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طالیى ترین زمان حمله قلبىسهمیه اصفهان در راهپیمایى اربعین مشخص نیست«شیشلیک» آماده اکران مى شود؟سال 1400 آلوده تر از سال 99 پیروانى: خدا از ویلموتس نگذرد بابت خیانتش به ایران سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

جوانه هاى روى 
سیب زمینى

خطرناك هستند؟

فوالدمبارکه چقدر اموال بلوکه شده دارد؟
3

کشف محموله 5
30 میلیارد ریالى 

کاالى قاچاق 
در اصفهان 

مهم نیست که چقدر سعى در صرفه جویى در 
مصرف مواد غذایى دارید، ولى معموال پیدا شدن 
مواد غذایى فاسد در یخچال شما امرى اجتناب 
ناپذیر است. اما تاریخ انقضاء سبزیجات همیشه 
مشهود و مشخص نیست. آیا جوانه هایى که ...

جانشین فرمانده انتظامى استان از کشف محموله 
بزرگى از انواع کاالهاى خارجى قاچاق به ارزش 
30 میلیارد ریال که در یک انبار دپو شــده بود، 

خبر داد.
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر در این خصوص 
اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان در پى کسب خبرى مبنى بر دپوى 

انواع کاالى قاچاق در...

روزانه روزانه 1212 سانتى متر  سانتى متر 
از ارتفاع آب سد زاینده رود کم مى شوداز ارتفاع آب سد زاینده رود کم مى شود
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مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه با اشاره به تحریم هاى آمریکا پاسخ مى دهد؛ 

رونالدو بازى علیپور در سرزمین مادرى کریس!

طارمى تنها ستاره ایرانى لیگ پرتغال نیست
دومین گل این فصل على علیپور با شــادى رونالدویى ایــن مهاجم گلزن 
همراه شد. لژیونر کم سروصداى فوتبال ایران حاال با شماره 9 تیم ماریتیمو 
مى درخشد و جزو ستاره هاى این تیم بندرنشــین لیگ پرتغال محسوب 

مى شود و این بار گل او، ماریتیمو را از یک...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

23 سال فعالیت 
در وزارت نفت 
به قصد توسعه و 
بالندگى کشور

چرا بانک مرکزى هنوز بدون رئیس است؟ 
شمارش معکوس براى رونمایى از سیاست پولى دولت سیزدهم ادامه دارد
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سال هجدهم /شماره 1
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 پاى رقم نجومى  پاى رقم نجومى 
در میان نبود!در میان نبود!
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3

سخنگوى دانشگاه علوم سخنگوى دانشگاه علوم 
پزشکى تشریح کرد؛پزشکى تشریح کرد؛

ماجراى تزریق ماجراى تزریق 
«فایزر» «فایزر» 

در اصفهاندر اصفهان

رئیس اتاق مشترك بازرگانىرئیس اتاق مشترك بازرگانى
 ایران و چین تشریح کرد ایران و چین تشریح کرد

دالیل دالیل 
تسریعتسریع

 واردات واردات
 واکسن کرونا  واکسن کرونا 

سوسن پرور:

 شوخى با ظاهرم 
به نفع من است!

روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

آگهى مناقصه نوبت اول
20kv /6.3kv خرید ترانسفورماتور کاهنده

شرکت فرآورده هاى نسوز ایران در نظر دارد جهت خرید ،خرید ترانسفورماتور 
کاهنده 20kv /6.3kv به همراه تجهیزات جانبى نسبت به برگزارى مناقصه عمومى 
اقدام نماید لذا از کلیه شرکت هاى توانمند در راســتاى موضوع مناقصه دعوت 
مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به سایت شرکت به 
نشانى www.irefco.ir و یا به آدرس شرکت واقع در کیلومتر52 جاده اصفهان - 
مبارکه مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 52543740-031 داخلى 201 تماس حاصل 
فرمایند. ضمنا پیشنهاد دهندگان مى بایست ظرف تاریخ مندرج در اسناد نسبت 
به عودت اسناد تکمیل شده به دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى نسوز ایران 

اقدام نمایند.
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جزئیات دالیل جدایى هافبک استقاللجزئیات دالیل جدایى هافبک استقالل

مجتمع طالى موته

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى همراه با
 ارزیابى کیفى (فشرده) شماره 1400/518

مجتمع طالى موته در نظر دارد "تهیه، طبخ و توزیع غذاى پرسنل مجتمع طالى موته" را از طریق سامانه 
تدارکات  الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2000001546000004و با جزئیات مندرج در اسناد 
مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 1,416,109,000ریال (یک میلیارد و چهارصد 

و شانزده میلیون و یکصد و نه هزار )  ریال بصورت (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى ) برگزار نماید.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 1400/06/24

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14روز شنبه مورخ 1400/07/17

- تاریخ بازگشایى پاکت ها: ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1400/07/18
عالقمندان شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با شماره هاى 
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و 27313131-021و 1456-021 تماس حاصل نمایند و یا به 

آدرس اینترنتى www.setadiran.ir  مراجعه فرمایند.
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0202جهان نماجهان نما 4131چهارشنبه  24 شهریور  ماه   1400 سال هجدهم

فرمانده مرزبانى ناجا ضمن تأکید بر انسداد مرزهاى زمینى 
در ایام اربعین از همه زائران حسینى خواست که از مراجعه 

به مرزها خوددارى کنند. 
سردار گودرزى در این باره گفت: بنابر اعالم مسئوالن کشور 
عراق و باتوجه به فراگیرى بیمارى کرونا، مرزهاى زمینى 
پذیراى زائران حســینى نخواهند بود و در این راستا هیچ 
برنامه اى براى پذیرش زائران و خدمت رسانى به آنها وجود 
ندارد. وى با اشاره به اینکه دو کشور جمهورى اسالمى ایران 
و عراق دوست و برادر هستند و همکارى دو کشور همواره 
در چارچوب قوانین بوده است افزود: با توجه به رایزنى هاى 
انجام شده با کشور عراق و شرایط بیمارى کرونا، گشایش 

مرزهاى زمینى براى اربعین امسال تا این لحظه امکانپذیر 
نخواهد بود.

وى که در یک برنامه رادیویى صحبت مى کرد، بار دیگر 
تأکید کرد: مرزهاى زمینى کامًال بسته هستند و زائران به 

هیچ عنوان به مرزهاى زمینى مراجعه نکنند.
فرمانده مرزبانى ناجا این را هم گفت که تمامى مرزبانان و 
خادمان مردم عزیزمان در مرزها نیز از این موضوع ناراحت 
هستند، چرا که ما به حضور میلیونى زائران در این ایام عادت 
کرده بودیم و امیدوارم هرچه زودتر این بیمارى ازبین رود 
تا دوباره شاهد حضور عاشــقان اهل بیت(ع) در مرزهاى 

کشور خود باشیم.

شــهر دوشــنبه این روزها خود را براى دو نشست مهم 
 (CSTO) منطقه اى شامل سازمان پیمان امنیت جمعى
و سازمان همکارى شانگهاى (SCO) در آخر این هفته 
آماده کرده اســت. «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهورى 
روسیه و آیت ا... سید ابراهیم رئیسى قرار است در دوشنبه 
و در حاشیه این اجالس دیدار کنند. سران 12 کشور منطقه 
از جمله رئیس جمهورى اسالمى ایران براى شرکت در 
اجالس شانگهاى در 16 و 17 سپتامبر(25 و 26 شهریور) 
به دوشنبه پایتخت تاجیکستان ســفر مى کنند؛ به نظر 
تحلیلگران بحران افغانســتان یکى از موضوعات اصلى 
این اجالس خواهد بود. ایران به عنوان کشــور ناظر در 

سازمان همکارى شــانگهاى، به دنبال عضویت دایمى 
در این سازمان است. والدیمیر پوتین، رئیس جمهورى 
روسیه و آیت ا...سید ابراهیم رئیسى قرار است در دوشنبه 
و در حاشیه این اجالس دیدار کنند. در اجالس سازمان 
همکارى شانگهاى در دوشنبه پایتخت تاجیکستان از کابل 
هیچ هیئت یا نماینده اى شرکت نخواهد کرد اما وضعیت 

افغانستان موضوع اصلى بحث سران منطقه خواهد بود.
هنوز مشخص نیست که رهبران منطقه در مورد افغانستان 
و دولت طالبان چه خواهند گفت و همچنین مشــخص 
نیست که موضع آشتى ناپذیر تاجیکستان با دولت طالبان 

پس از این دیدار چقدر تغییر خواهد کرد.

مرزهاى زمینى در ایام اربعین 
بسته هستند

رئیسى و پوتین در 
تاجیکستان دیدار مى کنند

سال 1400 آلوده تر 
از سال 99

رش  شــما   روزنامه همشهرى |
معکوس براى آغاز پاییز 1400 شــروع شــده و 
شواهد و قرائن نشان مى دهد که این پاییز نسبت به 
دوره هاى مشابه سال هاى اخیر خود، کم بارش تر و 
گرم تر خواهد بود و این یعنى وارونگى دما امسال نیز 
در مقایسه با سال هاى گذشته زودرس خواهد بود. 
تجربه سال هاى اخیر نشان داده، اگرچه بارندگى 
به ویژه در آلودگى هواى شهرهاى بزرگ اثر اندکى 
دارد، اما به واسطه ناپایدارى هایى که با خود ایجاد 
مى کند، از شدت و غلظت آالینده ها مى کاهد. در 
چنین شرایطى، امسال سخن از کاهش بارش ها به 
میان آمده و این یعنى باید منتظر هجوم آالینده ها 

به شهرهاى بزرگ کشور باشیم.

با شبکه «شاد» از مهر
سرپرست    خبرگزارى صدا و سیما |
وزارت آموزش و پرورش گفت: امســال مدارس 
را با پلتفرم شاد آغاز خواهیم کرد. علیرضا کاظمى 
افزود: قابلیت هاى خوبى در این پلتفرم ایجاد شد که 
در سال تحصیلى جدید افزایش پیدا کرده است و 
استفاده از این پلتفرم را حتى بعد از اینکه مدارس 
100 درصد حضورى شود، ادامه خواهیم داد. وى 
گفت: قرار شد در ســال تحصیلى جدید هم مانند 
سال گذشته استفاده معلمان و دانش آموزان از این 

شبکه رایگان شود.

واردات 10 هزار ُتن 
تخم مرغ 

ئیــس  ر   خبرگزارى صدا و سیما |
هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار گفت: با مجوز 
وزارت جهاد کشاورزى، ظرف چند روز آینده 10 
هزار تن تخم مرغ وارد کشور مى شود و با تمهیدات 
صورت گرفته ظرف دو هفته آینده بازار تخم مرغ 
به ثبات مى رسد. حمید کاشانى افزود: قرار است به 

زودى قیمت تخم مرغ اصالح شود .

کارنامه به مادر هم 
مى دهند اما...

مدیرکل    باشگاه خبرنگاران جوان |
ارزیابى عملکرد و رسیدگى به شکایات آموزش و 
پرورش درباره ماجراى ممنوعیت دریافت کارنامه 
توسط مادران و وجاهت قانونى این ماجرا توضیح 
داد. محمد حسین کفراشى گفته است: به هیچ وجه 
چنین قانون و بخشنامه اى وجود ندارد و پدر یا مادر 
هر دو به عنوان ولى دانش آموز در امور آموزشى و 
پرورشى فرزند خود مشارکت داشته باشد. تنها در 
صورتى ممنوعیت مشــارکت در امور پرورشى و 
تربیتى دانش آموز اعمال مى شود که پدر یا مادر 
با هم اختالف داشته یا جدا شده باشند و حضانت 
فرزند به یکى از اولیاى دانــش آموز یا مادر یا پدر 
برسد که در این صورت هم صرفاً ممنوعیت براى 

مادر وجود ندارد.

شروط جدید براى 
بازگشایى مدارس 

مرکز بررســى هاى استراتژیک    ایسنا|
ریاست جمهورى در هفته ابتدایى شهریورماه، ابعاد 
بازگشایى مدارس در سال تحصیلى جدید را بررسى 
و پیشنهادهاى خود براى بازگشایى مدارس را ارائه 
کرده است. در این بررسى آمده است: در حال حاضر 
بازگشایى مدارس به صورت حضورى وابسته به 
فراهم بودن شرایط در ارتباط با پنج مؤلفه اصلى 
میزان پیشرفت واکسیناسیون سراسرى، افق زمانى 
و مکان هاى واکسیناسیون کودکان و نوجوانان، 
کنترل پیک پنجم کرونا و جلوگیــرى از ورود و 
شیوع ســویه المبدا، برنامه ریزى مناسب براى 
رعایت فاصله گــذارى در رده هاى درس و تأمین 
حداقل روزانه یک ماســک براى دانش آموزان، 
جلب رضایت خانواده ها در صورت فراهم شــدن 
شــرایط ایمن بازگشــایى حضــورى مدارس

 است.

بازدید از 
تأسیسات هسته اى اصفهان

محمد اســالمى، معــاون رئیس جمهور و    پانا|
رئیس سازمان انرژى اتمى ایران از بخش هاى مختلف 
تأسیسات هسته اى اصفهان در سفر به این استان بازدید 
کرد. رئیس ســازمان انرژى اتمى در ایــن بازدید که با 
همراهى تنى چند از معاونین سازمان و مدیران صنعت 
هســته اى انجام شــد، ضمن بازدید از نخستین مرکز 
بین المللى آموزش هسته اى ایران از بخش هاى مختلف 
تأسیسات هسته اى اصفهان از جمله رآکتور صفر قدرت 
آب سنگین، رآکتور چشمه  نوترونى مینیاتورى و رآکتور 

زیربحرانى آب سبک دیدن کرد.

سازها را شکستند
صالحــه ســعادت، روزنامه نــگار    ایران آرت|
افغانستانى خبر داد که طالبان وارد انستیتو ملى موسیقى 
افغانستان شدند و تمام وســایل موسیقى را شکستند. 
ســعادت تصاویرى نیز از این اقدام طالبان منتشر کرده 
است.  طالبان از حدود یک ماه قبل کنترل افغانستان را 

به دست گرفته است. 

درخواست جدید 
براى محاکمه روحانى

پس از نماینده کاشــمر، نماینده اراك    انتخاب|
هم خواستار محاکمه روحانى شد. محمدحسین آصفرى 
نماینده اراك در توییتى نوشت: با رسیدن انبوه واکسن از 
سایر کشورها مشخص شد ما تحریم پرزیدنت روحانى 
بودیم! او با هشتگ :«محاکمه روحانى» ادامه داد: زودتر 
دست به کار شوید تا مرغ ز قفس نپریده! پیش تر حجت 
االسالم جواد نیک بین نماینده کاشمر در مجلس شوراى 
اسالمى در نشست علنى روز یک شنبه 14 شهریور قوه 
مقننه و در تذکر شــفاهى، گفته بود: یا فیلم گاندو دروغ 
است یا راســت، چنانچه دروغ است مى طلبد از پخش 
آن جلوگیرى شود و اگر واقعیت دارد محاکمه روحانى 

باید شروع شود.

مجرمان دارویى
معاون نظارت و بازرسى امور فرهنگى    تسنیم|
و اجتماعى بازرسى کل کشور از تشکیل پرونده تخلفات 
براى عامالن خروج دارو از بیمارســتان ها در سازمان 
بازرســى خبر داد و اعالم کرد: این افــراد متخلف دارو 
را از بیمارســتا ن ها خارج و با 20برابر قیمت در بازار به 
فروش مى رساندند که در این رابطه 30 نفر شناسایى، 
بازداشت و به دادستانى معرفى شدند و برخوردهاى الزم 

صورت گرفت.

مشارکت در راهپیمایى اربعین
علیرضا زاکانى، شــهردار تهــران درباره    رکنا|
مشارکت شهردارى پایتخت در راهپیمایى اربعین گفت: 
در سال هاى گذشته شــهردارى بیش از شش میلیارد 
تومان در راهپیمایى اربعین مشارکت مى کرد. البته باید 
توجه داشت که در الیحه پیشنهادى شهردارى تهران 
آمده است که ما مى توانیم از خیران هم براى مشارکت 
در هزینه هاى راهپیمایى اربعین استفاده کنیم. وى افزود: 
 تأکید من این است که مشارکت شهردارى در این مراسم 

حتماً به صورت شفاف باشد.

دیدگاه طالب زاده 
درباره کرونا

نادر طالب زاده، فیلمســاز اصولگرا و    روزیاتو|
مجرى شــبکه افق ویروس کرونا را یک ویروس ضد 
اسالمى مى داند که براى مقابله با حج و عبادت طراحى 
شده اســت. این مستندساز و کارشــناس جنجالى در 
گفتگویى ویدیویى مدعى مى شود که حجاج همیشه با 
بیمارى مشکوکى روبه رو بودند که تب و سرفه داشت و 
از سال 2007 متوجه شده این بیمارى همان کروناست و 
از مدت ها قبل وجود داشته تا با شور اسالمى ایران و حس 
خداجویى و عبادت بشــر در حج مبارزه و جلوى عبادت 
گرفته شــود. طالب زاده مدعى مى شود که همیشه در 
زمان برگزارى حج نوعى آنفلوآنزا در عربستان سعودى 
شایع مى شود در حالى که این کشور سرد نیست و نباید 

چنین بیمارى داشته باشد.

