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راه هایى طبیعى براى افزایش قد کودکانصالحیت شهردار اصفهانى اهواز رد شدناگفته هاى آتش تقى پور از «سربداران»80 درصد بازار دارو غیرقابل رصد است! بازگشت ایران به صدر رنکینگ آسیا سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

زعفران تقلبى
چه شکلى است؟

تجمل و خرج هاى اضافه در ادارات حذف شود
3

5

اصفهان 
هفته آینده هم 
خاموش نمى شود

مدیر گروه پژوهشى تولید و فرآورى مجتمع تحقیقات گیاهان دارویى 
جهاد دانشگاهى خراسان جنوبى گفت: امروزه روش هاى تجربى و 
آزمایشگاهى زیادى براى تشخیص زعفران اصلى از تقلبى وجود 

دارد که برخى معیارها از جمله رنگ و بوى خاص زعفران و 
ترکیبات آن به این شناسایى کمک مى کنند...

سخنگوى صنعت برق استان اصفهان با اشاره به اینکه 
با کاهش دماى هــوا هفته آینده خاموشــى نخواهیم 
داشــت، گفت: در حال حاضر به دلیل محدودیت منابع 
آبى، واحدهاى 2 و 3 نیروگاه اصفهان و همچنین تمام 

واحدهاى نیروگاه کارون 4 از مدار خارج هستند.
محمدرضا نوحى با اشاره به اینکه همواره تولید برق در 
کشور ثابت است، گفت: میزان مصرف در کشور مشخص 

مى کند که خاموشى خواهیم داشت یا خیر.
وى درباره دالیل افزایش مصرف برق در استان، گفت: در 
حال حاضر محدودیت هاى صنایع کمتر شده است و بار 
خوبى را از شبکه دریافت مى کنند؛ اما اگر در زمان هاى 
خاصى محدودیت مصرف ایجاد شود، صنایع فوالد براى 

مدیریت بار و جلوگیرى از...

مدارس ابتدایى اصفهان با کمبود  مدارس ابتدایى اصفهان با کمبود  12001200 معلم روبه روست معلم روبه روست
3

امام جمعه اصفهان خواستار شد؛

سپاهان در فصل آینده به روایت وینگر طالیى ها

خلعتبرى: فعًال به خداحافظى فکر نمى کنم
وینگر باتجربه تیم سپاهان از دالیل ماندن در این تیم و اهداف طالیى پوشان در فصل 
جدید صحبت کرد. محمدرضا خلعتبرى در خصوص شروع دوباره تمرینات سپاهان 
پس از تعطیالت اظهار کرد: تمرینات سه چهار روز است که شروع شده و با قدرت و 
جدیت خاصى دنبال مى شود و همه بازیکنان انگیزه باالیى دارند تا در فصل پیش رو 

نتایجى بهتر از قبل کسب کنند...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آغاز سفر هوایى 
زائران اصفهانى 
اربعین از 26 شهریور

چالش علوفه رسانى به حیات وحش اصفهان
3

تغییر مهم در دفاع چپ با تصمیم اسکوچیچتغییر مهم در دفاع چپ با تصمیم اسکوچیچ

نورافکن، نورافکن، 4848 ساعته  ساعته 
فیکس تیم ملى شد

شــرکت فرآورده هــاى نســوز ایــران در نظــر دارد جهــت خریــد 
60 عدد ســکتور نســوز ورودى کوره دوار با متریال 1,4848 و اســتاندارد
 DIN NO GX40CRNIS125-20 نسبت به برگزارى مناقصه عمومى اقدام 
نماید. لذا از کلیه شرکت هاى توانمند در راستاى موضوع مناقصه دعوت مى گردد 
جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به سایت شرکت به نشانى 
www.irefco.ir و یا به آدرس شــرکت واقع در کیلومتر 52 جاده اصفهانـ  
مبارکه مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 52543740-031 داخلى 201 تماس 
حاصل فرمایند. ضمناً پیشنهاددهندگان مى بایست ظرف تاریخ مندرج در اسناد 
نسبت به عودت اسناد تکمیل شده به دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى 

نسوز ایران اقدام نمایند. 

آگهى مناقصه (نوبت اول)

شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

شرکت فرآورده هاى نسوز ایران در نظر دارد جهت خرید و نصب و راه اندازى سیستم 
تأمین هواى فشرده پروژه دولومیت جمبزه با ملحوظ نمودن کلیه کارهاى طراحى، 
ساخت، تدارکات و تأمین تجهیزات مکانیکى، برقى و کنترلى، آموزش پرسنل، حمل 
و نصب و راه اندازى و تأمین قطعات یدکى در زمان راه اندازى و نیز قطعات یدکى براى 2 
سال بهره بردارى به همراه آموزش اپراتورها، نسبت به برگزارى مناقصه عمومى اقدام 
نماید. لذا از کلیه شرکت هاى توانمند در راســتاى موضوع مناقصه دعوت مى گردد 
جهت دریافت اســناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به ســایت شرکت به نشانى

 www.irefco.ir و یا به آدرس شرکت واقع در کیلومتر 52 جاده اصفهانـ  مبارکه 
مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 52543740-031 داخلى 201 تماس حاصل فرمایند. 
ضمناً پیشنهاددهندگان مى بایست ظرف تاریخ مندرج در اسناد نسبت به عودت اسناد 

تکمیل شده به دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى نسوز ایران اقدام نمایند.

آگهى مناقصه (نوبت اول)

شرکت فرآورده هاى نسوز ایران
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فوالدگر فوالدگر 
شایعه استاندار شایعه استاندار 

شدنش را شدنش را 
تکذیب کردتکذیب کرد

3

3

رئیس کل دادگسترى رئیس کل دادگسترى 
استان اصفهان استان اصفهان 
خواستار شدخواستار شد

تعیین تکلیف تعیین تکلیف 
سریع کاالهاى سریع کاالهاى 

ضبط شده ضبط شده 
قاچاققاچاق

سروش صحت براى سروش صحت براى 
پلتفرم ها سریال مى سازد

4
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ســخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: از 
مجموع 34 هزار میلیارد تومان گردش مالى سالیانه دارو 
در کشور، حدود 25 هزار میلیارد تومان آن غیر قابل رصد 
است و دارو از این حفره از شــبکه توزیع خارج مى شود 

و خسارت هاى اقتصادى شدیدى را به دنبال مى آورد.
حمیدرضــا دهقانى نیا اظهار کرد: در حــال حاضر تنها 
حدود 6500 میلیارد تومان دارو به دلیل ثبت در سامانه 
تیتک رصد مى شود اما حدود 25 هزار میلیارد تومان آن 
غیر قابل رصد است و امکان خروج این اقالم از زنجیره 

وجود دارد.
وى افزود: حفره هاى اصلى نشتى زنجیره توزیع شامل 

داروخانه ها، داروخانه هاى داخل بیمارســتان و شبکه 
تأمین، توزیع و مصرف است.

وى درباره تبعات عدم مدیریت تقاضا در کشــور گفت: 
پزشــکان بدون اطالع از وجود داروى داخلِى مشــابه 
خارجى در کشور، اقدام به تجویز داروى خارجى نموده 
و تقاضاى کاذبى را به بــازار القا مى کنند. متقاضى دارو 
نیز پس از عدم موفقیت در یافتن داروى مد نظر، به بازار 
ســیاه مراجعه کرده و دارویى را تهیه مى کند که قیمت 
آن چند برابر قیمت داروى تولید داخل است و از طرف 
دیگر معلوم نیســت چه بالیى بر سر مصرف کننده دارو

 مى آید.

ترکیه عالوه بر دیوار بتنى، مشــغول ساخت برج هاى 
هوشمند در امتداد مرزهاى مشــترك خود با ایران در 
جنوب شرقى این کشور براى جلوگیرى از مهاجرت هاى 

غیر قانونى و قاچاق کاالست.
دیوار و برج ها از اســتان وان، که بیشترین مرز با ایران 
را دارد تا اســتان حکارى امتداد یافتــه و تاکنون 130 
کیلومتر گودال حفر شــده و دیوار مرزى به طول هفت 
کیلومتر تکمیل شده اســت.  ترکیه براى جلوگیرى از 
ورود مهاجران پس از تصرف افغانستان توسط طالبان، 
تمهیدات امنیتى را در امتــداد مرز خود با ایران افزایش 
داده اســت. این کشــور که در حال حاضر حدود چهار 

میلیون پناهجو را در خود جاى داده اســت، ماه گذشته 
همزمان با پیشــروى گروه طالبان به ســمت کابل و 
احتمال وقوع بحران جدید مهاجران، تمهیدات امنیتى 

خود در مناطق مرزى با ایران را تقویت کرد.  
«محمد امین بیلمز»، فرماندار استان وان گفت: 103 برج 
الکترو نورى در امتداد مرز (با ایران) ساخته شده است. 
دوربین هاى حرارتى، سنسورها و رادارها مستقر شده اند. 
سیستم هاى عکســبردارى نصب شده اند. ما همچنین 
کمک زیادى از پهپادها مى گیریم. نیروهاى امنیتى ما 
در مرز 24 ساعت شبانه روز با هماهنگى و با استفاده از 

تمام داده هاى فناورى فعال هستند.  

80 درصد بازار دارو 
غیر قابل رصد است!

 احداث برج هاى هوشمند 
ترکیه در مرز ایران

عجیب ترین پرسش
ویدیویى کوتــاه بین کاربران    برترین ها|
فضاى مجازى دست به دســت مى شود که در 
آن گزارشگر تلویزیون در بیمارستان از مادرى 
که تازه فرزندش به دنیا آمده سئوال مى کند شما 
فرزند خودتون رو با شیر خودتون تغذیه مى کنید 

یا شیر مادر!

خشک ترین پاییز 
  خبرآنالین| رئیس مرکز ملى خشکسالى 
و مدیریت بحران سازمان هواشناسى مى گوید: 
مدل هاى هواشناسى بین المللى نشان مى دهد 
که مهر و آبان کم بارشــى را پیــش رو داریم و 
حتى این کاهش بارندگى به احتمال قوى کمتر 
از حد نرمال 52 سال اخیر خواهد بود. احد وظیفه 
گفت: باید خودمان را با این اقلیم سازگار کنیم 
و در مصرف آب، اداى آدم هاى پولدار و ولخرج 

را درنیاوریم.

 پایان واتس اپ
صاحبــان 43 مــدل مختلــف    بهار|
تلفن هاى همراه هوشــمند به زودى نمى توانند 
از برنامه پیام رسان واتساپ استفاده کنند.  طبق 
اعــالم صورت گرفته در بخش پرســش هاى 
متــداول واتســاپ، در روز یکم نوامبر 2021، 
یعنى دهم آبان 1400، این پیام رســان متعلق 
بــه فیســبوك، کار روى تلفن هایــى را که از 
سیســتم هاى قدیمى تــر از اندرویــد او اس 
iOS10 ،4/1  و KaiOS 2/5/1 اســتفاده 
مى کنند، متوقف خواهد کرد. تمامى کســانى 
که تلفن هایى با سیســتم عامل هایى قدیمى تر 
از آنچه بدان اشاره شد داشــته باشند، از تاریخ 
یادشــده دیگــر نمى توانند از واتســاپ روى 
آنها اســتفاده کننــد زیرا سیســتم عامل هاى 
این گوشــى ها از 10 آبــان با برنامه ســازگار 

نخواهد بود.

احتمال کاهش
 تولید زعفران 

عضو شوراى ملى زعفران گفت:    میزان|
خشکسالى کاهش رشد پیاز زعفران را به همراه 
دارد که با کم شدن بنیه گیاه سبب کاهش تولید 
مى شود. على حسینى با اشاره به خشکسالى ها 
و احتمال کاهش تولیــد زعفران، گفت: ممکن 
است خشکسالى ها باعث کاهش تولید محصول 
زعفران شود و این موضوع بر روند قیمت زعفران 
تأثیر گذار است. وى تأکید کرد: احتمال افزایش 
قیمت زعفران در پى کاهــش تولید وجود دارد 
و در یک ماه اخیر با رشــد 20 درصدى روبه رو 
بوده است.  حسینى در خصوص قیمت ها گفت: 
درحال حاضر هر کیلو زعفران در بازار بین 8 تا 18 

میلیون تومان قیمت دارد.

قاچاق به اسم
 «ساخت ایران»!

رئیــس انجمــن تولیدکنندگان    ایسنا|
نوشــت افزار از کاهش تولید اقــالم مختلف 
لوازم التحریر به ویــژه جامدادى و دفتر خط دار 
خبر داد و از مردم خواست هنگام خرید کاال به 
عالمت استاندارد و کد آن توجه کنند؛ چراکه در 
سال هاى اخیر عده اى از محدودیت واردات سوء 
استفاده کردند و کاالهاى بى کیفیت قاچاق را به 
کشور وارد و با درج عبارت «ساخت ایران» روى 
آنها به نام کاالى ایرانى در بازار عرضه مى کنند.

جم به ایران بازگشت
محسن    باشگاه خبرنگاران جوان |
سعیدى کیا خواننده پاپ (معروف به مهراد جم)، با 
انتشار پستى در صفحه مجازى خود از بازگشتش 
به ایران خبــر داد. این خواننده آبان ماه ســال 

گذشته به ترکیه مهاجرت کرد.

دِر کعبه مرمت شد
مقام هاى عربستان سعودى از انجام    ایسنا|
تعمیرات در کعبه و قاب نقره اى دور حجراالســود 
توســط متخصصان خبر دادند. «سعید بن محمد» 
مدیر امور حرمین شــریفین در عربســتان سعودى 
اعالم کرد تعمیر در کعبــه و همچنین قاب نقره اى 
دور حجراالسود تحت نظارت کامل و توسط تیمى 
از متخصصان انجام شده اســت.  «خالد الفیصل» 
امیــر منطقه مکه مکرمــه، ماه گذشــته به همراه 
برخى دیگر از مقام هاى ســعودى داخل کعبه را با 
آب زمــزم و گالب در میان تمهیدات ســختگیرانه 
براى جلوگیرى از شــیوع ویروس کرونا شستشــو 

داد.

بیت کوین
 پول قانونى السالوادور شد

  برترین ها| بیت کویــن در حــال گذراندن 
بزرگ ترین آزمایش تاریخ 12 ساله خود است چراکه 
السالوادور روز سه شنبه و به عنوان اولین کشور، این 
رمز ارز را به عنوان یک پول قانونــى تأیید کرد. به 
این ترتیب اکنون هم عالقــه مندان و هم مخالفان 
ارزهاى رمزپایه، این آزمایش منحصر به فرد را زیر 
نظر خواهند داشت تا ببینند چه تعداد از مردم ترجیح 
مى دهند در کنار دالر آمریکا از این ارز دیجیتالى در 
معامالت خود اســتفاده کنند و آیا این کار مزایایى 
براى این ملت فقیر و درگیر خشــونت هاى داخلى 
خواهد داشت یا خیر. دولت براى آغاز داد و ستد با این 
پول، 400 بیت کوین که ارزش آنها در بازار حدود 20 

میلیون دالر است عرضه کرد.

1000 خانه خالى
 در اختیار یک بانک؟ 

بانک ملت مطلب بیان شــده از    تجارت نیوز|
سوى کارشــناس برنامه تلویزیونى جهان آرا مبنى 
بر مالکیت 1000 خانه خالى را تکذیب و توضیحاتى 
را براى آگاهى مخاطبان ارائــه کرد. روابط عمومى 
بانک ملت توضیح داده است: «تعداد خانه هاى خالى 
در تملک بانک ملت 236 باب/دستگاه است که این 
تملک على رغم میل باطنى بانــک، تمامًا قهرى و 
ناشى از فرایند وصول مطالبات و صیانت از سرمایه 
بانک و منافع ســپرده گذاران بوده اســت و طبیعتًا 
بانک، پول و سرمایه اى براى خرید آنها صرف نکرده 
و منفعتى از این حیث قابل تصور نیســت. همچنین 
تاکنون براى امالك مورد نظر چندین نوبت، مزایده 

برگزار شده است.»

مشکالت 
یک شبه حل نمى شود

سرلشکر سید یحیى صفوى،     خبر آنالین |
دســتیار و مشــاور عالى فرمانده معظم کل قوا به 
تغییر و تحوالت در دولت ســیزدهم اشــاره کرد و 
گفت: خوشــبختانه با خواســت و اراده مردم دولت 
مردمى روى کار آمده اســت البته همــه مردم باید 
بدانند که یک شــبه نمى شود همه مشکالت را حل 
کرد، همه باید به دولت فرصت دهند؛ اما معتقدم با 
تالش هاى شبانه روزى دولتمردان در یکى دو سال 
آینده گشایش هایى در زندگى مردم رخ خواهد داد و 
شــرایط و روزهاى بهترى در انتظار مردم عزیزمان 

است.

پنجشیر سقوط نکرده 
   فارس| «احمد ولى مسعود»، برادر فرمانده 
سابق جبهه مقاومت افغانستان مدعى شد که پنجشیر 
به صورت کامل ســقوط نکرده اســت. مسعود که 
در نشستى در سوییس ســخنرانى مى کرد، افزود: 
جبهه پنجشــیر براى جنگ آمادگــى کامل دارد و 
طالبان نبایــد فکر کند که چون جاده هــا را گرفته، 
کل پنجشــیر را تصــرف کردند، هــزاران نیروى 
محلــى در دره پنجشــیر حضور داشــته و آمادگى 
حملــه را دارند. طالبان روز دوشــنبه اعالم کرد که 
والیت پنجشــیر را به صورت کامــل تصرف کرده 

است.

خبرخوان

در روزهاى گذشته اسنپ فود رکورد صد میلیون سفارش را 
رد کرد و به همین مناسبت آمارى از این سفارش ها و نکات 
جالبى که در آنها دیده مى شــود را منتشر کرده است. این 
اعداد و اطالعات خواندنى را به همان شکلى که این پلتفرم 

منتشر کرده است با هم بخوانیم:
تاکنون در 100 میلیون ســفارش ثبت شده در اسنپ فود 
بیش از 341 میلیون آیتم ســفارش داده شده است. این به 
این معناست که به صورت میانگین، هر سفارش،  3/4  آیتم 
داشته است. از ابتداى فعالیت اسنپ فود تا کنون مجموعًا 

12543 پیک اسنپ فود در رســاندن سفارشات به دست 
مشترى  ها یاریمان کرده اند.

 مجموع مسافتى که پیک هاى اســنپ فود تاکنون براى 
رساندن سفارشات به دست مشترى ها طى کرده اند، 97/5 
میلیون کیلومتر بوده اســت. این مسافت با 126 بار رفت و 

برگشت به ماه برابر است.
طى دو ســال گذشــته، تعداد تماس هایى که با پشتیبانى 
اسنپ فود برقرار شــده، بیش از 67 میلیون تماس است. 
همچنین در طى این دو ســال، زمانى که مشتریان با تیم 

پشــتیبانى در حال مکالمه بوده اند نیز برابر با بیش از 121 
سال مکالمه تلفنى بوده است.

از میان تنوع غذایى بســیار باالى موجود در اســنپ فود، 
پرفروش ترین غذا پیتــزا بوده که چنــدان باعث تعجب 
نخواهد بود؛ هرچند که رقابت با حریفان سختى همچون 
چلوکباب یا چلوجوجه کباب چندان آسان به نظر نمى رسد.  
پرفروش ترین آیتم ســوپرمارکتى نیز شــیر بوده است. از 
میان تمام میوه ها و سبزیجات موجود، گوجه فرنگى رتبه 
اول پرفروش ترین آیتم را به خود اختصاص داده اســت. 

