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چرا بعضى ها همیشه گرسنه هستند؟هویج از صدر پایین مى آید؟دورخیز «دورهمى» و «خندوانه» براى آنتنماجراى واردات الستیک  کامیون از هند قوچان نژاد به کدام تیم لیگ برترى مى رود؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا رگه هاى سفید 
گوجه 

مضر است؟

کرونا جان 52 کودك اصفهانى را گرفت
3

راه اندازى 5
سامانه دوم آبرسانى 

از نان شب 
واجب تر  است

رگه هاى سفیدرنگ در گوجه فرنگى ناشى از رسوب 
نیترات و فلزات سنگین نیست و مردم مى توانند این 

محصوالت را با اطمینان خاطر مصرف کنند.
مدیر نظارت بر مواد غذایى، آشامیدنى،  آرایشى و 

بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى شیراز  گفت: ...

مجمع عمومى صاحبان ســهام شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان برگزار شد.

در این مجمــع که به صورت ویدیــو کنفرانس 
برگزار شد گزارش فعالیت هاى شرکت در سال 
منتهى به 1399/12/30 قرائت شد و مورد تایید 

قرار گرفت.
مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان هنگام قرائت 
گزارش فعالیــت هاى هیئت مدیــره از کاهش 
بارندگى ها و استمرار خشکسالى به عنوان چالش 

اصلى این شرکت در ...

فرونشست زمین در اصفهان فرونشست زمین در اصفهان 3030 برابر بحران جهانى است برابر بحران جهانى است
در دنیا با نرخ در دنیا با نرخ 77 میلیمتر فرونشست زمین، شرایط بحرانى اعالم مى شود، میلیمتر فرونشست زمین، شرایط بحرانى اعالم مى شود،

 در حالى که در اصفهان حرف از سانتیمتر مى زنیم در حالى که در اصفهان حرف از سانتیمتر مى زنیم
3

در 12 ماه سال گذشته 900 کودك مبتال به کرونا پذیرش شد درحالى که امسال در 5 ماه، 1800  بیمار پذیرش شده است

عالقه هواداران شالکه به ژنرال ایرانى 
پرافتخار ترین سرمربى تاریخ لیگ برتر مورد توجه هواداران شالکه قرار 

گرفته است.
در شرایطى که سرمربى جدید شالکه 04 هنوز معرفى نشده است، هواداران 
این باشگاه به معرفى گزینه هاى مختلف به مدیریت باشگاه هستند. یکى 
از صفحات هوادارى شالکه به معرفى گزینه هاى مناسب مربیگرى براى 

این تیم پرداخته و...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اصفهان با کمبود 
شدید واکسن کرونا 

مواجه است

جشنواره اى براى منجمان آماتور
8

3 ر م م/ ج 3ل

5

معاوضه محبى با مغانلو معاوضه محبى با مغانلو 
جنجالى مى شود؟ جنجالى مى شود؟ 

آگهی مزایده واگذاري غرفه هاي خدماتی
 در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد غرفه هاي خدماتی مستقر در سایت دانشگاه را به تفکیک به شرح ذیل از طریق برگزاري مزایده عمومی، براي مدت یکسال به 
اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعــوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده، حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهی به 

سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir (قسمت مزایده/مناقصه) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
1- غرفه اغذیه فروشی و بوفه مرکزي دانشگاه (تریا زیتون).

3- غرفه اغذیه فروشی و بوفه آالچیق (جنب سلف سرویس مرکزي).
3- غرفه اغذیه فروشی جنب ساختمان اندیشه (ویژه خواهران)

4- غرفه مواد غذایى خوابگاه خواهران.
5- غرفه مواد غذایى خوابگاه برادران.

6- غرفه تریا دونات (جنب دانشکده کامپیوتر)
7- واگذاري مکان جهت استقرار دستگاه هاي فروش اتوماتیک.

8- غرفه فروش لوازم کامپیوتري و جانبى موبایل در محل ورودي دانشجویان.
9- غرفه کافی نت دانشگاه در مجاورت دانشکده فنی و مهندسی.

10- غرفه نمایندگى خدمات بیمه اى
11- غرفه نمایشگاه و فروشگاه گل و گیاه

12- غرفه نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستى
شرایط مزایده :

* هر متقاضى واجد شرایط مى تواند به اختیار خود در مزایده یک یا چند مورد از غرفه هاى فوق شرکت نماید و پیشنهاد قیمت جداگانه بدهد.
* مبلغ واریزي بایت خرید هر یک از اسناد مزایده مکان هاي مذکور 1/000/000 ریال می باشد

* مبلغ ضمانت شرکت در مزایده در اسناد مزایده هر غرفه مشخص شده است.
* مطابق ضوابط دانشگاه، در صورت استمرار بیماري کرونا و عدم حضور دانشجویان، هزینه اجاره بهاي پیشنهادي متناسب با شرایط موجود تعدیل شده یا اخذ نمى گردد.

* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است.

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت : نجف آباد، بلواردانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، ساختمان کتابخانه مرکزي
Email:monaghese@iaun.ac.ir      031 – 42292020 : تلفن دبیرخانه کمیسیون

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

آگهی مناقصه واگذاري خدمات طبخ و توزیع غذاي دانشجوئی 
در سلف سرویس مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

(نوبت اول)
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد انجام امورات مربوط به  طبخ و توزیع غذاي دانشجوئی در سلف سرویس مرکزي 
دانشگاه را با شرایط قید شده در اسناد، از طریق برگزاري مناقصه عمومی براي مدت یکسال به شرکت هاي واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه، حداکثر ظرف مدت ده روز کاري پس از تاریخ 
انتشار این آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس www.iaun.ac.ir  (قسمت مزایده/مناقصه) 

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 
شرایط مناقصه:

* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*  دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مختار است .

* مبلغ واریزي بابت خرید اسناد مناقصه مذکور مبلغ 000/ 1/000ریال می باشد.
* مبلغ ضمانت نامه بانکی جهت شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه مشخص شده است.

* با توجه به استمرارشیوع بیماري کرونا،فعالیت سلف سرویس مرکزي منوط به آغاز فعالیت  حضوري دانشجویان و اجازه فعالیت 
از طریق ستاد ملی  کرونا و یا مراجع ذیربط در دانشگاه آزاد اسالمی می باشد.

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت : نجف آباد ، بلواردانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ، ساختمان کتابخانه مرکزي 
Email:monaghese@iaun.ac.ir                      031 – 42292020 : تلفن دبیرخانه کمیسیون

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

آگهى مزایده عمومى
مدیریت امور شعب استان اصفهان در نظر دارد تعداد 3 دســتگاه خودپرداز GRG را با برگزارى مزایده عمومى از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت به فروش برســاند. لذا متقاضیان مى توانند براى کســب اطالعات بیشــتر و شــرکت در مزایده به سایت اینترنتى

 http://www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
1ـ زمان انتشار آگهى در سامانه: 1400/06/02

2ـ آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14 روز 1400/06/14
3ـ زمان بازدید دستگاه ها: از تاریخ 1400/06/03 الى 1400/06/11 از ساعت 8 الى 13 روزهاى ادارى 

4ـ متقاضیان جهت دریافت توکن شرکت در مزایده مى بایست با مرکز سامانه تدارکات الکترونیکى دولت تماس حاصل نمایند. 
آدرس محل هماهنگى بازدید: اصفهان، خیابان محتشم کاشانى، نبش بن بست کیوان، مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان، طبقه دوم 

م.الف:1180299مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان

معاون فنى مرکز سالمت 
محیط و کار وزارت بهداشت 

تشریح کرد

برنامه دولت 
براى آموزش 

در دوران 
کرونا

تارتار
3 لیگ یکى 

دیگر را 
به ذوب آهن 

آورد  

فخیم زاده فخیم زاده 
چگونه سر از چگونه سر از 
«مختارنامه» «مختارنامه» 

درآورددرآورد

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

اصفهان داراى
 1000 کالس 
درس 2 نوبته
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بانک ایران زمیــن با توجه به جایگاه مدیریت ریســک 
در اصول حاکمیت شــرکتى و رویکرد ریسک محور در 
تصمیم گیرى هاى کالن، با بهره مندى از نیروهاى مستعد 
داخلى اقدام بــه ایجاد، راه اندازى و رونمایى از ســامانه 

داشبورد مدیریت ریسک کرده است.

قاسم رئیسى رئیس اداره ریســک این بانک در این باره 
گفت: سامانه داشــبورد مدیریت ریسک با هدف ارزیابى 
و شناســایى ریســک در حوزه هاى ریســک اعتبارى، 
بازار، نقدینگى و عملیاتى با رصد روزانه و مســتمر انواع 
شاخص هاى ریسک و همچنین برخى شاخص هاى مالى 

از جمله نسبت کفایت سرمایه و نسبت پوشش نقدینگى 
براى نخستین بار در شبکه بانکى کشور راه اندازى شده 
اســت. وى افزود: بانک ایران زمین را مى توان به عنوان 
بانک پیشرو در عرصه مدیریت ریسک و ایجاد شفافیت در 

فضاى تصمیم گیرى معرفى کرد.

رونمایى از سامانه داشبورد مدیریت ریسک بانک ایران زمین 

رئیس اداره امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: پیش بینى مى شود تا اواسط شهریور 12 
هزار و 300 تن بادام از باغ هاى بارور استان برداشت شود.

احمدرضا رئیس زاده گفت: استان اصفهان 11 هزار هکتار 
باغ بادام دارد که 7 هزار هکتار آن آبى و بقیه دیم است. او 
میانگین برداشت بادام در باغ هاى آبى را 1700کیلوگرم در 
هکتار و در باغ هاى دیم بیش از 200 کیلوگرم اعالم کرد.

رئیس زاده افزود: متوســط تولید هر درخــت با توجه به 
چگونگى مدیریت و نگهدارى 5 کیلوگرم اســت و پیش 
بینى مى شود برداشت این محصول باغى امسال نسبت به 

پارسال حدود 3 هزار تن افزایش یابد.
رئیس اداره امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان دلیل بهبود نســبى این وضع را کاهش میزان 
سرمازدگى و توســعه کشــت درختان نهال بارور شده 

دانست.

پیش بینى برداشت 12 هزار تن بادام در استان اصفهان

بانک  آینده با هدف توســعه خدمات مبتنى بر بانکدارى 
الکترونیکى و ارزش آفرینى هر چه بیش تر براى مشتریان، 
به ویژه در ایام همه گیرى بیمارى کرونا، امکان برداشت از 
سپرده سرمایه گذارى بلندمدت دوساله را در نسخه جدید 

سامانه «کیلید»، فراهم نموده است.

«کیلید»، یک سامانه  بانکدارى اینترنتى و همراه است 
که براى رفع نیازها و انجام امور بانکى و مالى مشتریان و 
شرکت هاى کوچک و بزرگ، طراحى و ارائه شده است. 

با استفاده از سامانه «کیلید» بانک  آینده، انجام عملیات 
بانکى اعم از: تعریف مشــترى و افتتاح حســاب براى 

مشــتریان حقیقى، مشــاهده و دریافت صورت حساب، 
انتقال وجه داخلــى و بین بانکى (پایا، ســاتنا)، انتقال از 
طریق شماره موبایل، دریافت فهرست حساب ها به همراه 
شماره شبا، اســتعالم چک هاى صیاد  و ... ، امکان پذیر

 خواهد بود. 

با «کیلید» از حساب بانکى برداشت کنید
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روز دوشنبه همزمان با پانزدهم ماه محرم در عربستان، 
مراسم شستشوى خانه خدا با تدابیر شدید امنیتى برگزار 

شد. 
همچنین پله هایى در ورودى خانه خدا که باالتر از سطح 
زمین است، قرار داده شد و برخى از متولیان مسجدالحرام 
و مقامات سعودى با باز کردن در خانه خدا وارد این مکان 
مقدس شدند و با آب زمزم و گالب اقدام به شستشوى 

خانه خدا کردند.
مراسم شستشوى خانه خدا در سال دو بار برگزار مى شود؛ 

یک بار در آغاز ماه شعبان و بار دیگر نیمه محرم. 
مراسم شستشــوى خانه خدا از صدر اســالم تاکنون 

مورد توجه قرار داشــته و همچنان نیز پابرجاســت. در 
ســال هاى دور خانه خدا با آب زمزم و گالب از مصر و 
گاهى عربســتان شستشو مى شــد که با توافق ایران و 
عربســتان، از ســال 1372 گالب ناب ایران از کاشان 
به عربستان ارسال مى شــد و خانه خدا با گالب ایرانى 
شستشو و معطر مى شد؛ تا اینکه از سال 94 با توجه به تیره 

شدن روابط دو کشور این اقدام نیز متوقف شد.
زمانى که ایران به عربستان گالب ارسال مى کرد، سالیانه 
80 لیتر گالب براى شستشــوى خانه خدا تحویل داده 
مى شــد که در دو مرحله و هر بار 40 لیتر براى شستشو 

مورد استفاده قرار مى گرفت. 

معاون فنى مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
گفت: وزارت آموزش و پرورش براى بازگشــایى مدارس 
و  وزارت علوم براى بازگشایى آموزش عالى برنامه کتبى را 
به وزارت کشور تقدیم کردند. محسن فرهادى خاطرنشان 
کرد: درخواست مسئولین این دو ارگان باید مورد کارشناسى 
دقیق قرار گیرد، طورى که هم اولیاى دانش آموزان دچار 
مشکل نشوند و هم نگرانى هاى وزارت آموزش و پرورش 
و وزارت علوم برطرف شود. فرهادى گفت: اما با توجه به 
پوشش واکسیناسیون و شــرایط عمومى شیوع بیمارى 
کرونا، احتمال زیاد آموزش ها امســال بــه طور ترکیبى، 
هم به شکل مجازى و هم به شکل حضورى خواهد بود. 

یعنى امکان دارد کالس هاى خلوت با زمان کوتاه و براى 
دروس خاص داشته باشیم. وى با تأکید براینکه شروع سال 
تحصیلى به شکل آموزش مجازى خواهد بود، تصریح کرد: 
به تدریج برخى دروس ماننــد دروس عملى، کارگاهى و 
آزمایشگاهى به تشخیص کارشناســان وزارت آموزش و 

پرورش و وزارت علوم حضورى خواهد بود.
فرهادى گفــت: در ضمن بــراى بازگشــایى مدارس و 
دانشگاه ها عالوه بر واکسینه شدن معلمان و اساتید باید 
نکات مهم دیگرى را از جمله واکسینه شدن دانشجویان و 
دانش آموزان، رانندگان سرویس مدارس، واکسینه شدن 

کادر مدرسه و دانشگاه را در نظر داشت.

کعبه 22 سال 
با گالب ایرانى شستشو شد

برنامه دولت براى آموزش 
در دوران کرونا

رنگ از رخ «هلو» پرید
کمبود آب از یک سو و ضعف صنایع    مهر |
تبدیلى و تکمیلى از سوى دیگر موجب شده است 
که چهارمحال و بختیارى و شهرســتان سامان 
به عنوان قطب تولید «هلو» با کاهش تولید این 
محصول مواجه شــود. نســبت به سال گذشته 
تولید هلو در این اســتان 25 درصد کاهش یافته 
است. هلوى تولیدشده در چهارمحال و بختیارى 
به اســتان هاى اصفهان، فارس و تهران ارسال 

مى شود.

سهم اندك مردان 
در آزار دیدن از زنان

  ایسنا| بر اساس آمار منتشره مرکز آمار 
ایران، 96 درصد از معاینه مدعیان همسرآزارى 
جسمى پزشــکى قانونى طى ســال 99 به زنان 
مدعى همسرآزارى جســمى معطوف مى شود 
و ســهم مردان در این بین 4 درصد است. 94/5 
درصد از معاینات مدعیان همســرآزارى روانى 
پزشکى قانونى طى سال 99 نیز به زنان معطوف 

مى شود.

ورود امر به معروف 
به شبکه خانگى

حجت االسالم خان محمدى    تسنیم|
معاون اجتماعى ستاد امر به معروف و نهى از منکر 
در جواب سؤالى مبنى بر نحوة رسیدگى به چالش 
رسانه و فضاى مجازى در ستاد گفت: متأسفانه 
ناهنجارى هاى جدى در حوزه نمایش خانگى و 
فضاى مجازى وجود دارد. ضرورت رسیدگى به 
این امر سبب شــد معاونت مهندسى و فرهنگى 
ستاد، آسیب شناســى خود را آغاز کند و شورایى 

را تشکیل دهد.

حمله کیهان 
به سیدجواد هاشمى

بازى ســیدجواد هاشمى در    ایران آرت|
سریال "زخم کارى“ و انتشار تصاویرى از حضور 
عریان او در یک ســکانس از این ســریال، با 
اعتراض شــدید روزنامه کیهان مواجه شــده 
اســت. کیهان بدون اینکه نامى از ســیدجواد 
هاشــمى ببرد، نوشته اســت: حضور نامناسب 
یک بازیگر نقش هاى مذهبى در سریالى مبتذل 
در شــبکه خانگى باعث بازتاب هاى منفى در 
شبکه هاى اجتماعى شد. به نوشته کیهان: برخى 
تأکید کردند که بــازى در نقش هاى مذهبى و 
ارزشى باید بر پایه باور انجام شود و نه حساب و 
کتاب مادى. برخى نیز حضور در فضاى شبکه 
خانگى را   براى برخى بازیگــران مدعى تعهد، 

مخاطره آمیز دانستند.

نایاب شدن 
داروى قارچ سیاه 

  بهار | متخصص عفونى بیمارستان امام 
خمینى (ره) درباره نایاب شــدن داروى عفونت 
قارچ ســیاه براى بیماران کرونا هشدار داد. دکتر 
محمدرضا صالحى گفت: اکنون برخى بیماران 
کووید-19 دچار بیمارى قارچى بــه ویژه قارچ 
سیاه شده اند که در صورت تأمین نشدن داروى 
«آمفوتریســین B» کور خواهند شد.وى افزود: 
این دارو اکنون نایاب است و 10 نفر در بیمارستان 
امام خمینى (ره) که به این قارچ مبتال شده اند، نیاز 

فورى به داروى آمفوتریسین B دارند.

برکت یا سینوفارم؟
  فارس| ســید علیرضــا ناجــى رئیس 
آزمایشگاه ویروس  شناســى بیمارستان مسیح 
دانشــورى گفــت: در نمونه  گیرى و مقایســه 
محدودى که میان برخى تزریق  کنندگان واکسن  
انجام دادیم، عملکرد واکســن برکــت بهتر از 

سینوفارم بود.

