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اشتباه خوابیدن باعث پیرى زودرس مى شود!پیامدهاى خشکسالى براى اصفهان تشدید مى شودفصل اول مسابقه «دورهمى» امشب تمام مى شودقیمتگذار  موتورسیکلت کیست؟ ستاره هاى نویدکیا مى روند؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هندوانه 
در چه صورتى 

باعث چاقى 
مى شود؟

تقاضاى مواد مخدر در اصفهان باالست
3

5

کمبود 10 هزار 
معلم در اصفهان

هندوانه یکى از میوه هاى تابستانى مورد عالقه 
بسیارى از افراد است که تقریباً هر روز آن را 

مى خورند، زیرا با گرم شدن هوا میوه اى مرطوب 
کننده براى کاهش دماى بدن محسوب مى شود.

یک متخصص تغذیه و متخصص چاقى مى گوید...

دبیر پروژه مهــر تحصیلــى اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان گفت: این اداره براى آغاز سال 
تحصیلى با کمبود 10 هزار معلم براى تدریس در 

تمامى دوره هاى تحصیلى مواجه است.
محمدرضا ناظم زاده افزود: تاکنون تالش شــده 
که با روش هاى مختلف از جمله استفاده از توان 
نیروهاى غیرموظفى، بخشى از این کمبود جبران 
شود و تا یک ماه آینده هیچ کالس بدون معلمى 
براى سال تحصیلى نداشــته باشیم. وى اظهار 
داشت: مســئله کمبود نیروى انســانى هر ساله 
در آســتانه آغاز ســال تحصیلى به عنوان یک 
چالش جدى در استان مطرح است و هر ساله با 

برنامه ریزى ها، پیگیرى...

قرنطینه کامل در اصفهان اعمال شودقرنطینه کامل در اصفهان اعمال شود
مدیر ارشد مرکز بهداشت استان با اشاره به عدم همکارى اصناف براى کنترل کرونا:مدیر ارشد مرکز بهداشت استان با اشاره به عدم همکارى اصناف براى کنترل کرونا:
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: در کنترل شیوع مصرف مواد مخدر و به صفر رساندن آن در استان موفق نبوده ایم 

آقاى گلى که 
به اندازه 5 سال گل زد!

مجموع گل هاى زده سجاد شــهباززاده در پنج شش سال گذشته به 
زحمت به 20 گل مى رسد ولى او در یک فصل توانسته به اندازه پنج 

سال گذشته خود گلزنى کند و باعث تعجب اهالى فوتبال ایران شود.
بهترین گلزن فصل گذشته لیگ برتر...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

امکان پرداخت
 کرایه اتوبوس 
با تلفن همراه 

اتاق فکر اصحاب رسانه در اصفهان تشکیل مى شود
3

5

انتخاب تارتارانتخاب تارتار
چالش در اصفهان؟چالش در اصفهان؟

عالى محمودى، مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان 
اصفهان به مناسبت دوازدهمین سالگرد تاسیس بانک 
توســعه تعاون گفت: بانک توســعه تعاون در راستاي 
اجراي سیاســت هاي کلی اصــل 44 و ابالغیه مقام 
معظم رهبري و در جهت تحقق ســهم 25 درصدي 
بخش تعــاون از اقتصاد ملی و به منظــور ارتقاء بهره 
گیري از تمامی ظرفیت هاي بخــش تعاون از ابتداى 
سال99  تاکنون بیش از20هزار میلیارد ریال تسهیالت 

پرداخت کرد.
مدیر شعب استان اصفهان افزود: بانک توسعه تعاون 
استان اصفهان در ســال 99 و 5 ماهه اول سال جارى 
بیش از  20 هزار میلیارد ریال تسهیالت به تعداد 17 هزار  
اتحادیه ها  ، تعاونی ها و اعضاى تعاونى ها و مشتریان 
خود در قالب انواع عقود اسالمى پرداخت نموده است. 
که از این مجموع ، پرداخت تســهیالت اشتغال پایدار 

روســتایى و فراگیر از ابتداى طرح تاکنــون به مبلغ 
بیش از 1220 میلیــارد  ریال  و پرداخت تســهیالت 
تکلیفى اشتغالزایى به مبلغ 935میلیاردریال ، پرداخت 
تســهیالت بند الف تبصره 18  قانون بودجه سال98 ،  
1210میلیارد ریال و همچنین پرداخت تســهیالت  از 
محل منابع داخلى بانک از ابتداى ســال 99 تاکنون 
16900 میلیارد ریال  که از این مبلغ 70 درصد به بخش 

تعاون اختصاص داده شده است.
وى در همین راســتا گفت:  بانک نســبت به  اعطاي 
تســهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملى، منابع 
داخلی و مصوبات کارگروه تسهیل  و رفع موانع تولید، 
تسهیالت تبصره 18 قانون بودجه 96 (اشتغال فراگیر)، 
تسهیالت قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار مناطق 
روستایى  و عشایرى با استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملى (ثبت نام در ســامانه کارا) ، تســهیالت تکلیفى 

اشــتغالزایى قرض الحسنه بهزیســتى ، کمیته امداد 
امام(ره) بنیاد شهید و مشــاغل خانگى و تسهیالت به 
تولید کنندگان اقالم بهداشتى و تسهیالت تفاهم نامه 
اى با سایر دستگاهها و شــرکت ها در راستاي حفظ و 
ایجاد اشتغال همسو با سیاست ها  و برنامه هاي دولت 

تدبیر و امید را دارد.
مدیر شــعب بانک توســعه تعاون اســتان اصفهان 
عنوان کرد: بانک توسعه تعاون در استان اصفهان با 1 
مدیریت شعب و 28 شعبه و یک باجه و 225 نفر پرسنل 
تحصیلکرده و جوان، خدمات خود را به بخش تعاون و 
سایر بخشهاي اقتصادي در قالب انواع خدمات بانکی، 
انواع تسهیالت، خدمات ضمانت نامه اي، خدمات ارزي 

و خدمات بانکداري الکترونیکی ارائه می نماید.
وى در ادامه گفت: از ابتداى ســال 99 تاکنون  تعداد  
2050 فقره ضمانت نامه بالغ بــر 4800میلیارد ریال 
توسط شعب استان جهت تسهیل مراودات بازرگانى و 

پیمانکارى به مشتریان خود صادر گردیده است. 
عالى محمودى اظهار نمود:  ضریب نفوذ مشــتریان 
الکترونیکی استان به 38 درصد کل مشتریان رسیده و از 
برنامه هاى بانک توسعه تعاون استان اصفهان، گسترش 
پوشش خدمات بانکدارى الکترونیک و افزایش ضریب 
نفوذ مشتریان الکترونیکى مى باشــد. در حال حاضر 
تعداد 37 دستگاه ATM و 3850 دستگاه POS به 

مشتریان گرامی بانک خدمات ارائه می نمایند.
مدیر شعب استان اصفهان با توجه به شعار سال فرمایش 
مقام معظم رهبرى در سال جارى که مزین به نام تولید 
، پشــتیبانى ها و مانع زدایى ها است به نقش و جایگاه 
تعاون در تحقق این هدف  اشــاره کرد و گفت:  بانک 
توسعه تعاون در راستاى حمایت از تولید ملى و مقاوم 
سازى اقتصاد در برابر بحران هاى گوناگون و با مدیریت 
و تعاونى ها به عنوان بنگاههاى اقتصادى مردم نهاد با 
ســرمایه مردمى براى مردم و با مدیریت مردم فعالیت 

مى کنند.

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان تشریح کرد

پرداخت 20هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به کارآفرینان
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یک متخصص ویروس شناســى ضمن اشــاره به اینکه 
هیچ گونه اعتمادى به واکسن هایى که به صورت متفرقه 
وارد کشور مى شوند، نیست، افزود: افرادى که هزینه هاى 
بســیارى براى تزریق این واکســن ها دریافت مى کنند، 
متخصص نیستند و احتماًال به قصد سودجویى این اقدام 

را انجام مى دهند.
حسین کیوانى در خصوص تزریق واکسن کرونا در بازار سیاه 
و اینکه آیا مى توان تشخیص داد افراد واکسن تقلبى زده اند؟ 
گفت: به هیچ وجه توصیه نمى شود، افراد از واکسن هایى که 
از طریق کانالى به غیر از وزارت بهداشت و مراجع قانونى 
وارد کشور شده اند، اســتفاده کنند چرا که نگهدارى این 

واکســن ها به ویژه واکســن فایزر باید در برودت خاصى 
صورت گیرد و اگر در دماى مناسب نگهدارى نشوند، ممکن 
است عامل اصلى اثربخشى واکسن تجزیه شود، چون این 
عامل عمر کوتاهى دارد و از این رو حمل در دماى منفى 70 

و منفى 30 درجه براى آنها تعیین شده است.
وى با بیان اینکه اگر واکسنى به صورت مجاز و از مبادى 
قانونى وارد کشور شده باشد، مقدار اثر بخشى اش با تولید 
آنتى بادى مشخص مى شــود، ادامه داد: اگر آنتى ژنى که 
در واکسن استفاده شده ســه هفته بعد از تزریق دز دوم در 
بدن شخص موجود باشد، مى توانیم بگوییم فرد واکسینه 

شده است.

سخنگوى وزارت بهداشت گفت: روند افزایشى بسترى 
بیماران مبتال به ویروس کرونا در کشــور در هفته دوم 
مرداد ماه همچنان ادامه دارد و این روند از قله خیز چهارم 

نیز بیشتر شده است.
ســیما ســادات الرى ادامه داد: روند بیماران سرپایى 
با تســت مثبت کرونا نیز همچنان افزایشــى است و به 
بیشترین میزان از ابتداى شیوع اپیدمى کووید 19 تاکنون 

رسیده است.
الرى ادامه داد: در هفته اخیر 26 هزار و 851 بیمار مبتال 
به کرونا بسترى شدند و همچنین موارد سرپایى با تست 
مثبت کرونا در هفته اخیر 205 هزار و 294 نفر بوده است.

وى تأکید کرد: بیشــترین بروز هفتگى بیماران بسترى 
با تست مثبت کرونا از هشــتم تا چهاردهم مرداد ماه به 
ترتیب در استان هاى مازندران، ایالم، گلستان، گیالن 
و بوشهر بوده اســت. همچنین کمترین میزان بسترى 
بیماران کرونا در استان سیســتان و بلوچستان مشاهده 

شده است.
الرى اظهار کرد: شــیوع ویروس جهــش یافته دلتا در 
کشور و کاهش قابل توجه رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
و از طرفى برگزارى مراســم عروســى و عزا در شرایط 
حاضر منجر به ادامه دار شدن وضعیت افزایشى سرپایى 

و بسترى و همچنین موارد فوتى شده است.

آیا مى توان واکسن تقلبى را 
تشخیص داد؟

5 استان در صدر موارد 
بسترى کووید

پیشنهاد سرمربیگرى 
به معروف

ســعید معروف، پاسور و     خبر آنالین |
کاپیتان تیم ملى والیبال کشورمان در پایان المپیک 
توکیو که با ناکامى تیم ملى همراه بود، تصمیم به 
خداحافظى از بازى هاى ملى گرفت. خداحافظى 
معروف بازتــاب زیادى در رســانه هاى مختلف 
داخلى و خارجى داشت. پاسور والیبال کشورمان 
براى فصل پیش رو با تیم بایک موتور چین قرارداد 
دارد و باید یک فصل دیگر به کار خود در این تیم 
به عنوان بازیکن ادامه دهد؛ اما نکته جالب توجه 
اینجاست که یکى از تیم هاى چینى براى فصل بعد 
به سعید معروف پیشنهاد سرمربیگرى داده است. 
گفته مى شود معروف هنوز پاسخ قطعى به این تیم 

نداده و در حال بررسى شرایط است.

صف  براى رمدسیویر
همزمان با انتشــار اخبارى     برترین ها |
مبنى بر نایاب شدن داروى رمدسیویر که در بهبود 
حال بیماران مبتال به کرونا مؤثر است تصویرى از 
صف  طوالنى مردم براى دریافت رمدســیویر در 
داروخانه ها منتشر شده است. در همین رابطه دکتر 
مسعود مردانى، فوق تخصص بیمارى هاى عفونى 
و عضو کمیته علمى ســتاد ملى مقابله با کرونا با 
اشاره به بازار سیاه رمدســیویر و اهمیت تأثیر آن 
در بهبود حال بیماران مبتال به کرونا گفته: برخى 
ســودجویان مدعى تأمین این دارو از داروخانه ها 

هستند که باید این ادعا بررسى شود.

مونا فرجاد کرونا گرفت
مونا فرجاد، بازیگر ســینما و     ایران آرت |
تلویزیون که هر هفته یــک ویدیوى تک گویى  
در صفحه خود در اینستاگرام منتشر مى کند، این 
هفته به جاى مونولوگ گویى، ویدیویى منتشــر 
کرد و اعالم کرد به ویروس کرونا مبتال شده است. 
این بازیگر گفته در حالى به کووید 19 مبتال شده 
که هر دو دوز واکسن کرونا را در فاز تحقیقاتى یک 

واکسن تزریق کرده است.

جگر دام ها سوراخ شده
رئیس شــوراى تأمین دام    عصر ایران|
کشور با ابراز نگرانى از سخت تر شدن نگهدارى 
دام ها براى دامداران در پى خشکســالى، اظهار 
کرد: به عدم تغذیه کافى دام ها و گرسنه و تشنه 
ماندنشان بر ســالمتى و  تولید آنها اثر گذاشته و 
قصابان از افزایش تعداد جگر سوراخ شده دام ها 
و کاهش کیفیت گوشــت آنها در اثر گرسنگى و 

تشنگى خبر مى دهند.

خبر خوب براى فرزندان 
بازنشستگان

فرزندان    باشگاه خبرنگاران جوان |
بازنشستگان کشــورى مى توانند وام ازدواج 25 
میلیون تومانى با نرخ سود 10درصد دریافت کنند. 
این تسهیالت با دوره بازپرداخت 60 ماهه (5ساله) 
است و پیش بینى مى شود امکان پرداخت وام به 
واجدین شرایط حداکثر تاپایان شهریورماه سال 
جارى فراهم شود. کســانى مشمول دریافت وام 
ازدواج هستند که دریافتى خالص آنها در تیر ماه 
1400 حداقل یک میلیون تومان باشــد. این وام 
مشمول افرادى مى شود که تاریخ ثبت عقدنامه 
آنها بین بازه زمانى اول فروردیــن 1399 تا 20 

مرداد 1400 باشد.

چند درصدمان چاقیم؟
فدراســیون  دبیــر    اعتمادآنالین|
ورزش هاى همگانى گفتــه 59 درصد جمعیت 
کشور با اضافه وزن روبه رو هســتند که تبعات 
خاص خود را به دنبال دارد. 59 درصد مردم ایران 
داراى اضافه وزن و چاقى، 37 درصد داراى فشار 
خون باال و 80 درصد مردم نیز دچار بیمارى هاى 

غیرواگیر هستند.

آشکار مقابله مى کنیم
ســردار ابوالفضل شــکارچى     خبر آنالین |
سخنگوى ارشد نیروهاى مسلح گفت: اگر قرار باشد با 
دشمنان مقابله کنیم به صورت آشکار آن را اعالم خواهیم 
کرد؛ مانند اقدامى که در عین االسد انجام دادیم. بنابراین 
داستان سرایى اخیر دشمنان براى عملیات روانى است و 
این هم ناشى از وحشت آنها از یکپارچگى نظام اسالمى 
ایران است. البته تهیه سند جعلى کار زیاد سختى نیست 
چون صهیونیست ها دست باالیى براى تهیه اسناد جعلى 
دارند حتى ایجاد یک انفجار بر روى یک کشتى هم کار 

سختى نیست.

مخالفت مرجع تقلید 
با طرح جنجالى 

آیت ا... جوادى آملى، از مراجع تقلید     برترین ها |
قم از طرح جنجالى مجلس دربــاره صیانت از فضاى 
مجازى انتقاد کرد. در حساب کاربرى این مرجع تقلید 
در توییتر آمده: اگر واقعاً ما آدم هاى درستى باشیم ترسى 
نداریم که در فضاى مجازى چه چیــزى را مى خواهد 
منتشر کنند. اگر کسى چیزهایى دروغى را منتشر کرد، 
محاکمه بشود اما ما اگر با طهارت زندگى بکنیم، از دنیاى 

مجازى باکى نیست.

اشتباه شد
ســعید خطیب زاده در پاســخ به سئوال     ایلنا |
خبرنگاران درخصوص برافراشته شــدن پرچم اقلیم 
کردستان عراق در مراسم استقبال از نیچروان بارزانى 
رئیس اقلیم، آن را یک اشتباه از سوى تیم اجرایى استقبال 
مستقر در فرودگاه دانست. سخنگوى وزارت امور خارجه 
تأکید کرد: ایران همواره به وحدت سرزمینى و تمامیت 
ارضى عراق احترام گذاشته و در این خصوص سیاست 

غیرقابل تغییرى دارد.

دالر 20000 تومان مى شود؟
على شریعتى، عضو هیئت نمایندگان اتاق     بهار |
بازرگانى ایران متذکر شد: اگر برجام اتفاق بیافتد و خبر 
مثبتى بشنویم، من فکر مى کنم دالر تا بیست، بیست و 
یک هزار تومان به طور موقت کاهش پیدا مى کند. در 
کل من فکر مى کنم با حفظ شرایط موجود، تا پایان سال 
به 30 هزار تومان نزدیک مى شویم.شریعتى بیان کرد: 
اگر برجام اتفاق نیافتد و تحریم هاى دور جدید برگردد، 
وضعیت قابل پیش بینى نیست که امیدواریم این اتفاق 

نیافتد. 