پرفروش ترین نوع نان در اسنپ فود تاکنون نان سنگک بوده 
که اقبال بیشترى نسبت به رقیب خود بربرى داشته است.

 آمار سفارش نوشــابه نیز جذاب است. تاکنون بیش از 18 
میلیون لیتر نوشابه ســفارش داده شده است. با این مقدار، 
نوشابه محبوب ترین نوشــیدنى کاربران بوده که چندان 
باعث تعجب نیست. میزان دوغ سفارش داده شده نیز حدود 

3/5 میلیون لیتر است.
در میان غذاهاى فست فودى، پیتزا با بیش از 25/5 میلیون 
بار سفارش صدرنشین بوده و پس از آن به ترتیب همبرگر 
با حدود 10 میلیون بار سفارش و هات داگ با بیش از 5/5 

میلیون بار سفارش در رتبه هاى بعدى قرار گرفته اند.
 در میان غذاهاى برنجى و خورشــتى نیز قرمه ســبزى با 
حدود 2/5 میلیون سفارش پرچمدار است. اما مقایسه عدد 
سفارش پیتزا 25 میلیون با قرمه سبزى با 2/5 میلیون جالب 
توجه است. در واقع میزان ســفارش پیتزا ده برابر سفارش 
قرمه سبزى بوده است. البته تنوع پیتزاها نیز در این موضوع 

بى تأثیر نبوده است.
سرى هم به شیرینى فروشى هاى اسنپ فود بزنیم. تا کنون 
578/221 عدد کیک، 143/325 کیلوگرم نان خامه اى و  
104/248 کیلوگرم شــیرینى ناپلئونى سفارش داده شده 

است.
و در نهایت نگاهى هم به تعداد نان هاى سفارش داده شده 
در اسنپ فود داشته باشــیم. نان سنگک با حدود 6 میلیون 
سفارش پیشتاز بوده و به دنبال آن نان بربرى با بیش از 1/5 

میلیون سفارش قرار دارد.
اسنپ فود چند ســال اخیر، کار خود را با سرویس سفارش 
آنالین رستوران ها درتهران آغاز کرد. امروز، در 200 نقطه 
از ایران، نزدیک به هشت سرویس مختلف را ارائه مى کند؛ 
سرویس هایى مانند سفارش از نانوایى ها که نخستین بار 
است با این گســتره و کیفیت ارائه مى شوند. کسب و کارى 
که روزگارى 100 سفارش روزانه داشت، اکنون به بیش از 
صد هزار سفارش روزانه رسیده است و سفارش شماره 100 

میلیون آن ثبت شده است.
تیمى که از چند نفر شروع شد، اکنون به بیش از هزار نفر با 

میانگین سنى 27 سال رسیده است.

آمار اسنپ فود با عبور از 100 میلیون سفارش نشان مى دهد؛

برترى باورنکردنى پیتزا در برابر قرمه سبزى!

رئیس انجمن صنفى کارفرمایى پرورش 
دهندگان قــارچ خوراکى علت افزایش 
قیمت قارچ را گرانى مواد اولیه، کاهش 
تولید ناشى از فصل گرما و کمبود مواد 
اولیه و سوء استفاده برخى فروشندگان 
از کمبــود قارچ دانســت و گفت که در 
حال حاضــر هرکیلــو از این محصول 
باید به قیمــت 46 تا 47 هــزار تومان 
به دســت مصرف کننده برســد. قارچ 
یکى از محصوالتى اســت که امسال 
افزایش قیمت چشمگیرى داشته است؛ 
به طورى که قیمت هر کیلو از آن در اوایل امســال 27 تا 32 هــزار تومان بوده، اما حاال در ســطح بازار به بیش از 
60 هزار تومان رســیده اســت. در این رابطه مهدى رجبى، رئیس انجمن صنفى کارفرمایى پــرورش دهندگان 
قارچ خوراکى، اظهــار کرد: مدیریت بــازار و نرخ گذارى قارچ به عهده انجمن اســت که فعًال تغییر نکرده اســت 
اما مواد اولیه بســیار گران شــده و بســیارى از کارخانه ها توان تولید مواد اولیه را ندارند که به تولیدکنندگان قارچ 
برســانند. در این وضعیت طبیعتًا قیمت ها افزایش پیدا مى کند؛ اما اینکه به صورت رســمى که از ســوى انجمن 
اعالم شود، نرخ تغییرى نکرده اســت، بلکه زمینه تولید و عرضه کمتر شده و در این شــرایط برخى از فروشندگان 

سوء استفاده مى کنند.

مصطفى قانعى، عضو کمیته ملى واکسن 
کرونا، معتقد اســت که کرونا تا 1402 با 

ما خواهد بود.
این متخصص ریه، در توضیح استدالل 
خود بــراى ماندگارى ویــروس کرونا 
در کشــور تــا 1402، گفــت: در وهله 
اول واکســن به اندازه کافى و در وهله 
دوم بــه تزریق به انــدازه کافــى نیاز

 داریم. 
قانعى تأکید کرد: مطلوب ترین شــکل 
واکسیناسیون این اســت که ظرف سه 

ماه کل جمعیت را واکسینه کنید، زیرا کسانى که فروردین 1400 واکسن زدند ممکن است در اسفند 1400 آنقدر 
مصونیت نداشته باشند نسبت به کسى که دى ماه واکسن تزریق کرده است.

 لــذا، توصیــه مى کنیــم امســال بــراى پیشــگیرى از مــرگ، واکسیناســیون انجام شــود و بــا توجه به 
افزایش تولید داخل، ســال آینده یــک برنامه واکسیناســیون کوتاه مــدت براى کل جمعیت کشــور طراحى 
شــود و حتى دوز یادآور هم در آن طرح پیش بینى شــود تــا هدف گذارى مــان کاهش تعداد بیماران باشــد و 
ســال بعد از آن نیز کارى کنیم بیمار ســرپایى نداشــته باشــیم و ســال بعدتر بتوان زنجیره انتقال بیمارى را

 قطع کرد.

ســاعت 10 و 15 دقیقه صبح دوشــنبه 15 شــهریور، 
گزارش تصادف مرگبارى در تهــران به بازپرس اعالم 
شد. به دنبال اعالم این خبر تحقیقات به دستور بازپرس 
جنایى آغاز و در بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد 
که راننده یک آمبوالنــس خصوصى هنگام انتقال یک 
مصدوم با سرعتى در حدود 180 کیلومتر در حال حرکت 
از مسیر کندرو بزرگراه آزادگان به سمت غرب بوده که از 
پشت با یک تریلر حامل تیرآهن نبشى به شدت برخورد 
کرد. پس از این تصادف تیرآهن هاى بار تریلى شیشــه 
جلوى آمبوالنس را شکست و وارد کابین شده و راننده 
و مرد مصدوم را که کنارش نشســته بود از ناحیه سر و 
صورت و گردن به شدت مجروح کرد. در ادامه بررسى ها 
مشخص شد سرنشــین آمبوالنس، مرد موتورسوارى 

بوده که ساعتى قبل از این حادثه در یک حادثه تصادف 
دیگر از ناحیه دست آســیب جزئى دیده بود و از سوى 
آمبوالنس خصوصى در حال انتقال به مرکز درمانى بوده

 است.
آتش نشــانان با حضــور در محــل اقدام بــه بریدن 
تیرآهن هایى که وارد بدن مرد موتورســوار شــده بود، 
کردند. اما بخاطر شدت جراحات وارده مرد موتورسوار که 
براى درمان جزئى دست در راه انتقال به بیمارستان بود 
به کام مرگ فرو رفت.راننده آمبوالنس نیز به بیمارستان 
منتقل شــد و تحت درمان قرار گرفــت.در تحقیقات 
صورت گرفته از سوى تیم کارشناسى، راننده آمبوالنس 

خصوصى به عنوان مقصر این تصادف شناخته شد.

نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناورى مجلس 
با حضور بهرام عین اللهى وزیر بهداشــت، محمدعلى 
زلفى گل وزیر علوم و علیرضا کاظمى سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش با موضوع بررســى نحوه بازگشایى 
مدارس و دانشگاه ها برگزار شــد. در این جلسه علیرضا 
کاظمى سرپرســت وزارت آموزش و پــرورش گفت: 
در ابتــداى مهرماه با توجــه به تکمیل شــدن فرایند 
واکسیناسیون تا پایان شــهریورماه و نیاز به حداقل دو 
هفته زمان براى ایجاد ایمنى در میان معلمان، بازگشایى 

حضورى را نخواهیم داشت.
کاظمى تصریــح کرد: در فرایند بازگشــایى مدارس ما 
تابع دستورات ستاد ملى کرونا هستیم و پس از اولویت 
واکسیناســیون فرهنگیــان، به دنبال واکسیناســیون 

سرویس هاى مدارس، اولیاى دانش آموزان و کادر شاغل 
در مدارس و آموزش و پرورش هستیم.

محمدعلى زلفى گل وزیر علوم، تحقیقات و فناورى هم 
با تأکید بر اینکه فعًال برنامه اى براى آموزش حضورى 
دانشجویان با توجه به کامل نبودن فرایند واکسیناسیون 
در کشــور نداریم، تأکید کرد: فقط در حوزه تحصیالت 
تکمیلى و مقطع کارشناسى ارشد و دکتراى دانشجویانى 
که پروپوزال یا طرح هاى پژوهشــى آنها تأیید شــده 

مى توانند در دانشگاه ها حاضر شوند.
بهــرام عین اللهى وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکى هم تأکید کرد: م ا به دنبال بازگشایى ترکیبى 
و حضورى مــدارس و دانشــگاه ها از اواســط مهرماه 

خواهیم بود.

کرونا تا 1402 با ما خواهد بودقارچ 60هزار تومان شد

آمبوالنس تصادف کرد
 مصدوم کشته شد! 

بررسى آغاز زمان
 حضورى شدن مدارس و دانشگاه ها
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مرگ 53 بیمار دیگر در اصفهان
در طول شـبانه روز منتهى به روز چهارشـنبه 53 بیمار 
قطعى و مشـکوك مبتال به کرونـا در اسـتان اصفهان 
فوت کردند که تسـت 41 نفر از آنها مثبت بـود. در این 
مـدت 480 بیمار مبتـال به کرونـا در بیمارسـتان هاى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در 22 شهرستان استان 
بسترى شدند، درحالى که 580 بیمار مرخص شدند. هم 
اکنون 3241 بیمار کووید19 در بیمارستان هاى استان 
اصفهان بسترى هستند که حال 453 بیمار وخیم است 
و در بخش آى سى یو بیمارستان ها بسترى هستند. در 
این مدت 3987 تست کووید از افراد مشکوك و عالمت 
دار در اسـتان گرفته شـد که از این تعداد، نتیجه 1533 

تست مثبت بود.  

وکالى اصفهان 
واکسینه مى شوند

رئیس کانـون وکالى دادگسـترى اصفهـان از قطعى 
شدن واکسیناسـیون وکالى اسـتان اصفهان خبر داد. 
لیال رئیسى در اینستاگرام خود نوشت: سـرانجام بعد از 
پیگیرى هاى طاقت فرسا واکسیناسیون وکالى استان 
اصفهان قطعى گردید. در روزهاى یکشـنبه، دوشنبه و 
سه شنبه هفته آینده، در سه پارت 1000 نفره از ساعت 
8 صبح الى 12 وکال و کارآموزان کانون وکالى استان 
اصفهان در محل بلوار صفه پایین تر از بیمارستان الزهرا 

(درب دوم اصلى) واکسیناسیون خواهند شد.

شستشوى شبکه فاضالب 
درمرداد ماه سـال جاري، 8455 متراز شـبکه فاضالب 
درسطح منطقه 5 شستشو شد. به گزارش روابط عمومی 
آبفـا منطقه 5، هـدف از انجـام این عملیات که توسـط 
پیمانکاروتحت نظارت اداره توسعه و بهره  برداري شبکه 
فاضالب این منطقه صورت گرفـت، جلوگیري از پس 
زدگی و گرفتگی وهمچنین روان سـازي شـبکه هاي 
فاضالب اسـت. همچنین تاپایان مرداد ماه سال جاري 
سم پاشی21 هزار و 978منهول از شبکه هاي فاضالب 
در محـدوده ایـن منطقـه انجـام و 26 دریچـه منهول 

همسطح سازى شد.

پیشرفت توسعه
 شبکه فاضالب 

عملیات توسعه شبکه شهرك زاینده رود منطقه روشن 
دشت اصفهان با پیشرفت 60 درصدى در حال اجرا است. 
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه یک، طول کل این 
عملیات بیش از 5 کیلومتر اسـت که تا کنون بیش از 3 
کیلومتر از آن اجرا شده است و تکمیل در اولویت امور آبفا 
منطقه یک قرار دارد. گفتنى است  این پروژه در آینده اى 
نزدیک در مدار بهره بردارى قرار مى گیرد تا شهروندان 
ساکن در منطقه روشن دشت و شهرك زاینده رود از دفع 

بهداشتى فاضالب بهره مند شوند.

آخرین وضعیت احداث 
ایستگاه شاهد 

مدیرعامل سازمان عمران شـهرى شهردارى اصفهان 
از پیشرفت 42 درصدى احداث سـازه نگهبان ایستگاه 
مترو شاهد خبر داد و گفت: هزینه اجرایى عملیات سازه 
نگهبان، خاکبردارى و سازه ایستگاه شاهد واقع در خط 
دوم قطار شـهرى حدود 470 میلیارد ریال است. مجید 
طرفه تابان اظهـار کرد: هزینـه اجرایى عملیات سـازه 
نگهبان، خاکبردارى و سازه ایستگاه شاهد واقع در خط 

دو قطار شهرى حدود 470 میلیارد ریال است.

2000 ُتن برنج 
 آماده توزیع است

دو هزار تـن برنج وادراتـى باهدف تنظیم بـازار مصرف 
آماده توزیع بین فروشگاه هاى زنجیره اى و تعاونى هاى 
مصرف استان اصفهان شد. محسن ضیائى مدیرکل غله 
و خدمات بازرگانى استان اصفهان گفت: این میزان برنج 
حمایتى براى تنظیم بازار مصرف از شـنبه 20 شهریور 
1400 آمـاده توزیع بیـن عامالن این مراکـز فروش در 

استان است.

خبر

مدیرکل امنیتى، انتظامى استاندارى اصفهان گفت: سفر 
زائران مراسم اربعین امسال از این استان 26 شهریور ماه 

و به شکل هوایى انجام مى شود.
ســید مجتبى ایزدى از آخرین تصمیمات  ستاد اربعین 
استان اصفهان خبر داد و اظهار داشــت: این ستاد قبل 
از ماه محرم تشکیل شــد اما به دلیل شــرایط سیاسى 
حاکم بر کشور عراق و نیز ویروس کرونا دستور العمل و 

شیوه نامه اى تنظیم نشده بود.
وى افزود: انتقال زائران از طریق مرز هوایى به فرودگاه 
بین المللى نجف و بغداد انجام مى شود و مسیرهاى دریایى 
و زمینى از محورهاى خوزستان ،ایالم و کرمانشاه مسدود 

و سفر از مرزهاى هاى زمینى به طور کلى ممنوع است.
مدیرکل امنیتى، انتظامى اســتاندارى اصفهان سهمیه 
اصفهــان را  حداقل 950 و حداکثــر 1200 نفر در قالب 
موکب داران،خدمات وزائران عنــوان کرد و گفت:پرواز 
سفرهاى عتبات عالیات از جمعه 26 شهریور تا پنجشنبه 

هشتم مهر انجام مى شود.
وى تاکید کرد: افرادى که  به هر جهت مســوولیتى اعم 
از موکب دارى یا خدماتى در کشور عراق دارند باید 2 دز 
واکسن را تا 19 شهریور دریافت کرده و نتیجه پى سى آر 
را از 72 ساعت قبل سفر و  کارت واکسیناسیون زیر نظر 

بهداشت و علوم پزشکى را  به همراه داشته باشند.

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
سمیرم در جنوب اســتان اصفهان گفت: نان محلى این 
خطه شرایط ثبت ملى را داراست و پرونده آن در مرحله 

مطالعه، تدوین و تنظیم براى ارسال به مرکز قرار دارد.
سعید سلمانیان افزود: نان محلى و بومى در گذشته در هر 
خانه پخته مى شد و مورد مصرف اهل خانه و محله بوده 
است. سلمانیان با بیان اینکه شهر ونک و روستاى عقدك 
در غرب سمیرم یکى از مناطق اصلى پخت نان بومى در 
این شهرستان است، اظهار داشت: مراحل ثبت این نوع 

نان تدوین شده است.
وى ادامه داد: پرونده ثبت نان سنتى عقدك به کارگروه 

ثبت آثار در اداره کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان 
ارسال شده است که در صورت تایید به وزارتخانه ارسال 

مى شود.
سلمانیان تصریح کرد: گیاهان کوهى و دارویى خاصى در 
پخت نان هاى محلى و خانگى سمیرم استفاده مى شود 

که طعم و بوى مطبوعى به آن مى دهد.
رییس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
سمیرم به پخت نان یوخه یا تیرى در سال هاى گذشته 
اشاره کرد و گفت: چند سالى این پخت این نوع نان محلى 
و نازك در شهرســتان رونق گرفته و جنبه اقتصادى و 

درآمدى براى چندین خانواره به خود گرفته است.

نان محلى سمیرم شرایط 
ثبت ملى شدن را داراست

آغاز سفر هوایى زائران 
اصفهانى اربعین از 26 شهریور 

نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان گفت: نباید 
در ادارات خود به دنبال تجمل و خرج هاى اضافى 
برویم؛ حفظ ارزش ها با ساختمان ساختن نیست 
و ســاختمان هاى مربوط به این آثار نباید لوکس 
ساخته شود؛ اگر بنا است خرجى شود، در جاهاى 

دیگر صورت پذیرد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد، صبح دیروز در 
مراســم تودیع و معارفه مدیر کل بنیاد حفظ آثار 
و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس استان اصفهان با 
تاکید بر اینکه نباید در ادارات خود به دنبال تجمل 
و خرج هاى اضافى برویم، ادامه داد: حفظ ارزش ها 
با ساختمان ساختن نیست و ساختمان هاى مربوط 
به این آثار نباید لوکس ســاخته شود؛ اگر بنا است 
خرجى شــود، در جاهاى دیگر صورت پذیرد؛ من 
به عزیزان در حج و زیارت گفتم خرج ها باید براى 

راحتى زوار صورت پذیرد.
طباطبایى نژاد متذکر شد: دنیا براى شهدا ارزشى 
نداشته و بهتر است در این مکان ها، ساختمان ها 
به صورتى باشد که ارزش ها را بهتر به مردم نشان 
دهیم و خوب اســت فیلم هایى به صورت رقابتى 
ساخته شده و جانبازى هاى این عزیزان به مردم 

نشان داده شود.
امام جمعه اصفهان اضافه کرد: حقایق دفاع مقدس 
مثل گریه ها، نماز شــب ها و خلوص ها به درستى 

نشان داده شــود و وظیفه مان را در این مراکز به 
بهترین صورت در جهت نشر ارزش ها انجام دهیم. 
آیین تکریم و معارفه مدیــرکل بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان اصفهان، در 
محل مرکز فرهنگى و موزه دفاع مقدس اســتان 
اصفهان برگزار شــد و ضمن قدردانى از زحمات 
سردار شــیروانیان، ســرهنگ رضایى به عنوان 
مدیرکل جدید این بنیاد انتخاب شــد. سرهنگ 
رضایى پیش از این سابقه فرماندهى بسیج ناحیه 
امام رضا (ع) ، مســئول بسیج دانشجویى استان ، 
مسئول بسیج ادارات استان و مسئول آموزش سپاه 

صاحب الزمان(عج) را در کارنامه خود دارد.