خبرخوان

کابینه امارات روز دوشنبه 38 فرد از جمله یک تبعه افغان و 
یک سعودى را در فهرست تروریستى این کشور قرار داد. 
خبرگزارى امارات وام گزارش داده که کابینه تصمیم درج 
نام 38 فرد و 15 نهاد جدید در لیست تروریستى امارات که 
شامل افراد، نهادها و سازمان هاى حامى تروریسم است را 

صادر کرد.
طبق روایت «ایسنا»، این فهرست شــامل اسامى چهار 
اماراتى، دو تن از لبنان و عراق ، هشــت نفر از یمن، چهار 
نفر از سوریه، پنج ایرانى و شش تن از نیجریه و یک نفر از 
سنت کیتس و نویس (کشورى است جزیره اى در دریاى 
کارائیب) و شهروندانى از انگلیس، روســیه، اردن، هند، 
افغانستان و عربستان است. این فهرست همچنین شامل 

15 شرکت است.
اما چرا این خبر مى تواند براى بازار ارز ایران مهم باشــد؟ 
سهم امارات از کل درآمدهاى ارزى مربوط به بخش صدور 

کاال چقدر است؟
کشور امارات در سال هاى اخیر سهم قابل توجهى از مقاصد 

کاالهاى صادراتى ایران داشته است.
در آخرین کارنامه تجارى ســاالنه ایران، امارات سومین 

مقصد کاالهاى صادراتى ایران بوده اســت. میزان درآمد 
ارزى از صادرات کاال به این کشور حدود پنج میلیارد دالر 
بوده که سهمى بیش از 13 درصد از کل صادرات غیرنفتى 
ایران داشته است؛ با این حال، روند صادرات ایران به امارات 
نزولى بوده و در سال گذشــته هم حدود 4 درصد نسبت 
به سال 98 افت داشته اســت. با این حال با توجه به سهم 
13 درصدى امارات از کل صادرات غیرنفتى ایران به نظر 
مى رســد اختالل در روند مبادالت این دو کشور مى تواند 

براى بازار ارز ایران مهم باشد.
به جز امارات، چین و عراق دو شریک اول صادراتى ایران 
هستند که در سال گذشته روند صادرات به این دو کشور 
نیز به ترتیب 5 و 17 درصد کاهــش یافته بود و به همین 
دلیل به نظر مى رسد در دوره افت درآمدهاى ارزى بخش 
صادرات غیرنفتى اهمیت مقاصد عمده مثل امارات بیش از 
گذشته باشد. با این حال با تحریم اخیر به نظر مى رسد در 
روند مبادالت آینده ایران و امارات مجدد اتفاقاتى رخ دهد 
که در نهایت منجر به کاهش صادرات به این کشور شود. در 
صورت رخ دادن چنین اتفاقى و عدم جبران این درآمدهاى 

ارزى، ممکن است بازار ارز و قیمت دالر نیز متأثر شود.

رئیس اتاق مشــترك بازرگانى ایران و چین ضمن ارائه 
توضیحاتى درباره علل تســریع در واردات واکسن کرونا 
از چین در دولت سیزدهم، از تفاهم براى واردات 40 تا 50 

میلیون دوز واکسن کرونا از چین در دوماه آینده خبر داد.
مجیدرضا حریرى اظهار داشت: روند واردات واکسن کرونا 

از اردیبهشت ماه آغاز شد و تا به امروز ادامه پیدا کرده است 
اما تسریع در واردات واکسن کرونا از چین، دو علت عمده 
مى تواند داشته باشد که یکى از آنها، افزایش هماهنگى بین 
همه دستگاه ها در دولت سیزدهم است که شاید در دولت 
قبلى به دلیل اختالف دیدگاه هاى سیاسى بین دولت مستقر 
و سایر نهادها، به این صورت وجود نداشت. در دولت گذشته 
میان وزارتخانه ها هماهنگى الزم نبود و وزارت بهداشت در 

مسائل مختلف به موقع عمل نمى کرد.
وى ادامه داد: دوم آنکه وعده هایى درباره واکسن کروناى 
تولید داخل داده شده بود که مشخص شد در مدت کوتاه 
اعالم شده، تحقق نمى یابد و بنابراین بالفاصله برنامه ریزى 

براى افزایش واردات واکسن کرونا صورت گرفت.
حریرى افزود: نکته قابل توجهى که وجود دارد این است که 
اکنون کشورهاى سازنده واکسن کرونا در جهان، نیازهاى 
داخلى خود را به حد زیادى برآورده کردند و بنابراین میزان 
بیشترى از واکســن را در اختیار کشورهاى متقاضى قرار 

مى دهند.

فرمانــده انتظامى هرمــزگان گفــت: کارآگاهان پلیس 
امنیت اقتصادى اســتان پس از اطالع از تخلف اعضاى 
شوراى اسالمى یکى از روستا هاى استان تحقیقات را آغاز 

کردند.
سردار غالمرضا جعفرى افزود: در تحقیقات اولیه مشخص 
شد این افراد با شیوه و شگرد ثبت شرکت هاى عمرانى و 
واگذارى طرح ها طراحى شده به این شرکت ها بدون انعقاد 

قرارداد، اختالس مى کردند.
به گفته ســردار جعفرى، وجــوه مورد نظر به حســاب 
شــرکت هاى طرف قرارداد واریز نشده بود و در تحقیقات 

تکمیلى مشخص شــد این افراد با مسئولیت هاى رئیس 
شورا، ناظر فنى و کارمند دهیارى در بازه زمانى سال هاى 
1394 تا 1398 اقدام به عقد قرارداد هاى صورى و جعلى در 

طرح هاى عمرانى روستا کرده اند.
وى با بیان اینکه این سه متهم با هماهنگى قضایى دستگیر 
شــدند، گفت: متهمان در مجموع 25 میلیارد ریال وجه از 
حساب روســتا را به نفع خود جا به جا کرده بودند و براى 
متهمان به اتهام اختالس قرار مناسب صادر شد و تحقیقات 
کماکان براى بررسى بیشــتر زیر نظر مقام قضایى ادامه

 دارد.

وزارت آموزش و پرورش در کانال اطالع رسانى شبکه شاد 
10 نکته پیرامون آموزش مجازى و آغاز ســال تحصیلى 
براى دانش آموزان و خانواده ها منتشر کرده که چند تا از آنها  

به این شرح است:
 ■ شــما معلمتان را نخریده اید و معلم موظف نیســت در 
تعطیالت و ساعات غیرکارى پاسخگوى شما باشد. او هم 
انسان است و در ساعات غیرادارى وظایف و گرفتارى هاى 
خانوادگى دارد. اگر معلمى پاسخ شما را مى دهد از سر لطف 

و دلسوزى اوست نه وظیفه.
■ هنگام پیام دادن بــه معلمتان او را با کلمات رســمى 
مخاطب قرار دهید. درست اســت که او را نمى بینید ولى 

دخترخاله تان نیست که او را «عزیزم» خطاب کنید.
■ کالس مجازى مسابقه  «کى از همه باهوش تره» نیست. 

مکانى  اســت براى یادگیرى و تعامل. پس کنار فرزندتان 
ننشینید تا در رقابت با دیگر شــاگردان کمکش کنید. این 
مســئله عالوه بر لطمه زدن به اعتماد به نفس او، فرایند 

یادگیرى را نیز مختل مى کند.
■  اگر تمرینــات خود را از روى دیگران رونویســى کنید 
معلم ضرر نمى کند بلکه به گمان اینکه همه یاد گرفته اند 
به سرعت سراغ مبحث بعدى مى رود. اگر در آزمون ها تقلب 
کنید به معلم آسیبى نمى رسد بلکه فقط آمار قبولى هایش 
باالتر مى رود. اگر جواب ســئواالت معلــم را به فرزندتان 
مى رسانید، از حقوق معلم کم نمى کنند، فرزندتان را با تقلب 
و دروغ بزرگ نکنید. بگذارید فرزندتان تالش کند، بگذارید 
از مغزش استفاده کند، قول مى دهم استفاده از مغز عوارض 

جانبى نداشته باشد.

بیش از 20 روز از آغاز به کار کابینه ســیزدهم مى گذرد 
اما هنوز رئیس کل بانک مرکزى مشــخص نیست. این 
در حالى اســت که پیش از برگزارى جلسات رأى اعتماد 
کابینه، اخبارى متعدد در خصوص کاندیداهاى احراز این 

پست مطرح مى شد.
در سیزدهمین روز شهریور ماه نیز احسان خاندوزى، وزیر 
امور اقتصادى و دارایى در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد 
به زودى رئیس کل بانک مرکزى مشخص مى شود.زمان 
اعالمى از سوى وى هفته آتى بود اما با گذشت ده روز از 

اعالم این وعده هنوز، این مهم محقق نشده است.
پس از آنکه عبدالناصر همتى، رئیس کل بانک مرکزى 
به عنــوان کاندیــداى انتخابات ریاســت جمهورى در 
سیزدهمین انتخابات حضور یافت، کمیجانى قائم مقام 
بانک مرکزى به عنوان رئیس کل انتخاب شــد. هرچند 
کمیجانى یکى از قدیمى تریــن نیروهاى بانک مرکزى 
است اما نام وى در میان گزینه هاى اعالمى براى تصدى 
پســت رئیس کلى بانک مرکزى نیست از این رو به نظر 
مى رسد این نهاد سیاســتگذار پولى در شرایط کنونى با 

نوعى بالتکلیفى روبه رو باشد.
کارشناسان معتقدند که تحقق شعارهاى اعالمى از سوى 
دولت رئیسى منوط به مشخص شدن سیاست پولى کشور 
خواهد بود. بــه عبارت دیگر احداث یــک میلیون واحد 
مسکونى در یکسال و ایجاد یک میلیون فرصت شغلى 
در هر ســال در کنار افزایش ظرفیــت تولید و همچنین 
تحقق اهداف پیش بینى شــده براى صادرات غیرنفتى 
در گرو روشن شدن سیاســت هاى پولى کشور است. به 
نظر مى رسد طوالنى شــدن فرایند انتخاب رئیس کل 
بانک مرکزى، ریشه در نبود توافق جامع میان فرماندهان 

اقتصادى در این حوزه دارد.
در شرایط کنونى ترکیب کابینه سیزدهم مشخص است 
و مسعود میرکاظمى نیز به عنوان رئیس سازمان برنامه 
و بودجه انتخاب شده است.در عین حال محسن رضایى، 
معاون اقتصــادى رئیس جمهور و همچنین مســئول 
هماهنگى تیم اقتصادى دولت شده اما فرمانده دیگرى در 
حوزه اقصادى در میدان است. محمد مخبر، معاون اول 
رئیس جمهور به عنوان مسئول هماهنگى تیم اقتصادى 

از سوى سید ابراهیم رئیسى انتخاب شده است.
در حالى که تــا 20 روز پیــش على اکبــر صالح آبادى 

قوى ترین گزینه تصدى ریاست کلیه بانک مرکزى بود، 
در شرایط کنونى نام هاى دیگرى نیز به گوش مى رسد.

صالح آبادى، سابقه ریاست بر ســازمان بورس در دولت 
احمدى نژاد را داراست. وى داراى مدرك کارشناسى ارشد 
معارف اسالمى و مدیریت مالى از دانشگاه امام صادق (ع)، 
دکتراى مدیریت مالى دانشگاه تهران و عضو هیئت علمى 
دانشگاه امام صادق(ع) اســت. گذشت زمان اما احتمال 
معرفى وى به عنوان رئیس کل را کمتر کرده و در روزهاى 
اخیر نام جدیدى براى تصدى ریاست کلى بانک مرکزى 
به گوش مى رسد. این نام جدید کسى نیست جز طالبى، 
دبیرکل کنونى بانک مرکزى که سه سال پیش از سوى 

همتى براى تصدى این پست منصوب شد.
رزومه محمد طالبى نشــان مى دهد وى نیز عضو هیئت 

علمى دانشگاه امام صادق(ع) است. او دکتراى مدیریت 
مالى از دانشگاه تهران دارد و کارشناسى ارشد مدیریت 

مالى را از دانشگاه تهران دریافت کرد.
وى کارشناسى مدیریت بازرگانى از دانشگاه شیراز دریافت 
کرده بود. طالبى مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها، 
مدیرعامل بانک کشاورزى، عضو شوراى عالى بورس، 
عضو شــوراى فقهى بانک مرکزى و عضو هیئت امناى 

مؤسسه عالى آموزش بانکدارى ایران بوده است.
در این میان نام غالمرضا ســلیمانى نیز بین گزینه هاى 
تصدى ریاســت کلى بانک مرکزى به چشم مى خورد. 
مدیرعامــل کنونى بیمه مرکزى از این منظر شــباهتى 
قابل توجه به عبدالناصر همتى دارد چرا که همتى نیز از 
ریاست بیمه مرکزى به ریاست کلى بانک مرکزى رسید.

وى دکتراى حســابدارى دارد و از این منظر نیز با ولى ا... 
سیف،رئیس کل اسبق بانک مرکزى شباهت دارد.

طوالنى شــدن فرایند انتخاب رئیس کل بانک مرکزى 
یعنى آخرین حلقه از زنجیره تیم اقتصادى دولت این گمان 
را میان کارشناسان و اهل فن ایجاد کرده است که هنوز 
فرماندهان اقتصادى دولت یعنى مخبر و محسن رضایى 
به توافق مشخصى براى انتخاب گزینه ریاست کلى بانک 

مرکزى نرسیده اند.
نزدیک به دو هفته از وعده خاندوزى وزیر امور اقتصادى 
و دارایى بــراى انتخاب قریب الوقــوع رئیس کل بانک 
مرکزى مى گذرد. به نظر مى رســد پیام طوالنى شــدن 
انتخاب رئیــس کل بانک مرکزى بــراى اقتصاد ایران 

چندان خوشایند نباشد.

شمارش معکوس براى رونمایى از سیاست پولى دولت سیزدهم ادامه دارد

چرا بانک مرکزى هنوز بدون رئیس است؟ 

سیگنال مهم دبى براى دالر تهران 

دالیل تسریع واردات واکسن کرونا 

اختالس در شوراى یک روستا! 

معلم را «عزیزم» خطاب نکنید!
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شهردار تأیید شد
علیرضا بوژ مهرانى، سرپرسـت شـهردارى اصفهان  در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: خبر مى رسد که گویا در 
همین هفته ابالغ جناب آقاى دکتر قاسم زاده به عنوان 
شهردار اصفهان توسـط وزیر محترم کشور امضا شده و 
ایشان به طور رسمى سکان هدایت شهردارى را در دست 

خواهند گرفت.

ماجراى تزریق «فایزر» در 
اصفهان

سخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اسـتان اصفهان به 
موضوع تزریق واکسن «فایزر» در اصفهان که این  روزها 
در شبکه هاى مجازى دسـت به دست مى شود، واکنش 
نشان داد. آرش نجیمى در این باره نوشت: با پیگیرى هاى 
انجام شده و تماس با یکى از افراد دریافت کننده واکسن 
متوجه شـدیم فرد دریافت کننده واکسن عکس کارت 
واکسن خود را در گروه خانوادگى گذاشته است و یک آدم 
ناسالم اسم واکسن سینوفارم را به فایزر تغییر داده و آن را 

فتوشاپ کرده است.

تعطیل شدن 4 معدن 
چهار معدن به دلیل مشـکالت زیسـت محیطى بعد از 
20 سال در کاشان دستور موقت توقف گرفتند. دادستان 
کاشـان گفت: این معـادن به دلیل مشـکالت زیسـت 
محیطى، انباشت باطله هاى معدنى و آسیب به روستا ها 
دسـتور موقت توقف کار این معادن صادر شـد. روح ا... 
دهقانى افزود: اشتغال افراد شـاغل در معادن از اهمیت 
زیادى برخوردار اسـت و از سـوى دیگر بروز مشکالت 
براى سـاکنان در اطراف معـادن نیز براى مـا از اهمیت 

زیادى برخوردار است.

بهبودى امام جمعه کاشان
حال عمومى نماینده  ولى فقیه در کاشان روبه بهبودى 
اسـت و تا چند روز آینده از بیمارستان مرخص مى شود. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکى کاشان گفت: عالئم تنفسى 
و بیمارى آیت ا... سـلیمانى رو به بهبودى است. آیت ا... 
عباسـعلى سـلیمانى، امام جمعه و نماینده  ولى فقیه در 
کاشان شنبه بیستم شهریورماه امسـال به علت ابتال به 
کووید 19 در مرکز آموزشى درمانى شهید دکتر بهشتى 

کاشان بسترى شد.

تسهیل تردد 
در خیابان امام خمینى(ره) 

مدیر منطقه 11 شـهردارى اصفهان گفـت: خط پرش 
اتوبوس در چهار نقطه خیابان امـام خمینى(ره) از جمله 
چهارراه شریف، لیمجیر، چهارراه امام رضا(ع) و بهارستان 
ایجاد و تکمیل شده است. حمید اشرفى اظهار کرد: هدف 
از ایجاد خط پـرش در خیابان امام خمینـى (ره) افزایش 
سرعت ناوگان حمل و نقل عمومى و جلب رضایتمندى 
شهروندان اسـت. وى تصریح کرد: حدود 150 متر قبل 
از تقاطع خیابان شـریف، اتوبوس ها به سـمت زیر پل و 
سپس به تقاطعى که چراغ راهنمایى و رانندگى آن ابتدا 
براى اتوبوس و با فاصله اندکى براى سایر خودروها سبز 

مى شود، مى رسند.

بهبود عملکرد 
تابلوهاى فشار سنجى 

عملیـات بهبـود عملکـرد تابلوهـاي فشارسـنجی در 
سـطح منطقه سه انجام شـد. بازنگري و تحلیل مجدد 
شـبکه توزیـع آب و اعتبارسـنجی نقـاط فعلـی نصب 
فشارسـنج ها و هم چنین استخراج نقاط بحرانی جدید 
نیازمنـد پایش فشـار از جملـه فعالیت هایى اسـت که 
با هدف بهبود عملکرد تابلوهاى فشـار سـنجى انجام 
شده اسـت. همچنین جابه جایی سـه عدد از تابلوهاي 
فشارسـنجی واقـع در اتاقک چـاه هـاي زیرزمینی به 
ایستگاه هاي آتش نشـانی اطراف با هدف رفع مشکل 
محیط مرطوب و داراي خوردگی و آنتن دهی نامناسب 
و نصب 2عدد تابلو فشارسنجی جدید در محدوه حسین 
آباد رهنـان و خیابان بسـیج به منظور پایش فشـار آن 

محدوده نیز انجام شد.

خبر

رئیس هیئت پزشکى ورزشى استان اصفهان گفت: از ابتداى 
سال جارى تاکنون درخواســت پلمب 46باشگاه ورزشى 
متخلف در زمینه عدم رعایت پروتکل هاى بهداشتى در استان 

اصفهان صادر شده است.
احمدباقرى مقدم اظهار داشــت: با توجه به مصوبات ستاد 
ملى مقابله با کرونا فعالیت هاى ورزشى به جز 13 رشته که در 
فضاى باز و معموًال به صورت تک نفره انجام مى شود، ممنوع 
است. وى افزود: براى مثال فعالیت باشگاه هاى سوارکارى، 
استخرهاى روباز، دوچرخه سوارى و ... مجاز است اما فعالیت 

دیگر باشگاه ها به ویژه در محیط هاى بسته ممنوع است.
رئیس هیئت پزشکى ورزشى استان اصفهان با بیان اینکه 

تاکنون گزارشى در خصوص ابتالى دسته جمعى به کرونا در 
باشگاه هاى استان اصفهان نداشتیم، ادامه داد: این در حالى 
است که برخى از باشگاه هایى که فعالیت آنها ممنوع است بر 
خالف مصوبه کرونا فعالیت دارند و ما نیز برخوردهاى الزم را 

با این افراد در دستور کار داریم.
وى با بیان اینکه همچنین هیئت پزشــکى ورزشى استان 
اصفهان با توجه به درخواســت هاى متعدد باشــگاه هاى 
ورزشى براى بازگشایى و فشارهاى اقتصادى که بر فعاالن 
این حوزه وارد مى شود، پیگیرى این امر را در دستور کار قرار 
داده ایم، تصریح کرد: البته باید توجه داشت که این امر هنوز 

به نتیجه نرسیده است.

