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عالئم طوالنى مدت کرونا کدام هستند؟افزایش 35 درصدى قیمت پوشاك در بازار اصفهانحامد بهداد در نقش اسطوره موسیقىبفرمایید بیسکویت 1/5 میلیون تومانى!  قرار نیست  داور چهارم قضاوت کند  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

امواج موبایل چه 
بالیى سر مغزتان 

مى آورد؟

وضعیت شهر اصفهان هم قرمز شد
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احتمال ورود محموله 
جدید واکسن؛ چهارشنبه

اصفهان در صدر استان هاى 
موزع هوشمند مرغ

دماى برخى مناطق 
استان امروز به 46 درجه 

مى رسد
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زمان پایان 
خاموشى ها در 
اصفهان معلوم 

نیست

استفاده مداوم از تلفن  همراه تأثیرات مخرب 
فراوانى بر مغز فرد مى گذارد، اما شاهد این هستیم 

که همه افراد فارغ از سن و جنسیت، ساعات زیادى 
را مشغول استفاده از تلفن  همراه هستند. وقتى 

موبایل در شارژ باشد، امواج شناخته  شده ...

مدیر دیسپاچینگ و فوریت هاى برق شرکت توزیع برق 
استان اصفهان گفت: قطع برق و خاموشى ها تابع نیاز 
شبکه است و زمان دقیق و مشخصى را نمى توان براى 
پایان آن اعالم کرد. روابط عمومى شرکت توزیع برق 
استان اصفهان، روز سه شنبه به نقل از حسین شکرالهى 
افزود: مدیریت شــبکه برق توانیر بــه منظور ثبات و 
پایدارى شبکه برق کشــور مجبور به اعمال مدیریت 
اضطرارى بار در زمان افت فرکانس ودر زمان افزایش 
بى رویه مصرف انرژى برق، در مناطق مختلف کشور 
مى شود. وى ادامه داد: خشکســالى بى سابقه موجب 

کاهش قابل توجه ذخایر آب ...

4

شهاب گردان از تمام فعالیت هاى فوتبالى محروم شدشهاب گردان از تمام فعالیت هاى فوتبالى محروم شد
جنجال در دیدار ذوب آهن و سایپا گریبان سبزپوشان اصفهان را گرفتجنجال در دیدار ذوب آهن و سایپا گریبان سبزپوشان اصفهان را گرفت
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همزمان با افزایش بیماران کرونایى بسترى در بیمارستان ها؛

امیرمحمد متقیان: 
«عموپورنگ» پدر معنویم 
است

پیشنهاد اروپایى براى بیرانوند
تیم بواویستا پرتغال که فصل گذشــته در رده سیزدهم لیگ این کشور قرار 
گرفت، خواهان به خدمت گرفتن علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملى ایران 
شده اســت. امیر عابدزاده دروازه بان تیم ملى ایران، یکى از موفق ترین 
لژیونرهاى فوتبال کشورمان بوده که در سال هاى اخیر در تیم ماریتیمو 
بازى کرده اســت. تجربه موفق عابــدزاده، پاى پیــام نیازمند دیگر 

دروازه بان ملى پوش ایران را هم به لیگ پرتغال باز کرده است...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

قطعى برق با 
بیمارستان هاى 

اصفهان 
چه کرده است؟

امضاى تفاهمنامه راه اندازى آزمایشگاه صنعت 4/0 
میان فوالد مبارکه و دانشگاه صنعتى اصفهان

8

درخشش درخشش 
جانشین شهاب جانشین شهاب 

در بازى سرنوشت سازدر بازى سرنوشت ساز

ى 

8

4

م و پ وپو
ااستاستاست

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان درنظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل روزکار و شیفت کار خود را طبق 
مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه به مدت یکسال از تاریخ 1400/05/1 به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید. لذا از کلیه شرکتهاى حمل و نقل و تدارکاتى واجد شرایط که داراى :
1- کد فعالیت صالحیت شده ( کد شماره 1 حمل و نقل) ، ممهور به مهر اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى استان 

اصفهان داراى تاریخ معتبر. 
2- گواهینامه تایید صالحیت حرفه اى صادره از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى

3- پروانه کسب ، اساسنامه ، رزومه  ، سوابق اجرایى مرتبط با کد شماره 1 حمل و نقل .      
4- توانائى اجرائى و مالى 

مى باشند دعوت مى شود با همراه داشتن مدارك کامل از تاریخ  16/ 1400/4 لغایت 1400/4/24به آدرس این 
شرکت واقع در اصفهان، ابتداي اتوبان ذوب آهن ،انتهاى بلوار شفق ، نیروگاه اصفهان، اداره تدارکات شرکت 

مدیریت تولید برق اصفهان جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه مراجعه فرمایند .
ضمناً جهت اطالع بیشتر میتوانید به سایت www.isfahanps.ir  (بخش مناقصات) و www.tpph.ir  شرکت 

مادر تخصصى تولید نیروى برق حرارتى ( پایگاه معامالت ) مراجعه نمایید .
تلفن تماس: 5083 و 37895081-031 ( اداره تدارکات )

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي
  تجدیدشده شماره  1400-1

حسین ناظم الرعایا -  شهردار سده لنجان حسین ناظم الرعایا -  شهردار سده لنجان 

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعداد 6 پالك زمین از اراضى شهرك نگین با کاربرى مسکونى خود را طبق 
مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.  

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شــنبه مورخ 1400/04/31 مهلت دارند جهت اخذ 
اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت شهردارى و یا با شماره 

52432323-031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت اول

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

م.الف:1161361

شماره مجوز نوبت آگهىردیف
شورا

شماره 
کاربرىـ  موقعیت مساحتپالك

زمین
قیمت 
پایه هر 
مترمربع

قیمت پایه کل (ریال)

8,000,0001,836,000,000مسکونىـ  نگین157419229/50/ش/1400نوبت دوم1
8,000,0001,836,000,000مسکونىـ  نگین157422229/50/ش/1400نوبت دوم2
8,000,0001,820,000,000مسکونىـ  نگین157423227/50/ش/1400نوبت دوم3
8,000,00001,677,600,000مسکونىـ  نگین157424209/70/ش/1400نوبت دوم4
10,000,0002,696,000,000مسکونىـ  نگین157425269/60/ش/1400نوبت دوم5
10,000,0001,977,000,000مسکونىـ  نگین157436197/70/ش/1400نوبت دوم6
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در صفحه 5 بخوانید
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رئیس ســازمان نقشه بردارى کشــور اعالم کرد: از 31 
استان کشور 29 استان در خطر پدیده فرونشست زمین 
قرار دارند و الزم است مسئوالن تصمیمات قاطع در این 

زمینه بگیرند. 
غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى اظهار کرد: زمین ایران در 
حال نشست است و براى جلوگیرى از روند افزایشى نرخ 
فرونشست نیاز به قدرتى فراتر از قدرت هاى اجرایى است و 
در صورتى که جلوى این روند گرفته نشود، شاهد تخریب 

بزرگ زیست محیطى خواهیم بود.
رئیس سازمان نقشه بردارى کشور به اقدامات این سازمان 
براى پایش این پدیده اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون 110 

نقطه و 44 منطقه در کشور مورد بررســى و پایش این 
سازمان از لحاظ فرونشست قرار گرفته و کلیه اطالعات 
آن و میزان نرخ فرونشست به مسئوالن مربوط ارسال شده 
است، ولى دریغ از اینکه دستگاه هاى مرتبط برنامه هاى 
خود را در کاهش این بحران زیست محیطى اعالم کنند.

جعفرزاده اظهار کرد: راه برون رفت از این بحران آن است 
که از هم اکنون درهاى چاه ها بسته و برداشت آب هاى 
زیر زمینى متوقف و برنامه هاى نگهداشت ذخایر زمینى 
اجرایى شود. وى تأکید کرد: به بهانه جمع آورى آب هاى 
سطحى اقدام به آســفالت کردن زمین شده که این امر 

موجب کاهش نفوذپذیرى زمین شده است.

رئیس مرکز مدیریت شــبکه بهداشت وزارت بهداشت 
گفت: واکســن اکنون عمدتًا از خارج از کشــور تأمین 
مى شــود و در واکســن داخلى نیز هنوز بنیاد برکت به 
اندازه نیاز ما واکســن تولید نکرده است. به احتمال زیاد 
روز چهارشنبه ممکن اســت محموله اى با تعداد قابل 
توجه واکسن به کشور برسد که اگر وارد شود ان شاءا... 
براى هفته بعد گروه ســنى جدید یعنى 65 تا 69 سال را 

اعالم مى کنیم.
دکتر جعفرصادق تبریزى درباره واکسیناســیون گروه  
سنى 50 سال به باال در استان هاى با درگیرى باال از جمله 
سیستان و بلوچستان، بیان کرد: استان هاى با ریسک باال 

مشمول این تصمیم مى شــوند که شیوع بیمارى از نوع 
واریانت دلتا را دارند. استان هاى سیستان و بلوچستان، 
کرمان، بوشهر و هرمزگان مدنظر هستند که در صورت 
تأمین واکســن براى این مناطق یک گروه سنى بیشتر 

اعالم مى کنیم تا براى دریافت واکسن مراجعه کنند.
رئیس شــبکه بهداشت وزارت بهداشــت درباره برنامه 
وزارت بهداشــت براى افرادى کــه از دریافت دوز دوم 
واکسن کرونا امتناع مى کنند، اظهار کرد: برنامه آموزشى 
و توجیهى براى این افراد داریم و امیدواریم استقبال مردم 
کم نشود اما اجبارى براى دریافت واکسن چه در دوز اول 

و چه در دوز دوم وجود ندارد.

29 استان 
در خطر فرونشست

احتمال ورود محموله جدید 
واکسن؛ چهارشنبه

حبس ده ها تهرانى 
در آسانسور 

قطعــى هاى مکــرر برق در ســه    بهار |
روز اول هفته در تهران، باعث محبوس شــدن 
ده ها نفر از شهروندان در آسانسور شد. بر اساس 
گزارش رسیده از سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى تهران، در این مدت شهروندان 
تهرانى بیش از 1200 تماس مرتبط با محبوسى در 
آسانسور، با ستاد فرماندهى سازمان آتش نشانى 
داشــته اند که با اعزام تیم هــاى عملیاتى، آتش 

نشانان به یارى شهروندان شتافتند.

متهم گریخت!
  میزان | رئیس مرکز فرماندهى و کنترل 
ترافیک هوشمند پلیس راهور از وقوع یک فقره 
تصادف چند وسیله اى در بزرگراه مدرس تهران و 
آسیب به هفت سوارى خبر داد. مجید رنجبر اظهار 
کرد: مقارن ســاعت 4 و 30 دقیقه صبح روز سه 
شنبه درمسیر خیابان پیروزى خیابان محصل یک 
دستگاه تویوتا با هفت وسیله دیگر برخورد مى کند. 
به گفته شاهدان عینى حاضر در صحنه حادثه، در 
این تصادف که تویوتا باعث آن شد راننده آن پس 
از دیدن صحنه تصادف و خسارات شدید به بار آمده 

از محل حادثه گریخت.

«باران» به کنیا رسید! 
  تسنیم| «باران» شامپانزه چهار ساله 
باغ وحش ارم، پس از رســیدن به مقصد در کنیا، 
تحویل مرکز بین المللى نگهدارى از شامپانزه ها، 
«سوییت واتر» شد. شامپانزه چهار ساله باغ وحش 
ارم براى ادامه زندگى خود، ایران را به مقصد کشور 
کنیا و زندگى در یکى از مراکز این کشــور ترك 
کرد. حال عمومى «باران» خوب اســت و توسط 
دامپزشک مرکز «ســوییت واتر» تحت مراقبت 

قرار گرفته است.

میراث «همینگوى»
با تخفیف

انتشــارات افق به مناسبت سالروز    صبا |
درگذشت تا زادروز «ارنست همینگوى» از 12 تا 
31 تیرماه 9 اثر از این نویسنده را در پروژه «میراث 
همینگوى» با 20 درصد تخفیف در فروشــگاه 
کتاب افق و 15 درصد تخفیف در وب سایت نشر 
افق به مخاطبان خود ارائه مى کند.عالقه مندان 
مى توانند این کتاب ها را در ســایت نشر افق به 
نشانى www.ofoqbooks.com خریدارى کنند.

«بامداد خمار» 
سریال مى شود

پیش تولید سریال نمایش خانگى    مهر |
«بامداد خمار» به کارگردانــى ابراهیم ایرج زاد و 
تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى که اقتباس از رمانى 
با همین نام به نویسندگى فتانه حاج سیدجوادى 
است، آغاز شــد. این اثر یک عاشقانه کالسیک 
در دل اتفاقات دوران پهلوى است. رمان «بامداد 
خمار» توســط فتانه حاج ســید جوادى در سال 
1374 براى نخســتین بار منتشر شــد و تاکنون 
چندین بار تجدید چاپ شده است. این رمان یکى 

از پرفروش ترین رمان هاى معاصر ایران است.  

قتل عام یک خانواده 
اجتماعــى  معــاون     عصر جنوب |
فرماندهى انتظامى استان خوزستان از قتل چهار 
نفر اعضاى خانواده و زخمى شــدن یک نفر در 
شهرستان گتوند خبر داد. حکیم عبداللهى با تشریح 
جزئیات این خبر گفت: ساعت 3 و 45 دقیقه روز سه 
شنبه  در شهرستان گتوند داماد یک خانواده، چهار 
نفر از اعضاى خانواده همســر خود اعم از پدر زن 
(که دایى وى بوده)، مادر زن، برادر زن و همســر 
خود را به قتل رساند و یکى از همسایگان را زخمى 
کرده است. قاتل دستگیر شده و پرونده در دست 

بررسى است.

مذاکره سران درمورد ایران 
رؤســاى جمهورى فرانســه و چین    انتخاب |
همراه بــا صدراعظم آلمان در جریــان یک گفتگوى 
سه جانبه یک ســاعته بر لزوم ســرعت بخشیدن و 
پیشبرد مذاکرات وین به منظور دستیابى به توافق در 
«کوتاه ترین زمان ممکن» تأکید کردند. به گفته یک 
مقام نهاد ریاست جمهورى فرانسه، هدف سران از این 
پیام، تقویت روحیه مذاکره کننــدگان در وین، پس از 

ماه ها مذاکرات است.

ما ملت قانع!
سید حســین مرعشى، سخنگوى    رویداد24 |
حزب کارگزاران سازندگى با اشاره به جایگاه سیاسى 
و استفاده از تجربیات على الریجانى و حسن روحانى 
پس از اتمــام دوره ریاســت جمهورى اظهــار کرد: 
امیدواریم چهره هایى مانند الریجانى و روحانى دچار 
محدودیت هایــى مانند ممنوع التصویــرى و ممنوع 
الصوتى نشوند و بتوانند با مردم صحبت کنند. همین 

مقدار براى ما کفایت مى کند.

سیاست متناقض
در شرایط    روزنامه جمهورى اسالمى |
بد اقتصادى و مشــکالت عدیده مردم، صداوســیما 
با ریخت وپاش هــاى زیاد در حال برگزارى مســابقه 
«دورهمى» در شبکه نسیم اســت. در این مسابقه از 
تجهیزات مختلفى استفاده شده است که برخى از آنها از 
کشور آمریکا آنهم با دالر وارد شده اند. در این خصوص 
دو نکته حائز اهمیت هستند. نکته اول استفاده مجرى 
این مسابقه از کپى یک مسابقه آن هم از همان کشور 
آمریکاست و نکته دوم این سئوال است که در حالى که 
صداوسیما در تمام برنامه هاى خود مدام در حال نشان 
دادن فروپاشى آمریکا هستند چگونه براى یک مسابقه 

معمولى از همان آمریکا تجهیزات وارد مى کنند؟

ماجراى عجیب 
خرید و فروش رأى 

پس از انتشــار گزارش هایى از خرید و    فرارو|
فروش گسترده رأى در انتخابات شوراى شهر در برخى 
شهرســتان هاى اســتان تهران و اعتراض تعدادى از 
نمایندگان به این موضــوع، هیئت نظارت بر انتخابات 
شهرستان رى انتخابات شوراى باقر شهر و کهریزك را 
تأیید نکرد. انتخابات در باقر شهر و کهریزك با حواشى 
زیادى همراه بود و عدم تأیید نتیجه آن نیز به این حواشى 
دامن زده است.  شایعات و ادعاهاى عجیبى در این رابطه 
مطرح شده است. برخى مدعى اند که 80 درصد آراء این 
دو شهر را نامزدها خریدارى کرده اند.حتى گفته مى  شود 
برخى نامزدها با پخش تریاك میان عده اى معتاد آنها را 

مجاب به رأى دادن کرده اند. 

تردید مخبر 
  روزنامه اعتماد | شنیده ها حاکى از آن است 
که رایزنى هاى بســیارى با رئیس ستاد اجرایى فرمان 
امام(ره) براى قبول پســت معاون اولى دولت رئیسى 
صورت گرفته اســت. محمد مخبر اما همچنان براى 
پذیرش این سمت تردید دارد و تصمیم قطعى نگرفته 
است. گفته مى شــود که او گفته با توجه به نامشخص 
بودن میزان اختیارات و ترکیب نامعلوم کابینه نمى تواند 
به تصمیم قطعى و نهایى برسد. او گفته در سمت فعلى 
به اندازه چندین وزارتخانه اختیار و امکانات و مسئولیت 
دارد و اگر قرار است معاون اولى او همچون معاون اولى 
اسحاق جهانگیرى باشد، نمى پذیرد که با دولت بعدى 

همکارى کند. 

به عراق برق صادر نمى کنیم
  باشگاه خبرنگاران جوان |  مصطفى رجبى 
مشــهدى در خصوص اخبار منتشر شده در خصوص 
صادرات 200 مگاوات برق به بصره عراق در روزهاى 
اخیر گفت: در واقع این موضوع به هیچ عنوان صحت 
ندارد. بــه گفته رجبى مشــهدى، در حــال حاضر از 
جمهورى آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان واردات 

برق داریم.

خبرخوان

در حالى که گرانى بیداد کرده و هــر روز یکى از اقالم 
خوراکى اصلى از سفره درصد بزرگى از جمعیت کشور 
رخت بر مى بنــدد، دبیر کل بنکداران مــواد غذایى از 
استقبال گسترده از بیسکویت هاى وارداتى یک میلیون 
تومانى و ورود قریب الوقوع بیسکویت هاى یک میلیون 

و 500 هزار تومانى خبر مى دهد. 
قاسمعلى حسینى، دبیر کل بنکداران مواد غذایى گفته 
است: با شیوع کرونا و کاهش سفرهاى خارجى مصرف 
تنقالت و کاالهاى خوراکى لوکس نسبت به سال هاى 
گذشــته افزایش یافته و همین امر منجــر به افزایش 

واردات این دست کاالها شده است.
حســینى ضمن اشــاره به مبدأ این بیســکویت هاى 
گرانقیمت افزوده است:  به دلیل فروش فوق العاده این 
تنقالت و استقبال باالى بخشــى از افراد جامعه از این 
اقالم، بیسکویت هاى یک میلیون تا یک میلیون و 500 
هزار تومانى آلمانى، سوییسى، فرانسوى و انگلیسى در 
راه است. دبیر کل بنکداران مواد غذایى با ادعاى اینکه 
این بیسکویت ها از مبادى غیررســمى و بدون حقوق 
گمرکى وارد کشور مى شــود، تصریح مى کند: قیمت 
این بیسکویت ها معادل یارانه دوسال اقشار آسیب پذیر 
جامعه است و به صورت غیر رسمى وارد کشور مى شوند 
و دولت نیز حقوق گمرکــى از آنها دریافت نمى کند. به 

دولت پیشنهاد مى کنیم که در این بخش شفاف سازى 
انجام شــود. اگر واردات این کاالها آزاد است پس باید 
اجازه داده شود واردات کاالهاى اساسى تر مانند شکر 

و... هم آزاد شود.
به نظر مى رسد در شرایطى که شیوع کرونا، تحریم هاى 
بین المللى، سودجویى درصدى اندك از سرمایه داران 
و البته سوء مدیریت گسترده باعث فقر گسترده در میان 
مردم و ناتوانى آنها از تأمین ضــرورى ترین مایحتاج 
زندگى خود شده است، برخى با بهره گیرى از آشفتگى 
موجود بر ثروت هنگفت قبلى خود مى افزایند، موضوعى 
که در گزارش اخیر مجله «فوربس» نیز به آن اشاره شده 
است. مجله معتبر «فوربس» در همین رابطه گزارشى 
را منتشر کرده که نشــان مى دهد تعداد میلیاردرهاى 
ایرانى در یکسال گذشــته علیرغم اعمال تحریم هاى 
آمریکا و همه گیرى کووید 19 رشدى انفجارى داشته 

است.
براســاس گزارش «فوربس»، در ســال 2020 تعداد 
میلیاردرهاى ایرانى رشد 21/6 درصدى داشته که این 
مقدار حتى از میانگین جهانى که هم اکنون 6/3 درصد 
است هم باالتر بوده. مجموع ثروت میلیاردرهاى ایرانى 
با اســتناد به این گزارش حتى رشد سریع ترى داشته و 

نرخ رشد 24/3 درصدى را تجربه کرده است.