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه با کاهــش دماى هوا هفته آینده خاموشــى 
نخواهیم داشــت، گفت: در حال حاضــر به دلیل 
محدودیت منابع آبــى، واحدهــاى 2 و 3 نیروگاه 
اصفهان و همچنین تمام واحدهاى نیروگاه کارون 

4 از مدار خارج هستند.
محمدرضا نوحى با اشاره به اینکه همواره تولید برق 
در کشور ثابت است، گفت: میزان مصرف در کشور 
مشخص مى کند که خاموشى خواهیم داشت یا خیر؟
وى درباره دالیل افزایش مصرف برق در اســتان، 
گفت: در حال حاضــر محدودیت هاى صنایع کمتر 

شده است و بار خوبى را از شبکه دریافت مى کنند، 
اما اگر در زمان هاى خاصى محدودیت مصرف ایجاد 
شود، صنایع فوالد براى مدیریت بار و جلوگیرى از 
خاموشى در بخش خانگى به شــرکت هاى توزیع 

کمک خواهند کرد.
وى درباره وضعیت تامین برق استان براى هفته آینده، 
گفت: با توجه به اینکه اســتان هاى شمالى کشور، 
آذربایجان و خراسان شــمالى با کاهش دما مواجه 
هســتند، میزان مصرف برق در کل کشور کاهش 
یافته و به طور قطع هفته آینده خاموشــى نخواهیم 

داشت.

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اهواز در خصوص 
تأیید نشــدن صالحیت رضا امینى شهردار اهواز 
توســط فرماندارى اظهار کرد: تصمیم فرماندارى 
اهواز بسیار قابل تأمل بوده زیرا بررسى شرایط احراز 
صالحیت شهردار کالنشهرهاى باالى یک میلیون 
نفر جمعیت طبق قانون در حیطه اختیارات وزارت 
کشور است و بالتبع کالنشهر اهواز نیز مشمول این 

امر مى شود.
حجــت ا... زارع زاده اضافه کــرد: فرماندارى تنها 
مى تواند صورت جلسه انتخاب شهردار را به صورت 
شکلى بررســى و به همراه مدارك مربوطه براى 

وزارت کشور ارسال نماید.
نایب رئیس شوراى اسالمى شــهر اهواز با تاکید 
مجدد بر تأمل برانگیز بــودن این مصوبه، تصریح 
کرد: امیدوارم مصاحبه فرماندار مبنى بر عدم تأیید 
صالحیت شهردار از روى حســن نیت باشد و در 
روزهاى آینده مشخص خواهد شد که آیا تصمیم 

فرماندارى اهواز طبق قانون بوده است یا خیر.
به گزارش «ایمنا»، جمال عالمى نیسى، فرماندار 
اهواز روز (چهارشنبه) دلیل رد رئیس اسبق شوراى 
شهر اصفهان و شــهردار جدید اهواز را به مدرك 

تحصیلى او مربوط دانست. 

جلســه مســئوالن عالى قضائى، انتظامــى، امنیتى و 
اطالعات با موضوع بررسى و اتخاذ تصمیم در خصوص 
کاالهــاى انبارهاى ســازمان امالك تملیکى اســتان 

تشکیل شد.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان با تأکید بر لزوم 
تعیین تکلیف کاالهاى موجود در انبارهاى سازمان امالك 
تملیکى، اظهار کرد: با توقیف و ضبط کاالهاى قاچاق و 
تشکیل پرونده قضائى این کاالها که بعضاً مرتبط با سفره 
مردم نیز هست تا تعیین تکلیف از مراجع مربوطه در انبارها 
نگهدارى مى شود و این امر هم باعث تضییع، فساد و افت 

قیمت شدید آن مى شود.

محمدرضا حبیبى  افزود: در قانون ظرفیت هاى بسیارى 
وجود دارد که مى توان با بهــره مندى از آن در خصوص 
تعیین تکلیف کاالهاى موجود در این انبارها اقدام نمود 
و در این نشست به مسئوالن مربوطه در ادارات گمرك، 
ســازمان امالك تملیکى و تعزیرات اعالم شد تا هرچه 
سریع تر نسبت به عرضه این کاالها به بازار براى مصرف 
عموم، به خصوص اموالى که از مایحتاج ضرورى مردم 

مى باشد، اقدام الزم صورت پذیرد.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
در خصوص کاالهاى فاسد شدنى تصمیم و اقدام سریع 
انجام مى شود، در خصوص سایر اموال و کاالها نیز باید 

تا قبل از صدور حکم قطعى که بعضاً زمانبر است، از سوى 
مراجع رسیدگى کننده با بهره گیرى از ظرفیت هاى موجود 
در قانون و همــکارى و تدبیر مدیران نســبت به تعیین 

تکلیف آن اقدام الزم صورت پذیرد.
وى ادامه داد: راهکار هم در قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز پیش بینى شده با این توضیح که سازمان اموال تملیکى 
نظریه کارشناسى خود را همراه با لیست کاالهایى که با 
گذشت زمان از نظر کمى و کیفى افت قیمت پیدا مى کنند 
و یا تاریخ مصرف معین دارند به سازمان تعزیرات اعالم و 
سازمان باید به قید فوریت دستور فروش یا معدوم نمودن 

آنها را حسب مورد صادر نماید.

خشکسالى معضلى است که سال هاى اخیر اصفهانى ها 
را با چالش هایى از جمله ســهمیه بندى آب مواجه کرده، 
اما تابستان امسال حیات وحش استان هم از این مخاطره 
در امان نبود و از اواسط بهار چراغ خطر کمبود آب و علوفه 
در مناطق تحت حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان اصفهان روشن شد.
در همین مورد، ایرج حشــمتى مدیرکل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان در گفت و گو با ایســناگفت: از 
ابتداى اعالم وضعیت اضطرارى خشکســالى در مناطق، 
جمعیت هاى متعددى، در امر آب و علوفه رسانى به مناطق 
پیش قدم شدند که البته موافقت نکردن اداره کل حفاظت 
محیط زیست در قبول این کمک ها، قضاوت هایى را هم به 

دلیل اطالعات ناقص، متوجه این اداره ساخت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان افزود: 
متقاضیان کمک رســانى به این  اداره کل، قصد داشتند 
تا با کمک هاى 35 تا 40 تنى علوفه، یارى رســان محیط 
زیســت باشــند، اما این نکته حائز اهمیت است که این 
مقادیر از علوفه، براى پوشش کل مناطق کافى نیست و 

باید چاره اى مناســب تر و البته منطقى براى تامین علوفه 
اندیشیده مى شد.

وى تشریح کرد: از ابتداى هشدارهاى خشکسالى در فصل 
بهار، تالش شد با استفاده از تانکرهاى آبرسان، اصالح و 
ترمیم آبشخورها و حتى احیاى برخى از چشمه ها در مناطق 
انجام شــود. بعد از این اقدام در تابستان، خرید علوفه آغاز 
شد و با اولویت قرار دادن پیشگیرى از مهاجرت و جابجایى 
حیوانات، حیات وحش اصفهان به خوبى از خطر خشکسالى 
امســال عبور کرد. به گفته حشــمتى، علوفه و مایحتاج 
گونه هاى حیات وحش، باید با شــرایط خاصى در فصول 
خاص تهیه شود و در دسترس این موجودات قرار بگیرد، 
به عنوان مثال علوفه خریدارى شده از دامدارى ها، عالوه 
بر اینکه نیــاز مناطق را برطرف نمى کند، امکان شــیوع 

بیمارى هاى دامى را هم افزایش مى دهد.
وى گفت: نباید فراموش کرد خشکســالى ادامه دار است 
و افزون بر اینکــه باید به فکر آینده بــود، باید با اقدامات 
کارشناسى شده، از بد خوراك شدن حیوانات با غذارسانى 

افراطى و نامناسب پیشگیرى کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به 
اینکه استان اصفهان تا کنون تجربه علوفه رسانى نداشته 
اســت، در مورد این تجربه جدید گفت: بیش از 150 تن 
علوفه خریدارى شد و در گام اجرایى، علوفه ها به صورت 

کامال کارشناسى شده در مناطق توزیع شد.
وى اظهار کــرد: میزاِن مصرف علوفــه اى که در مناطق 
قرار داده مى شد، توســط تیم هاى نظارتى اندازه گیرى و 
پایش و در حــال حاضر بخشــى از علوفه هاى خریدارى 
شده در شرایط مناسبى انبار و ذخیره شده، نباید فراموش 
کرد که خشکسالى ادامه دار است و افزون بر اینکه باید به 

فکر آینده بود.
وى ادامه داد: به طور کلى خشکسالى یک پدیده خطرناك 
است و خسارات زیادى در حوزه محیط زیست ایجاد مى کند، 
اما با توزیع علوفه موافق نیستیم و بسیارى از کارشناسان 
حیات وحش هم مخالف این فعالیت هستند و معتقدند حیات 
وحش باید بتواند شرایط خودش را تحمل کند و ممکن است 
مقدارى از جمعیت آنها کم شود، اما در سال هاى بعدى به 

طور طبیعى این کمبود جبران مى شود.

تجمل و خرج هاى اضافه در ادارات حذف شود

اصفهان هفته آیند ه هم خاموش نمى شود

صالحیت شهردار اصفهانى اهواز رد شد 

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در پى 
بازنشســتگى گروهى از معلمان و کادر آموزشى، مقطع 
ابتدایى در این منطقه با کمبود 1200 معلم روبرو شده است.

محمد اعتدادى  با اشــاره به اینکه  6200 نفر از کارکنان  
آموزش و پرورش اصفهان در آستانه بازنشستگى هستند، 
اظهار داشت: باید حداقل پنج هزار نفر از این افراد شاغل 

بمانند تا کمبود کادر آموزشى جبران شود.
وى با اشاره به اینکه 850 هزار دانش آموز دراستان اصفهان  
براى سال تحصیلى جدید ثبت نام کرده اند، اظهار داشت: 
تاکنون 92 درصد از جمعیت دانش آموزان اســتان ثبت 
نام کرده اند که بین آنان  50 هزار دانش آموز تبعه کشور 

افغانستان نیز هست.

اعتدادى با اشــاره به اینکه دانش آمــوزان افغان رغبت 
کمترى به ثبت نام دوره ابتدایى داشــته اند، افزود: برخى 
از این اتباع خارجى گوشــى تلفن همراه ندارند که در این 
زمینه با بزرگان آنان صحبت شده است تا زمینه تحصیل 

آنان فراهم شود.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان تعداد کل 
مدارس را 5407 باب واحد آموزشى در استان اصفهان بیان 
و تصریح کرد:  آبان امســال و بر اساس دستور ستاد ملى 
مقابله با کرونا  کمتر از 50 دانش آموز در حدود 1177 باب 

واحد آموزشى بر سر کالس درس حاضر مى شوند.
وى ادامــه داد: همچنین حدود 2500 مدرســه و معادل 
40 درصد مدارس اســتان با ظرفیت 120 نفر دانش آموز 

به شکل حضورى براى ســال تحصیلى جدید بازگشایى 
مى شود.

اعتدادى همچنین از اعالم آمادگى 6555 کالس درس 
براى دانش آموزان زیر 15 نفر خبــر داد و گفت: در مهر 
ماه جارى  37 هــزار کالس درس به صورت آنالین آغاز 

به فعالیت مى کنند.
وى ورودى هاى اول دبستان را طبق پیش بینى 90 هزار 
دانش آموز ثبت نام شــده عنوان کرد وافزود : تاکنون 60 

درصد این کودکان سنجش سالمت شده اند.
وى درپایان بیان داشت:  چنانچه نیروى آموزشى الزم تا 
آخر شهریور ماه تامین نشود در فضاى مجازى  کالس ها را 

به صورت  تجمیعى برگزار مى کنیم.

مدارس ابتدایى اصفهان 
با کمبود  1200 معلم روبه روست

تعیین تکلیف سریع کاالهاى ضبط شده قاچاق

چالش علوفه رسانى به حیات وحش اصفهان

نماینده مــردم اصفهان در ادوار مجلس شــوراى 
اسالمى شــایعه نشستنش بر کرســى استاندارى 

اصفهان را تکذیب کرد.
حمیدرضــا فوالدگر با صــدور اطالعیــه اى در 
واکنش به شایعه اســتاندار شــدنش اظهار کرد: 
نظر بــه اینکه مدتى اســت در برخــى گروه هاى 
مجازى و شبکه هاى اجتماعى و محافل سیاسى، 
نام این حقیر به عنوان گزینه اســتاندارى اصفهان 
طرح گردیده اســت، الزم اســت تذکر دهم بنده 
بازنشســته بوده و طبق قانون امــکان بکارگیرى 
بازنشستگان در سمت هایى نظیر استاندارى وجود

 ندارد.
وى افزود: از همه دوســتان و عزیزان و مسئولین 
محترمى هم که در این مدت ابراز لطف داشــتند، 
تشــکر نموده و همین تذکــر را بــه آنها عرض

 کرده ام.
نماینده مــردم اصفهان در ادوار مجلس شــوراى 

اسالمى ادامه داد: از پیشــگاه خداوند متعال براى 
دولت جناب آقاى رئیسى، آرزوى موفقیت داشته و 
هرگونه کمک مقدور به این دولت انقالبى را وظیفه 
میدانم و براى استاندار منصوب هیئت وزیران نیز 

آرزوى موف قیت دارم.

فوالدگر شایعه استاندار شدنش را تکذیب کرد
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کیانوش عیارى درباره سریال «روزگار قریب» که به گفته خودش 
در ابتدا نمى خواســت کارگردانى آن را بپذیرد، اینگونه مى گوید: 
در حین ساخت این سریال، فکر نمى کردم که دارم کار تلویزیونى 
انجام مى دهم؛ من تمام وجودم، تمام تجاربم، تمام دانســته ها و 

اندوخته هایم را در این مجموعه صرف کردم.
این کارگردان ســینما و تلویزیون درباره سریال «روزگار قریب» 
که به تازگى از تلویزیون بازپخش مى شود و مقایسه آن با سریال 
«87 متر» که در آستانه قرار گرفتن روى آنتن است، چنین اظهار 
کرد: سریال «روزگار قریب» زمانى که ساخته شد، من قصد داشتم 
فقط تهیه کنندگى کار را بر عهده بگیرم اما تلویزیون نپذیرفت و 
گفت ما شــما را به عنوان تهیه کننده که نمــى خواهیم، بلکه به 
عنوان کارگردان الزم داریم و باالخــره پذیرفتم که کارگردانى 
آن را هم انجام دهم. وقتى درگیر کار شــدم، در عرض دو ســه 
روز احساس کردم، جدى چه کسى مى توانست این کار را به جز 
خودم انجام دهد؛ من تمام وجودم، تمام تجاربم و تمام دانسته ها و 
اندوخته هایم را در این کار صرف کردم. فکر نمى کردم که دارم 

کار تلویزیونى انجام مى دهم.
عیارى درباره پذیرفتن ســاخت «روزگار قریب» که به پیشنهاد 
مدیران سیمافیلم بوده است، یادآور شد: یکى از مدیران سیمافیلم 

در همان ســال ها که کار تازه یکى دو ماه بود شروع شده بود، به 
من گفت درست است که شما کارگردان سینما هستید و در سینما 
هم موفق بوده اید، اما کمى هم به این کار دل بدهید. من هم در 
پاسخ گفتم چطور؟! هر کســى چیزى گفته غلط کرده گفته. آن 
چنان که یکى از آبدارچى هایى که به من چاى مى داد، چندبارى 
به من گفت این یک کار تلویزیونى است، چرا آنقدر روى آن دقت 
به خرج مى دهى، عصبى مى شــوى و زحمت مى کشى؟! به آن 
مدیر گفتم وقتى چنین شخصى این را به من مى گوید، شما چگونه 
حرف کسى که از سر صحنه خبرهاى منفى براى شما مى آورد و 
صد درصد حســادت مى ورزد که من براى تلویزیون این چنین با 
دقت کار انجام مى دهم را مى پذیرید. ایشان موضوع را برعکس 
به شما رسانده اســت. واقعا هم به همین شکل بود من در دو سه 
روز اول آغاز کار  به این نتیجه رسیدم که این کار را باید تا انتها و 
با تمام قوا پیش ببرم و هر چه تجربه دارم استفاده کنم و به قولى 
اگر کار گزارشــى هم بسازم باید کارى باشــد که به شدت به آن 
عالقه دارم و محصول من اســت. پس باید به آن برســم و آن را 

بسازم.
این کارگردان که این روزها درگیر رســاندن ســریال «87 متر» 
به آنتن اســت، درباره آماده شــدن این مجموعــه نیز توضیح 

داد: اگر ســریال از دو هفته پیــش هم روى آنتن مــى رفت، ما 
آن را مى رســاندیم اما در حال حاضر یکســرى کارهایى است 
که انجام مــى دهیــم. نگرانى شــبکه از این بابت بــود که در 
میانه راه یک قســمت آماده نباشــد و این نگرانى شــبکه را به 
این تصمیم واداشــت که ســریال دیگرى به نام «افرا» را روى

 آنتن ببرد.
کارگــردان «روزگار قریب» درباره آثارى که در شــبکه نمایش 
خانگى توسط کارگردانان ســینما و تلویزیون ساخته مى شود و 
اینکه آیا تمایلى به ســاخت مجموعه براى پلتفرم ها دارد؟ اظهار 
کرد: من شناخت چندانى از شــبکه هاى نمایش خانگى ندارم اما 
فکر مى کنم یکســرى اتفاقاتى در حال افتادن است و این خوب 
است. راجع به خودم هم نمى دانم چون من دنبال این هستم که 
فیلم سینمایى بسازم. از سال 95 فیلم نساخته ام و متاسفانه االن 
سینما در رکود است. به همین دلیل افرادى که مى خواهند زندگى 
کنند و کار کنند، به ســمت این مدیوم ها مى رونــد و کار انجام 
مى دهند. ایرادى هم ندارد، اگر مردم خوششان بیاید، چه فرقى دارد 
که در سالن سینما کارى را ببینند یا صفحه تلویزیون خانه شان. چه 
در یک قسمت دو ساعته ببینند و چه در 50 قسمت 40 دقیقه اى؛ 

مهم رضایت تماشاگر است.