وعده براى 2 سال دیگر!
سیدرضا فاطمى امین، وزیر پیشنهادى    ایرنا |
صنعت، معدن وتجــارت با بیان اینکه تــورم بیمارى 
مزمن اقتصاد ایران اســت، گفت: در سال 1402 تورم 
به نصف سال 99 رســیده و سپس به سمت تک رقمى 

شدن مى رود.

طالبان تکلیف را یکسره کرد
  ایسنا| مجله آمریکایى «فارن پالســى» به 
نقل از منابع گزارش داد که رهبران جنبش طالبان یک 
شوراى 12 نفره براى اداره افغانستان تشکیل خواهند 
داد. منابع گفتند که به برخى از اعضاى دولت ســابق، 
وزارتخانه هاى دلخواه ارائه مى شود. این مجله نوشت: 
این شورا شامل یکى از اعضاى بلندپایه گروه تروریستى 

شبکه حقانى «خلیل حقانى» هم  خواهد بود.

عذرخواهى رئیس زندان ها
در پى انتشار تصاویرى منتسب به وضعیت    بهار |
زندان اوین رئیس سازمان زندان ها رفتار هاى مشاهده 
شده در این تصاویر را غیر قابل قبول خواند و عذرخواهى 
کرد. محمد مهــدى حاجى محمــدى در توییتر خود 
نوشت:درخصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این 
رفتارهاى غیرقابل قبول را پذیرفتــه و ضمن تعهد به 
تالش بر عدم تکرار چنین وقایــع تلخ و برخورد جدى 
با عوامل خاطى؛ از خداوندمتعال، رهبر عزیزمان، ملت 
بزرگوار و زندانبانان شــریف که البته زحماتشان تحت 

تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم.

چمران به کرونا مبتال شده؟
مهدى چمران، رئیس شــوراى شهر    فارس|
تهران به دلیل کســالت در صحن شوراى شهر حضور 
نیافت. پرویز سرورى نایب رئیس شوراى شهر درباره 
این موضوع گفت: رئیس شورا اخیر دچار مشکل شده که 
پس از رفع کسالت در صحن حضور مى یابد. گفتنى است 
علیرضا نادعلى، سخنگوى رئیس شوراى شهر تهران هم 
روز گذشته در پاسخ به شایعات مطرح شده، اعالم کرد: 
مهدى چمران حال عمومى مساعد دارد به هوش هستند 

و مشکلشان ابتال به کرونا نیست.

گاف جدید بایدن
«جو بایدن»،    خبرگزارى صدا و سیما |
رئیس جمهور آمریکا در جریان نشســت خبرى درباره 
تصرف قدرت در افغانســتان توسط طالبان چند اشتباه 
مرتکب شد. در این نشست خبرى، یکى از خبرنگاران از 
رئیس جمهور آمریکا پرسید که چه ضمانت هاى امنیتى 
براى افرادى که وارد فرودگاه کابل مى شوند وجود دارد؟ 
بایدن پاسخ داد که مقامات ایاالت متحده با نمایندگان 
طالبان در کابل و پایتخت قطر، دوحــه (که وى آن را 
"داهو" نامید)، در تماس مداوم هســتند. خبرنگارى از 
بایدن پرســید که چرا به طالبان اعتماد دارد؟ در همان 
لحظه بایدن به او گفت که قســمت اول سئوال وى را 

فراموش کرده است.

اعالم موجودیت 
حشد شعبى جدید

در صحنــه    باشگاه خبرنگاران جوان |
سیاسى تونس جریانى به نام «الحشد الشعبى» اعالم 
موجودیت کرده که به دلیل وجه تشابه نام آن با «الحشد 
الشعبى» در عراق حاشیه هایى داشته است. اما تشکل 
جدید خود را «تشکلى مردمى مدنى» با تمرکز روى طیف 
جوانان تونسى مى داند و حمایت و دفاع علنى و صریح 
خود را از نظام سوریه و «بشار اسد»، رئیس جمهورى این 
کشور و نظام هاى حاکم در یمن و لیبى مخفى نمى کند.

گاف عجیب «شرق» 
روزنامه «شرق» با انتشار عکس    برترین ها  |
بزرگ محمدرضا حکیمى در صفحه اولش، در توصیف 
آن مرحوم به جاى «مرزبان توحید» از عبارت «مرزبان 
تهى» به عنوان تیتر عکس استفاده کرده، اشتباهى که 

سوژه شده است.

خبرخوان

روزنامه «فرهیختگان» در گزارشــى به درآمد هنگفت 
صداوســیما از قبل پخــش بازى هاى پرســپولیس و 

استقالل از تلویزیون پرداخت. در این گزارش آمده:
ابتدا کافى است بدانید اســتقالل و پرسپولیس در سال 
فوتبالى که گذشت، هم در آســیا حضور داشتند و هم 
در لیگ و جام حذفى. با احتســاب 30 بــازى در لیگ، 
شش بازى در مرحله گروهى آســیا و حدوداً پنج بازى 
در جام حذفى و ســوپرجام، هرکدام از این تیم ها تقریبًا 
40 بازى پخش شده زنده از تلویزیون داشته اند. البته در 
هفته هاى پایانى لیگ امسال و به دلیل همزمانى یا عدم 
همزمانى، یک بازى پرســپولیس و سه بازى استقالل 
از شبکه ورزش پخش شــدند. از آن طرف و با مطالعه 
میزان تعرفه تبلیغات در شــبکه هاى تلویزیونى متوجه 
مى شویم که میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک 
حدود 25میلیون تومــان، میانگین هزینه هرثانیه تبلیغ 
در شــبکه 2 حدود 27 میلیون تومان و میانگین هزینه 
هرثانیه تبلیغ در شبکه 3 حدود 33 میلیون تومان است 
و احتماًال همه مى دانیم که مسابقات فوتبال از شبکه 3 
پخش مى شود. خب، حاال مى توانیم 80 بازى این دو تیم 
را ضرب در تقریباً 30 دقیقه آگهى براى قبل، بین دو نیمه 
و بعد از بازى کنیم و آن را در 60 ثانیه ضرب کنیم و بعد 
یک ضرب دیگر در 33 میلیون تومان. اجازه بدهید فعًال 
همین کار را بکنیم. زمانش مى شــود 144هزار ثانیه و 
درآمدش مى شود چهارهزار میلیارد و 752میلیون تومان! 
ممکن است کسانى باشند که به این 30دقیقه معترض 
باشند. در پاســخ باید بگوییم ما این 30دقیقه را به طور 
میانگین درنظر گرفته ایم و درآمد تلویزیون از اسپانسر 
برنامه، زیرنویس ها و تبلیغات حین بازى را هم محاسبه 
نکرده ایم و نوش جان دوستان در تلویزیون. حاال کافى 
است نگاهى بیاندازیم به همان جدول تعرفه هاى شبکه 
3 سیما؛ جایى که در آن میزان هزینه تبلیغات در ساعات 
مختلف دیده مى شــود. مى دانیم که در بهار و تابستان 

بازى هاى لیگ برتر فوتبال دیرتر برگزار مى شــود و در 
اکثر مواقع به جاى سریال ها روى آنتن مى روند. جدول 
تعرفه ها نشــان مى دهد تعرفه هر ثانیــه تبلیغ قبل از 
مجموعه شبانه 143 میلیون تومان است. با اینکه گفته 
مى شود تعرفه تبلیغات فوتبال، بیشــتر از سریال هاى 
شبانه اســت، اما همان مبلغ مندرج در جدول تعرفه ها 
را درنظر مى گیریم. حاال همان 144هــزار ثانیه زمان 

پخش آگهى را ضــرب در 143 میلیون تومان مى کنیم. 
اگر ماشین حســابتان خراب شــد حق دارید! 20هزار 
میلیارد و 500میلیون تومان درآمد صداوسیما از پخش 
آگهى هاى 80 بازى استقالل و پرسپولیس درطول یک 
فصل فوتبالى است. یادتان باشد که از افزایش تعرفه ها 
در دربى ها که امسال تعدادشان سه بازى بود عبور کردیم 
و همچنین از بازى هاى آسیایى مهم که آگهى هایش هم 

به مراتب بیشتر بود گذشــتیم. این را دیگر سرانگشتى 
نمى گویند، اما با کمک ماشین حســاب متوجه شــدیم 
که سازمان صداوسیما حداقل چهار هزارمیلیاردتومان 
و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان از کنار پخش بازى هاى 
اســتقالل و پرســپولیس درآمد دارد؛ رقم عجیبى که 
بخش اندکى از آن مى تواند مشــکالت بزرگ این دو 

باشگاه را حل کند.

چاه نفتى به نام لیگ برتر فوتبال!

«شهربانو سادات» دیگر فیلمساز زن مطرح افغانستانى 
که سابقه دریافت جایزه از جشنواره «کن» را نیز دارد،  به 
کمک نیرو هاى فرانسوى و تعدادى از مردم در سراسر 
جهان، به همراه 9 تن از اعضــاى خانواده اش از کابل 

فرار کرد.
گفته مى شود در مسیر رســیدن به فرودگاه، نیروهاى 
نظامى فرانسوى از شهربانو سادات و خانواده اش مراقبت 

مى کردند. او اعالم کرده است به زودى از طریق ابوظبى 
به مقصد اروپا پرواز مى کند.

پیش از ایــن «صحرا کریمى» دیگر فیلمســاز مطرح 
زن کشــور افغانســتان اعالم کــرده بــود به کمک
دولت هاى اســلواکى، ترکیه و اوکراین از کشــورش 
گریخته اســت. کریمى هم اکنــون در کیف پایتخت 

اوکراین حضور دارد.

«امرا... صالح»، معاون رئیس جمهور ســابق افغانستان 
در مصاحبه اى با «فاکس نیوز» گروه هاى تروریســتى 
نظیر القاعده، داعش و طالبان را مشــابه هم دانسته و از 
عدم وجود تفاوتى بین آنها و یا وجود تفاوت کم بینشان 

صحبت کرد.
این سیاســتمدار که یکى از آخرین اعضاى دولت سابق 
افغانستان که به نبرد با طالبان ادامه مى دهد، این گروه ها 
را با دو نوشابه گازدار یعنى «کوکاکوال و پپسى» مقایسه 

کرده و گفت که مشابه سه گروه تروریستى ذکر شده، این 
نوشابه هاى پر از قند گازدار ساخت آمریکا مزه یکسانى 

مى دهند.
صالح اظهــار کرد: «به لحــاظ ایدئولوژیک تفاوت بین 
داعش، القاعده و طالبان مثل تفاوت بین مزه کوکاکوال 
و پپسى است. اگر شــما برچسب هاى آنها را حذف کنید 
مى توانید بگویید کــدام یک کوکاکوالســت و کدام 

یک پپسى؟»

اخیراً میان کامیونداران شایع شده بود که قرار است تعدادى از واردکنندگان 
الستیک، نسبت به واردات الستیک هاى ارزان قیمت بایاس (نخى) از هند با 

قیمت جفتى دو میلیون تومان و کمتر از یک چهارم تولید داخل، اقدام کنند.
در حال حاضر هر جفت الستیک بایاس (نخى) سنگین تولید داخل از 3 برند 
مشهور در ســایز ُپر مصرف 12-24 قیمتى بین 8 میلیون و 800 تا 8 میلیون 

900 هزار تومان قیمت دارد.
بسیارى از خودروهاى سنگین داخلى به دلیل فرسوده بودن، مصرف کننده 
الستیک هاى بایاس هستند و الســتیک هاى رادیال یا ســیمى عمدتًا در 

خودروهاى با سن پایین تر مشترى دارند.
بر اساس اظهارات برخى واردکنندگان الستیک سنگین، الستیک هاى چینى 
نیز به دلیل افزایش کرایه حمل کشتیرانى جمهورى اسالمى ایران (و همچنین 
سایر شرکت هاى کشتیرانى دنیا) با افزایش بى سابقه اى مواجه شده و به جفتى 

12 تا 16 میلیون تومان رسیده است.
گفته مى شود قیمت تمام شده واردات هر حلقه الستیک 12-24 چینى یک 
و نیم و جفتى سه میلیون تومان است که با احتساب سود واردکننده، عوارض 
گمرکى، کرایه حمل جاده اى، خدمات بنــدرى و... به قیمت جفتى 12 تا 16 

میلیون تومان در بازار عرضه مى شود.

ضمن اینکه واردات الستیک چینى از بندر شــانگهاى به بندرعباس حدود 
سه ماه طول مى کشد؛ اما واردات الستیک از بمبئى به بندر شهید رجایى سه 

هفته اى و بندر چابهار حداکثر دو هفته اى انجام مى شود.
احمد کریمى، دبیر کانون سراســرى انجمن هاى کامیونداران درباره واردات 
الستیک هاى سنگین و ارزان قیمت هندى اظهار کرد: قطعًا چنین موضوعى 

صحت ندارد و هر برندى وارد کشور شود، قیمت بازار پیدا مى کند.

وى افزود: هر جنســى که بــا قیمت ارزان هــم وارد شــود، وزارت صمت 
اجازه نمى دهد تا با همان قیمت پایین عرضه و توزیع شــود؛ در حال حاضر 
کامیون هاى وارداتى دست دوم با قیمت 70 هزار یورو وارد مى شود؛ اما وزارت 

صمت اجازه ترخیص آنها به قیمت پایین را نمى دهد.
کریمى یادآور شد: ما جلســاتى با این دو تولیدکننده بزرگ الستیک سنگین 
داخلى برگزار کردیم اما آنها دنبال نظام مند شدن بازار الستیک کامیون نیستند 
و به هیچ عنوان حاضر نیستند با قیمت متعارف تر به اتحادیه ها، تشکل ها یا 

تعاونى هاى کامیونداران عرضه کنند.
وى افزود: الســتیک هاى تولید داخل حدود 9 میلیــون تومان در هر جفت، 
چینى تیوپلس بایاس حدود 12 تا 16 میلیون تومان و اروپایى ها هم از 16 تا 18 

میلیون تومان بسته به برند آنها در بازار به فروش مى رسند.
کریمى تصریح کرد: تولیدکننده هاى داخل عامل این وضعیت قیمت الستیک 
سنگین هستند؛ تا زمانى که تولیدات داخلى ما نتوانند با محصوالت خارجى 
رقابت کنند، این وضعیت ادامه دارد؛ وقتى محصول تولیدکننده هاى داخلى 
20 سال است کیفیتشان تغییر نکرده، نباید انتظار داشت محصول داخلى بتواند 
رقابت کند؛ برخى الستیک هاى ســایز خاورى تولید داخل، بالفاصله پس از 

نصب، شیاردار مى شود.

سال گذشــته در آســتانه نوروز قیمت هر کیلو پرتقال به 
بیش از 35 هزار تومان رســیده بود. امسال هم افت تولید 
میوه، ممکن است قیمت ها را افزایش دهد. رئیس اتحادیه 
بارفروشــان مى گوید: امســال هزینه نگهدارى میوه در 
سردخانه ها به شکل سرســام آورى باال رفته و همچنین 
کرایه حمل و نقل میوه نسبت به سال گذشته دو برابر شده 
است. بنابراین امسال هم قیمت پرتقال و سیب دستکمى 

از سال گذشته ندارد.
باغداران هم مى گویند امسال به دلیل خشکسالى، تولید 
میوه هاى پاییزه کاهش پیدا کرده است. آیا کاهش تولید 
میوه پاییزه صحت دارد؟ مصطفى دارایى نژاد در این مورد 
پاسخ داد: امســال تولید پرتقال 30 درصد نسبت به سال 
گذشته کاهش یافته اما تولید نارنگى 30 درصد بیشتر شده 
است. با توجه به افزایش تولید نارنگى کاهش تولید پرتقال 

در بازار احساس نخواهد شد.
او گفت: معموًال پرتقال یکسال محصول پر بارى دارد و سال 
بعد تولید آن کاهش پیدا مى کند. همچنین امسال وضعیت 
تولید سیب نسبت به سال گذشته بیشتر است. امسال با آنکه 
در برخى استان ها تگرگ آمده است اما تولید سیب به هفت 

میلیون تن رسیده است.

دارایى نژاد گفت: البته امسال تولید سیب سالم کمتر است. 
از هفت میلیون تن حدود دو میلیون تن از سیب ها به دلیل 
تگرگ خراب شــدند. حدود ســه میلیون تن نیاز مصرف 
داخل است و براى دو میلیون تن دیگر باید نگاه صادراتى 

داشته باشیم.
سال گذشته دالالن و ســردخانه داران پرتقال را با قیمت 
بیش از 35 هزار تومان مى فروختنــد و حاضر نبودند این 
میوه را با قیمت کمترى به دست مردم برسانند. تا اینکه به 
دلیل عرضه نکردن و گرم شدن هوا هزاران تن پرتقال آنها 
فاسد شد. در آن زمان مصطفى دارایى نژاد، رئیس اتحادیه 
بارفروشان تهران گفته بود: «شــب عید به دولت هشدار 
دادیم که میوه هاى تنظیم بازارى را کیلویى 10 تا 12 هزار 
تومان روانه میدان کنند، اما برخى این هشــدار را جدى 
نگرفتند و همین مسئله باعث شــد 30 هزارتن پرتقال در 

انبارها فاسد شود.»
حاال اما در تابستان امســال این مسئله براى هویج اتفاق 
افتاده اســت. برخى مغازه دارها حاضر نیســتند هویج را 
کیلویى 10 تا 12 تومان بفروشند و اخیراً ویدیویى در فضاى 
مجازى منتشر شده است که اکثر هویج هاى بارفروشان 

خراب شده است!

یک فیلمساز مشهور دیگر  از افغانستان گریخت

داعش، القاعده، طالبان، کوکا و پپسى!

ماجراى واردات الستیک  کامیون از هند

 سرنوشت تلخ پرتقال در انتظار هویج!
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شهادت یکى دیگر از 
کادر درمان

یکى دیگر از مجاهدان خدمت و حافظان در سـالمت 
بیمارستان شهید مطهرى فوالدشهر قربانى کرونا شد. 
رییس بیمارستان شهید مطهرى ذوب آهن فوالد شهر 
گفت: زهرا مهدى پور از کادر خدماتى این بیمارستان بر 
اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داد. علیرضا اجدانى 
افزود: پیکر این حافظ سالمت در آرامستان فوالدشهر 

به خاك سپرده شد.

