ در 
صورتى که قرار به انتقال این بازیکن به یک تیم اروپایى از سوى 
باشگاه روسى باشد این اتفاق در تعطیالت تابستانى محتمل خواهد 
بود.در غیر اینصورت قرارداد جدید بین باشگاه روسى و مهاجم تیم 

ملى فوتبال ایران منعقد خواهد شد.
این در حالى است که روزنامه ایتالیایى از احتمال حضور ستاره ایرانى 

زنیت در تیم مطرح این کشور خبر داد.
تیم آ.اس.رم ایتالیا در فصل جارى شرایط خوبى را تجربه نمى کند؛ 
این تیم هفته گذشته شکست تحقیر آمیزى را مقابل منچستریونایتد 
در لیگ اروپا متحمل شد و در ســرى A هم با قرار گرفتن در رتبه 
هفتم، فاصله امتیازى زیادى با تیم هاى مدعى دارد. به همین علت 
پیش بینى مى شود که تغییراتى اساسى را در پایان این فصل در تیم 

اول فوتبال پایتخت ایتالیا شاهد باشیم.
روزنامه «گاتزتا دلواسپورت» ایتالیا در گزارشى جالب ضمن بررسى 
وضعیت تیم آ.اس.رم از برخى سیاســت هاى این باشــگاه پرده 
برداشت. در بخشى از این گزارش به حضور احتمالى سردار آزمون در 
تیم آ.اس.رم اشاره شده است؛ اتفاقى که با توجه به درخشش سردار 
آزمون در فصلى که با قهرمانى زنیت در لیگ روسیه انجام چندان 
عجیب به نظر نمى رسد. روزنامه گاتزتا با پرده برداشتن از تحقیقات 
تیاگو پینتو، مدیر کل باشگاه رم مدعى شد که او براى خط حمله تیم 

اطالعاتى در باره مهاجم زنیت (سردار آزمون) گرفته است.
ملى پوش ایرانى زنیت که یکى از مهره هاى غیرقابل چشم پوشى 
تیم اسکوچیچ در راه صعود به جام جهانى 2022 قطر هم به شمار 
مى رود طى سال هاى اخیر عملکرد بسیار خوبى در بین لژیونرهاى 
فوتبال ایران داشــته و با توجه به پیشــنهاداتى که در طول این 
سال ها از تیم هاى مختلف دریافت کرده، به نظر مى رسد که زمان 
حضورش در یک تیم و لیگ بزرگ تر فرا رســیده و حضور در تیم 
رم مى تواند اتفاق خوب و هیجان انگیزى در راستاى عملى شدن 

ایده یاد شده باشد.

سردار آزمون در مورد سومین قهرمانى متوالى زنیت در لیگ
روسیه صحبت کرد.

سردار آزمون در پى پیروزى زنیت برابر لوکومو
6مسکو با نتیجه 6 بر یک و مسجل شدن
قهرمانى لیگ برتر روسیه گفت: احسا
ســومین قهرمانى متوالى زنیت ع
است. صادقانه بگویم تاکنون چ
نکرده  بودم فضایى را تجربه
تمام هواداران زنیت قدرد
مى کنم و این قهرمانى ر

آنها تبریک مى  گویم.
زنیــتب 3زننــده 3 گل
لوکوموتیو مســکو افز
خیلى خوشحالیم و از
پس به عنوان قهر
بــازى خواهیم ک
فص ایــن بهترین
حضــورم در زنیت
سومین قهرمانى ســخت بود. ما خوب کار کردیم
همه تبریک مى گویم. ما در قهرمانى هت  تریک کرد
زیرا همه تمرکز بازیکنان در بازى با لوکوموتیو مسکو ر
پیروزى بود. کار سختى را در لیگ قهرمانان اروپا پیش رو دا

و باید خوب کار کنیم.
ب 6ســردار آزمون مهاجم زنیت در جریان برد 6 بر یک این تیم
3لوکوموتیو مسکو ، 3 گل به ثمر رساند و در یک قدمى کفش طال
لیگ روسیه قرار گرفت. زنیت با این برد سه هفته زودتر قهرمان
8یاران آزمون که تا پیش از مسابقات این هفته با58 امتیاز صدرنش
6بوده و فاصله 6 امتیازى با لوکوموتیو مسکو داشتند، براى کس
3پیروزى در این دیدارحساس پاى به میدان گذاشتند تا به 3 ام
برسند و قهرمانى شان را در فصل جارى لیگ برتر روس

قطعى کنند.
سردار آزمون که با نمای
استثنایى و هت تری
مقابــل لوکوموتی
ش 19 گله 9مســکو

قهرمانى سه باره تیم روسى، آینده ستاره تیم ملى ایران را دگرگون مى کند

آزمون: احساس هت تریک 
قهرمانى عالى است

استقالل نزدیک 450 روز است موفق به شکست ذوب آهن نشده است.
استقالل که حاال از پیکارهاى آسیایى فارغ شده است باید در هفته بیست و دوم لیگ برتر به مصاف ذوب  آهن اصفهان 
برود. تیمى که از قضا مثل خود استقالل در میانه رقابت هاى لیگ برتر ســرمربى اش را عوض کرده و حاال با مجتبى 

حسینى کار را دنبال مى کند.
نکته جالب توجه در مورد رویارویى این دو تیم این است که استقالل آخرین بار در چهارم اسفند ماه سال 98 و با همین 
فرهاد مجیدى توانست ذوب آهن را در ورزشگاه آزادى با نتیجه 2 بر یک شکست دهد و پس از آن طرفین فقط یک بار 

در پاییز امسال به مصاف همدیگر رفتند که مسابقه در اصفهان با تساوى خاتمه پیدا کرد.
بنابراین آبى پوشان پایتخت تالش مى کنند تا پس از نزدیک 450 روز دوباره بتوانند ذوب آهن را شکست دهند. به طور 

حتم ذوب آهن هم تالش مى کند مانع تحقق این هدف استقاللى ها شود.
محمد دانشگر و وریا غفورى زننده گل هاى استقالل در آخرین پیروزى این تیم مقابل ذوب آهن بودند.

سخنگوى هیئت مدیره ذوب آهن در مورد تعویق زمان بازى 
با استقالل صحبت کرد.

رسول کربکندى در خصوص اعالم رسمى تعویق زمان بازى 
استقالل با ذوب آهن از سوى سهیل مهدى اظهار کرد: این 
موضوع به صورت غیر رسمى به اطالع ما رسیده بود ولى چون 
به طور رسمى اعالم نشده بود ما هم واکنش رسمى نداشتیم 
ولى حاال باید در هیئت مدیره تشکیل جلسه بدهیم و در این 

خصوص تصمیم گیرى شود و واکنش نشان دهیم.
وى در مورد اینکه مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اعالم کرده 
بود در صورت تعویق زمان بازى این تیم مقابل اســتقالل در 
زمین حاضر نمى شوند، گفت: همانطور که گفتم باید در باشگاه 
تشکیل جلسه بدهیم ولى باید بگوییم به این شکل نمى شود 
فوتبال را اداره کرد و مسئوالن سازمان لیگ به نوعى بله قربان 
گوى استقالل و پرسپولیس هســتند و ظاهراً لیگ بر اساس 
منافع این دو باشگاه برنامه ریزى مى شود و به سایر باشگاه ها 

توجهى نمى شود.
سخنگوى هیئت مدیره ذوب آهن اضافه کرد: تصور ما این بود 
که با تغییر رئیس فدراسیون شرایط اداره فوتبال ایران تغییر 
خواهد کرد ولى در عمل مشــاهده مى کنیم که فرق چندانى 
صورت نگرفته اســت. برنامه اى که قبل از مسابقات آسیایى 
خودشان اعالم کردند را تغییر مى دهند و دلیلش هم مشخص 
نیست. تیم ما چند هفته بدون بازى بوده و در این شرایط سخت 
اردوهاى سنگین سه چهار روزه گذاشتیم تا بازیکنان از شرایط 
بازى خارج نشوند و نگه داشتن تیم در شــرایط بازى به این 
صورت خیلى سخت است.  تیم ما هم در شرایطى نیست که 
بى خیال بازى ها شود و شرایط حساسى داریم ولى حاال که 
پرواز چارتر و هتل و زمیــن رزرو کردیم مى گویند زمان بازى 

تغییر کرده است.
کربکندى در پایان گفت: چنــد روز دیگر بازى هاى تیم ملى 
است و امسال درگیر انتخابات هستیم و نمى دانم در این شرایط 

اصًال چطور مى خواهند لیگ را تمام کنند.

پرسپولیس در حالى با سرمربیگرى گل محمدى آماده بازى برابر 
سپاهان مى شود که این دیدار تقابل پنجم یحیى مقابل زردهاى 

اصفهانى محسوب مى شود.
یحیــى گل محمدى تا به امروز 4 بار برابر ســپاهان با کســوت 
سرمربیگرى پرسپولیس قرار گرفته که حاصل این تقابل ها سه 

دیدار در لیگ و یک بازى در جام حذفى بوده است.
در لیگ برتر با احتســاب پیروزى 3 بر صفرى که به دلیل حاضر 
نشدن سپاهان در میدان نصیب پرســپولیس شد، یک برد و یک 

تساوى براى یحیى به ثبت رسیده است.
در تنها بازى گل محمدى در جام حذفى برابر سپاهان این رقابت 
در ضربات پنالتى به سود طالیى پوشان اصفهانى به پایان رسید تا 
بدین ترتیب بازى پیش روى پرسپولیس مقابل سپاهان پنجمین 

حضور یحیى روبه روى این تیم اصفهانى باشد.

یحیى- سپاهان در راند پنجم

ذوب آهن به شکست ناپذیرى اش ادامه مى دهد؟

در آستانه برگزارى دربى ایران بد نیست بدانید از آخرین بارى که سپاهان موفق به شکست پرسپولیس در اصفهان شد 
نزدیک به 6 سال مى گذرد.