کیانوش عیارى در آستانه پخش سریال جدیدش: 

تمام وجودم را براى
 «روزگار قریب» 

گذاشتم

ناصر ممدوح با یادآورى وضعیت دوبله در دهه 60 خورشیدى، از سریال «سال هاى دور از خانه» که در ایران به «اوشین» 
معروف شده بود گفت. این دوبلور پیشکسوت کشورمان، با استقبال از افزایش پخِش سریال هاى اروپایى و آمریکایى در 

تلویزیون و شبکه نمایش خانگى، خواستار تنوع بخشیدن به آثار خارجى در رسانه هاى ایرانى شد. 
او در این باره توضیح داد: «یک دوره، شاهد افزایش بى رویه خرید و پخش سریال هاى چینى و کره اى در تلویزیون بودیم. 
شخصیت خودم هیچوقت با سریال هاى کره اى و چینى مچ نشده است و طى این سال ها فقط در یک سریال با عنوان 
«جنگجویان کوهستان» براى مرحوم بهرام زند صحبت کردم. من معتقدم تلویزیون باید کارهاى خوبى بیاورد 

و با سریال هاى داخلى و خارجى باکیفیت، مخاطبان را جذب کند.»
ممدوح در همین راستا به سریال قدیمى «سال هاى دور از خانه» به مدیر دوبالژى ژاله علو اشاره مى کند 
و مى گوید: «سال ها پیش که خانم علو عزیز سریال «اوشین» را دوبله کردند، آن چه پخش شد، اوشینى 
نبود که ژاپنى ها ساخته بودند؛ یعنى درواقع با سانسورهایى که انجام شد، یک داستان دیگر از آب درآمد 

و به قدرى زیبا بود که من شنیدم حتى خود ژاپنى ها تمایل داشتند سریال را از ما خریدارى کنند.»

 مریم کاویانى که مدتى قبل به کرونا مبتال شده بود، با انتشار ویدئویى در اینستاگرام تجربه ابتالى خود به کرونا را با مخاطبانش در 
میان گذاشت.این بازیگر که ضعف ناشى از بیمارى هنوز در چهره و صدایش پیدا بود در ویدئوى خود گفت که بیمارى او با یک کمر 
درد ناگهانى آغاز شد که طى روزهاى بعدى به قسمت هاى دیگر بدنش گسترش یافت و او را درگیر دردهاى دیگرى نیز کرد. مریم 

کاویانى که دیگر احتمال مى داد به کرونا مبتال شده باشد پس از انجام تست به بیمارى خود پى مى برد.مریم کاویانى با اشاره به 
تعبیر اشــتباه خود از دردهایش به مخاطبان خود توصیه کرد این روزها توجه بیشترى به بدن خود داشته باشند و از کنار هیچ 

عالمت و درد غیر منتظره اى ســاده نگذرند. او گفت شاید خود اگر زودتر متوجه بیمارى اش شــده بود ریه هایش درگیر 
نمى شد.کاویانى همچنین گفت خوشبختانه چون تنها زندگى مى کرد بى اطالعى او از بیمارى اش موجب درگیرى بقیه 
اعضاى خانواده اش نشد. او گفت به دلیل درگیرى ریه 6 روزى را در بیمارستان بسترى بود و پس از آن بقیه روند درمان خود 
را در خانه سپرى کرد.مریم کاویانى گفت این بیمارى با همه تلخى هایش دید او را به دنیا عوض کرد و از او آدم جدیدى 
ســاخت. او گفت ایام قرنطینه و درمان فرصت خوبى براى خلوت کردن با خود و خداى خود و شروع یک زندگى جدید

 است.

آتش تقى پــور از جمله بازیگــران قدیمى و کهنه کارى اســت که 
مخاطبان تلویزیون بازى هاى او را در سریال هاى متعددى در خاطر 
دارند. سریال «ســربداران» از جمله اولین آثار تلویزیونى تقى پور به 
شمار مى رود که در سال هاى ابتدایى دهه 1360  ساخته شده است. 
این بازیگر پیشکسوت در سریال سربداران ایفاگر نقش یکى از امراى 
مغول است که البته بیشتر اوقات را در مستى و مدهوشى به سر مى برد. 
تلویزیون این روزها سریال سربداران به کارگردانى محمدعلى نجفى 
را براى بینندگان تاجیک و افغانستانى فارسى زبان شبکه آى فیلم در 

حال پخش دارد.

چه احساســى دارید وقتى دوبــاره و پس از 
گذشت این همه سال ســریال سربداران را 

تماشا مى کنید؟ 
 به نظرم سریال ســربداران یک شاهکار اســت. در آن زمان آقاى 
نجفى و دوســتانش خیلى خوب کار کردند و یکسرى آدم حرفه  اى 
تحصیل کرده دور هم جمع شده بودند؛ از نویســنده و طراح لباس 
بگیر تا دســتیارها. بازیگران خوبى هم براى ســریال انتخاب شده 
بودند . سربداران چه آن زمان که براى بار اول پخش شد و چه طى این 

سال ها به دل ها نشسته است.

درباره نقش تان در ســریال ســربداران هم 
توضیح مى دهید. نقش یکى از امراى مغول را 
داشتید که بیشــتر مواقع البته مست و الیعقل 

بود.
 من نقش پسر عم طغاى را داشتم. نقش طغاى را آقاى فیروز بهجت 
محمدى بازى مى  کــرد. انصافًا خیلى خوب هم ایــن نقش را بازى 
مى کرد. من جزو دار و دســته مغول ها بودم امــا هیچ وقت به جنگ 
نمى رفتم و همیشه به عیش و نوش مشغول بودم. نقشى که در سریال 
داشتم وجهه دیگرى از مغول را نشان مى داد. معموًال مغول ها بیشتر 
به عنوان جنگاور نشان داده شده اند اما پسر عم طغاى چهره جدیدى 

از یک مغول را به نمایش مى گذاشت.

این کاراکتر ما به ازاى تاریخى داشت و نقشش 
در تاریخ مستند بود؟

 فکر نمى کنم واقعًا در تاریخ وجود داشــت. بعید مى دانم. حتى فکر 
نمى کنم کــه مغول هاى واقعى شــبیه به کاراکتر پســر عم طغاى 
بوده باشــند. بعید است مغول همیشــه در عیش و نوش بوده باشد، 
اگر این گونه بــوده که این همه کشورگشــایى نمى کردند. تا جایى 
که در تاریخ آمده است مغول همیشــه بر پشت اسب بوده اند و مدام 

مى جنگیده اند. درست است که قصه سربداران کامًال واقعى و مستند 
در تاریخ است اما لزومًا همه کاراکترهاى سریال واقعى نیستند.

خاطره  اى از سریال ســربداران دارید که در 
یادتان مانده باشد؟

 در یکى از سکانس ها ناگهان اسب ها شروع کردند به لگد زدن و گاز 
گرفتن هم. مرحوم بهجت محمدى که روى اســب سوار بود خیلى 
ســریع روى درخت پرید و از مهلکه نجات یافت. همه جا از زرنگى 
و ورزیده بودن آن مرحوم حرف زده ام. حیف که خیلى زود از بین ما 
رفت. آقاى بهجت محمدى ریشه تئاترى داشت و در هر کارى بازى 

نمى کرد. شبیه آقایان نصیریان و رشیدى بود.  

در سریال ســربداران اکثراً بازیگران به جاى 
خودشــان صحبــت مى کنند از جمله شــما. 
موضوعى که در سریال هاى دهه شصتى کمتر 
اتفاق مى  افتاده است. خودتان از این موضوع 

خوشحال بودید؟
 محمد ابهرى نقش یکى از فرماندهان مغول مقابلم را بازى مى کرد. 
وقتى براى دوبله به اســتودیو رفتیم قرار شد مهدى آژیر که صدایى 
لطیف داشت جاى ابهرى صحبت کند و من جاى خودم. صداى آژیر 
خیلى آرام و مخملى بود و صداى من وحشــى و زمخت و مى گفتند 
این صداها روى هم میکس نمى شود. به هرحال، کار انجام شد و من 
خودم روى نقشم حرف زدم. اصرار مدیر دوبالژ هم همین بود. البته 

کار دوبلورهاى ایرانى حرف ندارد.

هادى کاظمى با گله مندى از حجم زیاد سانسور در ســریال «قبله عالم» مى گوید این سریالى که این روزها پخش مى شود، کارى نیست که 
او بازى کرده است.

هادى کاظمى، یکى از بازیگران سریال «قبله عالم» با انتشار متنى انتقادآمیز درباره سانسور سریال «قبله عالم» نوشته است: این سریالى که 
مى بینید (قبله عالم) کارى نیست که من بازى کردم. زمین تا کهکشان تفاوت دارد. مى خواستیم کارى بسازیم که در این عصر بى خنده، که 

احواالتمان جا بیاید و لبخندى داشته باشیم؛ اما... اما نمى گذارند.
کاظمى افزوده است: کمدى یعنى لحظه و تک تک لحظه ها زیر تیغ سانسور 
رفت. بعضى وقت ها با درآوردن یک کلمه بار معنایى یک جمله  بهم مى ریزد. 
شما حساب کنید که کلمه یا جمله یا تصویر، پالن یا سکانس، وقتى حذف 
بشــود چه بالیى ســر یک فیلم مى آید؟ این فیلم با این حجم از سانسور و 
ممیزى در طول عمر هنرى ام بى سابقه اســت.این بازیگر در ادامه به شرح 

تعداد سانسورهاى قسمت هاى پخش شــده از «قبله عالم» پرداخته و عنوان 
کرد: از قسمت اول 27 مورد سانسورى و در نهایت 4:30 دقیقه حذف، از 

قسمت دوم 35 مورد سانسورى و در نهایت 6 دقیقه حذف، از قسمت 
سوم 49 مورد سانسورى و در نهایت 11:30 دقیقه حذف و گفته 

شده از قسمت چهارم 77 مورد سانسورى که حدود 17 دقیقه 
حذف مى شــود.کاظمى در ادامه با لحنى کنایه آمیز نوشت: 
اگر دوســتان دلســوز و فرهنگ و هنر اینچنین پیش بروند، 

قسمت هاى آتى فقط تیتراژ پخش مى شود.
به گزارش ایســنا، چند روز قبل حامــد محمدى، کارگردان 
سریال قبله عالم نیز در اظهارنظرى مشــابه از حجم زیاد 
سانسورهایى که بر سریالش اعمال شده گله کرده و گفته 
بود اثرى که اکنون پخش مى شود چیزى نیست که او و 

همکارانش ساخته اند.
حامــد کمیلــى، هــادى کاظمى، ســام درخشــانى، 
شــقایق دهقان، اردشــیر رســتمى، ســوگل خلیق، 
مارین ون هولک، ســمانه پاکــدل، مهیــار پوربابایى، 
زهرا بهروزمنــش، واراند پطروســیان، مجتبى فالحى 

و پژمان بازغى و ســروش صحــت بازیگران این
 سریال هستند.

وقتى ژاپنى ها مى خواستند 
«اوشین » ایرانى را از ما بخرند!

روایت مریم کاویانى
 از تجربه ابتالیش به کرونا

ناصر ممدوح با یادآ
معروف شده بود گف
ن تلویزیون و شبکه

او در این باره توضیح
شخصیت خو
«جنگجو
و با سر
ممد
و
ن
و

ربه ابتالى خود به کرونا را با مخاطبانش در
ویدئوى خود گفت که بیمارى او با یککمر
و او را درگیر دردهاى دیگرى نیز کرد. مریم

خود پى مى برد.مریم کاویانى با اشاره به
هیچ از کنار  بدن خود داشته باشند و
ىاش شــده بود ریه هایش درگیر 
یمارى اش موجب درگیرى بقیه 
 و پس از آن بقیه روند درمان خود 
یا عوض کرد و از او آدم جدیدى 
خود و شروع یک زندگىجدید

نى
 کرونا

ناگفته هاى آتش تقى پور از «سربداران»

هادى کاظمى 
تعداد سانسورهاى «قبله عالم» را شمرد! 

یکى از خاطره سازترین چهره هاى سینما و به خصوص تلویزیون ایران، بیژن بیرنگ است. از «محله برو 
بیا» تا «چاق و الغر» و از «همسران» و «خانه سبز» تا سریال هایى مثل «دنیاى شیرین» و «دنیاى 
شیرین دریا» که او تهیه کننده شان بود. او در گفتگو با فرهیختگان در پاسخ به این که چرا دیگر کارهایى 
به آن سبک و جهان بینى در تلویزیون نداریم، مى گوید: «به هرحال دوره ما گذشته است. آن حرف ها 
شاید حرف مردم باشند اما عده اى هستند که دل شان نمى خواهد چنین چیزهایى گفته شود. مثال ما در 
کارهاى مان همیشه براى زن ارزش قائل بودیم و زن هاى ما آدم هاى باشعورى بودند اما امروز دوست 
ندارند زن ها را باشعور نشان دهیم و نمونه اش هم کارهایى است که امروز مى بینید و در آن ها اکثر زن ها 

یا بد و بدجنسند یا شــعور ندارند و یا خاله زنکند. دیگر بین شان مثال دریا را پیدا نمى کنید؛ دخترى 15 
ساله که مى تواند یک ده را بچرخاند یا عاطفه «خانه سبز» یا مهین «همسران» که مى توانند با مردشان 
دیالوگ برقرار کنند. از یک جایى به بعد این ها جرم تلقى و از این صحبت شــد که شما زن ها را پررو 
مى کنید. ظاهرا جامعه، زن توسرى خور را بیشتر دوست داشت. این را به ما گفتند که شما در دوره اى 
زن ها یا جوان ها را پررو کردید و جورى بیان شد که انگار این ها هرکدام شان جرم تلقى مى شود. زمانى 
این ها خوب بود و ما داشتیم کارمان را مى کردیم اما االن دیگر نمى شود چنین شخصیت هایى را خلق 
کرد.» بیرنگ در پاســخ به این که آیا از او براى کار دعوت نمى شود هم گفت: «همین بحث ها پیش 
مى آید که گفتم. بارها با لطف و محبت آدم را صدا مى کنند، بعد جلسه مى گذارند و مى گویند مى خواهیم 
این گونه سریال بسازیم و در آن این طور حرف بزنیم، بعد دیگر خبرى نمى شود. معلوم است به نتیجه 
رسیدند که با بیرنگ نمى شود این طورى کار کرد. «بابا لنگ دراز» هم جزء همان کارها بود که مورد 
استقبال شان واقع شد، ما را خواستند، جلسه گذاشتند ولى در عمل پروژه راه نیفتاد. صدایت مى کنند، به 
تو احترام مى گذارند، با تو حرف مى زنند و مى گویند که احتیاج داریم امثال شما کار کنید ولى در عمل 
هیچ کارى راه نمى افتد. دیگر براى ما عادت شده است که هیچ کارى راه نیفتد. مى دانم که دارم به هر 

جلسه الکى مى روم. از البه الى حرف ها مى فهمم من آن آدمى نیستم که آن ها دنبالش مى گردند.
بیرنگ در جواب این سوال که ظاهرا شبکه نمایش خانگى هم نتوانسته براى او آلترناتیوى باشد که اگر 
با تلویزیون کار نکرد، در آن جا مشغول شود هم گفت: «یک بار تالش کردیم در شبکه نمایش خانگى 
کار کنیم که همان سریال «عشق تعطیل نیست» بود و به جایى نرسید. «شام ایرانى» را هم کار کردم 
که از من گرفتند و با خودشان گفتند بروند با کسى کار کنند که بیشتر پول گیرشان بیاید، چون من از 
آن کار 25درصد سهم داشتم، آن ها هم گفتند چرا این درصد را به بیرنگ بدهیم؟ به یک نفر به عنوان 
کارگردان دستمزد مى دهیم و او  براى ما مى سازد، تازه بیرنگ هر حرفى را نمى زند و حساب شده کار 
مى کند و ما آدم هایى را مى آوریم که هرچه دلش مى خواهد الطائالت بگوید، فروش باال برود و استفاده 

کنیم- که متاسفانه همین اتفاق هم نیفتاد.» 

بیژن بیرنگ با اشاره به سریال هاى  «خانه سبز» و «همسران»: 

مى گفتند شما زن ها را پررو مى کنید

ست که من بازى کردم. زمین تا کهکشان تفاوت دارد. مى خواستیم کارى بسازیم که در این عصر بى خنده، که 
ى داشته باشیم؛ اما... اما نمى گذارند.

 یعنى لحظه و تک تک لحظه ها زیر تیغ سانسور 
ن یک کلمه بار معنایى یک جمله  بهم مى ریزد. 
 جمله یا تصویر، پالن یا سکانس، وقتى حذف 
 فیلم مى آید؟ این فیلم با این حجم از سانسور و 
م بى سابقه اســت.این بازیگر در ادامه به شرح 

ى پخش شــده از «قبله عالم» پرداخته و عنوان 
 سانسورى و در نهایت 4:30 دقیقه حذف، از 

6ى و در نهایت 6 دقیقه حذف، از قسمت 
ر نهایت11:30 دقیقه حذف و گفته 

7رد سانسورى که حدود 17 دقیقه 
 دامه با لحنى کنایه آمیز نوشت: 
هنگ و هنر اینچنین پیش بروند، 

خش مى شود.
بل حامــد محمدى، کارگردان
رنظرى مشــابه از حجم زیاد 
 اعمال شده گله کرده و گفته 
ى شود چیزى نیست که او و

اظمى، ســام درخشــانى، 
رســتمى، ســوگل خلیق، 
اکــدل، مهیــار پوربابایى، 
طروســیان، مجتبى فالحى 

صحــت بازیگران این

سروش صحت در تازه ترین فعالیت نمایشــى خود مجموعه نمایش خانگى «عتیقه ها» را 
کارگردانى خواهد کرد. این سریال که حداقل 10 قســمت خواهد داشت، به تهیه کنندگى 
محمدرضا تخت کشــیان و براى پخش از پلتفرم هاى وى او دى ســاخته خواهد شد. هنوز 
پلتفرم پخش کننده «عتیقه ها» و دیگر عوامل ســازنده آن معرفى نشــده اند.گفته مى شود 
برخى بازیگران آثار ســابق ســروش صحت مانند على مصفا و کاظم سیاحى، از بازیگران 
اصلى «عتیقه ها» خواهند بود.صحت از سریال ســازهاى موفق تلویزیون است و تاکنون 
مجموعه هاى کمدى محبوبى چون «ســاختمان پزشــکان»، «پژمان»، «شمعدونى» و 
«لیسانسه ها» را براى شبکه سه ســیما کارگردانى کرده اســت.محمدرضا تخت کشیان 
تهیه کننده سریال «عتیقه ها» نیز در ماه هاى اخیر «زخم کارى» را در حال انتشار در پلتفرم 
فیلیمو داشته و قرار است «سرخ سفید» را براى پلتفرم نماوا تهیه کند. صحت و تخت کشیان 
پیشتر به عنوان کارگردان و تهیه کننده، در فیلم سینمایى «جهان با من برقص» همکارى 

کرده اند.

مسابقه دکوراسیون داخلى منزل در ایران با عنوان «چیدمانه» به تهیه کنندگى و کارگردانى 
سیدجوادهاشمى وارد مرحله پیش تولید شد.

فصل اول این مسابقه که وارد مرحله پیش  تولید شده، در 22 قسمت تهیه و تولید مى شود.
در این مسابقه 12 نفر از فعاالن حوزه هاى ســینما، تلویزیون، ورزش و موسیقى همراه با 
همسرانشان با اجراى دکوراسیون داخلى منزل، ذوق، سلیقه و نگاه هنرى خود را به نمایش 

مى گذارند.
زوج هاى برنده را هم داوران، کارشناســان و بینندگان برنامه انتخاب مى کنند.  مســابقه 

«چیدمانه» براى پخش از پلتفرم هاى داخلى مجوز گرفته است.
ســیدجواد هاشــمى در حالى سراغ ســاخت مســابقه اى در حوزه دکوراســیون داخلى 
مى رود، که مدتى اســت عملکردش در انتخــاب برخى نقش ها، خارج شــدن از کاراکتر 
غالب گذشــته و همچنین نحوه ورود به تبلیغات، از ســوى برخى نگاه ها بــا انتقاد همراه

 بوده است.

