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درد کمر و کلیه را اشتباه نگیرید!6800 ُتن هویج اصفهان در راه بازارفریده سپاه منصور: روز به روز بهتر مى شومرشد عجیب واردات ایران از عراق! همه انتقال هاى جنجالى  بین سپاهان و پرسپولیس سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

به 8 دلیل مصرف 
هندوانه را 

فراموش نکنید

کاهش 30 هزارنفرى واکسیناسیون روزانه
3

5

جابه جایى
 روزانه 500 بیمار 

کرونایى
 توسط اورژانس

قریب به 92 درصد از هندوانه را آب تشکیل مى دهد و میوه اى 
بدون چربى است. خواص مصرف هندوانه از بهبود سالمت 

قلب و عروق گرفته تا تقویت سیستم ایمنى بدن، متنوع 
است: بهبود سالمت قلب و عروق و استخوان ها: 

لیکوپن موجود در هندوانه براى حفظ سالمت قلب...

رئیس مرکز اورژانس اســتان اصفهان گفت: روزانه 
بیــش از 500 بیمار بدحــال مبتال به کرونا توســط 

اورژانس استان اصفهان جابه جا شده اند.
غفور راســتین با بیــان اینکه در حــال حاضر همه 
بیمارســتان هاى اســتان اصفهان به جز بیمارستان 
کاشــانى به بیماران مبتال به کرونــا اختصاص یافته 
است، اظهار داشــت: تعداد تماس هاى اورژانس نیز 
افزایش یافته و بخش قابل توجهى از تماس ها نیز در 
کنار حوادث و... مربوط به بیماران مبتال به کروناست.

وى با بیان اینکه طى دو هفته اخیر به صورت میانگین 
در هر روز 800 بیمار ...

کلیددار جدید شهر اصفهان انتخاب شدکلیددار جدید شهر اصفهان انتخاب شد
نظر مثبت شوراى شهر روى على قاسم زاده نظر مثبت شوراى شهر روى على قاسم زاده 

3

تبعات کمبود واکسن در استان اصفهان؛

ماجراى محمدى مهر 
درباره گردان هم تکرار مى شود؟

باشــگاه ذوب آهن خواهان کاهش مبلغ قرارداد شهاب گردان براى 
فصل آینده است. شــهاب گردان فصل گذشته قراردادش را به مدت 
دو فصل با ذوب آهن تمدید کرد و یک فصل دیگر از قراردادش با این 
تیم باقى مانده است. باشگاه ذوب آهن و مهدى تارتار خواهان کاهش 

مبلغ قرارداد این بازیکن هستند ولى...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

23 پروژه آبرسانى 
آماده افتتاح

 آبفاى استان اصفهان 
در هفته دولت 1400

اصفهان جزو 5 استان برتر باسواد کشور است
3

میرزازاد: به سپاهان میرزازاد: به سپاهان 
آمدم تا خاطره ساز شومآمدم تا خاطره ساز شوم

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/06/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/06/21

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان(  داخلی 384  )
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان

تاریخ انتشار: 1400/06/06

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین(ریال)مبلغ برآورد (ریال)اعتبار

4,800,194,500240,009,000جارىعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه فوالدشهر3-2-400/9
33,656,242,6001,139,687,000جارىعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه نجف آباد8-2-400/6

36-2-400/6  (CCTV)عملیات شستشو و الیروبى، تعمیر و تعویض، ویدئومترى
11,495,618,850474,868,000جارىدر مدار بهره بردارى شبکه هاى فاضالب منطقه  4  اصفهان

37-2-400/6  (CCTV)عملیات شستشو و الیروبى، تعمیر و تعویض، ویدئومترى
11,015,195,850460,455,000جارىدر مدار بهره بردارى شبکه هاى فاضالب منطقه  فوالدشهر

نوبت دوم

آگهى مزایده عمومى 
 شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نظر دارد ضایعات آهن آالت اعم از  ذوبى و صنعتى به وزن 
تقریبى 90 تن و ضایعات استیل به وزن تقریبى 27 تن را در چارچوب قوانین و مقررات جاریه این شرکت از طریق 

مزایده عمومى به اشخاص حقیقى / حقوقى واجد شرایط واگذار نماید .
1- مهلت بازدید و تحویل پیشــنهادات از تاریخ انتشار آگهى تا ســاعت 12:00 روز سه شنبه 9 شهریور ماه 

1400تعیین شده و بازگشایى پاکات ، همان روز ساعت 14:00 در کمیسیون مربوطه انجام خواهد شد .
2- تضمین شرکت در مزایده ضایعات آهن 500,000,000 ریال  و ضایعات استیل 300,000,000 ریال ضمانتنامه / 

چک تضمین شده بانکى  مى باشد .
3- ارائه کارت شناسایى معتبر از طرف مزایده گر جهت دریافت اسناد مزایده الزامى مى باشد .
4- پیشنهادات مربوطه مى بایست داراى امضاء و اثر انگشت بوده و در پاکات الك و مهر گردد .

5- تلفن تماس جهت هماهنگى به منظور بازدید و دریافت اسناد مزایده : 45233271-031 داخلى 420
6- هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد .

7- مکان مراجعه جهت بازدید و ارائه پیشنهاد : اتوبان اصفهان - تهران ، روبروى پلیس راه ، کیلومتر 12 جاده 
علویجه شهرك صنعتى بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشمندان 20 - شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان 

مپنا مى باشد .
شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا 

آگهى مزایده عمومى
(نوبت دوم)

شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 2532/ش مورخ 1398/10/22 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 10 قطعه زمین مسکونى واقع در بلوار طالقانى 
ورودى شهرك پردیسـ  طرح تفکیکى نیایش را با قیمت کارشناسى از طریق مزایده 

عمومى به صورت نقد به اشخاص حقیقى یا حقوقى به فروش رساند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز دوشــنبه مورخ 1400/06/22 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
احمدرضا پرى تبار سرپرست شهردارى شاهین شهر 

چاپ اول

م الف: 1181191

به بهانه حضور 
غیرمنتظره مدیرعامل 

سپاهان در عراق

ساکت ترین ساکت ترین 
سفر ساکتسفر ساکت

رئیس کل دادگسترى
 استان اصفهان تأکید کرد

حوزهحوزه
گردشگرىگردشگرى

 نیازمند نظارت  نیازمند نظارت 
استاست

امیرحسین امیرحسین 
صدیق: مدیون صدیق: مدیون 

کار در حوزه کار در حوزه 
کودك هستمکودك هستم

استاندار اصفهان
 تأکید کرد؛

بازگشایى 
مدارس در زمان 

مناسب صورت 
مى گیرد
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نخستین دوره آموزشى نویسندگان کوچک با رویکرد مصرف بهینه آب در فضاى مجازى توسط 
آبفاى استان اصفهان آغاز شد.

مدیر روابط عمومى و آموزشى همگانى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: با شیوع ویروس 
کرونا و محدودیت در برگزارى دوره هاى آموزشى به صورت چهره به چهره، آبفاى اصفهان دوره 

آموزشى نویسندگان کوچک ویژه رده سنى 9 تا 16 سال را به صورت مجازى برگزار مى کند.
مهرداد خورسندى افزود: در این دوره آموزشى که از ابتداى شهریورماه جارى آغاز شده است نه تنها 
کودکان و نوجوانان با فرهنگ مصرف بهینه آب آشنا مى شوند بلکه فن و هنر چگونه نوشتن را هم 

به طور تخصصى زیر نظر استادان مجرب مى آموزند.
وى اعالم کرد: دست نوشته هاى کودکان حاضر در این دوره آموزشى مى تواند منبع بسیار خوبى 

براى آموزش دیگران باشد چرا که با زبان کودکانه ، مردم را ترغیب به مصرف بهینه آب مى کند. 
مدیر روابط عمومى و آموزشــى همگانى شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان عنوان کرد: در 
نخستین دوره آموزشى نویســندگان کوچک نزدیک به 30 نفر ازکودکان و نوجوانان  به صورت 

آنالین تحت آموزش مبانى نویسندگى قرار مى گیرند.
وى افزود: این دوره در قالب 5 جلسه دو ساعته و به صورت رایگان براى عالقه مندان برگزار مى شود.

مدیر روابط عمومى و آموزشى همگانى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خاطرنشان ساخت: در 
پایان این دوره آموزشى، آثار برتر کودکان در قالب داستان هاى کودکانه منتشر و در برنامه رادیویى 

جارى حیات نیز در بخش "حرف راست را از بچه بشنو" با صداى نویسنده مطلب پخش مى شود.
عالقه مندان به حضور در دوره هاى بعدى آموزش نویسندگان کوچک مى توانند از طریق تماس 
با شماره تلفن 33370219 – 031 و در فضاى مجازى به شــماره1860 305 0913 در این دوره 

آموزشى ثبت نام کنند.

آغاز دوره آموزشى نویسندگان کوچک با رویکرد مصرف بهینه آب 
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یک اپیدمیولوژیســت گفت: اگر نتوانیم 50 تا 70 درصد 
جمعیت کشــورمان را در مقابل کرونا واکسینه کنیم، باید 

نگران پیک ششم باشیم.
مسعود یونسیان اضافه کرد: در موج سوم، تعداد فوتى ها به 
ازاى هر یک میلیون نفر، حدود شش نفر و در موج چهارم، 
این رقم کمتر شد و در موج پنجم به حدود هفت نفر در یک 

میلیون نفر رسید.
وى گفت: تعداد موارد ابتال بــه ازاى هر یک میلیون نفر 
جمعیت در موج چهارم، تقریبًا دو برابر موج سوم و در موج 
پنجم، تقریباً دو برابر موج چهارم بوده است؛ یعنى کشندگى 
موج پنجم بیشتر از کشندگى موج هاى قبلى نیست و حتى 

کمتر از موج سوم اســت بلکه تعداد موارد ابتال خیلى باال 
رفته است.

یونسیان افزود: تخمین اینکه گونه «المبدا» چه زمانى وارد 
کشور مى شود، دشوار است و این موضوع به رفتارهاى بقیه 
مردم جهان و رفتارهاى ما و میزان واکسیناسیون کشورهاى 
همسایه بستگى دارد که متأسفانه کشورهاى همسایه شرق 
و غرب و شمال کشور ما واکسیناســیون مناسبى ندارند 

بنابراین ورود این نوع ویروس اجتناب ناپذیر است.
یونسیان ادامه داد: بیمارى کووید 19 به شدت به سن افراد 
وابسته است و کشندگى آن در افراد باالى 85 سال بیش از 

هزار برابر افراد 7 تا 17 ساله است.

رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط امروز کشور شایسته 
ملت بزرگ ایران نیست و حتماً باید این شرایط تغییر کند، 
گفت: در برخى حوزه ها عقب ماندگى هاى جدى داریم 

که باید با کار و تالش شبانه روزى جبران شود.
آیت ا... سید ابراهیم رئیسى در اولین جلسه هیئت دولت با 
اشاره به اینکه در نظام والیت فقیه هیچ بن بستى نداریم، 
اضافه کرد: مقام معظم رهبرى نسبت به امور کشور مسلط 
هستند و ســازوکارهایى هم طراحى شده که بن بست 
نداشته باشــد. حتى براى میانبرها هم قانون وجود دارد 
تا برخى کارها به سرعت انجام شود البته ما نباید گرفتار 
دیوان ســاالرى و پیچیدگى هاى ادارى شویم. انضباط 

ادارى الزم است؛ اما نباید دچار پیچیدگى هاى ادارى شد.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به وعده خود براى ساخت 
یک میلیون مسکن در هر سال، تصریح کرد: وزیر راه و 
شهرسازى با جدیت دنبال کند تا این وعده محقق شود. 
ما باید دولت «صادق الوعد» باشیم و به وعده هاى خود 

عمل کنیم.
آیت ا... رئیســى اظهار کرد: باید در مســائل اقتصادى، 
سیاســى داخلى و خارجــى از عبرت هــاى دولت هاى 
پیشــین اســتفاده کنیم تا مشــکالت گذشــتگان را 
تکــرار نکنیــم. انســان از یک ســوراخ نبایــد دو بار 

گزیده شود. 

ورود المبدا به ایران
 اجتناب ناپذیر است

شرایط کنونى شایسته ملت 
بزرگ ایران نیست

هر کیلو زعفران چند؟
   میــزان | على حســینى، عضو شــوراى 
ملى زعفران گفت: باتوجه بــه برآوردها میزان 
محصول زعفران در سال زراعى آینده کاهش 
مى یابد. وى بیان کرد: خشکسالى ها نیز باعث 
کمبود تولید خواهد بود و اینکه ما شاهد افزایش 
قیمت در محصول زعفران باشیم دور از انتظار 
نیســت. وى گفت: قیمت زعفران در این مدت 
بین 10 تا 20 درصد رشد داشته و قیمت هر کیلو 
زعفران دسته اى در بازار از هشت میلیون تومان 
آغاز و باتوجه به کیفیت تــا 18 میلیون تومان 

متغیر است.

خورد به مشکل!
   سینماســینما | قســمت سوم سریال 
«قبله عالــم» به کارگردانى حامــد محمدى که 
باید هفته پیش پخش مى شد، پخش نشد. شنیده 
مى شود که پخش این سریال به مشکل برخورده 
است. پیش از این نیز سریال هاى «مى خواهم زنده 
بمانم» و «زخم کارى» با مشکالت مشابهى مواجه 
شده بودند. در چند هفته اخیر چند رسانه اصولگرا، 

انتقادات تندى را از این سریال مطرح کرده بودند.

آمار باالى مرگ هاى ناگهانى
   مهر | رئیس مرکز تحقیقات و پیشــگیرى 
از بیمارى هاى متابولیک دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشــتى، از آمار باالى مرگ ناگهانى قلبى 
در ایران در مقایســه با اروپا خبر داد. فرزاد حدائق 
گفت: میزان بروز این مرگ هاى ناگهانى ساالنه 
بیش از 2 در 1000 نفر ساکنان تهرانى با سن بیشتر 
از 30 سال است در حالى که میزان بروز این واقعه 
ساالنه بین 0/2 تا 0/09 در 1000 نفر در کشورهاى 
اروپایى است که در مقایسه این آمار در کشور ما به 

شکل قابل توجهى باالست.

ذخیره دارو در منازل 
   مهــر | دانشیار اقتصاد سالمت در خصوص 
ذخیره و اتالف غیرضرورى دارو در منزل مى گوید: 
بررسى ها نشــان مى دهد، ذخیره و اتالف دارو در 
تمام دنیا وجود دارد ولى در کشورهاى با درآمد باال 
به دلیل مدیریت مناسب به مراتب کمتر است. وى 
با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات انجام شده بالغ 
بر 367 میلیارد تومــان دارو در منازل خانوارهاى 
ایرانى ذخیره شــده که از این میزان 144 میلیارد 
تومان ارزش داروهاى اتالفى بوده است، گفت: 15 
درصد از داروهاى منقضى شده، همچنان توسط 

خانواده ها مصرف مى شود.

با واکسن چینى 
نمى توان عمره رفت

   ایســنا | مقام هاى عربستان سعودى اعالم 
کرده اند کسانى که واکسن چینى سینوفارم را براى 
مقابله با ویروس کرونا دریافت کرده اند نمى توانند 
به عمره امسال بروند. عربستان پیش تر اعالم کرده 
بود زائرانى که از خارج این کشــور براى ثبت نام 
عمره اقدام مى کنند باید گواهى واکسیناســیون 
کرونا فایزر/بیون تک، آکسفورد/ آسترازنکا، مدرنا 
و جانسون و جانسون را که مورد تأیید این کشور 

است ارائه دهند. 

4 درصد در 5 روز
   ایســنا | مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
خوزســتان گفت: در کمتر از پنج روز، 4 درصد از 
مساحت تاالب هورالعظیم را از دست دادیم. اشرفى 
تصریح کرد: در 20 روز گذشته متوسط حداکثر آبى 
که وارد تاالب شد، 3 مترمکعب در ثانیه بود در حالى 
که باید 24 مترمکعب در ثانیه آب وارد تاالب شود. 
از طرفى نیز گرماى امسال خاص است و روزانه 30 
مترمکعب در ثانیه در تاالب هورالعظیم تبخیر آب 

رخ مى دهد.

فرود هواپیماهاى افغانستان 
   رکنا | سخنگوى ســازمان هواپیمایى کشورى از 
پذیرش هواپیماهاى شــرکت کام ایر افغانستان توسط 
ایران به درخواست مالک شــرکت هواپیمایى کام ایر 
خبر داد. محمدحسن ذیبخش  اظهار کرد: در پى افزایش 
درگیرى هــا و تنش در فرودگاه کابل، مالک شــرکت 
هواپیمایى خصوصى کام ایر افغانستان، خواستار انتقال 
تعدادى از هواپیماهاى این شرکت به فرودگاه هاى ایران 
شد. جمهورى اسالمى ایران نیز مجوز فرود پروازهاى 
مذکور را صادر کرده اســت. البته پرواز هاى فوق فاقد 

مسافر بوده است.

1 نفر برابر 100هزار نفر
   ایلنا | محمد طبیبیان، کارشناس مسائل اقتصادى 
در خصوص بحران معیشــت امروز بیان کرد که االن 
درصد بســیار زیادى از مردم ما به زیر خط فقر کشیده 
شــده اند و صرفاً تعدادى میلیاردر به وجود آمده است. 
در واقع متأسفانه باید بگوییم که به ازاى هر میلیاردرى 
که در این وضعیت به وجود آمده شــاید صدهزار نفر 

فقیر شده اند.

نورا صادر مى شود؟
   میزان | رئیس دانشگاه علوم پزشکى بقیه ا... (عج) 
در خصوص برنامه تولیدکنندگان واکســن نورا براى 
صادرات و اهداى این واکسن به سایر کشور ها گفت: 
اگر به امید خدا فاز هاى مطالعاتى ما موفقیت آمیز سپرى 
شود و به تولید برســیم، حتماً برنامه صادرات خواهیم 
داشت. حسن ابوالقاسمى در پاســخ به این سئوال که 
آیا تا کنون از سوى کشور هاى دیگر پیشنهادى براى 
خرید واکسن نورا داشتید؟ توضیح داد: خیر، هنوز به آن 

مرحله نرسیده ایم.

«مرکل» چگونه مرکل شد
   خبر فورى | چندى پیش بود که «آنگال مرکل» 
صدراعظم آلمان اعالم کرد در انتخابات صدراعظمى 
آلمان در سال 2021 شرکت نخواهد کرد. اکنون باید 
خود را براى آلمان بدون ملکه آمــاده کنیم. ملکه اى 
که دو دهه آلمان را در صدر کشورهاى پیشرفته اروپا 
نگه داشت و توانست کشتى ژرمن ها را به سالمتى از 
طوفان هایى چون بحران مالى سال 2008 و کرونا و... 
عبور دهد. قدرت ائتالف با احزاب مختلف، عملگرایى، 
کنار گذاشتن دوستان ناشى در سیاست ورزى یا فاسد و 
دخالت ندادن مسائل شخصى و احساسات در شطرنج 
قدرت عواملى هســتند که به زنى مانند آنگال مرکل 
کمک کردند که دو دهه قدرت را در آلمان در دســت 

داشته باشد.