شرکت 10 هزار دانش آموز 
در امتحانات

معاون آمـوزش متوسـطه آمـوزش و پرورش اسـتان 
اصفهـان گفـت: 10 هـزار دانش آمـوز در 80 حـوزه 
امتحانى در سطح استان در امتحانات نهایى شهریورماه 
شرکت مى کنند که بیشتر آنها از پایه دوازدهم هستند. 
محمدرضا ناظم زاده اضافه کرد: امتحانات از هفته آینده 
در نواحى و مناطق بزرگ آموزش و پرورش در حوزه هاى 
دخترانه و پسرانه و در مناطق کوچک به صورت ادغامى 
شروع مى شـود. وى گفت: آمار دانش آموزان پایه نهم 
براى امتحانات زیاد نیسـت و در هر مدرسـه دو یا سـه 

نفر هستند.

هویج از صدر 
پایین مى آید؟

پیش بینى مى شود با ورود هویج الیگودرز و ازنا به بازار 
اصفهان، قیمت آن کاهش یابد. رئیس اتحادیه میادین 
میوه و تره بار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف اصفهان 
گفت: میانگین قیمـت هویج در میادین میـوه و تره بار 
اصفهان هم اکنـون 15 تـا 20 هزار تومـان و در خرده 
فروشـى ها با 20 تا 26 هزار تومان به فروش مى رسـد. 
ناصر اطرج افزود: به دلیل بى آبى کشت این محصول 
کم شـده و در حال حاضر مصرف هویج به دلیل شیوع 
و گسترش کرونا در بین مردم افزایش یافته است. وى 
ادامه داد: قیمت هویج نسـبت به هفته گذشـته اندکى 
افزایش داشـته و قیمت آن بـا توجه به رونـد عرضه و 

تقاضا کاهش مى یابد.

به روزرسانى شبکه مخابرات
در راستاى ارتقا تجهیزات مخابراتى، عملیات بهینه 
سازى تجهیزات و زیرساختهاى مخابراتى به منظور 
برگردانـدن تجهیـزات انتقـال در مرکز بهارسـتان 
صورت خواهـد پذیرفت. به گـزارش  روابط عمومى 
مخابرات منطقـه اصفهان، در اثر ایـن عملیات کلیه 
ترافیـک هـاى اینترنت، موبایـل- دیتا و سـوئیچ  از 
ساعت 9 الى 11 و 13 الى 15امروز چهارشنبه مورخ 
03 /06 /1400 (در دو بازه زمانى هر کدام به مدت دو 
ساعت با احتمال قطعى و دو ساعت احتمال اختالل) 

مواجه خواهند شد.                 

اجراى شبکه توزیع آب 
با توجـه به واگـذارى زمین هاى مسـکونى توسـط 
شـهردارى دهاقان واقـع در بلـوار انقـالب مجتمع 
مسکونى امیرکبیر ، لوله گذارى شبکه توزیع آب این 
مجموعه در تیر ماه سال جارى انجام شد. به گزارش 
روابط عمومى آبفاى دهاقان، قاسـمى، مدیر منطقه 
با اعالم این خبر افزود، این عملیات با لوله پلى اتیلن 
قطر 90 و 110 میلى متـر مجموعا به طول 500 متر 

انجام شده است. 

معرفى شهردار شاهین شهر 
عضو شـوراى اسالمى شـاهین شـهر گفت: مسعود 
عارفیـان بـه عنـوان شـهردار جدید شـاهین شـهر 
معرفى شـد. على صالحى با تاکید بر اینکه شـهردار 
منتخب ششمین دوره شوراى اسالمى شاهین شهر 
داراى 22 سـال سـابقه فعالیـت در شـهردارى هاى 
خمینى شـهر، برخوار و شاهین شـهر را داشته است، 
اضافه کـرد: معرفى و ارائه آرا براى انتخاب شـهردار 
منتخب روز چهارشنبه در جلسـه علنى شوراى شهر 

شاهین شهر انجام خواهد شد.

خبر

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان گفت: این استان داراى 
بیش از هزار کالس 2 نوبته است که عمده آن در ناحیه 4 و 

6 شهر اصفهان قرار دارد.
محمد اعتدادى افزود: مشارکت خیران براى ساخت مدارس 
و کالس جدید در سراسر استان اصفهان ضرورى است  چرا 

که بودجه دولتى پاسخگوى همه نیازها نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان با اشــاره به نیازهاى 
تربیتى دانش آمــوزان در دوران کرونا گفــت: با تعطیلى 
مدارس کیفیت آموزشــى و تامین نیازهاى تربیتى دانش 
آموزان تحت تاثیر قرار گرفت و فعالیت هایى در سامانه شاد 
و شبکه هاى اجتماعى صورت گرفت اما باید به این موضوع 

توجه جدى شود. وى یادآورشد: رفع همه نیازهاى تربیتى و 
فرهنگى دانش آموزان توسط آموزش و پرورش به تنهایى 
کارساز نیست چرا که دانش آموزان ســاعاتى محدود در 
مدارس و بخش دیگرى را در جامعه هستند و باید براى آن 
سایر نهادها کار کنند. اعتدادى اضافه کرد: رشد استعدادها و 
ظرفیت هاى تربیتى به مشارکت دیگر نهادهاى فرهنگى و 

اجتماعى متولى وابسته است.
وى خاطرنشان کرد: از سال 98 که شرایط کرونا بر کشور 
حاکم شد موضوعات آموزشى و فرهنگى شرایط دیگرى پیدا 
کرد که حضور دانش آموزان در مدارس نقش متفاوتى پیدا 

کرد و دغدغه تربیت پررنگتر شد.

رئیس مرکز فــوق تخصصى کودکان حضــرت امام 
حســین(ع) با بیان اینکه هم اکنون حــدود 40 کودك 
مبتال به کرونا در بیمارســتان بسترى هستند، گفت: در 
یک سال و نیم گذشــته 56 کودك به خاطر کرونا فوت 
کردند که 4 کودك خارج از استان و 52 کودك از استان 

اصفهان بودند.
مهرداد معمارزاد ه به ایســنا گفت: بیمارى هاى عفونى 
همیشه یکى از علل مراجعه کودکان به بیمارستان است و 
هر سال با بیمارى عفونى مثل سارس و تب کنگو مواجه 
بودیم، اما در دو سال اخیر با شیوع ویروس کرونا و خطر 
قابل توجه این ویروس براى ســالمت کودکان مواجه 

شده ایم.  رئیس مرکز فوق تخصصى کودکان حضرت 
امام حسین(ع) با ابراز نگرانى از اینکه تعداد کودکان مبتال 
به کرونا چندین برابر شده اســت، افزود: در 12 ماه سال 
گذشــته 900 بیمار کودك مبتال به کرونا در بیمارستان 
پذیرش شده است، درحالى که امســال در 5 ماه، 1800  
بیمار پذیرش کردیم، این یعنى مراجعات 4 برابر بیشتر 

شده است.
پزشــک فوق تخصص جراحــى کــودکان و نوزادان 
خاطرنشــان کرد: برخى بیماران از اســتان هاى دیگر 
هستند، اما در اصفهان هم میزان شیوع کروناى دلتا در 

کودکان افزایش چشمگیرى داشته است.

کرونا جان 52 کودك اصفهانى 
را گرفت

اصفهان داراى 1000 
کالس درس 2 نوبته است

سامانه شهر هوشمند سالمت در اصفهان راه اندازى 
شد.

 معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
با استفاده از سامانه «شهر هوشمند سالمت» مى توان 
بیمارستان هاى با ظرفیت خالى جهت درمان سرپایى و 
یا بسترى، نزدیک ترین مراکز تصویربردارى، درمانگاه 
عمومى، آزمایشگاه، مراکز ارائه خدمات و مراقبت هاى 
بالینى در منزل، مراکز مشاوره و مراقبت هاى پرستارى 

در منزل و مراکز اجاره دهنده کپســول اکســیژن و 
اکسیژن ساز خانگى را در سریع ترین زمان پیدا کرد. 
کمال حیدرى افزود: در این سامانه امکان دسترسى 
به اطالعات، اخبار و محتواى آموزشــى معتبر نیز در 
خصوص بیمارى کووید فراهم است. وى تاکید کرد: 
همشهریان مى توانند براى استفاده از این سامانه به 
نشانى اینترنتى https://shc.health مراجعه 

کنند.

راه اندازى سامانه شهر هوشمند سالمت 

در 24 ساعت منتهى به روز سه شنبه، 45 بیمار قطعى و 
مشکوك مبتال به بیمارى کووید19 در استان اصفهان 

جان خود را از دست دادند.
بر اســاس گزارش دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان، 
تا دیروز 3 هــزار و 616 بیمار مبتال بــه کووید19 در 
بیمارستان هاى 22 شهرستان در حوزه دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان بسترى هستند.
طى 24 ساعت منتهى به سه شنبه دوم شهریورماه)، 45 
بیمار قطعى و مشکوك مبتال به کرونا در استان اصفهان 

فوت کردند که 34 نفر آنها تست مثبت کرونا داشتند.
طى این مــدت همچنیــن از 7 هزار و 3 نفــر از افراد 
مشکوك تست کرونا گرفته شد که نتیجه تست 2 هزار 

و 629 نفر مثبت بود.
در این مدت 584 بیمار جدید در بیمارستان هاى استان 
اصفهان بسترى شدند، درحالى که 435 نفر از بیماران 

بهبود یافته از بیمارستان ها مرخص شدند.
همچنین تعداد بیماران بسترى در بخش هاى آى سى 

یو بیمارستان هاى استان اصفهان 467 نفر است.

کرونا یک روزه 45 اصفهانى را قربانى کرد

سرپرســت معاونت حفاظــت و بهره بــردارى آب 
منطقه اى اصفهان گفت: ذخیره فعلى سد زاینده رود 
نسبت به متوسط بلند مدت(دوره 52 ساله) با کسرى 

558 میلیون متر مکعبى روبه روست.
محمود چیتیان ذخیره فعلى ســد را 282 میلیون متر 
مکعب اعالم کرد و افزود: این رقم در متوســط بلند 
مدت 840 میلیون متر مکعب بود. وى ادامه داد: این 
مقدار نسبت به ســال قبل هم که 337 میلیون متر 

مکعب ذخیره آب داشتیم 17 درصد کمتر شده است.
سرپرســت معاونت حفاظــت و بهره بــردارى آب 

منطقه اى اســتان اضافه کرد: ورودى به سد 5/6 و 
خروجى از آن 25/5 متر مکعب بر ثانیه است.

چیتیان بــه اهمیت توجه هر چه بیشــتر در مصرف 
بهینه در بخش هاى گوناگون آشامیدنى، کشاورزى 
و صنعت اشاره و تاکید کرد: بدون شک بى توجهى به 
مصرف بهینه، تامین آب را در ماه هاى آینده  با چالش 

مواجه مى کند.
وى تاکید کرد: وضعیت بارش ها و خشکسالى در این 
منطقه جدیست و نیاز است که همگان براى سازگارى 

با کم آبى مشارکت کنند.

ذخیره سد زاینده رود 558 میلیون متر مکعب 
کسرى دارد

مدیرکل سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى اصفهان 
درباره فرونشست شــدید در اصفهان مى گوید: در سال 
95 در اطلس ملى مدون فرونشســت کل کشور، 2950 
کیلومتر استان اصفهان درگیر فرونشست زمین شده بود 
و اصفهان در رتبه دهم فرونشست کشور قرار داشت، اما 
در سال 97 در جلسه بحران راه و شهرسازى شرایط وخیم 
اصفهان تشریح شد و در ادامه آبان سال 98 مدیر کل دفتر 
بررسى مخاطرات زمین شناسى و زیست محیطى سازمان 
زمین شناسى و اکتشافات  معدنى کشــور را به اصفهان 
دعوت کردیم که بعد از بازدید از کاشــان، قرار شــد تا بر 
اطلس فرونشست دشت هاى اســتان کار و مطالعه شود 
و براساس آن برخى کارشناســان در دشت هاى کاشان، 
برخوار، دولت آباد و برخى در دشــت مهیار براى مطالعه 
به صورت ویژه مستقر شــدند و در نهایت با مدون شدن 
سه اطلس فرونشســت از اصفهان در اســفند سال 98، 
عمق فاجعه فرونشست زمین در استان اصفهان مشخص 
شــد تا جایى که اکنون تمام استان اصفهان دچار بحران 

فرونشست زمین شده اند.
رضا اسالمى به ایسنا مى گوید: دشت مهیار از سال 64 تا 
امروز فرونشســت دارد و همچنان این پدیده در آن ادامه 
دارد چون جنس خاك هاى آن درشــت دانه است، اما در 
شــمال اصفهان که ذرات خاك دانه ریز است، زمانیکه 
آب بین ذرات خاك خالى شــود ایــن ذرات به یکدیگر 
مى چسبند و فضاى آن از بین مى رود تاجاییکه یک سال 
نرخ فرونشست آن 15 سانتیمتر، یک سال 12 سانتیمتر، 
اما اگر سالى نرخ فرونشست آن به 2 سانتیمتر برسد، به این 
معناست که آبخوان دیگر هیچ آبى ندارد و مرگ آبخوان 
اتفاق مى افتد و این یک فاجعه اســت که در این شرایط 
چه باران ببارد و چه نبارد هیچ فرقى ندارد و اگر بارش هم 

داشته باشیم منجر به سیل و خسارت مى شود.
مدیرکل سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى اصفهان 
افزود: امروز در دنیا با نرخ 7 میلیمتر فرونشســت زمین، 
شــرایط بحرانى اعالم مى شــود، در حالیکه در ایران و 
اصفهان حرف از سانتیمتر مى زنیم و ما در اصفهان حدود 

30 برابر بحران جهانى فرونشست زمین داریم.
اســالمى با اعالم آمار نرخ هاى فرونشســت در استان 
اصفهان در دوره یک ساله بین سال 98 تا 99، مى گوید: 
مطابق آخرین بررســى نرخ فرونشست زمین در این بازه 
زمانى در دشــت کاشان در منطقه ســن سن تا مشکات 
کاشان 12 سانتیمتر، آران و بیدگل 12 سانتیمتر، ابوزیدآباد، 
خالدآباد، بادرود 14 سانتیمتر، اردســتان، موغار، مهاباد، 
زواره 12 سانتیمتر، دولت آباد و حبیب آباد 16 سانتیمتر، 
منطقه رهنان اصفهان 18/5 ســانتیمتر، شهرك شهید 
منتظرى و محمودآباد 12 ســانتیمتر، ورزشــگاه نقش 
جهان و اتوبان معلم 12 ســانتیمتر، خوراسگان و گورت 
17 سانتیمتر، نجف آباد مرکزى 12 سانتیمتر، گلپایگان 
19.5 سانتیمتر، دامنه 10 سانتیمتر، چادگان 3 سانتیمتر 
و دشت مهیار بین 8 تا 10 سانتیمتر است، همچنین هنوز 
نرخ دقیق فرونشست زمین در فرودگاه اصفهان استخراج 

نشده است.
اســالمى با توضیح اینکه چرا اصفهــان به عنوان قطب 
صنعت کشور فربه و چاق شده است، مى گوید: در اطلس 
لرزه خیزى ایران، اصفهان جزو شهرهاى سفید و با ریسک 
پذیرى کمتر است، به نوعى در این اطلس اصفهان و اراك 
در برابر زلزله امن تر هستند، بنابراین به دلیل این خصلت 
و جنس خاك این شهر در برابر خطر زلزله، تمام واحدهاى 
بزرگ صنعتى همچون فوالد، ذوب آهن و پاالیشــگاه، 
تاسیسات هســته اى و ... در اصفهان متمرکز شده اند، 

چراکه به لحاظ زمین شناســى اصفهان نســبت به بقیه 
مناطق ایران ایمن تر است.

مدیرکل سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى اصفهان 
ادامه مى دهد: تا به امروز در اصفهان به غیر از کاشان که 
تحت تاثیر گسل قم - زفره است، زلزله هاى وحشتناکى 
نداشته ایم، اما با تمرکز جمعیت و صنعت و بارگذارى زیاد 
این نقطه امن را به نقطه اى مخاطره پذیر تبدیل کرده ایم 
تاجایى که امروز اصفهان با کرمانشــاه، کرمان و میناب 
هیچ فرقى ندارد و فرونشست زمین جاى جاى اصفهان 
از شمال به جنوب و از غرب به شرق آن را تضعیف کرده و 

فرونشست زمین در حال بلعیدن اصفهان است.
او با یادآورى زلزله4/5 ریشــترى اصفهــان در عمق 5 
کیلومتر زمین در اردیبهشت ســال 92، مى گوید: اگرچه 
اصفهانى ها آن زلزله را احســاس کردند، امــا آن زلزله 
تخریب نداشــت، اما اگر همان زلزله با همان مقیاس و 
ریشتر و همان مدت زمان، دوباره در اصفهان رخ دهد، نه 
تنها کشته خواهد داشت، بلکه ویرانى بسیارى وحشتناکى 
در انتظار اصفهان اســت، چراکه زمین اصفهان امروز به 

دلیل فرونشست سست شده است.
او تاکید مى کند: امروز ترك هاى فرونشست زمین و آثار 
آن در نزدیکى سازه هاى حیاتى استان اصفهان همچون 
فرودگاه، ورزشگاه نقش جهان، پست هاى برق، راه آهن 

و ... نمایان است.
اسالمى با تاکید بر اینکه خطرناك ترین گسل در شمال 
اصفهان در منطقه حبیب آباد اســت، اضافه کرد: در حال 
حاضر ترك هاى فرونشست زمین در منطقه کمشچه در 
کنار دکل اصلى برق و در محدوده کنارگذر شرق اصفهان 
دیده مى شود، از سوى دیگر شکاف هاى فرونشست زمین 

تا شهر حبیب آباد، حدود یک کیلومتر فاصله دارد.

فرونشست زمین در اصفهان
 30 برابر بحران جهانى است

مجمع عمومى صاحبان سهام شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان برگزار شد.