تأیید رد 
سخنگوى جدید نگهبان به موضوع     جماران |
امضا نکردن اعتبارنامه رئیسى توسط آملى الریجانى، 
عضو شوراى نگهبان واکنش نشان داد. طحان نظیف، در 
پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه آیا امضا نشدن اعتبارنامه 
رئیسى از ســوى آملى الریجانى، خدشه اى به آن وارد 
مى کند؟ گفت: براساس قانون خدشه اى در اعتبار نامه 
پیش نخواهد آمد. اعتبارنامه در جلسه شوراى نگهبان 
قبل از مراسم تنفیذ امضا شد؛ طبیعتاً اشخاصى که حضور 
داشتند اعتبارنامه را امضا کردند. مطابق تصاویر منتشر 
شده در سایت شوراى نگهبان، صادق آملى الریجانى، 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهاى 
شوراى نگهبان، اعتبارنامه ابراهیم رئیسى، رئیس جمهور 

جدید را امضا نکرده است.

گفتگوى بسیار جالب 
طبق اعالم «انریکه مــورا» معاون     فارس |
مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا او از  فرصت حضور 
در مراسم تحلیف ریاست جمهورى آیت ا... سید ابراهیم 
رئیســى در تهران، براى انجام رایزنى  ها درباره مسائل 
مختلف از قبیل برجام استفاده کرده است. این مقام ارشد 
اتحادیه اروپا به توییت «چوى جونگ کان» قائم مقام 
وزیر خارجه کره جنوبى و فرستاده ویژه رئیس جمهور این 
کشور براى شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهورى 
ایران پاسخ داد: از «چوى جونگ کان» قائم مقام وزیر 
خارجه کره جنوبى بخاطر گفتگوى بســیار جالبى که 

درباره برجام و شبه جزیره کره داشتیم، تشکر مى کنم.

خبرخوان

اخیراً کلیپ هایى هولناك از شــکنجه و سرانجام کشتار 
حیوانات اهلى توســط زنان و دختران با پوشــش هایى 
نامتعارف، الفاظ و رفتارهایى خشــونت آمیز با حیوانات 
نگون بخت و ژست هایى مشــمئزکننده با خون آنها در 
فضاى مجازى منتشر مى شود که اغلبشان قابلیت انتشار 
در رسانه ها را ندارند. در این کلیپ ها که حیوانات عامدانه 
در برابر چشم هم ذبح مى شوند، روند ذبح تا حد ممکن به 
طول مى انجامد تا نمایش، آنقدرها هم زود به پایان نرسد. 
رها کردن حیوان، در اواسط ذبح با گلویى بریده  هم جزو 
صحنه هاى دردآورى اســت که در برخى از این کلیپ ها 

مشاهده مى شود.
این کلیپ ها واکنش هاى شــدید کاربران شــبکه هاى 
اجتماعى را به دنبال دارد. محــور اصلى اظهارنظرهاى 
کاربران به چنین صحنه هایى درخواست برخورد قانونى 
و بازدارنده با مجریان این کلیپ هاست که به باور برخى از 
کاربران عالوه بر به جا گذاشتن اثرات منفى روى بینندگان 
به ویژه نوجوانان، مى توانند خارج از فضاى مجازى براى 

جامعه هم خطرآفرین باشند.
کلیپ هاى کشتار حیوانات توسط افرادى موسوم به زنان 
قصاب، شاید ابتدا محصول اختالالت روانى مجریان این 
کلیپ ها قلمداد شود اما با کنکاش، رد پایى از یک تجارت 
فاسد نمایان مى شود که جلوگیرى از گسترش آن نیازمند 

اقداماتى عاجل است.

با نگاهى به کامنت  هاى دنبال کنندگان صفحات خانم هاى 
قصاب، مى توان سرنخ هایى از پشت پرده این نمایش هاى 
خونین به دست آورد. کامنت ها حکایت از آن دارند که در 
صفحه مورد نظر، عکس یا بخشى از فیلم حیوان آزارى 
منتشرشده که دنبال کنندگان، مى خواهند آن را به صورت 
کامل ببینند. در ایــن میان چند نفرى هم هســتند که 
عالقه مندان به کلیپ هاى ذبح و حیوان آزارى را به ارسال 

پیام خصوصى دعوت مى کنند.
یکى از این مبلغان مى گوید: نزدیک به هزار کلیپ از ذبح 
حیوانات و آزار و اذیت هاى دیگر حیوانات از جمله له کردن 
آنها داریم که همه توسط خانم هاى گروه انجام مى شود و 
با پرداخت 500 هزار تومان، شما را در گروه عضو مى کنیم 
تا از تماشاى این کلیپ ها لذت ببرید. در گروه مى توانید با 
مجریان هم آشنا شوید. گروه هاى دیگرى هم داریم که 
اگر مایل باشــید پس از پرداخت مبلغ مربوطه شمارا به 

عضویت آنها در مى آوریم.
بدین ترتیب پشــت پرده کلیپ هایى که از «خانم هاى 
قصاب» منتشــر مى شــود صرفاً لذتى بیمارگونه از آزار 
حیوانات نیست؛ پاى تجارتى کثیف در میان است که ظاهراً 
دستکم گرفته شده و سوداگران آن بدون هیچ مزاحمتى، 
فعالیت خود را گســترش داده و در فضاى مجازى ریشه 
دوانده اند. تجارتى که باید امیدوار بود، پیش از تبدیل شدن 

به معضلى العالج، از فضاى مجازى پاك شود.

جنجال قیمت خودرو و تأثیر نوسانات این بازار بر نرخ موتور 
سیکلت این ســئوال را براى مردم ایجاد کرده است که 

تعیین کننده قیمت موتور سیکلت کیست؟
بهمن ضیا مقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران 
با اشاره به نحوه قیمت گذارى موتورسیکلت، گفت: قیمت 
موتورسیکلت در کشور بر اســاس قیمت تمام شده کاال 
مشخص مى شود. بازار موتورسیکلت بسیار رقابتى است 

چرا که تنوع محصوالت بسیار زیاد است. 
وى تشــریح کرد: قیمت گذارى موتورسیکلت در ایران 
اینگونه است که کارخانه قیمت گذارى را انجام مى دهد 
و یک قیمت پایه را در نظر مى گیرد و این قیمت را براى 
سازمان حمایت ارســال مى کند؛ یعنى سازمان حمایت 
نظارت بر روى عملکرد و قیمت گذارى موتورســیکلت 

دارند.
ضیا مقدم گفت: در بازار موتورسیکلت اینگونه نیست که 
قیمت ها با یکدیگر متفاوت باشد، چرا که تمام شرکت هاى 
تولیدکننده موتورسیکلت با یکدیگر تعامل دارند. قیمت هر 
قطعه تولیدى در خصوص موتورسیکلت مشخص است و 
تمام شرکت هاى تولیدى آن را به یک قیمت خریدارى 

مى کنند.
او تشــریح کرد: ســاالنه 500 تــا 600 هزار دســتگاه 
موتورسیکلت در کشور تولید مى شود، اما از سال گذشته 
تاکنون به دلیل افزایش قیمــت ارز و کاهش تقاضا، در 
فروش نیز تأثیر گذاشته است. از طرفى به دلیل گران شدن، 
قدرت خرید به شدت کاهش یافت و تأثیرات منفى در تولید 
گذاشت، به طورى که تولید موتور 80 درصد کاهش یافت.

تیم متخصص ویروس شناسى در بلژیک اعالم کرد که 
گونه«کلمبیایى» ویروس کرونــا باعث مرگ هفت فرد 

مسن در یک خانه سالمندان در این کشور شده است.
«مارك فان رانست»، ویروس شناس در دانشگاه «لوفین» 
که تحقیقاتى درباره گونه جدید که در این خانه سالمندان 
انجام داده است گفت که این افراد هشتاد  نود سال عمر 

داشتند و حال برخى از آنها وخیم بوده است.
دانشــمندان هنوز نمى دانند که آیا ســرعت شیوع گونه 

کلمبیایى از دیگر گونه ها بیشتر است یا نه. این گونه در حال 
حاضر حداقل یک درصد از موارد ابتال به کرونا در بلژیک را 
شکل مى دهد، در آمریکا 2 درصد و در ایالت «فلوریدا» در 

آمریکا بیش از 2 درصد را شکل مى دهد.
بنابراین گزارش، گونه کلمبیایى که «بى.621.1» نامیده 
مى شود و در کلمبیا ظاهر شده است طى هفته هاى اخیر 
در آمریکا ثبت شده است اما موارد ابتال به آن در اروپا بسیار 

اندك بودند.

سخنگوى شوراى اسالمى شــهر قم گفت: سقائیان نژاد 
شهردار قم با رأى قاطع اعضاى شوراى شهر و اخذ 11 رأى 

از 13 رأى در مقام خود ابقا شد.
محســن محررى در خصوص انتخاب شهردار کالنشهر 
قم، با بیان اینکه براى انتخاب شــهردار کمیته هفت نفره 
و با شاخص هاى 21 گانه طراحى شــد، اظهار کرد: صبح 
شنبه در جلسه شوراى شهر قم سیدمرتضى سقائیان نژاد 
از 13 رأى شورا با کســب 11 رأى در مقام خود به عنوان 

شهردار قم ابقا شد.

وى افزود: برنامه هاى 21 نفر از داوطلبان تصدى مدیریت 
شهرى قم بررسى شــد و در ادامه پس از انصراف یا حذف 
تعدادى از داوطلبان، در نهایت گزینه ها به پنج نفر کاهش 
یافت.  سخنگوى شوراى اسالمى شــهر قم تصریح کرد: 
برنامه این افراد در کمیته پنج نفره بررسى شد که در نهایت 
سید مرتضى سقائیان نژاد به علت عملکرد موفق شش ساله 
همچنین رضایت شــهروندان از عملکرد وى و نظر مثبت 
بسیارى از صاحبنظران و معتمدین شهر، مجدداً به عنوان 

شهردار معرفى شد.

طبق گزارش ســازمان فضایى ملى چین تا تاریخ ششم 
 (sol) آگوست، مریخ نورد ژورانگ به مدت 82 روز مریخى
روى این سیاره فعال بوده است. این کاوشگر بیش از 800 

متر روى سیاره طى کرده است.
طبق گزارش ها ژورانگ در مریخ از روى تپه ها، صخره ها 
و دهانه هاى مختلفى عبور کرده است. طبق برنامه ریزى 
عمر عملیاتى این کاوشگر 90 روز مریخى است. در حال 

حاضر تمام سیستم هاى آن نیز کامًال سالم هستند.

ژورانگ بخشــى از فضاپیماى «تیان ون 1» است که در 
جوالى 2020 میالدى به مریخ ارسال شد و در مى 2021 

به سالمت روى سیاره فرود آمد.
هدف اصلى این مأموریت کشــف نشانه هاى احتمالى از 
حیات در مریخ است. از ســوى دیگر محققان سعى دارند 
با کمک این پروژه دریابند آیا مى توان شــرایط سیاره را 
به گونه اى تغییر داد که در آینده براى انســان مناســب 

باشد یا خیر؟

رئیس مرکز روابــط عمومى و اطالع رســانى وزارت 
بهداشت، آمار تفکیکى واکسیناسیون کرونا در ایران از 
ابتداى برنامه ملى واکسیناسیون علیه کووید19 تا صبح 

16 مرداد 1400 را اعالم کرد.

کیانــوش جهانپورگفت: تا کنون بیــش از 21 میلیون 
واکسن داخلى و خارجى کرونا تحویل وزارت بهداشت 

شده است. 
وى آمار تفکیکى واکسیناســیون کرونا در کشــور از 
ابتداى برنامه واکسیناســیون تا صبح شنبه را به شرح 

زیر اعالم کرد:
اســپوتنیک نوبــت اول : 436136 ، اســپوتنیک 

نوبت دوم :  356607.
ســینوفارم نوبــت اول:  8352684، ســینوفارم 

نوبت دوم : 1996450.
بهارات نوبت اول : 59087، بهارات نوبت دوم : 53960.

آســترازنکا نوبــت اول : 2275281، آســترازنکا 
نوبت دوم: 590654.

برکت نوبت اول : 1002641، برکت نوبت دوم : 10310.

روزنامه «ایران» در گزارشى نوشت: اوضاع کرونا در کشور 
در حالى روزبه روز وخیم تر مى شــود که خبرها حاکى از 
این است مردم در عوض تخت بیمارســتان در صندلى 
ماشین هاى شان بسترى مى شوند. اوضاع به حدى شکننده 
شده که در سرباالیى منحنى پیک فعلى کار از تخت خالى 
به جاپارك خالى کنار بیمارســتان و بسترى در خیابان ها 
کشیده است. وضعیت اسفناك بیمارستان ها و نبود تخت 
خالى عالوه بر تهران، مشهد، بوشهر، هرمزگان، آبادان، 
خوزستان و... حاال شهرهاى شمالى کشور را هم گرفتار 
کرده است. سوغات سفر به شمال کشور در تعطیالت اخیر 
که منجربه افزایش بى سابقه بیماران نیازمند به بسترى شد 
به طورى که کادر درمان بى رمق و خسته به جز در داخل 
بخش هاى بیمارستان ها در خیابان هاى اطراف بیمارستان 

هم کشیک مى دهند. 
همه مراکز درمانى کشور پرازدحام ترین لحظاتشان را در 
تاریخ از سر مى گذرانند. شیوع بى سابقه ویروس دلتا و ثبت 
بیشترین تعداد مراجعین به مراکز درمانى از ابتدا تاکنون و 
وضعیت بغرنج بیماران در پیک پنجم صحنه هاى عجیب 
و غریبى را در مراکز درمان رقم زده اســت. گرچه تأکید 
مى شود؛ کمبود اکســیژن، کمبود نیرو و سرم تزریقى و 
افزایش هزینه هاى دارو به وخامت اوضاع افزوده است اما 
کماکان متخصصان حوزه سالمت هشدار مى دهند؛ تنها 
راه نجات در این شــرایط این است که با چنگ و دندان از 
خود و خانواده هاى مان محافظت کنیم. یک راه ساده این 
است ماسک بزنیم، در تجمعات شرکت نکنیم، دورهمى 
نرویم و به دعوت کنندگان جشن و عزادارى «نه» بگوییم.

توله خرسى که اخیراً فیلمش در فضاى مجازى منتشر شده 
که در یکى از خیابان هاى شیراز مشاهده شده، از کلینیک 

متوارى شده بود.
محیط زیست استان فارس در رابطه به فیلم مشاهده توله 
خرس در خیابان هاى شــیراز توضیح داده که توله خرس 
مشاهده شده در خیابان قصرالدشت شیراز در اختیار هیچ 
شخصى نبوده و تحت مراقبت اداره کل حفاظت محیط 

زیست فارس قرار دارد.
رئیس اداره امــور حیات وحش محیط زیســت فارس با 
اشاره به کلیپ منتشر شده از مشاهده یک توله خرس در 

خیابان قصرالدشت شیراز اظهار کرد: توله خرس مذکور از 
مدتى پیش به دلیل مصدومیت از ناحیه دست در کلینیک 

دامپزشکى تحت درمان بوده است.
لیال جوالیى افزود: این توله خرس دو هفته پیش همزمان 
با تیمار در یک لحظه از کلینیک خارج و ســریعًا توسط 

کارکنان مرکز به کلینیک بازگردانده شده است.
وى اذعان کرد: فیلم مربوط به لحظه خروج حیوان از این 
مرکز است و خوشــبختانه خرس مذکور در اختیار هیچ 
شخصى نبوده و تحت مراقبت اداره کل حفاظت محیط 

زیست فارس است.

پاى تجارتى کثیف در میان است

این هم گروه زنان قصاب...! 

قیمتگذار موتورسیکلت کیست؟

کروناى کلمبیایى هم آمد!

سقائیان نژاد در شهردارى قم ماندنى شد

کاوشگر چینى 808 متر روى مریخ طى کرد

آمار تفکیکى واکسیناسیون کرونا در ایران 
تا صبح دیروز

شیوع بى سابقه ویروس دلتا 

قدم زدن یک خرس در خیابان هاى شیراز 
دردسرساز شد



استاناستان 03034103 سال هجدهمیک شنبه  17 مرداد  ماه   1400

خروج کاالهاى اساسى از 
استان، ممنوع 

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
به شرکت هاى حمل و نقل استان اعالم کرد: جابه جایى 
و خروج کاالهاى اساسى و ضرورى از استان بدون اخذ 
مجوز، ممنوع است. مهدى خضرى اعالم کرد: به منظور 
پیشگیرى از خروج و قاچاق کاالهاى اساسى و ضرورى 
از اسـتان اصفهان، حمل این کاالها به خارج از اسـتان 
از تاریخ 27 تیر ماه بـدون اخذ مجـوز از مراجع ذى ربط 

ممنوع است.

جایگاه اصفهان در طرح کتاب
در طرح تابسـتانه کتاب1400 تهران با فروش 75144 
نسـخه کتاب بیش از 4 میلیارد تومان از این طرح سهم 
برد. بعد از تهران استان هاى خراسان رضوى، اصفهان و 
قم به ترتیب بیشترین سهم را در تعداد کتاب فروخته شده 
در طـرح تابسـتانه1400 داشـتند. بـر همیـن اسـاس 
استان هاى خراسان رضوى، اصفهان و قم نیز به ترتیب 

پرفروش ترین ها در طرح تابستانه 1400 شناخته شدند.

به روزرسانى شبکه مخابراتى
در راستاى ارتقا تجهیزات مخابراتى، عملیات بهینه سازى 
تجهیزات و زیرساختهاى مخابراتى به منظور برگرداندن 
تجهیزات انتقـال در ایسـتگاه هاى منتظـرى - خرازى 
صـورت خواهـد پذیرفـت. به گـزارش  روابـط عمومى 
مخابرات منطقـه اصفهـان، در اثـر این عملیـات کلیه 
ترافیک هاى اینترنت، موبایل- دیتا و سوئیچ  از ساعت 1 
الى 2 بامداد در تاریخ  سه شنبه 19 /05 /1400 با دو ساعت 
احتمال قطعى و دو ساعت احتمال اختالل جهت برگردان 
تجهیزات انتقال در ایستگاه  هاى دولت آباد به منتظرى 
و دیتاى خمینى شهر و زرین شـهر به خرازى و ایرانسل 

فالورجان به خرازى مواجه خواهند شد.           

