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گالبى و گردو تازه ریه را پاکسازى مى کندمراکز واکسیناسیون امروز هم تعطیل هستندکووید 19 در خانواده جمشید مشایخى524 اثر متقاضى شرکت در جشنواره اصفهان چرا دژآگه  استقاللى نشد؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

در روز چند عدد 
تخم مرغ 

مى توان خورد؟

4 شهرك صنعتى در اصفهان بسیار خطرپذیرند
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364  نیروى 
اورژانس اصفهان 

به کرونا 
مبتال شدند

تخم مرغ از مغذى ترین مواد غذایى روى کره زمین 
است. یک عدد تخم مرغ کامل حاوى تمام مواد 

مغذى الزم براى بدن است.
تخم مرغ منبع کامل پروتئین، سرشار از ویتامین 
D ،B12 و چندین آنتى اکسیدان دیگر است که ...

مدیــر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان 
اصفهان گفت: از اســفند 98 تاکنون 364 تن از 
کارکنان فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
در جریان انجــام ماموریت هاى خــود به کرونا 

مبتال شدند.
غفور راستین افزود: غالمرضا شامگانى یکى از 
این نیروهاى اورژانس اصفهان به سبب ابتال به 
کرونا به  درجه رفیع شهادت نایل شد و در زمره 

4شهداى مدافع سالمت...

اصفهان، خطرناك ترین استان کشور به لحاظ فرونشست است اصفهان، خطرناك ترین استان کشور به لحاظ فرونشست است 
اصفهان تنها کالنشهر کشور است که فرونشست به سمت درون شهر نفوذ کرده استاصفهان تنها کالنشهر کشور است که فرونشست به سمت درون شهر نفوذ کرده است
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مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان با اشاره به نکات ایمنى و مدیریت بحران:

ایرج نوذرى: تازه 
فهمیده اند که من زنده ام!

انجام آخرین مأموریت در 
قلب دفاعى سپاهان

مدافع تیم فوتبال ســپاهان قرارداد خود با این باشــگاه را براى دو فصل دیگر 
تمدید کرد.

این تمدید با درخواست محرم نویدکیا سرمربى طالیى پوشان اصفهانى انجام 
شده و پس از مذاکراتى که مدیران باشــگاه با عزت پورقاز داشتند، قرارداد این 

مدافع اهل بندر ترکمن به مدت ...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

چرا سطح انتظار 
از دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد شهرضا 
باالست؟

کرونا مثبت ها چه زمانى نیاز به سى تى اسکن دارند؟ 
6

5

رونمایى از جهانبخش رونمایى از جهانبخش 
متفاوت در تیم ملىمتفاوت در تیم ملى

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

آگهی فراخوان عمومی
  شناسایی و ارزیابی پیمانکاران

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا از شرکتهاى زیر مجموعه گروه مپنا در 
استان اصفهان در نظر دارد نسبت به شناسایى و ارزیابى پیمانکاران جهت تأمین غذاى 

روزانه پرسنل اقدام نماید. 
لذا از کلیه  شرکت هاى معتبر با سابقه و فعالیت مرتبط که مایل به همکارى مى باشند دعوت 
مى گردد حداکثر  تا تاریخ  16 /1400/06 مشخصات و رزومه کارى خود را به صورت حضورى 
به آدرس اتوبان اصفهان تهران ، روبروى پلیس راه ، کیلومتر 12 جاده علویجه ، شهرك 
صنعتى بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشمندان 20 ، واحد دبیرخانه  تحویل و یا  آدرس ایمیل 

Info@mapnasts.com  ارسال فرمایند.
شماره تماس جهت هماهنگى 45233271-031 داخلى 420 فاکس : 031-45233272

مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان

آگهى مزایده عمومى
مدیریت امور شــعب اســتان اصفهان در نظر دارد تعداد 3 دســتگاه خودپرداز GRG را با 
برگزارى مزایده عمومى از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکى دولت به فروش برســاند.
لذا متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر و شــرکت در مزایده به سایت اینترنتى

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

2ـ آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14 روز 1400/06/14
3ـ زمان بازدید دستگاه ها: از تاریخ 1400/06/03 الى 1400/06/11 از ساعت 8 الى 13 روزهاى ادارى 
4ـ متقاضیان جهت دریافت توکن شــرکت در مزایده مى بایســت با مرکز سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت تماس حاصل نمایند. 
آدرس محل هماهنگى بازدید: اصفهان، خیابان محتشم کاشانى، نبش بن بست کیوان، مدیریت 

شعب پست بانک استان اصفهان، طبقه دوم 
م.الف:1180299

نوبت دوم

سخنگوى جدید قوه قضاییه: سخنگوى جدید قوه قضاییه: 

صحنه هایىصحنه هایى که که
از اوین از اوین 

دیده شد دیده شد 
قابل توجیهقابل توجیه

 نیست نیست

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تاکید کردرییس خانه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد

طرح استاد شاگردىطرح استاد شاگردى
 در اصفهان  در اصفهان 
باید رسمیتباید رسمیت

 یابد یابد

2
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مدافع
تمدی
این ت
شده
مدافع

ین

.
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بیش از دو ماه از گرانفروشى ایرالین ها و افزایش قیمت 
غیر منطقى بلیت هواپیما مى گذرد اما همچنان این مشکل 
بر جاى خود باقى اســت و به نظر مى رسد جلسه شوراى 
عالى هواپیمایى کشورى هفته آینده برگزار شده و وزیر 
راه و شهرسازى تکلیف نرخ منطقى براى هر ساعت پرواز 

را مشخص کند.
شــرکت هاى هواپیمایى از ابتداى تیر ماه امسال قیمت 
بلیت هواپیما را در مســیرهاى داخلى تا سقف 30 درصد 
افزایش دادند و با وجود مخالفت ها و هشدارهاى مسئوالن 
وزارت راه و شهرسازى و سازمان هواپیمایى نه تنها قیمت 
را به نرخ سابق مصوب برنگرداندند بلکه براى این اقدام 

ناگهانى شان هیچ مجوز قانونى از شوراى عالى هواپیمایى 
دریافت نکردند و توضیحى هم در این باره ندادند.

به عنوان مثال طى هفته هاى گذشــته شــرکت هاى 
هواپیمایى قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد را تا بیش از 
یک میلیون تومان فروختند در حالى که بر اســاس نرخ 
مصوب اعالم شــده، حداکثر قیمت بلیت بــراى پرواز 

تهران-مشهد 771 هزار و 200 تومان بود.
اما حاال رستم قاســمى باید تکلیف این آشفته بازار بلیت 
هواپیما را مشخص کند و وزیر جدید هم خودش خبر از 
برگزارى این جلسه در آینده نزدیک و تصمیم گیرى در آن 

به نحوى که نه ایرالین ها ضرر کنند نه مردم، داد.

ذبیــح ا... خداییان در اولین نشســت خبــرى خود به 
عنوان ســخنگوى قوه قضاییه در پاســخ به ســئوالى 
مبنى بر اینکــه آیا براى عوامــل رفتارهاى غیرقانونى 
که در تصاویر منتشر شده از زندان  اوین دیده  مى شود، 
پرونده اى تشکیل یا با کسى برخورد شده است؟ گفت: 
صحنه هایى که در فیلم هاى منتشره مشاهده مى شود 
مغایر قانون بود و به هیچ وجه  قابل قبول و قابل توجیه

 نیست.
وى ادامه داد:  بر این اساس قوه قضاییه اصرار بر برخورد 
با متخلفین دارد و بر همین اســاس  شش نفر شناسایى 
و چهار نفر به دادســراى نظامى و دو نفر به دادســراى 

عمومى و انقالب معرفى شدند و برخى بازداشت هستند 
و براى دو نفر دیگر دســتور احضار صادر شــده است 
و  با برخى از متخلفین در زمان خودش برخورد شــده

 است.
خداییان افزود: مــا نباید تخلف چند ســرباز وظیفه یا 
کارمند متخلف سازمان زندان ها را به پاى همه کارکنان 
زحمتکش ســازمان زندان ها بنویســیم و اینکه گفته 
مى شــود در زندان هر روز نقض حقوق زندان را داریم  
باید بگویم خیر. کســانى که آن را  منتشر کردند مونتاژ 
کردند و کنار هم گذاشتند و ممکن است براى ماه ها و 

سال هاى قبل باشد.

تکلیف قیمت بلیت هواپیما 
مشخص مى شود؟

صحنه هایى که از اوین 
دیده شد قابل توجیه نیست

524 اثر متقاضى شرکت 
در جشنواره اصفهان 

  صبا| تاکنون صاحبان 524 فیلم ایرانى و 
خارجى متقاضى حضور در سى  و  چهارمین جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان شده اند. 
سى و چهارمین جشــنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان از 16 تا 21 مهر 1400 (هشت تا 
13 اکتبر 2021) با مشارکت سازمان سینمایى، بنیاد 
سینمایى فارابى و شهردارى اصفهان، در دو بخش 
مسابقه ایران و مسابقه بین الملل، برگزار خواهد شد.

روزهاى خوب تلگرام
تلگرام از مرز یک میلیارد دانلود عبور    بهار|
کرد. براساس داده هاى آمارى، پیام رسان محبوب 
تلگرام پانزدهمین برنامه اى است که توانسته از مرز 
یک میلیارد دانلود فراتــر رود. البته تعداد دانلود به 
معناى تعداد کاربر نیســت. آمارها نشان مى دهند 
22 درصد دانلودهاى انجام شده براى تلگرام به بازار 
هند مربوط مى شوند و در واقع هند بزرگ ترین بازار 
براى پیام رسان تلگرام محسوب مى شود. بعد از بازار 
هند، روسیه و اندونزى قرار دارند. البته تعداد نصب به 

معنى تعداد کاربر فعال نیست. 

پراید دوباره محبوب شد
مشــاهدات    روزنامه همشهرى|
میدانى نشــان مى دهد، همزمان با تداوم شرایط 
رکود تورمى در بازار خودرو، خودروهاى قابل عرضه 
در رده هاى قیمتى پایین مانند پراید و خودروهاى 
موجود در رده قیمت متوســط مانند پژو پارس بار 
دیگر محبوب معدود خریداران دست به نقد شده 
است. فعاالن بازار خودرو مى گویند، فشار اقتصادى 
موجب شــده خریدارانــى که قبــًال در محدوده 
150میلیون تومان قادر به خرید خودروهایى مانند 
پژو206 بودند، حاال با نقدینگى موجود در حساب 
خود به ناچار، به خرید برخى انواع پراید مانند 111 

روى آورده اند.

یوز ایرانى 
در معرض انقراض

  ایسنا| بر اساس آخرین آمار رسمى منتشر 
شده جمعیت یوزپلنگ ایرانى در ایران کمتر از 40 
فرد است و بدین معناست که با شرایط فعلى و در 
بلندمدت نه تنها امکان حفظ پایدارى و سالمت 
نسل یوز وجود ندارد بلکه تنوع ژنى این گونه نیز 
به شــدت در حال کاهش و انقراض است. در این 
شرایط مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانى تأکید 
مى کند که ســازمان حفاظت محیط زیست براى 
حفاظت از ایــن گونه باید به داده هاى درســت و 

کارشناسى توجه کند.

دفن 40 درصد متوفیان 
کرونایى در تهران

مدیرعامل سازمان بهشت    عصر ایران|
زهرا با حضور در هشتمین جلسه شوراى اسالمى 
شهر تهران و ارائه گزارش عملکرد این سازمان، 
گفت: 41 هزار و 591 نفر از متوفیان کرونایى یعنى 
حدود 40 درصد متوفیان بر اثر ابتال به کرونا در کل 
کشور در بهشت زهرا (س) دفن شده اند. سعید خال 
افزود: از این تعداد 24 هزار و 838 متوفى مرد و 16 

هزار و  753 متوفیان زن بوده اند.

سوتِى سریال «خاتون»!
سریال «خاتون» به کارگردانى    برترین ها|
تینا پاکروان در یکى از ســکانس هاى خود دچار 
اشتباه شــده که در میان کاربران فضاى مجازى 
مورد توجه قرار گرفته اســت. امیر حسین مصلى، 
روزنامه نگار و سردبیر دوهفته نامه «آیت» ماندگار 
در این رابطه نوشت: توى ســریال مثًال تاریخى 
«خاتون» به مناسبت نوروز ســال 1321 قطعه 
معروف نوروزنامه یا همان سرناى معروف لحظه 
سال تحویل پخش شد که مرحوم على اکبر مهدى 

پور دهکردى پس از انقالب ساخته بود.

دور چهارم مذاکرات در بغداد 
  ایسنا| «ایرج مسجدى»، سفیر ایران در عراق 
اعالم کرد: ما تاکنون سه دور مذاکره با طرف سعودى 
داشته ایم و دور چهارم در پى تشکیل دولت جدید ایران 
برگزار خواهد شد. مسجدى با بیان اینکه ایران کشورى 
بزرگ و متمدن است و آماده هر نوع گفتگویى با کشورها 
از جمله عربستان اســت، گفت: ایران آمادگى خود را 
براى گفتگو و صلح اعالم کرده و دســت خود را براى 
یارى و کمک به سمت کشــورهاى همسایه و منطقه 

دراز کرده است.

تنها زن عضو کابینه 
دو تابعیتى است؟

طى روزهاى گذشته مطالبى در    روزنامه ایران|
فضاى مجازى پیرامون الهام یاورى، رئیس سازمان ملى 
پرورش استعدادهاى درخشان مطرح شده است مبنى بر 
اینکه او داراى تابعیت یا اقامت از یک کشور خارجى است.   
در این رابطه یک منبع مطلع تأکید کرد که این شایعات 
درباره ایشان کذب محض است و خانم الهام یاورى هیچ 
تابعیت و اقامتى غیر از ایران نــدارد. الهام یاورى متولد 
سال 55، دکتراى مهندســى صنایع خود را در دانشگاه 

برکلى آمریکا گذرانده  است. 

ادامه بلندپروازى «اردوغان»
«رجــب طیــب اردوغــان»، رئیس    ایسنا|
جمهورى ترکیه، در مراســم رونمایى از پهپاد پیشرفته 
«بیرقــدار آکینجى»، گفت که این پهپــاد یک حادثه 
غیرمترقبه در سطح جهانى است و تیتر اول همه نشریات 
جهان خواهد شد. وى گفت: هرکس در منطقه مى خواهد 
سنگى جابه جا کند باید اول از ترکیه اجازه بگیرد و افزود 

که «بدون ترکیه تحقق صلح ناممکن است».

حکم رئیسى 
براى دومین رقیب 

حجت االسالم و المسلمین سید     خبر آنالین |
ابراهیم رئیسى، رئیس جمهور طى حکمى امیرحسین 
قاضى زاده هاشمى را به عنوان رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران منصوب کرد. قاضى زاده هاشمى یکى از رقباى 
ابراهیم رئیسى در انتخابات ریاست جمهورى بود. رئیسى 
پیش تر با صدور حکمى محسن رضایى یکى دیگر از 
رقباى انتخاباتى خود را به سمت معاون اقتصادى رئیس 
جمهور، دبیر شوراى عالى هماهنگى اقتصادى سران قوا 

و دبیر ستاد اقتصادى دولت منصوب کرده بود.

یک نمکى دیگر در دولت!
   خبر فورى | بهرام عین اللهى، وزیر بهداشت، 
على نمکى را به عنوان «مشــاور و دستیار امور ویژه» 
منصوب کرد. گفتنى اســت، على نمکى، مشاور ویژه 
بهرام عین اللهى فرزند سعید نمکى، وزیر سابق بهداشت 
نیست. تاکنون از سوابق تحصیلى و کارى على نمکى 

اطالعاتى منتشر نشده است.

حکم زاکانى نهایى مى شود
پرویز سرورى    باشگاه خبرنگاران جوان |
نایب رئیس شوراى شــهر تهران در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: در رابطه با وضعیت شهردار هم باید بگویم 
که جلسات زیادى با وزارت کشور برگزار کردیم و تا آخر 

هفته حکم زاکانى نهایى مى شود. 

بانک ها شعبده بازى مى کنند!
حجت االسالم احمدرضا     خبرگزارى حوزه |
صفا، عضو کمیته پولى و بانکى مرکز تحقیقات مجلس 
تصریح کرد: پول مردم که در بانک ها وجود دارد، قابل 
وام دادن به دیگران است؛ مثًال اگر من 100 واحد پول در 
بانک دارم، به اعتبار آن بانک مى تواند 100 واحد دیگر 
به شکل وام تولید کند. وى تأکید کرد: همین موضوع 
باعث شــده هر یک واحد پول که دولت چاپ یا تولید 
مى کند، بانک ها 8/5 برابــر آن را خلق مى کنند و این 

همان شعبده بازى است.

خبرخوان

تا کنون هشــدارهاى پى در پى زیادى درباره وضعیت 
فرونشســت در شــهرهاى اســتان اصفهان از جانب 
مقامات متعدد کشورى مطرح شده و حاال مدیر کل دفتر 
مخاطرات زیســت محیطى و مهندسى سازمان زمین 
شناسى و اکتشــافات معدنى، اصفهان را تنها کالنشهر 
کشور دانســت که دامنه فرونشست به درون شهر نفوذ 

کرده است.
دکتر رضا شهبازى در نشســت مجازى آسیب شناسى 
بحران فرونشست ها و مأموریت نوآوران و استارت آپ ها، 
پدیده فرونشست زمین را یک مشــکل رسمى کشور 
دانســت که همه آن را پذیرفته اند و با اشــاره به نتایج 
آخرین پایش انجام شــده بر روى 609 دشــت کشور، 
توضیح داد: از تعداد 609 دشت کشور، حدود 500 دشت 
داراى آب هاى شیرین هستند و به جرأت مى توان گفت 
که در حال حاضر هیچ دشــتى در کشور وجود ندارد که 
در آن آب شیرین موجود باشد ولى با پدیده فرونشست 

مواجه نباشد.
وى دلیل این امر را برداشت بى رویه آب از آبخوان ها و 
عدم مدیریت منابع آب ذکر کرد و یادآور شد: با توجه به 
خشکسالى هاى پیاپى در کشور دور از انتظار نیست که 
در مطالعات سال آینده ما نشان داده شود که شهرهاى 
شمالى گیالن و مازندران نیز به جمع شهرهاى درگیر با 

مخاطره فرونشست اضافه شده اند.
وى خطرناك ترین استان کشور به لحاظ فرونشست را 
استان اصفهان عنوان کرد و گفت: این روند به گونه اى 
است که روزى نیســت که براى ما پیام ناگوارى از این 
استان در زمینه فرونشست ارسال نشود و اصفهان تنها 
کالنشهر کشور است که فرونشست به سمت درون شهر 

نفوذ کرده است.
وى کمربندى شاهین شــهر، فرودگاه اصفهان و دشت 

مهیار را از مناطقى نام برد که درگیر مخاطره فرونشست 
زمین هستند، یادآور شد: فرونشست در حالى در دشت 
مهیار از 37 سال قبل آغاز شده که زیر ساخت هاى مهمى 
چون جاده ترانزیت تهران-اصفهان- شیراز در آن واقع 
اســت و تاکنون چندین بار به دلیل فرونشست تخریب 
شده است. عالوه بر آن دکل هاى فشار قوى برق و خط 
راه آهن و خطوط انتقال پاالیشگاه و بنزین از این منطقه 

عبور مى کنند.
شهبازى ادامه داد: شاید بتوان خارج شدن قطار از ریل را 
به مخاطره فرونشست مرتبط کرد؛ چرا که خطوط ریل 
همانند باند فرودگاه نیست. باندهاى فرودگاه بر اساس 
استانداردها به اندازه اى مستحکم ساخته مى شوند که 
سازه باند فرودگاه مى تواند از این مخاطره عبور کند، ولى 

این امر درباره خطوط ریل قابل تسرى نیست.