درحالى که بسیارى از ســالمندان بدون دریافت پیامک 
به مراکز واکسیناسیون مراجعه کردند، برخى از متوفیان 
سالیان گذشــته از طریق پیامک به مراکز واکسیناسیون 

دعوت شده اند!
آنچه به گفته وراث برخى از فوت شدگان سالیان گذشته 
عجیب است، پیامک وزارت بهداشت مبنى بر دعوت به 
واکسیناسیون سراســرى این متوفیان است  این درحالى 
است که بسیارى از افرادى که در قید حیات هستند بدون 
دریافت پیامک بر اساس اولویت بندى سنى خود به مراکز 
مراجعه کرده اند. اما برخى متوفیان به شکلى رسمى و با 

دریافت پیامک به مراکز واکسیناسیون دعوت شده اند!
در همین   راستا یک شــهروند ادعا مى کند که تا به حال 
وزارت بهداشــت پنج بار مادر فوت شــده او را دعوت به 
واکسیناسیون کرده است، این در حالى است که مادرش در 

سال 94 فوت شده است!
یک شهروند دیگر مى گوید: با توجه به اینکه پدر همسر 
بنده ســال گذشته فوت شــده اند، اما همچنان از طریق 
پیامک از سوى وزارت بهداشت براى انجام واکسیناسیون 
به مراکز بهداشت دعوت مى شــوند.آیا وزارت بهداشت 

اطالعاتى از متوفیان در اختیار ندارد؟
در این راســتا ســیف اله ابوترابى، ســخنگوى سازمان 
ثبت احوال کشــور در مورد این موضوع کــه چرا افراد 
متوفى همچنان از ســوى وزارت بهداشــت براى انجام 
واکسیناســیون به مراکز بهداشــت دعوت مى شــوند، 
گفت:وزارت بهداشــت بانک اطالعاتى خودش را دارد. 
اگرچه از طریق ثبت احوال بانک اطالعاتى هویتى افراد را 
در اختیار دارد، اما به نظر مى رسد با توجه به مشکل به وجود 

آمده از آن استفاده نمى کند.

یک دختر 16 ساله کرمانشــاهى به «دالیل ناموسى» 
توسط پدرش با ضربات متعدد چاقو کشته شد. قتل این 
دختر نوجوان، شب یک شنبه، 13 تیر رخ داده است. پدر 
این دختر به بهانه «بازگشت دیرهنگام او از بازار» پس 
از ضرب و شتم شدید، با ضربات متعدد چاقو او را به قتل 

رسانده است.
رســانه هاى محلى گزارش داده اند؛ از ابتداى امســال 
تاکنون، 9 زن و دختر در شــهرهاى مختلف ُکردنشین 
ایران به قتل رسیده اند که هشــت مورد آن توسط افراد 

نزدیک خانواده صورت گرفته و دو مورد نیز قتل ناموسى 
بوده است. 

در سال گذشــته گزارش هاى متعددى از خشونت علیه 
زنان و قتل هاى ناموســى در ایران خبرساز شد که از آن 
جمله مى توان به بریدن سر «رومینا اشرفى»، دختر 13 
ساله تالشى از ســوى پدرش، قتل «ریحانه عامرى»، 
دختر 22 ساله کرمانى، به دست پدرش با «میله آهنى» و 
کشتن «فاطمه فرحى» در آبادان از سوى همسرش که 

پسرعموى وى نیز بود، اشاره کرد.

روزنامه آمریکایى «وال استریت ژورنال» گزارش داده که 
دولت«جو بایدن» تقریباً تا اواخر تابستان امسال تجدید نظر 
در سیاست به کارگیرى تحریم در قبال کشورهاى دیگر از 

جمله ایران را به سرانجام خواهد رساند.
«وال استریت ژورنال» در گزارش خود مطرح کرد: طبق 
گفته افراد مطلع، دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در 
حال اصالح روش به کارگیرى تحریم هاى تنبیهى مورد 
استفاده این کشور است که هدف آن افزایش هماهنگى 
نظام تحریم هــا با متحــدان واشــنگتن و جلوگیرى از 
آسیب هاى اقتصادى ناخواســته است. این روزنامه افزود: 

طبق گفته یک مقام رسمى، دولت آمریکا تقریبًا بررسى 
جامعه سیاست هاى تحریمى آمریکا را تکمیل کرده است 

که انتظار مى رود تا پایان تابستان به سرانجام برسد.
این گزارش مى افزاید: اگر چه هنوز برخى جزییات مشخص 
نیست و معاون وزیر خزانه دارى هنوز گزارش نهایى را تأیید 
نکرده، مقام هاى دولت نمونه هایــى از این تغییرات را در 

قبال تحریم هاى علیه ایران اجرایى کرده اند.
«وال اســتریت ژورنال» ادامه داد: این بازبینى به موازات 
تالش جو بایدن براى احیاى توافق برجام و لغو تحریم ها 

علیه ایران صورت گرفته است.

قاضى جابرى که درگذشــته مســئول اجراى احکام 
دادســراى امورجنایى تهــران بــود در کالب هاوس 
ناگفته هایى را از روز اعدام شهال جاهد در تاریخ 10 آذر 

سال 89 فاش کرد.
شــهال جاهد زن صیغه اى ناصر محمد خانى 17  مهر 
سال 1381 الله سحرخیزان را در میدان کتابى به قتل 
رســاند. شــهال جاهد 21 مهرماه همان سال دستگیر 
شد و پس از 11 ماه به قتل همســر ناصر محمدخانى 
اعتراف کرد. شــهال جاهد 10 آذر 89 در زندان اوین به 
دار مجازات آویخته شد. پرونده او یکى از پرونده هاى 

جنجالى در ایران بود.
اما 11 سال بعد از اعدام شهال جاهد، عصمت ا... جابرى 
قاضى سابق اجراى احکام دادسراى امور جنایى تهران 
گفت: صبح روز اعدام طبق معمول هر مراســم اجراى 
حکم قصاص در زندان اوین حضــور پیدا کردیم، هنوز 
خانواده الله سحرخیزان و ناصر محمدخانى به والیت 

از فرزندانش در زندان اوین حضور پیدا نکرده بودند.
وى افزود: مدیرکل روابط عمومى قــوه قضاییه و تیم 
فیلمبردارى نیز آمــده بودند، به شــهال جاهد فرصت 
دادیم تا اگر ناگفته اى و تقاضایى دارد اعالم کند و اگر 
ناگفته اى بیان مى کرد که تأثیرى در روند پرونده داشت 
بنده اجازه داشــتم مراســم اعدام را به بعد از تحقیقات 

موکول کنم.
قاضى جابرى ادامه داد: شــهال جاهد در آن روز انگار 
باور نمى کرد قرار است قصاص شود و باز هم با روحیه 
همیشگى و با غرور رفتار مى کرد و گاهى تمسخرآمیز 
صحبت مى کرد. خیلــى اصرار کردیــم ناگفته هایى 
که مرتب ایشــان در تماس به خبرنــگاران از طریق 
رســانه ها به مردم وعده مى داد را بگوید، هیچ حرفى 
نزد تا اینکه مادر الله ســحرخیزان و ناصرمحمدخانى 

وارد زندان شدند.
این مقام قضایى ادامه داد:  شهال وقتى دید قضیه اجراى 

حکم قصاص جدى است ناگهان سکوت کرد، مادر الله 
سحرخیزان از شهال بخاطر هجمه هاى غیرمنصفانه  که 

نسبت به الله سحر خیزان انجام داده بود گالیه کرد.
وى افزود: ما انتظار داشتیم شهال مانند دیگر اعدامى ها 
سعى کند در پاى چوبه اعدام، خانواده مقتول را منصرف 
کند او نیز همین کار را کرد امــا رفتار و گفتارهایش باز 
متفاوت بود. او از مادر الله خواســت بخاطر ماه مبارك 
رمضان از قصاصش چشم پوشى کنند اما ماه ها از ماه 

رمضان مى گذشــت و نزدیک ترین ماه که آن هم دو 
ماه از آن مى گذشت محرم بود که به او اشاره کردم ماه 
را اشتباه کرده اســت و مجدد از مادر الله سحرخیزان 

خواست بخاطر ماه محرم او را ببخشد.
عصمت ا... جابرى گفت: شــهال وقتى دید گذشتى در 
کار نیست از مادر الله سحرخیزان بخاطر قتل دخترش 
عذرخواهى کرد. دقایقى بعد با وجود تالش هاى بسیار 
من و تیم روابط عمومى قوه قضاییه براى بخشــش و 

صلح و سازش، شــهال بدون بیان هر ناگفته اى به دار 
مجازات آویخته شد.

بازپرس جابرى که براى اولین بار از روز اعدام شــهال 
ســخن گفت، ادامه داد: من پرونده را مو به مو خوانده 
بودم و مى دانستم شــهال ناگفته اى ندارد اما فرصت 
زیادى دادیم تا اگر حرفى دارد بزند اما او فقط ســکوت 
کرد و آخرین جمله اش عذرخواهــى بخاطر قتل الله 

سحرخیزان بود.

شهال فقط عذرخواهى کرد

پیامک به دیار باقى براى دریافت واکسن!بفرمایید بیسکویت 1/5 میلیون تومانى! 

دختر 16 ساله توسط پدرش کشته شد

«بایدن» درحال تجدیدنظر در قبال ایران است

ناگفته هاى روز اعدام همسر صیغه اى ناصر محمدخانى  بعد از 11 سال
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ارسال اقالم پزشکى
 به زاهدان

کانون خادمیاران رضوى خیریه نذر سـالمت امام زمان 
اصفهان، اقالم پزشـکى بـه ارزش 250 میلیون تومان 
به مناطق کرونایى زاهدان ارسـال کرد. مسئول کانون 
خادمیاران رضوى خیریه نذر سالمت امام زمان اصفهان 
گفـت: این اقـالم شـامل 135 هـزار عدد ماسـک، 40 
عدد کپسـول اکسـیژن، 140 عدد مانومتـر و مبلغ 200 
میلیون ریال محلول هاى الکل براى ضدعفونى اسـت. 
سـید على موسـوى افزود: این اقالم به همـت خیران و 
خادمیاران رضوى در خیریه نذر سالمت امام زمان آماده 

و ارسال شد.

تأکید بر تناسب حجم مالیات و 
میزان درآمد 

نماینده اصفهان در مجلس شـوراى اسالمى با تاکید بر 
لزوم افزایش بیش از پیش گفتگو میـان دولت و بخش 
خصوصى براى رفع مشکالت گفت: در جلسه مشترك 
مسـئوالن اداره کل امور مالیاتى و نمایندگان صنفى بر 
روى تناسـب حجم مالیاتى و درآمد اصناف تاکید شد تا 
کسب و کار ها تحت الشعاع قرار نگیرند. مهدى طغیانى 
افزود: در این جلسه تصمیم گرفته شد که مسئوالن صنف 
و اتحادیه هاى مختلف براى حل مشکالت زیرمجموعه 
خودشـان، جلسـات مشـترکى را با مسـئوالن مالیاتى 

اصفهان داشته باشند.

تقدیر از کودك اصفهانى 
دانـش آمـوز اصفهانى عنـوان برگزیـده سـومین دوره 
مسابقات سراسـرى نقاشـى « آب = زندگى» را به خود 
اختصاص داد. پریا خردمندى دانش آموز 9 ساله اصفهانى 
موفق شد با ارسال نقاشى خود در بخش کودك با موضوع 
مدیریت مصرف آب، این عنوان را کسب کند. این مسابقه 
در دو بخـش کودك (4 تا 9سـال) و نوجـوان (10 تا 16 
سـال) برگزار و بیش از 3 هزار اثر به دبیرخانه جشـنواره 

ارسال شد.

اتصال شبکه آبرسانى مدرس 
به مولوى

عملیات اتصال عرضى لوله آبرسـانى 300 میلى مترى 
خیابان مدرس به لوله 200 میلـى مترى خیابان مولوى 
توسط امورآبفاى منطقه 4 اصفهان انجام شد. به گزارش 
روابط عمومى آبفا منطقه 4، این اقـدام با هدف کاهش 
حوادث آب در مناطق مذکور و تامین بخشى ازکمبود آب 
شرب و افت فشار خیابان مولوى در دستورکار قرارگرفت. 
گفتنى اسـت این اقدام پـس از اخذ مجوزهـاى الزم به 
طول 42 متر و اتصال آن به لوله 200 میلیمترى خیابان 

مولوى انجام شد.

معرفى مدیر مخابرات نجف آباد 
طى حکمى سروش صادق زاده به عنوان مدیر مخابرات 
شهرستان خمینى شهر منصوب شد. اسماعیل قربانى 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان در مراسمى که با حضور 
تعدادى از مسئوالن شهرسـتان نجف آباد و مدیران و 
کارکنان مخابراتى در اداره مخابرات شهرسـتان نجف 
آباد برگزار شـد؛ ضمن قدردانى از فعالیت ها و خدمات 
اصغر فارقلیطیان در زمان تصدى این مسئولیت، براى 
سروش صادق زاده در منصب جدید آرزوى موفقیت و 
بهروزى نمود.  گفتنى اسـت در این مراسـم از خدمات 
و فعالیتهـاى علیرضا سـلطانى تهرانـى در مدت زمان 
جانشـینى مدیریت مخابرات شهرسـتان نجف آباد نیز 

قدردانى شد.

دکتراى فقه سیاسى 
در راه اصفهان

حجت االسـالم قطبى، رییس دفتر تبلیغات اسـالمى 
اصفهان با بیـان اینکه در حوزه اندیشـه سیاسـى باید 
فعال تر عمل کنیم، افزود:  در حـال حاضر در اصفهان 
در مقطع کارشناسـى ارشد رشـته فقه سیاسى داریم و 
احتماًال در سال آینده دکتراى این رشته هم به اصفهان 

خواهد آمد.

خبر

مدیر دیسپاچینگ و فوریت هاى برق شرکت توزیع برق 
اســتان اصفهان گفت: قطع برق و خاموشى ها تابع نیاز 
شبکه است و زمان دقیق و مشخصى را نمى توان براى 

پایان آن اعالم کرد.
روابط عمومى شــرکت توزیع برق استان اصفهان، روز 
سه شــنبه به نقل از حسین شــکرالهى افزود: مدیریت 
شــبکه برق توانیر به منظور ثبات و پایدارى شبکه برق 
کشــور مجبور به اعمال مدیریت اضطرارى بار در زمان 
افت فرکانس ودر زمان افزایش بى رویه مصرف انرژى 

برق، در مناطق مختلف کشور مى شود.
وى ادامه داد: خشکســالى بى ســابقه موجب کاهش 

قابل توجه ذخائر آب ســدها و در نتیجــه کاهش تولید 
نیروگاه هاى برق آبى کشور شده است.

مدیر دیســپاچینگ و فوریت هاى برق شــرکت توزیع 
برق استان اصفهان اظهار داشت: هماهنگى با امور برق 
شهرستان ها نســبت به توافق با صنایع براى استفاده از 
طرح هاى کاهش بار 90 درصدى در یک روز از ساعت 
12 تا 17، کاهش بار 50 درصدى در 2 روز از ساعت 12 تا 
17، کاهش بار 20 درصدى در پنج روز از ساعت 12 تا 17 
و اعمال مدیریت اضطرارى بار مطابق جدول از ساعت 
12 تا 17 از جمله فعالیت هاى دیسپاچینگ در مدیریت 

اضطرارى بار است.

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان گفت: این استان با استفاده از سامانه رهتاب در 
صدر اســتان هاى کنترل کننده و توزیع کننده هوشمند 

مرغ قرار دارد.
ســامانه الکترونیکى تنظیم و نظارت موسوم به رهتاب 
موفق به فعال سازى سامانه اى براى کنترل و مدیریت 

بازار در سطح استان اصفهان شده است.
سیدحسن قاضى عسگر افزود: اســتفاده از این سامانه 
تاکنون با جدیت انجام نشــده و مقرر است خروجى آن 
بطور کامل بسته شود و مردم با اســتفاده از "اصفهان 
کارت" یا "رهتاب کارت"، مــرغ مورد نیاز خود را تهیه 

یا در غیراینصورت با استفاده از کارت ملى اقدام به خرید 
کنند.  معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع 
اســتاندارى اصفهان به مردم این استان توصیه کرد که 
خریدهاى خود را با استفاده از اصفهان کارت یا رهتاب 

کارت از شبکه رهتاب انجام دهند.
وى اضافه کرد: خرید هر هفته 6 کیلوگرم مرغ با استفاده 
از سامانه یاد شــده به هیچ وجه به معنى سهمیه بندى 

نیست بلکه نوعى نظام توزیع هوشمندانه است.
قاضى عسگر خاطرنشان کرد: میزان تولید مرغ یارانه اى 
در استان و کشور پایین است اما درصددیم آنقدر مرغ تولید 

کنیم تا هر کس به مقدار نیاز خود بتواند خریدارى کند.

اصفهان در صدر استان هاى 
موزع هوشمند مرغ 

زمان پایان خاموشى ها در 
اصفهان معلوم نیست

درآخرین گزارش منتشــر شده توســط پایگاه بین 
الملل wos ، ضریب تأثیر مجله بین المللى مکانیک 
ســیاالت کاربردى  دانشــگاه صنعتى اصفهان از 
0/689 در سال 2019 با بیش از دو برابر افزایش به 

1/405 در سال 2020 رسیده است.
احمدرضا پیشــه ور، ســردبیر مجله بیــن المللى 
مکانیک سیاالت کاربردى دانشگاه صنعتی اصفهان 
(JAFM) با اعالم این خبرگفت: درآخرین گزارش 
پایگاه علمی اســکوپوس، بجز افزایش دوبرابرى 
ضریب تأثیر این مجله، چارك کیفى این نشریه نیز 
در دو زیرگروه از حوزه مهندسى شامل: "مهندسى 
مکانیــک" و " مکانیک مواد" و نیــز در زیر گروه 

"فیزیک مــاده چگال" در حوزه فیزیک و ســتاره 
شناسى به Q2 ارتقا پیدا کرده است.

گفتنى است: نشــریه بین المللى مکانیک سیاالت 
کاربــردى (JAFM) ازســال 1384 بــا تأکید 
بر تحقیقات کاربردى در زمینه هاى مختلف علمی و 
فناوري در حوزه مهندسى مکانیک سیاالت فعالیت 
خود را آغاز نمود و در سال 1391 در لیست مجالت 

نمایه ISI قرار گرفت.
همچنین این نشــریه معتبر بین المللى دانشــگاه 
صنعتى اصفهان در سال 1399 نیز موفق به کسب 
عنوان مجلــه برتــر ISI از ســوي وزرات علوم، 

تحقیقات و فناورى گردید.

افزایش ضریب تأثیر
 مجله بین المللی دانشگاه صنعتى 

کارشــناس مرکز پیش بینى هواشناســى استان 
اصفهان گفت: دماى هواى برخى مناطق اســتان 
به 46 درجه سانتیگراد مى رسد و گرما تا پایان هفته 

ادامه دارد.
حجــت ا... على عســگریان اظهار داشــت: طبق 
الگوهاى هواشناســى جوى آرام و پایدار تا دو روز 
آینده در سطح استان حاکم اســت و آسمان بیشتر 
مناطق صاف و در ساعات بعداز ظهر قسمتى ابرى و 

گاهى وزش باد پیش بینى مى شود.
وى افزود: غبــار صبحگاهى بر اثــر وزش باد به 
نسبت شــدید در مناطق شمال و شــرق در نواحى 
مرکزى و مناطق صنعتى به ویژه کالنشهر اصفهان 

دور از انتظار نیســت. کارشــناس مرکز پیش بینى 
هواشناسى استان اصفهان با بیان اینکه دماى هوا 
تغییر محسوسى ندارد، گفت: دماى هواى کالنشهر 
اصفهان در گرم ترین ســاعات دیروز به 41 درجه 
سانتیگراد باالى صفر و در خنک ترین ساعات بامداد 

امروز به 23 درجه سانتیگراد باالى صفر رسید.
على عسگریان اضافه کرد: چوپانان، خوروبیابانک 
و مهاباد اردستان، سه شهر شمالى استان اصفهان 
با دماى 46 درجه ســانتیگراد باالى صفر و بوئین و 
میاندشت با دماى 9 درجه سانتیگراد باالى صفر به 
ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط تا روز چهارشنبه 

پیش بینى مى شود.