هر کیلو دنبه، 90 هزار تومان!
   تجارت نیوز | امعا و احشاء دام هم گران شد. این 
روزها برخى مردم به دلیل گرانى گوشت وعده هاى 
غذایى خــود را تغییر دادند و به جاى خرید گوشــت 
گوسفند امعا و احشــاء دام و طیور را مصرف مى کنند 
اما چــون در بازارهاى خارجى ماننــد ترکیه و عراق 
مصرف آالیش خوراکى دام باال رفته است، از این رو 
ایــران صادرکننده دنبــه به بازارهاى جهانى شــد! 
همین مسئله دنبه را گران کرده به طورى که برخى 
قصابى هاى تهران هر کیلو دنبه را با قیمت 90 هزار 

تومان مى فروشند.

شگفتى از عظمت راه آهن ایران
   خبرگزارى صدا و سیما | «CNN» آمریکا 
طى گزارشى راه آهن سراسرى ایران را که به تازگى در 
فهرست میراث جهانى یونسکو قرار گرفته است، یکى از 
بزرگ ترین شــگفتى هاى مهندسى قرن بیستم خواند. 
در این گــزارش که در اکثــر خبرگزارى هاى مرتبط با 
گردشگرى و سفر بازنشر شــده است آمده: این راه آهن 
شگفت انگیز مى تواند سفرى فراموش ناشدنى در سراسر 
یک کشور به شما ارائه دهد که بسیارى از گردشگردان 

فرصت تجربه کردنش به شیوه هاى دیگر را ندارند.

خبرخوان

80 سال پیش در روز سوم شــهریور دو کشور شوروى و 
بریتانیا به بهانه همکارى رضاشــاه با آلمانى ها از شمال 
غرب و جنوب به ایران حمله کرده و ایران را اشغال و باعث 

کناره گیرى و تبعید شاه ایران شدند.
ابتدا نیرو هاى شوروى از شمال و شرق از زمین و هوا به 
ایران حمله ور شدند و ســپس نیرو هاى بریتانیایى نیز از 
جنوب و غرب حمله کردند و شهر هاى سر راه را یک به یک 
به سرعت اشغال و هر دو به سمت تهران حرکت کردند. 
ارتش ایران به سرعت متالشى شد و شهرهاى در مسیر 

پایتخت پى در پى سقوط کردند.
ســاعت 4 صبح روز ســوم شهریورماه ســال 1320 به 
ســرجوخه ملک محمدى در پاســگاه مرزبانى جلفا در 
آذربایجان شــرقى خبر مى دهند لشکرى عظیم از ارتش 
سرخ شوروى به ســوى مرز مى آید و قصد دارد از «پل 
آهنى» گذشته و وارد کشور شود. سرجوخه خبر را به تبریز 
مخابره مى کند و از آنجا هم به تهران. از پایتخت دستور 
مى آید که پادگان را تخلیه کنیــد و بدون هیچ مقاومتى 

اجازه ورود ارتش شوروى را بدهید.
سرجوخه جسور خطاب به سربازانش مى گوید: «هرکسى 
مى خواهد، برگردد. من اینجا مى مانم. مى خواهم از کشور 
مقابل اجنبى ها دفاع کنم.» ملک محمدى همراه با سرباز 
عبدا... شهریارى، سیدمحمد رایى هاشمى و سرباز دیگرى 

هم قسم مى شوند و مى مانند.
هنگامى که نخستین نفربر شوروى قصد عبور از پل آهنى 
را دارد سرباز شهریارى به سوى راننده آن شلیک مى کند 
و سرباز شــوروى را از پاى درمى آورد. درگیرى سنگینى 
بین نیرو هاى کامًال مسلح ارتش شوروى و سرجوخه و 3 

سربازش در مى گیرد.
این درگیرى به گفته شــاهدان ماجرا که مشروح آن در 
اسناد آکادمى نظامى روسیه هم موجود است 48 ساعت 
به طول مى انجامد و در نهایت سرجوخه محمدى همراه 
با دو سرباز دیگرش عبدا... شهریارى و سید محمد رایى 

هاشمى زیر آتش شدید توپخانه لشــکر 47 شوروى به 
شهادت مى رسند. نفر چهارم براى رســاندن خبر ورود 
لشکر 47 به دستور سرجوخه ملک محمدى ساعتى پیش 

از شهادت همرزمانش به سوى تبریز رفته بود.
سرلشکر نوویکف، فرمانده لشکر 47 شوروى وقتى متوجه 
مى شود که سربازان ایرانى کشته شده اند، از پل آهنى عبور 

مى کند و وارد خاك کشور مى شود.
او وقتى فهمید 48 ســاعت اســت که تنها با سه سرباز 
جنگیده، به نشــانه احترام یکى از درجه هایش را از روى 

دوشش باز کرد و روى سینه سرجوخه محمدى گذاشت 
و از یک چوپان خواســت سه سرباز شــجاع را به شیوه 

مسلمانان کنار پل آهنى دفن کند.
تدفین این سه سرباز بخاطر وطن پرستى شان با تشریفات 
نظامى از سوى لشکر 47 ارتش دشمن صورت گرفت. بر 
روى سنگ آرامگاه هر سه نوشته شده است: آرامگاه ژاندارم 
شهید...، که در شهریور ماه 1320 در راه انجام وظیفه در 

مقابل مهاجمین ایستادگى و به شهادت رسیده است.
یادمان شهداى شــهریور 1320 در اسفند 1389 توسط 

رئیس ســازمان میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشگرى وقت رونمایى شــد. گفته مى شود هر هفته 
مراسم اداى احترام توسط نیروى مرزبانى ناجا بر سر مزار 

این مرزبانان انجام مى شود.
بر باالى آرامگاه آنان این بیت شعر نقش بسته است:

هرچند آغشته شد به خون پیرهن ما
شد جامه سربازى ما هم کفن ما

شادیم ز جانبازى خود در شکم خاك
پاینده و جاوید بماند وطن ما

حکایت 3 سرباز که جان دادند و وطن ندادند

یک دانشجوى انگلیســى که مدعى بود براى تعطیالت و 
بخاطر هیجان و خطر به افغانستان رفته و حاال در کابِل تحت 

فرمان طالبان گیر افتاده، نهایتاً نجات پیدا کرد.
«مایلز راوتلج» 21 ساله گفته که ســفارت بریتانیا او را در 

پایتخت افغانستان رها کرده و او پس 
از چند تالش نافرجام براى فرار از شهر، 
در خانه  امنى در ســازمان ملل متحد 
مخفى شــد. راوتلج که اهل بیرمنگام 
و دانشجوى فیزیک دانشگاه الفبورو 
است مى گوید که از قلمرو طالبان نجات 
پیدا کرده و موفق شــده با پروازى به 

دبى برود.
راوتلج در پست هایى که گذاشته، ادعا 
کرده که در مسیر فرودگاه بین المللى 
کابل، مبارزان طالبان او را سئوال پیچ 

کرده اند. یکى شان از او پرسیده اهل کجاست و او در جواب 
گفته ولز. او ادعا مى کند کــه از آنجایى که اعضاى طالبان 

نمى دانسته اند ولز کجاست، گذاشته اند برود!
او در مصاحبه اى گفته که بعد از دیدن یکسرى ویدیو درباره  
گردشگرى تصمیم گرفته به افغانستان برود و پس از شروع 
تصاحب کشور توســط طالبان، از آنجایى که بلیتش را پس 
نمى گرفته اند، به همین دلیل تصمیم 

به رفتن مى گیرد.
او همچنیــن مى گوید کــه پیه مردن 
در افغانســتان را به تنش مالیده بود و 
در پیامى خطــاب به دوســتانش در 
شــبکه هاى اجتماعى چنین نوشته: 
«لقمه  بزرگ تر از دهانم برداشــته ام. 
اوضاع مطابق برنامه پیش نرفته و حاال 
در ایــن وضعیت گیر کــرده ام.»  وى 
همچنین گفته: «من کامًال براى مرگ 
آماده بودم و قبل از اینکه بروم یادداشتى 
براى دوســتانم نوشــتم و گفتم اگر ُمردم، به عنوان آدمى 

خوشحال و مذهبى و پرغرور خواهم مرد.»

سفر تفریحى دانشجوى انگلیسى در جمع طالبان!

رئیس اتاق مشترك بازرگانى ایران و ارمنستان در مورد آخرین 
وضعیت واکسیناســیون ایرانیان در ارمنســتان اظهار کرد: 
واکسیناسیون ایرانیان در ارمنستان همچنان ادامه دارد؛ ولى 
دولت ارمنستان شرط اقامت ده روز را براى واکسیناسیون قرار 
داده چرا که حجم سفر به ارمنستان بسیار زیاد بود، این شرط را 

گذاشت تا کمى سفرها فیلتر شوند.
«هرویک یاریجانیان» ادامه داد: به هرحال ارمنستان یک کشور 
سه میلیون نفرى بوده و زیرساخت هاى آن نیز براى یک کشور 
سه میلیونى در نظر گرفته شده است. وقتى این حجم گسترده از 

مسافر به این کشور رفتند باعث شد که نتوانند پاسخگو باشند، 
از طرفى هم نمى خواستند این کار را ممنوع کنند. ولى کماکان 
مسافران با این شروط نیز براى دریافت واکسن به ارمنستان 
مى روند. وى افزود: ارمنستان مى گوید تا دوز دوم تزریق نشود 
جزو آمار واکسیناسیون محسوب نمى شود، بنابراین آمار دقیقى 
از واکسیناسیون ایرانیان در ارمنستان وجود ندارد، از آنجا که 8 تا 
12 هفته بین دوز اول تا دوم فاصله زمانى وجود دارد و این مدت  
زمان نیز از ابتداى موج سفر ایرانیان مى گذرد احتماًال همین 

روزها آمار ارمنستان در این باره منتشر شود.

واکسیناسیون ایرانیان در ارمنستان ادامه دارد

جدیدترین آمار ارائه شده از ســوى سازمان توسعه تجارت 
نشان مى دهد که رشد واردات ایران از عراق در سال جارى، 
به رقم عجیب 540 درصد رسیده است. در سال هاى اخیر، 
عراق همواره جزو اصلى ترین شــرکاى تجارى ایران بوده 
اما بخش قابل توجهى از این تجــارت به صادرات ایران به 

همسایه غربى مربوط مى شود.
عراق در سال هاى گذشــته پس از چین، همواره به عنوان 
دومین مقصد صادرات کاالهاى ایرانى شناخته شده و حتى 

در دوره هاى کوتاهى صدرنشین این جدول نیز شده است. در 
چهار ماهه ابتدایى سال جارى نیز روال به همین شکل ادامه 
یافته است. اما حاال آنچه در بررسى آمار تجارت مشترك دو 
کشور اهمیت دارد، افزایش ناگهانى و قابل توجه واردات ایران 
از عراق در سال جارى بوده است. هرچند این عدد همچنان 
بسیار محدود به نظر مى رسد؛ اما در عمل نشان دهنده تغییر 
در روند یکطرفه تجارت میان دو کشور در سال هاى گذشته 

خواهد بود.

رشد عجیب واردات ایران از عراق!

سیدجواد هاشمى، بازیگر سینما و تلویزیون به حاشیه هاى 
ایجاد شده در پى انتشار سکانسى از سریال «زخم کارى» و 
عدم حضورش در برنامه تلویزیونى «نشان ارادت» واکنش 

نشان داد.
او گفت: پس از منتشر شدن این قسمت از فیلم مالحظاتى 
انجام شده است که موجب عدم حضور من در برنامه «نشان 
ارادت» بوده اما اینکه این مالحظات چقدر مى تواند درست 
باشد و چقدر احمقانه من نمى دانم! به اعتقاد من این ماجرا 

ربطى به هم ندارد اما دوستان، آنها را به هم ارتباط مى دهند. 
این بازیگر گفت: مــن ظاهراً قربانى عــرف غلط جامعه 
شده ام، نه در مورد این ماجرا ، در همه موارد من مورد ظلم 
قرار دارم. من هر حرکتى که مى کنم و هر حرفى که مى زنم 
حاشیه ســاز مى شــود و مردم هجمه هاى زیادى را براى 
من ایجاد مى کنند. شــوخى مردم و دوستان اشکالى ندارد 
چون جامعه نیاز به تفریح و شوخى دارد اما برخى از مردم و 

مذهبیون خیلى جدى از من انتقاد کرده اند. 

سید جواد هاشمى: من قربانى عرف غلط جامعه ام!

در آخرین فهرست رتبه بندى شــهرهاى امن جهان که 
اکونومیســت منتشــر کرد، پایتخت دانمارك به عنوان 

امن ترین شهر جهان برگزیده شد.
هرساله کارشناسان و متخصصان شهرهاى جهان را از 
لحاظ شرایط ایمن بر اساس 76 پارامتر مختلف رتبه بندى 
مى کنند. نظام بهداشت و درمان، امنیت فردى، حفاظت 
داده هاى دیجیتال، شبکه زیر ســاخت و شاخصه هاى 
بوم شناســى و اکولوژى از جمله این شاخصه ها به شمار 

مى روند. در این فهرست اعالمى پس از کپنهاگ، تورنتو 
و سنگاپور به ترتیب در مقام هاى دوم و سوم قرار گرفتند.

سیدنى، توکیو، آمستردام، ولینگتون، هنگ کنگ، ملبورن 
و استکهلم رتبه هاى بعدى را در اختیار دارند. 

لندن رتبه پانزدهم و پاریس رتبه بیست و سوم را به خود 
اختصاص داده اند. این درحالى است که فرانکفورت رتبه 
ســیزدهم را تصاحب کرد؛ اما جایى در این لیست براى 

پایتخت آلمان باقى نگذاشت.

امن ترین شهر جهان معرفى شد

مدیرکل امور فرهنگى و اجتماعى صندوق بازنشســتگى 
کشــورى از انعقاد قــرارداد جدیــد بین ایــن صندوق و 
فروشــگاه هاى زنجیره اى افــق کوروش خبــر داد که 
براســاس آن بازنشســتگان و وظیفه بگیران کشــورى 
مى توانند با اعتبار یک میلیون و 500 هزار تومان خرید کنند.

محمود مرتضایــى فرد با بیــان اینکه طــرح فروش 
اعتبارى کاالهــاى مصرفى پیش از ایــن با همکارى 
فروشگاه هاى زنجیره اى رفاه برقرار بود، گفت: با توجه به 
درخواست هاى مکرر بازنشستگان براى افزایش شعبه و 
مکان هاى خرید و استفاده از این طرح رفاهى و دسترسى 
همه بازنشستگان در سراسر کشور به مزایاى این طرح، 
تفاهمنامه اى با شــرکت فروشگاه هاى زنجیره اى افق 
کوروش منعقد شده تا بیش از 2800 شعبه این فروشگاه 
در سراسر کشور در طرح خرید اعتبارى کاالهاى مصرفى 

مورد استفاده بازنشستگان و وظیفه بگیران  قرار گیرد.
وى افزود: ســقف خرید اعتبارى در این تفاهمنامه یک 
میلیون و 500 هزار تومان است که اقساط آن طى سه ماه، 
با اقساط مساوى و بدون کارمزد از حقوق بازنشستگان و 
وظیفه بگیران عزیز کسر خواهد شــد. مرتضایى اظهار 
کرد: طرح جدید که با فروشــگاه هاى افق کوروش اجرا 

مى شود، بدون کارمزد است.

اعتبار 1/5 میلیون تومانى براى خرید بازنشستگان
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علت باال بودن بیکارى در 
اصفهان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
گفت: اعتبارى که دولـت براى بحث اشـتغال در نظر 
گرفته  بـه فعالیت ها و اشـتغال هاى مختلـف از جمله 
مشـاغل خانگـى، مشـاغل خـرد، مشـاغل کوچک، 
متوسط و بزرگ و همچنین به شرکت هاى دانش بنیان 
اختصاص پیدا مى کند. نعمت ا... اکبرى  با بیان اینکه 
نرخ بیکارى در سـطح ملى و استان از سـال 97 تا 99 
کاهش پیدا کرده است، گفت: نرخ متوسط بیکارى در 
استان اصفهان از متوسط نرخ بیکارى در کشور باال تر 
است که علت آن، مهاجر پذیر بودن استان اصفهان و 

داشتن فعالیت هاى صنعتى است.

افزایش برداشت گالبى در 
خمینى شهر

رئیس اداره جهاد کشاورزى خمینى شهر گفت: امسال 
از 470 هکتار باغ گالبى در این شهرسـتان 3 هزار تن 
محصول برداشت مى شود که نسـبت به سال گذشته 
30 درصد افزایش یافته اسـت. پیام قاسمى با اشاره به 
خشکسالى و نیاز بسیار زیاد درختان گالبى به آب افزود: 
به همین منظـور تاکنون با هزار تانکر بـه این درختان 

آبرسانى شده است.

کلنگزنى بزرگ ترین پروژه 
گردشگرى فریدونشهر 

بزرگ ترین پروژه گردشگرى شهرستان فریدونشهر 
در محوطه سـد میدانک اول شهرسـتان فریدونشهر 
با وسـعتى حـدود 10 هکتـار و سـرمایه گـذارى 869 
میلیارد ریالى کلنگ زنى شـد. این پروژه که مجموعه 
گردشگرى باران نام دارد در مساحت 99 هزار متر مربع 
با زیربناى 14 هزار و 310 متر مربع طراحى شده و شامل 
سوئیت اقامتى، اسـکله قایقرانى، کمپینگ عشایرى، 
مجموعه ورزشـى روباز، باغ رسـتوران، کافى شـاپ، 
سالن آمفى تئاتر، نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستى، 

فضاى سبز و غیره است.

به روزرسانى شبکه مخابرات
در راسـتاى ارتقا تجهیزات مخابراتـى، عملیات بهینه 
سازى تجهیزات و زیرسـاختهاى مخابراتى به منظور 
برگردانـدن تجهیزات انتقـال در دیتاى نجـف آباد به 
خـرازى صورت خواهـد پذیرفـت. به گـزارش  روابط 
عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در اثر این عملیات 
کلیه ترافیک هاى اینترنت، موبایل- دیتا و  سـوئیچ از 
ساعت 10 الى 11 در روز دوشنبه مورخ 08 /06 /1400 
به مدت یک سـاعت بـا احتمال قطعى و یک سـاعت 
احتمـال اختـالل جهـت برگـردان ترافیـک دیتـاى 

نجف آباد به خرازى مواجه خواهند شد.      

اتصال لوله آبرسانى 
عملیات اتصال لوله آبرسـانى 200 میلیمترى خیابان 
مولوى به لولـه 100 میلیمتـرى کوچه انجام شـد. به 
گزارش روابط عمومى آبفاى منطقـه 4 اصفهان، این 
اقدام با هدف کاهش حـوادث آب در منطقـه و تامین 
بخشى ازکمبودآب شرب و افت فشار کوچه شریعتى در 
دستورکار قرارگرفت. الزم به توضیح است پس از اخذ 
مجوزهاى الزم ، نسـبت به حفارى به صورت دستى، 
لوله گذارى به طـول دو متر و اتصال آن بـه لوله 100 

میلیمترى کوچه شریعتى اقدام شد.               

مهار حادثه خط انتقال آب 
حادثه لوله 150 میلیمتر خیابان جى شـیر توسط واحد 
حوادث آبفـا منطقه یک مهار شـد. به گـزارش روابط 
عمومـى آبفا منطقـه یک، حادثـه خط آبرسـانى 150 
میلیمتر خیابان جى شـیر در محدوده کانال آبرسـانى، 
در مدت 24 سـاعت توسـط اکیپ حوادث آبفا منطقه 
یک مهار و به دنبال آن افت فشار آب محدوده جى شیر 
رفع شد. گفتنى است به منظور رفع مشکل کمبود آب 
شهروندان این خیابان یک دسـتگاه تانکر آبرسانى به 

این محدوده اعزام شد. 