شــهبازى با تأکید بر اینکــه حتى فرونشســت یک 
سانتیمترى اثرات خود را بر روى سازه ها نشان مى دهد، 
خاطر نشــان کرد: ما تا با ماهیت چیزى آشــنا نباشیم، 
نمى توانیم کار کنیم. فرونشســت از یک منظر بدترین 
مخاطره است، چون نشســت زمین به تدریج صورت 
مى گیرد و زمانى متوجه آن مى شــویم کــه کار از کار 

گذشته و دیگر نمى توانیم کارى براى آن انجام دهیم.

اصفهان، خطرناك ترین استان کشور 
به لحاظ فرونشست است

ماجراى تغییر قیمت بنزین چیست؟

یکى از نمایندگان مجلس گفته قیمت بنزین باید واقعى 
شود و مجلس براى واقعى کردن قیمت بنزین برنامه دارد. 
این در حالى است که پیش از این اعالم شده بود که قیمت 
بنزین در سال 1400 تغییر نمى کند. ماجراى تغییر قیمت 

بنزین چیست؟
فریدون عباسى، عضو کمیسیون انرژى مجلس گفته است 
مجلس در حال بررسى طرحى است که بر اساس آن قیمت 
حامل هاى انرژى باید واقعى شود. اما آیا منظور او افزایش 
قیمت بنزین در سال 1400 است؟ عباسى گفته بود پیشنهاد 
مجلس مشخصًا افزایش قیمت بنزین نیست. اما مجلس 
طرحى دارد که بر اســاس آن یارانه پنهــان انرژى حذف 
و قیمت ها واقعى مى شود. به گفته این نماینده مجلس با 
اجراى این طرح، منابع حاصل از واقعى شدن قیمت  انرژى 
مى تواند در قالب پرداخت نقدى یا اعتبارى به دهک هاى 

پایین جامعه پرداخت شود.
آنگونه که از صحبت هاى این نماینده مشــخص است، 
مجلس در حال پیگیرى طرحى به نام «طرح وان» است 
که بر اساس آن قیمت انرژى به روز تعیین مى شود. افراد بر 
اساس مصرف خود هزینه انرژى را مى دهند و منابع حاصل 
شــده، در قالب پرداخت به دهک هاى پایین جامعه تعلق 
مى گیرد. او گفته با واقعى شدن قیمت بنزین، یارانه پنهان 
حذف مى شود و دولت یارانه  را در اختیار مردم مى گذارد و 
آنها مى توانند به هر نحو که مى خواهند از آن استفاده کنند.

حاال این سئوال مطرح است که آیا این طرح مجلس، مقدمه 
تغییر قیمت بنزین است و آیا امســال باید انتظار افزایش 
قیمت بنزین را داشت؟ بر اساس کلیات الیحه بودجه سال 
جارى که به تصویب همین مجلس رســیده است، قیمت 

بنزین در سال جارى بدون تغییر مى ماند. رئیس مجلس 
هم در زمان بررسى بودجه اعالم کرده بود که قیمت بنزین 
افزایش پیدا نمى کند. بنزین سهمیه اى لیترى 1500 تومان 
و بنزین آزاد لیترى 3000 تومان است. معاون امور اقتصادى 
و هماهنگى ســازمان برنامه و بودجه هم سال گذشته در 
زمان تصویب الیحه بودجه گفته بود که در ســال 1400 

قیمت بنزین هیچ افزایشى نخواهد داشت.
اما آنچه عضو کمیسیون انرژى مجلس تحت عنوان طرح 
وان اعالم کرده، ماجراى جدیدى نیست. مدت هاست که 

مسئله تغییر سهمیه بندى بنزین در مجلس مطرح است.
همزمان با بررسى بودجه سال جارى هم برخى نمایندگان 
پیشنهاد تغییر در نحوه سهمیه بندى بنزین را مطرح کردند. 
طرحى که بر اســاس آن قرار بود هر خانوار فاقد خودرو، 
ماهانه ســهمیه بنزین دریافت کند. پیشنهاد مجلس این 
بود که این یارانه از مهرماه سال جارى پرداخت شود. بر این 
اساس سهمیه هر فرد 15 لیتر بنزین در ماه است. یعنى یک 
خانوار چهار نفره ماهانه 60 لیتر بنزین دریافت مى کند که 

مى تواند آن را بفروشد.
اگر در این طرح قیمت بنزین ثابت بماند، یارانه یک خانوار 
چهار نفره 60 لیتر و معادل 180 هزار تومان مى شود. اما این 
طرحى است که مدت هاست مطرح است و تاکنون اجرایى 
نشده. چون مشخص نیســت که خانوارها باید چطور و از 
چه طریقى سهمیه ماهانه خود را بفروشند و آیا این یارانه 

در قالب نقدى به آنها پرداخت مى شود و یا سهمیه بنزین.
اما آنچه مشخص است اینکه این طرح و طرح هاى مشابه 
بیش از دو تا سه سال است که در مجلس و دولت در حال 

بررسى است اما تاکنون به هیچ نتیجه اى نرسیده است.

سرنخ هایى از سارقان واکسن هاى کرونا 
رئیس پلیس پایتخت با اشــاره به سرقت 300 دوز واکسن 
کرونا از مســیر انبار تا مرکز واکسیناســیون اعالم کرد: با 
سرنخ هاى به دست آمده، دستگیرى سارقان در دستور کار 
پلیس قرار گرفته است.  سردار «حسین رحیمى» اظهار کرد: 
خانمى که مسئول انتقال واکسن ها از انبار وزارت بهداشت 
به مرکز واکسیناسیون بود، جابه جایى واکسن ها را با یک 
تاکســى عمومى انجام داد که سارقان در مسیر محموله را 

سرقت کردند.

مرکز اطالع رسانى پلیس پایتخت هم درباره این خبر اعالم 
کرد: با آغاز تحقیقات مأموران پلیس مشخص شد که این 
ســرقت به هیچ عنوان ســرقت به عنف یا توأم با تهدید و 
درگیرى نبوده و سارقان تنها از غفلت فرد حمل کننده واکسن 
که این واکســن ها را روى صندلى عقب خودرو قرارداده و 
براى دقایقى از خودرو خارج شــده بود، سوءاستفاده کرده 
و در فرصتى مناسب اقدام به ســرقت این واکسن ها کرده 

و متوارى شده اند.

روزنامه «شرق» در گزارشى از دســت به دست شدن 
ماده مخدر جدیدى به نام «کمیکال» یا شــیمیایى بین 
نوجوانان خبر داده و نوشته یک تفاوت اساسى آن با سایر 
مخدرها، مصرف کنندگان 12 تا 14 ساله آن هستند. این 
ماده مخدر در پارك ها راحت پیدا مى شود. در بخشى از 
این گزارش به تجربه مسعود، یکى از نوجوانان که یک بار 

کمیکال مصرف کرده اشاره شده است: 
«چند سال پیش، وقتى 20  ساله و دانشجو بودم، یک روز 
عصر بعد از دانشگاه، حوالى ساعت پنج شش عصر، داخل 
ماشین کمیکال رول کردم و تا توانستم کشیدم. ِسر بودم 

و هیچ چیزى حس نمى کردم. همه چیز را تار مى دیدم و 
صداى موزیک را از هندزفرى با حالتى خاص مى شنیدم. 
بعد فقط صداى تپش نامنظم قلبم را مى شنیدم. از همه 
بدتر افکار و خاطرات گرفته ام بود کــه در صدم  ثانیه از 
ذهنم رد مى شــدند. دیگر کم کم داشت بوى مرگ بهم 
مى خورد که یکهو حالت تهوع وحشتناکى به من دست 
داد و بعدش خوابم برد. وقتى بیدار شــدم، ضعف بدنى 
شدیدى داشتم. به گوشى نگاه کردم دیدم ساعت چهار 
صبح اســت و چندین تماس از مادرم و فامیل و چندین 

شماره ناشناس داشتم.»

بنیاد HIPA چهار برنده جایزه بخش عکاسى اینستاگرامى 
را با موضوع نوســتالژى معرفى کرد که نام یک عکاس 
ایرانى هم بین برندگان به چشم مى خورد. صالحى که اهل 
بویین و میاندشت استان اصفهان  است، سال 2013 عکس 
پیرزنى روستایى را در دوربین خود ثبت کرد که چهره اش 
پیدا نیست و دارد قاب هاى عکسى روى طاقچه را با دقت 
پاك مى کند. این عکاس جوان اصفهانى درباره روزى که 
این عکس را گرفته و سرنوشت پیرزن گفته است: «هشت 
ســال پیش که براى کار کردن در یک مستند اجتماعى 
درباره زندگى مردم میاندشــت به این منطقه رفته بودم، 
عکس پیرزن را در یک خانه روستایى گرفتم. او تنها زندگى 

مى کرد و چهار سال پیش از دنیا رفت.»
امســال چهار عکاس از ایران، امارات، هند و عربســتان 
ســعودى در بخش جایزه عکاسى اینســتاگرامى هیپا با 

موضوع نوستالژى یا خاطره بازى برنده شدند.

«کمیکال» شما را تا پاى مرگ مى برد

عکاس اصفهانى برنده جایزه بین المللى هیپا شد 
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فروش مرغ باالى
 30 هزارتومان تخلف است

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى 
اسـتان اصفهان با تاکید بر اینکه نه تنها کمبود تولید 
مرغ نداریم، بلکه بیش از نیاز مرغ وارد بازار مى شود، 
گفت: فروش مـرغ با قیمت بـاالى 30 هـزار و 100 

تومان در بازار تخلف و مصداق گران فروشى است.

آماده شدن خیابان اطشاران 
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان گفت: فاز نخست 
خیابان اطشاران با هزینه اى بالغ بر 248 میلیارد ریال 
احداث شده و آماده بهره بردارى است. حمید شهبازى 
اظهار کرد: سال گذشته در زمان افتتاح ایستگاه آتش 
نشانى اطشاران سـاکنان این محله و شهرك میالد 
درخواسـت خود را مبنى بر احداث ورودى این محله 
مطرح کردند و سرانجام پس از رفع مشکالت زیاد در 
زمینه آزادسازى مسیر خیابان ورودى محله اطشاران، 
عملیات اجرایى فاز نخسـت احـداث آن آغاز شـد تا 

مشکل چندین ساله مردم اطشاران رفع شود.

نذر آب اصفهانى ها 
مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر اسـتان اصفهان 
گفت: کاروان نذر سالمت آب 4 جمعیت هالل احمر 
با همکارى خیریه محسـنین بـا هدف آبرسـانى، به 
مناطق محروم اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان اعزام 
شدند. على محمد هاشمى با بیان اینکه بانک امانات 
پزشکى هالل احمر با ارائه کپسول اکسیژن و دستگاه 
اکسیژن ساز براى بیماران ترخیص شده از بیمارستان 
فعال بـوده افزود: همچنین طرح شـهید سـلیمانى با 
ارائه بسته هاى معیشتى، تهیه دارو و امنیت هاى بعد از 

ترخیص فعال بوده  است.

به روز رسانى شبکه مخابراتى
در راسـتاى ارتقـاى تجهیـزات مخابراتـى، عملیات 
بهینه سازى تجهیزات و زیرسـاختهاى مخابراتى به 
منظور برگردان ترافیک در دولت آباد برخوار صورت 
خواهد پذیرفت. به گـزارش روابط عمومى مخابرات 
منطقه اصفهان، در اثر این عملیات کلیه ترافیک هاى 
اینترنت، موبایل- دیتا و  سـوئیچ از سـاعت 2 بامداد 
مـورخ  15 /6 /1400  به مـدت 40 دقیقه بـا احتمال 
قطعى و اختالل جهت برگردان ترافیک موبایل دولت 

آباد برخوار مواجه خواهند شد.      

395 مورد ثبت تخلف 
مروجیـن مصرف بهینـه آب منطقـه 4 اصفهـان در 
مردادماه سـال 1400، با گشـت زنى در سـطح شهر 
395 مورد تخلـف را ثبـت کردند. به گـزارش روابط 
عمومى منطقه 4اصفهان، این تعداد تخلف بررسـى 
شده، مربوط به 382 مورد نصب پمپ مستقیم بر روى 
شبکه ، 8 مورد آب پاشى و شستشوى معابر و 5 مورد 
نشـت کولر بوده است. شـایان ذکر اسـت با اقدامات 
صورت گرفته توسـط مروجین از جمله تذکر شفاهى 
و توضیـح روش نصب پمـپ و تانـک و روش صرفه 
جویى در مرحلـه اول متقاعد شـده و در صدد اصالح 

روش هاى نادرست مصرف برآمده اند.

حمایت از خانواده 
یک درگذشته

معاون مالـى و پشـتیبانى آبفـاى اسـتان اصفهان با 
حضور در منزل مرحوم عباسـعلى امیرزاده از نزدیک 
در جریان مسائل و مشکالت این خانواده قرار گرفت. 
مرحوم امیر زاده از کارکنان بخش فضاى سبز شرکت 
بود که بهمن ماه سـال گذشـته بر اثر تصادف به دیار 
باقى شـتافت. در جریان ایـن دیدار که روز دوشـنبه 
هشتم شـهریور ماه جارى صورت گرفت، محمدرضا 
سجادى فر پیام تسلیت مدیرعامل شرکت را به همسر 
و فرزندان آن مرحوم ابالغ و دستورات الزم براى رفع 
مشـکالت مربوط به حصر وراثت و برقـرارى هرچه 
سریع تر حقوق این خانواده را به مدیران زیر مجموعه 

صادر کرد.

خبر

سخنگوى شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: تنها راه 
توقف اُفت، قطع و توزیع آب با تانکر در این استان، بهره 

بردارى از سامانه دوم آبرسانى این خطه است.
مهرداد خورســندى افزود: امســال با توجه به افزایش 
بى سابقه گرما و مصرف بیشــتر آب و افت فشار شبکه 
چاره اى جز توزیع آب با تانکر نداشتیم و در صورت افتتاح 
نشدن سامانه دوم آبرسانى اصفهان در سال هاى آینده 

باز هم این موضوع رخ خواهد داد.
وى با بیان اینکه تنش آبى امســال اســتان اصفهان 
از خــرداد آغاز شــد و همچنــان ادامــه دارد تصریح 
کرد: از آن زمــان تاکنــون توزیع آب بــا تانکر ادامه

داشته است.
خورسندى با بیان اینکه سامانه دوم باید در اواسط دهه 
گذشته به بهره بردارى مى رسید اظهارداشت: این امر نه 
تنها محقق نشد بلکه مصرف و نیاز روزانه استان به آب 
هر ساله افزایش یافت و به دنبال آن افت فشار شبکه یا 

قطع آب به دفعات رخ داد.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب اصفهان اظهارداشت: 
حوادث پیش آمده در ســال هاى گذشــته مانند نشت 
گازوئیل که شبکه آبرسانى اصفهان را با اختالل و مشکل 
مواجه کرد، ضرورت احداث و بهره بردارى از سامانه دوم 

آبرسانى این خطه را نشان مى دهد.

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اعالم کرد که مراکز تجمیعى 
واکسیناسیون در شهرســتان اصفهان به دلیل محدودیت 
موجودى واکســن کرونا امروز دهم شهریور نیز غیر فعال 
خواهد بود. روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
روز سه شــنبه اعالم کرد با توجه به محدودیت موجودى 
واکســن و نیاز به ارتقاى نحوه نوبت دهى، مراکز تجمیعى 
واکسیناسیون در شهرســتان اصفهان روزهاى سه شنبه و 

چهارشنبه نهم و دهم شهریور جارى فعال نخواهد بود.
بر این اساس، حدود 10 مرکز تجمیعى واکسیناسیون که تا 
کنون در شهرستان اصفهان راه اندازى شده بود غیر فعال 
شده و مسووالن دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان از مردم 

خواستند که در این دو روز به مراکز مذکور مراجعه نکنند.
روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان اعالم کرد 
که در روزهاى آینده با توجه به میزان واکســن دریافتى و 
موجود درباره چگونگى فعالیت مراکز تجمیعى در شهرستان 

اصفهان از طریق منابع معتبر اطالع رسانى مى شود.
مسووالن دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از هفته گذشته از 
کمبود شدید واکسن کرونا در این استان خبر دادند و اعالم 
کردند که فقط تزریق دز دوم انجام مى شود اما این وضعیت 
نیز چندان پایدار نماند و اعالم شد که با توجه به محدودیت 
موجودى واکسن، مراکز تجمیعى در شهرستان اصفهان به 

مدت 2 روز غیر فعال خواهد بود.