دماى برخى مناطق استان
 امروز به 46 درجه مى رسد

انحراف از مسیر یک دستگاه خودروى سوارى پژو 
206 در کیلومتر 10 جاده علویجه به اصفهان سبب 

مصدوم شدن پنج سرنشین این خودرو شد.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
گفت: این حادثه  دوشنبه شــب رخ داد و به دنبال 
اعالم آن به اتاق فرمان اورژانس، واحدهاى امدادى 

115 به محل سانحه اعزام شدند.
غفور راستین افزود: در این حادثه رانندگى پنج نفر 
شامل یک مرد، یک زن، 2 دختربچه و یک پسربچه 
مصدوم و پس از دریافت خدمــات اولیه درمانى به 

بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.
جاده علویجه - اصفهان، یکى از مسیرهاى ُپرتردد 
در شمال غربى استان به سمت شهرهاى علویجه و 
نجف آباد است که هر سال بر اثر حوادث رانندگى، 

قربانیان زیادى مى گیرد.

انحراف خودروى سوارى، 5 مصدوم برجاگذاشت

قطعى برق این روزها مشــکلى اســت که شهروندان 
اصفهانى با آن مواجه هســتند و مشکالت بسیارى را در 
این فصل گرم براى آنها رقم زده اســت. اما قطعى برق 
بیمارستان ها با قطعى برق در منازل و جاهاى دیگر بسیار 
متفاوت است، به طورى که ممکن است جان بیمارى که 
به ونتیالتور وصل است، گرفته شود. افت اکسیژن بیمار 
کرونایى که زیر اکسیژن هستند بسیار خطرناك است و 
اگر هنگام قطع برق و اتصال دوباره به برق اضطرارى دچار 
افت اکسیژن حیاتى بشوند، جان خود را از دست مى دهند 

و باید این موضوع مدنظر قرار بگیرد.
به گفته پزشکان، زمان قطعى برق در بیمارستان ها، بعضى 
از ونتیالتورها که توربینى هستند کامال از کار مى افتند و 
رفت و آمد اکسیژن اثر بدى بر روى بیمار خواهد گذاشت. 
زمان بروز چنین پیشامدى تا کادر درمان بتوانند اکسیژن 
را تکمیل کنند ممکن است بیماران مبتال به کرونا جان 

خود را از دست بدهند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره به 
موضوع قطعى برق و مشــکلى که براى بیماران اتفاق 
مى افتد، اظهار داشت: خوشــبختانه در استان اصفهان 
هیچ مورد فوتى ناشى از قطعى برق در بیماران بسترى در 

بیمارستان ها  مشاهده نشده است.
آرش نجیمى افزود: بیمارستان هاى ما بعد از انجام پدافند 

غیرعامل که در بیمارستان ها انجام گرفت  و نکاتى که بر 
اساس آن پدافند باید انجام مى شد تغییراتى انجام دادند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
تامین برق بیشتر بیمارستان هاى استان از دو فیدر است، 
گفت: به این صورت که اگر برق در ناحیه اى قطع شود از 
فیدر بعدى برق قابل دریافت خواهد بود و با قطعى برق 

مواجه نخواهیم نشد.

قطع برق به تجهیزات بیمارستان ُگلدیس 
آسیب رساند

این در حالى اســت که رییــس بیمارســتان گلدیس 
شاهین شــهر گفت: قطع مکرر برق در چنــد روز اخیر 
سبب وارد شــدن خســارت به برخى از تجهیزات این 
مرکز درمانى از جمله رادیولوژى و دســتگاه هاى تنفس 

مصنوعى(ونتیالتور) شد.
سیدمحمد ابن حجازى افزود: بیمارستان گلدیس شاهین شهر 
روز یکشــنبه این هفته (13 تیر)  با قطع مکرر برق مواجه و 
همین امر سبب از کار افتادن چهار دستگاه تنفس مصنوعى و 

دستگاه رادیولوژى (تصویربردارى) این مرکز شد.
وى با بیان اینکه وقتى برق قطع مى شود چند ثانیه طول 
مى کشد تا تجهیزات بیمارستان به برق اضطرارى متصل 
شــود، اظهار داشــت: قطع مکرر و پى در پى برق سبب 

از کارافتادن دســتگاه ها و به خطر افتادن جان بیماران 
مى شود.

رئیس بیمارســتان گلدیس با اشاره به اینکه هنگام قطع 
برق و از کارافتادن برخى از تجهیزات ناچار به اســتفاده 
از دستگاه تنفســى دستى(آمبوبگ) شــدیم و دستگاه 
رادیولوژى نیز نیاز به تعمیرات اساســى دارد، تاکید کرد: 
در چند روز گذشته با چنگ و دندان  تالش کردیم تا هیچ 

آسیبى به جان بیماران نرسد.
ابن حجازى تصریح کرد: بیمارستان گلدیس شاهین شهر 
بدلیل قــرار گرفتن در کنــار آزادراه اصفهان به تهران و 
مراجعه مصدومان تصادفى و بیماران بدحال داراى شرایط 
ویژه است و کوچکترین اختالل در روند خدمات رسانى 
آن، آسیب هاى زیادى وارد مى کند. از طرفى این روزها با 
افزایش تعداد بیماران کووید -19 و خیز موج پنجم کرونا 
مواجهیم به همین دلیل ضروریست که همه تجهیزات 
بیمارستان در وضعیت فعال باشد تا خدمت رسانى به مردم 

و بیماران دچار وقفه نشود.
رییس بیمارستان گلدیس شاهین شهر خاطرنشان کرد: 
ما درخواســت کردیم که این مرکز درمانى از فهرســت 
خاموشى ها خارج شود اما از اداره برق به ما اعالم شد که 
اگر قرار باشد چنین کارى انجام شــود باید کل شهرك 

گلدیس را از فهرست خارج کرد.

تنها چنــد روز بعد از آن که اردســتان به عنــوان اولین 
شهرســتان قرمز اســتان اصفهان در موج پنجم کرونا 
معرفى شد، دیروز دو شهرستان کاشان و اصفهان هم به 

این لیست اضافه شدند.
شهرستان اصفهان بر اساس آخرین اعالم سامانه ماسک 
در وضعیت قرمز و بســیار پرخطــر همه گیرى بیمارى 
کووید -19 قرار گرفت. بر اســاس اعالم این ســامانه، 
در حال حاضر اســتان اصفهان در بحران شــیوع کرونا 
داراى 9 شهرســتان با وضعیت زرد، 12 شهرســتان با 
وضعیت نارنجى و سه شهرستان در وضعیت قرمز است و 

شهرستانى با وضعیت سفید و آبى ندارد.
بر اساس شاخص نمادهاى این سامانه، رنگ آبى نشانه 
کم خطر، رنگ زرد خطر متوسط، رنگ نارنجى وضعیت 

پرخطر، رنگ قرمز نشانه وضعیت خیلى پرخطر است.
وضعیت شهرستان هاى استان اصفهان در زمینه شیوع 

کرونا به شرح ذیل است:
وضعیــت نارنجى: شاهین شــهر، فالورجــان، لنجان، 
نجف آباد، سمیرم، شهرضا، خمینى شهر، مبارکه، نطنز، 

نائین، فریدن و گلپایگان.
وضعیت زرد: آران و بیدگل، دهاقــان، چادگان، برخوار، 
خور و بیابانک، خوانسار، فریدون شهر، بوئین و میاندشت 

و تیران و کرون.
وضعیت قرمز: اردستان، اصفهان و کاشان.

شمار بیماران بسترى به بیش از 1000 نفر 
رسید

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: شمار 
بیماران کرونایى بسترى در بیمارستان هاى استان روز 
سه شــنبه از یکهزار نفر فراتر رفت و با روند افزایشى آن 

مواجه هستیم.
آرش نجیمى افزود: تعداد بیمــاران داراى عالئم کرونا 
بسترى در بیمارستان هاى اســتان اصفهان در یک ماه 
گذشته به کمتر از یک هزار نفر رسیده بود اما با افزایش 

مجدد آن از مرز یکهزار نفر گذشت.
وى با بیان اینکه در صورت رعایت نکردن دســتورهاى 
بهداشتى و غفلت مردم ممکن است در روزهاى آینده با 
موج جدید بیماران کرونایى در بیمارستان ها مواجه شویم، 
اظهار داشـت: در موج چهارم کرونا و در اوائل اردیبهشت 
امسال تعداد بیماران بســترى کرونایى تا 2500 نفر هم 

رسید که آستانه تحمل بخش درمان استان است.
نجیمى با تاکید بر اینکه خطر موج پنجم کرونا و شــیوع 
گسترده کووید 19 در استان اصفهان بسیار جدى است، 
تصریح کرد: اگر وضعیت ابتال و بسترى کرونا به همین 
منوال پیش رود احتمــال دارد در رنگ بندى بعدى همه 
گیرى کووید 19 تعداد بیشترى از شهرستان هاى استان، 

قرمز و بسیار پر خطر شود.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان درباره آخرین 
وضعیت بیمارســتان ها در خدمات رسانى براى بیماران 
کرونایى گفت: در زمان حاضر بیمارستان امین با حدود 
250 تخت به عنوان بیمارســتان مرجع براى پذیرش و 
بســترى بیماران کووید 19 فعالیت مى کند و بیمارستان 
خورشید نیز از  روز سه شــنبه (دیروز) با اختصاص همه 

ظرفیت تخت فعال خود یعنى حدود 200 تخت باید براى 
پذیرش و بسترى بیماران کووید 19 اقدام کند.

وى با انتقاد نسبت به عملکرد دستگاه هاى اجرایى استان 
از نظر همکارى با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى، گفت: متاســفانه مردم نیز در 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى دقت و حساسیت الزم را 
ندارند، به طورى که میانگین رعایت پروتکل ها در جامعه 
کمتر از 60 درصد شــده  و در برخى شهرستان ها حتى 

کمتر از این مقدار است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
متاسفانه دستگاه هاى اجرایى استان نیز در انجام وظایف و 
کمک به دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى الزم را 
ندارند، افزود: خیلى از دستگاه هاى اجرایى استان در زمینه 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى نیز اهتمام ویژه اى ندارند.

وى با اشاره به اینکه اگر شرایط از قبل متفاوت مى بود به 
شرایط حاد کنونى نمى رسیدیم، یادآور شد: متاسفانه به 
محض اینکه آمار شروع به کاهش پیدا مى کند هم مردم 
هم برخى مسئوالن و دستگاه هاى اجرایى خیال مى کنند 
کووید تمام شده، درحالى که دائما این اتفاق مى افتد و با 
عادى انگارى مردم و مسئوالن پس از فروکش کردن هر 

موج، بالفاصله موج دیگرى اتفاق مى افتد.
نجیمى در مورد کروناى دلتا نیز گفت: به هرحال کروناى 
دلتا امروز گونه غالب در ســطح جهان است و در برخى 
شــهرها و اســتان هاى اطراف هم گزارش شده است، 
بنابراین احتماال درگیرى هایى که ایجاد مى شود از این 

نوع است.

همزمان با افزایش بیماران کرونایى بسترى در بیمارستان ها؛

وضعیت شهر اصفهان هم قرمز شد

افزایش قیمت پوشاك تابســتانه در بازار اصفهان 
قدرت خرید مردم را کاهش و در پى آن فروشندگان با 

مشکالت فراوانى مواجه شده اند.
ابراهیم خطابخش رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشاك دوخته اصفهان، گفت: پوشاك 
در بازار اصفهان 25 الــى 35 درصد افزایش قیمت 
داشته  که تمام گرانى ها از بخش تولید ریشه مى گیرد، 
چرا که افزایــش قیمت پارچه ، گرانى  دســتمزد  و 

اجاره ها بر قیمت هاى تمام شده تاثیر مستقیم دارد.
او افزود: فروشگاه  هاى پوشاك و البسه  به خودى خود 
قیمت ها را افزایش نداده اند آن ها حتى متحمل ضرر 
و زیان فراوانى  شده اند، صنف پوشاك در بخش تولید 
و فروشگاه درگیر مشکالت زیادى است و تعداد قابل 
توجهى از واحد هاى فروش و تولید با سابقه هاى باال 

از این شغل کناره گیرى کرده اند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاك 
دوخته اصفهــان، بیان کرد: مالیات هاى ســنگین 
تاثیر زیادى بر قیمت ها گذاشته، قدرت خرید مردم 
کاهش پیــدا کرده و درآمد ها کمتر شــده به همین 
دلیل خریداران از افزایش قیمت نســبى پوشــاك 
ناراضى هستند،  باتوجه به قیمت هاى تمام شده براى 
تولیدکنندگان پوشاك موجود در بازار از نظر قیمت 

خوب و عادالنه است.
او با اشاره به قیمت هاى باال پوشاك کودکان، خاطر 
نشان کرد: تولید و فروش پوشاك کودکان مشکالت 
زیادى به همراه دارد، چرا که اکثر تولیدکنندگان کار 
جزئى قبول نمى کنند و دور ریز پارچه زیاد  است، اما 
امیدواریم که  تولید قوى تر شود، هزینه ها، مالیات و 
اجاره ها کاهش پیدا کند تا مصرف کنندگان توانایى 

خرید داشته باشند و رونق به بازار پوشاك بازگردد.

افزایش 35 درصدى قیمت پوشاك در بازار اصفهان

قطعى برق با بیمارستان هاى اصفهان چه کرده است؟

معاون مالى و اقتصادى شــهردار اصفهان گفت: با 
توجه به ایجاد رونق در پروژه هاى مشارکتى، سرمایه 
گذارانى از سایر استان ها به اصفهان مهاجرت کرده 
و سرمایه خود را به این کالنشهر انتقال داده اند تا در 

اجراى پروژه ها با شهردارى مشارکت کنند.
مرتضى طهرانى اظهار کــرد: در این دوره مدیریت 
شــهرى در تمام زمینه هــا مشــارکت در اجراى 

پروژه ها را توســعه دادیــم بدان معنا کــه در حال 
حاضر در معاونت فرهنگى شــهردارى، بازسازى 
مجموعه هاى ورزشــى که در طول دوره هاى زیاد 
فرســوده و از رده خارج شــده بود، اعالم عمومى 
شده و ســرمایه گذار مى تواند به صورت BOT یا 
قراردادهاى ساخت، بهره بردارى و واگذارى، شریک

 شهردارى شود.

مهاجرت سرمایه گذاران به شهر اصفهان 
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حامد بهــداد در فیلم ســینمایى "بــاب مارلى" به 
کارگردانى داود خیــام بازى مى کنــد. باب مارلى 

اسطوره جامائیکایى موسیقى رگى است.
حامد بهداد هفته گذشته با محمد صادق رنجکشان 
تهیه کننده فیلم سینمایى "باب مارلى" براى حضور 

در این فیلم به توافق رسید.
فیلم سینمایى "باب مارلى" به کارگردانى داود خیام و 
نویسندگى مشترك این کارگردان و على زرنگار که 
مضمونى اجتماعى دارد اوایل نیمه دوم سال در جنوب 

کشور مقابل دوربین خواهد رفت.
پروانه ساخت این فیلم اواخر اردیبهشت ماه از سوى 

سازمان سینمایى صادر شد. 
پیش تولید "باب مارلى" مدتى اســت که با حضور 
حســن مصطفوى با عنوان مدیر تولید پروژه آغاز 
شــده و مذاکره با دیگر عوامل و بازیگران این فیلم 

ادامه دارد.

ممنوع الفعالیتــى مقطعى یا درازمــدت مجریان در 
تلویزیون، اتفاق جدیدى نیســت؛ امــا ماجرا براى 
مهدى واعظى که این روزهــا به گفته خودش براى 
چهارمین بار از آنتن کنار گذاشته شده، کمى متفاوت 
است. او که از این شــرایط گله مند است، مى گوید: 
«سازمان صداوســیما باید حریمى را براى مجریان 
و گزارشگرانش قائل باشــد» و این پرسش را مطرح 
مى کند که «چرا دیوارى کوتاه تــر از مجریان پیدا 

نمى کنند؟»
این مجرى برنامه هاى ورزشى تلویزیون که به تازگى 
از اجرا در برنامه «ســالم تهران» کنار گذاشته شده 
است، درباره توبیخ و ممنوع الفعالیتى اش مى گوید: این 
اتفاق براى چهارمین بار است که مى افتد. اما بارها هم 
اتفاق افتاده که یک یا دو روز، یک یا دو برنامه و یک 
هفته توبیخ شوم؛ با این حال به شکل بلندمدت، براى 

چهارمین بار است که این اتفاق مى افتد.
او خاطرنشــان مــى کنــد: تاکنــون اغلــب 
فدراسیون هاى ورزشى به دلیل نقدهاى تندى که در 

برنامه ها داشته ام از من شکایت کرده اند.
واعظى درباره علت آخرین ممنوع الفعالیتى اش که 
بیش از یک ماه از آن مى گذرد، چنین اظهار مى کند: 
به دستور مدیران گروه و مدیر شبکه، یک ماهى است 
که آنتن ندارم. وزارت ورزش شکایتى را علیه من در 
رابطه با صحبت هایى که درباره آنها در برنامه داشتم، 
تنظیم کرده بود. مطالبى را درباره عملکردشــان در 
طول این چند سال، عنوان کردم و این نقد را همیشه 
داشــتم.  پیشــتر هم مطالبى را در این خصوص در 

روزنامه داشتم.
او درباره  لزوم حمایت مدیران تلویزیون از مجریانى 
که به نوعى سرمایه هاى رسانه محسوب مى شوند، 
اظهار مى کند: من حدود 19 سال است در صداوسیما 
رسما کار مى کنم و 16 سال هم برنامه زنده داشته ام 
و این اتفاق جدیدى نیســت و دفعه سوم یا چهارمى 
است که بیکار مى شوم و هر دفعه هم به دلیل و علتى 
این اتفاق مى افتد. نه مــن، بلکه براى همکاران من 
هم این اتفاق پیش آمده اســت. اما آن چالشى که با 
مدیران خودم داشتم این بود که چرا دیوارى کوتاه تر 
از مجرى پیدا نمى کنند؟ یک برنامه تهیه کننده دارد، 
مجرى دارد، سردبیر و نویسنده دارد. خروجى اتاق فکر 
است که از زبان مجرى جارى مى شود ولى آن چیزى 
که اتفاق مى افتد دامن مجرى را مى گیرد و صورت 

مسئله پاك مى شود.

از همان کودکى یک جورهایى آمده بود کــه در کنار عموى محبوب 
بچه ها ماندگار شود. امیرمحمدى که از 9 سالگى پایش به جام جم رسید 
شاید آرزوى برآورده نشده خیلى از بچه ها و خانواده هایشان بود که به 
آن نرسیده بودند. اما او با شیرین زبانى هایى که مختص به همان سن و 
سال است جاى خود را در دل سازندگان برنامه عمو پورنگ و مخاطبان 
تلویزیونى باز کرد. این روزها که او پا به 26 ســالگى گذاشــته اســت 
تجربه هاى زیادى را از ســر گذرانده و با چشمانى باز براى آینده شغلى 
و کارى خود تصمیم مى گیــرد. «امیرمحمد متقیان» درباره چگونگى 
ورودش به اســتودیوى جام جم و شــبکه یک و برنامه پورنگ و دلیل 

ماندگار شدنش بعد از 20 سال مى گوید.

