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تومور بدخیم مغز چه عالئمى دارد؟ماجراى قطع درختان کهنسال در چادگانفیلم ابراهیم حاتمى کیا رفع توقیف مى شود؟تورم ایران 6 برابر تورم عراق است! تمرینات هافبک ذوبى ها زیر نظر مهدوى کیا سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با خرمالو 
کبد را 

پاکسازى کنید

زیان گرماى بى سابقه به پسته کاران اصفهان
3

5

244 هزار 
مشترك پرمصرف 
برق در اصفهان 
جریمه شدند

کبد بزرگ ترین غده موجود در بدن انسان است که وظیفه 
دفع سموم از بدن را به عهده دارد. در صورتى که کبد در دفع 

این سموم از بدن کوتاهى کند تمام چربى ها وسموم در 
کبد رسوب کرده وایجاد کبد چرب مى کند. خرمالو یکى 

از میوه هایى است که به دلیل فیبر باال در هضم ...

سخنگوى توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: افزایش 
مبالغ قبوض برق 244 هزار مشترك پر مصرف به علت 
اعمال جریمه 16 درصدى براساس دستورالعمل وزارت 
نیرو بوده اســت. محمد على اکبرى اظهار کرد: الگوى 
مصرف براى فصول گرم سال 300 کیلو وات در ماه و 
در فصول سرد 200 کیلووات است که اگر مشترکان تا 
این میزان مصرف داشته باشند خوش مصرف محسوب 
مى شوند و مشترکان پرمصرف کسانى هستند که بیش 
از این میزان در هر ماه استفاده کنند. او با بیان اینکه از 
ابتداى سال جارى تاکنون 244 هزار مشترك پرمصرف 

در استان جریمه شدند...

برگزار مى کنیم اما بدون بریز و بپاش...!برگزار مى کنیم اما بدون بریز و بپاش...!
کنکاشى در اظهار نظر متفاوت شهردار جدید اصفهان درباره جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانانکنکاشى در اظهار نظر متفاوت شهردار جدید اصفهان درباره جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان
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کاهش 60 درصدى تولید پسته در آران و بیدگل که رتبه نخست تولید این محصول در استان را داراست

رضا خالقى فر:

 شخصیت ذوب آهن
 مسئولیتم را سنگین تر مى کند

مهاجم تازه وارد تیم فوتبال ذوب آهن گفت: شــخصیت و بزرگى این 
تیم مسئولیتم را بیشتر و سنگین تر مى کند. رضا خالقى فر در مورد 
انتخاب ذوب آهن براى فصل جدید لیگ برتر اظهار کرد: بعد از 

اینکه قراردادم با صنعت نفت آبادان...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کاهش 30 درصدى  
بسترى  بیماران 

کرونایى در اصفهان

کشف انبار اوراق قطعات خودروهاى مسروقه در اصفهان
3

قائدى، بالى 
جان ستاره 
برزیلى
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مقام ارشد ستاد کلمقام ارشد ستاد کل
نیروهاى مسلحنیروهاى مسلح

 اعالم کرد؛ اعالم کرد؛

تغییر درمدت تغییر درمدت 
دوره آموزش دوره آموزش 

سربازىسربازى

عضو شوار شهر خبر داد؛عضو شوار شهر خبر داد؛

پیگیرىپیگیرى
 پــروژه  پــروژه 
تــرامواىتــرامواى

 اصفهان  اصفهان 

دلم خیلى براى 
کاراکتر «عقیل» مى سوزد

هامون سیدى از نقشش در سریال «افرا» مى گوید 

که وظیفه
دفع  بد در

موم در 
یکى 
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ب بقائدى، قائدى،
جان سجان س
برزبرز

اداره کل زندان هاى استان اصفهان

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: 
آدرس: اصفهانـ  ابتداى اتوبان ذوب  آهنـ  اداره کل زندان هاى استان اصفهانـ  اداره مالى و پشتیبانى

شماره تماس: 031-37872102

آگهى مناقصه عمومى
دستگاه 
مناقصه گزار

اداره کل زندان هاى استان اصفهان 
نشانى: اصفهانـ  ابتداى اتوبان ذوب آهن 

انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهابموضوع مناقصه

تضمین شرکت در 
مناقصه

ضمانت نامه بانکى در وجه اداره کل زندان هاى استان اصفهان 
ی ا واریز وجه نقد به شباى حساب IR 230100004061013107670409 نزد بانک مرکزى جمهورى 

اسالمى ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندان هاى استان اصفهان به مبلغ 2,296,000,000 ریال 
دریافت اسناد 

از طریق سامانه 
تدارکات دولت

www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

از تاریخ 1400/07/01 لغایت 1400/07/07

تحویل اسناد 
صرفاً پاکت (الف)

دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان هاى استان اصفهان 
حداکثر تا تاریخ 1400/07/21

گشایش 
پیشنهادها

اداره کل زندان هاى استان اصفهان 
روز پنج شنبه مورخ 1400/07/22 ساعت 11/00 صبح 

م.الف:1197628

مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان

بانک تجارت در نظر دارد اموال و اثاثیه اســقاطى و مســتعمل خود 
را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برســاند. لذا از کلیه ى 
متقاضیان دعوت مى شود حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 
مورخ 1400/07/18 جهت دریافت فرم شرکت در مزایده، رؤیت اجناس 
و تحویل پاکت به مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان -  دایره 
تدارکات و مهندسى به نشانى: اصفهان - خیابان شیخ بهایى - نبش 
خیابان آذر مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 32343879 - 32330772 

تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان   

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان درنظر دارد تاالر پذیرایى خود را از 
زمان انعقاد قرارداد تا تاریخ 1401/5/31  از طریق اجاره واگذار نماید.

متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت ده روز با مراجعه 
به دانشگاه و بازدید از محل نسبت به اخذ و تکمیل اوراق مربوطه اقدام 

نمایند. 
«ضمناً هزینه درج آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.»

تلفن تماس: 53334051ـ031 و 09137263009 

آگهى مزایده

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/07/17
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/07/18

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

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی نوبت اولنوبت اول نوبت دومنوبت دوم

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

توسعه شبکه جمع آورى فاضالب شهر 400-3-145
27,639,297,888960,000,000جارىدرچه خمینى شهر (با ارزیابى کیفى)

400-3-146
توسعه شبکه آب و آبرسانى در 

شهرستان و شهرك 1340 واحدى 
منطقه گلپایگان 

22,638,586,058810,000,000جارى

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/07/03
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اتاق بازرگانى تهران در جدیدترین جلسه هیئت نمایندگانش 
به مرور وضعیت برخى شاخص هاى کالن در اقتصاد ایران 
پرداخــت و اعالم کرد تورم همچنــان اصلى ترین عامل 
نگران کننده در اقتصاد ایران به شــمار مى رود. بررسى ها 
نشان مى دهد که ایران در تیر ماه بیش از 43 درصد تورم 
داشته و تنها آرژانتین در میان اقتصادهاى منتخب با تورم 

51 درصدى عملکرد بدترى از ایران به ثبت رسانده است.
بنا بر این گزارش، در طول این مدت، تورم ترکیه 19 درصد، 
برزیل 9 درصد، پاکســتان 8/4 درصد، عراق 7/4 درصد 
و روسیه 6/5 درصد بوده اســت. تورم عربستان سعودى 
0/4درصد و چین یک درصد بوده اســت. به این ترتیب 

تورم ایران در این مدت 5/9 برابر عراق و 2/3 برابر ترکیه 
بوده است.

در این بین میزان افزایش ماهانه پایه پولى کشور همچنان 
روند صعودى خود را ادامه داده و افزایش ماهانه نقدینگى 
نیز در مرداد امســال به 3921 هزار میلیارد تومان رسیده 

است.
در حوزه رشد اقتصادى، شرایط ایران نسبت به گذشته بهبود 
قابل توجهى را نشان مى دهد. در میان بخش هاى مختلف، 
نفت با رشد بیش از 20 درصد بهترین عملکرد را داشته و 
پس از آن رشد صنعت قرار دارد. رشد بخش ساختمان اما بر 

اساس برآورد بانک مرکزى منفى بوده است.

رئیس اداره سرمایه انسانى ســرباز ستاد کل نیروهاى 
مســلح از تغییر در مدت دوره آموزشى کارکنان وظیفه 

خبر داد.
امیر دریــادار دوم غالمرضا رحیمى پــور اظهار کرد: 
مطابق قانون و مقررات مدت آموزش کارکنان وظیفه 
دو ماه است لیکن با توجه به شیوع کرونا و لزوم رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در سال 99 با کسب مجوزهاى 
الزم مدت آمــوزش در مراکز آموزش یــک ماه اجرا 

شد.
وى تصریح کرد: امیدواریم با بهبود کامل شرایط کشور 
بتوانیم دوره آموزش را همانند گذشته برابر مقررات به 

طور کامل دو ماه در مراکز آموزشى اجرا کنیم.
 امیر دریادار دوم رحیمى پور در این رابطه که تجربیات 
دوره کرونایى نشان داد که مى توان دوره آموزشى را در 
یک ماه اجرا کرد حاال چه اصرارى براى افزایش مدت 
دوره آموزشــى وجود دارد؛ گفت: مدت دوره آموزشى 
در دوران کرونا هم همان دو مــاه بود اما یک ماه آن در 
مراکز آموزشى اجرا و بقیه آموزش در نیروها و یگان ها 
در حین خدمت سربازى دنبال مى شد؛ یعنى باید گفت 
که دوره آموزشــى مدت زمانش در دوره کرونایى کم 
نشــد بلکه فقط مکان آموزش آن تغییر کرد و به داخل 

یگان ها منتقل شد.

تورم ایران
 6 برابر تورم عراق است!

تغییر در مدت 
دوره آموزش سربازى

فعًال هفته  اى یک روز 
سرپرســت آموزش     جام جم آنالین|
وپرورش اظهار کرد: ســال تحصیلى با «شاد» 
آغاز مى شود، اما به مسئوالن دبستان ها دستور 
دادیم که دانش آموزان اول ابتدایى به صورت 
گروهى حداقل یــک  روز در هفته در مدارس 
حضور یابند. علیرضا کاظمى افزود: امیدواریم 
با فراهم شدن مقدمات با کمک اولیا و مربیان 
زمینه بازگشایى آرام و تدریجى مدارس متناسب 
با شرایط هر منطقه از کشور مهیا شود. کاظمى 
افزود: براى ایجاد فضاى شــاد در جامعه باید 

مدارس فعال شود.

خبر بد 
درباره دریاچه ارومیه

معــاون حفاظت و بهــره بردارى    ایرنا |
شــرکت آب منطقه اى آذربایجان غربى گفت: 
ذخایر برفــى در حوضه آبریــز دریاچه ارومیه 
امسال در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 
50 درصد کاهش یافته اســت. جواد محمدى 
با بیان اینکــه در حالت کلى بــه دلیل کاهش 
25 درصدى بارش ها در خصوص روان آب ها 
در این حوضچه آبى با چالش مواجه هســتیم، 
اظهار کرد:  ورودى آب ســدها در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه نیز 12 درصد کاهش یافته است. 
وى با بیان اینکه در حوضه ارس نیز کاهش 72 
درصدى ذخایر برفى را شــاهد هستیم، افزود: 
ورودى آب به سدهاى این حوضه نیز در استان 

آذربایجان غربى 9 درصد کاهش یافته است.

ساعت کارى بانک ها در 
نیمه دوم سال

طبــق اعالم مســئوالن    آفتاب نیوز|
بانکى، ساعت کارى بانک هاى کشور در نیمه 
دوم سال جارى تغییرى نداشته است. محمدرضا 
جمشیدى، دبیر کل کانون بانک ها و مؤسسات 
اعتبارى خصوصى در نامه اى به مدیران عامل 
بانک ها اعــالم کرد: ســاعت فعالیت بانک ها 
و مؤسســات اعتبارى خصوصى در نیمه دوم 
سال جارى نسبت به گذشته تغییرى نداشته و 
کماکان در روزهاى شنبه تا چهارشنبه از 7 و 30 
دقیقه الى 14 و 30 دقیقه و روزهاى پنج شــنبه 
تا ســاعت 12 و 30 دقیقه خواهد بود و پذیرش 
مشــتریان مى تواند از ســاعت 8 بامداد شروع 

شود.

ورشکستگى
 98 درصد سینماها

  مهر | رئیــس انجمن ســینماداران با 
اشاره به قرارگیرى سینماها در وضعیت بحرانى 
بیان کرد که 87 سینما در کل کشور به صاحبان 
فیلم ها بدهى دارند. محمد قاصد اشرفى درباره 
وضعیت ســینماها بیان کرد: این روزها دخل و 
خرج سینما با هم نمى خواند، اگر به آمار فیلم ها 
هم نگاه کنید متوجه فروش پایین آنها مى شوید. 
به جز فیلــم «دینامیت» بقیــه فیلم ها فروش 
چندانى نداشته اند در حالى که سالن هاى سینما 
براى اکرانشــان هزینه کرده اند. وى بیان کرد: 
98 درصد سینماهاى کل کشور در ورشکستگى 
کامل قرار دارند. ما نزدیک به دو ســال است 
که تنها ضرر داده ایــم و این ضرر جبران ناپذیر 
اســت. در چنین موقعیتى خیلى از سینماداران 

سینماهاى شان را بسته اند.

8/5 میلیون از
 10/5 میلیون

  ایرنا| فرمانده ســتاد مقابله بــا کرونا در 
اســتان تهران گفت: از ابتــداى اجراى طرح 
واکسیناسیون تاکنون هشت میلیون و 500 هزار 
دوز واکسن کرونا در استان تهران تزریق شده 
است. علیرضا زالى افزود: در استان تهران حدود 
10 میلیون و 500 هزار نفر جمعت هدف باالى 

18 سال ساکن هستند.

ادامه گفتگوهاى
ایران و عربستان

ســخنگوى وزارت امــور خارجه    انتخاب |
با بیــان اینکه طى چنــد ماه گذشــته تماس هاى 
منظم ترى را با عربستان ســعودى داشتیم، اظهار 
کرد: در خصوص موضوعــات دو جانبه گفتگوهاى 
خوبى صورت گرفته است. سعید خطیب زاده درباره 
آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عربستان با اشاره 
به اینکه طى چند ماه گذشــته چنــد دور گفتگو و 
مذاکره با دولت عربســتان در بغداد داشتیم، افزود: 
در خصوص امنیــت خلیج فارس نیز پیشــرفت در 
گفتگوهــا خیلى جدى بــوده اســت. خطیب زاده 
تأکید کرد: این گفتگوها هیچ وقت متوقف نشــده 
اســت و پس از روى کارآمدن دولت دکتر رئیســى 
نیز در ســطح مناســبى پیام هــا رد و بدل شــده

 است.

پناهندگى 80 نفر، یکجا
پرتغال به 26 تن از دختــران تیم ملى    بهار |
فوتبــال نوجوانان افغانســتان به همــراه اعضاى 
خانواده هاى آنها که در مجموع شمارشــان به 80 
نفر مى رسد، پناهندگى اعطا کرد. به گفته «فرخنده 
محتاج»، کاپیتــان تیم ملى، خــروج بازیکنان تیم 
ملى نوجوانان و خانواده هایشان روز یک شنبه (19 
سپتامبر) با مشارکت ســازمان هاى امدادى آمریکا 
میسر شده است.  محتاج که در کانادا زندگى مى کند 
و در هفته هاى گذشــته با دختران 14 تا 16 ســاله 
در تماس بوده اســت، مى گوید: «آنها خانه و همه 

چیزشان را پشت سر گذاشته اند.»

جاى تأسف است
آیت ا... سید محمدنبى موسوى فرد    ایسنا|
نماینده ولى فقیه در خوزســتان در دیدار با انســیه 
خزعلى معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
گفت: هرگز اســالم با کار کردن زن مخالف نیست 
بلکه بایــد بســتر آن فراهم شــود و در زمینه هاى 
مختص بانوان فعالیت کنند. بخشــى از ناهنجارى 
و بزهکارى، مربوط به بانوان و بخشــى مربوط به 
فرزندآورى است. در بخشــى از ایران توجه ویژه اى 
به فرزندآورى مى شــود، اما بین بانوان تابع والیت 
کمتر دیده مى شود. امروزه زنان دو سه فرزند یا اگر 
هنر کنند چهار فرزند به دنیا مى آورند که جاى تأسف

 است.

درخواست ایران از ارمنستان 
سفیر ایران در    خبرگزارى صدا و سیما |
ارمنستان و دبیر شوراى امنیت ملى این کشور موضوع 
تأمین امنیت جاده هاى مواصالتى دو کشور را بررسى 
کردند. در این دیدار عباس ظهورى ســفیر کشورمان 
در ارمنســتان ضمن ابراز نگرانى ایران از مشــکالت 
به وجود آمده در ارتباط با اســتفاده از زیرساخت هاى 
جاده اى ارمنســتان براى کامیون هاى ایرانى خواستار 
اقدامات مؤثر دولت این کشور در جهت حل مشکالت 
به وجود آمده شــد. از حدود 12 روز پیــش پلیس راه 
جمهورى آذربایجــان در بخش «ووروتــان» جاده  
«قاپان- گوریس» ارمنســتان، کامیون هاى ایرانى را 
بازرسى و از راننده هاى این کامیون ها عوارض دریافت 

مى کنند.

چرا مثل پوتین 
به «الذقیه» سفر نکرد؟

در مستند تلویزیونى «سوریه،    عصر ایران|
سرزمین شــگفتى ها» که به قصد معرفى جاذبه ها 
وظرفیت هاى اقتصادى سوریه پس از جنگ، از شبکه 
اول سیما پخش مى شد به دفعات از حسن روحانى 
رئیس جمهورى پیشین ایران انتقاد شد که چرا طى 
هشت سال ریاســت جمهورى به استان «الذقیه» 
ســفر نکرده در حالى که «والدیمیر پوتین»، رئیس 
جمهورى روسیه سه بار در این بندر حاضر شده بود. 
در این قسمت که در بهار 1400 ضبط شده بارها آرزو 
شــد که دولت آینده «پاى کار» باشد و کم کارى در 

عقد قرارداد ها جبران شود. 

خبرخوان

همه جا سینوفارم هست. اما مردم آسترازنکا مى خواهند 
و حتى حاضرند براى تزریق آسترازنکا به شهر دیگرى 
بروند. برخى مى گویند ســفر خارجى دارند اما بقیه دلیل 

خاصى ندارند. فقط آسترازنکا را ترجیح مى دهند. 
غالب واکســن هاى وارداتى به ایران از چین است. تمام 
مراکز واکسیناسیون در کشور را بگردید، از هر نوعى پیدا 
نکنید حتمًا سینوفارم را خواهید دید. به عبارتى چین در 
ایران بازار واکسن را در اختیار خود گرفته و آن را قبضه 

کرده است!
بسیارى از مراکز آسترازنکا ندارند، واکسنى که برخى به 
دالیل مختلف دنبال تزریق آن هستند. یکى دوز اولش 
را آســترازنکا زده و یکى مى خواهد به اروپا سفر کند. اما 
به سختى پیدا مى شود. برخى براى آن راهى شهرهاى 
دیگر هم مى شوند. از تهران به کرج مثًال یا شهرى دورتر!

کسانى هستند که دوز اول آسترازنکا را تزریق کرده اند 
اما حاال باید از این مرکز به آن مرکز بروند تا آســترازنکا 
پیدا کنند. اما برخى از دوز اولى ها هم به دنبال آسترازنکا 
هستند. از آنجا که برخى از کشورهاى اتحادیه اروپا هنوز 
سینوفارم را تأیید نکرده اند، مسافران این کشورها به دنبال 
تزریق آسترازنکا هستند. اما برخى هم نه قصد مهاجرت 
دارند و نه ســفر کارى اما مى گوینــد ترجیح مى دهیم 

آسترازنکا تزریق کنیم.
این در حالى است که مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو گفت که واکســن هاى جانسون اند 
جانســون و فایزر وارداتى، به عنوان دوز بوستر (سوم) 
کادر درمان استفاده مى شــود. بنابراین همچنان خبرى 
از واکسن فایزر براى مردم نیست  و همچنان سینوفارم 

حرف اول را در واکسیناسیون عمومى مى زند!

