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صبح شکالت 
بخورید و 

چربى بسوزانید

احتمال تغییر نتایج انتخابات بهارستان
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تقلب در ساخت اتوبوس 
عامل کشته شدن 

خبرنگاران و سربازان

آغوش باز مرگ
 به سوى آهوان موته

استاندار: وضعیت آب 
استان، بحرانى است

5

80 درصد اصفهان 
درگیر خشکسالى 
دراز مدت است

محققان دریافتند خوردن شکالت در وعده صبحگاهى 
موجب چربى سوزى خواهد شد و سطح گلوکز خون 

را کاهش داده در نتیجه اقدامى اساسى براى افراد 
در معرض خطر ابتال به دیابت است. بر اساس 

تصورات موجود خوردن شکالت در وعده...

مدیرکل هواشناســى اصفهان گفت: 80/8 درصد از 
گستره استان درگیر خشکسالى دراز مدت است و تنها 

19/2 درصد آن شرایط نرمال تا ترسالى متوسط دارد.
حمیدرضا خورشیدى افزود: با توجه به تحلیل شاخص 
استاندارد بارش - تبخیر و تعرق (SPEI ) در دوره 10 
ساله تا پایان اردیبهشت امسال،  بسیارى از نقاط استان 
اصفهان درجات خفیف تا بســیار شــدید خشکسالى 

درازمدت با درجات مختلف دیده مى شود.
وى گفت: از نظــر پراکنش مکانــى 19/2 درصد از 
مساحت استان  اصفهان در شرایط نرمال، خشکسالى 

خفیف 25/5درصد...
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6060 درصد داوطلبان کنکور درصد داوطلبان کنکور
 در اصفهان زن هستند در اصفهان زن هستند

از از 8282 هزار و  هزار و 723723 داوطلب در استان؛ داوطلب در استان؛
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هیئت اجرایى پرونده تخلفات و مستندات را تحویل هیئت نظارت شهرستان داده است

کار هنرى آرامشى 
مى خواهد که در 
تلویزیون وجود ندارد 

بیدوف، متخصص گلزنى به آلومینیوم
 مهاجم صربستانى ذوبى ها تعویض طالیى تیمش شد و توانست ذوب آهن را 

از شکست نجات بدهد. در ادامه فصل پر فراز و نشیب ذوب آهن در لیگ 
بیستم، آنها در خانه میزبان آلومینیوم اراك بودند و امیدشان به این 

بود که بتوانند با توجه به لغزش رقبا، از این دیدار خانگى 3 
امتیاز کامل را کسب کنند و از منطقه قرمز جدول فاصله 

بگیرند؛ اما حریف سرسختى...
3
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در صفحه 3 بخوانید

وضعیت وخیم بى آبى در استان به 
روایت مدیرکل هواشناسى

ناکامى 
زنبورداران اصفهانى 

در تولید عسل

تیرماه اصفهان، 1/5درجه فراتر از نرمال
3

هافبک تأثیرگذار هافبک تأثیرگذار 
پرسپولیس در رادار پرسپولیس در رادار 

ذوب آهنذوب آهن

روابط عمومى شرکت توزیع برق اصفهانروابط عمومى شرکت توزیع برق اصفهان
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رئیس اتاق بازرگانى اصفهان درچهارمین جلسه صبحانه 
کارى با تشکل هاى اقتصادى که باحضور اعضاى انجمن 
صنایع غذایى استان و فعاالن اقتصادى رسته هاى مرتبط 
برگزار شد، بر ضرورت تمرکز بر ایجاد برند تجارى مشترك  

درحوزه صنایع غذایى تاکید کرد.   
مسعودگلشیرازى، درچهارمین جلســه صبحانه کارى با 
تشکل هاى اقتصادى که باحضور اعضاى انجمن صنایع 
غذایى استان و فعاالن اقتصادى رسته هاى مرتبط برگزار 
شــد با بیان اینکه ضریب نفوذ فعاالن حوزه صنایع غذایى 
درجامعه بیش از سایرصنایع مى باشد، افزود: بر این اساس 

ایجاد ساختار مناسب وحدت گراى تسهیل گر امرى اجتناب 
ناپذیر است. 

وى تنها راه داشــتن اقتصادى بالنــده را ازطریق فراهم 
سازى زیرســاخت هاى موردنیازآن ممکن دانست وهدف 
ازراه انــدازى دفاتر نمایندگى اتــاق بازرگانى اصفهان در

شهرستان ها را کمک به بالندگى اقتصاد استان بیان و تاکید 
کرد انجمن ها و تشکل ها درراستاى بهره مندى از اشتراك 
منافع درجهت کاهش هزینه ها و افزایش بهره ورى شکل 
مى گیرند.   گلشیرازى درادامه برضرورت تمرکز بر ایجاد 
برند صادراتى مشترك ملى درحوزه صنایع غذایى تاکید کرد. 

وى در ادامه ســخنان خود تبدیل موضوع قیمت گذارى 
محصوالت غذایى به یک موضوع ملى از طریق طرح این 
مساله در جلسات شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى 
استان، فعالیت درقالب برندمشترك صنایع غذایى اصفهان، 
استفاده از تجارب انجمن صنایع غذایى پایتخت از طریق 
ایجاد تعامل نزدیک و سازنده و اســتفاده از پتانسیل هاى 
موجود در پارلمان بخش خصوصى اصفهان مانند شوراى 
گفتگوى دولت وبخش خصوصى وگفتگوى ویژه خبرى 
را در حل مشــکالت صنعت غذایى اصفهان بســیار مهم 

ذکر کرد. 

ضرورت تمرکز بر ایجاد برند تجارى مشترك در حوزه صنایع غذایى

مدیرعامل جمعیــت هالل احمــر اســتان اصفهان از 
امدادرسانى هالل احمر به 1857 حادثه دیده در سه ماهه 

اول سال 1400 خبر داد.
على محمدهاشمى با اشــاره به امدادرسانى هالل احمر 
به بیــش از 1850 حادثه دیده ،گفــت : 304 مورد حادثه 
جاده اى، 85 مورد خدمات حضــورى، یک مورد خدمات 
مناسبتى ، 31 حادثه کوهستان، 110 مورد حادثه شهرى، 
5 حادثه ســاحلى ، 3 حادثه ریزش آوار ،13 مورد ســیل و 
آبگرفتگى ، 55 مورد حادثــه صنعتى و کارگاهى ،3 حادثه 

توفان و یک حادثه هوایى بوده است.
وى  در ادامه از خدمت رســانى نیروهاى امدادى به 581  
نجات یافته خبر داد و گفت : از این تعداد 141 نفر به صورت 
سرپایى درمان شــده و 440 نفر نیز براى درمان به مراکز 

درمانى استان انتقال یافتند .
محمدهاشــمى تعداد نیروهاى عملیاتى مشارکت کننده 
براى امدادرسانى به این حوادث را یک هزار و 996 نفر در 

قالب 735  تیم عملیاتى عنوان کرد و گفت: 569 دستگاه 
خودروى عملیاتى براى امدادرسانى به این حوادث به کار 

گرفته شده بودند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در سه ماهه نخست ســال جارى 45  مورد عملیات 

رهاسازى توسط نیروهاى این جمعیت انجام شده است.

امدادرسانى هالل احمر به 1850 حادثه دیده در بهار

به گفته مدیرعامل بانک ایران زمین، سال1400 سال بسیار 
مهمى براى بانک ایران زمین است. سال 1400 سال تحول 

و جهش خواهد بود.
به گفته عبدالمجید پورسعید، بانک ایران زمین در چند سال 
گذشته تمام تالش خود را براى ایجاد یک ساختار منسجم 
و پیاده سازى بانکدارى دیجیتال، با برنامه ریزى دقیق انجام 
داده و امیدواراست بتواند طبق برنامه با ارائه سرویس هاى 

جدید، تحولى را در صنعت بانکدارى ایجاد کند.
وى  اظهار کرد: ما سعى کرده ایم با فعال کردن استان ها و 
سرپرستى هاى خود به شناسایى واحدهاى تولیدى و فعال 
در همه استان هاى کشور بپردازیم و با ارائه خدمات مالى 
مناسب به این واحدها ضمن همراهى با تولید، چرخ هاى 

اقتصاد کشور را به حرکت درآوریم.

مدیرعامل بانک ایران زمین، بابیان این نکته که ســال 
1400 ســال تحول و جهش در بانک ایران زمین خواهد 
بود گفت: ســال ها تالش کردیم و بــه برنامه هاى خود 
متعهد بودیم، زیرســاخت هاى زیادى را فراهم کردیم تا 
بتوانیم تغییراتى اساسى در شیوه ارائه خدمات به مشتریان 
به خصوص استارت آپ ها و کسب وکارهاى نوین ایجاد 

کنیم.
پورسعید مشارکت با استارت آپ ها و شرکت هاى فین تکى 
را معامله برد- برد دانســت و یادآور شــد: شرکت هاى 
فین تکى با چاالکى و شناســایى نیاز مردم خدمات ارائه 
مى دهند که از ارزش افزوده باالیى برخوردار است و مورد 
استقبال مردم قرار مى گیرد؛ ازاین رو با مشارکت و همکارى 
با این بازیگران جدید منجر به تثبیت جایگاه بانک و ارائه 

خدمات نوآورانه به مردم مى شود.
مدیرعامل بانک ایران زمین خاطرنشــان کرد: بانکدارى 
دیجیتال مستلزم تحول، فرهنگ سازى و مدرن سازى در 
تمام الیه هاى مدیریتى، فرآیندى، عملیاتى و فناورى است 
و تحقق این امر نیازمند گذار از یک دیدگاه محصول گرا به 
مشترى گرا و خدمت محور اســت که این روند در بانک 

ایران زمین دنبال مى شود.
وى افزود: پلت فرم بانکــدارى دیجیتال ایران زمین با نام 
«فراز» با بهره گیرى فناورى روز ایران زمین تالش مى کند 
تا با پیاده سازى بانکدارى دیجیتال ضمن کمک به رشد و 
توسعه فعالیت هاى اقتصادى کشورى پنجره اى جدید از 
خدمات بانکى را همگام با تکنولوژى هاى روز دنیا به مردم 

کشورمان ارائه کند.

1400، سال بسیار مهمى براى بانک ایران زمین است

ى به آلومینیوم
 شد و توانست ذوب آهن را 

یب ذوب آهن در لیگ 
این  امیدشان به

3نگى 3
 فاصله 
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در بهار امسال در شرایطى که جذابیت بازارهاى موازى افت 
قابل توجهى پیدا کرده اســت، بازدهى سپرده هاى بانکى 
که درطول ســال هاى گذشــته همواره درانتهاى جدول 

بازدهى ها قرارداشت، دوباره به صدر بازگشته است.
طبق آخرین تصمیم شوراى پول و اعتبار حداکثر نرخ سود 
سپرده هاى بانکى دو ســاله 18 درصد تعیین شده است و 
بدین ترتیب در سه ماهه نخست سال، سپرده گذاران بانکى 
4/5 درصد بازدهى کسب کرده اند. البته این درحالى است 
که درسال هاى اخیر، عمده ســپرده گذاران، دارایى خود را 
درصندوق هاى سرمایه گذارى با درآمد ثابت نزد بانک هاى 
مختلف سپرده گذارى مى کنند که به طور متوسط ساالنه 

بیش از 20 درصد سود مى دهد. بدین ترتیب اگر متوسط 
نرخ سود 20 درصدى را براى ســپرده هاى بانکى لحاظ 
کنیم، درفصل بهار امسال، سپرده گذاران 5 درصد بازدهى 
دریافت کرده اند؛ با این حال، به اعتقاد کارشناسان اقتصادى 
با توجه به نرخ تورم جارى، هرچند سپرده هاى بانکى به دلیل 
رکود در ســایر بازارهاى دارایى باالترین بازدهى را داشته 
است، اما سپرده گذاران نرخ سود منفى دریافت مى کنند. به 
این معنا که نرخ سود متوسط 20 درصدى درمقایسه با تورم 
ساالنه 43 درصدى خرداد ماه امسال، 23 درصد کمتر است 
و درواقع سپرده گذاران ساالنه 23 درصد از ارزش سپرده 

خود را از دست مى دهند.

از ابتداى ثبت دامنه هاى فارســى در کشور تاکنون یک 
میلیون و 495 هزار و 350 دامنه ثبت شده است و از بین 
پسوندهاى ثبت شده  فارسى، پسوند ir با یک میلیون و 

487 هزار دامنه  فعال در صدر قرار دارد.
دامین یا دامنه نامى است که وبسایت از طریق آن قابل 
دســتیابى بوده و به طور کلى از دو بخش نام و پســوند 
تشکیل شده است. نام دامنه بخشى است که گویاى نام 
برند یا فعالیت شــما بوده و آن را به دلخواه خود انتخاب 

مى کنید.
در ایران، پژوهشــگاه دانش هاى بنیادى از جمله مراکز 
اصلى براى ثبت دامنه هاى اینترنتى به شــمار مى رود و 

هر کاربرى که تمایل به ثبت دامنه اى براى بازگشــایى 
سایت خود داشته باشد، باید به سایت این مرکز و یا یکى 

از نمایندگان فعال آن در سطح کشور مراجعه کند. 
طبق آخرین آمار موجود در مرکز ثبت دامنه کشــورى 
ایران، از ابتداى ثبت دامنه هاى فارسى در کشور تاکنون 
یک میلیون و 495 هزار و 350 دامنه ثبت شده است و از 
بین پسوندهاى ثبت شده  فارسى، پسوند ir با یک میلیون 

و 487 هزار دامنه  فعال در صدر قرار دارد.
پس از دامنه ir، دامنــه co.ir با 4093 مــورد، دامنه 
ایران با 1603 مورد و دامنه ac.ir با 1256 دامنه  فعال 

هستند .

سپرده هاى بانکى در صدر 
بازارهاى سرمایه گذارى 

دامنه هاى فارسى به
 1/5 میلیون عدد رسید

ازدواج احسان علیخانى؟!
در فضاى مجازى شایعاتى مبنى   ایران آرت|
بر ازدواج لیال اوتادى و احسان علیخانى منتشر 
شده است که لیال اوتادى باالخره به این شایعات 
واکنش نشان داد. خانم بازیگر در پاسخ به سئوالى 
از سوى یکى از هوادارانش در رابطه با ازدواج با 
احســان علیخانى، اعالم کرد که این مجرى را 

تاکنون از نزدیک ندیده است.

ایران بیش از
 800 بار لرزید

شــبکه هاى لرزه نــگارى مرکــز    بهار |
لرزه نگارى کشــورى در خردادماه 1400 تعداد 
847 زمین لرزه را ثبت کردند. این زمین لرزه ها در 
نواحى مختلف ایران و نواحى مرزى رخ داده است. 
 در خردادماه 1400 تعداد 14 زمین لرزه با بزرگى 
بیش از 4 در داخل کشور توسط مرکز لرزه نگارى 
کشورى به ثبت رسیده است که بزرگ ترین آنها 
در تاریخ شــانزدهم خردادماه 1400 با بزرگى 
5/2  حوالى صالح آباد واقع در اســتان ایالم رخ 

داده  است.

12/5درصد فعاالن تلگرام 
ایرانى هستند

  روزنامه اعتماد | از کل کاربــران 
تلگرام، 50 میلیون ایرانى هســتند. بر اســاس 
گزارش آذرماه ســال 99 مرکز پژوهشى «بتا» 
پیام رســان واتس اپ با حدود 47 میلیون و 700 
هزار در جایگاه دوم و اینستاگرام نیز با 47 میلیون 
نفر در جایگاه ســوم پرطرفدارترین پلتفرم هاى 
خارجى در ایران قرار دارنــد؛ حدود 59 درصد از 
جمعیت کشور در تلگرام فعالند و 56 درصد نیز 
صفحه اى در اینستاگرام دارند که بیشتر آنها نیز 
کسب و کار هاى خرد یا خانگى هستند یا مشترى 

کسب و کارى خاص. 

تاریخى و بى سابقه
  ایسنا| ثریا آقایــى،  بازیکن ملى پوش 
ایران توانســت جواز حضور در المپیک را کسب 
کند تا پس از 13 ســال طلســم عــدم حضور 
بدمینتون ایران در المپیک توســط یک بانوى 
ایرانى شکسته شود. این در حالى است که حضور 
یک بانوى بدمینتون باز از ایران در المپیک فقط 
یک رؤیا به نظر مى آمد. ثریا آقایى قرار اســت 
براى اولین بار در تاریخ به عنوان اولین زن ایرانى 
در رشته بدمینتون در المپیک تابستانى حضور 
داشته باشد. این سهمیه شصت و ششم و سهمیه 

دهم  زنان ایران در المپیک توکیو است.

آمار عقرب زدگى
رئیس گروه مدیریت بیمارى هاى قابل    رکنا |
انتقال بین انســان و حیوان وزارت بهداشت اظهار 
کرد: در کشور ما ساالنه حدود 50 هزار عقرب زدگى 
گزارش و ثبت مى شود. در سال 1399 تعداد 49 هزار 
و 709 مورد عقرب زدگى و 18 مورد فوت ناشى از 
آن در کشور ثبت شده است. استان هاى خوزستان، 
هرمزگان و سیستان و بلوچســتان بیشترین آمار 

عقرب زدگى در کشور را دارند.  

از بحران آب در کشور 
غافلیم

هاشم اورعى، استاد دانشگاه صنعتى    رکنا |
شریف و رئیس اتحادیه انجمن هاى علمى انرژى 
ایران مى گوید: آنقدر از بحــران آب غافلیم که 
وزیرمان در آغاز دوره مدیریت خود قول افزایش 5 
میلیون ُتن محصول نسبت به سال قبل داد و قرار 
بود در سال جارى 3 میلیون تن محصول گندم 
دیم داشته باشیم. ولى تقدیر در کمین بود و دست 
در دســت ضعف مدیریت و کنار نهادن نظرات 
تخصصى، شــرایط به گونه اى رقــم خورد که 

دام هاى گرسنه بر دیم زارها مى چرند.

«نورا» رونمایى شد
آیین رونمایى از واکســن نوترکیب    انتخاب |
«نــورا» تولید شــده در دانشــگاه علوم پزشــکى 
بقیه ا... (عج) سپاه پاســداران انقالب اسالمى و آغاز 
فرایند کارآزمایى بالینى این واکسن صبح دیروز (یک 
شــنبه 6 تیرماه) با حضور سرلشــکر حسین سالمى 
فرمانده کل سپاه و سعید نمکى وزیر بهداشت درمان 
و آموزش پزشکى در محل دانشــگاه علوم پزشکى 
بقیه ا... (عج) برگزار شــد. فرمانده کل ســپاه در این 
مراسم گفت: ما این واکسن ها را در اختیار مردم فقیر 
سایر کشورها قرار مى دهیم و ملت عزیز ما اطمینان 
داشته باشــند که بیرق هاى امید را بیش از هر وقت 

دیگرى برافراشته خواهند دید.

مستضعفان عالم را 
واکسینه مى کنیم

مرضیه وحیددستجردى، وزیر بهداشت    بهار |
دولت احمدى نژاد در روزنامه «وطن امروز» نوشت: 
در دورانى که جهانخواران و مستکبران همه خوبى ها 
و امکانات عالم را براى خود مى خواهند و همه فقرها 
و ندارى ها را به ســایر کشــورها تحمیل مى کنند، 
جمهورى اسالمى توانسته است به واکسنى دسترسى 
پیدا کند که ان شــاءا... با یک واکسیناسیون عمومى 
شش ماهه، به صادرات این واکســن به کشورهاى 
مســتضعف جهان خواهد پرداخت، تا مســتضعفان 
عالم را در مقابله با این بیمارى واکسینه کند و هویت 
خود در پرچمدارى حمایت از مســتضعفان را نشان 

دهد.

از صفر کیلومترها 
استفاده نکنید

حجت االسالم و المســلمین محمدتقى    برنا|
رهبر، عضو جامعه روحانیت مبارز و امام جمعه موقت 
اصفهان در رابطه با کابینه احتمالى رئیســى و نحوه 
انتخاب افراد توسط رئیس جمهور منتخب اظهار کرد: 
اولین کار تشــکیل کابینه اى قوى با وزراى کارآمد 
است، مى توانند از وزراى قبلى و افراد کارآمد پیشین 
اســتفاده کنند حتمًا الزم نیست نیروهاى جدید و بى 
تجربه بر سر کار باشــند؛ در نامه حضرت على(ع) به 
مالک اشــتر آمده اســت که از نیروهاى اهل تجربه 
استفاده کن. کســانى که صفر کیلومتر نباشند و باید 
نیروهایى باشــند که تجربه کرده اند و نقطه سیاهى 
بر پرونده آنها نیســت بنابراین مى توان از هر جناحى 

استفاده کرد.