اگر بخواهیم به گذشته اى نه چندان دور برگردیم 
شما یکى از استعدادهایى بودید که در سال 84 

توسط داریوش فرضیایى کشف شدید. 
سال 84 تست دادم و بعد از 6 ماه آقاى فرضیایى با من تماس گرفتند و 

گفتند دوست دارى همکار من بشى؟ و من گفتم چرا که نه. 
شما شرکت کننده برنامه پورنگ بودید؟

بله یکى از بچه هایى بودم که به استودیوى برنامه رفته بودم. در همان 
برنامه کمى برایشان شیرین زبانى کردم و خوششان آمد و بعد از مدتى 
تماس گرفتند که بیا. قرار بود یک روز به برنامه عمو پورنگ بروم اما یک 

روز رفتم و دیگر ماندگار شدم.
آن زمان که به عنوان شــرکت کننده در برنامه 
پورنگ حاضر شدید فکر مى کردید یک روز حیطه 

اجرا و بازى را براى خودتان انتخاب کنید؟
فکر مى کردم که یک روزى بازیگر شوم اما فکر نمى کردم که به این 
زودى این اتفاق بیفتد و در کنار نفر اول یک ژانــرى قرار بگیرم و این 

برایم دور از ذهن بود. 
خانواده چقدر در ورود شــما به این حیطه تاثیر 

گذار بودند؟
خیلى. پدرم فرد شوخ طبعى اســت و همه مى گفتند امیرمحمد شبیه 
تو اســت و مى گفتند امیرمحمد را ببرید تلویزیون. پدر و مادرم همیشه 

هوایم را داشتند و وقتى سر کار مى رفتم حمایتم مى کردند. 
آن زمان چند سالتان بود؟

10 سالم بود. 
اولین برنامه پورنگ که رفتید بچه ها در مدرسه چه 

بازخوردى داشتند؟
بچه ها هم در مدرسه من را مى شناختند و این برایم خیلى جذاب بود. 
یک سرى از بچه ها هم در عالم بچگى حســادت مى کردند اما سعى 
مى کردم این را باور نکنم که من با بقیه بچه هــا فرق مى کنم. براى 
همین هم با همه در زنگ تفریح ها بازى مى کردم و فوتبال مى رفتم با 

بچه ها اصال خودم را از بچه ها جدا نمى کردم. 

دوران کودکى تان چطور گذشت؟ بچه پر جنب و 
جوشى بودید؟

شیطون که بودم و تعداد شکستگى هاى بدنم زیاد بود اما خیلى جلوتر 
از سنم بودم و دوست داشتم بزرگ شوم و االن که بزرگ شدم با توجه 
به اینکه در کودکى معروف شدم و ســر کار رفتم و وارد اجتماع بزرگ 
سال ها شدم حس مى کنم یک سرى موارد را جا گذاشتم. االن وقتى 
مى بینم عده اى دارند فوتبال بازى مى کنند دوست دارم شوت بزنم و 

همین برایم لذت بخش است. 
در دوران کودکــى چقدر طرفــدار برنامه هاى 

تلویزیــون بودیــد و چقدر 
تماشــا  تلویزیــون 

مى کردید؟ 
شاید باورتان نشــود اما پیرو همان 
جمله کــه گفتم همیشــه بزرگتر 
از ســنم بودم خیلــى کارتون و 
برنامــه هاى کودك را دوســت 
نداشــتم و از برنامه هاى کودك 
فقط تام و جرى نــگاه مى کردم 
چون بــه نظرم بامزه بــود. پلنگ 
صورتى هم مى دیدم و برنامه عمو 

پورنگ را هم تماشا مى کردم. 
براى حضــور اولیه در 

برنامــه پورنــگ 

خودتان به خانــواده گفته بودید اقــدام کنند یا 
خانواده دوست داشتند شما به این برنامه بروید؟

نه ما یک آشنایى داشتیم که از طریق او اقدام کردیم. 
یک جورهایى مى شــود گفت شــما کشف عمو 
پورنگ بودید. در این باره بگویید که چقدر رابطه 

دوستانه بین شما و آقاى فرضیایى وجود دارد؟
البته عمو پورنگ و مســلم آقاجان زاده. مى توانیم اســم این ارتباط را 
پدر پسرى هم بگذاریم و من در آن زمان 9 سالم بود و عموپورنگ من 
را بزرگ کرد و حکم پدر معنوى ام را داشــت و دارد و همیشه حمایتم 
مى کند. در اجرا نکته هاى مهمى به من یــاد داد و در اصل برایم یک 

استاد بود و هست و رابطه ما رابطه استاد و شاگردى هم هست. 
همچنان هم براى شما عمو پورنگ است؟

من عمو صدایش مى کنم. 
کم کم که بزرگ تر شــدید تحصیالت تان را در 

زمینه بازیگرى ادامه دادید؟
دبیرســتان رشــته انســانى خواندم و کاردانى کارگردانى سینما و 

کارشناسى ارشد کارگردانى نمایش را در دانشگاه خواندم. 
یعنى از کودکى براى خودتان برنامه ریزى کرده 

بودید؟
نه به آن صورت حتى به این فکر مى کردم که خلبان شوم اما کم کم که 

ذهنم  پخته تر شد دیدم که توانایى ام چیز دیگرى است. 
در میانــه راه 
و همــکارى با 

پورنگ فکر نکردید راه را به اشتباه آمدید؟
یک بار این اتفاق افتاد اما مشورت کردم و دیدم تصمیم اشتباه است. به 
خاطر حجم کارى باال و کودکى که داشتم خسته شده بودم و واقعا عین 

کارمندها شده بودم.
اینجا چند سالتان بود؟

11 سالم بود و خسته شده بودم از این شهر به آن شهر رفتن. شهرت را 
دوست داشتم اما به نظرم در آن برهه سنى به خستگى اش نمى ارزید. 

در مانــدن شــما در ایــن حیطه بــا توجه به 
دلسردى هایى که گاها سراغتان مى آمد، خانواده 

چقدر تاثیر داشتند؟
مادرم مى گفت بمون اما پدرم مى گفت هر طور راحتى.

خواهر و برادر هم دارید؟
نه تک فرزندم.

در این سالها شــما هم یک جورهایى خودتان را 
وقف برنامه پورنگ کرده اید. دوست نداشتید در 

کارهاى دیگرى بازى کنید؟
نه. با توجه به شرایط فیزیکى که دارم ایدئولوژى متفاوتى دارم نسبت 
به مواردى که پیشنهاد مى شود . یعنى پیشنهادهایى که مى شد را اصال 
دوست نداشتم و سعى کردم کنار بهترین آدم ژانر کودك جایم را حفظ 
کنم.  اما چندى پیش نقشى در فیلم سینمایى طبقه یکمى بازى کردم 

که اکران نشده است. 
نقشتان چه بود؟

مسئول یک دبیرخانه را داشتم. 
چقدر شخصیت ایده آلى بود؟

شخصیت جدى بود. اگر کمدى خوبى پیشنهاد شوم را بازى مى کنم. 
اما خب کمدى درستى که هجو نباشد و بتواند نکته مثبتى به تماشاگر 
اضافه کند. در این فیلم امیرمحمد کامال متفاوت از آنچه تا به حال دیدید 

ظاهر شده است. 
 آدم جدى هستید؟

نه خیلى شــوخ طبعم اما خب تفکراتم متفاوت اســت و سعى مى کنم 
زندگى را راحت بگیرم.

 شما از درآمدتان رضایت دارید؟
بله و خدا را هم از این بابت شاکرم. اما مسئله این است که کار ما مداوم 
نیست و نمى شود روى آن برنامه ریزى بلند مدت کرد. براى مثال یک 
سرى معترضند به اینکه چرا فالن بازیگر این رقم دستمزد مى گیرد؟ و 
به این فکر نمى کنند که او شاید در کل سال فقط در همان یک کار بازى 
کرده است و همه هزینه هاى یکسالش باید با همان یک کار تامین شود. 
شما در کنار بازیگرى کار دیگرى انجام نمى دهید؟ 

یادم است مدتى آتلیه عکاسى داشتید؟ 
نه من ترجیح دادم کاسب نشوم چون بلد نیستم و یکبار آتلیه راه انداختم 

و جمع کردم.

الله صبورى پیرامــون بازى در ســریال «روزگار 
جوانى» گفت: به تازگى در فصل ســوم ســریال 
«روزگار جوانى» بــازى داشــتم و تصویربردارى 
مربوط به بازى من در این مجموعه به پایان رسیده 
است. من و سیاوش چراغى پور تقریبا جزو نقش هاى 
اصلى سریال «روزگار جوانى» هستیم و در 6 الى 7 

قسمت از این سریال حضور داریم.
وى در همین راستا ابراز کرد: اصغر توسلى کارگردان 
این سریال را از سال هاى دور مى شناسم و کار کردن 
با او براى من تجربه لذت بخشى بود. توسلى خیلى 
با دقت و طمانینه، تاکید مى کنم با طمانینه به چیزى 
که مى خواست مى رسید. تیم بازیگرى و عوامل پشت 
صحنه بسیار حرفه اى هستند و توسلى تسلط باالیى 

بر کار دارد و دقیقا مى داند چه مى خواهد.
بازیگر ســریال «معراجى ها» با اشــاره به کیفیت 
باالى ســریال «روزگار جوانى» بیان کرد: به نظرم 
«روزگار جوانى» با اقبال عمومى مواجه شود و مردم 

این سریال را دنبال و دوست داشته باشند. اما قضیه 
این است که مخاطبان آن سال ها با مخاطب امروز 
تفاوت زیادى دارند و نمى توان این سریال را هم به 
لحاظ ساخت و هم تماشــاگران با دو سریال قبلى 

مقایسه کرد.  
وى با اشاره به نقش خود در سریال «روزگار جوانى» 
ابراز داشت: این مجموعه هم طنز و هم تراژدى و به 
نوعى گروتسک است و مابین اتفاقات طنز و تراژیک 
است و این دو حس را منتقل مى کند. من نقش مادر 
یکى از شخصیت هاى جوان این مجموعه را که تازه 

دانشجو شده بازى مى کنم.
این بازیگر سینما و تلویزیون پیرامون داشتن لهجه 
در فصل جدید سریال «روزگار جوانى» اظهار کرد: 
در فصل جدید سریال «روزگار جوانى» من به لهجه 
شیرین اصفهانى صحبت کردم. به هر حال به عنوان 
بازیگر باید بتوانى به خواسته هاى کارگردان نزدیک 
شوى. قبل از شــروع بازى اعالم کردند که باید با 

لهجه اصفهانى صحبت کنم و مــن هم براى بهتر 
شدن نقش آمادگى کافى داشتم. در کل نقش خودم 
در این سریال را خیلى دوست دارم و خوشحالم این 

همکارى پیش آمد.
بازیگر مجموعه تلویزیونى «دوقلوها» با اشــاره به 
استرس بازیگرى بدون ماسک در وضعیت کرونایى 
بیان کرد: بــازى کردن در شــرایط کرونایى خیلى 
نگران کننده اســت و من هم از این قاعده مستثنا 
نیستم و استرس درگیر شدن به کرونا را داشتم. خیلى 
دوست دارم این را بگویم، با اینکه ما جلوى دوربین 
بودیم، ولى واکســن کرونا نزدیم. قرار بود اعضاى 
اصلى مجموعه واکسن کرونا بزنند و با اینکه اسم من 
هم در لیست اعالمى براى تزریق واکسن کرونا بود، 
اما به جز پنج شش نفر اعضاى اصلى، من وباقى گروه 
واکسن کرونا نزدیم. از این قضیه دلخورم و نمى دانم 
چرا این اتفاق افتاد و صحبتى هم راجع به آن نشد و 

همین موضوعى ناراحت کننده است. 

امیرمحمد متقیان: «عموپورنگ» پدر معنویم است

کاوه خداشناس:
سریال هاى مناسبتى 

آدم خودش را مى خواهد

کاوه خداشناس که مدتى قبل با بازى در نقش شهید شهریارى در قاب تلویزیون حاضر 
شده بود، تجربه ایفاى نقش در سریال مناســبتى «برادر» را هم دارد که در حال 
پخش دوباره از تلویزیون است. او که امیدوار است پس از سریال «صبح آخرین 
روز» (شهید شهریارى) بتواند بار دیگر با یک سریال خوب مهمان خانه هاى 
مردم باشد، سریال هاى مناسبتى مانند «برادر» را داراى ویژگى هاى 

مثبت و منفى  دانست و به توضیحاتى در این خصوص پرداخت.
کاوه خداشناس درباره تفاوت ســریال هاى مناسبتى نسبت به 
دیگر مجموعه هاى نمایشــى تلویزیون گفــت: «بازى در 
سریال هاى مناسبتى یکســرى امتیاز مثبت و منفى را با 
هم دارد. این سریال ها عموما پربیننده هستند و با استقبال 
مخاطبان مواجه مى شوند. مردم در مناسبت هاى ملى و 
مذهبى مثل عید نوروز و ماه رمضان اوقات فراغت بیشترى 
براى تلویزیون دیدن دارند. از این منظر مى توانى تقریبا مطمئن 

باشى که کارت دیده خواهد شد.
او در عین حال خاطرنشــان کرد: مدیریت کارهاى مناسبتى که معموال با 

عجله هم ساخته مى شوند، کار آسانى نیست و واقعا آدم خودش را مى خواهد.
خداشناس درباره سریال «برادر» که در ماه رمضان سال 95 براى نخستین بار از شبکه 
دو سیما پخش شد و این روزها از آى فیلم بازپخش مى شود، اظهار کرد: آقاى جواد افشار 
(کارگردان) توانســته بود یک محیط پرآرامش و حرفه اى را در پشت صحنه ایجاد کند 
که اثراتش به جلوى دوربین هم منتقل مى شد. عالوه بر هماهنگى اى که میان عوامل 
سریال وجود داشت، قصه جذاب و مردم پســند این اثر باعث شده بود تا بتواند مسائل 
مختلف را با هم لحاظ کند و به این ترتیب به یک سریال مناسبتى پربیننده تبدیل شود. 

حامد بهداد در نقش 
اسطوره موسیقى

براى چهارمین بار از 
آنتن تلویزیون کنار 

گذاشته شدم

مجرى جنجالى:

پخش ناگهانى سریال 
«زندگى زیباست» 
پس از 2 سال تأخیر

شــبکه دو ســریال تلویزیونى «زندگى زیباست» 
ساخته قاســم جعفرى را بدون اطالع رسانى قبلى 
روانه آنتن کرد. تولید این ســریال در سال 1398 
به پایان رسیده و در طول دو سال گذشته وضعیت 

بالتکلیفى داشته است.
پخش این سریال جدید در حالى آغاز شد که سایت 
رسمى شــبکه دو ســیما اعالم کرده بود سریال 
تکرارى هشت و نیم ساخته شــهرام شاه حسینى 

پخش خواهد شد.
زندگى زیباســت در قالب 50 قسمت 45 دقیقه اى 
در سال 1397 و 1398 در تهران، کویر طبس، یزد، 
مشــهد، چالوس و بندر چابهار تصویربردارى شده 
است. حدود 20 بازیگر جوان تئاترى براى اولین بار 
در این سریال جلوى دوربین رفته  و شخصیت هاى 

اصلى سریال را بازى مى کنند.
سال گذشــته بازیگران جوان ســریال درنامه اى 
اعتراضى بــه على عســگرى، رئیس ســازمان 
صداوسیما درخواست کردند سریالشان پس از یک 

سال بالتکلیفى تعیین تکلیف شود.
داستان سریال درباره چگونگى رسیدن هفت عاشق 
و معشوق به یکدیگر است .... در برنامه هاى اعالمى 
سیما در تابستان 1400 توسط معاونت سیما، هیچ 

اشاره اى به پخش این سریال نشده بود.
قاسم جعفرى کارگردانى سریال هایى همچون خط 
قرمز، کمکم کن و مسافرى از هند را در کارنامه دارد. 
بازیگران سریال عبارتند از  : ثریاقاسمى، نیمارئیسى، 
رســول نجفیان، مهتاج نجومى،امیدروحانى، بیژن 

بنفشه خواه، اردالن شجاع کاوه و ...

الله صبورى: مردم فصل جدید «روزگار جوانى» را دوست خواهند داشت

تلویزیــون بودیــد و چقدر 
تماشــا  تلویزیــون 

مى کردید؟ 
ید باورتان نشــود اما پیرو همان 
مله کــه گفتم همیشــه بزرگتر 
ســنم بودم خیلــى کارتون و 
امــه هاى کودك را دوســت 
برنامه هاى کودك شــتم و از

ط تام و جرى نــگاه مى کردم 
ن بــه نظرم بامزه بــود. پلنگ 
ورتى هم مى دیدم و برنامه عمو 

رنگ را هم تماشا مى کردم. 
براى حضــور اولیه در 

برنامــه پورنــگ 

مى کند. در اجرا نکته هاى مهمى به من یــاد داد و در اصل برایم یک
ما رابطه استاد و شاگردىهم هست.  استاد بود وهست و رابطه
همچنان هم براى شما عمو پورنگ است؟

من عمو صدایش مى کنم. 
کم کم که بزرگ تر شــدید تحصیالت تان را در

زمینه بازیگرى ادامه دادید؟
دبیرســتان رشــته انســانى خواندم و کاردانى کارگردانى سینما و

کارشناسى ارشد کارگردانى نمایش را در دانشگاه خواندم. 
یعنى از کودکى براى خودتان برنامه ریزى کرده

بودید؟
نه به آن صورت حتى به این فکر مى کردم که خلبان شوم اما کم کم که

ذهنم  پخته تر شد دیدم که توانایى ام چیز دیگرى است. 
در میانــه راه
و همــکارى با

مادرم م

نه تک

نه. با تو
به موارد
دوست
کنم.  ام
اکرا که

مسئول

شخصی
اما خب
اضافه ک
ظاهر ش

نه خیلى
زندگى

بله و خد
نیستو
سرى م
به اینف
کرده اس

نه من
و جمع
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 جنجال در دیدار ذوب آهن و سایپا گریبان سبزپوشان اصفهان را گرفت

شهاب گردان از تمام 
فعالیت هاى فوتبالى محروم شد

دروازه بان تیم ذوب آهــن از کلیه فعالیت هاى فوتبالى تا اطالع 
ثانوى محروم شد.

در جریان بازى تیم هاى ذوب آهن و سایپا که با تساوى یک بر 
یک به پایان رسید، شاهد رخ دادن صحنه جنجالى بودیم که طى 

آن مى رفت که به حادثه ناگوارى منجر شود.
در همان دقایق ابتدایى بازى فرار مهاجم ســایپا پشت مدافعان 
ذوب آهن باعث شد تا شهاب گردان از دروازه خودش خارج شود و 
بازیکن سایپا را در خارج از محوطه جریمه سرنگون سازد. تصمیم 
اولیه داور، نشان دادن کارت زرد به گردان بود که اعتراضات کادر 
فنى سایپا را به همراه داشت. یک دقیقه بعد و قبل از اینکه بازى 
مجددا آغاز شــود، داور چهارم این بازى، علــى صفایى را براى 
مشورت به لب خط فراخواند و پس ازآن صفایى به سمت گردان 
برگشت و کارت زرد خود را پس گرفته و او را با یک کارت قرمز 

از زمین اخراج کرد.
گردان که از این تصمیم داور بســیار عصبانى و به نوعى شوکه 
شده بود، از این رو که مى دانســت این تصمیم حاصل مشورت 
داور چهارم است، به سمت او حمله ور شــد. این در حالى بود که 
مسئوالن ذوب آهن هر چقدر سعى در آرام کردن او داشتند اما به 
علت فیزیک بدنى گردان قادر به این کار نبودند و گردان در چند 
نوبت مى خواست تا خودش شخصا از خجالت داور چهارم دربیاید 

اما به هر ترتیبى که بود از حادثه بزرگ جلوگیرى شده و دروازه بان 
ذوب آهن به بیرون از زمین هدایت شد.

واکنش کمیته انضباطى به این اتفاق فورى و صریح بود. سایت 
رسمى فدراســیون فوتبال ایران با انتشــار خبرى از محرومیت 
گردان خبر داده و نوشت: «دیدار تیم هاى ذوب آهن و سایپا در 
حالى برگزار شد که از سوى شهاب گردان، دروازه بان تیم ذوب 
آهن تخلفاتى مبنى بر رفتار نامناســب نسبت به تیم داورى این 
مسابقه رخ داد. وى با صدور قرار دستور موقت کمیته انضباطى تا 
اطالع ثانوى از کلیه فعالیت هاى مرتبط با فوتبال محروم است.»