به نظر مى رسد طرح صیانت از فضاى مجازى در حال 
طى کردن مراحل ابتدایى خود اســت، چرا که به گفته 
کاربران سرورهاى بســیارى از فیلترشکن ها قطع شده 

است.
طى چند روز گذشــته کاربران از قطعى فیلترشکن ها 
و وى پى  ان هاى داخل کشــور خبر داده اند و منبع هاى 
ارائه دهنده وى پى ان ، دلیل این قطعى را مســدودیت 

آى پى هاى داخل ایران اعالم کردند.
 با محدود و مسدود کردن فیلترشکن ها و وى پى ان هاى 
موجود داخل کشور، اینترنت به سمت یک شبکه کامًال 
داخلى مى رود و مدیریت مخابرات فقط به  سایت هایى 

که خود معین مى کند اجازه ورود کاربر را مى دهد.
در همین رابطه عادل طالبى کارشناس حوزه فناورى و 
اطالعات گفت: مسدود شدن سرور فیلترشکن ها بنا بر 

سختگیرى هاى طرح صیانت از فضاى مجازى در حال 
حاضر اقدامى قانونى شمرده مى شــود. وى ادامه داد: 
افرادى که دســت به چنین اقدامى زدند نخســت باید 
بررسى کنند که بستن سرورهاى فیلترشکن ها آیا به نفع 
عموم مردم و کسب و کارهاى مجازى است یا خیر؟ که 
ظاهراً این موضوع هنوز مورد بررسى قرار نگرفته است.

به نظر مى رسد طرح صیانت از کاربران فضاى مجازى 
و ایجاد شــبکه ملى اطالعــات در حال اجــرا و طى 
کردن مراحل ابتدایى خود باشــد چرا کــه هر چیزى 
که از خــارج از مرزها بــه داخل چنین شــبکه اى وارد 
مى شود باید بررسى شــود و با از کار افتادن سرور وى 
پى ان ها و فیلترشــکن هاى داخل کشــور، محتواى 
اینترنت جهانى خارجى بدون بررسى وارد کشور نخواهد

 شد.

سى و چهارمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان از 16 مهر ماه امسال به مدت یک هفته برگزار 
مى شود. این جشنواره که به گفته موافقان برگزارى اش 
با برند «اصفهان» در جهان شناخته شده است امسال در 
هر حالى سى و چهارمین دوره اش را از سر خواهد گذراند 
که تیم مدیریتى جدیدى در شــهردارى و شوراى شهر 

اصفهان متولى برگزارى آن خواهند بود. 
البته مخالفان برگزارى جشنواره معتقدند اصًال برگزارى 
آن، محلى از اعراب ندارد که حاال کسى در اندیشه باال و 
پایین شدن کرســى هاى متولى اش باشد(!) چرا که به 
باور آنها اصوًال چیزى به نام «سینماى کودك» در ایران 
سال هاست تعطیل شده و امروز تنها خاطرات خوشى از 
این ســینما باقى مانده که به نخستین دوره هاى همین 
جشنواره بر مى گردد که آن هم براى ادامه یافتن برگزارى 

جشنواره، به کار نمى آید.
واقعیت هم همین است که جشنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان در ســال هاى اخیر به محل نمایش 
فیلم هایى بدل شــده بود که درباره کودکان بود ونه براى 
کودکان و صرف برگزارى آن فقط بــراى آنکه خللى در 
این روند به وجود نیاید، محلى براى هزینه کردن میلیاردها 

تومان پول بدون بازدهى الزم بوده است.
اما به هر حال در اصفهان همواره به این جشنواره به چشم 
جزئى جدایى ناپذیر از فرهنگ شــهراصفهان نگریسته 
شده است و متولى اصلى برگزارى آن (شهردارى) سعى 
کرده به هر ترتیب شده برگزارى جشنواره در اصفهان را با 
هر کیفیتى تضمین کند.  اما در این دوره ظاهراً یک اتفاق 

جدید در شرف شکل گیرى است.  

انتشار گفتگوى متفاوت
برگزارى سى و چهارمین جشنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان در مهرماه سال جارى مصادف شده 
است با نخستین روزهاى کارى على قاسم زاده، شهردار 

جدید اصفهان. 
قاسم زاده که از دل شــوراى یکپارچه اصولگراى جدید 
اصفهان به ساختمان قدیمى شهردارى در دروازه دولت 
رسیده اســت، خودش از ســابقه مدیریت فرهنگى در 
شهردارى این شــهر برخوردار اســت. او در زمانى که 
سید مرتضى ســقائیان نژاد به عنوان شهردار اصفهان 
در اوج قدرت قرار داشــت، به عنوان معــاون فرهنگى 
او و مدیرعامل ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداري اصفهان خدمت مى کرد.
ســقائیان نژاد تا خرداد 1394 که به حکم شوراى شهر 
اصفهان از سمت خود برکنار شد شــهردار اصفهان و از 
حامیان اصلى برگزارى جشــنواره فیلــم هاى کودکان 
و نوجوانان در این شــهر بود اما از قاسم زاده هیچ وقت 
اظهارنظر جدى درباره این جشنواره در رسانه ها به چشم 
نخورد؛ چه در چهار سالى که او به عنوان یکى از مدیران 

اصلى سقائیان نژاد به کار مشغول بود و چه بعد از آن.
امروز اما بیش از یک دهه از روزى که او متولى مهمترین 
سازمان فرهنگى شهردارى بود مى گذرد. قاسم زاده حاال 
بعد از سقائیان نژاد، جمالى نژاد و نوروزى، شهردار جدید 
اصفهان است. او بر مســندى تکیه زده که پیشینیانش 
همگى از طرفداران برگزارى جشنواره در اصفهان بوده اند

 وهمــه تالششــان را کــرده بودنــد که جشــنواره 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان در اصفهان بماند و به همین 
دلیل آماج حمالت مخالفانشان قرار مى گرفتند که چرا در 
قبال هزینه کردن پول هاى هنگفت نتوانســته اند بهره 

الزم را از برگزارى این جشنواره براى شهر اصفهان ببرند.
قاسم زاده اما ظاهراً از آنچه سه شهردار قبلى در این باره 
انجــام داده اند آنقدر درس گرفته که یکى از نخســتین 
گفتگوهایش در سمت شــهردار اصفهان را  با استفاده از 
واژگانى متفاوت نسبت به پیشینیانش به جشنواره فیلم 
کودك اختصاص دهــد. او که با پایگاه اطالع رســانى 
«ســینما پرس» متعلق به «جامعه اسالمى هنرمندان» 
- یکى از اصلى ترین پایگاه هــاى هنرى اصولگرایان 
- گفتگو کرده است، آشکارا خود را از برنامه ریزى براى 
برگزارى این جشنواره در سال جارى کنار کشیده و آن را 
به سیاست هاى شهردار سابق پیوند زده است؛ ضمن آنکه 
در جاى جاى اظهارات او، ناخرســندى از شیوه برگزارى 
جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان کامًال 

به چشم مى خورد:
■ بنده تازه چند روزى است که مســئولیت شهردارى 
اصفهان را بر عهده گرفته ام و تعامالت میان مسئوالن 
برگزارى جشــنواره فیلم کودك با مسئوالن شهردارى 
اصفهان از مدت ها قبل شــکل گرفته بود و از این رو با 
توجه به زمان اندکى که براى برگزارى جشــنواره باقى 
مانده امکان تغییر چندانــى در روند برگزارى این رویداد 
وجود ندارد اما ما تأکید داریم جشنواره فیلم کودك در این 
شرایط کرونایى و اقتصادى کنونى کشور با حداقل هزینه 

ممکن برگزار شود.
■ دســت انــدرکاران حــوزه هــاى مختلــف طى 
گزارش هایى که اخیراً به بنده داده اند اعالم کردند امسال 
ما با محصوالت خوب و متنوعى در سینماى کودك روبه 
رو هستیم از این رو ســعى ما این بود که با اصل جریان 
برگزارى جشــنواره کنار بیاییم و این جشنواره را برگزار 

کنیم.
■ نگرانى ما همواره این بوده که ایــن رویداد با حداقل 
هزینه هاى ممکن برگزار شود و ان شاءا... براى سال آینده 
و سال هاى بعد از آن سیاستگذارى هاى جدیدى در این 
حوزه خواهیم داشت تا دیگر شاهد هزینه کردهاى زائد و 
بریز و بپاش و اسراف بودجه هاى بیت المال در این رویداد 

فرهنگى نباشیم.
■ بنده معتقدم برگزارى دورهمى و اســراف بودجه به 
اسم جشنواره کودك هرگز به نفع فرهنگ، سینما، شهر 
اصفهان و کشور نیست. من با هر چیزى که شکل اسراف 
داشته باشد به صورت جدى و قاطعانه مخالفم و معتقدم 
اگر قرار است جشنواره اى برگزار شود ما باید روى اصل 

آن متمرکز شویم.
■شاخص جشنواره فیلم کودك و نوجوان محصوالت آن 
است که ما باید تنها روى آن تمرکز کنیم و تمامى تالش 
خود را به کار ببریم که حواشى و هزینه کردهاى جانبى 

آن به حداقل برسد.
■ اصل جشــنواره فیلم هاى کودك و نوجوان باید براى 
مخاطبان هدفش انگیزه ایجاد کنــد، باید آثار فاخر در این 
حوزه تولید شود که تا کودکان و نوجوانان و خانواده هاى شان 
بتوانند به راحتى با این آثار ارتباط برقرار کنند و این هدفى 
است که ما ان شاءا... از این پس براى برگزارى جشنواره فیلم 
کودك در سال هاى آتى دنبال خواهیم کرد و به شما اطمینان 
خاطر مى دهم که جلوى هرگونه اسراف و زیاده روى در روند 

برگزارى این رویداد را خواهیم گرفت.

رودررویى با پایتخت نشینان؟
واژه پردازى از هنرهاى مدیریتى است. اینکه مدیر یک 
مجموعه براى رساندن پیامش  از چه واژه هایى استفاده 
مى کند، هنر او را در انتقال پیام نشان مى دهد. مدیران، 
بسته به جایگاهى که از آن برخوردارند معموًال درباره یک 
پدیده اظهارنظر صریح نمــى کنند و در البه الى همین 
واژه پردازى هاست که دیدگاه هاى خود را بروز مى دهند. 
این قاعده درباره شهرداران و مشــخصًا شهردار جدید 

اصفهان هم قابل ارزیابى است.
قاسم زاده در نخســتین گفتگویش درباره یک موضوع 
مهم و حســاس براى فرهنــگ اصفهان (جشــنواره 
بین المللى فیلم هاى کودك و نوجوان) ضمن اینکه از به 
گردن گرفتن آنچه در جشنواره پیش رو اتفاق خواهد افتاد 
شانه خالى کرده، وعده برگزارى جشنواره اى متفاوت را 

در سال هاى آینده داده که به گفته او بدون «اسراف و بریز 
و به پاش» برگزار خواهد کــرد. او از عبارت «کنار آمدن 
با برگزارى جشنواره امســال» استفاده کرده که انتقادى 
تلویحى به برنامه ریزان سابق شهردارى تلقى مى شود 

که مسئول برگزار کردن جشنواره امسال بوده اند.
ایــن رویکرد جدیــد متولى اصلــى برگــزارى یک از 
قدیمى ترین جشــنواره هاى هنرى کشور که در جهان 
هم به نام اصفهان شناخته مى شود، از اولین سال هاى 
برگزارى جشنواره در اصفهان  تا امروز از زبان هیچکدام از 

شهرداران اصفهان شنیده نشده بود.
آیا قاســم زاده از اســاس مخالف باقى ماندن جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کــودکان و نوجوانان در اصفهان 
اســت و نهى از «بریز و به پاش» صرفًا اسم رمز خاتمه 
میزبانى اصفهان از این جشنواره در سال هاى آینده است 
یا شــهردار جدید اصفهان در اندیشه انداختن طرحى نو 

براى برگزارى آن است؟
على قاســم زاده بهتر از هر کســى مى داند که تصمیم 
گیران اصلى برگزارى جشنواره در تهران مستقر هستند و 
تجربه هاى پیشین هم ثابت کرده که آنها اصفهان را تنها 
به عنوان شهر محل جشــنواره مورد تأیید قرار مى دهند 
و نه در رده سیاســتگذارى که توانایى به چالش کشیدن 
مصوبات پایتخت نشینان را داشته باشد. به استناد آنچه 
در اولین گفتگوى جدى  قاسم زاده مطرح شده است، اگر 
او تصمیم به برگزارى جشنواره در سال هاى آینده داشته 
باشد باید بتواند در سیاست هاى پایتخت نشینان در قبال 
برگزارى جشــنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان تغییر 
بنیادى به وجود آورد. اما آیا شــهردار جدید مى تواند از 

عهده این کار برآید؟
در بحث مدیریت شــهرى اصفهان که «کشتى بان را 
سیاستى دگر آمده» اما اینکه کشتى بان جدید، به یارى 
همکاران همسویش در شوراى شهر، توانایى به ساحل 
مقصود رساندن این بار سنگین فرهنگى را خواهد داشت 
یا نه، بحث دیگرى اســت که براى مشاهده نتیجه این 

تالش حداقل تا مهرماه 1401 باید صبر کرد. 

کنکاشى در اظهارنظر متفاوت شهردار جدید اصفهان درباره جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان

برگزار مى کنیم اما بدون بریز و بپاش... !

طرح صیانت از فضاى مجازى آغاز شده است؟ سفر به شهرهاى دیگر براى تزریق آسترازنکا 

مهران موسوى خوانسارى
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تصادف با شتر با خطر مرگ
فرمانـدار خوروبیابانک گفت: 20 درصـد از تصادفات 
جاده اى این شهرستان برخورد با شتر است که به مرگ 
مى انجامد. عباس نظام االسالمى در شوراى ترافیک 
تأکید کرد: با توجـه به تصادفات رخ داده با شـتر مقرر 
شد جهاد کشـاورزى نسـبت به جمع آورى شتر هاى 
سرگردان و آشـکار سـازى آنها به هنگام دید در شب 
اقدام کند. دوطرفه بودن جاده ها، رها بودن شتر هاى 
سرگردان، خواب آلودگى و عدم توجه به جلو و رعایت 
نکردن نکات ایمنى هنگام رانندگى از مهمترین عوامل 

تصادفات شهرستان خوروبیابانک است.

نظارت بر پرواز هاى اربعین 
بازرس وزارت راه و شهرسـازى در ترمینال پرواز هاى 
خارجى فرودگاه بین المللى شـهید بهشـتى اصفهان 
بـراى نظـارت بـر پرواز هـاى اربعیـن مسـتقر شـد. 
حامـد افتخـارزاده بـازرس وزارت راه و شهرسـازى 
گفت: بر پذیـرش و اعزام زائـران اباعبـدا... در اربعین 
حسینى نظارت مى شـود. وى گفت: بررسى تخلفات 
شـرکت هاى هواپیمایى و آژانس هـا در خصوص نرخ 
بلیت و فروختن بلیت یک سـره و عدم ارائه سـرویس 
و خدمـات مناسـب زیـر ذره بیـن بـازرس وزارت راه 
شهر سـازى قـرار دارد. پرواز هـاى اربعین حسـینى تا 

هفتم مهر ادامه دارد.

شستشوى شبکه فاضالب
12 کیلومتر شـبکه جمع آورى فاضالب درشهرهاى 
باغبهادران و زرین شـهر شستشو شد. این عملیات به 
منظور باالبردن سـطح بهداشـت و رفع انسداد شبکه 
هاى فاضالب شهرسـتان لنجان انجام شـده اسـت. 
شایان ذکر اسـت براسـاس برنامه واحد بهره بردارى، 
سـاالنه 200 کیلومتـر شـبکه جمـع آورى فاضالب 
شستشـو مى شـود. همچنین در عملیاتـى دیگر، پنج 
منهول شبکه جمع آورى فاضالب درمنطقه لنجان هم 

سطح سازى شد.

اصالح شبکه آبرسانى 
مدیر آبفاى شهرستان خوروبیابانک گفت: طى شش 
ماه نخست امسال، بیش از دو کیلومتر از شبکه آبرسانى 
این شهرسـتان اصالح و بازسـازى شـد. محمد جواد 
فیروزى افـزود: هزینه اجـراى این طرح بیش از سـه 
میلیـارد و 500 میلیـون ریال بـوده اسـت. وى گفت: 
پارسـال نیز با اعتبار 25 میلیارد ریـال، 17 کیلومتر از 
شـبکه اصلِى آب شهرسـتان اصالح و بازسـازى شد. 
به گفته وى، ساالنه بیش از دو میلیون متر مکعب آب 
در خوروبیابانک تولید مى شـود که 18 درصد آن هدر 

رفت ظاهرى دارد.

ثبت نام از طریق سامانه 
شهروندي

سامانه شهروندى به منظور لزوم به روزرسانى عملکرد 
سـازمان فرهنگـى، اجتماعى و ورزشـى شـهردارى 
اصفهان  و خدمت رسانى بهتر به شهروندان گرامى در 
زمینه آموزشى و همچنین تسهیل و تشویق شهروندان 
به غنى سـازى بانک آموزشـى به مرجعیت علمى راه 
اندازى شـده اسـت. تمامى مراکز سـازمان به همراه 
آدرس و شـماره تلفن و مکان نما در این سـامانه قابل 
مشـاهده بوده و امکان پیدا کردن مرکز نزدیک محل 
سکونت شهروندان با آیکون جسـتجو از روى نقشه، 
از جمله مزایاى این سامانه مى باشـد. مهلت ثبت نام 
کالس هاى آموزشـى تا 4 مهرماه بوده که در سامانه 

آموزشى shahredu.ir انجام مى شود .

سرانه آموزشى شهر اصفهان 
سیدمحمد میرپور سرپرست اداره کل نوسازى، توسعه 
و تجهیز مدارس استان اصفهان در نشست مشترك با 
مدیرکل آموزش و پرورش استان، با بیان اینکه سرانه 
آموزشى در شـهر اصفهان به ازاى هر دانش آموز پنج 
متر مربع است در حالى که اسـتاندارد سرانه در سطح 
کشور 7/67 است، گفت: سرانه آموزشى شهر اصفهان 

2/67 درصد از سرانه کشور پایین تر است.

خبر

رئیس بیمارســتان  عیســى بن مریم اصفهان گفت:  آمار 
بسترى شــدگان مبتال به   کرونا در بیمارستان هاى استان 
اصفهان نسبت  به چند هفته قبل قریب به 30 درصد کاهش 
پیدا کرده، اما آمار فوتى ها کاهشى  نداشته  است. امین رضا 
طباطبایى افزود: واضح اســت این آمار بسترى شدگان تا 
زمانى که بخواهد در آمار مرگ و میرهاى ناشى از کرونا نشان 
داده شود حداقل دو هفته اى طول مى کشد. رئیس بیمارستان 
عیسى بن مریم(ع) اصفهان، تصریح کرد: با تأخیر دو هفته اى 
آمار مرگ و میرها نسبت به آمار تعداد بسترى شدگان کرونا 
تفاوت هایى وجود دارد، به دلیل اینکه بیمــاران بدحال از 
هفته هاى قبل به صورت تجمیعى در بخش مراقبت هاى 

ویژه و آى سى یو همچنان بســترى هستند. طباطبایى در 
خصوص وضعیت بیمارستان عیســى بن مریم (ع) براى 
بسترى شدگان کرونایى، اظهار کرد: با توجه به کاهشى که 
در روند بسترى شدگان بیماران کرونایى داشته ایم، این روند 
کاهش بسترى شدگان به دو دلیل تنها مربوط به مرکز استان 
و شهرستان اصفهان بوده است. وى خاطرنشان کرد: یکى 
اینکه بیمارستان الزهرا (س) بخش هایى را از ارائه خدمات به 
بیماران و بسترى شدگان کرونا خارج کرده و به همین دلیل 
بیمارستان عیسى بن مریم(ع) همچنان از بسترى بیماران 
کرونایى اشباع شده اســت و دوم اینکه تا ترخیصى نباشد 

امکان پذیرش بیماران جدید کرونایى را نداریم.