زردپوشان نصف جهان آخرین بار در 22 مرداد 1394 و در لیگ پانزدهم موفق به شکست پرسپولیس در اصفهان شدند. 
این تیم در هفته سوم لیگ پانزدهم در ورزشگاه فوالدشهر با نتیجه 4 بر 2 پرسپولیس را شکست داد و پس از آن هیچگاه 
موفق به شکست سرخپوشــان تهرانى در اصفهان نشده است. در آن دیدار حســین فرکى سرمربى سپاهان و برانکو 
ایوانکوویچ سرمربى پرسپولیس بود. کمال کامیابى نیا و امید عالیشاه تنها بازیکنان تیم کنونى پرسپولیس 

هستند که در آن دیدار نیز براى سرخپوشان به میدان رفتند.

حسرت 6 ساله سپاهانى ها در الکالسیکوى ایران

بازگشت فرشاد احمدزاده، هافبک سابق پرسپولیس به این تیم دوباره مطرح 
شده است.

در حالى که هنــوز هفته هاى زیادى به پایان لیگ برتر باقى مانده اســت 
شایعات نقل و انتقاالتى دوباره داغ شده است.

فرشاد احمدزاده که بعد از بازگشت از لهســتان نتوانست جایگاهش در 
پرسپولیس را دوباره پس بگیرد ســال قبل مجبور به جدایى از این تیم 
شد. شماره 10 سابق پرسپولیس در فوالد عملکرد درخشانى داشت و 

به مهره مؤثر این تیم تبدیل شد.
حاال برخى از کانال هاى هوادارى فوالد اعــالم کرده اند بازیکن 
سابق پرسپولیس و ستاره مورد عالقه برانکو دوباره با پیشنهادى 
براى بازگشت به جمع سرخ ها مواجه شده است. موضوعى که با 
توجه به تعدد هافبک در پرسپولیس کمى عجیب به نظر مى رسد 
مگر اینکه یحیى احتماالت نقل و انتقاالت تیمش در تابستان را 
بررسى کرده باشد با توجه به اینکه ممکن است چند بازیکن تیمش 

درخواست جدایى داشته باشند.

بازگشت بازیکن مورد عالقه برانکو
 به پرسپولیس؟

سعید آذرى در خصوص جدایى خود و جواد نکونام از فوالد واکنش 
نشان داد.

با پایان رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا شاگردان جواد نکونام که از 
صعود به دور بعدى رقابت ها باز مانده بودند به اهواز بازگشتند تا خود 

را براى حضور در مسابقات لیگ برتر آماده کنند.
در روزهاى اخیر خبرهاى مبنى بر جدایى جواد نکونام و سعید آذرى 
در پایان فصل از فوالد خوزســتان به گوش مى رسید، از همین رو 
سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه فوالدخوزستان گفت: ما هنوز مدت 
زمان کوتاهى نیســت که از عربستان بازگشــته ایم و هنوز کارى 
نکرده و صحبتى با کسى نداشته ایم که بخواهیم تصمیم به رفتن 
یا نرفتن بگیریم. این چه بازى  است که ما هنوز جاى پایمان خشک 
نشده برخى از افراد راه انداخته اند. ما در اینجا خواهیم ماند اگر کسى 

نخواهد ما را بیرون کند و با قدرت به راه خود ادامه مى دهیم.

کربکندى: سازمان لیگ 
بله قربان گوى استقالل و 

پرسپولیس است

این چه بازى  است برخى راه انداخته اند؟!

مهاجم استقالل بهترین گلزن خارجى آبى ها لقب گرفت.
شیخ دیاباته با گل هایى که در این فصل از رقابت هاى 
لیگ قهرمانان آسیا براى استقالل به ثمر رساند، از مامه 
تیام عبور کرد تا تبدیل به بهترین بازیکن خارجى آبى ها 

شود.
 مامه تیام با هفت گل آسیایى گلزن ترین بازیکن خارجى 
این تیم در آســیا بود که دیاباته بــا زدن پنج گل در این 
مسابقات، تعداد گل هاى آسیایى اش را به عدد 9 رساند 
تا از ایــن بازیکن عبور کند. در حــال حاضر تنها فرهاد 
مجیدى با 14 و آرش برهانى با 11 گل بیشتر از دیاباته در 

لیگ قهرمانان آسیا گلزنى کردند.

دیاباته، بهترین گلزن خارجى استقالل

در فاصله ســه هفته مانده به پایان بازى هاى ایــن فصل لیگ برتر 
پرتغال پورتو با 61 گل زده در فاز تهاجمى بهترین تیم به حســاب مى 

آید. تیمى که مهدى طارمى مهاجم تیم ملى فوتبال ایران 
را در اختیار دارد.

سهم مهدى طارمى از گل هاى زده شده پورتو 
13 گل بوده اســت. البته او 7 موقعیت گل هم 
خلق کرده است. به عبارت ساده تر در 20 گل 

از 61 گل تیم پورتو یعنى نزدیک به یک سوم 
گل هاى به ثمر رسیده نقش داشته است که 

این عملکرد تحسین بر انگیزى است.
و اما در فاصله ســه هفته مانده به پایان این 
فصل لیــگ  برتر پرتغال هریس ســفروویچ 

مهاجم  سویســى تیم بنفیکا با 18 گل در صدر 
جدول گلزنان لیگ برتر پرتغال قرار دارد در حالى که 

مهدى با گلى که در بازى با فامالیســائو زد شمار 
گل هاى خود را به عدد 13 رساند و در فاصله 
کم باقى مانده تا پایان بــازى ها جبران این 
اختالف خیلى سخت است. از سویى مهدى 
طارمى براى کسب عنوان آقاى گلى بازى 
ها باید از سد یک حریف دیگر هم بگذرد. 
پدرو گونزالس مهاجم 22 ســاله تیم ملى 
پرتغال  وتیم اسپورتینگ که تا به اینجاى 

کار 17 گل زده است.

با وجود این تالش هاى مهدى طارمى در خط حمله تیم پورتو تحسین 
بر انگیز بوده است. به خصوص که او فصل نخست حضور در تیم پورتو 
را پشت سر مى گذارد و در ابتداى فصل سرجیو اعتماد الزم را 
به او نداشت و یا مى خواست رفته رفته او را به ترکیب تیم 
اضافه کند. جالب اینکه در فصلى که کسب عنوان آقاى 
گلى براى مهدى طارمى سخت است او شانس زیادى 
دارد که به عنوان آقاى پاس گلى بازى ها دســت پیدا 
کند به ایــن دلیل که تنها یک پاس گل کمتر نســبت 
به بهترین پاســور لیگ برتر پرتغال داده است.  بهترین 
گل ســاز لیگ برتر پرتغال در حال حاضر اورتون سوارس 
هافبک تیم بنفیکا اســت که 8 پاس گل داده است. بعد از 
او مهدى طارمى از پورتو – هریس ســفروویچ از 
بنفیکا – خسوس کورونا از پورتو با 7 پاس 
گل مشترکا دومین گل ساز برتر 
لیگ برتر پرتغال به حساب 
مى آینــد. مهدى طارمى 
در ســه هفته باقیمانده 
دو پــاس گل بدهــد به 
صــدر جــدول بهترین 
پاســورهاى لیگ برتر 
پرتغــال خواهد رفت و 
در نهایت مــى تواند 

آقاى پاس گل شود.

بهترین خط حمله براى پورتو با ستاره ایرانى اش

تیم شنزن با نخســتین شکســت خود در فصل جدید 
سوپرلیگ چین مواجه شد.

در یکى از دیدارهاى هفته سوم گروه A سوپرلیگ چین 
تیم شــنزن در خانه گوانگژو اف سى 2 بر صفر شکست 
خورد. الکسون (21) و یوانگ (57 - بازیکن حریف) براى 
تیم میزبان این بــازى گل زدند. مرتضى پورعلى گنجى 
مدافع ایرانى تیم شنزن در ترکیب اصلى تیمش به میدان 

رفت اما دقیقه 65 تعویض شد.
در جدول رده بندى گروه A سوپرلیگ چین تیم شنزن با 

4 امتیاز پنجم است.

نخستین شکست یاران پورعلى گنجى

م تیم ملى فوتبال ایران 

ده شده پورتو 
قعیت گل هم 
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ه است که 

ت.
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را پشت سر مى گذارد و در ابتداى فصل س
به او نداشت و یا مى خواست رفته رفت
اضافه کند. جالب اینکه در فصلى که
گلى براى مهدى طارمى سخت اس
دارد که به عنوان آقاى پاس گلىب
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

بــر راى شــماره  1399 برا /09 شــماره: 139960302012000625- 03/
139960302012000564 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى عمران حسینى فرزند محمدتقى بشماره شناسنامه 1704 صادره 
از فریدن در یک باب واحد پرورش بوقلمون به مســاحت 13. 15166 مترمربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 1 فرعى از 48 اصلى واقع در روستاى چهل خانه خریدارى از مالک 
رسمى آقاى محمدتقى حسینى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/01/31 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/02/15 م الف: 

1124269 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن/1/146 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ پالك  شماره 1918 فرعى واقع در علویجه  1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد صادق شــفیعى 
علویجه   فرزند قاسم  و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید 
حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1400/03/13 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز 
بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا ســى (30) روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 
انتشار: چهارشنبه 1400/02/15-  1130247/ م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك 

بخش مهردشت  - محمد على ناظمى /2/121

فقدان سند مالکیت 
 آقاى حسن شفیعى علویجه  فرزند محمد رضا  باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت 
شماره 18319 - 1400/01/07  به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است ، مدعى است 
که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 22/319 فرعى از 22/6  واقع در علویجه  
بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 293 دفتر 69 امالك ذیل ثبت 13973 بنام حسین 
شهسوارى  صادر گردیده و  بعدا طى ســند قطعى شماره 8564-1381/08/05 دفتر 24 
دهق به حســن نامبرده انتقال گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار چهارشنبه 1400/02/15-  1130246/م 