سیگنال جلیلى به رئیسى
سعید جلیلى در گفتگوى مجازى با    رویداد24|
جمعى از بانوان انقالبى از سراسر کشور درباره نحوه 
تهیه برنامه هاى دولت سایه گفت: اگر من هم منتخب 
مردم بودم حتمًا از ایده دولت سایه استقبال مى کردم 
تا در شناخت مســائل، راه حل ها و ارائه پیشنهاد هاى 
اجرایى بــه دولت کمک کننــد. خود دوســتان بر 
ایده دولت ســایه تأکید و از این موضوع اســتقبال 
کردند که چنیــن حرکتى به کمــک دولت منتخب 

بیاید.

مهلت 3  ماهه تمدید نشده
علیرضا ســلیمى، نماینده محالت    تسنیم|
در مجلس در نشســت علنى دیروز (یک شنبه 6 تیر) 
خطاب به رئیس مجلس  گفت: ســه مــاه به آژانس 
بین المللى انرژى اتمى فرصت دادیم که این فرصت 
یک ماه دیگر نیز تمدید شد؛ با این حال، حدود 3 روز 
اســت که این فرصت نیز تمام است. آیا شوراى عالى 
امنیت ملى در این باره تصمیمى گرفته اســت که از 
آن اطالع نداریــم؟ محمدباقر قالیباف در پاســخ به 
تذکر این نماینده گفت: دربــاره آژانس قبًال نیز تذکر 
دادم، اآلن هم مى گویم پس از زمان سه ماهه اى که 
گذشت، هیچ چیزى تمدید نشــده و پس از آن هیچ 
کدام از موضوعاتى که در داخل ضبط شده، هیچ وقت 
به آژانس داده نمى شود و در اختیار جمهورى اسالمى 

ایران است.

خبرخوان

با اعالم آمادگى برخى کشــورها بــراى تزریق رایگان 
واکسن کووید به گردشگران، آژانس هاى توریستى در 

ایران تبلیغ «تور تزریق واکسن» را آغاز کرده اند.
آغاز واکسیناســیون عمومى و تزریق رایگان آن براى 
اتباع خارجى در برخى کشــورها از جمله ارمنســتان، 
سبب راه اندازى و تبلیغ تور واکسن در ایران شده است. 
ارمنســتان از حدود یک ماه پیش مجوز واکسیناسیون 
عمومى حتى براى اتباع خارجى را به یکى از مراکز تزریق 
واکسن کرونا داده که تزریق آن را بدون نوبت و رایگان 

انجام مى دهد.
تزریق واکسن کووید در خیابان مرکزى ایروان، پایتخت 
ارمنستان، در یک ایستگاه تحت مدیریت وزارت بهداشت 
این کشور بدون ثبت نام قبلى انجام مى شود. بیشتر افراِد 
مشاهده شــده در صف دریافت واکســن نیز به گزارش 
این رسانه، شهروندان خارجى و از کشورهاى لهستان، 
ایران، روســیه و چین بوده اند. ارمنستان با این سیاست، 
در پى جذب گردشگر خارجى پس از حدود 18 ماه رکود 

اقتصادى است.
در ارمنستان سه واکسن آسترازنکا، سینوفارم و اسپوتنیک 
تزریق مى شــود. هرچند بیشتر گردشــگران ایرانى که 
این مدت به ارمنستان ســفر کرده اند، گفته اند واکسن 

آسترازنکا را دریافت کرده اند.
ایرانى هــا با ویــزاى فرودگاهى مى تواننــد 30 روز در 
ارمنستان اقامت داشته باشند، بنابراین براى دریافت دوز 
دوم این واکسن که با فاصله بیشترى انجام مى شود، یک 

سفر دیگر باید انجام دهند.
قیمت یک تور چهارروزه به ارمنستان با خدمات معمولى 
همچون بلیت رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل و 
بیمه مسافرتى از حدود پنج میلیون تومان شروع مى شود. 
تورهاى اتوبوســى هم به این مقصد وجــود دارد که با 
همان خدمات مشابه، با قیمت حدود سه میلیون تومان 

اجرا مى شود.
برخى آژانس هاى گردشگرى تبلیغ تور ارمنستان با وعده 
تزریق واکسن را با توجه به شرایط واکسیناسیون در ایران، 
درحالى شدت بخشیده اند که هیچ تعهد و مسئولیتى در 
برابر مسافر و تزریق قطعى واکسن در یک کشور دیگر 

را نمى پذیرند. بعضى از ایــن آژانس ها با وجود تبلیغات 
گسترده اى که درباره تزریق رایگان و بدون ثبت نام قبلى 
واکسن کووید در ارمنســتان انجام مى دهند، اما تأکید 
مى کنند که تورى به نام واکســن ندارند و تور تفریحى 
ارمنســتان را عرضه کرده اند و بررســى درباره قطعیت 
تزریق رایگان واکســن به اتباع خارجى را به عهده خود 

مسافر گذاشته اند.
 از سوى دیگر، به تازگى مســئوالن ابوظبى، پایتخت 
امارات عربى متحده نیز اعالم کرده اند گردشــگران را 
به رایگان واکســینه مى کنند. رسانه هاى امارات مدعى 
شــده اند بیش از 80 درصد جمعیت ساکن در این کشور 
واکسینه شــده اند. اکنون وزارت بهداشت و پیشگیرى 
امارات متحده عربى اعالم کرده تمام گردشــگرانى که 
ویزاى ورود به امارات را دارند و به ابوظبى سفر کرده اند، 

مى توانند از خدمات تزریق رایگان واکسن کرونا استفاده 
کنند. در امارات دو واکسن فایزر و سینوفارم در دسترس 
قرار دارد. مسئوالن امارات امیدوارند با این طرح، بخشى 
از بحران و زیان ویروس کرونا به صنعت گردشگرى در 

کشورشان را جبران کنند.
نرخ تور چهارروزه امارات با ضعیف ترین خدمات از شش 
میلیون تومان شروع مى شود. شهروندان ایرانى براى سفر 

به امارات باید ویزا دریافت کنند.
روسیه نیز از جمله کشورهایى اســت که مجوز تزریق 
واکسن به گردشــگران را صادر کرده است، اما دریافت 
واکســن کرونا در این کشور، مثل ارمنســتان و امارات 

رایگان نیست. 
با این همه، تبلیغ توِر واکســن کرونا تا کنون مورد تأیید 
ستاد ملى کرونا و وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و 

صنایع دستى قرار نگرفته اســت. اما اکنون با توجه به 
روند کند واکسیناســیون در ایران و در دسترس نبودن 
واکســن هاى مختلف و از طرف دیگر، با شــکل گیرى 
بازارغیررســمى فروش قاچاق 25 تا 60 میلیون تومانى 
واکسن کرونا در تهران بنا به گزارش بعضى رسانه هاى 
داخلى، برخــى بر آن شــده اند تا با توجــه به وضعیت 
جسمى و بیمارى هاى زمینه اى و ضرورت هاى شغلى و 
تحصیلى، براى دریافت واکسن راهى این کشورها شوند 
و آژانس هاى مسافرتى نیز با علم به این تقاضا، تورهاى 
واکسن را در سایه سفر به ارمنســتان، روسیه و امارات 
طراحى کرده اند که الزم است وزارت میراث فرهنگى، 
و همچنین ستاد ملى کرونا به جاى انکار و تکذیب آن و 
زدن برچسب غیرقانونى به این تورها، وارد فرایند نظارت 

شوند تا از تخلف و سودجویى احتمالى پیشگیرى شود.

تبلیغ «تور واکسن کرونا» در ارمنستان و امارات  شدت گرفت

هم فال است، هم واکسیناسیون!

معاون عملیات پلیس راهور تهــران بزرگ گفت: هر 15 
دقیقه یک تصادف جرحى و هر روز میانگین یک تصادف 

فوتى در شهر تهران داریم.
سرهنگ محمد رازقى، معاون عملیات پلیس راهور تهران 
بزرگ اظهار کرد: ما در شــهر تهران هر یک دقیقه یک 
تصادف و هر 15 دقیقه یک تصادف جرحى داریم همچنین 
هر روز تقریبًا 1/3 نفر هم میانگین تصادف فوتى در شهر 
تهران روى مى دهد که متأسفانه این آمار باالست و باید در 

این خصوص چاره اندیشى کنیم.
وى ادامه داد: بیشترین علل تصادفات به عدم توجه کافى 

به جلو بر مى گردد که بیشــترین علل بــروز تصادفات از 
نظر همکاران بنده در ســر صحنه تصادفات همین مورد 
اســت و علل بعدى عدم رعایت حق تقدم است و به طور 
کلى اگر بخواهیم تصادف نکنیم بایــد قوانین و مقررات 

را رعایت کنیم.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ افزود: تقریباً نیمى 
از تصادفات ما مربوط به موتورسواران و 25 درصد مربوط 
به عابرین پیاده است، این گروه بیشترین کاربران ترافیک 
هستند که بیشترین نقش را در تصادفات دارند و اینها باید 

بیشتر قوانین و مقررات را رعایت کنند.

چهارشنبه و پنج شــنبه هفته گذشــته به فاصله کمتر 
از 24 ســاعت، اتوبوس خبرنگاران محیط زیســت در 
حوالى شهرســتان نقده به دلیل نقص فنى اتوبوس و 
اتوبوس ســربازان پس از برخورد با تریلــى در حوالى 
دهشیر یزد واژگون شد. در هر دو حادثه بخشى از اتاق 
اتوبوس خبرنگاران و اتوبوس سربازان بعد از واژگونى 
جدا شــد و همین امر، عامل اصلى بروز تلفات جانى در 
حوادث واژگونى اتوبوس خبرنگاران و اتوبوس سربازان 
بود؛ اما به گفته کارشناسان اتوبوس سازى اگر تقلب و 
سهل انگارى در مونتاژ اتاق در اتوبوس هاى داخلى رخ 
نمــى داد، احتماًال در هــر دو حادثه هیچکــس بر اثر 

واژگونى اتوبوس کشته نمى شد.
هادى هاشمى، رئیس اســبق پلیس راه ناجا گفته است 
که «در حوادث اتوبوس ها اگر جداشدگى اتاق اتوبوس 
یا متالشى شدن آن مشاهده شــود، قطعًا علت این امر 
استفاده از پروفیل هاى معمولى و ساختمانى در ساخت 
بدنه اتوبــوس به جاى پروفیل هاى صنعتى اســت که 
این امر هم به دلیل اختالف قیمت زیاد این دو پروفیل 

است.»
نکته مهم اینجاســت کــه در دو دهه گذشــته مونتاژ 
اتاق اتوبوس هاى بین شــهرى در داخل کشور انجام 
مى شــود، اما آنطور کــه حبیب کیانیان، کارشــناس 
اتوبوس سازى مى گوید، سال هاست که شرکت هاى 
اتوبوس سازى تقلب ها و سهل انگارى هاى زیادى را در 
ساخت اتوبوس هاى تولید داخل انجام مى دهند، از جمله 
این که به جاى پروفیل صنعتى، از پروفیل ساختمانى یا 

معمولى در ساخت بدنه اتوبوس استفاده مى کنند.
وى با بیان اینکــه انعطاف پروفیل صنعتــى از پروفیل 
ساختمانى بیشتر اســت، عنوان کرد: این مسئله باعث 
مى شود که در هنگام واژگونى اتوبوس، فشار کمترى به 
بدنه آن وارد شود. همین نکته نشان مى دهد که از همان 
ابتدا، در ســاخت اتاق اتوبوس تقلب هاى زیادى اتفاق 

مى افتد که ایمنى بدنه را به شدت کاهش مى دهد.
کیانیان معتقد است که اگر در ساخت اتوبوس ها از پروفیل 
صنعتى مســتحکم به جاى پروفیل معمولى اســتفاده 
مى شــد، قطعًا ایمنى بدنه اتوبوس باالتر بود و دیگر در 
هنگام واژگونى شاهد جدا شدن سقف یا بدنه اتوبوس ها 
نمى بودیم؛ البته در ماجراى اتوبوس خبرنگاران یا اتوبوس 
سربازان، سقف اتوبوس پس از واژگونى جدا نشده، اما بنا 
بر گزارش پلیس راه، در هر دو مورد جداشدگى بدنه رخ 

داده است.
این کارشناس اتوبوس سازى سهل انگارى مهم دیگر 
شرکت هاى اتوبوس سازى را استفاده از جوش نامناسب 
براى اتصال قطعات مختلف بدنــه به یکدیگر توصیف 

کرد. 
کیانیان بــا انتقــاد از نهادهاى ذیربطى که نســبت به 
ساخته شدن اتاق هاى غیراســتاندارد براى اتوبوس ها 
ســهل انگارى مى کنند، تأکید کرد: سازمان  استاندارد، 
وزارت صمــت، پلیــس راه، ســازمان راهــدارى و 
اتحادیه هاى مسافربرى بین شهرى باید نسبت به این 
مسئله پاسخگو باشــند که چرا نظارت مناسبى بر نحوه 

ساخت اتوبوس ها نداشته اند؟

مدیر دفتر روابط عمومى دانشــگاه فردوســى مشهد در 
خصوص علت خودکشى پژوهشگر پسا دکتراى دانشگاه 
فردوسى مشــهد، اظهار کرد: دلیل خودکشى دکتر سعید 
قلى بیگلو، توسط تیم تحقیقات و مراجع ذیصالح در حال 
پیگیرى است. دکتر عادل ســپهر افزود: همکاران مرکز 
مشاوره دانشــگاه زمانى که عالئم خودکشى را از ایشان 
مشاهده مى کنند، او را نزد روانپزشک مى فرستند و با مجوز 
روانپزشــک ایشــان را به خوابگاه بر مى گردانند و اعالم 
مى کنند که هیچ مشــکلى وجود ندارد.  وى در خصوص 
اقدام به خودکشى روز قبل ایشان تصریح کرد: در این اتفاق، 
ظاهراً دکتر قلى  بیگلو، قرص مصرف کرده و ایشان را به 
بیمارستان ابن سینا به بخش روانپزشکى منتقل مى کنند. 
بیش از یک ســاعت با روانپزشک صحبت مى کند و همه 
مسائل تخصصى بررسى مى شود و سپس مجوز مى دهند 

که مشکلى وجود ندارد، اما وى پس از برگشت از بیمارستان، 
خود را در اتاق حلق آویز مى کند. وى عنوان کرد: قطعاً اگر 
کوتاهى در مرکز مشاوره دانشــگاه رخ داده باشد، برخورد 
مى شود. خانواده ایشان هم از این موضوع اطالع نداشته اند 

و حتى علل خودکشى را هم نمى دانند.

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت در پاســخ به 
واکنش ها، نســبت به نحوه نشســتن خود در مواجهه با 
خبرنگاران و خانواده هاى آنها بعد از حادثه تصادف روز پنج 
شنبه هفته گذشــته بیان کرد: شما با خبرنگاران صحبت 

کنید، شیطنت کردند.
عیسى کالنترى گفت: بنده، ساعت یک ربع مانده به یک 
صبح، وقتى اینها خســته و کوفته در البى هتل نشسته 

و ناهار و شــام هم نخورده بودند، من آن وقت شــب از 
بیمارستان آمدم. 

یک خبرنگار به کالنترى متذکر شــد که از یک دولتمرد 
انتظار مى رود ادب و احترام را در نحــوه مواجهه با مردم 
رعایت کند و انتظار داریم او عذرخواهى کند. اما کالنترى 
گفت: با استاندار، رئیس بهداشــت و درمان استان، آقاى 
کولیوند(اورژانس) هماهنگ کردیم که بیمارستان آماده 

باشد. ساعت 12 و نیم، بسترى شــدن همه بیماران که 
تمام شد، من به هتل رفتم که سرى به اینها بزنم. دیدم نه 
ناهار خوردند، نه شام. گفتم که غذا بخورید، بعداً صحبت 
مى کنیم. این  حرف هاى مزخرف را بعضى همکاران شما در 
مى آورند. نحوه نشستن من مثًال چطور بود؟ نحوه نشستن 
همیشگى من، همینطور است. چه عذرخواهى؟ براى چه؟ 

چه اتفاقى افتاده که عذرخواهى کنیم؟

آمار عجیب تصادف در شهر تهران 

 من همیشه 
اینطورى مى نشینم؛ 
چرا عذرخواهى کنم؟

تقلب در ساخت اتوبوس
عامل کشته شدن خبرنگاران و سربازان

خودکشى دانشجوى دانشگاه فردوسى بعد از مشاوره!
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بلیت فروشى الکترونیک 
در باغ گل ها

معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان با اشاره به اهمیت 
ایجاد سامانه فروش الکترونیک بلیت اماکن تفریحى و 
تفرجى براى ارائه خدمات سریع تر و کیفیت بهتر گفت: 
نصب این سامانه در محل باغ گل ها به منظور حذف عامل 
انسانى در ایام شیوع بیمارى کرونا است. حسین امیرى 
گفت: این سامانه امکان لینک با سایر اماکن تفریحى و 
خدماتى که از بستر کارت شـهروندى اصفهان استفاده 

مى کنند را دارد 

تعیین بودجه
 23 دستگاه اجرایى 

در جلسـه شـوراى برنامه ریزى اسـتان اصفهان هزار و 
66 میلیارد تومـان براى هزینه هاى جارى 23 دسـتگاه 
اجرایى استان تامین مالى شـد. نعمت ا... اکبرى رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزى اسـتان اصفهان گفت: 
هزینه هاى عمرانى در این استان شامل اعتبارات استانى 
ملى ، اسـتانى ، اسـتانى ویژه و متـوازن 3 هـزار و 450 
میلیارد تومان برآورد شده که با تخصیص آن طرح هاى 
متروى اصفهان-بهارسـتان ، کنار گذر شـرق اصفهان 
و آب رسـانى به 14 شهرسـتان تکمیل و تا پایان دولت 

اجرایى مى شود.

افتتاح خیابان 36 مترى تا 
اوایل مرداد

مدیـر منطقـه 14 شـهردارى اصفهـان از کلنگزنى 
احداث ورزشـگاه امام خمینى(ره) تـا دو هفته آینده 
خبر داد و گفت: اوایـل مرداد ماه امسـال خیابان 36 
مترى سـودان افتتاح شـده و کلنگ احداث پل امید 
بر زمین زده مى شـود. بهزاد حقانى خاطرنشان کرد: 
اعتبار مورد نیاز براى احداث این ورزشگاه در بودجه 
سـال جارى منطقـه پیش بینى شـده و با انجـام این 
اقدامات مشـکلى به لحاظ سـرانه ورزشى در منطقه 

14 نخواهیم داشت. 

همکارى ائمه جماعات با آبفا 
مدیر امور آبفاى منطقه ورزنه از برگزارى نشسـتى با 
امام جمعه و ائمه جماعات این شـهر خبر داد و گفت: 
هدف از برگزارى این جلسـه آگاه سازى این عزیزان 
از وضعیـت آب اسـتان و منطقه و تحویـل جزوات و 
بروشـور هاى روش هـاى صرفه جویـى در مصرف 
آب جهـت مطالعـه ایشـان به منظـور سـخنرانى در 
نماز جمعه و مسـاجد و همچنین برنامه ریزى جهت 
حضور مدیر منطقـه و مروجین مصرف در نماز جمعه 
و مساجد جهت تبیین، آگاه سـازى و فرهنگ سازى 
مردم با وضعیت کمبود آب استان و آموزش مدیریت 

و مصرف بهینه آب است.

کاهش حوادث شبکه فاضالب 
عملیات مهار حوادث شـبکه فاضـالب در منطقه چهار 
اصفهان طى سـه ماهه نخسـت سـال جارى نسبت به 
مدت مشـابه سـال قبل بیش از 57 درصد کاهش یافته 
است. به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه4، 43 حادثه 
فاضالب در 3 ماهه نخسـت سـال 1400 در سطح آبفا 
منطقه مهار شده و این در حالى است که تعداد مهار حادثه 
فاضالب طى 3 ماهه منتهى به خرداد ماه 99 نزدیک به 

102 مورد بوده است.

هدیه فرایبورگ به اصفهان
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان 
گفـت: دو محمولـه 50 هـزار یورویى اقالم بهداشـتى 
اهدایى از سوى فرایبورگ به عنوان خواهرخوانده شهر 
اصفهان به این کالنشـهر رسیده و قرار اسـت در اختیار 
مراکز درمانى شـهر قرار گیرد. ایمان حجتى اظهار کرد: 
فرایبورگ یکى از خواهرخوانده هاى شهر اصفهان است 
و حاال بعد از گذشـت چنـد ماه از شـکل گیرى تعامالت 
و مـراودات کرونایى، فرایبـورگ اقدام به اهـداى اقالم 
بهداشتى براى اسـتفاده در مراکز درمانى شهر اصفهان 

کرده است. 