سیدجواد هاشمى در فکر ساخت یک مسابقه  استسروش صحت براى پلتفرم ها سریال مى سازد
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حضور امید نورافکن در ترکیب اصلى تیم ملى و آن هم به عنوان مدافع چپ 
تیم ایران در بازى با عراق همه را غافلگیر کرد.

هرچند امید نورافکن در اغلب دیدارهاى فصل گذشــته تیم سپاهان در سمت 
چپ خط دفاعى به زمین رفته است اما بازى در ترکیب اصلى تیم ملى زمین تا 

آسمان با بازى باشگاهى تفاوت دارد.
ُپست اصلى امید نورافکن بازى در خط میانى است اما در دیدار با تیم ملى 
عراق با تصمیم درست دراگان اسکوچیچ در سمت چپ خط دفاعى 
به میدان رفت. این درحالى بود که در دیدار قبلى ایران برابر 
سوریه وحید امیرى با تجربه به عنوان دفاع چپ بازى 

گفته مى شد برابر عراق هم این ســتاره پرسپولیسى کرده بود و 
چــپ  خواهد بود.مدافــع 

دارد که ظاهراً تا 48 ساعت پیش از دیدار با عراق قرار نبوده شنیده ها حکایت ازآن 
است امید نورافکن مدافع چپ تیم کشورمان باشد.

سرمربى تیم ملى از عملکرد میالد محمدى در نیمه دوم دیدار با سوریه ناراضى و معتقد بوده او 

به دلیل دورى از مسابقات رسمى تیم خنت از شرایط آرمانى دور شده است. نظر کادرفنى بیشتر 
روى وحید امیرى بود تا این هافبک ملى پوش پرســپولیس بار دیگر در سمت چپ خط دفاعى 
برابر عراق به زمین برود اما در فاصله 48 ســاعت مانده به این دیدار نظــر مربیان تیم ایران به 

درستى تغییر کرد.
با توجه به اینکه بازیکنــان تیم ملى عراق فیزیکى و جنگنده تر از تیم ملى ســوریه هســتند 
بنابرایــن تیم ملى ایــران براى ایــن دیدار نیاز به کســانى داشــت که دونــده و جنگنده تر 
باشــند. با همین اســتدالل ســاده امید نورافکن که جوانى خوش نفس و جنگنده اســت در 
ســمت چپ دفاعى تیم ملى ایران در ترکیب اصلى قــرار گرفت تا خیال دراگان اســکوچیچ 

راحت تر شود.
همچنین وحید امیــرى دونده و پرتالش هــم در خط میانى جاى على قلــى زاده تکنیکى اما 
شکننده تر را گرفت و به رغم آنکه بازى او دیده نشد ولى بسیار جنگید و فداکارانه به برد پرگل 

ایران کمک کرد.
حاال تیم ملى ایران یک دفاع چپ جدید پیدا کرده اســت. جوانى به نام امید نورافکن که قدرت 

بدنى و توانایى دفاعى باال همه را به آینده امیدوار کرد.

تغییر مهم در دفاع چپ با تصمیم اسکوچیچ

نورافکن
 48 ساعته فیکس تیم ملى شد

حضور امید نورافکن در ترکی
تیم ایران در بازى با عراق هم
هرچند امید نورافکن در اغلب
چپ خط دفاعى به زمینرفته
آسمان با بازى باشگاهى تفا
ُپست اصلى امید نورافکن
عراق با تصمیم درس
به میدان رفت
سوریه

مکرده بود و  گفته
چــپ بمدافــع  خواهد

دارد که ظاشنیده ها حکایت ازآن 
است امید نورافکن مدافع چپ تیم کشورمان با
سرمربى تیم ملى از عملکرد میالد محمدى در

وینگر باتجربه تیم سپاهان از دالیل ماندن در این تیم و اهداف 
طالیى پوشان در فصل جدید صحبت کرد.

محمدرضا خلعتبرى در خصوص شــروع دوبــاره تمرینات 
سپاهان پس از تعطیالت اظهار داشت: تمرینات سه چهار روز 
است که شروع شده و با قدرت و جدیت خاصى دنبال مى شود و 
همه بازیکنان انگیزه باالیى دارند تا در فصل پیش رو نتایجى 

بهتر از قبل کسب کنند.
وى در مورد اینکه برخالف شایعات مبنى بر جدایى و پیوستنش 
به نســاجى با ســپاهان تمدید کرد، گفت: بحث رفتن من به 
نساجى مربوط به نیم فصل بود که این تیم به من نیاز داشت و 
من با محرم نویدکیا آن را مطرح کردم و اعالم کرد به من نیاز 
دارد و در پایان فصل دیگر بحثى در این خصوص وجود نداشت 
و من مى دانستم فصل آینده هم در ســپاهان هستم و بدون 

مشکلى قراردادم تمدید شد.
وینگر ســپاهان درمورد تغییرات این تیم در نقل و انتقاالت 
خاطرنشان کرد: ما بازیکنان خوبى مثل محبى، استنلى، حاج 
صفى و نیازمند را از دست دادیم و از طرفى نفرات خیلى خوبى 
هم جایگزین شدند. شــهریار مغانلو که از بهترین مهاجمان 
حال حاضر فوتبال ایران اســت را به خدمت گرفتیم. فرشاد 

احمدزاده که در پســت خودش یکى از بهترین ها محسوب 
مى شــود را جذب کردیم، بازیکن با کیفیتى مثل ریگى را به 
جمع نفراتمان اضافه کردیم و درنهایت نیما میرزازاد که یکى 
از گلرهاى خوب لیگ است به جمع نفرات ما اضافه شد و فکر 
مى کنم در مجموع باشگاه به خوبى توانست بازیکنان جدا شده 
را جایگزین کند. از سوى دیگر تمدید قرارداد با برخى نفرات 
کلیدى که بعضاً پیشنهادات خوبى داشتند هم اتفاق مهمى بود. 
بازیکنانى مثل شهباززاده، رفیعى، محمدرضا حسینى و... که 

حفظ آنها کار سختى بود.
خلعتبرى در مورد اینکه از ســپاهان به عنوان قهرمان نقل و 
انتقاالت یاد مى شود گفت: من این اصطالحات را قبول ندارم. 
هر باشگاهى بر اساس استراتژى و نیازهایش خرید کرده است. 
ما اگر سه چهار بازیکن خوب جذب کردیم به همین تعداد هم 
بازیکن کلیدى از دست دادیم و این مسائل عنوان مى شود که 
فشار روى تیم ما زیاد شود و درست نیست. بقیه باشگاه ها هم 

به فراخور نیازشان بازیکن خریدند.
وى در مورد نگرانى هواداران بابت جدایى نیازمند و اینکه هنوز 
گلر مطمئنى به جایش جذب نشده توضیح داد: نیازمند واقعًا 
گلر درجه یکى بود و برایش آرزوى موفقیت دارم. به نظرم نیما 

میرزازاد که از نساجى جذب شــد گلر خوبى است و باید به او 
اعتماد شود و اینکه مى گویند قرار است گلر خارجى جذب شود 

را هم از رسانه ها شنیدم و نمى دانم چقدر صحت دارد.
وینگر سپاهان در مورد شرایط سنى خودش 

و اینکه به خداحافظــى از فوتبال فکر 
مى کند یا نه، گفت: تا این لحظه به 

این موضوع فکــر نکردم و هنوز 
حس مى کنــم توانایى این را 

دارم کــه بــراى تیمى که 
برایش بازى مى کنم مفید 
باشــم. هر جا احساس 
کنم دیگر بدنم کشــش 
بازى را ندارد قبل از اینکه 

کسى به من بگوید برو خودم 
مى روم ولى تا این لحظه چنین احساسى 

ندارم و براى همین بــه خداحافظى فعًال فکر 
نمى کنم.

خلعتبرى در مورد اینکه رقابت قهرمانى در فصل 
آینده میان کدام تیم هاست، توضیح داد: تیم هاى 
خوبى در لیگ داریم. اســتقالل و پرسپولیس 
هســتند و تیم هاى قدرتمند دیگرى مثل گل 
گهر و فوالد هــم وجود دارند کــه مى توانند 
خطرناك باشند ولى حدس من این است که 

امسال هم نبرد قهرمانى میان ما و پرسپولیس باشد.  سپاهان در فصل آینده به روایت وینگر طالیى ها

خلعتبرى: فعًال به خداحافظى فکر نمى کنم
 جذب شــد گلر خوبى است و باید به او

ى گویند قرار است گلر خارجى جذب شود 
دم و نمى دانم چقدر صحت دارد.

د شرایط سنى خودش 
ــى از فوتبال فکر 

تا این لحظه به 
کردم و هنوز 

یى این را 
مى که 

 مفید 
اس
ـش 
نکه 

و خودم 
ظه چنین احساسى 

ــه خداحافظى فعًال فکر 

فصل که رقابت قهرمانى در
است، توضیح داد: تیم هاى 
 اســتقالل و پرسپولیس 
قدرتمند دیگرى مثل گل 
جود دارند کــه مى توانند 
 حدس من این است که 

امسال هم نبرد قهرمانى میانما و پرسپولیس باشد. 

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در خصوص ابالغ جدید سازمان لیگ براى تبلیغات روى 
پیراهن تیم هاى لیگ برترى اظهار داشــت: آیین نامه جدیدى براى استفاده از فضاى 
تبلیغاتى روى لباس به دست ما رســید که این فضا را به پشت و روى پیراهن محدود 
کرده اند. در صورتى که سال قبل روى پیراهن، آستین ها و پشت پیراهن 5 فضا داشتیم.

مجتبى فریدونى تصریح کرد:  سازمان لیگ و فدراسیون از پرداخت حق پخش که عاجز 
هستند، تبلیغات محیطى سازمان لیگ هم معلوم نیست که چطور بسته مى شود، چه 
زمانى پرداخت مى کنند و اصًال آیا پرداخت مى شود یا خیر، از تماشاچى و بلیت فروشى 

هم که خبرى نیست.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن افزود: همین تنها منبع درآمدى هم که براى باشگاه ها 
وجود داشت و مى توانســتیم از آن پولى در بیاوریم را نابود کردند. آقایان سازمان لیگ 
نشسته اند و یکطرفه آیین نامه و بخشنامه صادر مى کنند. کسى هم جوابگو نیست. من 
با کامرانى فر تماس گرفتم گفت قطر هستم و مى آیم و صحبت مى کنم اما به هر حال 

سازمان لیگ این کار را کرده و درآمد حداقلى باشگاه ها محدود شده است.
وى در مورد اینکه آیا با مســئولى از فدراسیون یا ســازمان لیگ صحبت کرده گفت: 
نمى دانیم با چه کسى باید صحبت کنیم. کامرانى فر انسان محجوبى است. او حداقل 
پاسخ ما را مى دهد اما دوستان دیگر اصًال جواب هم نمى دهند. سال گذشته محدودیتى 
وجود نداشت اما امسال فقط دو فضا در اختیار ما گذاشته شده است. با این شرایط منبع 
درآمدى باشــگاه خیلى زیاد کاهش پیدا مى کند و حتى از نصف هم کمتر مى شــود. 

متأسفانه گوش شنوایى هم نیست.

در دقیقه 40 یک ضربه ایستگاهى از فاصله دور نصیب ایران شد و بالفاصله هم علیرضا 
جهانبخش پشت آن ایستاد اما...

امید نورافکن که در دربى برگشــت اصفهان در دقیقه 36 از فاصله اى دور و 35 مترى 
دروازه ذوب آهن را باز کرده بود به کاپیتان تیم ملى گفت: على آقا اجازه بده من بزنم!

جهانبخش هم اوکى داد اما ضربه زمینى امید نورافکن هیچ شــباهتى به آن شــوت 
استثنایى او در ترکیب سپاهان به ذوبى ها نداشت و از کنار دروازه عراق بیرون رفت.

مهدى تارتار در حالى هدایت ذوب آهن را برعهده گرفته که این تیم در دو ســال اخیر 
نتوانسته رتبه تک رقمى کسب کند.

سبزپوشــان اصفهانى که روزگارى تا فینال آســیا هم باال رفتند، در سالهاى گذشته 
اوضاع خوبى نداشتند و سه سال متوالى از رسیدن به ســهمیه آسیایى باز ماندند. آنها 
همچنین دو فصل متوالى در منطقه سقوط بودند و با رتبه دوازدهم و چهاردهم به کار 

خود ادامه دادند.
نکته جالب اینکه ذوب آهن در سالهاى اخیر از نظر نیروى انسانى نیز کامال تهى شده 
و این فصل در حالى به مهدى تارتار رسیده که شــباهتى با تیم پرستاره گذشته ندارد. 
اما در چنین شرایطى و باوجود بودجه محدود این باشگاه، کادرفنى ذوب آهن با خرید 
مهره هاى جوان و باتجربه نظیر حبیب فرعباســى، حامد نورمحمدى، رضا خالقى فر، 

محمد خدا بنده لو، آرمان قاسمى و... شکل تیمى ذوب را تغییر داده است.
تارتار نشــان داده که توانایى هاى زیادى در امر مربیگــرى دارد؛ او پارس جنوبى که 
خودش به لیگ برتر آورد را در سال اول حضور در این دسته به رتبه پنجم رساند؛ با نفت 
مسجدسلیمان بهترین نتایج تاریخ این باشــگاه را کسب کرد و در پیکان هم با دست 

خالى و محدودیت هاى فراوان از نظر بودجه کار بزرگى انجام داد.
این مربى باتجربه و موفق که فصل گذشته با پیکان رتبه هفتم را به دست آورد و باالتر 
از تیم هاى صنعتى چون آلومینیوم، مس و صنعت نفت قرار گرفت، این فصل نیز تمام 
تالش خود را مى کند تا ذوب آهن را به رتبه تک رقمى بازگرداند؛ ماموریتى که بسیارى 

از مربیان دیگر در دو سال اخیر موفق به انجامش نشدند.

تیم ها براى موفقیت و صعود به جام جهانى در کنار ستاره هاى خود، مهره هایى براى 
تمام کنندگى و صعود نیاز دارند؛ یکى مثل مهدى طارمى.

دو بازى و دو پیروزى مقابل سوریه و عراق و زدن چهار گل، یکى از بهترین شروع هاى 
تیم ملى ایران در مسیر جام جهانى است که امســال شاهد آن هستیم؛ چهار گلى که 
در ســه تاى آن رد پاى مهدى طارمى با تکنیک ها، هوش باال و شم باالى گلزنى او 

دیده مى شود.
طارمى برخالف فصل گذشته که شروع موفقى در پورتو داشت و درخشان ظاهر شده 
بود، در سه بازى پس از شروع فصل 22-2021 در گلزنى چندان موفق عمل نکرد ولى 
چهارمین دیدار که پیش از فیفادى برگزار شــد، زمان انتخاب این ستاره ایرانى براى 

شروع گلزنى ها و درخشش خود بود تا در شرایط خوبى به تیم ملى اضافه شود.
مهدى طارمى در دیدار با سوریه که به عنوان تک مهاجم بازى مى کرد و سردار آزمون 
را کنار خود نمى دید، بیشتر از سایر مسابقات تیم ملى در محوطه جریمه دیده مى شد 
و کمتر از میانه زمین توپ گیرى مى کرد و پاس کارى داشت که نتیجه آن، پایه گذارى 

گل برترى ایران در آن مسابقه بود.
شماره 9 تیم ملى ایران پس از اینکه در گلزنى مقابل سوریه ناکام بود و نتوانست هیچ 
شوت در چارچوبى داشته باشد و فقط یک بار ضربه اش را به اوت زد، در دیدار برابر عراق 
آزادى عمل بیشترى داشت و موقعیت هاى بهترى هم به وجود آورد تا یک پاس گل و 

یک گل به نام او ثبت شود.
طارمى سبک خاصى قبل از استارت هاى خود براى حمله یا گلزنى دارد که در صحنه 
گل دیدار با عراق آن را دیدیم؛ او مثل ماشین هاى شاسى بلند سنگین شورولت قبل از 
سرعت گیرى، به جلو خم مى شود و حرکت خود را ادامه مى دهد و مدافعان حریف را با 
این کار به نوعى فریب مى دهد. او پس از مهار توپ با ران پاى راست، ضربه آخر را زد 

و با عبور توپ از بین پاهاى گلر عراقى گل دوم را به ثمر رساند
طارمى که در مرحله قبل 4 گل براى تیم ملى ایران زده بود، پس از دو مسابقه ناکامى 
انگیزه زیادى براى طلسم شکنى و گلزنى مقابل عراق داشت که این کار را در دقیقه 69 

با یک مهار توپ فوق العاده و ضربه تمام کننده بدون نقص انجام داد.
طارمى گل صعود ایران به جام جهانى 2018 را مقابل ازبکستان زد، اما حاال آماده تر 
و با تجربه تر از آن زمان اســت و مهم تر اینکه با بازى در پورتو، کیفیت باالیى هم به 
نمایش مى گذارد؛ مثل دو مســابقه اخیرى که از او با پیراهن تیــم ملى دیدیم و همه 
را امیدوارتر کرد تا ایران بدون دغدغه تر چشــم به خط حمله داشــته باشد و در مسیر

 صعود قدم بردارد.

مدیرعامل ذوب آهن:

درآمد حداقلى باشگاه ها را نابود کردند

شوت استثنایى دربى اصفهان تکرار نشد

تارتار و مأموریت ویژه
 براى طلسم شکنى در اصفهان

یک شورولت 
در خط حمله تیم ملى ایران!