الف - سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - محمد على ناظمى /2/122

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

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

1) رأى شماره 140 مورخ 1400/01/24 هیأت: خانم ام البنین الماسی بیدگلی به شناسنامه 
شماره 916 کدملی 1262322545 فرزند حسین، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107,30 
مترمربع پالك شماره 1475 فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى سیدجواد سیدى بیدگلى

2) رأى شماره 134 مورخ 1400/01/24 هیأت: آقاي خیراله ایمانی بیدگلی به شناسنامه 
شــماره 8848 کدملی 6199250788 فرزند حسن، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
391,25 مترمربع پالك شــماره 3264 فرعى مفروز و مجزى از 1 فرعی از 3 اصلی واقع 
در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رســمى وراث 

عباس ایمانى
3) رأى شماره 138و139 مورخ 1400/01/24 هیأت: آقاي ابوذر شفائی مقدم به شناسنامه 
شــماره 751 کدملی 6199954181 فرزند غالمرضا و خانم فاطمه سرمدي بیدگلی به 
شناسنامه شماره 0 کدملی 6190018416 فرزند مجتبی (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 108,12 مترمربع پالك شــماره 1021 فرعى مفروز و مجزى از 102 فرعی 
از 6 اصلی واقع در حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از 

مالکین حسین آباد بیدگل
4) رأى شماره 132 مورخ 1400/01/24 هیأت: آقاي محمد یونسی بیدگلی به شناسنامه 
شماره 7701 کدملی 6199239202 فرزند حسن، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124 
مترمربع پالك شماره 234 فرعى مفروز و مجزى از 14 فرعی از 112 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
5) رأى شماره 133 مورخ 1400/01/24 هیأت: خانم زهرا رمضانی بیدگلی به شناسنامه 
شماره 8021 کدملی 6199242513 فرزند احمد، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121 
مترمربع پالك شماره 235 فرعى مفروز و مجزى از 14 فرعی از 112 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
6) رأى شــماره 212و213 مــورخ 1400/01/30 هیأت: آقاي ابوالفضــل رهبري فرد 
به شناســنامه شــماره 12088 کدملی 6199160878 فرزند محمدعلی و خانم سمیه 
ویسی میانرودي به شناسنامه شــماره 12090 کدملی 1263433383 فرزند غالمرضا 
(بالمناصفه) ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 87,50 مترمربع پالك شماره 237 فرعى 
مفروز و مجزى از 3 فرعی از 112 اصلی واقــع در اماکن بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. مالکین رسمى
7) رأى شماره 214و215 مورخ 1400/01/30 هیأت: آقاي علیرضا علی اکبرزاده بیدگلی 
به شناسنامه شماره 0 کدملی 6190040608 فرزند محمد و خانم معصومه مبینی بیدگلی 
به شناسنامه شــماره 248 کدملی 6199591798 فرزند حاجی حســین (بالمناصفه)، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 269,75 مترمربع پالك شماره 23 فرعى مفروز و مجزى 
از 4 فرعی از 223 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از 

مالک رسمى حمزه اله على اکبرزاده
8) رأى شماره 216 مورخ 1400/01/30 هیأت: آقاي میالد حسن زاده به شناسنامه شماره 
0 کدملی 0482022701 فرزند غالم نبی، ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 176,40 
مترمربع پالك شماره 107 فرعى مفروز و مجزى از 4 فرعی از 235 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمد نگارى
9) رأى شماره 130و131 مورخ 1400/01/24 هیأت: خانم باشی خانم مکاري قمصري به 
شناسنامه شماره 4570 کدملی 6199207874 فرزند عباس و خانم مطهره فرزین بیدگلی 
به شناســنامه شــماره 136 کدملی 6199462343 فرزند یداله (بالمناصفه) ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 327,50 مترمربع پالك شــماره 64 فرعى مفروز و مجزى از 54 
فرعی از 252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و 

ابتیاعى از مالک رسمى محمدرضا اله یار زاده بیدگلى
10) رأى شماره 217 مورخ 1400/01/30 هیأت: آقاي مرتضی احمدي به شناسنامه شماره 
0 کدملی 1250030269 فرزند آقاعباس، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 42,25 
مترمربع پالك شــماره 41 فرعى مفروز و مجزى از 7 فرعی از 293 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث عباس احمدى
11) رأى شــماره 364 مورخ 1400/02/07 هیــأت: خانم ریحانه معظمــی بیدگلی به 
شناسنامه شــماره 92 کدملی 6199656555 فرزند علی محمد، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 193,75 مترمربع پالك شماره 6 فرعى مفروز و مجزى از قسمتى از پالك شماره 
5 فرعی و قسمتى از مشاعات از پالك 609 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبت ملک 

آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى غالمحسین اسماعیلى و اسماعیل اسماعیلى
12) رأى شــماره 219و220 مورخ 1400/01/30 هیأت: آقــاي ابوالفضل مدبر نژاد به 
شناســنامه شــماره 0 کدملی 6190011535 فرزند مصطفی و خانم مهتاب روشن دل 
آرانی به شناسنامه شماره 0 کدملی 0018505351 فرزند عباس (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 145 مترمربع پالك شــماره 5 فرعى از 1908 اصلى و 1 فرعى از 
1920 اصلى واقع در اماکــن بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رســمى و 

ابتیاعى از مالکین رسمى ابوالفضل رافعى و زهرا شیدائیان
13) رأى شماره 221و222و223 مورخ 1400/01/30 هیأت: خانم عذرا زارع مقدم آرانی 
به شناسنامه شماره 404 کدملی 6199481038 فرزند غالمحسین نسبت به دو دانگ و 
آقاي محمدرضا شیرآبادي آرانی به شناسنامه شماره 612 کدملی 6199737288 فرزند 
آقاعلی نسبت به یک و نیم دانگ و خانم مریم دهقان آرانی به شناسنامه شماره 0 کدملی 

6190045200 فرزند ســعید نسبت به دو و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 87,47 مترمربع پالك شــماره 13 فرعى مفروز و مجزى از 2و3و4و5 فرعی و 
قسمتى از مشاعات از پالك 2318 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى عذرا زارع مقدم
14) رأى شماره 3176 مورخ 1399/12/09 هیأت : آقاى سیدعلى موسوى به شناسنامه 
شماره 11371 کدملی 6199153693 فرزند سیداحمد ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
200,20 مترمربع پالك شماره 10099 فرعى مفروز و مجزى از 1178 و 2642 فرعی از 
2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى ابوالفضل سعیدى آرانى
15) رأى شــماره 224 مورخ 1400/02/01 هیأت : آموزش و پرورش شهرستان آران و 
بیدگل به شناسه ملی 14001922668 ، ششــدانگ قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 152,60 مترمربع پالك شــماره 10113 فرعى مفروز و مجزى از 66 فرعی از 
2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى شهردارى آران و بیدگل
16) رأى شــماره 225 مورخ 1400/02/01 هیأت : آموزش و پرورش شهرستان آران و 
بیدگل به شناسه ملی 14001922668 ، ششــدانگ قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 159,04 مترمربع پالك شــماره 10114 فرعى مفروز و مجزى از 66 فرعی از 
2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى شهردارى آران و بیدگل
17) رأى شــماره 226و227 مورخ 1400/02/01 هیأت : آقاي حســین شبانی آرانی به 
شناسنامه شماره 10470 کدملی 6199144678 فرزند عباس و خانم زینب خدادادي نوش 
آبادي به شناسنامه شماره 146 کدملی 6199897188 فرزند حسن (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 107,5 مترمربع پالك شماره 10115 فرعى مفروز و مجزى از 1178 
فرعی از پالك 2637 اصلی واقع در مســعودآباد بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى خانم فاطمه عمورجبى
18) رأى شماره 362و363 مورخ 1400/02/07 هیأت : آقاي مهدي جوزقی بیدگلی به 
شناسنامه شماره 9644 کدملی 6199258762 فرزند عباس و خانم محبوبه نوروزپور به 
شناسنامه شــماره 0 کدملی 1250053765 فرزند زین العابدین (بالمناصفه) ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 258,50 مترمربع پالك شــماره 10120 فرعى مفروز و مجزى از 
7320 و 66 فرعی از پالك 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
19) رأى شــماره 389 مورخ 1400/02/11 هیأت : آقاي اکبر عرفان آرانی به شناسنامه 
شــماره 220 کدملی 6199502744 فرزند جوادآقا در ششــدانگ یکباب چهاردیوارى 
مشتمل بر ساختمان به مساحت 123,60 مترمربع پالك شماره 10123 فرعى مفروز و 
مجزى از 302 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمود روحانى
20) رأى شماره 390 مورخ 1400/02/11 هیأت : خانم بتول حریري کاشانی به شناسنامه 
شــماره 699 کدملی 0043933645 فرزند مرتضی در ششــدانگ یکباب چهاردیوارى 
مشتمل بر ساختمان به مساحت 122,75 مترمربع پالك شماره 10124 فرعى مفروز و 
مجزى از 302 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمود روحانى
21) رأى شــماره 391و392 مورخ 1400/02/11 هیأت : آقاي محمــد خلیق آرانی به 
شناسنامه شماره 2 کدملی 6199610067 فرزند حســینعلی و خانم فرزانه خلیق آرانی 
به شناسنامه شــماره 178 کدملی 6199611829 فرزند یوسف (بالمناصفه) ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 292 مترمربع پالك شماره 10125 فرعى مفروز و مجزى از 1088 
و 8288 و 8943 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى ورثه علیا غیاثیان و رحمت اله خلیق
22) رأى شــماره 393و394 مورخ 1400/02/11 هیأت : آقاي حسن دالورزاده آرانی به 
شناسنامه شماره 10 کدملی 6199424123 فرزند آقا حسین نسبت به دو و نیم دانگ و 
خانم اشرف قربانی ده سوخته به شناسنامه شماره 265 کدملی 6329843147 فرزند میرزا 
قلی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 261,33 مترمربع 
پالك شماره 10126 فرعى مفروز و مجزى از 1088 و 8943 فرعی از 2637 اصلی واقع 
در مســعود آباد بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک 