معاون حفاظت و امــور اراضــى اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى اصفهان گفت: در یک سال اخیر 141 دستگاه 
آبگرمکن خورشیدى با هدف کاهش وابستگى به چوب بین 

ساکنان مناطق جنگلى زاگرسى استان توزیع شده است.
داریوش سعیدى افزود:  آبگرمکن هاى خورشیدى در اختیار 
ساکنان منطقه سردسیر و جنگلى ُپشتکوه اول شهرستان 

فریدونشهر واقع در غرب استان قرار گرفته است.
وى ادامه داد: پرداخت یارانه حمل 26 هزار سیلندر گاز در این 
مناطق و منطقه عشایرى واقع در محدوده طرح صیانت در 
شهرستان سمیرم در جنوب اســتان از جمله دیگر اقدامات 
پروژه جایگزینى سوخت فسیلى بوده است که کماکان در 

سالجارى هم ادامه خواهد داشت.
معاون حفاظت و امــور اراضــى اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى اصفهان هزینه اجراى اقدام هاى یاد شــده را 
یک میلیارد و 250 میلیون تومان اعالم کرد و اظهارداشت: 
این رقم از محل اعتبارات ملى و استانى براى اجراى پروژه 
جایگزینى سوخت فســیلى در مناطق جنگلى استان و در 

محدوده طرح صیانت از جنگلهاى زاگرس هزینه شد.
سعیدى خاطرنشان کرد:  تاکنون در مجموع 780 دستگاه 
آبگرمکن خورشیدى در پشــتکوه اول و دوم فریدونشهر 
براى خانوارهاى ساکن در این مناطق با هدف پیشگیرى از 
تخریب و قطع درختان جنگل نصب و راه اندازى شده است.

توزیع 141 دستگاه آبگرمکن 
خورشیدى در مناطق زاگرسى 

درخواست پلمب
 46 باشگاه متخلف در اصفهان

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: ثبت نام اولیه 
در سامانه سماح براى حضور در راهپیمایى اربعین امسال 
رایگان است و در صورت قطعى شدن اعزام از افراد هزینه 

دریافت مى شود.
علیرضا صادقى با اشاره به آخرین برنامه ریزى ها در زمینه 
اعزام زائران براى اربعین حسینى اظهار داشت: شهروندان 
باید توجه داشته باشند که کشور عراق تاکنون دو سهمیه 
30 هزار نفرى براى کشور در نظر گرفته است که سهمیه 
اعزام 30 هزار نفرى اول تائید شده اما هنوز سهمیه 30 

هزار نفرى دوم قطعى نشده است.
وى با بیان اینکه هنوز ســهمیه استان ها براى اعزام به 
اربعین امسال مشخص نشده است، ابراز داشت: بر اساس 

اعالم ســازمان حج و زیارت قرار است میزان سهمیه 
هر اســتان بر اســاس درصد زائرى که در سال 98 در 

راهپیمایى اربعین حضور یافته اند، محاسبه شود.
وى با بیان اینکه پیش ثبت نام از زائــران براى اربعین 
امسال در سامانه ســماح آغاز شده اســت، ادامه داد: 
شــهروندان توجه داشته باشــند که این امر به صورت 
پیش ثبت نام اســت و هیچ هزینه اى بــراى آن از آنها 

دریافت نمى شود.
صادقى با اشاره به اینکه کسانى که در سامانه سماح ثبت 
نام مى کنند نباید بیمارى زمینه اى داشته باشند، اضافه 
کرد: همچنین آنها باید دو ُدز واکســن را دریافت کرده 

باشند و احتماًال بر اساس قرعه کشى اعزام خواهند شد.

سهمیه اصفهان در راهپیمایى اربعین مشخص نیست

کارشناس ارشــد بهره بردارى اتاق فرمان نیروگاه زاینده 
رود گفت: در حال حاضر با آزاد کــردن 25 متر مکعب در 
ثانیه آب، روزانه بین 10 تا 12 سانتى متر از ارتفاع آب در سد 

اصلى کم مى شود.
على دهقان زاده در گفت و گو با ایمنا اظهار کرد: ورودى سد 
زاینده رود اکنون تقریبًا پنج متر مکعب در ثانیه و خروجى 
سد تنظیمى، 25 متر مکعب در ثانیه است، بنابراین با توجه 
به کمتر بودن ورودى نسبت به خروجى، ارتفاع پشت سد 
اصلى رو به کاهش بوده و اکنون با وجود گرما، تبخیر موجود 
و خروجى فعلى، در هر روز حدود 12 سانتى متر از ارتفاع آب 

پشت سد اصلى کاهش مى یابد.
وى افزود: با توجه به اینکه جداره سد به شکل قیف طراحى 
شده است شاید در ظاهر مشخص نباشد اما حجم زیادى از 

آب سد کاهش یافته است.
کارشناس ارشــد بهره بردارى اتاق فرمان نیروگاه زاینده 
رود گفت: ارتفاع مؤثر سد زاینده رود  از سطح دریا دو هزار 

و 63 متر بوده که اگر آب به این ارتفاع برسد، یک میلیارد 
و 476 میلیون متر مکعب آب پشت سد ذخیره شده است 
اما در حال حاضر با آزاد کردن 25 متر مکعب در ثانیه آب، 
روزانه بین 10 تا 12 سانتى متر از ارتفاع آب در سد اصلى 

کم مى شود.
دهقان زاده با بیان اینکه ســه واحد نیروگاهى در کنار سد 
زاینده رود احداث شــده که ظرفیت تولید روزانه این سه 
واحد 27 مگاوات در ســاعت را دارد، اضافه کرد: عالوه بر 
اینکه این آب براى تصفیه خانه باباشیخعلى، صنایع و آب 
شرب اصفهان از سد تنظیمى خارج شده با توجه به کمبود 
برق موجود در کشور از این آب براى تولید برق نیز استفاده 

مى شود.
وى تصریح کرد: اکنون واحد شماره دو نیروگاه زاینده رود 
در مدار بوده و هر واحد 9 مگاوات در ســاعت برق تولید 
مى کند، اما اکنون در طول روز فقط 25 ســاعت برق در 
این نیروگاه تولید مى شــود و این در حالى اســت که این 

نیروگاه ظرفیت تولید 72 ســاعت برق را دارد اما با توجه 
به خروجى آب سد تنظیمى، تولید بیش از 25 ساعت برق 

امکان پذیر نیست.
کارشناس ارشد بهره بردارى اتاق فرمان نیروگاه زاینده رود 
گفت: اکنون در این فصل با این دماى هوا، 25 متر مکعب 
آبى که از سد خارج مى شــود بیش از نیاز شرب اصفهان 
اســت، عالوه بر این هنوز از تونل سد تنظیمى تا روستاى 
جاجا بهره بردارى نشده و تا سد چم آسمان در نزدیکى باغ 
بهادران، آب دریاچه از رودخانه زاینده رود عبور مى کند، در 
این فاصله که حدوداً 50 کیلومتر است، مقدارى از آب به 
صورت غیر مجاز توسط کشــاورزان برداشت مى شود که 

امکان جلوگیرى از آن نیز وجود ندارد.
دهقان زاده اضافه کرد: عالوه بر این، بخشى از آب تبخیر 
شده و بخشى از آن نیز ته نشین مى شود و همچنین مقدارى 
از این آب به کاشان فرستاده شده و بخشى از آن نیز براى 

صنایع اصفهان از جمله فوالد صبا استفاده مى شود.

روزانه 12 سانتیمتر از ارتفاع 
آب سد زاینده رود کم مى شود

معاون امور معادن و صنایع معدنى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان گفت: با واگذارى و صدور پروانه معادن 
غیرفعال در این استان حدود 15 درصد به ظرفیت تولید 

معادن اصفهان اضافه خواهد شد.

محمد ســرجوقیان افزود: از مجمــوع 6 هزار محدوده 
معدنى در کل کشــور، بیش از 900 محدوده اکتشافى، 
پروانه بهره بردارى، گواهى کشف و مجوز برداشت متعلق 

به استان اصفهان است.
وى ادامه داد: برگزارى روند مجدد مزایده این محدوده ها  
طى 10 روز گذشــته از طــرف وزارت صنعت، معدن و 

تجارت صادر شد.
سرجوقیان خاطرنشــان کرد:  تاکنون یک هزار و 300 
مجوز معدنى در استان اصفهان صادرشده که این استان 
ازنظر تعداد معادن و پروانه هاى صادرشده رتبه اول را در 

کشور به خود اختصاص داده است.
وى بیان کرد: 850 پروانه بهره بردارى 
معدنى، 150 محدوده شــن و ماسه و 
350 فقره پروانه اکتشاف در این استان 

صادرشده است.
معــاون امور معــادن و صنایع معدنى 
ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اصفهــان گفــت: انواع ســنگ هاى 
ساختمانى شــامل مرمریت، تراورتن، 
مرمر، گرانیت با رنگ هاى مختلــف و انواع مواد فلزى 
شامل طال، سرب، روى، آهن و مس و انواع مواد غیرفلزى 
شــامل بنتونیت، دولومیت و خاك هاى صنعتى و انواع 
مصالح ساختمانى شامل شن و ماســه و گچ در استان 
اصفهان وجود دارد که این خطه را به استانى غنى از نظر 

مواد معدنى تبدیل کرده است.

نتیجه واگذارى معادن غیرفعال اصفهان

جانشین فرمانده انتظامى استان از کشف محموله بزرگى 
از انواع کاالهاى خارجى قاچاق به ارزش 30 میلیارد ریال 

که در یک انبار دپو شده بود، خبر داد.
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر در این خصوص اظهار 
داشــت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاالو ارز پلیس 
امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى استان اصفهان در 
پى کســب خبرى مبنى بر دپوى انواع کاالى قاچاق در 
یکى از انبارهاى سطح شــهر موضوع را در دستور کار 

خود قرار دادند.
وى افزود: ماموران پس از انجــام تحقیقات الزم طى 
هماهنگى با مقام قضائى به محل اعزام و در بازرسى به 
عمل آمده از این انبار محموله بزرگى از کاالهاى خارجى 

شامل 863 جفت کفش ورزشى، 71 دستگاه سرخ کن، 
100دستگاه تقویت کننده انگشــتان،400  دستگاه اتو 
بخار ،200 عدد کمربند طبى ،20 دســتگاه ترازو،150 
عدد توپ والیبال و400 عدد کش ورزشــى را کشــف 
کردند که در بررســى هاى صورت گرفته مشخص شد 
همه این کاالها فاقد هرگونه مدارك مثبته گمرکى بوده 
و به صورت قاچاق تهیه شدند. جانشین فرمانده انتظامى 
استان اصفهان با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش 
این محموله را 30 میلیارد ریال اعالم کردند، گفت: در این 
رابطه اقالم مکشوفه به انبار سازمان جمع آورى و فروش 
اموال تملیکــى تحویل و پرونده ایــن تخلف نیز براى 

رسیدگى در اختیار مرجع قضائى قرار گرفت.

کشف محموله 30 میلیارد ریالى
 کاالى قاچاق در اصفهان 

مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه، شــامگاه دوشنبه (22 
شــهریور) در گفتگویى زنده عملکرد گروه فوالد مبارکه را 

تشریح کرد.
حمیدرضا عظیمیان  در این گفت و گوى زنده که از طریق 
شبکه اجتماعى اینســتاگرام براى مخاطبان قابل مشاهده 
بود، به همزمان شدن شــروع فعالیتش در فوالد مبارکه با 
تشدید تحریم هاى ظالمانه اشاره کرد و افزود: پس از حدود 
دو هفته از پذیرفتن سمت مدیرعاملى، در مهرماه 97 شرکت 
فوالدمبارکه هم همچون صنایع پتروشیمى، نفت، حمل ونقل 
و هوایى مشمول تحریم ها شده بود. در آبان ماه همان سال، 
وزارت خزانه دارى آمریکا، شرکت فوالد مبارکه را در لیست 
تحریم هاى سختگیرانه (اس دى ان) قرار داد و در این سه 
سال دو اطالعیه عمومى و یک اطالعیه خاص براى شرکت 
فوالد مبارکه صادر شد و حتى بنده را هم شخصًا به عنوان 

مدیرعامل این شرکت مورد تحریم قرار دادند.
عظیمیان افــزود: تحریم هاى ناجوانمردانــه بر صادرات، 
واردات، توسعه تکنولوژى و جابه جایى ارزى تاثیر گذاشت؛ اما 
این تحریم ها هیچگاه حرکت پیشروانه شرکت فوالد مبارکه 
را متوقف نساخت. همواره روند صادراتى این شرکت تداوم 
داشته و منابع ارزى هم مورد بهره بردارى قرار گرفته است و 
در برهه هایى همین درآمد ارزى به بخش هاى غیرفوالدى 

کشور هم تخصیص یافته است.
عظیمیان با اشاره به بلوکه شدن ارز و کاالهاى خریدارى شده 
شرکت فوالد مبارکه در انبارهاى شرکت هاى اروپایى، ادامه 
داد: ارزش پول هاى نقد بلوکه شده شرکت فوالد مبارکه در 
بانک هاى اروپایى معادل 100 میلیون یورو و کاالهاى بلوکه 
شده در انبار هم به ارزش 60 میلیون یورو است؛ البته شرکت 
طرف حساب و بانک ها، از اعتبار کافى برخوردارند ولى در 
چارچوب تحریم ها به این اقدام مبادرت ورزیدند که با رفع 
تحریم هاى ظالمانه این دارایى ها به حساب شرکت فوالد 

مبارکه واریز مى شود.
وى اضافه کرد: طرح دعاوى حقوقى شرکت فوالد مبارکه در 
راستاى آزادسازى دارایى هاى بلوکه شده در مراجع قضایى 
آلمان و ایتالیا هم انجام گرفته که در بخش هایى موفق بودیم 
و در بخش هایى هم منتظر راى نهایى و تجدیدنظر هستیم.

وى بیان کرد: در این سه سال که در مقام مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه هستم، على رغم همه چالش ها، این شرکت 
به عنوان بنگاه اقتصادى و صنعتى مطرح در کشور، توانسته 

اهداف خود را به خوبى دنبال کند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اســتناد به گفته یکى از 
بزرگان صنایع، این شــرکت را «لوکوموتیو صنعت کشور» 
نامید و توضیح داد: بالغ بر 3 هزار واحد صنعتى به شــرکت 

فوالد مبارکه وابسته اســت و تاثیر عملکرد این شرکت به 
طور مستقیم و غیرمستقیم بر روى واحدهاى صنعتى کشور 
مشهود بوده و این شرکت سهم عمده اى در اقتصاد، صنعت 

و اشتغال کشور دارد.
وى با تاکید بــر نقش حمایتگرانه شــرکت فوالدمبارکه از 
صنعت و اقتصاد کشور گفت: پشتیبانى شرکت فوالد مبارکه 
در بخش هاى مختلف صنعتى و اقتصادى کشور بى بدیل 
است و در این راستا توانستیم بسیارى از کارگاه هاى کوچک 
تا واحدهاى بزرگ صنعتى را فعال نگه داریم و به سودآورى 

صاحبان این صنایع هم یارى برسانیم.

فوالدمبارکه چقدر اموال بلوکه شده دارد؟

معاون امور هنرى و سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان گفت: در 6 ماه ابتداى امسال، 50 
مجوز تولیدات حوزه سینمایى شامل29 مجوز فیلم کوتاه، 
پنج مجوز فیلم بلند و 16 مجوز تولید فیلم براى انجمن 

سینما صادرشده است.
محمدحســین محمدى فشــارکى  افزود: تأســیس 4 
آموزشگاه سینمایى، یک موسسه تولید فیلم، یک مرکز 
فنى اســتودیو صداگذارى در اســتان ازجمله اقدامات 
در حوزه فیلم سازى بوده اســت که براى حدود 20 نفر 

اشتغال زایى ایجاد کرده است.
محمدى افزود: تعداد سینماهاى استان اصفهان 28 سالن 
است که با حدود 14 هزار صندلى از ابتداى سال 17 فیلم 

اکران داشته است.
وى افزود: اکنون 34 آموزشگاه آزاد سینمایى، 35 موسسه 
تولید فیلم و ســه مرکز فنى پشــتیبانى در استان فعال 

هستند.
محمدى تورم،هزینه باالى ساخت فیلم، استمرار کرونا، 

کاهش استقبال مردم از تماشــاى فیلم ها در سینماها 
به دنبال قرنطینه ، مشــکالت ثبت نام در سامانه هاى 
تسهیالت کرونا، نبود بودجه براى ساخت فیلم و تأمین 
زیرساخت هاى سینمایى را از مهم ترین چالش هاى این 
حوزه برشمرد. به گفته وى، اصفهان بعد از تهران رتبه  دوم 

کشور در تعداد سینما و صندلى را دارد.
معاون امور هنرى و سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمى اصفهان گفت: در حوزه تولید فیلم با توجه به 
محدودیت هاى فعلى و ضرورت اجراى ابالغیه هاى ستاد 
کرونا در وضعیت مطلوبى قرار داریم. وى بابیان اینکه در 
این شرایط در سالن هاى سینما با رکود مخاطب و عناوین 
فیلم روبه رو هســتیم، افزود: تا این لحظه، مقدار فروش 
فیلم ها افــزون بر 27 میلیارد ریال بــا 137 هزار و 424 

تماشاگر در 16 هزار و 604 سانس بوده است.
وى از افتتاح چند سالن سینمایى در شهر و شهرستان هاى 
اصفهان و افزایش چشمگیر صندلى هاى سینما تا پایان 

سال خبر داد.

مهمترین چالش هاى حوزه سینما در اصفهان

مدیر آســتان زینبیه اصفهــان از برپایــى 23 موکب 
خدمت رسانى به زائران پیاده روى اربعین حسینى خبر داد.

حجــت االســالم محســن صــادق زاده با اشــاره به 
خدمت رســانى حرم حضرت زینب (س) اصفهان براى 
راهپیمایى اربعین امسال اظهار داشت: براى این امر 23 

موکب در ســال جارى از این حرم مطهر به زائران امام 
حسین (ع) خدمت رسانى خواهند کرد.