مدیرکل آموزش  و پرورش استان اصفهان گفت: با توجه  
به شــرایط کرونایى کشور مجبور هســتیم در مدارس 
باالى 15 نفر، آموزش را در شبکه شاد و فضاى مجازى 
آغاز کنیم.  محمد اعتدادى صبح روز پنج شــنبه در آیین 
نواختن زنگ شکوفه ها در دبســتان خوروش 4 در ناحیه 
یک آموزش  و پرورش اصفهان ضمن گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس و تبریک آغاز ســال تحصیلى جدید، اظهار 
کرد: از ســوم مهرماه (امروز) آمــوزش دانش آموزان به  
صورت رســمى آغاز خواهد شــد. وى افزود: همکاران 
من در 18 ماه گذشــته تمام توان خود را در جهت تعلیم  
و تربیت دانش آموزان به کار بســتند؛ امیدوار هســتیم با 

تکمیل واکسیناســیون و خروج از شــرایط فعلى، شاهد 
حضور مجدد دانش آموزان و معلمان در مدرسه باشیم تا 
تمام دانش آموزان بدون دغدغه از آموزش علم و معرفت 
بهره ببرند.  در نخستین روز از مهرماه 1400 مراسم جشن 
شــکوفه ها با حضور محمد اعتدادى مدیرکل آموزش  و 
پرورش استان اصفهان، لیالسادات ابطحى معاون آموزش 
ابتدایى اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان، زهرا 
قجاوند مدیر آموزش  و پرورش ناحیه یک اصفهان، کریمى 
معاون اجتماعى فرماندهى نیروى انتظامى استان اصفهان 
و تعدادى از دانش آموزان و کادر اجرایى دبستان خوروش 4 

در ناحیه یک برگزار شد.

آغاز سال تحصیلى 
کالس اولى هاى اصفهانى

کاهش 30 درصدى  بسترى  
بیماران کرونایى در اصفهان 

على قاسم زاده، شــهردار کالنشهر اصفهان، حکم 
خود را از دســت احمد وحیدى، وزیر کشور دریافت 
کرد. تحویل حکم شــهردار اصفهان توســط وزیر 
کشــور با حضور دو تن از معاونان وزیر، محمدباقر 
خرمشاد معاون سیاسى و مهدى جمالى نژاد معاون 
عمرانى و رئیس سازمان شــهردارى هاى وزارت 

کشور انجام شد.
در این جلســه و در دیدار سردار احمد وحیدى، وزیر 
کشور با اشاره به ویژگى هاى منحصر به فرد اصفهان 
به عنوان یک شــهر بزرگ فرهنگــى تاریخى از 
شهردار جدید اصفهان خواست در برنامه ریزى هاى 
شهرى خود ذخایر معنوى ارزشمند این شهر از جمله 
مقبره عالمه مجلسى و تخت فوالد را بیش از پیش 

مورد توجه قرار دهد. 
وى در پایان براى شــهردار اصفهان در خدمت به 

مردم شریف این شهر آرزوى موفقیت کرد.

هفته پیش تصاویرى در شبکه هاى اجتماعى توسط 
یکى از اهالى روســتاى انالوجه در بخش مرکزى 
چادگان ضبط شده بود که نشــان مى داد چندین 

درخت کهنسال توسط کشاورزان قطع شده است.
دهیار روســتاى انالوجه در این باره گفت: درختان 
کهنســال جهت هزینه، مرمت و الیروبى قنات در 
روستاى انالوجه توسط کشاورزان که خود مالک این 
مزرعه بودند و بیــش از 60 نفر نیز امضاکرده بودند 

قطع شده است. 
عبدا... رجبى ادامــه داد: قطع ایــن درختان که از 
نوع چنار 60 ســاله بودند با رضایت مالکان صورت 

گرفته بود. 

بخشــدار مرکزى چادگان نیز در این بــاره اظهار 
کرد: بیش از 120 نفر مالک این مزرعه 72 حبه اى 
هستند، ولى با رضایت 60 نفر اقدام به قطع درختان 
کردند که توسط مقام قضایى در حال پیگیرى است 
که چرا درختانى که بیش از 60 سال قدمت دارد باید 

قطع شود.
حسین شریفى گفت: با قطع درختان محیط زیست 
به خطر مى افتد و باید مطالبه گر بود تا بدانیم علت 
این موضوع چه بوده و چــرا در این خصوص قصور 
شــده اســت.  وى بیان کرد: موضوع قطع درختان 
در روســتاى انالوجه توسط مقامات قضایى در حال 

بررسى است که نتیجه آن اعالم خواهد شد.

سخنگوى توزیع برق شهرســتان اصفهان گفت: 
افزایش مبالغ قبوض برق 244 هزار مشــترك پر 
مصرف به علت اعمال جریمه 16 درصدى براساس 

دستورالعمل وزارت نیرو بوده است.
محمد على اکبرى اظهار کرد: الگوى مصرف براى 
فصول گرم ســال 300 کیلو وات در ماه و در فصول 
سرد 200 کیلووات اســت که اگر مشترکان تا این 
میزان مصرف داشته باشند خوش مصرف محسوب 
مى شوند و مشــترکان پرمصرف کسانى هستند که 

بیش از این میزان در هر ماه استفاده کنند.
او با بیان اینکه از ابتداى ســال جارى تاکنون 244 
هزار مشترك پرمصرف در استان جریمه شدند، ادامه 
داد: به منظور حمایت از مشترکان کم مصرف و تنبیه 
مشترکان پرمصرف بنا به دستورالعمل وزارت نیرو 16 
درصد به قبض مشترکان پرمصرف اضافه شده است.

سخنگوى توزیع برق شهرســتان اصفهان افزود: 
هرسال 7 درصد قیمت برق افزایش مى یابد و براى 
مشترکانى که پرمصرف هستند 16 درصد نیز جریمه 

در قبوض برق اعمال مى شود.
على اکبــرى با اشــاره به اینکه برخى مشــترکان 
پرمصرف نسبت به افزایش مبالغ قبوض برق معترض 
بودند، خاطر نشان کرد: برمبناى الگوى کم مصرفى 
یا طرح برق امید نیز مشترکانى که ماه هاى گرم سال 
100 کیلووات و در فصول ســرد 80 کیلووات درماه 
مصرف برق دارند، کم مصرف محســوب مى شوند 
که از ابتداى ســال تاکنون 104 هزار نفر مشترك 
اصفهانى کم مصرف و 544 هزار مشــترك خوش 

مصرف شناسایى شدند.
او ابراز کرد: با گذر از پیک مصرف و شروع فصل سرد 

در اصفهان فعًال خاموشى نخواهیم داشت.

جانشــین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان بیان 
کرد: در پى وقوع چندین فقره ســرقت خودروهاى 
پژوپارس، پژو206 و پژو 405 و شکایت مالباختگان، 
موضوع به صورت ویژه مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفته و اکیپى از کارآگاهان مجرب اداره مبارزه با 
سرقت پلیس آگاهى اســتان اصفهان رسیدگى به 

این پرونده را دنبال کردند.
سرهنگ محمدرضا هاشــمى فر افزود: تحقیقات 
دراین زمینه با جدیت در حال انجــام بود تا اینکه 
کارآگاهان هنگام گشــتزنى در حــوزه مأموریتى 
خود به یک دستگاه خودروى ســوارى پژو پارس 
مشکوك شدند که بعد از اســتعالم هاى مربوطه 
مشــخص شــد پالك این خودرو مربوط به یک 

دستگاه خودروى پژو پارس مسروقه است.
جانشــین فرمانــده انتظامــى اســتان اصفهان 
گفت:سرنشــینان خودرو که یک مرد و زن بودند 
با دیدن مأموران اقدام به فرار کردند که بالفاصله 
مأموران به تعقیب خودرو پرداخته و پس از چندین 
بار اخطار به سمت خودرو شلیک و آن را متوقف و 

هر دو متهم را دستگیر کردند.
این مقام انتظامى با بیان اینکه در تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شــد که این افراد، همان سارقان 
خودروهاى سوارى پژو هستند افزود: در ادامه انبارى 
که سارقان، خودروها را پس از سرقت به آنجا برده 
و پس از خارج کردن محتویــات و قطعات داخل 
خودروها، آنهــا را در بازار به فروش مى رســاندند 

کشف شد.
هاشمى فر با اشاره به کشف شش دستگاه خودرو 
شامل یک دســتگاه پژو پارس، یک دستگاه پژو 
206، سه دســتگاه پژو 405 و یک دستگاه وانت 
مزداى مســرو قه و مقادیر زیادى لوازم اوراق شده 
از خودروهاى مسروقه و ابزار و لوازم تغیر در ارکان 
خودرو به همراه یک تیغه خشاب اسلحه کلت کمرى 
حاوى شــش تیرجنگى از مخفیگاه سارقان گفت: 
سارقان تا کنون به 10 فقره سرقت اعتراف کردند 
که در این خصوص پرونده تشکیل و این افراد براى 
رســیدگى قانونى به جرم خود روانه مرجع قضایى

شدند.

شهردار اصفهان حکمش را دریافت کرد

ماجراى قطع درختان کهنسال در چادگان

244 هزار مشترك پرمصرف برق در اصفهان 
جریمه شدند

کشف انبار اوراق قطعات خودروهاى مسروقه 
در اصفهان 

سارقان 244 رأس دام دستگیر شدند

پیگیرى پروژه ترامواى اصفهان 

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از دســتگیرى اعضاى باند ســه نفره اى که 244 رأس 
گوسفند را از دامداران شهرستان کاشان سرقت کرده و 

متوارى شده بودند خبر داد.
حســین ُترکیان اظهار کرد: در پى وقــوع چندین فقره 

ســرقت گوســفند از دامداران تعدادى از روســتاهاى 
شهرستان کاشــان موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهى این شهرستان قرار گرفت.

وى افزود: پس از بررســى صحنه هاى سرقت و انجام 
یکسرى اقدامات علمى و تخصصى توسط کارآگاهان 
مشخص شد باندى ســه نفره در این سرقت ها دست 
دارند که هر سه نفر از افراد سابقه دار مسلح و غیربومى 

هستند.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
عنوان کرد: ســرانجام با تالش هاى مجدانه و شــبانه 
روزى کارآگاهان رد پاى سارقان پس از ارتکاب سرقتى 
دیگر به دست آمد و هنگامى که این افراد به وسیله دو 

دستگاه خودروى پژو پارس و وانت نیسان قصد خروج از 
شهرستان را داشتند شناسایى و با اقدام ضربتى مأموران 

زمینگیر شدند.
ســرهنگ ُترکیان اظهار کرد: در این عملیات هر ســه 
سارق دســتگیر و تعداد 21 رأس گوســفند مسروقه از 
وانت نیســان متعلق به متهمان کشــف و به مالباخته 

بازگردانده شد. 
این مقام انتظامى با بیان اینکــه متهمان در تحقیقات 
صورت گرفته در مجموع به 244 رأس گوسفند در 11 
فقره سرقت اعتراف کردند گفت: در این خصوص پرونده 
تشکیل و اعضاى این باند براى رسیدگى به جرایم خود 

تحویل مرجع قضایى شدند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان گفت: از مباحث مورد نظر شوراى 
شــهر در حوزه ترافیک پروژه ترامواســت که مى تواند 

کمکى براى ناوگان حمل و نقل کالنشهر اصفهان در 
کنار مترو، اتوبوس و تاکسى باشد.

محمدرضا فالح در حاشــیه بازدید اعضاى شــوراى 
اســالمى شــهر اصفهان از پروژه رینــگ حفاظتى 
اصفهان، اظهار کرد: رویکرد شــوراى شــهر اصفهان 
اتمام پروژه هاى عمرانى است و در حوزه ترافیک سعى 
داریم عبور و مرور و تردد را براى شهروندان آسان کنیم. 
وى افزود: در این راستا باید توجه ویژه اى به پروژه رینگ 

چهارم ترافیکى داشته باشیم.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازى شوراى 

اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه نیاز است خیابان ها 
و معابر مرکز شــهر کــه در طرح تفصیلــى نیز عنوان 
شده احداث شــود، خاطرنشــان کرد: بعضى معابر در 
محالت مرکز شــهر مسدود اســت که باید رسیدگى 
و عبور و مرور براى شــهروندان داخل مناطق آســان 

شود.
فالح تأکید کرد: از مباحث مورد نظر شــوراى شهر در 
حوزه ترافیک پروژه ترامواست که مى تواند کمکى براى 
ناوگان حمل و نقل کالنشــهر اصفهان در کنار مترو، 

اتوبوس و تاکسى باشد.

معاون فنــى و اجرایى جهاد کشــاورزى آران و بیدگل 
گفت: گرماى شدید در فصل بهار و تابستان نزدیک به 
720 میلیارد تومان خسارت به پسته کاران این شهرستان 

وارد کرد.
هادى یغماییان افزود: امســال بر اثر افزایش بى سابقه 
دماى هوا در زمان تلقیح گل پسته و شدت گرما در فصل 
هاى بهار و تابستان، شــاهد کاهش حدود 60 درصدى 
تولید پســته در آران و بیدگل هستیم که سبب خسارت 

زیاد به پسته کاران شهرستان شده است.
وى با بیان اینکه آران و بیدگل امسال در تولید رقم پسته 
احمدآقایى نزدیک به 60 درصد و پسته اکبرى حدود 55 
درصد کاهش تولید داشته است، ادامه داد: البته امسال 

عمده باغ هاى پسته شهرســتان در سال نابارورى هم 
به ســر مى برند که موجب کاهش بیشتر تولید پسته در 

شهرستان حتى تا 75 درصد شده است.
وى با یادآورى اینکه برداشت پسته در آران و بیدگل از 
25 شهریور آغاز شده و تا 15 مهرماه ادامه دارد، اضافه 
کرد: 4100 هکتار از اراضى شهرستان زیر کشت پسته 
است که از این مقدار، نزدیک به3000 هکتار بارور است.

معاون جهاد کشاورزى آران و بیدگل اظهار کرد: متوسط 
تولید پســته خشــک در آران و بیدگل از هر هکتار زیر 
کشت، حدود 2 تن است که امســال به 500 کیلوگرم 

کاهش یافته است.
وى با بیان اینکه آران و بیدگل رتبه نخست تولید پسته 

در استان اصفهان دارد، افزود: گروهى شامل کارشناسان 
ستادى جهاد کشاورزى استان اصفهان، اداره تحقیقات 
باغبانى، بانک کشــاورزى و کارشناسان صندوق بیمه 
کشاورزى روز گذشته از باغ هاى پســته آران و بیدگل 
بازدید کردنــد که پس از تکمیــل گزارش ها، موضوع 
جبران خسارت هاى باغ هاى داراى بیمه کشاورزى در 

دستور کار قرار خواهد گرفت.
یغماییان با اشاره به ضرورت توسعه واحدهاى فرآورى 
محصوالت کشاورزى و پســته در آران و بیدگل ادامه 
داد: ارزآورى، اشتغالزایى و مصرف بهینه آب از مواردى 
اســت که کشــاورزان رغبــت زیادى براى ســاخت 

باغ پسته دارند. 

کاهش 60 درصدى تولید پسته در آران و بیدگل 
که رتبه نخست تولید این محصول در استان را داراست

زیان گرماى بى سابقه 
به پسته کاران اصفهان
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بازیگر نقش «عقیل» در سریال «افرا»، از چالش ها و 
چگونگى ایفاى این نقش گفت.

هامون سیدى، بازیگر ســریال «افرا» به کارگردانى 
بهرنگ توفیقى و تهیه کنندگى مشترك کامبیز دارابى 
و مجید موالیى که این شب ها روى آنتن شبکه یک 
ســیما مى رود، متولد  ســال 64 در گیالن است. او 
فعالیت خود را در کالس هاى انجمن سینماى جوان 
رشت شــروع کرد و آن زمان تئاتر را به صورت جدى 
تجربه کرد و در عرصه تئاتر جدى تر ادامه داد؛ با این 
حال، در سال 1377 وقتى تنها 13 سال داشت، در فیلم 
«هدف سخت» به کارگردانى هوشنگ درویش پور 
جلوى دوربین رفت. هامون بعد از سال ها فاصله از کار 
تصویر و حضور نه چندان مستمر در تئاتر، سال 1394 
با سریال «گشت ویژه» به کارگردانى مهدى رحمانى 

وارد قاب تلویزیون شد. 
در ادامه فعالیت حرفه اى خود را با تئاتر هاى «فیشر آباد 
و دو داســتان دیگر»، «نمایش آشپزخانه» و نمایش 
«قیقــاچ» ادامه داد. مهمترین اثر ســینمایى هامون 
سیدى در سال 1396 فیلم سینمایى «مغز هاى کوچک 
زنگ زده» به کارگردانى و نویسندگى برادرش هومن 
سیدى است. ســیدى با بازى در این فیلم توانست در 

میان مخاطبان سینما شناخته شود.
هامون ســیدى در ســال 1397 در فیلم «طال» هم 
به ایفاى نقــش پرداخت. این فیلم بــه کارگردانى و 
نویسندگى پرویز شهبازى و تهیه کنندگى رامبد جوان 

و محمد شایسته است.
در این فیلم دیگر بازیگران همچون هومن ســیدى، 
نگار جواهریان و احترام برومند حضور داشته اند. او در 
«طال» نقش برادر «منصور» (با بازى هومن سیدى) 
را بازى مى کند و شــباهت این دو برادر در این فیلم، 
بیش از پیش توجه تماشــاگران را جلب کرد. از میان 
فیلم هاى کوتاهى که هامون ســیدى در آنها حضور 
داشته مى توان «رفتن»، «همه ما به جهنم مى رویم» 

و «انبار» را نام برد.
از کار هــاى او در تئاتر هم مى تــوان به نمایش هاى 
«دسترس»، «پونز»، «دراماتورژ»، «نفرین قحطى 
زده گان»، «چه کســى شــلیک کرد؟»، «بیست و 

پنج درصد»، مجموعه تئاتر «دیــوار چهارم»، «دیر 
راهبان»، «آشپزخانه»، «فیشر آباد و دو داستان دیگر» 

و «قیقاج» اشاره کرد.
هامون ســیدى درباره ارزیابى خود از پخش سریال 
«افرا» گفت: سریال «افرا» در وهله اول براى من یک 
سریال با روایتى در جغرافیاى سرسبز و زیباى گیالن 
اســت که لحظه لحظه و نما به نماى آن برایم یادآور 
خاطراتى خــوش، چه از جریان نفســگیر تولید و چه 
زندگى شــخصى خودم در این خطه است. منطقه اى 
خوش آب و هوا با مناظر طبیعى چشمگیر و مردمانى 
به زاللى آب و سبزى درختان که نمود آن را در سریال 
«افرا» نیز مى توانید به خوبى حس کنید. گیالن جایى 
است که من در آن پرورش پیدا کردم. جایى که در آن 
بزرگ شدم و رشــد کردم و به گیالنى بودنم افتخار 
مى کنم. به ویژه االن که «افرا» روى آنتن اســت و 
بازخورد هاى مثبتى را از سوى مردم مى بینم، از حضورم 

در این پروژه به شدت رضایت دارم.
او درباره انتخابش براى بازى در این ســریال و اینکه 
چطور به این شــخصیت نزدیک شــده، گفت: گفتم 
که من بچه گیالنم و آنجا بزرگ شــدم و قد کشیدم. 
ضمن اینکه عاشق لهجه گیالنى هم هستم. زمانى که 
بهرنگ توفیقى بازى در این سریال را به من پیشنهاد 
داد و به من اعتماد کرد، خوشحال شدم و خدارا شکر 
کردم. فقط به این فکر مى کردم که چگونه بازى اش 
کنم تا ابعاد مختلف کاراکتر «عقیل» جنبه هاى عینى 
قابل باورى پیدا کند و براى مخاطب ملموس باشد. در 
واقع، چون من کاراکتر هایى مثل «عقیل» را تا حدودى 
مى شناســم و با روحیاتشان آشنا هســتم، در ذهنم 
تصویرسازى هایى کردم و در مواجهه با متن و شناخت 
شخصیت، به مشکل خاصى برنخوردم. ضمن اینکه 
بخاطر شــناختم از آقاى توفیقى و سبک کارهایش و 
اینکه ساخته هایش را دیده بودم، دوست داشتم با او کار 
کنم و خدا هم به من لطف کرد و با محبت سازندگان، 

نقش «عقیل» به من رسید.
این هنرمند افزود: «افرا» چنان شرایط تولید مناسبى 
داشت و گروه همدلى کنار هم جمع شده بودند که واقعًا 
بعد از پایان تصویربردارى تــا امروز همچنان دلتنگ 

بچه ها هستم؛ چرا که همه اعضاى پروژه با تمام وجود 
کار کردند. از بهرنگ توفیقــى و محمدکامبیز دارابى 
تشــکر مى کنم که مدیریت خوبى در پشــت صحنه 
داشتند و حاصل این همدلى و دوستى، سریالى از آب 

درآمده که مردم هم خوشبختانه آن را دوست دارند.
سیدى در پاســخ به اینکه اگر خودش جاى «عقیل» 
بود، چه راهــى را انتخاب مى کرد، توضیــح داد: اگر 
شــخصًا جاى «عقیل» بودم، نمى دانم در برخورد با 
چنین موقعیتى چه کار مى کردم، امــا این را مى دانم 
که دلم خیلى براى «عقیل» مى ســوزد. این کاراکتر 
هنوز که هنوز است با من زندگى مى کند و همچنان 
دغدغه ها و خواسته هایش از زندگى برایم محل تفکر 

و اندیشه است.
او درباره اینکه براى نقش خــودش چقدر ایده و نظر 
به گروه مى داد، اظهار کرد: هــر بازیگرى وقتى متن 
را مى خواند و ســر صحنه مى رود، قاعدتًا چندین ایده 
در ذهنش مى آیــد و با کارگردان مشــورت مى کند. 
من با آقاى توفیقى صحبت مى کردم و ســئوال هایى 
مى پرسیدم و جواب هایش را گوش مى کردم. در کل 
تالش مى کردم همان چیزى که مى خواستند را اجرا 
کنم. کارگردان خیلى به مــن براى پرورش و اجرایى 
شدن نقش «عقیل» کمک کرد و از این بابت مدیون 
او هستم، چون نکته هایى را به من مى گفت که بسیار 

برایم آموزنده، کاربردى و طالیى بود.
او همچنین افزود: مدیوم تلویزیون، تئاتر و سینما خیلى 
براى من متفاوت است. ســینما از نظر من یک پرده 
بزرگ است که کوچک ترین پلکى که مى زنى در کادر 
عریض آن دیده مى شود. تلویزیون در حد وسط وجود 
دارد و البته ناگفته نماند رسانه اى است که فرصت بازى 
در نقش هاى بیشترى را دارى. من از تئاتر شروع کردم 
و عاشقانه دوســتش دارم. خیلى هم ناراحت هستم 
که شــیوع کرونا روى تئاتر تأثیر منفى گذاشته است. 
امیدوارم زودتر کرونا تمام شود خودم دلتنگ صحنه 

تئاتر هستم.
هامون ســیدى در پایان وعده داد کــه مخاطبان در 
ادامه ســریال «افرا» منتظر اتفاقــات خیلى جذابى

 باشند.

هامون سیدى از نقشش در سریال «افرا» مى گوید 

دلم خیلى براى 
کاراکتر «عقیل» مى سوزد

 چشمه ارادت 
به اهل بیت(ع) 

همیشه جوشان است

دعواى زوج سابق
 بر سر عمارت

 162 میلیون دالرى

رســول نجفیان، بازیگر، کارگردان و خواننده که 
مهمان برنامه «نشان ارادت» بود، با اشاره به اینکه 
در محله حسن آباد تهران به دنیا آمده است درباره 
خاطرات دوران کودکى خــود در ایام محرم مطرح 
کرد: در خانه اى زندگى  مى کردیــم که با بیش از 
10 نفر از مسیحیان، یهودیان، ارامنه و... همسایه 
بودیم. عجیب بــود که همه این عزیــزان در ماه 
محرم پابه پاى ما در مراسم شــرکت مى کردند و 

نذر مى دادند.
وى درباره آیین هاى خانگى عزادارى گفت: در همه 
شهرها و روستاهاى ایران از جمله تهران هر نوحه 
جایگاه و روز خودش را داشــته است قبل از محرم 
نوحه هاى چاووشــى خوانى مى شد چراکه قدیم ها 
زائران پیاده به کربال مى رفتند که چند ســال طول 
مى کشــید و نوحه هایى از آنجا جالب است بدانید 
که فامیلى بنده به دلیل آنکه اجدادم پیاده به کربال 
رفتند و در دارالسالم نجف به خاك سپرده شدند، به 

نجفیان مشهور شدیم.
این بازیگر تلویزیون افزود: بسیارى از این نوحه ها 
از دل مردم جوشیده و خالصانه گفته شده است. بر 
اســاس تحقیقات من برخى از نوحه ها براى قبل 
از صفویه اســت و افراد نسل به نســل آن را حفظ 

کرده اند.
نجفیان درباره تخریب عتبات عالیات در زمان هاى 
مختلف تصریح کرد: از نظر من چیزى که ضرورت 
ندارد از بین مى رود اما مسئله ماندگارى اهل بیت(ع) 
مسئله خداوند و عشــق الهى است در حقیقت این 

چشمه همیشه جوشان است و از بین نمى رود.
به گفته این کارگــردان، راهپیمایى اربعین در دنیا 
یکى از پدیده هاى شگفت انگیز جهان است و مانند 
آن وجود ندارد چراکه در این راهپیمانى فقط عشق 

و همدلى وجود دارد.
نجفیان در پایان با اشــاره به اینکــه خواب دیده 
است که خادم افتخارى حرم امام حسین (ع) شده، 
مطرح کرد: حس اینکه روزى بتوانم خادم حرم امام 
حسین (ع) شوم، وصف شــدنى نیست و امیدوارم 
اگر این اتفاق رخ داد الیق این لطف و محبت باشم.

«آنجلینا جولى» متهم شده که بدون اطالع دادن 
به همسر سابقش «برد پیت»، قصد داشته سهم 
50 درصدى خود را از عمارت 162 میلیون دالرى 

در فرانسه را بفروشد.
این خانه 4000 متر مربعى که در منطقه کورنس 
در جنوب فرانســه واقع شــده، همانجایى است 
که این دو بازیگر در ســال 2014 در یک مراسم 
خصوصــى ازدواج کردند و این عمــارت بزرگ 
حاال به موضوع درگیرى این زوج ســابق تبدیل 

شده است.
«برد پیــت» و «آنجلینا جولى» پیــش از این به 
ترتیب ســهم 60 و 40 درصدى از این خانه 162 
میلیون دالرى داشتند اما سه سال پیش از جدایى 
آنها در سال 2016، «برد پیت» 10 درصد از سهم 
خود را به همسرش انتقال مى دهد تا هر دو سهمى 
برابر با 50 درصد داشته باشند و توافق مى کنند در 
صورت اجازه طرف مقابل تصمیم به فروش سهم 

خود بگیرند. 
بر اساس شکایتى که علیه «آنجلینا جولى» مطرح 
شــده او متهم به تالش براى فــروش مخفیانه 
سهم خود از این خانه بدون اطالع دادن به همسر 

سابقش است.

فیلم سینمایى «بانک  زده ها» به نویسندگى و کارگردانى جواد اردکانى و تهیه کنندگى على رویین تن با موسیقى 
گروه مشهور کره اى «بى تى اس» و خرده روایتى از عالقه نوجوانان ایرانى به این گروه آماده نمایش شد.

 با به پایان رسیدن مرحله تیتراژ و تنظیم موسیقى متن پروژه که تمامى آن از ساخته هاى گروه موسیقى کره اى 
«بى تى اس» است، فیلم براى نمایش عمومى آماده شده است.

   لوگوى بانک زده ها و تیتراژ آن را احمد آب روانى طراحى کرده و صداگذارى به عهده آرش قاسمى است.
   فیلمبردارى «بانک زده ها» که یک «گروتِسک» یا «طنز تضاد اجتماعى» است، نیمه دوم سال 99 کلید خورده 

و روند تولید آن به دلیل محدودیت هاى دوران کرونا، کندتر از تصمیم اولیه پیش رفته است.
  گروه بازیگران این فیلم را نسرین مقانلو، قاسم زارع، میرطاهر مظلومى، على انصاریان، بیژن بنفشه خواه، منوچهر 
زرگر، پارمیدا امید، مینا عبدى، مسعود محمودى، پروین ملکى، با معرفى الناز عبدى و با حضور و همراهى سحر 

قریشى در دو نقش تشکیل مى دهند.

ترالن پروانه تصویرى از خود با صورت باندپیچى شده منتشر کرد که ظاهراً نشان مى داد وى قربانى اسیدپاشى 
شده است.

انتشار این عکس نگرانى بسیارى از هواداران پروانه را به دنبال داشت و این پرسش را در ذهنشان ایجاد کرد که 
ماجراى اسیدپاشى به صورت ترالن پروانه چیست و چرا باید این هنرپیشه قربانى چنین جنایتى شود؟

حاال مشخص شده که این عکس دردناك مربوط به فیلمى به نام «پرى  سا» است که  پروانه در آن نقش آفرینى 
کرده است. اکران آنالین فیلم سینمایى «پرى  سا» به کارگردانى محمدرضا رحمانى و تهیه کنندگى سعید سعدى 

از روز 28 شهریورماه آغاز شده و نسخه اینترنتى این فیلم اکنون در دسترس مخاطبان است.    
در خالصه داستان فیلم سینمایى «پرى سا» آمده است: «پرى  سا دختر جوان و زیبایى که به خاطر ظاهر جذابش 
به  عنوان مدل براى معرفى برندهاى لوازم آرایشى و بهداشــتى فعالیت مى  کند اما فرد ناشناسى ناغافل روى 
صورتش اسید پاشیده است و پرى سا زیبایى اش را از دست مى دهد. پلیس به چندین نفر مظنون شده و شروع 

به تحقیقات مى کند...»
عباس غزالى، بهاره افشارى، ترالن پروانه، شقایق فراهانى، حمید گودرزى، مارال فرجاد و صحرا اسداللهى در 

این فیلم ایفاى نقش مى کنند.
ترالن پروانه متولد 18 تیر 1377 در شیراز است و با حضور در سریال «جایزه بزرگ» مهران مدیرى در سال 84 
دیده شد. او تاکنون در فیلم ها و سریال هاى زیادى از جمله «مصائب شیرین 2»، «بخاطر پونه»، «شیفت شب» 
و «مردن به وقت شهریور» ایفاى نقش کرده است. این هنرپیشه 23 سال در تازه ترین مجموعه تلویزیونى خود 

در «شب هاى مافیا» حاضر شده است.
 

به نظر مى رسد با تغییر مدیران سازمان سینمایى و وزارت ارشاد تعدادى از سازندگان فیلم هاى توقیفى بار دیگر 
به نمایش فیلم هایشان امیدوار شده اند. طى هفته هاى گذشته خبر درخواست تهیه کننده «گزارش یک جشن» 
براى صدور پروانه نمایشش رسانه اى شده بود و حاال رسمًا اعالم شده فیلم ابراهیم حاتمى کیا در نوبت بررسى 

مجدد است.
محمد رضا فرجى، مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش ســازمان سینمایى در پاسخ به اینکه وضعیت فیلم هاى 
توقیفى مثل «گزارش یک جشن» که اخیراً درخواست پروانه نمایش داده اند چگونه است؟ گفت: «این فیلم هنوز 
در نوبت بررسى است ولى قطعاً هر فیلمى مى تواند مجدداً در شوراى بازبینى بررسى و درباره آن اظهارنظر شود.» 

رضا کیانیان، مریال زارعى، رؤیا تیموریان، طناز طباطبایى و داریوش ارجمند بازیگران این فیلم هستند.
«گزارش یک جشن» از مسائل ملتهب جامعه ســخن به میان مى آورد و به مســئله جوانان به عنوان یکى از 

بحران هاى امروز جامعه مى پردازد.

«بانک زده ها» با بازى على انصاریان
 آماده نمایش شد

ماجراى اسیدپاشى 
به صورت ترالن پروانه چیست؟

فیلم ابراهیم حاتمى کیا 
رفع توقیف مى شود؟

تهیه کننده برنامه «دســتپخت» درباره سرى جدید  
این مســابقه تلویزیونى گفت: هدف ســرى جدید 
«دستپخت» باالتر بردن سطح خالقیت خانواده ها و 
تغییر در تنوع غذایى است. شعار ما در دستپخت این 

است که خانواده ها دنبال غذا هاى تکرارى نباشند.
سید وحید حسینى ادامه داد: ما از خانواده ها مى خواهیم 
مواد اولیه اى که در خانه دارند را با هم مخلوط کنند و 

یک غذاى جدید درست کنند. خلق یک غذاى جدید 
جزو اهداف ماست.

حســینى عنوان کرد: در بخش ســرگرمى براساس 
همین هدف یک مانیتور بزرگ گذاشــتیم که 250 
ماده اولیه در آنجا نوشته شده است. دو شرکت کننده 
در یک گروه هر کدام مى تواننــد درمدت30 ثانیه تا 
ســقف 10 ماده اولیه را انتخاب کنند و غذایشان را با 

20 ماده اولیه بپزند.
وى افزود: مخاطبان هم مى توانند اسامى مواد غذایى 
که در خانه دارند را روى کاغذ بنویســند و با 10 ماده 

غذایى یک غذاى جدید درست کنند.
این تهیه کننده درباره حضور شرکت کنندگان توضیح 
داد: در سرى جدید شرکت کنندگان حتمًا یک نسبت 
سببى و نسبى باید با هم داشته باشــند. در برنامه ها 
شاهد حضور مادر شوهر و عروس، باجناق ها، خواهر 
شوهر و عروس بوده ایم. بیشــتر رقابت ها در سرى 
جدید خانوادگى است.  پنج شــنبه ها شش گروه دو 
نفره با هم رقابت مى کنند،دو تیم حذف مى شــوند و 
چهار تیم جمعه به رقابت ادامه مى دهند تا نفرات اول 
تا سوم مشخص شوند. حســینى عنوان کرد: صفر تا 
صد دکور سرى جدید مسابقه تلویزیونى «دستپخت» 
تغییر کرده است و از طریق مانیتور و نرم افزار ها برنامه 
«دستپخت» را پیش مى بریم. برنامه «دستپخت» تا 
پایان سال پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 20 از شبکه 

یک سیما پخش مى شود.
گفتنى است مســابقه «دســتپخت» کارى از گروه 
اجتماعى شبکه یک سیماست که از سال 96 با هدف 
معرفى آشــپزى به عنوان حرفه اى مهم و با حضور 

مشاغل مختلف پخش مى شود.

ویژگى هاى سرى جدید «دستپخت» 

رسول نجفیان: 
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مهاجم تازه وارد تیم فوتبال ذوب آهن گفت: شخصیت و بزرگى این تیم مسئولیتم 
را بیشتر و سنگین تر مى کند.

رضا خالقى فر در مورد انتخاب ذوب آهن براى فصل جدید لیگ برتر اظهار کرد: بعد 
از اینکه قراردادم با صنعت نفت آبادان تمام شــد، پیشنهاداتى داشتم اما با بررسى 

شرایط بهترین گزینه برایم ذوب آهن بود و به این تیم پیوستم.
وى در مورد حضور مهدى تارتار روى نیمکت ذوب آهن گفت: حضور او قطعاً روى 
انتخاب من تأثیرگذار بود. خیلى باعث خوشحالى من است که مى توانم امسال در 
خدمت ذوب آهن و تارتار باشم. در این سال ها واقعًا دوست داشتم شاگرد او باشم 
که خوشبختانه محقق شد. در این چند هفته نکات زیادى را از تارتار یاد گرفتم. او به 
خوبى شرح وظایف مى دهد و خیال بازیکن را راحت مى کند. به این ترتیب بازیکن 

در زمین گیج و گنگ نیست و به بازى اشراف دارد.
خالقى فر در مورد شرایط اردویى و تمرینى ذوب آهن عنوان کرد: شرایط اردو خیلى 
خوب اســت. یکى دو هفته در اصفهان تمرین کردیم. حدود یک هفته در کردان 
اردوى خیلى خوبى داشتیم. بازى هاى خیلى خوبى هم انجام دادیم. در بازى هاى 
دوستانه هماهنگى و شناخت بازیکنان و مربیان از یکدیگر مهم است. با توجه به 
اینکه بیش از 80درصد تیم تغییرات داشته این بازى ها باعث مى شوند تیم زودتر به 

هماهنگى الزم و اهداف کادرفنى و باشگاه دست پیدا کند.
مهاجم ذوب آهن در  مورد اینکه فصل گذشــته این تیم تا آستانه سقوط هم پیش 
رفت اما در نهایت در لیگ برتر ماندنى شد و حاال امسال فکر مى کند چه شرایطى 
خواهد داشت، گفت: اتفاقاتى که طى یکى دو سال اخیر براى ذوب آهن  و در مسیر 
مستقیم این تیم افتاد، باعث شد به جاده خاکى برود اما قطعاً دوباره به مسیر خودش 
بر مى گردد. اتفاقات ناخوشایندى بود که به جزئیات آن وارد نمى شوم. ذوب آهن 
یکى از تیم هاى با شخصیت لیگ برتر است و آن را حفظ کرده است. واقعاً ما هم در 

سال هاى گذشته براى این تیم قدیمى و تأثیرگذار نگران بودیم.
وى تصریح کرد: شــرایط ذوب آهن ناراحــت کننده بود اما بــه هرحال در لیگ 
برتر ماندنى شــد. امســال با تدابیرى که مدیران کارخانه و باشگاه در نظر دارند، 

ذوب آهن  شرایط متفاوتى خواهد داشت. انتخاب تارتار اولین قدم محکمى بود که 
برداشته شد. او تیم و لیگ را مى شناسد. سابقه خیلى خوبى هم 

در لیگ برتر دارد. ما بازیکنان و کادرفنى مى توانیم دست 
به دســت هم بدهیم و ذوب آهن را به شرایط ایده آلش 
برگردانیم. به همه هواداران قــول مى دهیم هر اتفاقى 
بیافتد با تمام توانمان تمرین و تالش مى کنیم تا بتوانیم 

بهترین نتیجه را براى تیم رقم بزنیم.
خالقى فر در خصوص اینکه آیا امید گلزنى 

ذوب آهن در لیگ بیست و یکم خواهد 
بود، اظهار کرد: یکى از مهاجمان تیم 
هستم و کارم باید گلزنى باشد. قطعًا 
این کار را انجام مى دهم و تمام توانم 
را هم مى گذارم. به همان اندازه که 
براى گلزنى تالش مى کنم قطعًا در 

کار دفاعى تیم هم شرکت مى کنم. در 
فوتبال روز دنیا وظیفه مهاجم فقط گلزنى نیست. 
هدف همه ما موفقیت تیم است. کار مهاجم گلزنى 
است و اگر این اتفاق بیافتد خیلى خوب است اما در 

وهله اول تالش مى کنم که تیم موفق باشد.
وى افزود: افتخار مى کنم کــه در تیم بزرگ ذوب 
آهن حضور دارم و در خدمت هواداران مردم اصفهان 

هســتم. بدون اغراق مى گویم. واقعًا خیلى خوشحال 
هستم. بزرگى و شــخصیت ذوب آهن مسئولیت من را 

بیشتر و سنگین تر مى کند. باید بیشــتر کار و حرفه اى تر 
زندگى کنــم تا در کنار ســایر نفرات بتوانم باعث شــادى 

هواداران و مردم باشم.

رضا خالقى فر:

شخصیت ذوب آهن
 مسئولیتم را سنگین تر مى کند

شاگردان محرم نویدکیا محتمل ترین گزینه براى قهرمانى لیگ بیست ویکم هستند.
لیگ بیستم را مى توان یکى از جذاب ترین لیگ هاى ادوار مختلف فوتبال ایران دانست چون 
دو تیم سپاهان و پرسپولیس تا هفته آخر براى قهرمانى جنگیدند اما این پرسپولیس بود که 
توانست از حریف خود پیش بیافتد و در نهایت با 2 اختالف امتیاز به مقام قهرمانى دست پیدا 
کند. سپاهانى ها با 65 امتیاز نایب قهرمان شدند و کسب این تعداد امتیاز براى نایب قهرمان 

لیگ در ادوار مختلف بى سابقه بوده است.
سپاهانى ها در لیگ چهاردهم توانســتند با 59 امتیاز فاتح لیگ برتر شوند اما در این فصل 
با وجود اینکه 6 امتیاز بیشتر کسب کردند، نتوانســتند عنوان قهرمانى را به دست بیاورند. 
سپاهان و محرم نویدکیا پس از پایان لیگ دســت به کار شدند و شروع به تمدید قرارداد با 
بازیکنان خود کردند. البته سپاهانى ها برخى از بازیکنان کلیدى خود از جمله پیام نیازمند، 
محمد محبى و احسان حاج صفى را از دســت دادند اما توانستند جایگزین خوبى براى آنها 

پیدا کنند.
ســپاهانى ها با خرید بازیکنان از جمله مسعود ریگى، شــهریار مغانلو، فرشاد احمدزاده و 
کریستوفر کنت نه تنها جاى خالى بازیکنان جدا شده را پر کردند بلکه نسبت به فصل گذشته 
بازیکنان با کیفیت بیشترى را در به خدمت گرفتند. آنها دو تیم خوب در زمین و روى نیمکت 
دارند و نسبت به فصل گذشته با تجربه تر عمل خواهند کرد. این مسئله باعث مى شود بیشتر 

از هر تیمى مدعى کسب عنوان قهرمانى باشند.
با قرار گرفتن کریســتوفر کنت درون دروازه و حضور مسعود ریگى در خط هافبک، محرم 
نویدکیا خیال راحتى از دو نقطه مهم ترکیب خود خواهد داشت. سپاهانى ها در فصل گذشته 
خط آتش قدرتمندى داشتند و در این فصل با اضافه شدن فرشاد احمدزاده و شهریار مغانلو 
مسلح تر از لیگ بیستم وارد مســابقات خواهند شــد. حضور بازیکنانى از جمله حسینى، 

خلعتبرى، احمدزاده و مغانلو در خط حمله نویدکیا را دچار سرگیجه اى شیرین خواهد کرد. 
این ترکیب کهکشانى ســپاهان براى هر تیمى کابوس است و نیمکت پر مهره این تیم در 
شرایطى که بازى گره بخورد، مى تواند براى حریفان مشکل ساز شود. باید دید سپاهانى ها 
در فصل پیش روى لیگ برتر چگونه عمل خواهند کرد و مى توانند به عنوان قهرمانى دست 

پیدا کنند یا خیر.

رده بندى لیگ هاى آسیایى اعالم شد و طبق آخرین رتبه بندى سهمیه ایران افزایش یافت 
تا سپاهان به صورت مسقیم به مرحله گروهى راه پیدا کند و کار استقالل سخت تر شود.

اســتقالل تنها نماینده ایران در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آســیا خواهد بود و با صعود 
مستقیم سپاهان یکى دیگر از نمایندگان قطر به رقباى استقالل اضافه مى شود. با توجه به 
قوانین لیگ قهرمانان آسیا دو تیم از یک کشــور در مراحل پلى آف و گروهى با هم رقابت 
نمى کنند و سپاهان برابر اســتقالل قرار نمى گرفت اما با این تغییرات الریان قطر به رقباى 

استقالل اضافه شد و از طرفى الریان و الغرافه با هم در مرحله پلى آف بازى نمى کنند.
با تغییرات جدید، تیم دوم لیگ قطر یعنى الریان امکان رو به رو شدن با استقالل را دارد و از 
طرفى شانس تقابل با الغرافه بیشتر شده اســت. الریان شجاع خلیل زاده را در اختیار دارد و 
هدایت این تیم بر عهده روالن بالن است و هدایت الغرافه را هم استراماچونى بر عهده دارد. 

سال گذشته تیم چهارم ایران با نماینده امارات بازى کرد و تیم سوم ایران هم که استقالل بود 
حریفش را از دور مسابقات کنار گذاشتند. نماینده ترکمنستان به دلیل نداشتن استانداردهاى 
الزم از دور بازى ها کنار رفت تا سهمیه به استقالل برسد اما این بار استقالل حتمًا در مرحله 

پلى آف باید به میدان رود و احتمال رو به رو شدن با نمایندگان قطر بسیار زیاد است.

حاج صفى و انصارى فرد در جریان برترى آ. ا.ك آتن مقابل المیا به میدان رفتند.
در ادامه بازى هاى هفته سوم سوپر لیگ یونان، تیم فوتبال آ. ا. ك آتن در حالى که همانند 
دو مسابقه گذشته اش احســان حاج صفى را به عنوان مدافع چپ در ترکیب داشت و کریم 
انصارى فرد را روى نیمکت مى دید، از ســاعت در ورزشگاه اســپیروس لوئیس با تیم رده 

دوازدهمى المیا دیدار کرد.
یاران انصارى فرد و حاج صفى که پس از برترى در نخستین مسابقه فصل مقابل یونیکوس 

و توقف در دیدار قبلى برابر اوفى کرفت، در بازى با المیا توانستند روند شکست ناپذیرى 
خود را ادامه بدهند و3 امتیاز دیگر بگیرند.

تیم فوتبال آ. ا. ك آتن در مسابقه خانگى مقابل المیا با گل دقیقه 67 سرجیو 
آرائوخو به برترى یک بر صفر رســید تا 7 امتیازى شود و در صدر جدول 

سوپر لیگ یونان بایستد.
احســان حاج صفى پس از دو حضور ثابت در ترکیب آ. ا. ك آتن، براى 

این تیم مقابل المیا هم 90 دقیقه بازى کرد و کریم انصارى فرد نیز براى 
سومین دیدار متوالى از دقیقه 65 به عنوان یار جانشین به میدان آمد. 

میالد محمدى، دیگر بازیکن ایرانى آ. ا. ك آتن و خرید جدید این باشگاه یونانى مثل بازى 
قبل در فهرست دیدار با المیا حضور نداشت.

ترکیبى که مى تواند قهرمان شود

بازیکن جوان ذوب آهن ایــن روزها همراه تیم امید تمرینــات خود را دنبال 
مى کند.

محمد خدابنده لو که طى سالیان اخیر جزو نفرات ثابت در اردوهاى تیم امید 
ایران بوده، با نظر مهدى مهدوى کیا نیز به نخستین اردوى آماده سازى دعوت 

شد تا سرمربى جدید امیدهاى ایران او و دیگر بازیکنان را محک بزند.
این هافبک 22 ساله که محصول باشگاه پیکان به حساب مى آید، پس از چهار 
سال عضویت در لیســت این تیم در لیگ برتر تصمیم گرفت مسیر جدیدى 
را انتخاب کند و راهى ذوب آهن شــود که پس از حدود ســه هفته تمرین با 

اصفهانى ها، به تمرینات تیم امید ایران دعوت شد.
خدابنده لو که فصل خوبى همراه با پیکان داشــت و با نظــر مهدى تارتار به 
ذوب آهن رفت، در دیدارهاى تدارکاتى اخیر ایــن تیم نیز به میدان رفت، اما 

حاال در اردوى تیم امید ایران مشغول به تمرین است. 
این هافبک دفاعى- میانى یکى از نفراتى است که سابقه بیشترى نسبت به 
تازه واردها در اردوى تیم امید ایران دارد و مهدى مهدوى کیا روى تجربه این 

ملى پوشان حساب ویژه ترى هم باز خواهد کرد.

کایسرى اسپور با نمایش خوب مدافع ایرانى خود برابر گاالتاسراى به برترى 
ُپر گل رسید.

یاران سید مجید حســینى در این مسابقه با نمایشــى فراتر از انتظار و سراسر 
هجومى توانستند شکست هفته اخیرشان مقابل هاتاى اسپور را جبران کنند و به 

برترى ُپر گل خانگى مقابل تیم مدعى گاالتاسراى دست یابند.
تیم فوتبال کایسرى اسپور در این دیدار توانســت بهترین پیروزى فصل را با 
نتیجه 3 بر صفر مقابل گاالتاســراى تجربه کند تا 10 امتیازى شود و بخاطر 
تفاضل گل کمتر نسبت به فنرباغچه، در رتبه هشتم جدول سوپر لیگ ترکیه 

قرار بگیرد.
مامه تیام، ســتاره اسبق اســتقالل که این فصل در کایســرى اسپور ترکیه 
عضویت دارد، بهترین بازیکن این مسابقه بود که توانست در هر دو نیمه دروازه 

گاالتاسراى را باز کند و بیشترین نقش را براى برترى تیمش داشته باشد. 
سید مجید حسینى نیز که سومین بازى فصل خود در سوپر لیگ ترکیه را انجام 
مى داد، دومین بازیکن برتر زمین بود که با وجود دریافت یک کارت زرد در دقیقه 
30 ، با عملکرد مؤثر در خط دفاعى که دو پیروزى در نبردهاى زمینى و یک 

برد در جدال هوایى داشت، در برد تیمش تأثیرگذار بود.

یاسین ســلمانى این روزها با اجازه محرم نویدکیا در تمرینات تیم 
المپیک دیده مى شود.

یاسین سلمانى یکى از بازیکنان تأثیرگذار تیم جوانان زیر نظر سیروس 
پورموسوى بود و على رغم اینکه این تیم توانست در تهران جواز صعود به مرحله 
بعدى را کســب کند و راه زیادى تا حضور در جام جهانى نداشــت، با تصمیم 
کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا مســابقات جام جهانى جوانان به دلیل شیوع 
ویروس کرونا لغو شد تا شــوك بزرگى به بازیکنانى که شانس حضور در این 
جام را داشتند، وارد شــود و فرصت حضور در یک تورنمنت بزرگ براى آنها از 

دست برود.
با این حال، زندگى براى این بازیکنان که یکى از آنها یاسین سلمانى بود، ادامه 
دارد. او پس از این اتفاق توانســت در ترکیب تیم سپاهان بدرخشد و با نمایش 
هایى که داشت، توسط اسکوچیچ در 19  ســالگى به تیم ملى بزرگساالن هم 

فراخوانده شد.
تیم ملى امید نیز چند روزى مى شــود که زیر نظر مهدى مهدوى کیا کارش را 
براى انتخاب تیم المپیک ایران آغاز کرده و مطابق انتظار یاسین سلمانى یکى 
از بازیکنان مورد نظر او است. سلمانى این روزها در اردوى تیم سپاهان که در 
تهران برقرار است، حضور دارد ولى از روز سه شنبه با اجازه کادر فنى به تیم امید 

اضافه شده و زیر نظر مهدوى کیا کارش را دنبال مى کند.
 

ملى پوش ایرانى فاینورد در جریان برترى این تیم مقابل هیرنفین روى دو گل 
تأثیر گذاشت.

در ادامه بازى هاى هفته ششــم لیگ اردیویســه هلند، تیم فوتبال فاینورد در 
حالى که براى دومین مسابقه پیاپى علیرضا جهانبخش را در ترکیب داشت، در 

ورزشگاه ِد کویپ به مصاف تیم رده چهارمى هیرنفین رفت.
علیرضا جهانبخش که قبل از بازى در مرحله مقدماتى جام جهانى توانسته بود در 
لیگ اردیویسه یک پاس گل مقابل اوترخت بدهد، در جریان دیدار برابر هیرنفین 

نیز موفق شد فاینورد هلند را به گل اول برساند.
فاینورد در دقیقه 12 این بازى حمله ســریعى از جناح راســت زمین با حرکت 
علیرضا جهانبخش ترتیب داد که پاس در عمق دقیق و رو به جلوى این بازیکن 
را مارکوس پِدرِسن با پاس در عرض به مقابل دروازه هیرنفین فرستاد تا گاس 

تیل با شوت محکم گل اول بازى را به ثمر رساند.
علیرضا جهانبخش که انگیزه زیادى براى ثبت نخستین گل فصل داشت، در 
دقیقه 53 شوت محکمى به گوشه پایین دروازه هیرنفین زد که اروین مولدر، گلر 

حریف با شیرجه زمینى توپ را دفع کرد.
انتظار جهانبخش براى گلزنى در دقیقه 59 به پایان رسید و این بازیکن فرصت 
مناسبى که نصیبش شده بود را تبدیل به گل کرد، اما ضربه این بازیکن پس از 

بازبینى ویدیویى و با اعالم آفساید داور، مردود اعالم شد.
جهانبخش یک دقیقه پس از اینکه گل او مردود اعالم شد، پاس 
رو به عقب گاس تیل را با ســانتر دقیق کوتاه به محوطه جریمه 
هیرنفین فرستاد تا بریان لینسن با ضربه نمایشى تماشایى گل دوم 

هیرنفین را بزند. 
این ســتاره ایرانى پس از ثبت دومین پاس گل فصل خود در دقیقه 81 
تعویض شــد که پس از خروج او هر دو تیم یک گل به ثمر رســاندند تا در 

گل مقابل هیرنفین نهایت فاینورد به برتــرى خانگى ُپر 
چهارم دســت پیدا کند و با 12 امتیاز به  رتبــه 

برود که البته جدول لیگ اردیویســه هلند 
نسبت به سه یاران جهانبخش یک مسابقه 
کمتر دارند.تیــم باالتــر از خود 

تمرینات هافبک ذوبى ها زیر نظر مهدوى کیا

شت. انتخاب تارتار اولین قدم محکمى بود که 
سد. سابقه خیلى خوبى هم 

درفنى مى توانیم دست
را به شرایط ایده آلش 
ل مى دهیم هر اتفاقى 
ش مى کنیم تا بتوانیم 

م.
د گلزنى 

خواهد 
 تیم 
طعًا 
نم 
که
در

م. در 
ط گلزنى نیست. 
ر مهاجم گلزنى 
خوب است اما در 

فق باشد.
 تیم بزرگ ذوب 
رانمردم اصفهان

قعًا خیلى خوشحال 
آهن مسئولیت من را 
شــتر کار و حرفه اى تر

ات بتوانم باعث شــادى 

تفاضل گل کمتر نس
قرار بگیرد.

مامه تیام، ســتاره
عضویت دارد، بهتر
گاالتاسراى را باز ک
سید مجید حسینى
مى داد، دومینبازیک
30 ، با عملکر
برد در جد

یاسینس
المپیک د
یاسین سلمان
پورموسوى بود و عل
بعدى را کســب ک
کنفدراسیون فوتبا
ش ویروس کرونا لغو
جام را داشتند، وارد

دست برود.
با این حال، زندگى
دارد. او پساز اینا
هایى که داشت، تو

برد کایسرى با حسینى و تیام
 مقابل گاالتاسراى

جوان 19 ساله سپاهان،
 بازیکن 3 تیم

جهانبخش در حسرت گل ماند،
 گل ساخت!

شجاع و استراماچونى در کمین استقالل!

وبسایت «سعودى اسپورت» در ادعایى عجیب، احتمال حذف پرسپولیس و الهالل 
را بررسى کرده است.در شرایطى که فوتبال آسیا خود را آماده یکى از دربى هاى 
جذابش بین پرسپولیس و الهالل مى کند اما مسائل حقوقى نیز به صورت موازى 
ادامه دارند و باشگاه النصر یکسال پس از شکســت در دیدار مقابل پرسپولیس، 
همچنان شــکایت خود را پیگیرى مى کند. از طرف دیگــر ماجراى جووینکو و 
الهالل، براى این باشگاه خطرساز شــده و روزنامه نگار ایتالیایى از احتمال کنار 
گذاشتن این تیم خبر مى دهد.در چنین شــرایطى وبسایت «سعودى اسپورت» 
با انتشار گزارشى نوشته که «ممکن است بازى النصر و الوحده نیمه نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا در منطقه غرب تلقى شود چرا که احتمال دارد پرسپولیس و الهالل 
از لیگ قهرمانان کنار گذاشته شوند.» ادامه این گزارش همراه با نقل قول هایى از 
خبرنگارانى است که ادعا کرده اند احتمال دارد بخاطر شکایت گابریل کالدرون، 
پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شود. این در حالى است که طبق 
قوانین فیفا، ابتدا محرومیت نقل و انتقاالتى اعمال مى شود و سپس فیفا به سراغ 

کسر امتیاز مى رود و محرومیت از مسابقات بین المللى در رده بعدى است. 
«سعودى اسپورت» همچنین به موضوع پرونده جووینکو 

پرداخته و نوشته که این هفته قرار است فیفا دادگاهى را در این باره برگزار کند و به 
گفته نیکوال شیرا شاید الهالل هم از لیگ قهرمانان حذف شود.

هواداران االهلى امارات بعد از درخشش مهدى قائدى هشتگى را به عنوان پایان همکارى با ادواردو به راه انداختند و خواستار پایان همکارى 
با این ستاره برزیلى شدند.

کارلوس ادواردو در الهالل عربستان یک فوق ســتاره بود. این مدافع هافبک برزیلى در پنج فصلى که در الهالل بازى کرد 
عملکرد بسیار خوبى داشت تا جایى که هم در کارهاى دفاعى بسیار خوب بود و هم خیلى خوب گل مى زد. ادواردو با الهالل 

جام ها و افتخارات زیادى به دست آورد که مهمترین آنها قهرمانى در لیگ قهرمانان آسیا بود.
این بازیکن برزیلى بعد از درخشش در الهالل راهى االهلى شد اما او در فصل جارى نمایش ناامید کننده اى داشته است.

الرویه در ادامه گزارش خود نوشت: هواداران االهلى از عملکرد ادواردو راضى نیستند. آنها از سران باشگاه خواسته اند که به 
همکارى با این بازیکن برزیلى پایان دهند و بازیکنى مانند قائدى را جذب کنند که انگیزه زیادى براى درخشش دارد. درخشش 
قائدى در االهلى فشار را بر ادواردو بیشتر کرده است و هواداران از سران باشگاه خواسته اند که این بازیکن را از فهرست خارج 

و جاى او را با ستاره اى مثل قائدى و یا عزیز جانیف ازبک پر کنند. 
مهدى قائدى در دیدار اخیر االهلى برابر الشارجه درخشید. او به عنوان بازیکن تعویضى در نیمه دوم وارد میدان شد و توانست دو 

گل به ثمر رساند و روى یک گل هم تأثیر گذارد تا االهلى پیروزى شیرین و ارزشمندى را کسب کند.

صدرنشینى آ. ا. ك در حضور 2 ایرانى

ز نپس زی ینب رب ر ل یلب ب ر بو یبش بى
بازبینى ویدیویى و با اعالم آفساید داور، مردود اعالم شد.

جهانبخش یک دقیقه پس از اینکه گل او مردود اعالم شد، پاس
رو به عقب گاس تیل را با ســانتر دقیق کوتاه به محوطه جریمه
لینسن با ضربه نمایشى تماشایى گلدوم هیرنفین فرستاد تا بریان

هیرنفین را بزند. 
این ســتاره ایرانى پس از ثبت دومین پاس گل فصل خود در دقیقه 81
تعویض شــد که پس از خروج او هر دو تیم یک گل به ثمر رســاندند تا در

گل مقابل هیرنفیننهایت فاینورد به برتــرى خانگى ُپر
چهارم2دســت پیدا کند و با 12 امتیاز به  رتبــه 

برود که البتهجدول لیگ اردیویســه هلند 
نسبت به سهیاران جهانبخش یک مسابقه 
خود کمتر دارند.تیــم باالتــر از

زار کند و به 

ن همکارى

ل بازى کرد 
و با الهالل 

شته است.
ته اند که به 
. درخشش

رست خارج 

 توانست دو 

حذف پرسپولیس و الهالل از لیگ قهرمانان؟!

درخشش قائدى، بالى جان ستاره برزیلى
 آ. ا.ك آتن مقابل المیا به میدان رفتند.

یونان، تیم فوتبال آ. ا. ك آتن در حالى که همانند 
ى را به عنوان مدافع چپ در ترکیب داشت و کریم 
ـاعت در ورزشگاه اســپیروس لوئیس با تیم رده 

نخستین مسابقه فصل مقابل یونیکوس  رترى در
ر بازى با المیا توانستند روند شکست ناپذیرى 

7 مقابل المیا با گل دقیقه 67 سرجیو 
در صدر جدول 7 امتیازى شود و

ت در ترکیب آ. ا. ك آتن، براى 
رد و کریم انصارى فرد نیز براى 

ن یار جانشین به میدان آمد. 
جدید این باشگاه یونانى مثل بازى ك آتن و خرید

ت.

«سعودى اسپورت» همچنین به موضوع پرونده جووینکو 

هواداران االهلى امارات بعد از درخشش مهدى قائدى ه
با این ستاره برزیلى شدند.

کارلوس ادواردو در الهالل عربستان یک
عملکرد بسیار خوبى داشت تا جایى ک
افتخارات زیادى به دست آور جام ها و
این بازیکن برزیلى بعد از درخشش در
الرویه در ادامه گزارش خود نوشت: هو
همکارى با این بازیکن برزیلى پایان ده
قائدى در االهلى فشار را بر ادواردو بیشتر
و جاى او را با ستاره اى مثل قائدى و یا عز
مهدى قائدى در دیدار اخیر االهلى برابر الش
گلبه ثمر رساند و روى یک گل همتأثیر گذ

كدر حضور 2 ایرانى

درخشش قائدى، بالى
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008002069 - تاریخ ارسال نامه: 1400/06/25 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت یک سهم و سه - چهارم سهم مشاع از 1600 سهم ششدانگ قنات 
ثالثه مزرعه فضل آباد بخش یک ثبتى شهرضا بنام غالمحسین گالبى ثبت و سند صادر 
و تسلیم گردیده سپس بموجب سند شماره 3994 - 36/7/30 دفتر 74 - اصفهان کلیه 
مالکیت خود را به پوراندخت نباتى و نامبرده بموجب سند شماره 104423 - 69/7/17 
دفتر سه شهرضا مقدار یکسهم مشــاع از مالکیت خود را به لیالالسادات بحرینى انتقال 
نموده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008006828 
- 1400/5/6 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 
95565 - 1400/5/5 به گواهى دفترخانه شماره چهار شهرضا رسیده است مدعى است 
که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده اســت 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: 

1197540 - مرتضى قدیرى - رئیس حوزه ثبت ملک شهرضا /6/338

فقدان سندمالکیت
 آقاى عباســعلى غفارى فرزند محمد باستناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره ى 155441 ج 
98 را که به  میزان 756/15 سهم مشاع از 5000 سهم ششدانگ به شماره پالك ثبتى
 837 / 440 واقع در بخش 16 ثبتى اصفهان شاهین شهر به شماره دفتر امالك الکترونیک 
139920302035002200 به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده  و به موجب سند انتقال 
به شماره 87360 مورخ 03/ 02 /1399 دفتر54 گز به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم 
انجام نشده و نحوه ى گم شدن جابجایى اعالم شده چون درخواست صدور المثنى گردیده 
، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى 
انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود 
را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 1196659/م الف - على 

جوانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /7/100

اخطار اجرایى
شماره 742/97 به موجب راى شــماره 1098 تاریخ97/9/11 حوزه چهارم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مرجان گلدار به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال  بابت اصل خواسته  و 
725/000 ریال هزینه دادرسى خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 96/12/11 لغایت اجراى 
حکم در حق محکوم له اجرایى و معادل نیم عشر در حق صندوق دادگسترى توسط محکوم 
علیه اجرایى .  محکوم له: على سورانى  به نشانى: امیرآباد روبروى بوستان شاهد موبایل 
باران 17897-85139 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 

آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 

نماید1196519/م الف - شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد /7/101

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2587مورخ 1400/05/26آقاى على معین نجف آبادى فرزند محمد على 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 103/65 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 2  
فرعى از 591 اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/18 - 1195071/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /7/102

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2764مورخ 1400/06/8 آقاى محمد سلمان ملک آبادى فرزند یداله نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 151/19مترمربع مجزى شده از پالك شماره 881  
اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
- 1195146 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /7/104

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 

اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 2570 و 2571 مورخ 1400/05/26آقاى علیرضا حشمى نجف آبادى فرزند 
غالمرضا نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم طوبى کریمى قهدریجانى  فرزند محمد على  
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 126/50مترمربع مجزى شده 
از پالك شماره 36  فرعى از 491 اصلى واقع در قطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
- متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 - 1195110 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /7/106

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2761مورخ 1400/06/07خانم اکرم زواران حسینى نجف آبادى فرزند مهدى 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 39/46مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 371  اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/18 - 1196608 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /7/108

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2825 مورخ 1400/4/9 آقاى حســینعلى حبیب الهى نجف آبادى فرزند 
على محمد نســبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 244/27مترمربع مجزى 
شــده از پالك شــماره 882/1 و 889   اصلى واقــع در قطعه7 بخــش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1400/07/03 - تاریخ انتشار نوبت  دوم : 1400/07/18 - 1196533/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف

 سید روح اله موسوى /7/110

آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالك اردستان
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى 
که به آراى مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت و اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و 
گواهى تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد و یا معترض گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضماً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
1- راى شــماره 140060302032000166 مورخ 1400/6/9 خانم فرخنده جعفرى 
هومبرى فرزند غالمرضا به شرح الف - ششدانگ قسمتى از یک باب خانه واقع در مزرعه 
همبر سفلى پالك 110 اصلى علیا اردستان به مساحت 100.23 متر مربع وب_ششدانگ 
قسمتى از یک باب خانه واقع در مزرعه کمر سیاه پالك 1 فرعى از 109 اصلى علیا اردستان 

بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 57.60 متر مربع مالک رسمى مشاعى
2- راى شماره 181 140060302032000 مورخ 1400/6/27 آقاى بمانعلى تقى پور 
رونقى فرزند رضا ششــدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه رونق پالك 130 اصلى علیا 
اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 145.50 متر مربع مالک رسمى مشاعى. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/18 - م الف: 
1197793 - ذبیح اله فدائى اردستانى -  مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /7/112

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یکباب مغازه پالك 10 فرعى  از شماره پالك 778 اصلى  واقع در قطعه 
3 نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام بانو نجمه صالحى نجف 
آبادى  فرزند محمود در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/07/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/07/03 
- 1197956/ م الف - رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد - حجت اله کاظم زاده /7/114

آگهى تغییرات
شــرکت دانیال بافت دهق با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 1288 و شناسه 
ملــى 10260178141 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1398/12/09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : طبق ســند صلح شماره 
25463 مورخــه1396/11/15 دفتر 
اسناد رسمى182 علویجه یاسر اسمعیلى 
دهقى تمامیت سهم الشرکه خود به میزان 
100000ریال را به حســن اسمعیلى 
دهقى بــه کدملــى 1091943451 
واگذار کرد و از شــرکت خارج شد. ودر 
سرمایه شــرکت تغییرى حاصل نشد. 
اسامى شــرکاء و میزان سهم الشرکه 
هر یک بدین شــرح مى باشــد: حسن 
اســمعیلى دهقى دارنده 900000ریال 
سهم الشــرکه و جمیله یوسفى دارنده 
100000ریال ســهم الشرکه اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1196758)

آگهى تغییرات
 شــرکت تولیدى قرقره پیچ شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 2493 و شناســه ملى 
10260222608 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/06/23 
رباب مشتاقیان بشــماره ملى 1287534211 - 
ناهید سنائى نژاد بشــماره ملى 1285717971 
- منصور سنائى نژاد بشماره ملى 1285861159 
بعنوان اعضــاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
نامحدود انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1196749)

آگهى تغییرات 
شرکت صالح چوب سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 58400 و شناســه ملى 14006752398 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: حسین بهشاد منش شماره ملى 6609300283به 
ســمت بازرس اصلى و فاطمه کریمى به شماره ملى 
4621685007به ســمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب شــدند.روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1196767)

فقدان مدارك
برگ ســبز و کارت موتور یک دســتگاه موتور سیکلت سیستم 
باختر تیــپ CDI125 مــدل 1390 بنزینى به شــماره موتور 
NEA1078805 و شماره شاسى NEA***125B9082564 به 
شماره پالك 621/83642 ایران متعلق به قدیر سهیلیان خرزوقى 
به شماره ملى 5110611610 فرزند محمدرضا مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندســى صبا عمران ساعى سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 23132 و شناســه ملى 
10260439498 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مورخ 1400/06/18 ابراهیم یزدانى بشماره 
ملى1288887779 بســمت رئیس هیات مدیره - 
سعید پورجواد بشماره ملى1281909165 بسمت 
نایب رئیس هیــات مدیره - جواد یزدانى بشــماره 
ملى1289009007 بسمت مدیر عامل و عضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیات 
مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1196789)

آگهى تغییرات 
شرکت صالح چوب سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 58400 و شناســه ملــى 14006752398 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1400/06/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: ســرمایه شــرکت از مبلــغ 10000000ریال به 
250000000000ریــال از طریــق مطالبات حال 
شده و باال بردن مبلغ اســمى افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 
250000000000 ریال نقدى است که به 100 سهم 
با نام 2500000000ریال منقســم گردیده و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1196768)

آگهى تغییرات
شــرکت نیک آواى ســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 37632 
و شناســه ملــى 10260552064 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/04/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : زهرا صالحى سلیمان آبادى کدملى 
1287300693 به سمت رئیس هیات 
مدیره و افســانه اســفندیارى کدملى 
1281841110 به ســمت مدیرعامل 
و عضو هیات مدیــره و فرزانه صالحى 
سلیمان آبادى کدملى 1270362151 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد 
مالى و بهادار و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره نیز خواهد بــود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1196762)

آگهى تغییرات
شرکت ارمغان شیمى سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 43444 
و شناســه ملــى 10103255148 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/13 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : شهال ســوداوى به شــماره ملى 
1280356448 به سمت مدیرعامل و 
نایب رئیس هیأت مدیره و فرهاد جعفرى 
به شماره ملى 1282339613 به سمت 
عضو هیأت مدیره و محمد رضا جعفرى 
به شماره ملى 1287911757 به سمت 
رئیس هیأت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و 
رئیس هیأت مدیــره متفقا همراه با مهر 
شرکت معتبر اســت. ضمنا مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره نیز خواهد 
بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1196769)

آگهى تغییرات
شــرکت وحدت و محبت شــاهین شهر 
سهامى خاص به شــماره ثبت 54386 و 
شناسه ملى 14005075672 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/05/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - آقاى سلیمان عسگرى 
کیا به شماره ملى 5110439435 ، آقاى 
اســفندیار محبى دهنوى به شماره ملى 
5110508283 و آقــاى بهــرام محبى 
دهنوى به شــماره ملى 5110535681 
بســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - آقاى 
خســرو رفیع زاده ناغانى به شماره ملى 
4689718512 بسمت بازرس اصلى و 
آقاى حسنعلى بابائى حاجى آبادى به شماره 
ملى 5110455511 بسمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
- 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 موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1196778)

آگهى تغییرات
شــرکت جهان پژوه شــریف شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 50294 
و شناســه ملــى 10260687793 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ســید مجتبى رضوى زاده به شماره ملى 
1199701173 به سمت رئیس هیات 
مدیره و سید مجید رضوى زاده به شماره 
ملى 1289528292 به ســمت نایب 
رئیس هیات مدیره و سید محسن رضوى 
زاده به شماره ملى 1289442991 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق 
و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه 
با مهر شــرکت و اوراق عادى و ادارى با 
امضاى هر یــک از اعضاى هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1196787)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندسى ســاختمانى خدماتى 
ارغوان جى پارسیان ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 37591 و شناســه ملى 
10260551633 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/06/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق اختیارات 
حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق 
العاده 1400/06/15 در خصوص افزایش 
سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از 
محل واریز نقدى طى گواهى بانکى 117 
مورخ 1400/6/16 بانک سپه و باال بردن 
مبلغ اسمى از مبلغ 510000000ریال به 
مبلغ2500000000ریال افزایش یافت 
و ماده 5 اساسنامه به شــرح زیر اصالح 
شد. سرمایه شرکت مبلغ2500000000 
ریــال نقدى اســت که به 100 ســهم 
25000000ریالى بانام عادى منقســم 
گردیده و تماما پرداخت شده است اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1196788)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى صبا عمران ساعى 
سهامى خاص به شــماره ثبت 23132 و 
شناسه ملى 10260439498 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/06/18 ابراهیم 
یزدانى بشــماره ملى 1288887779 و 
جواد یزدانى بشماره ملى 1289009007 
و ســعید پورجــواد بشــماره ملــى 
1281909165 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند . مرتضى اسالمى ورنامخواستى 
بشــماره ملى 5419549761 بســمت 
بــازرس اصلــى و احمدرضــا ابراهیمى 
یزدآبادى بشــماره ملى 1111762562 
بســمت بازرس على البدل بــراى مدت 
یک سال انتخاب شــدند . روزنامه نصف 
جهان بــراى چاپ آگهیهــا و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1196790)

آگهى تغییرات
شرکت جهان پژوه شریف شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 50294 و شناسه ملى 
10260687793 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/06/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: ســید مجتبى رضوى زاده به شماره ملى 
1199701173 و ســید محسن رضوى 
زاده به شــماره ملــى 1289442991 و 
ســید مجید رضوى زاده به شــماره ملى 
1289528292به ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. احسان شــرکت قناد به شماره 
ملى 1288348126 به ســمت بازرس 
اصلى و محمدرضا پاك منش به شــماره 
ملى 1285876318 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند.
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 موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1196791)

تاسیس
شرکت سهامى خاص نیکو کوشان آتش گستر درتاریخ 1400/06/21 به شماره ثبت 68709 به شناسه 
ملى 14010266291 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد 
: خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، فرش ، آهن آالت ، مصالح ساختمانى ، محصوالت کشاورزى و دامپرورى 
و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و 
ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص 
و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى 
و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و 
خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، 
شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شــهر اصفهان، محله فجر ، خیابان معراج ، خیابان پروین اعتصامى شمالى ، پالك 21 ، ساختمان بهمن 
، طبقه همکف کدپستى 8198913411 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1506371733 مورخ 1400/06/06 نزد بانک سپه شعبه 
پروین اصفهان با کد 1506371 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره خانم مریم ادیب زاده به شــماره ملى 0051194708 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى محمدرضا همائى به شماره ملى 1270027761 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى بهروز همائى به شماره ملى 1288796978 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
محمدرضا کیخائى به شماره ملى 1273264241 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى علیرضا 
کیخائى به شماره ملى 5100111240 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1196766)
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فوق تخصص گوارش گفت: مواد صفراوى در انبارى که به نام کیسه 
صفرا وجود دارد وارد روده مى شود و هضم و جذب غذا را آسان مى کند.

ایرج خسرونیا، فوق تخصص گوارش و کبد درباره  «فعالیت کیسه صفرا 
و چگونگى دفع سنگ کیسه صفرا»،گفت:براى هضم چربى و برخى 

غذاها مواد صفراوى الزم است.
وى ادامه داد: بنابراین مواد صفراوى در انبارى که به نام کیســه صفرا 
وجود دارد وارد روده مى شــود و هضم و جذب غذا را آسان مى کند. اما 
در افرادى که کیسه صفرا را بر مى دارند انبارى وجود ندارد و صفرا وارد 

روده مى شود.
این فوق تخصص گوارش و کبد یادآور شــد: بنابراین ممکن اســت 
در هضم و جذب غذا مشــکالتى به وجود آید. در بسیارى افراد سنگ 
کوچکى در صفرا وجود دارد اما مشــکلى نبوده و نیاز به عمل جراحى 

نیست اما اگر تعداد سنگ زیاد باشد تورم و التهاب ایجاد مى کند.
خسرونیا افزود: ممکن است یکى از سنگ ها حرکت کرده و در مجراى 
صفراوى برود و درد و یرقان ایجاد کند. البته اکنون با وسایلى مى توان 

بدون نیاز به عمل جراجى این سنگ ها را در آورد. 
وى تصریح کرد:  اما اگر کیســه صفرا ملتهب و عفونى شود باید کیسه 
صفرا را در آورد. فرد باید بعد از آن از خوردن چربى زیاد خوددارى کند و 

رژیم غذایى مناسب داشته باشد و کم غذا بخورد.

کارشناسان هشدار مى دهند که نوشیدن چاى یا قهوه در لیوان هاى 
کاغذى خطر ابتال به ســرطان را بخاطر بلعیدن میکروپالستیک ها 

افزایش مى دهد.
بر اساس نتایج یک مطالعه، یک نوشیدنى گرم مى تواند در عرض چند 
دقیقه به ذرات میکروپالستیک آلوده شود. این اتفاق ناشى از پوشش 

داخلى فنجان است که آن را ضدآب کرده است.
محققان مؤسسه فناورى هند، آب داغ را در لیوان هاى کاغذى ریختند 
تا ببینند چه مقدار میکروپالســتیک آزاد مى شــود. آنها آب داغ را در 
لیوان هاى کاغذى 100 میلى لیترى ریختند و آنها را به مدت 15 دقیقه 
رها کردند. طبق نظرسنجى ها، 15 دقیقه زمانى است که اکثر مردم براى 

خنک شدن نوشیدنى صبر مى کنند.
وقتــى محققــان آب گــرم را زیر یــک میکروســکوپ قوى 
بررســى کردند، به طور متوســط در هر فنجان به وجود 25000 

میکروپالستیک پى بردند.
فلزاتى از جمله روى، سرب و کروم نیز در آب یافت شد که به گفته 

محققان از همان پوشش پالستیکى ناشى شده اند.
دکتر «ســودا گوئل»، سرپرســت تیم تحقیق، مى گوید: یک فرد 
معمولى که روزانه سه فنجان چاى یا قهوه در یک فنجان کاغذى مى 

نوشد، 75000 ذره میکروپالستیک کوچک را مى بلعد. 
میکروپالســتیک ها حامل آالینده هایى مانند یون ها، فلزات سنگین 
سمى مانند پاالدیوم، کروم و کادمیوم هستند. هنگامى که به طور منظم 

در طول زمان مصرف مى شوند، عوارض جدى براى سالمت دارند.

با خرمالو 
کبد را پاکسازى کنید

کیسه صفرا 
چه کارى انجام مى دهد؟

خطر استفاده از
 لیوان هاى کاغذى

کبد بزرگ ترین غده موجود در بدن انسان است که وظیفه دفع سموم از 
بدن را به عهده دارد. در صورتى که کبد در دفع این سموم از بدن کوتاهى 
کند تمام چربى ها وسموم در کبد رسوب کرده وایجاد کبد چرب مى کند. 
خرمالو یکى از میوه هایى است که به دلیل فیبر باال در هضم مواد غذایى 
کمک مى کند در نتیجه دفع از بدن توسط کبد راحت تر اتفاق مى افتد. 

یکى از بارزترین خواص خرمالو مرتبط به کبد است. امروزه بیشتر افراد 
به دلیل زمانبندى نامناسب در خواب شب، خوردن انواع چربى و فست 
فودها، ورزش نکردن، ادرار نکردن هنگام بیدار شــدن از خواب، زیاده 
روى در غذا خوردن، صبحانه خوردن با عجله به کبد چرب مبتال هستند. 
خرمالو جز آن دسته از میوه هایى است که منبع باالیى از فیبر است. این 
میوه به دلیل خاصیت ملین بودن، براى افرادى که مشکل یبوست و کبد 
دارند، بسیار مفید است. خرمالو میوه اى آبدار است؛ بنابراین با مصرف آن 
مى توانید به پاك ســازى کبد خود به طور خودکار کمک کنید. خرمالو، 
همه چربى ها و سموم را از دستگاه گوارش و کبد پاك مى کند. 80 درصد 
خرمالو از آب تشکیل شده است؛ به همین دلیل یک منبع عالى براى از 
بین بردن و دفع چربى هاى موجود در کبد خواهد بود. این میوه به دلیل 

ویتامین A موجود از ابتال به بیمارى کبد و چاقى نوع اول 
جلوگیرى مى کند به شــرط آنکه در مصرف آن زیاده 

روى نکنید.
اگر در فصل سرما لثه هایتان خونریزى مى کند امکان 
دارد به دلیل کمبود ویتامین C باشــد. بایــد بدانید که 

مصرف خرمالو و جذب ویتامین C آن براى باال بردن 
استحکام سالمت لثه ها مؤثر است. این ویتامین 

براى شفافیت پوست نیز مفید است. 
این میوه سرشار از پتاســیم و منیزیم است که 
با کلسترول و فشارخون باال مقابله مى کند به 
عالوه  پکتین موجود در خرمالو  نقش بسزایى در 

کاهش کلسترول خون دارد. 
میوه خرمالو  با داشتن ویتامین هاى 
A و C، کلسیم، پتاسیم و منیزیم  مى 

تواند به هضم هرچه بهتر غذا، تقویت بینایى و بهبود عملکرد سیســتم 
ایمنى بدن کمک کند. شاید بد نباشد بدانید که خرمالو تقویت کننده معده 
است، اسهال را برطرف مى کند. باعث نرمى سینه مى شود، کم خونى را 

رفع مى کند و اشتهاآور خوبى هم هست.
طبع خرمالو گرم و تر است و دانه میوه خرمالو که کوبیده و به صورت گرد 

درآمده باشد سنگ کلیه و مثانه را دفع مى کند.
خرمالو حاوى مقدار زیادى پکتین است. پکتین یکى از فیبرهاى محلول 

در آب است که باعث کاهش چربى خون مى شود.
خرمالو آرام کننده سکسکه اســت و به طور چشمگیرى بندآورنده خون 

ریزى است.
خرمالو ورم و التهاب بواسیر را فرو مى نشاند؛خرمالو داروى مؤثرى براى 
تیفوس و تیفوئید است؛ باید از جوشانده کاسبرگ هاى زیرگل و دم گل 

استفاده شود.  خرمالو سرشار از ویتامین هاى A ، B و C مى باشد.
  بخاطر حضور ویتامین A در خرمالو، این میوه براى پوســت و ناخن و 

موهاى خشک و شکننده مفید است.
موجود در کبد خواهد بود. این میوه به دلیل  

یمارى کبد و چاقى نوع اول 
 آنکه در مصرف آن زیاده 

ن خونریزى مى کند امکان
CC باشــد. بایــد بدانید که 

Cین C آن براى باال بردن 

ر است. این ویتامین 
د است. 

 و منیزیم است که 
 مقابله مى کند به 
و  نقش بسزایى در 

نهاى 
زیم  مى 

شاید براى شما هم این سئوال پیش آمده اســت که چرا برخى تومور ها خوش خیم و برخى بدخیم 
هستند یا اینکه چرا تومور هاى بدخیم را باید درمان کرد؛ ولى تومور هاى خوش خیم در بیشتر موارد 

نیازى به درمان ندارد.
تومور هاى مغزى خوش خیم و بدخیم داراى عالئم یکسانى هستند. آنها مى توانند باعث بروز تشنج 
و یا مشکالت عصبى مانند فلج شدگى یا مشکالت گفتارى شــود. تفاوت بنیادى میان این دو نوع 
تومور مغزى در این نکته نهفته است که تومور بدخیم سرطانى محسوب مى شود و مى تواند به سرعت 

سلول هاى سرطانى را به سایر بافت ها و بخش هاى مغز گسترش دهد.
تومور خوش خیم مى تواند رشد کرده و بزرگ شود، اما به سایر بخش ها سرایت نمى کند و آنها را درگیر 
نمى سازد. نمى توان از روى عالئم تومور به خوش خیم یا بدخیم بودن آن پى برد. پزشکان غالباً براى 

این کار از ام آر آى استفاده مى کنند، اما در کنار آن نمونه بردارى نیز ضرورى است.
خوشبختانه 70 درصد از تومور هاى مغزى خوش خیم محسوب مى شوند و به سایر بخش ها سرایت 

نمى کنند. حال اگر تومور سرطانى نباشد، آیا باید اقدام درمانى در برابر آن انجام دهیم؟
متخصصان آمریکایى در پاسخ مى گویند حتى اگر یک تومور خوش خیم هم محسوب شود در صورتى 
که شروع به بزرگ شدن در داخل جمجمه کند، مى تواند خطرناك باشد. در حقیقت فضاى جمجمه 
محدود است که بخش اعظم آن را مغز به خود اختصاص داده است. حتى اگر یک تومور خوش خیم 
بوده و به آرامى اقدام به رشد کند، به مغز فشار وارد شده و این موضوع مى تواند باعث بروز عالئم و به 

خطر افتادن جان بیمار شود.
بیشتر تومور هاى خوش خیم به وسیله عمل جراحى، پرتو درمانى و یا ترکیب هر دو قابل درمان هستند. 
تحقیقات نشان داده است ترکیب جراحى و پرتو درمانى مؤثرترین روش نسبت به به کارگیرى تنها 

یکى از این دو روش براى درمان تومور مغزى است.
در حقیقت در بیشتر موارد جراح نمى تواند تمامى بخش هاى تومور را به دلیل وجود رگ هاى خونى یا 
بافت هاى حیاتى از سر خارج کند. در این زمان، جراح بخش اعظم تومور را خارج کرده و براى باقیمانده 

آن از پرتودرمانى هایى مانند اشعه گاما استفاده مى کند.
در برخى از موارد نیز تومور هاى خوش خیم نیازى به درمان ندارند. زمانى که تومور بسیار کوچک باشد 
پزشکان کمتر مراحل درمانى را آغاز کرده و در عوض به صورت ساالنه اقدام به بررسى فعالیت آن به 

وسیله ام آر آى مى کنند. 

تومور بدخیم مغز چه عالئمى دارد؟

منابع پزشکى به سئوال بسیارى از بیماران دیابتى درباره اینکه آیا مى توانند از عسل یا سایر 
منابع طبیعى به جاى قند استفاده کنند، پاسخ داده اند.

متخصصان همیشــه به بیمــاران دیابتــى توصیه مى کننــد براى کنترل ســطح قند 
خون و جلوگیــرى از آثار منفــى این عدم تعادل که بــر اندام هاى مختلف بدن انســان 
تأثیر مى گــذارد و بعــداً پیامدهاى شــدیدى ایجــاد مى کنــد، از رژیم غذایى ســالم 

استفاده کنند.
مصرف شکر، شیرینى، شکالت و سایر غذاهاى شیرین منجر به افزایش سطح قند خون مى 
شود؛ اما آیا مى توان برخى از انواع طبیعى قند مانند عسل را به عنوان جایگزینى براى قند به 

رژیم غذیى دیابتى ها اضافه کرد؟
حقیقت این است که همه این انواع طبیعى قند پس از ورود به بدن انسان در نهایت به گلوکز 

تبدیل مى شوند. فرد دیابتى که این مواد را مصرف مى کند، مى تواند سطح باالیى از دیابت را 
در خون ایجاد کند، بنابراین بهتر است از این نوع قندها نیز اجتناب شود. اگر مى خواهید یک 
فنجان قهوه یا چاى را شیرین کنید، مى توانید از شکر مصنوعى به مقدار محدود استفاده کنید.
مى توانید با اضافه کردن میوه یک وعده غذایى متعادل را شروع کنید تا به شما در غلبه بر میل 
به شیرینى جات کمک کند. میوه هاى فصلى براى بیماران دیابتى در دسترس است، اما به 

شرطى که به مقدار متوسط   مصرف شود.
سعى کنید در هنگام احساس میل به شیرینى یا حتى تشنگى شدید، با چیز دیگرى حواس خود 
را پرت کنید زیرا برخى از افراد در این مواقع با خوردن مقدار زیادى مواد قندى اشتباه مى کنند. 
واکنش صحیح در این مورد خوردن غذاى سالم، نوشیدن آب یا انجام فعالیت هایى است که 

فرد را از هوس قند منصرف مى کند. 

مصرف عسل براى بیماران دیابتى خطرناك است؟

اگرچه مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى ایاالت متحده استفاده از ماسک را براى کودکان زیر دو سال و کسانى که در تنفس مشکل دارند توصیه 
نمى کند، اما این ادعا که استفاده از ماسک در ایجاد سرطان نقش دارد، با شواهد علمى پشتیبانى نمى شود.

اصل ماجرا این است که در یک مطالعه گفته شده استنشــاق میکروب هاى مضر مى تواند در مراحل 
پیشرفته سرطان ریه در بزرگساالن نقش داشته باشد. این مقاله مدعى شده استفاده طوالنى مدت 

از ماسک هاى صورت ممکن است به پرورش این عوامل بیمارى زاى خطرناك کمک کند.
باید توجه داشت که در اصل مقاله هیچ اشــاره اى به ماسک ها نشده است و در طول همه 
گیرى کارشناسان بهداشت مرتباً استفاده از ماسک را گوشزد کرده اند، البته هربار گفته شده 
هرگز ماسک یک بار مصرف را مجدداً استفاده نکنید و ماسک هاى قابل شستشو را هر بار 

پس از مصرف بشویید.
دکتر «نیکول ایزر»، استادیار دانشکده پزشکى و علوم بهداشتى در دانشگاه مک گیل، در 

یک ایمیل به AFP اعالم کرد: «در حال حاضر هیچ شواهد علمى براى نتیجه گیرى اینکه 
ماسک ها خطر ابتال به سرطان ریه را افزایش مى دهند وجود ندارد.»

دکتر «جرارد کاکس»، اســتاد دانشکده علوم بهداشتى در دانشــگاه مک مستر نیز گفت: 
«هیچ ارتباط قابل قبولى (مکانیســم ایجاد ســرطان) بین پوشیدن ماسک 

محافظ شــخصى و ایجاد ســرطان ریه وجود ندارد.» به گفته این 
پزشک با پوشیدن ماســک تغییرى در باکترى هاى دهان ایجاد

 نمى شود.

در حال حاضر ، بسیارى از افراد مسن زندگى فعال و رضایت بخشى را دنبال مى کنند؛ با این حال، همه آنها براى رسیدن به 
این شرایط باید به روشى سالم پیر مى شدند. بنابراین همه ما باید عادت هاى بهترى را پیش بگیریم که زوال طبیعى بدن و 

ذهن ما را به حداقل برساند.
پیرى اثر تجمع آسیب هاى سلولى و مولکولى است. عالوه بر این، منجر به کاهش ظرفیت هاى جسمى و روانى مى شود، در 
حالى که خطر ابتال به بیمارى را افزایش مى دهد. هر چند سن همیشه عاملى نیست که باعث بروز اینها شود. پیرى همچنین 

با چندین تغییر روانى - اجتماعى همراه است.
برجسته ترین آنها پایان زندگى کارى و کاهش تدریجى حلقه اجتماعى همساالن است. همه این تغییرات نسبى هستند زیرا 

افراد به روشى سالم پیر مى شوند. اما چه عواملى بر پیرى سالم تأثیر مى گذارد؟
جنبه هاى مختلفى براى پیرى سالم مهم است و مربوط به عادت ها و نگرش هایى است که کیفیت زندگى را ارتقا مى دهند. 
هر روز فعالیت بدنى متوسطى مانند پیاده روى انجام دهید. متخصصان نیم ساعت در روز را توصیه مى کنند. حرکت به اطراف 
باعث مى شود ماهیچه هاى شما شکل داشته و وزن بدن را تنظیم کند. در حالت ایده آل ، این روال ها باید از سنین پایین آغاز 

شود و شما باید آنها را براى همیشه حفظ کنید.
رژیم غذایى عامل تعیین کننده اى براى سالمتى است. رژیم غذایى باید متنوع و متعادل باشد و داراى مقدار زیادى سبزیجات، 
حبوبات ، میوه ها و غالت کامل باشد. غذاهاى طبیعى و کمتر فرآورى شده بهتر هستند. سعى کنید میزان چربى و قندهاى 

اضافى خود را کاهش دهید.
استرس در هر مرحله از زندگى خوب نیست. بنابراین ، پیرى سالم یعنى اینکه بدانید چگونه از زمان حال لذت ببرید و با خود 
در صلح باشید. سرگرمى ها، خواندن، مکالمات الهام بخش و روش هاى مدیتیشن گزینه هاى بسیار خوبى براى رسیدن به 

تعادل هستند. ترك یا کاهش مصرف عادت هاى مضر مانند سیگار کشیدن مهم است.
درســت مانند کودکى، بازى در سنین پیرى نیز مهم اســت. این فقط به معاشــرت و گذراندن اوقات خوش نیست بلکه 

توانایى هاى شناختى شما را نیز فعال نگه مى دارد. سعى کنید منزوى نشوید و بنابراین در جمع شرکت کنید.
با دوستانتان مکرر فعالیت کنید. همچنین، چیزهاى جدید بیاموزید، بیرون بروید و پیاده روى کنید و وقت خود را صرف کارهاى 

خالقانه و سازنده کنید، همه اینها به شما کمک مى کند تا به سالمتى پیر شوید.
این موضوعى است که مى توانید با اتخاذ یک سبک زندگى سالم قبل از رسیدن به پیرى، آن را به حداکثر برسانید. هرچه زودتر 

عادت هاى سالم ایجاد کنید، بعداً کیفیت زندگى بیشترى خواهید داشت.

خواب به دالیل مهمى حائز اهمیت اســت. ممکن است ندانید که خواب 
بر هورمون هاى شما تأثیرگذار بوده و سطح هورمون ها نیز بر خواب شما 

اثر مى گذارد.

خواب بر بسیارى از هورمون هاى بدن تأثیر مى گذارد از جمله هورمون هاى 
مربوط به اســترس و گرســنگى. خوابیدن بیش از حد و همچنین خواب 
ناکافى مى تواند بر سطح و ترشح هورمون ها اثرگذار باشد. به همین دلیل 

یک خواب خوب براى حفظ تعادل هورمون ها ضرورى است.
هورمون ها پیام رسان هاى شــیمیایى هســتند که در تنظیم بسیارى از 
فرایندها، سیســتم ها و عملکردهاى بدن نقش حیاتى ایفا مى کنند. بدن 
براى عملکرد صحیح خود به طیف وســیعى از هورمون هاى مختلف نیاز 
دارد. آنها از طریق سیستم غدد درون ریز، شــبکه اى از اندام ها و غدد در 

سراسر بدن آزاد مى شوند.
هورمون ها مسئول بسیارى از عملکردهاى بدن هستند، از جمله: متابولیسم 
و   اشتها، رشد، دماى بدن، عملکرد جنسى و تولید مثل، ضربان قلب، فشار 
خون و چرخه هاى خواب و بیدارى. همچنین تولید و عملکرد بســیارى از 

هورمون ها در بدن تحت تأثیر سایر عملکردهاى بدن مانند خواب است.
باید بدانیم که عملکردهاى مختلف هورمونى و ترشــح آنها تحت تأثیر 

خواب یا ریتم شبانه روزى قرار مى گیرد و برعکس.
خواب کافى بــراى تنظیم تعــدادى از هورمون ها از جملــه کورتیزول، 

استروژن و پروژسترون، هورمون هاى گرســنگى مانند انسولین، لپتین 
و گرلین، مالتونین، هورمون هاى تیروئید و هورمون هاى رشــد الزم و 
ضرورى است. به عنوان مثال، مالتونین الگوهاى خواب را کنترل کرده 
و به بدن شــما مى گوید چه زمانى باید بخوابید. هورمون رشد انسان در 
ساعات خواب عمیق ترشح مى شود که براى رشد و ترمیم سلول ها حیاتى 

است.
هورمون هاى دیگر مانند کورتیزول به زمان خواب، مدت زمان و کیفیت 
آزادسازى آنها وابسته هستند؛ بنابراین خواب خوب براى سالمتى بسیار 
مهم است. تقریبًا هر هورمونى در بدن در پاسخ به ریتم شبانه روزى شماـ  

که به آن چرخه خواب و بیدارى نیز گفته مى شود- ترشح مى شود.
اگر تنظیم خواب شــما نادیده گرفته شــود، یک خواب ضعیف شما را از 
پله هاى هورمونى به پایین مى اندازد؛ چه شما 30 ساله باشید، چه 50 ساله 
و چه 70 ســاله. خواب براى عملکرد مؤثر هورمون ها نیز داراى اهمیت 

است، زیرا بسیارى از آنها به چرخه خواب و بیدارى وابسته هستند.
دکتر «ابیناو ســینگ»، مدیر پزشــکى مرکز خواب ایندیانا در این زمینه 
مى گوید: خواب منظم مى تواند به تنظیم هورمون ها کمک کند. هرگاه به 
طور مزمن خواب را از نظر کمى و کیفى مختل کنیم، این تعادل را بر هم 

زده و در را براى مشکالت پزشکى باز مى گذاریم.

نکات مهمى براى اینکه پیرى سالمى داشته باشیم

تأثیر متقابل خواب و هورمون ها در بدن

استفاده از ماسک موجب پیشروى سرطان ریه مى شود؟ 

ؤ ن
تا ببینند چه مقد
لیوان هاى کاغذ
رها کردند. طبق
خنکشدنن
وقتــى مح
بررســى ک
میکروپالس
فلزاتى از جم
محققان از ه
دکتر «ســود
معمولى که روز
0نوشد، 75000 ذ

میکروپالســتیک
سمى مانند پاالد
در طول زمان مص

ـاق میکروب هاى مضر مى تواند در مراحل 
قاله مدعى شده استفاده طوالنى مدت 

مارى زاى خطرناك کمک کند.
ک ها نشده است و درطولهمه 
زد کرده اند، البته هربار گفته شده 
سک هاى قابل شستشو را هر بار 

داشتى در دانشگاه مک گیل، در 
هد علمى براى نتیجه گیرى اینکه 

جود ندارد.»
در دانشــگاه مک مستر نیز گفت: 

بینپوشیدن ماسک 
به گفته این 

نایجاد
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شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

فراخوان مناقصه 
عمومى یک مرحله اى 

یف
مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهرد

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

(ریال)
نحوه پرداخت گواهینامه صالحیت

1
تجدید مناقصه 1400/7287/ص مورخ 
1400/06/31 شماره مناقصه در  سامانه 

ستاد 2000001335000035

تهیه مصالح و اجراى محوطه سازى و آسفالت مابین بلوکهاى مسکونى 
محالت ایثار 1 الى 3 در برزن پنجم شهر جدید فوالدشهر به استناد 

مصوبات نهصد و سومین جلسه هیأت مدیره شرکت عمران  شهر جدید 
فوالدشهر

63,613,570,339 ریال          
بر اساس فهرست بهاء ابنیه 

سال 1400 
 3,180,678,517

ریال

داشتن حداقل پایه پنج در گرایش  
ساختمان و ابنیه یا راه و ترابرى از 
سازمان برنامه و بودجه ( سازمان 

مدیریت و برنامه ریزى سابق) 

پرداخت حداقل سى درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهاى تأیید 
شده از طریق تهاتر با اراضى یا واحدهاى موجود با کاربرى مختلف 

در شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقى به 
صورت نقدى صورت مى گیرد.

2
تجدید مناقصه 1400/7288/ص مورخ 
1400/06/31 شماره مناقصه در  سامانه 

ستاد 2000001335000036

تهیه مصالح و اجراى محوطه سازى و آسفالت مابین بلوکهاى مسکونى 
محالت ایثار 4 الى 6 در برزن پنجم شهر جدید فوالدشهر به استناد 

مصوبات نهصد و سومین جلسه هیأت مدیره شرکت عمران  شهر جدید 
فوالدشهر

58,943,669,992 ریال          
بر اساس فهرست بهاء ابنیه 

سال 1400 
 2,947,183,500

ریال

داشتن حداقل پایه پنج در گرایش  
ساختمان و ابنیه یا راه و ترابرى از 
سازمان برنامه و بودجه ( سازمان 

مدیریت و برنامه ریزى سابق) 

پرداخت حداقل سى و پنج درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهاى 
تأیید شده از طریق تهاتر با اراضى یا واحدهاى موجود با کاربرى 

مختلف در شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و پرداخت 
مابقى       به صورت نقدى صورت مى گیرد.

3
تجدید مناقصه 1400/7289/ص مورخ 
1400/06/31 شماره مناقصه در  سامانه 

ستاد 2000001335000037

تهیه مصالح و اجراى عملیات پیاده روسازى معابر فرعى و محوطه سازى 
باقیمانده محالت ایثار یک و دو و سه شهر جدید فوالدشهر به استناد 

مصوبات نهصد و سومین جلسه هیأت مدیره شرکت عمران  شهر جدید 
فوالدشهر

83,012,147,570 ریال          بر 
اساس فهرست بهاء ابنیه سال 

 1400
 4,150,607,379

ریال

داشتن حداقل پایه پنج در گرایش  
ساختمان و ابنیه یا راه و ترابرى از 
سازمان برنامه و بودجه ( سازمان 

مدیریت و برنامه ریزى سابق) 

پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهاى تأیید 
شده از طریق تهاتر با اراضى یا واحدهاى موجود با کاربرى مختلف در 

شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقى        به 
صورت نقدى صورت مى گیرد.

4
تجدید مناقصه 1400/7290/ص مورخ 
1400/06/31 شماره مناقصه در  سامانه 

ستاد 2000001335000038

تهیه مصالح و اجراى نازك کارى و تکمیل ساختمان اصلى مسجد فرهنگ 
دو شهر جدید فوالدشهر به استناد مصوبات نهصد و سومین جلسه هیأت 

مدیره شرکت عمران  شهر جدید فوالدشهر

41,258,509,165 ریال        بر 
اساس فهرست بهاى ابنیه و 
تأسیسات مکانیکى و برقى 

سال 1400

 2,062,925,459
ریال

داشتن حداقل پایه پنج در هر دوگرایش 
ساختمان و ابنیه و تأسیسات و تجهیزات 

از سازمان برنامه و بودجه( سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى سابق)

پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهاى تأیید 
شده از طریق تهاتر با اراضى یا واحدهاى موجود با کاربرى مختلف در 

شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقى       به 
صورت نقدى صورت مى گیرد.

5
تجدید مناقصه 1400/7291/ص مورخ 
1400/06/31 شماره مناقصه در  سامانه 

ستاد 2000001335000039

تهیه مصالح و اجراى پیاده روسازى خیابان مابین محله شهید چمران 
(ث1) و صدرا (ث2) و دیگر مکانهاى مورد نظر کارفرما در شهر جدید 
فوالدشهر به استناد مصوبات نهصد و یکمین جلسه هیأت مدیره شرکت 

عمران شهر جدید فوالدشهر

44,062,251,128 ریال        بر 
اساس فهرست بهاى ابنیه سال 

1400
2,203,112,556ریال

داشتن حداقل پایه پنج در گرایش 
ساختمان و ابنیه یا راه و ترابرى از 
سازمان برنامه و بودجه( سازمان 

مدیریت و برنامه ریزى سابق)

پرداخت حداقل شصت درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهاى تأیید 
شده از طریق تهاتر با اراضى یا واحدهاى موجود با کاربرى مختلف در 

شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقى       به 
صورت نقدى صورت مى گیرد.

6
تجدید مناقصه 1400/7292/ص مورخ 
1400/06/31 شماره مناقصه در  سامانه 

ستاد 2000001335000040

تهیه مصالح و اجراى جدول و دیوار سنگ مالون بصورت پراکنده در 
برزنهاى ایثار و فرهنگ شهر جدید فوالدشهر به استناد مصوبات نهصد                   

و یکمین جلسه هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

42,141,236,280 ریال        بر 
اساس فهرست بهاء ابنیه سال 

1400
 2,107,061,814

ریال

داشتن حداقل پایه پنج در گرایش 
ساختمان و ابنیه یا راه و ترابرى از 
سازمان برنامه و بودجه( سازمان 

مدیریت و برنامه ریزى سابق)

پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهاى تأیید 
شده از طریق تهاتر با اراضى یا واحدهاى موجود با کاربرى مختلف در 

شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقى       به 
صورت نقدى صورت مى گیرد.

7
تجدید مناقصه 1400/7293/ص مورخ 
1400/06/31 شماره مناقصه در  سامانه 

ستاد 2000001335000041

تهیه مصالح و انجام عملیات روشنایى حوزه 4 و 5  و تکمیل روشنایى 
معابر داخل بلوك هاى برزن ایثار و فرهنگ و نیز تکمیل روشنایى مراکز 

محالت شهر جدید فوالدشهر به استناد مصوبات نهصد و پنجمین جلسه 
هیأت مدیره شرکت عمران  شهر جدید فوالدشهر

93,312,306,364 ریال          
بر اساس فهرست بهاى ابنیه و 

تأسیسات برقى سال 1400
 4,665,615,318

ریال

داشتن حداقل پایه پنج             در دو گرایش 
ساختمان و ابنیه و نیرو از سازمان برنامه 

و بودجه ( سازمان مدیریت و برنامه 
ریزى سابق) 

پرداخت به صورت نقدى صورت مى گیرد.

8
مناقصه 1400/7298/ص مورخ 

1400/06/31 شماره مناقصه در  سامانه 
ستاد 2000001335000042

تهیه مصالح، تکمیل محوطه و اجراى فضاى سبز میادین برزن فرهنگ 
شهر جدید فوالدشهر به استناد مصوبات نهصد و نهمین جلسه هیأت مدیره 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

12,429,540,897 ریال        
بر اساس فهرست بهاء ابنیه، 

راهدارى، انتقال و توزیع آب 
روستایى، آبیارى تحت فشار، 

بهره بردارى ونگهدارى تأسیسات 
آب شرب روستایى سال 1400

621,477,045 ریال
داشتن حداقل پایه پنج در گرایش 

ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و 
بودجه( سازمان مدیریت و برنامه 

ریزى سابق)
پرداخت به صورت نقدى صورت مى گیرد.

شــرکت عمران شــهر جدید فوالدشهر در نظر 
دارد؛ مناقصات زیر را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نمایــد. کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق 
درگاه سامانه الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 
امضاء الکترونیکى را جهت شــرکت در مناقصه 
محقق سازند. تاریخ انتشــار مناقصه در سامانه 

تاریخ 1400/07/04 مى باشد.
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1- ضمانت 
نامه بانکى و یا ضمانت نامه هاي صادره از ســوي 
موسســات اعتباري غیر بانکی که داراي مجوز 
فعالیت از ســوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی 
ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید 
فوالدشهر داراى حداقل اعتبار ســه ماه و قابل 
تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزى به حساب 
شماره 4001119506377117 بانک مرکزى بنام 
تمرکز وجوه سپرده شــرکت عمران شهر جدید 
فوالدشــهر (وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان 

سپرده قابل قبول نمى باشد).

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز یکشنبه مورخ 1400/07/04 تا روز شنبه مورخ 1400/07/10 .
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1400/07/20 .

- زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/07/21 .
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها: 

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کد پستی 8491751740 ، صندوق پستی84915-167

تلفن 5-03152630161 دور نویس: 03152624181
-اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934-021 دفتر ثبت نام 

88969737و 85193768
  https://fooladshahr.ntdc.ir : مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس -

م.الف:1198085

نوبت اولنوبت اول

اتاق بازرگانى  اصفهان با همکارى دانشــگاه هاى 
استان رویداد دوم صنعتیار را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان در 
ابتداى این رویداد مجتبى مالاحمدى، عضو شوراى 
راهبردى ســراى نوآورى اتاق بازرگانى اصفهان 
ودانشــگاه راه اندازى این مرکز را از اقدامات مؤثر 
دوره نهم اتاق بازرگانى اصفهان دانســت و افزود: 
متأســفانه اعتماد متقابلى بین صنعت و دانشــگاه 
درطول سالیان گذشته وجود نداشته و عمده فعالیت 
دفاترارتباط با صنعت دانشگاه ها نیز پیگیر پروژه هاى 
کارآموزى و شرکت در جلسات حوزه صنعت بود. وى 
وجود تحریم هاى ظالمانه علیه کشورمان را موجب 
ایجاد احساس نیاز صنایع براى استفاده از پروژه هاى 
دانشگاهى به منظور حفظ و توســعه کسب و کار 
دانست و تصریح کرد: از سوى دیگر دانشگاه ها در 
مواجهه با استقبال صنایع، خود را موظف به برقرارى 
تعامل سازنده با آنها و تغییر رویکرد پایان نامه هاى 

دانشگاهى در راستاى رفع نیاز جامعه کردند. 
مالاحمدى با تأکید براینکه درآغاز راه ایجاد تعامل 
ســازنده میان صنعت و دانشگاه هستیم، علت آمار 
باالى بیــکارى فارغ التحصیالن دانشــگاهى در 
کشورمان را عدم وجود ارتباط سازنده بین بازارکار، 
صنعت و اقتصاد با دانشــگاه براى تربیت نیروهاى 
موردنیاز صنایع عنوان کــرد. وى تأکید کرد پس از 
استقبال از دوره اول رویداد صنعتیار، سراى نوآورى 

تصمیم به برگزارى رویداد دوم نمود و امیدواریم با 
برگزارى دوره هاى مختلف بتوانیم این تعامل سازنده 

را ایجاد کنیم. 
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد دهق تغییر 
سیاست هاى دانشگاه ها با عوض شدن مدیران را 
آســیب جدى در برقرارى تعامل سازنده صنعت و 
دانشگاه بیان کرد و حل مسئله از صنایع را مهمترین 

انتظارات دانشگاه ها دانست. 
عضو شوراى راهبردى سراى نوآورى اتاق بازرگانى 
اصفهان ضمن تأکید بر ضرورت وجود دفاتر دانشگاه 
در صنایع و شکل گیرى دفاتر تحقیق و توسعه صنایع 
در دانشگاه ها یکى از مهمترین راه هاى تحقق این 
امر را وجود صنعتیاران در صنعت و دانشگاه بیان کرد.
 مالاحمدى ایجاد این ارتباط را موجب بالندگى کشور 

در حوزه ایجاد ثروت دانست و گفت: هیچ ثروتى بدون 
علم ایجاد نخواهدشد و علمى که به تولید ثروت و 

سرمایه ملى منتهى نشود، علمى سودمند نیست.  
در ادامه این رویداد حمیدمنتظرالقائم، مدیرسراى 
نوآورى اتاق بازرگانى اصفهان و دانشگاه هدف از 
تشکیل ســراى نوآورى را شناسایى و عارضه یابى 
مشکالت موجود اقتصادى در بخش هاى صنعت، 

معدن، کشاورزى، تجارت و خدمات استان اصفهان 
و کمک به ایجاد ساز و کار الزم براى ارائه پیشنهادات 
و راه حل هاى ممکن، در راســتاى رفع مشکالت، 
بهره ورى بیشتر و حل مسئله از بخش خصوصى به 
منظور بهبود شاخص هاى محیط کسب و کاربیان 

کرد. 
وى تصریح کرد: با بررســى هاى به عمل آمده و 
آسیب شناسى توســط متخصصان پیش از شروع 
دومین رویداد صنعتیار، سراى نوآورى اقدام به ایجاد 
دپارتمان هاى تخصصى براساس نیاز صنایع در 18 
عنوان مختلف نموده اســت و در هر بخش اساتید 
برجسته به ارائه خدمات مشاوره اى موردنیاز خواهند 
پرداخت، ارتباط بیش از 135 عضو هیئت علمى که 
داراى تجربه مؤثر ارتباط با صنعت هستند در قالب 
این دپارتمان ها از مزایاى بزرگ آن به شمار مى آید. 
مدیرسراى نوآورى اتاق بازرگانى اصفهان و دانشگاه 
با بیان اینکه دور اول این رویداد از اسفند 99 آغاز شد، 
افزود: در دوره اول پــس از مصاحبه با متقاضیان و 
برگزارى کالس هاى آموزشــى، در نهایت دو تیم 

موفق به کسب رتبه هاى اول و دوم شدند. 
وى فعالیت صنعتیــاران درقالب تیــم ورك را از 
تفاوت هاى این دوره با دوره قبلى ذکر کرد و گفت: 
در این دوره عالوه بر شناسایى افراد با ویژگى هاى 
صنعتیارى به پرورش و آموزش گروه ها براى ارتباط 

با صنعت و دانشگاه پرداخته خواهد شد.

در مراسم آغازبه کار رویداد صنعتیار 2 عنوان شد

اعتماد متقابلى بین صنعت و دانشگاه وجود ندارد

سرپرست شــهردارى فالورجان از رنگ آمیزى ترافیکى سرعتگیرها و 
سرعتکاه هاى سطح شهر خبر داد.

مهندس حمیدرضا نیکوصفت با اعالم اینکه در بررسى هاى صورت گرفته 
در سطح شهر مشخص شد برخى از سرعتگیر ها و سرعتکاه هاى نصب 
شده به دلیل محل نصب، بلندى و غیراســتاندارد بودن ارتفاع، نداشتن 
رنگ یا شب نما و ... از استاندارد هاى مصوب برخوردار نیستند گفت: برابر 

دستورالعمل کمیته ترافیک شهرستان تمامى سرعت گیرها و سرعتکاه 
هاى سطح شــهر از لحاظ مناسب سازى بررســى و با تأیید این کمیته 
اقدام الزم در خصوص اصالح و در بعضى نقطــه- محل ها احداث این 
سرعتگیرها صورت گرفت. وى با بیان اینکه عدم رعایت استانداردها در 
احداث این سرعتگیرها و سرعتکاه ها موجب وقوع تصادف و ایراد خسارت 
به خودرو ها و نارضایتى رانندگان وســایل نقلیه موتورى و ساکنان شهر 

شده بود گفت: اصالح سرعتگیرها، نحوه استاندارد سازى و شیوه صحیح 
و اصولى اجراى این طرح در دستور کار شــهردارى قرار گرفت و در حال 

حاضر تعداد 17 عدد از این موارد در سطح شهر اصالح و احداث شده اند. 
نیکوصفت تصریح نمود: هیچ سرعتگیر و سرعتکاه غیر استانداردى حذف 
نشد بلکه تمامى آنها با استفاده از آسفالت و شیب بندى مناسب اصالح و 
در بعضى نقطه-محل ها نیز بنا به تصویب کمیته ترافیک شهرســتان، 

سرعتگیر و سرعتکاه جدید احداث گردید.
سرپرست شهردارى فالورجان از عملیات رنگ آمیزى و خط کشى این 
سرعتگیرها با استفاده از رنگ هاى سفید و زرد دو جزئى خبر داد و افزود: 
رنگ آمیزى این سرعتگیرها به صورت تخصصى و دو جزیى و شب نما 
اجرا خواهد شد که این امر باعث دید بهتر رانندگان و جلوه داشتن در شب 

مى شود.

رنگ آمیزى ترافیکى 
سرعتگیرها و سرعتکاه هاى 
فالورجان

مدیر آبفاى گلپایگان مى گوید 
زنگ خطر کمبود آب شــرب 
در این شهرســتان به صدا در 

آمده است.   
ناصر دهقادنى افزود: بر اساس 
برنامه شرکت مدیریت منابع 
آب ایران از ابتداى شهریور ماه 
امسال 20 درصد آب تحویلى 

به گلپایگان کمتر شده و سهم آب شهرستان گلپایگان با کاهش 60 لیتر در ثانیه، 
از 330 به  270 لیتر در ثانیه رسیده است.

وى با بیان اینکه جبران کمبود آب شــرب شهرهاى گلپایگان، گوگد، گلشهر و 
سایر روستاها از محل چاه هاى سطح شهر انجام مى شود افزود: از 13 حلقه چاه 
فعال در شهرهاى گلپایگان، گلشــهر و گوگد، دو حلقه چاه در شهر گلشهر که 
منبع تأمین آب روستاهاى غرقن، هرستانه و حاجیله و َمرغ چاه  و چشمه  به شمار 

مى رود، در حال خشک شدن است.
دهقادنى با بیان اینکه امسال منابع آب محلى روستاهاى این شهرستان از 50 تا 
80 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، گفت: در چهار ماه گذشته 

756 هزار لیتر آب از طریق تانکر به این روستاها آبرسانى شده است. 
وى با اشاره به کاهش 50 درصدى بارندگى ها در شهرستان گلپایگان گفت: هم 
اکنون 53 درصد سد کوچرى و 87 درصد سد گلپایگان خالى است و به همین دلیل 
از شهروندان تقاضا داریم در مدیریت مصرف آب کوشا باشند چرا که گلپایگان 

شهر پر آبى نیست و مانند سایر شهرهاى استان با کمبود آب مواجه است.
دهقادنى در رابطه با پروژه فاضالب شهرى گفت: زمین تصفیه خانه تملک شده 
اســت و خطوط جمع آورى فاضالب نیز تا مرکز شهر گوگد اجرا شده است اما با 
توجه به نبود اعتبارات باید دنبال راهکارى جدید براى عملیاتى شــدن شبکه 
جمع آورى و تصفیه خانه فاضالب بود که بهترین راه، جذب سرمایه گذار بخش 

خصوصى است.

به صدا در آمدن زنگ خطر کمبود آب 
در شهرستان گلپایگان

مراســم فرهنگى، رزمى گرامیداشت 
چهل و یکمین سالگرد جنگ تحمیلى 
و هفته دفــاع مقــدس  در ذوب آهن 
اصفهــان 31 شــهریورماه همزمان 
با اولین روز از هفتــه دفاع مقدس و به 
منظور یادآورى  رشــادت ها و حماسه 
هاى  شهدا، رزمندگان و سایر ایثارگران 
و خانواده هاى شــان در ســال هاى 
دفاع مقدس و  همچنین ارج نهادن به 
فداکارى هاى شــهداى مدافع حرم و 

امنیت و شهداى سالمت برگزار شد.
 در این مراسم که همچون سال هاى 
گذشته به همت ستاد برگزارى مراسم 

هفته دفاع مقدس ذوب آهن اصفهان 
و با محوریت حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان در محوطه یادمان شــهداى 
گمنام شرکت برگزار گردید، جمعى از 
فرماندهان نظامى وانتظامى اســتان، 
روحانیون و مسئولین نهادهاى دولتى 
شهرستان لنجان، مدیران، بسیجیان 
و ســایرکارکنان و مجاهــدان جبهه 
صنعت و جمعى از خانواده هاى معظم 
شــهدا و ایثارگران حضور داشــتند، 
برنامه هــاى متنوعى به اجــرا درآمد 
و تعــدادى از خانواده هاى شــهداى 
دفاع مقــدس، مدافع حــرم و جبهه 

ســالمت و درمان منطقه مورد تقدیر
 قرار گرفتند.

در این مراســم از  خانواده هاى شهدا و 
رزمندگان جبهه هــاى مختلف تقدیر 
و لوح هاى یادبــود و هدایایى به آنها 

تقدیم شد.
همچنین شــرکت کنندگان  مراســم 
هفته دفاع مقدس برسر مزار دو شهید 
گمنام آرمیــده در شــرکت در محل 
یادمان شهدا حاضر شده و ضمن قرائت 
فاتحه، گلباران نمودن مزارها و اجراى 
مارش نظامى به تجدیدپیمان با شهدا 

پرداختند.
گفتنى است در این مراسم گروه هنرى 
شهر آشوب شــهر بروجرد سیر زندگى  

یک شهید غواص عملیات کربالى 4 را 
به نمایش گذاشتند.

مدیر عامل بانک توســعه تعاون گفت: این بانک اعطاى تسهیالت 
250 هزار میلیارد ریالى را در ســال جارى هدفگــذارى نموده و این 

خط اعتبارى نیز فراتر از این هدفگذارى متصور شده است و مجموعا 
200هزار میلیارد ریال تسهیالت در سال 1400 به تعاونى ها پرداخت 

مى شود.
حجت اله مهدیان افزود: بانک توســعه تعاون همــواره آمادگى ارائه 
خدمت به تعاونى ها و رعایت سهم 70 درصدى سبد تسهیالت اعطایى 
بانک به تعاونى ها اعالم داشته است و در تفاهم نامه منعقده 20 هزار 
میلیارد ریالى نیز، با همکارى معاونت تعاون، 60 درصد تســهیالت 
برخاسته از این تفاهم نامه با نرخ ترجیحى 10 تا 15 درصدى پرداخت 

مى شود.
گفتنى است آیین افتتاح چهار مرکز استانى منتا در خوزستان، گیالن، 
سمنان و سیستان و بلوچستان با حضور مقامات ارشد وزارتخانه و سید 
باقر فتاحى رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون، محمد جعفر ایرانى 

و امیر هوشنگ عصارزاده اعضاى هیات مدیره بانک برگزار گردید.

گرامیداشت سالگرد هفته دفاع مقدس در ذوب آهنهدفگذارى اعطاى تسهیالت 250 هزار میلیارد ریالى