خبر

رییس اداره آموزش فنى وحرفه اى و کاردانش اداره کل 
آموزش و پرورش اصفهان گفت: معموًال هر ســال 15 
تیرماه هدایت تحصیلى دانش آمــوزان پایه نهم آماده 
مى شود  و امســال هم از همین تاریخ به صورت رسمى 

ثبت  نام هنرستان ها آغاز مى شود.
پیمان شــاهپورى اظهار کرد: : برخى از هنرســتان ها 
متقاضى بیشترى دارند و بحث پیش ثبت نام آنها از هم 
اکنون به روش هاى مختلف مانند مراجعه به سایت ثبت 
نام و یا به صورت حضورى شروع شده است که خانواده ها 
براى پیش ثبت نام فرزند به هنرستان ها مراجعه مى کنند.

وى تصریح کرد: امسال ثبت نام هنرستان ها الکترونیکى 

شده و باید متقاضیان در سامانه «پادا» تقاضاى خود را 
ثبت کنند و سپس هنرســتان این تقاضا را بررسى کرده 
و بر مبناى ظرفیت موجود براى پذیرش در هر رشته اى 

دانش آموزان را مى پذیرد.
وى خاطرنشــان کرد: محدوده بندى بــراى ثبت نام 
هنرســتانى ها نداریم، در سطح شــهر هنرجویان از هر 
نقطه اى کــه محل ســکونت آنها اســت مى توانند به 
هنرســتانى که رشــته مورد عالقه آنهــا را دارد براى 
ثبت نام مراجعــه کنند و محدوده بنــدى منطقه اى در 
هنرستان ها مانند دبیرستان ها براى ثبت نام هنرجویان

 وجود ندارد.

کارشناس مسئول زنبورعسل ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان، گفت: امسال با توجه به مساعد نبودن شرایط 
تولید عسل، به جز تولید جزئى، شاهد تولید چشمگیرى در 
این حوزه نبوده ایم. سید محمد مهدى طبائیان گفت: تولید 
عسل کامًال وابسته به شرایط جوى است و عواملى همانند 
بارندگى، گردو غبار، وزش باد گرم یا سرد سبب از بین رفتن 

گل گیاهان مرتعى و ناکامى در تولید عسل مى شوند.
او افزود: امسال با توجه به مساعد نبودن شرایط تولید عسل، 
تاکنون به جز تولید جزئى زنبوردارانى که در مکان مناسبى 
قرار داشــتند، شــاهد تولیدى در این حوزه نبوده ایم؛ اما با 
توجه به روند بهبود شرایط و در صورت مساعدبودن اوضاع 

مى توان به تولید عسل در ادامه سال، امیدوار بود.
طبائیان عنوان کرد: زنبورداران در ســال گذشته با تلفات 
بســیارى همانند از بین رفتن کندوهایشان مواجه شدند و 

بیشتر کندو هاى باقى مانده نیز ضعیف هستند.
کارشناس مسئول زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با اشاره به میزان تولید متغیر عسل طى سال هاى 
مختلف، تشریح کرد: در زمان مهیا بودن شرایط به صورت 
میانگین، حدود 12 کیلوگرم عسل در هر کندو تولید مى شد، 
اما متأسفانه مساعد نبودن شرایط تولید عسل طى سال هاى 
اخیر، سبب شد تولید عسل در هر کندو به حدود سه کیلوگرم 

کاهش یابد.

ناکامى زنبورداران اصفهانى 
در تولید عسل

ثبت نام هنرستان ها
 از 15 تیرماه آغاز مى شود

رییس ستاد برگزارى آزمون هاى دانشگاه اصفهان گفت: 82 هزار 
و 723 داوطلب در اســتان اصفهان در آزمون سراســرى ورود به 
دانشگاه هاى سال 1400 شرکت مى کنند که حدود 60 درصد آنها 

بانوان هستند.  
محمد رضا ایروانى اظهار کرد: تعداد داوطلبان آزمون سراسرى ورود 
به دانشگاه هاى کشور در سال جارى نسبت به سال 1399 حدود 2 

درصد کاهش یافته است.
رییس ســتاد برگزارى آزمون هاى دانشــگاه اصفهان ادامه داد: 
بیشترین تعداد داوطلبان آزمون سراســرى ورود به دانشگاه ها در 
استان اصفهان در رشــته علوم تجربى با 38 درصد کل داوطلبان 

هستند.
وى با بیان اینکه کنکور سراسرى امسال در 27 شهر استان اصفهان 
و با رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى از 9 
تا 12 تیر جارى برگزار مى شود، اضافه کرد: 38 هزار و 9 داوطلب 
شــامل 23 هزار و 154 زن و 14 هزار و 855 مرد در شهر اصفهان 

به رقابت مى پردازند.
ایروانى حوزه هاى آزمون سراســرى ورود به دانشگاه ها در شهر 
اصفهان را دانشگاه هاى اصفهان، صنعتى اصفهان، شهید اشرفى، 

پیام نور و آزاد و حوزه هاى آموزش و پرورش اعالم کرد.
وى خاطرنشان کرد: حوزه جداگانه اى در یکى از مراکز بیمارستان 
الزهرا(س) اصفهان براى داوطلبانى که در خوداظهارى از ابتال به 

بیمارى کووید 19 خبر دادند، در نظر گرفته شده است.
وى در پاســخ به اینکه چه تعداد از داوطلبان در استان اصفهان در 
خود اظهارى از ابتال به کرونا خبر دادند، گفت که این آمار هنوز به 

استان اعالم نشده است.

60 درصد داوطلبان کنکور در 
اصفهان زن هستند

مدیرکل هواشناسى اصفهان گفت: 80/8 درصد از گستره استان 
درگیر خشکسالى دراز مدت اســت و تنها 19/2 درصد آن شرایط 

نرمال تا ترسالى متوسط دارد.
حمیدرضا خورشــیدى افزود: با توجه به تحلیل شاخص استاندارد 
بارش - تبخیــر و تعــرق (SPEI ) در دوره 10 ســاله تا پایان 
اردیبهشت امسال ،  بسیارى از نقاط استان اصفهان درجات خفیف 
تا بسیار شدید خشکسالى درازمدت با درجات مختلف دیده مى شود.

وى گفت: از نظر پراکنش مکانى 19/2 درصد از مســاحت استان  
اصفهان در شــرایط نرمال، خشکســالى خفیــف 25/5درصد، 
خشکسالى متوســط 25 درصد، خشکسالى شــدید 20 درصد و 

خشکسالى بسیار شدید 10/3 درصد را در بر مى گیرد.
او همچنین با اشاره به وضعیت حوضه آبریز گاوخونى گفت: تحلیل 
شاخص خشکسالى حاکى از آن است که بطور تقریبى 73/9  درصد 
مساحت حوضه آبریز گاوخونى دچار خشکسالى بلندمدت خفیف 

تا بسیار شدید است.
وى بیان کــرد: کلیه شهرســتان هاى اســتان اصفهــان بجز 
شهرستان هاى غربى و جنوبى نسبت به بلند مدت، افزایش بارش 
داشته اند و مقایسه درصد تغییرات بارش با بلند مدت بیانگر آن است 
که میانگین وزنى بارش 14/6 میلیمتر بوده که نسبت به بلند مدت 

2/6 درصد افزایش داشته است.
خورشــیدى اظهار داشــت: مجموع درصدهاى خشکســالى در 
شهرستان هاى بویین و میاندشت، خمینى شهر و لنجان 100 درصد 
بوده است اما شهرســتان مبارکه در مقایسه با سایر شهرستان ها 
وضعیت مســاعدترى دارد و 11/9 درصد مساحت آن در وضعیت 

ترسالى به سر مى برد.
وى گفت: میانگین دماى اســتان اصفهان در مقایسه با بلند مدت 
افزایش داشــته و افزایش دما در مناطق غربى و قسمت هایى از 

مناطق شمال و مرکز استان، محسوس بوده است.

80 درصد اصفهان درگیر 
اســتاندار اصفهان گفت: وضعیت آب در اســتان نه خشکسالى درازمدت است

به صورت کم آبــى، بلکه به صورت بحرانى اســت و 
تمام دستگاه ها و مردم باید براى عبور از این ُمعضل، 

همکارى کنند.
عباس رضایى در شوراى برنامه ریزى و توسعه استان در 
استاندارى افزود: بى آبى، معضل بزرگ اصفهان است 

و وقتى آب نباشــد نه تنها حیات نیست بلکه فرهنگ 
و زندگى و دیگر اقدامات دســتگاه ها نیز وجود ندارد 
بنابراین باید در این بخش، یک نگاه فرادســتگاهى، 
کالن و استانى داشته باشیم. وى ادامه داد: هر کدام از 
دستگاه هاى اجرایى حتى بى ارتباط با آب باید براى رفع 

مشکالت ناشى از این وضعیت همکارى کنند.

بیش از یک هفته از برگــزارى انتخابات 28 خرداد 
1400 مى گذرد.

از همان ســاعات اولیه شــروع انتخابات و چه بسا 
روزهاى پیــش از آن نیز گزارشــاتى مبنى بر وقوع 
تخلفاتى در انتخابات شوراى اسالمى شهر بهارستان 
به دست مســؤوالن و ناظران انتخاباتى مى رسید و 
این چنین بود که نظارت هرچه بیشتر بر آراى مردم 

این شهر از روزهاى گذشته آغاز شد.
مظفر حاجیان عضو هیات عالى نظارت بر انتخابات 
شوراهاى اسالمى شــهر و روستاى استان اصفهان 
در گفت وگو با فارس دراین خصوص اظهار داشت: 
پرونده هنوز به هیأت نظارت استان نرسیده است و 
هیچ گزارشى در اختیار نداریم و قانونا هنوز نوبت به 

رسیدگى در هیأت نظارت استان نرسیده است.
مرتضى آرسته عضو هیأت اجرایى انتخابات نیز اعالم 
کرد که هیأت اجرایى پرونده و تخلفات و مستندات 
را تحویل هیأت نظارت شهرســتان داده و آن ها نیز 
پنج روز فرصــت دارند تا تصمیم خــود را به هیأت 
بعدى اعالم کند. وى همچنین عنوان کرد: احتمال 
تغییر نتایج انتخابات وجود دارد، باید منتظر تصمیم 

هیأت هاى استانى و مرکزى باشیم.
احمد زمانــى رئیس هیــأت نظارت بــر انتخابات 
شهرستان اصفهان هم اظهار داشت: پرونده از هیأت 
اجرایى به دست ما رسید و پنج روز وقت داریم تا به آن 
رســیدگى کنیم، پس از آن نتایج را به هیأت نظارت 
استان ارسال مى کنیم و آن ها نیز تصمیماتى که الزم 
است را اتخاذ کرده و اگر الزم شد به هیأت مرکزى 

هم ارسال مى شود.
وى تصریح کرد: در هیأت نظارت شهرستان در این 
پنج روز شکایات افراد، استعالمات و... بررسى مى شود 
تا به اسناد متقنى برسیم و نتیجه را به هیأت مافوق 

خود اطالع مى دهیم.
زمانى بیان داشت: قرار است که هر جا شکایتى وجود 
دارد با دقت بررســى کنیم، در بررسى هر اتفاقى رخ 
مى دهد  و تغییر نتایج مســتلزم تصمیم هیأت عالى 
استان و یا حتى هیأت مرکزى نظارت است به همین 
دلیل پیش از رسیدگى و اظهار نظر این دو، نمى توان 

گفت که نتایج تغییر خواهد کرد یا خیر.
عضو هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان اصفهان 
پیرامون انتشار اسامى منتخبان شوراى شهر پیش از 
رسیدگى به تخلفات گفت: قانون مسؤوالن اجرایى 

را ملزم مى کند که اول نتایج را اعالم کنند و پس از 
آن شــکایات را دریافت و بررسى کنند؛ در واقع عدم 
اعالم اسامى منتخبان تخلف محسوب مى شود. طبق 
گفته این عضو هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان 
اصفهان ممکن است این روند بررسى سه دوره پنج 
روزه به طول بیانجامد و باید منتظر تصمیم نهایى از 

سوى هیأت استانى و یا مرکزى ماند .
البته در این مدت نمایندگان مردم در مجلس شوراى 
اسالمى و دیگر مسؤوالن نیز پیگیر درخواست هاى 

مکرر مردمى بودند.

امیرحســین بانکى پور، نماینده مــردم اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى نیز با انتشار پستى در صفحه 
اینســتاگرامى خود اعالم کرد که بــه همراه دیگر 
نمایندگان اصفهان پیگیر بررسى این تخلف هستند 

و در ادامه نتیجه آن را اطالع خواهند داد.
حجت االســالم حســین میرزایى نیز که روز بعد از 
انتخابات نامــه اى درخصوص پیگیرى و بررســى 
این تخلفات ارســال کرده بود گفــت که بر موضع 
قبلى خود پافشــارى مى کند تا حق مردم بهارستان

 ضایع نشود.

هیئت اجرایى پرونده تخلفات و مستندات را تحویل هیئت نظارت شهرستان داده است

احتمال تغییر نتایج انتخابات بهارستان

استاندار: وضعیت آب استان، بحرانى است
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان با 
اشاره به روند افزایشى کمینه دما از امروز دوشنبه گفت: 
دماى هواى اصفهان در تیرمــاه بین یک تا 1/5درجه 

سانتیگراد فراتر از نرمال گرم مى شود. 
ابراهیم هنرمند اظهار داشت: طبق الگوهاى هواشناسى 
با گذر امواج ناپایدار ضعیف از روى استان در دو روز پیش 
رو ابرناکى و وزش باد به نسبت شدید در بسیارى از نقاط 
اصفهان پیش بینى مى شود. او افزود: احتمال انتشار گرد 
و غبار و کاهش کیفیت هواى مناطق مرکزى به ویژه 
کالنشهر اصفهان تا پایان هفته جارى، بسیار ضعیف 

است اما روز پنج شنبه با افزایش شدت وزش باد، خیزش 
گرد و خاك در مناطق مرکزى نیز دور از انتظار نیست و 
در روزهاى آتى در این باره دقیق تر اطالع رسانى خواهد 
شد. هنرمند با اشــاره به اینکه دماى هوا در ماه خرداد 
بین 2 تا 3 درجه سانتیگراد باالتر از میانگین نرمال بود، 
خاطرنشان کرد: در حالى که دما از ابتداى تیرماه افت 
محسوسى داشــت و هوا خنک تر شد اما از هفته آینده 
انتظار افزایش دما را داریم و تا پایان تیرماه دما به یک 
تا 1/5درجه سانتیگراد باالتر از میانگین نرمال این ماه 

خواهد رسید.

تیرماه اصفهان، 1/5درجه فراتر از نرمال 

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان با بیان 
اینکه به راحتى نمى توان در مــورد زمان اتمام پروژه 
کالن قطار سریع السیر اصفهان-تهران صحبت کرد، 
گفت: تا زمانى که پروژه قطار سریع السیر اصفهان- 
تهران مصوبه الزم را دارد، اجرایى مى شود، از نظر ما 

نیز جزو اولویت هاى استان است.
حجت ا... غالمى درباره آخرین وضعیت پروژه قطار 
ســریع الســیر اصفهان- تهران و برخى صحبت ها 
مبنى بر توقف آن، اظهار کرد: پروژه قطار سریع السیر 
اصفهان- تهــران به عنوان طرح مصــوب دولت و 
مجلس براى آن اعتبار پیش بینى شده است و از محل 

فاینانس براى آن هزینه مى شود.
وى تاکید کرد: تا زمانى که پروژه قطار ســریع السیر 
اصفهان- تهران مصوبه الزم را دارد، اجرایى مى شود، 

از نظر ما نیز جزو اولویت هاى استان است.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان با تاکید 
بر اینکه برخى مباحث حاشیه اى در خصوص اجرا و 
اجرا نشدن طرح قطار ســریع السیر اصفهان- تهران 
ارتباطى با استان اصفهان ندارد، تصریح کرد: این طرح 
یکى از پروژه هاى مصوب استان با اعتبار، پیمانکار و 
سرمایه گذارى مشخص است و اکنون خط قطار سریع 

السیر اصفهان- تهران در حال اجرا است.
وى تاکید کرد: پروژه قطار ســریع السیر اصفهان- 
تهران تمام مراحل قانونى خود را طى کرده و اجرا هم 
خواهد شــد. غالمى درباره زمان بهره بردارى نهایى 
پروژه قطار ســریع الســیر اصفهان- تهران، گفت: 
این موضوع بــه میزان اعتبارات ســالیانه این پروژه
 بر مى گردد و زمان بندى آن بســتگى به تخصیص 
اعتبارات آن دارد و به راحتى نمى توان در مورد زمان 

اتمام این پروژه کالن صحبت کرد.

زمان اتمام پروژه قطار سریع السیر
 اصفهان- تهران مشخص نیست

پناهــگاه حیــات وحــش " موتــه" ، یکــى از 
زیســتگاه هاى منحصر به فرد آهوى ایرانى است. 
خشکسالى شدید امسال چاره اى جز ییالق پیش 
روى حیات وحش قرار نداده؛ آهوها، به هواى علف 
سبز تا روستاهاى خوانســار پیش رفته اند اما این 
عزیمت براى زندگى، با دام و تفنگ شــکارچیان، 

رنگ و بوى مرگ گرفته است.
شــمار قابل توجهــى از حیات وحــش موته، به 
خصوص آهوها، کیلومترها آن ســوتر از موته، در 
روســتاهاى اطراف خوانســار، چون کوه بلندآب 
دوشخراط دیده شــده اند. خشکسالى و البته تغییر 
کاربرى چشــمه هاى مسیر براى کشــاورزى و 
دامدارى موجب شده تا آهوها دست از جان بشویند 
و تا رســیدن به آب و علوفه، راه بیشترى بپیمایند؛ 

اما دریغ از زندگى!
آن طور که فعاالن محیط زیست خوانسار گفته اند، 
به جاى آب و علوفه، این تیر و فشــنگ است که 
نصیب آهوها، قوچ ها و کل ها شــده است. اهالى 
و چوپانان روســتاهاى خم پیــچ، مهرآباد، تجره، 
حاج بالغ و تیکن بارها صداى شــلیک تفنگ ها را 
شنیده اند و با این وجود و البته تعداد کم محیط بانان 
امید چندانى به بازگشــت دوبــاره آهوها به موته 

نیست.
مرتضى جمشیدیان فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیســت اســتان اصفهان در تشــریح آنچه حیات 

وحش موته و آهوى ایرانى را در خشکسالى تهدید 
مى کند گفت: آب و علف هست اما آهوها علف سبز 
مى خواهند. فصل زایمان حیات وحش است و بره ها 
کوچک هستند؛ آهوبره ها به دنبال علف سبز مى روند 

و به همین دلیل از منطقه خارج مى شوند.
وى در پاســخ به اینکه چــرا تمهیــدات الزم با 
پیش بینى خشکســالى پیش رو اندشــیده نشده 
است، گفت: تمهیداتى نمى توانستیم انجام بدهیم. 
امکان اینکه علف سبز توزیع کنیم وجود نداشت. 
خوشــبختانه براى جاهایى که الزم بوده اســت، 
لوله کشى کرده ایم و آب برده ایم. آب حیات وحش 
تامین است اما مشکل از نطر تامین علف سبز است.
جمشیدیان گفت: حالت غریزى حیوان این است 
که از  منطقه به خاطر علف سبز بیرون بزند. منتها از 
کنترلمان خارج شده اند و نیرو و امکانات مان آنقدر 
نیست که همه جا را در سطح استان پوشش دهیم. 
تا یک ماه، چهل روز دیگر که به اصطالح باد خنک 

بوزد، حیوانات  برمى گردند اما اگر آنها را نکشند!
وى افزود: کنترل در این شرایط که وسعت کنترلى 
ما بیشتر شده، مشکل اســت. وقتى حیات وحش 
وارد مزارع  مى شوند، یکســرى افراد سودجو آنها 
را شــکار مى کنند. تالش مى کنیم با دستورى که 
دادستان محترم داده اند، بتوانیم  با همکارى نیروى 
انتظامى پوشــش خوبى بدهیم و نگذاریم آنها را 

شکار کنند.

آغوش باز مرگ به سوى آهوان موته

حدود 3000 تن ذرت از بنادر جنوبى با قطار به اصفهان 
ارسال مى شود. 

معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشاورزى با بیان اینکه 
اســتان از نظر بارندگى در وضعیت مناسبى قرار ندارد 
گفت: خشکسالى و کاهش علوفه مشکالتى همچون 
افزایش قیمت علوفه و حمل و نقل و دســتمزد کارگر 

را در پى داشته و دامداران تحت فشار قرار گرفته اند. 
حسین ایراندوست با اشــاره به اینکه سهم زیادى از 

نهاده ها از بازارگاه در اختیار دامداران قرار داده شــده 
افزود: انبار مقــدار زیادى از نهاده هــا در بنادر جنوبى 
و ارســال همزمان نهاده هایى مانند گنــدم و دیگر 
محصوالت مقدارى انتقال نهاده ها را با کندى روبرو 

کرده است.
وى افزود: براى سرعت بخشى، نهاده ها با قطار منتقل 
مى شــوند و دامداران کامیون هایى را به بندر امام(ره) 

اعزام کردند تا نهاده ها زودتر وارد اصفهان شود.