خبر

رییــس کل دادگســترى اســتان اصفهان بیــان کرد: 
حوزه گردشــگرى نیازمند بازنگرى، نظــارت و مدیریت 

دستگاه هاى متولى است.
محمدرضا حبیبى در شوراى پیشگیرى از وقوع جرم استان 
گفت: استان اصفهان به لحاظ موقعیت جغرافیایى و تنوع 
زیست محیطى مستعد پذیرش گردشگر و رونق این صنعت 

در کشور است.
وى افزود: یکى از مناطق مهم در این حوزه، کویر مرکزى 
ایران و کویــر مرنجــاب در شهرســتان آران و بیدگل با 
جاذبه هاى گوناگون آن است که از یک سو مى تواند با جذب 
گردشگر به عنوان قطب صنعت گردشگرى منشأ برکات 

فراوان اقتصادى و فرهنگى باشد و از سوى دیگر در صورت 
عدم مدیریت صحیح در بخش هاى مختلف آسیب پذیر و 

آسیب زا باشد.
حبیبى ادامه داد: هیچ کس مخالف توسعه گردشگرى نیست 
اما مانند سایر مسایل اقتصادى اصل بر آن است که متولیان 
آن وظیفه خود را به خوبى انجام داده تا معضالت به حداقل 
برسد.  وى خاطرنشان ساخت: این که یک منطقه به عنوان 
منطقه گردشگرى مشخص شود ولى زیرساخت هاى آن 
فراهم نشود، ملزومات نظارتى فراهم نشود و دستگاه هاى 
متولى به وظیفه خود عمل نکنند، این پذیرفته نیست و فلسفه 

تشکیل این جلسه هم رسیدگى به همین موضوع است.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: روزانه بیش 
از 500 بیمار بدحال مبتال به کرونا توسط اورژانس استان 

اصفهان جابجا شده اند.
غفور راســتین با بیــان اینکــه در حــال حاضر همه 
بیمارستان هاى استان اصفهان به جز بیمارستان کاشانى 
به بیماران مبتال به کرونا اختصاص یافته است، اظهار 
داشــت: تعداد تماس هاى اورژانس نیز افزایش یافته و 
بخش قابل توجهى از تماس ها نیز در کنار حوادث و ... 

مربوط به بیماران مبتال به کرونا است.
وى با بیان اینکه طى دو هفته اخیر به صورت میانگین در 
هر روز 800 بیمار توسط پرسنل اورژانس استان اصفهان 

جا به جا شده است، ابراز داشت: از این تعداد بیش از 50 
درصد از بیماران و معادل 500 بیمار روزانه بیمار بدحال 

مبتال به کرونا در سطح استان جابه جا مى شوند.
رئیس مرکز اورژانس اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
به دلیل بى توجهى مردم به ســالمتى شــان نه تنها 
خــود و خانواده شــان بلکــه کادر درمان و پرســنل 
اورژانس نیز گرفتار شــده اند، اضافه کــرد: نیروهاى 
اورژانس براى تحویل بیمار مجبور هســتند ساعت ها 
در ورودى بیمارســتان ها منتظر بمانند و این در حالى 
اســت که برخى از آنها حتــى تا ســاعت 20 نیز ناهار 

نخورده اند.

جابه جایى روزانه 500 بیمار 
کرونایى توسط اورژانس

حوزه گردشگرى
 نیازمند نظارت است

استاندار اصفهان گفت: اول مهرآغاز سال تحصیلى 
است ولى بازگشایى مدارس در زمان مناسب صورت 
خواهد گرفت و سالمت دانش آموزان اولویت اصلى 

آموزش و پرورش است.

عباس رضایى در یکصد و پنجاه و یکمین جلســه 
شوراى آموزش و پرورش اســتان اصفهان افزود: 
مالك عمل در خصوص بازگشایى مدارس استان 
در اول مهر با وجود موافقــان و مخالفان زیاد، تنها 
مصوبات ستاد ملى کروناســت و بنابر این مصوبات 
آغاز سال تحصیلى از اول مهر خواهد بود ولى زمان 
احتمالى بازگشایى مدارس  چند ماه بعد از اول مهر 

خواهد بود.
وى ادامــه داد: بــه هیــچ عنــوان نبایــد براى 
خانواده ها نگرانى ایجاد کرد و مردم مطمئن باشندکه 
آموزش و پرورش ســالمت فرزندانشان را در راس 

برنامه ریزى ها قرار داده است.

بازگشایى مدارس در زمان مناسب صورت مى گیرد

پس از گذشــت چند هفته از آغاز فرایند انتخاب شهردار 
اصفهان در شوراى ششم، على قاسم زاده توانست در جلسه 
صبح روز پنج شنبه رأى اعتماد اعضاى شورا را کسب کند تا 
به مدت چهار سال شهردار اصفهان باشد. قاسم زاده در این 
جلسه  با 12 رأى از مجموع 12 رأى از محمد على احمدى 
رقیب خود پیشــى گرفت و به عنوان شهردار چهار سال 
آینده اصفهان انتخاب شــد.  بر اساس این گزارش مجید 
نادراالصلى عضو شوراى شــهر اصفهان به دلیل ابتال به 
کرونا  در جلسه رأى گیرى براى انتخاب شهردار غایب بود.

قاسم زاده مدیرعاملى ریاست و عضویت در هیئت مدیره 
سازمان فرهنگى تفریحى شــهردارى اصفهان، معاونت 
فرهنگى شهردار اصفهان، مدیر عامل مؤسسه فرهنگى 
شهید آیت ا... مدرس، بنیانگذارى مجموعه فرهنگى شهید 
اژه اى، بنیانگذارى مؤسسه مشاوره آفتاب شهر و مدیریت 
مجتمع آموزشى دانشــگاه اصفهان و مجتمع آموزشى 

صالحین را در کارنامه دارد.
شهردار اصفهان، پیشتر به مدت چهار سال معاون فرهنگى 

شهردار بوده و همچنین عضو هیئت امناى مراکز فرهنگى 
شــهید آیت ا... مدرس و پانزده خرداد است. عضو کمیته 
عالى شرق، ناژوان، تخت فوالد، هیئت منصفه مطبوعات، 
مشاوره دبیرستان شهید اژه اى (تیزهوشان اصفهان)، دبیر 
ستاد اصفهان پایتخت فرهنگى جهان اسالم و رئیس پنج 
دوره ستاد هفته نکوداشــت اصفهان، مشاور مدیر عامل 
سازمان فرهنگى، هنرى شهردارى تهران به مدت دو سال 
و عضو شوراى عالى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 

اصفهان دیگر سوابق قاسم زاده است.
حمد نورصالحى، رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان در 
ابتداى این جلسه که در تاالر شوراى اسالمى شهر واقع در 
شهردارى اصفهان برگزار شد گفت: از 21 تیرماه به مدت 
10 روز از مردم خواستیم ویژگى هاى مورد نظر خود را براى 
شهردار اعالم کنند که بیش از 50 شاخص عنوان و در 18 
شاخص خالصه شد. همچنین از 30 گروه نخبگان شهر 

خواستیم در این فرایند مشارکت و افرادى را معرفى کنند.
رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه نهایتا به 

21 کاندیدا براى انتخاب شهردار اصفهان رسیدیم، افزود: 
برخى از افراد معرفى شــده انصراف دادند و نهایتا به 11 
کاندیدا رسیدیم که معرفى شدند. از این 11 نفر، 2 نفر دیگر 
انصراف دادند و 9 نفر گزینه هاى ما قبل نهایى بودند که به 

5 نفر و بعد 2 نفر تقلیل یافت.
وى گفــت: دو نفر نهایى هرکدام گزینه هاى شــاخص، 
متدین، مردمى و جهادى بودند اما از آنجایى که باید یک 
نفر انتخاب مى شد، آقاى قاسم زاده گزینه نهایى انتخاب 

شهردار و رأى گیرى شد.
نورصالحى خاطرنشان کرد: على رغم بعضى صحبت هاى 
حاشــیه اى، هیچ کس از اعضاى شورا درخصوص گزینه 
نهایى مطلع نبود؛ از گزینه هاى مطرح 25 سوال پرسیده شد 
و آن ها برنامه هاى خود را در قالب این سواالت ارائه دادند.

رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه تا 14 
شهریورماه براى انتخاب شهردار اصفهان مهلت داشتیم، 
گفت: در 20 روز توانستیم شهردار اصفهان را با فرایندى 

صادقانه و رعایت مصالح و منافع مردم انتخاب کنیم.

نظر مثبت شوراى شهر روى على قاسم زاده 

کلیددار جدید شهر اصفهان 
انتخاب شد

خالفى 8 میلیون تومانى خودروى پزشک اصفهانى 
که در ساعات منع تردد جریمه شده بود بخشیده شد.
رئیس پلیس راهور اصفهان با اشــاره بــه اینکه از 
زمان کرونا تاکنون تنها تخلف این پزشــک، تردد 
در ســاعت هاى منع تردد بوده گفت: این پزشــک 
به واسطه شغل خود در ساعت هاى مختلف در خدمت 

بیماران کرونایى بوده است.
سرهنگ محمدرضا محمدى با بیان اینکه این قانون 

شامل تمام کادر درمان است که در شرایط کرونایى 
به بیماران خدمت مى کنند افزود: فقط جریمه هایى 
که در راستاى منع تردد باشد، بخشیده خواهد شد و 
تخلف هایى همچون سرعت، سبقت و عبور از چراغ 

راهنمایى اعمال قانون خواهند شد.
وى گفت: منع تردد در محدودیت شبانه از ساعت 22  
تا 3 بامداد همچنان ادامــه دارد ودر صورت تردد در 

این ساعات، جریمه آن 210 هزار تومان مى باشد.

بخشودگى جرایم کرونایى پزشک اصفهانى

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: تعداد 
بیماران مبتال به کرونا در اســتان اصفهان به چهار هزار 

نفر مى رسد.
آرش نجیمى در خصوص آخرین وضعیت واکسیناسیون 
در استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر روزانه حدود 
20 هزار نفر در اســتان اصفهان در مراکز واکسیناسیون 
واکسینه مى شوند و این روند به دلیل نبود و کمبود واکسن 

کاهش یافته است.
وى با بیان اینکه در هفته هاى گذشته روزانه حدود 50 هزار 
نفر در استان اصفهان واکسینه مى شدند، ادامه داد: این آمار 
در روزهاى اخیر کاهش یافته و روند انجام واکسیناسیون 
کند شده است، چرا که به دلیل کاهش تزریق واکسن به 
استان هاى کشور از جمله استان اصفهان با کمبود واکسن 
روبه رو هستیم، گروه هاى سنى جدید تا اطالع ثانوى به 

مراکز واکسیناسیون مراجعه نکنند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به اینکه 
براى واکسینه کردن افرادى که زمان واکسیناسیون آنها 
براى نوبت دوم رسیده است، واکسن نداریم، خاطرنشان 
کرد: افراد براى واکسیناســیون نوبت اول در حال حاضر 
به مراکز واکسیناســیون مراجعه نکنند، چرا که با کمبود 
واکسن در اصفهان روبرو هستیم، تنها افرادى که براى 
نوبت دوم پیامــک دریافت کردند مى تواننــد به مراکز 

واکسیناسیون مراجعه کنند.
وى با تاکید بر اینکه تمام بیمارستان هایى که در چرخه 
خدمت رسانى کرونا هستند، ظرفیت شان پر شده است، 
افزود: ممکن است براى بســترى بیماران به بیمارستان 
صحرایى نیاز پیدا کنیم، ســوش غالب کرونا در استان 
اصفهان کرونا دلتا است که میزان بیمارى زایى ویروس 
در این جهش افزایش یافته است و بیشتر شهرهاى استان 

در وضعیت قرمز قرار دارند.

نجیمى با بیان اینکه میزان رعایت دســتورالعمل هاى 
بهداشتى مقابله با شــیوع کرونا در استان به شدت پایین 
است، تصریح کرد: رعایت ها کمرنگ شده، تعداد بیماران 
مبتال به کرونا و بسترى در بیمارستان ها احتماًال به حدود 
چهار هزار بیمار مى رسد، تختى براى بسترى باقى نمانده و 
در شرایط فوق بحرانى کرونا قرار داریم، افراد باید در زمان 
طالیى و به محض داشتن عالئم به پزشک مراجعه کنند 

تا روند بیمارى در روزهاى اول کنترل شود.
وى اضافه کرد: در موج پنجم کرونا میانگین سنى بیماران 
مبتال به کرونا کاهش یافته و جوانان و کودکان نیز درگیر 
بیمارى کووید 19 هســتند و هر روز شــمار بسیارى از 
بیماران در کشور و استان فوت مى کنند، روزانه بین 30 تا 
40 نفر در استان فوت مى کنند و حدود 500 نفر بسترى 
مى شوند، همچنین روزانه تست بیش از دو هزار نفر مثبت 

مى شود.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
نتیجه ارزیابى عملکرد معاونت ســوادآموزى نشان 
مى دهد این استان در سواد آموزى از جایگاه مطلوب 

برخوردار و جزو پنج استان برتر با سواد کشور است.
محمد اعتدادى گفت: روش هاى سنتى سواد آموزى 
جوابگو نیست و اســتفاده از روش هاى نو در فرآیند 
ســوادآموزى ضرورى اســت و با توجه به چالش 
مهاجر پذیر بودن اصفهان باید تالش شود تا درصد 
باســوادى در جامعه هدف بطور کامل تا رسیدن به 

نقطه ریشه کنى بیسوادى محقق شود.

وى یادآور شــد: نتیجه ارزیابى عملکــرد معاونت 
ســوادآموزى این اداره کل نشان مى دهد بر اساس 
محورهاى 25 گانه شــاخص و ارزیابــى معاونت 
سوادآموزى کشور اصفهان در14 شاخص رتبه اول 

تا سوم کشورى کسب کرده است.
وى ادامه داد: عالوه بر این اســتان اصفهان در پنج 
شاخص خالقیت و نوآورى, ســامانه سواد آموزى, 
نشست کتابخوانى، آموزش رایانه و طرح خواندن با 
خانواده با کســب رتبه هاى  4 الى 10، در جایگاهى 

باالتر از میانگین کشورى قرار دارد. 

اصفهان جزو 5 استان برتر باسواد کشور است

کاهش 30 هزارنفرى واکسیناسیون روزانه مدیرامور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان گفت: 6750 تن هویج از 150 هکتار زمین 

زیر کشت در استان اصفهان برداشت مى شود.
پیمان فیروزنیا با بیان اینکه پارســال 170 هکتار از 
زمین هاى کشاورزى استان اصفهان زیر کشت هویج 
قرار داشت گفت: این در حالى است که امسال به دلیل 
مشکالت ناشى از خشکسالى، سطح زیر کشت این 

محصول به 150 هکتار رسید.
 مدیرامور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان با بیان اینکــه دو عامل افزایــش تقاضا و 

خشکسالى منجر به کمبود هویج در بازار اصفهان شده 
است، افزود: هویج قیمت تضمینى ندارد و بر اساس 

عرضه و تقاضا قیمت آن تعیین مى شود.
وى گفت: در حــال حاضر هویج مورد نیــاز در بازار 

اصفهان از دیگر استان ها تأمین مى شود.
فیروزنیا  با اشاره به اینکه برداشت محصول هویج در 
اصفهان 45 تن در هر هکتار اســت، افزود: بیشترین 
کشت هویج در شهرستان فالورجان است که برداشت 
این محصول تا یک هفته دیگر آغاز مى شــود و در 

مناطق سردسیر هم اوایل پاییز برداشت مى شود.

6800 ُتن هویج اصفهان در راه بازار

رئیس بیمارســتان امین اصفهان، گفت: از هفته هاى 
 گذشته براى بیماران کرونایى  و غیرکرونایى  که نیاز به 
خدمات اورژانس داشــتند هیچ تخت خالى وجود ندارد 
و بسترى کردن بیماران در بیمارستان ها بسیار سخت 

شده است.
حمید مللى اظهار کرد: قریب دو و نیم ماه است که درگیر 
این پیک از کرونا هستیم و از هفته هاى گذشته تقریبًا 
در استان براى بیماران کرونایى و غیرکرونایى که نیاز 
به خدمات اورژانس دارند هیچ تخت خالى وجود ندارد 
و بسترى کردن بیماران در بیمارســتان بسیار سخت 

شده است.
رئیس بیمارستان امین اصفهان، تصریح کرد: با توجه به 
اعالم آمار باالى مبتالیان به کرونا دلتا در بیمارستان ها، 

متأســفانه موردى که در این روزهاى سخت کرونایى 
در بین شــهروندان و در سطح اســتان اصفهان شاهد 
هســتیم نبود رعایت پروتکل هاى بهداشتى از سوى 

همشهریان است.
وى در خصوص وضعیت بحرانى در اســتان اصفهان، 
مبتالیان کرونا دلتا اظهار کرد: در حال حاضر شــرایط 
بســیار خطرناك را ســپرى مى کنیم، ضرورى است 
شهروندان نسبت به این مسئله توجه زیادى داشته باشند.
وى تصریح کرد: متأسفانه مادران باردارى داریم که به 
شدت درگیر این ویروس شدند و مادران باردار دیگرى 
که در معرض خطر ابتال به این ویروس قرار دارند، توجه 
به پروتکل ها براى آنها بسیار حساس و ضرورى به نظر 

مى رسد.

بسترى کردن بیماران در بیمارستان
 بسیار سخت شده است

حمید رضا فوالد گر نماینده ســابق مــردم اصفهان در 
مجلس شوراى اســالمى گفت: اداره استانى همچون 
اصفهــان کمتــر از اداره یــک وزراتخانه نیســت و با 
یک انتخــاب صحیح نه تنها مشــکالت اســتان حل 
مى شود بلکه براى توســعه دیگر استان ها نیز مى تواند

 موثر باشد.
 فوالدگر اظهار داشــت: براى انتخاب استاندار اصفهان 
به دلیل توانمندى و قابلیت ها از یک ســو و با توجه به 
مشــکالت و چالش هایى که دارد، به طور قطع دردولت 

آقاى رییسى باید به نحوى عمل شود که فردى شایسته 
انتخاب شود.

این فعال اصولگــرا تصریح کرد:  مســائلى همانند آب  
و مشــکالت حقوقى زاینده رود، طــرح انتقال و توزیع 
آب، الگــوى مصرف آب، شــرب، بهداشــت، محیط 
زیست، آب کشاورزى و صنعت، سرمایه گذارى، موانع 
ســرمایه گذارى و سرمایه گریزى، اشــتغال، پروژه ها 
و  طرح هــاى توســعه اى  گردشــگرى و جاذبه هاى 

گردشگرى بخشى از مسائل استان اصفهان است.