مراکز واکسیناسیون 
امروز هم تعطیل هستند

شرط توقف توزیع آب 
با تانکر در اصفهان

رییس خانه صنعت، معدن و تجــارت ایران گفت: 
اجراى طرح استاد شاگردى در کارگاه هاى کوچک 
مقیاس بهترین گزینه براى رونق اقتصادى و افزایش 
اشتغالزایى در جهت حمایت از کارگران غیر رسمى 

است.
عبدالوهاب سهل آبادى  اظهار داشت: بالغ بر 200 
هزار واحد صنفى در سطح استان اصفهان وجود دارد 
که در صورت اجراى طرح استاد شاگردى و تربیت 
نیروى انســانى متبحر و با مهارت مى توانند عامل 

افزایش اشتغالزایى و رونق اقتصادى شوند.
وى از منسوخ شدن مشاغل فنى در استان اصفهان 

خبر داد و گفت: امروز بســیارى از مشــاغل یدى 
از جمله هنرهاى صنایع دســتى که به عنوان یک 
صنعت ســبزمى توان از آن نام بــرد، به علت اینکه 
موفق به تربیت شاگرد قابلى نشدند، در حال منسوخ 

شدن است.
 رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح 
کرد: در صورت  تبدیل هــر کارگاه به یک هنرکده 
یا آموزشــگاه و با اصالح مســائل مربوط به استاد 
شــاگردى، شــاهد  تربیت نیروى انســانى فنى و 

متخصص و بامهارت خواهیم بود. 
وى گفت: اصفهان به خاطر موقعیت سوق الجیشى 
که دارد محل عبور و مرور ده ها کامیون اســت که 
هر راننده با گرفتن یک شــاگرد مى تواند در جهت 
اشــتغالزایى و تقویت رونق اقتصادى استان کمک 

رسان باشد.
ســهل آبادى ادامه داد: باید به اصناف مختلف مثل 
مطب یا آزمایشــگاه یا کارگاه هــاى کوچک براى 
گرفتن شــاگرد به عنوان یک نیروى کار و آموزش 

مهارت داده شود.

طرح استاد شاگردى در اصفهان باید رسمیت یابد 

برخورد خودرو با تیر برق فشار قوى در اشترجان یک 
کشته بر جاى گذاشت.

رییس ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى فالورجان گفت: در پى اطالع از برخورد 
سوارى سمند با تیر برق فشــار قوى، آتش نشانان 
براى امدادرســانى به محل حادثه در ورودى شهر 

اشترجان اعزام شدند.
ابراهیم قاسمى افزود: در این حادثه راننده خودروى 

سمند به دلیل شدت حادثه جان باخت.

برخورد خودرو 
با تیر برق فشار قوى

سرپرست اصفهان کارت شهردارى اصفهان گفت: 
در فصل پاییز امکان خرید بلیت تک سفره اتوبوس از 
طریق QR در اپلیکیشن اصکیف فراهم خواهد شد.
فرهاد گلى اظهار کرد: در سال هاى اخیر به صورت 
یکپارچه امکان پرداخت هزینه هاى بلیت اتوبوس، 
مترو، مجموعه هاى تفریحى شهر از طریق اصفهان 
کارت فراهم شده و شــهروندان در 800 نقطه شهر 
که تجهیزات مربوط به این کارت ها فراهم شــده، 
اصفهان کارت هاى خود را شارژ و در پذیرنده ها بهاى 

خدمات دریافتى را پرداخت کنند.
سرپرســت اصفهــان کارت شــهردارى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: از ســال گذشــته امکان نصب 
اپلیکیشــن اصکیف به عنوان یکــى از ابزارهاى 

اصفهان کارت روى گوشــى هاى هوشمند فراهم 
شد که دریافت آن از طریق کافه بازار و یا گوگل پلى 
یا از طریق ارسال عدد 3 به سامانه 3000173030 

امکان پذیر است.
وى با بیان اینکه اصکیف به صــورت یکپارچه در 
تعدادى از پذیرنده ها فعال شــده و در تعدادى دیگر 
به زودى فعال مى شود، گفت: خدمات فعلى اصکیف 
شــامل خرید بلیت اماکن تفریحى (تله کابین، تله 
ســیژ، شــهر رویاها، بولینگ صفه، بیلیارد صفه و 
کارتینگ شــهر رویاها)، پرداخت کرایه تاکســى و 
بلیت تک ســفره مترو از طریق QR، خرید شارژ 
تلفن همراه، پرداخت قبوض و خرید بلیت اتوبوس، 

پرداخت عوارض خودرو، عوارض نوسازى است.

امکان خرید بلیت اتوبوس در «اصکیف» فراهم مى شود

از 18 فروردین تاکنون 990 دستگاه خودرو با پالك 
مخدوش در اصفهان توقیف شده است.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان با 
اشاره به اینکه دستکارى و مخدوش کردن پالك جرم 
است، گفت: 13 هزار و 296 خودرو با پالك دستکارى 

شده اعمال قانون شده اند 1610 دستگاه خودرو هم 
احضار و توقیف سیستمى شده اند.

ســرهنگ محمدرضا محمــدى افزود: 
قضات دادگسترى براى راننده متخلفى 
60 ضربه شالق و دستور توقیف خودرو 
405 را صادر کردند و در مورد دیگرى هم 
راننده به ســه ماه محرومیت از رانندگى 

محکوم شده است.
وى با اشاره به اینکه پلیس و دوربین ها ، 
خودرو هاى پالك مخدوش را ثبت تخلف 
مى کنند گفت: پیامک جریمه بالفاصله 
براى صاحب پالك خودرو ارسال مى شود 
و نیاز است مالکان خودرو با مراجعه به سامانه شماره 
گذارى پلیس اطالعات خود را به روز کنند و شــماره 

همراه فعال خود را در سیستم ثبت کنند.

توقیف 990 خودرو با پالك مخدوش در اصفهان

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان از شناسایى 
2015 بیمار جدید مبتال به کرونا در مراکز درمانى تحت 
پوشــش این دانشــگاه طى 24 ســاعت منتهى به روز 

سه شنبه خبر داد.
آرش نجیمى ظهر سه شــنبه در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه در این مدت 4985  بیمار مشکوك به کرونا به مراکز 

درمانى تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
مراجعه کرده اند، اظهار داشت: از این تعداد تست 2015 

نفر قطعى کرونا بوده است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
543 نفر از بیماران جدید مبتال به کرونا طى این مدت در 
مراکز درمانى تحت پوشش این دانشگاه بسترى شده اند، 

ادامه داد: 516 بیمار در بخش مراقبت هاى ویژه نگهدارى 
مى شوند.

نجیمى با اشاره به مرگ 40 بیمار مشکوك به کرونا طى 
24 ساعت منتهى به روز سه شنبه در مراکز درمانى تحت 
پوشش دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان تصریح کرد: 

تاکنون تست 23 بیمار مثبت بوده است.

درگذشت 40 بیمار کرونایى دیگر

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: 
از اســفند 98 تاکنون 364 تــن از کارکنان فوریت هاى 
پزشکى اســتان اصفهان در جریان انجام ماموریت هاى 

خود به کرونا مبتال شدند.
غفور راســتین افزود: غالمرضا شــامگانى یکى از این 
نیروهاى اورژانس اصفهان به سبب ابتال به کرونا به  درجه 
رفیع شهادت نایل شد و در زمره شهداى مدافع سالمت 
قرار گرفت. وى افزود: از زمان آغاز شیوع کرونا تا پایان 

مردادماه امسال اورژانس 115 اصفهان به 26 هزار و 984 
بیمار مشکوك به کرونا امدادرسانى کرد که حدود هفت 
درصد از کل ماموریت هاى اورژانس پیش بیمارســتانى 

استان اصفهان را شامل مى شود.
راستین افزود: تکنسین هاى اورژانس پیش بیمارستانى 
استان اصفهان از این تعداد، 25 هزار و 263 نفر از بیماران 
مشــکوك به کرونا را پس از ارائه خدمات اورژانسى به 

مراکز درمانى منتقل کردند.

وى اظهار کرد: براساس آخرین آمار، تعداد ماموریت هاى 
کرونایى اورژانس 115 اصفهان روزانه به طور میانگین70 

مورد بوده است.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان 
تصریح کرد: با همه گیرى ویروس کرونا در اصفهان تعداد 
تماس هاى برقرار شده با اتاق فرمان 115 این استان در 
مقایسه با مدت مشابه پیش از شیوع بیمارى کرونا حدود 

15 درصد افزایش یافته است.

364  نیروى اورژانس اصفهان به کرونا مبتال شدند

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان گفت: چهار 
شهرك صنعتى در این استان داراى درجه بسیار خطرپذیر 
است که باید همه نکات ایمنى و مدیریت بحران به طور جد 

در آنها پیگیرى و رعایت شود.
محمدجواد بگى روز سه شــنبه در جلسه شوراى پدافند غیر 
عامل و مدیریت بحران در شــهرك صنعتى اُشترجان (از 
توابع شهرســتان فالورجان) افزود: این شهرك ها شامل 
رازى و رامشه در شهرستان شهرضا، اشترجان در فالورجان 

و علویجه در نجف آباد است.
وى با بیان اینکه واحدهاى صنعتــى از نظر خطر پذیرى به 
سه دسته بسیار خطر پذیر، خطر پذیر و عادى تقسیم بندى 
مى شــوند، اظهار داشت: شــهرك هاى صنعتى نیز از این 
منظر قابل دسته بندى هســتند که چهار شهرك در استان 
با ضریب ریسک باال داریم. بگى خاطرنشان کرد: بخشى از 

شهرك صنعتى سگزى در شرق اصفهان نیز جزو دسته بسیار 
خطرپذیر محسوب مى شود اما به دلیل نبود واحدهاى قیر در 

آن از این ُجرگه خارج شده است.
وى با بیان اینکه در شهرك صنعتى رامشه نیز بازیافت مواد 
پلیمرى انجام مى شود، اضافه کرد: تاکنون بیشترین حوادث 
منجر به آتش ســوزى و انفجار را در چهار شهرك مذکور 

تجربه کردیم.
رییس شــرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان با اشاره به 
اینکه تصمیم گیرى براى محل اســتقرار برخى صنایع در 
زمان خود درست بوده اســت، تصریح کرد: اما این تصمیم 
در شرایط فعلى به دالیل مختلف بحران ایجاد مى کند زیرا 
در برخى از آنها روزانه هزاران تردد خودرو و نیروى انسانى 
داریم و زنجیره واحدهاى ارزش افــزوده زیادى نیز در کنار 

آنها ایجاد شده است.

بگى با بیــان اینکه نبایــد از کنار حوادث اتفــاق افتاده در
 شهرك هاى صنعتى به ســادگى عبور کرد، افزود: ضرایب 
خطر در واحدهاى صنعتى باید بررسى و نظرات کارشناسى 
درباره آنها اخذ و منجر به اتخاذ تمهیــدات ایمنى و راهکار 
براى پیشگیرى از آن شود و هر دســتگاه اجرایى و نهادى 

مسوولیت هاى خود را بشناسد.
بگى با اشــاره به حادثه اى که چندى پیش در واحد صنعتى 
نیروکلر مستقر در شهرك صنعتى اشترجان به وقوع پیوست، 
گفت: این حادثه در درجه بسیار خطرپذیر قرار داشت و باید با 

اقدامات کارشناسى از وقوع مجدد آن پیشگیرى کرد.
وى تاکید کرد: الزم است این واحد صنعتى با استفاده از تیم 
مشاور تخصصى و در همکارى مشــترك با دستگاه هاى 
متولى، اقدامات الزم را براى رفع نواقص و پیشگیرى از بروز 

حوادث انجام دهد.

4 شهرك صنعتى در اصفهان
 بسیار خطرپذیرند

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
با تاکید بر اینکه در زمان پیک نیاز برق اســتان اصفهان 
نزدیک 6500 مگاوات است، گفت: در حال حاضر استان 

اصفهان نزدیک 2 هزار مگاوات کمبود تولید برق دارد.
محمدرضا نوحى درباره صحبت اخیر وزیر نیرو مبنى بر 
اینکه قطع برق در روزهاى آینده به صفر مى رسد، اظهار 
کرد: پیش بینى شده از دوشــنبه هفته آینده با متعادل 
شــدن دماى هوا، احتمال حذف خاموشــى هاى بدون 

برنامه ریزى شده، وجود دارد و به نظر مى رسد وزیر نیرو 
با استناد به این موضوع چنین وعده اى داده است، با این 
وجود همچنان شــاهد افزایش مصرف برق در کشور و 

اصفهان هستیم.
سخنگوى صنعت برق استان اصفهان با تاکید بر اینکه در 
زمان پیک نیاز برق استان اصفهان نزدیک 6500 مگاوات 
است، در حالیکه تولید برق اســتان بین 4200 تا 4500 
مگاوات است، تصریح کرد: اگرچه توان تولید برق در استان 

مطلوب است، اما به دلیل محدودیت هاى آبى، تولید برق 
کاهش یافته است.

وى توضیح داد: به عنوان مثــال اگرچه نیروگاه اصفهان 
ظرفیت تولید 835 مگاوات برق را دارد، و یا اگرچه نیروگاه 
کارون 4 توان تولید 1000 مگاوات برق را دارد، اما به دلیل 
نبود آب توان تولید برق در استان بسیار کاهش یافته است.

نوحى تاکید کرد: در حال حاضر استان اصفهان نزدیک 2 
هزار مگاوات کمبود تولید برق دارد.

اصفهان 2000 مگاوات کمبود تولید برق دارد
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بازیگر مجموعه «افرا»: 

نقشم در «مانکن» مى توانست نابودم کند

گیتى رئوفى همسر زنده 
یاد جمشــید مشایخى و 
دو فرزند او بــه ویروس 
کرونا مبتال شده اند و در 
این بین ســام مشایخى 
شدت بیمارى بیشترى را 

تحمل مى کند.
بنا بر این گــزارش، نادر 
مشایخى آهنگساز و رهبر 
ارکستر به تازگى و با وجود 
تزریق دو دز از واکســن 
کرونا به این ویروس مبتال شده است. مشایخى که در روزهاى گذشته دز دوم واکسن خود را تزریق کرده بود، اکنون 

به این ویروس مبتال شده است.
این هنرمند اکنون در منزل براى گذراندن دوران بیمارى تحت مراقبت است.

همچنین برخى دیگر از اعضاى خانواده مشایخى به ویروس کرونا مبتال شده اند که در بین آنها، برادر این هنرمند، 
سام مشایخى شدت بیمارى بیشترى را تحمل مى کند و 70 درصد از ریه او درگیر شده است.

فیلم سینمایى «کوزوو» به 
کارگردانى میثم هاشمى طبا 
و تهیه کنندگى حسن کالمى 
بر اساس فیلمنامه اى از میثم 
هاشمى طبا چندى پیش در 
ژانر کمدى ساخته شد و این 
روزها مراحل پس از تولید را 

سپرى مى کند.
گوهــر خیراندیــش، بهناز 
جعفرى، حمیــد ابراهیمى 
و امیــد روحانــى از جمله 
بازیگرانــى هســتند که در 

«کوزوو» ایفاى نقش کرده اند.فرهاد آییش، بهاره کیان افشــار، کورش تهامى، روشنک گرامى، سیاوش چراغى پور، 
هومن شاهى، مریم ســعادت، بیوك میرزایى، بهرام ابراهیمى و فرزین محدث نیز بازیگران فیلم سینمایى «کوزوو» 
هستند.در خالصه داستان این فیلم آمده اســت: معدنچیا میگن: هرچى بیشــتر دنبال الماس بگردى، کمتر پیداش 
مى کنى. به عقیده اونا، الماسه که آدمشو پیدا مى کنه. اونه که تصمیم میگیره دست کى بیوفته و رو انگشت کى بشینه…

تک آهنگ «عاشق کشى» به آهنگسازى محســن جلیلى و خوانندگى 
حسام الدین سراج توسط مرکز موسیقى حوزه هنرى پیش روى مخاطبان 

قرار گرفت.
«عاشق کشــى» عنوان یکى تازه ترین آثار منتشر شــده در بخش تک 
آهنگ ها است که به تازگى توسط مرکز موسیقى حوزه هنرى در دسترس 

شنوندگان قرار گرفت.
در این تک آهنگ هادى محمد حسنى شاعر، محســن جلیلى آهنگساز 
و تنظیم کننده، حسام الدین ســراج خواننده، مهدى آقایى تنظیم کننده، 
علیرضا مصدقى نوازنده تار، ســیاوش عبدى و مریم شــهریارى نوازنده 
ســازهاى کوبه اى، شــایان دیانتى نوازنــده گیتار بیس، فریناز راســتى 

نوازنده هارپ، ســارا مداح نوازنده ویولنســل، آوا تهرانى نوازنده فلوت، 
ارکستر «نغمه پردازان فروزان» به سرپرستى بهنام نظرى گروه اجرایى را 

تشکیل مى دهند.
در این تک آهنگ که ضبط و میکس و مستر آن در استودیو هالل و استودیو 
«پژواك» صورت گرفته اســت، ماهان رئیســى و عرفان مهرابى طراح، 
سروش بخشش مدیر اجرایى و مرکز موســیقى حوزه هنرى ناشر دیگر 

عوامل آن را تشکیل مى دهند.

«عاشق کشى» حسام الدین سراج در دسترس مخاطبان قرار گرفت

مراحل فنى سریال "روزگار جوانى“ پیش مى رود، تدوینش به نیمه رسیده و قرار است آهنگســاِز "زیرخاکى“ آهنگ فصل جدید این مجموعه 
بسازد.سپهر محمدى تهیه کننده سریال "روزگار جوانى“ گفت: تصویربردارى مجموعه در تهران و شمال کشور به پایان نوســتالژى را 

رسید و تدوین توسط محسن توکلى به نیمه رسیده است.در مجموعه "روزگار جوانى“ براى حفظ قرابت با فصل 
اول سریال برخى از ارجاعات از جمله فولکس واگن و شــخصیت عباس آقا (بیوك میرزایى) درنظر گرفته 
شده است.آریا توسلى، سعید زارعى، سینا کرمى، عیسى حسینى، امیر مسعود واعظ تهرانى، به همراه: بیوك 
میرزایى، زهرا داودنژاد، رسول نجفیان، سیاوش چراغى پور، الله صبورى، سولماز حصارى، 
خسرو احمدى، سیامک حلمى، محمود قدیریان، فرشته آلوسى، زینب عباسى، داریوش 
شهبازى، سپاس رضایى، فرشته مرعشى، مجید شهریارى، مهبد جهان نوش، هیلدا 
کردبچه از بازیگران این سریال تلویزیونى اند.تولید "روزگارجوانى“ در گروه فیلم 
و سریال شبکه پنج سیما به تهیه کنندگى ســپهر محمدى و کارگردانى اصغر 
توسلى از بهمن ماه 1399 شروع شده است و قرار است به زودى در 30 قسمت 

روى آنتن برود.