شستشوى تصفیه خانه آب 
عملیـات شستشـو و گندزدایـى حوضچـه هـاى تـه 
نشـینى، اختالط و مخـزن ذخیـره آب در تصفیه خانه 
آب گلپایـگان انجام شـد. بـه گزارش روابـط عمومى 
آبفاى گلپایگان، پس از تخلیـه کامل آب در حوضچه 
هاى ته نشینى ؛ اختالط سـریع و ُکند و مخزن ذخیره 
10 هـزار متر مکعـب ، عملیات شستشـو و گند زدایى 

آنها انجام شد.

توسعه 744 متر لوله گذارى 
توسعه لوله گذارى فاضالب به طول 744 متر در منطقه 
5 اصفهـان انجام شـد. به گـزارش روابط عمومـی آبفا 
منطقه 5، این لولـه گذارى ها در محـدوده خیابان هاى 
رزمندگان، شهیدان کاظمی، بهرام آباد، شهرك مهدیه، 
کوي ولیعصر، کوي شهید صادقی، ملک شهر، شهرك 

نگین و خیابان 5 آذر انجام شده است.

موتورسوارى زنان
قانونى نیست

هرگونـه فعالیت موتورسـوارى بانـوان خارج از پیسـت 
نقش جهان در اصفهان قانونى نیست. نایب رئیس هیات 
موتور سوارى و اتومبیل رانى استان گفت: آموزش موتور 
سـوارى بانوان در پیسـت نقش جهان و زیـر نظر هیئت 
موتورسـوارى و اتومبیل رانى برگزار مى شـود و هرگونه 
فعالیت به جز در این مکان بدون مجوز از هیات اسـت و 

وجه قانونى و ورزشى ندارد.

وضعیت خونى مطلوب نیست
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به وضعیت 
ذخیره خون اسـتان اصفهان در موج پنجم کرونا، اظهار 
کرد: درحال حاضر ذخیره خون اسـتان پنـج روز و قابل 
قبول اسـت. على فتوحى با تاکید بر اینکه همچنان نیاز 
به خـون و فرآورده هـاى خونى در اسـتان داریم، گفت: 
وضعیت ذخیره خون در استان بحرانى نیست اما، مطلوب 
هم نیست و به همه گروه هاى خونى به ویژه گروه هاى 

خونى منفى نیاز داریم.

خبر

دبیر پروژه مهر تحصیلى اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
گفت: این اداره براى آغاز سال تحصیلى با کمبود 10 هزار 
معلم براى تدریس در تمامى دوره هــاى تحصیلى مواجه 

است.
محمدرضا ناظــم زاده افــزود: تاکنون تالش شــده که 
با روش هاى مختلف از جمله اســتفاده از تــوان نیروهاى 
غیرموظفى، بخشــى از این کمبود جبران شود و تا یک ماه 
آینده هیچ کالس بدون معلمى براى سال تحصیلى نداشته 
باشیم. وى اظهار داشت: مســاله کمبود نیروى انسانى هر 
ساله در آستانه آغاز سال تحصیلى به عنوان یک چالش جدى 
در استان مطرح است و هر ساله با برنامه ریزى ها، پیگیرى 

و راه هاى مختلف درصدد رفع این کمبود هستیم که یکى 
از راهکارهاى مهم آن این است که از همکارانى که امسال 
بازنشسته مى شوند درخواست شود که بازنشستگى خود را 
به تعویق بیندازند. دبیر پروژه مهر تحصیلى استان اصفهان 
افزود: راهکار دیگر استفاده از نیروهاى خرید خدمات، برون 
سپارى فعالیت هاى هنرســتان هاى کار دانش و استفاده از 
همکاران موظفى در ساعات اضافه براى حق التدریس است.

وى در مجموع پروژه مهر تحصیلى را شــامل ساماندهى 
نیروى انسانى، آماده سازى وتجهیز وتعمیر مدارس و توزیع 
کتب درسى و دیگر مســائل مختلف و مرتبط با بازگشایى 

مدارس عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اصفهان از تشکیل 
اتاق فکر ویژه اصحاب رسانه استان در آینده اى نزدیک با 
محوریت این نهاد و به منظور تبادل نظر بر روى موضوعات 

تولیدى خبرنگاران خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین رمضانعلى معتمدى به مناسبت17 
مردادروز خبرنگار افــزود: در این اتاق فکر مى توان بر روى 
موضوعات، مسائل و محورهایى که خبرنگاران درباره آن 
به تولید اخبار مى پردازند پرداخت تا از لحاظ محتوا و خوراك 

فکرى تحوالت خوبى در این عرصه روى دهد.
وى با بیان اینکه یکى از چالش ها و مشکالت خبرنگاران 
امنیت شــغلى اســت گفت:  تنها خبرنگاران وابســته به 

رسانه هاى دولتى به لحاظ امنیت شغلى تاحدودى وضعیت 
بهترى دارند و بر این اساس یکى از کارهایى که باید صورت 
بگیرد و متولیان امر در دولت و مجلس در این زمینه تالش 
کنند، ساماندهى وضعیت خبرنگاران به لحاظ امنیت شغلى، 
حق و حقوق، مسکن و دیگر مسائل مهمى است که این قشر 

به آن نیازمند است.
وى مساله بعد را تامین تجهیزات الزم براى خبرنگاران عنوان 
کرد و گفت: این تجهیزات باید به روز باشد تا خبرنگارى که 
هم امین مردم جامعه و هم مورد اعتماد مســووالن است 
بتواند بدون هرگونه کاســتى در مسیر مهم خبر گام بردارد 

و موفق عمل کند.

اتاق فکر اصحاب رسانه در 
اصفهان تشکیل مى شود

کمبود 10 هزار معلم در 
اصفهان

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان از افزایش دماى هواى اصفهان تا پایان هفته 
خبر داد و گفت: دماى هواى اصفهان تا پایان هفته به 

40 درجه سانتیگراد مى رسد.
آسیه آقایى با اشاره به اینکه نقشه هاى هواشناسى 
بیانگر جوى نسبتا پایدار بر روى استان است، اظهار 
کرد: بر این اساس در بیشتر مناطق استان وضعیت 
جوى کمى ابرى، در بعد از ظهر گاهى افزایش ابر و 
وزش باد نسبتا شدید و در جنوب و غرب استان رگبار 

پراکنده پیش بینى مى شود.
وى با اعالم اینکه دماى هواى اصفهان 2 تا 3 درجه 
افزایش پیــدا مى کند، گفت: حداکثــر دماى هواى 

اصفهان در روز شنبه به 38 درجه سانتیگراد رسید.
کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان افزود: طى این مدت گرم ترین نقطه استان 
خور و بیابانک با 41 درجه ســانتیگراد و خنک ترین 
نقطه استان بوئین میاندشت با 16 درجه سانتیگراد 

پیش بینى مى شود.

اصفهان در انتظار هفته اى گرم

شارژ اصفهان کارت با تلفن همراه و پرداخت کرایه 
اتوبوس با استفاده از کد QR، تا پاییز امسال امکان 

پذیر مى شود.
سرپرست دفتر «اصفهان کارت» شهردارى اصفهان 
گفت: با در دسترس قرار گرفتن نرم افزار هاى تلفن 
همراه، مردم کارت هاى خود را به راحتى شــارژ و از 
خدمات قابل پرداخت با این کارت استفاده مى کنند، 
همچنین با کد هاى QR ســهولت پرداخت کرایه 

وسایل حمل و نقل فراهم شده است.
فرهاد گلى هدف از راه اندازى گیشــه هاى شارژ را 
در شهر اصفهان براســاس نیاز مردم، تردد و تعداد 

اتوبوس ها در ایســتگاه هاى پر رفت و آمد بیان کرد 
و افزود: مردم براى درخواســت ایجاد گیشــه هاى 
شــارژ جدید با تلفن 137 این موضوع را اعالم کنند 
تا درصورت تشــخیص، از طریق فروشــگاه ها و یا 
تجهیزات فروش شارژ خودکار نیازشان برطرف شود.
وى گفت: در حدود 800 نقطه از شــهر اصفهان از 
جمله فروشگاه ها و مغازه هاى مختلف، ایستگاه هاى 
متــرو، ایســتگاه هاى اتوبوس و مراکــز تفریحى 
تجهیزات شارژ اصفهان کارت فراهم و در 50 نقطه 
از این مراکز دستگاه هاى شارژ خودکار نصب شده 

است.

امکان پرداخت کرایه اتوبوس با تلفن همراه 

یک عضو کمیسیون کشاورزى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: اگر وضعیت منابع آب استان اصفهان به همین 
شــکل فعلى باشــد و تدبیر الزم براى حل مشکالت 
آبى این استان اندیشیده نشــود کمتر از 10 سال دیگر 

اصفهان قابل سکونت نخواهد بود.
محمدتقى نقد على افزود: امروز از سراســر کشور آب 
به سمت خوزستان سرازیر شده است. حتى از اصفهان 
که امروز داراى کمترین منابع آبى اســت آب به سمت 
خوزستان فرستاده مى شود، اما مشکل اصلى، مدیریت 
سوئى است که در خوزســتان وجود دارد، به طورى که 

نمى توانند منابع آب را مدیریت کنند. مشــکل امروز 
استان خوزســتان کمبود منابع آب نیست، بلکه سوء 
مدیریت است. این سوء مدیریت در دو عرصه کشاورزى 
و آب شرب سبب شده که خوزستان با چنین مشکالتى 
روبرو شود. نقدعلى افزود: اگر وضعیت منابع آب استان 
اصفهان به همین شکل فعلى باشد و تدبیر الزم براى 
حل مشکالت آبى این استان اندیشیده نشود کمتر از 10 
سال دیگر اصفهان قابل سکونت نخواهد بود. آب پشت 
سد زاینده رود با حد استاندارد خیلى فاصله دارد و میزان 

بارندگى ها نیز کافى نبوده است.

با تداوم تنش آبى 
اصفهان تا 10 سال آینده قابل سکونت نیست

در حالى که سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از 
قرار گرفتن 18 شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز 
و بسیار پرخطر شیوع کرونا خبر مى دهد، همچنان بحث و 
جدل درباره فعالیت یا عدم فعالیت اصناف در جریان است.

آرش نجیمى، سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
با اشــاره به آخرین وضعیت رنگ بندى شهرهاى استان 
اصفهان در زمینه شیوع کرونا اظهار کرد: در حال حاضر 
شهرستان هاى اصفهان، خمینى شهر، شهرضا، لنجان، 
نجف آباد، ســمیرم، فالورجان، چادگان، فریدن، تیران 
و کرون، مبارکه، گلپایــگان، آران و بیدگل، خوانســار، 
فریدونشهر، بویین میاندشت، نطنز، اردستان و کاشان در 

وضعیت قرمز و بسیار پرخطر کرونا قرار دارند.
وى افزود: همچنین شهرستان هاى شاهین شهر و میمه، 
برخوار، دهاقان، خوروبیابانک، نایین در وضعیت نارنجى و 

پرخطر کرونا قرار دارند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر هیچ شهرستانى در استان اصفهان در وضعیت 
زرد کرونا قرار ندارد، ابراز کرد: این شــرایط از روز شــنبه 
(دیروز) به مدت یک هفته و تا اعالم بعدى وزارت بهداشت 

براى استان ها در نظر گرفته شده است.

همکارى نکردن اتاق اصناف در موج پنجم
در همین حال مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: هنوز دستورى براى محدودیت هاى مراسم 
مذهبى ماه محرم و صفر به ما ابالغ نشده است، احتمال 
دارد مانند سال گذشته در فضاى باز و با رعایت پروتکل ها 
و محدود کردن زمان مراسم برگزار شود اما هنوز قطعى 
نیســت. درخواســت داریم قرنطینه و تعطیلى کامل در 

اصفهان اعمال شود.
سیدمهدى میرجهانیان در خصوص وضعیت بحرانى کرونا و 
میزان رعایت ها، اظهار کرد: در شرایط فوق بحرانى هستیم و 
میزان رعایت  پروتکل ها در جامعه به شدت کاهش یافته است.

وى ادامــه داد: در اماکــن تجمعــى، رســتوران ها، 
اغذیه فروشــى ها و فروشــگاه هاى بــزرگ، تاالرها و 
مکان هاى خصوصى و عمومى دســتورالعمل ها به هیچ 
عنوان رعایت نمى شود و افراد و متصدیان اماکن صنفى 

با سهل انگارى باعث سرایت هر چه بیشتر بیمارى شدند.
میرجهانیان گفت: در هفته گذشــته چنــد تاالر متخلف 
پلمب شدند و هر روز در بازرســى هایى که در دو شیفت 
صبح و عصر انجام مى شود، مشاغل متخلف پلمب شده 
و به مراجع قضائى معرفى مى شوند، اما باز هم شاهد بروز 
تخلفات بسیارى از طرف مردم و اصناف هستیم و عادى 
انگارى وحشتناکى در جامعه وجود دارد و این موضوع بر 

حادتر شدن شرایط دامن مى زند.
وى با تاکید بر اینکه اتاق اصنــاف به هیچ عنوان در موج 
پنجم کرونا براى اعمــال محدودیت ها همکارى نکرده 
است، افزود: این نبود همکارى باعث بیشتر شدن تخلفات 
شده است. در شرایط فعلى باید به فکر خستگى و فرسودگى 
شدید کادر درمان و بهداشت باشیم نه خستگى اصناف، 
چرا که قطعًا شــرایط کادر درمان به شدت بحرانى است 
و همکارى بین ارگانى به شدت کمرنگ شده و نتیجه آن 

شرایط فوق بحرانى فعلى است.

شرط اصناف براى تعطیلى در روزهاى کرونا
اما رئیس اتــاق اصناف اصفهان مى گویــد: اصناف هر 
تصمیمى که دولت جدید و ستاد ملى مقابله با کرونا براى 
محدودیت هاى مقابله با کرونا اتخاذ کنند را پیاده مى کنیم، 

منتها به یک شرط؛ فقط اصناف تعطیل نشوند.
رسول جهانگیرى درباره آخرین محدودیت هاى کرونایى در 
استان اصفهان از زبان غالمى سخنگوى ستاد استانى مقابله 
با کرونا اظهار کرد: هیچ تغییراتى در ایجاد محدودیت هاى 
مقابله با کرونا ایجاد نشد و مصوبات همان مصوبات قبلى 
ستاد ملى مقابله با کروناست و تصمیمات نهایى محدودیت 
هاى جدید را وزیر کشور بر عهده دولت جدید گذاشته است 

که این هفته قرار شد تصمیم گیرى شود.

وى تاکید کرد: در شــرایط فعلى هــر تصمیم ملى براى 
مقابله با کرونا اتخاذ شــود ما نیز در استان اصفهان انجام 

خواهیم داد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان در خصوص باز بودن تاالرهاى 
پذیرایى و عروســى، گفت: اگر تاالر عروسى باز است به 
صورت غیرمجاز فعالیت مى کند، البته به تاالرهاى پذیرایى 
اخطار داده ایم و در صورت گزارش با آنها برخورد مى شود، 
با این وجود اکنــون تاالرهاى عروســى و پذیرایى حق 
فعالیت ندارند. وى هم چنین تاکید کرد: در حال حاضر تمام 
رستوران ها و کافى شاپ هاى اصفهان بیرون بر هستند 

و اگر در داخل خدمات ارائه مى دهند در فضاى باز است.
جهانگیــرى دربــاره فعالیت برخى صنــوف همچون 
رستوران ها و آرایشــگاه ها، اظهار کرد: در حال حاضر 
هیچ آرایشگاهى از جمله مردانه و زنانه تعطیل نیست و 
بدون محدودیت و البته با رعایت پروتکل هاى بهداشتى 

فعالیت مى کنند.
وى تاکید کرد: به طور قطع اصنــاف عامل اصلى انتقال 
کرونا نیستند و باید به سراغ بانک ها، مراکز خدمات دولتى، 

ادارات، حمل و نقل عمومى، مترو و ... برویم.
رئیس اتاق اصناف اصفهان دربــاره اینکه آیا در روزهاى 
آینده براى اصناف محدودیت خواهیم داشت یا خیر، اظهار 
کرد: هر تصمیمى که دولت جدید و ستاد ملى مقابله با کرونا 
براى محدودیت هاى مقابله بــا کرونا اتخاذ کنند را پیاده 
مى کنیم، منتها به یک شرط. اگر محدودیت ها تنها براى 
اصناف باشد، ما محدودیت نخواهیم داشت، اما اگر تصمیم 
به تعطیلى تمام مراکز تجمعى دولتى و غیردولتى گرفته 
شود، اصناف نیز همانند 17 ماه گذشته تابع مصوبات ستاد 

ملى مقابله با کرونا خواهند بود.
جهانگیرى ادامه داد: اگر قرار باشــد تنها محدودیت ها 
مربوط به اصناف باشد و تنها آنها را تعطیل کنیم و بانک ها، 
ثبت احوال، ادارات دولتى و ... باز و از سوى دیگر راه ها باز 
و سفرها برقرار باشد، تعطیلى ها اسمى و صورى خواهد بود 

و اصناف نیز زیر بار نمى روند.

مدیر ارشد مرکز بهداشت استان با اشاره به عدم همکارى اصناف براى کنترل کرونا:

قرنطینه کامل در اصفهان
 اعمال شود

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهى انتظامى 
اصفهان گفــت: افزایش کشــفیات مــواد مخدر، 
دســتگیرى قاچاقچیان و باندهاى تهیه و توزیع در 

استان نشانه باال بودن تقاضاست.
سرهنگ غالمحسین صفرى با اشاره به کشف 22 تن 
انواع مواد مخدر در استان از ابتداى سالجارى تاکنون 
افزود: اگر تقاضا براى مصرف مواد مخدر نباشد میزان 
عرضه و کشفیات نیز به تناسب آن کاهش مى یابد که 

این مهم در زمان حاضر در جامعه مشاهده نمى شود.