وى افزود: حرم مطهر حضرت زینــب (س) اصفهان در 
راهپیمایى بزرگ اربعین حسینى سابقه هفت ساله دارد و 
فعالیت این موکب ها در سال جارى متفاوت تر از گذشته 

خواهد بود.
مدیر آستان زینبیه اصفهان با بیان خدمات این موکب، 
گفت: شست و شوى لباس زائران و توزیع یخ در بیش از 

20 موکب به صورت شبانه روزى انجام مى شود و تا روز 
اربعین ادامه دارد.

حجت االســالم صادق زاده با اشــاره به اینکه هزینه 
موکب ها توســط بانیــان خیر تامین مى شــود، گفت: 
آماده سازى موکب ها سه روز طول مى کشد و تجهیزات 
آن شــامل 17 ماشین لباسشــویى و 3 دستگاه یخ ساز 
است که روزانه 750 قالب یخ بین زائرین کربال توزیع 

خواهد کرد.

23 موکب آستان زینبیه 
میزبان زائران است
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سوسن پرور شوخى هایى که با چهره اش مى شود را شیرین توصیف کرد و آن ها را به نفع 
خود دانست.

این بازیگر درباره شوخى هایى که در فضاى مجازى با ظاهرش مى شود، 
عنوان کرد: این حرف ها اصال انرژى منفى نیســت. فکر کن دارى 
زندگى ات را مــى کنى تعــدادى آدم بد و بیــراه مى گویند و 
فالوئرهاى تو باال مى رود! در فضاى مجازى دنبالت مى کنند 

تا در صفحه ات فحش دهند؛ این وسط من سود مى کنم.
پرور به حرف هایش اضافه کرد: ســعى مى کنم خیلى 
جدى شان نگیرم و سبک زندگى خودم را داشته باشم. 
اتفاق شیرینى است و من خیلى از آن ها تشکر مى کنم؛ 
زیرا هر بار پیجى عکس من را مى گــذارد و بدترین 
عکس ها را هم مى گذارند و مثال مى نویسند کى گفته 
این طفلک زشت اســت، همان موقع دو هزار نفر به 

فالوئرهاى من افزوده مى شود.
این بازیگر با تاکید بر اینکه در حال حاضر  زیبایى نقش 
مهمى در بازیگرى دارد، گفت: بازیگرى در شرایط فعلى 
به زیبایى مربوط است. زیبایى بصرى سهم به سازایى در 
بازیگرى دارد ولى نه فقط زیبایــى بصرى براى اینکه ماندگار 
باشید فن بازیگرى هم شرط بزرگى اســت. ولى اگر صادقانه بخواهم 
بگویم با زیبایى هم کارتان راه مى افتد. بایــد زمانى بگذرد تا ببینیم 
حضور و موفقیت زیبارویان مقطعى اســت یا نه. در حال حاضر که 
زیباهایمان در سینما مانده اند و اتفاقا به نظرم الزمه سینما جذابیت 

بصرى است.

پرور خطاب به عالقه مندان به بازیگرى عنوان کرد: پیشــنهادم بــراى عالقه مندان به 
بازیگرى این است که رســانه هاى اینترنتى را خیلى جدى بگیرند و ایده خودشان را پیاده 
کنند و جذب فالوئر کنند؛ در این صورت برنامه ها خودشــان به دنبالشــان مى روند، زیرا 

مقدارى متد فرق کرده است. 
شما در رسانه هاى شخصى خود در تلفن همراه سعى کنید موفق باشید و خوش بدرخشید و 

مطمئن باشید شما را دعوت مى کنند و به آنجا که مى خواهید مى رسید.
پرور که در برنامه تلویزیونى «ســالم تهران» شبکه پنج ســیما حضور یافته بود، درباره 
روى آوردنش به بازیگرى توضیح داد: براى نوشتن به دانشــگاه رفتم و ادبیات نمایشى 
خواندم اما واحدهاى پایه بازیگرى را داشتیم و در آن واحدها خیلى تشویق شدم و از طرف 
تئاترهاى دانشجویى براى بازى دعوت شــدم. آن موقع فکر کردم بازیگرى راحت تر از 
نویسندگى است، شاید هم استعداد ذاتى بود و شــاید خیلى تخصصى خودمان را محک 

نمى زدیم.
این هنرمند که جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره   تورینو سینه فست ایتالیا را براى بازى در 
فیلم «بوتاکس» دریافت کرده است، درباره این فیلم گفت: «بوتاکس» به نویسندگى کاوه 
مظاهرى و سپینود ناجیان و گارگردانى کاوه مظاهرى تجربه خیلى شیرینى بود؛ خوشحالم 
هم در جشــنواره بین المللى فجر هم در جشــنواره هاى خارجى خوش درخشیده است. 
براى ماهایى که در کمدى شناخته شده ایم سخت تر است که مخاطب را مجبور کنیم در 
نقش جدى ما را قبول کند و تالش بیشترى مى خواهد. از اینکه این تالش به نتیجه رسید 
خوشحالم. گاهى موقعیت ها و شانس هایى پیش مى آید که دست خداست و «بوتاکس» 

براى من اینطور بود.
پرور در پایان درباره فعالیت هاى اخیرش گفت: االن براى تلویزیون «کلبه عموپورنگ» را 
دارم و یک سریال براى پلتفرم هاى خانگى در حوزه کودك دارم که فعال توضیح بیشترى 

درباره اش نباید بدهم.

شهرزاد کمال زاده:

 لوکیشن هاى بسیار سختى 
در «گاندو» داشتیم

جزئیات جدید از
 سریال «سلمان فارسى»

شــهرزاد کمال زاده پیرامون آخرین فعالیت هــاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: آخریــن فعالیت من در عرصــه بازیگرى ابتدا به 
ســریال «گاندو» بر مى گردد که اخیرا از شــبکه سه سیما پخش 
شد و سپس سریال شــبکه نمایش خانگى «نارگیل» که در حوزه 
کودك و نوجوان ساخته شده و این روزها در حال پخش از یکى از 
پلتفرم ها است، همچنین اخیرا در فیلم سینمایى «پس از فروش» 
به کارگردانى مجید توکلى و تهیه  کنندگى ســید على احمدى نیز 

حضور داشته و به ایفاى نقش پرداخته ام.
این بازیگر تلویزیون پیرامون حضور خود در سریال نمایش خانگى 
«نارگیل» ابراز کرد: «نارگیل» تجربه متفاوتــى برایم بود و تا به 
حال در این ژانر کار نکرده بودم و دوست داشتم بتوانم براى بچه ها 
و حوزه کودك و نوجوان که به هر حال طیف دیگرى از مخاطبین 
هســتند کارى انجام دهم، چرا که به ویژه بعد از شــیوع کرونا که 
کودك و نوجوان دیگر همچون گذشــته نمى توانند اوقات فراغت 
خود را به بازى و کالس هاى آموزشــى بگذرانند و بیشتر مجبور 
هســتند که در خانه بمانند و اغلب به تماشاى آثار تکرارى کودك 
نوجوان بپردازند در همین راستا دوســت داشتم تا با حضور در این 
کار و ارائه یک اثر متفاوت در حوزه کودك نوجوان براى این قشر 

کارى کرده باشم.
 بازیگر سریال «گاندو» همچنین به تجربه حضور در کار کودك و 
نوجوان اشاره و ابراز کرد: براى خودم به شخصه حضور در یک کار 
کودك و نوجوان همچون «نارگیل» تجربه بسیار متفاوتى بود چرا 
که تا به حال در این ژانر کار نکرده بودم و مى خواستم خودم را در 

این ژانر محک بزنم.
این بازیگر تلویزیون همچنین به حضور در لوکیشــن هاى سخت 
در سریال «گاندو» اشاره و اظهار کرد: یک سرى از لوکیشن هایى 
که در «گاندو» داشتیم حضور در آنها سخت بود و تجربه متفاوتى 
را براى من رقــم زد و باید بگویم این تجربه را بســیار دوســت

 داشتم.
کمال زاده به بزرگترین چالش نقش خود در ســریال «گاندو» که 
ایفاى نقش در قالب شخصیت یک مادر نگران براى فرزند بود اشاره 
و عنوان کرد: فکر مى کنم بازى در نقش یک مادر لزوما نیازى به 
تجربه مادر شدن ندارد چراکه در هر زنى فکر میکنم حس مادر بودن 
و یا همان حس مسئولیت و اینکه مى تواند عاشق یک موجود به نام 
فرزند باشد وجود دارد حتى اگر مادر نشده باشد و شاید کمرنگ باشد 
وجود زنانى که چنین حسى را نداشته باشند، من فکر مى کنم براى 
ایفاى نقش خود در سریال «گاندو» از این حس استفاده کردم و این 
طبیعى اســت که ما بازیگران در خیلى مواقع سعى مى کنیم نقش 

خود را باور کنیم و خودمان را در آن موقعیت قرار بدهیم.

تاکنون 25 درصد از سریال «سلمان فارســى» به تولید رسیده و 
قرار است با پایان تولید پخش آن به صورت جهانى صورت بگیرد.

23 شهریور مصادف با سالروز بزرگداشــت سلمان فارسى است؛ 
شخصیتى که این روزها محور یک سریال الف فاخر در صداوسیما 
قرار گرفته و داوود میرباقرى کارگردان مطرح و توانمند کشور در 
حال ساخت روایتى تصویرى از زندگى اوســت. داوود میرباقرى 
البته حدود 20 سال اســت که تالش داشت این سریال را به تولید 
برساند و طى یکى دو سال گذشته مقدمات پیش تولید و ساخت آن 

باالخره فراهم شد.
در همین حال  احسان ناظم بکایى مدیر روابط عمومى این سریال 
در برنامه صبحگاهى شــبکه یک سیما حضور یافت و توضیحاتى 

درباره بزرگترین پروژه سریالى این روزهاى تلویزیون ارائه کرد.
ناظم بکایى در بخشى از سخنانش درباره سریال «سلمان فارسى» 
و بازیگران آن بیان کرد: سریال به شدت پربازیگر است و بازیگرانى 
از یونان، ارمنســتان و مراکش جلوى دوربین رفته اند. «هشــام 
رستم» از تونس که اســکار بازیگرى دارد از بازیگران این سریال 
است، در فصل حجاز بازیگرانى از کشورهاى عربى و در فصل ایران 

بازیگرانى از قفقاز و آسیاى مرکزى اضافه مى شوند.
وى با اشاره به پخش جهانى آن بیان کرد: این مجموعه به معناى 
واقعى بین المللى و بین ادیانى اســت و پخــش آن هم به صورت 

جهانى آغاز مى شود.
ناظم بکایى همچنین گفت: در شــهرك غزالى بیش از 20 کارگاه 
وجود دارد و دوستان در حال کار هســتند. همه عوامل بیمه کرونا 

شده اند. هر دو هفته هم تست پى سى آر گرفته مى شود.
وى همچنین درباره بازیگران ایرانى ســریال یادآور شــد: فرهاد 
اصالنى در نقش یک تاجر که سلمان را از ایران به بیزانس منتقل 
مى کند، محمدرضا هدایتى در نقش یک شــخص هندى، مهدى 
فقیه، علیرضا مهران، احترام برومنــد و داریوش فرهنگ از جمله 
بازیگران ســریال هستند. عوامل پشــت دوربین سریال نیز همه 

ایرانى هستند.
این فعال رسانه اى درباره روند تولید سریال نیز عنوان کرد: ساخت 
این سریال حدود پنج سال طول مى کشد. رئیس صداوسیما تاکنون 

سه بار در پشت صحنه سریال حضور پیدا کرده است.
ناظم بکایى در پایان بیان کرد: ســه فصل در این ســریال روایت 
مى شود؛ فصل ایران در دوره ساسانى که تا به حال در بخش نمایشى 
هیچ گاه سمت آن نرفته ایم، تاریخ عصر بیزانس و فصل حجاز که 
دوره اسالم را نشان مى دهد. تاکنون بخش زیادى از فصل بیزانس 
که 25 درصد از کار است تصویربردارى شده است. این فصل تولید 
سختى هم دارد و جاده اى است و سلمان فارسى سرگشته از این دیر 
به آن دیر و از این کلیسا به آن کلیسا مى رود و نهایتًا با راهنمایى ها 

به سمت حجاز حرکت مى کند تا منجى موعود را ببیند.

سوسن پرور شوخى هایى که با چهره اش مى
خود دانست.

این بازیگر درباره شوخى ها
عنوان کرد: این حرف
زندگىات را مــى
فالوئرهاى تو با
تا در صفحه ا
پرور به حر
جدى شان
اتفاق شیر
زیرا هر
عکس ه
این طفل
فالوئرها
این بازیگ
ب مهمى در
به زیبایى مر
بازیگرى دارد ولى
باشید فن بازیگرى هم شر
بگویم با زیبایىهم کار
حضور و موفقیت زیبار
زیباهایمان در سینما

بصرى است.

 حسن پورشیرازى به فیلم سینمایى «پیرپسر» به نویسندگى و کارگردانى اکتاى براهنى 
پیوســت.پیش از این نام حامد بهداد و لیال حاتمى به عنوان بازیگران این فیلم اعالم 
شده بود. اکنون با حضور حسن پورشیرازى گروه تولید فیلم رفته رفته فهرست بازیگران 

اصلى خود را تکمیل مى کنند.
 فیلمبردارى «پیرپســر» به تهیه کنندگى  بابک حمیدیان  و ســرمایه گذارى ارسالن 

براهنى به تازگى در تهران آغاز شده است.

فیلم «شیشــلیک» بــه کارگردانى محمدحســین مهدویان با 
دریافت پروانه نمایــش احتماًال پیش از جشــنواره فجر اکران 

عمومى مى شود.
پروانه نمایش آخرین ساخته محمدحســین مهدویان که سال 
گذشته در جشنواره سى ونهم فیلم فجر رونمایى شد، چند روز قبل 

صادر شده و این فیلم هم در نوبت اکران قرار مى گیرد.
 «شیشلیک»  طبق پیگیرى ها قرار است که امسال اکران شود و 
احتماال در پاییز و پیش از شروع جشنواره فجر روى پرده سینماها 

خواهد رفت.
این فیلم به نوشــته امیر مهدى ژوله، اولین کمدى مهدویان با 
نگاهى انتقادى به مسائل اجتماعى است که رضا عطاران، پژمان 
جمشیدى، جمشید هاشم پور، ژاله صامتى، وحید رهبانى، مه لقا 

باقرى و عباس جمشیدى در آن بازى کرده اند.
«شیشلیک» به گفته کارگردانش در جشنواره دچار ممیزى هاى 
فراوان شد و مهدویان ابراز امیدوارى کرده بود که این ممیزى ها 

در اکران عمومى بیشتر نشود.
این فیلم به تهیه کنندگى محمدرضا منصورى سال گذشته ، در 

30 جلسه و در پیک دوم کرونا در کشور ساخته شد.

حسن نجاریان تهیه کننده ســریال به آخرین لوکیشن 
سریال "جشن سربرون" اشــاره کرد و گفت: امیدوارم تا 
4 ماه آینده تصویربردارى مان به پایان برسد. مجموعه 
تلویزیونى "جشــن ســربرون" به دوران مشــروطه و 
مشــروطه خواهان برمى گردد. سریال "جشن سربرون" 
یک اصطالح درباره جشنى است که پس از پایان بافت 
قالى برگزار مى شود؛ به این صورت که وقتى بافت قالى 
تمام مى شود، قالى را از باالى دار مى برند و به اصطالح 
مى گویند ســر قالى را مى بریم؛ این رسم، وجه تسمیه 

داستان و محور قصه خواهد بود.
عوامل سریال بعد از گذشت مراحل سخت برفى که در 
امامزاده داود و لوکیشــن هاى قبلى پیگیرى مى شد به 
لوکیشــن جدیدى در بیابان هاى خاوران و افسریه، نقل 
مکان کردند. بررسى ها نشــان مى دهد در آن لوکیشن، 
بخش هاى گرمسیرى و سکانس هاى مربوط به محوطه 

چادرهاى بهادرخان (حسین محجوب) فیلمبردارى شد 
و حتى با تصویرى که از مستر نوئل انگلیسى (بازى صالح 
میرزاآقایى) بیرون آمد وارد کمپ انگلیسى ها هم شدند.

بعد از مدتى فیلمبردارى، کاروان "جشن سربرون" یکى 
دو روزى است به شهرك غزالى رسیده و به تعبیر حسن 
نجاریان، چهار ماهى هم فیلمبردارى در این لوکیشــن 
ادامه خواهد داشت؛ تا  بخش هاى کنسولگرى انگلیس، 
خانه قوام، بیمارستان مرسلین، خانه حاج آقا ضیا، انجمن 
محمدیه و بازار و کوچه هاى شیراز را تصویربردارى کنند.

این مجموعه تلویزیونى به تعبیر تهیه کننده سریال، قرار 
است در 45 قسمت آماده پخش شود.

نجاریان در توضیحات بیشتر گفت: شهرك غزالى آخرین 
لوکیشن سریال "جشن سربرون" خواهد بود و ما امیدواریم 
در 4 ماه آینده بتوانیــم کار را به اتمام برســانیم، اما کار 
پس تولید و ویژوآل افکت حجم باالیى دارد و نمى توانیم 

دقیقًا زمانى را به طور قطع اعالم کنیم که سریال پخش 
خواهد شــد و باید منتظر بمانیم تصویربردارى تمام شود 

و بعد درباره پخش اظهارنظر درست ترى داشته باشیم.
وى در پاسخ به این سؤال کدام شــبکه تلویزیونى این 
ســریال را پخش خواهد کرد، افزود: امیدوارم با تالش 
دوستان سریال براى پخش در ماه هاى پایانى سال آماده 
شود اما فعًال دقیق نمى توان زمانى را اعالم کرد. احتماًال 
با توجه به گستردگى کار، شــبکه یک سیما این سریال 
را پخش کند. یکى از اهداف اصلى ما دیده شــدن این 
سریال تلویزیونى است، چون خستگى را از تن گروه به 
در مى کند که ان شاءا... با استقبال مخاطبین این مهم، 

محقق شود.
در خالصه داستان "جشن سربرون" آمده است: «بهادر»، 
کدخداى ایل پوســان بــا کدخداى طایفه همســایه 
«ســرخو»، رقابت و مخالفتى دیرینه دارد. مدتى است 
آتش کینه ها خاموش شده است تا اینکه سرخو با اعتماد 
به نفس به خواستگارى جهان پسند دختر زیبا و کم سن 
و سال بهادر مى آید. غافل از اینکه قرار است مدتى بعد 
جهان پســند به عقد پســرعموش درآید. بهادر قاطعانه 
با این وصلت مخالفت مى کند. زخم هاى کهنه ســرباز 
مى کنند. هر دو طایفه از کدخداى خود حمایت مى کنند. 
درگیرى ابعاد بزرگ ترى مى یابد و بهادر تالش بزرگى 
را آغاز مى کند.حسین محجوب، محمود پاك نیت، الله 
اسکندرى ، فرخ نعمتى، قاســم زارع، داریوش کاردان، 
میرطاهر مظلومــى، رامین ناصرنصیــر، مهدى فقیه، 
کریم اکبرى مبارکه، صدرالدیــن حجازى، نادر فالح و 

بیوك میرزایى از بازیگران این مجموعه تلویزیونى اند.