ایرج نوذرى، پسر مرحوم منوچهر نوذرى با حضور در کارهاى جذاب و پربیننده، روزگارى ستاره تلویزیون بود اما کم 
کارى و غیبتى حدود 10 ساله، او را تا حدى از مرکز توجهات دور کرد. ایرج نوذرى حاال هم چند ماهى است که برنامه 
«کتاب خوب» را در شبکه 4 اجرا مى کند. او درباره این کم کارى به روزنامه خراسان گفته است: عده اى معتقدند که 
بیمارى، دلیل این کم کارى بوده است اما به جز زمانى کوتاه که ســکته کردم و سر فیلم بردارى سینمایى «الله» 
از هوش رفتم، بقیه این کم کارى به بیمارى ارتباط ندارد. راســتش فکر مى کنم همکارانم تازه فهمیده اند که من 
زنده ام و مى توانم کار کنم! شاید این که در یکى دو سال اخیر اندکى بیشتر در سینما و تلویزیون حضور دارم همین 

باشــد. وگرنه من به دلیل هیچ مشکل جســمى یا روحى کم کار نشــدم. در دوره اى فقط به خاطر حساس بودن و 
احساساتى بودن دچار آریتمى شدم که آن هم خدا را شکر با دارو و رعایت خیلى مسائل تحت کنترل است. من حتى زمانى که 

نباید ورزش سنگین مى کردم با نرمش و ورزش ســبک به کار خودم ادامه دادم. متاسفانه این معضل فقط براى کشور ماست که 
همکاران ما ناگهان دچار رکود، کم کارى یا بیکارى مى شوند . من استاد هشت زبان هستم و در طول این سال ها که کمتر حضور 
داشتم، حتى بعضى وقت ها در کنار کار هنرى، تدریس، ترجمه و برگردان متن و کتاب انجام مى دادم اما همه همکاران ما چنین 

شرایطى ندارند. آیا از آن ها حمایتى مى شود؟

این شب ها سریال «افرا» به کارگردانى بهرنگ توفیقى و تهیه کنندگى محمد 
کامبیز دارابى از شبکه یک پخش مى شود. سریالى که کلیت آن در شمال کشور 
تصویربردارى شده و فضاى بکرى را از این منطقه به تصویر مى کشد. افرا روایتى 
است از چند خانواده که هر کدام بنا به موقعیتى که دارند درگیر مسائل و مشکالتى 
هستند و همه اینها در جایى به هم گره مى خورد. «محمد صادقى» بازیگر جوانى 
اســت که اولین ســریال تلویزیونى خود را با «افرا» تجربه کرده و ایفاگر نقش 

«پیمان» در این سریال شبانه است.

درست است که شما پیش از بازى در سریال «افرا» 
در ســریال «مانکن» یکى از نقش هاى اصلى را ایفا 
مى کردیــد امــا از آنجایى که ممکن اســت برخى 
مخاطبان آن سریال را ندیده باشند درباره شروع کار 

بازیگرى تان مى فرمائید.
از ســال 91 بازیگرى را با آموزشگاه استاد ســمندریان آغاز کردم و از ترم دوم 
آموزشگاه تئاتر کار مى کردم تا همین دو سال پیش. شاه لیر مسعود دلخواه، آماده 

اوس جواد موالنیا،  گالیله و ... از جمله نمایش هایى بود که کار کردم.
چطور شد که به سمت کارهاى تصویرى آمدید؟

آقاى سهیلى زاده چند سال پیش براى سریال پریا از بازیگران تست مى گرفتند و از 
کار من هم راضى بودند اما آن زمان نشد که با هم کار کنیم و بعد از آن براى سریال 
مانکن از من دعوت کردند و بعد از آن نیز با آقاى توفیقى آشنا شدم. آشنایى با آقاى 
توفیقى اتفاق مهمى برایم به شمار مى رود براى اینکه بعد از این آشنایى احساس 

کردم هنوز هم هنر شکل مى گیرد.
 ســریال مانکن هم مخاطبان خاص خود را داشت و 
شما در این سریال آبتین را که نقش مقابل محمدرضا 
فروتن بود را بازى مى کردید. آبتین یکى از نقش هایى 
بود که خیلى مخاطب با او همراه نبود و حتى دلش هم 
براى او نمى سوخت. در ابتداى کار حرفه اى این نقش 

را دوست داشتید؟
من نسبت به نقش ها خیلى گارد ندارم به این خاطر که احساسم براى بازى کردن 
تیپیکال نیست. مگر کارگردانى بخواهد کاراکتر خط کشى شده اى را بازى کنم. 
حتى در سریال افرا هم در شخصیت سفید پیمان باز هم رگه هاى خاکسترى داریم. 
در مورد آبتین نظر شما درست است آنهم زمانیکه روى ویلچر نشست برایش نقطه 
ترحم انگیزى بود. آبتین در ســریال مانکن واقعا مى توانست من را نابود کند و 
نقش هاى این شکلى براى شروع کار یک بازیگر نقش هاى خطرناکى هستند.  

 همان زمان بازخوردها چطور بود؟
بازخوردها نگران کننده نبود و معتقدم اگر یک جایى بیننده بخواهد به من بازیگر 

و نقشم ناسزا بگوید حتما باید بگوید.
اما اغلب ســازندگان آثار وقتى مى بینند شــماى 
بازیگر در یک نقشــى خوب ظاهر شدید چند بار 

همان نقش را به شما پیشنهاد مى دهند.
من با این موضوع مشکل داشتم و اینطور نبود که اگر یک بار نقش منفى 

بازى مى کنم دیگر باید همان مدل نقش ها را تجربه کنم. هیچ وقت دوســت 
نداشتم وقتى نام من مى آید فقط یکى از شخصیت هایى که بازى کردم در ذهن 
مخاطب نقش ببندد و دوست داشتم آنقدر نقش هاى متفاوت بازى کرده باشم که 

مخاطب من را با یک نقش خاص به یاد نیاورد.
 و وقتى براى افرا دعوت به کار شدید، این تفاوت در 

نقش پیمان و آبتین از همان ابتدا مشخص بود؟
وقتى آقاى توفیقى این نقش را به من پیشــنهاد داد گفت که اعتماد دارم تو از 
عهده این نقش بر مى آیى و این برایم ارزشمند بود. حتى چند وقت پیش یکى از 
کارگردان ها براى انتخاب من براى سریالى گفته بود نه صادقى صورت خشنى 
دارد و من خوشحال شدم که آن کار را بازى نکردم. بازیگرى جایى اتفاق مى افتد 

که شما شکل را از خودت مى گیرى.
 با اینکه آبتین با پیمان تفاوت هاى بسیارى دارد، نقش 

پیمان چقدر براى خودتان جذاب بود؟
شخصیت پیمان نه تنها با آبتین، بلکه از شخصیت خود من هم خیلى فاصله دارد 
و درك این موضوع برایم چالش بزرگى بود. قصه افرا طورى نیســت که به هر 
موضوعى خیلى عمیق بپردازد. بلکه سر خط هایى وجود دارد که با هم در تقابل 
هستند. همین موضوع کار بازیگر را سخت تر مى کند به این خاطر که باید خودت 
به عنوان بازیگر این پختگى را در نقشت ایجاد کنى تا بتوانى در ذهن مخاطب باور 
پذیر ایفایش کنى. مدام این در ذهنم بود که باید در اولین سکانى که از پیمان با 
مائده پخش مى شود کار خود را در ذهن مخاطب انجام دهد و اگر این در سکانس 
دوم رخ مى داد من راه را اشــتباه رفته بودم. اولین موضوعى که باعث شــد من 
شخصیت پیمان را بفهمم جدا کردن خودم از نسل خودم بود. در شمال دوستانى 

پیدا کردم که از خودم پنج سال کوچکتر بودند و با آنها معاشرت 
مى کردم تا بیشتر وارد دنیایشان شوم.

در جایى اشاره کردید که 
براى نزدیک شدن به 

شــخصیت پیمان با 
پسرهاى متولد 75 

به بعد معاشرت مى کردید.
بله، با پسرهاى متولد 75 به بعد در الهیجان و تهران ارتباط گرفتم و با آنها صحبت 
کردم. آنچه من به طور آگاهانه از آن اســتفاده مى کنم متد است و از این لذت 
مى برم. وقتى مى خوام نقشى را بازى کنم تالش مى کنم که در لیستم بخشى از 
زندگیم را به آن نقش اختصاص دهم و از این کار هم لذت مى برم. حتى وقتى با 
این بچه ها هم کالم مى شدم آنقدر به آنها نزدیک مى شدم که خودشان اختالف 
سنى مان را احساس نمى کردند. االن که دو سه ماه از پایان تصویربردارى مان 
مى گذرد تازه به سن واقعى خودم برگشتم چون در زمان ضبط پیمان 24 ساله 
بودم. سینما دروغ را راحت متوجه مى شود و شما نمى توانید دروغ بگویید و سینما 
صداقت مى خواهد نه دروغگو. آن زمان من خودم را در مدل رفتار و صحبت کردن 

پنج سال کوچکتر کرده بودم و اگر مى خواستم با نگاه خودم به مسائل 
عشق و عاشــقى و ... فکر کنم اصال نمى شد. شما باید 

بدانید دارید چه نقشى را بازى مى کنید و 
یک بخشى از این آگاهى بازیگر است، 
بخش دیگر آگاهى بازیگر از شخصیت 
و بخشــى هم خود شخصیت است و 
باید اینها مشخص شوند و مرزهایشان 

را  از هم بشناسیم.

ترمدوم ســمندریان آغاز کردم و از
شاه لیرمسعود دلخواه، آماده   پیش.

هایى بود که کار کردم.
هاى تصویرى آمدید؟

پریا از بازیگران تست مى گرفتند و از 
 همکارکنیم و بعد از آن براى سریال
ىتوفیقى آشنا شدم. آشنایىبا آقاى

ى اینکه بعد از این آشنایى احساس 

طبان خاص خود را داشت و 
ا که نقش مقابل محمدرضا 
ید. آبتینیکى از نقش هایى

همراه نبود و حتى دلش هم 
داى کار حرفه اى این نقش 

 خاطر که احساسم براى بازى کردن 
کتر خط کشى شده اى را بازى کنم. 
ن باز هم رگه هاى خاکسترى داریم. 
که روى ویلچر نشست برایش نقطه 
 واقعا مى توانست من را نابود کند و 
یگر نقش هاى خطرناکى هستند.  

بود؟ ور
ک جایى بیننده بخواهد به من بازیگر 

 وقتى مى بینند شــماى 
بار وب ظاهر شدید چند

هاد مى دهند.
د که اگریک بار نقش منفى

ش ر رى ی ىب و ن پی ینب ب ی ب
پیمان چقدر براىخودتان جذاب بود؟

شخصیت پیمان نه تنها با آبتین، بلکه از شخصیت خود من هم خیلى فاصله دارد 
و درك این موضوع برایم چالش بزرگى بود. قصه افرا طورى نیســت که به هر 
موضوعى خیلى عمیق بپردازد. بلکه سر خط هایى وجود دارد که با هم در تقابل 
هستند. همین موضوع کار بازیگر را سخت تر مى کند به این خاطر که باید خودت 
بهعنوان بازیگر این پختگى را در نقشت ایجاد کنى تا بتوانى در ذهن مخاطب باور 
پذیر ایفایشکنى. مدام این در ذهنم بود که باید در اولین سکانى که از پیمان با 
مائده پخش مى شود کار خود را در ذهن مخاطب انجام دهد و اگر این در سکانس 
دوم رخ مى داد من راه را اشــتباه رفته بودم. اولین موضوعى که باعث شــد من 
شخصیت پیمان را بفهمم جدا کردن خودم از نسل خودم بود. در شمال دوستانى 

پیدا کردم که از خودم پنج سال کوچکتر بودند و با آنها معاشرت 
مىکردم تا بیشتر وارد دنیایشان شوم.

در جایى اشاره کردید که 
براى نزدیک شدن به
شــخصیت پیمان با 

پسرهاى متولد 75

عشق و عاشــقى و ... فکر کنم اصال نمى شد. شما باید 
بدانید دارید چه نقشى را بازى مى کنید و 
یک بخشى از این آگاهى بازیگر است، 
بخش دیگر آگاهى بازیگر از شخصیت 
و بخشــى هم خود شخصیت است و 
باید اینها مشخص شوند و مرزهایشان 

را  از هم بشناسیم.

"مراحل فنى سریال "روزگار جوانى“ پیش مى رود، تدوینش به نیمه رسید

"بسازد.سپهر محمدى تهیه کننده سریال"روزگارنوســتالژى را

رسید و تدوین توسط محسن توکلى به
اول سریال برخى از ارجاعات از جمل
شده است.آریا توسلى، سعید زارعى
میرزایى، زهرا داودن
خسرو احمدى،
شهبازى، سپ
کردبچه
و سریا
توسلى
روى آنت

«روزگار جوانى» در آستانه نمایش از تلویزیون
رهاى جذاب و پربیننده، روزگارى ستاره تلویزیون بود اما کم 
هات دور کرد. ایرج نوذرى حاال هم چند ماهى است که برنامه 
 کم کارى به روزنامه خراسان گفته است: عده اى معتقدند که 
کوتاه که ســکته کردم و سر فیلم بردارى سینمایى «الله» 
رد. راســتش فکر مى کنم همکارانم تازه فهمیده اند که من

ل اخیر اندکى بیشتر در سینما و تلویزیون حضور دارم همین 
حى کم کار نشــدم. در دوره اى فقط به خاطر حساس بودن و 

کر با دارو و رعایت خیلى مسائل تحت کنترل است. من حتى زمانى که 
ک به کار خودم ادامه دادم. متاسفانه این معضل فقط براى کشور ماست که 
 شوند . من استاد هشت زبان هستم و در طول این سال ها که کمتر حضور 
 ترجمه و برگردان متن و کتاب انجام مى دادم اما همه همکاران ما چنین

ایرج نوذرى: تازه فهمیده اند که من زنده ام!

«کوزوو» به اکران نزدیک تر شد کووید 19 در خانواده جمشید مشایخى

سیلوستر استالونه، جیسون استاتهام و دیگر ســتاره هاى فیلم «بى مصرف ها» در قسمت چهارم این مجموعه 
سینمایى همبازى مى شوند.

کمپانى هاى «الینزگیت» و «میلنیوم مدیا» تصمیم دارند بازیگران سرى فیلم هاى اکشن «بى مصرف ها» را 
براى یک قسمت دیگر دوباره گرد هم بیاورند.

جیسون استاتهام، دولف الندگرن، رندى کوچار و سیلوستر استالونه که در قسمت هاى قبلى «بى مصرف ها» 
ایفاى نقش کرده بودند قرار است در قسمت چهارم این مجموعه سینمایى نیز نقش هاى قبلى خود را ایفا کنند.
مگان فاکس و تونى جا نیز قرار است در قسمت جدید «بى مصرف ها» به این گروه بازیگرها اضافه شوند.
کارگردانى این فیلم را اسکات وا برعهده خواهد داشت. فیلمبردارى قسمت چهارم «بى مصرف ها» در ماه 

اکتبر امسال آغاز مى شود.
استالونه اولین فیلم سینمایى «بى مصرف ها» را کارگردانى کرد که در سال 2010 اکران شد و مایکى رورك، 
بروس ویلیس و آرنولد شوارتزنگر، حضور کوتاهى در آن داشتند. بر خالف نقد هاى متفاوتى که براى این فیلم 
به ثبت رسید، دو دنباله دیگر براى آن در ســال هاى 2012 و 2013 ساخته شد که استالونه و استاتهام در همه 

آن ها حضور داشتند.
این سه فیلم اکران شده تاکنون 800 میلیون دالر در گیشه جهانى فروخته است. ساخت قسمت چهارم حدود یکسال 

است که مطرح شده، اما به تازگى رسماً اعالم شده که این فیلم در دستور کار کمپانى الینزگیت قرار گرفته است.

با گذشت 15 ماه از شروع تولید سریال 250 قسمتى ”برف بى صدا مى بارد" تصویربردارى 65 درصد از فصل 
اول سریال به سرانجام رسیده است.این ســریال که به نویسندگى مرحوم مسعود بهبهانى نیا به رشته تحریر 
درآمده، شامل دو فصل بوده که داستان فصل اول آن در 100 قسمت از سال هاى 65تا 69 روایت مى شود و 
فصل دوم آن در 150 قسمت در زمان حال مى گذرد. کرونا در این یک سال و نیم چندین بار پروژه را مختل 
کرد اما پس از مدتى تصویربردارى آن از سر گرفته شده است، اکنون گروه براى ضبط ادامه سریال به استان 

گیالن سفر کرده و در حال ضبط سکانس هاى مربوط به این استان مى باشند. 
 بازیگران این سریال عبارتند از : فرهاد آییش، الیکا عبدالرزاقى، پوریا پورسرخ، مائده طهماسبى، پاشا رستمى، 
پوریا شکیبایى، پانته آسیروس، مریم شیرازى، مینا وحید، فریبا متخصص، امید روحانى، مهسا طهماسبى، امیر 

جنانى، هادى دیباجى، سیامک ادیب، هاله گرجى، آناهیتا اقبال نژاد، سینا کرمى و...

موزه سینماى ایران به پاس بیش از نیم قرن فعالیت «رضا رویگرى» در عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون از وى تقدیر 
کرد.عصر دوشنبه هشتم شهریورماه و در حاشیه ضبط تاریخ شفاهى از زحمات رضا رویگرى که سال ها در سینما، 
تلویزیون و تئاتر فعالیت حرفه اى داشته اند با اهداى لوح تقدیر قدردانى شد. در این  برنامه مهران عباسى مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره موزه سینما، مسعود نجفى مدیرکل روابط عمومى سازمان سینمایى، سپیده حیدرآبادى مدیر 

روابط عمومى موزه سینما و برخى مدیران و کارشناسان این مجموعه حضور داشتند.
در گفتگوى تصویرى تاریخ شفاهى، رضا رویگرى از کودکى، دوران تحصیل، حضور در فیلم ها و سریال ها و نمایش ها 
گفت.رضا رویگرى در بخشى از این مصاحبه گفت: پدرم بسیار مذهبى بود و دلش مى خواست روحانى شوم حتى 
در نوجوانى ماه رمضان در پشت بام خانه مان اذان مى گفتم و در مسجد اعظم تجریش آموزش قرآن، دروس دینى 
و مذهبى آموختم.وى خاطرنشان کرد: اولین سریال تلویزیونى ام «چنگک» و اولین فیلم سینمایى ام «عقاب ها» 

ساخته ساموئل خاچیکیان بود که مخاطبان زیادى در زمان اکران داشته است اما 
خودم بهترین کار سینمایى ام را فیلم «بوتیک» مى دانم.رویگرى در مورد 

نقش خود در سریال مختارنامه نیز بیان داشت: داوود میرباقرى گفته بود 
نقش کیان فقط براى رضا رویگرى است و هنرمند دیگرى را براى تست 
گریم نیاورید.وى ادامه داد: قبل از انقالب زمانى که تئاتر کار مى کردم و 
هنوز مقابل دوربین نرفته بودم داریوش مهرجویى براى فیلم «الموت» از 

من دعوت به همکارى کرد که آن فیلم به نتیجه نرسید و سال ها بعد 
با فیلم «اجاره نشین ها » فرصت این همکارى فراهم 

شد که تجربه بسیار شیرینى برایم بود.
یادآور مى شود، این هنرمند پیشکسوت در 

فیلم هاى ســینمایى همچون عقاب ها، 
اجاره نشین ها، کانى مانگا، شب بیست 

و نهم، آلما، مســافر رى، بوتیک، 
دل شکســته و ... نقش آفرینى 

داشته است.