در این مجمع که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار 
شد گزارش فعالیت هاى شرکت در سال منتهى به 

1399/12/30 قرائت شد و مورد تایید قرار گرفت.
مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان هنــگام قرائت 
گزارش فعالیــت هاى هیئــت مدیــره از کاهش

 بارندگى ها و اســتمرار خشکسالى به عنوان چالش 
اصلى این شرکت در تأمین آب پایدار مشترکین نام 
برد و گفت: تکمیل و راه اندازى سامانه دوم آبرسانى 
به اصفهان بزرگ از نان شــب براى استان پهناور 

اصفهان واجب تر است.
هاشــم امینى افزود: تأمین آب شرب جمعیتى بیش 

از چهار میلیون نفر از طریق یک تصفیه خانه آب و یک 
سامانه آبرسانى از نظر پدافندى کار بسیار خطرناکى است 

و هر چه سریع تر باید سامانه دوم در مدار بهره بردارى قرار 
گیرد. وى در عین حال از تکمیل سامانه تله مترى خطوط 

انتقال آب و بازسازى شبکه هاى فرســوده آبرسانى در 
شهرها و روستاهاى تحت پوشش به عنوان راهکارهایى 

براى کاهش هدررفت و جبران بخشى از کمبود آب مورد 
نیاز نام برد و افزود: سال گذشته در مدت 100 روز افزون 
بر 300 کیلومتر از خطوط انتقال و شبکه توزیع آب 
روستاهاى استان مورد اصالح و بازسازى قرار گرفت 
که انجام این حجم از عملیات لوله گذارى در شرایط 
خاص جغرافیایى روستاهاى استان و در مدت زمان 

محدود، کارى بى سابقه بود.
مدیرعامل آبفاى استان اصفهان در بخش دیگرى 
از ســخنانش به موضوع قدمت و فرسودگى تصفیه 
خانه ها و شبکه جمع آورى فاضالب شهر اصفهان 
نیز اشاره کرد و گفت:یکى از برنامه هاى این شرکت 
در سال جارى استمرار جلب سرمایه گذارى بخش 
 BOT،خصوصى در قالب قراردادهاى بیع متقابل
و BOO  براى بازســازى و توســعه تصفیه خانه ها و 

شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب است.

مسوول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان گفت: استان در زمان حاضر 
با کمبود شدید واکســن کرونا مواجه است و از مردم 
مى خواهیم تا زمانى که پیامکــى دریافت نکردند به 

مراکز تجمیعى واکسیناسیون مراجعه نکنند.
رضا فدایى افزود: موجودى واکســن "سینوفارم" و 
"کوو ایران برکت" در استان اصفهان بسیار کم است 
و تزریق فقط براى ُدز دوم با ارسال پیامک نوبت دهى 

انجام مى شود.
وى با بیان اینکه در زمان حاضر واکسیناسیون نوبت 
اول در استان اصفهان انجام نمى شود، اظهار داشت: 
از مردم درخواســت مى کنیم که تــا اطالع ثانوى و 
رفع کمبود فعلى براى واکسیناســیون مراجعه نکنند 
و افرادى که نوبت دوم آنها فرا رســیده است فقط در 

صورت دریافت پیامک براى تزریق اقدام کنند.

فدایى با اشــاره به ارســال جدید پیامک نوبت اول 
واکسن، توضیح داد: برخى از پیام هاى باقیمانده از قبل 
در سرور سامانه وزارت بهداشت براى مردم ارسال شد 
و از مردم مى خواهیم به این پیامک ها توجه نشود، به 
همین دلیل در زمان حاضر این سامانه براى نوبت اول 
مسدود شده است و تا برطرف شدن کمبود واکسن، 

پیامکى در این رابطه ارسال نمى شود.
مسوول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان تاکید کرد: الزم است به همان 
نسبت که دز اول واکسن کرونا تزریق مى شود، دز دوم 
آن نیز پیش بینى شــود در غیر این صورت با کمبود 

شدید آن مواجه خواهیم شد.
فدایى ادامه داد: کمبود واکســن در هفت ماه گذشته 
بارها اتفاق افتاده و میزان موجودى آن به تناوب، کم 

و زیاد شده است.

اصفهان با کمبود شدید واکسن کرونا مواجه است

مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشاغل شــهرى شــهردارى اصفهان از پیشرفت 80 
درصدى پروژه احداث مجتمع صنفى پرندگان ذبحى خبر 
داد و گفت: این پروژه در آینده نزدیک مورد بهره بردارى 

قرار مى گیرد.
محمد مجیرى اظهار کــرد: یکى از مباحث مورد تاکید 
کارگروه سالمت و امنیت غذایى اســتاندارى، انتقال 
واحدهاى پرندگان ذبحى به نقطه اى مناسب در شهر بود، 
از این رو احداث مجتمع صنفى پرندگان ذبحى اصفهان 

در دستور کار قرار گرفت.

وى تصریح کرد: زمینى به مســاحت 900 مترمربع در 
مجاورت بزرگراه شهید اردستانى تملک شده تا در آن 

مجتمع صنفى پرندگان ذبحى اصفهان احداث شود.
مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشاغل شهرى شهردارى اصفهان افزود: مجتمع صنفى 
پرندگان ذبحى با در نظرگیرى یک غرفه کشــتارگاه 
احداث خواهد شد تا 20 واحد صنفى پرنده فروشى سطح 
شهر به این محل انتقال یابد و واحدهاى صنفى مربوطه 
در خیابان هاى عطار نیشــابورى، مسجد سید و حکیم 

نظامى همچنین خیابان ولیعصر ساماندهى شود.

پیشرفت 80 درصدى احداث 
مجتمع صنفى پرندگان ذبحى

راه اندازى سامانه دوم آبرسانى از نان شب واجب تر است
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تهیه کننده ســریال «رعد و برق» با بیان اینکه هنوز قسمت هایى از 
تصویربردارى و مراحل پس از تولید این مجموعه باقى مانده اســت، 

زمان آماده سازى و پخش را مهرماه پیش بینى کرد.
«رعد و برق» عنوان ســریال آخر بهروز افخمى است که ماه رمضان 
امسال پس از پخش یک قسمت، در نهایت به دلیل نرسیدن به پخش 
با تصمیم مدیران تلویزیون از آنتن کنار گذاشــته شد. «رعد و برق» 
پنجمین سریال تلویزیونى اســت که بهروز افخمى آن را کارگردانى 
مى کند و روایتى از مناطقى است که نوروز سال 98 درگیر سیل شدند.

شهرام قائدى، محمد فیلى، مهران رجبى، مختار سائقى شهین تسلیمى، 
سام کبودوند، تورج فرامرزیان، مهدى زمین  پرداز، ابراهیم امیرخانى، 
مزدك رستمى، مریم عبادى، غالمعلى رضایى، مجید درستى، ابراهیم 
یوسفى، حامد محمد خانى، ویدا موسوى، سپیده موسوى و ... از جمله 

بازیگرانى هستند که در این سریال ایفاى نقش مى کنند.
داوود هاشمى، تهیه کننده «رعد و برق» درباره روند آماده سازى این 

ســریال توضیح داد: ما هنوز در مرحله پس تولید هستیم و پالن هاى 
باقى مانده را تصویربردارى مى کنیم. بچه هاى جلوه هاى ویژه، تدوین 
و صداگذارى همچنان مشغول کار هستند. خودمان هم فکر نمى کردیم 

حجم جلوه هاى ویژه مان آنقدر زیاد باشد.
او درباره زمان پخش سریال «رعد و برق» عنوان کرد: وقتى از کنداکتور 
ماه رمضان کنار رفتیم و به ایام محرم نزدیک شدیم، دیگر موضوعیتى 
نداشت که این سریال پخش شود. بعد از محرم باید ببینیم چه اتفاقى 
مى افتد. ما داریم تالش مى کنیم، اما زمان پخش را باید خود مجموعه 
صداوسیما مشخص کند.  حاال که وقت داریم تالش مى کنیم کار را با 
کیفیت کامل کنیم؛ روى افکت و صداگذارى با حساسیت کار مى کنیم 

تا ان شاءا... سریال باکیفیتى پخش کنیم.
هاشــمى خاطرنشــان کرد: تــالش مى کنیم تا پایان شــهریور 
قسمت هاى ســریال «رعد و برق» را تحویل دهیم و کار را آماده 
کنیم. اگر تلویزیون زمان پخش را در مهــر ماه در نظر بگیرد، کار 

مى تواند تا آن موقع آماده شود.
هاشمى یکى از دالیل تاخیر در ســاخت این مجموعه تلویزیونى را 
درگیرى برخى عوامل سریال با کرونا و تعطیلى  هاى چند هفته اى 
براى بهبود آن ها عنوان کرد و افزود: عده اى از بازیگران هم که باید 
پالن هاى باقیمانده را بازى کننــد در جاى دیگرى درگیرند که باید 
وقتشان را هماهنگ کنیم. پروسه پیچیده اى است. براى فیلمبردارى 
پالن هاى باقیمانده خیلى تــالش کردیم که به ســدها برویم اما 
هر کارى کردیم نشد، وضعیت خوزســتان قرمز بود و در سد اجازه 

فیلمبردارى نمى دادند.
هاشمى در پایان با تاکید بر حساسیت بهروز افخمىـ  کارگردان «رعد و 
برق»ـ  در مراحل پس تولید و جلوه هاى ویژه، عنوان کرد: آقاى افخمى 
در تدوین حساسیت زیادى داشت. مى گویند حاال که زمان مشخصى 
براى پخش نداریم با حوصله و صبر و با حساسیت تمام کار را جلو ببریم. 

امیدوارم سریالى باکیفیت آماده کنیم و تحویل دهیم.

سریال «در کنار پروانه ها» به کارگردانى داریوش یارى و تهیه کنندگى بهروز مفید هفته آینده از شبکه دو 
سیما ساعت 21 و30 دقیقه پخش مى شود. این مجموعه تولید شده در گروه فیلم و سریال شبکه دو است 

که با رویکرد خانوادگى و مضمونى مذهبى جلوى دوربین رفته است.
در این مجموعه بازیگرانــى، چون پروانه معصومى، برزو ارجمند، محمود جعفرى، شــهین تســلیمى، 
مهران رجبى، خسرو شهراز، کاوه سماك باشى، مجید پتکى، وحید رحیمیان، الناز اسماعیلى، محمدعلى 
صادق حسنى، دانیال محمودنیا، فرناز زوفا، على مجلسى، مهرداد بخشــى، با حضور بیتا سحرخیز، نگار 

عابدى، نسرین بابایى و سامرند معروفى بازى مى کنند.

«در کنار پروانه ها» به زودى از شبکه 2 سیما
قیمت هویج در روزهاى اخیر به شدت گران شده و حاال یک کیلو هویج حتى از یک دالر آمریکا که در چند 

سال اخیر به شکلى باورنکردنى افزایش قیمت داشته، گران تر است.
حاال  فریبا نادرى، بازیگر سریال ستایش با اشاره به افزایش قیمت باورنکردنى هویج، به گرانى هاى سرسام 
آور در کشور کنایه زده است. این بازیگر تصویرى منتشــر کرده که روى آن نوشته "دالر 27، هویج 30، 
اگه دالر دارین هویجش کنین". نادرى در توضیحات این پست نوشته است: "جمله اى که اول میخونى و 
میخندى، ولى تلخه. خیلى تلخه. براى اونایى که مجبورن کار کنن و کرونا میگیرن و حتى پولشون به خرید 

هویج هم نمیرسه. خدایا خودت معجزه کن."

اگر دالر دارین هویجش کنین!

«رعد و برق»، شاید از مهرماه

مهدى فخیم زاده از خاطرات بازیگرى اش در سریال 
«مختارنامه» با روزنامه جام جــم گفتگو کرد. این 
بازیگر و کارگردان ســینما و تلویزیون که خودش 
سازنده دو مجموعه تاریخى والیت عشق و تنهاترین 
سردار است درباره نقطه قوت سریال «مختارنامه» 

مى گوید:
«مختارنامه» فیلمنامه بسیار قرص و محکمى دارد. 
بارها دیده ایم نتیجه فیلمنامه اى متوسط اما خوش 
ساخت فیلمى متوسط مى شود ولى فیلمنامه اى قوى 
حتى اگر متوسط هم ساخته شود باز هم نتیجتا فیلمى 
قابل اعتنا مى شود. داوود میرباقرى حدودا 8 سال را 
به نگارش و ساخت «مختارنامه» اختصاص داد که 
از آن 8 سال، حول و حوش 5 سالش را من به عنوان 

بازیگر نقش «عمر بن سعد» کنارش بودم.
فخیم زاده دربــاره این که آیا از ابتــدا قرار بود نقش 
«عمربن سعد» را در این سریال بازى کند یا نه گفت:

بازى من در «مختارنامه» از نظر خودم بسیار اتفاقى 
و از نظر داوود کامال فکر شده بود. جرقه اش هم در 
قم زده شد. رسول جعفریان (محقق و دانشمند تاریخ 
اسالم)، از من و داوود میرباقرى و شهریار بحرانى که 
پیشتر آثار تاریخى ساخته بودیم دعوت کرد در قم با 
شاگردان طالبش درباره کارهاى تاریخى-مذهبى 
صحبت کنیم. در آن زمان داوود ساخت «مختارنامه» 
را شروع کرده بود و در همان جلسه به بنده پیشنهاد 
بازى در نقش «عمر بن سعد» را داد. فکر کردم شوخى 
مى کند و با خنده به او گفتم؛ میان پیغمبرها جرجیس 
را انتخاب کردى! اما او نه تنها شوخى نمى کرد بلکه 
بسیار هم جدى و مصر بود. آن زمان سال ها بود که 
کارگردانى مى کردم و به هیچ وجه به عنوان بازیگر در 
کار کارگردانان دیگر بازى نمى کردم. حس مى کردم 
حضورم به عنوان بازیگرى که کارگردانى هم مى داند 
سر صحنه مشکل ساز مى شود و شاید هر اظهارنظرى 
حمل بر دخالت در کار کارگردان به شمار رود. بنابراین 
به داوود گفتم؛ نه بازى نمى کنم و او گفت؛ حاال این 
فیلمنامه را بخوان و خودش براى ادامه فیلمبردارى به 
شهرستان رفت. مشغول تهیه و تدارك ساخت سریال 

«حس سوم» بودم که دستیار میرباقرى، من 
را به شهرك محل ساخت مختارنامه واقع در 

بزرگراه آزادگان دعوت کرد. در آنجا میرباقرى 
دیگر صحبتى از بازى در این سریال به میان 
نیاورد و صرفا از لوکیشــن و دکورها دیدن 
کردیم تا این که در پایــان دیدارمان دوباره 
گفت مى خواهم تو در نقش «عمربن سعد» 

بازى کنى. گفتم نمى شــود من 
خودم مى خواهم یک سریال 

بســازم. گفت یک ماه 
ساخت ســریالت را 

عقب بینداز تا من 
تو  سکانس هاى 
را فیلمبــردارى 
کنم، بعد برو سر 
سریال خودت 
و نشان به آن 
نشان که یک 
ماه شــد پنج 

سال.

الهام حمیدى از فساد در سینماى ایرانى گفت. الهام حمیدى 
بازیگر محبوب ایرانى معتقد است که در سینماى فعلى ایران 
باند بازى وجــود دارد. الهام حمیدى جایــگاه فعلى خود را 
مدیون زحمات خود مى داند و یاداور مى شود در زمانى که او 

بازیگر سینما بود باندبازى وجود نداشت.
الهام حمیدى گفت: اگر در گذشــته (که او وارد سینما شده) 
شرایط اکنون بود هیچوقت به این جایگاه نمى رسیدم چون 

اهل این کارها نیستم..
وى گفت: زمان هایى مثل حاال که مدت طوالنى 
کار نمى کنم و به عبارتى کار خوب آنقدر ســاخته 
نمى شود که به من هم پیشــنهاداتى شود، نه تنها 
دلگیر مى شوم که ممکن اســت حس نگرانى 

و حتى ترس هم در من ایجاد شــود که چه 
خواهد شــد؟ شــما مى بینید که عده اى 

خاص همیشــه در حــال کار کردن 
هســتند؛ کامال این حرفه تبدیل 

به باندبازى شده است.
حمیدى معتقد اســت: اینکه 
علت چنین رویکــردى در 

سینما و بازیگرى ما چیست 
را نمى توان قضاوت کرد 

اما کامال همه این چند دسته بودن مشخص است. اگر در دسته اى 
باشید کار خواهید داشــت وگرنه کارى وجود ندارد؛ مگر آنکه 
براساس سابقه اى که دارید، پیشنهادى به شما شود که تا آن روز 
باید منتظر بمانید. این انتظار هم اصال حس خوبى به دنبال ندارد.
این بازیگر ســینما مى افزاید: برنامه من براساس صبر براى 
کارى است که دوستش داشته باشــم؛ یعنى یک بار امتحان 
کردم و بارى بــه هر جهت جلو رفتــم و به خاطر 
بیکارى، اولین پیشنهاد را پذیرفتم در حالى 
که کار خوبى نبود و دوســتش نداشتم. 
بعد از کارم پشیمان شدم که آن حس 
پشیمانى خیلى بدتر از بیکارى است و 
تاثیرات منفى زیادى دارد. براى همین 
همیشه منتظر مى مانم حتى اگر طول 
بکشد تا کارى باب میل خودم انجام 
دهم. دوســت ندارم صرفا براى 
پــول وارد کارى شــوم که 
بعد از پخش از تماشــاى 
آن خجالت زده باشــم. 
از قدیم هــم گفته اند 
 گر صبر کنى ز غوره 

حلوا سازند.

الهام حمیدى: دوست ندارم صرفاً براى پول کار کنم

هیچوقت به این جایگاه نمى رسیدم چون 
تم..

یى مثل حاال که مدت طوالنى
بارتى کار خوب آنقدر ســاخته 
 هم پیشــنهاداتى شود، نه تنها 
 ممکن اســت حس نگرانى 

شــود که چه ر من ایجاد
ما مى بینید که عده اى 

ر حــال کار کردن 
ن حرفه تبدیل 

ت.
ـت: اینکه 
ردى در 
چیست
کرد 

کردم و بارى بــه هر جهت ج
بیکارى، اولین پیشنهاد
خوبى نبود و که کار
بعد از کارم پشیما
پشیمانى خیلى بد
تاثیرات منفى زیاد
مى همیشه منتظر
بکشد تا کارى
دهم. دوســ
پــول و
بعد از
آن
از

را تحویلدهیم و کار را آماده 
 مهــر ماه در نظر بگیرد، کار 

براى پخش نداریم با حوصله و صبر و با حساسیت تمام کار را جلو ببریم.
امیدوارم سریالى باکیفیت آماده کنیم و تحویل دهیم.

حس سوم» بودم که دستیار میرباقرى، من 
ه شهرك محل ساخت مختارنامه واقع در 

گراه آزادگان دعوت کرد. در آنجا میرباقرى 
گر صحبتى از بازى در این سریال به میان 
ورد و صرفا از لوکیشــن و دکورها دیدن 
دیم تا این که در پایــان دیدارمان دوباره 
ت مى خواهم تو در نقش «عمربن سعد» 

ى کنى. گفتم نمى شــود من 
دم مى خواهم یک سریال 

ــازم. گفت یکماه 
خت ســریالت را 

ب بینداز تا من 
تو کانس هاى
فیلمبــردارى
م، بعد برو سر
یال خودت 
شان به آن
ان که یک

ه شــد پنج 
ل.