خودرو هاى فیلم «مکس دیوانه» 
«شیشلیک»به حراج گذاشته مى شوند

13 اتومبیل ماندگار از فیلم سینمایى «مکس دیوانه: جاده خشم»  آماده اکران مى شود؟
به حراج گذاشته خواهند شد.

تعدادى از اتومبیل هایى که در فیلم سینمایى «مکس دیوانه: جاده 
خشم» به تصویر کشیده شدند قرار است در اواخل ماه سپتامبر به 

حراج گذاشته شوند.
این حراجى که به میزبانى شرکت حراجى خودرو هاى کالسیک 
لیودز برگزار مى شود، 13 اتومبیل از فیلم پسا آخرالزمانى جرج میلر 
در سال 2015 را از تاریخ 25 الى 26 سپتامبر براى عالقه مندان به 

حراج خواهد گذاشت.
خودروى ریزر کوال Razor Cola فورد فالکون اکس بى مدل 
1973 ییکى از اتومبیل هاى در نظر گرفته شده براى این حراجى 
است. یک نسخه از این خودرو ها در نبرد پایانى به طور کامل نابود 
شد، اما یک نسخه شــبیه به آن نیز در نظر گرفته شده بود که در 

صورت اشتباه در فیلمبردارى و عدم رسیدن به نتیجه مطلوب از 
آن استفاده شود.

همچنین در این کلکســیون خودروى عظیم الجثه گیگاهورس 
هم وجود دارد. براى ساخت آن یک جفت کادیالك کوپه دوویل 
1959 را در هم ادغام شــده اند و قواى محرکه آن یک موتور 8 
سیلندر مجهز به دو توربوشارژر است و ادعا شده که 1200 اسب 
بخار توان دارد. این خودرو هم در ابتــداى فیلم و هم در انتهاى 

فیلم حضور دارد.
حداقل قیمت الزم براى دادن درخواست در این حراجى مشخص 
نشــده، اما حراجى لیودز اطمینان داده که پرداخت به پول رایج 
تمامى کشور ها و همینطور رمز ارز ها ممکن است. این حراجى در 
ادامه اعالم کرد که ارسال این اتومبیل ها به هر نقطه اى از جهان 

براى خریداران امکان پذیر است. 

آغاز فیلمبردارى فیلمى با بازى شهرك غزالى،  آخرین لوکیشن «جشن سربرون»
لیال حاتمى و حامد بهداد
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 شــدن این 
 تن گروه به 
ن این مهم، 

ت: «بهادر»، 
ه همســایه 
 مدتى است 
خو با اعتماد 
با و کم سن 
بعد  ت مدتى
هادر قاطعانه 
هنه ســرباز 
ت مى کنند. 
الش بزرگى 
ك نیت، الله 
ش کاردان، 
مهدى فقیه، 
 نادر فالح و 

زیونى اند.

ر تهران آغاز شده است.

سوسن پرور:

 شوخى با ظاهرم به نفع من است!
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دومین گل این فصل على علیپور با شادى رونالدویى این مهاجم گلزن همراه شد.
لژیونر کم سروصداى فوتبال ایران حاال با شماره 9 تیم ماریتیمو مى درخشد و 
جزو ستاره هاى این تیم بندرنشین لیگ پرتغال محسوب مى شود و این بار 

گل او، ماریتیمو را از یک شکست خانگى بازداشته است.
علیپور که فصل را با گلى تماشایى در دیدار با بلننسز آغاز و در همان 
مسابقه با یک دریبل تماشایى و زدن الیى به مدافع حریف، خود 
را به عنوان مهاجمى تکنیکى مطرح کــرد، این بار از روى نقطه 
پنالتى موفق شد دروازه را باز کند؛ آن هم در یازدهمین دقیقه وقت 

اضافه نیمه اول!
ابتدا در دقیقه 35 علیپور روى یک پاس و در حالى نامتعادل موفق 
شد شوت سرضرب خود را روانه دروازه کند اما بدشانس بود که 
دروازه بان با واکنشى اســتثنایى این ضربه را از کنج دروازه 
بیرون کشید تا دیگر مهاجم ماریتیمو زننده گل نخست 

لقب بگیرد.
20 دقیقه بعد و در حالى که نیمــه اول وارد پنجاه و 
ششمین دقیقه شــده بود، وى اى آر به کمک یاران 
علیپور آمد و آنها صاحب یک ضربه پنالتى شــدند و  
مهاجم سابق پرسپولیس پشت توپ ایستاد تا این بار 
خودش دروازه آروکا را باز کند. او با اعتماد به نفسى مثال 

زدنى توپ را به سمت راســت و خالف جهت دروازه بان فرستاد تا زننده آخرین 
ضربه نیمه اول و گل پیروزى بخش ماریتیمو در این نیمه لقب بگیرد.

علیپور که در لیگ برتر انواع خوشحالى ها را با گل هاى پرتعدادش در پرسپولیس 
به نمایش گذاشــته بود، این بار در گوشــه اى از میدان و به شکل فورى، مثل 
کریستیانو رونالدو شادى کرد تا در سرزمین خانگى فوق ستاره پرتغالى (جزیره 

مادیرا) پاهایش را روى زمین بکوبد و فریاد خوشحالى سر بدهد.
حاال با دو گل و یک پاس گل، علیپــور جزو موثرترین مهاجمان این فصل لیگ 
پرتغال و شاید بهترین بازیکن تیمش، ماریتیموست. بازیکنى که در دومین فصل 
حضور در لیگ پرتغال تمام تالش خود را مى کند تا دوباره در نقش مهاجمى گلزن 
و تاثیرگذار ظاهر شود و شاید در میان ستاره هاى پرتعداد هجومى فوتبال ایران، 

نظر اسکوچیچ را هم جلب کند؛ البته که این عملیاتى بسیار دشوار خواهد بود.
در ادامه بازى البته گل علیپور پاسخ داده شد تا ماریتیمو پیروزى را از دست بدهد 
اما از نگاه سایتهاى ارائه آمار فوتبال، مهاجم شماره 9 ماریتیمو برترین بازیکن 

تیمش لقب گرفت.
فوتبال ایران که یک مهاجم طراز اول نظیر طارمى را در تیم پورتوى پرتغال دارد، 
حاال در دومین فصل لژیونر بودن علیپور باید امیدوار باشد که او نیز بیشتر پایش 
به گلزنى باز شود. بازیکنى که به نظر با فضاى فوتبال در پرتغال آشنا شود و قرار 
است ستاره جزیره مادیرا لقب بگیرد هرچند این تعداد گل براى او که 70 گل در 

پرسپولیس زده، چندان هم زیاد نیست.

رونالدو بازى علیپور در سرزمین مادرى کریس!

طارمى تنها ستاره ایرانى
 لیگ پرتغال نیست

محمد مشایخ بازیکن جوان ذوب آهن قراردادش را با این تیم فسخ کرد.
این بازیکن که در دوره مربیگرى علیرضــا منصوریان و بعد از صعود به همراه 
شاهین شهردارى بوشهر به لیگ برتر پیراهن ذوب آهن را برتن کرده بود فصل 
گذشته به عنوان بازیکن قرضى راهى نفت مسجد سلیمان شد و در هفته هاى 
پایانى فرصت حضور در ترکیب ثابت تیم را به دســت آورد. جالب اینکه بعد از 
مصدومیت بهروز نوروزى فرد، مدافع میانى نفت مسجد سلیمان محمود فکرى 
از این بازیکن که پست اصلى اش هافبک دفاعى است در پست مدافع میانى 
استفاده کرد و نمایش او در بازى پایانى در برابر آلومینیوم اراك که موجب برترى 
یک بر صفر نفت و بقاء در جدول بازى ها شد، قابل قبول بود. محمد مشایخ براى 

انتقال دائمى به تیم جدید قراردادش را با ذوب آهن فسخ کرد.
با توجه به اینکه فســخ قرارداد او با ذوب آهن در بازه زمانى پنجره تابســتانى 
صورت گرفته است به عنوان بازیکن آزاد راهى تیم جدید خواهد شد. ذوب آهن 
در فصل جدید با هدایت مهدى تارتار براى حضور در بازى ها آماده مى شود و 
با توجه به نتایج این تیم در فصول گذشــته تغییرات زیادى در ترکیب این تیم 

به وجود آمده است.

کاپیتان اســبق تیم ملى فوتبال ایران مذاکراتى با باشــگاه نساجى مازندران 
داشته است.

 مسعود شجاعى، کاپیتان سابق تیم ملى فوتبال ایران مورد توجه باشگاه نساجى 
مازندران قرار گرفته و از این رو طرفین با یکدیگر مذاکراتى داشته اند.

شجاعى طى این مذاکرات شرایط حضور در نساجى را جویا شده ولى بین طرفین 
درمورد مبلغ قراردادها و آپشن ها گفتگویى انجام نشده است.

قرار است طى روزهاى آینده شجاعى درباره همکارى با نساجى نظر نهایى خود 
را اعالم کند و با توجه به نزدیک شدن مهلت شروع مسابقات فصل جدید لیگ 

برتر به نظر مى رسد او به زودى در این باره تصمیم گیرى کند.
ساکت الهامى، سرمربى تیم نســاجى در گفتگو با خبرنگار ما مذاکره با مسعود 
شجاعى را تایید کرد و گفت: "با شجاعى مذاکره داشــته ایم و منتظر پاسخ او 
هستیم.“شجاعى پس از فسخ قرارداد با تیم تراکتور تبریز اکنون بازیکن آزاد 
است. هافبک 37 ساله پس از ترك آاك یونان به لیگ برتر ایران بازگشت و  به 

مدت سه فصل در تراکتور حضور داشت.

رژیم غذایى فوق ستاره منچستر یونایتد همبازى هایش را مات و مبهوت کرد.
به گزارش خبرگزارى خبرآنالین، بازیکنان منچســتر یونایتد از رژیم غذایى 
کریســتیانو رونالدو ابرســتاره پرتغالى و تازه وارد تیم مــات و مبهوت 
شدند. گرانت دروازه بان سوم منچستر یونایتد در این زمینه، گفت: وقتى 
ما جمعه گذشته سر میز بودیم، انواع غذاها و تنقالت وجود داشت، 
ولى وقتى توجه کردم رونالدو هیچ کــدام از آنها را نخورد. وقتى 
بازیکنى در سن 36 سالگى این فرم بدنى را دارد باید چنین رژیمى 

هم داشته باشد. ما از سبک غذایى رونالدو مات و مبهوت شدیم.»

 استقالل با احتساب 90 دقیقه بازى مقابل الهالل حدود 400 دقیقه است که گلى 
در جریان بازى به ثمر نرسانده است.تیم فوتبال استقالل مقابل الهالل عربستان 
تن به شکست 2 بر صفر داد تا وداع تلخ و زودهنگامى با مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا داشته باشد و فصل بعد از ناکامى در لیگ برتر و جام حذفى با کنار رفتن از این 
تورنمنت برایش با ناکامى تمام شود.بررسى عملکرد استقالل در چند وقت اخیر از 
جهات مختلفى باید انجام شود تا به این نتیجه برسیم که چرا کار آبى هاى پایتخت 
به این نقطه رسیده است و در اینجا بخشى از عملکرد خط حمله آبى ها از لحاظ 
آمارى مورد بررسى قرار مى گیرد که نتایج جالبى به همراه دارد. رکوردى که آبى ها 
با احتساب بازى مقابل الهالل به آن رســیدند حدود 400 دقیقه بدون گل زده در 

جریان بازى است، یا دقیقتر بخواهیم بگوییم 397 دقیقه.
آخرین گل استقالل در جریان بازى مربوط به دیدار با نساجى در لیگ برتر است 
که متین کریم زاده در دقیقه 83 دروازه حریف مازنى را باز کرد و برترى 3 بر یک 
برابر این تیم را رقم زد و پس از آن تا این لحظه دیگر آبى ها در جریان بازى به گل 
نرسیدند.استقالل در این مدت مقابل سپاهان در حالى تن به شکست دو بر یک 
داد که گلش را در دقیقه 90 مهدى مهدى پور به صورت مستقیم روى یک ضربه 

ایستگاهى به ثمر رساند و آبى ها در جریان بازى موفق به گلزنى نشدند.
پس از آن استقالل دیدار با گل گهر در جام حذفى را در پیش داشت. در این بازى 
شاگردان مجیدى روى دو ضربه پنالتى که توسط وریا غفورى به ثمر رسید 2 بر 
یک پیروز شدند و اینجا هم گلى در جریان بازى به ثمر نرسید تا در مجموع 2 بازى 
با سپاهان و گل گهر 180 دقیقه بدون گل زده در جریان بازى شکل بگیرد که با 7 
دقیقه بازى با نساجى 187 دقیقه مى شود.در نهایت دیدار پرفشار و 120 دقیقه اى 
مقابل فوالد در فینال جام حذفى رقم خورد که کار به تساوى بدون گل و رفتن به 
ضربات پنالتى انجامید و 307 دقیقه بازى بدون گل زده را شاهد بودیم و در نهایت 
90 دقیقه بازى دوشنبه شب گذشته مقابل الهالل به این آمار اضافه مى شود که 
به عدد 397 دقیقه مى رسیم.یک تفکر ســنتى در فوتبال وجود دارد که مى گوید 
مربیان معموًال در شکل دهى به اقتدار پستى که در زمان بازى در آن حضور داشتند 
موفق عمل مى کنند. مدافعین و هافبک هاى دفاعى معموًال تیم هایشان خوب 
دفاع مى کنند و هافبک هاى طراح در تیم هایشان روان و هجومى بازى مى کنند و 
مهاجمان هم خط حمله قدرتمندى در تیم هایشان شکل مى دهند ولى این موضوع 

حداقل در این چند ماه اخیر در مورد فرهاد مجیدى صدق نمى کند.
استقالل در پنجره تابستانى چهره هجومى خودش را تغییر داده و خروج قایدى 
و دیاباته و اضافه شدن نفراتى مثل قاســمى نژاد و آزادى باعث شده شاهد چهره 
متفاوتى در خط حمله این تیم در فصل جدید باشــیم و بایــد دید این نفرات چه 

عملکردى در دیدار هاى آتى فصل جدید خواهند داشت.

دومین گل این فصل على علیپور با
لژیونر کم سروصداى فوتبال ایر
جزو ستاره هاى این تیم بند

گل او، ماریتیمو را از یک
علیپور که فصل را باگ
مسابقه با یک دریبل
را به عنوان مهاجمى
پنالتى موفق شد درو

اضافه نیمه اول!
5ابتدا در دقیقه 35 ع
شد شوت سرضر
دروازه بان با واک
بیرون کش
لقب بگ
20 دقی
ششمین
آ علیپور
مهاجم س
خودش در

بازیکن ذوب آهن ر
قراردادش را فسخ کرد

مسعود شجاعى
 در آستانه توافق با نساجى مازندران

رژیم غذایى رونالدو
 منچسترى ها را مبهوت کرد

یک بازیکن اشتباهى به تیم امید دعوت شد

خط حمله بى جان استقالل زیر نظر فرهاد؛

استقالل و 400 دقیقه 
بدون گل زده در جریان بازى

پیروانى:

 خدا از ویلموتس نگذرد بابت خیانتش به ایران

شنبه باالخره بخشى از اعترافات 
میالد حاتمى از طریق بخش خبرى 
شبکه دو ســیما پخش شد. میالد 
حاتمى شاخه هاى مختلفى را کشید 
و افرادى را که در سایت هاى شرط 

بندى نقش داشتند معرفى کرد.
یکى از این نفرات پیام صادقیان، 
ســتاره ســال هاى نه چندان دور 
فوتبال ایــران بود که همــه از او 
به عنوان یکــى از پدیــده ها نام 
مى بردند. فعالیت سال هاى اخیر 
پیام صادقیان باعث شد او به کلى 

فوتبال را کنار گذاشته و به تبلیغ شرط بندى روى بیاورد. نکته جالب اینکه وقتى میالد حاتمى مى خواست نام صادقیان را بیاورد، 
جمالت زیر را به زبان آورد:

پیام صادقیان جزو کسانى است که سایت مادر (سایت هایى که چند سایت دیگر را به عنوان زیر شاخه دارند) دارد. از حضور او 
واقعا تعجب مى کنم چرا که هم فوتبالیســت بوده و هم موقعیت خیلى خوبى در ایران داشته و درآمد خیلى خوبى هم به دست 

مى آورد. تعجب کردم چطور جذب چنین شبکه اى شده است.
به هر حال در این برنامه به صورت رسمى از سوى نهادهاى مربوطه اعالم شد پیام صادقیان هم تحت تعقیب قرار گرفته و جزو 

افرادى است که در لیست اعالن قرمز قرار دارند و در صورت دستگیرى بالفاصله به پلیس ایران تحویل داده مى شوند.
پیام صادقیان نمونه بارز استعدادهاى تلف شده در فوتبال ایران است. بازیکنى که اوج گیرى اش از ظهور یک جادوگر جدید و 
یک جانشین براى ستاره اى مثل على کریمى خبر مى داد اما سلسله اتفاقات و اشتباهات باعث شد این پدیده فوتبال ایران حاال 

در ترکیه سایت شرط بندى اداره کند و طبق ادعاى نیروهاى امنیتى تحت تعقیب پلیس بین الملل باشد.