«بى مصرف ها» دوباره گرد هم مى آیند

تصویربردارى سریال 250 قسمتى تلویزیون 
در گیالن 

بهترین کار سینمایى ام را فیلم «بوتیک» مى دانم
رضا رویگرى:
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پرسپولیس پنجمین انتقال داخلى خود را نیز به سرانجام رساند 
تا اکنون طبق خواسته یحیى گل محمدى، تنها به دنبال جذب 

یک مهاجم خارجى باشد.
یحیى در آخرین نشســت خود با مدیران پرسپولیس آخرین 
گزینه مدنظر خــود را اعالم کرد؛ مهاجــم خارجى. علیرغم 
گزینه هایى که طى روزهاى اخیر در این تیم به آن اشاره شده 

است، یحیى تنها یک گزینه را اعالم کرده است.
تنها گزینه اعالمى از ســوى یحیــى گل محمدى کى روش 
اســتنلى مهاجم بلندقامت و برزیلى چند فصل اخیر سپاهان 
اصفهان اســت. مهاجمى که دو فصل قبل نیز موردتوجه این 
باشگاه قرار داشت و مذاکراتى نیز با ایرج عرب مدیرعامل وقت 
این باشگاه داشت که به واســطه مبلغ باالى درخواستى این 
انتقال نهایى نشد. استنلى اکنون پایان همکارى خود با سپاهان 
را اعالم کرده و با توجه به پایان قراردادش بازیکن آزاد محسوب 
مى شود. باید دید باشگاه پرسپولیس قادر خواهد بود این انتقال 

را نهایى کند یا خیر.
پرسپولیس در حال حاضر دو مانع براى جذب کى روش استنلى 
پیش روى خود دارد. اولین مانع  به منــع بکارگیرى بازیکن 

خارجى از سوى فدراســیون فوتبال مربوط است که گریبان 
باشــگاه هاى بدهکار را خواهد گرفت. پرسپولیس در صورتى 
قادر خواهد بود کى روش را جذب کند که پرونده هاى خارجى 
خود را به پایان برساند و بدهى نداشته باشد. از سوى دیگر این 
باشگاه باید طبق اساسنامه فدراســیون براى جذب بازیکن و 

مربى خارجى، درصدى از آن را صرف امور زیرساختى کند.
موضوع بعدى هم مربوط به مشــکالت مالى آنهاست. مبلغ 
درخواستى کى روش استنلى براى این انتقال، 400هزار دالر 
عنوان شده است. باشگاه پرسپولیس اما در شرایط فعلى قادر به 

تامین این مبلغ براى انجام این انتقال نخواهد بود.
یحیى گل محمدى البته در آخرین صحبتى که داشــت ابراز 
امیدوارى کرده بود فدراسیون فوتبال به باشگاه هایى که در لیگ 
قهرمانان حضور دارند، نگاه ملى داشته باشد و حداقل فرصت 
استفاده از یک بازیکن خارجى را به آنها بدهد. اتفاقى که با توجه 
به همکارى تنگاتنگى که باشگاه پرسپولیس در زمینه حضور 
کریم باقرى و مهرداد خانبان در تیم ملى از خود نشان داده، به 
نظر مى رسد در مسیر همکارى دوجانبه پیش برود و شاید این 

موضوع به سرانجام برسد.

درخواست  یحیى گل محمدى از مدیران پرسپولیس؛

من استنلى را مى خواهم

لیگ فوتبال ایران به جز مســابقاتش، در دوران فصل نقل و انتقاالت هم حساس مى شود، 
بیشترین حرف و حدیث متعلق به تیم هایى است که بیشترین تغییرات را در خود دارند.

تیم فوتبال استقالل تهران تا اینجاى کار و در فصل نقل و انتقاالت، 8 بازیکن جدید گرفته 
و 8 بازیکن خود را هم به طور قطعى از دست داده است در حالى که ذوب آهن در این عرصه 
5 بازیکن از دســت داده و 12 بازیکن تازه به خدمت گرفته اســت و فعًال صدرنشین نقل و 

انتقاالت است.
استقالل تهران مردانى مثل مهدى قائدى، مسعود ریگى، شیخ دیاباته، هروویه میلیچ، امیر 
ارسالن مطهرى (البته ممکن است او قراردادش را تمدید کند اما تا این لحظه این اتفاق رخ 
نداده است)، محمد نادرى، داریوش شجاعیان و فرشید اسماعیلى (باشگاه استقالل اعالم 
کرد فرهاد مجیدى او را نمى خواهد ولى ممکن است شرایط هم تغییر کند) را از دست داده 

است و به جاى آنها هشت بازیکن را به خدمت گرفته است.
امیرحسین حسین زاده، امین قاسمى نژاد، جعفر سلمانى، زبیر نیک نفس، ابوالفضل جاللى (او 
اعالم کرده به زودى استقاللى مى شود)، عارف آقاسى، علیرضا رضایى و محمدرضا آزادى 

نام هاى تازه تیم فوتبال استقالل هستند.
تیم فوتبال ذوب آهن اما وحید محمدزاده، پیمان رنجبر، مهدى امینى، یوسف بهزادى و فرشاد 
محمدى مهر را از دست داده است و به جاى نفرات از دســت داده بازیکنان زیادى را جذب 
کرده اند که این بازیکنان عبارتند از: آرمان قاســمى، بابا محمدى پور، پوریا پورعلى، حامد 
نورمحمدى، حبیب فرعباسى، حسین ابراهیمى، دانیال ماهینى، رضا خالقى فر، سجاد جعفرى، 
سجاد دانایى، عارف رستمى، محمد خدابنده لو، مرتضى خراسانى، امیر حسین صدقى، سجاد 

عسگرى و نادر محمدى.
استقالل و ذوب آهن در حالى 16 و 17 تغییر در تیم خود ایجاد کرده اند که مثًال در تیمى مثل 

آلومینیوم اراك فقط 5 تغییر رخ داده است.

هافبک تیم فوتبال گل گهر ســیرجان گفت: اولویتم اینجا بود و بــه همین دلیل با هیچ 
باشگاهى وارد مذاکره مستقیم نشدم.

احمدرضا زنده روح در مورد تمدید قرارداد با باشگاه گل گهر سیرجان اظهار کرد: به هرحال 
اولویت من گل گهر بود چون تیم خودم و شهرم است. دوست داشتم اینجا بمانم. سعى کردم 
با باشگاهى وارد مذاکره مستقیم نشوم تا تکلیفم با گل گهر مشخص شود که خداراشکر این 

اتفاق افتاد و قرارداد را تمدید کردیم.
هافبک گل گهر در مورد پیشنهاد تیم هاى دیگر عنوان کرد: باید از باشگاه استقالل تشکر 
کنم. صحبت هایى از طریق مدیر برنامه هایم انجام شد. به من لطف داشتند اما قسمت نشد 
در خدمتشان باشم و برایشــان آرزوى موفقیت مى کنم. صحبتى هم با سپاهان انجام شد 

اما ادامه دار نبود.

مرتضى منصورى مدافع راست سپاهان که با نیما میرزازاد دروازه بان نساجى معاوضه شده 
است با حضور در تمرین نساجى کار با تیم مازنى را شروع کرد.

او که پیش تر شاگرد ســاکت الهامى بوده امیدوار است در فصل جدید به همراه نساجى در 
لیگ برتر فصل متفاوتى را تجربه کند. یکى ازدالیل رغبت حضور او در نساجى این است 
که فصل گذشــته تیم مازنى به همراه ساکت الهامى در دور برگشــت به عنوان چهارمى 
دست پیدا کرد و طبیعى است در چنین شرایطى نگاه امیدوارانه اى به فصل پیش رو داشته

 باشد.
نســاجى در روزهاى اخیر عالوه بر تمدید قرارداد بازیکنان موثر فصل گذشته اش علیرضا 
حقیقى از گل گهر – مرتضى منصورى از ســپاهان – رضا جعفرى از سایپا و... را بخدمت 
گرفته است و به نظر مى رسد در روزهاى آتى روند یارگیرى این تیم ادامه داشته باشد و از 
آنجایى که نساجى جوانان خوبى در ترکیب دارد و از تیم امید هم به تیم بزرگساالن اضافه 

کرده هدف این تیم جذب چند بازیکن باتجربه دیگر باشد.
نســاجى تمرینات آماده سازى خود را از روز شــنبه آغاز کرده اســت و  براى انجام اولین 
اردوى تدارکاتى خود راهى ســرعین خواهد شــد. این اردو یک هفته ادامه خواهد داشت 
و در ادامه شاگردان ســاکت الهامى با چند روز اســتراحت اردوى جدیدى را آغاز خواهند

 کرد.

ذوب آهن با 17 تغییر
صدرنشین نقل و انتقاالت

از سپاهان پیشنهاد داشتم 
اما ادامه دار نبود

شروع تمرینات بازیکن سپاهان با 
نساجى

مدافع تیم فوتبال سپاهان قرارداد خود با این باشگاه را براى دو فصل دیگر تمدید کرد.
این تمدید با درخواست محرم نویدکیا سرمربى طالیى پوشان اصفهانى انجام 
شده و پس از مذاکراتى که مدیران باشگاه با عزت پورقاز داشتند، قرارداد 

این مدافع اهل بندر ترکمن به مدت 2 فصل دیگر تمدید شد.
پورقاز که در ابتداى لیگ هفدهم یکى از خریدهاى زالتکو کرانچار 
مرحوم براى تقویت طالیى پوشان اصفهانى بود، با شروع لیگ بیستم 
اگرچه در هفته هاى ابتدایى جایى در ترکیب اصلى نداشت ولى پس از 
شکست سپاهان مقابل پدیده در هفته سیزدهم جاى ثابتى براى خود 
در ترکیب پیدا کرد و یکى از مهره هاى کلیدى خط دفاعى طالیى 

پوشان در کسب عنوان نایب قهرمانى بود.
پیش از این در خط دفاعى قرارداد مهدى زاده و گولسیانى تمدید 
شــده  بود و با توجه به  اینکه نژادمهدى همچنان یکسال دیگر 
قرارداد دارد، در واقع محرم نویدکیا هر 4 بازیکن قلب خط دفاعى 

خود را براى لیگ پیش رو حفظ کرده است.
پورقاز که پنجمین سال حضور در جمع طالیى پوشان را تجربه 
مى کند، طى این مدت 2 بار با مصدومیت هاى شدید (یکبار 
از ناحیه کمر در لیگ هفدهم و یکبار از ناحیه رباط صلیبى 
در لیگ نوزدهم) مواجه شده و بازیکنى محبوب در میان 

هواداران سپاهان به شمار مى رود.

موضوع به سرانجام برپیش روى خود دارد. اولین مانع  به منــع بکارگیرى بازیکن 

ا مدافع تیم فوتبال سپاهان قرارداد خود با
این تمدید با درخواست محرم
شده و پس از مذاکراتى ک
اینمدافع اهل بندر ترک
پورقاز که در ابتداىل
مرحوم براى تقویتط
اگرچه در هفته هاى
شکست سپاهان مق
در ترکیب پیدا کرد
پوشان در کسبع
پیش از این در خط
شــده  بود و با تو
قرارداد دارد، در و

خود را براى لیگ
پورقاز که پنج
مى کند، طى
از ناحیه کم
در لیگ نو
هواداران

انجام آخرین مأموریت 
در قلب دفاعى سپاهان

 درحالى که استقاللى ها همچنان مشغول 
جذب بازیکنان مدنظر کادرفنى در بازار 
نقل وانتقاالت هســتند برخى صحبت ها 
مبنى بر حضور یا عدم حضور اشکان دژآگه 
در این باشگاه براى فصل آینده ادامه دار شده 
تا جایى که طى چنــد روز اخیر صحبت ها و 
اخبار زیادى در این خصوص به گوش رسید 
مبنى بر اینکه به خاطر درخواســت دالرى 
دژآگه حضور او در استقالل منتفى شده، 
با این حال برخى دیگر از این موضوع 
خبر دادند که اشکان از ابتدا اصال 
در لیست فرهاد مجیدى 
قرار نداشــته 

است!
این بازیکن مطرح 

و ملى پوش سابق کشورمان 
که سابقه فعالیت در بوندس لیگاى آلمان 

را در کارنامه دارد در این چند ســال اخیر با حضور در 
تراکتور تبریز، بازى در لیگ برتر کشــورمان را هم 
تجربه کرده است، از سال هاى گذشته مورد توجه 
هر دو تیم مطرح پایتخت استقالل و پرسپولیس 
قرار داشت اما این طلسم هرگز نشکسته است با 
این حال این اتفاق امسال درحال محقق شدن 
بود اما یک درخواست ازسوى دژآگه از مدیریت 
باشگاه این موضوع را تا حد زیادى مسکوت نگه 
داشته تا درنهایت این طور اعالم شود که حضور 

دژآگه در استقالل منتفى به نظر مى رسد.
طبق شنیده ها، اشکان  دژآگه براى دستمزد دالرى 
خود این درخواســت را مطرح کرده بود تا براساس 
تاریخ روز معادل ریالى دستمزدش پرداخت شود که 
مدیریت باشگاه با مخالفت با این موضوع اعالم مى کند 
معادل ریالى روز بسته شدن قرارداد با اشکان 
دژآگه شاخص به حساب آمده و براساس 
آن در موعدهاى مقرر به حســابش پول 

واریز خواهد شد.

چرا دژآگه
 استقاللى نشد؟

 درحالى که استقاللى ها همچنان مش
جذب بازیکنان مدنظر کادرفنى در

نقل وانتقاالت هســتند برخى صحبت
مبنى بر حضور یا عدم حضور اشکان دژ
در این باشگاه براى فصل آینده ادامه دار
جایى که طى چنــد روز اخیر صحبت تا
اخبار زیادى در این خصوص به گوش ر
مبنى بر اینکه به خاطر درخواســت دال
دژآگه حضور او در استقالل منتفى ش
با این حال برخى دیگر از این موض
ا خبر دادند که اشکان از ابتدا
در لیست فرهاد مجی
قرار نداشـ

است!
این بازیکن مطرح 

و ملى پوش سابق کشورمان
که سابقه فعالیت در بوندس لیگاى آلمان

را در کارنامه دارد در این چند ســال اخیر با حضو
تراکتور تبریز، بازى در لیگ برتر کشــورمان ر
تجربه کرده است، از سال هاى گذشته مورد ت
هر دو تیم مطرح پایتخت استقالل و پرسپول
قرار داشت اما این طلسم هرگز نشکسته اس
این حال این اتفاق امسال درحال محقق ش
بود اما یک درخواست ازسوى دژآگه از مدیر
باشگاه این موضوع را تا حد زیادى مسکوت

داشته تا درنهایت این طور اعالم شود که حض
دژآگه در استقالل منتفى به نظر مى رسد.

طبق شنیده ها، اشکان  دژآگه براى دستمزد دال
خود این درخواســت را مطرح کرده بود تا براس
تاریخ روز معادل ریالى دستمزدش پرداخت شو
مدیریت باشگاه با مخالفت با این موضوع اعالم مى
معادل ریالى روز بسته شدن قرارداد با اش
دژآگه شاخص به حساب آمده و براس
آن در موعدهاى مقرر به حســابش

واریز خواهد شد.

 استقاللى نشد

علیرضا جهانبخش با روحیه بسیار باالیى به تمرین تیم ملى اضافه شده است.
چند ماهى مى شــود که شــرایط براى جهانبخــش تغییر کــرده و او از یک 

نیمکت نشــین در برایتون که محبوبیت چندانى بین هواداران تیم انگلیسى – 
حداقل در فضاى مجازى – نداشت، به مهره فیکس فاینورد تبدیل شده و هواداران 

تیم هلندى، شدیدا طرفدار وینگر ایرانى تیمشان شده اند.
جهانبخش در ابتــداى حضورش در فاینورد، به لحاظ بدنى شــرایط چندان ایده الى 

نداشت منتهى رفته رفته توانست خودش را به وضعیت خوبى برساند.
جهانبخش در 5 بازى براى فاینورد در انتخابى لیگ کنفرانس اروپا، سه گل زده و در دو 

بازى با این تیم در فصل جدید لیگ هلند، یک پاس گل داده که آمار قابل قبولى محسوب 
مى شود. 

آمادگى جهانبخش نه تنها خبر خوبى براى دراگان اســکوچیچ است بلکه رقابت بین او و 
على قلى زاده براى حضور در ترکیب اصلى را جذاب تر خواهد کرد ضمن آنکه اگر قرار باشــد 

جهانبخش به جاى بازى به عنوان وینگر راست، در سمت چپ بازى کند، باید با وحید امیرى و 
یک مهدى ترابى رقابت کند و حاال یکى از دغدغه هاى شیرین سرمربى تیم ملى،  داشــتن 

تیمــش وینگر آماده در تیمش است و باید دید او از جهانبخش در ترکیب اصلى 
استفاده خواهد کرد یا نه.

رونمایى از جهانبخش متفاوت 
در تیم ملى

شکایت تراکتور از ذوب آهن و فرعباسى
باشگاه تراکتور از دروازه بان سابق خود شکایت کرده و حضور او در 

ذوب آهن را غیرقانونى مى داند.
ماجراى حبیب فرعباسى با تراکتور، ماجراى عجیبى بود؛ او فصل 
گذشته پس از فســخ یک طرفه قراردادش با نفت مسجد سلیمان 
راهى تبریز شــد تا در کنار محمدرضا اخبارى براى شــماره یکى 
تراکتور بجنگد؛ او در طول فصل اما نتوانست به خواسته خود در تیم 

تبریزى برسد و خیلى کم به میدان رفت.
با توجه به شــرایط نقل و انتقاالتى تراکتور، مدیران این باشگاه در 

فصل گذشته بودند. پى حفظ حداکثرى بازیکنان 
فرعباسى در این میان امــا بازیکنانى  چون 

تصمیم به جدایى گرفتند. این دروازه بان در حالى قرارداد خود را با 
تراکتور به صورت یک طرفه فسخ کرد که باشگاه تبریزى این اقدام 

او را غیرقانونى دانست. 
فراز کمالوند، ســرمربى تراکتور در واکنش به جدایى این بازیکن 
گفت: حبیب فرعباسى دچار اشتباه محاســباتى شده و زمانى که 

ذوب آهن شدیم، نامه نوشتیم و به آنها متوجه مذاکــره او با 
نسبت به این قرارداد شکایت هشدار دادیم. ما 
احقاق حق باشــگاه تراکتور کردیم و پیگیر 

هستیم.