فخیم زاده چگونه سر از 
«مختارنامه» درآورد

پرویز فالحى پور با سریال ماندگار «شب دهم» و نقش «یاور» 
به شهرت رسید و پس از حضور درخشــانى که در این سریال 
داشت، نزد مخاطبان محبوب شد. او پس از این سریال در آثار 
مختلفى بازى و نقش هاى مثبت و منفى متعددى را تجربه کرد، 
اما همچنان پس از گذشت 19 سال از سریال «شب دهم»، با 
شخصیت محبوب «یاور» شناخته مى شود. او اکنون بازپخش 
این مجموعه را از شــبکه تماشــا روى آنتن دارد و با سریال 

جدیدش «فرشــتگان بى بال» که درباره فداکارى هاى کادر 
درمان در دوران کروناست، در شبکه 5 دیده مى شود. 

فالحى پور به روزنامه خراسان گفته: «شب دهم» یک اتفاق 
بود. اوایل کار فکر نمى کردم زوج هنرى من و آقاى حســین 
یارى این قدر مورد توجه قرار بگیرد. البته با شناختى که از متن، 
آقاى فتحى و گروه داشتم مى دانستم کار خوبى از آب در مى آید، 
اما وقتى در بحبوحه کار قرار گرفتیم، وقتى در قزوین بودیم و 
داشــتیم تعزیه ها را تصویربردارى مى کردیم، آن زمان تقریبا 
مطمئن بودم که کار مى گیرد. حتى در صحبت خصوصى که 
با آقاى بشکوفه داشتیم، از من پرســیدند، پرویز به نظرت کار 
مى گیرد؟ گفتم بله، کار دارد با کیفیت بسیار خوبى پیش مى رود. 

آن زمان هم نظرم مثبت بود، خدا کمک کرد، امام حسین(ع) 
هم یارى رساند و کار ُگل کرد.

این بازیگر درباره خاطره  اش  از بازى در «شب دهم» مى گوید:
خاطرات در این سریال بسیار زیاد است، دوستى من با حسین 
یارى و بچه هاى دیگر در این کار اتفاق افتاد و خیلى به ما خوش 
گذشت. خانم ریاحى و بقیه دوستان هرکدام حال وهوایى داشتند 
که اصال قابل وصف نبود. در تکیه نیــاوران فردى به نام «آقا 
سید» حضور داشت که بسیار آدم خوب و معتقدى 
بود. چهار فرزند این سید در جنگ شهید شده بودند 
و تکیه نیاوران دست ایشان بود. آبدارخانه اى داشت 
که روى دیوار آن عکس شهدا و فرزندانش را زده بود. 
وقتى به آن جا رفتیم، هیچ کدام از ما را نمى شناخت 
و اصال قصه را نمى دانست. وظیفه او نبود که براى ما 
چاى بیاورد چون ما خودمان خدمات داشتیم، اما به 
بچه ها چاى مى داد و چون لباس شمر تنم بود، من 
را زیاد تحویل نمى گرفت. زمانى که صحنه شهید 
شدن «حیدر» و «یاور» را تصویربردارى مى کردیم، 
عواملى که دور و اطرافمان بودند شــروع به گریه 
کردند و اصال تصویربردارى متوقف شد، «آقا سید» هم گریه 
کرده بود، من رفتم گوشه اى نشستم که استراحت کنم ناگهان 
دیدم در  یک سینى کوچک یک لیوان چایى با خرما آوردند و 
گفتند خسته نباشى، نگاه کردم دیدم «آقا سید» است. در دلم 
خنده ام گرفته بود که اولش اصال ما را تحویل نمى گرفت، االن 
چطور شده! گفت اجرتان با امام حسین(ع)، شما کارى کردى 
که خیلى ها نمى توانند انجام دهند، چایى ات را خوردى بیا با تو 
کار دارم. رفتم آبدارخانه، عکس شهدا و پسرانش را نشان داد و 
توضیح داد که شهید شــده اند، کلى گپ زدیم و باهم دوست 
شدیم. وقتى شنیدم یکى دو ســال پیش فوت شده اند، خیلى 

ناراحت شدم چون از این آدم ها کم داریم.

برنامه هاى «دورهمى» و «خندوانه» براى بازگشت به آنتن 
پس از ماه صفر آماده مى شوند.

«خندوانه» از اواخر سال 99 فصل هفتم را آغاز کرد و تا پیش 
از محرم 52 قسمت را روى آنتن برد که البته درگیرى عوامل 

و رامبد جوان با کرونا سبب شد همه قسمت هاى پیش بینى 
شده مربوط به قبل از ایام سوگوارى پخش نشود. تیم این 
برنامه در تالش اند که با فروکش کردن بیمارى کرونا و پس 
از محرم و صفر ادامه فصل جــارى را تولید و پخش کنند. 
«دورهمى» نیز که با تغییر کلى در فرم و ســاختار برنامه 
از اواخر بهار 1400 پخش خــود را آغاز کرده با محوریت 
سنجش و باال بردن اطالعات عمومى طراحى و پخش شد. 
این برنامه که 33 قسمت از آن تا پیش از این ایام پخش و 

برنده نهایى آن از بین داوطلبان حضور در فصل اول معرفى 
شد، خود را براى فصل دوم بعد از محرم و صفر آماده مى کند 
که قرار است با حفظ کلیت برنامه بخش هایى به آن اضافه و 
در شیوه پرسش و جریان رقابت اتفاقات جدیدى روى دهد.

دورهمى و خندوانــه عنوان پربیننده تریــن برنامه هاى 
تلویزیون در تیرماه سال 1400 را به خود اختصاص داده اند 
و فصل جارى این برنامه ها تا پایان سال روى آنتن شبکه 

نسیم خواهد بود.

خاطره جالب بازیگر «یاور» از پشت صحنه «شب دهم»

دورخیز «دورهمى» و 
«خندوانه» براى آنتن

در حالى که تصور مى شــد ســریال87مترکیانوش عیارى 
بالفاصله بعد از دودکش2 روى آنتن برود، عدم پخش سریال، 
شبهه هایى را شکل داده که روزنامه جام جم در گزارشى، پاسخ 

این شبهه ها را داد.
طبق پرس و جوى خبرنگار روزنامه جام جم، مشخص 
شده عوامل سازنده ســریال 87 متر نسخه اولیه این 
ســریال را در اختیار شبکه یک گذاشــته اند که مورد 
بررســى و بازبینى هم قرار گرفته و مشــکلى نداشته 
است. درواقع شواهد نشان مى دهد نسخه اولیه مشکل 
محتوایى نداشته و توانسته رضایت شبکه را کسب کند، 
البته هنوز نسخه نهایى در اختیار شبکه گذاشته نشده 
است. به هرحال در نسخه نهایى همه بخش ها از جمله 
رنگ، صداگذارى و... وجود دارد و شبکه مى تواند روى 
نســخه نهایى نظر نهایى هم بدهد. اما هنوز خبرى از 

نسخه نهایى نشده است.
برخى رسانه ها ادعا کرده اند که قطعا پخش نشدن سریال87 
متر و جایگزینى افرا، به خاطر مســائل متن و محتواى قصه 
است. این در حالى است که بر اساس اطالعاتى که خبرنگار 

جام جم به دست آورده، سریال اصال مشکل محتوایى ندارد و 
شبکه درصدد است در زمانى مناســب، این سریال را پخش 
کند. ضمن این که مدیران شبکه هاى مختلف سیما موظف 

هستند تا بهترین تصمیم را براى پخش آثار تلویزیونى بگیرند 
و قرار نیست بدون برنامه ریزى، هر اثرى که تولید شد را روانه 

کنداکتور شبکه کنند. 

چرایى تعلیق پخش سریال عیارى
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تیم بوآویشتا در هفته سوم لیگ برتر پرتغال و در شهر پورتو با نتیجه دو بر صفر تیم 
سانتاکالرا را شکست داد و شمار امتیازات خود را به عدد 6 رساند.

در حاشــیه این دیدار شــاهد دیدار محمد محبى بازیکن جدید تیم ســانتاکالرا با 
علیرضا بیرانوند دو همبازى در تیم ملى بودیم؛ محمد محبــى به تازگى به اردوى 
تیم سانتاکالرا ملحق شــده است. او روز یک شــنبه وارد شــهر پورتو و بالفاصله 
در اردوى تیم ســانتاکالرا حاضر شــد و بازى در برابر بوآویشــتا را از نزدیک 

دید. 
از ســویى علیرضا بیرانوند هم چند هفته اى اســت به اردوى تیم 
بوآویشتا ملحق شده اســت. علیرضا بیرانوند در این بازى از روى 
نیمکت نظاره گر بــازى تیمش بود. محمد محبــى براى بازى در 
ترکیب تیم سانتاکالرا ابتدا باید در تست پزشکى این باشگاه حاضر 

شود و همچنین قراردادش را ثبت کند.
در حالى که تیم بوآویشتا از 3 بازى گذشته 6 امتیاز به دست آورده و تیم 
هفتم جدول رده بندى لیگ برتر پرتغال به شمار مى رود سانتاکالرا از 
سه بازى انجام داده تنها یک امتیاز به دست آورده است. این تیم در 
رده شانزدهم جدول قرار دارد و به همین بهانه به نظر مى رسد محمد 
محبى بعد از انجام کارهاى اولیه و ثبت نام در لیســت سانتاکالرا 
خیلى زود به ترکیب اصلى این تیم راه پیدا کند اگر مشکل جدیدى 

که به وجود آمده هر چه زودتر حل  و فصل شود.
در شرایطى که باشگاه سپاهان به دنبال جذب شهریار مغانلو است 
و در این راستا مذاکراتى با ســانتاکالرا داشته، اکنون این انتقال با 

اتفاق عجیبى همراه شده است.
در این زمینه گفته مى شــود باشــگاه ســپاهان در قبال بخشى از مبلغ 
رضایتنامه انتقال شــهریار مغانلو قصد داشته محمد محبى را به سانتاکالرا 
واگــذار کند، از این ســتاره خود به عنــوان بازیکنى ملى پــوش یاد کرده 

است.
سانتاکالرا نیز بر این اساس مبلغ 240هزار دالر را در قبال جذب محمد محبى 
در نظر گرفته بود. این در حالیست که آخرین بازى ملى و حضور محمد محبى 
در لیست تیم ملى مربوط به دوران مارك ویلموتس و در سال 2019 برابر عراق 
بوده است و بعد از آن این بازیکن شانس تجربه دوباره پیراهن تیم ملى را به دست 
نیاورده است. موضوعى که اکنون موردتوجه باشگاه سانتاکالرا قرار گرفته است و 

گفته مى شود شاید مانعى براى تحقق این انتقال شود.
این بازیکن در کنار حاج صفى، نیازمند و کى روش یکى از چهار بازیکنى بود که پس 
از پیروزى برابر استقالل در آخرین بازى لیگ بیستم، از سپاهان جدا شد تا ماجراجویى 

جدیدش را در فوتبال پرتغال آغاز کند.
محمد محبى یکى از خریدهاى امیرقلعه نویى براى تقویت سپاهان در لیگ نوزدهم بود 
و برخالف آنچه تصور مى شد از همان هفته ابتدایى به این بازیکن جوان فرصت بازى داد 
تا این جوان مستعد هم خیلى زود توانایى هاى خود را به اهالى فوتبال نشان دهد و حتى در 

دوران ویلموتس بازیکن ثابت تیم ملى هم شده بود.

معاوضه محبى با مغانلو 
جنجالى مى شود؟ 

پرسپولیس و سپاهان دو رقیب اصلى براى قهرمانى در لیگ گذشته 
بودند که این رقابت در نهایت با قهرمانى پرسپولیس خاتمه یافت. 
یکى از ویژگى هاى پرسپولیس و سپاهان در فصل گذشته حضور 

7 بازیکن مشترك در ترکیب 2 تیم بود.
در پرسپولیس سال گذشته مردانى مثل سیدجالل حسینى، سعید 
آقایى، میالدســرلک و احسان پهلوان ســابقه حضور در ترکیب 
سپاهان را داشتند و در ســپاهان هم مردانى مثل شایان مصلح، 
ســروش رفیعى و محمدرضا خلعتبرى بازیکن تیم پرســپولیس 

بوده اند.
حاال خبر مى رســد که فقط یک گام تا حضور فرشــاد احمدزاده 
و شــهریار مغانلو در ترکیب تیم فوتبال ســپاهان مانده است، بر 
این اســاس باید گفت که با وجود حضور این 2 بازیکن گذشــته 
پرسپولیس در ترکیب سپاهان و ادامه حضور 7 بازیکن قبلى در تیم 
خودشان، تعداد مردان مشترك بین تیم هاى سپاهان و پرسپولیس 

به 9 نفر خواهد رسید. 
در تاریخ تیم هاى پرســپولیس و ســپاهان بازیکنان زیادى در 
ترکیب 2 تیم حضور داشــته اند که مى توان به بزرگان دیگرى 
به جز 9 نفر باال اشــاره کرد، بزرگانى مثــل احمدرضا عابدزاده، 
ادموندبزیــک، عباس آقایى، بهرام مودت، ابراهیم توره،شــجاع 
خلیل زاده، مهرداد میناوند فقید، داوود سیدعباسى، جواد کاظمیان 
و... در ســالهاى مختلــف در ترکیب 2 تیم فوتبال پرســپولیس 
و ســپاهان به میدان رفته و ســابقه حضــور در ایــن 2 تیم را 

دارند.

اگر احمدزاده و مغانلو به اصفهان بیایند...

9 بازیکن مشترك در ترکیب 
پرسپولیس و سپاهان

حسین شنانى وینگر تیم ذوب آهن که ابتداى فصل گذشته از مس 
کرمان به جمع سبزپوشان اصفهانى اضافه شد عملکرد قابل قبولى 
را در فصل قبل از خود نشان داد تا مهدى تارتار سرمربى تازه وارد 
گاندوها را قانع به حفظ وى و تمدید باشــگاه با این بازیکن براى 
فصل بعد کند. ماندن شنانى در دومین فصل در اصفهان بهانه اى 
شد تا خبرگزارى «ایمنا» با این بازیکن در خصوص فصل بعد و تیم 

ذوب آهن به گفتگو بپردازد.

فصل گذشــته فصــل خیلى ســختى براى 
ذوب آهن بود. در خصــوص وضعیت تیم در 

آن روزها بگو.
بله همینطور است. سال خیلى ســختى را داشتیم. فصل را خیلى 
خوب شروع کردیم اما اشتباهات داورى خیلى به ضررمان تمام شد. 

اگر اشتباه نکنم هفت یا هشت بازى شاهد اشتباهات عجیب داوران 
براى ذوب آهن بودیم. اما با همتى که بچه ها داشتند و تالش کادر 
فنى سهمیه لیگ برترمان حفظ شد. مى دانم که اصًال نتیجه خوبى 

نگرفتیم اما ماندن در لیگ نکته مثبتى براى ذوب آهن بود.
اولین نفر بودى که در لیست مهدى تارتار جزو 
بازیکنان تمدیدى فصل بعد لقب گرفتى، فکر 
مى کنى ذوب آهن با کادر فنى جدید عملکرد و 

نتایج خوبى خواهد داشت؟
این اولین سالى اســت که با آقاى تارتار کار مى کنم. رزومه ایشان 
براى فوتبالدوستان مشخص است. مطمئن هستم مى توانیم نتایج 
خوبى را با هدایت کادر فنى جدید کسب کنیم و با توجه به فعالیت 

خوب ایشان، شک ندارم نتیجه الزم را خواهیم گرفت.
در لیگ بیستم یکى از بهترین گل هاى فصل 
را به ثمر رساندى و در شهرآورد اصفهان با 
شوتى محکم دروازه پیام نیازمند و سپاهان را 

باز کردى، در مورد آن گل بگو.
فصل قبل اصًال از خودم راضى نبودم چراکه روند بهترى در مس 
کرمان داشتم و با همان درخشــش به ذوب آهن پیوستم. آن گل 
هم لطف خدا بــود. ضربه خوبى زدم و پیــام نیازمند هم هرچقدر 
تالش کرد نتوانســت آن را مهار کند البته نیازمند گلر بسیار خوب 
و آماده اى اســت و برایش در تیم جدید و در کشور پرتغال آرزوى 

موفقیت مى کنم.
یکى از وینگرهاى اصلــى ذوب آهن در فصل 
بعد هستى، به نظر مى رسد کار سختى در این 

پست داشته باشى.
بله قطعًا کار بسیار سخت اســت. مطمئنًا تیم ها و بازیکنان بسیار 
آماده اى در لیگ بعد خواهیم دید. عالوه بر پست وینگر چپ و راست 
در پست مهاجم نیز بازى مى کنم اما نظر نهایى مطمئنًا با کادر فنى 

خواهد بود که در چه نقطه از خط جلو انجام وظیفه کنم.

مدافع ذوب آهــن مى گوید باعث افتخارش اســت از او به عنوان 
جایگزین محمد نژادمهدى که با هم، هم اســتانى نیز هستند یاد 

کنند.
 محمد قریشــى قراردادش را به مدت یک فصل دیگر با این تیم 
تمدید کرد. وى در مورد فصلى که همراه با سبزپوشان اصفهان پشت 
سرگذاشت گفت: هیچ تیمى نمى خواهد که روزى به این حال بیافتد 
و زمانى که یک تیم دارد بسته مى شود به این فکر مى کنند که تیم 
در مسیر موفقیت باشد تا بتواند حداقل سهمیه بگیرد و براى قهرمانى 
بجنگد. در ابتدا با آقا رحمان کار کردیم و بعد هم آقاى حسینى آمد 
و از مدیریت گرفته تا کادر فنى و بازیکنان همه تالش مى کردند اما 
سالى بود که هر کارى مى کردیم به در بسته مى خوردیم از داورى 
که علیه ما بود گرفته تا مســائل دیگر باعث شد فصل سختى رقم 
بخورد اما خدا را هزار مرتبه شکر ذوب آهن  که 52 سال در لیگ برتر 

سابقه دارد باز هم توانست خودش را حفظ کند.
این بازیکن که با بدشانســى و مصدومیت در لیگ بیستم بسیارى 
از  بازى ها را از دست داد در این خصوص عنوان کرد: 5 بازى انجام 
دادم و بعد از آن مصدومیت پیش آمد. قرار بود مصدومیتم 40 روزه 

تمام شود ولى یک ســرى اتفاق افتاد که به پنج ماه منتهى شد و 
زمانى که من رسیدم تقریبا هفته بیســتم بود و اولین بازى بعد از 
مصدومیت را مقابل استقالل انجام دادم که دو بر صفر بردیم. کال 
فصل سختى بود هم براى تیم و هم براى من ولى خدا را شکر که 

ختم به خیر شد.
مدافع ذوب آهن زمانى که صنعت نفت آبادان به این تیم آمد از او به 
عنوان جایگزین محمد نژادمهدى یاد شد وى در این باره توضیح 
داد: محمد یکى از بهترین دفاع هاى ایران است و بعد از چند سالى 
که در ذوب آهن بود عالى کار کرد پیشنهادات خیلى خوبى داشت 
که در نهایت تصمیم گرفت به سپاهان برود و آنجا هم عالى کار کرد 
و براى من افتخار است که بگویند به عنوان جانشین او به ذوب آهن 
آمده ام. او هم استانى و هم محلى خودم است اما همانطور که گفتم 
شــرایطى که براى من پیش آمد اجازه نداد بازى کنم هم به خودم 
و هم به تیم آسیب وارد مى شد و مطمئنًا باشگاه روى من حساب 
کرده بود ولى من متاسفانه نتوانستم آنطور که باید و شاید به خاطر 
مصدومیت در خدمت تیم باشــم ولى خدا را شکر سالمتى ام را به 

دست آوردم. 