 غالمحسین پیروانى در خصوص شرایط 
این روزهاى تیم ملى و دو دیدار اخیر که 
مقابل ســوریه و عراق برگزار شد اظهار 
داشت: دو بازى خوب از ملى پوشان شاهد 
بودیم و انتظارمان هم برد بود. تیم ملى 
ما واقعًا یک ســر و گردن از اکثر رقباى 
آسیایى باالتر است. ما چند بازیکن داریم 
که در لیگ هاى معتبر دنیا از چهره هاى 
شاخص هستند. امثال آزمون و طارمى 
و جهانبخش را کمتر تیمى در آســیا در 

اختیار دارد.
وى افزود: از طرف دیگــر نمى خواهم 
ارزش کار ســرمربى تیم ملــى را پایین 
بیاورم. داشتن ستاره براى موفقیت الزم است ولى کافى نیست. اینکه 11 بازیکن خوب را در کنار هم تبدیل به یک تیم خوب کنى 
هنر یک مربى است. من عملکرد اسکوچیچ را مثبت ارزیابى مى کنم. شما در نظر بگیرید که شاید بردن سوریه و عراق براى ما 
عادى است ولى اسکوچیچ تیم را در شرایطى تحویل گرفت که امید به بردن حتى تیم هاى در این سطح را هم از دست داده بودیم.
پیشکســوت فوتبال در مورد نتایج ضعیف زمان ویلموتس گفت: ویلموتس را خدا ازش نگذرد بابت خیانت بزرگى که به فوتبال 
ایران کرد. شرایط طورى شده بود که خود من هم امیدى براى صعود نداشتم. هم ضعیف ترین نتایج کسب شد و هم بیشترین 

پول را باید به او پرداخت کنیم و این یک خیانت واقعى بود.

مسعود ریگى ادعاى معاون اجرایى باشگاه استقالل در خصوص پیشنهاد نجومى به استقالل را رد کرد 
تا چالشى تازه در این خصوص ایجاد شود.

ناصر فریاد شــیران معاون اجرایى باشگاه اســتقالل که این روزها فعال ترین عضو این باشگاه در 
رسانه هاست، در خصوص نقل و انتقاالت استقالل که به زعم کارشناسان قابل قبول نبوده، توجیهاتى 

داشت که مهم ترین آن پیشنهاد نجومى بین 15 تا 20 میلیارد از سوى ریگى بود که این ادعا 
بالفاصله با واکنش پیامکى ریگى به مجرى برنامه مواجه شــد و هافبک پیشین آبى 

پوشان که بى حاشیه ترین و کم حرف ترین بازیکن فوتبال ایران است، این ادعاى 
معاون را تکذیب نمود.

در این خصوص پیگیرى ها نشان مى دهد مسعود ریگى هرگز مذاکراتى مستقیم 
با مدیران استقالل نداشــته و مذاکرات وى تنها از طریق مدیر برنامه وى پیش 

رفته است.
مدیر برنامه مسعود ریگى نیز در همین خصوص گفت: تنها یک بار مستقیم به 

خاطر ریگى مذاکره کردیم که در جلسه مذاکره اصًال معاون اجرایى باشگاه حضور 
نداشت. در آن جلسه هم ما هیچ پیشنهاد مالى ندادیم و این باشگاه استقالل بود که به ما پیشنهاد 
مالى داد. البته این را کتمان نمى کنم که این پیشنهاد کمتر از حد انتظار بود، اما هم براى ما و 

هم براى آنها قابل رایزنى و به نتیجه رسیدن بود.
مدیر برنامه هاى رسمى مسعود ریگى گفت: پس از دریافت پیشــنهاد استقالل، بدون آنکه 
پیشنهادى بدهم تمدید قرارداد را موکول به جلسه بعدى با حضور ریگى کردم. جلسه اى که 
هرگز برگزار نشد. چند روز بعد که براى عقد قرارداد بازیکن دیگرى در باشگاه استقالل بودم، پس 

از نهایى شدن قرارداد این بازیکن جدید تمدید ریگى را هم پیگیرى کردم که هرگز پاسخ روشنى 
به من ندادند. البته که تا آن روز خیلى زود بازیکنى به جاى ریگى گرفته بودند تا این حس ایجاد شود 
که آنها اصرارى هم بر حفظ ریگى ندارند و این حس به خود ریگى هم منتقل شــد تا علیرغم میل 

باطنى اش از این تیم جدا شود. 
وى بیان داشت: ریگى و من اصًال پیشنهاد مالى به باشــگاه ندادیم که این پیشنهاد نجومى باشد 

یا فرا نجومى. ریگى به دنبال رقمى بود که عرف و معمول باشــد. او دو فصل با کمترین پول 
یکى از بهترین بازیکنان استقالل بود و بیشــترین بازى ها را کرد. خود ریگى هم انتظار 
برخورد مناسب ترى داشت و تصورش این بود حداقل باشگاه براى راضى کردنش یک 
نشست مشــترك بگذارد، که این اتفاق نیفتاد. ریگى به راحتى در استقالل مى ماند، اگر 

آنها مى خواستند.

امیرقلعه نویى سرمربى تیم فوتبال گل گهر با جذب 2 
دروازه بان جدید نشان داد از نمایش دروازه بان هاى 

فصل گذشته تیمش رضایت ندارد.
علیرضا حقیقى و مهرداد بشاگردى 2 دروازه بانى بودند 
که فصل گذشته در لیگ برتر و همینطور مسابقات جام 
حذفى به تناوب در چارچوب دروازه گل گهر ایستادند 
ولى در پایان فصل درنهایت مذاکرات آنها با مدیران 
باشگاه و همینطور اعضاى کادر فنى به جدایى منتج 
شد.امیرقلعه نویى که در پست دروازه همیشه گلرهاى 
مطمئنى را در تیم هایش داشته و در سپاهان نیز 2 سال 
با در اختیار داشتن پیام نیازمند، دغدغه زیادى نداشت، در دومین سال حضور در گل گهر تغییراتى کامال محسوس در پست شماره 

یک تیمش ایجاد کرد و 2 دروازه بانى را به خدمت گرفت که فصل خوبى را با تیم هایشان پشت سر گذاشته بودند.
محسن فروزان گلر فصل گذشته تیم فوتبال فوالد خوزستان و محمد اکبر منادى سنگربان فصل گذشته سایپا 2 گلرى هستند که 
این روزها رقابت جدى خود را براى رسیدن به پیراهن شماره یک تیم آغاز کرده  اند  و باید دید با شروع فصل کدامشان مى توانند 
نظر امیرقلعه نویى براى رسیدن به ترکیب اصلى را جلب کنند.البته برخالف منادى که به دلیل ابتال به ویروس کرونا فقط یکى دو 

جلسه از تمرین 2 هفته اى در تهران را حضور داشت، محسن فروزان از روز اول در تمرینات حاضر بوده است. 
البته عالوه بر این 2 دروازه بان مهدى محمدى و امیرمحمد علیپور نیز در اردوى گل گهرى ها به عنوان دروازه بان هاى دوم و سوم 

حضور دارند و زیر نظر ترابپور گلر سابق استقالل کارشان را به همراه 2 سنگربان شناخته شده تیم دنبال مى کنند.

امیر محمد منصف بازیکن تیم رایکا که نامش در لیست نفرات 
دعوتى به اردوى تیم امید قرار دارد نمى تواند در اردوى آماده 

سازى این تیم حاضر شود.
مهدى مهدوى کیا در بدو ورود به تهران از فدراسیون فوتبال 
اسامى تیم ملى جوانان در اردوى قبلى و هم چنین بازیکنانى 
که فصل گذشــته در لیگ برتر و لیگ یک بازى کرده اند را 
تقاضا کرد که به اشــتباه نام امیر محمد منصف بازیکن تیم 
رایکا جزو بازیکنان متولد 77/10/11 لیست شد و این موجب 

شد به خاطر نمایش خوبى که در بازى هاى فصل قبل رایکا 
در رقابت هاى فوتبال قهرمانى دسته اول باشگاه هاى کشور 
داشت به اردوى تیم امید دعوت شود. در حالى که این بازیکن 
متولد 1375 است و به همین خاطر در اردوى تیم امید حاضر 
نخواهد شد. پیش تر در دوره علیرضا منصوریان در تیم امید 
هم مهدى طارمى بــه اردوى تیم امید دعوت شــد اما بعدا 
مشخص شد شــرایط سنى او به گونه اى اســت که قادر به 

همراهى تیم امید نیست.

جزئیات دالیل جدایى هافبک استقالل

 پاى رقم نجومى در میان نبود!

تغییر چهره گلرهاى تیم قلعه نویى

مدت سه ف

رژیم غذایى
به گزارش
کری

 استقالل با
در جریان با
تنبه شکس
آسیا داشته
تورنمنت بر
جهات مخت
به این نقط
آمارى مورد

ا ا ا

ب

ص پیشنهاد نجومى به استقالل را رد کرد 

 روزها فعال ترین عضو این باشگاه در 
کارشناسان قابل قبول نبوده، توجیهاتى 

د از سوى ریگى بود که این ادعا 
ــد و هافبک پیشین آبى 

یران است، این ادعاى 

 مذاکراتى مستقیم 
ر برنامه وى پیش 

ک بار مستقیم به 
جرایى باشگاه حضور 

گاه استقالل بود که به ما پیشنهاد 
حد انتظار بود، اما هم براى ما و 

یشــنهاد استقالل، بدون آنکه 
حضور ریگى کردم. جلسه اى که 
رى در باشگاه استقالل بودم، پس 
گیرىکردم که هرگز پاسخ روشنى

ى گرفته بودند تا این حس ایجاد شود 
یگى هم منتقل شــد تا علیرغم میل 

 ندادیم که این پیشنهاد نجومى باشد 
ــد. او دو فصل با کمترین پول 

ا کرد. خود ریگى هم انتظار 
 براى راضى کردنش یک 
ى در استقالل مى ماند، اگر 

استعدادى که تلف شد 
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آگهى تغییرات
شرکت حســابدارى بیالن مهر زنده رود 
سهامى خاص به شماره ثبت 56164 و 
شناسه ملى 14005832687 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/02/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : محمد رضا زمانى اسفهرانى کد 
ملى 1111263582 و منا رســتگار کد 
ملــى 1271432331 و ریحانه هارونى 
کمیتکــى کد ملــى 1130318354 به 
عنوان اعضاى اصلــى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. فرح ناز 
گلشن کد ملى 2411420390 بسمت 
بازرس اصلى و هادى پشــوتن کد ملى 
1271380668 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1188528)

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ  پالك  شماره 1021 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى پرویز کوهستانى  فرزند على محمد 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج 
شنبه مورخ 1400/07/22 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا 
سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/06/24 - 1189217/ م 

الف - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت  - محمد ناظمى /6/245

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

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

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2557 و 2558 مورخه 1400/05/25 آقاى غالمعلى پورشبانان نجف آبادى 
فرزند نعمت اله نســبت به سه دانگ مشاع و خانم خدیجه گلشــادى قلعه شاهى فرزند 
عباسعلى نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 213/26مترمربع 
مجزى شده از پالك شماره 351 اصلى واقع در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/07/08 - 1189076/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/276

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قســمتى از یکبابخانه  پالك  شماره 106 فرعى از 739 
اصلى  واقــع در قطعه3 بخش 11 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتــى به نام آقاى 

حسینعلى حکیمى نجف آبادى فرزند نعمت اله در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 ساعت 
8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى 
(30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/06/24 - 1192339/ م الف - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد  - کاظم زاده /6/280

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 395/1 واقع در قطعه 11 بخش 11 ثبت 
اصفهان  که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد علــى ایران نژاد نجف آبادى  فرزند 
مهدى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/7/19 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. 
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1400/06/24 - 1192343/ م الف - سرپرست ثبت اسناد و امالك نجف آباد - حجت 

اله کاظم زاده /6/281

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ  یکبابخانه  پالك  شماره 10 فرعى از 837 اصلى  واقع 
در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام میثم حاجى امینى فرزند 
عبداله و شریک در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 ساعت 8 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام 
مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشــار: 1400/06/24 - 1192345/ م الف - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك
 نجف آباد  - کاظم زاده /6/282

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 69 فرعى از 959 اصلى  واقع در 
قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى مهدى یزدانى فرد 
فرزند نادعلى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 ساعت 8 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام 
مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهدشد. تاریخ 
انتشــار: 1400/06/24 - 1192376/ م الف - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف 

آباد  - کاظم زاده /6/283

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 47 فرعى از 444 اصلى  واقع در 
قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رسول انتشارى فرزند 
مصطفى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى 
پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشــار: 1400/06/24 - 1192365/ م الف - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف 

آباد  - کاظم زاده /6/284

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 

عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راى شماره 140060302027004928 مورخ 1399/10/17 محبوبه بهزادى جزى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 367 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291508317 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 6252 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/82 که مقدار 24/15 مترمربع آن جوى متروکه 
مى باشد مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08 - م الف: 1191290 - مهدى صادقى وصفى 

- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/278

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

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

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 1988 و 1989 مورخه 1400/04/12 آقاى محمد ایزد پناه فرزند اسداله 
سبت به سه دانگ مشاع و خانم فهیمه ایمانیان نجف آبادى فرزند محمود نسبت به سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 148 مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 1  فرعى از 471 اصلى واقعى در قطعه6 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضیان از طریق انتقال قطعى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/09 - تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1400/06/24 - 1182438/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف 

آفرین میر عباسى /6/180

آگهى تغییرات
شرکت سپاهان الیه سهامى خاص به شماره ثبت 
9280 و شناسه ملى 10260303678 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده مورخ 1400/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - محمدعظیمى به شماره ملى 1287113419 
به سمت بازرس اصلى و حمید طالع دستجردى به 
شماره ملى 1282649264 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1188468)

آگهى تغییرات
شرکت الوند بهراد نامور سهامى خاص به شماره 
ثبت 68535 و شناســه ملى 14010216018 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على جان 
نثارى الدانى1290327823 بسمت مدیر عامل 
وعضو هیات مدیره و صالح ناظمى1272524086 
بســمت رئیس هیئت مدیره و زهره شــهریارى 
نیسیانى 1281854697 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1188490)

آگهى تغییرات
شرکت پارسا سازه طلوع رادمان سهامى خاص به شماره 
ثبت 67010 و شناسه ملى 14009804332 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/03/04 جالل 
رئیسى قهجاورستانى بشماره ملى 1291740724 به 
ســمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره - جواد رئیسى 
بشماره ملى 1291735291 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره - حســین رئیسى قهجاورســتانى بشماره ملى 
1291666516 بسمت عضو اصلى هیئت مدیره براى 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت به امضاى جالل رئیسى قهجاورستانى 
همراه با مهر شرکت داراى اعتبار مى باشد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1191593)

آگهى تغییرات
شرکت پارسا ســازه طلوع رادمان سهامى خاص به 
شماره ثبت 67010 و شناسه ملى 14009804332 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1400/03/04 جالل رئیســى قهجاورستانى 
بشــماره ملى 1291740724 - حســین رئیسى 
قهجاورستانى بشماره ملى 1291666516 - جواد 
رئیسى بشــماره ملى 1291735291 براى مدت 
دو ســال بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره انتخاب 
گردیدند . وحید استادى قهجاورستانى بشماره ملى 
1271713756 بسمت بازرس اصلى و على استادى 
بشماره ملى 1273782925 بسمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1191585)

آگهى تغییرات
شرکت آفتاب چشمه آریانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 32823 و شناســه ملى 10260533558 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - پیمان آقایى به شماره 
ملى 6339884350 بعنــوان رئیس هیئت مدیره، 
ســمیه غالمى به شــماره ملــى 6339892051 
بعنوان مدیرعامل و امین رکاب ســاز به شماره ملى 
1754918867 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیئت مدیره و 
با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1188523)

آگهى تغییرات
شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان شیر 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 4896 
و شناسه ملى 10260260471 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/05/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : صورت هاى مالى منتهى به 
پایان سال 1399 و تراز نامه همان سال مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1188517)

آگهى تغییرات
شرکت آفتاب چشمه آریانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 32823 و شناسه ملى 
10260533558 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مــورخ 1400/06/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - سمیه غالمى به شماره ملى 
6339892051، پیمان آقایى به شماره 
ملى 6339884350 و امین رکاب ساز 
به شماره ملى 1754918867 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین شد. - ســهراب ناصرى نژاد به 
شــماره ملى 6339842161 به عنوان 
بازرس اصلــى و محمــد عزیزخانى به 
شــماره ملى 5419705699 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1188525)

آگهى تغییرات
شــرکت پیشخوان رسا ســپند نوین 
شــرکت با مســئولیت محــدود به 
شــماره ثبــت 66534 و شناســه 
ملــى 14009687191 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1400/06/09 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد : رضا باقرى بــه کدملى 
5419829770 بــه ســمت رئیس 
هیات مدیره و بیتا حســینى به کد ملى 
1292825091 به سمت مدیر عامل 
و عضو هیات مدیره بــه عنوان اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت نامحدود 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهداور شرکت از قبیل چک ، سفته، 
بروات ، قراردادها و عقود اســالمى و 
اوراق عــادى و ادارى بــا امضاء مدیر 
عامل یا رئیس هیات مدیــره همراه با 
مهر شــرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1188478)

آگهى تغییرات
شرکت اهورا حسیب سپاهان شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 65010 و شناســه ملى 
14009255756 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/05/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان 
به نشانى اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله باغ زیار ، 
کوچه شهید احمد سخنورى [127] ، بلوار کشاورز 
، پالك 0 ، کیوان رئیســى پور اشرف ، طبقه منفى 
1 ، کدپستى 8177747611 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشــرح فوق اصالح گردید. 
موضوع شرکت به شــرح ذیل تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: فروش و تولید 
نرم افزار بجزنرم افزارهــاى فرهنگى و فروش و 
تولید نرم افزار تخصصى بیمه -آموزش کوتاه مدت 
در زمینه حسابدارى و حسابدارى تخصصى -راه 
اندازى شبکه هاى رایانه اى براى شرکت ها -تهیه 
و فروش قطعات سخت افزار -صادرات وواردات و 
خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى -انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى 
و حقوقى -اخذ و اعطاى نمایندگى از شــرکتهاى 
معتبر داخلى و خارجى -شــرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى داخلى و خارجى -اخذ 
وام و تســهیالت بانکى از کلیه بانکهاى دولتى و 
خصوصى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف 
شرکت - ثبت موضوع شرکت به منزله اخذ پروانه 
فعالیت نمى باشــد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1188477)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود ارغوان گشت نگار درتاریخ 1400/06/17 به شماره ثبت 68662 
به شناسه ملى 14010255321 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات حمل و نقل درون شهرى مسافر 
و کاال درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله سنجوانمره ، کوچه توحید16 ، بلوار آب ، پالك 212 ، طبقه همکف کدپستى 8157195651 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 2,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقاى محسن نقدى برتیانچى به شــماره ملى 1291568840 دارنده 1800000 
ریال سهم الشرکه خانم طاهره خالقى به شــماره ملى 1291618821 دارنده 200000 ریال 
سهم الشرکه مدیر عامل آقاى محسن نقدى برتیانچى به شماره ملى 1291568840 و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود 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 
مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1191586)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى سداد صنعت اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 12096 و شناسه ملى 10260331325 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1400/04/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد مالى ، 
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالى 1399 به تصویب رسید. عبداله کوپائى به کد ملى 1285373626 به 
عنوان بازرس اصلى و سیدسعید حکمتیان به کد ملى 1287877346 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1188498)