هافبک خارجى در انتظار نظر تارتار

وضعیت همکارى بازیکن خارجى ذوب آهن اصفهان با این تیم مشخص نیست.
تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با سرمربى جدید آغاز شده تا بازیکنان قبلى و جدید 

در کنار هم برنامه هاى آماده سازى فصل جدید را آغاز کنند.
تاکنون جدایى فرشاد محمدى مهر، وحید محمد زاده، یوسف بهزادى، مهدى امینى و پیمان 
رنجبرى از ذوب آهن قطعى شده است. در کنار این بازیکنان، قرارداد دارکو بیدوف، مهاجم 

صرب تبار گاندوها تمدید نشد و به این ترتیب همکارى او نیز با ذوب آهن خاتمه یافت. 
عالوه بر این هنوز تکلیف ایــوان مارکوویچ دیگر بازیکن خارجى ذوب آهن مشــخص 
نیست. هافبک صربستانى با باشگاه اصفهانى قرارداد دارد اما براى ادامه همکارى باید در 
انتظار اعالم نظر قطعى مهدى تارتار بماند و اگر نظر سرمربى جدید تیم روى او منفى باشد 
باید دید که در نهایت چه توافقى بین مدیران باشــگاه و این بازیکن براى جدایى حاصل

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

راى شماره 140060302026006112 مورخ 1400/05/02 هیات دو آقاى مصطفى 
ایازى اصفهانى به شناسنامه شماره 1186 کدملى 1286834449 صادره اصفهان فرزند 
حسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 102,33 مترمربع از پالك شماره 
2 فرعى از 15140 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابــان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/10 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/06/25 - م الف: 1182834 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال

 اصفهان - موسوى /6/181

مزایده اتومبیل
شماره آگهى مزایده : 140003902141000027 تاریخ آگهى 01/ 06 /1400 شماره 
پرونده : 139904002003004191آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى :140000045 
باعنایت به محتویات پرونده اجرائى کالسه فوق اقاى علیرضا رضایى راد از پرداخت دین 
و بدهى مهریه به خانم مرضیه شیرى ممانعت نموده و نامبرده نسبت به بازداشت اموال 
زوج از جمله ششدانگ یک دستگاه خودروى سوارى پراید 122 شماره انتظامى 13 - 
288 ه 12 مدل 1388 اقدام و خودروى فوق در پارکینگ پردیس نیروى انتظامى شاهین 
شهر توقیف فیزیکى گردیده است سپس زوجه تقاضاى ارزیابى و مزایده مورد بازداشت 
را نموده و جهت ارزیابى به کارشناس رسمى دادگسترى ارجاع که طبق گزارش مورخ 
29/ 04 / 1400 به شــرح ذیل خودرو مزبور مورد بازدید قرار گرفت پراید موصوف به 
رنگ نوك مدادى به شماره موتور 3168200 به شماره شاسى 14222881118272 
مورد بازدید قرار گرفت باطرى خوابیده موتور خاموش و الستیک ها فرسوده مى باشد 
که قیمت کارشناســى خودرو مبلغ 000 / 000 / 320 ریال تعیین و برآورد مى گردد. 
مبلغ ارزیابى شــده به طرفین ابالغ گردیده مدت واخواهى بالمعارض سپرى و قطعى 
گردیده و طبق اعالم بســتانکار خودرو فاقد بیمه مى باشد که باعنایت به مراتب فوق 
مزایده مورد بازداشت از ساعت 9 الى 12 روز دوشــنبه مورخ 29 / 06/ 1400 از مبلغ 

پایه 320/000/000 ریال سى و دومیلیون تومان در اداره ثبت اسناد و امالك شاهین 
شهر واحد اجرا ، از طریق مزایده به باالترین قیمت پیشنهادى ، نقدا ، فروخته مى شود 
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى هزینه پارکینگ 
خالفى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســتردد خواهد شد و فروش صرفا نقدى مى باشد 
ضمنا این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 10 / 06 / 1400درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى 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 وبرنده ى 
مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند ده درصد واریز شــده قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواد شــد . در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده 
تجدید مى گردد.  1180953/م الف. رشید توکلى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى

 شاهین شهر /6/183

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008001797 - تاریخ ارسال نامه: 1400/06/08 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 2644 فرعى از 32- اصلى 
که طبق دفتر الکترونیکى شماره 139620302008003940 بنام نجمه شجاعى ثبت و سند 
صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008008759 
- 1400/6/3 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 30571 - 
1400/6/3 به گواهى دفترخانه شماره یک شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت 
آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را 
نموده 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 کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند 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 سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1183411 - مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /6/184

دبیر کمیته علمى کشورى کووید19 درباره اما و اگرهایى که 
در زمینه اثربخشى واکسن سینوفارم مطرح مى شود، گفت: 
بسیارى از این مباحث شایعه است. به طور کلى ما اکنون 
نمى توانیم درباره اثر واکسن ها مقایسه خوبى انجام دهیم. 
زیرا هنوز اطالعات مان نسبت به واکسن ها و پلتفرم هاى 
مختلف واکســن ناقص اســت. با این حال مى دانیم که 
سازمان جهانى بهداشت این واکسن ها را قبول کرده و به 
همه جوامع توصیه کرده که باید سعى کنید، واکسیناسیون را 
با هر پلتفرمى انجام دهید. حتى اگر اثرش کم است. بنابراین 
بر اساس نظر سازمان جهانى بهداشت درصد واکسیناسیون 

مهمتر از نوع واکسن است.

دکتر عاطفه عابدینى درباره انتشار تصاویرى در شبکه هاى 
اجتماعى از آزمایش آنتى بادى افرادى که واکسن سینوفارم 
دریافت کرده اند و این ادعا که هیچ گونه آنتى بادى در بدن 
آنها ساخته نشده، گفت: اصال ربطى ندارد. زیرا گاهى باید 
آنتى بادى نوع خاصى را اندازه گرفت، ممکن است در برخى 
افراد تولید آنتى بادى با هفته ها تاخیر باشد و تحریک ایمنى 
سلولى اش بیشتر باشــد، اما نباید بر اساس این تصاویر بر 
عدم کفایت یــا عدم تاثیر واکســن نتیجه گیرى کنیم. در 
عین حال نمى توان گفت که هرکس میزان آنتى بادى اش 
بسیار باالست، اصال به بیمارى مبتال نمى شود. طرح چنین 

مباحثى به این صورت اصال درست نیست.

سازمان جهانى بهداشت اعالم کرد که دز سوم و تقویتى 
واکســن کووید - 19 راهى بــراى ایمن نگهداشــتن 
آســیب پذیرترین افراد اســت و به هیــج روى تزئینى و 

تجمالتى نیست.
نهاد وابسته به ســازمان ملل متحد، در همین ماه (اوت) 
اعالم کرده بود که داده ها، نشانگر نیاز به تزریق واکسن 
تقویتى نیست و تزریق دز سوم واکسن به افرادى که قبال 
به صورت کامل واکسن دریافت کرده اند، موجب افزایش 
نابرابرى در دسترسى به واکسن میان کشورهاى برخوردار 

و کم در آمد مى شود.
هانس کالگ رئیس بخش اروپایى سازمان جهانى بهداشت 

گفت که تزریق واحد ســوم واکسن، تجمالتى نیست که 
تصور شود از ســهم دیگرانى که هنوز در انتظار دریافت 
نخستین واکسن هستند، گرفته شده باشد و در واقع راهى 

براى ایمن نگهداشتن افراد با آسیب پذیرى باالست.
کالگ افزایش نرخ انتقال 2 هفته گذشته کووید - 19 را در 
اروپا به همراه میزان پائین واکسیناسیون در برخى کشورها، 

عمیقا نگران کننده دانست.
به گفته ســه تن از مقامات اتحادیه اروپا، با افزایش شمار 
بسترى ها در بیمارستان هاى آمریکا این سازمان قصد دارد 
به کشورهاى عضو توصیه کند که بار دیگر ممنوعیت سفر 

مسافران از آمریکا را اعمال کنند. 

واکسن سینوفارم؛ 
مؤثر یا بى تأثیر؟

دوز سوم واکسن کرونا، 
تجملى نیست

مشاهده المبدا در تهران
 کذب است

   رکنـا | علیرضا زالى فرمانده سـتاد مقابله با کرونا 
در کالنشـهر تهران، وجود سـویه المبـدا در تهران و 
ایران را تکذیب کرد و گفت: تاکنون هیچ نمونه اى از 
ویروس جهش یافته المبدا در کشور شناسایى نشده 
است. این در حالى است که دوشنبه شب خبرى مبنى 
بر احتمال وجـود کروناى المبـدا در تهران از سـوى 
زالى منتشر شد. او اما صبح دیروز سه شنبه خبر وجود 
کروناى المبدا در تهران را تکذیب کرده و گفت:گرچه 
این ویروس به مرزهاى اطراف کشـور ما نیز سرایت 
کرده اسـت اما تاکنون نه از نظر تظاهرات بالینى و نه 
از نظر بررسـى هاى آزمایشـگاهى شـواهدى دال بر 
وجود این ویروس جهش یافته در کشورمان مشاهده 

نشده است.

رتبه اول رعایت کنندگان
   ایرنا | رییس دانشـگاه علوم پزشکى بیرجند گفت: 
براسـاس ارزیابى اخیر سـتاد ملى مقابله بـا کرونا مردم 
خراسان جنوبى در رعایت پروتکل هاى بهداشتى از جمله 
اسـتفاده از ماسـک و رعایت فاصله اجتماعـى رتبه اول 
کشـور را دارند که نشـانه همراهى، همکارى و فرهنگ 

باالى مردم استان است.

مدارس نباید باز شوند
   باشـگاه خبرنـگاران جوان | حمید سـورى، 
اپیدمیولوژیسـت نیز در پاسـخ بـه این سـوال که آیا 
در هفته هاى آینـده مدارس را مى توانیم بازگشـایى 
کنیم یا نه؟ افزود: مـا همچنان در رونـد پیک پنجم 
قرار داریـم و هیچ کشـورى در این شـرایط مدارس 
را باز نمى کنـد یا اجتماعـات را آزاد نمى گـذارد. این 
کار هـا عمال دامن زدن به اپیدمى در شـرایط بسـیار 
حاد اسـت. راهکار هایى که براى بازگشایى مدارس 
که مى بایسـت انجام شـود، که هنوز صورت نگرفته 
است. سـورى افزود: بازگشـایى مدارس یا بازگشت 
به شـرایط عادى جامعه سـازوکار ها و اقداماتى دارد 
و باید انجام شـود که فقط با یک نامه از سـتاد کرونا 
یا وزارت بهداشـت نمى تـوان ادعا کرد کـه مى توان 

مدارس را باز کرد.

تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى پژواك پایش حریق درتاریخ 1400/06/06 به شماره ثبت 68572 به شناسه ملى 14010226669 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت :تعمیر ،نگهدارى و نصب ،راه اندازى -طراحى و اصالح و تامین قطعات کلیه دستگاههاى برقى -الکترونیکى و مخابراتى به جز مواردى که به موجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ایران مى باشد -طراحى و ساخت تابلوهاى فشار قوى 
،متوسط و ضعیف -بانک خازنى -اتوماسیون صنعتى -فروش و طراحى و نصب و راه اندازى سیستم هاى حفاظتى اعالم و اطفا حریق و دزدگیر -صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز قطعات برقى و الکترونیک و اخذ نمایندگى از شرکتهاى معتبر 
داخلى و خارجى -کلیه محاسبات روشنایى و اجراى روشنایى و تاسیسات کلیه اماکن عمومى -طراحى و تعمیر و نگهدارى و خرید سیم پیچ انواع الکترو موتورها و ترانسفورماتورها و طراحى و اجرا مربوط به خدمات شبکه هاى توزیع برق -اجرا و 
نصب آسانسور ،نقشه بردارى -انجام امور خدماتى از قبیل تامین نیروى انسانى موقت مورد نیاز شرکتها و ارگانها 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 آهنگران ، کوچه 22 بهمن ، کوچه 17 شهریور ، پالك 2 ، مجتمع تجارى مهتاب ، طبقه دوم ، واحد 2.3 کدپستى 8138773919 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 1000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 400052401 مورخ 1400/05/24 نزد بانک صادرات ایران شعبه میدان شهدا با کد 720 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى احمد باقریان خوزانى به شماره ملى 1141698145 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى پژمان رنجکش آدرمنابادى به شماره ملى 1281857734 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم مرضیه رنجکش آدرمنابادى به شماره ملى 6609683123 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى ابوالفضل رحیمى اسکندرى به شماره ملى 1150186879 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى کاوه رحیمى پور به شماره ملى 1271818493 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1183219)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى و بازرگانى نیــک آذران جاوید 
اسپادانا ســهامى خاص به شماره ثبت 56628 
و شناســه ملى 14006024294 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1400/05/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : نظام فاتحى بروجنى به شماره ملى 
4650453410 به سمت بازرس اصلى و مریم 
صادقیان به کد ملى 1286019559 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1183211)

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى تجارى آرام البرز آرتا سهامى خاص به شماره ثبت 64677 و شناسه ملى 14009159749 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدرضا زارعان به شماره ملى 1270440446 به سمت مدیرعامل، غالم رضا زارعان به شماره 
ملى 6609620542 به سمت رئیس هیئت مدیره و منیره همت زاده به شماره ملى 1281896500 به سمت نایب هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاى مدیرعامل یا رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1182243)

روى موج کووید-19

عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
بیماران کرونایى در هفته اول ابتال نیاز به ســى تى اسکن، 
تجویز آنتى بیوتیــک، کورتن، داروهاى ضد ویروســى و 

دکزامتازون و غیره را ندارد.
مهرداد صالحى اظهار داشت: بیماران مبتالیان به کرونا در 
هفته اول فقط اســتراحت و درمان عالمتى توصیه میشود 
یعنى اگر ســردرد، تب و غیره دارند با خوردن قرص عالئم 

را درمان کنند.
وى تاکید کرد: کرونا مثبت ها تنها در صورت تنگى نفس 

و یا پایین آمدن اکسیژن خون، نیاز به سى تى اسکن دارند.

متخصص بیمارى هاى عفونى با اشاره به مراجعه بیماران در 
دو یا سه روز اول براى سى تى اسکن و عدم ضرورت آن در 
هفته اول، تصریح کرد: غالبا با هر سى تى اسکن  به اندازه 
170 تا 180 عکس ساده اشعه به بیمار وارد مى کند که این 

عمل بى مورد سرطان سینه و تیروئید در زنان را در پى دارد.
وى یادآور شد: تنها افرادى که بعد از شش روز اول احساس 
تنگى نفس شدید دارند یا اکسیژن خون آنها از 91 به پایین 
است و در خانم هاى باردار از 94 به پایین است و همچنین 
افرادى که بیمارى هاى زمینه اى مثل دیابت، چاقى و فشار 
خون دارند و بعداز این مدت دچار کمبود اکسیژن شدند، به 

پزشک  مراجعه کنند.
صالحى گفت: بعد از ابتال به کرونا، تعریق زیاد، بى حالى ، 
ضعف، خستگى و تک سرفه  عادى است و نباید باعث ترس 
بیماران شود. وى گفت: بعد از ابتال به کرونا نیاز به تست دادن 
آنتى بادى نیست زیرا که در کرونا ایمنى سلولى وهمورال 

نقش دارد و بود و نبود آنتى بادى نشان از بیمارى نیست.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
انجام پى سى آر بعد از ابتال به کرونا حتى یکماه بعد از آن هم 
توصیه نمى شود زیرا با ماندن اثرات مرده بیمارى در بینى، 

احتمال مثبت بودن  پى سى آر هست. 

کرونا مثبت ها چه زمانى 
نیاز به سى تى اسکن دارند؟ 

نماینده ســمن هاى محیط زیســت و منابع طبیعى در 
شوراى مشورتى خراســان جنوبى بیان کرد: اگر به هر 
دلیلى از ماسک هاى پارچه اى سه الیه و قابل شست و 
شو استفاده نمى کنید، باید توجه داشته باشید، عالوه بر 

آسیب بسیار فاجعه بارى که نادانسته بر حیات روى زمین 
وارد مى کنید، سهل انگارى شما و اطرافیان در مدیریت 
ماسک هاى یکبار مصرف استفاده شــده، مى تواند به 
نحوى دور از ذهن شما، زنجیره انتقال بیمارى را طوالنى 

کرده و جان عده زیادى را در مخاطره قرار دهند.
ریحانه رحیم آبادى افزود: بنابرایــن انتظار مى رود در 
منزل، یک عدد بطرى بزرگ خالى مخصوص ماسک ها 

و دستمال هاى استفاده شــده که مشکوك به آلودگى 
با ویروس هستند کنار بگذارید و دستمال هاى آلوده و 
ماسکتان را بعد از استفاده، در صورت امکان ضدعفونى 
کرده و پس از جدا کردن بندها، آن را به داخل این بطرى 

منتقل کنید.
رحیم آبادى بیان کرد: با این کاِر شما، تا مدت طوالنى 
ماسک و دســتمالى که احتماال آلوده به کرونا است به 

جاى وارد شدن به سایر پســماندهاى شهرى و آلوده 
کردن افراد متعددى که به هر نحوى با پســماندهاى 
شــما در ارتباط هســتند، یــک جا نگه دارى شــده 
و عالوه بر اینکــه ویروس طى این مــدت غیر فعال 
مى شــود، از ورود تعداد قابل توجهــى زباله خطرناك 
به محیط زیســت جلوگیرى شــده و شــما به خود، 
هم نوعانتان، طبیعت و ســایر موجودات لطف بزرگى 

کرده اید.
وى با بیان اینکه پس از پر و فشرده شدن بطرى درش را 
محکم کنید و به سطل زباله هاى بیمارستانى و زباله هاى 
عفونى بسپارید، تصریح کرد: به همین راحتى مى توانیم 
ناجى هم باشــیم، زنجیره انتقال بیمارى را بشکنیم و 
امیدوارانه براى بهبود شرایط کنونى در کنار هم از پاى 

ننشینیم.