تارتار3 لیگ یکى دیگر را 
به ذوب آهن آورد  

ذوب آهن ســه بازیکن دیگر هــم از لیگ یک شــکار کرد. آنها 
پیش از این هــم چند بازیکن لیــگ یکى را بــه خدمت گرفته

 بودند.
 مهدى تارتار که فصل گذشته به همراه پیکان در لیگ برتر هفتم 
شده بود امیدوار است این مقام را به همراه تیم ذوب آهن در لیگ 
برتر تکرار کند. تیمى که ایــن فصل به زحمت و در هفته پایانى و 
به لطف پیروزى تراکتور در برابر ســایپا در لیگ برتر ماندگار شد. 
اگر چه بازیکنانى که به عضویت تیم ذوب آهن در آمده اند اسمى 
نیستند اما به باور مهدى تارتار کارآمد هستند و مى توانند به او در 

ذوب آهن در رسیدن به هدفى که ترسیم کرده کمک کنند.
بر همین اساس عارف رســتمى مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال 
خیبرخرم آباد با عقد قراردادى به مدت یــک فصل به تیم ذوب 

آهن پیوست. 
وى ســابقه حضور در تیم هاى جوانان و امید سایپا، نیروى زمینى 
تهران و خیبر خرم آباد را در کارنامه خود دارد و در فصل گذشــته 
لیگ دسته یک فوتبال ایران با 17 گل در صدر جدول گلزنان این 

رقابت ها قرار گرفته بود.
در همین حال تیم ذوب آهن یک بازیکن دسته اولى دیگر را هم 
بخدمت گرفت. پوریــا پورعلى هافبک فجر سپاســى که فصل 
گذشــته به همراه این تیم قهرمان لیگ یک شــد و به لیگ برتر 
صعود کرد بازیکن جدید تیم ذوب آهن بشمار مى رود که قرارداد 

او دو ساله است. 
از طرف دیگر مرتضى خراسانى مهاجم تیم بادران هم با تیم ذوب 
آهن قرارداد امضاء کرد. او پیش تــر در لیگ برتر براى تیم پدیده 

هم بازى کرده است.
مرتضى خراســانى فصل گذشــته یکى از بازیکنان اثر گذار تیم 
بادران در رقابت هاى فوتبال قهرمانى دســته اول باشگاه هاى 
کشــور بود و با گل هاى حســاس و 3 امتیازى که به ثمر رساند 
مى توانســت به همراه بادران صعود به لیگ برتر را جشن بگیرد 
اما در هفته پایانى بادران براى صعود به لیگ برتر تفاضل گل کم 

آوردو در نهایت از صعود به لیگ برتر باز ماند.
مرتضى خراســانى که در خط حمله بادران به عنوان سانتر فوروارد 
بازى مى کرد 6 گل براى این تیم به ثمر رساند. مهمترین موقعیتى 
که او از دست داد پنالتى بازى با چوکا بود که اگر آنرا به ثمر مى رساند 

تیم بادران به طور حتم به لیگ برتر صعود مى کرد.

وینگر جوان ذوبى ها:

فصل قبل اصالً از عملکرد خودم راضى نبودم

قریشى:

ذوب آهن 52 سال سابقه لیگ برترى دارد

چند باشگاه لیگ برترى با مدیر برنامه رضا قوچان نژاد تماس گرفته اند و در 
حال مذاکره با وى هستند.

رضا قوچان نژاد مهاجم سابق تیم زووله هلند که این روزها با باشگاه جدیدى 
قرارداد امضا نکرده، در آستانه حضور در لیگ برتر قرار دارد. او دو فصل در این 
باشگاه حضور داشت و به دلیل اختالف با مربى اش شانس زیادى براى بازى 
به دست نیاورد. رضا بعد از پایان فصل گذشته به همکارى اش با زووله پایان 

داد و حاال قصد دارد باشگاه جدیدى را انتخاب کند. او این روزها تمرینات 
شخصى مى کند تا از نظر بدنى فرم ایده آل خود را از دست ندهد. خبرهاى 
رسیده حکایت از آن دارد چند باشگاه ایرانى با مدیر برنامه هاى این بازیکن 

تماس گرفته و به او پیشنهاد امضاى قرارداد را داده اند. 
هنوز رقم دقیق انتقال قوچان نژاد براى حضور در لیگ برتر مشخص نیست. 
او انگیزه زیادى براى حضور در یکى از باشگاه هاى داخلى دارد. اخیرا هم 
گفته بود باید ببینید شرایط و پیشنهادات چگونه خواهد بود. ظاهرا پیشنهادات 
مالى رضا در اروپا خوب نیست اما مى تواند با رقم تقریبًا خوبى به لیگ برتر 
بیاید و بازى کند. چند باشگاه در حال مذاکره با مدیر برنامه هاى این بازیکن 
یعنى محمودرضا فاضلى هســتند. او مدیر برنامه مهدوى کیا، دژاگه، حاج 
صفى، نکونام و... هم به حســاب مى آید. قوچان نژاد هر چند در زووله زیاد 
شانس بازى به دست نیاورد ولى جزو بهترین گلزنان این تیم بود. او به دلیل 
تاکتیک هاى دفاعى تیمش با مربى این تیم به مشــکل خورد و به همین 
علت نتوانست شانس زیادى براى بازى به دست بیاورد. در 
صورتى که قوچان نژاد به لیگ برتر بیاید، احتماًال جزو 

گرانترین بازیکنان خواهد بود.

قوچان نژاد به کدام تیم لیگ برترى مى رود؟

پرافتخار ترین سرمربى تاریخ لیگ برتر مورد توجه هواداران شالکه قرار گرفته است.
در شرایطى که سرمربى جدید شالکه 04 هنوز معرفى نشده است، هواداران این باشگاه به معرفى 
گزینه هاى مختلف به مدیریت باشــگاه هســتند. یکى از صفحات هوادارى شــالکه به معرفى 
گزینه هاى مناسب مربیگرى براى این تیم پرداخته و در کنار اسامى سرشناسى مثل گتوزو و فوئسکا 
و رانیرى، از امیر قلعه نویى سرمربى پیشین تیم هاى استقالل و سپاهان و سکاندار فعلى تیم گل 

گهر سیرجان هم به عنوان گزینه نام برده شده است.

عالقه هواداران شالکه به ژنرال ایرانى 

وینگر سابق سپاهان بازى تیم جدیدش در پرتغال را
 از نزدیک دید اما...

گل مهاجم 
پرسپولیس به 
الریان بهترین 

آسیا شد
گل مهاجم پرســپولیس با آراء کاربران به 
عنوان بهترین گل والى مرحله گروهى لیگ 

قهرمانان آسیا انتخاب شد.
ســایت کنفدراســیون فوتبال آسیا یک 
نظرســنجى برگزار کرد تا بهترین گل 
والى یا نیمه والى در مرحله گروهى لیگ 

قهرمانان آسیا 2021 را انتخاب کند.
در میان 5 نامزد کسب این جایزه 2 گل از 
سوى بازیکنان باشگاه هاى ایرانى دیده 
مى شد. گل شهریار مغانلو مهاجم سابق 
پرســپولیس به الریان قطر و گل محمد 
نادرى مدافع ســابق استقالل به الشرطه 

عراق جزو نامزدها قرار داشتند. 
در نهایت گل مهاجم پرسپولیس با کسب 
64 درصد آرا به عنوان بهترین گل والى 

مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا 
انتخاب شد. گل محمد نادرى هم با 

کسب 33 درصد دوم شد.

علت نتوانست شانس زیادى براى بازى به دست بیاورد. د
صورتى که قوچان نژاد به لیگ برتر بیاید، احتماًال جز

گرانترین بازیکنان خواهد بود.

ت.
اشگاه به معرفى
ــالکه به معرفى
ل گتوزو و فوئسکا 
ار فعلى تیم گل 

ى 



0606آگهىآگهى 4113 سال هجدهمچهارشنبه  3  شهریور  ماه   1400

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى اصالحى  مورخه 1442 مورخ 1400/3/12 پیرو راى شماره 5608 مورخ 99/9/22 
آقاى اصغر علیان نجف آبادى فرزند ابراهیم  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
263 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 322   اصلى  واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/19- تاریخ انتشــار دوم: 1400/06/03 - 1174727 / م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین 

میر عباسى /5/293

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1817 مورخه 1400/4/7 آقاى حیدر على امیر خانى  فرزند رضا قلى نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 89/25 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 136   اصلى  
واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/19- تاریخ انتشار دوم: 1400/06/03 - 
1174683/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/295

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1823 مورخه 1400/4/7 آقاى مهدى امیرخانى  فرزند رضا قلى نســبت 
به ششدانگ یکبابخانه  نیمه ساز  به مســاحت 87/85 مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 136  واقع در قطعه6  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/19 - تاریخ انتشار دوم: 
1400/06/03 - 1174757/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/297

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1025 مورخــه 1400/02/25 آقاى علــى عربیان نجف آبــادى  فرزند 
عبدالحسین     نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 182/32 مترمربع مجزى شده از 
پالك شماره 444 اصلى   واقع در قطعه3  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/19 - تاریخ انتشار 
دوم: 1400/06/03 - 1174749/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/299

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2068 مورخه 1400/04/16 خانم اکرم نادرى نجف آبادى فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه سفتکارى به مساحت 149/95 مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 274  واقع در قطعه 4  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/19 - تاریخ انتشار دوم: 
1400/06/03 - 1174794/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/301

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1693مورخه 1400/03/27 آقاى محمود شریعتى نجف آبادى فرزند 
غالمحسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 222/70مترمربع مجزى 
شده از پالك شماره 1  فرعى از 639 اصلى واقعى در قطعه 4  از بخش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضیان از طریق انتقال قطعى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/19 -تاریخ انتشار دوم: 1400/06/03 - 1174878 
/ م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد /5/307

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

1- راى شماره 139960302026023063 مورخ 1399/11/07 هیات دو آقاى محمد 
رضا جهان بخش به شناسنامه شماره 323 کدملى 5499121834 صادره تیران و کرون 
فرزند فرج اله بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 172,44 مترمربع از پالك 
شماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان اللــه 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: 
1400/05/19 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/06/03 - م الف: 1175052 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /5/309

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

برابر راى شماره 140060302016000510- 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 مهران دادخواه 
فرزند قاسم بشماره شناســنامه 393 صادره از در یک قطعه ملک مزروعى و مشجر به 
مساحت 817,75 متر مربع به شماره پالك 1836 فرعى از یک اصلى بخش دوازده ثبت 
اصفهان خریدارى از مالک رسمى با واسطه آقاى محمد دادخواه تهرانى فرزند مرحوم 
آقا محرز گردیده اســت. 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/05/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/03- م الف: 1174537- سید 

محمدحسن مصطفوى - رئیس ثبت اسناد و امالك تیران /5/311

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم فاطمه مختارى حسن آبادى فرزند احمد با ارائه یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت شهود طى شــماره 9656-1400/04/20 دفترخانه 209 رضوانشهر 
تأیید شده مدعى مفقود شدن سند مالکیت تک  برگ شماره 308781 الف- 95 صادره 
بر روى پالك ثبتى 3852 فرعى از 2 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان شده که در دفتر 
الکترونیکى 139620302016001185 ثبت شده است. اینک برابر ماده 120 اصالحى 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این 
آگهى ذکر شده است از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت  مجلس و 
اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم مى گردد. 
م الف: 1178723 - سید محمد حسن مصطفوى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك تیران 

و کرون /5/358

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 شــماره 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 اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه  نامه عادى مع الواسطه 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 اللــه 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: 1179688 -رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/111

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 اللــه 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 انتشــار نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1179660 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/113

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 شــماره 732 کدملى 1753344931 صادره اهواز فرزند 
محمد حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 اللــه 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 انتشــار نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1179710 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/115

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004613 مورخ 1400/04/12 على اصغر بشیرى فرزند 
کریم بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291711147 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 35 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 67/98 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک 
رسمى فرهاد بدیعى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/06/18 - م الف: 1179628 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شرق اصفهان /6/117

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 شماره 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 اللــه 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 انتشــار نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1179623 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/119

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027005432 مــورخ 1400/05/04 علــى صابــرى 
خوراسگانى فرزند رمضان بشــماره شناســنامه 7133 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1283773120 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 308 فرعى از اصلى 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 958/53 
مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/03 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1179702 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/121

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 ساختمان 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 ســند 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 انتشــار نوبت اول: 1400/06/03 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/06/18- م الف: 1179671 سید محمدحسن مصطفوى - رئیس ثبت اسناد 

و امالك تیران /6/123

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 شــماره 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 اللــه 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 انتشــار نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1179892 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/125

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004902 مــورخ 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 شماره 140060302027005200 مورخ 1400/04/27 علیرضا عموعلى 
خوراسگانى فرزند حسن بشماره شناســنامه 119 صادره از خوراسگان بشماره ملى 
1291364935 در ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 6560 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207/68 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى بتول طغیانى خوراسگانى. تاریخ انتشار 
نوبــت اول: 1400/06/03 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/06/18 - م الف: 
1180020 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق 

اصفهان /6/127

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 ششــدانگ 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  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 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 تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/03 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1180044 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /6/129

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 الواســطه 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 میدان اللــه 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 انتشــار نوبت دوم: 1400/06/18 - م الف: 1179901 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/131

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 سه 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 اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى 

جواد پاشائى و امنه فرقانى تیرانى
2ـ راى شماره 139960302026024865 مورخ 1399/12/14 هیات چهار آقاى 
مهدى ساعدى به شناسنامه شــماره 642 کد ملى 1159559015 صادره فریدن 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230 مترمربع پالك شماره 
309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 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 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: 1180142 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 6/133



سالمتسالمت 07074113 سال هجدهمچهار شنبه  3 شهریور  ماه   1400

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى کوشــا فرد 
آریــا شــرکت ســهامى خــاص به 
شــماره ثبــت 60814 و شناســه 
ملــى 14007701201 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
ذیــل  تصمیمــات   1399/10/25
اتخاذ شد : ســعید احمدى به کدملى 
1292363703 بعنــوان رئیس هیات 
مدیره و فرشــاد نیازى ورنامخواستى 
به کدملى 1271655861 به ســمت 
نایب رئیس هیات مدیره و پریسا نیازى 
به کدملــى 1292771372بســمت 
مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس 
هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است 
مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1178458)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آرتا صنعت صفاهان آزما درتاریخ 1400/05/16 به شماره ثبت 2394 به شناسه 
ملى 14010198252 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 
: تولید قطعات صنعتى ، مصنوعات فلزى 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 فالورجان ، بخش مرکزى ، دهستان اشترجان ، روستا منطقه صنعتى اشترجان، محله 
ندارد ، خیابان فرعى 3 ، خیابان فرعى 2/2 ، پالك 144 ، طبقه همکف کدپستى 8465196795 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
78 مورخ 1400/05/06 نزد بانک سپه شعبه خاقانى با کد 2170 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد 
صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى مجیرى فروشانى به شماره ملى 1141099391 و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجتبى بابائى به شماره ملى 5100058420 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم محبوبه قدیرزاده خرزوقى به شماره ملى 5110562709 و 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 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 مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان خانم غزاله اردشیرى لردجانى به شماره ملى 4660460452 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال آقاى میالد چیت ساز به شماره ملى 6220009827 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 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1178450)

تاسیس
شرکت سهامى خاص نیرو تجهیز ایرانیان فردا درتاریخ 1400/05/24 به شماره ثبت 68524 
به شناسه ملى 14010213165 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 نمیباشد : ساخت و راه اندازى و مونتاژ تابلوهاى برق صنعتى و ساختمانى خرید 
و فروش کلیه محصوالت برق صنعتى و ســاختمانى و کارگاهى از قبیل سیم و کابل ها ، کلیدهاى 
اتوماتیک ، انواع کنتاکتورها ، انواع اینورترها و پى ال سى و مانیتورها ، انواع کلیدهاى حرارتى -انواع 
مینیاتورى و شاسى ها ، المپ و پروژکتورها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار 
، بخش حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقى ، روستا شــهرك صنعتى دولت آباد، بلوار امام خمینى 
، خیابان شهریار ، پالك 14 ، طبقه همکف کدپستى 8341668151 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 3,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 120 سهم 25000000 ریالى تعداد 
120 سهم آن با نام عادى مبلغ 1050000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
140038 مورخ 1400/05/19 نزد بانک صادرات شــعبه دولت آباد با کد 1904275 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم ندا رفیعى دولت 
آبادى به شماره ملى 5100025786 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
حمید رفیعى دولت آبادى به شماره ملى 5100043113 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى امید رفیعى دولت آبادى به شماره ملى 6609926905 و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال و به سمت عضو اصلى 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 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى اصغر مرادیان به شماره ملى 1110143052 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى محمد ملکى دولت آبادى به شماره ملى 6600004231 
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 

(1178467)

فقدان مدارك
بــرگ ســبز خــودرو ســوارى پــژو 
پــارس LX (موتــور TU5) مــدل 
1397 بنزینــى بــه شــماره موتــور 
و شــماره شاســى 164 B0221748

 NAAN11FE3JH173834 بــه 
شــماره پالك ایران 67 – 411 س53 
متعلــق به ســمیه نفرسفیددشــتى به 
شماره ملى 1170741479 فرزند رضا 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد.