ارسال 3000 ُتن ذرت به اصفهان
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چرا جواد انصافى پیشنهاد بازى در سریال «موسى (ع)» را نپذیرفت؟

گفت وگو با سیاوش چراغى پور بازیگر «لیسانسه ها» و «کلبه اى در مه»

کار هنرى آرامشى مى خواهد که در تلویزیون وجود ندارد 
اهالى تلویزیون بیشتر او را با «لیسانسه ها» به خاطر مى آورند، آقاى 
امیرى که دائما با مشکالت خانواده و دوستان حبیب دست و پنجه 
نرم مى کرد، دنبال کنندگان سینما هم بیشــتر او را با «جهان با من 
برقص» مى شناســد. هر دو، اثر ســروش صحت بود که باعث شد 
ســیاوش چراغى پور، توانایى و مهارتى را که از سال 1366 در تئاتر 
کسب کرده بود وارد حوزه سینما و تلویزیون کند. او این روزها پس 
از آنکه ایفاى نقش در ســریال «روزگارجوانى» را به پایان رسانده، 
مشغول بازى در «جیران» حسن فتحى است و با سریال «کلبه اى 

درمه» مهمان خانه هاست.
شما که تئاترى بودید و به قدر کافى هم مهارت 
داشتید، چرا پیش از سریال «لیسانسه ها» دیده 

و شناخته نشدید؟
من بازیگر تئاتر هستم، در سال 1366 به طور حرفه اى کار تئاتر را آغاز 
کردم اما از آن دسته از بازیگرانى بودم که با توجه به ایفاى نقش هاى 
متعددم، هیچ گاه توسط هیچ کارگردانى براى بازى در تئاتر و سینما 
انتخاب نشدم اما باالخره آقاى سروش صحت این کار را انجام دادند. 
ورود هنرمندان تئاتــر به عرصه تصویر اتفاق 
بسیار خوشــایندى اســت چون مى توانند 
توانایى ها و مهارت هایشــان را در ســطح 
وسیع ترى به نمایش بگذارند، اما موضوعى که 
در حال حاضر وجود دارد، ورود افرادى به این 
عرصه است که حرفه اصلیشان بازیگرى نبوده 

است، این موضوع آسیب رسان است؟
من مخالف حضور هیچ انسانى در عرصه هنر به عنوان بازیگر نیستم.  
اگر پژمان جمشیدى که حرفه دیگرى داشــت و بازیگرى را صرفا 
براى امتحان کردن شــروع مى کرد و بعد هم در همان سطح تست 
مى ماند، دیگر پژمان جمشیدى وجود نداشت. ایشان به این حرفه به 
عنوان یک دغدغه جدى نگاه کردند، نه به عنوان یک کار پاره وقت 

صرفا براى دیده شدن. اگر کار ایشان صرفا پرسه زدن در این عرصه 
بود، به عنوان یکى از منتقدین اصلى ایشان شناخته مى شدم اما وقتى 
دیدیم با تالش و ممارست روى کار مى آید و مطرح مى شود، تکلیفش 
مشخص شد. چنین فردى بخاطر پول و تفریح وارد این حوزه نشده و 

آمده تا بازى اش را ارتقا دهد. 
ما بازى شما را هم در عرصه سینما هم تلویزیون 
و هم تئاتر دیده ایم کسى که در فیلم سینمایى 
«جهان با من برقــص» مى تواند به آن زیبایى 
ایفاى نقش کند، چــرا در تلویزیون این کار را 
انجام نمى دهد؟ چرا معموال شاهد افت بازى ها 

در تلویزیون هستیم؟
اعتقاد اصلى من بر فیلمنامه است، فیلمنامه اگر جان محکمى داشته 
باشد کاراکترها را به درستى معرفى مى کند و نشانه هایى به بازیگر 
مى دهد که آن کاراکتر براى او کامل شــناخته شود. زمانى که این 
اتفاق بیفتد، باعث مى شود من به عنوان بازیگر دست بازترى نسبت 
به نقش داشته باشم، چون شناســنامه کاراکتر را مى دانم و با دست 
باز ایفاى نقش مى کنم. موضوع دومى که بســیار مهم است، بحث 
کارگردان اســت، کارگردان، اگر باهوش، با سواد و پر از دانش باشد 
و به فیلمنامه و قصه مسلط باشد، قطعا بازى خاصى را از بازیگرش 
مى گیرد که نتیجه درخشــانى خواهد داشت. همه نمونه هایى را که 
گفتم، در فیلــم «جهان با من برقص»، مى توانیم ببینیم. ســروش 
صحت حتى روانشناســى نقش ها و بازیگرها را مى شناسد و نتیجه 
تسلطى که داشت آن فیلم شد. چون در آن شرایط که همه کار را به 
صورت حرفه اى انجام مى دهند، دیگر من نمى توانم کم کارى کنم. اما 
متاسفانه در کارهاى تلویزیونى براى شرایط متعددى که وجود دارد، 
این امکان در اختیار بازیگر قرار نمى گیرد. ســریال هاى تلویزیونى 
معموال اینگونه است که سریع ضبط کنیم برویم، دیر شد، آفتاب رفت 
و همه چیز عجله اى است در صورتى که کار هنرى نیاز به آرامش دارد 

اما در تلویزیون هیچ وقت این آرامش وجود ندارد. مى گویند براى ماه 
رمضان سریال بسازیم، بعد سه ماه مانده به این زمان تازه شروع به 
جمع کردن بازیگرها مى کنند، معلوم است که آن سریال بى سر و ته 
خواهد بود و هیچ بار آموزشى و معنایى ندارد و یک سریال دم دستى 

و بى معنا مى شود.
یک زمانى یکى از شاگردان یک استاد بازیگرى 
به ایشان گفتند شــما که تا این اندازه مهارت 
دارید چرا همیشه نقش تکرارى پدر خانواده 
را ایفا مى کنید؟ ایشان هم در جواب گفتند به 
هرحال زندگى خــرج دارد، آیا واقعا بازیگران 
براى اینکه زندگى خــرج دارد تن به بازى در 

یکسرى از نقش ها مى دهند؟
براى کسى که چنین حرفى زده اســت، بله اینگونه است. چون به 
هرحال بازیگرى هم مانند همه مشاغل یک شغل به حساب مى آید 
و من به عنوان سیاوش چراغى پور از این راه گذران زندگى مى کنم 
و درباره این موضوع شکى نیست. اما بقیه ماجرا به نگرش انسان ها 
بستگى دارد. عده اى از آدم ها قانع هستند، عده دیگر قناعت ندارند. 
من پیشنهادهاى جذاب پرپول بسیار داشــتم اما براى اینکه کار را 

دوست نداشتم، آن را قبول نکردم.
هنوز هم فیلمبــردارى«روزگار جوانى» ادامه 

دارد؟
خیر، فیلمبردارى این ســریال به پایان رســیده اســت و من سر 

فیلمبردارى «جیران» با کارگردانى حسن فتحى هستم. 
در یک بازه اى از زمان سریال هاى بسیار خوبى 
ماننــد «روزگار جوانى» داشــتیم، یا حتى در 
5 سال گذشــته هم کار خوب داشته اى اما به 
اعضاى هر 15 سریالى که تولید شده، دوتاى 
آن خوب بوده اســت. در صورتى که دهه هاى 

قبل تر آمار تفاوت چشمگیرى داشت.
متاسفانه تلویزیون حاضر نیست براى برنامه هایش سرمایه گذارى 
کند، در حال حاضر ســینما و شــبکه نمایش خانگــى، یک رقیب 
سرسخت براى تلویزیون هســتند. یک زمانى تلویزیون کار خوب 
مى ســاخت تا مردم ماهواره نبینند اما حاال دیگر اینگونه نیســت. 
پرسشى که مطرح مى شــود این اســت که چرا تلویزیون سرمایه 
گذارى ویژه اى روى ساخت ســریال هاى خوب نمى کند؟ همه این 
موارد به سیاست گذارى تلویزیون باز مى گردد، به نظر من تلویزیون 

باید یک تجدید نظر بسیار جدى در سیاست گذارى براى ساخت 
سریال هایش انجام دهد.

آخرین کار شــما «بچــه مهندس» با 
کارگردانى احمدکاورى بود، کارگردان 
که جایش درست بود، فیلمنامه هم نسبتا 
قابل پذیرش بود، اما نتیجه آن چیزى 
نبود که مخاطب «بچه مهندس» انتظار 

داشت. چرا این اتفاق افتاد؟
در وهله اول اینکه من موافق ادامه دادن سریال ها به هر 

قیمتى نیستم، ســریال براى ماه رمضان ساخته شد 
و ماه هاى آخر، تیم دوگــروه کار مى کرد، یک 
جاهایى نظارت از دســت آقاى کاورى خارج 
مى شد و مشخص بود که قصه آن چیزى که 

باید نمى شود و بازهم ماجرا به سیاست گذارى 
تلویزیون باز مى گردد.

اگر «بچه مهندس5» ساخته شود، با 
سریال همکارى مى کنید؟

ضمن تمام احترامى که براى اقاى کاورى و تیمشــان 
قائل هســتم، اصًال همکارى نمى کنــم البته بعید هم 

مى دانم که فصل 5 ساخته شود.

على پروین بازیگر یک تله فیلم شد

ن ا ( ) یال« بازىدرس چرا جواد انصافى پیشنهاد

شد
مجموعه طنز نمایشى صبحگاهى «چرند و پرند» با برداشتى آزاد از«چرند و پرند» زنده یاد على اکبر 

دهخدا هر هفته شنبه تا چهارشنبه، از آنتن رادیو نمایش پخش مى شود.
امیر زنده دالن کارگردان مجموعه رادیویى«چرند و پرند» درباره شــکل گیرى ایده این برنامه 
رادیویى گفت: مدتها منتظر فرصتى بــودم که بتوانم براى چندمین بــار برنامه طنز فاخرى را با 

بچه هاى خوب رادیو نمایش که  همه از کار بلد ها و درجه یک هاى این عرصه هستند کار کنم.
وى افزود: امسال طرح اولیه چرند و پرند  با این نیت که بتوانیم شخصیت هاى کتاب چرند و پرند 
دهخدا را در نمایش رادیویى زنده کنیم و در عین حال برداشتى آزاد و به روز از آن داشته باشیم، شکل 
گرفت و بنا  شد که شخصیت هاى این مجموعه نمایشى -که تلفیقى از شخصیت هاى سنتى و 
قدیمى با خبرها و اتفاقات روز هستند- در یک نشریه طنز صبحگاهى به اسم چرند و پرند شروع 

به کار کنند.
زنده دالن همچنین درباره و انتخاب بازیگران براى مجموعه رادیویى «چرند و پرند» گفت: وقتى 
یک کارگردان بازیگرانش را انتخاب مى کند مثل یک رهبر ارکستریست که سازهایش را در کنار 
هم میچیند و اگر این کار به درستى انجام شود کارگردان 80 درصد مسیر را به خوبى طى کرده است. 
مجموعه طنز نمایشى صبحگاهى «چرند و پرند» با بازى علیرضا جاویدنیا، سیما خوش چشم، رامین 
پورایمان، مینو جبارزاده، نازنین مهیمنى، نورالدین جوادیان، میرطاهر مظلومى، شیرین سپهراد، امیر 
زنده دالن، محمد آقامحمدى، معصومه نورزاد و على نوبخت، هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 

تا 8 صبح از رادیو نمایش پخش مى شود.
ویدنیا 

ى علیرضا جا
باز

» رادیو
در «چرند و پرند

اسطوره فوتبال ایران در یک فیلم تلویزیونى حضور پیدا کرد.
تصویربردارى «بچه هاى دیروز» به نویسندگى، کارگردانى و تهیه کنندگى 

محبوبه نور نقدى با بازى افتخارى علــى پروین و محمد نصرتى به اتمام 
رسید.

این تله فیلم ســوم خرداد ماه 1400 کلید خورده و به گفته نویســنده و 
کارگردان آن درباره افرادى است که یک مرگ خاموش را چاشنى زندگیشان کرده اند، 
افرادى که براى دفاع از کشور و ناموس از جان خود گذشتند؛ جانبازان اعصاب و روانى 

که دل هر بیننده اى را به درد مى آورند. 
بازیگران «بچه هاى دیروز» که قصه تالش و فداکارى و شجاعت است على پروین، 
محمد نصرتى، حمید کریمى، سرهنگ هدایت ا... سجادى، حمیدرضا کردسیچانى، 
اندیشه یدى، على گلزار، صبا فدایى، آدرینا وکیلى، بردیا کشاورز، متین گروسى، علیرضا 
محمدى، حمید حلمى پور، هستى حسینى کاخکى، فاطمه شه نهاد، محمد غفارى، 

احسان شریف کاظمى و اهورا دمنابى هستند.

نویسنده رمان "بیست زخم کارى" مى گوید این رمان از آذر و دى ماه سال گذشته (1399) با شروع تهیه سریال "زخم کارى" 
لغو مجوز شده است.

محمود حسینى زاد گفت پس از توقیف رمان "بیست زخم  کارى" حاال اسم آن هم از تیتراژ سریال "زخم  کارى" حذف شده 
است. این نویسنده و مترجم درباره توقیف این رمان که سریال خانگى "زخم  کارى" محمدحسین مهدویان با اقتباس از 
آن ساخته شده است  گفت: این رمان از آذر و دى ماه سال گذشــته (1399)  با شروع تهیه سریال لغو مجوز شد. االن هم 
براى پخش این سریال ظاهرا گفته شده اسم کتاب از روى آن برداشــته شود و از بخش چهارم دیگر اسم کتاب در تیتراژ 

سریال نیست.
رمان "بیست زخم کارى" نوشته محمود حسینى زاد در سال 1395 و پس از انتظارى ده ساله براى کسب مجوز نشر در نشر 

چشمه منتشر شد.
سریال "زخم کارى“ اولین سریال محمدحسین مهدویان در شبکه نمایش خانگى، برگرفته از رمان محمود حسینى زاد با 
نقش آفرینى جواد عزتى، هانیه توسلى، رعنا آزادى ور و سعید چنگیزیان است که پخش آن از خردادماه 1400 آغاز شده است.

رمان 
«زخم کارى»  
توقیف شد

کوئنتین تارانتینو فیلم ســاز مطرح امریکایى در 
تاك شــوى ریئل تایم حضور یافت و با بیل مار، 
مجرى 65 ســاله امریکایى کــه از موفق ترین 

مجریان تاك شو است صحبت کرد.
بیل مار به تارانتینو گفت: این چه حرف مسخره اى 
اســت که گفته اى؟ چرا مى خواهى بازنشســته 
شوى؟ مگر چند سالت اســت؟ تو فقط 58 سال 
دارى و فیلم به فیلم بهتر شده اى.  من فکر مى کنم 
االن در بهترین وضعیت قــرار دارى و بهترین 
فیلم ات، آخرین فیلم ات بوده. چرا فقط یک فیلم  
دیگر؟ االن تو در بهترین دوران فیلم ســازى ات 

هستى. 
تارانتینو در جواب این سوال و پیشنهاد بیل مار با 
شور همیشــگى اش گفت: دقیقا براى همین که 

گفتى مى خواهم  در اوج خداحافظى کنم!
بیل مار اما باز با پرسید حاال که در بهترین شرایط 
قرار دارى، چرا فقط یک فیلم؟ تو مى توانى سالیان 
سال فیلم هاى خوب بســازى. تارانتینو در پاسخ 
گفت: براى این که تاریخ ســینما را مى شناسم و 
مى دانم از این به بعد فیلم هــاى خوب  کم ترى 

ساخته خواهد شد. 
وقتى مجرى به او گفت چرا خودش را با شــرایط 
دیگران مقایسه مى کند، تارانتینو گفت با این که 
شاید به اندازه  دیگران فیلم نساخته، اما 30 سال 
به فیلم سازى مشغول بوده و ســى سال با تمام 
وجودش فیلم ساخته و این زمانى بسیار طوالنى 
است. مجرى برنامه که سعى داشت آقاى فیلم ساز 
را از تصمیم اش منصــرف کند، گفت حاال در اوج 
هستى و مى توانى بهترین هایت را بسازى، براى 
مثال اگر به عقب برگردى "سگ  هاى انبارى" را 
تغییر نمى دهى؟ تارانتینو جواب داد که البته هر فیلم 
را در زمان خودش نگاه مى کند، ولى به این فکر 
افتاده بود که دهمین و آخرین فیلم اش، بازسازى 
ســگ هاى انبارى باشــد. در این جاى مصاحبه، 
تارانتینو خطاب بــه طرفدارانش گفت: این کار را 

نخواهم کرد. فقط بهش فکر کرده بودم!

مرغ «تارانتینو» 
یک پا دارد!

که در تلویزیون وجود ندارد 
یون هیچ وقت این آرامش وجود ندارد. مى گویند براى ماه 
یال بسازیم، بعد سه ماه مانده به این زمان تازه شروع به 
 بازیگرها مى کنند، معلوم است که آن سریال بى سر و ته 
معنایى ندارد و یک سریالدم دستى و هیچ بار آموزشى و

ىشود.
یک زمانى یکى از شاگردان یک استاد بازیگرى 
به ایشان گفتند شــما که تا این اندازه مهارت 
دارید چرا همیشه نقش تکرارى پدر خانواده 
را ایفا مى کنید؟ ایشان هم در جواب گفتند به 
هرحال زندگى خــرج دارد، آیا واقعا بازیگران 
براى اینکه زندگى خــرج دارد تن به بازى در 

یکسرى از نقش ها مى دهند؟
 که چنین حرفى زده اســت، بله اینگونه است. چون به 
یگرى هم مانند همه مشاغل یک شغل به حساب مى آید 
وان سیاوش چراغى پور از این راه گذران زندگى مى کنم 
ن موضوع شکى نیست. اما بقیه ماجرا به نگرش انسان ها 
د. عده اى از آدم ها قانع هستند، عده دیگر قناعت ندارند. 
دهاى جذاب پرپول بسیار داشــتم اما براى اینکه کار را 

شتم، آن را قبول نکردم.
هنوز هم فیلمبــردارى«روزگار جوانى» ادامه 

دارد؟
ردارى این ســریال به پایان رســیده اســت و من سر 

ى «جیران» با کارگردانى حسن فتحى هستم. 
دریک بازهاى از زمان سریال هاى بسیار خوبى

ماننــد «روزگار جوانى» داشــتیم، یا حتى در 
5 سال گذشــته هم کار خوب داشته اى اما به 
15 سریالى که تولید شده، دوتاى  عضاى هر
ن خوب بوده اســت. در صورتى که دهه هاى 

قبل تر آمار تفاوت چشمگیرى داشت.
متاسفانه تلویزیون حاضر نیست براى برنامه هایش سرمایه گذارى 
کند، در حال حاضر ســینما و شــبکه نمایش خانگــى، یک رقیب 
سرسخت براى تلویزیون هســتند. یک زمانى تلویزیون کار خوب 
نیســت.  ماهواره نبینند اما حاال دیگر اینگونه مى ســاخت تا مردم
پرسشى که مطرح مى شــود این اســت که چرا تلویزیون سرمایه 
گذارى ویژه اى روى ساخت ســریال هاى خوب نمى کند؟ همه این
مى گردد، به نظرمن تلویزیون  به سیاست گذارى تلویزیون باز موارد

باید یک تجدید نظر بسیار جدى در سیاست گذارى براى ساخت 
سریال هایش انجام دهد.

آخرین کار شــما «بچــه مهندس» با 
کارگردانى احمدکاورى بود، کارگردان 
که جایش درست بود، فیلمنامه هم نسبتا 
قابل پذیرش بود، اما نتیجه آن چیزى 
نبود که مخاطب «بچه مهندس» انتظار 

داشت. چرا این اتفاق افتاد؟
در وهله اول اینکه من موافق ادامه دادن سریال ها به هر 

قیمتى نیستم، ســریال براى ماه رمضان ساخته شد 
و ماه هاى آخر، تیم دوگــروه کار مى کرد، یک 
جاهایى نظارت از دســت آقاى کاورى خارج 
چیزى که  مىشد و مشخص بود که قصه آن

باید نمى شود و بازهم ماجرا به سیاست گذارى 
تلویزیون باز مى گردد.