واکنش ذوب آهن به رأى صادره براى گردان
روابط عمومى باشــگاه ذوب آهن درباره اتفاقات بازى این تیم 
مقابل سایپا بیانیه اى صادر کرد. در این بیانیه آمده است: اگر کمیته 
انضباطى به همین سرعتى که براى شهاب گردان راى صادر کرد 
براى ناداورى هاى خودشان راى صادر کرده بود شاید بسیارى از 
مشکالت موجود پیش نمى آمد و شاهد ناداورى هایى هستیم که 

جاى تعجب بسیار دارد.
در این بیانیه آمده اســت: گفتیم با تغییرات در فدراسیون فوتبال 
شاید اوضاع داورى کمى سروسامان بگیرد اماسالى که نکوست 
از بهارش پیداســت اگر این بهار فدراسیون نشــینان است خدا 

بخیر کند احتماال در چندسال آینده بسیارى از تیم هایى که فقط 
به بازى جوانمردانه اعتقاد دارند از لیگ پاپس خواهند کشــید تا 
حداقل سرمایه هاى انسانى و مالى خود را حفظ کنند و در زمستان 
ناداورى ها اسیر نگردند. به راستى اگر این دیدار بجاى سه ناظر یک 
ناظر داشت چه مى شد؟ داور وسط در حال ادامه مسابقه است که از 
بیرون زمین بعد از مشورت هاى خاص، برایش تصمیم مى گیرند 

براستى آقاى ناظر، ناظر مسابقه بود یا ناظر تیم ذوب آهن؟

شهاب گردان پایش را کنار کشید
مجید محافظت کار مربــى تیم فوتبال ذوب آهــن که به دلیل 
محرومیت سیدمجتبى حســینى در نشست خبرى پس از دیدار 
مقابل سایپا حضور پیدا کرده بود، درباره اخراج شهاب گردان گفت: 
شما این هفته هم ببینید که شهاب گردان آیا خطایى کرده یا نه. 
این پسر با این همه تجربه و بازیکنى با اخالق است که ببینید چه 
اتفاقى رخ داده که گریه مى کرد و مى گفت اصًال به بازیکن سایپا 
نخورده است. شهاب گردان پیش از اینکه به بازیکن سایپا برخورد 
کند، پاى خود را عقب کشید، در حالى که بازیکن سایپا هم رو به 
بیرون دریبل زده بود. با این حال جالب اینکه داور مسابقه وسط 
میدان درست ندیده و داور چهارم تشخیص داده که گردان باید 

اخراج شود.

حیدر سلیمانى معتقد است، عملکرد صفایى باعث از بین رفتن 
اقتدار داوران وسط شده است.

دیدار دو تیم فوتبال ســایپا و ذوب آهن با تساوى یک بر یک 
به اتمام رسید که این دیدار یک صحنه جنجالى داشت که آن 

اخراج شهاب گردان، دروازه بان ذوب آهن بود.
حیدر سلیمانى، پیشکسوت داورى در خصوص قضاوت صفائى 
در این دیدار، گفت: صفائى داور خوبى اســت و قضاوت هاى 

خوبى داشته اســت اما اتفاقى که در این دیدار افتاد، متاسفانه 
چند وقتى است که در فوتبال ما مرسوم شده است. مشورت و 
همکارى با تیم داورى خوب است اما قرار نیست که همواره داور 
چهارم قضاوت کند؛ اگر قرار به چنین اتفاقى باشد، چرا اصًال 

داور اصلى را انتخاب مى کنند؟
وى ادامه داد: در آن صحنه، شهاب گردان خطاى واضحى را 
روى مهاجم سایپا انجام داد که موقعیت 100 درصد گلزنى را 

از این تیم گرفت. داور ابتدا همه را آرام کرد و کارت زرد نشان 
داد؛ در حالى که جریمه درست این خطا کارت قرمز بود. سپس 
کادر فنى سایپا به داور چهارم گوشزد کردند که جریمه این خطا 
کارت قرمز اســت و داور چهارم نیز این موضوع را به صفائى 
انتقال داد و این داور هم تصمیمش را درست کرد. پس از آن 
شهاب گردان رفتارهایى از خود نشان داد که اصًال در شأن یک 

بازیکن حرفه اى نیست.

درخشش جانشین شهاب 
در بازى سرنوشت ساز

پیراهن چرخانى مدافع
 2 مترى در فوالدشهر

اخراج شهاب گردان در بازى ذوب آهن و سایپا جنجال زیادى آفرید اما در 
نهایت به درخشش ذخیره او انجامید که مى تواند خبر خوبى براى ذوبى ها 

در شرایط فعلى باشد.
این اولین بازى امینى در لیگ بیستم بود. او که سرنوشت عجیبى در فصل 
جارى داشت، به خوبى از فرصت به دســت آمده استفاده کرده و اصطالح 

«توفیق اجبارى» را به بهترین شکل ممکن عملى کرد.
مهدى امینى که فوتبال را از رده هاى سنى باشگاه سپاهان شروع کرده بود، 
در تابستان سال 1399 براى داشتن فرصت بازى بیشتر این باشگاه را ترك 
کرده و راهى پیکان شد؛ او اما در پیکان هم نتوانست به آنچه مى خواست 
برسد و در نقل و انتقاالت زمستانى راهى ماشین سازى شد. امینى در یک 
مسابقه جام حذفى در برابر فوالد خوزستان هم براى سبز پوشان تبریزى 
به میدان رفت. او که با نظر مهدى پاشازاده سرمربى پیشین ماشین سازى 
به این تیم رفته بود، بعــد از جدایى وى و حضور دوباره ســعید اخبارى به 

مشکالتى با باشگاه خورد و قراردادش را فسخ کرد!
بازگشت به اصفهان، برنامه بعدى امینى بود؛ البته او در بازگشت به اصفهان 
راهى دیگر تیم این شــهر یعنى ذوب آهن شــد. با توجه به حضور شهاب 
گردان در ذوب آهن و عملکرد قابل قبول این دروازه بان باتجربه، گلر جدید 
ذوبى ها پس از حضور در این تیم نیز نتوانســت فرصتى براى قرار گرفتن 
در ترکیب اصلى پیدا کند اما سرانجام این فرصت در یک شرایط غیرقابل 
پیش بینى رخ داد؛ دقیقه 15 بازى 6 امتیازى با ســایپا در اصفهان و پس از 
اخراج گردان... امینى که بعد از مدت ها فرصتى طالیى به دست آورده بود، 

به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کرد.
اولین محک جدى امینى را در دقیقه 37 شاهد بودیم جایى که بازیکن سایپا 
بعد از دریبل یک بازیکن ذوب آهن، شوت سنگینى را به سمت دروازه این 
تیم روانه کرد؛ واکنش دروازه بان ذوب آهن در برابر این شوت اما دیدنى بود؛ 
امینى به زیبایى با یک جهش سریع، توپ را راهى کرنر کرد تا نشان دهد 
از انگیزه باالیى براى درخشــش برخوردار است و به راحتى نمى خواهد از 

فرصتى که به دست آورده بگذرد.
دو تیم با تساوى بدون گل راهى رختکن شدند اما سایپا در نیمه دوم به دنبال 
این بود که به هر طریقى شده از برترى نفرى خود در زمین بهره برده و دروازه 
ذوب آهن را باز کند؛ این تیم در دقیقه 59 به هدف خود رسیده و توسط امیر 
على صادقى دروازه حریف را باز کرد. شــاگردان کمالوند بعد از این گل به 
حمالت خود ادامه دادند و خیلى زود مى توانستند به گل دوم هم رسیده و 
کار را تمام کنند اما درخشش دروازه بان ذوب آهن این اجازه را به آنها نداد. 
اوج کار گلر ذخیره ذوبى ها در نیمه دوم زمانــى بود که او طى دو مرحله با 
عکس العمل هاى سریع، سایپا را از رسیدن به گل محروم کرد؛ او در دقیقه 
67 ارسال عرضى جاللى را به موقع قطع کرد و بالفاصه روى ریباند همین 
توپ هم واکنش زیبایى را در برابر شوت خطرناك مهاجم سایپا نشان داد. 
این دو عکس العمل ذوب آهن را در بازى نگه داشت تا سرانجام شاگردان 
حسینى در دقایق تلف شده با باز کردن دروازه سایپا کار را به تساوى بکشند. 
این گونه بود که بازگشت امینى به درون دروازه بعد از ماه ها انتظار به یک 
عملکرد خوب انجامید تا در روزى که ذوبى ها گــردان را به دلیل اخراج و 
محرومیتى که ساعاتى بعد اعالم شد، از دست دادند، نسبت به داشتن یک 
جانشــین قابل اعتماد براى او در هفته هاى سخت و دشوار پایانى امیدوار 

شوند.

ذوب آهن با گل دقایق پایانى مدافع 1/94 مترى خود از 
شکست مقابل سایپا گریخت تا نسبت به بقا در لیگ برتر 

امیدوار بماند.
تیم ذوب آهن بعد از حدود 80 دقیقــه بازى ده نفره، در 
لحظات پایانى مسابقه با سایپا و در حالى که داور چهارم 
به تازگى تابلوى وقت اضافــه را خاموش کرده بود روى 
یک ارسال تماشایى از چپ توسط مهرداد قنبرى، بازیکن 
تعویضى و ضربه سر وحید محمدزاده، مدافع پیش تاخته 
به گل رسید؛ گلى که شاید حکم بقاى ذوب بحران زده در 

رقابت هاى این فصل لیگ را امضا کند.
این یک بازى پــر حادثه و پر حاشــیه در لیگ برتر بود 
که با یک ضد حمله از سوى تیم ســایپا و اخراج شهاب 
گردان آغاز شد و با از دست رفتن یک فرصت طالیى در 
ثانیه هاى پایانى توسط ذوب و سپس گلزنى یک بازیکن 
کم نام و نشان در تیم سایپا با یک شوت تماشایى ادامه 
یافت. اما در شرایطى که به نظر مى رسید سایپا کنترل 
بازى را با ضدحمالت و اتکا به یک یار بیشــتر در دست 
دارد، این ذوب آهن بود که نبض کار را در دست گرفت و 
با حمالت خود از چپ و راست و در شرایطى که گزارشگر 
بازى آرام آرام از تغییر نتیجه ناامید شده بود به گل تساوى 
رسید تا سایپا یک بار دیگر از یک پیروزى حیاتى براى 

بقا محروم شود.
سازنده این گل مهرداد قنبرى، ستاره سالیان پیش ذوب 
بود که زمانى کاندیداى حضور در پســت دفاع چپ تیم 
ملى هم بود اما بعد از تغییر تیم و مصدومیت از ناحیه رباط 
صلیبى، سال ها از فوتبال خود عقب افتاد و سال گذشته 
بعد از درخشش در مس دوباره به ذوب برگشت تا در این 
بازى به عنوان بازیکن تعویضى، کارگشــاى باشگاهى 

باشد که او را به فوتبال ایران معرفى کرد.
قنبرى با یک ارســال تر و تمیز توپ را روى ســر وحید 
محمدزاده کاشت که به عنوان کاپیتان در این دیدار نقش 
محورى ایفا کرد و توانست مانع از شکست خانگى تیمش 
شود. مدافع پیش تاخته ذوب آهن بعد از باز کردن سایپا 
در واپسین لحظات بازى، شادى گل بسیار جالبى داشت. 
او با از تن درآوردن پیراهن خود در حالى که به شــدت 

خوشحال بود، با هم تیمى هایش جشن گرفت.
 ذوبى ها که سرمربى و یکى از دســتیارانش را به دلیل 
اخراج در بازى هفته گذشــته مقابل تراکتــور در اختیار 
نداشــتند، نزدیک به 90 دقیقه ده نفره بازى کردند. آنها 
در نهایت با رویکرد تهاجمى و دور زدن دفاع هاى چپ و 
راست سایپا، مأموریت خود را به سرانجام رساندند؛ آن هم 
در شرایطى که میالد جهانى، یکى از بهترین بازیکنان این 
تیم به دلیل اخراج گردان از زمین بازى کنار رفته و جاى 
خود را به امینى، گلر سال هاى پیش سپاهان داده بود.  این 
مسابقه اى بین تیم هاى چهاردهم و پانزدهم جدول بود 
که تساوى در آن تیم هاى چسبیده به منطقه سقوط مثل 
نساجى و نفت مسجد سلیمان و... را خوشحال کرد. بازى 
زیبایى که در نهایت با گل مساوى تیم ده نفره به پایان 
رسید؛ تیمى که حاال بعد از یک باخت و یک مساوى این 
بار احساس پیروزى مى کند چرا که در طول 90 دقیقه با 

یک یار کمتر بازى کرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه اى به فدراسیون هاى حاضر در جام جهانى 
2022 قطر اعالم کرد که کلیه تک کارت هاى زرد بخشیده مى شود.

طبق اعالم سایت رسمى فدراســیون فوتبال، کارت زردهاى بازیکنان تیم هاى 
صعودکننده به مرحله بعدى رقابت هاى جام جهانى بخشــیده خواهد شــد، اما 

محرومیت بازیکنان به جاى خود باقى مى ماند.
طبق قوانین مسابقات جام جهانى قطر که از سوى فیفا اعالم شده است، در پایان 
مرحله گروهى کارت زرد بازیکنان (یک کارت زرد) براى آغاز مراحل بعدى بخشیده 

مى شود. 
بر همین اســاس کارت زرد مهدى ترابى، مهدى طارمــى، علیرضا جهانبخش، 
محمدحســین کنعانى زادهگان، صادق محرمى، احمد نوراللهى و احســان حاج 

صفى بخشیده شد.

تیم بواویســتا پرتغــال که فصل گذشــته در رده 
سیزدهم لیگ این کشــور قرار گرفت، خواهان 
به خدمت گرفتن علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم 

ملى ایران شده است.
امیر عابدزاده دروازه بان تیم ملــى ایران، یکى 
از موفق ترین لژیونرهاى فوتبال کشــورمان بوده 
که در ســال هاى اخیر در تیــم ماریتیمو بازى 

کرده است.
تجربه موفق عابدزاده، پاى پیام نیازمند دیگر 
دروازه بان ملــى پوش ایــران را هم به لیگ 
پرتغال باز کرده است. گفته مى شود نیازمند با 
اتمام این فصل از مسابقات لیگ ایران، راهى 
پرتغال مى شــود تا به صورت رسمى به تیم 

پورتومیننزه بپیوندد.
فوتبال ایران که زیر ذره بین باشــگاه هاى 
پرتغالى قرار دارد، این بار مى تواند انتقال 
دیگرى را در پرتغال رقم بزند. علیرضا 
بیرانوند دروازه بان اول تیم ملى ایران 
مدنظر باشگاه بواویستا پرتغال است 
و مسئوالن این باشگاه، پیشنهادى را 

براى جذب او ارائه کرده اند.

بیرانوند فصل گذشته شرایط خوبى 
در تیم آنتورپ بلژیک نداشت و 
در بیشتر مسابقات، نیمکت 
نشین و حتى سکونشین بود. 

این دروازه بان همچنان بــا آنتورپ قرارداد دارد و 
به گفته «دیوید ون دن بروك» خبرنگار بلژیکى، 
باشگاه بواویستا خواهان جذب قرضى او شده است.

ایــن در حالى اســت کــه بیرانوند پیــش از این 
عنوان کرده بــود اهداف باالترى بــراى فوتبال 

اروپا دارد و بعید اســت بخواهد به 

تیمى برود که فصل 
گذشته در رده سیزدهم جدول لیگ 

پرتغال قرار گرفته بود.
از سوى دیگر، باشــگاه آنتورپ با 
باشــگاه یوپن براى جذب قطعى و 
دائمى «دى ولــف» دروازه بان جوان 
به توافق رســید. در این صورت کار براى 
بیرانوند در آنتورپ سخت تر خواهد شد و باید دید 
این دروازه بان تیم ملــى ایران چه  تصمیمى براى 

ادامه راه خود اتخاذ خواهد کرد.

پیشنهاد اروپایى براى بیرانوند

قرار نیست  داور چهارم قضاوت کند 

کارت زرد بازیکنان تیم ملى بخشیده شد
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بیرانوند فصل گذشته شرایط خوبى 
در تیم آنتورپ بلژیک نداشت و 
در بیشتر مسابقات، نیمکت 
نشین و حتى سکونشین بود. 

این دروازه بان همچنان بــا آنتورپ قرارداد دارد و
به گفته «دیوید ون دن بروك» خبرنگار بلژیکى،
باشگاه بواویستا خواهان جذب قرضى او شده است.
ایــن در حالى اســت کــه بیرانوند پیــش از این
عنوان کرده بــود اهداف باالترى بــراى فوتبال

دارد و بعید اســت بخواهد به اروپا

برود که فصل تیمى
گذشته در رده سیزدهم جدول لیگ

پرتغال قرار گرفته بود.
از سوى دیگر، باشــگاه آنتورپ با
باشــگاه یوپن براى جذب قطعى و
دائمى «دى ولــف» دروازه بان جوان
به توافق رســید. در این صورت کار براى
بیرانوند در آنتورپ سخت تر خواهد شد و باید دید
این دروازه بان تیم ملــى ایران چه  تصمیمى براى

ادامه راه خود اتخاذ خواهد کرد.
حسین ناظم الرعایا -  شهردار سده لنجان حسین ناظم الرعایا -  شهردار سده لنجان 

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعداد 2 پالك زمین نبش خیابان میرداماد با کاربرى تجارى مسکونى خود را طبق مشخصات اعالم شده 
در جدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. 

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى 
و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و یا با شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت اول

م.الف:1161358 

قیمت پایه کل (ریال)قیمت پایه هر مترمربعکاربرىـ  موقعیت زمینمساحتشماره پالكشماره مجوز شورانوبت آگهىردیف

تجارى مسکونىـ  نبش 170ـ997/ش/99نوبت سوم1
35/000/0005/950/000/000خیابان میرداماد

تجارى مسکونىـ  نبش 173ـ997/ش/99نوبت سوم2
35/000/0006/055/000/000خیابان میرداماد

این گونه بود که بازگشت امینى به درون دروازه بعد از ماه ها انتظار به یک 
عملکرد خوب انجامید تا در روزى که ذوبى ها گــردان را به دلیل اخراج و 
محرومیتى که ساعاتى بعد اعالم شد، از دست دادند، نسبت به داشتن یک 
هفته هاى سخت و دشوار پایانى امیدوار  جانشــین قابل اعتماد براى او در

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

 برابر آراء هیاتهــاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانها 
فاقد سند رسمى در واحد ثبتى منطقه شــمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 - راى شماره     140060302026002840    مورخ     1400/03/02   آقاي سهراب 
رستم شیرازي به شناسنامه شماره 273 کدملی 1284645967 صادره اصفهان فرزند 
اکبر نسبت به ششدانگ یکباب گاراژ (طبق نامه اداره راه وشهرسازى باکاربرى صنعتى 
وکارگاهى غیرمزاحم میباشد) به مساحت 2091 مترمربع پالك شماره 1117 فرعى از 
452 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان ازمالکیت 
مالک رسمى اکبر ومحمد وعلى ومحمود واحمد همگى رستم شیرازى وازمالکیت مینا 

ونسرین ورحیم همگى رستم شیرازى وخانم رفعت پلنگى اصفهانى
2 - راى شماره     139960302026020970    مورخ     1399/10/02   آقاي حسین 
قربانی سینی به شناسنامه شماره 41 کدملی 5110521948 صادره برخوار فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 97 مترمربع پالك شماره 15178 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى خلیل میثمى
3 - راى شماره     140060302026003890    مورخ     1400/03/17     آقاي مرتضی 
ماندنی ماربینی به شناسنامه شماره 746 کدملی 1189204908 صادره اردستان فرزند 
حسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت  147,57 مترمربع پالك شماره 163 
فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
4 - راى شــماره     140060302026001115    مورخ     1400/01/25   آقاي سید 
ابراهیم شیخان شمس آبادي به شناسنامه شماره 171 کدملی 1283660040 صادره 
اصفهان فرزند سیدمیرزا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230,43 مترمربع 
پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى محمد 

صدرى
5 - راى شماره     140060302026003627    مورخ     1400/03/13    آقاي حسینعلی 
امینی به شناسنامه شماره 74 کد ملی 1111093921 صادره فالورجان فرزند حیدرعلی 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193,68 مترمربع از پالك 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
6 - راى شــماره     140060302026000063    مورخ     1400/01/07   آقاي سعید 
بهرامی پور اصفهانی به شناسنامه شماره 433 کدملی 1285810066 صادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به یک سهم از هفت سهم ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به 
مساحت 338,50 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه مالکیت 
مرحوم حسن بهرامى پور اصفهانى و توافقنامه بین وراث  و اقرار وصول ثمنیه اعیانى و 

موافقت نامه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 1 اصفهان
7 - راى شــماره     140060302026000064    مورخ     1400/01/07  آقاي احمد 
رضا بهرامی پور اصفهانی به شناسنامه شماره 46205 کدملی 1280887631 صادره 
اصفهان فرزند حسن نسبت به یک سهم از هفت ســهم ششدانگ یکباب ساختمان 
نیمه ساز به مساحت 338,50 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه 
مالکیت مرحوم حسن بهرامى پور اصفهانى و توافقنامه بین وراث  و اقرار وصول ثمنیه 