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى پرده کرکره ســایه نور سپاهان 
شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 
38979 و شناســه ملــى 10260090829 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/04/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
مرکز اصلى شــرکت به نشانى اســتان اصفهان ، 
شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان 
کرارج ، روستا کوى راه حق، محله ندارد ، خیابان امام 
خمینى [خلیج فارس 11] ، پالك 18 ، طبقه همکف 
کدپستى 8143363968 تغییر یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1178470)

بروز درد در قفسه ســینه مى تواند ناشى از طیف 
گسترده از مسائل مانند آنژین صدرى و یا سکته 
قلبى باشــد. با این حال، نگران نباشید. در بسیار 
از موارد بــه ویژه در افرادى که ســابقه زیادى در 
ورزش کردن ندارند، اصلى تریــن دلیل بروز درد 
در قفسه سینه در هنگام فعالیت ورزشى گرفتگى 

ماهیچه هاى بین دنده اى است.
یکى از اصلى تریــن دالیل بروز ایــن گرفتگى 
عضالت کمبود آب بدن است. براى درمان این نوع 
درد در قفسه سینه باید به میزان کافى آب بنوشید. 
همچنین تغییر الگوى تنفس بســیار مهم است. 
بسیارى از مردم الگوى درستى براى نفس کشیدن 

به ویژه در زمان ورزش کردن ندارند.
اگر با برداشــتن دو قدم عمل َدم و با برداشتن دو 
قدم دیگر عمل بازدم را انجــام مى دهید، این بار 
با برداشــتن دو قدم عمل دم و با برداشتن 3 قدم 
عمل بازدم را انجام دهید و شاهد تسکین گرفتگى 
عضالت خود باشید. اگر با نوشیدن میزان کافى آب 
و تغییر الگوى تنفس درد سینه تسکین نیافت، بهتر 
است کمى اســتراحت کرده تا گرفتگى عضالت 
مرتفع شود. در شروع مجدد ورزش بهتر است به 

صورت آهسته فعالیت خود را افزایش دهید.
در ســوى دیگر، کمتر کســى مى داند که انجام 
فعالیت ورزشى باعث وارد آمدن فشار بیش از حد به 
دستگاه گوارش مى شود. این فشار مى تواند باعث 
باز شدن دریچه اتصال میان مرى و معده شده و در 

این حالت اسید معده به سمت باال حرکت مى کند. 
پزشکان به این حالت رفالکس معده مى گویند که 
باعث بروز سوزش سر معده شده و این درد در پشت 

قفسه سینه نمایان مى شود.
تنفس هواى سرد نیز مى تواند باعث درد در قفسه 
سینه شود. هواى سرد (به ویژه در زمستان) بسیار 
خشک اســت. ترکیب این هواى خشک و سرد با 
گرما و آب موجود در ریه ها مى تواند باعث بروز درد 
در قفسه سینه در فرآیند َدم و بازدم شود. با این حال، 
این نوع درد در افرادى که داراى ریه هاى ســالم 
هستند پس از مدتى تسکین یافته و از بین مى رود. 
این موضوع مى تواند افرادى که از بیمارى هاى ریه 

مانند آسم رنج مى برند را بیشتر درگیر کند.

تجزیه و تحلیل ها نشــان مى دهد بســیارى از 
اقالم آرایشــى حاوى مواد شــیمیایى خطرناکى

 هستند.
تحقیقات حاکى از آن است مواد شیمیایى ممنوعه 
و سمى بر روى برخى از اقالم آرایشى به خصوص 
مرطوب کننده ها، رژ لب ها، نرم کننده هاى مو و 
کرم هاى ضد آفتاب هنوز رویت مى شوند و این 

یک معضل جهانى است.
این گزارش حاکى از آن اســت اکثــر این لوازم 
آرایشى هاى خطرناك و سمى در بریتانیا و اتحادیه 
اروپا تولید مى شوند و صادرات آنها به دیگر نقاط 
جهان نیز ادامه دارد. محققان براى رسیدن به این 
نتیجه این مواد آرایشى را بر روى حیوانات آزمایش 

کردند و به نتایج نگران کننده اى رسیدند.
محققان پشت این تجزیه و تحلیل صدها سند را 
با جزئیات آزمایش ایمنى شیمیایى بررسى کردند. 
آنها دریافتند که از 413 مــاده اى که منحصراً در 
لوازم آرایشى استفاده مى شــود ، 63 مورد پس از 

اعمال ممنوعیت در اتحادیــه اروپا مورد آزمایش 
قرار گرفت. 

برخى از مواد شیمیایى موجود در لوازم آرایشى قرار 
است حذف شوند و این در نتیجه فشارها بر روى 

برندهاى معتبر و غیرمعتبر آرایشى است.

گرسنگى یکى از مکانیزم هاى طبیعى بدن شما است که 
نشان مى دهد شما به دریافت مواد غذایى اساسى بیشترى 
نیاز دارید. وقتى گرسنه هستید موارد زیر را تجربه مى کنید: 
دچار سر درد مى شوید، تمرکز ندارید، تحریک پذیرى شما 
افزایش پیدا مى کند، شکم شما خالى شده و صدا مى دهد، 

کم حوصله مى شوید و …
بیشــتر افراد زمانى که غذا مــى خورند تا چند ســاعت 
مى توانند بدون دغدغه گرســنگى بــه فعالیت و کار خود 
رسیدگى کنند، اما برخى ممکن است گرسنگى همیشگى 

داشته باشند.

عدم مصرف کافى پروتئین
مصرف کافى پروتئین براى کنترل اشتها بسیار مهم است. 
پروتئین داراى خواص کاهش گرســنگى است و به شما 
کمک مى کند در طى روز کالــرى کمترى مصرف کنید. 
پروتئین این کار را با افزایش تولید هورمون هایى که شما را 
سیر مى کنند و کاهش سطح هورمون هاى گرسنگى انجام 
مى دهد. به دلیل این تأثیرات، اگر پروتئین کافى نخورید 

ممکن است گرسنه شوید.

 کاهش مدت زمان و کیفیت خواب
خواب کافى براى سالمتى شما بسیار مهم است. ثابت شده 
است که خواب براى داشتن عملکرد مناسب مغز و سیستم 
ایمنى بدن مورد نیاز است. داشتن یک خواب کامل با کاهش 
خطر ابتال به چندین بیمــارى مزمن از جمله بیمارى هاى 

قلبى و سرطان همراه است.
عالوه بر این، خواب کافى عاملى براى کنترل اشتها است، 
زیرا به تنظیم هورمون تحریک کننده اشتها کمک مى کند. 
کمبود خواب منجر به افزایش ســطح گرلین مى شود، به 
همین دلیل ممکن است هنگام محرومیت از خواب احساس 

گرسنگى کنید.

  مصرف بیش از حد کربوهیدرات تصفیه شده
کربوهیدرات هاى تصفیه شده پردازش مى شوند و از مواد 
مغذى مثل از فیبر، ویتامین ها و مواد معدنى عارى مى شوند. 
از آنجا که کربوهیدراتهاى تصفیه شده فاقد فیبر هستند، بدن 
شما خیلى سریع آنها را هضم مى کند. بنابراین اگر شما حجم 
باالیى از کربوهیدرات هاى تصفیه شده را مصرف کنید بعد 

از مدت کوتاهى دوباره گرسنه میشوید.

مصرف رژیم غذایى کم چرب
چربى نقش کلیدى در حفظ ســیرى شما دارد. موادغذایى 
چرب، معموال دیر هضم هســتند. بنابرایــن براى مدت 
طوالنى شما را ســیر نگه میدارند. عالوه بر این، خوردن 
چربى، ممکن است منجر به ترشح هورمون هاى مختلف 
تقویت کننده سالمتى شود. به همین دالیل، اگر رژیم غذایى 
کم چربى داشته باشید، ممکن است مدام احساس گرسنگى 

همیشگى بکنید.

عدم مصرف آب کافى
هیدراتاسیون و تامین آب بدن به شیوه اى مناسب براى حفظ 
و ارتقاء سالمت کلى شما بسیار مهم است. نوشیدن آب کافى 
داراى چندین مزایاى سالمتى از جمله ارتقاء سالمت مغز، 
قلب و بهینه سازى عملکرد فیزیکى است. عالوه بر این، آب، 

پوست و دستگاه گوارش شما را سالم نگه مى دارد.
به دلیل نقش آب در سیر نگه داشتن شما، ممکن است در 
صورت عدم نوشیدن کافى آن احســاس گرسنگى کنید. 
احساس تشنگى را مى توان با احســاس گرسنگى اشتباه 
گرفت. اگر گرسنگى همیشگى دارید، ممکن است نوشیدن 
یک یا دو لیوان آب به شما کمک کند تا گرسنگى و تشنگى 

را از هم تشخیص دهید.

 مصرف رژیم غذایى کم فیبر
اگر رژیم غذایى شــما فاقد فیبر باشــد، ممکن است مرتبا 
احساس گرسنگى همیشــگى کنید. مصرف مقدار زیادى 
غذاى پر فیبر به کنترل گرسنگى کمک مى کند. غذاهاى پر 
فیبر باعث میشوند شما براى مدت طوالنى ترى سیر بمانید.

 با عجله غذا خوردن
اگر یک شیوه زندگى پر مشغله زندگى مى کنید، ممکن است 
غالباً پریشان شوید و با عجله غذا بخورید. اگرچه تسریع در 
خوردن غذا مى تواند باعث صرفه جویى در وقت شما  شود، 

اما در حقیقت چنین رفتارى براى سالمتى شما مضر است. با 
عجله غذا خوردن باعث مى شود به آن اندازه اى که بدن شما 
به غذا نیاز دارد مصرف نکنید. و پس از مدت کوتاهى دوباره 

به مصرف غذا نیاز پیدا کنید.

 انجام فعالیت یا ورزش بیش از حد
افرادى که ورزش مى کنند اغلب کالرى زیادى مى سوزانند. 
این امر به ویژه در صورتى که به طور مرتب در تمریناتى با 
شدت زیاد شرکت مى کنید و یا براى مدت طوالنى فعالیت 
شدید دارید نیازمند کالرى بیشترى است. بنابراین افرادى که 
مرتباً با شدت زیاد یا مدت طوالنى ورزش مى کنند، اشتهاى 
باال و سوخت و ساز ســریعترى دارند. این اشخاص ممکن 

است مکررا احساس گرسنگى کنند.

دریافت بیشتر کالرى مصرفى؛ از نوشیدنى ها
غذاهاى مایع و جامد هر کدام از جهات مختلف روى اشتهاى 
شما تأثیر مى گذارند. در صورت مصرف غذاهاى آبکى و یا 
نوشیدنى ها، شما احساس گرسنگى بیشترى مى کنید. زیرا 
سریع جذب یا دفع مى شوند و بدن دوباره نیازمند دریافت 

کالرى خواهد شد.

 استرس بیش از حد
استرس بیش از حد به راحتى باعث افزایش اشتها و نیاز بدن 

به مواد مغذى مى شــود. این وضعیت بیشتر به دلیل تأثیر 
استرس بر افزایش سطح کورتیزول است که مستقیما روى 

سیرى و گرسنگى تاثیر مى گذارد.

مصرف داروهاى خاص
چندین دارو مختلف وجود دارند که ممکن است اشتهاى شما 

را بیش از حد افزایش دهند.

 ابتال به بیمارى یا اختالل خاص
گرسنگى مکرر نشانه کالســیک و اولیه دیابت است. این 
بیمارى در نتیجه افزایش سطح قند خون رخ مى دهد. و به 
طور معمول با عالئم دیگرى از جمله تشنگى بیش از حد، 
کاهش وزن و خستگى همراه است. پرکارى تیروئید، نوع 
دیگرى از بیمارى هایى است که نشان دهنده افزایش سطح 
فعالیت و ترشح هورمون هاى تیروئیدى توسط غده تیروئید 

است. که متابولیسم و در نتیجه اشتها را افزایش مى دهد.
گرسنگى بیش از حد عالمت آن است که بدن شما به غذاى 
بیشترى احتیاج دارد. این وضعیت اغلب نتیجه عدم تعادل 
هورمونهاى گرسنگى است که ممکن است به دالیل مختلف 
از جمله رژیم غذایى ناکافى و برخى از عادات سبک زندگى 
اتفاق بیفتد.اگر اغلب احساس گرسنگى مى کنید، ممکن 
اســت که ارزیابى رژیم غذایى و شــیوه زندگیتان و انجام 

تغییراتى در این فاکتورها به بهبود وضعیت شما کمک کند.

چرا بعضى ها همیشه گرسنه هستند؟

رگه هاى ســفیدرنگ در گوجه فرنگى ناشــى از رسوب 
نیتــرات و فلزات ســنگین نیســت و مــردم مى توانند 
ایــن محصــوالت را بــا اطمینــان خاطــر مصرف 

کنند.
مدیر نظارت بــر مواد غذایى، آشــامیدنى،  آرایشــى و 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى شیراز  گفت: 18 محصول 
عمده کشــاورزى تحت پایش مداوم سنجش سموم و 

کودهاى شیمیایى و فلزات است و گوجه فرنگى یکى از 
این محصوالت است.

دکتر محمد مهدى رزمجو، اظهار کرد: رگه هاى ســفید 
رنگ در گوجه فرنگى مى تواند ناشــى از کــم و یا زیاد 
شدن نور، آبدهى نامناسب، تاخیر یا تعجیل در برداشت 
و مــوارد اینچنین باشــد، نیترات و فلزات ســنگین در 
گوجه و سایر محصوالت کشاورزى در آزمایشگاه هاى 

معتبر علوم پزشــکى کنتــرل و پایش مى شــود و اگر 
نموهاى فراتر از حدود مجاز دیده شــود قطعا تذکر داده 

مى شود
مدیر نظارت بــر مواد غذایى، آشــامیدنى،  آرایشــى و 
بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى شــیراز با بیان اینکه 
عامه مردم تصور درســتى از این موضــوع ندارند از انها 
خواســت تا به فضــا ســازى هاى مجــازى و آنچه در 

شــبکه هاى اجتماعى در این زمینه گفته مى شود توجه
 نکنند.

وى اضافه کرد: این مباحث در باره تزریق رنگ به هندوانه 
هم گفته مى شــود، اگر هندوانه پوك است یا رنگ غیر 
متناسب دارد ناشــى از تزریق رنگ به درون آن نیست 
و مباحث مطرح شــده در این زمینه هیچ پایه و اســاس 

درستى ندارد.

آیا رگه هاى سفید گوجه مضر است؟

درد قفسه سینه 
همیشه به علت سکته نیست 

کدام لوازم آرایشى 
خطرناك و سمى هستند؟
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براى نخستین بار در کشور و در راستاى پاسداشت چهره مشهور علم نجوم و اپتیک برنامه ریزى شده است؛

جشنواره اى براى منجمان آماتور
برگزارى جشــنواره ملى ترویــج نجوم ادیب، 
یادمان پروفسور احمد کیاست  پور، فرصتى براى 

ارائه آثار منجمان آماتور فراهم خواهد کرد.
جشنواره ملى ترویج نجوم ادیب یادمان پرفسور 
احمد کیاســت پور براى نخستین بار در کشور 
در راستاى پاسداشــت زحمات و تالش هاى 
دکتر کیاست پور در زمینه علم نجوم و اپتیک و 
یادمان این شخصیت علمى به عنوان یکى از 
بنیانگذاران مرکز نجوم ادیب و با هدف ترویج 
علم به ویژه علم نجوم برنامه ریزى شده است.

این جشنواره از سوى مرکز نجوم ادیب وابسته 
به سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان و با حمایت و همکارى دانشگاه صنعتى 
اصفهان، دانشــگاه اصفهان و باشــگاه هاى 
فرهنگى ورزشــى فوالد مبارکه و ذوب آهن 
اصفهان ویژه منجمان آماتور، دانشــجویان و 
دانش آموزان دوره دوم متوسطه برگزار مى شود.

هدف از برگزارى جشنواره
داریوش ذوالفقارى راد، مدرس و مروج نجوم و 
اخترشناسى در اصفهان، پژوهشگر رویت هالل، 
عضو رصدگر ســتاد استهالل اصفهان و عضو 
شوراى علمى مرکز آموزش نجوم ادیب هدف 
از برگزارى این جشنواره را ایجاد نشاط و پویایى 
علمى در اصفهان و کشور دانست و گفت: ترویج 
علم به ویژه نجوم یکى از دغدغه هاى مرحوم 
کیاست پور بود که در این راه ارتباط تنگاتنگى 

با مردم داشت.
وى افزود: پیش از این جشنواره اى براى عرضه 
و نمایش فعالیت هاى منجمان آماتور در طول 
یک سال در کشــور وجود نداشت تا بهترین ها 
در یک رقابت نجومى معرفى شوند. زمانى که 
مرحوم پروفسور کیاســت پور در قید حیات بود 
نسبت به برگزارى چنین جشــنواره اى تأکید 
داشت که بعدها توسط شــوراى علمى مرکز 
آموزش نجوم ادیب اصفهان به تصویب رسید. 

دبیر اجرایى این جشــنواره ادامه داد: تالش ما 
این است که جشنواره ملى ترویج نجوم ادیب 
رویدادى ادامه دار باشــد و به صورت ساالنه یا 

دوساالنه برگزار شود.
ذوالفقارى راد ترویج نجوم را از چند جهت براى 
جامعه مفید دانست و گفت: وضعیت اقتصادى و 
شیوع بیمارى کرونا موجب خمودگى و ناامیدى 
در میان مردم شده و نجوم مى تواند نگاه افراد 
را به سوى آســمان و تفکر در کیهان و جهان 
هســتى ترغیب کند و به آنها آرامش بخشد. 

نجوم مى تواند براى افراد الهام بخش باشد. 
وى تصریح کــرد: پرداختن به نجــوم یکى از 
تفریحاتى اســت که دین، علــم و عرف آن را 
تأیید کرده اما متأســفانه اطالعات مردم از این 
علم ناچیز اســت در حالى که تمام افراد جامعه 
باید تا حدودى با این علم آشنایى داشته باشند. 
جالب اســت بدانید پرداختن به نجوم به شکل 
غیرمســتقیم موجب کاهش ناهنجارى هاى 

اجتماعى و بزهکارى مى شود چون فرد زمانى 
که با گستره کیهان و جهان خلقت آشنا مى شود 

روحیه متعالى ترى پیدا مى کند.  
عضو شوراى علمى مرکز آموزش نجوم ادیب، 
ایجاد انگیــزه و عالقه به علم آمــوزى و ادامه 
تحصیالت را از دیگر تأثیرات مثبت پرداختن 
به نجوم دانســت و افزود: افزایش تاب آورى 
در میــان شــهروندان یکــى از بازخوردهاى 
فعالیت هاى ترویجى در زمینه علم نجوم است.