اگر «بچه مهندس5» ساخته شود، با 
سریال همکارى مى کنید؟

ضمن تمام احترامى که براى اقاى کاورى و تیمشــان 
قائل هســتم، اصًال همکارى نمى کنــم البته بعید هم 

5مى دانم که فصل 5 ساخته شود.

جواد انصافى از هنرمندان طنز تلویزیون کــه این روزها چهره او را در یک 
نمایش تلویزیونى با عنوان «خانه آبنباتى» در شبکه پویا مى بینیم.

انصافى با تأکید بر ایجاد فضاى شاد در تلویزیون گفت: من همیشه تالشم 
این بوده است که کارهاى طنز و شاد انجام دهم. در طول این 10 سال به 
تمام گروه ها اعالم کرده ام که کار جدى نمى کنم و فقط کار طنز و شاد انجام 
مى دهم؛ چرا که مردم آنقدر گرفتارى دارند که با هر چیزى راحت غمناك 
مى شوند و این شاد کردن است که سخت است. من تالشم شاد کردن است. 
این بازیگر طنز در ادامه با اعتقاد بر اینکه وظیفه عمده صداوسیماست که 

گفت: متأسفانه تعداد در شاد کردن مردم بکوشد، 
خیلى و نوع کارهاى شاد در  تلویزیون 
که اگر از دیرباز کم است؛ در صورتى 
ماه جشن هاى هم مرور کنیم در هر 
جشن هایى که به خصوصى داشتیم. 

در تداخل ماه با روز بود، مثل جشن اسفندگان که هر ماه یک چنین جشنى 
داشــتیم. به جرأت مى توانم بگویم در ماه دو جشن بزرگ داشتیم؛ چراکه 
مردم احتیاج به تفریح و شادى داشتند و از نظر روحى و روانى با برگزارى این 
جشن ها آماده کار کردن مى شدند. بنابراین این جشن ها تأثیر بسزایى در 
روحیه مردم مى تواند داشته باشد اما با اینکه اعالم شده است نمى دانم چرا 
صداوسیما یادش رفته است. حتى مطبوعات ما این شادى ها را فراموش 
کرده است. در گذشته در مجالت هفتگى همیشه دو صفحه به مسائل طنز 
و شادى اختصاص مى یافت حتى این ها هم فراموش کرده اند که چنین 

صفحاتى بود.
جواد انصافى تأکید کرد: من در  10 ســال اخیر مطرح کرده ام که هیچ کار 
جدى بازى نمى کنم؛ بنابراین بخشى از پیشنهادهایى که کار جدى بوده، 
سوخته است و حاال همه مى دانند که من کار جدى نمى کنم و کار طنز و 

شاد انجام مى دهم.
او در همین زمینه با اشاره به حضورش در سریال تاریخى «مستوران» گفت: 
در این سریال قرار است نقش دلقک شاه عباس را بازى کنم به همین دلیل 
پذیرفتم که با این سریال همکارى کنم. این سریال جزو سریال هاى الف 
تلویزیون به شمار مى رود که فصل ابتدایى آن در 26 قسمت طراحى و به 

تولید خواهد رسید.
این بازیگر اخیرا پیشنهادى درباره بازى در سریال «حضرت موسى (ع)» 
داشته که آن را نپذیرفته است. انصافى درباره علت این مساله اینگونه توضیح 
داد: پس از تماسى که براى پیشنهاد بازى در سریال «حضرت موسى (ع)» 
با من گرفته شده بود، ضمن عذرخواهى مطرح کردم که نسبت به اتفاقاتى 
که در زمان حضرت موسى (ع) رخ داده، مشرف هستم و حتى خودم فردى 
مذهبى هســتم. فیلم هایى هم که درباره حضرت موسى (ع) ساخته شده 

است را دیده ام اما در هیچ بخشى از آن نقشى که کمدى باشد، نمى بینم.

هیچ کار جدى بازى نمى کنم

تمام گروه ها اعالم کرده ام که کار جدى نمى کنم و فقط کار طنز و شاد انجام 
مى دهم؛ چرا که مردم آنقدر گرفتارى دارند که با هر چیزى راحت غمناك 
مى شوند و این شاد کردن است که سخت است. من تالشم شاد کردن است. 
این بازیگر طنز در ادامه با اعتقاد بر اینکه وظیفه عمده صداوسیماست که 

گفت: متأسفانه تعداد در شاد کردنمردم بکوشد، 
خیلى و نوع کارهاى شاد در  تلویزیون 
که اگر از دیرباز کم است؛ در صورتى
مرور کنیم در هر ماهجشنهاى هم

جشنهایى که به خصوصى داشتیم. 

روحیه مردم مى
صداوسیما یاد
کرده است. درگ
و شادى اختص
صفحاتىبود.
جواد انصافى تأ
جدىبازى نمى
سوخته است و
شاد انجام مىد
او در همین زمی
در این سریالق
ا پذیرفتمکه با
تلویزیون به ش
تولید خواهد رس
این بازیگر اخی
داشته که آن را

داد: پس از تماس
با من گرفته شد
که در زمان حض
مذهبى هســت
است را دیده ام
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بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت مذکور دعوت میشود تا در جلســه مجمع عمومى عادى به 
طور فوق العاده که راس ســاعت 9 صبح 1400/04/12    در محل اســتان اصفهان شهرستان اصفهان بخش 
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پ31کدپستى8166186371 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
هیأت مدیره

 تیم ذوب آهن این فصل وضعیت خوبى را در لیگ بیســتم 
تجربه نمى کند. از طرفى خطر ســقوط به دسته پایین تر بیخ 
گوش گاندوها قــرار دارد و از طرف دیگر لیــگ برتر به درازا 
کشیده و به نوعى براى تیم ها طاقت فرسا شده است. وضعیت 
این روزهاى باشگاه ذوب آهن و شایعه استعفاى مدیر عامل 
باشگاه بهانه اى شد تا خبرگزارى «ایمنا» گفتگویى با مجتبى 

فریدونى انجام دهد.
ابتدا در خصوص وضعیت باشگاه صحبت 
کنید؟ پرداختى بــه بازیکنان تیم در این 
فصل تا این لحظه به چه میزان بوده است؟

همه چیز طبق روال طبیعى پیش مى رود. موضوع پرداختى ها 
موضوع مهمى نیســت اما حدود 60 درصــد از قراردادهاى 
مجموعه تیم را پرداخت کرده ایم و مشکلى از این لحاظ نداریم. 
وضعیت تیم هم خوب است اما لیگ برتر همانطور که شاهد آن 
هستید تعطیلى زیادى داشته و به نوعى براى تیم ها طاقت فرسا 
شــده اســت. چهار بازى انجام مى دهیم یک مــاه تعطیلى 
مى شــود و دوباره به بازى ها مى رســیم و باز تعطیلى پیش 
مى آید. در این مدت سعى کرده ایم با تمرین و اردوى مختلف 
تیم را در شــرایط بازى نگه داریم. امیدوارم که شرایط بهتر 

شود.
با نتایجى که از ســوى گاندوها به دست 
آمده فکر مى کنید تیم شما بتواند در لیگ 

بماند؟
امیدوارم که در لیگ بمانیم. کادر فنى تالش زیادى براى تیم 

مى کند و قطعًا با همت بازیکنان ماندنى هستیم.
در حال حاضر انتظار رأى کمیته استیناف 
را مى کشید. گویا این 3 امتیاز براى ذوب 

آهن حیاتى شده است؟
بله منتظر هستیم. ظاهراً روزهاى اخیر جلسه اى داشته اند اما 
هیچ خبرى از رأى قطعى نیست. نمى دانم دلیل تأخیر در این 

موضوع چیست؟!
در بازى تیم ذوب آهن با ماشین سازى در 
هفته هفدهم هم حریف چند دقیقه اى را 12 
نفره بازى کرد. از طرف مجموعه ذوب آیا 

شکایتى به کمیته انضباطى شد؟
از سوى تیم ما هیچ اعتراضى انجام نشد. زعم ما در آن زمان 
این بود که دو دقیقــه بازیکنى در ترکیب تیــم قرار گرفته و 
موضوع مهمى نیســت. اما حاال در دیدار ســایپا و پیکان به 

یک موضوع مهم تبدیل شــده در حالى کــه بازیکن اضافه 
تیم پیکان که چند دقیقه اى بازى کرده هیچ تأثیرى در روند 

مسابقه نداشته.
بودجه پیشنهادى شــما براى مجموعه 
باشگاه مورد تأیید هیئت مدیره قرار گرفته 

است؟
هنوز بررســى ها از ســوى هیئت مدیره در حال انجام است. 
ذوب آهن تنها رشته فوتبال ندارد و در دیگر رشته ها فعالیت 
مى کنیم. به طــور مثال در دو میدانى، وزنــه بردارى و دیگر 
رشته ها قرار است برنامه خوبى تنظیم شود. امیدوارم که براى 
موفقیت در همه رشــته ها بودجه خوبى براى امسال از سوى 

هیئت مدیره مورد تأیید قرار گیرد.
از دیگر رشته ها صحبت شد. در بسکتبال 

بازیکنان مطرحى را جذب کردید؟
بله سعى کردیم بازیکنان مدنظر کادر فنى را جذب کنیم. تقریبًا 
استخوانبندى سال گذشــته در تیم حفظ شد و تالشمان این 

است تا در لیگ بسکتبال جزو مدعیان باشیم.
روزهاى اخیر شایعه استعفاى شما به دلیل 
عدم حمایت هاى مؤثر از سوى کارخانه 

مطرح شد. آیا این موضوع صحت دارد؟
استعفا؟ کجا اســتعفا داده ام. اولین بار است چنین چیزى 

مى شنوم. 
شــنیده ایم بــه دلیــل عدم 

حمایت هاى مورد انتظارتان 
تصمیم به استعفا داشته اید. 
آیا ایــن مــورد را تأیید 

مى کنید؟
نه هیچ اتفاقى نیفتاده. حمایت ها برقرار 
بوده و همه چیــز خوب و طبــق روال 
معمول پیش مى رود و هیــچ نگرانى از 

این بابت نیست.
و حرف آخر؟

تمام مجموعــه مدیریتى و فنى باشــگاه 
براى موفقیت ذوب آهن تالش خواهند کرد. 

امیدوارم تیم ذوب آهن نیز در لیگ برتر با تالش 
کادر فنى و بازیکنان تیــم در هفته هاى آتى نتایج 

خوبى بگیرد تا سال آینده شــاهد یک ذوب آهن قوى 
باشیم.

 مدیرعامل ذوب آهن:

همه چیز طبیعى پیش مى رود

به نظر مى رسد امید عالیشاه، هافبک تأثیرگذار 
پرســپولیس از ســوى تیم هایى چون فوالد 
و ذوب آهن پیشــنهادهایى را دریافت کرده؛ 
هرچند یکى از باشگاه هاى دست به نقد براى 

فوالد است.جــذب امید عالیشــاه، 
از بازیکنانــى امید عالیشاه یکى 

اســت کــه 
قراردادش در 
پایان فصل جارى 
با باشــگاه پرسپولیس 
به پایان رســیده و در لیست 
تمدیدى هاى پرســپولیس اســت. 
باشگاه پرسپولیس در چند نوبت از او و 
دیگر بازیکنان تمدیدى به صورت کتبى 
و شفاهى دعوت کرده در باشگاه حاضر 
شــده و براى تمدید قــرارداد مذاکره 
کنند. درخواســتى که تا بــه امروز از 
سوى بازیکنان پذیرفته نشده و هنوز 
هیچ کــدام از بازیکنان براى تمدید 
قرارداد و مذاکره و چانه زنى راهى 

ساختمان باشگاه نشده اند.

به نظر مى رســد این بازیکنان در حال باال و 
پایین کردن پیشــنهادهاى خود و مذاکره با 
سران باشگاه و چانه زنى بر سر باالترین قیمت 
هستند. امید عالیشاه نیز یکى از نفراتى است 
که از سوى تیم هایى چون فوالد و ذوب آهن 
پیشــنهادهایى را دریافت کرده است؛ هرچند 

پیشنهاد فوالد گویا جدى تر است.
اگرچه عالیشــاه در مصاحبه هایش همواره 
تأکید کرده دوست دارد در پرسپولیس فوتبالش 
را ادامه دهد اما باید دید در نهایت در لیســت 
یحیى گل محمدى حضور دارد و از آن مهمتر 
با رقم پیشــنهادى باشــگاه موافقت خواهد 

کرد یا نه. 
خبرها حاکى از آن اســت پیشــنهاد ابتدایى 
عالیشاه به باشــگاه براى تمدید قرارداد رقم 
زیادى است و باشگاه به دنبال چانه زنى و کم 
کردن مبلغ مورد نظر کاپیتان دوم خود است. 
ضمن این که گل محمدى هنوز نظر خود در 
مورد برخى بازیکنان از جمله عالیشاه و کامیابى 
نیا را به صورت شــفاف به سمیعى و شکورى 

اعالم نکرده است!

 مهاجم صربستانى ذوبى ها تعویض طالیى تیمش شد و 
توانست ذوب آهن را از شکست نجات بدهد.

در ادامه فصل پر فراز و نشیب ذوب آهن در لیگ بیستم، 
آن ها در خانه میزبان آلومینیوم اراك بودند و امیدشان به 
امید بود که بتوانند با توجه به لغــزش رقبا، از این دیدار 
خانگى 3 امتیاز کامل را کســب کنند و از منطقه قرمز 
جدول فاصلــه بگیرند؛ اما حریف سرســختى در انتظار 
آن ها بود و پیش بینى مى شد که کار شاگردان حسینى در 

فوالدشهر دشوار شود.
تالش دو تیم در نیمه اول براى رسیدن به گل بى ثمر بود 
و بازى با تساوى به پایان رسید؛ در نیمه دوم میل به گلزنى 
شاگردان منصوریان باعث شــد تا روى یک کار تیمى 
تمرین شده و فوق العاده قفل دروازه ذوبى ها شکسته شود 
و آن ها در آستانه تحمل شکست خانگى دیگر قرار گیرند؛ 
دریافت این گل باعث شــد تا مجتبى حسینى از عناصر 
هجومى تیمش روى نیمکت استفاده کند تا حداقل امتیاز 

در خانه از دست نرود.
یکى از تعویض هاى ذوبى ها، حضــور دارکو بیدوف در 
زمین مسابقه بود؛ مهاجم صربســتانى ذوب آهن که در 
جدال پرگل رفــت دو تیم ذوب آهــن و آلومینیوم که با 
تساوى 2-2 به پایان رســیده بود، توانسته بود گل اول 
تیمش را به ثمر برساند و حسینى امیدوار بود این بار هم 

بیدوف بتواند سرنوشت بازى را تغییر دهد و گل تساوى را 
وارد دروازه حریف کند.

اتفاقى که پس از حمالت پرشمار ذوبى ها به ثمر نشست 
و دارکو بیدوف تعویض طالیى مجتبى حســینى شد و 
روى پاس میالد جهانى موفق شد با یک بغل پاى تک 
ضرب قفل دروازه آلومینیوم اراك را در دقیقه 83 بشکند 
و تیمش را از شکست خانگى نجات بدهد و هم چنین خود 
نیز در مقابل آلومینیوم، در دیدار رفت و برگشت موفق به 
گلزنى شود تا رکوردى ویژه به نام این مهاجم صربستانى 

ذوب آهن در تقابل با حریف اراکى به ثبت برسد.

گل مى زنم تا ذوب آهن بماند
دارکو بیدوف در مورد تساوى ذوب آهن مقابل آلومینیوم 
گفت: بازى پویا بود، هر دو تیم موقعیت هاى زیادى براى 
گلزنى داشتند و در نهایت هم امتیاز تقسیم شد که من 

فکر مى کنم عادالنه است.
او در مورد گلى کــه در ده دقیقه پایانى به ثمر رســاند 
ادامه داد:  خیلى خوشــحالم که یک گل زدم، توانستیم 
یک امتیاز کسب کنیم کافى نیست  اما مطمئنًا بهتر از، 

از دســت دادن بازى است. من 
گل زدم و امیدوارم که تا پایان 
فصل باز هم گل بزنم و ذوب 

آهن بتواند در لیگ بماند، زیرا این کار دشــوارى خواهد 
بود.

این بازیکن درمورد اینکه ذوب آهن در لیگ 
مى ماند یا خیر عنوان کرد: کار سختى 

داریم اما همه ما به آن اعتقاد داریم 
و همه تالش خود را مى کنیم تا 

این شرایط درست شود.
بیدوف در پایان در مــورد دیدار 
بعدى بــا تراکتور افــزود: بازى 
سختى خواهیم داشت. تراکتور 

تیم خوبى اســت ولى ما بهترین 
بازى مــان را بــه نمایش 

مى گذاریــم و بهترین 
امتیـــــاز را هــــم 

مى خواهیم.

سبزهاى اصفهانى بازهم در آمار برتر از حریف خود بودند ولى نتیجه بازى تساوى دو تیم را نشان 
مى دهد.

تیم فوتبال ذوب آهن در دیدار هفته بیست و چهارم مقابل  آلومینیوم اراك تن به تساوى یک - یک 
داد. این در حالى اســت که آمار بازى و اتفاقات در جریان بازى کامًال یک طرفه بود و تیم ذوب 

آهن از هر لحاظ از حریف خود در زمین برتر بود ولى نتیجه بازى تساوى یک - یک دو تیم بود. 
ذوب آهن با وجود عملکرد فنى خوبى که زیر نظر مجتبى حســینى داشته از لحاظ نتیجه گیرى 
نتوانسته مزد زحماتش را بگیرد و شاید یکى از دالیل آن نتایج ضعیف نیم فصل اول این تیم است 
که باعث شده گاندوها رتبه نازلى در جدول داشته باشــند و همین موضوع استرس و فشار روى 

بازیکنان ایجاد کنند و نتوانند ضربات آخر را با دقت بزنند.

بیدوف، متخصص گلزنى به آلومینیوم
سهیل مهدى، رئیس سازمان لیگ فوتبال کشور مى گویدما مجاز به صدور 
ID کارت براى اشخاص خارجى نیستیم که بخواهیم به این سو برویم. بدین 
ترتیب به نظر مى رســد که شــایعه حضور بوژیدار رادوشویچ در سپاهان و

 ذوب آهن منتفى شده است.
ســهیل مهدى، رئیس ســازمان لیگ فوتبال کشــور با حضور در برنامه 
«شب هاى فوتبالى» درباره حضور مربیان بازیکن و مربى خارجى در لیگ 
برتر فوتبال عنوان کرد: در حال حاضر در این خصوص هیچ تصمیمى در این 
باره گرفته نشده است. در خصوص حضور دستیار ایتالیایى فرهاد مجیدى 
هم در سازمان لیگ برتر فوتبال هیچ تصمیمى اتخاذ نشده است. 
حضور اشخاص خارجى در کشور ممنوع نیست 
و فقط حضــور افراد 

خارجى به عنــوان بازیکن و مربى بــر روى نیمکت 
باشگاه ها ممنوع اســت و باشگاه استقالل مى تواند 
به عنوان مشاور از چزاره پراندلى استفاده کند و در 
ادامه هم باید در این خصوص تصمیم بگیرد و 
این موضوع را مدیریت کند، اما هر چیزى در 
آینده در خصوص حضور بازیکنان و مربیان 

خارجى ممکن است.
او افزود: ببینید هر شخصى بخواهد روى نیمکت تیمى در 
روز مسابقات بشیند نیاز به قرارداد  دارد و باید داراى سمتى در این تیم باشد 
چرا که براى تمام کســانى که روى نیمکت تیم ها قرار مى گیرند ID کارت 
دریافت مى کنند، اما تا به امروز ما مجاز به صدور ID کارت براى اشــخاص 

خارجى نیستیم که بخواهیم به این سو برویم.
بدین ترتیب به نظر مى رسد که شایعه حضور بوژیدار رادوشوویچ در سپاهان 

و ذوب آهن منتفى شده است.

احتمال حضور گلر پرسپولیس در اصفهان  منتفى شد؟

ن:

رود پیشم زطبیع

 تیمش شد و

 لیگ بیستم، 
و امیدشان به 
 از این دیدار

 منطقه قرمز 
ختى در انتظار
ن حسینى در

ل بى ثمر بود 
میل به گلزنى 
ک کار تیمى 
 شکسته شود 
گر قرار گیرند؛ 
نى از عناصر 
 حداقل امتیاز 

کو بیدوف در
ب آهن که در

ومینیوم که با 
 بود گلاول

ود این بار هم 

بیدوف بتواند سرنوشت بازى را تغییر دهد وگل تساوى را 
وارد دروازه حریفکند.