انتخاب استاندار توانمند براى اصفهان در توسعه سایر استان ها مؤثر است
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بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون گفت: سالن هاى سینمایى هم از زمان 
شــیوع کرونا دائما در حال باز و بسته شدن هاى متوالى است و طبیعتا 
تهیه کنندگان هم عالقه مند سرمایه گذارى در سینما نیستند و ریسک 

نمى کنند.
امیرحســین صدیق پیرامون فعالیت این روز هاى خود گفت: قرارداد 
سریالى براى شبکه سوم صدا و ســیما را بستم و در فصل دوم سریال 
«نوار زرد» به کارگردانى سروش محمدزاده و تهیه کنندگى محمدرضا 
شفیعى که دو سه ماه پیش به پایان رسید بازى کردم. دو فیلم سینمایى 
پخش نشده که سال گذشــته به اتمام رســید را هم در نوبت اکران 
سینما ها دارم. در حال حاضر نیز یک مستند را نمونه سازى مى کنیم و 

به جز این فعالیتى در بازیگرى ندارم.
وى با اشاره به وضعیت سخت فعالیت در عرصه هاى مختلف هنرى 
بیان کرد: با توجه به شــرایط وخیم کرونایى در کشــور، براى همه 
همکارانم آرزو مى کنم پروژه هاى آن ها اعم از سینما، تئاتر، تلویزیون و 
شبکه نمایش خانگى تعطیل نشود و به کار خود ادامه بدهند. مخصوصا 
گروه هاى تئاترى که تا شروع به کار مى کنند، سالن هاى نمایش تعطیل 
مى شود و معلوم نیست بچه هاى تئاترى از کجا باید درآمد داشته باشند.
بازیگر مجموعه تلویزیونى «گیله وا» درباره وضعیت سینما ها اظهار 
کرد: سالن هاى سینمایى هم از زمان شــیوع کرونا دائما در حال باز و 
بسته شدن هاى متوالى اســت و طبیعتا تهیه کنندگان هم عالقه مند 
سرمایه گذارى در سینما نیستند و ریســک نمى کنند. من در هر سه 

حوزه سینما، تئاتر و تلویزیون عالقه دارم بازى کنم، اما به هر حال 
شرایط زندگى، کرونا و پیشنهادات هم در تصمیم گیرى موثر 

هســتند. تئاتر از عالقه هاى اصلى من است و در 
تلویزیون مشغول فعالیت هستم و در سینما 

هم به اندازه کافى بازى مى کنم و هر سه 
حوزه جذابیت هاى خاص خودش را 

دارد و مهم این است که نتیجه کار 
خوب باشد.

بازیگر نمایش «ریچارد سوم» 
پیرامون فعالیــت در عرصه 
کــودك اظهار کرد: ســال 
گذشته در این عرصه فعال 
بودم و امســال هم در کار 
جدید مرضیــه برومند در 
زمینه طراحى عروســک 
و صداپیشــگى همکارى 
دارم. مطمئنــا کار کودك 
از ضروریاتى است که فکر 
مى کنم همه همکارانم به 
این حوزه عالقه داشــته 

باشند و هرکس دوســت داشته باشد در حد وســع خود کارى در این 
زمینه انجام بدهد.

وى در همین راستا افزود: من به این علت که از کانون پرورشى فکرى 
کودکان و نوجوانان فعالیت خودم را شروع کردم، خودم را به کار در این 
حوزه مدیون مى دانم و کارى انجام داده ام. حتى زمانى که زمینه کار 

در حوزه کودك در تلویزیون کم مى شود هم سعى داشتم نقشى داشته 
باشم. در مجموعه تلویزیونى عموپورنگ با نام «بچه محل» که تنها 
برنامه اى است که بچه ها مى توانند نگاه کنند هم یکى دو سال گذشته 

یک اپیزود به صورت افتخارى بازى کردم.
بازیگر سریال «روزگار قریب» با اشاره به رونق پلتفرم هاى اینترنتى 
از زمان شــیوع اپیدمى کرونا تــا به امروز اظهار کــرد: مطمئنا حوزه 
وى او دى و پلتفرم هاى اینترنتى باعث ایجاد فضاى رقابتى شــده که 
حتى تلویزیون هم خودش را موظــف مى داند با آن ها رقابت کند و در 
نهایت فضاى بهترى فراهم شده است. هم پلتفرم هاى اینترنتى سعى 
دارند برنامه هاى جذاب ترى بسازند و هم تلویزیون. حتى سینماگران در 
شرایطى که امکان اکران فیلم در سینما را ندارند به پلتفرم هاى اینترنتى 
روى آورده اند و اتفاق بسیار خوبى اســت. اگر پلتفرم هاى اینترنتى به 
همین شکل ادامه بدهند در آینده گام مهمى در بخش خصوصى سازى 

برداشته خواهد شد و این اتفاق جاى خوشحالى دارد.
شیوع ویروس کرونا لطمات زیادى به فعالیت هنرمندان در مدیوم هاى 
مختلف وارد کرده است. با شیوع کرونا عمال اکران فیلم ها در سینما هاى 
ایران متوقف شده و وى او دى ها در نبود سینما رشد زیادى کردند و البته 
وى او دى ها هنوز شکل و فرم درســتى پیدا نکرده اند و نحوه استفاده 
مصرف کنندگان از آن کم کم بهینه سازى مى شود و این جاى شکر دارد.

بازیگر مجموعه تلویزیونى «کتاب فروشــى هدهــد» اظهار کرد: 
به نظرم هرچقدر مدیران فرهنگى در شــبکه نمایش خانگى کمتر 
دخالت کنند؛ هم باعث محک درست ســلیقه مردم  مى شود و هم 
تهیه کنندگان کار -در بخش هاى هنــرى و مالى- مى توانند نبض 
جامعه مخاطبان را راحت تر به دســت بیاورند و پیشرفت 
بیشترى داشته باشــند و به اهداف فرهنگى بهترى 

دست پیدا کنند.
امیرحسین صدیق خاطرنشان کرد: اگر کار ها را 
به دست بخش خصوصى و مردم بسپاریم، 
با آزمون و خطــا بعد از مدتــى به جاى 
درستى در این حوزه مى رسیم. همانطور 
که ســال هاى پیش در حوزه سینما و 
تلویزون به شــدت موفق و درست 
برخورد مى کردیــم. فکر مى کنم 
بخشى از نافرجامى این سال هاى 
سینما و تلویزیون، اعمال سلیقه 
شخصى بعضى از مدیران بوده 
است. امیدوارم مدیران اعتماد 
کننــد و کار را به هنرمندان 
بســپارند و مطمئن باشند 
به سمت و سوى درستى 

خواهد رفت.

امیرحسین صدیق: مدیون کار در 
حوزه کودك هستم

ق پیرامون فعالیت این روز هاى خود گفت: قرارداد 
سوم صدا و ســیما را بستم و در فصل دوم سریال 
دانى سروش محمدزاده و تهیه کنندگى محمدرضا 
ه پیش به پایان رسید بازى کردم. دو فیلم سینمایى 
ل گذشــته به اتمام رســید را هم در نوبت اکران 
ل حاضر نیز یک مستند را نمونه سازى مى کنیم و

ر بازیگرى ندارم.
عیت سخت فعالیت در عرصه هاى مختلف هنرى 
ه شــرایط وخیم کرونایى در کشــور، براى همه 
نم پروژه هاى آن ها اعم از سینما، تئاتر، تلویزیون و 
ادامه بدهند. مخصوصا  ى تعطیل نشود و بهکار خود
ه تا شروع به کار مى کنند، سالن هاى نمایش تعطیل 
ت بچه هاى تئاترى از کجا باید درآمد داشته باشند.

ویزیونى «گیله وا» درباره وضعیت سینما ها اظهار 
از زمانشــیوع کرونا دائما در حال باز و نمایى هم

والى اســت و طبیعتا تهیه کنندگان هم عالقه مند 
سینما نیستند و ریســک نمى کنند. من در هر سه 

 تلویزیون عالقه دارم بازى کنم، اما به هر حال 
ا و پیشنهادات هم در تصمیم گیرى موثر 

القه هاى اصلى من است و در 
عالیت هستم و در سینما 

زى مى کنم و هر سه 
خاص خودش را 

ت که نتیجه کار 

چارد سوم» 
در عرصه
د: ســال 
صه فعال 
م در کار 
ومند در 
ســک 
مکارى 
 کودك 
 که فکر 
رانم به
اشــته 

ین ر ر ب ر م و م ر روع مر و ی ن وجو نو و
حوزه مدیون مى دانم و کارى انجام داده ام. حتى زمانى که زمینه کار 

م ر زى رىب ور ب پیزو ی
بازیگر سریال «روزگار قریب» با اشاره به رونق پلتف
از زمان شــیوع اپیدمى کرونا تــا به امروز اظهار کــ
وى او دى و پلتفرم هاى اینترنتى باعث ایجاد فضاىر
حتى تلویزیون هم خودش را موظــف مى داند با آن ه
نهایت فضاى بهترى فراهم شده است. هم پلتفرم ها
دارند برنامه هاى جذاب ترى بسازند و هم تلویزیون. حت
شرایطى که امکان اکران فیلم در سینما را ندارند به پلت
روى آورده اند و اتفاق بسیار خوبى اســت. اگر پلتفرم
همین شکل ادامه بدهند در آینده گام مهمى در بخش
برداشته خواهد شد و این اتفاق جاى خوشحالى دارد.
شیوعویروس کرونا لطمات زیادى به فعالیت هنرمند
مختلف وارد کرده است. با شیوع کرونا عمال اکران فیلم
ایران متوقف شده و وى او دى ها در نبود سینما رشد زیا
وى او دى ها هنوز شکل و فرم درســتى پیدا نکرده ان

مصرف کنندگان از آن کم کم بهینه سازى مى شود و این
بازیگر مجموعه تلویزیونى «کتاب فروشــى هدهـ
به نظرم هرچقدر مدیران فرهنگى در شــبکه نمای
دخالت کنند؛ هم باعث محک درست ســلیقه مرد
تهیه کنندگان کار -در بخش هاى هنــرى و مالى-
جامعه مخاطبان را راحت تر به دســت بی
بیشترى داشته باشــند و به اهداف

دست پیدا کنند.
امیرحسین صدیقخاطرنشان
به دست بخش خصوصى
با آزمون و خطــا بعد از
درستى در این حوزه مى
که ســال هاى پیش
تلویزون به شــدت
برخورد مى کردیـ
بخشى از نافرجام
سینما و تلویزیو
شخصى بعضى
است. امیدوا
کننــد و ک
بســپارند
به سمت
خواهد

فیلمبردارى ســریال "ســنجرخان" به کارگردانى محمدحسین 
لطیفى بعد از تعطیلى چند ماهه، دوباره جلوى دوربین مى رود تا بتواند 

خودش را به آنتن پاییز تلویزیون برساند.
سریال تلویزیونى "ســنجرخان" با وجود مشــکالت فراوان چه 
از حیث شرایط کرونایى و چه مشــکالت بودجه اى، در کردستان 
و شــهرهاى همجوارش از مــرِز 80 درصد فیلمبردارى گذشــته 
است. این در حالى اســت که به خاطر تشــدید وضعیت کرونایى 
و برخى از مســائل و مشــکالتِ  دیگر در تعطیلى موقتى به ســر 
مى برد و حســین جاللى تهیه کننده ســریال اعالم کرد اگر تمام 
شرایط فراهم شــود 10 روز دیگر فیلمبردارى سریال از سرگرفته 

خواهد شد. 
سریال تلویزیونى که در 26 قســمت 40 دقیقه اى طراحى شده و 
حسین جاللى تهیه کننده "ســنجرخان" در جریان این گفت وگو 
تأکید دارد که تالش شان بر این است سریال "سنجرخان" که شاید 
در چند ساِل اخیر جزو کارهاى تاریخى جذاب و دلچسب تلویزیون 

به شمار مى رود خودش را براى آنتن فصل پاییز آماده کند.
پیش از این محمود پاك نیت به عنوان بازیگر نقش حاکم ســنندج  
(شریف الدوله) گفته بود که نقش کسى را بازى مى کند که از پایتخت 
مأمور مى شود به سنندج بیاید یاغى ها و گردن کش ها را قلع  و قمع 
کند. کســانى که مبارز بودند را اعدام مى کنــد و به همین خاطر به 

شریف قصاب معروف مى شود.
حســین جاللى تهیه کننده ســریال 

"سنجرخان" از فیلمبردارى 
لـوکیشـــــن هاى  در 

متعــــددى گفــــت 

که همه جزو مناطق بکر و جذاب و دلچســب ســنندج  محسوب 
مى شــوند. او همچنین براى اولیــن بار به لیســت بازیگرانش به 
همراه شــخصیت هایى که ایفا مى کنند اشــاره کرد: ما از محمود 
پاك نیت به عنوان حاکم سنندج استفاده کردیم که نام کاراکترش 
"شریف الدوله" اســت. احمد نجفى به عنوان فرمانده قواى روس، 
جلیل فرجاد در نقش آیت ا... شــریعتمدار (یکى از روحانیون سنى 
منطقه)، پیام دهکردى خلیل خان برادر ســنجرخان، على اوسیوند 
پیشکار حاکم ســنندج (آصف دیوان)، فاطمه شــکرى (ندیمه زن 
ســنجرخان)، حمیدرضا نعیمى (رضا خــان) و قطب الدین صادقى 

حضور دارند. یکى از نقش هاى دیگرى که بسیارى منتظرند بدانند 
چه کسى این کاراکتر را ایفا مى کند و کاندیدهاى زیادى هم داشته 
است، کاراکتر "سنجرخان" است. او همچنین به نام این بازیگر هم 
اشاره کرد و گفت: فرشید گویلى که از بازیگران با افتخار و صاحب 
سبک استان کردستان است، این نقش را ایفا مى کند.  بازیگر متولد 
1354 ســنندجى که بارها روى صحنه تئاتر، ســینما و تلویزیون 
افتخارآفرین بوده را از ایــن به بعد به نام کاراکتر "ســنجرخان" 

مى شناسیم. 
به گفته سازندگان سریال، قرار است به وجوه انسانى، خصوصیات 
اخالقى و سبک زندگى "سنجرخان" پرداخته شود و این مجموعه 
جنگى نیست. چرا که "سنجرخان" پهلوان و انسان به تمام معنایى 
بوده کــه روابط انســانى اش درام جذاب و قابل توجهى را شــکل 

مى دهد. 
پیگیرى ها نشــان مى دهد قرار اســت این ســریال در شبکه هاى 
سراسرى تلویزیون روى آنتن برود و شبکه یک و سه سیما خواهان 
پخش این مجموعه اند و باید دید "سنجرخان" چه زمانى و از کدام 

شبکه تلویزیونى روى آنتن خواهد رفت؟
سنجرخان وزیرى، مشهور به ســردار اکرم، در زمانى که روس ها 
مناطق مختلف ایران از جمله کردســتان را اشــغال کرده بودند، با 
آگاهى از عمق بحران و فشارهاى زیاد اشغالگران، ابتدا با فرستادن 
نامه هایى به حاکم سنندج و کسب اجازه، درخواست اذن جنگ کرد 
و بعد از ناامید شــدن از حمایت آنها، در آغاز کار، به جنگ با قشون 
انگلستان برخاست و با شکست انگلیســى ها، راه جنگ با روس ها 
براى او هموارتر شد. او با اتکا به نیروهاى مردمى روستاهاى اطراف 

سنندج، راهى میدان نبرد با روس ها شد.

«سنجرخان» از توقف 3 ماهه درمى آید

بازیگر سریال «فرشــتگان بى بال» گفت: به عنوان بازیگر دوست 
دارم در عرصه تصویر فعالیت داشته باشم و در صورتى که فیلمنامه 
و نقش پیشنهادى مناسبى داشته باشم بازیگرى را ادامه خواهم داد.

رزیتا غفارى پیرامون فعالیت این روز هاى خود در عرصه بازیگرى 
گفت: مشغول بازى در سریال تاریخى جذابى هستم که در اصفهان 
مراحل فیلمبردارى آن ادامه دارد. کارگردان این مجموعه محمدرضا 
ممتاز و تهیه کننده آن نیز داریوش بابائیان است که تا یک ماه آینده 
تصویربردارى آن تمام مى شــود. هنوز نمى توانم در مورد داستان و 
نقش خودم در این مجموعه حرفى بزنم، اما فیلمنامه و نقش خودم را 
دوست دارم و امیدوارم زمان پخش مورد توجه مردم هم قرار بگیرد.

بازیگر سریال «کلبه اى در مه» درباره علت کم کارى خود در عرصه 
بازیگرى طى چند سال گذشته بیان کرد: در یک سال اخیر و با وجود 
شــیوع ویروس کرونا مدام در حال کار کردن هســتم و خوشحالم 
موقعیت مناســبى براى من رخ داد که بتوانم بعد از چهار پنج سال 
مشغول فعالیت شوم. در آن بازه زمانى چهار پنج ساله پیشنهاد فیلم 
و سریال خوب کم بود و گاهى پیشنهادى نداشتم و ترجیح دادم به 
هر قیمتى کار نکنم و صبر داشته باشم تا با فیلمنامه و تیم بازیگران 

حرفه اى و خوب به این عرصه برگردم.
وى در همین راســتا افزود: پیش از فعالیت مداوم در یک سال اخیر؛ 
یک سریال 52 قسمتى هم کارگردانى کردم که از شبکه دو صدا و 
سیما پخش شد و همچنین در چند تله فیلم هم بازى کردم. مجموعه 
تلویزیونى «کلبه اى در مه» شــروع فعالیت جدى تــر من بود که 

خوشبختانه از طرف مخاطب هم مورد استقبال قرار گرفت.
این بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به استرس بازیگران در زمان 
فیلمبردارى عنوان کرد: در دوران پاندمــى کرونا بیش از هر زمانى 
مردم احتیاج به فیلم و سریال دارند تا اوقات خود را زمانى که بیشتر در 
خانه هستند پر کنند. این وظیفه بر عهده بازیگران و هنرمندانى است 
که با نگرانى و استرس زیادى به این خواسته پاسخ مى دهند. اولین و 
مهمترین روش پیشگیرى از این بیمارى زدن ماسک و رعایت فاصله 
اجتماعى است که عمال این امکان براى بازیگران غیرممکن است و 
زمان گریم و بازى نمى توان از ماسک استفاده و فاصله را رعایت کرد.

رزیتا غفارى خاطرنشــان کرد: قطعا به عنوان بازیگر دوســت دارم 
در این عرصه فعالیت داشته باشم و در صورتى که فیلمنامه و نقش 
پیشنهادى مناسبى داشــته باشــم بازیگرى را ادامه خواهم داد و 
البته امیدوارم شــرایط فعالیت در عرصه بازیگرى با واکسیناسیون 

مناسب تر شود.

رزیتا غفارى: 
به هر قیمتى کار نمى کنم

تولید سریال «راز ناتمام» به کارگردانى و تهیه کنندگى امین امانى به 
روزهاى پایانى خود نزدیک مى شــود، قرار است سکانس هاى پایانى 

مجموعه نیز در کشور ارمنستان مقابل دوربین رود.
گروه تولید ســریال این روزها، در لوکیشــنى واقع در الهیه مشغول 
تصویربردارى سکانس هاى مربوط به زمان حال این پروژه تلویزیونى 
هستند. بخش هاى مربوط به دهه پنجاه و شصت داستان به طور کامل 
تصویربردارى شده و قرار است ســکانس هاى پایانى مجموعه نیز در 

کشور ارمنستان مقابل دوربین رود.
با نزدیک شدن به روزهاى پایانى تصویربردارى، گروه تولید از اولین 
تیزر این سریال رونمایى کردند. ساخت این تیزر بر عهده حامد بردبار 

بوده است.
فرهاد جم در نقش شهید باهنر، سیدجواد هاشمى در نقش شهید رجایى، 
رامین راستاد در نقش آیت ا...هاشــمى رفسنجانى، نگین معتضدى، 
بهرام ابراهیمى، شهرام عبدلى، مریم کاویانى، مریم خدارحمى، مهدى 
امینى خواه، مسعود رحیم پور، مهدى کوشکى، محمدرضا علیرضایى، 
ابوالفضل همراه، لیال بوشهرى، علیرضا مهران، مرتضى کاظمى، مجید 
شهریارى، فرهاد طوفان، هدایت ا... سجادى، کیاوش زارع طلب و بهنام 

شعبانى بازیگرانى هستند که در راز ناتمام به ایفاى نقش مى پردازند.
این سریال با محوریت روایت زندگى پرفراز و نشیب شهید محمدجواد 
باهنر و اتفاقات سال هاى پس از جنگ و نفوذ دشمن در ارکان دولت در 

زمان حال مى پردازد.
راز ناتمام در معاونت سیماى اســتان ها و با مشارکت مرکز کرمان در 
حال تولید است. این سریال پس از اتمام کامل مراحل فنى از یکى از 

شبکه هاى سراسرى روى آنتن خواهد رفت.