اعیانى و موافقت نامه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 1 اصفهان
8 - راى شــماره     140060302026000065    مورخ     1400/01/07  آقاي وحید 
بهرامی پور اصفهانی به شناسنامه شماره 2644 کدملی 1286119601 صادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به یک سهم از هفت سهم ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به 
مساحت 338,50 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه مالکیت 
مرحوم حسن بهرامى پور اصفهانى و توافقنامه بین وراث  و اقرار وصول ثمنیه اعیانى و 

موافقت نامه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 1 اصفهان
9 - راى شــماره     140060302026000066    مورخ     1400/01/07  خانم الهام 
بهرامی پوراصفهانی به شناســنامه شــماره 49967 کدملی 1280388854 صادره 
اصفهان فرزند حسن نسبت به یک سهم از هفت ســهم ششدانگ یکباب ساختمان 
نیمه ساز به مساحت 338,50 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه 
مالکیت مرحوم حسن بهرامى پور اصفهانى و توافقنامه بین وراث  و اقرار وصول ثمنیه 

اعیانى و موافقت نامه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 1 اصفهان
10 - راى شماره     140060302026000067    مورخ     1400/01/07  آقاي مجید 
بهرامی پوراصفهانی به شناســنامه شــماره 54819 کدملی 1280975482 صادره 
اصفهان فرزند حسن نسبت به یک سهم از هفت ســهم ششدانگ یکباب ساختمان 
نیمه ساز به مساحت 338,50 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه 
مالکیت مرحوم حسن بهرامى پور اصفهانى و توافقنامه بین وراث  و اقرار وصول ثمنیه 

اعیانى و موافقت نامه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 1 اصفهان
11 - راى شماره     140060302026000068    مورخ     1400/01/07  آقاي محمد 
حسین بهرامی پور اصفهانی به شناسنامه شماره 1415 کدملی 1285739760 صادره 
اصفهان فرزند حسن نسبت به یک سهم از هفت ســهم ششدانگ یکباب ساختمان 

نیمه ساز به مساحت 338,50 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه 
مالکیت مرحوم حسن بهرامى پور اصفهانى و توافقنامه بین وراث  و اقرار وصول ثمنیه 

اعیانى و موافقت نامه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 1 اصفهان
12 - راى شماره     140060302026000069    مورخ     1400/01/07  خانم طاهره 
بهرامی پور اصفهانی به شناسنامه شــماره 452 کدملی 1753369401 صادره اهواز 
فرزند ابراهیم نسبت به یک سهم از هفت سهم ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به 
مساحت 338,50 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه مالکیت 
مرحوم حسن بهرامى پور اصفهانى و توافقنامه بین وراث  و اقرار وصول ثمنیه اعیانى و 

موافقت نامه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 1 اصفهان
13 - راى شماره     140060302026000123    مورخ     1400/01/10  آقاي حسن 
طالبی طادي به شناسنامه شماره 234 کدملی 1293362883 صادره اصفهان فرزند 
نصراله بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,73 مترمربع از پالك 14506 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
14 - راى شماره     139960302026024873    مورخ     1399/12/14  آقاي محمد 
بهمنی به شناسنامه شماره 603 کد ملی 5649233861 صادره جرقویه فرزند حسینعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 234,85 مترمربع پالك شماره 309 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسن زارعان
15 - راى شماره     139960302026024828    مورخ     1399/12/13     آقاي مهدي 
مسیبی به شناسنامه شــماره 2 کدملی 5129921471 صادره سمیرم سفلى(دهاقان) 
فرزند منصور نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 111,71 مترمربع پالك 
شــماره 4 فرعى از 15128 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى 

حاج ابوالقاسم اخوان خرازیان
16 - راى شماره     140060302026001119    مورخ     1400/01/25   آقاي مجید 
جان نثاري الدانی به شناسنامه شماره 3109 کدملی 1285109503 صادره اصفهان 
فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب گاراژ به مساحت 284,55 
مترمربع پالك شــماره 5 فرعى از 14916 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان بنام متقاضى و مقدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى 

مرادیان رنانى
17 - راى شماره     140060302026001120    مورخ     1400/01/25  آقاي محسن 
جان نثاري الدانی به شناسنامه شماره 1730 کدملی 1283454671 صادره اصفهان 
فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب گاراژ به مساحت 284,55 
مترمربع پالك شــماره 5 فرعى از 14916 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان بنام متقاضى ومقدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى 

مرادیان رنانى
18 - راى شــماره     139560302026005875    مــورخ     1395/03/19  آقــاي 
محسن اکبري جونی به شناسنامه شماره 151 کدملی 1290332320 صادره خمینى 
شهر  فرزند رحیم در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت     249,55   مترمربع پالك 
شــماره    78     فرعی از    14457      اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

بدر ایران شکرانى
19 - راى شماره     140060302026001261    مورخ     1400/01/29   خانم فریبا 
شرافتی به شناسنامه شماره 493 کدملی 3071013760 صادره سیرجان فرزند احمد 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 215,68 مترمربع از پالك 15182 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
20 - راى شماره     139960302026024244    مورخ     1399/11/30     آقاي خانم 
گل افروز هارون رشــیدي به شناسنامه شــماره 135 کدملی 1129198863 صادره 
فریدونشهر فرزند کوچک علی بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 179,30 
مترمربع از پالك شماره 33 فرعی از15179 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي  ، واگذارى از طرف یداله و 

شکراله گوانجى احد از وراث داراب خان گوانجى و ورثه احمد هارون الرشیدى
21 - راى شماره     139960302026024101    مورخ     1399/11/27    آقاي  سید 
احمد علوي طبائی کوپائی به شناسنامه شــماره 682 کدملی 5659067115 صادره 
کوهپایه فرزند سید عبداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 144,87 
مترمربع پالك شماره 132 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت 

مالک رسمى بانو بى بى فرهنگ محمد زمانى استکى 
22 - راى شــماره     140060302026001288    مورخ     1400/01/29   آقاي سید 
حسین محسنی جزن آبادي به شناسنامه شماره 6 کدملی 1249658845 صادره نائین 
فرزند محمدعلی نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 140,50 مترمربع 
پالك شماره 15126 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
23 - راى شماره     139960302026025047    مورخ     1399/12/19   آقاي حمید 
پور سعید اصفهانی به شناسنامه شــماره 4175 کدملی 1285027167 صادره فرزند 
رسول در قسمتی از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 176,10 مترمربع از پالك 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
24 - راى شماره     139960302026025150    مورخ     1399/12/27     آقاي محمد 
جواد کرکریان به شناسنامه شماره 282 کدملی 1286357926 صادره اصفهان فرزند 
نعمت اله بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204,51 مترمربع از پالك 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت محمد صدرى

25 - راى شماره     139960302026024831    مورخ     1399/12/13    آقاي مجید 
زجاجی به شناسنامه شماره 1234 کدملی 1285700961 صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ قسمتى از یکباب ساختمان به مساحت 3,98 مترمربع پالك شماره 
83 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان که با پالك 14915,8797 تواما تشــکیل یکباب ساختمان رامیدهد که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
26 - راى شماره     140060302026000110    مورخ     1400/01/08  آقاي مصطفی 
علی دادي نائینی به شناسنامه شماره 239 کدملی 1249465044 صادره نائین فرزند 
محمدعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه قدیمى به مساحت 348,05 مترمربع از پالك 
14021 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
27 - راى شــماره     140060302026000447    مورخ     1400/01/15   آقاي امیر 
بهروز بدري پور به شناسنامه شماره 1258 کدملی 1287844820 صادره اصفهان فرزند 
اصغر بصورت ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 27,51 مترمربع از پالك شماره 408 
فرعی از452 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
28 - راى شماره     139960302026024837    مورخ     1399/12/13     آقاي عباس 
رهنما خواه به شناسنامه شماره 2774 کدملی 1287073761 صادره اصفهان فرزند 
غالمحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 53,82 مترمربع پالك شماره 
306 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواســطه ازمالکیت مالک رسمى رباب 

بیگم مالباشى
29 - راى شماره     140060302026000284    مورخ     1400/01/11   خانم سمانه 
سواد کوهی قودجانکی به شناسنامه شــماره 11754 کدملی 1293340219 صادره 
اصفهان فرزند سلیم بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 157,11 مترمربع از 
پالك 15180 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
30 - راى شماره     140060302026001200    مورخ     1400/01/28  آقاي وحید 
سیفی اصفهانی به شناسنامه شماره 49852 کدملی 1282420445 صادره اصفهان 
فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
135,90 مترمربع از پالك شماره 335 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالکیت نعمت اله کالنى
31 - راى شــماره     140060302026001199    مورخ     1400/01/28  آقاي علی 
نفري به شناسنامه شماره 1223 کدملی 1283946203 صادره اصفهان فرزند حسین  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 135,90 مترمربع 
از پالك شماره 335 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت نعمت 

اله کالنى
32 - راى شــماره     140060302026000130    مــورخ     1400/01/10  آقــاي 
محمد غفاري به شناسنامه شماره 784 کدملی 1286050561 صادره اصفهان فرزند 
غالمعباس بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 65,78 مترمربع از پالك شماره 
34 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت حسن خواجه شیرانى
33 - راى شماره     140060302026000113    مورخ     1400/01/10  خانم عزت 
جشیره به شناسنامه شماره 116 کدملی 1290156719 صادره اصفهان فرزند رحیم 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148,27 مترمربع از پالك شماره 1 فرعی 
از13992 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت حیدر على زارعى شمس ابادى
34 - راى شــماره     139760302026014247    مــورخ     1397/10/20     و راى 
اصالحى شــماره    140060302026001446    مورخ    1400/02/01   اقاى حسن 
زارع حسین ابادى به شناسنامه شــماره 956 کدملى1288724500 صادره اصفهان 
فرزند عباس بصورت ششدانگ  یکباب خانه به مساحت   149,20 متر مربع از پالك 
13929 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت نجفعلى شیرانى احد از وراث 

خانم تاجماه شیرانى 
35 - راى شماره     140060302026000124    مورخ     1400/01/10  آقاي مصطفی 
کاردان به شناسنامه شــماره 12065 کدملی 1292512997 صادره اصفهان فرزند 
مرتضی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 254,74 مترمربع از پالك 
شــماره 6 و 5 و 4 فرعی از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
36 - راى شماره     139960302026024872    مورخ     1399/12/14  آقاي رسول 
نوري علویجه به شناسنامه شماره 348 کدملی 1283627876 صادره اصفهان فرزند 
عباس بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 51,48 مترمربع از پالك شماره 85 
فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
بدیهى است در صورت طى شدن مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/01 -  تاریخ انتشار نوبت 
دوم : 1400/04/16 - م الف: 1153121 - شماره ثبت در دبیرخانه :      26013146-

محمد على فالح - رئیس ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/3/167

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

برابر راى شــماره 140060302026001195 مورخ 1400/01/26 هیات یک خانم 
معصومه مهدوى نیســیانى به شناسنامه شــماره 37 کدملى 1189750554 صادره 
اردستان فرزند غالمرضا بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 153 مترمربع 
از پالك شماره 41 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع  الواسطه از مالکیت سید 
میرزا حســینى دولت ابادى لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى  شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16 -

 م الف: 1152138 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/152

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه 
و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نماینــد و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003756 مورخ 1400/03/05 حمیدرضا حســن 
عباســى فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 799 صادره از مرکزى بشماره ملى 
1289391742 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 7897 واقع در ثبت اصفهان به مساحت 123/54 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
به صورت عادى از مالک رسمى به آقاى عبدالحســین فزوه. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16 - م الف: 1152174 – مهدى 

شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /3/154

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

برابر راى شــماره 140060302026004538 مورخ 1400/03/29 هیات یک خانم 
مریم اسفنانى به شناسنامه شــماره 4576 کدملى 1128876061 صادره فریدونشهر 
فرزند حیدرعلى بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 170,80 مترمربع از 
پالك شــماره 429 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رســمى میباشد. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/01 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/16 - م الف: 1152211 - اداره ثبت اســناد و امالك منطقه شــمال 

اصفهان /3/156

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

برابر راى شــماره 140060302026004496 مــورخ 1400/03/27 هیات دو آقاى 
مهدى حجت  پور به شناسنامه شــماره 285 کدملى 1287692141 صادره اصفهان 
فرزند رمضان بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 171,50 مترمربع از پالك 
شــماره 206 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع  الواسطه از مالکیت حسین خیرى 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 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 انتشار نوبت اول: 1400/04/01 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/16 - م الف: 1152076 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /3/158

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

برابر راى شــماره 140060302026001934 مــورخ 1400/02/13 هیات دو خانم 
رضوان روان بخش به شناسنامه شماره 6266 کدملى 6609393834 صادره اصفهان 
فرزند غالمحسین بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 190,391 مترمربع از 
پالك شماره 4250 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 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 شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/16 - م الف: 1152298 - اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /3/160

آگهى تغییرات
موسسه مدرسه غیر انتفاعى آمادگى و دبستان دخترانه نداى زهرا سپاهان به شماره ثبت 2052 و شناسه ملى 10260209230 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/01/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مینا چپ نویس به شماره ملى 1281621544، فریده 
فتحى به شماره ملى 1280797061 و فاطمه رضایى به شماره ملى 3673393103 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره و مهرى دوایى 
به شماره ملى 0044097778 و فاطمه بهمن پور به شماره ملى 0044582609 به عنوان اعضاى على البدل هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - زهره شاطرى به شماره ملى 1286861969 به سمت بازرس اصلى براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه تعیین شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1159895)

آگهى تغییرات 
موسسه مدرسه غیر انتفاعى آمادگى و دبستان دخترانه نداى زهرا سپاهان به شماره ثبت 2052 و شناسه ملى 10260209230 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مینا چپ نویس به شماره ملى 1281621544 به سمت رئیس 
هیئت مدیره، فاطمه رضایى به شماره ملى 3673393103 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریده فتحى به شماره ملى 1280797061 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1159889)

آگهى تغییرات
شرکت پایا فام پارس سهامى خاص به شماره ثبت 48473 و شناسه ملى 10260666774 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1400/02/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد هادى علیجانیان به شماره ملى 1290801290 و محمد على علیجانیان به شماره 
ملى 1290709246 و بتول الجوردى به شماره ملى1285557158به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
پروین وزیرى نژاد به شماره ملى 1190042657 به سمت بازرس اصلى و آقاى بهزاد میرزایى به شماره ملى 1271097788 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 (1159905)

آگهى تغییرات 
شرکت رسانه گستر نصف جهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 33240 و شناسه ملى 10260537610 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/03/25 و نامه شماره 13/00/3800 مورخ 1400/03/26 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مجتبى ناظمى اشنى باکدملى 1090663382 بعنوان رئیس هیئت مدیره و ایرج ناظمى باکد ملى 1286910846 بعنوان مدیر 
عامل شرکت و شیرین نقیه پور اصفهانى باکد ملى 1290394695بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند .کلیه 
اوراق واسناد مالى وتعهدات شرکت باامضاى اقاى ایرج ناظمى مدیر عامل وبامهرشرکت معتبرمیباشد مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره 

خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1159904)
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آگهى تغییرات
شرکت تامین فلز صبا شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 65418 و شناســه ملى 14009389901 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1399/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : موسسه حسابرســى و خدمات مدیریت آوند 
حسابداران رسمى شناسه ملى 10100588054 به 
سمت بازرس اصلى و على شکرالهى به شماره ملى 
1293024708 به ســمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب شــدند. روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1159884)

آگهى تغییرات
شرکت مبین طب شهریار با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 68049 و شناسه ملى 14010089117 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/03/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: سجاد جوکار کدملى 1271439670 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره و زهرا رجبــى کدملى 4172631827 
بعنوان مدیر عامل (خارج از شــرکا و اعضا) و سعیده 
احمدى کدملى 4160416314 بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه 
اوراق واسناد مالى وتعهدات شرکت و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1159899)

آگهى تغییرات
شــرکت ســنگ غدیر صفه شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 62416 و شناســه ملى 
14008341592 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به نشانى 
اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله دستگرده ، خیابان 
شهید باهنر ، کوچه گلبهار ، پالك - 4 ، طبقه همکف 
کدپســتى 8138757181 تغییــر یافت و ماده 
مربوطه اساســنامه اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1159910)

آگهى تغییرات
شــرکت افشــان تــوان هوشــمند ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 50262 و شناســه ملى 
10260687400 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/17 مرکز اصلى 
شــرکت به اســتان اصفهان ، شهرستان شاهین 
شــهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، 
محله دکتربهشــتى ، کوچه فرعى 2شرقى [فرعى 
3غربى ] ، بلوار شهیددکتر بهشتى ، پالك 23 ، طبقه 
اول - کدپستى 8316633194 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1159911)

آگهى تغییرات
شــرکت دایــان طب حیان شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 67021 و شناســه ملى 
14009806807 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله جلفا ، خیابان حکیم نظامى ، خیابان 
محتشم کاشانى ، پالك - 5 ، ساختمان کاشى نیلو 
، طبقه دوم ، واحد غربى کدپستى 8175889776 
تغییر یافت وماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1159919)

آگهى تغییرات
شرکت پایا فام پارس ســهامى خاص به شماره ثبت 
48473 و شناســه ملى 10260666774 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محمد هادى علیجانیان 1290801290 
به ســمت رئیس هیات مدیره ومدیر عامل و محمد على 
علیجانیان1290709246 به سمت نائب رئیس هیات 
مدیره و بتول الجوردى1285557158 به سمت عضو 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب وکلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ءمدیر عامل همراه با 
مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1159925)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى پمپ سواران سهامى خاص به شماره 
ثبت 12199 و شناســه ملــى 10260332290 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه 
شــرکت از محل مطالبات حال شده ســهامداران و 
صدور ســهام جدید از مبلغ 3000000000 ریال به 
مبلغ 10000000000 ریال افزایــش یافت و ماده 
5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 10000000000 ریال نقدى اســت منقسم به 
1000000 سهم 10000 ریالى با نام عادى که تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1159927)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع شــیمیایى چســب و رزین بن 
اصفهان شــرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
17849 و شناســه ملــى 10260387610 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/03/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: مواردى به ماده 2 اساســنامه الحاق گردید . ثبت 
موضوع فعالیت ذیل به منزله اخــذ و صدور پروانه 
فعالیت نمیباشد : درزگیر سیلیکونى ، چسب برپایه 
سیانواکریالت ،چســب پایه اتلین وینیل استات 
(گرما ذوب) .پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1159928)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیــدى پمــپ ســواران ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 12199 و شناســه ملى 
10260332290 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى به طور فــوق العاده مورخ 
1400/02/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مجید 
طالبى طادى به کدملى 1111432971 و فرشــته 
بنى طالبى دهکردى به کدملــى 4621774441 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج اگهى هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1159935)

آگهى تغییرات
شرکت نگین بذر دانش سهامى خاص به شماره 
ثبت 50466 و شناسه ملى 10260689738 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - 
کامران خضرپور به شماره ملى 2920150561 
به عنــوان بازرس اصلى و ســیدمحمدمهدى 
خدایى به شماره ملى 1292628121 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1160325)

آگهى تغییرات
شرکت نگین بذر دانش ســهامى خاص به شماره 
ثبت 50466 و شناســه ملــى 10260689738 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1400/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
سرمایه شــرکت از محل سود انباشــته و باال بردن 
مبلغ اسمى ســهام از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 
66001000000 ریــال افزایش یافــت و ماده 5 
اساسنامه بدین شــرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 66001000000 ریال نقدى است منقسم به80 
سهم بانام و20 سهم بى نام عادى 660010000 
ریالى منقســم گردیده و تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1160329)

آگهى تغییرات
شــرکت فــن آوران نفــت آمیتیس ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 62807 و شناســه ملى 
14008435623 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1400/03/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - احسان 
نیک نژاد به شماره ملى 0920710999 به عنوان 
بازرس اصلــى و محمد احمدجو به شــماره ملى 
6229902044 به عنوان بازرس على البدل براى 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1160330)

آگهى تغییرات
شرکت رفاه گستر دنا سهامى خاص به شماره ثبت 34446 و شناسه ملى 10840116519 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/19 و نامه شماره 290/1400/14133 
مورخ 1400/03/10 صادره از اداره کل تامین اجتماعى استان اصفهان آقاى جعفر قلى کثیرى 
به کدملى 4622318652 بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ، آقاى احمد صادقى قهنویه 
به کدملى 5419556790 بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، آقاى هدایت اله عباسیان قهنویه 
به کدملى 5419628813 بسمت عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر 
است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1159917)

استفاده مداوم از تلفن  همراه تاثیرات مخرب فراوانى بر مغز فرد مى گذارد، اما شاهد این هستیم که همه افراد فارغ از سن و جنسیت، ساعات 
زیادى را مشغول استفاده از تلفن  همراه هستند.