وى اظهار داشت: با وجود آنکه از ابتداى سالجارى 
تاکنون به رشــد20 درصدى در زمینه دســتگیرى 
باندهاى تهیه و توزیع مواد مخدر در اســتان نسبت 
به مدت مشــابه در ســال گذشته 
دســت یافته ایم ولــى در کنترل 
شــیوع مصرف مواد مخــدر و به 
صفر رســاندن آن در استان موفق 

نبوده ایم.
رییس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر 
فرماندهى انتظامى اصفهان افزود: 
اکنون چالشــى در زمینــه مقابله با 
ورود و توزیع مواد مخدر و دستگیرى 
قاچاقچیان وجود ندارد بلکه مشکل 
این است که باید مقوله تقاضا از سوى متولیان مورد 

کنترل قرار بگیرد.
وى تصریح کرد: در زمان حاضر میزان کشــفیات و 
تقاضا همگام با هم در حال افزایش است و تنها زمانى 
مى توانیم از امتداد آنها در یک مسیر جلوگیرى کنیم که 

به مقوله کنترل بیشتر بپردازیم.

تقاضاى مواد مخدر در اصفهان باالست

معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان، نــرخ مصوب مرغ را بــراى مصرف کننده،

 25 هزار و 950 تومان اعالم کــرد و گفت: بحثى به 
عنوان مرغ آزاد نداریــم و قیمت باالتر از نرِخ مصوب، 

گران فروشى است.

حسین ایراندوست افزود: ســامانه رهتاب از شنبه یا 
یکشــنبه به خریداران پیامک ارســال  و مشخصات 
مغازه هاى مرغ فروشى، قیمت مرغ و... را اعالم مى کند 
تا در صورت تخلف فروشنده، خریدار با اطالع رسانى از 
طریق پیامک، دستگاه هاى نظارتى را در جریان بگذارد.

قیمت مرغ، باالتر از چه حدى گرانفروشى است؟

رییس مرکز تحقیقات کاربردى هواشناســى اصفهان 
گفت: پیامدهاى خشکســالى براى اصفهان چنانچه با 
همین وضعیت فعلى پیش برویم و نسبت به حفظ منابع 
موجود آب و صرفه جویى در بخــش خانگى، صنعت و 

کشاورزى بى توجه باشیم تشدید مى شود.
لیال امینى افزود:خشکســالى پدیده اى نرم است به این 
معنا که به مرور و بصورت پیوسته ایجاد مى شود و اثرات 

آن هم سال ها باقى مى ماند.
امینى با بیان اینکه خشکســالى رونده و خزنده بوده و 
بخصوص در شــرایط فعلى قابل کنترل نیست، افزود: 

مدل هــاى اقلیمى بــراى آینده رخداد خوبى نشــان 
نمى دهند و بارش هاى چندانى نخواهیم داشــت. وى 
افزود: اکنون باید بــا مدیریت بهتر تاب آورى اجتماعى 
را افزایش دهیم و نحوه مصرف آب را با شرایط موجود 

تطابق دهیم.
وى با بیان اینکــه در زمان حاضر، کانــون هاى گرد و 
خاك داخل و خارج اســتان اصفهان را تهدید مى کند، 
تصریح کرد: با انتقال غیر اصولــى و غیر علمى آب این 
مساله را تشــدید نکنیم و روزنه نفس استان را از جنوب 

و غرب نبندیم.

امینى گفت: زمان زیادى را در کنترل خشکسالى اصفهان 
از دست داده ایم، از سوى دیگر این استان نمى تواند خود 

براى بخش آب برنامه ریزى و تصمیم سازى کند.
امینى گفت: بر اساس پیش بینى ها، پاییز امسال بارش ها 
دیررس است اما نه در حد جبران کننده و نرمال و مدل هاى 

اقلیمى خیلى بلندمدت نیز وضعیت جالبى ندارند.
به گفته وى، اگر روند مصــرف آب در بخش خانگى و 
کشاورزى همین باشــد زودتر از آنچه پیش بینى شده  
است مردم استان در نبود آب به شهرهاى دیگر مهاجرت 

خواهند کرد.

پیامدهاى خشکسالى براى اصفهان تشدید مى شود

آرمان کیانى
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پژمان جمشیدى با محتمل خواندن ساخت سریال «زیرخاکى 3» براى نوروز 
1401، اعالم کرد که در صورت محقق شــدن این احتمال، از اواسط امسال 

مشغول بازى در این پروژه خواهد بود.
جمشیدى که با برنامه «پرانتز باز» رادیو نمایش با موضوع جایگاه رسانه در میان 
عموم مردم گفت وگو مى کرد، درباره هجمه و انتقادهاى رسانه اى به ورودش 

از فضاى فوتبال به عرصه هنر، گفت: هر موفقیتى با ابعادش تبعاتى 
دارد. نمى توانى موفقیت را پشت ســر بگذارى و از سختى ها 

و تبعاتش عبور نکنى و البته یکى از این ســختى ها، همین 
هجمه ها بود. ولى براى من مهم این بود که احترام این حرفه 
را حفظ کنم. براى من هنر عرصه محترمى بود و مى دانستم 
باید در شأن هنر عمل کنم. از همان ابتدا مى دانستم ممکن 
است مخالفت هایى باشــد ولى چون از قبل این شرایط را 

پیش بینى مى کردم، به راحتى از آن عبور کردم.
بازیکن سابق تیم ملى فوتبال که چند سالى است در عرصه 
بازیگرى تئاتر، سینما و تلویزیون فعالیت دارد، معتقد است: 
بهترین پاسخ به منتقدان این است که بتوانى خودت را در 
زمین فوتبال یا در قاب تلویزیون اثبات کنى و با حرف 
زدن به جایى نمى رسى؛ در صورتى که از عهده کارت 
به خوبى برآیى، منتقدان منصف نظرشــان را تغییر 
مى دهنــد و تبدیل به مدافعان تو مى شــوند.  پژمان 

جمشیدى در عین حال گفت: فوتبال و هنر بازیگرى اصال 
حرص و جوش خوردن ندارد چون مخاطبش مردم هستند. 

اگر آنها تو را قبول کنند، پذیرفته مى شــوى و در غیر این 
صورت کنار مى روى.

پژمان جمشــیدى در پایان در پاسخ به این پرســش که این روزها 
مشغول  بازى در چه پروژه اى است؟ از فیلم سینمایى «علفزار» به 

تهیه کنندگى بهرام رادان و کارگردانى کاظم دانشى نام برد که 
براى جشنواره فیلم فجر آماده خواهد شد.

3«زیرخاکى 3» براى نوروز 
 احتمال، از اواسط امسال 

ضوع جایگاه رسانه در میان 
دهاى رسانه اى به ورودش
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سختى ها  ز

ها، همین
ن حرفه 
 دانستم
 ممکن 
رایط را 

 عرصه
 ست:
 را در 
ف
ت
یر
ن

صال
هستند.
این غیر

ش که این روزها
ى«علفزار» به 

ى نام برد که 

احتمال ساخت «زیرخاکى 3» 
براى نوروز قوت گرفت

حامــد همایــون در اولین تجربــه بازیگــرى اش با 
مجموعه اى همــکارى کــرد که عوامــل اصلى آن 
تهیه کننده و کارگردان مســتندهاى پشــت صحنه 
تیم «خندوانــه» بودند. مجموعه «حــاال برعکس» 
بــا کارگردانى محمود کریمى که ســال ها در پشــت 
صحنه «خندوانه» در کنار رامبد جــوان فعالیت کرده 
و بنا به مالحظات خودش تنها صدایش شــنیده شده 
و تهیه کنندگى ســیدعلى احمدى که از فصل چهارم 
«خندوانه» به این برنامه پیوســت، ســاخته شد. حامد 
همایون از اولین تجربه حضور خود در عرصه بازیگرى 
گفت و اینکه چقدر خود را بازیگــر مى داند. همچنین 
درباره این تصور که چقدر مثل بسیارى از خواننده هایى 
که در تلویزیون دستمزدهاى کالن مى گیرند توضیحاتى 

ارائه کرد.
 ما بازیگر نیستیم، تعارفى هم با خودمان نداریم. من 
در خوانندگى دانش دارم و 10 ســال مدرس آواز بودم، 
خوانندگى حرفه و شغل من است و در آن آگاهى دارم و 
به همان اندازه از بازیگرى اطالعى ندارم. براى حضور 
در این مجموعه هم دائم سوال مى کردم و مثًال از آقاى 
کریمى نکاتى را مى پرســیدم یــا از بچه ها کتاب هاى 
مختلفى مى گرفتم تا در زمینه بازیگرى مطالعاتى داشته 
باشم، با این حال من نقش خودم را بازى کردم. به نظرم 
اگر مثًال یک خواننده بخواهد نقش پلیس را بازى کند 
شاید خیلى ملموس نباشد و بهتر است که نقش با ذات 

خواننده نزدیکى داشته باشد.
 ویژگى هاى نقش هم به من نزدیک بود، من در حالت 
عادى خیلى آدم شوخ و طنازى هستم و اطرافیانم را ذله 
مى کنم البته در این پروژه خیلــى رعایت مى کردم ولى 

خودم فردى هستم که دوســت دارم اطرافم شلوغ باشد 
و شــلوغ بازى در بیاورم. هم دیگران را مى خندانم و هم 
خیلى مى خندم. در همین مجموعــه «حاال برعکس» 
ســکانس هایى داشــتیم که آنقدر خنــده ام مى گرفت 
نمى توانستم جلوى خود را بگیرم چون نقش را در لحظه 
زندگى مى کنم و این در صورتى اســت که نقش به شما 
نزدیک باشد، اگر دور باشد این موفقیت را نخواهى داشت.
 در مورد سریال شــاید اگر نقش یک وکیل پیشنهاد 
مى شد به این نتیجه مى رسیدیم که نباید آن را بازى کنم 
ولى اگر بجز حامد همایون نقش یک خواننده خیابانى یا 
یک خواننده اى که دوست داشت مشهور شود، پیشنهاد 
مى شد باز هم قبول مى کردم. مخصوصاً که بازخوردهاى 
جالبى هــم از حضورم در این ســریال مى گیرم. نیمى 
از مردم هنوز نمى دانند که این مجموعه یک ســریال 
نمایشى است و فکر مى کنند من واقعاً مى خواهم با خانم 
صفایى کاراکتر ســریال ازدواج کنم. البته اگر ما زمان 
بیشترى داشتیم داستان ها جاى کار خیلى زیاد داشت. 
هر چند که به همین اندازه حساســیت هاى زیادى هم 
در زمان تولید کار وجود داشت. به طور مثال، یک اتفاق 
باعث مى شد کل صحنه را دوباره تصویربردارى کنند و 

اینها کار را طوالنى مى کرد.
 اصًال فکر نمى کردم تولید سریال اینقدر سختى داشته 
باشد. شــما در یک روز آفیش مى شوید و ممکن است 
الزم باشد 5 ساعت سر کار باشید. مثًال در کار موسیقى 
ممکن است 5 ساعت وقتم گرفته شــده باشد اما یک 
ساعت آن کنســرت برگزار کردم و 4 ســاعت با مردم 

عکس گرفته ام و طاقت فرسا نیست.
من به سن و سالى رســیده ام که هم از جنگولک بازى 

فاصله گرفته ام و هم به نوعى ثبات نیاز دارم. حالم در این 
کار خوب است، بحث مالى هم اصًال نداشتیم. نه اینکه 
دستمزد نگرفته باشم اما احواالت کار برایم مهمتر است. 
این هم کارى بود که به نظرم خدا در مسیرم قرار داد. من 
هم خوشحالم که در این کار حضور پیدا کردم و حضورم 
بازخورد منفى نداشت و کسى نگفت واى چقدر بد بود؟

 در سینما به غیر از چند سوپراستارى که دستمزدهاى 
باال دارند باقى درآمدها باال نیســت و مــن واقعًا نگران 
درآمدهایشان هســتم. کسى که یک کنســرت برگزار 
مى کند یک روز برگزارى کنسرت به اندازه یک ماه مى تواند 
درآمد داشته باشد که براى یک تیم است. اگر قرار بود به 
پیشنهاد نجومى فکر کنیم وارد این سریال نمى شدم. من 
در اوج کنســرت هایم و در اوج کار حامد همایون بودن 

پیشنهادهاى نجومى هم داشته ام اما نخواستم بپذیرم.
 اگر یک قطعــه مثل «چتر خیس» در یک ســایت، 
60 میلیون بار پلى شــود و بابت هر کدام هم یک دالر 
دریافت کنیم 60 میلیون دالر درآمد مى شود. این اتفاق 
اکنون در خیلى از حوزه هــا رخ مى دهد، به همین دلیل 
است که بخش سینماى خانگى االن قوت گرفته است 
چون از تراکم کاربر، قــدرت تبلیغاتى زیادى مى گیرند 
و بیشــتر هم هزینه مى کنند. همه چیز پول نیست. به 
هر حال پول را همیشه مى توان بدست آورد. من معلم 
آواز هستم. اگر االن بگویند کل هنر تعطیل مى شود به 
تدریس مى پردازم. من تجربه اى در بازیگرى ندارم ولى 
همین مجموعه «حاال برعکس» در صورت زمان بیشتر 
صد درصد خروجى بهترى داشــت. کرونــا امروز همه 
را به فالکت کشانده اســت و اگر نبود باز هم همه چیز 

بهتر مى شد.

حامد همایون از اولین تجربه حضور خود در عرصه بازیگرى مى گوید

به سنى رسیده ام که از 
جنگولک بازى فاصله گرفته ام

على مسعودى کارگردان سریال طنز «نوروز رنگى» با اشاره به کمدى هایى 
که مخاطب ندارد گفت: برخى اسم این کارها را فاخر مى گذارند و من بلد 

نیستم طنز فاخر بسازم.
پدرام کریمى در برنامه «سریالیست» میزبان علیرضا مسعودى (على 

مشهدى) کارگردان، نویسنده و بازیگر سریال «نوروز رنگى» بود.
مسعودى در ابتدا درباره حضور بازیگران بومى در سریال «نوروز رنگى» 

که نوروز از شبکه پنج سیما پخش شــد، گفت: من دو ماه قبل از کلید زدن 
سریال به مشهد رفتم و ساعت ها براى انتخاب تک تک شخصیت ها 

حتى آنهایى که یک سکانس بازى داشتند وقت گذاشتم و 
از افراد مستعد تست گرفتم. برایم مهم بود کسانى 

که در سریال با لهجه صحبت کنند، خودشان 
مشهدى هســتند. این فیلمنامه نویس در 
خصوص گفته خود در یک مصاحبه مبنى بر 

اینکه اگر «نوروز رنگى» از شبکه یک پخش 
مى شد از «پایتخت» مخاطب بیشترى داشت، با خنده توضیح 
داد: پایتخت که 7 فصل از آن پخش شده و نمى شود آن را با سریال 
دیگرى مقایسه کرد اما من معتقدم اگر سریال ما از شبکه 1 یا 3 پخش 
مى شد اتفاق شگفت انگیزى مى افتاد. وى تصریح کرد: ساعت پخش 
سریالهاى شبکه 5 را نمى شود با ساعت پیکى که شبکه 1 و 3 سریال 
پخش مى کنند و تلویزیون همه خانه ها آن هم در تعطیالت عید روى 

یکى از این دو شبکه است مقایسه کرد مثل اینکه دو کشتى گیر با وزن 
110 و 80 با هم کشتى بگیرند. مسعودى تاکید کرد: من بچه 

کوچه هستم و توى کوچه بزرگ شده ام و کف جامعه را 
کامًال مى شناسم. من بلد نیســتم طنز فاخر هم بسازم، 

اســم سریالشــان را مى گذارند کمدى و بعد که مى بینند بعضى ها 
مخاطب ندارد اسم کارشان را مى گذارد فاخر! من فقط مى خواستم مردم را 

بخندانم و همه قصه هایى که تا به حال نوشته ام و پخش شده از دل جامعه 
بوده است. مدیران شبکه ها از على مشهدى توقع طنز فاخر نداشته باشند.

على مشهدى: بلد نیستم
 طنز فاخر بسازم!

مریم سعادت عروسک ســاز و بازیگر با سابقه کشور 
درباره بازى در مجموعه «زى زى گولو» و خاطرات 

کودکى اش مطالبى را بیان کرد.
ســعادت که با عبدالرضا امیراحمدى مجرى 
برنامه «شب نشینى» به گفت وگو نشست، 
گفت: تنها دختر خانواده بــودم با دو برادر و 
همه اطرافیانم پسردار بودند، به همین دلیل زیاد

 بازى هاى دخترانه نکردم. در کودکى عروسک بازى 
نکردم و در عوض درسش را در دانشگاه خواندم. 

این هنرمنــد ادامه داد: در کودکى بیشــتر بازى هاى 
دویدنى کرده ام؛ بچه بسیار شــاد و سرزنده اى نبودم 
چون خیلى از نظر جسمى ضعیف بودم و پدر و مادرم 
آنقدر نگران ســالمت من بودند که زیاد در بازى ها 
شــرکت نمى کردم. اگر چیزى را دوست نداشتم به 

دیگران نمى گفتم تا برنامه بقیه را به هم نریزم.