رسمى حسن دالورزاده آرانى
23) رأى شماره 127 مورخ 1400/01/24 هیأت : خانم ریحانه قاسمی به شناسنامه شماره 
1117 کدملی 6199925270 فرزند رحمت اله، ششــدانگ یکباب انبارى به مســاحت 
151,30 مترمربع پالك شماره 2097 فرعى مفروز و مجزى از 183 فرعی از 2640 اصلی 
واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى سیداحمد 

عباس زاده آرانى
24) رأى شماره 125و126 مورخ 1400/01/24 هیأت : آقاي حسن غفوري به شناسنامه 

شــماره 231 کدملی 6199721004 فرزند عباس و خانم زهرا سادات عباسزاده آرانی به 
شناسنامه شماره 2796 کدملی 6199942043 فرزند سیدحسین (بالمناصفه) ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 148,38 مترمربع پالك شماره 2098 فرعى مفروز و مجزى از 371 
فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از 

مالکین رسمى وراث عباس غفورى و انسیه کویرى
25) رأى شماره 232و233 مورخ 1400/02/01 هیأت : آقاي ایمان رحیمی به شناسنامه 
شماره 0 کدملی 0011997443 فرزند حسین و خانم منیره سادات عباس زاده به شناسنامه 
شماره 6190022987 کدملی 6190022987 فرزند سیدسعید (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 168,6 مترمربع پالك شماره 2099 فرعى مفروز و مجزى از 1311 
فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . مالک رسمى 

و ابتیاعى از مالک رسمى ایمان رحیمى
26) رأى شماره 234 مورخ 1400/02/01 هیأت : آقاي رسول ابتدائی آرانی به شناسنامه 
شماره 1127 کدملی 6199925378 فرزند جواد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
120,50 مترمربع پالك شماره 1245 فرعى مفروز و مجزى از 343 فرعی از 2645 اصلی 
واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى حسینعلى کاظمى

27) رأى شماره 347 مورخ 1400/02/07 هیأت : آقاي علی منعمی بیدگلی به شناسنامه 
شــماره 9914 کدملی 6199261461 فرزند اصغر نســبت به 387652 سهم مشاع از 
66964100 سهم ششدانگ مزرعه به مســاحت 669641 مترمربع پالك شماره 2702 
اصلی واقع در نظام آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى 

عباس فینى بیدگلى
28) رأى شــماره 269و270 مورخ 1400/02/01 هیأت : آقاي رمضانعلی حمیدي فرد 
به شناســنامه شــماره 214 کدملی 6199609931 و خانم صغري کریمشاهی بیدگلی 
به شناسنامه شماره 220 کدملی 6199594101 فرزند حســن (بالمناصفه) ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 163,50 مترمربع پالك شماره 590 فرعى مفروز و مجزى از 491 
فرعی از 2703 اصلى واقع در دوالب بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک 

رسمى رضا یتیمى بیدگلى
29) رأى شماره 135و136 مورخ 1400/01/24 هیأت : آقاي عبدالخالق احمدي پور به 
شناسنامه شــماره 49 کدملی 1818357781 فرزند احمد و خانم خدیجه دادائی بیدگلی 
به شناسنامه شماره 141 کدملی 6199617894 فرزند علی اکبر (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 105 مترمربع پالك شــماره 1924 فرعی از 2840 اصلی واقع در 
ریگســتان دیمکار بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى زهرا 

غفورى
30) رأى شــماره 123و124 مورخ 1400/01/24 هیأت : آقاي ســلمان پنجی بیدگلی 
به شناسنامه شــماره 0 کدملی 6190049095 فرزند مســلم و خانم ملیحه مطهریان 
به شناسنامه شــماره 0 کدملی 6190090060 فرزند محســن (بالمناصفه) ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 78 مترمربع پالك شماره 6629 فرعى مفروز و مجزى از 16 فرعی 
از 2840 اصلی واقع در ریگســتان دیمکار بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک 

رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى سلمان پنجى بیدگلى
31) رأى شماره 236 مورخ 1400/02/01 هیأت : آقاي امیر دلداري به شناسنامه شماره 0 
کدملی 1278529918 فرزند کمال الدین، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152 مترمربع 
پالك شماره 6630 فرعى مفروز و مجزى از 163 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان 
دیمکار بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى سیدعباس پردل

32) رأى شــماره 386و387و388 مورخ 1400/02/11 هیأت : آقاي غالمعلی ترکمن به 
شناسنامه شــماره 3 کدملی 3933776538 فرزند محمدعلی نسبت به یک و نیم دانگ و 
آقاي شاپور ترکمن به شناسنامه شماره 2 کدملی 3933705649 فرزند محمدعلی نسبت به 
یک و نیم دانگ و آقاي کاوس ترکمن به شناسنامه شماره 1 کدملی 3933730181 فرزند 
محمدعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبارى به مساحت 811,42 مترمربع 
پالك شماره 6633 فرعى مفروز و مجزى از 138 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حیدر کوره پز
33) رأى شــماره 137 مورخ 1400/01/24 هیأت : خانم ســمیه بابائی نوش آبادي به 
شناسنامه شماره 7 کدملی 6199907604 فرزند حسن ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
136 مترمربع پالك شــماره 1873 فرعى مفروز و مجزى از 78 فرعی از 41 اصلی واقع 
در حســن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین حسن 

آباد نوش آباد
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/30

م الف: 1131145
حامد فکریان آرانى - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل /2/123

آگهى تغییرات
شــرکت کشــت و صنعت على مردان 
زاینده رود شــرکت با مسئولیت محدود 
بــه شــماره ثبــت 2330 و شناســه 
ملــى 14004289298 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/01/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : مهسا صادقیان خشوئى به شماره 
ملى 1273261739 بسمت مدیرعامل 
و احمدرضا صادقیان خشوئى به شماره 
ملــى 6209938574 بســمت رئیس 
هیئت مدیره، و ریحان محمدى خشوئى 
به شماره ملى 6209890512 بسمت 
عضوء هیئت مدیره به سمت اعضاء هیئت 
مدیره براى مدت نامحدود سال انتخاب 
شدند . کلیه اوراق واسناد مالى وتعهدات 
شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره همراه 
بامهرشرکت معتبراست. ضمنا مدیرعامل 
شــرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (1129619)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى فوالد کاال پارسیان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
38005 و شناسه ملى 10260555905 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1400/02/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محمدتقى خیام عابد شماره 
ملى 1285692438 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره و رضوان مصلحى شــماره 
ملى 1283014531 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیــره و محمدتقى خیام 
عابد شــماره ملى 1285692438 به 
سمت مدیرعامل و محســن خیام عابد 
شــماره ملى 1285885147 به سمت 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدندکلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء 
متفق رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1129622) 

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع پودر دیر گــداز ماهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1833 و 
شناسه ملى 14004343782 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/02/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : - آقاى داوود قهنویه به شماره ملى 
5419767554 ، آقــاى میالد قهنویه 
به شــماره ملى 1160085765 و خانم 
عظیمه احمد پور مبارکه به شــماره ملى 
5419186470 بســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - خانم زهــرا احمدپور مبارکه 
به شماره ملى 5410012267 بسمت 
بازرس اصلى و خانم اکــرم رمضانى به 
شماره 0530441470 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یکســال انتخاب 
گردیدند. - روزنامــه نصف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت 
هــا و موسســات غیرتجــارى مبارکه 

  (1129757)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ساخت و توسعه گوهر حدید درتاریخ 1400/02/06 به شماره ثبت 67630 به شناسه ملى 14009975180 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام عملیات ساخت ، خدمات فنى مهندسى ، آموزش ، طراحى ، مشاوره و مهندسى معکوس 
مرتبط با هرگونه تجهیزات صنایع کشور شامل صنایع نیروگاهى ، نفت ، گاز ، پتروشیمى ، فوالد ، سیمان ، معادن ، آلومینیوم (باستثناى استخراج، اکتشاف و بهره بردارى 
ازمعادن نفت، گاز و پتروشــیمى) - خرید ، نصب ، راه اندازى ، نگهدارى ، تعمیرات و بازرسى فنى انواع ماشین آالت ، تجهیزات و تاسیسات مرتبط و همچنین انجام و 
ارائه خدمات بصورت پیمانکارى و عمومى مرتبط با موضوع فعالیت شرکت میباشد - ارائه کلیه خدمات و امور بازرگانى – خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى – ترخیص کاال از گمرکات داخلى، خارجى و بین المللى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى ، خارجى و بین المللى – اخذ وام و 
تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – گشایش اعتبارات اسنادى 
و LC براى شرکت نزد بانک ها – شرکت در نمایشگاه هاى بین المللى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور – ایجاد شعب و دفاتر نمایندگى در زمینه موضوع 
فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور – انعقاد قراردادهاى همکارى و مشارکت با شرکت هاى داخلى و خارجى در زمینه موضوع فعالیت شرکت – عقد قرارداد با اشخاص 
حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى در زمینه موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فرهنگیان ، خیابان عالمه امینى غربى ، کوچه گل باران ، پالك 0 ، ساختمان زیتون، 
طبقه اول ، واحد غربى2 کدپستى 8158693856 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,200,000,000 ریال نقدى منقسم به 1200 سهم 1000000 
ریالى تعداد 1200 سهم آن با نام عادى مبلغ 420000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1301/00/612 مورخ 1400/01/29 نزد بانک پاسارگاد 
شعبه خیابان سعادت آباد اصفهان با کد 1301 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مجتبى داعى حسن صباغ به 
شماره ملى 1287175899 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم راحله هادى به شماره ملى 1289134278 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد عباسى روچى به شماره ملى 1290888612 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت 
مدیره منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسى معین مشاور مجرب به شناسه ملى 10320404190و 
به نمایندگى سعید براتى به شماره ملى 2030149926 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مهدى قانعیان سبدانى به شماره ملى 1285042700 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 (1129630) 