«راز ناتمام» 
در ارمنستان تمام مى شود

فیلم «درخت گردو» به کارگردانى محمدحسین 
مهدویان تا چند روز آینده در ســینماها نمایش 

داده مى شود.
على سرتیپى، پخش کننده این فیلم سینمایى 
بیان کرد: کارهاى نهایى این فیلم در حال انجام 
است و اکرانش طى چند روز آینده آغاز خواهد 

شد.
«درخت گردو» ساخته محمد حسین مهدویان 
به تهیه کنندگى مصطفى احمدى محصول سال 
1398 است که در جشنواره سى و هشتم فیلم 
فجر سیمرغ بلورین بهترین کارگردانى، بهترین 
بازیگر نقش اول مرد (پیمان معادى) و بهترین 
بازیگر نقش مکمل زن (مینو شریفى) را کسب 
کرد. نام این فیلم که سال گذشته همزمان با هفته 
وحدت چند روز در کردستان اکران شد تا شرایط 
حضور در رقابت اســکار را داشته باشد، تاکنون 
چند بار براى اکران در سینماها در یک سال و نیم 
گذشته مطرح شده بود اما به دلیل تعطیلى هاى 
پیاپى ســینما و عدم اســتقبال مخاطب دست 
اندرکاران این فیلم هم مانند بســیارى دیگر از 
آثار آماده در صف اکران، راضى به نمایش فیلم 
خود نبودند. اما تیر ماه امسال مرتضى شایسته 
دبیر شــوراى صنفى نمایش خبر داده بود که 
همراه با فیلم «دینامیت»، «درخت گردو» هم 
روى پرده سینماها نمایش داده مى شود. اگرچه 
قرار بود این اتفاق در همان اول تیرماه رخ دهد، 
سرانجام اکران این فیلم به شهریور رسیده و تا 
چند روز آینده نمایش آن در سینماهاى کشور 
آغاز خواهد شد. «درخت گردو» روایتى از واقعه 
بمباران شــیمیایى سردشت اســت که مهران 
مدیرى، پیمان معادى و مینا ساداتى از بازیگران 

اصلى آن هستند.

«درخت گردو» باالخره 
به سینماها مى آید

قطعه جا مانده از پروژه «با من بخوان» با موسیقى 
«حســام ناصرى» پس از یک سال منتشر شد. 
این آهنگ بــى کالم به نام «از آغــاز» قرار بود 
مرداد سال گذشــته در آلبوم با من بخوان قرار 
بگیرد اما بنا به دالیلى این اتفاق نیفتاد. اما اکنون 
این آهنگ با موسیقى و تنظیم حسام ناصرى و 
اجراى نوازندگان پروژه بــا من بخوان همزمان 
در رســانه هاى داخلى و پلتفرم هاى بین المللى 
موســیقى منتشر شده اســت. این آهنگ براى 
اولین بار در کنسرت هاى با من بخوان با صداى 
علیرضا قربانى در تهران اجرا شــد. از آغاز که بر 
مبناى موسیقى الکترونیک و تلفیق آن با سازهاى 
کالسیک و ایرانى تولید شده است در میانه هاى 

کنسرت هاى با من بخوان اجرا مى شد.
آهنگ از آغاز در زمان برگزارى کنسرت هاى با 
من بخوان در تهران و شهرســتان ها با استقبال 
دوستداران موسیقى مواجه شد و انتظار مى رفت 
که در قالب آلبوم با من بخوان هم منتشر شود. اما 
این اتفاق نیفتاد و پس از یک سال این اثر در قالب 

تک آهنگ در اختیار مخاطبان قرار مى گیرد.
اولین آهنــگ از پروژه با من بخــوان با صداى 
علیرضا قربانى و موسیقى حسام ناصرى اسفند 
97 منتشر شد و از اردیبهشت 98 کنسرت هاى 
آن در تهران روى صحنه رفت. ایــن اجراها با 
استقبال چشــمگیر علیرضا قربانى مواجه شد 
و او توانست تا پایان ســال 98 فقط چهل و سه 
ســانس اجرا در تهران داشته باشد. البته حوادث 
دى ماه 98 و شیوع ویروس کرونا در اسفند همان 
سال باعث شد تا بقیه سانس هاى تمدیدى این 
کنسرت به اجبار شرایط برگزار نشود. مرداد سال 
99 هم آلبوم با من بخوان با منتخبى از آثار اجرا 
شده در کنسرت ها و چند اثر جدید روانه بازار شد و 
توانست در میان آلبوم هاى محبوب سال گذشته 

قرار بگیرد.

انتشار آخرین آهنگ 
پروژه مشترك علیرضا 
قربانى و حسام ناصرى

فریده سپاه منصور بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون از آخرین وضعیت خود و ابتال به کرونا گفت.
با توجه به اخبارى که طى هفته هاى گذشته مبنى بر ابتالى فریده ســپاه منصور بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون منتشر شده است، این 
هنرمند درباره آخرین وضعیت بیمارى خود بیان کرد: خوشبختانه حال خوبى دارم و روز به روز درحال بهتر شدن هستم، فعال نیز در 

خانه دوران نقاهت را مى گذرانم. او افزود: نیازى به حضور در بیمارستان نبوده و در خانه درمان را دنبال کرده ام.
این بازیگر پیشکسوت در پایان گفت: هرچند که بسیارى از صفحات مجازى خبر فوت مرا منتشر کردند و موجب وحشت اقوام 

و آشنایان من شدند اما با این وجود من حالم خوب است و سرسختانه مقابل این بیمارى ایستاده ام.
فریده سپاه منصور که واکسن کرونا را نیز دریافت کرده است به تازگى مشغول بازى در سریال «خوشنام» به کارگردانى 

علیرضا نجف زاده بوده است و عالوه بر او، حمید لوالیى، شهره لرستانى و چند بازیگر دیگر نیز به کرونا مبتال شده اند.

حســین جاللى تهیه کننده ســریال 
"سنجرخان" از فیلمبردارى 

لـوکیشـــــن هاى  در 
متعــــددى گفــــت 

و ری
جلیل فرجاد در نقش
منطقه)، پیام دهکرد
پیشکار حاکم ســنن
ســنجرخان)، حمید
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ســفر غیرمنتظره ســاکت به عراق؛ این خبرى بود که 
چهارشنبه شب گذشــته روى خروجى خبرگزارى هاى 
ورزشــى قرارگرفت؛ اما چرا غیرمنتظره؟ چون سپاهان 
یکى دو روز بود فعالیــت هاى نقــل و انتقاالتى خود را 
به صورت رســمى شــروع کرده و هیچکس فکرش را 
نمى کرد مدیرعامل یکى از باشگاه هاى بزرگ کشور در 
این زمان حساس، بار ســفر ببندد و راهى کشور همسایه 
شود؛ آن هم درســت زمانى که گوش ها هنوز از صداى 
انفجار بزرگ ترین بمبى که این باشــگاه منفجر کرده، 
سوت مى کشد و سپاهانى ها گوش به زنگ شنیدن صداى 

انفجار بمب هاى مهیب ترى نیز هستند.
هیچ بعید نیست همانطور که شایعه شده، یکى از اهداف 
سفر ساکت به عراق هم در همین زمینه و با اندیشه شکار 
یک شاه ماهى از عراق باشــد. احتماًال معاوضه محبى با 
مغانلو با باشگاه پرتغالى، آن هم بدون رد و بدل شدن هیچ 
وجهى(!) خیلى به دهان جنــاب مدیرعامل مزه کرده و او 
را به این فکر انداخته که این بــار به تبادل یکى از جوانان 
آینده دار ســپاهان با یکى از بازیکنان باشگاهى در عراق 
بپردازد. بماند که ارزش کدام بازیکن بیشتر است، هدف این 
اســت که انتقال یک بازیکن از کشورى دیگر به سپاهان 

در بوق و کرنا شود.

هدف دیگر هم عقــد پیمان خواهرخواندگــى با یکى از 
تیم هاى باشــگاهى کشــور عراق مى توانســت باشد و 
اســتورى که عمادمحمدرضا، آقاى گل اســبق طالیى 
پوشان اصفهانى، بامداد پنج شنبه منتشر کرد مهر تأییدى 
بود بر این موضوع. از استورى کاپیتان سال هاى نه چندان 
دور تیم ملى عراق مشخص شــد که با تالش عمادرضا، 
باشگاه نجف عراق با ســپاهان قرارداد خواهرخواندگى 
بســته؛ قراردادى که هیچ معلوم نیســت ثمره اش براى 

طالیى هاى نصف جهان چه خواهد بود.
درست مانند عقد خواهرخواندگى ســپاهان با زنیت سن 
پترزبورگ روسیه در بیســتم فروردین ماه که هیچ اتفاق 
خاصى از آن زمان تا کنون روى نداده جز سفر مدیرعامل 
باشگاه روسى به اصفهان در تیرماه و ضیافت شامى که به 
همین بهانه از طرف شهردار اصفهان براى هیئت مدیره 
باشگاه زنیت به همراه سرکنســول روسیه در اصفهان و 
مدیرعامل سپاهان و هیئت همراه در هتل عباسى برپا شد و 
اعطاى هدایایى همچون تابلوفرش سردار آزمون از طرف 
باشگاه سپاهان به طرف روسى و وعده هاى دهان پرکنى 
چون «همکارى در زمینه هاى تبادل دانش و تجربه مربیان 
و بازیکنان، برگزارى تورنمنت هاى دوســتانه، دوره هاى 
آموزشى فى مابین، اردو هاى مشترك و...» که به جرأت 
مى توان مدعى شد هیچیک تا کنون به مرحله اجرا نرسیده 

است؛ چرا که هیچ خبرى از آن به بیرون درز نکرده؛ آن هم 
در صورتى که اگر اجرایى مى شــد باید به عنوان یکى از 
افتخارات(!) جناب مدیرعامل در دیپلماسى ورزشى، گوش 

فلک را کر مى کرد.
مشخص نیست این ریخت و پاش ها که به بهانه توسعه 
و گسترش روابط بین الملل در ســطح ورزش در باشگاه 
سپاهان انجام مى شــود تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد، اما 
کاش محمدرضا ساکت از عراق با دســتى پرتر به ایران 
برگردد، بعد به دعوت «الکساندر مدودف» براى سفر به 
سنت پترزبورگ در ماه سپتامبر یعنى همین چهار پنج روز 
آینده پاسخ مثبت دهد؛ نه اینکه بگردد از هرگوشه این کره 
خاکى خواهرى براى سپاهان پیدا کند و راه و بیراه او را به 
نصف جهان دعوت کند و مهمانى برایش ترتیب دهد و او 
را با دست پر راهى سرزمینش کند و هر وقت دلش براى 
این خواهرخوانده تنگ شد باز با پول خرج کردن از جیب 

سپاهان عزم دیدار او کند. 
برکسى پوشیده نیست که ســپاهان به خصوص در این  
مقطع حساس بیش از خواهرخوانده و سفرهاى غیرمنتظره 
جناب مدیرعامل، نیاز به پرکردن خأل بازیکنانى دارد که 
از دست داده، خصوصًا یک گلر ششدانگ براى سنگربانى 
از چهارچوب دروازه طالیى ها. آقاى ســاکت! از جانشین 

نیازمند چه خبر؟ 

به بهانه حضور غیرمنتظره مدیرعامل سپاهان در عراق

ساکت ترین سفر ساکت

باشگاه ذوب آهن خواهان کاهش مبلغ قرارداد شهاب گردان براى فصل آینده است.
شهاب گردان فصل گذشــته قراردادش را به مدت دو فصل با ذوب آهن تمدید کرد و یک فصل دیگر از 
قراردادش با این تیم باقى مانده است. باشــگاه ذوب آهن و مهدى تارتار خواهان کاهش مبلغ قرارداد این 

بازیکن هستند ولى بعید به نظر مى رسد گردان با این خواسته ذوبى ها موافقت کند.
اگر طرفین در این زمینه به توافق نرسند، تارتار تصمیم به آوردن یک دروازه بان جدید خواهد گرفت. بر اساس 
قوانین حرفه اى باشگاه ذوب آهن نمى تواند یک طرفه مبلغ قرارداد گردان را کم کند و این اتفاق قطعًا باید 

با رضایت دروازه بان ذوبى ها همراه شود.
چند روز پیش هم فرشاد محمدى مهر که البته بازیکن آزاد بود، خواهان افزایش مبلغ قراردادش بود که این 
موضوع با مخالفت تارتار و باشگاه همراه شد و این بازیکن در نهایت راهى مس رفسنجان شد. ذوب آهن در 

صورت تمایل به قطع همکارى با گردان قطعاً باید رضایت این بازیکن را جلب کند.

سپاهان و پرســپولیس دو تیم جذاب در بازار نقل و انتقاالت ایران اند که کرى و رقابتى دائمى با 
یکدیگر یافته اند.

با پیوستن شهریار مغانلو از پرسپولیس به سپاهان بار دیگر جنجال بین این دو باشگاه و هوادارانش به 
راه افتاد و هواداران پرسپولیس در اعتراض به این انتقال شروع به آنفالو کردن صفحه مغانلو کردند 
که تا کنون 124 هزار فالور از او کم شده است. اما انتقال شهریار به سپاهان اولین انتقال جنجالى 

بین دو باشگاه نبوده و نخواهد بود. 

محسن بنگر (سپاهان به پرسپولیس)
محسن بنگر در لیگ سیزدهم با انتقال جنجالى و دو ساله از سپاهان به پرسپولیس پیوست. بنگر 
که 8 فصل را در سپاهان سپرى کرده بود در مصاحبه اى جنجالى اعالم کرد عمرش را بیهوده در 
سپاهان ســپرى کرده و همه جام هایى که گرفته را به جوى آب مى ریزد. همین مصاحبه کافى 

بود خشم هواداران سپاهان برانگیخته شود و تا مدتها شاهد جدال سکو ها با محسن بنگر باشیم.

شجاع خلیل زاده (سپاهان به پرسپولیس)
در اردیبهشت 96 شجاع خلیل زاده از سپاهان به پرســپولیس پیوست. شجاع که در همان فصل 
زمزمه هاى جدایى اش از سپاهان به گوش میرسید در ســپاهان ماند و آخر فصل به پرسپولیس 
پیوست. اشــتباه او در آخرین فصل حضورش در سپاهان مقابل پرســپولیس خشم هواداران را 
برانگیخت به طورى که او همه پست هاى اینستاگرامى خود را پاك کرد و پس از جدایى از سپاهان 

نیز گفت در این سالها چیزى جز فحاشى از سپاهانى ها ندیده است.

محمدرضا خلعتبرى (پرسپولیس به سپاهان)
خلعتبرى بعد از یک فصل و حضور در پرسپولیس به سپاهان پیوست. و در بازى رفت همان فصل 
خوشحالى جنجالى انجام داد که باعث خشم هواداران پرسپولیس شد. لیدر پرسپولیس بعد از بازى 
در مصاحبه اى مدعى شد خلعتبرى باید عذرخواهى کند. حتى بعضى از هواداران براى بازى برگشت 

او را تهدید جانى کردند ولى خلعتبرى پاسخى نداد و گفت اصال برایش مهم نیست.

مهدى شریفى (سپاهان به پرسپولیس)
19 خرداد 97 مهدى شریفى به پرسپولیس پیوست.شریفى که در لیست مازاد قلعه نویى قرار داشت 
به دومین خرید برانکو تبدیل شد. شریفى بعد از پیوستن به پرسپولیس همه پستهایش را پاك کرد. 
اما جنجال ماجرا بازى جام حذفى بود که پرســپولیس با گل نورالهى بــه فینال رفت. بعد از بازى 
عکسهایى از خوشحالى عجیب شریفى منتشر شد که خشم هواداران سپاهان را برافروخت و با انتشار 
پستى اعالم کرد که از مکتب پرسپولیس است. شریفى اما در فصل گذشته با حضور محرم نویدکیا 

پالسهایى فرستاد تا به این تیم بپیوندد اما هواداران به شدت مخالفت کردند.

جالل اکبرى (سپاهان به پرسپولیس)
بعد از قهرمانى دراماتیک پرسپولیس در لیگ برتر آن هم با پیروزى مقابل سپاهان، پرسپولیس خلع 
دفاع چپ را در تیم خود احساس میکرد و به همین دلیل به سراغ کاپیتان وقت سپاهان جالل اکبرى 
رفت و توانست با قراردادى دو ساله او را جذب کند. هواداران سپاهان که از این انتقال عصبى بودند 
به او هشدار دادند فوتبالت نابود خواهد شد و پیشمان خواهى شد. مجموع بازیهاى جالل اکبرى 
در پرسپولیس بیشتر از 20 نشد و او بعد از دو فصل در 30 سالگى به پایان فوتبال خود رسید! اکبرى 

بعدها از پیوستن به پرسپولیس ابراز پیشمانى کرد.

همه انتقال هاى جنجالى 
بین سپاهان و پرسپولیس

ماجراى محمدى مهر درباره گردان هم
 تکرار مى شود؟

هافبک فصل گذشته تیم فوتبال  فوالد خوزستان به تیم ذوب آهن اصفهان 
پیوست.

به گزارش روابط عمومى باشگاه ذوب آهن، حسین ابراهیمى هافبک فصل 
گذشته تیم فوتبال  فوالد خوزستان با عقد قراردادى به مدت یک فصل  به تیم 

ذوب آهن اصفهان پیوست.
وى ســابقه حضور در تیم هاى پگاه گیالن، داماش، ســپیدرود رشت، نفت 
مسجدسلیمان، ماشین سازى، نفت تهران، فوالد خوزستان و تیم ملى را در 
کارنامه خود دارد. ذوب آهن یکى از فعال ترین تیم هاى لیگ برتر در فصل نقل 

و انتقاالت لیگ برتر بوده است.
ابراهیمى دوازدهمین خرید جدید ذوب آهن به شــمار آمده و سبزپوشــان 
اصفهانى در روزهاى گذشــته با آرمان قاســمى، عارف رســتمى، مرتضى 
خراسانى، پوریا پورعلى، حبیب فرعباسى، محمد خدابنده لو، دانیال ماهینى، 

رضا خالقى فر، سجاد جعفرى، بابا محمدى و سجاد دانایى قرارداد بسته اند.

حسین ابراهیمى به جمع شاگردان تارتار پیوست

دروازه بــان جوان جدید ســپاهان امیدوار اســت 
خاطره ساز روزهاى شیرین در این تیم شود.

نیما میرزازاد به عنوان دومین خرید تابستانى سپاهان 
قراردادى سه ساله با طالیى پوشان امضاء کرد.