وى گفت: به شــدت موذى بودم. مثًال اگر از بچه اى 
حرصم مى گرفت جورى که هیچکس نفهمد تالفى 
مى کردم. اگر بچه اى با خانــواده به خانه ما مى آمد و 
خودش را لوس مى کرد آن مراســم را بــه کام او تلخ 

مى کردم و هیچکس هم نمى فهمید.
ســعادت افزود: یک تیم به همراه مســعود کرامتى، 
فاطمه معتمد آریا، راضیه برومند، ایرج طهماســب، 
حسن پورشیرازى و.. بودیم که در «خونه مادربزرگه» 
همراه شــدیم. در آن مجموعه صداپیشه، عروسک 
گردان و عروسک ساز بودم. از طریق تئاترهاى کودك 
و نوجوان، کانون پرورش فکــرى و تلویزیون به هم 

وصل شدیم.
وى درباره ورودش به عرصه بازیگــرى عنوان کرد: 
رشته ام تئاتر عروســکى بود و فکر نمى کردم یک روز 
بازى کنم ولــى وقتى خانم برومند مى خواســت کار 

«آرایشگاه زیبا» را شروع کند در مرحله تصحیح متن 
بود و براى اجرا باهم ارتباط داشــتیم؛ به برومند گفتم 
نقش کوچکى اگر هســت بازى مى کنم و بعد نقشى 
که در این پروژه بازى کردم را به مــن داد.  بعد از آن 
پیشنهادات زیادى داشــتم ولى بازى نمى کردم چون 
فکر مى کردم بازى را دوســت نــدارم. برومند به من 
گفت نقش بگیرم و شرط من براى قبول کردن نقش، 
کوتاه بودن آن بود. آدمى بودم که بیشتر عمرم را دقت 
کرده بودم، بازى هاى زیــادى را دیده بودم و از بازى 

نمى ترسیدم.
عروســک گردان زى زى گولو اظهار داشت: در حال 
حاضر برومند کار عروسکى بزرگى را پیش مى برد که 
اولین کار عروسکى بزرگسال ایران است. هنوز با تیم 

قبلى ارتباط داریم.
وى ادامــه داد: افتخــارم از زى زى گولو عروســک 

گردانى آن اســت نه بازى آن که برایم کار جذابى بود 
اما درکارهاى دیگر مثل «دردسرهاى عظیم» خیلى 
نقشم را دوست داشــتم و مردم عجیب با من ارتباط 

گرفتند. بعد از آن شــخصیتم در «بدون شرح»  را با 
همراهى فتحعلى اویسى را دوســت دارم و در آخر از 

بازى در سریال خوش رکاب خوشم مى آید. 

مریم سعادت: در کودکى به شدت موذى بودم

شاره به کمدى هایى 
مى گذارند و منبلد 

مسعودى (على  ضا
روز رنگى» بود.

 سریال «نوروز رنگى» 
ن دو ماه قبل از کلید زدن

تک شخصیت ها 
 گذاشتم و

انى
ن

ش
 با خنده توضیح 
د آن را با سریال 
3 یا 3 پخش 1ه1
 ساعت پخش

3 و3 سریال  1ه1
التعید روى 

شتى گیر با وزن 
کرد: من بچه  کید

شده ام و کف جامعه را 
تم طنز فاخر هم بسازم، 
بعدکه مى بینند  کمدى و
 فقط مى خواستم مردم را 

م وپخششده از دل جامعه 
وقع طنز فاخر نداشته باشند.

زم!
آخرین رقابت فصل اول شرکت کنندگان «دورهمى» امشب 
یک شنبه (17 مرداد ماه) پخش مى شود. این مسابقه با اجراى 
مهران مدیرى 17 مرداد ســاعت 23 از شبکه نسیم روى آنتن 

مى رود تا برنده این دوره از مسابقه، مشخص شود.
مســابقه «دورهمى» با اجرا و کارگردانى مهــران مدیرى با 
رویکردى آموزشى بر پایه باال بردن اطالعات عمومى با حضور  
عالقمندانى که خواستند این چالش را تجربه کنند و به سواالت 
فرهنگى، هنرى، ادبیات، تاریخ و … پاسخ بدهند، به کار خود در 

فصل اول پایان مى دهند.
بنابر این گزارش در این رقابت 24نفر از شــرکت کنندگان که 
توانستند به مرحله نیمه نهایى راه پیدا کنند، با حضور در مرحله 

دایره و ربات و طى چند برنامه به نیمه نهایى و فینال رسیدند.
دورهمى در فضایــى متفاوت و در چالــش اطالعات عمومى 
طراحى و پخش شد و در این سه قسمت، افراد برگزیده و برنده 

نهایى خود را خواهد شناخت.

فصل اول مسابقه «دورهمى» 
امشب تمام مى شود

مجموعــه تلویزیونى «فرشــتگان بى بال» بــه کارگردانى 
امیرحسین عنایتى با محوریت کادر درمان و پرستاران در دوران 
کرونا از سه شنبه 19 مرداد ماه ســاعت 23 همزمان با آغاز ماه 

محرم روى آنتن شبکه پنج سیما مى رود.
این سریال به نویسندگى و تهیه کنندگى امیرحسین عنایتى در 
14 قسمت 40 دقیقه اى در سال 99 تولید شده است و هنرمندانى 
چون رزیتا غفارى، آشا محرابى، فریبا متخصص، پرویز فالحى 
پور، رحیم نوروزى، مختار ســائقى، شهرام عبدلى، فرج ا... گل 
سفیدى، زهره قاسمى، آرش جورکش و... در آن به ایفاى نقش 

پرداخته اند.
«فرشتگان بى بال» روایتگر داســتان مبارزه با ویروس کرونا 
است و با محوریت ســتایش و قدردانى از زحمات کادر درمان 
تولید شده است. این سریال با داســتان بازسازى بحران کرونا 
در کشور و نمایش تالش هاى کادر درمان و نیرو هاى جهادى 

ساخته شده است.
«فرشتگان بى بال» روایت داســتان زندگى خانواده حاج فتاح، 
معتمد محل است که پســرش نیما یک تعمیرگاه ماشین دارد 
و دخترش نیره پزشک است. لیال دوســت نیره که او هم یک 
پزشک است نامزد نیما است. نیکان پسر یکى از دوستان قدیمى 
حاج فتاح که سال ها در آلمان زندگى کرده، براى فروش خانه 
پدرى اش به ایران آمده است که ویروس کرونا باعث مى شود 

بازگشت او به تعویق بیفتد و ...

«فرشتگان بى بال» 
سریال محرمى شبکه 5 شد

در هفته پیش رو در شبکه نمایش فیلم هاى عزت ا... انتظامى 
آقاى بازیگر سینماى ایران به نمایش گذاشته خواهد شد.

زنده یاد «عزت ا... انتظامى» از بــزرگ ترین بازیگران تاریخ 
ســینماى ایران و اولین بازیگر ایرانى بود که در جشنواره اى 
بین المللى جایزه برد. وى براى بازى در فیلم «گاو» ســاخته 
داریوش مهرجویى، جایزه هوگوى نقره اى بهترین بازیگر نقش 
اول مرد را از «جشنواره بین المللى فیلم شیکاگو» دریافت کرد. 

این هنرمند در مرداد ماه سال 1397 دیده از جهان فرو بست.
شبکه نمایش در هفته ســوم از مرداد ماه 1400 و در سومین 
سالگرد درگذشــت این هنرمند، از شــنبه تا جمعه فیلم هاى 
منتخب با هنرنمایى «آقاى بازیگــر» را به ترتیب زیر پخش 
خواهد کرد: «خانه خلوت»، «حاجى واشــنگتن»، «کشــتى 

«کمیتــه  مجــازات»، «کمال آنجلیــکا»، 
باکیفیت و ترمیم الملــک»، نســخه 
و  «گاو»  «شب».شــده 

یاد آقاى بازیگر 
در شبکه نمایش
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شــرکت
دیگران

خواهد کرد: «خانه خلوت»، «حاجى واشــنگتن»، «کشــتى 
«کمیتــه  مجــازات»، «کمال آنجلیــکا»، 

باکیفیت و ترمیم الملــک»، نســخه
و «گاو»  «شب».شــده 
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مجموع گل هــاى زده 
سجاد شــهباززاده در پنج شش سال 
گذشته به زحمت به 20 گل مى رسد ولى او در یک 
فصل توانسته به اندازه پنج سال گذشته خود گلزنى کند 

و باعث تعجب اهالى فوتبال ایران شود.
بهترین گلزن فصل گذشته لیگ برتر کسى نبود جز سجاد 
شهباززاده که به دور از همه پیش بینى ها، کفش طالى لیگ 
را از آن خود کرد. مهاجم اردبیلى و باتجربه سپاهان از هفته 
نخست گلزنى کرد و توقف ناپذیر بود تا بعد از سال ها، فوتبال 

ایران آقاى گلى با 20 گل یا بیشتر داشته باشد.

این اتفاق وقتى تعجب برانگیز خواهد شد که نگاهى به آمار و عملکرد 
شهباززاده در سالیان گذشته داشته باشیم؛ جایى که او هیچگاه در یک 

فصل فوتبالى بیشتر از 12 گل نزد و با همین آمار لژیونر شد.
از طرفى مجموع گل زده شــهباززاده در پنج شش سال گذشته هم 
به زحمت به 20 گل مى رسد؛ او از فصل95-94 تا فصل 98-99 (4 
فصل)، فقط 17 بار توانسته در ترکیب تیم هاى استقالل، آنالیا اسپور، 
نفت تهران، القطر قطر و ســپاهان گلزنى کند اما به تنهایى در لیگ 

بیستم 20 بار گلزنى کرد.
عملکرد او در این فصل به حدى درخشان است که نگاهى به آمار گل 
زده سپاهان داشته باشیم. شهباززاده در این فصل 20 گل از مجموع 

53 گل سپاهان را به ثمر رســانده که معادل 38 درصد گل هاى زده 
تیمش است. جالب اینکه از این تعداد فقط سه گل از روى نقطه پنالتى 

به ثمر رسیده است.
ثبات شهباززاده در گلزنى در لیگ بیستم به گونه اى است که نمى توان 
آن را حاصل یک اتفاق دانست بلکه این عملکرد بیانگر تغییر تاکتیک 
در سپاهان و استفاده از شهباززاده در نوك خط حمله به عنوان مهاجم 

هدف و همینطور افزایش آمادگى او است.
پیش از این شهباززاده در تیم هایى به میدان مى رفت که مهاجم هدف 
نبود یا عمدتًا رویکردى دفاعى به فوتبال داشتند از جمله نفت تهران 
یا استقالل در فصل حضور مظلومى که به توفیق خاصى دست پیدا 

نکردند.
با اتمام لیگ مشتریان زیادى براى جذب این مهاجم 31 ساله صف 
کشیده اند اما از االن این بحث وجود دارد که آیا عملکرد کنونى او یک 
جرقه بود یا قادر است این عملکرد را در فصل بعد و حتى در تیمى غیر 

از سپاهان و زیر نظر یک مربى دیگر تکرار کند؟ 
پیش از این هم فوتبال ایران مهاجمانــى مانند رضا نوروزى، جالل 
رافخایى، هادى اصغرى، دنى اولروم، ادموند بزیک و... را داشته که فقط 
در یک فصل توانستند به عنوان آقاى گلى دست یابند و بعد از آن هرگز 
سایه اى از یک مهاجم گلزن نبوده اند. به نظر مى رسد براى رسیدن به 

این سئواالت باید به انتظار فصل آینده بنشینیم.

آقاى گلى که به اندازه 5 سال گل زد!
مجموع گل هــاى زده 
سجاد شــهباززاده در پنج شش سال

0گذشته به زحمت به 20 گلمى رسد ولى او در یک 
فصل توانسته به اندازه پنج سال گذشته خود گلزنى کند 

و باعث تعجب اهالى فوتبال ایران شود.
بهترین گلزن فصل گذشته لیگ برتر کسى نبود جز سجاد 
شهباززاده که به دوراز همه پیش بینىها، کفشطالى لیگ 
را از آن خود کرد. مهاجم اردبیلى و باتجربه سپاهان از هفته 
نخست گلزنى کرد و توقف ناپذیر بود تا بعد از سال ها، فوتبال 

0ایران آقاى گلى با 20 گلیا بیشتر داشته باشد.

این اتفاق وقتى تعجب بر
شهباززاده در سالیان گذش
2فصل فوتبالى بیشتر از 2
از طرفى مجموع گل زد
زحمت به 20 گل مى به
7فصل)، فقط 17 بار توانس
القطر قطر و نفت تهران،
0بیستم 20 بار گلزنى کرد
عملکرد او در این فصلب
زده سپاهان داشته باشیم

علیرضا مرزبان با انتشار پستى اینستاگرامى که او را در فرودگاه نشــان مى دهد با هواداران سپاهان 
خداحافظى کرد.

پیش از شــروع فصل صحبت هاى زیادى در مورد اضافه شدن یک مربى به کادر فنى سپاهان به 
عنوان دستیار اول محرم نویدکیا وجود داشــت و در نهایت در حالى که صحبت از علیرضا 

مرزبان و مجتبى حسینى بود این مرزبان بود که پیشنهاد تیم سابقش را پذیرفت و در هفته 
ابتدایى لیگ خود را از آلمان به سیرجان رســاند تا در کنار کادر فنى تیم باشد و جالب 

اینکه از همان روز ابتدایى در کنار خط حضور پیدا کرد تا نشان دهد نقش مهمى به 
او سپرده شده است.

مرزبان در طول فصل مرد خروشان نیمکت سپاهان بود؛ هر چه محرم نویدکیا 
آرام بود، علیرضا مرزبان پر سر و صدا بود و سعى مى کرد گاهى با فریاد و گاهى 
با ایما و اشاره حق تیمش را بگیرد؛ تا جایى که خیلى ها یکى از دالیل موفقیت 

سپاهان را حضور علیرضا مرزبان عنوان مى کردند.
مرزبان که روز چهارشنبه جلسه اى با مدیران سپاهان برگزار کرده بود، با انتشار 

پستى اینستاگرامى از جدایى خبر داده است. 
بى شک جدایى مرزبان از همین حاال محرم نویدکیا را به فکر برده است و او در حال 

تفکر براى پیدا کردن جانشینى براى او خواهد بود.

تقابل تیم هاى استقالل و فوالد، سرنوشت سى وچهارمین قهرمان جام حذفى را 
مشخص خواهد کرد.

طبق برنامه تیم هاى فوتبال استقالل و فوالد خوزستان در چارچوب دیدار فینال جام 
حذفى امروز از ساعت 19:30 در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم خواهند رفت. 
با اعالم کمیته داوران فدراسیون فوتبال بیژن حیدرى به عنوان داور و محمدرضا 
منصورى به همراه حسن یوســفى به عنوان کمک هاى وى قضاوت این بازى را 

بر عهده دارند. 
یکى از بزرگترین حسرت هاى ورزشــى مجیدى در فصل قبل جام حذفى ثبت 
شد. وى تا یک قدمى کســب اولین جام با اســتقالل (به عنوان سرمربى) پیش 
رفت؛ اما گمانه زنى ها در خصوص مذاکره سعادتمند (مدیر عامل وقت استقالل) 
با اســتراماچونى با واکنش تند مجیدى همراه شد و حسابى استقاللى ها را قبل از 

فینال به حاشیه برد.
در این شرایط استقالل ُمدل مجیدى در 13 شهریور 1399 با حساب 3 بر 2 مقابل 
تراکتور شکســت خورد تا بعد از پایان آن بازى در مشــهد با چشمانى اشک بار از 
شاگردانش خداحافظى کند و از هدایت استقالل کنار رفت. آن روز مجیدى یکى از 

مقصران اصلى شکست آبى پوشان محسوب شد چرا که هواداران 
معتقد بودند او باید بعد از کسب جام نسبت به سعادتمند واکنش 
نشان مى داد. اســتقالل در ماه هاى اخیر با مشکالت مالى و 
مدیریتى زیادى روبه رو بوده اســت و حتى شایعه برکنارى 
مجیدى نیز وجود داشــت. با این همه تیم مجیدى طورى 
نتیجه گرفت که پروژه برکنارى او عقیم ماند. اســتقالل با 
7 قهرمانى و 5 نایب قهرمانى پرافتخارترین تیم جام حذفى 

فوتبال ایران اســت. باید دید مجیدى مى تواند شکست فصل 
گذشته را جبران و هشتمین قهرمانى استقالل را ثبت کند؟

مسئوالن باشگاه ســپاهان قصد دارند از سفر 
استقالل به اصفهان براى جلب رضایت گلر این 

تیم استفاده کنند.
باشگاه سپاهان پس از جدایى پیام نیازمند به دنبال جذب 
یک گلر براى فصل آینده است و در این میان صحبت هایى 
از عالقه این باشگاه به جذب رشید مظاهرى، گلر استقالل 

مطرح شده است.
مظاهرى که از شرایط خودش در استقالل و نیمکت نشینى در 
این تیم راضى نیست احتمال دارد در پنجره تابستانى از جمع 
آبى ها جدا شود و پیشنهادات خوبى هم از چند تیم لیگ برترى 
دریافت کرده ولى فعالً تمرکزش روى دیدار فینال مقابل فوالد 
خوزستان اســت و بعد از پایان بازى قرار است در خصوص 

پیشنهاداتش تصمیم گیرى کند.
با توجه به برگــزارى دیدار فینال جــام حذفى در اصفهان، 
مسئوالن باشگاه ســپاهان به دنبال این هستند تا از فرصت 
استفاده کرده و باب مذاکره با مظاهرى را بعد از بازى با این 
بازیکن باز کنند و احتماالً مظاهرى پس از پایان کار استقالل در 
جام حذفى، چند روزى براى مذاکره با سپاهانى ها در اصفهان 

بماند و شاید در این مذاکرات توافق هم حاصل شود.
 

 انتشار پستى اینستاگرامى که او را در فرودگاه نشــان مى دهد با هواداران سپاهان

اضافه شدن یک مربى به کادر فنى سپاهان به فصل صحبت هاى زیادىدر مورد
ل محرم نویدکیا وجود داشــت و در نهایت در حالى که صحبت از علیرضا
 حسینى بود این مرزبان بود که پیشنهاد تیم سابقش را پذیرفت و در هفته 
باشد و جالب تیم فنى آلمان به سیرجانرســاند تا در کنار کادر د را از
وز ابتدایى در کنار خط حضور پیدا کرد تا نشان دهد نقش مهمى به 

ست.
 فصل مرد خروشان نیمکت سپاهان بود؛ هر چه محرم نویدکیا 
ا مرزبان پر سر و صدا بود و سعى مى کرد گاهى با فریاد و گاهى 
حق تیمش را بگیرد؛ تا جایى که خیلى ها یکى از دالیل موفقیت 

ضور علیرضا مرزبان عنوان مى کردند.
کرده بود، با انتشار روز چهارشنبهجلسه اىبا مدیران سپاهان برگزار

ستاگرامى از جدایى خبر داده است. 
جدایى مرزبان از همین حاال محرم نویدکیا را به فکر برده است و او در حال 

ى پیدا کردن جانشینى براى او خواهد بود.