آگهى تغییرات
شرکت آرا ریس پرنیان سهامى خاص به شماره ثبت 61867 و شناسه ملى 14008122042 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/02/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله عاشق آباد ، خیابان امام خمینى ، 
خیابان مهدیه ، پالك 9 ، طبقه همکف به کدپستى 8195833151 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1130123)  

آگهى تغییرات
شرکت صنایع پودر دیر گداز ماهان سهامى خاص به شماره ثبت 1833 و شناسه ملى 14004343782 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/02/01 آقاى داوود قهنویه به شماره ملى 5419767554 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، آقاى میالد قهنویه 
به شماره ملى 1160085765 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم عظیمه احمد پور مبارکه به شماره ملى 5419186470 بسمت 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات و اوراق عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا همراه 
با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1129758)

آگهى تغییرات
شرکت یکتا اندیشه سازان سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 51800 و شناسه ملى 10260705111 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/01/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهره فضل الهى فارسانى به کد ملى 4670102575 و منیژه فضل 
الهى فارسانى به کد ملى 4679010118 و زینب فضل الهى فارســانى به کد ملى 4679414057 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. آتوسا جام بخش به کد ملى 1291961739 به ســمت بازرس اصلى و مریم یوسفى به کد ملى 
5579148631 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1129763)
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فیبر، ویتامین و مواد معدنى موجود در سبزیجات برگ دار 
باعث مى شود تا براى حفظ و تقویت سالمت عمومى 
بسیار مفید باشند. به دلیل مقدار زیادى از مواد مغذى 
ضرورى که پس از خوردن این نوع سبزیجات به دست 
مى آید، فرد احساس سیرى بیشترى مى کند، همچنین 

مى تواند به افزایش طول عمر کمک کند.
  با توجه به محتواى کربوهیدرات، ســبزیجات برگ دار 
مانند اســفناج و جعفرى، حاوى کربوهیدرات کمترى 
نسبت به سبزیجات میوه اى مانند کدو سبز، خیار، کدو 
تنبل سبز یا لوبیاى سبز اســت و این باعث مى شود که 
آن ها انتخابى ســالم براى افرادى باشد که مراقب وزن 
خود هستند. از نظر مواد مغذى، ســبزیجات برگ دار 
تازه در مقایسه با میوه هاى سبز بسیار غنى از این مواد 
هستند. کارشناسان تغذیه در این زمینه مى گویند که 
خوردن یک وعده از هر نوع ســبزیجات برگ دار دو 
برابر همان مقدار از ســبزیجات میوه اى براى شما مواد 
مغذى تامین مى کند. متخصصان تغذیه تأکید مى کنند 
که براى دستیابى به بیشترین منافع، باید از سبزیجات 
میوه اى و سبزیجات برگ دار همزمان استفاده و همچنین 
باید ســبزیجات تازه انتخاب شود و از پختن بیش از حد 
آن خوددارى کرد، زیرا ایــن کار بر میزان آهن، فوالت، 
ویتامین ها و فســفر در آن ها تأثیر مى گذارد. بنابراین 
بهتر است آن را به صورت خام یا جوشانده مصرف کنید 

تا حداکثر فایده آن را ببرید.

نتایج یک بررســى جدید نشــان مى دهد، 
کارگران شیفت شــب تا ســه برابر بیشتر 
احتمــال دارد دراثر ابتال بــه کووید 19 در 
بیمارستان بسترى شوند زیرا سیستم ایمنى 

بدن آنها ضعیف است.
کارشناسان دانشگاه منچستر در این تحقیق 
بیش از 6 هزار نفر را تحت بررسى قرار دادند،  
آنها دریافتند کسانى که در شیفت هاى شبانه 
نامنظم کار مى کنند بیشــتر دچــار کووید 
مى شــوند؛ به گفته آنها دلیل ابتالى بیشتر 
این دسته از افراد به ویروس کرونا مى تواند 
بروز اختالل در الگوى خواب بواســطه کار 

نامنظم باشد. 

مطالعات نشــان مى دهد، اختالل در الگوى 
خواب مى تواند پاسخ سیستم ایمنى بدن به 
ویروس ها را تضعیف کند و  به توانایى آن در 

مبارزه با عوامل بیمارى زا آسیب مى رساند.
مطالعات گذشته نیز به طور منظم نشان داده 
افرادى که شیفت شب کار مى کنند، بیشتر  
از سایر افراد بیمار مى شــوند. متخصصان 
مى گوینــد خواب بــا کیفیت خــوب براى 

سالمتى طوالنى مدت بسیار مهم است.
براســاس داده هاى به دســت آمده از این 
مطالعه، خطر حتى براى افرادى که شــیفت 
روز مشغول هستند، اما ســاعات کارى آنها 

خارج از استاندارد است افزایش مى یابد. 

مطالعات جدید حاکى از آن است که الگوى 
راه رفتن افراد بهبود یافتــه کرونا متفاوت از 
افراد سالم است و این موضوع احتمال آسیب 

و سقوط را در آن ها بیشتر مى کند.
بیمارى کووید-19 عالیم مختلفى همچون 
تب یا لرز، ســردرد، ســرفه، گلودرد، انسداد 
بینى یا آبریزش بینى، تنگى نفس یا مشکل 
در تنفس، حالت تهوع، اســتفراغ یا اسهال، 
ســرگیجه یا درد عضالت و بدن را به همراه 
دارد. بررســى ها نشــان داده که عالئم این 
بیمارى که دستگاه تنفسى را درگیر مى کند 
و همچنین وجود درد عضالنى، ممکن است 
راه رفتن افراد را حتى بعد از بهبود تحت تاثیر 

قرار دهند.
با توجه بــه نوپدید بــودن ایــن بیمارى، 
مطالعه اى درباره ارتبــاط و تاثیر این بیمارى 
بر روى مکانیــک راه رفتن، انجام نشــده 

است. به همین دلیل پژوهشگران با انجام 
مطالعه اى فعالیت عضالنى افراد مبتال 
به کووید-19 را با همساالنشــان طى 

راه رفتن، مقایسه کردند.
بررســى هاى این تحقیق نشان داد که 

عوارض حســى و حرکتى ناشــى از آسیب 
اعصاب محیطى که به دلیل کووید-19 ایجاد 
مى شــود، بر عملکرد عضــالت در فاز هاى 
مختلف راه رفتن تاثیر مى گذارد. این مسئله 
باعث مى شــود الگوى راه رفتن بیماران از 
نظر طیف فعالیت عضالت، متفاوت از الگوى 
نرمال شــود و باعث افزایش فرکانس ســه 
عضله پهن داخلى، پهن خارجى و ســرینى 
میانــى در فاز پاســخ بارگــذارى راه رفتن 

مى شود.
به گفته محققان این مطالعه،  کاهش ظرفیت 
عملکــردى عضالت انــدام تحتانى، منجر 
به عدم کنترل مناسب نیروى عکس العمل 
زمین مى شود که احتمال آسیب و سقوط را در 

بیماران افزایش مى دهد.
پژوهشــگران این مطالعه با توجه به نتایج 

به دست آمده، انجام مطالعاتى در خصوص 
پیدا کردن شیوه هاى درمانى و مطالعه 

در مورد اثرات تمرینات توانبخشــى، اُرُتز پا 
و همچنین کفش، بــر روى مکانیک اندام 
تحتانى در بیماران مبتال به کووید-19 بعد از 
بهبود و گذشت دو ماه از ابتال و بهبود اولیه را 

پیشنهاد مى کنند.

به گزارش بهداشــت نیوز، مصــرف روزانه 
موسیر در کاهش یافتن درد مفاصل و نقرس، 
بسیار مؤثر اســت. با خوردن موسیر، از درد 

مفاصل در امان بمانید.
موسیر از خانواده سیر، پیاز و تره فرنگى است؛ 
این گیاه، بومى ایران بوده و به صورت وحشى 

مى روید.
در گذشته، طبیبان طب سنتى جهت درمان 
و بهبود بیمارى هایى مانند نقرس، آرتریت، 
التهاب در قسمت هاى مختلف بدن، اسهال، 
معده درد و هموروئید، از این گیاه اســتفاده 

مى کردند.
پزشــکان امروز معتقدند که این گیاه موجب 
جلوگیرى از بروز سرطان مى شود و در کاهش 
فشــار، قند و چربى خون و همچنین، حفظ 

کلیه ها و کبد، بسیار مؤثر است.

گیــاه موســیر را مى تــوان جایگزیــن 
آنتى اکسیدان ها و آنتى بیوتیک هاى شیمیایى 
کرد. ترکیبــات ســولفور در گیاهانى مانند 
موسیر، پیاز و ســیر، سبب خواص پزشکى و 
بوى تند در آن ها شده است. موسیر ها سرشار 
از پلى فنول، فالونوئید و کوئرستین هستند 
که این مواد، خاصیت ضد التهاب و درد دارند.

مصرف روزانه موسیر، بافت هاى استخوانى 
را افزایش مى دهــد و در کاهش درد مفاصل 

و نقرس، بسیار مؤثر است. 
زیاده روى در موســیر خام خوردن، در افراد 
گرم مزاج، ضرر دارد و به شدت، حرارت بدن را 
افزایش مى دهد. اگر قصد تهیه ماست موسیر 
را دارید، از ماســت هاى کم چرب به همراه 
موسیر تازه و کمى پونه و فلفل به جاى نمک، 

استفاده کنید.