اتفاقى که پس از حمالت پرشمار ذوبى ها به ثمر نشست 
بیدوف تعویض طالیى مجتبى حســینى شد و  و دارکو
روى پاسمیالد جهانى موفقشد با یک بغل پاى تک 
3ضرب قفل دروازه آلومینیوم اراك را در دقیقه 83 بشکند 
و تیمش را از شکست خانگىنجات بدهد و هم چنین خود 
رفتو برگشت موفق به نیز در مقابلآلومینیوم، در دیدار
گلزنى شود تا رکوردى ویژه به نام این مهاجم صربستانى

ذوب آهن در تقابل با حریف اراکى به ثبت برسد.

گل مى زنم تا ذوب آهن بماند
دارکو بیدوف در مورد تساوى ذوب آهن مقابل آلومینیوم 
گفت: بازى پویا بود، هر دو تیم موقعیت هاى زیادى براى 
گلزنى داشتند و در نهایت هم امتیاز تقسیم شد که من 

فکر مى کنم عادالنه است.
او در مورد گلى کــه در ده دقیقه پایانى به ثمر رســاند 
ادامه داد:  خیلى خوشــحالم که یک گل زدم، توانستیم 
از، کافى نیست  اما مطمئنًا بهتر یکامتیاز کسب کنیم

از دســت دادن بازى است. من
گل زدم و امیدوارم که تا پایان 
فصل باز هم گل بزنم و ذوب

آهن بتواند در لیگ بماند، زیرا این کار دشــوارى خواهد 
بود.

این بازیکن درمورد اینکه ذوب آهن در لیگ 
مى ماند یاخیر عنوان کرد: کار سختى 

داریم اما همه ما به آن اعتقاد داریم 
و همه تالش خود را مى کنیم تا 

این شرایط درستشود.
در مــورد دیدار بیدوف در پایان
بعدى بــا تراکتور افــزود: بازى
سختى خواهیم داشت. تراکتور 

تیم خوبى اســت ولى ما بهترین 
بازى مــان را بــه نمایش 

مى گذاریــم و بهترین 
امتیـــــاز را هــــم 

مى خواهیم.

بیدوف، متخصص گلزنى به آلومینیوم
به صدور  سهیل مهدى، رئیس سازمان لیگ فوتبالکشور مى گویدما مجاز
ID کارت براى اشخاص خارجى نیستیم که بخواهیم به این سو برویم. بدین 
رادوشویچ در سپاهان و ترتیب به نظر مى رســد که شــایعه حضور بوژیدار

 ذوب آهن منتفىشده است.
ســهیلمهدى، رئیس ســازمانلیگ فوتبال کشــور با حضور در برنامه 
«شب هاى فوتبالى» درباره حضور مربیان بازیکن و مربى خارجى در لیگ 
این فوتبال عنوان کرد: در حال حاضر در این خصوص هیچ تصمیمى در برتر

باره گرفته نشده است. در خصوص حضور دستیار ایتالیایى فرهاد مجیدى 
هم در سازمان لیگ برتر فوتبال هیچ تصمیمى اتخاذ نشده است. 
حضور اشخاص خارجى در کشور ممنوع نیست 
و فقط حضــور افراد 

خارجى به عنــوان بازیکن و مربى بــر روى نیمکت 
باشگاه ها ممنوع اســت و باشگاه استقالل مى تواند 
به عنوان مشاور از چزاره پراندلى استفاده کند و در 
ادامه هم باید در این خصوص تصمیم بگیرد و 
این موضوع را مدیریت کند، اما هر چیزى در 
آینده درخصوص حضور بازیکنان و مربیان

خار
او اف
نی روز مسابقات بشیند
چرا که براى تمام کس
ت دریافت مى کنند، اما
خارجى نیستیم که بخ
بدین ترتیب به نظر مى
و ذوب آهن منتفى شد

احتمال حضور گلر پرسپولیس در اص

برترى قاطع گاندوها 
بر حریف اراکى خود در آمار

به نظر مى رسد امید عالیشاه، ه
پرســپولیس از ســوى تیم ه
و ذوب آهن پیشــنهادهایى ر
هرچند یکى از باشگاه هاىدس

فجــذب امید عالیشــاه، 
امید عالیشاه یکى 

پایا
با باشــگ
به پایان رســ
تمدیدى هاى پرســ
باشگاه پرسپولیسدر چ
دیگر بازیکنانتمدیدى
و شفاهى دعوت کرده د
شــده و براى تمدید قـ
کنند. درخواســتى که
سوى بازیکنان پذیرف
هیچ کــدام از بازیکن
قرارداد و مذاکره و

ساختمانباشگاه نش

هدف تفاهمنامه سپاهان و زنیتهافبک تأثیرگذار پرسپولیس در رادار ذوب آهن

پرسپولیس در شرایطى که احســان پهلوان، هافبک سابق ذوب آهن را 
در پست غیر تخصصى به بازى گرفت موفق به کسب 3 امتیاز مصاف با 

رفسنجانى ها شد.
پرسپولیس توانست با هر زحمتى که بود 3 امتیاز بازى با مس را به دست 
آورد و قبل از بازى ســپاهان با فوالد موقتًا صدرنشین شد. در این بازى 
پرسپولیس در شرایطى که پنج بازیکنش را در اختیار نداشت به رفسنجان 
رفت. رادوشویچ گلر دوم سرخ ها که به ایران بر نمى گردد و فرجى محروم 

به عالوه سه ملى پوش مصدوم این تیم غایبان سرخپوشان بودند.
در این مسابقه خارج از خانه احسان پهلوان با توجه به مصدومیت کامیابى 
نیا و نیمکت نشینى احمد نوراللهى در میانه زمین بیشتر کارهاى تدافعى 
تیم را  بر عهده گرفت و کمتر نفوذ داشت. پهلوان در این بازى 55 پاس با 
دقت 96 درصد به یارانش داد و هیچ خطایى مرتکب نشد. او در کارهاى 

دفاعى و راه انداختن بازى از پست هافبک کنارى خوب عمل کرد. 
پهلوان در نیمه دوم در پست هافبک وسط بازى کرد تا به لیست بازیکنان 
پرسپولیس که در چند پســت بازى کرده اند افزوده شود. بازیکن سابق 

ذوبى ها که چند روز پیش در سوپرجام اولین قهرمانى خود با پرسپولیس را 
کسب کرد فصل خوبى را با این تیم سپرى کرده است. شماره 14 قرمزها 
با وجود ترافیک خط هافبک این تیم به مهره ثابتى در میانه زمین تبدیل 
شده و با عملکرد کم نوسانى که دارد مورد اعتماد کامل یحیى گل محمدى

 است.

آغاز عصر درخشش ستاره سابق 
ذوب آهن

 مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: در پایان سفر هیئت عالیرتبه 
باشگاه زنیت به اصفهان، تفاهمنامه باشگاه هاى فوالد مبارکه 
سپاهان و زنیت سنت پترزبورگ روسیه وارد گام اجرایى شد و 

هدف آن گسترش ارتباطات بین المللى در سطح ورزش است.
محمدرضا ساکت در نشست پایانى تفاهمنامه باشگاه هاى فوالد 
مبارکه سپاهان اصفهان و زنیت سنت پترزبورگ روسیه گفت: 
حدود 70 روز پیش تفاهمنامه همکارى بین دو باشگاه از طریق 
وبینار به امضا رسید. وى افزود: این تفاهمنامه به عنوان نخستین 
گام در راه گسترش ارتباطات بین المللى باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان و یکى از باشــگاه هاى معتبر جهان سازماندهى و اجرا 

شده است.
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان، برگزارى کالس هاى مشترك 
دانش افزایى مربیگرى، برگزارى تورنمنت هاى دوستانه فوتبال 
در رده هاى نونهاالن، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگساالن براى 

آقایان و خانم ها، ایجاد کمپ هاى مشترك در اصفهان و سنت 
پترزبورگ جزو اهداف انعقاد این تفاهمنامه اعالم کرد.

وى گفت: برگزارى کارگاه آموزشى استعدادیابى، تبادل تجربیات 
و استفاده از ظرفیت ها در حوزه مهندســى سازه هاى ورزشى، 
چمن هاى ورزشــى، بازاریابى، پزشکى ورزشى و بخش"IT" از 

دیگر محورهاى این سند همکارى تا سال 2024 است.
وى گفت: شروع این همکارى در قالب نقشه راهى است که تا 

سال 2024 زمانبندى شده است.
در ادامه این مراسم «الکساندر مددوف» مدیرعامل باشگاه زنیت 
سنت پترزبورگ نیز گفت: در این سه روز، برنامه هاى خوبى در 
زمینه توسعه همکارى هاى فرهنگى و ورزشى داشتیم و از همه 
مهمتر موفق شدیم توافق هایى را که قبال به امضاء رسیده بود 

وارد گام اجرایى کنیم.
مددوف افزود: با ارتباط کارى دوطرفه ایجاد شــده توانســتیم 
مسائل مربوط به نقشه راه تفاهمنامه را مطرح کنیم و به نتیجه  

برسانیم.
وى ادامــه داد: ما به توافق رســیدیم تا براى پیشــبرد اهداف 
تفاهمنامه، یک کمیته مدیریتى ایجاد کنیم و اطمینان قلبى داریم 

که این تفاهمنامه بخوبى اجرا خواهد شد.
مدودف بیان داشت: کارهاى خیلى سخت و در عین حال خوبى 
در پیش روى ماست و در ماه سپتامبر منتظر حضور طرف ایرانى 

در سنت پترزبورگ هستیم.
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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 حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 نمایند 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 سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027001013 مورخ 1400/01/29 سید حمید رضا هفت 
شهیدان فرزند ســید محمد بشماره شناســنامه 2117 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1285961218 در ششدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
108 فرعى از اصلى 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 25/90 مترمربع. 
خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/07 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/22 - م الف: 1155602 - مهدى شبان - رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/151
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 139760302026014542 مورخ 1397/10/26 هیات یک آقاى 
عنایت اله غفارى گوشه به شناسنامه شماره 19 کدملى 4679554010 صادره فارسان 
فرزند فرج اله بصورت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى تجارى به مساحت 231,30 
مترمربع از پالك ثبتى شــماره 394 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 

حوزه ثبت ملک شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد.
برابر راى شــماره 139760302026014839 مــورخ 1397/10/30 هیات دو آقاى 

عنایت اله غفارى گوشه به شناسنامه شماره 19 کدملى 4679554010 صادره فارسان 
فرزند فرج اله بصورت ششدانگ یک قطعه  زمین با بناى احداثى به مساحت 261,10 
مترمربع از پالك ثبتى شماره 744 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه 
ثبت ملک شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت 
ابوالقاسم دادخواه تهرانى. 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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/22 - م الف: 1155678 - اداره 

ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/153
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند
آراء شــماره 1184 و 1185 مورخه 1400/02/29 خانم حمیده رضائى فرزند فریدون 
نسبت به دو دانگ مشاع و آقاى رضا عباسى فرزند سیف اله نسبت به چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/81 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 459 
اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضیان از طریق انتقال 
قطعى مالک مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/07 - تاریخ انتشار 

دوم: 1400/04/22 - 1155478/ م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک نجف آباد /4/155

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 1107 مورخه 1400/02/26 خانم مهین منتظرى فرزند محمد در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 157 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 784 اصلى 
واقع در قطعه 8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى از طریق انتقال قطعى 
مالک مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/07 - تاریخ انتشار دوم: 
1400/04/22 - 1155506/ م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک نجف آباد /4/157
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 1201 مورخه 1400/02/30 خانم طیبه رستمى نجف آبادى فرزند حسن  
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 126/77  مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 1  فرعى از 473 اصلى  واقع در قطعه 6 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
- متقاضیان مالک مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/07 - تاریخ 
انتشار دوم: 1400/04/22 - 1155698 / م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد /4/169
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك تســلیم و پس از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1- راى شماره 1191 مورخه 1400/02/29  آقاى فتح اله صادقى پور نجف آبادى فرزند 
حسنعلى و نصرت همتیان فرزند فرزند عبداهللا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
105/26 مترمربع مجزى شده از پالك شــماره 3 فرعى از 422 اصلى واقع در قطعه 
11 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى   مالک رسمى مشاعى مى باشد.  
2- راى شماره 1202 مورخه 1400/02/30 خانم نصرت همتیان فرزند عبداهللا نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 104/13 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 3 
فرعى از 422 اصلى واقع در قطعه 11 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/07 - تاریخ انتشار 
دوم: 1400/04/22 - 1155982  / م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد /4/171

دبیر کمیته علمى کشورى کووید19 گفت: چند شهر از 
نواحى جنوبى کشور در حال افزایش موارد بیمارى هستند 
و این روند به حالت شاخه اى از جنوب کشور به سمت باال 

در حرکت است.
دکتر عاطفه عابدینى دربــاره وضعیت بیمارى کرونا در 
کشــور، گفت: از اوایل خرداد آغاز کاهش بسترى ها را 
در بسیارى از استان ها شاهد بودیم و خیلى از شهرها از 
وضعیت قرمز خارج شدند و تعداد مبتالیان بیمارى کاهش 
یافت اما همیشه هشدار مى دادیم که چند شهر از نواحى 
جنوبى کشور در حال افزایش هستند و مدام این هشدار را 
مى دادیم و در بازدیدهاى میدانى هم شاهد افزایش موارد 

سرپایى و بسترى بودیم. متاســفانه این روند به حالت 
شاخه اى از جنوب کشور به ســمت باال در حرکت است 
و از استان هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان در 

حرکت به سمت جنوب کرمان، یزد و... است.
وى افزود: در شــهر تهران نیز با شیبى خیلى آرام شاهد 
افزایش موارد ســرپایى بیمارى هســتیم. نوع جهش 
ویروس از پیک چهارم متفاوت اســت. در پیک چهارم 
باالى 80 درصد موارد از نوع انگلیســى بودند و اکنون 
بیشتر موتاسیون ها نوع هندى ویروس است و اگر منوال 
به همین روند باشد ممکن است در اواخر تیرماه بروز پیک 

پنجم را هم داشته باشیم.

گروهى بین المللى از محققان در پژوهش هاى خود به این 
نتیجه رسیدند که نشانه هایى از ژنوم ویروس کرونا در بین 
گروه هاى محلى جمعیتى در شرق آسیا در 20 هزار سال 

قبل وجود داشته است.
اپیدمى ویروس کرونا در شرق آسیا براى مدتى طوالنى 
ادامه یافته و سرانجام چند هزار سال قبل از بین رفته است. 
کریل الکساندروف یکى از نویسندگان این مقاله مى گوید: 
ژنوم مدرن انسان حاوى اطالعات مربوط به نحوه تکامل 
بشر است که دسترسى به اطالعاتى مربوط به دهها هزار 
سال قبل را ممکن مى کند و از این طریق مى توان شرایط 

مختلفى که انسان ها با آن روبرو شده اند را دریافت.

بررسى هزار ژنوم مختلف مربوط به 26 جامعه محلى در 
نقاط مختلف جهان نشان مى دهد که ویروس کرونا 20 
هزار سال قبل در مناطقى همچون چین، ژاپن، مغولستان، 
کره شــمالى، کره جنوبى و تایوان شایع بوده است. روند 
شیوع کروناى باستانى از 25 هزار سال قبل آغاز و به مدت 

20 هزار سال ادامه یافته است.
هنوز مشخص نیســت طى این مدت تنها یک گونه از 
کرونا شایع شــده یا گونه هاى مختلفى موجب مرگ و 
میر شده است. این کشف کمک مى کند تا راه هایى براى 
شناسایى گونه هاى ژنتیکى مرگبار کرونا و سیر تکامل 

آنها یافته شود.

خطر بروز پیک پنجم
 از اواخر تیر

کرونا 20 هزار سال قبل هم 
به جان بشر افتاده بود!

صادر کننده مى شویم
   ایرنا | رئیس انسـتیتو پاسـتور ایران گفت: ایران نه 
تنها قادر خواهد بـود نیاز هموطنان به واکسـن کرونا را 
تأمین کند بلکه بـه یکى از صادرکنندگان این واکسـن 
تبدیل مى شـود کـه این دسـتاورد بـزرگ سـبب غرور 
ملى ایـران اسـت. علیرضـا بیگلـرى افـزود: باتوجه به 
فعالیت هـاى مناسـب تولیدکننـدگان داخلى واکسـن 
کرونا، پیش بینى مى شـود که تا چند ماه آینـده نه تنها 
واکسیناسـیون عمومى کرونا انجام شـود، بلکه قادر به 

صادرات آنها هم خواهیم بود.

باور کنید 
کرونا هنوز هست

   ایرنـا | انگار نمى خواهیم باور کنیـم که فعًال کرونا 
با ما خواهـد بود و قرار نیسـت بـه این زودى ها دسـت 
از سـر ما بردارد.  تاکنون چهـار موج سـنگین کرونا را با 
همه سـختى ها و تلخى هاى آن پشت سـر گذاشته ایم 
و هنوز ایـن بیمارى دسـت از سـر ما برنداشـته اسـت. 
اما بـه نظـر مى رسـد رفتارهـاى بهداشـتى و اجتماعى 
برخى از هموطنان، حکایت از این دارد که کرونا بار سفر 
بسـته و رفته اسـت. بعد از چهارمین موج کرونا تا هفته 
گذشته، انتظار مى رفت به سمت روزهاى بدون کرونا گام 
برداشت. اما کافى است آمار ابتال و فوتى ها کاهش یابد 
تا بار دیگر شاهد نزولى شدن رفتارهاى بهداشتى باشیم 
و همین موضوع باعث مى شود به یکباره موج جدیدى از 

بیمارى دوباره پیدا شود.

آگهى تغییرات
 شرکت فنى مهندسى کوشا فرد آریا سهامى خاص به شماره ثبت 60814 و شناسه ملى 14007701201 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سعید احمدى به کدملى 1292363703 و پریسا نیازى 
به کدملى 1292771372 و فرشاد نیازى ورنامخواستى به کدملى 1271655861 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. آمنه جعفرى کمشــچه به کدملى 1287242472 و وحید جعفرى کمشچه به کدملى 1272673121 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1154881)   

آگهى تغییرات
 شرکت دنا فوالد ایرانیان شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 1951 و شناسه ملى 14007158728 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه 
حسابرسى و خدمات مدیریت نو اندیشان به شناسه ملى 
10100200524 به ســمت بازرس اصلى و مصطفى 
کاریزى به شماره ملى 0075082322 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان 

(1154874)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آذر حریق زاگرس درتاریخ 1400/02/28 به شماره ثبت 67830 به شناسه ملى 14010032010 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :شارژ و فروش کپسول هاى آتش نشانى ، نصب سیستم هاى اعالم و اطفاء 
حریق ، نصب و راه اندازى دزدگیر، تامین نگهدارى سیســتم هاى اعالم و اطفاء حریق و امنیتى ،تعمیر پنل اطفاء حریق و اعالم حریق لوله کشى و تاسیسات 
ساختمان شامل لوله هاى آب و فاضالب و موتورخانه ها و پکیج ، انجام تاسیسات برق و تابلوهاى برق صنعتى ، سیستم آب رسانى آتشنشانى درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله عطار نیشابورى ، خیابان شیخ طوسى غربى ، کوچه شهید عبدالرسول مهدوى 7 ، پالك 4 ، طبقه همکف کدپستى 8198715869 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى امین حسین وند به شماره ملى 1270443372 دارنده 
990000 ریال سهم الشرکه خانم مرضیه بساك به شماره ملى 1930994559 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقاى امین حسین وند به شماره 
ملى 1270443372 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1155439)

آگهى تغییرات
 شــرکت دنا فوالد ایرانیان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1951 و شناســه ملى 
14007158728 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1400/01/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا آقاى افشــین قربانى همراه با 
مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى فالورجان (1154879) 

آگهى تغییرات
شــرکت راه و ســاختمان راه آراى وحید سپاهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 41514 و شناسه 
ملى 10260592364 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عــادى مــورخ 1400/03/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - علیرضا ثابت نســب به شماره 
ملى 6229924749 به سمت بازرس اصلى و امیر 
نوربخشیان چالشترى به شماره ملى 4621777637 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب 
و روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1155872) 

آگهى تغییرات
شرکت پارس آسان بر سپاهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 30029 و شناسه ملى 10260506217 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/03/02 مهدى قربانى بشماره ملى1272875008 با پرداخت مبلغ 500000 ریال به صندوق شرکت وارد شرکت وجز شرکا محسوب 
گردید . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال به مبلغ1500000ریال افزایش یافت و ماده 4اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد. : ماده4اصالحى 
: سرمایه شرکت مبلغ 1500000ریال نقدى است که تماماً به صورت نقد پرداخت و در اختیارمدیرعامل شرکت قرار گرفت . لیست شرکا و میزان سهم 
الشرکه هریک پس از افزایش : محمد برشان دارنده 400000 ریال سهم الشرکه - اکرم مرادى کرسگانى دارنده 100000ریال سهم الشرکه - رسول 
قربانى مرغملکى دارنده 500000 ریال سهم الشرکه - مهدى قربانى دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1155873)

دولت ژاپن کارفرمایان این کشور را تحت فشار قرار 
مى دهد تا هفته کارى را به چهار روز کاهش دهند. 
این اقدام در قالب بخشى از دستورالعمل هاى جدید 

اقتصادى انجام مى گیرد.
همان طور که مشــهور اســت، فرهنــگ کار در 
شرکت هاى ژاپنى به شدت طاقت فرسا است، چنان 
که در دهه 1970 به دلیل فشارهاى سنگین کارى 
علیه کارمندان ژاپنى اصطالح «کاروشى» به معناى 
«مرگ ناشــى از کار مفرط» در این کشور رایج شد. 
اما بیمارى همه گیر کرونا، تغییرات چشــمگیرى در 
نحوه عملکرد شرکت هاى ژاپنى ایجاد کرده است و 
به دلیل محدودیت هاى قرنطینه بسیارى از کارگران 

مجبور به کار در خانه هستند.
دولت ژاپن که در سال هاى اخیر در تالش بوده است 
تا رویکرد این کشور به فرهنگ کار را نوسازى کند، 
مى خواهد براى بهبود تعادل بین کار و زندگى و ایجاد 
زندگى سالم تر، شرکت هاى ژاپنى را وادارد تا به سمت 
ارائه ساعات کارى انعطاف پذیرتر و کار از راه دور به 

کارمندانشان حرکت کنند.
مارتین شولز، اقتصاددان ارشــد سیاست گذارى در 
شرکت ژاپنى فوجیتسو گفت: «دولت واقعا مشتاق 
اســت که این تغییر نگرش در شــرکت هاى ژاپنى 
ریشه دواند. در مدت همه گیرى کرونا، شرکت ها به 
روش هاى جدیدى روى آوردند و اینک شاهد افزایش 
تدریجى بهره ورى هستند.» او افزود: «شرکت ها به 
کارمندان اجازه مى دهند در خانه یا از راه دور، در دفاتر 

ماهواره اى یا در محل استقرار مشتریان کار کنند و 
این براى بسیارى از افراد بسیار راحت تر و کارآمدتر 

است.»
دولت امیــدوار اســت کــه در صــورت تصویب 
دستورالعمل هاى جدید براى هفته هاى کارى چهار 
روزه و اجراى آن به دست شرکت ها، این امر مزایاى 
جانبى دیگرى براى جامعه و اقتصاد ژاپن داشته باشد.