خداحافظى علیرضا مرزبان با سپاهانى ها

سرمربى تیم فوتبال پورتیموننزه پرتغال گفت: براى انتخاب دروازه بان دیدار با ویتوریا 
سردرد دارم.

تیم فوتبال پورتیموننزه پرتغال در نقل و انتقاالت تابســتانى پیام نیازمند دروازه بان تیم 
ملى ایران و تیم سپاهان را به خدمت گرفت تا براى فصل آینده چهار دروازه بان در اختیار 

داشته باشد.
ایــن در حالى اســت که «پائولــو ســرجیو» ســرمربى پورتیموننــزه مى گوید هنوز 
مشــخص نیســت کدام دروازه بان در نخســتین بازى ایــن تیم به میــدان مى رود. 
پورتیموننزه امروز یک شــنبه در نخســتین دیدار خود در لیگ پرتغال با ویتوریا دیدار 

مى کند.
سرجیو در این خصوص گفت: براى انتخاب دروازه بان سردرد دارم که این سردرد خوبى 

است. ما گزینه هاى زیاد و با کیفیت باالیى داریم. 
وى افزود: به جرأت مى گویم که هیچ تیمى در لیگ پرتغال به اندازه ما براى این موقعیت 

(دروازه بان) رقابت ندارد.

با اتمام لیگ بیستم، آمار و ارقام این فصل است مسابقات در بخش هاى مختلف بررسى مى شود. نگاهى به کارت هاى 
زرد و قرمز خارج شده از جیب داوران نشان مى دهد خشن ترین تیم لیگ ذوب آهن است که در روزهاى پایانى بقا در 
لیگ برتر را جشن گرفت. ذوبى ها در این فصل پنج بار کارت قرمز گرفتند و از این حیث باالتر از پرسپولیس و صنعت 

نفت با چهار کارت قرمز هستند. سپاهانى ها نیز از همین حیث در رتبه چهارم قرار دارند.
نکته جالب توجه اینکه پرسپولیس به عنوان قهرمان، یکى از خشن ترین تیم هاى فصل جارى بوده و بازیکنان این 
تیم در این فصل چهار بار با کارت قرمز جریمه شده اند. این موضوع در حالى است که پرسپولیسى ها صاحب یکى از 

آرام ترین کادر فنى هاى لیگ هستند و اخراج این تعداد بازیکن عجیب به نظر مى رسد.
جالب اینکه استقالل در زمره با اخالق ترین تیم هاى لیگ در داخل زمین اســت. آبى ها اگر چه از حیث کارت زرد 

عملکرد خوبى نداشتند اما به همراه تیم هاى فوالد، تراکتور و نفت مسجد سلیمان فقط یک کارت قرمز را دیده اند.
اما در بخش کارت زرد، تراکتور صدرنشین است و باالتر از سایر تیم ها در دریافت کارت زرد قرار گرفته است. بعد از 

تراکتور با 59 کارت زرد، فوالد، سپاهان و استقالل با 57، 56 و 51 کارت زرد دیده مى شوند.
 به طور کلى پیکان بااخالق ترین تیم لیگ بود. شاگردان تارتار در این فصل فقط 39 کارت زرد و تنها 2 کارت قرمز را 

دریافت کردند تا بهترین تیم لیگ از این حیث محسوب شوند.

مجتبى حقدوست هافبک اسبق اســتقالل مى تواند یکى از گزینه هاى تقویت این 
تیم باشد. استقالل در تابستان 1400 بازار نقل و انتقاالت حساسى را در پیش خواهد 
داشت و بر اساس خواسته هاى فرهاد مجیدى باید حداقل سه بازیکن به این تیم اضافه 
شوند. یکى از پست هایى که در استقالل نیاز به تقویت دارد خط هافبک این تیم است. 

جایى که نیاز به یک هافبک میانى تخصصى با قابلیت بازیسازى احساس مى شود.
آبى ها در سال هاى اخیر ستارگانى، چون مجتبى جبارى، سرور جپاروف، امید ابراهیمى 
و على کریمى را در ترکیب داشته اند و خیالشان بابت خط هافبک راحت بوده است، 
اما در یکى دو فصل اخیر استقالل هافبک با چنین مشخصاتى در اختیار نداشته و این 

تیم شاید براى جذب یک بازیکن سابق خود اقدام نماید. 
مجتبى حقدوست هافبک 25 ساله ذوب آهن که یک فصل در استقالل منصوریان 
حضور داشت و بازى هاى خوبى از خود به نمایش گذاشــت، حاال مى تواند یکى از 
گزینه هاى فرهاد مجیدى براى خط هافبک استقالل باشد. حقدوست در تیم بحران 
زده ذوب آهن بازى هاى خوبى در پست هافبک میانى و هجومى به نمایش گذاشت.

سرمربى پورتیموننزه: 

براى انتخاب گلر 
سردرد دارم!

ذوب آهن 
خشن ترین تیم 
شد! 

هافبک کلیدى 
ذوب آهن، گزینه 
احتمالى استقالل

علیرضا مرزبا
خداحافظى کر
پیش از شــر
عنوان دستیار
مرزبان و مجت
ابتدایى لیگ
اینکه از هما
او سپرده شد
مرزبان در ط
آرام بود، علی
با ایما و اشا
سپاهان ر
مرزبانک
پستى

بى شک
تفکر

ن

مس
است
تیم استف
باشگاه سپاه
یک گلر براى
از عالقه این با

مطرح شده است
مظاهرى که از ش
این تیم راضى نی
آبى ها جدا شود و
دریافت کرده ولى
خوزستان اســت
پیشنهاداتش تص
با توجه به برگــ
مسئوالن باشگا
استفاده کرده و
بازیکن باز کنند و
جام حذفى، چند
بماند و شا

خداح

گلر استقالل بعد از فینال 
در اصفهان مى ماند؟!

ستاره هاى نویدکیا مى روند؟
تیم فوتبال ســپاهان براى فصل بعد تغییرات زیادى را در ترکیب 

خود خواهد داشت.
پس از پایان فصل بیســتم لیگ برتر فوتبال کشور، پیام نیازمند و 
احسان حاج صفى دو بازیکن تاثیرگذار سپاهان از این تیم جدا و به 
اروپا رفتند. همچنین علیرضا مرزبان هم در صفحه شخصى خود با 
هواداران سپاهان خداحافظى کرد تا سومین جدا شده قطعى نایب 

قهرمان لیگ باشد.
از اصفهان خبر مى رســد که ماجراى جدایى از این تیم همچنان 
ادامه دارد. شنیده ها حاکى از آن است که سروش رفیعى، عزت ا... 
پورقاز، محمد محبى و کى روش استنلى بازیکنانى هستند که تا به 
این لحظه خواستار جدایى از سپاهان هستند. برخى از این بازیکنان 
عالقه دارند تا ادامه فوتبالشان را در اروپا پیگیرى کنند و برخى هم 
ترجیح مى دهند براى فصل آینده به یکى از تیم هاى پرسپولیس 

و استقالل بروند.
در این بین حتى شــنیده مى شــود که یکى دو بازیکن تأثیرگذار 

سپاهان هم بدشان نمى آید که از این تیم جدا شوند. 
با وجود چنین اخبــارى و با توجه به اینکــه از جمع بازیکنان ذکر 
شــده حداقل 2 و حداکثر چهار نفر از ســپاهان جدا خواهند شد. 
با وجود این مســائل محتمل اســت که ترکیب اصلى زردپوشان 
اصفهانى براى فصل آینده لیگ برتر نسبت به فصل بیستم دچار 
تغییرات زیادى خواهد شد. حاال باید دید که مسئوالن این باشگاه 
با چه ترفندى مى خواهند جاى ســتاره هاى جدا شــده خود را پر 

کنند.

روز انتقام  براى مجیدى 
در نقش جهان

مهدى تارتار در حال تصمیم گیرى براى نیمکت مربیگرى فصل بعد 
خود است.

مهدى تارتار آبان 99 به پیکان پیوست و چند روز مانده به شروع 
لیگ برتر، جانشین عبدا... ویسى شد. او با خودروسازان عملکرد 
قابل توجهى داشت و در 30 بازى لیگ 40 امتیاز کسب کرد و 
باالتر از تیم هایى چون پدیده، نفت آبادان، آلومینیوم و ذوب 
آهن هفتم شــد. مهدى تارتار براى ادامه مسیر خود با مدیران 
پیکان در حال مذاکره است و اگر به توافق الزم نرسد احتماال 

از این تیم جدا خواهد شد.
تارتار که سابقه هدایت تیم هاى نفت مسجدسلیمان، پارس 
جنوبى جم، صبا، راه آهن و چند تیم دیگر را در کارنامه دارد 
جزو مربیان خوب این ســال هاى لیگ برتر محسوب 
مى شود. او در پیکان رکورد جالبى خلق کرد و از هفته 
21 تا 29 در 9 بازى پیاپى هیچ شکستى نخورد و 

سپاهان و تراکتور را متوقف کرد.
شنیده مى شود باشگاه هاى ذوب آهن و آلومینیوم 
اراك مى توانند مقاصد احتمالى این مربى جوان در 
صورت جدایى از پیکان باشند. ذوب آهن در پى تغییرات 
اساسى است و با مجتبى حسینى قطع همکارى کرده است.  باید 
دید سرنوشت مهدى تارتار چه خواهد بود، ادامه دادن با پیکان یا 

سفر به اصفهان و اراك.

ســردار آزمون به زودى زنیــت را ترك خواهد 
کرد، زیرا ســران این تیم بــا انتقالش به 

بایرلورکوزن آلمان موافقت کرده اند.
بر اســاس این گزارش که به نقل از 
منبع موثق منتشر شده است؛ پرونده 
انتقال سردار آزمون به بایرلورکوزن 

در آستانه به نتیجه رسیدن است. 
ســردار آزمون در دو بازى ابتدایى 
زنیت در فصل جدیــد لیگ برتر 

روسیه به میدان رفت. او یک فصل 
دیگر با زنیت قرارداد رسمى دارد.

ت خورد تا بعد از پایان آن بازى در مشــهد با چشمانى اشک بار از 
افظى کند و از هدایت استقالل کنار رفت. آن روز مجیدى یکى از 

فوتبال ایران اســت
گذشته را جبران و هش

مهدى تارتار در حال
خود است.

مهدىتارتار آ
جا لیگ برتر،
قابل توجهى
باالتر از تیم
آهن هفتم ش
پیکان در حا
از این تیم
تارتار که
جنوبى
جزو
م

صور
اساسى است
دیدسرنوشت

سفر به اصفهان

ون به زودى زنیــت را ترك خواهد 
ـران این تیم بــا انتقالش به

 آلمان موافقت کرده اند.
ین گزارش که به نقل از 
نتشر شده است؛ پرونده 
 آزمون به بایرلورکوزن

تیجه رسیدن است. 
ون در دو بازى ابتدایى 
ل جدیــد لیگ برتر 

دان رفت. او یک فصل 
 قرارداد رسمى دارد.

موافقت زنیت با انتقال 
آزمون به بایرلورکوزن

انتخاب تارتار
چالش در اصفهان؟
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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 140060302027004971 مورخ 1400/04/20 رضا فخر فرزند حسنعلى 
بشماره شناسنامه 71 صادره از اصفهان بشماره ملى 1288676832 در سه دانگ یکباب 
کارگاه نجارى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 28 فرعى از اصلى 15316 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 666/67 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى 

از مالک رسمى حاج عباس نظمى انصارى. 
2ـ راى شماره 140060302027004970 مورخ 1400/04/20 اکبر فخر فرزند حسنعلى 
بشماره شناسنامه 38724 صادره از اصفهان بشماره ملى 1282314696 در سه دانگ یکباب 
کارگاه نجارى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 28 فرعى از اصلى 15316 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 666/67 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى 
از مالک رسمى حاج عباس نظمى انصارى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167424 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /4/392

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

راى شماره 140060302026003445 مورخ 1400/03/11 هیات دو آقاى مهدى حبیب 
اللهى خوراسگانى به شناسنامه شماره 452 کدملى 1291462422 صادره خوراسگان فرزند 
حسن بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 75 مترمربع از پالك شماره 268 فرعى 
از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167451 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/394

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 شــماره 140060302027005006 مورخ 1400/04/21 مهدى نادریان فرزند 
غفور بشماره شناسنامه 32307 صادره از اصفهان بشماره ملى 1282252003 در یک و نیم 
دانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10408 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1123/10 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.  

2ـ راى شماره 140060302027005013 مورخ 1400/04/21 محمدرضا نادریان فرزند 
مهدى بشماره شناسنامه 2950 صادره از اصفهان بشماره ملى 1288377452 در یک و 
نیم دانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعى با کاربرى کشاورزى احداثى بر روى قسمتى از 
قطعه زمین پالك 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1123/10 مترمربع. 

خریدارى طى سند رسمى. 
3ـ راى شــماره 140060302027005014 مورخ 1400/04/21 ریحانه نادریان فرزند 
مهدى بشماره شناسنامه 5486 صادره از اصفهان بشماره ملى 1292583320 در یک و 
نیم دانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعى با کاربرى کشاورزى احداثى بر روى قسمتى از 
قطعه زمین پالك 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1123/10 مترمربع. 

خریدارى طى سند رسمى. 
4ـ راى شــماره 140060302027005015 مورخ 1400/04/21 منیژه کیانى هاشمى 
اصفهانى فرزند عباس بشــماره شناســنامه 29064 صــادره از اصفهان بشــماره ملى 
1282218174 در یک و نیم دانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعى با کاربرى کشاورزى 
احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پــالك 10408 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
به مســاحت 1123/10 مترمربع. خریدارى طى ســند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1400/05/02 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/17 - م الــف: 1167485 - مهدى 

صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/396

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 شــماره 140060302027001246 مــورخ 1400/02/04 حمید رفیعى دولت 
آبادى فرزند حمیدرضا بشــماره شناســنامه 15036 صــادره از اصفهان بشــماره ملى 
1292860014 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 34 فرعى از اصلــى 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 250/97 
مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رســمى مشــاعى مى باشــد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/02 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/05/17 - 
م الف: 1167554 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق

 اصفهان /4/398

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 شــماره 140060302027004440 مورخ 1400/04/06 على حیدرى کبریتى 
فرزند حبیب بشماره شناسنامه 2 صادره از کوهپایه بشماره ملى 5659699421 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 200 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.  تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167583 - مهدى صادقى وصفى - رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/402

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 140060302027001714 مورخ 1400/02/12 جالل طریقت خاکسار 
فرزند نادعلى بشماره شناسنامه 3010 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286769345 در 
یکدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 43996 فرعى از 
اصلى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/46 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى محمودـ  فروغـ  جالل شهرت همگى طریقت 

خاکسار فرزندان نادعلى. 
2ـ راى شماره 140060302027001716 مورخ 1400/02/12 محمود طریقت خاکسار 
فرزند نادعلى بشماره شناسنامه 1030 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286915406 در 
یکدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 43996 فرعى از 
اصلى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/46 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى محمودـ  فروغـ  جالل شهرت همگى طریقت 

خاکسار فرزندان نادعلى.
3ـ راى شــماره 140060302027001717 مورخ 1400/02/12 فروغ طریقت خاکسار 
فرزند نادعلى بشماره شناسنامه 784 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1286556163 در 
چهار دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 43996 فرعى 
از اصلى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/46 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى محمودـ  فروغـ  جالل شهرت همگى طریقت 
خاکسار فرزندان نادعلى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/17 - م الف: 1167609 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /4/404

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 شــماره 140060302027004998 مورخ 1400/04/21 على امینى خوراسگان 
فرزند کریم بشماره شناسنامه 5427 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1283756021 در 
ششدانگ یکباب انبار احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9614 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 242/95 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/05/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167627 -مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/406

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

راى شماره 140060302026004761 مورخ 1400/04/01 هیات آقاى مسعود منصورى 
به شناسنامه شماره 12535 کدملى 1292053453 صادره اصفهان فرزند محمدرضا  نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 253,87 مترمربع پالك شماره 125 فرعى از 99 
اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167634 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/408

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 شــماره 140060302027004381 مــورخ 1400/04/05 محمــود امینــى 
قلعه نوئى فرزند حســین بشــماره شناســنامه 3742 صادره از اصفهان بشــماره ملى 
1293402631 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثى بــر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 5428 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهــان به مســاحت 75/75 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى حاج عباس خوراسگانى فرزند محمود و على 
دانشمند فرزند حاج محمدرضا. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167690 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اســناد و 

امالك شرق اصفهان /4/410

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 شــماره 140060302027004358 مورخ 1400/04/05 مســعود فخارى نژاد 
فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 50685 صادره از اصفهان بشماره ملى 1282427806 در 
ششدانگ یکباب واحد کارگاهى تولید آجر و گرم  سازى که بصورت یک قطعه زمین محصور 
مى باشد احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 16 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 2003/46 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى آقاى 
ابراهیم ایمانى شیخ آبادى فرزند نعمت اله .. . تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167704 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /4/412

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

راى شــماره 140060302026004763 مورخ 1400/04/01 هیات ســه آقاى رمضان 
متولیان به شناسنامه شماره 89 کدملى 5759766252 صادره فریدن فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 147,64 مترمربع پالك شماره 2354 و 2355 
فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167353 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/390