خرما یکى از مواد غذایى پر مصرف در ماه مبارك رمضان اســت. اما مصرف این 
خوراکى براى برخى از افراد با مشــکالتى نظیر بیمارى قلبــى و عروقى توصیه 

نمى شود.
با وجود مزیت هاى زیادى که براى مصرف خرما بیان شده است بنابر توصیه پزشکان 
مصرف این میوه براى برخى از روزه داران مجاز نیســت. در ادامه دلیل عدم امکان 

مصرف خرما براى گروه هاى خاصى از روزه داران را بیان مى کنیم.
 احمد ساعدى متخصص تغذیه گفت: مصرف خرما براى دیابتى ها، افراد مبتال به 
سندرم متابولیک، بیمارى هاى قلبى و عروقى و تبخال توصیه نمى شود. زیرا خوردن 
این میوه سبب باال رفتن قند خون مى شود و ایجاد چنین تغییرى در بدن افرادى که 
به بیمارى هاى نام برده شده مبتال هستند بسیار خطرناك است و مى تواند آن ها را 

به حالت کما ببرد.
وى افزود: افراد دیابتى تنها مجاز به مصرف 2 عدد خرما در روز هستند و این میوه 
جایگزین بسیار خوبى براى قند و شکر است. در حالت کلى و براى همه مسلمانان 

مى شــود مردم این میوه را با شیر یا مصرف خرما بسیار مفید است و توصیه 
خرما یکى از بهترین مواد غذایى ماست میل کنند. در ماه رمضان 

بدن در طول مدت روزه دارى براى تأمین انرژى 
است. 

همــه کســانى که 
آشــپزى مى کننــد، معموال 

مى دانند که داشتن مجموعه اى از 
ادویه هاى باکیفیت و متنوع، همیشه 

طعم و بوى غذاها یکى از رازهاى کلیدى براى بهتر کردن 
چاشــنى را ایفا نمى کنند بوده است. جالب تر اینکه ادویه ها فقط نقش 

بلکه مى توانند از فسادپذیرى غذاها جلوگیرى کنند، رنگ غذاها را جذاب تر کنند 
و ترکیبات گیاهى مهمى را به غذاها اضافه سازند.

جهان ادویه ها ُپر است از سواالت رنگارنگ و گوناگون اما یکى از این سواالت 
رایج به مساله فســادپذیرى ادویه ها برمى گردد. اگر شما هم به ادویه ها عالقه 

دارید، حتما از خودتان پرسیده اید که آیا ادویه ها هم فاسد مى شوند؟
در دنیاى آشــپزى،  ادویه ها محصوالتى هستند که از ریشــه، پوست یا ساقه 
گیاهان خشک شده گرفته مى شوند، درحالى که منظور از گیاهان خوراکى خود 
یک گیاه خشک شــده یا برگ هاى تازه آن اســت. وقتى به بحث از ماندگارى 
ادویه ها و گیاهان خوراکى مى رسیم، عوامل مختلفى مانند نوع محصول، نوع 
فرآورى و شیوه ذخیره سازى و نگهدارى نقش مهمى در این زمینه دارند. براى 
مثال، ادویه هاى خشک  نسبت به گیاهان خوراکى خشک شده داراى ماندگارى 
طوالنى ترى هستند. هرچقدر هم که یک ادویه مراحل فرآورى کمترى را پشت 

سر گذاشته باشد، باز هم ماندگارى بیشترى خواهد داشت.
گیاهان خوراکى خشک  شده معموال 1 تا 3 سال دوام مى آورند. مهم ترین این 
گیاهان عبارتند از ریحان، پونه کوهى، آویشن، رزمارى،  برگ بو، شوید، جعفرى، 
گشــنیز، نعناع، مرزنجوش و مریم گلى. ادویه هاى آسیاب شده یا پودرشده هم 
معموال 2 تا 3 سال ماندگارى دارند که مهم ترین آنها عبارتند از زنجبیل پودرشده، 
پودر ســیر،  دارچین آسیاب شــده، پودر فلفل چیلى،  زردچوبه آسیاب شده، هل 

آسیاب شده، پاپریکا آسیاب شده و فلفل قرمز خردشده.
ادویه هاى کامل (یعنى آسیاب نشــده و خردنشــده) داراى بیشترین طول عمر 
هســتند، زیرا ســطح کمترى از آنها در معرض تماس با هوا،  نــور و رطوبت 

قــرار مى گیرد. 
همین نکتــه باعث 
مى شــود که روغن هاى 
معطر و ترکیبات معطــر ادویه هاى 
کامل بســیار قوى تر و بهتــر از انواع 

پودرشده یا خردشده باشند.آسیاب شــده، 
و دست نخورده را به درســتى ذخیره سازى اگر ادویه هاى کامل 

و نگهدارى کنید، این محصوالت جذاب تا 4 ســال هم دوام مى آورند. بهترین 
گزینه هاى بــراى نگهدارى در حالت کامل عبارتند از دانه فلفل،  گشــنیز، دانه 
خردل،  دانه رازیانه، زیره، جوز هندى، میخک، چوب دارچین، فلفل چیلى کامل 
خشک شده و... . نمک از این نظر استثنا است چون مى توان از آن بدون نگرانى از 
تغییر رنگ یا بو استفاده کرد. البته اگر نمک شما طعم دار باشد، پس از مدتى حالت 

اولیه خودش را از دست خواهد داد
گیاهان خوراکى و ادویه ها به معناى دقیق کلمه «فاسد» نمى شوند بلکه فقط بو، 
طعم، کیفیت خاص و رنگ خودشــان را از دست مى دهند. خوشبختانه مصرف 
ادویه اى که بى کیفیت شده باشد هم خطرى براى سالمت بدن ندارد. البته دلیل 
اســتفاده از ادویه ها و گیاهان خوراکى، همین کیفیت خاص و طعم و بویشان 
است. بنابراین، اگر حالت اولیه شان را از دست داده باشند، دیگر نقش خاصى در 

آشپزى ایفا نمى کنند.
اگر مى خواهید که ماندگارى ادویه ها و گیاهان خوراکى را به حداکثر برســانید، 
حتما آنها را از تماس با هوا، رطوبت، نور و حرارت دور نگه دارید. اگرچه نگهدارى 
از این محصوالت جذاب در ظروف زیبایى که نزدیک به اجاق گاز چیده مى شوند، 
واقعا لذت بخش اســت اما چنین کارى براى محافظت از کیفیت ادویه ها خوب 
نیســت. این محصوالت باید در محیط خنک، خشــک و تاریک قرار بگیرند و 
ظروف استفاده  شده براى نگهدارى از آنها نیز نباید هیچ روزنه اى داشته باشند. 
ظرف هاى شیشه اى و سرامیکى داراى درپوش هاى استاندارد گزینه هاى خوبى 
براى این کار هستند و عمدتا هم در مقابل نفوذ هوا و رطوبت به خوبى مقاومت 

مى کنند.
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همــه کســانى که 
آشــپزى مى کننــد، معموال 

مىدانند که داشتن مجموعه اى از
ادویه هاى باکیفیت و متنوع، همیشه 
رازهاىکلیدىبراىبهترکردن غذاهایکىاز بوى و طعم

قــرار مى گیرد. 
همین نکتــه باعث 
مى شــود که روغن هاى 
معطر و ترکیبات معطــر ادویه هاى

کامل بســیار قوى تر و بهتــر از انواع 
ده، ابش باشندآس خردشده یا پودرشده

مقایسه سبزیجات ادویه ها هم فاسد مى شوند؟
برگ دار با بدون برگ

ببری نر ی ر

خطر کرونا 
بیخ گوش کارگران شیفت شب 

تأثیر کرونا در راه رفتن افراد

درد مفاصل 
با خوردن
 کدام ماده
 کاهش 
مى یابد؟

چه افرادى در ماه رمضان نباید خرما بخورند؟

مصرف نان سفید به صورت روزانه باعث بروز مشکالتى در سیستم ایمنى بدن خواهد شد.
نان سفید از آرد گندم تصفیه شده تهیه مى شود. این باعث مى شود که کاال هاى پخته شده 
از نظر بصرى جذاب، کرك دار و ماندگارى نان را افزایش دهند، اما این دانه ها را کامال از 
مواد مغذى آن محروم مى کند. در قدیم نان را از آرد اول یا درشت تهیه مى کردند. این روش 
ارزش غذایى محصول، مواد مغذى مفید و فیبر را حفظ کرد. اما اکنون فقط از آرد ســفید 

بدون سبوس نان تهیه مى شود.
اکنون همراه با یک تکه نان سفید، 75 گرم کالرى خالى و تقریباً کمبود مواد مغذى را وارد 

بدن خود مى کنید.
به دلیل کمبود ویتامین در ترکیب نان سفید مدرن است که تولیدکنندگان شروع به غنى 

سازى مصنوعى آن و سایر محصوالت پخته شده با ویتامین ها کردند.
بسیارى از متخصصان تغذیه و همچنین دانشمندان دانشــگاه کمبریج به دلیل داشتن 
شاخص گلیسمى باال، مصرف نان سفید را توصیه نمى کنند. مانند تمام کربوهیدرات هاى 
سریع، به راحتى توسط بدن جذب مى شود، اما سیرى طوالنى مدت نیست. در حال حاضر 
یک ساعت پس از چنین وعده غذایى، احساس گرسنگى احساس مى شود. مصرف بیش 

از حد نان سفید منجر به چاقى و ابتال به دیابت مى شود.
نشاسته زیادى در نان سفید وجود دارد، تأثیر آن بر روى بدن را مى توان با شکر تصفیه شده 
مقایسه کرد. این چه مفهومى دارد؟ افزایش گلوکز خون اجتناب ناپذیر است که به نوبه خود 
باعث جهش شدید قند و انسولین مى شود. با مصرف منظم نان سفید، دیابت و همچنین 

مشکل براى  سیستم قلبى عروقى مى توانند ایجاد شوند.