ماسک هاى آلوده را در 
بطرى بیاندازید 

یک اپیدمیولوژیست با اشاره به اینکه فعال نمى توان 
پیش بینى درستى از شــرایط کرونا در ایران داشت، 
گفت: اگرچه اکثر استان ها در حال تجربه روند کاهشى 
هستند اما هنوز زمان الزم است تا ببینیم اتفاقاتى که 
در تعطیالت 6 روزه، تجمعات ماه محرم، مسافرت ها 
و... افتاد چه تاثیرى بر روند بســترى و ابتال گذاشته 
است؛ بنابراین فعال نمى توان پیش بینى دقیقى داشت. 
متاسفانه در برخى استان هایى که طى 2 هفته اخیر 
روند بسترى جدیدشان نزولى شده بود، شواهدى از 
افزایش مراجعات سرپایى به علت کووید19 مشاهده 
شــده و امیدوارم که این روند گذرا بوده و شاهد اوج 

گیرى مجدد بیمارى در این استان ها نباشیم.
دکتر مسعود یونســیان افزود: با توجه به اینکه تغییر 
تعداد مرگ و میر کرونا نســبت به بسترى ها با تاخیر 
همراه است انتظار دارم تعداد مرگ و میر در روزهاى 
آتى کاهش یابد زیرا تعداد بسترى ها در روزهاى اخیر 
بویژه 10 روز گذشته در اکثر استان ها کمتر شده است 
و بر این اساس مرگ و میر کلى کشور به شکل موقت 
کاهش مى یابد. هرچند، اگر افزایش مراجعات سرپایى 
که در ابتدا به آن اشــاره کردم ادامه داشته باشد، طى 

هفته هاى آتى، بســترى در بیمارستان و تعداد مرگ 
روزانه نیز ممکن است مجددا اوج بگیرد.

این اپیدمیولوژیست درباره قله پیک پنجم کرونا، اظهار 
کرد: هنوز قضاوت در مورد این موضوع زود اســت. 
درحال پایین آمدن از قله هســتیم اما همانگونه که 
پیش تر گفتم، ممکن است مجددا با یک سیر افزایشى 
روبرو شویم. از طرفى همه استان ها شرایط یکسانى 
ندارند، در استان هاى نوار شــمالى (اردبیل، گیالن، 
مازندران، گلســتان) و جنوبى (بوشــهر، هرمزگان، 
سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان) و نیز استان هاى 
تهران، قم، البرز، سمنان و یزد به نظر مى رسد به قله 
رسیده باشیم اما درمورد اســتان هاى غربى، شمال 
غربى و برخى استان هاى پراکنده در مرکز کشور هنوز 

به قله پیک پنجم نرسیدیم.
او تاکید کرد: در مجموع اگر بخواهیم روند کشورى را 
تحلیل کنیم مى توانیم بگوییم به قله پیک رسیده ایم 
ولى فعال نمى توان درمــورد اینکه قله را رد کردیم یا 
روند به شــکل افقى طى خواهد شد، یا حتى مجددا 
صعودى خواهد شد صحبت کرد و باید تا آخر یکى دو 

هفته صبر کنیم تا بتوانیم قضاوت کنیم.

نمى توان پیش بینى درستى از شرایط کرونا داشت 

معاون بهداشت وزارت بهداشــت با اشاره به چرایى 
تاخیر در تزریق دوز اول واکسن کرونا براى گروه هاى 
سنى که اخیرا اعالم شده، گفت: در این هفته واکسن 
جدیدى وارد نشد و موکول به آخر هفته شد؛ یعنى به 
پنجشــنبه و از آنجایى که نوبت دوز دومى ها رسیده 
است، ترجیح مان این است که دوز دومى ها را بزنیم 
تا واکسیناسیون شان به تاخیر نیفتد و کامل شود و از 
شنبه هفته آینده، گروه سنى که نوبت دهى شدند،دوز 

اول شان را دریافت مى کنند.
علیرضا رییسى ادامه داد: بر اساس برنامه ریزى هاى 
انجام شده، خوشــبختانه خبر خوب این است که از 

هفته آینده به طور مستمر میزان قابل توجهى واکسن 
وارد کشور مى شود و هفتگى 5 میلیون دوز وارد کشور 
خواهد شد. با این حساب فکر مى کنم در شهریور ماه 
با احتساب واکسن هایى که در حال حاضر در اختیار 
داریم، مجموعا حداقل 20 میلیون واکسن در شهریور 
ماه و حدود 30 میلیون واکسن هم با توجه به اقدامات 
خوبى که انجام شده در مهر ماه به دستمان مى رسد که 

سرعت واکسیناسیون مان باال خواهد رفت.
رییسى ادامه داد: در حال حاضر به طور میانگین روزانه 
640 تا 650 هزار دوز واکسن داریم تزریق مى کنیم 

و این قابلیت وجود دارد که این ظرفیت دو برابر شود.

ورود هفتگى 5میلیون دوز واکسن از هفته آینده 



سالمتسالمت 07074119 سال هجدهمچهارشنبه  10 شهریور  ماه   1400

امیریان مستشار قضایى و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

آگهى مزایده 
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان قائم  مقام شرکت ورشکسته صنایع بسته بندى کارتن پالست در 
نظر دارد محل دفتر شرکت به شماره پالك هاى ثبتى 2342/612، 2342/613، 2342/2225، 2342/611، 2342/18 
و 2342/2226 واقع در تهران، خیابان آزادى، مقابل وزارت کار، نبش کوچه بامداران با شرایط زیر را از طریق مزایده 

بفروش برساند: 

زمان مزایده: روز شنبه مورخ 1400/07/10 ساعت 11
مکان مزایده: اصفهان، چهارباغ باال، ابتداى خیابان شهید نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگى 

شرایط مزایده: 
1ـ فروش نقد و اقساطى و به مدت سه ماه مى باشد که مبلغ نقد 5٪ در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در 

روز مزایده تعیین مى گردد که حداکثر مهلت سه ماه مى باشد. 
2ـ کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایســت 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 
IR 110100004061012907670593 واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه 

مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند. 
3ـ پیشنهادات در ساعت 9 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده الزامى است 

و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 
4ـ اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

5ـ در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مســئول کسر احتمالى 
قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و 

خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 
6ـ هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید حداکثر تا یک هفته قبل از مزایده به اداره تصفیه امور 
ورشکستگى اصفهان مراجعه تا در روز واحد مقدمات بازدید از محل فراهم گردد. 

تلفن: 031-36611086 

شرح مورد مزایده 
مشخصات ملک 

ـ ملک داراى کاربرى تجارى و مسکونى مى باشد. 
ـ پالك هاى مذکور در عرصه اى به مساحت 179 مترمربع و زیربناى 
کل به میزان 782/27 مترمربع در 5 طبقه با قدمتى حدود 30 ساله 

مى باشد. 
ـ ساختمان داراى انشــعابات برق و آب و گاز مشترك و سیستم 

گرمایشى با پکیج و سرمایش با اسپیلت مى باشد. 
ـ ساختمان فاقد آسانســور و فقط دو واحد از شش واحد داراى 

پارکینگ و دو واحد دیگر هم داراى انبارى مى باشد. 
ارزیابى ها با در نظر گرفتن موقعیت محل و نوع کاربرى و با کســر 

پارکینگ ها و فقدان انبارى ها به شرح ذیل مى باشد: 
1) طبقه زیرزمین به شماره ثبتى 2342/611 یک واحد به مساحت 
83/65 مترمربع به انضمام یک باب انبارى به مســاحت 21/44 

مترمربع با کاربرى مسکونى به ارزش 37/642/500/000 ریال

2) طبقه همکف شامل دو واحد: الف) شماره ثبتى 2342/2225 یک 
واحد به مساحت 41/38 مترمربع بدون پارکینگ و انبارى با کاربرى 
تجارى به ارزش 86/898/000/000 ریال ب) شماره ثبتى 2342/612 
به مساحت 90/58 مترمربع به انضمام یک باب انبارى به مساحت 
36/53 مترمربع با کاربرى تجارى به ارزش 203/805/000/000 ریال 
3) طبقه اول به شــماره ثبتى 2342/613 یک واحد به مساحت 
131/96 مترمربع با کاربرى تجارى بدون پارکینگ و انبارى به ارزش 

184/744/000/000 ریال 
4) طبقه دوم به شماره ثبتى 2342/18 یک واحد به مساحت 131/96 
مترمربع بانضمام یک باب پارکینگ به مســاحت 10/80 به ارزش 

98/970/000/000 ریال
5) طبقه سوم به شماره ثبتى 2342/2226 یک واحد به مساحت 
131/96 مترمربع به انضمام یک باب پارکینگ (با کاربرى ادارى) به 

مساحت 10/80 مترمربع به ارزش 98/970/000/000 ریال 
ـ ارزش کل 6 واحد فوق الذکر: جمعاً مبلغ 711/029/500/000 ریال. 

متخصص جراحى فک و صورت دانشگاه علوم پزشکى شهیدبهشتى با 
اشاره به این که ساالنه 450 مورد جدید  ابتال به انواع سرطان هاى دهان 
در ایران گزارش مى شود، گفت: مهمترین و شایع ترین عالمت ابتال 
به این سرطان ایجاد زخم هایى دردناك و با ماندگارى بیش از دوهفته 

در دهان و یا زبان است.
دکتر رضا تبریزى اظهار کرد: میانگین سنى بیماران مبتال به سرطان 
زبان در کشور بین 50 تا 60 سال گزارش شده ولى این موضوع به این 

مفهوم نیست که امکان ابتالى جوان ترها به این سرطان صفر است.
وى با اشــاره به این که ماهانــه 450 مــورد جدید  ابتال بــه انواع 
سرطان هاى دهان در ایران گزارش مى شود، اظهار کرد: مهمترین و 
شایع ترین عالمت ابتال به سرطان هاى مربوط به دهان و زبان ایجاد 

زخم هایى در دهان و یازبان است که باید بسیار جدى گرفته شود.
متخصص جراحى فک و صورت با اشاره به این که معموال زخم هایى 
که در پى ابتال به سرطان زبان ایجاد مى شود با درد همراه است، هشدار 
داد: در صورتیکه زخمى در دهان و یا زبان ایجاد شود و بعد از دوهفته 
بهبود پیدا نکرد باید  در سریعترین زمان ممکن به پزشک مراجعه شود.

دکتر تبریزى میزان شیوع سرطان زبان در بین مردان را دوبرابر بیشتر 
از زنان در ایران دانست وافزود: یک سوم سرطان هاى دهان در کشور 

مربوط به سرطان زبان است.
متخصص جراحى فک و صورت دانشگاه با بیان این مهم که سرطان 
دهان و به صورت اختصاصى سرطان زبان، بیمارى درمان پذیراست 
تاکید کرد: دراکثر موارد مبتالیان به ســرطان زبان بــه دلیل درد و 
زخم هاى طوالنى(بیش از دوهفته)  در همــان مراحل اولیه ابتال به 

پزشک مراجعه مى کنند که این مهم در درمان بسیار موثر است.
به گفته این دانشیار دانشگاه، عدم رعایت بهداشت دهان، نادیده گرفتن 
بیمارى هاى مربوط به لثه ها، دندان پوســیده دردهان و دندان هاى 
شکسته اى که باعث مى شود کناره هاى زبان زخم شود، از مهمترین 

عوامل ایجاد سرطان زبان است.
وى در ادامه مصرف الکل و دخانیات خصوصا سیگار را از دیگر عوامل 

ایجاد سرطان زبان دانست.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: ایجاد هر زخمى در اطراف زبان که بیش 
از دوهفته طول کشیده باشد، مى تواند پیش آگهى ابتال به یک بیمارى 

جدى باشد که نیاز به مشورت پزشک متخصص دارد. 

خوردن  هندوانه براى چه کسانى 
ممنوع است

یک پزشک بیمارستان بالینى شهر وینوگرادوف، درباره مصرف هندوانه 
مى گوید؛ هندوانه حاوى بسیارى از مواد مفید از جمله ویتامین هاى گروه 
هاى A و C، B6، عناصر غذایى گیاهى، منیزیم، کلسیم، سدیم و فسفر 
است. عنصر مغذى فسفر به دوباره پر کردن مایعات بدن و تنظیم دماى 

بدن کمک مى کند.
این متخصص همچنین اشاره کرد که هندوانه نه تنها تشنگى را برطرف 
مى کند، بلکه گرسنگى را نیز به خوبى برطرف مى کند. عالوه بر این، 
هندوانه تأثیر مثبتى بر روى سیستم قلبى عروقى و فشار خون دارد، سموم 

را از بدن دفع مى کند.
با وجود بسیارى از خواص مفید، براى برخى بیمارى ها، هندوانه مجاز 

نیست، به مقدار بسیار محدود باید خورد.
شاراپووا گفت: "ما پزشکان، به افراد مبتال به اسهال، التهاب مثانه، تصلب 
شرایین، آدنوم پروستات توصیه مى کنیم که هندوانه را به مقدار محدود 
بخورند. در صورت آسیب شناســى قلبى عروق، خوردن زیاد هندوانه 

توصیه نمى شود. "
او تأکید کرد که بهتر است هندوانه قبل از ناهار، مصرف شود. در عین 

حال خوردن هندوانه در کنار ســایر 
محصوالت توصیه نمى شود. 

از ســوى دیگر هندوانه بى 
کیفیت مى تواند منجر به 

مسمومیت شود.

یکى از موضوعات مهم و اساسى در حوزه بیماران کرونا توجه به نوع 
فعالیت و تغذیه بیماران و بهبود یافتگان است؛ به شکلى که رعایت 
برخى نکات مهم در دوران ابتال و پس  از آن در دوران بهبودى و پسا 
کرونا امر قابل توجهى است. افراد مبتال به کرونا و بهبودیافتگان از 
این بیمارى باید پس از ابتال به این ویروس برخى کارها را براى مدتى 
انجام ندهند تا سیســتم ایمنى بدن آنها خود را بازیافته و وضعیت 
طبیعى بدن به جایگاه اول خود باز گردد. براى این منظور افراد مبتال 
و بهبودیافته از کرونا باید براى مدتــى از انجام برخى فعالیت هاى 

جسمى و فکرى شدید خوددارى کنند.
1)بیماران باید حداقل تا یک ماه کار و ورزش سنگین نکنند؛حتى در 
منزل تا بدن شان به نقطه اول سالمتى باز گردد؛ باید دقت کنید طبیعتا 

توان بدنى شان پس از بیمارى، مثل قبل نیست.
2)تعداد زیادى پله را باال و پایین نروید.

3)براى مدت طوالنى به شکل ایستاده نباشید.
4)دوش آب داغ نگیرید. 

5) به علت افت ناگهانى فشار خون و احساس تپش قلب تا یک مدت 
حتما تغذیه خوب را به همراه داشته باشید؛سبزیجات، میوه، مایعات و 

پروتئین بیشترى دریافت کنید.
6)دقت کنید نگفتیم تا یک ماه ناقل هســتید؛ بلکه مجدد همین جا 
یادآورى مى کنیم براى واریانت دلتا، 3 هفته قرنطینه توصیه مى شود.

7) سیگار و دخانیات مصرف نکنید.
8) فست فوت نخورید.

9) مصرف ویتامین ها و مواد مغذى داراى انواع ویتامین ها را در برنامه 
خود قرار دهید و با نظر پزشک مکمل ها را مصرف کنید.

10) حتى االمکان در تجمعات و مهمانى هاى شلوغ نروید.

شایع ترین عالمت سرطان زبان را 
بشناسید

بخورند. در صورت آسیب شناســى قلبى عروق، خوردن زیاد هندوانه 
"توصیه نمى شود. "

او تأکید کرد که بهتر است هندوانه قبل از ناهار، مصرف شود. در عین 
کنار ســایر  حال خوردن هندوانه در

محصوالت توصیه نمى شود. 
از ســوى دیگر هندوانه بى 
کیفیت مى تواند منجر به 

مسمومیت شود.

کرونایى ها 10 کار  را 
تا یک ماه انجام ندهند!

در  روز چند عدد تخم مرغ مى توان خورد؟

تخم مرغ از مغذى ترین مواد غذایى روى کره زمین است. یک 
عدد تخم مرغ کامل حاوى تمام مواد مغذى الزم براى بدن است.

تخم مرغ منبع کامل پروتئین، سرشار از ویتامین D ،B12 و چندین 

آنتى اکسیدان دیگر است که در کنار هم ضمن کمک به تامین 
سالمت فرد از بروز بیمارى هاى مزمن جلوگیرى مى کند. با این 
حال، مصرف بیش از حد تخم مرغ در روز به دلیل وجود کلسترول 

زیاد در زرده آن گزینه مفیدى براى ســالمتى نیست. عالوه بر 
این، تعداد زیاد تخم مرغ نیز با بیمارى هاى معده در ارتباط است. 

تخم مرغ و سطح کلسترول
اعتقاد بر این است که مصرف بیش از حد تخم مرغ در روز میزان 
کلســترول بد بدن را افزایش مى دهد. این به دلیل وجود مقدار 
زیادى کلسترول در زرده تخم مرغ اســت. یک عدد زرده تخم 
مرغ حاوى تقریبا 200 میلى گرم کلسترول است و میزان توصیه 
شده روزانه آن بیش از 300 میلى گرم در روز نیست، اما مطالعات 
اخیر نشان مى دهند کلسترول در رژیم غذایى تاثیر کمى بر سطح 
کلسترول کل و بد بدن دارد. در حقیقت، چربى هاى اشباع شده در 

رژیم غذایى سطح کلسترول LDL را افزایش مى دهند.
هنگام صحبت درباره مصرف تعداد تخم مرغ در یک روز با خیال 
راحت پاســخ قطعى براى آن نمى توان یافت زیرا میزان آن از 
فردى به فرد دیگر با توجه به سالمت فرد متفاوت است. بر اساس 
نتایج یک مطالعه اخیر، یک فرد سالم به طور متوسط مى تواند با 
اطمینان حداکثر 7 عدد تخم مرغ در هفته مصرف کند. اگر از هیچ 
مشکلى در ســالمتى رنج نمى برید یا هیچ نوع عارضه جانبى را 
مشاهده نکرده اید مى توانید به راحتى حداکثر 3 عدد تخم مرغ 

در روز بخورید.