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

راى شــماره 140060302026001096 مورخ 1400/01/25 هیــات چهار آقاى على 
افشارى به شناسنامه شماره 31 کدملى 1229899601 صادره خوانسار فرزند بمانعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 139,15 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 15177 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167725 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/414

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

راى شماره 140060302026003441 مورخ 1400/03/11 هیات دو آقاى احمد عسگرى 
به شناسنامه شماره 35 کدملى 1189891719 صادره فرزند محمد حسین بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 137,72 مترمربع از پالك شماره 164 و 163 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167962 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/417

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

راى شماره 140060302026004379 مورخ 1400/03/25 هیات سه آقاى على کاظمى 
به شناسنامه شماره 70628 کدملى 1282447831 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 250 مترمربع پالك شماره 466 فرعى از 14874 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 

اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167575 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/400

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 رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 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 تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شماره 1026مورخه 1400/02/25خانم اعظم مهدیه نجف آبادى فرزند قربانعلى نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 159/25 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 551 اصلى   
واقع در قطعه 3 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02 -تاریخ انتشار دوم:1400/05/17 - 1167598/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از 

طرف آفرین میر عباسى /4/434 

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 رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 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 تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
آراء  شماره 1100 و 1101 مورخه 1400/02/26خانم وجیهه رحیمیان  نجف آبادى فرزند 
یداله نسبت به دو دانگ مشاع و آقاى مجید نبى فرزند عباسعلى نسبت به چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه  نیمه ساز  به مساحت 321/35مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
603   اصلى واقعى در قطعه 5 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02-تاریخ انتشار دوم : 1400/05/17 
- 1167613 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى-  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /4/432

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 رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 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 تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
آراى شماره 1103 و 1104  مورخه 1400/02/26 خانم جمیله قائدى  فرزند مردان    نسبت 
به  دو دانگ و آقاى محمد على قائدى فرزند اسکندر نســبت به چهار دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 62/34 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 9  فرعى از 1531 اصلى   
واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضــى داراى قولنامه عادى از 
مالک رسمى خانم عزت انتشارى احدى از ورثه یوســف  انتشارى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/05/17 - تاریخ انتشار دوم: 1400/06/01 - 1172363 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین 

میر عباسى /5/274

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 رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 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 تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
آراى شماره 1802 و 1801  مورخه 1400/4/6 آقاى محمود برخوردار نجف آبادى  فرزند 
مهدى    نسبت به سه دانگ مشاع و خانم صدیقه معینى نجف آبادى فرزند کاظم نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 117/41 مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 2   فرعى  از 1291 اصلى   واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/17 - تاریخ 
انتشار دوم: 1400/06/01 - 1172351 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/276

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 140060302027003661 مورخ 1400/03/18 فاطمه السادات طباطبائى 
فرزند ســیدمحمد بشــماره شناســنامه 1271430886 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1271430886 در 6 یکباب مسکونى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9 واقع 
در 18 ثبت اصفهان به مساحت 208/21 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.  تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/05/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/01 - م الف: 1173556 - 

مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/282



سالمتسالمت 07074103 سال هجدهمیک شنبه  17 مرداد  ماه   1400

آگهى تغییرات
شرکت راى نو کار نو گستر پویا سهامى 
خاص به شماره ثبت 31292 و شناسه 
ملــى 10260518568 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مــورخ 1400/04/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - آقاى خلیل جعفر پیشه به 
کدملى 1280916354 ، خانم عصمت 
ریزانه به کدملــى 1284353923 و 
خانــم الهــه ده بزرگى بــه کدملى 
2431958531 بسمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - آقاى عبدالرضا ســرلک 
به کدملى 4172284531 بســمت 
بازرس اصلــى و خانم بهــاره رضانیا 
به کدملى 2411045018 بســمت 
بازرس على البدل براى مدت یکسال 
انتخــاب گردیدنــد. - روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى هاى شرکت 
انتخاب شــد. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك اســتان اصفهــان اداره ثبت 
شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1172950)

آگهى تغییرات
شرکت شــاهکار اصفهان زیبا با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 46718 و شناســه 
اســتناد  بــه   10260647892 ملــى 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/04/20 فاطمه عموئى ســینى فرزند 
محمود متولد 1357/01/02 به شماره ملى 
6609617430 ، معصومه قصابى ســینى 
فرزند حسین متولد 1344/09/20 به شماره 
ملى 5110203822 و زکیه جزایرى سینى 
فرزند محمدرضا متولــد 1376/02/18 به 
شــماره ملى 6600063416 هــر یک با 
پرداخت مبلغ 500000 ریــال به صندوق 
شرکت در زمره شرکاء شرکت قرارگرفتند. 
مدیرعامل شــرکت اقرار بــه دریافت مبلغ 
افزایش یافته نمود. ســرمایه شــرکت از 
مبلغ 1000000 ریال بــه 2500000 ریال 
افزایش یافت و در نتیجه ماده اساســنامه به 
شرح مذکور اصالح گردید. - اسامى شرکاء و 
میزان سهم الشرکه فعلى هر یک بدین شرح 
میباشد : حسن عموئى سینى ، محمد عموئى 
سینى، فاطمه عموئى سینى ، معصومه قصابى 
سینى و زکیه جزایرى ســینى هر یک داراى
 000 500 ریال سهم الشــرکه مى باشند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1172949)

آگهى تغییرات
شرکت شاهکار اصفهان زیبا با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 46718 و شناسه 
ملــى 10260647892 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1400/04/26 حســن عموئى 
سینى و محمد عموئى ســینى هر یک با 
در یافت کل سهم الشــرکه خود به مبلغ 
500000 ریال خویش از صندوق شرکت 
از شرکت خارج شدند و دیگر هیچ حق و 
ســمتى ندارند و ماده 4 اساسنامه بدین 
شرح اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 
1500000 ریال تمام است که به صورت 
نقد پرداخت شــده و در اختیار مدیران 
شرکت قرار گرفته است. - اسامى شرکاء 
و میزان سهم الشرکه فعلى هر یک بدین 
شرح میباشــد : فاطمه عموئى سینى ، 
معصومه قصابى ســینى و زکیه جزایرى 
ســینى هر یــک داراى 000 500 ریال 
سهم الشرکه مى باشــند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1172951)

تاسیس
شرکت سهامى خاص شاهنگ مهر و جان درتاریخ 1400/04/22 به شماره ثبت 68300 به شناسه 
ملى 14010160140 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :نگهدارى و پرورش زنبور عسل و ملکه – تهیه، تولید، بسته بندى، 
توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات عسل و فرآورده هاى زنبور عسل – ساخت و خرید و فروش 
تجهیزات و ادوات زنبوردارى – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ وام وتسهیالت 
از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتى و خصوصى – برگزارى و شرکت در نمایشگاه هاى داخلى، خارجى و بین المللى (بجز 
فرهنگى و هنرى) – اخذ و اعطاى شــعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – عقد قرارداد با ارگان 
هاى دولتى و خصوصى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله خواجو ، کوچه ارگ ، کوچه گلشن ، پالك - 28 ، طبقه همکف کدپستى 8153657313 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
002/2547/12 مورخ 1400/04/08 نزد بانک کشــاورزى شــعبه خیابان منوچهرى با کد 2547 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم شقایق صفر 
نوراله به شماره ملى 1272614220 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى مهران صفرنوراله به شماره ملى 1273045742 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهرى غیورى به شماره ملى 1282371649 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت 
مدیره یا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم زهرا ملکى نجف آبادى به شماره ملى 1080460586 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال خانم فاطمه نصر اصفهانى به شماره ملى 1272584380 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 
سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1172961)

آگهى تغییرات
شــرکت شــاهکار اصفهان زیبا با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 46718 و شناسه ملى 
10260647892 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1400/04/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - فاطمه عموئى سینى کدملى 
6609617430 و زکیه جزایرى ســینى کدملى 
6600063416 بعنوان اعضاء اصلى هیات مدیره 
براى مدت نامحدود انتخاب شــدند. - روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1172952)

آگهى تغییرات
شــرکت زاینده رود ســپاهان جــم ایرانیان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 67292 و شناسه 
ملى 14009894519 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/04/26 
مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
کوى ولى عصر ، کوچه (فضاى ســبز 1 ) ، کوچه 
فرعى سوم [نوبهار - 3] ، پالك - A ، 87 ، طبقه 
اول - کدپســتى 8174794111 انتقال یافت و 
ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1172966)

شاید به این نکته توجه نکرده باشید اما باید بگوییم که خوابیدن 
و برخى عادات موقع خواب مى تواننــد بر پیرى زودرس تاثیر 
داشته باشــند، بنابراین فقط به مراقبت هاى روز نیاز ندارید و 
باید حواس تان به مراقبت هاى شــبانه از پوست و موهاى تان 

هم باشد.
پیش از آنکه بخواهید بخوابید، بهتر است این اشتباهات رایج 
مربوط به خواب را که واقعا براى پوست و موى تان مضر است، 
بشناسید. این شناخت به شما کمک مى کند تا عادات اشتباه خود 
را اصالح کرده و از این طریق پیرى را به تعویق بیندازید. در این 
مطلب شما را از اشتباهات هنگام خوابیدن که مى تواند پوست و 

موى شما را پیر کند، آگاه مى کنیم.

1. اگر پیش از خواب صورت تان را نشویید
حاال که سن و ســال تان باالتر رفته شست وشوى هرازگاهى 
صورت با صابون پیش از خواب اصال کافى نیســت. ســعى 
کنید هر شــب به مدت چند دقیقه به کمک انگشــتان تان، 
مواد تمیزکننــده مخصوص صورت را با حــرکات دورانى به 
آن بمالید. براى آنکه مطمئن شوید اثر کرم یا هر چیز دیگرى 
روى صورت تان از بین رفته مى توانید از تونرهاى مخصوص 
استفاده کنید. البته اگر هر شب این کار را نکردید مشکل بزرگى 
پیش نخواهد آمد. فقط باکترى و کثیفى را تصور کنید که روى 

بالش تان مى جنبد. 

2. اگر هرازگاهى روبالشى تان را عوض نکنید...
ملحفه ها و روبالشى ها اغلب در معرض تجمع روغن، کثیفى 
و باکترى هستند که نخســتین عامل مضر براى بسته شدن 
منافذ پوست محسوب مى شوند. پیشنهاد مى شود یک یا دوبار 
در هفته روبالشى تان را شســته یا تعویض کنید خصوصا اگر 
نسبت به جوش و کهیر حساس هستید. براى اطمینان بیشتر 
مى توانید هر روز صبح اسپرى تمیزکننده به روبالشى تان بزنید 

تا باکترى ها کشته شوند.

3 .اگر از روبالشى هاى زبر استفاده کنید...
تحقیقات نشان مى دهد استفاده طوالنى مدت از روبالشى هاى 
زبر مى تواند منجر به بروز چین و چروك، آســیب به کالژن ها 
و تولید جوش شود. توصیه مى شود از روبالشى هاى ابریشمى 
یا ساتن اســتفاده کنید چراکه باعث مى شــود جاى خط اتو یا 
چروك روبالشى کمتر روى صورت تان بماند. اگر از محصوالت 
مراقبت از پوست مخصوص شب استفاده مى کنید، استفاده از 
روبالشى هاى ابریشمى باعث مى شود این محصوالت بیشتر 

روى صورت و پوست تان بماند. 
درواقع به جذب و حفظ رطوبت کمک کــرده و مکمل اثرات 
مرطوب کننده هاى پوستى هستند. از طرفى زبر بودن روبالشى 
مى تواند تبعاتى براى موهاى تان هم داشــته باشد. بسیارى از 
مردم نمى دانند که روبالشى عادى پنبه اى براى کوتیکول مو 
بسیار زبر بوده و مى تواند منجر به شکنندگى آن شود. بهترین 

کار این است که یک روبالشى ساتن تهیه کنید.

4. اگر روى شکم یا به پهلو بخوابید...
مهم نیست که چند شب را رو به باال خوابیده ام،  مهم این است 
که وقتى بیدار مى شــوم، مى بینم به پهلو خوابم برده است و 
همین مسئله به مرور باعث پیدا شدن خط و خطوط ریز پوستى 
مى شود. خوابیدن به پهلو یا روى شکم مى تواند به بروز چین 
و چروك بینجامد؛ در واقع خط و خطوطى که به واسطه فشار 
زیاد به پوست رخ مى دهد. این حالت خوابیدن مى تواند منجر به 
شل شدن و افتادگى پوستى شده و زمینه را براى بروز باکترى ها 
فراهم کند. از دیگر مضرات خوابیدن به پهلو این است که وقتى 
بیدار مى شوید چشمان تان پف خواهد داشت چراکه بخشى از 

مایعات بدن در آنجا جمع شده است.

5. اگر به اندازه نخوابید...
خوابیدن به اندازه براى ســالمت و تندرستى شما بسیار مفید 
است و از طرفى به درخشــندگى پوست هم کمک مى کند. در 
این میان انسجام و ثبات نقش مهمى داشته و صرفا وفادارى 

به یک برنامه زمانى مشــخص براى خــواب در طول هفته 
کافى نیست. حواس تان باشــد که باید هر شب 7تا 9ساعت

 بخوابید.

6. اگر عادات نامناسبى براى خوابیدن داشته باشید
سعى کنید یک ساعت قبل از خوابیدن آب ننوشید، چراکه باعث 
مى شــود صبح ها با صورتى پف کرده بیدار شوید، خصوصا در 
اطراف چشــمان تان. نفس عمیق را فرامــوش نکنید. کمبود 
اکسیژن حالت خسته و کدر به پوست مى دهد. اکثر زنان پیش 
از خواب تمرینات تنفسى انجام نمى دهند. در واقع تنفس عمیق 
پیش از خواب باعث تقویت میزان اکســیژن ارسالى به مغز،  
ریه ها و سلول هاى بدن شده و به جوانسازى پوست حین خواب 

کمک مى کند.

7. اگر با چراغ هاى روشن مى خوابید
توجه داشته باشید خواب عمیق، فقط در تاریکى مطلق صورت 
مى گیرد. اما اگر عادت به خوابیدن در روشنایى دارید، به تدریج 
آن را کم  نور کنید تا خواب شما از هم گسسته نشود. این موضوع 
بر آرامش هنــگام خواب تان تاثیر زیــادى دارد که نباید از آن 

غافل شوید.

8. اگر در تختخواب کتاب مى خوانید 
کتاب خواندن قبل از خواب یک عادت رایج است. مشکلى که 
در این کار وجود دارد این است که انسان، در صورتى که یک 
کار را به طور متناوب انجام دهد، به آن عادت کرده و نسبت به 
آن شرطى مى شود، به همین دلیل، در صورتى که مغز شما بین 
کتاب خواندن و خوابیدن ارتباط شرطى ایجاد کند، دیگر شما 
قادر نخواهید بود بدون مطالعه به خواب روید، بنابراین توصیه 
مى شود از خواندن کتاب در تختخواب خوددارى کرده و کتاب 
را در زمان هاى بیدارى و در جاى مناسب بخوانید، در غیر این 

صورت خواب مناسب و کافى نخواهید داشت 
و خستگى و پیرى به دنبال آن خواهد آمد.

اشتباه خوابیدن 
باعث پیرى زودرس  مى شود!

هندوانه یکى از میوه هاى تابستانى مورد عالقه بســیارى از افراد است که تقریبًا هر روز 
آن را مى خورند، زیرا با گرم شــدن هوا میوه اى مرطوب کننده براى کاهش دماى بدن 

محسوب مى شود.
یک متخصص تغذیه و متخصص چاقى مى گوید که خوردن هندوانه به طور کلى فواید 
زیادى براى بدن دارد اما مواردى وجود دارد که در صورت مصرف روزانه آن به مقدار زیاد، 

آسیب هایى از جمله چاقى را به دنبال خواهد داشت.
با این وجود، توجه داشــته باشــید که در صورت خوردن آن به مقدار مشــخص و تحت 
نظر یک متخصص تغذیه، باعث افزایش وزن نمى شــود. ایــن متخصص افزود: مقدار 
مناسب هندوانه در روز فقط دو برش است و اگر همراه پنیر خورده شود یک وعده غذایى 
محسوب مى شود و 15 برش کوچک از آن، یک شام کامل محسوب مى شود. او با اشاره 
به اینکه بین 90 تا 95 درصد هندوانه را آب تشکیل مى دهد، تأکید کرد: مصرف هنداونه 
در تابســتان راه بســیار خوبى براى مرطوب نگهداشــتن بدن و پایین آوردن دماى آن

 است.
این متخصص اضافه کرد: هنداونه یک منبع عالى آبرسانى براى بدن است و جاى تعجب 

نیست که یکى از بهترین خوراکى ها آب دار و مرطوب کننده براى بدن است.
فواید هندوانه

1- تقویت سیستم ایمنى بدن
2- از فعالیت دستگاه گوارش حمایت مى کند

3- تقویت سالمتى قلب و عروق
4- پشتیبانى از عملکرد کلیه
5- افزایش طراوت پوست

6- محافظت از پوست در برابر نور خورشید و عوامل خارجى
7-از پوست در برابر چین و چروك محافظت مى کند

8- کمک به بهبود زخم ها 
9 - درمان سوختگى و تسریع در بهبودى آن

کاربــران زیادى شــکایت کرده اند که پــس از مصرف تــوده یخ زده عســل «بیمار» 
شده اند

 کارشناسان هشدار داده اند  افرادى که عسل یخ زده مى خورند ممکن است با مشکالتى 
از جمله اسهال، نفخ معده، درد شکم و دیگر عوارض رو به رو شوند.

فرهنگ، آموزش و توسعه بشرى بیزا یانگ، اســتادیار رشــته تغذیه در دانشکده 
هرچند عسل یک ماده شیرین استاینهارت دردانشگاه نیویورك معتقد است 

عســلى که در دماى زیر چهار طبیعى و حاوى فواید بسیار است، اما مصرف 
مشــکالتى از جمله نفخ شکم و درجه نگه داشته شده ممکن است موجب 

اسهال شود.» 
او افزود: «اما از این گذشته، اگرعسل در 

دماى مناسب نگهدارى شود شکرك 
نمى زند، باکترى در آن رشــد و 

نمو نمى کند و مواد مغذى و 
طعم آن حفظ خواهد شد.»