آگهى تغییرات
شرکت راه و ساختمان راه آراى وحید سپاهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 41514 و شناسه 
ملى 10260592364 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/06/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - وحید محمدیان به شماره ملى 
4623339221 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره، امیر حســین رستمى به شماره 
ملى 1292735589 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و ســهراب محمدیان به شماره 
ملى 4621365101 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر 
است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره نیز خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1188474)

آگهى تغییرات
تغییرات و تبدیل شرکت کشت و صنعت على مردان زاینده رود با مسئولیت محدود به شماره ثبت 68068 و شناسه ملى 
14004289298 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نوع 
شرکت از مسئولیت محدود به سهامى خاص تبدیل گردید. - اساسنامه جدید مشتمل بر 64 ماده 11 تبصره به تصویب رسید 
و جایگزین اساسنامه قبلى شد. - سرمایه شرکت مبلغ 2200000 ریال منقسم 220 سهم 10000ریالى و تعداد 220 سهم 
آن با نام عادى میباشد که تماما پرداخت شده است. * نام شرکت : کشت و صنعت على مردان زاینده رود سهامى خاص * 
موضوع فعالیت : کلیه امور مربوط به رشته پرورش و اصالح نژاد اسب با نژادهاى مختلف و امور مربوط به رشته هاى ورزشى 
مرتبط با سوارکارى در کلیه زمینه ها چه داخلى و چه خارجى و امور مربوط به واردات و صادرات اسب و کلیه امور مربوط به 
درمان،تقویت ،آذوقه و خوراك دام واسب و واردات و صادرات امور مربوط اعم از داروئى ،تقویتى ،غذایى و مکمل ها و ادوات 
و لوازم سوارکارى.ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست .در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصالح.
انجام کلیه کارهاى خدماتى اعم از اجرا و نگهدارى فضاى سبز شهرى و صنعتى تامین نیرو انسانى موقت ارائه کلیه خدمات 
کشاورزى کشت انواع درختان میوه و درختان روغنى پرورش ماهیان سرد ابى پرورش زنبور عسل مرغ دارى دامدارى و گاو 
دارى طراحى انجام اجرا نظارت کلیه سازه هاى کشاورزى اعم از گلخانه سالن هاى پرورش قارچ سردخانه هاى کشاورزى 
پرورش طیور و دامدارى طراحى و اجراى سیستم ابیارى تحت فشــار تولید و توزیع بذرهاى مقاوم و اصالح شده توزیع 
نهال عقد قراردادبا اشخاص حقیقى و حقوقى اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى دئلتى و خصوصى در داخل و خارج از 
کشور دریافت تسهیالت از بانک ها ى خصوصى و دولتى شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى خرید و فروش 
اهن االت وفلزات و قراضه ترخیص کاال خرید و فروش صادارت و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى پس از اخذ مجوز از 
مراجع ذیصالح. * مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت براى مدت نامحدود مى باشد. * مرکز اصلى شرکت : اصفهان به نشانى 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ نگار - آئینه خانه ، خیابان کاخ سعادت آباد 
شرقى ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، پالك - 70 ، طبقه همکف ، کدپستى 8164783111 مى باشد. * سرمایه شرکت مبلغ 
2200000 ریال منقسم 220 سهم 10000ریالى با نام عادى که تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1188515)

تاسیس
شرکت با مســئولیت محدود عقاب آکو پاســارگاد درتاریخ 1400/06/14 به شــماره ثبت 68639 به شناسه ملى 
14010247445 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت :اخذ کارت بازرگانى از گمرکات داخلى و خارجى در راستاى تحقق اهداف شرکت ، گشایش حساب ، اعتبار 
اسنادى ، تسهیالت و اعتبارات ریالى و ارزى ، ضمانت نامه ها و حواله جات ، فاینانس و ریفاینانس نزد بانکها ، موسسات 
مالى و شرکت هاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شــرکت ، خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى 
تحقق اهداف شرکت ، عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمان ها و نهادها و موسسات و شرکت هاى دولتى و خصوصى 
و اشخاص حقیقى ، شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت در 
نمایشگاه ها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رزمندگان ، کوچه شهید قنبریان ، کوچه پیروزى ، پالك 28 ، 
طبقه همکف کدپستى 8139865955 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال نقدى میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى حسین امینى به شماره ملى 1283651580 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه 
آقاى جواد امینى به شماره ملى 1290923353 دارنده 400000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى حسین 
امینى به شماره ملى 1283651580 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى جواد امینى به شماره 
ملى 1290923353 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1188527)
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تحقیقات نشان مى دهد تغذیه نامناســب یک مشخصه رایج در بین 
گروه هایى است که به شکل ناخوشایندترى تحت تاثیر همه گیرى قرار 
گرفته اند، اما تاکنون داده هاى مربوط به ارتباط رژیم غذایى با خطر و 

شدت ابتال به بیمارى کووید-19 محدود بوده است.
گروهى از متخصصان و پزشکان بیمارستان عمومى ماساچوست در 
بررسى هاى اخیر خود متوجه شــدند: افرادى که رژیم غذایى آنان بر 
پایه غذاهاى گیاهى ســالم قرار دارد، کمتر در معرض ابتال به بیمارى 

کووید-19 و حتى نوع شدید این بیمارى بوده اند.
اگرچه سابقه ابتال به بیمارى هاى متابولیک مانند چاقى و دیابت نوع دو 
با افزایش خطر ابتال به بیمارى کووید-19 و همچنین افزایش خطر ابتال 
به نوع شدید این بیمارى مرتبط است، اما تاثیر کلى نوع رژیم غذایى بر 

این خطرات پیش از این شناخته نشده بود.
محققان اظهار داشتند: گزارش هاى قبلى نشان مى دهد تغذیه نامناسب 
یک مشخصه رایج در بین گروه هایى است که به شکل ناخوشایندترى 
تحت تاثیر همه گیرى قرار گرفته اند، اما تاکنون داده هاى مربوط به 
ارتباط رژیم غذایى با خطر و شدت ابتال به بیمارى کووید-19 محدود 

بوده است.

متخصص بیمارى هاى قلب و عروق گفت:وقتى فردى دچار درد سینه 
شدیدى مى شود، باید کمتر از 2 ســاعت از زمان شروع درد به پزشک 

مراجعه کند.
متخصص بیمارى هاى قلب و عروق گفت:وقتى فردى دچار درد سینه 
شدید و یا حمله قلبى مى شود، باید کمتر از 2 ساعت از زمان شروع درد 

به پزشک مراجعه کند.
مسعود اســالمى، متخصص بیمارى هاى قلب و عروق ، درباره اینکه 
«زمان طالیى مراجعه فرد دچار حمله قلبى به پزشک چه زمانى است؟»، 
اظهار داشت: وقتى فردى دچار درد سینه شدیدى مى شود، باید کمتر از 

2 ساعت از زمان شروع درد به پزشک مراجعه کند.
وى درباره «تفاوت درد سینه و درد معده» تصریح کرد:این تشخیص 
سخت است.گاهى دردهاى قلبى در ناحیه سینه نباشد و ممکن است درد 
در ناحیه معده و باالى شکم باشد و احساس شود این درد مربوط به معده 

و در اثر خوردن غذاى سنگین باشد.
این متخصص قلب افزود: اگر فردى به صورت ناگهانى در ناحیه فوقانى 
شکم احســاس درد کرد و این درد شــدید بود، باید ابتدا در اورژانس 
بیمارستان نوار قلب بگیرد و اگر مشــکلى نبود، باید بررسى گوارشى 

صورت گیرد.
اسالمى اضافه کرد: براى نمونه دردهاى قلبى در ناحیه معده پیدا مى شود 
و فرد هر چه مى خورد فرقى ندارد و احساس درد مى کند؛ این درد قلبى 

بوده و مربوط به معده نیست.

عالئمى که نشان مى دهد 
تحرك کافى ندارید

آیا رژیم غذایى
 بر شدت کرونا تأثیر دارد؟

طالیى ترین 
زمان حمله قلبى 

یبوست
وقتى بیشتر حرکت مى کنید، روده بزرگ بیشتر فعالیت مى کند 
که منجر به سهولت روند مدفوع مى شود و ماهیچه هاى شکمى 
و دیافراگم نیز، کلید انتقال مواد زائد از طریق دســتگاه گوارش 
هســتند، زیرا ورزش مداوم مى تواند به شما کمک کند تا منظم 

باشید.

سفتى مفصل
مفاصل دردناك که گاهى اوقات به ســختى حرکت مى کنند 
مى توانند نشــانه بیمارى هاى التهابى مانند آرتریت یا بیمارى 
خود ایمنى باشــند. مفاصل مى توانند به دلیل نداشتن تحرك 

کافى سفت شوند.

مشکل در تنفس
همانطور که اگر از عضالت دو سر بازو خود استفاده نکنید آن ها 
ضعیف مى شوند، ماهیچه هایى که به ریه هاى شما کمک مى کنند 
هنگام تنفس به داخل و خارج حرکت کننــد، اگر به طور منظم 
تحرك نداشته باشــند قدرت خود را از دست مى دهند؛ بنابراین 

هرچه فعالیت کمترى انجام دهید، تنگى نفس بیشتر مى شود.

احساس اضطراب و افسردگى 
عدم تحرك منجر به احساس اضطراب و افسردگى مى شود. با 
تمرینات قلبى، مانند: پیاده روى، دوچرخه سوارى، شنا و دویدن، 
خون خود را به طور منظم پمپاژ کنید که باعث تقویت و تثبیت 

خلق و خوى شما و حتى افزایش اعتماد به نفس شما مى شود.

تنبلى و خستگى
آیا بیشتر اوقات احساس بى حالى و خستگى مى کنید؟ ورزش 
به رساندن اکسیژن و مواد مغذى به بافت ها کمک مى کند. اگر 
بیشتر وقت خود را به حالت نشســته بگذرانید، بافت هاى بدن 
شما به همان میزان سوخت مورد نیاز براى ادامه کار را دریافت 

نمى کنند.

متابولیسم کند
افراد با متابولیسم "سریع“ ممکن است بیشتر حرکت کنند، حتى 
اگر این حرکت ناهنجار باشد. هرچه بیشتر فعال باشید، هر بار که 

حرکت مى کنید کالرى بیشترى مى سوزانید.

بیخوابى
داشتن بى خوابى در شب به شما مى گوید که باید بلند شوید و در 
طول روز حرکت کنید، زیــرا وقتى به تمرینات منظم خود ادامه 

مى دهید، سریعتر به خواب مى روید و عمیق تر مى خوابید.

فراموش کردن
ورزش منظم به بدن شــما مى گوید که مواد شیمیایى بیشترى 
تولید کند که به نوبه خود تولید رگ هاى خونى در مغز شــما را 
افزایش مى دهد. هرچه خون بیشــترى به مغز شما برسد، بهتر 

مى توانید فکر کنید، به خاطر بسپارید و تصمیم بگیرید

فشار خون
گذراندن بیشــتر وقت خود در حالت نشســته، خطــر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى را افزایش مى دهد بــه این دلیل که احتمال 
ابتال به فشــار خون باال وجود دارد، که یــک عامل خطر مهم 
براى مشکالت قلبى مانند بیمارى عروق کرونر و حمالت قلبى

 است.

دیابت
هنگامى که فعالیت بدنى بخشــى منظم از زندگى شماســت، 
راحت تر مى توانید ســطح قند خون خود را کنترل کنید و سطح 
ثابت قند خون شما را از محدوده خطر ابتال به دیابت نوع 2 دور 

مى کند.

کمردرد
هنگامى که ماهیچه هاى اصلى شما به دلیل عدم استفاده ضعیف 
هستند، نمى توانند آنطور که باید شــما را حمایت کنند. این امر 
تنظیم عضالت پشت شما را در حرکات روزانه مانند ایستادن یا 

رسیدن آسان تر مى کند.

پرخورى
به نظر مى رسد اگر بیشتر ورزش کنید بیشتر احساس گرسنگى 
مى کنید، اما برعکس آن معموًال صادق است. تمرینات هوازى 
مانند دوچرخه ســوارى، شــنا، پیاده روى و دویــدن مى تواند 
اشتهاى شما را کاهش دهند، زیرا سطح برخى از "هورمون هاى 

گرسنگى“ را در بدن تغییر مى دهد.

افزایش بروز بیمارى
مطالعات نشان مى دهد که هرچه فعالیت معتدلى داشته باشید، 
احتمال ســرماخوردگى یا حمله باکتریایى کمتر اســت. وقتى 
ورزش را به یک عادت تبدیل مى کنید، سیستم ایمنى بدن شما 

قوى تر مى شود.

ضعف در درخشندگى پوست
اگر پوست شما کدرتر از حالت معمول به نظر مى رسد، علت آن 
مى تواند کمبود حرکت باشد. برخى مطالعات نشان مى دهد که 
ورزش متوســط   باعث افزایش گردش خون و تقویت سیستم 
ایمنى بدن شما مى شــود. آنچه به پوست شما کمک مى کند تا 

درخشندگى و جوانى خود را حفظ کند.  

یبوست، نوسانات خلقى یا عصبانیت، تنها تعدادى از نشانه هایى است که به شما مى گوید که به اندازه کافى 
تحرك ندارید.

مهم نیست که چقدر ســعى در صرفه جویى در مصرف 
مواد غذایــى دارید، ولى معموال پیدا شــدن مواد غذایى 
فاسد در یخچال شما امرى اجتناب ناپذیر است. اما تاریخ 
انقضاء سبزیجات همیشه مشهود و مشخص نیست. آیا 
جوانه هایى که روى سیب زمینى بعد از گذشت چند روز 
از خرید آن مى زند و هنگام خرید آن وجود نداشته براى 

سالمتى ضرر دارد؟
جوانه هاى روى سیب زمینى به سادگى نشانه این هستند 
که سیب زمینى در تالش است تا رشد کند. هنگامى که 
سیب زمینى ها برداشت مى شوند، وارد حالت خفته طبیعى 
مى شوند، اما آنها فقط تا این مدت باقى مى مانند. پس از 
گذشت زمان کافى، غده هاى کوچک یا جوانه هاى سیب 
زمینى فوران مى کنند. اگر سیب زمینى هنوز در زمین و 

توى خاك بود، این جوانه هــا در نهایت گیاهان جدیدى 
تشکیل مى دادند.

این سؤال که آیا ســیب زمینى جوانه زده هنوز هم براى 
خوردن خوب اســت یا خیر، پیچیده اســت. خود جوانه 
ها را نباید خورد، زیــرا حاوى غلظت باالیى از ســموم 
سوالنین و کاکونین هستند. این سموم که گلیکوکالوئیدها 
نامیده مى شــوند در هنگام مصــرف در مقادیر زیاد مى 
توانند باعث ســردرد، اســتفراغ و مشــکالت گوارشى

 شوند.
اما قطع جوانه ها در خــارج از غده به طور خــودکار آن را

 100 درصد غیر سمى نمى کند. برخى از کارشناسان معموال 
توصیه مى کنند سیب زمینى هایى که جوانه زده اند را کنار 
بگذارید ، اگرچه این یک روش بســیار محتاطانه اســت. 

گلیکوکالوئیدهاى ســمى در سراسر سیب زمینى ها وجود 
دارند، اما بیشترین تمرکز را در چشم ها، پوست و جوانه ها 
دارند. این کارشناسان همچنین خوردن پوست سیب زمینى 

تحت هر شرایطى را توصیه نمى کنند. 
به توصیه پزشکان تغذیه اکثر جوانه هاى روى سیب زمینى 
در بیشــتر موارد براى خوردن مناسب هستند. بزرگترین 
تغییر شــیمیایى که هنگام جوانه زدن سیب زمینى اتفاق 
مى افتد، تبدیل نشاسته به قند براى تغذیه جوانه هاى در 
حال رشد است. اگر سیب زمینى پس از برداشتن جوانه ها 
هنوز سفت باشد، بیشتر مواد مغذى خود را دارد و مى توان 
از آن استفاده کرد. اما اگر سیب زمینى هاى جوانه زده نرم 
و چروك باشند، از بین رفته اند، خواص خود را از دست داده 

اند و باید آنها را دور ریخت.

جوانه هاى روى سیب زمینى خطرناك هستند؟

محققان بر این باورند که آب نمک حاوى خواصى است که نقش بسیارى در زیبایى و سالمت پوست فرد 
دارد.، بسیار معمول است که مردم از مصرف نمک خوددارى کنند. این مى تواند باعث نفخ شود و به فشار 
خون باال کمک کند. براى پوست شما، نمک مى تواند معجزه کند. چه در حال غواصى در اقیانوس باشید 
و چه از معجون خود در خانه استفاده کنید، آب نمک مى تواند براى پوست شما مفید باشد.منیزیم، کلسیم 
و پتاسیم همه مواد معدنى دوستدار پوست هستند که در نمک دریا یافت مى شوند. این مواد معدنى فواید 
بسیار زیادى دارند، زیرا به مبارزه با باکترى هاى ایجاد کننده آکنه، عفونت هاى پوستى و تسریع روند 
بهبود کمک مى کنند.افرادى که پوست چرب دارند مى توانند از شستشو با محلول آب شور با توانایى هاى 
کاهش رطوبت که مى تواند به کنترل چربى اضافى که منجر به انسداد منافذ مى شود، کمک کنند.اگر 

اگزما دارید، مى توانید با استفاده از آب نمک در روال مراقبت از پوست خود واقعا سود ببرید، زیرا منیزیم 
یک ماده معدنى ضد التهابى و ضد میکروبى است که خارش و رطوبت باکترى ها و قارچ ها را که باعث 
اگزما مى شود، کاهش مى دهد.نمک دریا عالوه بر عنصر «تمیزى»، به عنوان یک الیه بردار عالى عمل 
مى کند که منافذ را براى تمیز کردن عمیق تر مسدود کرده، گردش خون را افزایش مى دهد و به پوست 
شما اجازه مى دهد مرطوب کننده ها و سایر درمان ها را بهتر جذب کند. اگر پوست حساسى دارید، باید 
از آب نمک در قسمت هایى از پوست که نازك تر است و به راحتى تحریک مى شود، استفاده نکنید.اگر 
پوست حساسى ندارید و به دنبال پوست لطیف ترى هســتید، نمک دریا را در برنامه مراقبت از پوست 
خود قرار دهید. یکى از مزایاى آب نمک براى پوست این است که به گردش سلول هاى پوست کمک 
مى کند و باعث مى شود پوست شما بافت نرم ترى داشته باشد. الزم نیست از آب نمک تنها براى صورت 
خود استفاده کنید. همچنین مى توانید از آن براى مو هاى خود استفاده کنید. آب نمک به شل شدن و رفع 
شوره سر کمک مى کند و در عین حال گردش خون را براى پوست سالم تر تحریک مى کند. همچنین 

نمک دریا با جذب روغن و رطوبت اضافى مانع از رشد قارچ مى شود.