اگر هر روز نان سفید بخورید...

 پزشکان 
دم امکان 

مبتال به  د
را خوردن 
فرادى که 
د آن ها را 

مى شــود مردم این میوه را با شیر یامصرف خرما بسیار مفید است و توصیه 
خرما یکى از بهترین مواد غذایىماست میل کنند. در ماه رمضان 

بدن در طول مدت روزه دارىبراى تأمین انرژى 
است.
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یک مطالعه جدید و مهیج فعالیت مغز را کنترل 
کرده است تا کشف کند که قهوه از طریق چه روشهایى بر اتصال مغز 

تأثیر مى گذارد.
این اولین بار است که تاثیرى که نوشیدن مرتب قهوه بر روى شبکه مغزى ما مى گذارد [با] این 

سطح از جزئیات مورد بررسى قرار مى گیرد.
در پایــان این بررســى، تیم 
تحقیقاتى کشف کردند که در واقع 
بین نوشیدن قهوه و الگوى ارتباط 
موثرتر و مفیدتر با توجه به کنترل و 
هوشــیارى حرکتى ارتباط وجود دارد. به 

عبارت دیگر، اگر بعد از نوشــیدن قهوه صبحگاهى 
احساس هوشیارى و احساس همراهى کنید، این مطالعه 

تأیید کرده است که این نوشیدنى بر مغز شما تأثیر مى گذارد.
عالوه بر این، محققان همچنین دریافتند فعالیت پویایى در چندین 

منطقه از مغز وجود دارد که نشــان مى دهد قهوه مى تواند 
توانایى یادگیرى و تمرکــز و همچنین پردازش و ذخیره 

خاطرات را افزایش دهد. 
با این وجود، پیوند دیگرى که محققان دریافتند – که 

شاید چندان تعجب آور هم نباشد – همان چیزى است 
که مطالعات گذشته نیز نشان داده است: برخى از 

مغزهاى شرکت کنندگان در مطالعه پس 
از نوشیدن قهوه، استرس بیشترى 

نشان دادند.

مصرف نان سفید به صو
نان سفید از آرد گندم تص
از نظر بصرى جذاب، کر
مواد مغذى آن محروم م
ارزش غذایى محصول،
بدون سبوس نان تهیهم
اکنون همراه با یک تکه

بدن خود مى کنید.
به دلیل کمبود ویتامین
سازى مصنوعى آن و س
بسیارى از متخصصان
م شاخص گلیسمى باال،
سریع، به راحتى توسط

یک ساعت پس از چنین
از حد نان سفید منجر به
نشاسته زیادى در نان س
مقایسه کرد. این چه مفه
باعث جهش شدید قند
مشکلبراى  سیستمقلب
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نننناین است که تاثیرى که نوشیدنمرتب قهوه بر روى شبکه مغزى ما مى گذارد [با]  بار این اولین

طح از جزئیات مورد بررسى قرار مى گیرد.
ـان این بررســى، تیم 
ى کشف کردند که در واقع 
الگوى ارتباط  قهوه و ن
یدتر با توجه به کنترل و 
کتى ارتباط وجود دارد. به 

 بعد از نوشــیدن قهوه صبحگاهى 
و احساسهمراهى کنید، این مطالعه 

 این نوشیدنى بر مغز شما تأثیر مى گذارد.
قان همچنین دریافتند فعالیت پویایى در چندین 

دارد که نشــان مى دهد قهوه مى تواند  د
تمرکــز و همچنین پردازش و ذخیره   و

یش دهد. 
– پیوند دیگرى که محققان دریافتند – که 

–ن تعجب آور هم نباشد – همان چیزى است 

العات گذشته نیز نشان داده است: برخى از 
مطالعه پس مکنندگان در کزهاى شرکت
از نوشیدن قهوه، استرس بیشترى 

نشان دادند.

چون ى
ه، گلودرد، انسداد 
نفسیا مشکل  ى
ـتفراغ یا اسهال، 
 و بدن را به همراه 
ده که عالئم این 
را درگیر مى کند 
النى، ممکناست 
بهبود تحت تاثیر

ن ایــن بیمارى، 
 تاثیر این بیمارى 
ن، انجام نشــده 

شگران با انجام 
ى افراد مبتال 
شــان طى 

نشان داد که 
 ناشــى از آسیب 
 کووید-19 ایجاد 
ـالت در فاز هاى 
گذارد. این مسئله 
رفتن بیماران از
متفاوتاز الگوى

ش فرکانس ســه 
رجى و ســرینى 
ــذارى راه رفتن 
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منت نهادن، پــاداش نیکوکارى را از بین مــى برد و کارى 
را بزرگ شمردن، نور حق را خاموش گردانَد و خالف 
وعده عمل کردن، خشــم خدا و مردم را بــر مى انگیزاند 
که خداى بزرگ فرمود: دشــمنى بزرگ نزد خدا آنکه 

موال على (ع)بگویید و عمل نکنید.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و دوم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْفَتْح لى فیِه اَْبواَب َفْضلَِک َواَْنِزْل َعلَىَّ فیِه بََرکاتَِک َوَوفِّْقنى فیِه لُِموِجباِت 

َمْرضاتَِک َواَْسِکنّى فیِه ُبْحُبوحاِت َجنّاتَِک، یا ُمجیَب َدْعَوِه الُْمْضَطّریَن.
خدایا! باز کــن برویم در ایــن روز درهاى فضلــت را و برکاتــت را در آن 
بر من نازل فرما و موفقم دار در آن به موجبات خشــنودیت و مسکنم ده در آن 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىوسط هاى بهشتت. اى اجابت کننده دعاى درماندگان.

مدیر ریخته گرى مداوم  به تشریح دســتاوردهاى فوالد 
مبارکه در سال 99 پرداخت و گفت: در سال گذشته على رغم 
وجود سختى ها و مشکالت، بیمارى کرونا و موانعى که بر 
سر راه تولید وجود داشت، پرســنل فوالد مبارکه دست به 
اقدام بزرگى زدند و توانستند به تولید 7 میلیون تن تختال 
دست یابند؛ دستاوردى که نسبت به تولید سال قبل 730 
هزار تن و نسبت به رکورد تولید در سال هاى گذشته 550 
هزار تن افزایش داشت و خوشبختانه روند صعودى تولید 

ادامه یافت.
قاسم خوشدل پور با اشــاره به نام گذارى سال جارى به نام 
ســال «تولید، پشــتیبانى ها و مانع زدایى ها» خاطرنشان 
کرد: همکاران ما در فوالد مبارکه همان روند پیشــرفت 
و رکوردزنى در تولید را ادامه دادند و با برنامه ریزى عالى و 
هدایت مدیریت شرکت و تأمین مواد اولیه و انرژى، تولید 

700 هزار تن تختال در فروردین ماه 1400 محقق شد.
وى با اذعان به این نکته که ظرفیت نامى فوالد مبارکه 7,2 

میلیون تن تختال در سال است گفت: معناى آن این است 
که ما در طول هرماه مى توانیم 600 هزار تن تختال تولید 
کنیم و در ماه فروردین این رقم به 700 هزار تن ارتقا یافت و 

بیش از یک صد هزار تن افزایش تولید داشته ایم.
وى ارتقــاى انگیزه و روحیه کارکنــان و همدلى و تعامل 
میان اعضاى ســازمان را ازجمله مهم ترین دالیل تحقق 
این افتخارات دانســت و در ادامه اذعان کرد: برنامه فوالد 
مبارکه در سال 1400 تحقق استراتژیک 7,2 میلیون تن 

تختال اســت. عبور از مرز این میزان تولید در سالیان قبل 
نشانه گذارى شد، اما با چالش هایى که در حوزه مواد اولیه 

و انرژى داشتیم، نتوانستیم به ظرفیت موردنظر برسیم.
خوشــدل پور برنامــه فوالد مبارکه در ســال جــارى را 
به جز رکورد و افزایش تولید، مربوط به گســترش ســبد 
محصوالت دانست و گفت: تولید فوالد تختال باضخامت 
300 میلى متر در ماشین 5 ریخته گرى و همچنین تولید 
تختال باضخامت 250 میلى متر در ماشین 2 ریخته گرى 
ازجمله موفقیت هاى فوالد مبارکه در سال گذشته بود که 
براى اولین بار در منطقه منــا روى داد. درنهایت این امر 
نشــان دهنده این نکته بود که دانش و تخصص و تعهد 
همکاران فوالد مبارکه امکان بهره گیرى از دستگاه ها را 
فراتر از امکانات و نیازها فراهم کرد و تولید این محصوالت 
نیازهاى بســیارى از واحدهــا در صنایع نفــت و گاز و 

کشتى سازى و لوله سازى را تأمین کرد.
مدیر ریخته گرى مداوم شرکت فوالد مبارکه از تولید تختال 
با عرض 2 متر در فروردین ماه امسال خبر داد و گفت: با این 
اقدام توانســتیم مانعى از پیش پاى تولید برداریم و تختال 
ضخیم و عریضى تولید کنیم که در صنایع پایین دســتى 
کاربرد زیادى دارد. این امر ضمن جلوگیرى از خروج ارز از 
کشور، ارزآورى خوبى نیز به همراه دارد، ضمن اینکه کیفیت 
این محصول در حد برندهاى اروپایى است و صادرات آن 

نیز ارزش افزوده زیادى براى کشور ایجاد مى کند.
وى اجراى پروژه عظیم نــورد گرم شــماره 2 را ازجمله 
مهم ترین برنامه هاى توسعه فوالد مبارکه در سال جارى 
عنوان کرد و گفت: امیدوارم هر چه زودتر بتوانیم این پروژه 
را اجرایى کنیم که در صورت اجراى آن، اشتغال زایى پایدار 
زیادى در کشور ایجاد مى شود و ســودآورى خوبى براى 

شرکت به همراه دارد.