مهران بابایى فوق تخصص گوارش و کبد  با اشــاره به 
اینکه بسیارى از بیمارى هاى گوارشى و کبدى هستند که 
در ظاهر هیچ عالمتى در فرد ایجاد نمى کنند، عنوان کرد: 
برخى فکر مى کنند که عالمت فقط درد است، در حالى که 
خیلى از بیمارى ها اصال دردى ندارند مثل بدخیمى معده 
که ممکن است فقط با گاز و نفخ همراه باشد، پس نکته 
اول این است که عالمت هر بیمارى درد نیست و ممکن 

است خیلى از بیمارى ها حتى عالمت هم نداشته باشد.
این پزشک متخصص همچنین تصریح کرد: مثل کبد 
چرب که بدون عالمت است و اتفاقا تعداد بسیارى را هم به 
صورت خاموش درگیر کرده و تعداد بیمارانى که با سیروز 
کبدى به ما مراجعه مى کنند بسیار زیاد شده است. مثال در 
افرادى که کبد چرب همراه با بیمارى زمینه اى مثل دیابت 
دارند و در سونوگرافى و آزمایش فقط کبد چرب تشخیص 
داده شده، یک دفعه با سیروز کبدى مواجه مى شویم، پس 
یکى از بیمارى هایى که با وجــود خطرناك بودن هیچ 

عالمتى ندارد، همین کبد چرب است.
بابایى در ادامه به بیمارى «هپاتیت بى یا سى» اشاره کرد و 
گفت: 70 درصد افرادى که درگیر این بیمارى هستند اصال 
خبر ندارند و اینها هم ممکن است تبدیل به سیروز شود و 
به صورت مرموز پیشرفت مى کند. لذا اگر کسى کبد چرب 
داشته و آنزیم هاى باالیى دارد حتما باید هپاتیت بى و سى 
را هم چک کند. کســانى که بیمارى هاى زمینه اى مثل 
دیابت، فشار یا چربى خون، کولیت زخمى، چاقى، تیروئید 
داشــته و داروهاى اعصاب و پوســتى مصرف مى کنند 
مى توانند بیشتر در معرض درگیرى کبد چرب قرار گیرند.

او همچنین با تأکید بر اینکه در حوزه بیمارى گوارشــى 
هم شما ممکن است که خونریزى داشته باشید ولى خبر 
نداشته باشید، یادآور شد: احتمال آن کم است ولى ممکن 
است به ویژه در سن باال خونریزى هایى داشته باشید که 
اصال قابل مشاهده نباشد، به کرات شده که براى من نامه 
آمده که فرد به لحاظ خونریزى گوارشى مورد معاینه قرار 
گیرد، یعنى فرد به خاطر کم خونى به پزشــکى مراجعه 
کرده و پزشک به خونریزى مخفیانه مشکوك شده چون 
خونریزى واضح خودش یک عالمت است ولى خونریزى 
مخفى فقط با کم خونى و آزمایش مدفوع خودش را نشان 

مى دهد.
این فوق تخصــص بیمارى هاى گوارشــى در ادامه نیز 
توضیح داد: خیلى از پولیپ هاى روده هم بى عالمت است 
و فقط گاهى ممکن است دل پیچه، دل درد و اسهال خفیف 
به همراه داشــته باشــند، ولى در اکثر اوقات بى عالمت 
هستند، برخى از بیمارى هاى جدى مثل توده ها و تومورها 
نیز ممکن اســت خیلى اوقات بى عالمت باشند که البته 

شایع نیست.
بابایى با اشــاره به اینکه همه این مــوارد را مى توان با 
چکاپ هاى دوره اى شش ماه یا یکساله آزمایشات خون، 
مدفوع و کبد متوجه شــد، اظهار کرد: لذا توصیه من این 
است که افراد حتما آزمایشات دوره اى را جدى بگیرند و 
اینکه چندین سال است به دکتر مراجعه نکردند را افتخار 
محسوب نکنند، البته از آن طرف هم وسواس و حساسیت 
نداشته باشند مگر اینکه سابقه خانوادگى داشته باشند که 
در آن صورت فرد باید زودتر مراجعه کند و یا اینکه به سن 

50 رسیده باشد.

سیر حاوى ماده شیمیایى بد بویى است که وارد جریان خون شده و به ریه فرد نفوذ مى کند، بدین ترتیب نفس فرد بوى بد 
مى گیرد. چرا سیر باعث بوى بدن دهان مى شود؟

 سیر حاوى ماده شیمیایى به نام «آلیل سیستین سولفوکسید» یا «آلیین» است. وقتى یک حبه خام سیر خرد یا 
له مى شود، آنزیمى در سلول هاى سیر رها مى شود که در عرض چند ثانیه با آلیین واکنش نشان مى دهد، در 
نتیجه ماده شیمیایى به نام «آلیسین» تولید مى شود. این ماده به مواد شیمیایى دیگرى تجزیه مى شود که 
اکثر آنها بوى بدى دارند.  تقریبًا تمام این مواد شیمیایى در معده و کبد فرد تجزیه مى شود اما «آلیل متیل 
سولفید» از روند هضم جان سالم به در مى برد و وارد جریان مى شــود. این ماده شیمیایى از ریه ها به هواى 

بازدم سرایت مى کند، بدین ترتیب نفس فرد بو مى گیرد. این بو مى تواند تا دو روز در نفس هاى فرد باقى بماند. 
مسواك زدن تأثیر ناچیزى در رفع بوى بد دهان دارد چراکه این ماده شیمیایى مذکور در خون فرد جریان دارد.
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چرا سیر باعث بوى بد دهان مى شود؟

هندوانه در چه صورتى 
باعث چاقى مى شود؟

چرا نباید عسل یخ زده خورد؟ با بیمارى هاى بى عالمت 
آشنا شوید

له اسهال، نفخ معده، درد شکم و دیگر عوارض رو به رو شوند.
رشــته تغذیه در دانشکده  فرهنگ، آموزش و توسعه بشرىنگ، اســتادیار

دردانشگاه نیویورك معتقد است  هرچند عسل یک ماده شیریننهارت
عســلى که در دماى زیر چهارى و حاوى فواید بسیار است، اما مصرف 
مشــکالتى از جمله نفخ شکم و نگه داشته شده ممکن است موجب

ل شود.» 
ود: «اما از این گذشته، اگرعسل در
كکرك  مناسب نگهدارى شود ش

مى زند، باکترى در آن رشــد و 
مو نمى کند و مواد مغذى و 

عم آن حفظ خواهد شد.»

 جمل
ززا یا
ستاین
بیعى
رجه
سهال
افزو
ماى



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى دنیا! اى دنیاى حرام! از من دور شــو، آیا براى من خودنمایى 
مى کنى؟ یا شیفته من شده اى تا روزى در دل من جاى گیرى؟ هرگز 
مباد! غیر مرا بفریب، که مرا در تو هیچ نیازى نیســت، تو را سه 
طالقه کرده ام، تا بازگشــتى نباشــد، دوران زندگانى تو کوتاه، 
ارزش تو اندك و آرزوى تو پســت اســت. آه از توشــه اندك و 

موال على (ع)درازى راه و دورى منزل و عظمت روز قیامت!
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شرکت برق منطقه اى اصفهان قصد تملک یک قطعه زمین به مساحت حدود 8هکتار متر مربع جهت احداث پست 400 کیلو ولت جى را طبق کروکى و مختصات ارائه شده به آدرس اصفهان-خوراسگان-خیابان 
سلمان فارسى-خیابان مقداد دوم-بطرف امامزاده مختار-بعد از خیابان شهید مهدى حبیب الهى-600 متر باالتر از ایستگاه CNG در دست اجرا دارد ،لذا براى اطالع کلیه مالکین و صاحبان حقوق اقدام به 
درج آگهى و توجه آنان را به مواد الیحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و امالك براى اجراى برنامه هاى عمومى عمرانى و نظامى دولت1358/11/27 معطوف مى دارد.ضرورى است مالکین و صاحبان حقوق 
جهت دریافت حق و حقوق خود و یا کسب اطالعات بیشتر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهى با در دست داشتن مدارك مالکیت به شرکت برق منطقه اى واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال مراجعه 

ویا با شماره 36278770(دفتر حقوقى)تماس حاصل نمایند.بدیهى است پس از مهلت مذکور وفق الیحه قانونى مذکور اقدام خواهد شد.

آگهى احداث پست 400 کیلو ولت جى واقع در منطقه خوراسگان

م.الف:1174652روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در 
جلسه اى که روز پنجشــنبه 14 مرداد با حضور معاونین 
وجمعى از مدیران این شرکت برگزار گردید ضمن اشاره 
به برگزارى مجمع عادى ســالیانه شــرکت در چند روز 
گذشته از اینکه فوالد مبارکه توانســت به خوبى پاسخ 
اعتماد سهامداران محترم را بدهد ابراز خرسندى کرد و 
قرار گرفتن شرکت فوالد مبارکه را در جایگاه بزرگترین 
شرکت بورسى کشور امرى بسیار مبارك قلمداد کرد که 
چشم انداز بسیار روشــنى را براى این شرکت معظم به 

ارمغان آورده است.
وى  اصلى ترین عامل قرار گرفتن فوالد مبارکه را در این 
جایگاه ویژه، عزم و اراده آهنین کارکنان و نیروى انسانى 
شرکت به عنوان مهمترین ســرمایه موجود برشمرد و 
خاطرنشــان کرد: اعتبار و ثبات عملکرد شرکت فوالد 
مبارکه با ثبت رکوردهاى مختلف در سال گذشته با وجود 
بحران کرونا و کمبود مواد اولیه و انرژى بر همگان نمایان 
شد و عیار باالى این شرکت به معرض نمایش دشمنان 
خارجى گذاشته شد چرا که اگر نیروى انسانى توانمند و 
سخت کوش فوالد مبارکه که در قالب کارکنان شاغل و 
پیمانکار به ایفاى وظایف خود مشغول و متعهد بوده اند 
نبود، هیچ کدام از موفقیت ها و رکوردهاى چشمگیر به 

دست نمى آمد. 
حمیدرضا عظیمیان با اشــاره به اولویــت هایى که از 
روز معارفه خود در فوالد مبارکه بیــان کرده بود گفت: 
بنده در اولین روز کارى ام بر اهمیت به نیروى انســانى 
تاکید کردم چرا که اعتقاد راســخ دارم هرچقدر بتوانیم 
دغدغه هاى نیروى کار خودمــان را کاهش دهیم بهره 
ورى در کار باال خواهد رفت و دستاوردهاى بیشترى را به 

دست خواهیم آورد.
مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه در ادامــه بر اهمیت 
رسیدگى به مسائل معیشــتى و نیازهاى کارکنان شاغل 
و پیمانکار تاکید کرد و از مدیــران بخش هاى مختلف 
خواســت تا ضمن برقرارى ارتباط ســازماندهى شده و 
دوره اى به رصد نیازها و مشکالت تالشگران عرصه خطیر 
صنعت کشور در فوالد مبارکه بپردازند و دفاتر مشخصى 
براى مراجعه ایشان در سطح شرکت و نواحى مختلف با 
حضور نمایندگان شــرکت هاى پیمانکار   و حوزه ادارى 

فوالد مبارکه شکل بگیرد تا هرشخصى که به نوعى در 
خانواده بزرگ فوالد مبارکه مشغول به کار است ازآرامش 
روانى الزم برخوردار و اقدامات الزم  طبق قوانین انجام 

شود و خداى ناکرده حقى از هیچ کس از بین نرود.
وى همچنین بر تشکیل کمیته اى متشکل از معاونین و 
مدیران مرتبط براى پیگیرى مسائل کارکنان پیمانکار خبر 
داد و ابراز امیدوارى کرد در یک رابطه نزدیک و صمیمانه 
نسبت به توانمندســازى هرچه بیشتر کارکنان شاغل و 

پیمانکار و بررسى نیازهاى ایشان اقدام شود.

مدیرعامل فوالدمبارکه:

کاهش دغدغه کارگران 
باعث بهره ورى بیشتر مى شود رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

اظهار داشت: متقاضیان و عالقه مندان به 
تحصیل در مقطع کارشناسى مى توانند 
جهت ثبت نام بدون کنکور و بدون آزمون 
(بر اساس ســوابق تحصیلى) همراه با 
انتخاب رشته سراسرى از طریق سایت 
سازمان ســنجش تا 20 مرداد ماه سال 

جارى اقدام نمایند.
جاللى در مورد تسهیالت دانشگاه پیام 
نور افزود: اعطاى انواع وام هاى شهریه 
و تســهیالت بانکى با کارمزد 2 درصد، 
باز پرداخت شهریه به صورت اقساطى، 
مزایــاى تحصیل در دانشــگاه پیام نور 

است.
رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان 
گفت: تنــوع در عناوین رشــته ها، دارا 
بودن پایین ترین مبلغ شــهریه در بین 
دانشــگاه هاى دولتى و شــهریه بگیر، 
امکان مهمــان و انتقال به شــهر مورد 
نظر دانشجو، بیشــترین آمار قبولى در 
آزمون هاى اســتخدامى و تحصیالت 
تکمیلــى، امکان تحصیــل ایمن براى 
شــاغلین و بانوان خانــه دار، تحصیل 
همزمان در دو رشته، امکان تغییر رشته، 
آموزش حضــورى، نیمــه حضورى و 
الکترونیکى، انتخاب محل دلخواه براى 
آزمون هاى پایان تــرم حضورى، اخذ 
مرخصى تحصیلى براى مشــمولین در 
اولین نیمسال تحصیلى  در این دانشگاه 

فراهم است.

معاون اشتغال و خودکفایى کمیته امداد امام خمینى (ره) 
اســتان اصفهان از ایجاد بیش از 16هزار فرصت شغلى 

براى مددجویان در اصفهان خبر داد.
محمدرضا کیانى با اشــاره به اقدامات این نهاد در حوزه 
اشــتغال و خودکفایى خانواده هاى تحت حمایت اظهار 
داشت: در 4 ماهه سال جارى 290 فرصت شغلى براى 
بکارگیرى مددجویان از طریــق کاریابى صورت گرفته 

است.
وى با بیان اینکه کاریابى یکى از زمینه هاى اشتغال اقشار 
نیازمند و فاقد سرمایه براى ورود به بازار کار است، ادامه 

داد: با افزایش مشوق ها در زمینه معافیت هاى بیمه اى 
براى صنایع کوچک و متوسط مى توان انتظار داشت که 
سهم مددجویان در نیروى کار بخش صنایع، شاهد یک 

جهش چشمگیر باشد.
کیانى افزود: کارفرمایان با بکارگیرى مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد، از معافیت 100 درصدى حق بیمه 
کارفرما تا 2 سال در مناطق عادى و 3 تا 4 سال در مناطق 
محروم بهره مند مى شــوند و به ازاى ایجاد هر فرصت 
شغلى بر اساس مصوب بانک مرکزى تسهیالت بانکى 

نیز دریافت خواهند کرد.

ثبت نام در 
مقطع کارشناسى 
دانشگاه پیام نور 

ایجاد 16هزار فرصت شغلى براى مددجویان در اصفهان

مدیر امور فنى مهندسى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
گفت: طرح هاى مرتبط با ســامانه هاى نوین آبیارى در 
سالجارى در 2545 هکتار از زمین هاى کشاورزى این 

استان اجرا مى شود.
مجید امینى افزود: این رقم ممکن است تا سه هزار هکتار 
نیز افزایش یابد که البته به تخصیص اعتبارات این بخش 

بستگى دارد.
وى با بیان اینکه هدف اصلى اجراى سامانه هاى نوین 
آبیارى، مصرف بهینه آب و بهبود کیفیت تولید اســت 

خاطرنشان کرد: مقدار ذخیره منابع آبى استان اصفهان 
و کمبود بارش ها در این خطه بر ضرورت اجراى هرچه 

بیشتر این پروژه ها تاکید دارد.
مدیر امور فنى مهندسى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
با اشاره به اینکه تاکنون سامانه هاى آبیارى قطره اى و 
بارانى در بالغ بر 123 هــزار و 500 هکتار از زمین هاى 
کشاورزى استان انجام شده است تصریح کرد: بررسى ها 
نشان مى دهد که 250 هزار هکتار از مزارع استان قابلیت 

پیاده سازى طرح هاى آبیارى نوین را دارد.

اجراى سامانه هاى نوین آبیارى در 2500 هکتار از مزارع

معاون مشارکت هاى مردمى اداره کل نوسازى، توسعه و 
تجهیز مدارس اصفهان گفت: 320 مدرسه جدید در این 

استان با مشارکت خیران در حال احداث است.
على اصغر ذاکران افزود: خیران در زمینه ســاخت 80 
درصد مراکز آموزشــى و فرهنگى با اداره کل نوسازى، 

توسعه و تجهیز مدارس همکارى و مشارکت دارند.
وى بیان کرد: پیشرفت فیزیکى در هر پروژه متفاوت است 
که با اختصاص اعتبار دولتى و پرداخت سهم خیران، هر 
تعدادى از آن ها در آغاز مهر افتتاح و مورد بهره بردارى 

قرار مى گیرد.
معاون مشارکت هاى مردمى اداره کل نوسازى، توسعه 
و تجهیز مــدارس اصفهان ادامه داد: هشــت درصد از 
مدارس اســتان به صورت 2 نوبته اداره مى شود و 310 
باب نیز با قدمت باالى 50 سال فرسوده است. وى اضافه 
کرد: از میان 310 باب مدرســه فرسوده استان اصفهان 
100 باب آن توسط کارشناسان به عنوان مدارس خطر 
آفرین شناخته شده و دستور تخلیه و تخریب آن ها صادر 

شده است.

320 باب واحد آموزشى در استان در دست ساخت است