ذوالفقارى راد تأکید کرد: اســتاد کیاســت پور 
رخدادهاى نجومى مانند کســوف، خســوف، 
گذر ســیارات از مقابل خورشید و رویت هالل 
را فرصت مناســبى براى ترویج نجوم در میان 
مردم مى دانســت و بر اطالع رسانى، برگزارى 
نشست ها و برنامه هاى رصدى تأکید مى کرد 
تا از این طریق، مردم به علم نجوم جذب شوند.

بیان محورهاى علمى جشنواره
دبیرى علمى جشنواره ملى ترویج نجوم ادیب 
نیز بر عهده شهرام صالحى نویسنده، مترجم و 
پژوهشــگر فیزیک، ریاضى و کیهان شناسى، 
پژوهشــگر مهمان موزه انیشتین در شهر برن 
ســوییس در ســال 2006، پژوهشگر مهمان 
دانشکده ریاضى و آمار دانشگاه مونترال کانادا 
در ســال 2010 و عضو شــوراى علمى مرکز 

آموزش نجوم ادیب گذاشته شده است.
وى با اشــاره به برگزارى جشنواره ملى ترویج 

نجوم ادیب در دو بخش مقاالت علمى و مسابقه 
عکس نجومى افزود: پس از داورى آثار، مقاالت 
برگزیده به صورت شفاهى یا پوستر ارائه شده 
و به بهترین مقاله نیز جوایزى اهدا مى شــود. 
همچنین در بخش مسابقه عکس نجومى که 
دبیرى آن بر عهده مهدى رحیمى از عکاسان 
نجومى مطرح کشور اســت، آثار برتر از سوى 
کمیته انتخاب برگزیده شده و در نمایشگاهى 
در معرض دید عموم قرار مى گیرد و به بهترین 

عکس نیز جایزه اى تعلق مى گیرد. 
دبیر علمى جشــنواره ملى ترویج نجوم ادیب، 
نجوم رصدى، خورشــید و منظومه شمســى، 
علــوم و فنــاورى فضایــى، اخترفیزیــک، 
اخترزیست شناسى، ســیارات فراخورشیدى و 
کیهان شناسى را از جمله محورهاى علمى این 

جشنواره براى ارسال مقاله عنوان کرد.
صالحى درباره ســابقه برگزارى جشنواره هاى 
ترویج نجوم در اصفهان و کشــور گفت: براى 
نخستین بار است که جشنواره اى با این مقیاس 
در اصفهان برگزار مى شــود. البته پیش از این 
همایش ها و سمینارهاى نجوم آماتور (ترویجى) 
یا حرفه اى در کشور برگزار شده که سمینار نجوم 
و اخترفیزیک زنجان نمونه اى از آنها است اما در 
این سمینار مقاالت در سطح کامًال تخصصى 
و نه آماتور ارائه مى شود، بنابراین جشنواره ملى 
ترویج نجوم ادیب در نوع خود کم نظیر اســت 
و براى نخســتین بار برگزار مى شود. امیدوارم 

با شرکت تمام عالقه مندان به نجوم آماتورى 
بتوانیم جشنواره اى در شأن مرحوم کیاست  پور 

برگزار کنیم.

بیان موضوعــات بخش عکس 
جشنواره

مهدى رحیمى مدرس و مــروج نجوم و دبیر 
کمیته عکس جشنواره ملى ترویج نجوم ادیب 
نیز درباره موضوعات بخش عکس اظهار داشت: 
آسمان شــب با نماى باز، یکى از موضوعات 
بخش عکس است که عالقه مندان مى توانند 
از راه کهکشان، صورت هاى فلکى، بارش هاى 
شــهابى، مقارنه ها، پدیده هاى جــوى و ماه و 
خورشید در کنار آثار باستانى و عوارض طبیعى 

عکس بردارى کنند. 
وى نماى عمق آسمان را دیگر موضوع بخش 
عکس دانست و افزود: شــرکت کنندگان باید 
عکس هاى خود را به صورت حرفه اى پردازش 
و ارسال کنند. همچنین منظومه شمسى سومین 
موضوع بخش عکس است که شامل خورشید 
و عوارض سطحى آن، تاج خورشیدى، لکه هاى 
خورشیدى، ماه و ســیارات، دنباله دارها، گذر 
ایستگاه فضایى از مقابل خورشید، ماه و سیارات 

منظومه شمسى است.
وى درباره ضوابط شــرکت در بخش عکس 
جشــنواره ترویج نجوم ادیب بیان کرد: عکس 
باید توسط خود عکاس و از سال 1399 تاکنون 

گرفته شده باشــد، در صورت تشخیص هیئت 
داوران فایل اصلى در اختیار آنها گذاشته شود، 
پردازش عکس ها مبتنى بر مسائل علمى و از 
پردازش هاى اغراق آمیز به دور باشد و شناسنامه 
عکس شامل زمان و محل عکاسى، نام اجرام، 
نام و نوع ابزار عکاســى، تعــداد فریم ها و نام 

نرم افزارهاى پردازش عکس نیز ذکر شود.
مدیر پایگاه اطالع رســانى هالل مــاه و دبیر 
ستاد اســتهالل اصفهان ادامه داد: نگاه بشر از 
دیرباز به آسمان و کشــف حقایق نجوم بوده 
است. با اینکه در قرن 21 هســتیم و با وجود 
فاصله اى که میان بشــر و آسمان ایجاد شده، 
حتى در شهرهاى بزرگ انسان به دنبال کشف 
آسمان است لذا به عنوان کسانى که اندکى از 

دریاى علم نجوم را شناخته ایم باید این حالوت 
را به دیگران هم هدیه دهیم و برگزارى چنین 
جشنواره هایى مى تواند عالقه مندان را به سوى 
نجوم و نگاهى تیزبینانه تر به این حوزه ســوق 

دهد.
گفتنى است؛ 31 شهریورماه به عنوان آخرین 
مهلت ارســال مقاله و عکس به این جشنواره 
تعیین شــده و 10 آذرماه نیــز آخرین مهلت 
ثبت نام در آن اســت که عالقه منــدان براى 
کسب اطالعات بیشتر و ارسال آثار به جشنواره 
ملى ترویج نجوم ادیب مى توانند به وب سایت 
 nojoum.esfahanfarhang.ir

مراجعه کنند.

رئیس اداره امور قرآنى اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: 417 نفر از استان اصفهان در مرحله استانى چهل و 

چهارمین دوره مسابقات قرآن اوقاف رقابت مى کنند.
حمید بخشى با اشاره به اعالم نتایج مرحله شهرستانى چهل 
و چهارمین دوره مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه 
اظهار داشت: با اعالم نتایج این مسابقات در استان اصفهان 
96 نفر در بخش آقایان و 97 نفر در بخش بانوان موفق شدند 
مرحله شهرســتانى را براى حضور در مرحله استانى پشت 

سربگذارند. وى با بیان اینکه در بخش دعاخوانى نیز که به 
صورت استانى برگزار مى شود 79 نفر در بخش خواهران و 
145 نفر در بخش برادران بــا یکدیگر رقابت خواهند کرد، 
ابراز داشت: همچنین در بخش تواشیح دو گروه از برادران با 

یکدیگر رقابت خواهند کرد.
رئیس اداره امور قرآنى اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
با باین اینکه مرحله استانى این مســابقات در روزهاى 9 و 
10 شهریور ماه در امامزاده سید محمد خمینى شهر برگزار 

خواهد شد، تصریح کرد: این مسابقات به صورت حضورى 
اســت  همه جوانب براى رعایت پروتکل هاى بهداشتى در 

نظر گرفته شده است.
وى با بیان اینکه اعالم نتایج مرحله استانى مسابقات قرآن 
اوقاف یک هفته بعد از برگزارى مسابقات اعالم خواهد شد، 
ادامه داد: امسال براى نخستین بار مرحله نیمه نهایى نیز در 
دستور کار قرار گرفته است و پس از آن برگزیدگان در مرحله 

کشورى حضور خواهند یافت.

راهیابى 417 اصفهانى به مرحله استانى مسابقات قرآن اوقاف 

اول شهریور ماه سالروز تولد حکیم بزرگوار شیخ الرئیس 
ابوعلى ســینا ملقب به پدر طب ایران  و روز پزشــک،  
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان و هیئت همراه با 
حضور در مرکز بهداشتى درمانى شرکت از پزشکان فعال 

این مرکز تقدیر کردند.
مرتضى ابراهیمــى مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان  روز  پزشــک را  فرصتى براى تجلیل از سپید 
جامگانى که با علم و دانش و در اوج فروتنى، درد و رنج 

بیمارى را از جان انسانها، دور مى کنند،  توصیف کرد.
 وى افزود:  طى 2 سال گذشته شــما پزشکان ایرانى  با 
جان فشــانى و فداکارى، تصاویرى در ذهن ملت ایران 
خلق کرده اید که هرگز نمى توان آن هــا را از خاطر برد. 
تالشگران صنعت  نفت همیشه بیدار نیز خاطره زحمات 
طالیه داران عرصه سالمت را براى همیشه در قلب خود 

حفظ کرده و قدردان آنها خواهند بود.
ابراهیمى  با  گرامیداشت این مناسبت ارزشمند، فعالیت 

خالصانه  تمامى کسانى  را که در کسوت پر افتخار پزشکى 
به خدمت رسانى به مردم عزیز ایران اسالمى پرداخته، 
به ویژه پزشکان شــاغل و معتمد این شرکت که با سعه 
صدر، حس نوع دوســتى، دقت نظر  وامانت دارى براى  

تأمین سالمت هموطنان وکارکنان این شرکت تالش 
مى کنند،  ارج نهاد.

در این روز همچنین از پزشکان مرکز بهداشتى درمانى 
شماره 3 پلى کلینیک شهرك شهید منتظرى تقدیر شد.

تقدیر از پزشکان صنعت نفت در شرکت پاالیش نفت اصفهان

مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان با اشاره 
به پروژه هاى این شــرکت گفت: این شرکت در سطح 

23 شهرستان استان و در محدوده اى بالغ بر 91 
هزار کیلومتر مربع وظیفه برق رسانى و تامین برق 
پایدار به مشترکین سطح استان را برعهده دارد و 
در این راستا از ابتداى سال 1400 تا هفته دولت 
بالغ بر 18 هزار متقاضى جدید را برق رسانى کرده 
اســت. مهندس حمید عالقمندان گفت: در این 
راستا و با توجه به محدودیت هاى موجود جهت 
تامین برق همچنیــن افزایش پیک مصرف برق 
مشترکین و بار شبکه، تالش همکاران و مجموعه 
مدیریت شرکت توزیع برق استان ،این بوده است 
که کمترین میزان خاموشــى را به مشــترکین 

اعمال نماید.
حمید عالقمندان ادامه داد : این شــرکت از ابتداى سال 

1400 بالغ بر 10 هزاردرخواست رفع خاموشى روشنایى 
معابر را با هزینه اى بالغ بر 60 میلیارد ریال مرتفع نموده 

است. همچنین از ابتداى سال 1400 بالغ بر 200 کیلومتر 
از شبکه هاى فشار ضعیف مســى به کابل خودنگهدار 

تبدیل شده که عمدتًا در شهرســتانهاى خمینى شهر، 
فالورجان و نجف آباد اجرا گردیده است.

عالقمندان گفت: از عمده پروژه هاى اجرا شده از 
ابتداى سال 1400 مى توان به اجراى 30 پروژه 
رفع ضعف ولتاژ در ســطح اســتان که عمدتًا در 
شهرستان هاى کاشــان ، آران و بیدگل و برخوار 
انجام شده اند، اشــاره نمود. مدیرعامل شرکت 
افزود: این پروژه ها بالغ بر یکصد میلیارد ریال از 
منابع داخلى شرکت توزیع برق استان را تخصیص 
داده اســت. وى گفت: از ابتداى سال در بیش از 
35 نقطه در شبکه هاى فشار متوسط، کلیدهاى 
قطع و وصل با قابلیت کنتــرل از راه دور جهت 
کاهش میزان خاموشــى هــا و افزایش قابلیت 
مانور نصب گردیده که هزینه اى بالغ بر 70 میلیارد در بر

  داشته است.

برق رسانى به 18 هزار متقاضى جدید در استان اصفهان 

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: طرح ویژه ستاد 
دیه استان اصفهان براى آزادى زندانیان در محرم و صفر 
امسال آزادى یک زندانى توسط یک هیئت در پویش نذر 
آزادى است، 850 زندانى جرائم غیرعمد در اصفهان براى 

آزاد شدن در انتظار کمک خیران هستند.
اســدا... گرجى زاده در خصوص پویش نذر آزادى در ماه 

محرم و صفر، اظهــار کرد: در نظر داریــم از ظرفیت ها 
و برکات این ماه بــراى آزادى زندانیان جرایم غیرعمد 

استفاده کنیم، این پویش تا پایان ماه صفر ادامه دارد.
وى ادامه داد: طرح ویژه ستاد دیه استان اصفهان براى 
آزادى زندانیان در محرم و صفر امسال آزادى یک زندانى 
توسط یک هیئت اســت، باید توجه داشت که پیام امام 

حسین (ع) نیز آزادگى بوده است و هیئت ها مى توانند با 
آزادى زندانیان در این پویش مشارکت کنند.

وى اضافه کرد: در حال حاضر 850 زندانى جرایم غیرعمد 
در زندان هاى اســتان اصفهان نیازمنــد کمک خیران 
هســتند و براى آزادى این زندانیان 900 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است.

پویش نذر آزادى تا پایان ماه صفر ادامه دارد

غرب آســیا به عنوان یکى از غنى ترین نقاط کره زمین از نظر منابع معدنى مى باشــد 
که متاسفانه به دلیل وضعیت سیاســى منطقه به صورت کافى توسعه نیافته است. در 
سال هاى اخیر و با توجه به اکتشــافات صورت گرفته و همچنین افزایش ارزش مواد 

معدنى اهمیت توسعه معادن بیش از پیش آشکار گردیده است.
نظر  به این که سالیان متمادى آرك معدنى بصورت وارداتى تامین مى شده است، شرکت 
ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها تولید کننده آرك معدنى در غرب آسیا در راستاى توسعه 
بازار و پاسخ به نیاز داخل در مرحله اول اقدام به تولید ارك معدنىV 21 نموده و پس از 
پاسخگویى به نیاز داخل و استقالل کشور از واردات این محصول استراتژیک، باتوجه 
به نیاز کشورهاى منطقه و توسعه معادن همسایگان اقدام به تحقیقات بازار صادراتى و 

شناسایى کشورهاى داراى معادن در حال رشد و توسعه کرد.
پس از مذاکره با مشتریان صادراتى، اولین محموله این محصول پس از تولید در نورد 650 
کارخانه و انجام عملیات خم کارى،  نورد سرد و برشکارى در کارگاه شرکت پویش معادن 
از شرکت هاى تابعه ذوب آهن، حمل محصول نهایى به مقصد صادراتى انجام گرفت. 
الزم به ذکر اســت براى این محموله صادراتى عالوه بر تولید درکارخانه، فرآیندهاى 
تکمیلى نیز توسط شرکت هاى وابسته ذوب آهن صورت پذیرفت و به این ترتیب ارزش 

افزوده باالترى درمقایسه با صادرات پروفیل خام حاصل گردید.
در ادامه رشد و توسعه محصوالت شــرکت ذوب آهن، تولید آرك معدنى TH 36 نیز 
مطابق با استانداردهاى روز اروپا و با کاربرد معادن بسیار عمیق طراحى و به تولید رسید.

اولین محموله آرك معدن ذوب آهن کشور صادر شد

مدیر بهداشت حرفه اى، ایمنى و محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه بــا بیان این که واحد مدیریت بهداشــت 
حرفه اى، ایمنى و محیط زیســت شرکت فوالد مبارکه 

متشکل از 3 مجموعه ایمنى، بهداشت حرفه اى 
و آتش نشانى اســت افزود: این مجموعه شامل 
بخش هاى درمان، اورژانس، طب کار و در نهایت 

مجموعه محیط زیست و بهداشت محیط است.
حســین مدرســى فر گفت: این واحد از 10 سال 
گذشــته تاکنون در قالــب دو برنامه 5 ســاله به 
دســتاوردهاى ویژه اى دســت پیدا کرده که این 
دو برنامه امسال به پایان مى رســد و نتایج قابل 
توجهى در زمینه شاخص هاى حوادث و به روزشدن 
تجهیزات ایمنى داشــته و مى توان به نوســازى 
سیســتم اطفاء حریق و اطفاء حریق اتوماتیک در 

بخش آتش نشانى اشاره کرد. 
وى با اشــاره به تدوین برنامه 5 ســاله واحد مدیریت 
بهداشت حرفه اى، ایمنى و محیط زیست شرکت فوالد 

مبارکه از سال آینده خاطرنشــان کرد: در بخش ایمنى 
برنامه 5 ساله دوم این واحد، بالغ بر 160 برنامه عملیاتى 

شده است.

مدرسى فر با اشاره به گواهینامه ISO 45005 (راهنماى 
کار ایمن در دوران پاندمى کووید 19 در کشور) که براى 
نخستین بار توسط شــرکت فوالد مبارکه دریافت شده 

است، اذعان داشت: شــرکت فوالد مبارکه با گذراندن 
ممیزى هاى الزم توسط شرکت SGS کشور سوئیس، 
 ISO45005 توانست براى نخستین بار این گواهى نامه
را دریافت کند؛ اهمیت این گواهینامه در این است 
که شــرکت فوالد مبارکه در یک اقدام منسجم و 
سنجیده توانسته بر پاندمى کووید 19 فائق شود 
و این موضوع ثابت کرد که تالش هاى شــرکت 
فوالد مبارکه براى کنترل و مهار اپیدمى کووید 19 

مطابق با استانداردهاى جهانى است.
وى تصریح کرد: از دیگر اقدامات مهم و برجسته 
شرکت فوالد مبارکه مى توان به ارزیابى ریسک 
مواد شــیمیایى برنامه جدیــد اندازه گیرى مواد 
زیان آور در محیط کار و برنامه ارگونومى مشارکتى 
اشــاره کرد که گامى رو به جلو در ارتقاء ایمنى در 
محیط کار در ســطح جهانى محســوب مى شود و تمام 
تالش ما بر این اســت کــه حوادث حیــن کار به صفر 

کاهش یابد. 

دریافت گواهینامه ISO45005 توسط فوالد مبارکه براى اولین بار 