عوارض جانبى خوردن بیش از حد تخم مرغ
تخم مرغ سالم و مغذى است، اما به این معنى نیست که مى توانید 
در خوردن آن زیاده روى کنید. براى داشتن یک زندگى طوالنى 
و سالم مهم است هر نوع ماده اى را در رژیم غذایى خود بگنجانید. 
مصرف بیش از حد هر ماده غذایى مى تواند براى سالمتى مضر 
باشد تخم مرغ نیز از این امر مستثنى نیست. مصرف بیش از حد 
تخم مرغ در روز به ویژه در فصل تابســتان باعث تجمع گرما در 
بدن مى شــود که مى تواند منجر به بروز مشکالتى در حرکات 
روده شود. عالوه بر این، حتى مى تواند منجر به اسهال به ویژه 
در بچه هاى کوچک شود، بنابراین مهم است میزان مصرف خود 

را کنترل کنید.
تاکنون هیچ مطالعه یا تحقیقى جواب قاطعى براى اینکه حداکثر 
چه تعدادى تخم مرغ مى توان در روز خورد پیدا نکرده اند. براى 
رسیدن به نتیجه الزم تحقیقات بیشترى در این زمینه نیاز است. 
همیشه توصیه مى شــود هر غذایى را به میزان متوسط مصرف 
کنید زیرا خوردن بیش از حد مواد غذایى سالم نیز مى تواند براى 

سالمتى مضر باشد.

گالبى و گردو تازه 
ریه را پاکسازى مى کند

محققان مى گویند برخى مواد غذایى به دلیل خاصیتى که دارند مى توانند باعث پاکسازى ریه ها
 شوند.ذات الریه یکى از بیمارى هایى اســت که باعث بروز التهابات گسترده در ریه ها مى شود. 
بسیارى از مردم عادت دارند براى خالصى از بیمارى هاى عفونى ریه از دارو ها و آنتى بیوتیک هاى 
مختلف استفاده کنند. این در حالى است که مى توان با داشتن یک رژیم غذایى سالم، عفونت و 

التهابات ریه را از بین برد.
1- گالبى

گالبى میوه اى است که سرشــار از مواد مغذى مانند مالیک اسید، ســیتریک اسید، کارتین، 
ویتامین هاى B۲ ،B۱، و C است که باعث تمیزى ریه ها به ویژه در بیماران مبتال به ذات الریه 

مى شود. 
2- کلم

کلم یک ماده غذایى بسیار مناسب براى سم زدایى، از بین برنده خلط و کاهش سرفه است. از 
همین روى، مى توانید روى آن به عنوان یک درمان طبیعى براى ذات الریه حساب باز کنید. کلم 

را مى توانید به صورت خام و یا بخار پز استفاده کرده و نیز از آن براى تهیه سوپ استفاده کنید.
افراد مبتال به ذات الریه که از یبوست رنج مى برند مى توانند به آسانى با مصرف زیاد کلم هر دو 

مشکل را به راحتى حل کنند.
3- گردو

بسیارى از مردم مى دانند که گردو یکى از بهترین مواد غذایى براى مغز است، اما کمتر کسى مى داند 
که مصرف آن براى ریه ها نیز بسیار مفید است. گردو داراى خواص زیادى است که مصرف آن 

مى تواند باعث درمان آسم، کمک به التیام ریه ها و کاهش سرفه شود.
روغن گردو

گردو همچنین باعث تنظیم کارکرد کبد و جریان خون بوده و مفید براى معده است. کسانى که از 
ذات الریه رنج مى برند، مى توانند به میزان متعارف گردو مصرف کنند اما نباید در مصرف آن زیاده 

روى کنند، زیرا گردو داراى مواد مغذى زیادى است که مى تواند باعث چاقى شود.
4- عسل

براى از بین بردن عالئم ذات الریه مى توانید روى خواص آنتى اکسیدانى عسل حساب ویژه اى 
باز کنید. مى توانید میزان کمى عسل به نوشیدنى هاى مختلف افزوده و آن را میل کنید.

5- چاى سبز
چاى سبز سرشار از آنتى اکسیدان هاى مختلف است که باعث کاهش التهابات ریه 
مى شود. این چاى همچنین مى تواند از بافت ریه در برابر دود سیگارى که دیگران 

مى کشند و فرد در معرض آن قرار دارد محافظت کند. مطالعات در کره جنوبى بر روى بیش از یک 
هزار نفر نشان داد افرادى که روزانه دستکم دو فنجان چاى سبز مصرف مى کنند عملکرد ریه ها 

بهترى نسبت به دیگر افراد دارند.
 سیب، روغن زیتون، سیر و  توت ها دیگر مواد غذایى مفید براى ریه ها هستند. 

ست. کسانى که از 
 مصرف آن زیاده 

د.

حساب ویژه اى 
ل کنید.

ریه 
ان 

3خطر پوشیدن لباس کثیف
پوشیدن لباس کثیف و شسته نشده به مدت چند روز یا چند هفته مى تواند براى سالمتى 
مضر باشد بخصوص اگر این لباس ها، لباس هایى باشند که مستقیما با بدن شما ارتباط 

دارند مثل لباس زیر یا لباس ورزشى. 

1- ممکن است به عفونت ادرارى مبتال شوید
همانطور که به لباس روى خود اهمیت مى دهید، نباید از لباس زیر نیز غافل نشــوید. 
فرقى ندارد خانم باشید یا آقا، در هر صورت باید لباس زیر خود را پس از شستن پشت و رو 
آویزان کنید تا میکروب ها از بین بروند در غیر این صورت از عفونت ادرارى رنج خواهید 
برد. اگرچه زنان بیش از مردان در معرض ابتال به عفونت ادرارى قرار دارند اما در مردان 
نیز چنین مشکلى رخ خواهد داد. تا زمانى که عفونت برطرف نشود ممکن است احساس 

قرمزى، خارش و درد در آن ناحیه داشته باشید.

2- دچار جوش و آکنه خواهید شد
اگر مرتبا از لباس هاى کثیف باشــگاه استفاده مى کنید 

ممکن است دچار آکنه در ناحیه گردن، بازو ها، پشت 
و کشاله ران خود شوید. زنان با پوشیدن شلوار هاى 
چسبان احساس راحتى مى کنند اما پوشیدن همان 
شــلوار در صورتى که عرق کرده باشید روز به روز 

باعث ایجاد آکنه پوستى ناخواسته مى شود. بسته به 
حساس بودن پوست شما، کمبود جریان هوا در لباس 

هاى تنگ، وجود میکروب ها و باکترى هاى 
ساکن، تجمع عرق و چربى مى تواند باعث 

برجستگى هاى کوچک، جوش و حتى 
آکنه کیستیک شود.

3- ممکن اســت به عفونت 
مخمر ( قارچى ) مبتال شوید

پوشــیدن مکرر لباس هــاى تمرینى 
و کثیــف مرطــوب، زمینــه رشــد 
میکروب ها را فراهــم مى کند. از آن جا 
که باکترى ها روى لباس تا زمان شستشو 
رشــد مى کنند، مى توانند زنان را دچار 
عفونت هاى مخمرى کنند.لباس هاى 
باشگاه از مواد مصنوعى تولید شده اند به 
همین دلیل بدترین باکترى ها را در خود 

نگه مى دارند و به آن ها امکان تکثیر سریع 
را مى دهند. از طرف دیگر ، لباس هاى نخى 

هم باکترى ها را حفظ مــى کند اما براى 
پوشیدن بى ضرر هســتند. با این حال، 
دلیل نمى شود همان لباس نخى را هم 

بارها و بارها بپوشید.به یاد داشته باشید که 
لباس اضافى همراه خود به سالن ورزشى ببرید و در 

هر تمرین لباس جداگانه اى بر تن کنید، همچنین در 
صورت امکان دوش بگیرید زیرا به شــما در کاهش 

خطر عفونت کمک بسزایى خواهد کرد.

د
ستفاده مى کنید

 بازو ها، پشت 
 شلوار هاى 
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مدیر تحقیق و توسعه و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان 
فناوران شیمى سپاهان با بیان اینکه این شرکت فعالیت خود را از سال 
1390 با هدف کسب و کار سودآورى آغاز کرد، گفت: در سال 93 پس 
از ورود به شهرك علمى تحقیقاتى فعالیت خود را در زمینه تولید روغن 

سویا اپوکسى شروع کردیم. 
دکتر مهشید حسینى در این خصوص اظهار کرد: روغن سویا اپوکسى 
محصولى است کامًال وارداتى و ما اولین شرکتى بودیم که این محصول 
را در ایران تولید کردیم و بر همین اساس در سال 94 با توجه به نوآورى 
این محصول، شرکت فناوران شیمى ســپاهان موفق به اخذ گواهى 

دانش بنیان از معاونت ریاست جمهورى شد. 
وى افزود: در سال هاى 96 و97 فاز اول خط تولید صنعتى خود را راه 
اندازى کردیم و در سال 98 در فاز دوم یک خط تولید جدید با توجه به 

نیاز بازار راه اندازى کردیم و کارمان را گسترش دادیم.
مدیر تحقیق و توسعه شــرکت دانش بنیان فناوران شیمى سپاهان 
خاطرنشان کرد: فعالیت هاى ما در این شرکت به طور کلى در زمینه 
تولید افزودنى هاى پلیمرى و تولید روغن ســویا اپوکسى و خدمات 

مشاوره اى در زمینه تولیدات مختلف است. 
دکتر حســینى که جزو هیئت مؤسس شــرکت دانش بنیان فناوران 
شیمى سپاهان است، مى گوید: فعالیت ما در آغاز بیشتر جنبه تحقیقاتى 
داشت؛ اما پس از آن با تشکیل کارگروهى متشکل از فارغ التحصیالن 
دانشگاهى با هدف کسب و کارى سودآور با ارزش افزوده به فعالیت 

خود ادامه دادیم.
دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمى واحد شــهرضا با اشاره به اینکه 
مهمترین شاخصه شــرکت فناوران شیمى ســپاهان به عنوان یک 
شرکت دانش بنیان، استفاده از علم و تولید ثروت توسط آن است، تأکید 
کرد: بخش تحقیق و توسعه این شرکت با توجه به نیاز کشور، به دنبال 
تولید سبدى از محصوالت متنوع است که هم براى شرکت و هم براى 
کشور از نظر سودآوردى مفید باشــد و بتواند گامى در راستاى تحقق 

اقتصاد مقاومتى بردارد.
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان فناوران شیمى سپاهان 

در خصوص نقش این شــرکت در زمینه اشــتغالزایى هم گفت: این 
شرکت در ابتدا با سه نفر شــروع به فعالیت کرد و در ادامه توانستیم 
زمینه اشتغالزایى براى شش نفر به صورت مستقیم و ده نفر به صورت 

غیرمستقیم را فراهم کنیم.
حسینى با اشــاره به ویژگى هاى محصوالت شــرکت دانش بنیان 
فناوران شیمى سپاهان، بیان کرد: روغن سویا اپوکسى و افزودنى هاى 
پلیمرى دو محصول تولیدى ما هستند که هر دو معموًال در صنعت پى 
وى سى استفاده مى شــوند. وى در ادامه در همین زمینه توضیح داد:

 افزودنى هاى پلیمرى به عنوان بهبود دهنده صنعت پى وى ســى و 
روغن سویا اپوکســى به عنوان یک نرم کننده و کمک پایدارکننده 
حرارتى در صنعت پى وى ســى مانند تولید شــلنگ هــاى آبیارى،

 کف پوش ها، دیوارپوش ها و... به کار مى روند.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان فناوران شیمى سپاهان با 
اشاره به اینکه روغن سویا اپوکسى محصولى ارزان قیمت، غیر سمى و 
سازگار با محیط زیست است، گفت: براى همین این محصول در تولید 
اسباب بازى ها، لوازم پزشکى یا بسته بندى مواد غذایى نیز کاربرد دارد.
دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا همچنین افزود: روغن 

سویا اپوکسى با توجه به ویژگى هایى که دارد جایگزین مناسبى براى 
مشتقات نفتى است و ما با تولید این محصول در راستاى عدم وابستگى 

کشور به اقتصاد تک محصولى نیز قدم برداشته ایم.
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان فناوران شیمى سپاهان 
با اشاره به اینکه این شرکت با دریافت مجوز اولین تولید کننده روغن 
سویا اپوکســى به عنوان برترین شرکت در مرکز رشد شهرك علمى 
تحقیقاتى استان انتخاب شد، افزود: در سال هاى  96، 97 و 98 نیز به 
عنوان واحد فناور برتر در جشنواره پژوهش و فناورى دانشگاه هاى آزاد 

اسالمى استان اصفهان رتبه اول را کسب کردیم.
 حســینى در واکنش به اینکه آیا محصول تولیدى این شرکت توان 
رقابت با نمونه هاى مشــابه خارجــى را دارد یا خیــر؟ تصریح کرد: 
تحریم ها و افزایش قیمت دالر موجب کم شدن واردات این محصول و 
باال رفتن قیمت نمونه هاى وارداتى نسبت به محصوالت ما شد که این 
موضوع به ما کمک بسیارى در این زمینه کرد؛ عالوه بر این تولیدات 
ما از نظر کیفى نیز با نمونه هاى خارجى برابرى مى کند؛ ضمن اینکه 
محصوالت ما گریدبندى دارد و این امکان را به شرکت هاى مختلف 
مى دهد که با توجه به نیازشــان، گریدهاى مختلف با قیمت مختلف 

ســفارش دهند.  دانش آموخته دانشــگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا  
افزود: در حال حاضر تولیدات این شرکت عالوه بر استان اصفهان به
 استان هایى که شرکت هاى پلیمرى بیشترى داشته باشند همچون 

تهران، تبریز، یزد، زنجان و قم نیز صادر مى شود.
وى در خصوص امکان صادرات تولیدات شــرکت فناوران شــیمى 
سپاهان به خارج از کشور هم یادآور شد: اگر بخواهیم محصوالت خود 
را به کشورهاى دیگر صادر کنیم نیاز به توان تولید بسیار باال داریم که 
در نظر داریم با جذب سرمایه، شرکت را توسعه دهیم و با افزایش تولید، 

در این زمینه نیز فعالیت کنیم. 
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان فناوران شیمى سپاهان 
با اشاره به اینکه در حال حاضر دو شرکت دیگر هم در استان هاى قم 
و تهران به تولید روغن سویا اپوکسى مى پردازند، گفت: با وجود این، 
مصرف این محصول در کشور ما به قدرى باالست که جا براى فعالیت 

شرکت هاى متعدد در این زمینه دارد.
حسینى با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا به عنوان یکى 
از سهامداران شرکت فناوران شیمى سپاهان در این شرکت سرمایه 
گذارى کرده، گفت: حمایت هاى الزم از ما با توجه به امکانات کشور تا 

حدى انجام شده؛ اما متأسفانه براى دریافت این حمایت ها بروکراسى 
ادارى زیادى را باید پشــت ســر بگذاریم که این موضوع سخت و 
زمانبر است و باعث مى شود بعضًا برخى افرادى که شروع به این کار 
مى کنند خیلى زود از ادامه فعالیت خود منصرف شــوند. وى در ادامه 
افزود: همچنین ما براى دریافت تأییــد اولیه و براى تأمین مواد اولیه 

مورد نیاز براى شروع کار تحقیقاتى خود با مشکالتى روبه رو شدیم. 
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان فناوران شیمى سپاهان با 
اشاره به هزینه هایى که شیوع ویروس کرونا به این شرکت وارد کرد، 
گفت: با وجود این مشکالت، این شــرکت همزمان با شیوع بیمارى 
کرونا با همکارى ارگان هاى مردم نهاد و دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
شهرضا و وزارت بهداشت اقدام به تهیه مواد ضدعفونى کننده کرد و 
آنها را رایگان در اختیار مردم قرار داد؛ البته مقدارى از این محصوالت 

را نیز به فروش رساندیم.
حسینى در پایان با اشاره به اینکه هم اکنون در بخش تحقیق و توسعه 
شرکت دانش بنیان فناوران شیمى سپاهان مشغول فعالیت در زمینه 
تولید سه محصول دیگر هستند ابراز امیدوارى کرد این شرکت حداقل 

تا پایان سال دو محصول جدید به بازار معرفى کند.

مرضیه غفاریان

با زمینه فعالیت یکى از شرکت هاى دانش بنیان موفق در استان اصفهان با مدیریت دانش آموخته رشته شیمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا  بیشتر آشنا شوید

روغن سویا اپوکسى چگونه وابستگى به اقتصاد تک محصولى را کمرنگ مى کند

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا، 
پرافتخارترین واحد دانشگاه آزاد اسالمى 

در جنوب استان  اصفهان
چرا سطح انتظار از دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا باالست؟

در تشریح و تبیین افتخارات دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا باید به نکته اى اشاره داشت که انتساب این 
واحد دانشگاهى به شهرستان شهرضا همواره ســطح توقعات و انتظارات علمى، فرهنگى و اجتماعى را از این 

واحد دانشگاهى باال برده است.
طرح این موضوع برمى گردد به پیشینه علمى و فرهنگى شهرستان شهرضا یا همان قمشه قدیم که بین حکما 
و فالسفه به یونانچه ایران زمین معروف بوده و تعدد و کثرت حکمایى چون حکیم مهدى الهى قمشه اى(مترجم 
و مفسر قرآن کریم)، حکیم صهباى قمشه اى(آقا محمدرضاى قمشه اى)، حکیم مال محمدهادى فرزانه، حکیم 
محمدعلى زاهد قمشه اى، حکیم نصر ا... قمشه اى، حکیم اسدا... قمشه اى باعث شهرت این شهر به یونانچه 
شده و مضاف بر آنکه این شهر زادگاه فرهیختگانى مانند حسین الهى قمشه اى، استاد حبیب ا... هدایت (پدر علم 
تغذیه ایران)، استاد پرویز ولندانى(معین) رئیس سابق مؤسسه مرکزى تحقیقاتى دانشگاه ناساى آمریکا، استاد 

ذبیح ا... رضایى صاحب کرسى عالى تامسون هیل  دانشگاه ممفیس ایاالت متحده و...  است.
حال با بیان گوشه اى از افتخارات علمى، فرهنگى شهرستان و نیز با تربیت سردارانى مانند شهید حاج ابراهیم 
همت و جمــال طباطبایى در عرصه دفاع مقدس، باید به شــهرضا حق داد تا از واحد دانشــگاهى خود انتظار 

پیشرفت ها و افتخارات نوین داشته باشد.