کسب پیروزى شیرین سه بر صفر مقابل عراق که نهمین 
برد تیم ملى ایران با اســکوچیچ بود، ایران را مقتدرانه به 

صدر قاره آسیا برد.
پس از ناکامى در جام ملت هاى آســیا با شکســت سه بر 
صفر مقابل ژاپن و ســپس تجربه 2 باخــت غیرمنتظره 
با مــارك ویلموتس، صدر آســیا که یکــى از مهم ترین 
نکات مــورد توجه کى روش بود، براى تیم ملى از دســت 
رفت و شــاید خوش بین ترین هوادار تیــم ملى هم فکر 
نمى کرد که با حضور دراگان اســکوچیچ که در شرایطى 
کامال بحرانــى هدایت تیم ملى به او ســپرده شــد، این 
رتبه از دســت رفته، خیلى زود على رغــم توقفى طوالنى 
که در بازى ها به دلیل شــیوع ویروس کرونا ایجاد شــد،

 بازگردد.
با این حال اسکوچیچ کارش را با 2 پیروزى پیاپى در 2 بازى 
تدارکاتى مقابل ازبکستان و بوسنى آغاز کرد و در ادامه تا 
شــروع دوباره بازى هاى مقدماتى جام جهانى و على رغم 
اینکه مســابقات یکبار دیگر به تعویق افتاد و از فروردین 
ماه به خردادماه موکول شد، فدراســیون موفق به تدارك 
تنها یک بازى دوستانه شد، که آن را هم مقابل سوریه در 

ورزشگاه آزادى با پیروزى 3 بر صفر پشت سر گذاشتیم.
براى برگــزارى چهار بازى مرحلــه دوم مقدماتى نگرانى 

زیادى میــان اهالى فوتبــال وجود داشــت و خیلى ها با 
ناامیدى مطلق از حذف ایران حرف مى زدند، اما شاگردان 
اسکوچیچ با کسب چهار پیروزى پیاپى مقابل هنگ کنگ، 
بحرین،کامبوج و عراق مقتدرانه جاى شاگردان کاتانچ را 
در صدر جدول گرفتند و سبب اخراج این مربى هم شدند. 
در این 4 مسابقه  ایران 15 گل زد و تنها یکبار روى غفلت 

مدافعین در مقابل هنگ کنگ گل خورد.
عالوه بر این ها حاال با نتیجه اى کــه در دیدار برابر عراق 
در دیدار دوم مرحله نهایى مقدماتى جام جهانى ثبت شد، 
تیم ملى با بهترین تفاضل گل در دو گروه اول و دوم از نظر 
آمارى به تنهایى در صورت مقایســه دو گروه اول و دوم 
مسابقات صدرنشین آسیا به شمار مى رود. البته استرالیا هم 
در گروه دوم شرایط کامال مشابهى از نظر تعداد پیروزى و 
تعداد گل در پایان بازى هاى دور دوم دارد، اما به دلیل اینکه 
ایران یک بازى خارج از خانه مقابل عراق برگزار کرده و در 
این مسابقه موفق به زدن سه گل شده است، در مقایسه با 

استرالیا شرایط بهترى پیدا مى کند.
با نتایجى که در دور اول و دوم مرحله نهایى مقدماتى جام 
جهانى 2022 قطر براى ایران و ژاپن رقم خورد، با توجه به 
فرمولى که فدراســیون جهانى فوتبال براى مسابقات در 
نظر گرفته است، شاگردان اســکوچیچ جاى سامورائى ها 

را در صدر رنکینگ آســیایى گرفت. ژاپــن  اگرچه موفق 
به شکست چین شد، ولى شکســت مقابل عمان در بازى 
اول به ســرمربیگرى برانکو ایوانکوویچ کار دســت این 
تیم داد و ســقوطى قابل توجــه را در رنکینگ فیفا تجربه

 خواهد کرد.
در سوى دیگر ایران در دو بازى پیاپى مقابل سوریه و سپس 

عراق که از تیم هاى قدرتمند قاره محسوب مى شود  سبقت 
قابل توجهى از ژاپن گرفت تا بار دیگر ایران صدرنشین قاره 

به عنوان بهترین تیم ملى فوتبال آسیا شود.
بنابر ابزارهاى محاسبه گر رنکینگ فیفا، دو برد ایران مقابل 
ســوریه و ژاپن ما را حتى ممکن است به رده 23 رنکینگ 

برساند و سقوط ژاپن را به رده 29 باعث شود.

بازگشت ایران به صدر رنکینگ آسیا

 شجاع خلیل زاده که نمایش کم نقصى مقابل عراق در خط دفاعى داشت 
به ادامه دار شدن روند پیروزى ها با اسکوچیچ امیدوار است.

با آمدن دراگان اسکوچیچ به تیم ملى پاى شــجاع خلیل زاده دوباره به 
اردوهاى ملى باز شــد و او با بازى هاى خوبش در خط دفاعى، زوج کم 
اشتباهى را با حسین کنعانى تشکیل داده و در دومین بازى مرحله نهایى 

هم دروازه ایران: بسته ماند.
شجاع پس از این بازى و درحالى که میان اردوى پر از شور و خوشحالى 
تیم ایران بود با دوربین پیج تیم ملى ایران صحبت کرد. او در ابتدا گفت: 
اول خداراشکر مى کنم که توانستیم یک برد خوب بیاوریم و یک ذره دل 
مردم ایران را شاد کنیم در این شرایط سخت. امیدوارم با صعود به جام 
جهانى دل مردم را شاد کنیم که ان شــاءا... بتوانیم چنین کارى انجام 

دهیم.
شــجاع درخصوص بردهاى متوالى ایران با اســکو گفت: ما هر بازى 
براى مان خیلى سخت است. امیدوارم بتوانیم همین روند بردهاى متوالى 
را داشته باشیم با آقاى اســکوچیچ؛ تیم خیلى خوب و یکدلى داریم و به 

امید خدا و کمک خوب مردم بتوانیم به جام جهانى صعود کنیم.

حسین چرخابى پیشکسوت فوتبال اصفهان و ســرمربى اسبق سپاهان در خصوص 
عملکرد سپاهان در فصل نقل وانتقاالت اظهار کرد: سپاهان چند بازیکن را یا از روى 
اجبار یا تمام شدن قرارداد از دست داد که بازیکنان خوبى هم بودند و سرآمد آنها پیام 
نیازمند بود؛ البته خروج نیازمند یک کار حرفه اى از سمت باشگاه سپاهان بود که همه 
جاى دنیا هم مرسوم است، باشــگاه هاى حرفه اى باید درآمدزایى کنند و همین نقل  
و انتقاالت و شناســایى کردن بازیکن هم یکى از بزرگ ترین نحوه هاى درآمدزایى 
است که از انتقال نیازمند و محبى درآمدزایى خوبى انجام شد.چرخابى با بیان اینکه 
سخت ترین کار ســپاهان جذب دروازه بان جایگزین نیازمند اســت، عنوان داشت: 
دروازه بان 50 درصد یک تیم است و اگر ســپاهان بخواهد جذب دروازه بان جدید را 
بدون حســاب و کتاب انجام دهد، هرچه بافته اند پنبه مى شود و در گرفتن درواز ه بان 
چه ایرانى چه خارجى باید با حواس جمع عمل کنند.کارشناس فوتبال افزود: به نظر 
من وقتى یک دروازه بان خوب در تیمى باشد نتیجه حداقل براى تیم صفر صفر است 
یعنى گلر گلى دریافت نمى کند اما اگر دروازه بان ضعیف باشــد ممکن است تیمى 5 
گل هم بزند اما 6 گل بخورد بنابراین یک دروازه بان قــوى حداقل مى تواند بازى را 

مساوى کند.

سخت ترین کار سپاهان امیدوارم این روند را با اسکوچیچ ادامه دهیم
جذب دروازه بان  است
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026002824 مورخ 1400/03/02 هیات چهار آقاى عسگر 
ناظمى بابادى به شناسنامه شماره 437 کدملى 4679325364 صادره فارسان فرزند 
محمد قلى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 87 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه  نامه عادى مع الواســطه از مالکیت مالک رسمى حسین زارعى 

شمس ابادى 
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 شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1179689 -رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/112

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

راى شماره 140060302026002756 مورخ 1400/03/01 هیات چهار آقاى عباس 
نادرى درباغشاهى به شناسنامه شماره 2435 کدملى 1282956086 صادره اصفهان 
فرزند عزیزاله نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 420 مترمربع پالك 
شماره 13900 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 شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1179662 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/114

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

راى شماره 140060302026002760 مورخ 1400/03/01 هیات چهار خانم معصومه 
عابدپور دهاقانى به شناسنامه شماره 732 کدملى 1753344931 صادره اهواز فرزند 
محمد حسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 166,703 مترمربع پالك 
شماره 116 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه  نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى 

محمد جواد یزدانى دهاقانى  
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 شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1179711 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/116

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 140060302027004613 مورخ 1400/04/12 على اصغر بشیرى 
فرزند کریم بشــماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1291711147 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 35 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 67/98 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از 
مالک رسمى فرهاد بدیعى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/03 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/06/18 - م الف: 1179629 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /6/118

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

راى شــماره 140060302026004380 مورخ 1400/03/25 هیات سه خانم فهیمه 
کریم زاده به شناسنامه شــماره 1283 کدملى 1289703213 صادره اصفهان فرزند 
نوروز على نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180 مترمربع پالك شماره 
113 فرعى از 14039 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 شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1179624 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/120

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

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 

آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
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 اقدامــات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027005432 مــورخ 1400/05/04 علــى صابرى 
خوراسگانى فرزند رمضان بشماره شناســنامه 7133 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1283773120 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 308 فرعى از اصلى 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 958/53 
مترمربع. خریدارى طى سند رســمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/03 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1179704 - مهدى صادقى وصفى - رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/122

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

برابر رأى شماره 140060302016000512- 1400/04/19 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى حسن مظاهرى 
بودانى فرزند حسین بشماره شناسنامه 10 صادره از تیران در یک باب مغازه به مساحت 
41,26 مترمربع در پالك ثبتى 36 اصلى روستاى افجان بخش دوازده ثبت اصفهان 
خریدارى از مالک رسمى با واسطه آقاى حسین سلیمى فرزند تقى محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/03 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/06/18- م الف: 1179682 سید محمدحسن مصطفوى - 

رئیس ثبت اسناد و امالك تیران /6/124

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

راى شماره 139460302026034471 مورخ 1394/11/10 هیات چهار آقاى محمد 
خسروى به شناسنامه شماره 1 کدملى 5110431663 صادره شاهین  شهر فرزند على 
اصغر  در ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاى ثمنیه اعیانى آن به مساحت 124,86 
مترمربع پالك شماره 24 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق قولنامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

احمد امینى آزادانى
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 شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1179896 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/126

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 140060302027004902 مورخ 1400/04/18 علیرضا عموعلى 
خوراسگانى فرزند حسن بشــماره شناســنامه 119 صادره از خوراسگان بشماره ملى 
1291364935 در ششدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
9475 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 12/80 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 

بصورت عادى از مالک رسمى عبدالعلى فاطمى خوراسگانى فرزند محمد صادق. 
2ـ راى شــماره 140060302027005200 مورخ 1400/04/27 علیرضا عموعلى 
خوراسگانى فرزند حسن بشــماره شناســنامه 119 صادره از خوراسگان بشماره ملى 
1291364935 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
6560 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 207/68 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى بتول طغیانى خوراسگانى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/06/03 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1180025 - 

مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/128

آگهى دعوت به افراز
نظربه اینکه خانم مرضیه افشارى مالک مشاعى پالك ثبتى 915/849 واقع در قطعه 
4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان طى درخواست وارده 13899 .... 1400217  مورخ 
1400/06/01 تقاضاى افراز ســهم مشــاعى خود را از پالك مذکور نموده  وبه علت 
مشخص نبودن اقامتگاه خوانده ها آقاى سعید افشــارى  فرزند حسین و خانم اعظم 
افشارى فرزند حسین ، خواهان تقاضاى اخطاریه ازطریق صدور و انتشار آگهى به منزله 
ابالغ را نموده است لذا به استناد ماده 3 و قســمت اخیر ماده 6 آئین نامه قانون افراز و 
فروش امالك مشاع مصوب آذرماه 1357 ازنامبردگان باال دعوت بعمل مى آید در تاریخ 
1400/06/29 در ساعت 9 صبح  جهت افراز سهم مشاعى خواهان فوق الذکر درمحل 
وقوع ملک مذکور حضوربهم رسانند. متذکر میگردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى 
قوه قضاییه بشماره 2454/7 مورخ 61/6/07 که بدین شرح اعالم میگردد: اصوًال عدم 
حضور شرکاء و مالکین مشاعى مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود ، لذا این آگهى 
وفق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا و به کلیه اشخاص ذینفع 
ابالغ تادرصورتى که بین شرکاء و مالکین مشاعى مهجور (صغیر،مجنون،غیررشید) 
و یا غائب یا مفقوداالثر وجود دارد به اســتناد ماده 313 قانون امورحسبى و طبق راى 
وحدت رویه بشــماره 3530 مورخ 60/1/15 هیئت عمومى دیوان عالى کشور مراتب 
توسط نمایندگان آنان به اداره ثبت محل اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به شایستگى 
دادگاه محل وقوع ملک صادر شود ، این آگهى فقط یک نوبت منتشر  و ظرف مدت 10 
روز پس از انتشار ، در تاریخ مقرر درســاعت 9 صبح عملیات افرازى انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1400/06/18 - 1184716/م الف - حجت اله کاظم زاده - رئیس ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد /6/197

رئیس کمیسیون اروپا نوشت: امروز 70 درصد از بزرگساالن 
در اتحادیه اروپا کامًال واکسینه شده اند و این بدان معناست 
که 250 میلیون نفر نســبت به مرگ و میر ناشى از کرونا 

ایمن شده اند.
اورزوال فــن در الین گفت به طور میانگیــن، 70 درصد از 
بزرگساالن در اتحادیه اروپا اکنون کامًال علیه کووید-19 
واکسینه شده اند و به این ترتیب اروپا به مهم ترین هدف خود 
که در ماه ژانویه گذشته درباره آن بحث و گفتگو شده بود، 
رسید. رئیس آلمانى کمیسیون اروپا در یک پیام اینترنتى که 
بر روى صفحه توییتر خود منتشر کرد، گفت: «امروز ما به 

مرحله مهمى در کارزار واکسیناسیون خود رسیدیم.»

رئیس کمیســیون اروپا در این پیام ویدئویى تاکید کرد که 
باید افراد بیشــترى در اتحادیه اروپا واکســن کووید-19 

دریافت کنند.
با وجود واکسیناسیون سراسرى، سازمان بهداشت جهانى 
پیش بینى کرده اســت که نزدیک به 240 هزار نفر دیگر 
تا پایان ســال 2021 میالدى در اروپا قربانى کووید-19 

مى شوند.
بر اساس داده هاى مرکز پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى 
اروپایى (ECDC) در فرانسه بیش از 72/5 درصد جمعیت 
بزرگسال، در آلمان 70/6 درصد، در اسپانیا 76/7 درصد و در 

ایرلند 85/5 درصد دو دز واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

صندوق جهانى مقابلــه با بیمارى هاى "ایدز، ســل و 
ماالریا" مى گوید همه گیرى کووید-19 ســبب بروز 
اختالل در درمان صدها هزار نفر از مبتالیان به ایدز و سل 

در کشورهاى فقیر شده است.
این نهاد زیر نظر سازمان ملل گزارش داده که در برخى 
کشورهاى فقیر شمار جانباختگان ناشى از این بیمارى از 

تعداد قربانیان کرونا فراتر رفته است.  
در گزارش ســاالنه این صندوق آمده است که در سال 
2020، درمان مبتالیان به ســل 19 درصــد و درمان 
مبتالیان به ایدز 11 درصد کاهش را نســبت به ســال 
2019 تجربه کرده اســت. دلیل این امــر بروز اختالل 

ناشــى از همه گیرى ویروس کرونــا در جهان عنوان 
شده است.  

«پیتر ســندز» مدیر اجرایى این صندوق  گفت: اساسا 
حدود یک میلیون نفر در سال 2020 کمتر از سال 2019 
تحت درمان سل قرار گرفتند و متاسفانه باید گفت این 
بدان معناســت که صدها هزار نفر در اثر همین توقف 

درمان مى میرند.
سندز اظهار داشت که در برخى کشورهاى فقیر  شمال 
آفریقا، مرگ و میر ناشــى از توقف درمان در نبرد با سل 
یا ایدز ممکن است بیشتر از مرگ ناشى از ویروس کرونا 

باشد.

70 درصد بزرگساالن اروپایى 
واکسینه شده اند

ضربه سخت کرونا 
به مبارزه با سایر بیمارى ها

پاستوکووك براى کودکان؟ 
   ایسـنا | رییـس انسـتیتو پاسـتور ایـران گفـت: 
"پاستوکووك" یکى از واکسن هاى ایمن و در دسترس 
براى تزریق به کودکان است. علیرضا بیگلرى گفت: در 
هفته هاى آینده در این  مورد تصمیم گیرى مى شود. وى 
گفت: مطالعه واکسـن سـوبرانا 2 در کوبا روى کودکان 
انجام شده است. واکسن کروناى مشترك انستیتو فینالى 
کوبا و انستیتو پاستور ایران در کوبا به عنوان «سوبرانا2» 

و در ایران به عنوان پاستوکووك نام گذارى شده است.

مشکل جدى براى ایمنى زایى 
   ایرنا | استادیار گروه طب اورژانس بیمارستان علوم 
پزشکى مشهد اظهار کرد: واکسن هراسى، مشکل جدى 
براى رسیدن به هدف نهایى یعنى ایمنى زایى عمومى، 
ایجاد مى کند. دکتر سیدرضا حبیب زاده خاطرنشان کرد: 
ضعف اطالع رسـانى و تنها نگذاشتن مردم، خیلى مهم 
اسـت چون هنوز خیلى از افراد نسبت به تزریق واکسن 

شک دارند و دو دل هستند. 

تاریخ حمله جدید
   ایسنا |رئیس شوراى اطالع رسانى فارس گفت: 
گزارش هاى ارائه شده از سوى مجموعه هاى بهداشتى 
نشانگر کاهش مبتالیان در پیک پنجم و البته و متاسفانه 
احتمال مواجهه با موج جدید و ششم شیوع همه گیرى 

کروناویروس از نیمه مهرماه است.

روى موج کووید-19

مقــام هــاى ارشــد ســازمان جهانى 
بهداشــت مى گویند کووید-19 به رغم 
واکسیناســیون گســترده و برنامه هاى 
تزریق واکسن تقویتى ریشه کن نخواهد 

شد.
مقامات ســازمان جهانى بهداشــت در 
یک کنفرانــس خبرى گفتنــد با وجود 
نوآورى ها در توســعه و تحقیقات درباره 
واکســن، ویروس کرونا از بین نخواهد 
رفت و احتمــاال مانند آنفوالنــزا در بین 

جوامع در گردش خواهد بود.
شبکه خبرى سى ان بى سى آمریکا نیز 
گــزارش داد کارشناســانى مانند مایک 
رایان، مدیر اجرایــى برنامه فوریت هاى 
سالمت در ســازمان جهانى بهداشت در 
یک نشست خبرى به خبرنگاران گفته اند 
که کووید-19 همچنان به تغییر و تحول 
خود ادامه خواهد داد و به زودى ریشه کن 

نخواهد شد.
وى گفت: فکر مى کنم که ویروس فعال 
با ما خواهد بود و مانند ویروس هاى همه 
گیرى آنفوالنزا تحول پیدا خواهد کرد و به 
ویروس هاى دیگر تبدیل خواهد شد که بر 

روى بدن ما تاثیر خواهد داشت.
این در حالى اســت که نوع جهش یافته 
ویروس کرونا موسوم به دلتا که از سویه 
اولیه آن تولید شده است اکنون بیشترین 
موارد ابتالى جدید در آمریکا را تشکیل 

مى دهــد و اطالعات کلینیکــى در این 
کشور نشان داده است که ایمنى ناشى از 
واکســن هاى فایزر، مادرنا و جانســون 
اند جانســون به مرور کمتر مى شــود و 
براى کنترل افزایــش ابتالهاى جدید به 

واکسن هاى تقویتى نیاز هست.
مقام هاى آمریکایى برآورد مى کنند که 
واکســن هاى تقویتى تا 20 سپتامبر(29 
شهریور) آماده مى شوند و گزارش هاى 
جدید نشــان مى دهد که ناظران فدرال 

ممکن است به زمان بیشترى براى انجام 
تحقیقات درباره تاثیر آنها بر سالمت نیاز 
داشته باشند. آنها مى گویند دوز تقویتى 
واکسن فایزر ممکن است تنها واکسنى 

باشد که در اختیار است.
این در حالى است  که ســازمان جهانى 
بهداشت قویا مخالف تزریق دوز تقویتى 
واکسن کرونا در کشورهاى ثروتمند مانند 
آمریکا است. این سازمان مى گوید چنین 
کشورهایى در حالى دوز سوم واکسن را 

تزریق مى کنند که هنوز در کشورهاى در 
حال توسعه و کمتر توسعه یافته شهروندان 
دوزهاى اولیه واکســن کرونا را دریافت 

نکرده اند.
تــدروس آدهانــوم دبیرکل ســازمان 
جهانى بهداشت خواســتار تعویق تزریق 
واکسن هاى تقویتى کرونا دستکم تا پایان 
ماه جارى میالدى شده تا سایر کشورها هم 
که در تزریق دوز اول ودوم واکسن کرونا 

عقب هستند به این قافله برسند.