دروا زه بان جدید سپاهان در مورد عملکرد خوب خود 
در نســاجى و بقاى تیم در لیگ برتر، ابراز کرد: چند 
هفته پایانى لیگ برتر براى من روزهاى خیلى خوبى 
بود و بازى هاى خوبى انجام دادم؛ این موضوع هم از 
چشم مدیران و سرمربى سپاهان دور نماند؛ از آقاى 
نویدکیا بابت اعتمادش ممنونــم و امیدوارم بتوانم 
جواب اعتمادش را بدهم؛ قطعا روزهاى خوبى را در 

سپاهان خواهیم داشت.
میرزازاد اضافه کرد: خیلى خوشحال هستم به سپاهان 
آمدم؛ شاید حضور در این تیم آرزوى هر فوتبالیستى 
باشد که بدون نگرانى در یک باشگاه توپ بزند؛ به 
هرحال سپاهان ساختار باشگاهى و تیمى اش بسیار 
بزرگ است و خیلى خوشــحالم به یک تیم خیلى 
بزرگ آمدم. ســپاهان هم همانند ملوان و نساجى 
هواداران عاشقى دارد که با این تیم زندگى مى کنند و 
امیدوارم بتوانم سه سال در کنارشان بهترین لحظات 
را داشته باشم و با سپاهان دومین جام فوتبالى ام را به 
دست بیاورم. او در مورد اینکه در ابتدا قرار بود سپاهان 
با رشــید  مظاهرى قرارداد ببندد ولى حاال میرزازاد 
دروازه بان آنهاست، گفت: من در جریان نیستم که 
قرار بود چه کسى را بگیرند؛ من با آقاى نویدکیا توافق 

کردم و صحبتى که ایشان و آقاى ساکت، مدیرعامل 
باشگاه با من کردند، خیلى مثبت بود. من هم طبق 
مشورت هایى که شــد، تصمیم گرفتم سپاهان را 
انتخاب کنم. خرید جدید طالیى پوشــان اصفهان 
اضافه کرد: اگر قرار باشد هر گلرى به اینجا بیاید، من 
محکم کارم را انجام مى دهم و به خودم ایمان دارم 
که مى توانم در سپاهان بازى و به خودم و تیمم کمک 
کنم؛ تا االن هم فکر نمى کنم باشگاه گزینه دیگرى 

براى دروازه بانى مد نظرش باشد.
میرزازاد در مورد اینکه جانشــینى پیــام نیازمند در 
سپاهان مسؤولیت ســنگینى براى او خواهد بود، 
عنوان کرد: پیام یکى از دوستان صمیمى من است و 
با یکدیگر تیم امید بودیم. پیام انسان خیلى خوب و 

مودبى است که در سه سال حضورش در سپاهان 
عملکرد بسیار خوبى داشت و اصفهانى ها نیز 

خیلى دوستش دارند؛ این شرایط، وظیفه هر 
گلرى که بخواهد به سپاهان بیاید را سنگین 
مى کند و امیدوارم بتوانم عملکرد خوبى 
داشته باشم. البته سپاهان نیز در چند سال 
اخیر نشان داده گلرهاى بزرگى داشته 
است؛ رحمان احمدى، مهدى رحمتى، 
پیام نیازمند و حتى گلرهاى خارجى که 
در این تیم بازى کردنــد، خیلى موفق 

بودند و امیدوارم بتوانیم همین راه را ادامه 
دهیم و خاطره ساز روزهاى خوبى شویم.

میرزازاد: به سپاهان آمدم تا خاطره ساز شوم

کنفدراسیون فوتبال آســیا در گزارشى به شرایط تیم ملى 
فوتبال کشورمان و ســتاره هاى کلیدى تیم قبل از آغاز 

مسابقات انتخابى جام جهانى پرداخت.
سایت کنفدراسیون فوتبال آســیا یک هفته مانده به 
آغاز مســابقات انتخابى جام جهانــى 2022 قطر به 
بررسى 12 تیم راه یافته به این مرحله پرداخت. سایت 
AFC درباره تیم ملى کشورمان، نوشت: تیم ملى 
ایران یکى از قدرت هاى واقعى فوتبال آسیا است. 
این تیم براى سومین بار متوالى در مرحله پایانى 
انتخابى جام جهانى حضور دارد. قدرت این تیم 
تاجایى اســت که آن را جزو کاندیداهاى اصلى 

صعود به جام جهانى قطر قرار داده اند.
تیم ملى ایران در ماه ژوئن با 4 برد متوالى و 17 
گل در طى دو هفته آرزوهایش را براى حضور 
در ادامه مسابقات انتخابى جام جهانى زنده کرد.
به نظر مى رســد معــادالت بــراى دراگان 
اسکوچیچ ســرمربى تیم ملى ایران االن به 
شرایط آسانى رسیده است. او با حفظ شرایط 

کنونى تیم ملى که در 4 بازى 4 برد متوالى کسب کرد مى تواند 
تیم هاى گروهش در مرحله پایانى را تحت فشار قرار دهد.

اســکوچیچ در ترکیــب تیمــش مجموعــه اى از بهترین 
استعدادهاى هجومى را در اختیار دارد که هر مربى دوست دارد 

چنین بازیکنانى داشته باشد.
مهدى طارمى و ســردار آزمون صدرنشــین لیــگ بهترین 
مهاجمان آسیایى شاغل در اروپا هستند که تعداد این مهاجم 
تاپ آسیایى کمتر از 6 بازیکن است. همچنین تیم ملى ایران در 
خط میانى علیرضا جهانبخش، مهدى قائدى و سامان قدوس 

را در اختیار دارد.
در پســت هاى دیگر نیز تیم ملى ایران بازیکنان با تجربه و 
خوبى در اختیار دارد. در پست دروازه بانى ایران 5 گزینه روى 
میز دارد و این نشــان مى دهد هیچ مشکلى در این پست نیز 
ندارد و مى تواند با قدرت بازى هایش در رقابت هاى پیش رو 

را آغاز کند.
بدون شک ایران یکى از قدرت هاى فوتبال آسیا است که براى 
5 بار به جام جهانى راه یافته است. غلبه بر این تیم مخصوصا 
در ورزشگاه ترسناك آزادى بسیار سخت است.تیم ملى ایران 

در مسیر رسیدن به جام جهانى 2018 روسیه قدرتش را نشان 
داد و در 16 بازى شکستى متحمل نشد و در 9 بازى دروازه اش 

را بسته نگه داشت.
تیم ملى ایران براى رسیدن به جام جهانى در روسیه، برزیل و 
قبل آن آلمان مشکالت چندانى نداشت اما مقدماتى جام جهانى 
1998 که در سال 1997 برگزار شد از ذهن تمام ایرانى ها پاك 
نمى شود و خاطره به یادماندنى است. وقتى ایران مقابل استرالیا 

قرار گرفت و حماسه ملبورن را خلق کرد.
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 و آقاى ساکت، مدیرعامل 
ى مثبت بود. من هم طبق 
 تصمیم گرفتم سپاهان را 
طالیى پوشــان اصفهان 
هر گلرى به اینجا بیاید، من 
هم و به خودم ایمان دارم 
ى و به خودم و تیمم کمک 
کنم باشگاه گزینه دیگرى

ش باشد.
شــینى پیــام نیازمند در 
گینى براى او خواهد بود،
ستان صمیمى من است و
 پیام انسان خیلى خوب و 

ل حضورش در سپاهان 
ت و اصفهانى ها نیز 

شرایط، وظیفه هر 
ن بیاید را سنگین 
 عملکرد خوبى 
 نیز در چند سال 
بزرگى داشته 
هدى رحمتى،

ى خارجى که 
، خیلى موفق

مین راه را ادامه 
ى خوبى شویم.

خاطره ساز شوم
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مسابقات انتخابى جا
سایت کنفدراسیون
آغاز مســابقات انت
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AFC درباره تی
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تاجایى اســ
صعود بهجام
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در طى گل
ادامه مس در
مى به نظر
اسکوچیچ
شرایط آس

اسکوچیچ با ایران پرستاره، شانس اول صعود

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004899 مورخ 1400/04/18 نرگس بگدلى فرزند رحمان 
بشماره شناسنامه 1 صادره از چادگان بشــماره ملى 5759866869 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 200 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى  
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21 - م الف: 
1180267 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان 

6/135/

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027003773 مورخ 1400/03/22 احمد مبرهنى فرزند حبیب 
اله بشماره شناسنامه 15904 صادره از خوانسار بشماره ملى 1229216766 در ششدانگ 
یکباب مغازه و فوقانى مسکونى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 86/66 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى احمد کشاورز هفدانى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/06/21 - م الف: 1180928 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شرق اصفهان /6/137

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

راى شــماره 140060302026002603 مــورخ 1400/02/29 هیات چهــار آقاى رضا 
نگارستانى به شناسنامه شماره 4 کدملى 1552715388 صادره مراغه فرزند خدارضا نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 89,40 مترمربع پالك شماره 221 فرعى از 15179 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى خانم تاجماه مومنى اسکندرى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/06/21 - م الف: 1180919 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /6/139

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

راى شماره 139960302026022503 مورخ 1399/10/28 هیات دو خانم فاطمه امامى 
نیا به شناسنامه شماره 717 کدملى 1285732758 صادره فرزند ناصر بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 53,85 مترمربع از پالك شــماره 110 فرعى از 99 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالکیت ابراهیم ترابى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/06/21 - م الف: 1180909 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /6/141

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027003765 مورخ 1400/03/22 محمود قربانیان خوراسگانى 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1533 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1291519998 در 
چهاردانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 7897 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/22 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى 
از مالک رســمى آقاى محمود قربانیان خوراسگانى فرزند حســن و خانم سمیه قضاوى 

خوراسگانى فرزند احمد. 
2ـ راى شماره 140060302027003767 مورخ 1400/03/22 سمیه قضاوى خوراسگانى 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 1696 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1291626662 در دو 
دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 188/22 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى آقاى محمود قربانیان خوراسگانى فرزند حسن و خانم سمیه قضاوى خوراسگانى فرزند 
احمد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21 - م الف: 

1180823 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/143

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

راى شماره 140060302026006396 مورخ 1400/05/12 هیات دو آقاى محمود شفیعى 
پور به شناسنامه شماره 1541 کدملى 1286584949 صادره اصفهان فرزند میرزا آقا بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158,48 مترمربع از پالك شماره 678 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21 

- م الف: 1180903 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/145

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

راى شــماره 140060302026003891 مــورخ 1400/03/17 و راى اصــالى شــماره 
140060302026006610 مورخ 1400/05/18 هیات دو آقاى امیر على آذرى به شناسنامه 
شــماره 233 کدملى 1291105263 صادره اصفهان فرزند محمد على بصورت ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 200 مترمربع از پالك شــماره 394 فرعى از 15177 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/06/21 - م الف: 1180663 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /6/147

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

راى شــماره 140060302026006231 مورخ 1400/05/09 هیات دو آقاى محسن پاشنه 
طالئى به شناسنامه شماره 74 کدملى 1286962110 صادره اصفهان فرزند مهدى بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 269,80 مترمربع از پالك شماره 14746 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21 

- م الف: 1181096 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/151

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

راى شماره 140060302026007067 مورخ 1400/06/03 هیات یک آقاى مهدى شاه 
زیدى به شناسنامه شماره 338 کدملى 1287625274 صادره اصفهان فرزند عزیزاله بصورت 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 112,13 مترمربع از پالك شماره 15189 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالکیت رسمى محمد کمالى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21 

- م الف: 1181174 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/153

مزایده اموال غیر منقول ( اسناد ذمه) 
شــماره آگهى : 140003902141000028 تاریخ آگهى : 1/ 06/ 1400 شماره پرونده 
: 139704002003004565 آگهــى مزایده پرونده شــماره بایگانى : 9700901 مورد 
مزایده تمامت یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 647 / 410 واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان در ص 277 دفتر 690 ذیل ثبت 156578 به شــماره چاپى 878348 بنام 
محمد على عبادى داراى سابقه ثبت و صدور سند مالکیت است که حدود و مشخصات 
آن بدین شرح است : به مساحت 200 متر مربع به حدود ششدانگ شماال بطول 10 متر 
پى به پى پالك 620 فرعى شرقا بطول 20متر پى به پى پالك 646 فرعى جنوبا بطول 
10متر پى به خیابان 8 مترى غربا بطول 20متر پى به پالك 648فرعى به صورت یک 
قطعه زمین با گاربرى مسکونى مى باشد که دو مورد بازداشت دائم دارد بموجب دستور 
شــماره 9700901 مورخ 27 / 10 / 1397 صادره از اجراى اسناد رسمى شاهین شهر به 
میزان ششــدانگ عرصه و اعیان به نفع زهرا جو کار بازداشت مى باشد بموجب دستور 
شــماره 9700925 مورخ 06 / 11 / 1397 صادره از اجراى اسناد رسمى شاهین شهر به 
میزان ششدانگ عرصه و اعیان به نفع زهرا سلمانى بازداشت مى باشد . واقع در گرگاب 
بلوار امام خمینى بلوار معلم شهرك مسکونى در حال تاسیس نظریه کارشناسى با درنظر 
گرفتن جمیع جوانب قدمت ســاخت موقعیت محل انشعابات و متعلقات ارزش عرصه و 
اعیان و متعلقات ششدانگ پالك 647 فرعى از 410 اصلى به مبلغ 000 / 000 / 6/000 
ریال شــش میلیارد ریال قیمت پایه برآورد گردیده بنابر اعالم بســتانکار فاقد بیمه مى 
باشد  که از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه 24 / 6 / 1400 واحد اجراى اسناد رسمى 
شاهین شــهر واقع در شــاهین خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود مزایده از مبلغ

 000 / 000 / 000 / 6ریال ( شــش میلیارد ریال ) شــروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها با شد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض  شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوده پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 6/ 6 
/ 1400درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد 
توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده برنده باید مبلغ ده در صد از پایه مزایده طى فیش 
مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است ضمنا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید1180939 / م الف - رشید توکلى - مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /6/158

یک متخصص بیمارى هاى عفونى گفت: در ویروس دلتا 
بیست جهش وجود دارد که دو جهش آن قدرت بسیار زیادى 

در سرایت پذیرى و آلوده کنندگى دارد.
دکتر وزیرى با بیــان اینکه این جهش ها باعث مى شــود 
ویروس چسبندگى قویترى به بیست جهش در کروناى دلتا 
ایجاد شده استسلول هاى مجارى تنفسى داشته باشد، افزود: 
در نسل اولیه این ویروس یک نفر مى توانست دو یا سه نفر 
را مبتال کند، اما در ویروس کروناى دلتا هر نفر حداقل 6 نفر 

را مى تواند مبتال کند.
وى اظهار داشــت: در خانواده هایى که مراجعات سرپایى 
یا بســترى دارند، میبینیم که تمام اعضاى خانواده مبتال 

شده اند و حتى در بین آن ها ابتالى خانواده هاى 11 نفره هم 
دیده شده است. این متخصص بیمارى عفونى گفت: ویروس 
کرونا در شناسایى سیستم ایمنى و نوع فرار تفاوت دارد، حتى 
اگر واکسن زده شود در مقابل ویروس کرونا ضرورت دارد که 

رعایت کامل مسائل بهداشتى صورت گیرد.
دکتر وزیرى با تاکید بر اینکه افراد نباید در این روز ها عالئم 
خود را به ســرماخوردگى نســبت دهند، افزود: در فصل 
تابستان چیزى به اسم ویروس سرما خوردگى وجود ندارد و 
با داشتن عالئمى مانند گلو درد، سوزش چشم، آب ریزش 
بینى، سوزش حلق، سرفه هاى خشک، تب و بدن درد باید به 

پزشک مراجعه کرد.

دانشــمندان توضیح دادند که چگونه ویروس کرونا در 
بدن گسترش مى یابد و اندام ها را یکى یکى تحت تأثیر 

قرار مى دهد.
دانشمندان براى تشخیص نحوه انتقال و تسرى ویروس 
کرونا از بینى به ســایر اعضاى بدن، بــا بهره مندى از 
فناورى هاى مدرن آزمایش هایى را روى موش ها انجام 
دادند و امیدوارند که این امر در مبارزه با همه گیرى کرونا 

کمک کند.
یک گروه بین المللى از دانشمندان آمریکا، کانادا و آلمان 
موفق شدند نحوه انتشار ویروس کرونا در بدن و تأثیر آن 
بر اندام ها از بینى تا ریه ها و سپس به مغز را بررسى کنند. 

آن ها با تصویربردارى بیولومنسانس، پروتئین هایى را که 
قادر به درخشندگى هستند به بدن موش ها وارد کردند.

در روز اول، ویروس در حفره بینى ادغام مى شود و سپس 
به ریه ها مى رسد. در روز سوم، آنقدر در آنجا تکثیر مى شود 
که مى تواند به اندام هاى دیگر سرایت کند، در روز چهارم 

به مغز مى رسد.
در روز ششــم، ویروس به اوج خود مى رســد و موش 
مى میرد. محققان آنتى بادى هاى مشتق شده از پالسماى 
انسان را به موش تزریق کردند و هنگامى که این کار قبل 
از آلوده شدن موش به ویروس انجام شد، آن ها توانستند 

از انتشار ویروس در سایر اعضاى بدن جلوگیرى کنند.

20جهش در کروناى دلتا
 ایجاد شده است

کرونا چگونه از بینى به مغز 
منتقل مى شود؟

ورود هفدهمین محموله 
واکسن به کشور

   ایسـنا | رئیس جمعیـت هالل احمر اعـالم کرد: 
هفدهمین محموله واکسـن کرونا تهیه شـده از سـوى 
جمعیت هالل احمر حـاوى دو میلیـون و 220 هزار دوز 
واکسـن، روز پنـج شـنبه (4 شـهریورماه) در فـرودگاه 
امام خمینـى (ره) به وزارت بهداشـت تحویل داده شـد. 
کریم همتـى گفـت: در مجمـوع جمعیت هـالل احمر 
از اردیبهشـت ماه تاکنون 20 میلیـون و  390 هزار دوز 
واکسن به کشور وارد کرده است. رئیس جمعیت هالل 
احمراظهارکرد: هالل احمر واکسن هاى کرونا را از کشور 

چین به ایران وارد مى کند.

واکسیناسیون دانشجویان 
چگونه است؟

   ایرنا | معاون آموزشى وزیر علوم، تحقیقات و فناورى 
در پاسخ به سوالى مبنى براینکه قرار بود واکسیناسیون 
دانشجویان از اول شـهریورماه انجام شـود، تاکید کرد: 
وزارت بهداشـت در این زمینه روز خاصى را براى شروع 
اعالم نکرد، اما متعهد شـد واکسیناسـیون دانشجویان 
شـهریور ماه انجام شـود. سـند ملى واکسیناسـیون که 
در عالـى تریـن سـطوح ملـى تهیه شـده اسـت، انجام 
واکسیناسـیون را منـوط بـه تأمیـن بـه موقـع آن کرد. 
خاکى صدیق خاطرنشـان کـرد: تنها تفـاوت، در نوبت 
واکسن است که بر اساس گروه هاى سنى دانشجویان

 تعیین نشد.