وقتى موبایل در شارژ باشد، امواج شناخته  شده الکترومغناطیسى از خود ساطع مى کند که براى سالمتى بدن و مغز بسیار مضر است 
و بر اعصاب  مرکزى، تاثیر منفى مستقیم مـى گذارد؛ همچنین امواج موبایل به  طور کلى تشعشـع مشخصـى دارد و تـا مسافــت 

زیـادى هم این تشعشعات ادامه دارد و بر مغز و سایر ارگان هاى بدن تاثیر منفى فراوانى مى گذارد.
وقتى موبایل در شارژ است و فرد در همان اتاق تا صبح مى خوابد، عالوه بر اینکه شانس انفجار افرایش مى یابد، باعث مى شود که 
برخى امواج به صورت مدار هاى موازى و کامال مشخص، در فضا ایجاد شود که این امواج مى تواند روى مغز تاثیر داشته باشد و 

عملکرد مغز را به سمت تحلیـل پذیــرى سلـول  هاى مغـــزى و تاثیرات مستقیم بر اعصـاب و روان، تحت تاثیر قرار دهد.
در حال حاضر مشخص شده است که تعدادى از تومور هاى مغزى به خصوص تومور هایى که در مسیر شنوایى هستند، براثر مواجهه 

با امواج موبایل، دچار عارضه مى شوند.
در طول زمانى که موبایل مورد استفاده افراد قرار گرفته است، امواج آن مى تواند به راحتى روى سیستم هاى مغزى و عملکرد 

آن همچنین مدار هاى نورونى تاثیر بگذارد.
این اختالالت به صورت تحریک پذیرى سیســتم عصبى، بیقرارى و بى خوابى، اختالل در ریتم هاى مشخص 24 

ساعته و ماهیانه و ســالیانه اى که به طورطبیعى در مغز وجود دارد، ظهور پیدا مى کند و به  واسطه این امواج، نظم 
طبیعى اعضاى بدن به هم بریزد، حتى بر هورمون ها و عملکرد خودکار سیستم هاى بدن تاثیر منفى بگذارد.
به این دلیل که این امواج، آهسته و پیوسته هستند ممکن است که عالئم و عوارضشان در وهله اول محسوس 

نباشد، ولى به تدریج محسوس مى شود و با نشانه هایى مثل بروز اختالالت  خواب، پرخاشگرى، عصبانیت، 
اضطراب و دلشوره هاى بى دلیل و در شرایط شدیدتر عوارض عصبى و روحى و عوارض جسمى براى 

فرد ایجاد کند.
اختالل در یادگیرى و ثبت اطالعات در مغز نیز از دیگر عوارض اشعه هاى تلفن  همراه است که ممکن 

است به مرور زمان و در طوالنى مدت براى فرد ایجاد شود.
موبایل باید در شرایط عادى در مواقعى استفاده شود که فرد احساس نیاز مبرم دارد یا کار هاى ضرورى 
را انجام مى دهد و اگر شرایط فرد به گونه اى اســت که باید طوالنى مدت با تلفن همراهش کار کند 
بهتر است در شرایط معقول از آن استفاده شــود نه اینکه به صورت شبانه روزى و غیرضرورى فرد با 

تلفن همراهش کار و بازى کند.

مدیر اپیدمیولوژى معاونت بهداشــتى خراســان 
شمالى گفت: درخصوص میزان ماندگارى ویروس 
کرونا بر روى مواد غذایى گفت: همان طور که گفته 
شده احتمال زنده ماندن ویروس کرونا در خارج از 
بدن و روى مواد غذایى پایین است ولى به طور کلى 
پس از خرید مواد غذایى و میوه آن را با مواد شوینده 
بشــوئید تا در صورت وجود ویــروس، آلودگى به 

ویروس رفع شود.
دکتر حمید شرکا اظهار کرد: به طور کلى راه اصلى 
انتقال بیمارى کرونا از شخصى به شخص دیگر، از 
طریق ذرات خارج شــده از دهان و بینى فرد بیمار 
هنگام عطسه و سرفه کردن است. اما احتمال انتقال 
این بیمارى از طریق لمس ســطوح آلوده و سپس 

تماس دست با مخاط چشــم و بینى وجود دارد هر 
چند احتمال انتقال ضعیف است و راه اصلى انتقال 

بیمارى نیست.
دکتر شرکا بیان کرد: با توجه به آسیب پذیر بودن 
ویروس در خارج از بدن انسان، احتمال زنده ماندن 
این ویروس در خارج از بدن و روى مواد غذایى پایین 

است و تنها چند ساعت قابلیت بقا دارد.
وى با بیان این که در زنجیره توزیع و فروشگاه ها، 
احتمال آلوده شــدن و باقى ماندن آلودگى بیشتر 
اســت، گفت: لمس محصوالت فروشــگاه ها به 
وسیله فروشندگان و خریداران یکى از علت هاى 
انتشار آلودگى است لذا از دست زدن به محصوالت 

فروشگاه ها و مغازه ها خوددارى کنید.

انحراف شست پا مشکلى شایع مى باشد که نیاز به 
درمان دارد و هیچ گاه خود به خود خوب نمى شود. 
این یک برآمدگى دردناك است که در بخش کنارى 
انگشتان بزرگ ایجاد مى شود. این موضوع به ویژه 
زمانى بروز مى کند که استخوان پا به صورت ناهموار 
قرار مى گیرد. به مرور زمان انگشت شست به سمت 
بیرون گردش کرده و همین امــر منجر به بزرگتر 
دیده شدن پا مى شود. سپس مفصل انگشت شست 

دوباره به سمت داخل منحرف مى شود.
در حقیقت این انحراف رو به بیرون در ناحیه مفصل 
شست پا دیده مى شود. این موضوع مى تواند آنچنان 
شدید باشــد که انگشــت کنارى بر روى انگشت 
شست بیافتد. انحراف شست پا یکى از رایج ترین 
انحرافات پا اســت که از هر 3 آمریکایى، یکى به 

آن دچار است.

بسیارى از انحرافات شست بســیار خفیف بوده و 
به ندرت قابل درك اســت. گرچه انحراف شست 
مى تواند ارثى باشــد، اما پوشــیدن کفش تنگ و 
نامناسب نیز مى تواند باعث بروز آن شود. این افراد 
از التهاب، درد در زمان راه رفتن، و تاول رنج مى برند. 
با این حال، باید بدانید انحراف شست جزو مواردى 
نیست که بدون درمان و به صورت خود به خود از 

بین برود.
درمان انحراف شست بیشــتر معطوف به کاهش 
روند انحراف و کاهش درد مى شود. در برخى موارد 
جراحى مى تواند به درمان بیمارى کمک کند. در این 
حالت پزشک اقدام به بریدن بخش هایى از رباط و 
انحراف شست مى کند. در موارد شدید ممکن است 
پزشک براى تراز کردن استخوان، اقدام به بریدن 

بخش هایى از استخوان نیز کند.

تحقیقات نشــان مى دهد کمبود ویتامین D در بدن 
موجب سرطان روده بزرگ مى شود.

درکشورهایى که افراد کمتر در معرض نور خورشید و 
اشعه ماوراء بنفش آن از نوع یو وى بى قرار مى گیرند، 
احتمال ابتال به سرطان روده بزرگ بیشتر است. بخش 

زیادى از این اشعه توسط الیه اوزون کره زمین جذب 
مى شود.

پیش از این همه گمانــه زنى هایى در مــورد ارتباط 
بین کمبود ویتامین D و ابتال به ســرطان روده بزرگ 
صورت گرفته بــود، اما ایــن ارتباط به طــور قطعى 
کشــف نشــده بود. در پژوهش جدید این بررسى در 
186 کشور جهان انجام شده و شــاخص هایى مانند

 رنگدانه هاى پوست، مصرف سیگار، سن و غیره مورد 
توجه قرار گرفت.

بر اساس همین بررســى با افزایش سن و به خصوص 
بعد از 45 سالگى تاثیر عامل قرار گرفتن در معرض نور 
خورشــید براى کاهش احتمال ابتال به سرطان روده 
بزرگ افزایش مى یابد. از همین رو بهتر اســت افراد 
با افزایش ســن خود را از نور خورشید محروم نکنند تا 
ویتامین D کافى را به طور طبیعى دریافت کنند. افراد 
کهنســال همچنین باید با مصرف مواد غذایى مفید و 
استفاده از مکمل هاى مناسب ویتامین D کافى را به 

بدن خود برسانند.

غذاهاى ســرخ کردنى تهدید جدى براى سالمتى هستند و ازجمله 
مضرات آنها خطر مرگ ناگهانى قلبى است.

در مطالعه حاضر محققان دریافتند افرادى که  به میزان زیاد از غذاهاى ســرخ کردنى 
استفاده مى کنند و بیمارى عروق کرونر ندارند، با خطر مرگ ناگهانى قلبى روبرو هستند.

همچنین افرادى که از رژیم هاى شامل غذاهاى ســرخ شده و نوشیدنى هاى شیرین 
پیروى مى کردند بیشتر در معرض خطر مرگ ناگهانى قلب بودند.

در یک مطالعه جدید، محققان ارتباط مثبتى بین رژیم غذایى شامل غذاهاى سرخ شده 
و نوشیدنى هاى شیرین، و مرگ ناگهانى قلب پیدا کردند.

به گفته محققان، فرد مى تواند با تغییر رژیم غذایى، سالمت قلب خود را بهبود بخشد. 
متخصصان پیشنهاد مى کنند که مردم از انواع میوه ها و سبزیجات، لبنیات کم چربى، 

غالت کامل، انواع پروتئین ها و چربى هاى اشباع نشده استفاده کنند.
تحقیقات نشان داده است رژیم غذایى مدیترانه اى که بر حبوبات، سبزیجات، میوه ها، 
ماهى و غالت متمرکز است، مى تواند در برابر بیمارى هاى قلبى عروقى نقش محافظتى 

داشته باشد.

امواج موبایل چه بالیى سر مغزتان مى آورد؟
هد این هستیم که همه افراد فارغ از سن و جنسیت، ساعات 

ى کند که براى سالمتى بدن و مغز بسیار مضر است 
ور کلى تشعشـع مشخصـى دارد و تـا مسافــت 

راوانى مى گذارد.
انس انفجار افرایش مى یابد، باعث مى شود که 
ین امواجمى تواند روى مغز تاثیر داشته باشد و

م بر اعصـاب و روان، تحت تاثیر قرار دهد.
ور هایى که در مسیر شنوایى هستند، براثر مواجهه 

احتىروى سیستم هاى مغزى و عملکرد 

4ختالل در ریتم هاى مشخص24
ند و به  واسطه این امواج، نظم 

دن تاثیر منفى بگذارد.
 در وهله اول محسوس
اشگرى، عصبانیت، 
رض جسمى براى

ستکه ممکن 

 هاى ضرورى
هشکار کند 
ضرورى فرد با 

چه بالیى سر مغزتان مى آورد؟

آسیب غذاهاى 
سرخ کردنى 

به قلب را 
جدى بگیرید

ىى
اکثر افرادى که بــه بیمــارى کرونا مبتال 
مى شوند در دو هفته بهبودى خود را به دست 
مى آورند. آنها در طول بیمارى تب، سرفه و از 
دست دادن حس بویایى و چشایى را به مدت 

چند روز تجربه مى کنند.
با وجود اینکه اکثر بیماران کرونایى 

در دو هفته سالمتى خود را به دست 
مى آوردند اما شــواهد نشان مى دهد 
که برخى از عالئم دنباله دار ویروس 
به مدت هفته ها در بــدن فرد باقى 
مى ماننــد. برخى از ایــن عوارض 

بیمارانى را که بهبودیافته اند به ستوه 
مى آورد. در واقع فرد دیگر کرونا ندارد اما 

حاال با عوارضى دست و پنجه نرم مى کند که 
میراث کرونا در بدن اوست.

داده هاى برنامه «مطالعات عالئم کووید» که توسط کالج 
کینگ لندن و شرکت بهداشــتى زویى طراحى شده نشان 

مى دهد از هر ده نفر یک نفر ممکن است پس از سه هفته هنوز 
عالئم داشته باشد و برخى ممکن است ماه ها رنج ببرند.

از آنجایى که عالئــم ویروس کرونا با توجه بــه واریانت هاى 
جدید مدام در حال تغییر هستند «عوارض طوالنى مدت» نیز به 

فهرستى تبدیل شده اند که باید به روز رسانى شوند. فهرستى که 
در ادامه مى بینید و مى خوانید مرسوم ترین «عوارض طوالنى 

مدت» بیمارى کروناست:
خستگى مزمن، تنگى نفس، افزایش ضربان قلب، هذیان گویى، 
سکته ها (مغزى و قلبى)، بى خوابى، از دست رفتن حس بویایى 
و چشایى، بیمارى کلیوى، مشــکالت حرکتى، سردرد، 
درد عضالنى و تب. همچنین نتایج تحقیقات محققان 
ایتالیایى نشان مى دهد افرادى که به طیف هاى 

تر  ید بیمارى کرونا مبتال مى شوند شــد
نسبت به بیمارانى که به 
مراتب خفیف تر بیمارى 
دچار شده بودند بیشتر 
دچار عــوارض طوالنى 
مدت بیمــارى کرونا 

خواهند شد.
هــر چند فهرســت 
شــایع ترین عوارض 
طوالنى مــدت در میان 

ذکر شد اما تحقیقات نشان مى دهد برخى از بیمــاران کرونایى 
که در میان انواع عوارض طوالنى مدت، خستگى، تنگى نفس و 

درد عضالنى شایع تر از بقیه عالئم هستند.

زنده ماندن کرونا روى مواد غذایى
 چند درصد احتمال دارد؟

از انحراف انگشت شست پا چه مى دانید؟

عالئم طوالنى مدت کرونا کدام هستند؟ 
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تفاهمنامه راه اندازى و تجهیز نخستین آزمایشگاه صنعت 4/0 در کشور 
میان شرکت فوالد مبارکه، دانشگاه صنعتى اصفهان و شرکت ایریسا 

و با حمایت ویژه شرکت فوالد مبارکه به امضا رسید.
در آیین امضاى تفاهم نامه راه اندازى و تجهیز نخســتین آزمایشگاه 
صنعت 4/0 در کشور، ســید مهدى نقوى، معاون تکنولوژى شرکت 
فوالدمبارکه، سید مهدى ابطحى، رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان، 
رسول سرائیان، مدیرعامل شرکت ایریســا، احمدرضا تابش، رئیس 
دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتى و جمعى از اساتید و مدیران 

شرکت ایریسا و شرکت فوالد مبارکه حضور داشتند.
 سید مهدى ابطحى، رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان، در این مراسم 
اظهار کرد: امروز ورود به نســل چهارم دوراهى بودن و نبودن است و 
اساسا رقابت پذیرى، تغییر فضاى کار و ماموریت ها نشان مى دهد که 

در مسیر پیش رو خواهیم بود و یا حذف شدنى هستیم.

پیشگامى فوالد مبارکه در زمینه هوشمندسازى صنعتى
وى افزود: امروزه اهداف دانشگاه صنعتى اصفهان بازتعریف شده است 
و محیط دانشــگاه باید به انتظارات جامعه هدف پاسخ دهد و از سوى 
دیگر با ورود تحریم ها ونوسانات بازار صنعت ناگزیر به هدف گذارى 
هوشمندسازى است که شــرکت فوالد مبارکه در این مهم پیشگام 

صنایع کشور شده است.
رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه با 
پیش گرفتن هوشمندسازى، ماندن را انتخاب کرده است و دانشگاه 
صنعتى اصفهان هم با توســعه مراکز تحقیقات و ایفاى مســئولیت 
اجتماعى و جذب نیروى انسانى و هیئت علمى پرکار سعى دارد، ماندن 

را در دوراهى بودن و نبودن انتخاب کند.
وى اضافه کرد: فصل مشترك دانشــگاه صنعتى اصفهان با شرکت 
فوالد مبارکه «هوش مصنوعى» اســت و توجه به نوآورى، تجارى 
سازى و تبادل فناورى و اشتراك گذارى ســاختارهاى پژوهشى به 

همکارى با شرکت فوالد مبارکه و فوالدهرمزگان برآمده است.
ابطحى راه اندازى و تجهیز نخستین آزمایشگاه صنعت 4/0 در کشور را 
به فال نیک گرفت و گفت: امروز شاهد آغاز همکارى با صنعت هستیم 
تا به دستاوردهاى بزرگى دست یابیم و مایه افتخار است که شرکت 
فوالد مبارکه دانشــگاه صنعتى اصفهان را براى نخستین آزمایشگاه 

صنعت 4/0  را انتخاب کرده است.
شایان ذکر است موضوع صنعت 4/0 یا نسل چهارم اتوماسیون صنعتى، 
به ایجاد یک تحول دیجیتال در صنعت مــى پردازد. به عبارت دیگر 
این مفهوم، بیانگر درهم تنیدگى و ارتباط همه جانبه اجزاى ســخت 
افزارى و نرم افزارى هوشمند از طریق بستر اینترنت اشیاء در محیط 
صنعتى است. برقرارى ارتباط اجزا از طریق شبکه اینترنت نسبت به

 اتوماسیون هاى نسل قبل که تنها از طریق شبکه هاى داخلى به هم 
مرتبط بودند، بســترى براى بکارگیرى هوش مصنوعى در مدیریت 
سیستم شده و همچنین امکان اســتفاده از زیر ساخت هاى پردازش 

ابرى و محاسبات لبه را در کل زنجیره صنعت فراهم مى سازد.
به طور خاص در صنعت فوالد از مرحله استخراج گرفته تا بخش تولید 
و تحویل محصول نهایى، هوش مصنوعى مــى تواند در حوزه هاى 
مختلفى از جمله هوشمندســازى فرآیند تولید، ارتباط با مشــتریان، 
تحلیل و مدیریت بازار، هوشمندسازى فرآیند تعمیر و نگهدارى، نظارت 
بهینه بر محیط کار و بهبود ایمنى محیط کار مورد استفاده قرار گیرد. 
همه این موارد موجب بهبود بازده و ایمنى محیط کار در کنار کاهش 

هزینه هاى تولید مى شود.

مطابقت با اکوسیستم هاى جدید دنیا
ســید مهدى نقوى معاون تکنولوژى شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
مطابقت با اکوسیســتم هاى جدید دنیا در دســتور کار شرکت فوالد 
مبارکه اســت چرا که براى حضور در دنیاى امروز چــاره اى جز به 

روزرسانى با این تغییرات نیست و تحول دیجیتال یک باید است.
وى با اشاره به آینده شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: از مدتى پیش، 
موضوع مطالعه و مطابقت با اکوسیستم هاى جدید دنیا در دستور کار 
شرکت فوالد مبارکه قرار گرفت و در راستاى ایجاد تصویر آینده فوالد 
مبارکه و حضور در کلیه عرصه هاى تعریف و این ماموریت به مجموعه 

تکنولوژى این شرکت واگذار شد.
نقوى با بیان اینکه تغییرات شــگرفى در تمامى حوزه هاى صنعتى 
و علمى دنیا در حال اتفاق اســت، گفت: براى حضور در دنیاى امروز 

چاره اى جز به روزرســانى با این تغییرات نیست چراکه تنها راه بقا در 
جهان کنونى همانا شناخت و درك این تغییرات است.

آینده پژوهى روى میز مدیریت کالن شــرکت فوالد 
مبارکه

معاون تکنولوژى شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: با مرور تاریخى 
در عالم صنعت به شرکت هاى بزرگ برمى خوریم که امروز اثرى از 
آنها باقى نیست که بر اهمیت آینده پژوهى تاکید دارد و اینکه باید چه 
مسیرى را درپیش گرفت مهمترین مســاله اى است که بر روى میز 

رهبران یک سازمان قرار دارد.
وى با اشاره به مطالعه بر روى اکوسیستم هاى تعریف شده بر مبناى 
دانش گفت: یافته هاى مطالعاتى ما را به 4 رهیافت رسانید که آینده 
شــرکت فوالدمبارکه بر مبناى این 4 محور تنظیم شده است. اولین 
محور توســعه فرایندها بود؛ فرآیندهایى که به تولید محصولى به نام 
فوالد منجر مى شود و بر اســاس تکنولوژى هاى موجود در عرصه 

فوالد ایجاد و به کار گرفته مى شود.
نقوى محور دوم آینده پژوهى در شرکت فوالد مبارکه را اینگونه توضیح 
داد: محور دوم توسعه محصوالت یک شــرکت است. از آنجایى که 
چرخه معرفى محصوالت به بازار در صنعت فوالد طوالنى تر از سایر 
صنایع است و فرایند اجرا و دستیابى به محصول دشوار و هزینه بر است؛ 
بایستى این محور هم به درستى در بررسى ها مد نظر قرار مى گرفت.