محمدرضا شــیرزادى متخصص بیمارى هاى عفونى کووید-19 ریشه کن نخواهد شد
در پاســخ به این پرســش که اگر فردى در مرحله اول 
واکسیناسیون کرونا واکسن آسترازنکا تزریق کرده، در 
صورتى که فاصله زمانى اســتاندارد طى شود و واکسن 
آسترازنکا موجود نباشد چه کارى باید انجام دهد؟ گفت: 
این فرد حتى االمکان باید صبر کند تا واکسن آسترازنکا 
موجود شــود در غیر اینصورت اگــر بخواهد پروتکل 
واکسیناسیون خود را تغییر داده و از سینوفارم استفاده کند 
باید مجددا ُدز اول سینوفارم را تزریق کند و در فاصله اى 

استاندارد ُدز دوم از این واکسن را هم تزریق نماید.
وى افزود: فاصله هاى اســتاندارد بین دو ُدز اول و دوم 
معموال بهترین زمان تزریق است و مى توان پس از آن 
هم به تزریق اقدام کرد. مگر اینکه آنقدر زمان از تزریق 

گذشته باشد که واکسن خاصیت خود را از دست بدهد.
وى تاکید کرد: بعد از واکسیناسیون مصرف ویتامین 
منعى ندارد امــا نباید در مصرف آن زیــاده روى کرد. 
ویتامین هاى گــروه B و C محلول در آب هســتند 
که مقــدار اضافى آن از طریق ادرار دفع مى شــود اما 
ویتامین هاى E و Dو Aکه محلول در چربى هستند 
با مصرف زیاد چون از بدن دفع نمى شوند فرد را دچار 
ســرگیجه و ضعف مى کنند. قرقــره آب نمک رقیق 
مى تواند به صورت مکانیکى میکروب ها را کم کند ولى 
با فاصله کمتر از 2 ساعت دوباره میکروب ها در گلو جمع 
مى شوند. نکته دیگر اینکه شستشوى گلو هیچ ربطى 
به تزریق واکسن ندارد. اما بهتر است این کار به صورت 

مداوم انجام شود.

بعد از تزریق واکسن کدام ویتامین ها نباید مصرف شود

با شروع بازگشــایى مدارس در آمریکا، هفته گذشته 
بیش از 200 هزار کودك و نوجوان در این کشور کرونا 

مثبت شدند. 
موارد ابتال به کوویــد 19 در میان کودکان همزمان با 
آغاز سال تحصیلى به باالترین حد خود رسیده و براى 
نخستین بار تنها در طول یک هفته، 19 هزار کودك 
بسترى شــدند که باالترین میزان بسترى کودکان از 

ابتداى همه گیرى است.
مدارس سراسر ایاالت متحده براى مقابله با افزایش  
شمار مبتالیان به کووید 19 مجبور به تعطیلى شده اند، 
هرچند مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى ایاالت 
متحده (CDC)  از آنها خواسته تا استراتژى هایى را 

براى باز ماندن مدارس اجرا کنند.
آکادمى اطفال آمریکا (AAP) گــزارش داد که در 
هفته پایانى ماه آگوست، تست 200 هزار کودك مبتال 
به کووید 19 مثبت شد که براى دومین بار در طول یک 

هفته به این میزان رسیده است.
موارد مرگ و میر در سراســر آمریــکا در هفته هاى 
اخیر افزایش یافته اســت، برخــى از ایالت ها در این 
هفته شمار بى ســابقه اى از عفونت ها را ثبت کرده اند.
على رغم افزایش موارد اخیر، مرکز کنترل و پیشگیرى 
از بیمارى هاى ایــاالت متحــده (CDC) گزارش 
مى دهد که یادگیرى حضورى تــا زمانى که مدارس 

از دستورالعمل هاى آژانس پیروى کنند، ایمن است.

بسترى 19 هزار کودك در یک هفته در آمریکا
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 139960302026022015 مورخ 1399/10/16 و راى اصالى شماره 
140060302026000729 مورخ 1400/01/18 هیات چهار آقاى سید رضا حسینى به 
شناسنامه شماره 33 کدملى 6339612288 صادره شهرکرد فرزند سید محسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه و مغازه متصله به مساحت 150,30 مترمربع پالك 
شماره 14017 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى حسین بنکدارپور

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 شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میــدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1180046 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/130

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

راى شماره 140060302026004643 مورخ 1400/03/31 هیات سه خانم فاطمه على 
عسگریان زازرانى به شناسنامه شماره 143 کد ملى 1111966869 صادره فالورجان فرزند 
خداداد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 160,48 مترمربع پالك شماره 
15182 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى محمد پهلوانى خوابجانى
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 شمال اصفهان 

واقع در اصفهان میــدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1179905 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/132

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

1ـ راى شــماره 140060302026000697 مورخ 1400/01/18 هیات ســه خانم اعظم 
اسماعیلى شاهزاده على اکبرى به شناسنامه شماره 10 کد ملى 1291900421 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 230 مترمربع پالك شماره 
309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى جواد پاشائى و امنه فرقانى تیرانى

2ـ راى شــماره 139960302026024865 مــورخ 1399/12/14 هیات چهار آقاى 
مهدى ساعدى به شناسنامه شماره 642 کد ملى 1159559015 صادره فریدن فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 230 مترمربع پالك شماره 309 
اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى خانم مهرى فرقانى تیرانى

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 شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میــدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1180144 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 6/134

آگهى تغییرات
شــرکت اخگر صنعت آریانا شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 49304 و شناســه ملى 10260676272 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/05/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مهدى رئوفى به کدملــى 1292158859و علیرضا رئوفى به 
کدملى1140490559و سادات میر نصیر به کدملى 1141668599بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
اصغر بى ریا به کدملى1293318280و پرنیان سلطانى به کدملى1271180596بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1187171)

آگهى تغییرات
شرکت حامد سازه کوشا سهامى خاص به شماره ثبت 54972 و شناسه ملى 14005307249 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/06/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حامد چوپانى خیر آبادى به شماره ملى 6330020957 و هادى چوپانى 
خیر آبادى به شماره ملى 6339986560 و عاطفه چوپانى خیر آبادى به شماره ملى 4610019973 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند آسیه جوانبخت خیرآبادى به شماره ملى 6339987291 به سمت بازرس اصلى و ایرج آقائى به شماره 
ملى 6339860869 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1187188)

آگهى تغییرات
شرکت حامد سازه کوشا سهامى خاص به شماره ثبت 54972 و شناسه ملى 14005307249 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هادى 
چوپانى خیر آبادى6339986560 بسمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره و حامد چوپانى خیر آبادى6330020957 بسمت رئیس هیئت مدیره و عاطفه چوپانى خیر آبادى4610019973 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1187169)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سپاهان جم درنا پناه درتاریخ 1400/06/11 به شماره ثبت 68615 به شناسه ملى 14010241659 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : خرید و 
فروش کاال و لوازم خانگى ، فرش ، آهن آالت ، مصالح ساختمانى ، محصوالت کشاورزى و دامپرورى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات 
و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص 
جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و 
اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه 
هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مالصدرا ، کوچه چشمه راران ، کوچه شهید آرش منش 35 ، پالك 17 ، طبقه چهارم کدپستى 8199895769 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 393737 مورخ 1400/05/09 نزد بانک صادرات شعبه تاالر با کد 3937 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا بهادران به شماره ملى 1190077892 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى نصراله بهادران به شماره ملى 1199001661 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فردوس مهدى پور به شماره ملى 1199085839 
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 باامضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهره 
جودى به شماره ملى 1199129674 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم لیال جودى به شماره ملى 1199158372 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 (1187187)

آگهى تغییرات
شرکت حامد سازه کوشا سهامى خاص به شــماره ثبت 54972 و شناسه ملى 14005307249 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت رد اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ملک شهر ، کوچه صفا ، کوچه شهیدحسین مهاجرى38 ، 
پالك 0 ، مجتمع سام ، طبقه چهارم ، واحد 8 و کد پستى 8196682017 . تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1187185)

مدیر گروه پژوهشــى تولید و فرآورى مجتمع تحقیقات 
گیاهان دارویى جهاددانشگاهى خراسان جنوبى گفت: 
امروزه روش هاى تجربى و آزمایشــگاهى زیادى براى 
تشــخیص زعفران اصلى از تقلبى وجود دارد که برخى 
معیارها از جمله رنگ و بوى خاص زعفران و ترکیبات آن 

به این شناسایى کمک مى کنند.
مدیر گروه پژوهشــى تولید و فرآورى مجتمع تحقیقات 
گیاهان دارویى جهاددانشگاهى خراسان جنوبى گفت: 
امروزه روش هاى تجربى و آزمایشــگاهى زیادى براى 
تشــخیص زعفران اصلى از تقلبى وجود دارد که برخى 
معیارها از جمله رنگ و بوى خاص زعفران و ترکیبات آن 

به این شناسایى کمک مى کنند.
مهدى ابراهیمى اظهار کرد: زعفران گرانترین و در عین 
حال پرطرفدارترین ادویه جهان است و قیمت باالى این 
محصول تقلب در فروش آن را براى سودجویان توجیه 

پذیر مى کند.
وى افزود: على رغم اینکه بســیارى از مردم تقلب ها در 
زعفران را تنها رنگ آمیزى قسمت سفید رنگ متصل به 
کالله هاى زعفران مى دانند که در اصطالح گیاهشناسى 
به آن خامه مى گویند، اما روش هاى بسیارى براى تقلب 

در زعفران وجود دارد.
مدیر گروه پژوهشــى تولید و فرآورى مجتمع تحقیقات 
گیاهان دارویى جهاددانشگاهى خراسان جنوبى بیان کرد: 
در حالى که به عنوان مثال استفاده از گلبرگ گیاه گلرنگ 
بجاى زعفران اصلــى تنها موجب زیــان اقتصادى به 
خریدار مى شود، استفاده از برخى مواد براى رنگ آمیزى 
قسمت هایى از سایر گیاهان مانند خامه یا همان کاکل 
ذرت که شباهت زیادى به کالله زعفران دارد مى تواند 

منجر به بروز صدمات جدى به سالمت افراد شود.
ابراهیمى ادامه داد: برخى از مواد مانند تارتازین که نوعى 

رنگ مصنوعى است در صورت استفاده توسط خریداران 
زعفران تقلبى مى تواند منجر به ایجاد سرطان شود.

وى افزود: از نوعى شناســاگر پى اچ به نام متیل اورانژ 
که محلول در آب است، رنگ فلورسنت ائوزین و رنگ 
مصنوعى اریتروسین نیز براى رنگ آمیزى ترکیبات شبه 
زعفران استفاده مى شود؛ همچنین افزودن روغن، عسل، 
گلیسرین، محلول هایى از پتاســیم یا آمونیوم نیترات و 
الیاف گوشت نیز از دیگر راه هاى تقلب در زعفران است.

این پژوهشــگر اظهار کرد: برخى از ســودجویان نیز با 
اضافه کردن مقادیر کمى از برخى گیاهان مانند همیشه 
بهار، گل انار، شــقایق، زردچوبه و فلفل قرمز تشخیص 
این مواد از رشــته هاى حقیقى زعفران را براى خریدار 

دشوار مى کنند.
ابراهیمى ادامه داد: خوشبختانه امروزه روش هاى تجربى 
و آزمایشگاهى زیادى براى تشخیص زعفران اصلى از 
تقلبى وجود دارد که برخى معیارها از جمله رنگ و بوى 
خاص زعفران و ترکیبات آن به این شناســایى کمک 

مى کنند.
وى بیان کرد: اخیرا استفاده از نشانگرهاى مولکولى 
مبتنى بر DNA نیز براى شناسایى تقلبات زعفران 
مورد اســتفاده قرار گرفته اند؛ استفاده از آغازگرها 

نیز در واکنش PCR ســبب تکثیــر نوارهاى 
مربوط به انواع تقلبات در زعفران مى شود 

و از این رو ایــن روش با دقت باالیى 
امکان تشخیص نوع تقلب 

را امکان پذیر مى کند.
گــروه  مدیــر 

پژوهشــى 
تولیــد و 

فــرآورى مجتمــع تحقیقــات گیاهــان دارویــى 
جهاددانشگاهى خراسان جنوبى بیان کرد: اغلب تقلب ها 
در زعفران پودر شده به راحتى صورت مى گیرد و امکان 
تشخیص اجزاء تقلبى اضافه شده به سادگى میسر نیست؛ 
خشک نشــدن کامل زعفران نیز یکى از مصداق هاى 
تقلب در زعفران اســت که البته ممکن است سهوا نیز 

صورت گیرد.
ابراهیمى تصریح کرد: به دلیل عــدم تبحر اغلب افراد 
جامعه در تشخیص زعفران اصلى و همچنین عدم امکان 
ارسال آن به آزمایشــگاه براى عموم جامعه، بهترین و 
مطمئن ترین راه براى تهیه زعفران اصلى، خرید آن از 

فروشگاه هاى معتبر است.

افسردگى که یکى از شایع ترین بیمارى هاى روانى است 
که افراد زیادى را به خود درگیر کرده اســت و عین حال 

افراد بسیارى کمى از افسردگى خود اطالع دارند.
افســردگى مى تواند عالوه بر تغییرات روحى و رفتارى 
جســم شــما را نیز درگیر کند. دالیل زیادى براى بروز 
افســردگى در افراد وجود دارد. از دســت دادن عزیز، از 
دست دادن شغل، بیمارى، ژنتیک، اختالالت هورمونى، 
دوره پیش از قاعدگــى مى توانند از دالیل عمده ابتال به 
افسردگى باشد. این بیمارى داراى عالئم بالینى است که 
توسط پزشک تشخیص داده مى شود، اما در عین داراى 
عالئم عینى اســت که افراد را متوجه ایجاد تغییرات در 

خلق و خوى خود مى کند.
پیش از تشخیص افســردگى حتما تغییرات ایجاد شده 
در خلق و خوى خود را جدى بگیریــد. اگر عالئم زیر را 
در رفتار خود به مدت دو هفته و بدون نوســان مشاهده 

کرده اید حتما به پزشک مراجعه کنید:
1. نشخوار فکرى داشــتن در مورد اشتباهى که سال ها 

پیش انجام داده اید.
2. صرف نظر کردن چیز هایى که 

یک روز خیلى زیاد از آن ها 
لذت مى برده اید.

3. مخفى کردن خود در اتاق و سرگرم کردن خود با تلفن 
همراه براى فرار کردن از افکار و دیگران.

4. رها کردن چیز هاى کوچک که اشتباه پیش مى روند.
5. به تاخیر انداختن کار هاى روزمره و ســاده حتى براى 

هفته ها.
6. غذرخواهى کردن بابت کار هایى که اصال شما انجام 

نداده اید و یا حتى اشتباه نبوده اند.
7. تمایل به محیط هــاى آرام و حبس کردن خودتان در 

اتاق براى دورى از محیط هاى شلوغ.
8. پرهیز ازصحبت کردن یا حتى فکر کردن درباره آینده.

9. پیام دادن در نیمه شــب به دیگران بــراى اینکه با 
افکارتان تنها نمانید.

10. مشغول شدن با چیزى که در گذشته به شما آرامش 
مى داده است مانند دیدن کارتون هاى دوره کودکى.

ابراهیمى ادامه داد: خوشبختانه امروزه روش هاى تجربى 
و آزمایشگاهى زیادى براى تشخیص زعفران اصلى از 
تقلبى وجود دارد که برخى معیارها از جمله رنگ و بوى 
خاص زعفران و ترکیبات آن به این شناســایى کمک 

مى کنند.
ىولى وى بیان کرد: اخیرا استفاده از نشانگرهاى مولک
نننننران Aمبتنى بر DNA نیز براى شناسایى تقلبات زعف

مورد اســتفاده قرار گرفته اند؛ استفاده از آغازگرها
نوارهاى  Rنیز در واکنشPCR ســبب تکثیــر

دودشود مربوط به انواع تقلبات در زعفران مى 
و از این رو ایــن روش با دقت باالیى 

امکان تشخیص نوع تقلب 
را امکان پذیر مى کند.

گــروه  مدیــر 
پژوهشــى 

تولیــد و 

راه هایى طبیعى براى افزایش قد کودکانزعفران تقلبى چه شکلى است؟

شایع ترین عالئم افسردگى

یک روز خیلى زیاد از آن ها 
لذت مى برده اید.

پوسیدگى دندان مشکلى است که در یک 
لحظه و یک روز انجام نمى شود، بلکه مدت 
زمانى الزم اســت تا مینا دندان حل شده و 

بافت آن از بین برود.
مهم ترین علت رشــد میکروب ها و خرابى 
دندان ها اســتفاده از قند اســت. در دنیایى 
که زندگى مى کنیم همه نوع قند و شــکر 
تصفیه شــده با مضرات باال در اختیار افراد 
قرار دارد. هر چه مصرف قند بیشــتر باشد 
خرابى دندان ها بیشــتر مى شــود. چرا که 
میکروب ها عاشق قند هســتند و از آن ها 
انرژى مى گیرند؛ بنابرایــن باید در مصرف 
خوراکى و مواد غذایى دقت الزم را داشت. از 
سبزیجات، گیاهان، خشکبار و غالت شامل 
کربوهیدرات اســتفاده کرد که قند کمترى 
دارند. همچنین گوشــت خالص بسیار قند 

کمى دارد.
پوســیدگى دندان در مراحل اولیه آن هیچ 
عالئم ظاهرى ندارد و قابل رویت نیست. در 
صورتى که پوسیدگى و خرابى دندان بسیار 
گسترش یابد و به ریشه و عصب دندان برسد 
موجب درد دندان مى شود. این درد خصوصا 
در هنگام قرار گرفتن دندان در معرض گرما 
و سرما وغذا یا نوشیدنى هاى شیرین افزایش 
پیدا مى کند. در صورتى که پوسیدگى دندان 
باز هم گسترش یابد مى تواند موجب ترك 

دندان و شکستگى دندان شود. 
در نتیجه باید به بهداشــت دهان و دندان 
توجه شود و حداقل دو بار مسواك زدن در 
روز و اســتفاده از نخ دندان فراموش نشود. 
مسواك زدن صحیح حدود 3 تا 5 دقیقه باید 
طول بکشد. تمام سطوح دندانى نظیر سطح 
جونده و ســطح بیرونى و درونى دندان ها 
را تمیز کند. در صورتى کــه اگر یک بار در 
روز مسواك مى زنید بهترین زمان، پس از 
صرف شــام و پیش از خوابیدن است؛ حتما 

از خمیردندان هاى فلورایددار استفاده شود.

پوسیدگى دندان 
چگونه 

اتفاق مى افتد؟
اگرچه ژنتیک کنترل کننده ترین عامل در قد است، 
اما روش هایى وجود دارد که مى توان براى افزایش 

قد کودك از آن استفاده کرد.

رژیم  غذایى سالم داشته باشید
قد کودکانى که رژیم غذایى سالم ندارند معموًال در 
مقایسه با کودکانى که از رژیم غذایى سالم استفاده 
مى کنند، کوتاه تر اســت زیرا مواد مغذى اصلى در 
رژیم غذایى کودك باید از میوه ها و سبزیجات گرفته 
تا کلسیم و پروتئین در دسترس باشد. گوشت، مرغ و 
غذا هاى دریایى، تخم مرغ، حبوبات، آجیل، ماست، 
شیر، کلم بروکلى، ســویا، پرتقال، ساردین و ماهى 

آزاد از این قبیل غذاهاست.