گسترش سبد محصوالت؛ برنامه استراتژیک 
فوالد مبارکه در سال جارى

به گزارش روابط عمومى نمایندگــى بنیاد تعاون 
زندانیان استان اصفهان؛ طى مراسمى از پرسنلى 
که به درجه بازنشســتگى نائل آمده اند تجلیل و 

تقدیر به عمل آمد. 
در این مراسم که با حضور مدیر نمایندگى و جمعى 

از مدیران و کارکنان نمایندگى اســتان اصفهان 
برگزار شد، از محمد تواضعى و فرهاد نصراللهى که 
به تازگى بازنشسته شده اند، با اهداء لوح و هدایا از 
زحمات چندین ساله ایشان در بنیاد تعاون زندانیان 

تقدیر به عمل آمد.

تجلیل از پرسنل بازنشسته
 بنیاد تعاون زندانیان اصفهان

به همت کارکنان معاونت مخابرات منطقه اصفهان، 
ایســتگاه مخابراتى شــماره 7 این منطقه پس از 
بازگشایى جاده ارتباطى اختصاصى این سایت رفع 

اشکال شد.
رئیس نگهدارى و تعمیرات انتقال و دیتا شــرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان 
با بیان اینکه این ایستگاه در ارتفاع دو هزار و 973 
مترى بزکوه رشته کوه هاى زاگرس واقع در استان 
چهارمحال و بختیارى و مجاور روستاى گندمکار 
قرار دارد که به دلیل برفگیر بودن مسیر دسترسى، 
کوه هاى مرتفع با شیب تند و سرماى شدید یکى از 
ایستگاه هاى صعب العبور شــرکت است گفت: به 
همین علت در فصل زمستان معموال جاده دسترسى 
از برف و یخ پوشیده شده و تنها امکان دسترسى به 

صورت پیاده و با وســایل و تجهیزات کوهنوردى 
است که در مواقع اضطرارى انجام مى شود.

مسعود اسالمى افزود: زمســتان گذشته به دلیل 
قطعى مکرر برق فصل پرچالشــى بود و اشکاالت 
پیش آمده منجر به ایجاد مشــکلى در سیســتم 
PLC ایستگاه شد که براى رفع آن سه مرتبه گروه 
تعمیرات مخابرات به صورت پیاده اقدام به صعود 

براى رفع اشکال کردند.
وى گفــت: گروهى از همــکاران موفق به صعود 
شدند و اشــکاالت به وجود آمده همچون سوختن 
محافظ هاى برق شبکه در مقابل صاعقه و فیوز هاى 

WOOD WARD را در ایستگاه رفع کردند.
منطقه اصفهان داراى 27 ایستگاه مخابراتى در سه 

استان حوزه استحفاظى خود است.

بازگشایى جاده اختصاصى و رفع اشکال از 
ایستگاه مخابراتى منطقه اصفهان

جلسه کارگروه هماهنگى کمیسیون توسعه و بهبود 
محیط کسب و کاربا حضور اصغر اخوان مقدم، نایب 
رئیس کمیسیون توســعه وبهبود محیط کسب و کار 
اتاق بازرگانى، مدیرکل تامین اجتماعى استان اصفهان 
و نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهــان در هیات هاى 

تشخیص مطالبات تامین اجتماعى برگزار شد. 
اصغر اخوان مقــدم هدف از برگزارى این جلســه 
را کمک به رفع مشــکالت حوزه تأمین اجتماعى 
صنعتگران و تجار اصفهــان و در نتیجه کمک به 

اقتصاد شهر دانست.
 وى بــا بیان اینکــه صاحبان 
کســب و کار مقّید به پرداخت 
دیون خود مى باشند، افزود:بعضا 
مغایرت بخشنامه هاى داخلى با 
قوانین و مقررات صادره از سوى 
ســازمان مشــکالتى را براى 
فعاالن اقتصــادى ایجاد کرده 
که از طریق تعامل و هم اندیشى 

مى توان آنها را رفع نمود. 
در این جلسه در خصوص بررسى پرونده هاى تأمین 
اجتماعى فعاالن اقتصادى در جلسات تخصصى و 
رفع مشکالت پرونده ها قبل از ارایه به ستاد تسهیل 
از طریق تعامل تأمین اجتماعــى و اتاق بازرگانى 
اصفهان و ایجــاد وحدت رویه در کمــک به رفع 
مشکالت تأمین اجتماعى فعاالن اقتصادى در شعب 

مختلف توافق شد.

 در ادامه محسن ریاضى، مدیرکل تأمین اجتماعى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه در اســتان اصفهان 
کارفرمایان و کارگران با ســازمان تامین اجتماعى 
همراه بوده اند و از کیان ســازمان دفــاع کرده اند 
گفت:من شــاهد نّیت خوب کارفرمایان در استان 
اصفهان هستم و این نیت خوب باید از سوى سازمان 

تأمین اجتماعى پاسخ داده شود. 
وى در ادامه با بیان اینکه بسیارى از مسایل از طریق 
گفتمان در حوزه هاى مختلف قابل حل مى باشد، 

تصریح کرد: تقویت ارتباط با تشکل هاى کارگرى، 
کارفرمایى و بازنشســتگى از جمله اهداف تامین 

اجتماعى استان مى باشد. 
وى با تاکید بر اینکه بسیارى از مشکالت ناشى از 
عدم اطالع کافى کارفرمایــان به قوانین و مقررات 
است، افزود: برگزارى دوره هاى آموزشى مشترك با 

اتاق بازرگانى در این حوزه بسیار موثر است.

رایزنى اتاق بازرگانى و اداره کل تأمین اجتماعى 

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
از سهمیه احداث سه هزار واحد مسکن براى نیازمندان 

در قالب طرح «مسکن محرومین» خبر داد.
غالمحسین خانى عنوان کرد به همین منظور 4012 
خانوار نیازمند در سطح استان شناسایى و مورد ارزیابى 
واقع شــدند که در این بین براى 3557 خانوار پرونده 
تشکیل شد و از آن جا که سهمیه استان سه هزار مسکن 
بود، سه هزار نفر از این بین جهت دریافت تسهیالت به 

بانک هاى مربوطه معرفى شدند.
وى اظهار کرد: 97 درصد از ثبت نام شوندگان در این 
طرح عملیات ساخت و ســاز را آغاز کرده و 425 واحد 

مسکونى به مرحله قابل سکونت رسیده اند.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
عنوان کرد: 90 میلیارد تومان براى این طرح به عنوان 
کمک بالعوض به خانوارهاى ثبت نام شده در استان 
اصفهان در نظر گرفته شده است، که تاکنون 44 میلیارد 

و 185 میلیون تومان آن پرداخت شده است.
محسن قوى بیان، معاون بازسازى و مسکن روستایى 
بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان، پیش از این گفته 
بود: در پایان تیرماه 1400، واحدهاى مسکن محرومان 

استان اصفهان به بهره بردارى مى رسد.
میزان تســهیالت بانکى مســکن محرومان استان 
اصفهان 150 میلیارد تومان و بالعوض آن 90 میلیارد 
تومان اســت و براى هر واحد مســکونى که حداکثر 
زیر بناى 60 متــر را رعایت کرده باشــد 50 میلیون 
تومان تسهیالت بانکى و 30 میلیون تومان بالعوض 

پیش بینى شده است.
بنیاد مسکن انقالب اســالمى در تاریخ 21 فروردین 
ســال 1358 به فرمان حضرت امام خمینى (س) به 
منظور تأمین مسکن محرومان و متولى توسعه و عمران 
روستاهاى کشور و ساخت واحدهاى مسکونى شهرها 
در چارچوب سیاست ها و برنامه هاى دولت جمهورى 

اسالمى ایران تشکیل شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان خبر داد

3000 واحد مسکن 
محرومین امسال 

بهره بردارى مى شود

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ازبهره مندى 
1066 روستاى استان اصفهان از نعمت گاز طبیعى 

خبر داد.
ســید مصطفى علوى با بیان اینکه، سال گذشته 8 
روستاى دیگر این استان از نعمت گاز برخوردار شدند، 
گفت: با اقدامات انجام شده هم اکنون ضریب نفوذ 
گازطبیعى در جمعیت روستایى اســتان به 99/08 

درصد رسیده است.
این مقام مسئول اظهار داشت: تا پایان سال 1399، 
تعــداد 1066 روســتا از نعمت الهــى گاز طبیعى

 بهره مند شدند.
وى، با بیان اینکه عملیات گازرسانى به هفت روستاى 
خوشه اسالم آباد از توابع فریدونشهر در سال جارى 
در حال انجام است، افزود: درحال حاضر براى اجراى 
خط تغذیه این پروژه، برنامه ریزى و با معرفى پیمانکار 

اجراى این خط هم آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، با اشاره به 

اینکه، روستاها مولّد تولید محصوالت کشاورزى و 
دامى هستند و گازرسانى به روستاها براى این شرکت 
از اهمیت باالیى برخوردار اســت، افزود:تعداد 172 
روستا در سطح استان باقى مانده است که از این تعداد 
تنها 19 روستا واجد شرایط گازرسانى هستند که در 
دستور کار این شرکت براى سال جارى و 1401  قرار 
دارند و سایر روســتا ها عمال  بصورت مکان مزرعه 
تلقى مى شوند و امکان گازرسانى به آنها وجود ندارد.

علوى تصریح کرد: برنامه این شــرکت بررســى 
گازرسانى به روســتاها ى باالى 20 خانوار است اما 
روستاهایى نیزهستند مانند کلوسه از توابع پشتکوه 
فریدونشهر که به دلیل صعب العبور بودن و سختى 
تردد و مباحث فنى و اقتصادى، امکان گازرسانى به 

آنها بسیار مشکل است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خاطر نشان 
ساخت: در حال حاضر تمامى 111 شهرهاى استان از 

نعمت گاز بهره مند هستند.

بهره مندى 1066 روستا از نعمت گاز طبیعى