وى از «طرح تحول دیجیتال» به عنوان ســومین موضوع الزام آور و 
مهم یاد کرد و گفت: محور سوم حرکت به سوى دیجیتالى شدن است 
که در این مطالعه به آن رســیدیم. اما چهارمین حوزه که در ایران به 
آن توجه نشده است و به نظر مى رسد شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
نخســتین واحد صنعتى آن را سیاســت گذارى کرده است، موضوع 
«اقتصاد چرخشــى» (secular economy) است که مى تواند 

تضمین کننده بقا سازمان در درازمدت باشد. 
معاون تکنولوژى شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره به اینکه از تمام 
ظرفیت ها گروه فوالدمبارکه در راستاى تحقق 4 هدف سیاست گذارى 
شده بهره مند شده ایم، تصریح کرد: پیش بینى آینده باعث مى شود تا 

در بازار جهانى با تثبیت جایگاه، از رقبا پیش بیفتیم. 

همکارى با پژوهشــکده فوالد به منظور  توســعه 
محصوالت شرکت فوالد مبارکه 

نقوى با اشاره به ماموریت هاى «پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتى» 
در جهت توسعه محصوالت براى گروه فوالد مبارکه و صنعت فوالد 
ایران، گفت: مفتخریم در سال گذشته دو اقدام مهم و استراتژیک در 
این پژوهشکده عملیاتى شــد؛ یکى تولید «پروتزهاى انسانى» بود 
که در صنعت پزشکى کشور مورد اســتفاده قرار مى گیرد و کشور را 
در این زمینــه از واردات بى نیاز کرد. دومین اقدام این پژوهشــکده، 
تاسیس «شرکت پشتیبانى و توســعه فناورى و نوآورى هاى شرکت 
فوالدمبارکه» با هدف ایجاد یک مرکز (COE) بود تا بتوان با سرمایه 
گذارى، شرکت فوالدمبارکه را در دو حوزه «توسعه فرایند» و «اقتصاد 
چرخشى» توسعه دهیم و با بهره گیرى از ظرفیت ملى این موضوعات 

را به عنوان ماموریت پیش ببریم. 

طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه الزام آور و 
یک «باید» است

معاون تکنولوژى شــرکت فــوالد مبارکه اســتفاده از «طرح تحول 
دیجیتال» توسط تصمیم گیران مملکت نشــان مى دهد که سیاست 
گذارى شرکت فوالد مبارکه در این مسیر موفق خواهد بود، گفت: طرح 
تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه الزام آور و یک «باید» است و این 
«باید» با شرط بقا توجیه شده است؛ چراکه در آینده نزدیک شرکت هایى 

که اسب تراوا را برعکس هل دهند؛ محکوم به فنا و شکست هستند.
وى افزود: طرح تحول دیجیتال در شــرکت فوالد مبارکه با شــعار 
«شرکت فوالد مبارکه هوشمند از سنگ تا رنگ» تعریف شد چراکه 
از سنگ آهن وارد شده به این شرکت تا محصول رنگى در این مسیر 

گام بر مى دارد.

بال دوم تحقق طرح تحول دیجیتال تعامل سازنده با 
دانشگاه ها است

نقوى با اشاره به اینکه گروه فوالد مبارکه یک بال تحقق طرح تحول 

دیجیتال است، گفت: بالشک بال دوم این طرح، دانشگاه ها هستند 
و با تعریف ماموریت ها و برنامه هایى در تعامل سازنده با دانشگاه ها 
برآمدیم که مى توان به «مرکز تحول دیجیتال صنعت فوالد» با بهره 
گیرى از دانش استارتاپ ها و همراهى دانشگاه تهران و معاونت علمى 
و فناورى ریاست جمهورى در پردیس دانشگاه تهران کلنگ زنى شد.

وى کلنگ زنى «مرکز تحول دیجیتال صنعت فوالد» را سرآغاز طرح 
تحول دیجیتال برشمرد و افزود: در موضوعات مربوط به آینده صنعت، 
با نگاه ملى و تلمیحى به توان اســتان اصفهان اقدام مى کنیم که راه 
اندازى نخستین آزمایشگاه صنعت 4 در دانشگاه صنعتى اصفهان با 

همین هدف دنبال شده است.
معاون تکنولوژى شرکت فوالد مبارکه به دوره پرورش رهبران طرح 
تحول دیجیتال شــرکت فوالد مبارکه با همراهى دانشگاه اصفهان 
هم گریزى زد و گفــت: این طرح به عنوان مــوردى عملیاتى براى 
دوره هاى جدید کاربردى آغاز شد و خوشــبختانه ترم دوم این دوره 
در حال برگزارى است و اگر امروز تمام مدیران شرکت فوالد مبارکه 
با ترمینولوژى «طرح تحول دیجیتال» آشنا هستند و به کار مى برند 

ماحصل تالش شرکت ایریسا و مدیریت شرکت فوالد مبارکه است.
وى به سومین برنامه در راستاى تحقق طرح تحول دیجیتال اشاره کرد 
و افزود: بهترین فضایى که به لحاظ فنى مى تواند در خدمت احداث 
نخستین آزمایشگاه صنعت 4,0 در کشور قرار بگیرد، دانشگاه صنعتى 
اصفهان است چراکه همواره همکارى این دانشگاه با مجموعه گروه 
فوالد مبارکه مى تواند به تربیت متخصصــان در فضاى آینده منجر 
شود و این محققان مى توانند در آینده نزدیک طرح تحول دیجیتال 

در کشور را جارى سازند.
نقوى با اشاره به مطالعات موردى از دانشگاه هاى آلمان، فرانسه و پلى 
تکنیک میالن، انتخاب دانشگاه صنعتى را شایسته دانست و توضیح 
داد: ایجاد آزمایشگاه صنعت 4,0 به عنوان یکى از بایدهاى دیگر است 
و براى طرح تحول دیجیتال اجتناب ناپذیر خواهد بود چراکه معتقدیم 
موضوع پژوهش و ایجاد خبرگى در نســل جدید بایستى دردانشگاه 
اتفاق بیفتد و شرکت فوالد مبارکه هم حامى این بخش باشد تا از نتایج 

آن در کشور بهره مند شویم.

 استفاده ازتجارب بین المللى سازنده باشد
رسول سرائیان مدیرعامل شرکت ایریسا نیز در این مراسم با اشاره به 
اینکه در اواخر فروردین ماه گذشته مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
ماموریت جدیدى به شرکت ایریسا واگذار کرد، اظهار داشت: سرمایه 
انسانى پاشنه آشیل هر بنگاه اقتصادى و صنعتى است و انتظار مى رود 
استفاده ازتجارب بین المللى و همکارى با دانشگاه هاى بین المللى در 
پیشبرد اهداف طرح دیجیتال فوالد مبارکه سازنده باشد تا این مسیر با 

کمترین خطا پیش برود.
وى با معرفى و گذر از تاریخچه شــرکت ایریســا اظهــار کرد: این 
شــرکت با هدف انتقال فناورى اتوماســیون صنعتى و سیستم هاى 
اطالعات از شــرکت هاى اروپایى کارگزار در ســاخت فوالد نظیر

 simens، ILVA، GTI و ...در سال 1371 تاسیس شد.
وى افزود: این شرکت تاکنون هزار و 180 پروژه را با 544 پرسنل به 
سرانجام رسانیده است و 5 رکن اصلى کسب و کار اعم از سیستم هاى 
اطالعاتى، اتوماسیون صنعتى، شبکه و زیرساخت، تحول دیجیتال و 

کسب و کارهاى کوچک و متوسط را دنبال مى کند.
مدیرعامل شــرکت ایریســا به برخى از افتخارات شــرکت ایریسا 
اشاره اى کرد و توضیح داد: اخذ مجوز دانش بنیان از معاونت علمى و 
فناورى ریاست جمهورى در 8 محصول، ارتقاى رتبه شرکت در بین 
500 شــرکت برتر (از 416 به 357)، اولین شرکت ایرانى داراى تمام 

سطوح اتوماسیون بخشى از افتخارات این شرکت است.

کسب رتبه یک شوراى عالى انفورماتیک 
وى به فعالیت بیش از ربع قرن این شرکت در صنعت کشور اشاره اى 
کرد و گفت: بیش از 550 نفر نیروى انسانى متخصص در این شرکت به 
فعالیت مشغولند که کسب رتبه یک شوراى عالى انفورماتیک و انجام 
بیش از هزار و 100 پروژه در حوزه فعالیت شرکت به همراه کسب جایزه 
دو ستاره تعالى سازمانى از سازمان مدیریت صنعتى ایران و قرارگرفتن 
در میان 500 شرکت برتر اقتصادى کشــور از اهم افتخارات شرکت 

ایریسا محسوب مى شود.
سرائیان ترکیب سهامداران شرکت ایریسا را به دو بخش تقسیم کرد 

و گفت: تا قبل از تیرماه سال گذشته سهامدار 75 درصد این شرکت، 
فوالد مبارکه بود و 25درصد دیگر را کارکنان وســایر افراد تشکیل 
مى دادند که امروزه سهامدار 49صدم درصد شرکت ایریسا، شرکت 

فوالد هرمزگان است.
وى با بیان اینکه 5.9 درصد از 544 پرسنل فعال در این شرکت فارغ 
التحصیل رشته فن آورى اطالعات هســتند، گفت: 89/2 درصد از 
نیروهاى انسانى این شرکت در بخش عملیاتى و 10.8 درصد هم در 

بخش پشتیبانى و ستاد به فعالیت مشغولند.
مدیرعامل شرکت ایریسا، با اعالم اینکه 40 نفر از کارکنان فعلى این 
شرکت از دانشگاه صنعتى اصفهان فارغ التحصیل شده اند، تصریح 
کرد: 364 نفر از نیروى انسانى این شرکت مدرك تحصیلى کارشناسى 
و 120 نفر هم کارشناسى ارشد دارند و بیشترین بازه سنى بین 34 تا 

40 سال هستند.

عملکرد شرکت ایریسا در سال جهش تولید
وى 5 مشــترى کلیدى شرکت ایریســا را شــرکت فوالدمبارکه، 
فوالدهرمزگان، فوالد خوزســتان، فوالدامیرکبیر کاشــان و فوالد 
سنگان معرفى کرد و توضیح داد: بر اساس نقشه مشتریان این شرکت 

تمام کشور را تحت پوشش خدمات خود قرار مى دهد.
سرائیان در ادامه به عملکرد شرکت ایریسا در سال جهش تولید پرداخت 
و گفت: در سال گذشته، مرکز نوآورى تحول دیجیتال فوالد کلنگ زنى 
شد و سامانه آموزش مجازى ایریســا، LMS، راه اندازى گردید و از 

طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه رونمایى شد.
وى گفت: همچنین طرح نهضت مهارت افزایى ایریســا (نما) سال 
 smart گذشته آغاز به کار کرد و اولین رویداد از سلسله رویدادهاى
 3s معــروف به steel manufacturing startup event
برگزار شد. مدیرعامل شرکت ایریسا با اشاره به افتتاحیه طرح پرورش 
رهبران تحول دیجیتال فوالد مبارکه اظهــار کرد: طرح جامع منابع 
انسانى شرکت در اول آبان ماه آغاز شد و در اولین رویداد ریورس پیج، 

شرکت هاى منتخب بازدید میدانى داشتند.
وى به برگزارى دومین رویداد از رویدادهاى 3s هم اشــاره اى کرد و 
افزود: کسب تقدیرنامه دو ســتاره تعالى سازمانى از سازمان مدیریت 
صنعتى و ارتقاى رتبه شــرکت در بین 500 شــرکت برتر بخشى از 

افتخارات این شرکت در سال جهش تولید بوده است.
سرائیان به برگزارى کارگاه تدوین پروژه هاى طرح تحول دیجیتال 
ایریســا هم گریزى زد وگفت: رونمایى از 22 پروژه تحول دیجیتال 
فوالدمبارکه، اولین گردهمایى مدیران پروژه شــرکت ایریسا، اولین 
گردهمایى گروه هاى تخصصى این شرکت و نخستین رویداد ارائه 
برنامه و بودجه سال 1400 بخشــى از اقدامات سال گذشته شرکت 

ایریسا است.

ره نگاشت تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه
وى از رونمایى طرح تحول دیجیتال ایریسا موسوم به ایریسا پالس 
هم خبر داد و تصریح کرد: ره نگاشــت تحول دیجیتال شرکت فوالد 
مبارکه در چند بخش فوالد مبارکه هوشمند 2، فوالد مبارکه هوشمند 
3، فوالد مبارکه هوشمند 4 و چشم انداز 1404 و فوالد مبارکه هوشمند 

در سطح کالس جهانى قابل ارزیابى است.
مدیرعامل شرکت ایریســا فوالد مبارکه دیجتیال و هوشمند 2 را با 
اولویت نگهدارى و تعمیرات هوشمند، مدیریت انرژى هوشمند، کنترل 
کیفیت هوشمند، بهره بردارى و زنجیره ارزش هوشمند معرفى کرد 
و افزود: براى رسیدن به این اهداف بهینه سازى برنامه هاى تعمیر و 
نگهدارى با هوش مصنوعى، ساخت قطعات یدکى با استفاده از چاپ 
سه بعدى، تحلیل توان مصرف دســتگاه ها با هدف کاهش مصرف 
انرژى برق و گاز، دستیابى به انرژى هاى سبز و افزایش دقت برنامه 

ریزى تولید صورت خواهد گرفت.
وى اضافــه کــرد: در مســیر هوشمندســازى و نــوآورى فرایندها 
اولویت هاى هدف گذارى شــده نظیر بهینه سازى فرایندهاى زنجیره 
تامین، لجستیک هوشمند، محیط هوشمند و هوشمندسازى سرمایه هاى 

انسانى و راهکارهاى مالى هوشمند در نظر گرفته شده است.
سرائیان اولویت هاى مدیریت، پایش و تحلیل کالن داده ها را در مرکز 
عملیات یکپارچه و واسط هاى هوشمند یکپارچه، تشکیل دوقلوهاى 
دیجیتال و توسعه ى سیستم هاى اطالعاتى و نرم افزارى نسل چهارم 
برشمرد و گفت: براى رســیدن به این اهداف ایجاد اتاق هاى کنترل 

مرکزى توزیع شده، پایش و کنترل مجازى کل کارخانه با استفاده از 
VR و شناســایى و تبیین منابع داده داخل و خارج سازمان و انطباق 
آن ها با موازین و استانداردهاى دو قلوى دیجیتال در نظر گرفته شده 

است.
وى اولویت هاى فوالد مبارکه متصل را اینگونه تبیین کرد که ارزیابى و 
هدف گذارى، فرهنگ سازى، نوآورى و آموزش نیروى انسانى، پلتفرم 
کارخانه هوشــمند، توسعه زیرســاخت ارتباطات، توسعه زیرساخت 
رایانش و ذخیره ســازى و امنیت فناورى اطالعات و ارتباطات لحاظ 
شده است و اضافه کرد: در این مسیر بهینه کاوى، انتخاب ناحیه هدف، 
تدوین و توسعه مدل بلوغ بومى و راه اندازى پلتفرم کارخانه هوشمند 
به صورت توزیع شــده در کل گروه فوالد مبارکه بخشى از چگونگى 

رسیدن به این اهداف است.

ایریسا ســال 1404 به مرجع زیســت بوم تحول 
دیجیتال صنعت فوالد تبدیل مى شود

وى با تاکید بر نگاه راهبردى و هوشمندانه مدیریت ارشد فوالد مبارکه 
و حمایت هاى مجموعه مدیریت این شرکت و راهبرى توسط شرکت 
ایریســا در تحقق طرح تحول دیجیتال گفت: ایریســا با شعار نماد 
نوآورى و تحول در صنعت قصد دارد در 1404 به مرجع زیســت بوم 

تحول دیجیتال و هوشمندسازى با اولویت صنعت فوالد تبدیل شود.
سرائیان ارزش هاى سازمانى شرکت ایریسا درافق 1404 را برشمرد 
و توضیح داد: مشترى مدارى، تکریم کارکنان وذى نفعان، خالقیت، 
نوآورى و بهبود مســتمر، صداقــت، رازدارى و حفــظ دارایى هاى 
اطالعاتى مشتریان و توجه به کیفیت خوشنامى حرفه اى و پایبندى 
به تعهدات از ارزش هاى سازمانى این شــرکت است تا به ماموریت 
توانمندسازى صنعت با اولویت صنعت فوالد در جهت تولید، بهره ورى 

و مدیریت کارآمد دست یابد.
وى چارچوب تحول دیجیتال ایریسا را در توسعه توانمندى و مهارتى 
جارى کارکنان و ایجاد مخازن استعداد دیجیتال این شرکت برشمرد 
و گفت: توســعه محصوالت و خدمات دیجیتال و نوآورانه با قابلیت 
رقابتى، بهره مندى از فناورى هاى نوظهور در محصوالت و خدمات 

در چارچوب تحول دیجیتال ایریسا هدف گذارى شده است.
مدیرعامل شرکت ایریســا مهمترین چالش امروز را سرمایه انسانى 
دانست و گفت: در مسیر تحقق و پیاده سازى تحول دیجیتال سرمایه 
گذارى براى حفظ ونگهداشت نیروى موجود، جذب نیروهاى جدید 
و ایجاد انگیزه و مشوق هاى مادى و معنوى مى تواند در عبور از این 

چالش مهم تلقى شود.
وى با تاکید بر اینکه سرمایه گذارى بر روى سرمایه انسانى زیربناى 
موفقیت در طرح تحول دیجیتال و پیاده سازى موفق انقالب صنعت 
نسل 4 درکشور است، اظهار کرد: برنامه توســعه استعداد دیجیتال 
شرکت ایریســا در ابعاد کوتاه مدت با هدف تربیت رهبران دیجیتال، 
تشکیل مخازن استعدادها، میان مدت، با برنامه راه اندازى البراتورهاى 
صنعت نســل 4 و بلند مدت با هدف راه اندازى باشگاه دانش آموزى 

رباتیک برنامه ریزى شده است.

افزایش نوآورى مبتنى بر تکنولوژى هاى نوظهور 
سرائیان کاربردهاى آزمایشگاه انقالب چهارم صنعتى را هم برشمرد و 
گفت: آزمایشگاه هاى صنعت 4,0 در نظر دارد به افزایش نوآورى مبتنى 
بر تکنولوژى هاى نوظهور بیانجامد و از دانش افزایى در تکنولوژى هاى 
روز و آینده حمایت کرده و پروژه هاى در محیط آزمایشگاهى شبیه سازى 
کند و با تامین نیروى انسانى متخصص در تکنولوژى هاى نوظهوربه 

ارائه راهکارهاى تکنولوژى محور براى صنعت دست یابد.

حمایت فوالد مبارکه قلب قطب انقالب چهارم صنعتى
وى در پایان با درخواســت از حمایــت مادى و معنوى از اســاتید و 
دانشجویان نخبه جهت شــکل گیرى و توســعه آزمایشگاه گفت: 
دانشگاه صنعتى اصفهان با حمایت فوالد مبارکه به قلب قطب انقالب 
چهارم صنعتى تبدیل خواهد شد. فراهم کردن زمینه حضور اساتید و 
پژوهشگران در آزمایشگاه، هدایت پایان نامه هاى کارشناسى ارشد و 
دکترا در حوزه مهندس برق و الکترونیک، کامپیوتر، صنایع، متالوژى 
و تعریف دروس تخصص انقالب صنعتى نسل 4 در مقاطع مختلف 
تحصیلى ضرورى است و از حمایت مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه و 

رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان تشکر و قدردانى کرد.

با حمایت ویژه فوالد مبارکه محقق شد

امضاى تفاهمنامه راه اندازى آزمایشگاه صنعت 4/0 
میان فوالد مبارکه و دانشگاه صنعتى اصفهان 