داشتن خواب کافى
هورمون رشــد در هنگام خواب ترشــح مى شود، 
بنابراین داشتن خواب کافى، عالوه بر خواب عمیق، 
براى رشد و افزایش قد به طور طبیعى ضرورى است؛ 
در زیر خالصه ساعات طبیعى خواب براى کودك بر 

اساس سن ارائه شده است:
نوزادان تازه متولد شده - 3 ماهگى: 14-17 ساعت

3-11 ماهگى: 12-17 ساعت
1 - 2 سالگى: 11 - 14 ساعت
3 - 5 سالگى: 10 - 13 ساعت
6 - 13 سالگى: 9 - 11 ساعت

انجام ورزش
ورزش بــه ســاخت اســتخوان هاى قوى تــر و 
متراکم تر کمک مى کند، بنابراین راهى بهتر براى 
افزایش قد فرزند شما به شــیوه اى سالم را تضمین 

مى کند.

مکمل هاى غذایى مصرف کنید
گاهى مکمل هاى غذایى به افزایش قد کودك کمک 
مى کند، اما این تحت شرایط خاصى قرار مى گیرد، 
مانند کمبود هورمون رشــد در کودکان که باید 
تحت نظر پزشک انجام شود. مکمل هاى غذایى 
حاوى کلســیم و ویتامین D نیز ممکن اســت 
تجویز شوند اما همچنین باید تحت نظر پزشک 

باشد.

تمرینات کششى
تمرینات کششى قد کودك را افزایش مى دهد و با 

تمرینات متعددى نشان داده مى شود؛ در حالى که 
تمرین را براى هر دو پا تکــرار مى کنید، در تالش 

براى لمس انگشتان پا، تنه را تکیه دهید.

آویزان شدن
اعتقاد بر این است که آویزان شدن روى لوله ها به 
تقویت و افزایش طول ستون فقرات کمک مى کند. 
بســیارى از مردم در طول چند دهــه از این روش 

استفاده کرده اند.

چه عواملى بر قد کودك تأثیر مى گذارد؟
کودك در 9 ماه اول از زمان تولد تا حد ممکن رشد 
مى کند و پس از آن رشد شروع به کند شدن مى کند 
و مهمترین عواملى که بــر افزایش قد کودك تأثیر 

مى گذارد، شامل موارد زیر است:
مواد ژنتیکى: مواد ژنتیکى عامــل اصلى افزایش 
قد کودك است؛ تحقیقات نشــان مى دهد بیش از 
700 ژن موجود در مواد ژنتیکى بر افزایش قد تأثیر 

مى گذارند.
هورمون ها: برخى هورمون ها بر قد تأثیر مى گذارند، 
ماننــد هورمون رشــد، هورمون هــاى تیروئید و 

هورمون هاى جنسى (ستوسترون و استروژن).
جنسیت: قد پســر ها در مقایســه با دختر ها بیشتر 
افزایش مى یابد اما، افزایش قد پســران در مقایسه 
با دختران براى مدت زمان بیشترى طول مى کشد.
آیا بزرگساالن مى توانند قد خود را افزایش دهند؟

پاسخ منفى است، پس از رسیدن یک فرد بزرگسال 
به ســن 18 سالگى، 
او  اســتخوان هاى 
جوش مى خورند و رشد 
آن متوقف مى شود، اما 
مى تواند شکل نشستن 
و ایســتادن خــود را 
طورى تنظیم کند که 
فقط قد بلندتر به نظر 

برسد.
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دهیارى کفران در نظر دارد طبق مصوبه شــماره 155 مورخ 1400/04/31عملیات آسفالت در معابر سطح روستاى 
کفران به مبلغ اولیه حدود 9,236,740,892ریال( نه میلیاردو دویست و سى و شش میلیون وهفتصد و چهل هزارو 
هشتصدونود و دو ریال) را از طریق انجام مناقصه و عقد قرارداد به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از شرکت ها 
و پیمانکاران واجد شرایط دعوت می گردد، اسناد مربوطه را از دفتر فنى  فرماندارى شهرستان ورزنه(آقاى خاکى نهاد) 

تحویل گرفته و پس از تکمیل آن حداکثر تا تاریخ1400/06/31 تحویل حراست فرماندارى شهرستان ورزنه نمایند.
موضوع مناقصه:

1. موضوع اصلى عملیات آســفالت ریزى  معابر کوچه هاى پست بانک تا پشت ورزشــگاه سالن شهداى کفران  و
کوچه هاى فرعى  در روستاى کفران

2. تامین  مصالح برعهده برنده مناقصه و مدت انجام کار 90روز مى باشــد. شرکت ها و پیمانکاران به واحد حراست 
فرماندارى شهرستان ورزنه مراجعه وپس از واریز مبلغ500/000 ریال به حساب ملى دهیارى103776910002 اسناد 

مناقصه را خریدارى نمایند.
3.  ارائه ضمانت نامه بانکى(یا رسید واریز نقدى به شماره حساب 103776910002 بانک ملى شعبه ورزنه  به نام دهیارى 

کفران  برابر پنج درصد (5٪)مبلغ اولیه جهت شرکت در مناقصه توسط پیمانکار مى باشد).
4. نظارت بر حسن انجام تعهدات پیمانکار بر عهده دفتر فنى دهیارى و بخشدارى مى باشد.

5. دهیارى در قبول یا رد هرکدام از پیشنهادات مختار است.
6. کمیسیون معامالت در بخشدارى و با حضور مسئولین مربوطه تشکیل مى گردد. 

7. برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد باید 10٪ مبلغ کل پیمان را به عنوان ضمانت نامه بانکى یا سپرده نقدى به شماره 
حساب 103776910002بنام دهیارى کفران واریز و رسید نقدى را تحویل دهیارى نماید.

8. سپرده نفرات اول ،دوم وسوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در دهیارى باقى مى ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ 
کتبى دهیارى ظرف مدت یک هفته از تنظیم قرارداد خوددارى نماید سپرده او به نفع دهیارى ضبط و قرارداد با نفردوم 
منعقد و چنانچه نفر دوم و سوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آن ها به نفع دهیارى ضبط مى گردد.

9. کلیه کسورات قانونى برعهده پیمانکار مى باشد.
10. مطالبات پیمانکار متناسب با پیشرفت کار براساس صورت وضعیت و تأیید ناظر و پس از کسر کسورات مربوطه 

قابل پرداخت مى باشد.
11. در سایر موارد طبق شرایط عمومى پیمان رفتار خواهد شد.

12. هزینه چاپ آگهى در روزنامه بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
13. ده درصد از مبلغ کل صورت وضعیت به مدت یکسال (دوره تضمین) نزد دهیارى باقى خواهد ماند.

14. ارائه رزومه کارى الزامى است.
15. ارزیابى کیفى و نظارت بر مدیریت پروژه اجرایى ،توسط کارشناسان فنى مورد تایید قرار گیرد. 

آگهى مناقصه

م.الف :م.الف :11879941187994دهیارى کفراندهیارى کفران

نوبت دوم

52 طرح تعاونى اصفهان همزمان با ســایر نقاط کشور 
و به مناســبت هفته تعاون به بهره بردارى رســید و از 

تعاونى هاى برتر این خطه نیز تجلیل شد.
مراسم بهره بردارى از طرح هاى تعاونى و تجلیل از 18 
شرکت تعاونى برتر اصفهان به صورت ویدئوکنفرانس و 
همزمان با سراسر کشور با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعى برگزار شد.
در این مراسم که در شهرك صنعتى جوزدان نجف آباد 
برگزار شد،52 طرح در 17 شهرســتان استان اصفهان 
به بهره بردارى رســید. همچنین به صورت متمرکز و 
همزمان 268  طرح تعاونى در سایر نقاط کشور به بهره 

بردارى رسید.
شهرستان هاى آران و بیدگل، اصفهان، بویین میاندشت، 
تیران و کرون، چادگان، خوانســار، خمینى شهر، خور و 
بیابانک، شاهین شهر و میمه، شهرضا، فریدن، فالورجان، 
کاشــان، لنجان، نایین و نطنز از این طرح ها برخوردار 

شدند.
تعاونى هاى افتتاح شده در استان اصفهان در بخش هاى 
صنایع دستى، تامین نیاز، چندمنظوره، خدمات، صنعت، 
عمرانى، کشاورزى و معدن فعالیت مى کنند. سرمایه اولیه 
این طرح ها بالغ بر 6 میلیارد و 700 میلیون تومان و سر 
جمع سرمایه گذارى بیش از 122 میلیارد تومان  تخمین 
زده مى شود که براى 535 نفر اشتغال ایجاد کرده است. 
همچنیــن در ایــن مراســم از 18 تعاونــى برتــر 
اســتان اصفهان و 2 تعاونــى برتر کشــورى تجلیل

 شد.

استاندار اصفهان در این مراسم گفت: اختیارات نهادهاى 
متولى و حمایتى در حوزه تعاون متناســب با ظرفیت و 
توانایى این بخش نیست. عباس رضایى افزود: توسعه 
بخش تعاون و بخش خصوصى از ضرورت هاى اقتصاد 

کشور است که تا نقطه مطلوب فاصله زیادى دارد.
 وى بیان کرد: اختیارات نهادهاى حمایتى و باالدســتى 
مثل بانک ها براى توسعه بخش تعاون و اقتصاد مردم پایه 

باید افزایش یابد تا با حمایت از بخش خصوصى فرصت 
رونق تولید و اشتغال زایى فراهم شود.

اســتاندار اصفهان ادامه داد: توسعه اقتصاد شعار نیست 
و باید زمینه هم فکرى و مشــارکت بخش خصوصى و 
مردمى فراهم شــود که در این باره بســتر سازى براى 
حضور فعاالن این عرصه در نشســت هاى اقتصادى در 

این استان فراهم شده است.

وى با بیان اینکه اصفهان ظرفیت باالیى در حوزه اقتصاد 
کشور دارد تصریح کرد: نزدیک به 20 درصد طرح هاى 

هفته تعاون امسال متعلق به این استان است.
رضایى با بیان اینکه بیش از ســه هــزار و 400  تعاونى 
فعال در اســتان اصفهــان فعالیت مى کنــد، تصریح 
کرد: این شــرکت ها بیــش از  53 هزار و 500 شــغل

 ایجاد کرده اند.

52 طرح تعاونى استان اصفهان افتتاح  شد

تخصص، پشتکار، همت و توان نیروهاى بومى کمک به شکسته 
شدن رکورد  30 ساله تولید برق در نیروگاه گازى هسا کرد.

عبدالرضا صفرى، معاون تولید شــرکت مدیریــت تولید برق 
اصفهان در تشریح این خبر افزود: در ادامه  ثبت رکورد هاى جدید 
تولید برق در نیروگاه گازى هســا، با توجه به اینکه رکورد  سال 

گذشته  92 میلیون کیلووات ساعت بود  این نیروگاه در مدت پنج 
ماهه سال جارى با تولید 110 میلیون کیلووات ساعت برق موفق 

به شکست رکورد 30 سال گذشته شد.
على نقدى پور، مدیر امور بهره بردارى واحدهاى گازى هســا 
هم گفت: این نیروگاه با پشتکار نیرو هاى متخصص و با روحیه 

جهادى وکاهش هزینه ها موفق به انجام این مهم شد.
 نیروگاه گازى هسا  که زیر مجموعه شرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان است در شمال شاهین شهر واقع شده و هم اکنون داراى 
دو واحد  گازى GG۴C مولد برق، هریک با ظرفیت نامى 29 

مگاوات میباشد.

شکسته شدن 
رکورد تولید برق در 
نیروگاه گازى هسا 

طى مراســمى فرشــته صبایى به عنوان سرپرست  
جدید اداره روابــط عمومى مخابرات منطقه اصفهان 
معرفى شد. به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه 
اصفهان، مدیر مخابرات منطقه اصفهان در جلسه اى 
که با حضور جمعى از معاونین، مدیران و کارکنان این 
مجموعه در ساختمان ستاد منطقه برگزار شد؛ ضمن 
تقدیر از تالشهاى شاهین ملک زاده در زمان تصدى 
مسئولیت ریاســت روابط عمومى مخابرات منطقه 
اصفهان، براى سرپرســت جدید ایــن اداره آرزوى 

موفقیت و توفیق خدمت در این سمت نمود.

اسماعیل قربانى در این مراسم، با اشاره به رسالت ذاتى 
روابط عمومى ها در انعکاس نماى درونى سازمان براى 
عموم مردم گفت: روابط عمومى براى یک ســازمان 
به منزله آئینه تمام نمایی اســت که ماحصل خدمات 
و تالشهاى آن ســازمان را به زبان هنر، براى عموم 

جامعه به نمایش مى گذارد.
وى اظهار امیدوارى کرد که با تالش مجدانه ریاست 
جدید و کارکنان این اداره، همچون گذشــته، شاهد 
کسب افتخارات متعدد براى مخابرات منطقه اصفهان 

باشیم.

سرپرست جدید روابط عمومى مخابرات اصفهان 
معرفى شد

نمایشــگاهى از پرده هاى عاشــورایى به مناسبت ایام 
سوگوارى شهادت امام حسین(ع) با همکارى مشترك 
موزه هنرهاى معاصر اصفهان وابسته به سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى و حوزه هنرى اصفهان، در 

عمارت تاریخى سعدى برپا شد.
این نمایشــگاه از 14 شــهریورماه با رونمایى از ســه 
پرده خیالى نــگارى از گنجینه مــوزه هنرهاى معاصر 
اصفهان اثــر زنده یاد عباس گیاهى آغــاز به کار کرده 
و تا 8 مهرماه در عمارت ســعدى میزبان عالقه مندان 
اســت. محمد عیدى معاون فرهنگى شهردار و رئیس 
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان 
با حضور در نمایشگاه «پرده هاى خیالى نگارى عاشورا» 
گفت: پرده خوانى تلفیقى از سه هنر شامل هنر کالمى 
نقاالن، شــاهنامه خوانان و تعزیه خوانان، هنر تجسمى 
و دیوارنگاره هاى حماســى اســت. امیــدوارم در این 
نمایشــگاه ها در کنار نگاه هم زمانى، نگاهى در زمانى 
هم داشته باشیم تا تبدیل به فرآیندى فرهنگى در جامعه 
امروز شود و دست مایه اى افتخارآفرین از گذشته براى 
آینده فراهم کنیم. پرده خوانى مرشد اسماعیل نصوحى 

با بیانى شــیوا از بخش هاى جذاب افتتاحیه نمایشگاه 
«پرده هاى خیالى نگارى عاشــورا» در عمارت تاریخى 
سعدى اصفهان بود و شرکت کنندگان براى دقایقى با 

نواى زیباى او همراه شدند.

خیالى نگارى در پرده هاى عاشورایى

از ابتداي سال جارى تاکنون با هماهنگی حوزه آموزش و استقرار سامانه آموزش مجازي 
در بستر بیگ بلوباتن، بیش از سه هزار نفر ساعت، دوره آموزشی در حوزه مشترکین و 

درآمد آبفاى استان اصفهان برگزار شد.
امسال در سطح استان اصفهان 282 نفر در بخش هاى مرتبط با کنتورنویسی، 90 نفر در 
موارد مرتبط با ارزیابی، در حدود 30 نفر در سامانه خدمات غیر حضوري و بیش از 100 نفر 
از ناظرین در بخش قراردادهاي حوزه مشترکین به صورت مستمر در دوره هاي آموزشى، 

حضور فعال داشته اند و این دوره ها تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

معاونــت خدمــات مشــترکین و درآمد آبفاى اســتان اصفهــان بــا درنظرگرفتن 
محدودیت هاي خاص ناشــی از شــیوع بیماري کرونا، به دلیــل اهمیت آموزش در 
رشد و ارتقاي کارکنان و نیز ایجاد بستر مناسب براي توســعه و کارگشایی، استمرار 
دوره هاي آموزشــی را براي گروه هاى هــدف در بین کارکنان در دســتور کار قرار

داده است.
شایان ذکر اســت در برگزاري این دوره ها عمدتًا از ظرفیت متخصصان داخلی آبفاى 

استان اصفهان استفاده می شود.

برگزاري 3000 نفر ساعت دوره آموزشی در آبفاى استان اصفهان

تعمیرات اساســى واحدهــاى تقطیر،کاهش گرانروى 
و گاز مایع شماره یک شــرکت پاالیش نفت اصفهان 

پایان یافت.
مدیر نگهدارى و تعمیرات شرکت پاالیش نفت با بیان 
اینکه این تعمیرات که در فصل گرما و با وجود بیمارى 

کرونا و همچنین شــرایط بحرانى آب صورت گرفت، 
با همکارى کارکنان شــرکت و رعایــت پروتکل هاى 
بهداشتى و به همراه 1300 نفر نیروى پیمانکارى (جذب 

موقت) بدون وقفه و تعطیلى به اتمام رسید.
علیرضا قزوینى زاده بــا بیان اینکــه در این تعمیرات 

اساســى، ادارات نگهدارى و تعمیــرات، بهره بردارى ، 
بازرسى فنى ،HSE ، مهندسى، روابط عمومى، حراست 
، خدمات ادارى و رفاهى و… همکارى داشتند، اظهار 
داشت: کار تعمیرات اساسى 24 ساعته و با کلیه نفرات 
و تجهیزات اداره تعمیرات انجام شد و تمام تالش ما بر 
این بود که با به کارگیرى نیروهاى متخصص، مجرب 
و کارآزموده از تمام بخشــهاى اداره تعمیرات و استفاده 
حداکثرى از زمان و امکانات شرکت علیرغم حجم زیاد و 
سنگین کارهاى تعمیراتى با رعایت کلیه اصول ایمنى و 

زیست محیطى، زمان انجام را به حداقل برسانیم.
وى واحدهاى مورد تعمیرات را بســیار با اهمیت خواند 
و اظهار داشــت: خوراك واحد تقطیر شــماره یک این 
شرکت، به طور متوسط روزانه 90 هزار بشکه است که 
تولیدات آن گاز مایع، بنزین سبک، بنزین خام، گازوئیل 
سبک و سنگین و خوراك واحدهاى آیزوماکس، شرکت 
نفت سپاهان و شــرکت نفت جى است و واحد گاز مایع 
شماره یک نیز با دریافت خوراك حدود 8 هزار بشکه در 
روز، گاز مایع تولید مى نمایــد. همچنین خوراك واحد 
کاهش گرانروى شــماره یک، حدود 21 هزاربشکه در 
روز و تولیدات آن گاز مایع، هات اویل، بنزین و تار است.

پایان تعمیرات اساسى 3 واحدعملیاتى مهم شرکت پاالیش نفت اصفهان 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده که در ســاعت 8 صبح مورخ 28 /1400/06  در آدرس:  استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزي ، شهر اصفهان، محله شیخ اشراق ، خیابان 
اشراق شمالی ، کوچه شهیدرجایی[5] ، پالك -50 ، ساختمان الهیه ، طبقه چهارم ، 

واحد 403
تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده: 
1- انتخاب و تعیین سمت مدیران  2- انتخاب بازرسین  3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

4-تعیین وضعیت حق امضا 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
الوند صعود آذرخش سهامى خاص  ثبت شده 

به شماره 67730 و شناسه ملى  14010003246

دعوت کننده : رئیس هیئت مدیره