فواید بى نظیر آب نمک 
براى زیبایى و سالمت پوست

 هیأت مدیره

آگهى دعوت مجمع  عمومى عادى بطور فوق العاده
  شرکت   گروه صنعتی بهسازان بازو سهامى خاص 

 به شماره ثبت19591 و شناسه ملى 10260404772
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده   که   در ســاعت  10 صبح مــورخ  08/ 07/ 1400  در
 محل  اصفهان  استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزي - شهر اصفهان-

امیر کبیر-خیابان کار آفرینان-خیابان کاروکارگر-پالك 124-طبقه اول-واحد 2 کد 
پستى : 8195145339 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید

دستور جلسه  
انتخاب مدیران- روزنامه-   بازرس 

مدیر تصفیه: سیدعلى ناجى 

آگهى دعوت از بستانکارانـ  نوبت اول 
شرکت یادمان اندیشه سالمت اصفهان (سهامى خاص) در حال تصفیه

شماره ثبت: 32575 و شناسه ملى: 10260531119
در اجراى ماده 225 قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شرکت یادمان اندیشه سالمت 
اصفهان (ســهامى خاص) در حال تصفیه که آگهى انحالل آن در روزنامه رسمى کشور 
به شــماره 22069 مورخ 1399/09/30 آمده است، دعوت به عمل مى آید تا ظرف مدت 
حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهى نوبت اول با ارائه مدارك مثبته ادعاى خود به محل 
تصفیه شرکت واقع در اصفهان، خیابان نیکبخت شرقى، جنب بانک ملى، روبروى بانک 
صادرات کدپستى: 8173976137 مراجعه فرمایند. بدیهى است شرکت در مورد هر گونه 
ادعاى احتمالى که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتى نخواهد داشت.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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اى خداوند، اى گســتراننده زمین ها و اى نگهدارنده آسمان ها و اى آنکه 
آفریننده دل هایى بر فطرت و جبلت آنها، چه آن دل که شقى بود و چه آن دل 
که سعید.شریف ترین درودها و افزون ترین برکات خود را بر بنده خود 
و پیامبر خود محمد (ص ) ارزانى دار. آن که ، خاتم پیامبران پیشین است 
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گفتگو با کارشناس موفق صنعت نفت و گاز کشور از تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا تا مدیریت عملیات و بهره بردارى پاالیشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبى

23 سال فعالیت در وزارت نفت به قصد توسعه و بالندگى کشور
«همت اگر سلسله جنبان شود/ مور تواند که سلیمان شود» 
دکتر کامبیز صفتى با اشــاره به این بیت از وحشى بافقى 
مى گوید: «انسان ها باید همواره سه مقوله راهدانى، راهیابى 
و راه سازى را در نظر داشته باشند؛ باید با شناسایى راه ها، آنها 
را بیابند و اگر راهى نبود راهى براى دستیابى به اهدافشان 
بسازند و براى توسعه و بالندگى شهر، استان و کشور خود به 

صورت هدفمند تالش کنند.»
او که این روزها در سمت مدیریت عملیات و بهره بردارى 
پاالیشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبى مشغول فعالیت 
است، تحصیالت خود را در سال 71 در رشته شیمى و در 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا شــروع کرد و پس از 
چهار ســال تحصیل، موفق به اخذ مدرك کارشناسى از 
این دانشگاه شد: «بهمن سال 75 از دانشگاه شهرضا فارغ 
التحصیل شدم و پس از آن به مدت دو سال به عنوان دبیر در 
شهرستان هاى خورموج و دشتى در استان بوشهر مشغول 
تدریس بودم تا اینکه سال 77 با استخدام در وزارت نفت، در 
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبى واقع در عسلویه مشغول 

به فعالیت شدم.»
دکتر صفتى در ادامه با اشاره به اینکه شرکت مجتمع گاز 
پارس جنوبى، هاب انرژى کل کشــور است در خصوص 
فعالیت هاى این شرکت، اظهار مى کند: «شرکت مجتمع 
گاز پارس جنوبى روزانه فقط نزدیک به 700 میلیون متر 
مکعب گاز تولید مى کند؛ یعنى حــدوداً 80 درصد گاز کل 
کشور در 12 پاالیشگاه این مجتمع تولید مى شود.» وى 
با تأکید بر موقعیت استراتژیک مجتمع گاز پارس جنوبى، 
عنوان مى کند: «با توجه به اینکــه منابع تأمین خوراك 
مجتمع گاز پارس جنوبى با منابع گازى کشور قطر مشترك 
اســت، این منطقه از نظر موقعیت جغرافیایى فوق العاده 
استراتژیک اســت، چرا که ارزآورى آن در اقتصاد کشور 
تأثیر بسیارى دارد و حدوداً 64 درصد بودجه ساالنه کشور از 

مجموعه پاالیشگاه پارس جنوبى تأمین مى شود.» 
این دانش آموخته دانشــگاه آزاد شهرضا با اشاره به اینکه 
وزارت نفت، موتور محرکه و لوکوموتیو پیشــران اقتصاد 
کشور است، در خصوص استخدام خود در این وزارتخانه و 
همچنین آغاز فعالیتش در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبى 
بیان مى کند: «استخدام من به این ترتیب بود که نزدیک 

بیست و دو ســه سال پیش، شــرکت Total فرانسه به 
عنوان پیمانکار پاالیشگاه دوم (فازهاى 2 و 3) مجتمع گاز 
پارس جنوبى، 18 ماه دوره آموزشى زبان انگلیسى، عمومى 
و تخصصى براى افرادى که در این شــرکت اســتخدام 
مى شدند، برگزار کرد که دوره آموزشى بسیار اثرگذارى در 
وزارت نفت به شمار مى آمد و به این ترتیب من از سال 79 
در پاالیشگاه دوم کارم را شروع کردم و تا سال 86 در این 

پاالیشگاه در سمت هاى مختلف مشغول فعالیت بودم.»
وى در مورد نوع فعالیت و سمت خود در مجتمع گاز پارس 
جنوبى در آن مقطع نیز توضیح مى دهــد: «فعالیتم را در 
پاالیشگاه دوم از سمت نوبتکار محوطه شروع کردم و در 
نهایت سرپرســت نوبتکاران پاالیش شدم و عضویت در 
شوراى نظام مشارکت پاالیشگاه دوم یکى از اصلى ترین 

سمت هایى بود که در این پاالیشگاه برعهده داشتم.»
فعالیت دکتر صفتى در مجتمع پارس جنوبى اما به همینجا 
ختم نمى شــود و او پس از آن، حدود پنج سال در سمت 
رئیس عملیات نوبتکارى در پاالیشــگاه پنجم مشــغول 
فعالیت مى شــود: «از ســال 86 تا 91 بــراى راه اندازى 
و اســتارتاپ پاالیشــگاه پنجم (فازهاى 9 و 10) به این 
پاالیشگاه منتقل شدم که رئیس عملیات نوبتکارى بودم و 
شرکتGS  کره جنوبى پیمانکار این پاالیشگاه بود و یکى 
از پروژه هاى مهمى که با همکارى این شرکت انجام دادیم، 
پروژه Acceleration plant بود که با توجه به اینکه 
تعدادى از قطعات، دستگاه ها و واحدهاى عملیاتى ما آماده 
نبود با تشکیل یک تیم که مسئولیت آن برعهده من بود با 
رعایت دستورالعمل هاى ایمنى و حفظ و صیانت از محیط 
زیست راه اندازى بیش از موعد انجام دادیم که به آن فرایند 
شتاب دهنده راه اندازى گفته مى شــود.» وى با اشاره به 
اینکه این پروژه ارزش آفرینى بالغ بر  37/34 میلیون دالرى 
در سال به همراه داشت، افزود: «به همین دلیل چندین لوح 
تقدیر از شرکت GS کره جنوبى، شرکت POGC(نفت و 
گاز پارس)، شرکتSPGC  (مجتمع گاز پارس جنوبى) و 
همچنین لوح تقدیر نفر برتر ایمنى را از مدیریت پاالیشگاه 

پنجم دریافت کردم.»
اما این آخرین بار نبود که دکتــر صفتى موفق به اخذ لوح 
تقدیر مى شد؛ او مدتى بعد و این بار در شرایطى که کشور با 
تحریم ها مواجه شده بود، در پاالیشگاه ششم نیز توانست 

  SPGCو POGC تقدیرنامه هایى از شــرکت هاى
دریافت کنــد: «بعد از آن از ســال 91 تا ســال 96 براى 
اســتارتاپ و راه اندازى پاالیشگاه ششــم (فازهاى 15 و 
16) مشغول فعالیت در آن پاالیشگاه شدم. در آن زمان به 
دلیل اعمال تحریم هاى تحمیلى علیه ایران، وزارت نفت 
براى اولین بار همکارى با شرکتى ایرانى را تجربه کرد و راه 
اندازى پاالیشگاه در شرایط تحریم یکى از افتخارات این 
مجتمع بود که با همکارى قرارگاه سازندگى خاتم االنبیاء 
(Tesco) انجام شد و من در این پاالیشگاه رئیس کمیته 
فنى بازرگانى پاالیشگاه و رئیس عملیات پایش بودم که 
با ارائه راهکارهاى فنى عملیاتى EPS (سناریوى تولید 
زودهنگام) در راه اندازى ایمن ردیف هاى گازى بدون وجود 
کمپرسور پروپان در شــرایط تحریم هاى تحمیلى موفق 
شدیم این عملیات را انجام دهیم که با توجه به لزوم دریافت 
گاز براى کشور اهمیت ویژه داشت و تقدیرنامه هایى نیز از 
شــرکت هــاى Tesco و POGC و همچنین مدیر 

پاالیشگاه دریافت کردم.»
او که فعالیت هاى بســیارى در پاالیشــگاه ششم انجام 
داده، از ســال 96 تاکنون در پاالیشــگاه هشتم (فازهاى 

20 و 21) با سمت مدیر عملیات و بهره بردارى پاالیشگاه 
مشغول به کار اســت: «راه اندازى پاالیشــگاه هشتم با 
همکارى شرکت"اُیکو" (راه اندازى و بهره بردارى صنایع 
نفت) انجام شد و یکى از فعالیت هاى شاخصى که در این 
پاالیشگاه انجام شده تولید حداکثرى گاز و اتان با رعایت 
تمامى دســتورالعمل هاست. پاالیشــگاه هشتم یکى از 
پاالیشگاه هایى است که به عنوان مدعى حداکثر افزایش 
تولید اتان کل کشور، بنچ مارك (فرایندهایى براى پایلوت 

شدن آغاز پروژه هاى جدید) شده است.»
اما پاالیشگاه هشــتم عالوه بر فعالیت هاى مهمى که در 
صنعت گاز  انجام داده، مشخصه ویژه اى هم دارد که دکتر 
صفتى با افتخار به آن اشاره مى کند: «پاالیشگاه هشتم یک 
پاالیشگاه 100 درصد ایرانى است؛ در سایر پاالیشگاه هاى 
کشور معموًال شرکت هاى پیمانکارى از نیروى خارجى هم 
استفاده مى کنند؛ ولى تمامى فعالیت هاى پاالیشگاه هشتم 
با همکارى شرکت هاى داخلى و به دست نیروهاى ایرانى 
انجام مى شود.» وى در ادامه با اشاره به تأثیرگذارى منفى 
تحریم ها در اقتصاد کشور و به خصوص روى صنایع عنوان 
کرد: «اما با وجود این، نباید این نکته را هم نادیده گرفت 

که تحریم ها منجر به تقویت اعتماد به نفس و خودکفایى 
شرکت ها و نیروهاى داخلى شــده؛ ما پیش از تحریم ها 
با شــرکت هاى توتال فرانســه، GS کره و... همکارى 
مى کردیم اما تحریم ها باعث شــد از ظرفیت هاى داخل 
کشور اســتفاده کنیم و حاال به نقطه اى رسیده ایم که با 
تشکیل کمیته خودکفایى، مواد شیمیایى و دستگاه هاى 

مورد نیاز خود را شبیه سازى مى کنیم.»
وى همچنین در ادامه خاطر نشان کرد: «با توجه به نامگذارى 
سال جارى توسط مقام عظماى والیت به عنوان سال تولید؛ 
پشتیبانى ها و مانع زدایى ها، تولید حداکثرى با استفاده از دانش و 
تکنولوژى هاى جدید به عنوان یکى از اهداف و استراتژى هاى 

این شرکت در سال جدید مد نظر قرار گرفته است.»
دکتر صفتى در ادامه با اشاره به نقش شرکت هاى دانش 
بنیان در رشــد صنایع، تأکید کرد: «تحریم ها موجب شد 
این شرکت ها به خوداتکایى و بالندگى برسند و بتوانند در 
شرایطى که تحریم ها بر  کشور تحمیل شده تا حد امکان 

یاریگر صنایع باشند.»
وى در ادامه با اشــاره به چالش ها و موانعى که در عرصه 
صنعت کشور وجود دارد، افزود: «اگر بتوانیم در این شرایط 
به شرکت هاى دانش بنیان بها دهیم و آنها را وارد عرصه 
صنعت، خصوصاً صنایع نفت و گاز کنیم، مطمئناً چالش ها 
بر طرف مى شود؛ چراکه با توجه به فرموده مقام عظماى 
والیت در گام دوم انقالب با استفاده از نیروهاى جوان در 
تمام عرصه هاى کشــور و اعتماد به جوانان و دانش آنان 

مى توان در راستاى رفع مشکالت کشور گام برداشت.»
دانش آموختــه دانشــگاه آزاد شــهرضا در ادامه گفت: 
«نیروهاى جوان جامعه نیز باید با مدنظر قرار دادن روایت 
"العبد یدبر وا... یقدر"، براى دستیابى به اهداف خود تالش 
کنند تا براى جامعه اثربخش باشند». او افزود: «من در طول 
زندگى هر هدفى داشته ام تمام تالشم را براى رسیدن به 
آن انجام داده ام، به همین دلیل فعالیت در شرکت مجتمع 
گاز پارس جنوبى هم مانع ادامه تحصیل من نشــد و سال 
91 موفق به اخذ مدرك کارشناسى ارشد در رشته مهندسى 
شیمى از دانشگاه علوم تحقیقات یزد شــدم و با توجه به 
عالقه زیاد به تحصیالت تکمیلى سال 94 در آزمون ورودى 
در مقطع دکتراى دانشگاه آزاد اســالمى واحد مرودشت 
پذیرفته شــدم و به عنوان اولین دانشجو پس از هفت ترم 

تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه آزاد مرودشت در سال 
97 مدرك دکتراى خود را در رشته مهندسى شیمى شاخه 
پدیده هاى انتقال و فرایندهاى جداسازى دریافت کردم.» 
وى در خصوص پروژه دکتراى خود نیز توضیح داد: «براى 
اولین بار در کشور با اســتفاده از دو عدد نانو کاتولیست که 
از پوســت تخم مرغ و برگ درخت ُکنار تولید شده، موفق 
به تولید سوخت بى او دیزیل شــدم که نوعى گازوئیل با 
آالیندگى هاى محیط زیستى کمتر و ارزش بیشتر است.»

وى با اشاره به ارتباط دانشــگاه و صنعت در رشد و تعالى 
صنایع مى گوید: «اگر بتوانیم ارتباط مغفول دانشــگاه و 
صنعت را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم و دانشجویان 
را براساس نیازهاى صنعتى آموزش دهیم، این موضوع در 

شکوفایى صنعت بسیار تأثیر گذار است.» 
دکتر صفتى که تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا 
را در  پیشرفت کار خود مؤثر مى داند، مى گوید: «با توجه به 
اینکه تحصیالتم را از دانشگاه آزاد شهرضا شروع کردم و پایه 
آموزشى من از این دانشگاه بوده، اساتید بزرگوارم نقش بسیارى 
داشتند در عالقه من به ادامه تحصیل، به همین دلیل از استادانم 
در این دانشگاه آقایان دکتر مساح، دکتر نصیریان، دکتر باقرزاده، 
دکتر ارشادى، دکتر علیان و دکتر مهدوى و همچنین سرکار 

خانم دکتر نصیریان تشکر و قدردانى مى کنم.»
او که حاال به مدت 23 ســال است در وزارت نفت مشغول 
فعالیت اســت تأکید مى کند تدریس در دانشگاه ها نیز از 
همان ابتدا یکى از اهدافش بوده: «از ســال 90  به عنوان 
مدرس در تعدادى از دانشگاه ها مشغول فعالیت هستم و 
هم اکنون نیز اواخر هفته در دانشــگاه هاى آزاد اسالمى 
واحد جم و واحد المرد و دانشگاه علمى کاربردى عسلویه 

و دانشگاه فنى و حرفه اى کنگان به تدریس مى پردازم.»
دکتر صفتى در کارنامه درخشان خود نزدیک به 80 مقاله 
علمى هم دارد: «با توجه به عالقه بسیارم در زمینه علمى 
و آموزشــى، مقاالت زیادى ارائه و در اورال پرزنتیشــن، 

سمینارها و کنفرانس هاى مختلف نیز شرکت کرده ام.»
این دانش آموخته دانشــگاه آزاد اسالمى شهرضا در سال 
93 به عنوان کارمند نمونه شرکت ملى گاز، در سال 96 به 
عنوان استاد سرآمد پژوهشى دانشگاه آزاد اسالمى استان 
بوشهر و در سال 97  نیز به عنوان نخبه علمى شهرستان 

دشتى انتخاب شد.

مرضیه غفاریان

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا 
داراى مجهزترین و پیشرفته ترین آزمایشگاه ها و 

کارگاه هاى آموزشى و پژوهشى