دولــت پیش بینى مى کند یــک روز تعطیل اضافى 
مى تواند مردم را به خرج کردن بیشتر پول سوق دهد 
و این موجب رونق اقتصادى شود. انتظار این است 
که حتى این امر منجر به افزایــش ازدواج و زادوولد 
شــود که یکى دیگر از اهداف اصلى این سیاســت 
در کشورى اســت که جمعیت آن به سرعت رو به 

پیرى مى رود.

ژاپن نخستین کشورى نیست که هفته کارى را کوتاه 
مى کند. اسپانیا قرار اســت هفته کارى چهار روزه را 
امتحان کند. همچنیــن در نیوزیلند و آلمان نیز این 

موضوع تحت بحث و بررسى است.
جرمى کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر در بریتانیا 
نیز پیش از انتخابات عمومى ســال 2019 موضوع 

مزایاى کوتاه  کردن هفته کارى را مطرح کرده بود.

تجربه مثبت روزگار کرونایى در بعضى کشورها

رئیس بخش عفونى بیمارستان مسیح دانشورى با بیان اینکه موج هفته کارى 4 روزه مى شود!
پنجم کرونا در کشور شروع شده است، گفت: ویروس جدیدى که در 
حال چرخش است به احتمال زیاد ویروس هندى دلتا است و سرایت 
پذیرى آن بسیار شدید بوده و هر شخص بیمار مى تواند 8 تا 12 نفر 

را درگیر کند.
پیام طبرســى با اظهار نگرانى و تاکید بر اینکه کشور در موج پنجم 
کرونا قرار گرفته است، گفت: موج پنجم شروع شده است. شهرهاى 
جنوبى کشور قرمز است و ما 32 شهر قرمز داریم. وى افزود: فیروزکوه 
و دماوند که در همسایگى تهران هستند قرمز هستند و تهران هم 
نمى تواند وضعیت عادى داشته باشد. در یک تا دو هفته آینده با موج 

جدیدى از بیمارى در تهران مواجه خواهیم شد.
عضو کمیته علمى ستاد کرونا ابراز داشت: امیدواریم این موج مثل 
موج هاى قبلى شدت نداشته باشد اما اگر تمهیداتى براى آن اندیشیده 

نشود با موج شدیدى از بیمارى مواجه خواهیم شد.
عضو کمیته علمى ســتاد مقابلــه با کرونا، تصریح کرد: پوشــش 
واکسیناسیون ما به دالیل متعدد ضعیف است و چون واکسن نزدیم 
نباید انتظار داشته باشــیم کرونا کنترل شود. ایده ایمنى گله اى هم 
رنگ باخته اســت و نباید فکر کنیم تعداد زیادى از مردم به بیمارى 

مبتال شده اند و جامعه ایمن خواهد بود.
وى اضافه کرد: پیش از عید نورز، برخى مسئوالن هم فریب خوردند 
و ما دچار موجى از بیمارى شدیم که به شدت بدتر از موج قبلى بود. 

هر فرد مى تواند چندین مرتبه به کرونا مبتال شود.
طبرســى ادامه داد: ویروســى که شــهرها را قرمز کرده ویروس 
هندى است. مردم نســبت به ویروس هاى قبلى ایمنى نسبى پیدا 
کرده اند؛ چون مردم زیادى به آنها مبتال شدند.تفاوت ویروس دلتا با 
ویروس هاى قبلى قدرت انتقال بیشتر است و اینکه تعداد بسترى ها 

در این نوع افزایش یافته است.

«دلتا» در حال گردش
 در کشور است
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محققان دریافتند خوردن شکالت در وعده صبحگاهى موجب چربى سوزى خواهد شد و سطح گلوکز خون را کاهش داده در نتیجه 
اقدامى اساسى براى افراد در معرض خطر ابتال به دیابت است.

بر اساس تصورات موجود خوردن شکالت در وعده صبحگاهى احتماال مسیرى سریع السیر در رسیدن به چاقى است، اما 
نتایج تحقیق جدید نشان داده است که ایده اى سالم تر از آن است که بسیارى از افراد تصور مى کنند.

محققان مى گویند: با تعویض تخم مرغ و بیکن با مقدارى شکالت، شاهد سوزاندن چربى بیشتر و کاهش 
سطح قند خون در طول روز خواهید بود. در واقع گروهى از محققان بین المللى کشف کردند که مصرف 

شکالت طى زمانى خاص بعد از بیدارشدن از خواب موجب ارتقاى سالمت مى شود.
محققان دریافتند خوردن شکالت در وعده صبحگاهى موجب چربى سوزى خواهد شد و سطح گلوکز خون 

را کاهش داده در نتیجه اقدامى اساسى براى افراد در معرض خطر ابتال به دیابت است. خوردن شکالت قبل 
از خواب شبانه نیز منجر به تغییر در استراحت و متابولیسم بدن در روز بعد خواهد شد.

دانشمند علوم اعصاب و محقق این تحقیق فرانک آ. جى. ال. سچیر، اظهار کرد: نتایج این تحقیق نه فقط مصرف چه چیزى، بلکه 
زمان مصرف را که بر متابولیسم فیزیولوژیکى موثر بر تنظیم وزن تاثیر دارند را نیز برجسته کرده است.

طناب زدن یکى از موثرترین تمرینات قلبى عروقى است که مقاومت 
فیزیکى شما را به میزان قابل توجهى افزایش مى دهد؛ یعنى دقیقا همان 
خاصیت دویدن، دوچرخه سوارى و ســایر ورزش هاى هوازى را براى 

افزایش ضربان قلب دارد.
6 مزیت شگفت انگیز این ورزش ارزانقیمت و ساده براى سالمت شما 

از این قرارند:
تقویت عضالت: تمام عضالت بدن شما هنگام طناب زدن فعال هستند. 
خیلى از افراد گزارش کرده اند که این تمرین تنها ورزشى است که براى 
چربى سوزى به آن احتیاج دارند. از آنجا که تمام این گروه  هاى عضالنى 
در هنگام پریدن از طناب، درگیر مى شــوند، این تمرین به شما کمک 
خواهد کرد که به مرور زمان قدرت، استقامت و تعادل بسازید که تمام 
آن  ها در هنگام دویدن، مهم هستند. در واقع مى توان گفت طناب زدن 
معادل دویدن است. شما در هر دقیقه  اى که طناب مى  زنید، 12 تا 15 

کیلوکالرى مى  سوزانید.

افزایش جریان خون: جنبش ناشــى از طناب زدن، به طور مستقیم به 
سیستم گردش خون ما کمک مى کند. این ورزش باعث مى شود قلب 

براى پمپاژ خون بیشــتر کار کنــد و خون به تمام 
شریان هاى شما جریان یابد. این روند، خطر 

حمله قلبى را نیز کاهش مى دهد.
افزایش ظرفیت ریــه ها: هنگامى 
که با ســرعت طناب مــى زنید، 
ریه هاى شما حجم بیشترى از هوا 
را دریافت مى کنند و این مى تواند 

براى مشکالت تنفسى بسیار مفید 
باشد. مقاومت فیزیکى ناشى از طناب 

زدن باعث مى شود شــما در هر زمانى 
بدون خستگى بتوانید ورزش کنید.

سوزاندن کالرى: هر 30 دقیقه طناب زدن، یعنى 

سوزاندن 400 کالرى. این کالرى شامل چربى هاى ذخیره شده در 
سراسر بدن شما مى شــود. پس اگر در حال تالش براى از دست 
دادن وزن هستید، یک فعالیت عالى براى این کار طناب زدن است.
از بین بردن سموم بدن: از بین رفتن سموم بدن از طریق تعریق 
حین طناب زدن حاصل مى شــود. این ورزش به سلول ها 
اجازه مــى دهد که دوباره احیا شــوند و بــا ظرفیت کامل 

فعالیت کنند.
کاهش اســترس و افزایش فعالیت ذهنى: با این که هنوز 
شواهد کافى وجود ندارد، برخى از متخصصان طب ورزشى 
مى گویند طناب زدن باعــث ایجاد ارتباطات عصبى جدید 
مى شــود. همچنین پرش با طناب تولیــد اندورفین را 
افزایش مى دهد. این هورمون منجر به احساس 
آرامش و شــادى و کاهش اســترس 

مى شود.

مزایاى باورنکردنى طناب زدن براى بدن

جه

ما

ش
رف

کزخون 
التقبل 

تحقیق نه فقط مصرف چه چیزى، بلکه 

محققان دریافتند خوردن شکال
اقدامى اساسى براىافراد در مع
بر اساس تصورات مو
نتایج تحقیقج
محققان
سطح
شکال
محق
را کاه
از

صبح شکالت بخورید و چربى بسوزانید

در روزهاى گرم تابســتان هیچ چیز به اندازه نوشیدن یک 
شــربت خنک زیر باد کولر و پنکه در ســاعات میانى روز 
نمى چسبد. اما آیا در شب هاى گرم تابستان خوابیدن زیر باد 

کولر آبى هم پیشنهاد خوبى است؟
گفته مى شــود کــه پنکه 
انــرژى کمتــرى مصرف 
مــى کنــد و خوابیــدن 
زیــر پنکــه و کولــر باعث 
مى شود احساس گرما نکنیم 
و راحت تر بخوابیم اما روشن 
بودن وسیله سرمایشى باعث 
مى شــود چند بار از خواب 
بپرید و احســاس خشــکى 
عضالت به ســراغتان بیاید 
و از طرفى به دلیل خشــکى 
مخاط بینى و خشکى چشم 
مشکالتى برایتان به وجود 

بیاید. اگر خشکى بینى و مخاط شدید شود، بدن عکس العمل 
نشان مى دهد و شروع به تولید ماده مخاطى براى جبران 
آن مى کند. به همین دلیل شما بیشتر دچار آبریزش بینى و 

سردردهاى سینوسى مى شوید. 

افرادى که هنگام خواب دهانشان باز مى ماند و کسانى که در 
خواب با دهان نفس مى کشند، ممکن است در اثر باد پنکه 
و کولر به شدت دچار خشکى دهان و گلو شوند. یک لیوان 

آب در کنار تختخواب مى تواند به این موضوع کمک کند.

این افراد جلوى باد پنکه و کولر نخوابنــد: افرادى که دچار 
آلرژى هســتند، افرادى که دچار بیمارى هاى تنفســى و 
آسم هستند، افرادى که پوست خشــکى دارند، افرادى که 

سردردهاى سینوسى دارند و دچار خشکى سینوس هستند.

اکنون براى خنک شدن بیشتر از کولر و سیستم هاى سرمایشى استفاده مى شود، اما در قدیم 
مردم به جاى دستگاه هاى خنک کننده با اســتفاده از مواد غذایى و دارویى تحمل بدن در 

مقابل گرما را باال مى بردند.
متخصص طب سنتى گفت: اکنون براى خنک شدن بیشتر از کولر و سیستم هاى سرمایشى 
استفاده مى شود، اما در قدیم مردم به جاى دستگاه هاى خنک کننده با استفاده از مواد غذایى 

و دارویى تحمل بدن در مقابل گرما را باال مى بردند.
دکتر مسعودى افزود: در فصول گرم و تابستان منافذ بدن باز تر مى شود و حرارت غریزى 
تحلیل مى رود. این موضوع باعث مى شود که در برخى افراد به ویژه کسانى که مزاج گرم 
دارند تحلیل قوا دست بدهد و اگر این افراد گرســنه بوده و همچنین فعالیت داشته باشند 

طبیعى است تحلیل قوا داشته باشند.
وى خاطر نشان کرد: در تابستان گوارش ضعیف خواهد بود و باید تا جایى که مقدور است 
در هواى گرم تردد نکنیم و ورزش کردن در اوج گرما خوب نیست و باعث ایجاد گرمازدگى 

و ضعف قواى بدنى مى شود.
متخصص طب ســنتى گفت: بهتر اســت در زمان هاى خنک ورزش کنیم و توصیه به 
استراحت و خواب قیلوله شده است. باید مواظب باشیم غذا هاى سنگین مانند کله و پاچه، 
حلیم، ماکارونى و آش رشته مصرف نکنیم و بهتر است غذا هاى سهل الهضم مصرف شود.

مسعودى افزود: خیلى مهم است در تابستان ناهار از صبحانه و شام سبک تر باشد و در ناهار 
کمتر غذا بخوریم؛ براى نمونه مى توانیم از ساالد به عنوان یک وعده غذایى در ناهار استفاده 

کنیم؛ ضمن اینکه مصرف آب دوغ خیار یا خوردن خورشت ماست هم بسیار خوب است.
وى خاطر نشان کرد: استفاده از ماست همراه کشمش، گردو با ماست و ماست همراه با نعنا 
یا سبزى هاى دیگر بسیار خوب است؛ ضمن اینکه باید حرارت خون را کمتر کنیم. مصرف 
کاهو سکنجبین، فالوده سیب، فالوده خیار، آب هندوانه با سکنجبین، خیار با سکنجبین و 

شربت سکنجبین با فرمول هاى مختلف بسیار خوب است.
وى با بیان اینکه باید در تابستان از مصرف فست فود ها به دلیل ایجاد خشکى در بدن پرهیز 
کنیم، ابراز داشــت: باید به این نکته مهم توجه کنیم که حتى در مواد غذایى مفید هم باید 

تعادل را رعایت کنیم.

غذا هایى که در روز هاى گرم 
بدن شما را خنک مى کند

کسانى که دچار میسوفونى (صدابیزارى) هســتند، از سرو صداى خوردن دیگران منزجر، 
مضطرب ، عصبانى و حتى خشن مى شوند.

دانشمندان در پژوهش اخیر خود دریافته اند که چرا صداهاى روزمره مانند جویدن، نوشیدن 
و تنفس براى برخى افراد چنان دیوانه کننده است که آنها را به ناامیدى سوق مى دهد.

اسکن هاى مغزى توسط محققان دانشگاه نیوکاسل نشــان داده است که افراد مبتال به 
میســوفونى پیوندهاى قویترى بین بخش پردازش کننده صدا در مغز و بخشــى از قشر 
که حرکات عضالت دهان و گلو را کنترل مى کند دارند. کســانى که دچار میســوفونى 
(صدابیزارى) هستند، از ســرو صداى خوردن دیگران منزجر، مضطرب ، عصبانى و حتى 

خشن مى شوند.
محققان براى براى افراد مبتال به میسوفونیا صداى جویدن پخش کردند و مشخص شد، 
نطقه اى از مغز که مربوط به حرکات دهان و گلو است ، نسبت به گروه کنترل داوطلب (که 

این بیمارى را ندارند) بیش از حد فعال شده است.
سوخبیندر کومار، دانشمند علوم اعصاب در دانشگاه نیوکاســل و همکارانش باور دارند، 

صداهاى محرك، آنچه را که سیستم عصبى آینه اى مغز نامیده مى شود، فعال مى کنند.
اگر یافته هاى گزارش شده در مجله علوم اعصاب در تحقیقات آینده بر همین استوار بماند، 
مى تواند راه را براى درمان هاى موثرتر براى میسوفونى که به نظر برخى از بیماران بسیار 

ناخوشایند است، هموار کند؛ به گفته کومار سیستم نورون آینه اى قابل آموزش است.
نورون هاى آینه اى نورونى است که هنگامى که جانور عملى را انجام مى دهد و نیز هنگامى 
که مشاهده مى کند که همان عمل را دیگرى انجام مى دهد تحریک مى شود. بدین گونه 

نورون شبیه «آینه» رفتارهاى دیگرى را کپى مى کند، مثل آنکه خودش انجام داده است.

چرا صداى غذا خوردن دیگران
 آزاردهنده است؟

پیامدهاى خوابیدن جلوى باد پنکه و کولر

پزشــکان توصیه مى کنند همراه گیالس از غذاهاى 
ترش و اسیدى استفاده نکنید.

تاتیانا بوچــارووا متخصص غــدد خوراکى هایى را 
برشــمرد که خوردن آن ها همراه با گیالس ممنوع 

بوده و مشکل آفرین مى شوند.
بوچــارووا گفــت: افــراد بزرگســال ســالم که از 
بیمارى هایــى ماننــد ورم معده حاد یــا دیابت رنج 
نمى برند مى توانند روزانه تا سقف 200 گرم گیالس 

مصرف کنند.

به گفته این پزشک اگر فردى مبتال به ورم معده است، 
اما دوست دارد چند گیالس بخورد، نباید آن را همراه 
خوراکى هاى ترش و شبه اسیدى مانند توت، انگور، 
هلو، ســیب و مرکبات مصرف کند. به گفته بوچاروا، 
ترکیب گیالس و حبوبات نیزمضر است و به سالمت 
عمومى فرد آســیب مى زند. عالوه بــر این، خوردن 
گیالس به عنوان دسر پس از ســوپ با لوبیا یا فرنى 
عدس نامطلوب است. ترکیب این غذاها احتمال بروز 

مشکالت روده اى را افزایش مى دهد.
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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 صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 1016مورخه 1400/02/22 خانم زهرا عباس پور نجف آبادى  فرزند حیدر 
على  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 112  مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 11   فرعى از 464  اصلى واقعى در قطعه 5  از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 

- متقاضیان از طریق انتقال قطعى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/07 - تاریخ انتشار دوم: 1400/04/22 - 1155719  / م الف - مهدى 

صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد /4/177
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 حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم 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 انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 نمایند 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 سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

1ـ راى شــماره 140060302027001245 مــورخ 1400/02/04 حســن جعفرى 
خســروآبادى فرزند یداله بشــماره شناســنامه 3 صادره از شــهرضا بشــماره ملى 
1199486051 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
275 فرعى از اصلى 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/11 مترمربع. 
خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى مشاعى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/22 - م الف: 1155588 - مهدى 

شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/179
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 

مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواســت خــود را به مرجــع قضایى تقدیم

 نمایند 
راى شماره 999 مورخه 1400/02/21 آقاى سلطانعلى فاضل نجف آبادى فرزند عزیز 
ال... نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 189/52مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 1  فرعى از 300 اصلى واقعى در قطعه5 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
- متقاضیان از طریق انتقال قطعى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/07- تاریخ انتشار دوم: 1400/04/22 -  1156143 / م الف - مهدى 

صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد /4/181

خوراکى هایى که 
مصرف آنها 

با گیالس
خطرناك است
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 معاون بهره بردارى و عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان 
گفت: در حال حاضر شرکت ذوب آهن اصفهان حدود 500 
میلیارد تومان براى خرید پسآب شهرهاى اطراف سرمایه 
گذارى کرده است. این شرکت در قرار دادى با شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان تالش دارد تا این پسآب وارد 
کارخانه ذوب آهن شود. از سوى دیگر حدود 250 میلیارد 
تومان نیز براى تسویه این آب به آب قابل استفاده در صنایع 
تخصیص داده شده است. امیدواریم این پروژه تا اوایل سال 

1404 به نتیجه برسد.
مهرداد توالئیان درباره برنامه هاى این شرکت براى کاهش 
میزان مصرف آب گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان با برنامه 
ریزى و اجراى پروژه هاى مختلف توانســته است با وجود 
افزایش میزان تولیدات خود، میزان مصرف آب را کاهش 
دهد. این اتفاق در پروژه هاى متعدد شــرکت با استفاده از 

تکنولوژى هاى روز دنیا و تغییر تجهیزات روى داده است.
وى افزود: تبدیل ایســتگاه ریخته گرى قدیمى روسى به 
ایســتگاه ریخته گرى با تجهیــزات ایتالیایى یکى از این

 پروژه هاى مذکور است که توانست مقدار قابل توجهى از 
مصرف آب این شرکت را کاهش دهد.