روى موج کووید-19

یک متخصص بیمارى  هاى عفونى گفت: با انجام سى تى 
اسکن هاى خودسرانه، در سال هاى آینده شاهد آمار باالیى 

از ابتال به سرطان ریه خواهیم بود.
مجید نورى در خصوص شــیوه درست تجویز و استفاده 
از دارو ها بر اســاس دســتورالعمل هاى روز دنیا تصریح 
کرد: برابر آخرین دســتورالعمل ها از ســازمان بهداشت 
جهانى و وزارت بهداشت ایران، فردى که مبتال به عالئم 
سرماخوردگى شد، بیمارى را توجیه نکند و در وهله اول 

به کرونا شک کند.
او افزود: در روز هاى اول ویروس در ناحیه تنفسى فوقانى 
است به همین خاطر اگر افراد در این مرحله شست وشو با 

آب نمک و سرم را انجام دهند بار ویروس کم مى شود.
این متخصص بیمارى هاى عفونى تاکید کرد: برخى افراد 
در مرحله بعد که ویروس وارد بدن شــد، آزیترومایسین 
مصرف مى کنند؛ توجه داشته باشــید که براى مقابله با 
ویروس کرونــا این دارو و تمــام آنتى بیوتیک ها تأثیرى 

ندارند.
نورى ادامه داد: هیدروکسى کروکین هم اثرى ندارد، در 
مورد فاویپیراویر هم خیلى بحث شد اما دیدیم که گروهى 
از افرادى که مصرف کردند هم کارشــان به بســترى و 
مراقبت هاى ویژه هم کشید، شاید این دارو براى تعدادى 

اثر داشته، اما به صورت کلى تأثیر چندانى نداشته است.
او توصیه کرد: در چند روز اول درمان افراد باید استراحت 
کنند. یکى از کار هاى اشتباه این است که در روز هاى اول 
کورتون استفاده مى کنند، وقتى با کورتون سیستم ایمنى 

را سرکوب مى کنیم، ویروس غالب مى شود، ممکن است 
که برخى در ابتدا با استفاده کورتون به ظاهر بهتر شوند اما 
واقعیت این اســت که ویروس از داخل در حال تخریب 
است و متأسفانه از هفته دوم عالمت هاى شدید خودش 

را نشان مى دهد.
این متخصص بیمارى هاى عفونى یادآورى کرد: در چند 

روز اول در صورت بروز عالئم شــدید بیمارى، ما تب بر، 
ُمسکن و ِسرم درمانى را تجویز مى کنیم.

نورى افزود: یکى دیگر از اشــتباهات رایــج در روز هاى 
ابتدایى بیمارى، انجام سى تى اسکن است که در همان 
مراجعات اول، بیمار خودسرانه و یا با تجویز اشتباه پزشک 
اقدام به سى تى اســکن مى کند. با تعداد باالى سى تى 

اسکن ها ما در سال هاى آینده شاهد آمار باالیى از ابتال به 
سرطان ریه خواهیم بود.

این متخصص بیمارى هاى عفونى با اشــاره به اینکه در 
روز هاى اول افرادى که سالم هستند همین روال عادى 
را خواهند داشت، گفت: گاهى افرادى که سیستم ایمنى 
ضعیفى دارند وارد مراحل بدتر مى شوند، از اینجا به بعد به 
بیمار هشدار مى دهیم اگر تب، سرفه هاى شدید و عالئم 
سنگین  داشت حتما به پزشک مراجعه کند تا با تشخیص 

پزشک سى تى اسکن انجام شود.
نورى با تأکید بر اینکه پزشک نباید پس از مراجعه روز هاى 
اول بیمار او را رها کند، افزود: اغلب بیماران، زمانى به ما 
مى رسند که وسعت درگیرى زیاد شده است، البته در این 
دوره به دالئل ناشناخته، بیمارانى هم داشتیم که با وجود 

مراجعه در روز هاى اول، باز درگیرى شدید داشتند.
این متخصص بیمارى هاى عفونى توصیه کرد: این بیماران 
در این دوران رژیم کم چرب با قند پائین و پرانرژى داشته 
باشند. حتما مایعات، میوه و پروتئین استفاده کنند و مطمئن 
باشند کرونا معادل با مرگ و بسترى نیست، فقط فرد باید 

این دوره را خوب مدیریت کند.
وى یادآورى کرد: در این روند براساس عالئم بالینى اگر 
دیدیم که ریه درگیر و ویروس فعال است باید رمدسیویر 
تجویز شود، نه اینکه در روز 12 یا 13 رمدسیویر بدهیم، 
چون در روز هــاى آخر ترکیبات کورتــون و ضدالتهابى 
کمک کننده است. رمدسیویر جایگاه خاص و زمان مناسب 

خودش را در درمان دارد که در هر فرد متفاوت است.

دستورالعمل هاى روز دنیا براى درمان کرونا

سى تى اسکن  بى رویه، آمار سرطان را   افزایش مى دهد

نتایج بررسى ها نشان مى دهد که احتمال انتقال ویروس 
کرونا از طریق سکه و اسکناس بسیار کم است.

گروهى از پژوهشگران به منظور بررسى میزان انتقال 
ویروس کرونا از طریق پول نقد مطالعه جدیدى انجام 
دادند. آن ها براى نیل بدین هدف محلول حاوى ویروس 
کرونا را در غلظت هاى مختلف روى سکه و اسکناس قرار 
دادند تا میزان انتقال ویروس از این طریق را بررسى کنند.
محققان به این نتیجه رسیدند که مدت زمان ماندگارى 
ویروس کرونا روى اســکناس کمتر از زمانى است که 
ویروس روى ســکه باقى مى ماند. نتایــج آزمایش ها 
نشان مى دهد که به محض خشک شدن محلول حاوى 
ویروس که روى سکه یا اســکناس وجود دارد، میزان 
انتقال ویروس به نوك انگشــت افراد بــه میزان قابل 
توجهى کاهش پیدا مى کند و حتى مى توان گفت که به 
صفر مى رسد. به گفته پژوهشگران، به طور کلى احتمال 
انتقال ویروس کرونا از طریق سکه یا اسکناس بسیار کم 
است. فقط در صورتى که بار ویروسى موجود روى آن ها 
زیاد باشــد این احتمال وجود خواهد داشت؛ البته مدت 
زمان مانــدگارى ویروس روى آن ها نیز عامل بســیار 

مهمى در این زمینه است.

آیا ویروس کرونا از طریق 
پول منتقل مى شود؟
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آگهى تغییرات
شرکت صنایع نساجى زرتاب زاینده رود سهامى 
خاص به شــماره ثبت 15718 و شناســه ملى 
10260366834 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/11/10 موسســه حسابرسى و خدمات 
مدیریت آوند ( حسابداران رسمى ) بشناسه ملى 
10100588054 بســمت بازرس اصلى و نیما 
توکل بشماره ملى 0071085963 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند . 
روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1181140)

تاسیس
شرکت سهامى خاص الوند بهراد نامور درتاریخ 1400/05/31 به شماره ثبت 68535 به شناسه ملى 14010216018 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه غعالیت نمیباشد : تولید انواع نخ ، حق العمل کارى ، ارائه خدمات فنى و مهندسى و مشاوره ، اخذ وام و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى 
صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، خرید ، فروش ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و صنایع دستى و آثار هنرى ، تامین نیروى انسانى متخصص بصورت موقت ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى ، اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکتهاى دولتى و خصوصى و ایجاد شعب در سراسر کشور ، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى 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 فجر ، کوچه شهید حسین کریمى 11 ، کوچه هاتف 9 ، پالك 67 ، ساختمان 66 ، طبقه اول کدپستى 
8198954185 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 50,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 50000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 17500000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 1803 مورخ 1400/05/18 نزد بانک صادرات شعبه شهیدمجلسى با کد 1901803 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى صالح ناظمى به شماره ملى 
1272524086 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهره شهریارى نیسیانى به شماره ملى 1281854697 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
على جان نثارى الدانى به شماره ملى 1290327823 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سعید شایگان نیا به شماره ملى 1281735523 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى عباس ناظمى به شماره ملى 1286828015 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1181150)

آگهى تغییرات
شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان شیر شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 4896 و شناسه ملى 
10260260471 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به نشانى استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهــان ، بخش مرکزى ، 
دهســتان براآن جنوبى ، روستا شــرکت دامدارى 
اصفهان، محله شــرکت دامدارى اصفهان شــیر ، 
خیابان اصلى ، کوچه شرکت اصفهان شیر ، پالك 0 
، طبقه همکف کدپستى 8168187337 تغییر یافت 
و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1181125)

آگهى تغییرات
شرکت بهین سازه جبل سهامى خاص به شماره 
ثبت 29565 و شناســه ملى 10260501704 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/04/08 ســرمایه شرکت از طریق 
مطالبات حال شــده و صدور سهام جدید از مبلغ 
1500000000 ریال به 7500000000 ریال 
افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین شرح 
اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 7500000000 
ریال نقدى است که به 750000 سهم 10000 
ریالى بانام عادى منقسم گردیده وتماما پرداخت 
شده اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهــان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1181142)

آگهى تغییرات
شرکت صنعت پژوه حدید سهامى خاص به شماره 
ثبت 27134 و شناسه ملى 10260478632 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مــورخ 1400/04/16 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - صورتهاى مالى منتهى به 1399/12/30 
به تصویب رســید. - زهرا مجنــون به کدملى 
1287325777 و مسلم منتظرى بیستگانى به 
کدملى 1170988059 به ترتیب بعنوان بازرسان 
اصلى و على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
شــدند. - روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1181143)

آگهى تغییرات
شرکت بهین سازه جبل سهامى خاص به شماره 
ثبت 29565 و شناســه ملى 10260501704 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/04/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - على 
نیک آبادى به کدملــى 1282743961 و مجتبى 
دافعیان بــه کدملــى 1288415338 به ترتیب 
بســمت بازرس اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. - تصویب تراز مالى منتهى به سال 1399 
به تصویب رســید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1181148)

فقدان سند مالکیت المثنى
سند مالکیت ششدانگ قطعه ملک پالك ثبت کد ثبتى شماره 75/382 واقع در کچومثقال 
75 اصلى دهستان سفلى اردســتان بخش هفده ثبت اصفهان ذیل ثبت 966 در صفحه 
272 دفتر 6 امالك به نام سید رضا میر عابدینى کچومثقالى صادر و تسلیم گردیده است 

سپس احدى از ورثه نامبرده به نام اشرف میر عابدینى کچومثقالى با ارائه درخواست کتبى 
به شماره وارده 32002321 مورخه 1400/5/13 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که 
امضاء شهود به گواهى دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدتى است که سند مالکیت آن 
به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى سند مالکیت ملک فوق 

را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 

نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
1181286 - ذبیح اله فدائى اردستانى-  مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /6/157

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتــى بازرگانى کوشــا نظم اســپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 29494 و شناسه ملى 
10260501018 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/04/15 ســیدنقى موســوى به کدملى 
4172621155 بسمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
، رضا موسوى به کدملى 1270733796 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره و فاطمه السادات موسوى به کدملى 
1272066304 بسمت عضو اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضا مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر اســت. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1181117)

آگهى تغییرات
شــرکت دیبا طــب اســپادان با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 58209 و شناسه ملى 
14006698756 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیــره مــورخ 1400/02/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان اصفهان 
، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر 
اصفهان، محله ســعادت آباد ، کوچه شهید سید 
مهدى حسینى[11] ، بن بست بهار ، پالك - 10 
، طبقه همکف کدپستى 8163883791 انتقال 
یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1180133)

آگهى انحالل
شرکت معماران فرداى زاینده رود شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 67162 و شناســه ملى 
14009853260 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/04/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : شرکت فوق منحل و حبیب مطلبى 
فشارکى به کد ملى 5650063710 به عنوان مدیر 
تصفیه براى مدت دو سال انتخاب ونشانى شرکت 
منحله در حال تصفیه اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهــان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
چرخاب ، کوچه جنت [1] ، خیابان شهید موحدیان ، 
پالك - 19 ، مجتمع ثریا ، طبقه دوم ، واحد 6 و با کد 
پستى 8143914517 اعالم گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1180124)

بدن انسان پیچیده است و منزلگاه بســیارى از بیمارى هاى بالقوه و 
ویروس ها اســت. هر بیمارى نوعى از عالئم را نشان مى دهد که ما 
مى توانیم به خاطر پیدا کردن یک درمان به رسمیت بشناسیم و مستند 
کنیم، اما گاهى عالئم دو شرایط بسیار متفاوت مى توانند با هم تداخل 
داشته باشند و سردرگمى ایجاد کنند این مورد درباره ى درد کمر و درد 

کلیه هم صدق مى کند.
هر دوى این ها نشانه هاى مشابهى دارند، اما دالیل کامًال متفاوتى هم 
دارند. دانستن نشانه ها، محرك ها، و ویژگى هاى این شرایط مى تواند 
به شما کمک کند که این دو را متفاوت کنید. اغلب افراد تصور مى کنند 
ایجاد درد در ناحیه کمر به علت درد کلیه است. اگر درد از ناحیه کلیه 

شما ایجاد شده باشد، داراى ویژگى هاى زیر است:
درد کلیه در ناحیه پهلو (کمر) یا قسمت میانى کمر شما یعنى ناحیه اى 
در دو طرف ستون فقرات بین قســمت تحتانى قفسه دنده و باسن و 
معموًال در یک طرف بدن ایجاد مى شود؛ اما در هر دو طرف ممکن 

است بروز کند.
در صورت داشتن سنگ کلیه، درد آن معموًال حاد و در صورت ابتال 
به عفونت کســل کننده اســت (که مانع فعالیت هاى روزمره شما 
نمى شود) و بیشتر اوقات درد به صورت مداوم و عمیق خواهد بود. در 
حالت عفونت درد با حرکت بدتر نمى شود یا بدون درمان خود به خود 
برطرف مى شود ام اگر سنگ کلیه باشد با حرکت سنگ ممکن است 

درد نوسان داشته باشد.
گاهى اوقات درد به کشــاله ران یا پایین شکم گسترش مى یابد. اگر 

فقط درد شــکم و بدون کمر درد دارید، پس ممکن 
است این درد مربوط به کلیه ها نباشد.

درد کلیه بر اســاس شــدتى کــه دارد 
طبقه بندى مى شــود. ســنگ کلیه 
معموًال درد شــدیدى ایجاد مى کند و 
درد ناشى از عفونت نیز معموًال خفیف 
است. ســنگ هاى کوچک کلیه اغلب 

از طریق دســتگاه ادرارى عبور مى کنند 
بدون اینکه درد زیــادى ایجاد کنند. با این 

حال، سنگ هاى بزرگ مى توانند دردى 
شدید و حاد ایجاد کنند که وقتى از کلیه 

به حالب منتقل مى شــوند، بدتر 
مى شود. حالب ها لوله هایى 

هستند که کلیه ها 
را بــه مثانه 

متصــل 

مى کنند و بخشى از سیستم ادرارى هستند.
معموًال تا زمانى که مشکل برطرف نشود، هیچ چیز به صورت خودکار 
درد را بهتر نمى کند. در بیشتر موارد، درد کلیه مداوم بوده و ممکن است 
در طول روز کاهش یا افزایش یابد، اما به طور کامل برطرف نمى شود. 
با این وجود برخى از سنگ هاى کلیه ممکن است خود به خود و بدون 

درمان از بین بروند.
اگر عفونت یا سنگ کلیه دارید، ممکن است به موارد زیر مبتال شوید: 
تب و لرز، استفراغ و حالت تهوع، ادرار تیره، نیاز فورى به ادرار کردن، 
درد هنگام ادرار کردن، عفونت مثانه، مشــاهده خون در ادرار (این 
مى تواند در هر دو مورد عفونت یا سنگ کلیه اتفاق بیفتد) و مشاهده 

سنگ هاى کوچک کلیه که مانند سنگریزه در ادرار به نظر مى رسند.
عالئم آسیب یا مشکالت شدید ممکن است شامل موارد زیر باشد: 
بوى بد دهان، تنگى نفس، ایجــاد تورم در پاها، مچ پــا، پا و دیگر 

اعضاى بدن.
اما کمر درد با ویژگى هاى زیر مشخص مى شود:

کمر درد مى تواند در هر نقطه از پشــت شــما اتفاق بیفتد، اما بیشتر 
اوقات در قســمت پایین کمر یا یکى از باســن ها احساس مى شود. 
درد عضالنى احساس دردى آرام است، اما اگر عصبى آسیب دیده یا 
ملتهب شده باشد، درد شدید بوده و ممکن است به سمت پایین باسن، 
ساق پا یا حتى تمام پا را درگیر کند. کمر درد براساس مدت زمان ابتال 
به صورت حاد یا مزمن طبقه بندى مى شود. درد شدید از چند روز تا 

چند هفته و درد مزمن بیش از سه ماه طول مى کشد.
کمر درد ممکن اســت با حرکت و یا نشســتن یا ایستادن به مدت 
طوالنى بدتر شــود و اگر موقعیت خود را تغییــر دهید یا کمى 
سرگردان شوید ممکن است بهبود یابد. عضالت کمر ممکن 
است خود به خود بهبود یابند و درد باید کامًال برطرف شود.

عالئم دیگرى که ممکن اســت با کمــردرد تجربه کنید 
عبارتند از: محل درد ممکن اســت متورم به نظر برســد، 
اسپاسم عضله در ناحیه دردناك، بى حسى یا ضعف در یک یا 

هر دو پا (اگر درد به دلیل مشکل عصبى است).
اگر متوجه شــدید که از کمردرد رنج 
مى برید و نمى توانید ادرار 
یــا اجابت مزاج 
را کنتــرل 
 ، کنیــد
ال  حتما ا
ى  چیــز
بــر روى 
ب  عصــا ا
فقرات  ستون 
شما فشار مى آورد؛ 
در این حالت شما باید 
ً توســط متخصص  فورا

معاینه شوید.

بدون کمر درد دارید، پس ممکن شــکم و فقط درد
است این درد مربوط به کلیه ها نباشد.

درد کلیه بر اســاس شــدتى کــه دارد 
طبقه بندى مى شــود. ســنگ کلیه 
معموًال درد شــدیدى ایجاد مى کند و 
درد ناشى از عفونت نیز معموًال خفیف 
است. ســنگ هاى کوچک کلیه اغلب 

از طریق دســتگاه ادرارى عبور مى کنند 
بدون اینکه درد زیــادى ایجاد کنند. با این
حال، سنگ هاى بزرگ مى توانند دردى 

شدید و حاد ایجاد کنند که وقتى از کلیه 
ردتر به حالب منتقل مى شــوند، ب

مى شود. حالب ها لوله هایى 
هستند که کلیه ها 

را بــه مثانه 
متصــل 

کمر درد ممکناســت با حرکت و یا نشســتن یا ایستادن به
ی دهید و اگر موقعیت خود را تغییــر طوالنى بدتر شــود
سرگردان شوید ممکن است بهبود یابد. عضالت کمر

است خود به خود بهبود یابند و درد باید کامًال برطرف
عالئم دیگرى که ممکن اســت با کمــردرد تجرب
عبارتند از: محل درد ممکن اســت متورم به نظر بر
اسپاسم عضله در ناحیه دردناك، بى حسى یا ضعف در

هر دو پا (اگر درد به دلیل مشکل عصبى است).
شــدید که از کمرد اگر متوجه
مىبرید و نمى توانید
یــا اجابت
را کن
کنی
ح ا
چی
بــر
عص ا
ستون 

شما فشار مى
در این حالت ش
ً توســط متخ فورا

معاینه شوید.

درد کمر و کلیه را  
اشتباه نگیرید!

نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مس0 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 

قریب به 92 درصد از هندوانه را آب تشکیل مى دهد و میوه اى بدون 
چربى است. خواص مصرف هندوانه از بهبود سالمت قلب و عروق 

گرفته تا تقویت سیستم ایمنى بدن، متنوع است:
بهبود سالمت قلب و عروق و استخوان ها: لیکوپن موجود در هندوانه 
براى حفظ سالمت قلب و عروق به رسمیت شناخته شده است ضمن 
این که یک عامل مهم در ترویج سالمت استخوان ها نیز محسوب 
مى شود. مصرف مقددار زیاد هندوانه از آنجا که منجر به بهبود جریان 
خون از طریق شاهرگ ها مى شود، به عملکرد قلبى عروقى کمک 
مى کند. لیکوپن همچنین استرس اکســیداتیو را کاهش مى دهد. 
هندوانه ضمنا سرشار از پتاسیم است و به حفظ کلسیم در بدن و داشتن 

استخوان ها و مفاصل قوى تر کمک مى کند.
کاهش چربى بدن: هــر لیوان آب هندوانه حــاوى 250 میلى گرم 

سیترولین اســت؛ یک اســید آمینه که به آرژنین تبدیل 
مى شود و به جلوگیرى از تجمع بیش از حد چربى 

در بدن کمک مى کنــد. طبق تحقیقات جدید 
مصــرف آب هندوانه قبــل از فعالیت بدنى 
شدید به کاهش ضربان قلب و درد عضالت 
کمک مى کند و این به خاطر ســیترولین 

موجود در آن است.
ســالمت  حفظ 
کلیــه: هندوانه 
یــک ادرار آور 
طبیعى اســت و 
بر خالف کافئین 

و الکل بــه حفظ 
ســالمت کلیــه ها 

کمک مى کند.

پشتیبانى از عصب و عضله: هندوانه سرشار از پتاسیم و یک الکترولیت 
طبیعى است که منجر به تنظیم عملکرد اعصاب و عضالت مى شود.

بهبود سالمت چشم: هندوانه یک منبع فوق العاده از بتاکاروتن است 
که در بدن به ویتامین آ تبدیل مى شود و به تولید رنگدانه در شبکیه 
و محافظت از دژنراسیون ماکوال وابسته به سن و شب کورى کمک 
مى کند. ویتامین آ همچنین براى حفظ ســالمت پوست، دندان ها، 

بافت اسکلتى و غشاهاى مخاطى مفید است.
پشتیبانى از سیستم ایمنى بدن، بهبود زخم و جلوگیرى از آسیب به 
سلول: محتویات ویتامین ث موجود در هندوانه فوق العاده زیاد است 

و این ویتامین تقویت کننده سیستم ایمنى بدن به شمار مى رود.
تولید انرژى: هندوانه سرشار از ویتامین هاى ب است که براى تولید 
انرژى مفید هستند. متخصصان تغذیه توصیه 
مى کنند که هندوانه منبع بسیار 
خوبــى از ویتامین ب 1، 
ویتامین ب 6 و منیزیم 

است.
شــدت  کاهش 
آنتــى  آســم: 
هاى   اکسیدان  
موجــود در این 
میوه به کاهش 
شدت آسم کمک 
مى  کنند. همچنین 
خطر ســرطان روده، 
آرتروز هماتوئید و سرطان 
پروســتات با مصرف هندوانه 

کاهش مى یابد.

به 8 دلیل مصرف هندوانه را فراموش نکنید

ممکن اســت بعد از یک گریه ســخت و 
طوالنى مدت احساس بهترى داشته باشید، 
اما در مورد سرتان اینطور نباشد. غیر معمول 
نیست که گریه را با سردرد شدید به پایان 
برسانید. دالیل دقیق اینکه چرا بعد از گریه 
کردن ســردرد مى گیرید کامًال مشخص 

نیست. اما، چند دلیل وجود دارد.
گریه مى تواند باعث تنش عضالنى در سر، 
گردن و فک شود، بنابراین منجر به سردرد 
تنشى مى شــود، به ویژه پس از گریه هاى 

طوالنى تر.
یکى دیگر از دالیلى که ممکن اســت پس 
از گریه دچار سردرد شوید، مربوط به نوع 
اشک هاى شما اســت. بدن شما سه نوع 
اشک تولید مى کند: اشــک هاى پایه (که 
چشــمان شــما را مرطوب نگه مى دارد)، 
اشــک هاى رفلکس (کــه در واکنش به 
مواد تحریک کننــده مانند پیاز یا دود ظاهر 
مى شوند) و اشک هاى احساسى (که زمانى 
ایجاد مى شــوند که مغز شما باعث ترشح 
هورمون ها در بدن  و چشم مى شود و باعث 

اشک مى شود)
اگر اشک ناشــى از یک موقعیت عاطفى 
استرس زا باشد، مى تواند هورمون استرس 
به نام کورتیزول را آزاد کنــد که منجر به 
التهاب مى شود( محرك ســردرد و سایر 

نوروپپتیدهاى درد) 
همچنین، اگر اشک ناشى از غم طوالنى مدت 
باشــد( مرگ یکى از عزیزان یا مشکالت 
دائمى رابطه و نــه فقط یک فیلم غم انگیز) 
این احتمال نیز وجود دارد که خواب و ورزش 
و غذاى نامناسب داشته باشید که مى تواند 

باعث سردرد شود.
سردرد ناشــى از گریه معموالً یک سردرد 
تنشى اســت که مى تواند مانند یک فشار 
محکم و فشار بر پیشانى، شقیقه ها و پشت 
سر احساس شــود. ممکن است میگرن 
ناشى از گریه باشــد، به ویژه اگر گریه با 
احساســات منفى مرتبط باشد. استرس 
یکى از بزرگترین محرك هاى میگرن است.

عالوه بر سردرد، گریه طوالنى مدت مى تواند 
منجر به تورم، ســوزش چشــم، احتقان 
سینوس ها و حتى درد گردن و فک شود. درد 
گردن و فک اغلب به دلیل کشش ماهیچه ها 
و سفت شــدن عضالت گردن و صورت به 

مدت طوالنى است.

سردرد بعد از گریه از 
مطالعات جدید نشان داد ارتباط شگفت انگیزى بین ماده خاکسترى مغز کجا پیدا مى شود؟

و رژیم غذایى وجود دارد؛  به تعبیر دیگر برخى غذاها، غذاى مغز هستند و 
سالمت این عضو حیاتى بدن را تضمین مى کنند.

آنچه براى بدن مفید اســت، براى مغز هم مفید است؛ براى مثال تغذیه 
سالم، فعالیت بدنى منظم، دورى از استرس، نوشیدن آب کافى و هواى 

سالم و اجتناب از دخانیات و الکل براى تمام اندام هاى بدن مفید هستند.
مطالعات جدید نشان مى دهد ارتباط شگفت انگیزى بین ماده خاکسترى 
مغز و رژیم غذایــى وجود دارد.  به تعبیر دیگر برخــى غذاها، غذاى مغز 
هستند و ســالمت مغز را تضمین مى کنند. بر اساس مطالعات محققان 

جان هاپکینز آمریکا، با تغذیه سالم مى توان مغزى هوشیار و قوى داشت.
از طرفى با تغذیه سالم مى توان ترکیبات هورمونى و شیمیایى مغز را به 
نحوى متعادل کرد که خلق و خو بهبود یابــد و اضطراب جاى خود را به 
آرامش دهد. یکى دیگر از اثرات تغذیه سالم، بهبود میکروبیوم روده است 

که تاثیر مستقیم بر مغز دارد.
D ویتامین

این ویتامین محلول در چربى که به عنوان غذاى استخوان هاى شناخته 
مى شود،  یک استروئید عصبى محسوب مى شود. این ویتامین در کاهش 
التهاب نقش دارد و فاکتور رشــد عصبــى (NGF) را کنترل مى کند. 
فاکتور رشــد عصبى مسئول عملکرد مناســب نورون ها در هیپوکامپ 
است. هیپوکامپ مسئول حافظه و یادگیرى است. از طرفى ویتامین دى 
میزان برخى انتقال دهنده هاى عصبى از جمله دوپامین را افزایش مى دهد. 
مواد غذایى مانند زرده تخم مرغ، ماهى، قارچ، انواع پنیر، شیر، حبوبات، 
روغن ماهى، آب پرتقال و خاویار حاوى مقدار زیادى ویتامین دى هستند؛ 
همچنین مکمل هاى مختلفى نیز براى جبــران کمبود این ویتامین در 

دسترس است.
منیزیم

 این ماده معدنى در 300 واکنش بیوشیمیایى در بدن، از جمله خلق و خو 
نقش دارد. میزان نیاز بدن به منیزیم بسته به جنس و سن متفاوت است. 
کودکان یک تا هشت ســال به 80 تا 130 میلى گرم منیزیم در روز نیاز 

دارند. 240 میلى گرم در روز براى کودکان 9 تا 13 ساله توصیه شده است. 
پس از 14 سالگى این نیاز بنا به جنسیت متفاوت است. بدن مردان بیشتر 
از زنان به منیزیم نیاز دارد. به پسران باالى 14 سال توصیه مى شود روزانه 
بین 400 تا 420 میلى گرم منیزیم مصرف کنند؛ در حالى که این میزان در 

زنان باالى 14 سال بین 320 تا 360 میلى گرم است.
مکمل هاى منیزیم در تمام داروخانه ها وجود دارند ولى همواره توصیه 
مى شود این ماده معدنى به صورت طبیعى و همراه با مواد غذایى وارد بدن 

شود. برخى از مواد غذایى حاوى منیزیم عبارتند از :
دانه آفتاب گردان، بادام، دانه کنجد، گندم و انواع غالت، شیرسویا، لوبیا 
سفید و قهوه اى، بلغور جوى دوسر، کلم بروکلى، اسفناج، نخود، شیر، موز، 

برنج قهوه اى، میگو، کره بادام زمینى و نان اسیدچرب امگا 3.
امگا 3 نوعى چربى است و مقادیر اندك آن براى سالمتى ضرورى است. 
این ماده غذایى در خوراکى هایى از قبیل آجیل، انواع دانه ها و ماهى هاى 
چرب از جمله سالمون یافت مى شــود. مکمل  هاى امگا 3 به راحتى در 

اختیار افراد قرار دارند و بدون نسخه فروخته مى شوند.
زعفران

 جالب اســت بدانید زعفران تاثیر فوق العاده اى بر مغز دارد. بر اســاس 
مطالعات انجام شــده، زعفران از تخریب سلول هاى عصبى جلوگیرى 
مى کند و در درمان آلزایمر موثر است. بر اساس مطالعات دیگر این ادویه 

گرانبها خاصیت ضد افسردگى دارد.

غذاهاى مغز
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23 پروژه آبرسانى آماده افتتاح 
آبفاى استان اصفهان در هفته دولت 1400

هزینه اجرااقدامات انجام شدهعنوان پروژهردیف
(میلیون ریال)

حوزه شهرى
1,900,000لوله گذارى خط انتقال آب با قطر 1400 میلیمتر به طول 12300 مترخط اضطرارى آبرسانى به اصفهان بزرگ1

آبرسانى به باغ بهادران و باغشاد و روستاهاى واقع 2
در مسیر

لوله گذارى خط انتقال آب به طول 18000 متر، احداث 5 باب مخزن 
ذخیره آب با مجموع ظرفیت 6500 مترمکعب، احداث یک ایستگاه پمپاژ 

آب
390,000

3
آزمایشگاه فیزیکوشیمیایى و میکروبیولوژى آب در 

شهرستان هاى اصفهان، نجف آباد، گلپایگان، 
شاهین شهر و فاضالب سده لنجان

157.000احداث و تجهیز 5 آزمایشگاه تخصصى آب و فاضالب

لوله گذارى خط انتقال آب به طول 44000 متر، احداث یک ایستگاه پمپاژ آبرسانى به مورچه خورت4
560.000آب

حوزه روستایى

5
آبرسانى به 36 روستا در 10 شهرستان اصفهان، 

بویین میاندشت، چادگان، خوانسار، شاهین شهر، 
فریدن، فالورجان، کوهپایه، نطنز، ورزنه

لوله گذارى خط انتقال آب به طول 37600 متر،  اصالح و توسعه شبکه 
توزیع آب به طول 16900 متر، احداث 3 باب مخزن ذخیره آب با مجموع 

ظرفیت 1850 مترمکعب، احداث 2 ایستگاه پمپاژ آب، اجراى سامانه 
تله مترى در دو مجتمع آبرسانى روستایى

178,000

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با صــدور پیامى، ضمن 
تبریک به دکتر سیدرضا فاطمى امین جهت انتصاب به عنوان 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، آمادگى این شــرکت را براى 
هم افزایى بین شرکتهاى صنعتى و کمک به ساماندهى بازار در 
فصل جدید فعالیتهاى این وزارتخانه اعالم نمود. در متن پیام 

حمیدرضا عظیمیان خطاب به وزیر جدید صمت آمده است:
راى اعتماد باالى نمایندگان محترم مجلس شوراى اسالمى 
به اکثریت قریب به اتفاق وزراى پیشنهادى دولت سیزدهم، 
به ویژه راى اعتماد قاطع به جنابعالى به عنوان وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، موجب دلگرمى و مباهات همه دلبستگان 

به رشد و شکوفایى کشــور به ویژه فعاالن عرصه تولید و 
صنعت گردید.

گروه بزرگ فوالد مبارکه در ســالهاى اخیر به عنوان یکى 
از شرکتهاى سرآمد کشور در زمینه تولید، اشتغال آفرینى و 
خلق ثروت به حول و قوه الهى نقش به سزایى را در پشتیبانى 
و حمایت از شرکتها و زنجیره پایین دستى خود داشت و در 
کوران مشکالت اقتصادى و تحریم کشور با آنکه خود مورد 
تحریمه اى مستقیم آمریکا بود نقشى انکارناشدنى در اقتصاد 
کشور ایفا نمود و همچنان به عنوان یک مرکز مقتدر صنعتى 
و اقتصادى، آمادگى خود را براى همافزایى هرچه بیشتر بین 

شرکتهاى صنعتى و کمک به ساماندهى بازار و دستیابى به 
اهداف و برنامه هاى مورد نظر اعالم مى دارد.

اینجانب امیدوارم در سایه عنایات پروردگار متعال و تاسى 
از رهنمودهاى حکیمانه رهبر فرزانه انقالب اســالمى، در 
دوران تصدى جنابعالى بر وزارت معظم صمت، شاهد رونق 
هرچه بیشتر تولید و رفع موانع موجود در صنعت کشور باشیم 
و صنعت فوالد به عنوان پیشــران اقتصاد غیر نفتى، نقش 
آفرینى خود را در شــکوفایى اقتصاد کشــور به خوبى ایفا 
نموده و شاهد دلگرمى مردم و آینده اى روشن براى کشور 

عزیزمان باشیم. 

مدیرعامل فوالد مبارکه در پیامى خطاب به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد

آمادگى فوالد مبارکه براى همکارى 
در فصل جدید وزارت صمت

مرکز تجــارت جهانى، مرکز شــتابدهنده 
صادراتى اتاق بازرگانى اصفهان را به عنوان 
اصلى ترین شریک خود براى ایجاد بسترى 
به منظور آموزش و توانمند ســازى تیم هاى 

صادرات محور در ایران انتخاب کرد.
به گــزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى 
اصفهان، فرشــته امینى، رئیس شــوراى 
راهبردى شتاب دهنده صادرات ضمن بیان 
این مطلــب افزود:  براســاس این تصمیم، 
تیم هاى جــوان صادراتى پــرورش یافته 
در پارلمــان بخــش خصوصــى اصفهان، 
با حمایت هاى بیشــتر مســیر رشد خود در 

راستاى جهانى شدن را طى خواهند کرد.
شــتابدهنده صادرات بردار به عنوان اولین 
مرکز تخصصى شتابدهى در کشور به همت 
اتاق بازرگانى اصفهان در دوره نهم فعالیت 
خود، در آذر سال 1398 با حضور وزیر صنعت 
، معدن و تجارت افتتاح شــد و از آن زمان 
تاکنون بــا پذیرش بیــش از 40 تیم و ارائه 
آموزش هاى تخصصى، کارگاهى، مشاوره، 
منتورینگ و حمایت هــاى مالى به پذیرفته 
شدگان توانسته است نقش پررنگى درتقویت 
زیست بوم صادراتى اســتان و کشور داشته 

باشد.

جوانان اتاق 
بازرگانى در مسیر 

جهانى شدن 
معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد 
امام خمینى(ره) اســتان اصفهان گفت: همزمان با 
اجراى طرح اطعام و احسان حسینى در ایام ماه محرم 
و صفر، 5 هزار پرس غذاى گرم در شهر گز از توابع 
شهرستان شاهین شهر به ارزشى بالغ بر 100 میلیون 

تومان طبخ و بین نیازمندان توزیع شد.
حمیدرضا طاهرى اظهار داشــت: این نهاد تاکنون 
طرح هاى مختلفى براى اطعام و تامین بســته هاى 

معیشــتى نیازمندان با همکارى خیران، سازمان ها، 
نهادها، گروه هاى جهــادى و مراکز نیکوکارى اجرا 

کرده است.
وى با توجه به اســتقرار گروهى از نذرداران حسینى 
در شاهین شــهر، گفت: امروز در ادامه طرح اطعام و 
احسان حسینى در شهر گز، طبخ بیش از 5 هزار پرس 
غذاى گرم با اعتبارى بالغ بــر 100 میلیون تومان 

انجام و میان نیازمندان توزیع مى شود.

توزیع 5000 پرس غذاى گرم در شاهین شهر

معاون اصالح، سالمت و تربیت اداره کل زندان هاى 
استان اصفهان گفت: در راستاى حفظ تحکیم خانواده 
و بهره بیشتر مددجویان از مراسم عزادارى شهادت 
حضرت اباعبدا... الحســین (ع) با تعامــل و تدابیر 
مسئوالن قضائى اســتان حدود سه هزار و 500 نفر 
از زندانیــان محکوم در اصفهان بــه مرخصى ویژه 

این ایام رفتند.
علیرضا مهترى با اشــاره به مرخصــى پایان حبس 
برخى از زندانیان، ادامه داد: حدود 228 نفر از زندانیان 

نیز با موافقت مســئوالن قضائى از مرخصى پایان 
حبس بهره مند شدند.

معاون اصالح، سالمت و تربیت اداره کل زندان هاى 
استان اصفهان خاطرنشــان کرد: یکى از مهمترین 
مســائل بعد از آزادى زندانیان اشــتغال آن ها است 
چرا که باید معــاش خانواده خــود را تأمین کنند از 
همه صاحبان کار و صنایــع و خیران مى خواهیم در 
اشتغال زندانیان کمک کنند تا به دنبال آن در کاهش 

آسیب هاى اجتماعى کمک شود.

3500 زندانى در اصفهان 
به مرخصى ماه محرم رفتند

مدیر کاال و بازرگانى پاالیشگاه اصفهان گفت: اعتماد 
به علم جوانان سبب شده پاالیشگاه اصفهان 80درصد 
قطعات خود را از شرکت ها و صنایع داخلى تامین کند.

مجیدشهسوارى با اشــاره به اینکه در دوران تحریم 
تامین برخى قطعات، ممکن بود خــط تولید را دچار 
مشکل کند افزود: حمایت از تولیدات داخل سبب شد 
تحریم ها به یک فرصت مناسب تبدیل و این قطعات 

به دست صنعتگران جوان کشور تولید شود.

وى با بیان اینکه بســیارى ازقطعات از کشــور هاى 
اروپایى تامین مى شــد افزود: قطعات داخلى نسبت 
به نمونه خارجــى از عملکرد بهتــر و قابلیت زیادى 

برخوردار هستند.
شهسوارى گفت:تنها در سال گذشــته 500میلیارد 
صرف خرید قطعات از شرکت هاى داخلى شد که در 
صورت خرید از شرکت هاى خارجى باید سه تا 4 برابر 

هزینه مى شد.

تأمین 80 درصد قطعات خط تولید پاالیشگاه 
اصفهان از صنایع داخلى