معاون بهره بردارى و عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان 
با اشــاره به دیگر پروژه هاى این شرکت در جهت کاهش 
میزان مصرف آب تصریح کرد: نگاه مدیران شرکت ذوب 
آهن به آب، یک نگاه ریالى نیست زیرا آب موضوعى است 
که اگر نباشد، کارخانه نمى تواند به تولید خود ادامه دهد، 
بنابراین زمانى که آب نیست، شــرکت مجبور است براى 
خرید آن، مبالــغ هنگفتى را پرداخت کنــد. در نتیجه این 
شرکت تالش دارد تا با اجراى پروژه هاى خود، اساس نیاز 
تولید خود را به آب کاهش دهد. با این حال در صورت تحقق 
این امر، مى توان جلوى توقف هاى تولید را گرفت که به 

نوعى صرفه اقتصادى براى شرکت دارد.
توالئیان در این خصوص بیان کــرد: در حال حاضر ذوب 
آهن اصفهان در منطقه اى قرار دارد که آب بسیار مسئله 
حیاتى است. در این راستا این شــرکت با تبدیل برج ها و 
ایجاد تسویه خانه تالش کرده اســت که در مصرف آب 

صرفه جویى کند. به عنوان مثال اخیرا این شــرکت براى 
برج هاى خنک کننده از تکنولوژى جدید هیبریدى استفاده 
کرده است. معاون بهره بردارى و عضو هیأت مدیره ذوب 
آهن اصفهان درباره دیگر برنامه هاى این شــرکت براى 
کاهش مصرف آب توضیح داد: در حال حاضر شرکت ذوب 
آهن اصفهان حدود 500 میلیارد تومان براى خرید پسآب 
شهرهاى اطراف سرمایه گذارى کرده است. این شرکت 
توانسته اســت با شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
قرارداد ببندد تا این پسآب وارد کارخانه ذوب آهن شود. از 
سوى دیگر حدود 250 میلیارد تومان نیز براى تسویه جهت 

استفاده در صنایع تخصیص داده شده است.
توالئیان ابراز امیدوارى کرد: درصورتــى که پروژه هاى 
مذکور با موفقیت اجرا شــوند، پیش بینى مى شــود که 
حدود 40 درصد از نیاز شــرکت ذوب آهــن اصفهان به 
برداشت از آب زاینده رود کاهش یابد. امیدواریم با تحقق 
چنین رویدادهایى میــزان برداشــت آب از زاینده رود را

 کمتر کنیم.

سرمایه گذارى ذوب آهن براى 
خرید پساب شهرهاى اطراف

با هدف جلب توجه افکار عمومى نســبت به صرفه جویى در مصرف 
آب و با همکارى روابط عمومى شــرکت واحد اتوبوسرانى، نزدیک به 
600 پوستر مدیریت مصرف بهینه در داخل اتوبوس هاى این شرکت 

نصب شد..
این پوسترها همچنین در اتوبوس هاى واحد شهرهاى شاهین شهر، 
خمینى شهر، نجف آباد، فالورجان و تعدادى از مینى بوس هاى خطوط 

بین شهرى نصب شد.

عالوه بر این با هماهنگى روابط عمومى شرکت مترو، نزدیک به 100 
پوستر گرامیداشت هفته مصرف بهینه آب در ایستگاه هاى متروى شهر 
اصفهان نصب و موشن گرافى روش صحیح نصب پمپ و مخزن آب 
همه روزه از تلویزیون هاى داخل مترو براى مســافران در طول سفر 
پخش شد. پوســترهاى گرامیداشــت هفته صرفه جویى در مصرف 
آب همچنین در ورودى تمام ادارات آبفاى مناطق خودگردان و سایر 

دستگاه هاى ادارى و اجرایى در سطح استان اصفهان نصب شد.

نصب پوسترهاى هفته مصرف بهینه آب در اتوبوس ها

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان از اجراى بیش از 74 
کیلومتر شبکه گاز اســتان اصفهان در سه ماهه ابتدایى سال 

1400 خبر داد.
سید مصطفى علوى گفت: در سه ماهه ابتدایى سال جارى بیش 
از 74 کیلومتر شبکه گذارى جدید انجام شده که بخش عمده 

آن در راستاى گازرسانى به روستاها بوده است.
وى، افزود: از میزان شبکه گذارى انجام شده طى سال جارى 
بالغ بر 61کیلومتر آن به صورت پلى اتیلــن و 13کیلومتر به 
صورت فوالدى اجرا شــده و از ابتدا تاکنــون حدود 27 هزار 

کیلومتر شبکه گاز در سطح استان درحال بهره بردارى است.
علوى، روســتاهاى بهره مند ازگاز طبیعى در سطح استان را 
1066روستا برابر بابهره مندى 99,08 درصد جمعیت روستایى 
تحت پوشــش گاز عنوان کرد و افزود: این استان داراى 112 
شهر است که در حال حاضر صد در صد جمعیت شهرى استان 

از نعمت گاز طبیعى برخوردار هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، بیان داشت: گسترش 
شبکه هاى گاز، یکى از ارکان مهم عدالت در خدمت رسانى 
است که این امر در توسعه امکانات در شهرها و روستاها، کاهش 
دغدغه هاى معیشــتى، افزایش ســطح رفاه و حتى افزایش 

شاخص سالمت در مناطق محروم بسیار موثر بوده است.
علوى، در بخش دیگرى از سخنان خود در خصوص عملیات 
نصب انشعابات اظهار داشت: طى سه ماهه ابتدایى سالجارى 
تعدادیک هزار و 827 عدد انشعاب گاز در سطح استان نصب 
شده که با احتساب این تعداد، هم اکنون بیش از یک میلیون و 
102هزار انشعاب نصب شده در سطح استان به بهره بردارى 

رسیده است.
این مقام مسئول ابراز امیدوارى کرد: طى سال جارى با بهره 
بردارى از پروژه هاى گازرســانى به19روستاى در دست اجرا 
میزان ضریب نفوذ گاز طبیعى به میزان قابل توجهى ارتقاء یابد.

اجراى 74 کیلومتر 
شبکه گاز استان اصفهان 

در سال 1400 

معاون بازســازى و مسکن روســتایى بنیاد مسکن انقالب 
اســالمى اصفهان گفت:در زمان حاضر ســاخت مســکن 
محرومان در این استان پیشرفت فیزیکى 73 درصدى دارد 
و بر اساس پیش بینى ها، پرونده این پروژه پایان کار دوازدهم 

بسته مى شود.
محســن قوى بیان افزود: عملیات احداث ســه هزار واحد 
مسکونى محرومان استان پنجم تیر سال گذشته آغاز شد و 
پیش بینى مى شود تا پایان مرداد یا شهریور امسال و همزمان 

با پایان کار دولت کنونى پایان یابد.
وى با بیان اینکه سهمیه استان اصفهان در این طرح سه هزار 
واحد است، ادامه داد: 2 هزار و 965 واحد در مرحله پى ریزى و 

2 هزار و 348 در حد پایان دیوار چینى قرار دارد.
به گفته وى، اکنون 620 میلیارد ریال کمک بالعوض و یک 
هزار و 500 میلیارد ریال تسهیالت براى ساخت این واحدها 

پرداخت شده است.
معاون بازســازى و مسکن روســتایى بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى اصفهان اظهار داشت: تاکنون به متقاضیان در این 
طرح زمین رایگان ارائه شده و کلیه خدمات مهندسى و نقشه ها 

به صورت رایگان در اختیار آنها قرار گرفته است.
وى افزود: براى ساخت هر واحد مسکونى 50 میلیون تومان 
تسهیالت قرض الحســنه با کارمزد پنج درصد و 30 میلیون 
تومان تسهیالت بالعوض از ســوى بنیاد مسکن استان و 

همکارى بانک هاى عامل در نظر گرفته شده است.
قوى بیان اضافه کرد: هیچ مشکلى براى پرداخت وجوهات این 
طرح وجود ندارد و با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانى 
و اینکه متقاضیان از محروم ترین اقشار ساکن در روستاهاى 
استان هستند، کمبود نقدینگى مردم به عنوان تنها مشکل این 
طرح محسوب مى شود.   وى با بیان اینکه در شرایط کنونى 80 
میلیون تومان براى ساخت یک واحد مسکونى کافى نیست، 
افزود: بنیاد مسکن ارائه تسهیالت و وام هاى کمکى به این 
خانوارها را در دستور کار خود دارد اما این افراد توان پرداخت 
اقساط بانکى را ندارند. به گفته وى، ساخت مسکن محرومان 
در مقاوم سازى منازل روستایى نقش بسزایى داشته است چرا 
که مطابق با استانداردهاى روز و مقررات ملِى ساختمان اجرا 
و ساخته مى شود که در زمان حوادث و بالیاى طبیعى تلفات 

انسانى نخواهیم داشت.

مدیر برق منطقه یک اصفهان  در دیدار با سیســتانى،  
مدیر کل آموزش و پــرورش منطقه 2 گفت: ارگانهاى 
مجموعه برق منطقــه یک مدیریت مصــرف برق را 
سرلوحه خود قرار داده اند و با مراجعه به این مراکز دیدیم 
که از نور طبیعى روز استفاده کرده اند و کولرهاى آبى را 
روى دور کند قرار داده اند و کولرگازى بر روى درجه 26به 
باال بوده است و همین جا برخود الزم مى دانم که از آنها 

تشکر و قدردانى کنم 

ســید علیرضا عریضى افزود: رعایت مصرف برق یک 
ویترین نیست چرا که فرزندان همین کارکنان، مدیران و 
معاونیت در روز هاى آتى امتحانات آن الین دارند  و برق 
مهمترین مولفه این امتحانات است و رعایت مدیریت 

مصرف آرامش را براى خانواده به همراه مى آورد. 
وى تصریح کرد: با تفاهم نامه اى که با اصناف بسته شده 
است از جمله لوستر فروش ها موظف شده اند که در طول 
روز حداکثر 30 درصد لوسترها روش باشد و همچنین از 

المپ هاى SMD و LED استفاده شود و در شب نیز 
از ساعت 7 شب حداکثر 70 درصد المپ ها روشن باشد 
وى تاکید کرد: شرکت توزیع برق اصفهان خود به عنوان 
الگو در تعدیل روشنایى و مدیریت مصرف برق بوده اند 
و سعى کردیم به این ضرب المثل  که رطب خورده  منع 
رطب نمى کند پایبند باشــیم و از طرفى اصناف نیز از 
اکیپ هاى داخلى خود آموزش هاى الزم را درخصوص 

مدیریت مصرف به صنف خود  عنوان نموده اند.

پرونده مسکن محرومان 
اصفهان تا پایان دولت 
دوازدهم بسته مى شود

مدیریت مصرف، کار ویترینى نیست

معاون تکنولوژى شــرکت فــوالد مبارکه بخش 
عمده اى از منافع و بهبودهاى سازمانى فوالد مبارکه 
را ناشى از استقرار نظام پیشــنهادات و گروه هاى 

بهبود مى داند.
ســید مهدى نقــوى، در ســالروز اســتقرار نظام 
پیشــنهادات و گروه هاى بهبود در شــرکت فوالد 
مبارکه گفت: نظام هاى بهبود مشــارکتى، روشى 
براى حل مسئله با هدف بهبود فرهنگ سازى، کسب 
مزایاى اقتصادى و ایجاد بانک اطالعاتى به منظور 
دســت یابى همه کارکنان به فرصت هاى بهبود و 
ترغیب آنان براى حرکت مستمر رو به جلو مى باشد 

که طراحى شده است.
وى افزود: بخش عمــده اى از منافع و بهبودهاى 
ســازمانى که در فوالد مبارکه رخ داده ناشــى از 
همراهى و مشارکت کارکنان است. به طورکلى سه 
رویکرد حل مسئله در نظام مشارکتى براى فوالد 
مبارکه تعریف شده که شــامل نظام پیشنهادات، 
حلقه هاى کنترل کیفــى (QCC) و پروژه هاى 
تحول (TQ) است. هر سه نظام روشى براى حل 
مسئله است، اما نظام پیشنهادات، یک نظام فردى 
بر مبناى خالقیت افراد است؛ درحالى که حلقه هاى 
کنترل کیفیــت و پروژه هاى تحــول، نظام هایى 
گروهى و مشــارکتى مبتنى بر کار و تفکر جمعى 

هستند.
معاون تکنولوژى فوالد مبارکــه ادامه داد: به بیان 
دیگر حل مسئله به روش حلقه هاى کنترل کیفیت، 
گروه محور اســت. در ایــن روش، افراد مســائل 
درون بخشى خود را جست وجو و آن را با ابزارهاى 
موجود حــل مى کنند؛ درحالى کــه در پروژه هاى 
TQ که یک رویکرد مسئله محور است، یک تیم 
بین بخشى براى حل مسئله تشکیل مى شود. این 
تیم ممکن است براى پروژه هاى بعدى تغییر کند؛ 

بنابراین اعضاى آن لزوما ثابت نیستند.
نقوى تصریح کرد: مجمــوع نظام ها و نگرش هاى 
موجود در فوالد مبارکه از سال 1374 آغاز و متناسب 
با نظام بهبود تعریف شــده براى فــوالد مبارکه هر 
ســال بهبود پیدا کرده؛ بنابراین زمان شروع دریافت 
پیشنهادات عمال از سال 1374 بوده است. در نتیجه با 
استفاده از این نظام ها و نگرش ها، تأثیرات قابل توجهى 

در فرهنگ کارى پرسنل ایجاد شده است.
وى تصریح کرد: نظام هاى بهبود در گروه هاى فوالد 
مبارکه کیفى است و بسترى را براى مشارکت همه 
افراد فراهم مى کند. ایجاد این فرهنگ که «همه در 
بهبود یک سازمان شــریک هستند»، نتایج کیفى 

قابل توجهى به ارمغان مى آورد.
معاون تکنولوژى فوالد مبارکــه افزود: نظام هاى 
مشارکتى فوالد مبارکه با ساختار کمیته هاى تحول 
و در سه سطح کمیته عالى تحول، کمیته هاى اصلى 
و کمیته هاى واحدى تعریف شده است. با تشکیل 
124 کمیته واحدى در فوالد مبارکه، فرهنگ حل 
مسئله به سطح واحدها رسیده که عمال نتایج بهترى 
را براى این شرکت به ارمغان آورده است. بر اساس 
داده هاى موجود، در سال گذشته (1399) تقریبا 35 
هزار پیشنهاد در سازمان فوالد مبارکه دریافت شده 
و 600 گروه بهبود فعال در شرکت وجود داشته که 

آمار قابل توجهى محسوب مى شود.
 وى در پاسخ به این سؤال که چقدر نظام پیشنهادات 
و گروه هاى بهبود موجود در فــوالد مبارکه بهینه 
اســت، گفت: ما پیوســته در حال تغییر و بهبود در 
تعریف نظام و ساختار آن هستیم. تالش شده تمام 
مفاهیم «بهبود» در فوالد مبارکه ایجاد شــود، اما 
ازآنجاکه این مسئله پیوسته در حال  توسعه و بهبود 
است، با رصد مداوم تغییرات، فوالد مبارکه نیز از این 

منظر پیشرفت خواهد کرد.

نظام هاى بهبود در گروه هاى فوالد مبارکه 
بسترى براى مشارکت همه افراد

مخابرات منطقه اصفهان در ارزیابى معاونت راهبرد شرکت 
مخابرات ایران در فصل زمستان 99، توانست رتبه سوم 

معاونت فناورى اطالعات را کسب کند.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، شرکت 
مخابرات ایران به صورت فصلى  بر اساس شاخص هاى 
معین به ارزیابى عملکرد مناطق مخابراتى در حوزه هاى 
مختلف مى پردازد که در همین راســتا و بر اساس اعالم 
معاونت راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران، 
منطقه اصفهان توانسته است در سه ماهه پایانى سال 99 با 
کسب  امتیاز 95/40  در بین 31 استان، رتبه سوم در زمینه 

فناورى اطالعات را به خود اختصاص دهد.

گفتنى اســت مراحل ارزیابى مناطق در ســه گام توسط 
معاونت راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران 
انجام مى شود که گام نخست آن شامل تعیین شاخص ها، 

تعیین وزن شاخص ها و ابالغ به مناطق مى باشد.
در گام دوم مراحل جمع آورى نمرات، ارزیابى حوزه هاى 
ســتادى، محاســبه نمره معاونت راهبرد و جمع بندى و 
محاسبه ارزیابى حوزه هاى ستادى و در گام سوم محاسبه 
امتیاز کل منطقه، بروزرســانى داشبورد ارزیابى و گزارش 

دهى صورت مى پذیرد.
الزم به ذکر اســت این موفقیت نتیجه زحمات بى دریغ 
همکاران مخابراتى اســتان اصفهان در راستاى تحقق 
سیاست هاى کلى شــرکت مخابرات ایران بوده که امید 
است با تالش بیش از پیش دســت اندر کاران حوزه هاى 

مختلف در آینده نیز تکرار شود.

مخابرات اصفهان حائز رتبه برتر فناورى اطالعات شد

مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى اصفهان از اجراى بیش 
از150 حرفه مهارتى در اصناف اســتان در سه ماهه اول 

سال 1400 خبر داد.
آرش اخوان طبسى گفت: طى 3 ماهه اول سال جارى بالغ 
بر 308 هزار نفر  ســاعت در قالب 150 حرفه مهارتى در 

اصناف استان اصفهان اجرا گردیده است.
وى بیان داشت: این آموزش ها در بخش هاى خدمات، 
صنعت، فرهنگ و هنر و کشــاورزى بــراى بیش از 35 
اتحادیه شامل اتحادیه هاى طال و جواهر، گلخانه سازان، 
قنادى ها، مشاورین امالك، نانوایان، شیشه بران، خشک 

شویى ها، کفاشان، فروشــندگان محصوالت گوشتى، 
تأسیســات مکانیکى، تلفن همــراه، خــودرو و .... اجرا 

مى گردد.
در سه ماهه اول سال جارى، یک هزار و 750 نفر در دوره هاى 

مهارتى اصناف در استان اصفهان ثبت نام کرده اند.

اجراى150 حرفه مهارتى در اصناف استان اصفهان 

نیروگاه حرارتی اصفهان طى ســه ماه اول سال جارى 
بیش از 513 میلیون کیلووات، انرژي الکتریکی تولید و  

به شبکه سراسري برق کشور منتقل کرده است.
مهندس عباس کریمى، سرپرســت شرکت مدیریت 
تولید برق اصفهان با اعــالم این خبر افزود: واحدهاى 
بخارى مولد برق نیروگاه اصفهــان تا پایان خرداد ماه 
سال جارى،513 میلیون و 215 هزار کیلووات ساعت، 
برق خالص تولیدي را به شــبکه سراسري برق کشور 

تحویل داده است.
کریمى در ادامه اظهار داشــت در حــال حاضر تمام 

واحدهاى بخارى این نیــروگاه جهت تولید برق پایدار 
در پیک تابستان با ظرفیت کامل در آمادگى صد در صد 
مى باشــد و در صورت تامین آب مورد نیــاز میتواند با 

ظرفیت کامل برق را به شبکه سراسرى تحویل نماید.
وى گفت: نیروگاه اصفهــان داراى پنج واحد بخارى 
مولد برق با ظرفیت هاى متنوع و مجموع توان اسمى 
تولید 835 مگاوات برق است که در صورت تأمین آب و 
سوخت مورد نیاز، قادر به تولید مقدار معادل برق مورد 
نیاز کالن شهر اصفهان در اکثر فصول سال و تحویل به 

شبکه سراسرى برق کشور خواهد بود

تولید بیش از 513 میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان


