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خاصیت هاى باورنکردنى نمکافزایش 2 برابرى جابه جایى مسافر با قطاربازیگرانى که توانایى خواندن نداشتندصادرات پوشاك ایرانى به اروپا و کشورهاى همسایه کرى خوانى کاپیتان سابق سپاهان با طارمى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سیب زمینى 
دواى درد 
استخوان

بازگشت 95 درصد ارز حاصل از صادرات
3

5

کاهش 60 درصدى 
جرائم خشن در 

استان 

سیب زمینى یک ماده خوراکى در دسترس است که مى تواند 
یک منبع مقوى و بسیار مؤثر در درمان و تسکین درد 
استخوان باشد. مصرف سیب زمینى در همه خانه ها 
رایج است. ما به طور مکرر سیب زمینى مى خوریم. 

ممکن است فکر کنید سیب زمینى فقط یک ...

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
اصفهان رتبه برتر را در بین استان هاى کشور در 
کنترل جرائم خشن و سرقت دارد، گفت: اصفهان 
جزو پنج استان برتر کشور در کاهش سرقت است 
و موفق به کاهش 60 درصدى جرائم خشن شده 
است. سردار محمدرضا میرحیدرى با بیان اینکه 
مهمترین رسالت همکارانم، مراقبت از امنیت در 
کنار سایر دستگاه هاى امنیتى است، گفت: همه 
کسانى که در تأمین امنیت کشــور نقش دارند 
اذعان مى کنند که نیروى انتظامى در خط مقدم 
براى دفاع از حق مردم و استقرار و پایدارى امنیت 

قرار دارد...

تولید روزانه تولید روزانه 350350 تُن تخم مرغ در اصفهان تُن تخم مرغ در اصفهان
معاون سازمان جهاد کشاورزى استان با معرفى اصفهان به عنوان دومین استان تولیدکننده تخم مرغ در کشور خبرداد؛معاون سازمان جهاد کشاورزى استان با معرفى اصفهان به عنوان دومین استان تولیدکننده تخم مرغ در کشور خبرداد؛
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خبر داد؛

جهانى: 

فعًال در ذوب آهن ماندگار هستم
هافبک ذوب آهن مى گوید ذوب آهن نیاز به ثبات دارد و باید جورى 

براى این تیم تصمیم گرفته شود که آنها به ثبات برسند.
میالد جهانى درباره شرایط ذوب آهن در تمرینات پیش فصل 
اظهار کرد: آماده سازى پیش فصل تیم خیلى خوب بوده و تا 

امروز شش هفت بازى دوستانه...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

حمل و نقل اصفهان 
پاك و هوشمند 

مى شود

جزئیات قرنطینه هوشمندى که قرار است اجرا شود
2

نورافکننورافکن
 و روز از نو
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رئیس انستیتو پاستور ایران رئیس انستیتو پاستور ایران 
خبر داد؛خبر داد؛

ایمنى زایى ایمنى زایى 9999  
درصدى واکسن درصدى واکسن 

«پاستوکووك»«پاستوکووك»

افشین هاشمى: 

من سارقى حرفه اى هستم

مدیرکل مدیریت بحران مدیرکل مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان عنوان استاندارى اصفهان عنوان 

کرد؛کرد؛

تداوم آلودگى تداوم آلودگى 
زیست محیطى زیست محیطى 
کارخانه کاغذ کارخانه کاغذ 

اتركاترك

گزارش عملکرد 
شهردارى شاهین شهر 
در 6 ماه اول سال 1400

به استناد ماده 71 قانون شهرداریها 
ارائه عملکرد 6 ماه اول سال 1400 به 
شرح جدول ذیل جهت استحضار 

عموم شهروندان ارائه مى گردد.

عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهعنوانکد طبقه بندي
2,139,550,000,0001,090,291,232,8761,098,870,019,503درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی110000
88,000,000,00044,843,835,61646,937,056,999درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري120000
86,640,000,00044,150,794,52032,895,904,261بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130000
53,011,000,00027,013,824,65727,631,079,994درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري140000
10,900,000,0005,554,520,5480کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی150000
135,910,000,00069,258,246,575181,090,483,476اعانات ، کمک هاي اهدایی و دارائى  ها160000
2,514,011,000,0001,281,112,454,7931,387,424,544,233جمع کل درآمدها100000
1,026,000,000,000522,838,356,164210,646,562,753جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي200000
000جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایی مالی300000

3,540,011,000,0001,803,950,810,9581,598,071,106,986جمع کل منابع شهرداري-

کد طبقه 
عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهعنوانبندي

1,470,160,000,000979,438,983,832836,643,496,503هزینه100000

 جبران خدمات 110000
527,150,000,000316,198,561,203316,190,124,401کارکنان

استفاده از کاالها و 120000
682,710,000,000503,204,556,931363,162,603,342خدمات

هزینه هاي تامین مالی و 130000
500,000,00000دارایی

000یارانه140000
21,750,000,0008,266,880,0006,008,500,000کمک هاي بالعوض150000
167,250,000,000115,929,205,067115,484,816,401رفاه اجتماعی160000
70,800,000,00035,839,780,63135,797,452,359سایر هزینه ها170000

تمل ک دارایی هاي 200000
2,111,675,059,9321,195,652,835,492277,436,860,122سرمایه اي

کد طبقه 
عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهعنوانبندي

149,800,000,00060,307,417,61519,617,851,289کالبدى و شهرسازى1

محیط زیست و خدمات 2
852,721,823,918598,847,833,815105,060,937,992شهري

77,500,000,00040,829,145,8325,665,415,899ایمنی و مدیریت بحران3
789,100,000,000369,774,182,43173,071,271,242حمل و نقل و ترافیک4
111,500,000,00062,841,019,78517,587,553,224خدمات مدیریت5
131,053,236,01463,053,236,01456,433,830,476اجتماعى و فرهنگى6

1,010,384,753,058848,986,134,175522,149,166,888تملک دارایی هاي مالی300000
910,784,753,058798,915,237,759472,078,270,472تعهدات انتقالی سنواتی310000

بازپرداخت اصل و سود 320000
99,600,000,00050,070,896,41650,070,896,416تسهیالت داخلی

جمع کل مصارف -
4,592,219,812,9903,024,077,953,4991,636,229,523,513شهرداري

گزارش هزینه هاى شهردارى در 6 ماه اول سال 1400

گزارش درآمد هاى شهردارى در 6 ماه اول سال 1400

 مى تواند 
د 
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شهردارى شاهین شهر
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رئیس مرکز ملى پیش بینى و مدیریت بحران مخاطرات 
وضع هوا ضمن اشــاره بــه بارش بــاران در بعضى از 
اســتان ها گفت: از 18 مهرماه (امروز) در برخى مناطق 

کشور افزایش نسبى دما قابل انتظار خواهد بود.
صادق ضیاییــان اظهارکرد: از روز یک شــنبه (امروز) 
در شــرق اردبیل، گیالن وغرب مازندران افزایش ابر و 
بارش پراکنده باران رخ مى دهد. دوشــنبه و سه شنبه 
(19 و 20 مهرماه) جوى پایدار و آسمانى صاف در کشور 
حاکم خواهد بود. وى ادامه داد: چهارشنبه (21 مهرماه) 
در برخى نقاط شمال غرب، غرب، سواحل دریاى خزر 
و ارتفاعات البرز مرکزى افزایش ابر و بارش باران ییش 

بینى مى شــود. طى دو روز آینده در نوار شرقى کشور و 
بخش هایى از استان هاى یزد، اصفهان و کرمان وزش 
باد شدید و درمناطق مستعد خیزش گرد و خاك دور از 

انتظار نیست.
ضیاییان با اشاره به افزایش نسبى دما در روزهاى آینده 
گفت: از روز یک شنبه تا اواسط هفته روند افزایش نسبى 
دما در شــمال غرب، ســواحل دریاى خزرو دامنه هاى 
جنوبى البرز مرکزى رخ خواهــد داد. وى افزود: امروز 
اهواز با بیشینه دماى 39 درجه ســانتیگراد گرم ترین 
و اردبیل با تجربه بیشــینه دمــاى 10 و 13 درجه اى 

خنک ترین مراکز استان کشور هستند.

رئیس انســتیتو پاســتور ایران با اشــاره بــه آخرین 
وضعیــت تولید واکســن کرونــا پاســتوکووك که 
محصول مشترك ایران و کوباســت، اظهار کرد: این 
واکسن بر مبناى پروتئین اســت و یکى از ایمن ترین 
واکســن هاى دنیا به شــمار مى رود و تنها واکســنى 
اســت که در کنار خود دوز یادآور تولید کرده و قابلیت 
استفاده در ســنین 3 تا 18 ســال و باالى 18 سال را 

دارد.
علیرضا بیگلرى با بیان اینکه این واکســن مى تواند با 
بازمهندســى مجدد با چندین جهش در واکسن اصلى 
و یادآور مقابله کند، یادآور شــد: خوشبختانه کارآزمایى 

بالینى مراحل یک و دو آن با موفقیت گذرانده شــده به 
طورى که در فاز سوم 44 هزار نفر در کوبا و 24 هزار نفر 
در هر شهر کشــور مورد مطالعه قرار گرفته و کارآیى و 

ایمنى خود را به اثبات رسانده است. 
وى افزود: بــا توجه بــه اینکه در بیــش از 99 درصد 
افراد ایمنى زایى با ســه دوز دیده مى شود؛ در نتیجه در 
کودکان نیاز به دوز یادآور نیســت؛ با توجه به اینکه در 
آینده ما نیاز به دز یادآور خواهیم داشــت و مى توانیم در 
فرم هاى بعدى براى ارتقاى ایمنى از آن استفاده کنیم؛در 
نتیجه به اندازه کافى از این واکســن در اختیار ما قرار 

دارد.

افزایش نسبى دما 
از امروز

ایمنى زایى 99 درصدى 
واکسن «پاستوکووك»

یک گربه
برق کاشان را قطع کرد!

رئیس اداره برق کاشان گفت: به دلیل    برنا |
ورود یک گربه به داخل پست فشار قوى 63هزار 
کیلووات و اتصالى شــدید برق بخشى از مناطق 
کاشان قطع شد. امیر رمضانى با بیان اینکه عوامل 
توزیع پس از بروز حادثه به محل اعزام شدند افزود: 
با توجه به اینکه 2 پست از 5 پست برق دچار قطعى 

برق شده بود ، 35 درصد از برق شهر قطع شد.

موفقیتى دیگر براى 
شهاب حسینى

جایزه اصلى جشــنواره بین    افکارنیوز |
المللى «فیلم هاى مستقل کن» به فیلم «نرگسى» 
به کارگردانى پیام اسکندرى و تهیه کنندگى شهاب 
حسینى رسید. همچنین این فیلم در بخش هاى 
بهترین بازیگر نقش اول مرد، نقش مکمل زن و 

جاده ابریشم نیز برنده جایزه شد.

قرعه کشى پیش فروش
 5 محصول ایران خودرو 

مراســم قرعه کشــى پیش فروش    برنا |
مهرماه 5 محصول ایران خودرو ساعت 10 صبح 
روز دوشنبه در سالن کنفرانس معاونت بازاریابى و 
فروش  ایران خودرو با حضور نمایندگان نهاد هاى 
نظارتى برگزار مى شــود. در این طرح پژو  207 
دستى سقف شیشه اى، رانا پالس، سورن پالس، 
دنا پالس توربوشارژ دســتى و اتوماتیک عرضه 
مى شود. مشــتریان نهایى براى ثبت نام و واریز 
وجه پس از انجام قرعه کشى با حضور نمایندگان 

نهادهاى ناظر تعیین خواهند شد. 

محدود شدن تزریق مدرنا 
در فنالند 

بعد از سوئد و دانمارك، مؤسسه    فارس|
بهداشــت و رفاه فنالند اعالم کرد، اســتفاده از 
واکسن کروناى شرکت مدرنا براى مردان متولد 
1991 و بعد از آن، به دلیل گزارش عوارض جانبى 
قلبى عروقى متوقف مى شود. مقامات بهداشتى 
ســوئد و دانمارك نیز چهارشــنبه اعالم کردند 
که استفاده از واکســن مدرنا براى همه جوانان و 
کودکان را متوقف مى کنند. نروژ در حال حاضر از 
واکسن فایزر براى همه کودکان استفاده مى کند و 
آن را براى مردان زیر 30 سال نیز توصیه مى کند. 
کشورهاى اســکاندیناوى نیز این تصمیم را بر 
اساس یک تحقیق که شــامل داده هاى فنالند، 

سوئد، نروژ و دانمارك بوده اتخاذ کردند.

ضرورت افزایش صادرات 
لوازم خانگى 

  مهر | مهدى صادقى نیارکى، معاون امور 
صنایع وزیر صمت اظهار کرد: نسبت صادرات به 
واردات لوازم خانگى در سال آینده باید به 50 درصد 
برســد، در حال حاضر این رقم حــدود 1/6 برابر 
اســت، یعنى 200 میلیون دالر واردات در مقابل 
160 میلیون دالر صادرات لــوازم خانگى انجام 
مى شود که باید این رقم تا سال آینده به 50 درصد 
برسد، براى این منظور باید بتوانیم سال آینده 800 

میلیون دالر صادرات لوازم خانگى داشته باشیم.

اقدامات جدید پلیس براى 
هوشمندسازى 

فرمانده نیروى انتظامى با بیان    تسنیم|
اینکه هفته نیروى انتظامى در سال جارى با شعار 
«پلیس هوشمند، امنیت پایدار» آغاز شده، اظهار 
کرد: اقدامات خوبى براى هوشمندسازى پلیس 
صورت گرفته است که در هفته نیروى انتظامى 
رونمایى مى شود. سردار حسین اشترى افزود: این 
اقدامات، سرعت و دقت ما را در حوزه هاى مختلف 

تصریح مى کند. 

علت مشکل 
خودروسازى ایران 

آیت ا... ابراهیم رئیسى، رئیس جمهور    انتخاب |
با بیان اینکه بیشترین تحریم هاى ما در صنعت نظامى 
و هسته اى بوده اما بیشترین توفیقات را داشته ایم چون 
به صورت جهادى عمل کرده ایم و انگیزه تحول در آن 
وجود داشته است گفت: بعضى ها مى گویند چرا شما 
موشک مى سازید اما در صنعت خودروسازى مشکل 
دارید؟ جوابش مشــخص اســت چون ما تکنولوژى 
صنعت موشــکى را در صنعت خودروســازى سرازیر 

نکردیم.

قرارداد مهم ترکیه با آمریکا
ترکیه، از اعضاى پیمان ناتو، در راستاى عزم    برنا |
خود براى به روزرســانى تجهیزات نیروى هوایى اش، 
پس از آنکــه ســفارش خریــد اف-35 راه به جایى 
نبرد، درخواســت خرید 40 فروند جنگنــده اف-16 
ساخت الکهید مارتین و حدود 80 کیت به روزرسانى 
هواپیماهاى فعلى خود را از آمریکا کرده اســت. این 
معامله  چند میلیارد دالرى، هنوز در حال گذراندن مراحل 
تأیید «فروش نظامى خارجى» است، که منوط به تأیید 
وزارت خارجه و کنگره آمریکاست. سخنگوى وزارت 
خارجه آمریکا در این باره گفــت: طبق پروتکل هاى 
موجود، ایــن وزارتخانه تا زمانى که به طور رســمى 
به کنگره اطالع داده نشــده، فروش یا انتقال نظامى 

پیشنهادى را تأیید یا درباره آن اظهارنظر نمى کند.

خالى بودن 50 درصد ظرفیت 
بند مجرمین امنیتى

   خبر آنالین | محمد مهدى حــاج محمدى، 
رئیس سازمان زندان هاى کشــور در واکنش به اخبار 
درگیرى در زندان تهــران بزرگ از خالــى بودن 50 
درصد ظرفیت بند مجرمین امنیتى خبر داد و در صفحه 
شــخصى خود در توییتر نوشــت: «درخصوص خبر 
غیردقیق درگیرى در زندان تهران بزرگ همین بس که؛ 
زندان محفل فرهیختگان نیست بلکه محفل مجرمان 
است. باوجود کنترل ها؛ اختالف و تنش بین آنها دور 
از انتظار نیست. در بند مجرمین امنیتى، براى مراقبت 
و رعایت بهتر تفکیک و طبقه بندى، بیش از 50 درصد 

ظرفیت خالى و زندانى دیگرى حضور ندارد.»

لغو تحریم ها
علیه 2 شرکت ایرانى 

دولت «جو بایدن» رئیس جمهور ایاالت    مهر |
متحده روز جمعــه اعالم کرد کــه تحریم ها علیه دو 
شرکت مستقر در ایران- گروه صنعتى ماموت (صنایع 
ماموت) و شرکت تابعه آن، ماموت دیزل- که در زمان 
ریاســت جمهورى «دونالد ترامپ» تحت پوشــش 
«کارزار اعمال فشار حداکثرى بر ایران» وضع شده بود، 
را لغو کرده است. گفتنى است، دفتر کنترل دارایى هاى 
 (OFAC) خارجى وابسته به وزارت خزانه دارى آمریکا
گروه صنعتى ماموت را در زمره «تولیدکنندگان و تأمین 
کنندگان اصلــى کاالهاى نظامــى دومنظوره براى 
برنامه هاى موشکى ایران» قرار داده بود. تحریم ها علیه 
این دو شرکت ایرانى بخشى از 1500 تحریم وضع شده 

دولت ترامپ علیه ایران از سال 2018 است.

امروز کفه قدرت 
به سمت ایران است

نماینده کازرون در مجلس شوراى    تسنیم|
اسالمى با اشاره به زمان آغاز مذاکرات برجامى ایران و 
1+4 گفت: جمهورى اسالمى ایران همواره باب مذاکره 
با طرف هاى غربى در چارچوب منطــق و اقتدار را باز 
گذاشته است. فریدون عباســى ابراز کرد: طرف هاى 
غربى مدام اعالم مى کنند براى انجام مذاکرات زمان 
ایران کم اســت، آنها باید اعالم کنند چــرا این زمان 
کم اســت و زمانى که آنها در نظر مى گیرند چه میزان 
اســت و مى خواهند چه اقدامى براى رسیدن به توافق 
انجام دهند.وى افزود: ایران در شرایطى که در قدرت 
باشد مذاکره مى کند که امروز کفه قدرت در مذاکرات 

به سمت ایران سنگینى مى کند.

خبرخوان

 شایعه مرگ سیدابوالحسن بنى صدر براى اولین بار در 
دى 1399 در شبکه هاى اجتماعى نشر یافت و مدتى بعد 
توســط خبرگزارى هاى خارجى تکذیب شد، اما دومین 
خبر مرگ، حقیقت داشــت. خانواده بنى صدر خود، خبر 
مرگ پدر را بر روى سایت شــخصى او گذاشتند. آنان 
بدون اشاره به علت، محل مرگ را بیمارستان سالپتریِه 
پاریس اعالم کردند. روز گذشته، 17 مهرماه 1400، عمر 
سیدابوالحسن بنى صدر در ســن 88 سالگى تمام شد. 
بنى صدر اولین رئیس جمهور تاریخ ایران بود که سال 60 با 
رأى مجلس به عدم کفایت وى، از ریاست جمهورى عزل 
شد. او پس از برکنارى از ریاســت جمهورى به فرانسه 

رفت و تا پایان عمر در آن کشور اقامت داشت.

سیدابوالحسن
سیدابوالحسن دوم فروردین 1312 شمسى در روستاى 
باغچه از توابع شهرستان کبودرآهنگ متولد شد. پدرش 
آیت ا...  سیدنصرت ا...  معروف به صدرالعلماى همدانى و 
پدربزرگش سیدصالح معروف به مجدالعلماء همدانى از 
روحانیون سرشناس استان همدان بودند. او داراى یک 
برادر به نام سید فتح ا... بود. پدرش با سیدروح ا... موسوى 
خمینى سالم و علیک داشت. سیدنصرا... او را به آموختن 
درس دین در مدارس علوم دینى تشویق کرد، اما او پس 
از گرفتن دیپلم از مدرسه شریعتى شهر همدان در آزمون 
دانشگاه تهران شــرکت کرد و در رشته اقتصاد و حقوق 
اسالمى این دانشگاه پذیرفته شــد و در همین رشته از 

دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد.
سیدابوالحسن جوان پس از تاسیس مؤسسه مطالعات و 
تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران در سال 1337 چهار 
سال در این مؤسســه تحقیقاتى مهم دانشگاه مشغول 
کار شد. در هفتم شــهریور 1340 در 28 سالگى با عذرا 
حسینى دختر همسایه و همشــهرى اش ازدواج کرد و 
صاحب دو دختر و یک پســر شــد. ازدواج فیروزه دختر 
17 ساله بنى صدر با مســعود رجوى سرکرده گروهک 
تروریستى منافقین به دلیل باال گرفتن اختالفات سیاسى 
سیدابوالحسن و مسعود، به اجباِر پدر به طالق منجر شد.

چشم بر هم زدن
سیدابوالحسن با گوش نکردن به حرف پدرش آیت ا... 
سیدنصرت ا... به جاى حوزه علمیه به دانشگاه تهران رفت 
و لیسانس اقتصاد و حقوق اسالمى گرفت و با پیوستن به 
جبهه ملى، لیدر دانشجویان مخالف رژیم پهلوى شد و 
در قیام 15 خرداد 1342 مجروح شد و بهمن همان سال 
با حمایت احسان نراقى از موسسان بنیاد فرهنگ ایران، 
به فرانســه مهاجرت کرد و از دانشگاه سوربن، دکتراى 

اقتصاد و سرمایه گذارى گرفت.
مراسم تشییع و خاکسپارى پدرش در سال 1350 زمینه 
آشنایى اش با سیدروح ا... موسوى خمینى، رهبر انقالب 

اســالمى را در تبعیدگاه ایشان در نجف اشرف، به وجود 
آورد. او هفت ســال بعد با پرواز بویینگ 747 معروف به 
پرواز انقالب به ایران برگشــت و به عنوان اولین رییس 
جمهور و نخستین فرمانده کل قواى ایران در نظام جدید 

سیاسى، مفتخر شد.
شکاف ایدئولوژیک بین او و نیروهاى انقالب به خصوص 
اعضاى جریان رقیب یعنى حزب جمهورى اســالمى، 
رفته رفته موجب فاصله گرفتــن او از کادر طالیى نظام 
جمهورى اسالمى و از دست دادن اعتماد رهبر انقالب و 

مجلس شوراى اسالمى شد.
پس از واقعه هفتــم تیر و انفجار مقــر حزب جمهورى 
اسالمى و شهادت دکتر سیدمحمد حسینى بهشتى و 72 
نفر از اعضاى حزب با موضع گیرى هایش نشان داد که 
دست در دست سازمان مجاهدین خلق - منافقین - دارد. 
او چند روز پس از پیروزى محمدعلى رجایى در دومین 
انتخابات ریاست جمهورى ایران همراه با مسعود رجوى 
با یک فرونــد بوئینگ 707 با خلبانى ســرهنگ معزى 
از فرودگاه مهرآباد گریختند و براى همیشــه به فرانسه 

پناهنده شد.
رهبــر فقیــد انقالب اســالمى کــه از دوســتان پدر 
سیدابوالحسن بنى صدر بود در اول تیر 1360 در دیدار با 
آحاد مردم تهران با ایشان با ناراحتى از این اتفاق خطاب 

به بنى صدر بیان کردند: «همه گروه ها، همه دوســتان 
شما، از شما منفصل شــدند اال این گروه هایى که مى 
خواهند شما را آلت دست قرار بدهند و به مقاصد خودشان 
برسند. دوست هاى درجه اول شما پشت به شما کردند. 
گروه هایى که با شــما بودند و براى شما شعار مى دادند 
پشت به شــما کردند و این دلیل این بود که شما قدرت 
سیاســى ندارید، بزرگ تر دلیل این است که انسان 11 
میلیون راى را تباه کند. این گذشت و ناگوار گذشت، من 
نمى خواستم این طور بشود. لکن باز براى هر کس، هر 
کار بکند، جاى توبه هست. دِر توبه باز است. رحمت خدا 
واسع است. شما توبه کن و یک قدم طرف خدا برو و پشت 
به هواى نفسانى بکن، خداوند مى پذیرد تو را. آبروى تو را 

اعاده مى دهد. حیثیت تو را اعاده مى دهد.»
اما بنى صدر پس از پناهنده شــدن به دولت فرانسه بر 
مواضع تندش علیه ایران افزود و با عمیق تر کردن شکاف 
فکرى و سیاسى اش با مقامات ارشد ایران خود را در جناح 

اپوزیسیون ایران قرار داد.
سال ها از آن زمان گذشت و باز بنى صدر، خبرساز شد. 
شــایعه خبر مرگ او در یک حادثه رانندگى براى اولین 
بار در دى 1399 در شــبکه هاى اجتماعى منتشر شد و 
مدتى بعد توســط خبرگزارى هاى خارجى تکذیب شد، 
اما دومین خبر مرگ، حقیقت داشت. خانواده بنى صدر، 

خود خبر مرگ را بر روى سایت شخصى او گذاشتند. آنان 
بدون اشاره به علت، محل مرگ را بیمارستان سالپتریِه 

پاریس اعالم کردند.

در دامن منافقین
بعد از عزل بنى صدر از همه مناصب سیاســى خود در 
نظام جمهورى اســالمى ایران تنها گروهى که پذیراى 
او شد، گروهک تروریستى منافقین بود. اعضاى سازمان 
مجاهدین در زمســتان 1360 در اعتراض به عزل بنى 
صدر دست به تظاهرات خیابانى زدند و خواستار سرنگونى 

حکومت نوپاى سیاسى ایران شدند.
پس از واقعه هفتم تیر و بمب گذارى مقر حزب جمهورى 
اسالمى و شهادت دکتر ســیدمحمد حسینى بهشتى، 
بنى صدر به صورت علنى وارد مبارزه مســلحانه با نظام 
جمهورى اسالمى شد. چند روز پس از برگزارى انتخابات 
ریاست جمهورى و پیروزى محمدعلى رجایى، بنى صدر 
همراه با مســعود رجوى با یک فروند بوئینگ 707 که 
سرهنگ معزى از فرودگاه مهرآباد ربود از کشور گریختند 

و به فرانسه پناهنده شدند.
با فرار بنى صدر از ایران، همسر او عذرا حسینى بازداشت 
شد اما با دستور مستقیم آیت ا... سیدمحمد بهشتى و اقدام 

سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى از زندان آزاد شد.

عمر «بنى صدر» تمام شد

جزئیات قرنطینه هوشمندى که قرار است اجرا شود

صادرات پوشاك ایرانى به اروپا و کشورهاى همسایه

استاد اپیدمیولوژى دانشــگاه علوم پزشکى تهران درباره 
جزئیات «قرنطینه هوشمند» گفت: این اقدام ارزشمندى 
است؛ به جاى اینکه براى مشاغل محدودیت ایجاد کنیم؛ 
به همین علت بى عدالتى اجتماعى خواهیم داشت؛ چون 
برخى مشاغل به دلیل اینکه صرفا تماس در آن زیاد است، 
بدون اینکه تقصیرى متوجه صاحبان آن مشــاغل باشد 

شامل محدودیت مى شدند.
مسعود یونسیان ادامه داد: با اجراى قرنطینه هوشمند به 
جاى اینکه محدودیتى براى مشــاغل خاص و صاحبان 
مشاغل ایجاد شود افرادى که از واکسیناسیون استقبال 

نکرده اند از یکسرى فعالیت ها و تعامالت اجتماعى دچار 
محدودیت مى شوند. وى افزود: موضوعى که وجود دارد 
این است که به نظر مى رســد باید زمانى این موضوع را 
اجرایى کنیم که واکسن به اندازه کافى در اختیار افرادى که 
تقاضا و تمایل براى واکسن دارند رسیده باشد و دو مرحله 
دوز را تزریق کرده باشند و دو هفته از واکسیناسیون آنها 
گذشته باشد. همچنین هر فردى که انتظار مى رفته واکسن 
را تزریق کند هم واکسن را دریافت کرده باشد و هم انتظار 

ایمنى از واکسیناسیون را دو هفته بعد از دوز دوم داریم.
وى متذکر شــد:  بعد از این مدت خیلى مناســب است تا 

محدودیت اجرا شــود و این در راستاى عدالت اجتماعى 
است و بر خالف عده اى که مى گویند این ناعادالنه است، 

اصال اینطور نیست و بسیار عادالنه است.
استاد اپیدمیولوژى دانشگاه علوم پزشکى تهران تأکید کرد: 
وظیفه دولت و حاکمیت صیانت از سالمت و معاش مردم 
است و این در گرو واکسیناسیون است و اگر کسى نخواهد 
از این روال تبعیت کند طبیعى است که خود پذیرفته که 
نمى خواهد در تعامل اجتماعى حضور داشــته باشد و باید 

محدود شود.
یونســیان تصریح کرد: در این بین و تــا زمانى که به آن 

برسیم اجراى آزمایشى این برنامه در یک جامعه کوچک 
که قابلیت ردیابى و کنترل داشــته باشد، اگر اتفاق بیفتد 

بسیار میمون خواهد بود.
وى ابراز کرد:  تا زمانى که این اقدام آزمایشى انجام شده 
و کامل شود انتظار داریم که وضعیت پوشش افرادى که 
متقاضى واکسیناسیون هستند مناسب تر شده باشد و به 
شکل موازى انتظار مى رود ازبسترهاى موجود نرم افزارى 
و سخت افزارى براى احراز هویت افراد واکسن زده و اجازه 
فعالیت و عدم فعالیت بر حسب واکسیناسیون نیز فراهم 

شده باشد.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشــندگان پوشاك 
گفت: پوشاك ایران به کشورهاى اروپایى از جمله آلمان 
و کشورهاى همسایه از جمله عراق، ترکیه، افغانستان و 

ارمنستان صادر مى شود.
ابوالقاسم شیرازى گفت: تولید کنندگان در حوزه پوشاك 
از مظلوم ترین تولید کنندگان به شمار مى روند زیرا فعاالن 
این صنعت از هیچگونه حمایتى برخوردار نیستند این در 
حالى است که تولید پوشــاك در کشور از ارزش افزوده 
باالیى برخوردار اســت و در این صنعت نسبت به سایر 
صنایع مى توان با هزینه کمتر اشتغال بیشترى ایجاد کرد. 
وى با اشــاره به صادرات پوشــاك تولید ایران افزود: با 
توجه به تولید پوشاك ایرانى با کیفیت و قیمت مناسب 

تولیدات ما با تولیدات خارجى قابل رقابت است و تولیدات 
اکثر تولیدکنندگان پوشــاك صادرات محور اســت لذا 
اگر رایزنان تجارى در کشــورهاى مختلف فعال شوند 

صادرات در این بخش نیز قابل گسترش است. 
شیرازى بیان کرد: بخشى از تولیدات پوشاك کشورمان 
به کشــورهاى اروپایى از جمله آلمان صادر مى شود و 
بخشى نیز به کشورهاى همسایه از جمله عراق، ترکیه، 
افغانستان و ارمنستان صادر مى شود. رئیس اتحادیه تولید 
کنندگان و فروشندگان پوشاك گفت: با توجه به تولیدات 
با کیفیت کشور ترکیه یکى از خریداران شلوارهاى جین 

تولیدى توسط تولیدکنندگان ایرانى است. 
وى با اشاره به تعطیالت مکرر واحدهاى صنفى طى دو 

سال اخیر به علت کرونا اظهار کرد: این در حالى است که 
طى دو سال اخیر تولیدکنندگان پوشاك هیچگاه تعطیل 
نکردند و در زمانى که نیاز به ماسک در ابتداى ورود کرونا 
به کشور بسیار مورد نیاز بود این تولید کنندگان به تامین 
نیاز جامعه پرداختند.  شیرازى افزود: در دو سال گذشته 
پدیده دستفروشــان و بساط گســترى به علت تعطیلى 
مکرر واحدهاى صنفى گســترش یافته اســت. وى با 
اشاره به عملکرد خوب ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
مبارزه با عرضه پوشاك قاچاق گفت: 5 درصد از تولیدات 
پوشاك در کشور توسط بنگاه هاى بزرگ صنعتى و 95 
درصد نیز توســط بنگاه هاى کوچک و متوســط تأمین

 مى شود.
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ارسال 7 میلیون 
بسته پستى به استان

مدیرکل پسـت استان اصفهان از ارسـال هفت میلیون 
بسته پستى به اسـتان اصفهان در نیمه نخست امسال 
خبر داد. حمید باقرى  گفت: نیمه نخسـت امسال هفت 
میلیون بسته پستى به استان اصفهان ارسال شده است 
و همچنین  پنج میلیون بسته پستى هم در این مدت از  

استان اصفهان خارج شده است.

برگزارى دوره هاى مهارتى و 
معارفى ویژه طالب

مسـئول واحد فرهنگـى معاونت تهذیـب و تبلیغ حوزه 
علمیه اصفهان از برگزارى دوره هاى مهارتى و معارفى 
ویژه طـالب و خانواده آن هـا خبر داد. حجت االسـالم 
مجتبـى امیریان در مـورد اهـداف این دوره هـا، گفت: 
مهارت آموزى، تعمیق باور ها و رشـد اسـتعداد ها از اهم 

اهداف برگزارى دوره هاى مهارتى و معارفى است.

تکذیب ادعاى خوراندن تریاك 
به مرغ ها 

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: خبر جعلى و 
شایعه خوراندن تریاك به مرغ ها به قدرى غیرعلمى است 
که حتى ارزش تکذیب کردن هم ندارد. شهرام موحدى 
درباره ادعاى خوراندن تریاك بـه مرغ ها براى افزایش 
وزن، اظهار داشت: سوژه اى که در روزهاى اخیر با عنوان 
مرغ هاى تریاکى بازنشر شده است مربوط به بهمن است 

که همان زمان بارها تکذیب شده است.

صانعى
 شهردار آران وبیدگل شد

«محسن صانعى» با راى تمام اعضاى شوراى اسالمى 
شـهر آران و بیدگل (هفت راى) به عنوان شـهردار این 

شهر انتخاب شد.

آموزش نوجوانان اصفهانى 
در المپیاد فیلمسازى

نوجوانان در المپیاد فیلمسازى سى و چهارمین جشنواره 
فیلـم کـودك و نوجوان عـالوه بـر رقابت بـا یکدیگر، 
آموخته هاى خود را تکمیل مى کنند. دبیر سى و چهارمین 
جشنواره بین المللى فیلم کودك و نوجوان گفت: عموم 
شـهروندان مى توانند همه روزه از سـاعت 15 تا 21 در 
سه سانس در سینما هاى سـاحل و فلسطین فیلم هاى 
این دوره از جشنواره را ببینند. علیرضا تابش افزود: 470 
فیلم در 10 استان دیگر و 40 فیلم در بخش بین الملل به 
نمایش در مى آید و دو هزار و 220 نوجوان هم فیلم هاى 

جشنواره را داورى مى کنند.

بهره بردارى از تصفیه خانه 
تیران تا پایان سال

80 درصد از ساخت شبکه فاضالب شهر تیران و کرون 
به پایـان رسـیده و تصفیه خانه نیز تـا پایان امسـال به 
بهره بردارى مى رسد. ابوالفضل ابوترابى، نماینده مردم 
نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شوراى اسالمى با 
اشاره به تامین اعتبار فاضالب تیران با استفاده از ظرفیت 
تبصره 3 گفت: از ظرفیت این تبصره در شهر نجف آباد 
نیز استفاده و در پنج سـال گذشته 270 کیلومتر خطوط 

انتقال فاضالب اجرایى شده است.

صنعت و مهاجرت، بار اضافه 
بر خشکسالى اصفهان

وجود صنایع مختلف در اصفهان از جمله فوالد، سنگ، 
معادن و همچنین وجود کشاورزى، باغات و… از جمله 
دالیل مصرف باالى آب و فشـار بـه حوضه هاى آبریز 
و آبخوان هاست.از طرفى جنگ افغانسـتان و طالبان و 
مهاجرت شمارى از مهاجران افغان به اصفهان و اسکان 
آنها در منطقـه زینبیه، باعث مصرف باالى آب و فشـار 
مضاعف به زمین شـده اسـت تا جایى کـه دیگر زمین 

جوابگوى  این نیاز ساکنانش نیست.

خبر

فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان رتبه 
برتر را در بین استان هاى کشــور در کنترل جرائم خشن و 
ســرقت دارد، گفت: اصفهان جزو پنج استان برتر کشور در 
کاهش سرقت است و موفق به کاهش 60 درصدى جرائم 
خشن شده است. سردار محمدرضا میرحیدرى با بیان اینکه 
مهمترین رسالت همکارانم، مراقبت از امنیت در کنار سایر 
دستگاه هاى امنیتى است، گفت: همه کسانى که در تأمین 
امنیت کشور نقش دارند اذعان مى کنند که نیروى انتظامى در 
خط مقدم براى دفاع از حق مردم و استقرار و پایدارى امنیت 
قرار دارد. وى گفت: هوشمندسازى پلیس در جهت ارتقاى 
سطح کارآمدى، از راهبردهاى اساسى نیروى انتظامى است؛ 

همچنین گسترش و توسعه استفاده از سامانه هاى هوشمند، 
حاکى از اراده پلیس براى افزایش، سرعت و دقت بیشتر در 
ارائه خدمات است. وى، لباس پلیس را لباس خدمتگزارى 
دانســت و افزود:  مجموعه انتظامى اســتان در کنار سایر 
دستگاه هاى امنیتى، امروز مفتخر است در بین استان هاى 
کشور در کنترل جرائم خشــن و سرقت رتبه برتر را به خود 
اختصاص دهد. وى با اشاره به اینکه امسال پنج استان در 
کشور رتبه هاى برتر در کاهش سرقت را داشته اند، گفت: 
اصفهان در بین این استان ها در جایگاه اول قرار دارد و این 
افتخار را داریم که با همدلى و هم افزایى دستگاه ها، جرائم 

خشن در استان نزدیک با 60 درصد کنترل شده است. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: سعى 
داریم در زمســتان پیش رو آلودگى هوا را تا جایى که به 

سیستم حمل و نقل مربوط است، کاهش دهیم.
حسین حق شناس اظهار کرد: زیرمجموعه معاونت حمل و 
نقل، سازمان هاى مهم و با ارتباطات قوى مردمى از قبیل 
اتوبوسرانى، مترو، حمل و نقل بار، معاینه فنى و تاکسیرانى 
قرار دارند که در هر کدام از ایــن مجموعه ها روزانه مردم 
بسیارى در ارتباط هستند از این رو در نظر داریم با راه اندازى 
سامانه هاى هوشمند نظر شهروندان را در زمینه پیشرفت 
و بهبود کیفیت حمل و نقل شهرى جویا شویم. وى افزود: 
قبًال بعضى از زیرساخت ها فراهم شده و با یکپارچه سازى 

آنها از مردم نظرسنجى مى شود که سیستم تا چه حد ارتقا 
پیدا کرده و به نوعى یک تعامل دوطرفه بین سیســتم و 
استفاده کنندگان برقرار خواهد شد. حق شناس گفت: یکى 
از زیر مجموعه هاى حمل و نقل و ترافیک، مرکز پایش و 
کنترل کیفیت هواى شهر اصفهان است که وظیفه رصد و 
تحلیل آلودگى خودروهاى سنگین، کامیون ها، اتوبوس ها 
و سیستم هاى حمل و نقل شــخصى را بر عهده دارد. وى 
افزود: طبق برنامه 1405 و قانون کاهش آلودگى هوا، سعى 
داریم با اســتفاده از معاینه فنى و سیستم هاى نظارتى در 
زمستان پیش رو آلودگى هوا را تا جایى که به سیستم حمل 

و نقل مربوط است، کاهش دهیم.

حمل و نقل اصفهان 
پاك و هوشمند مى شود

کاهش 60 درصدى 
جرائم خشن در استان 

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: 95 درصد ارز حاصل از صادرات استان در سالجارى 
بازگشت شده و اصفهان در این زمینه رتبه دوم کشورى را به 

خود اختصاص داده است.
ایرج موفق افزود: بازگشت ارز و تعهد ارزى صادرکنندگان 
استان اصفهان با کمک ویژه اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى و با همکارى سازمان صمت اصفهان انجام شد.  
وى با بیان اینکه حجم صادرات سال گذشته از این استان 
بیش از 2 میلیارد دالر بوده اســت،  ابراز امیدوارى کرد که 

در سالجارى نیز بتوانیم افزایش قابل توجهى را در حجم 
صادرات استان داشته باشــیم. وى با بیان اینکه وضعیت 
امسال استان  اصفهان نســبت به سال گذشته در بخش 
صادرات کاال رشد قابل توجهى داشته است، افزود: به دنبال 
آن هستیم که میزهاى توسعه صادرات ملى را که مسئولیت 
10 میز را استان اصفهان برعهده دارد، افزایش و وضعیت را 

به سمت پیشرفت بیشتر و بهتر صنایع سوق دهیم.
■■■

موفق در بخش دیگرى از ســخنانش خاطرنشــان کرد: 

درحدود پنج هزار طرح در دســت اجرا در این استان وجود 
دارد که براى تامین، تکمیل و تعمیر ماشین آالت خود نیاز 

به تسهیالت بانکى دارند.
موفق با بیان اینکه از بانک ها تقاضا داریم که سرمایه ثابت 
طرح ها را تامین کنند، افزود: بیــش از دو هزار و 50 طرح 
باالى 40 درصد پیشرفت فیزیکى در استان اصفهان وجود 
دارد که مراحل خرید زمین، دیوارى کشى، احداث سوله و 
برق، آب و گاز نصب شده و براى خرید ماشین آالت نیازمند 

وام هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خبر داد؛

بازگشت 95 درصد ارز 
حاصل از صادرات 

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان از تولید روزانه بیش از 350 تن تخم 

مرغ در 207 واحد پرورش مرغ تخم گذار خبر داد.
حسین ایراندوســت اصفهان را دومین استان تولید 
کننده تخم مرغ در کشــور معرفى کرد و گفت: در 
207 واحد پرورش مرغ تخم گــذار با ظرفیت 13 

میلیون قطعــه، روزانه بیــش از 350 تن تخم مرغ 
تولید مى شود.

وى  با اشاره به ارسال نیمى از تولید تخم مرغ اصفهان 
به استان هاى دیگر گفت: مازاد تولید استان نیز به 
کشور هاى حاشیه خلیج فارس، عراق و افغانستان 

صادر مى شود.

رئیس اتحادیــه صنف میــوه و ســبزى فروش 
شهرستان اصفهان با اشــاره به اینکه قیمت موز 
نسبت به هفته گذشــته کاهش یافته است، گفت: 
تغییر فصل و کاهش دماى هوا موجب افزایش 10 
درصدى قیمت برخى صیفى جات از جمله گوجه،  

سیب زمینى و پیاز در بازار اصفهان شده است.
نوروزعلى اســماعیلى درباره افزایش قیمت موز، 
اظهار کرد: یکى از دالیل گرانــى موز، تعطیالت 
چند روز اخیر بود که میــزان عرضه این محصول 
در بازار کمتر شــد و این موجب افزایش قیمت این 

محصول شد.
وى گفت: در حال حاضر قیمت موز درجه یک 30 
هزار تومان، موز ایرانى 24 هزار تومان و موز هندى 

28 هزار تومان است.
رئیس اتحادیــه صنف میــوه و ســبزى فروش 

شهرســتان اصفهان البته تاکید کــرد: قیمت موز 
خارجى در هفته هاى گذشته 34 هزار تومان بود که 

اکنون به 30 هزار تومان کاهش یافته است.
وى همچنین با اشاره به افزایش قیمت صیفى جات 
در بازار، توضیح داد: دلیل این افزایش قیمت، تغییر 

فصل و کاهش دماى هوا است.
اســماعیلى افزود: این وضعیت موجب افزایش 10 
درصدى قیمت برخى صیفى جات از جمله گوجه،  
ســیب زمینى و پیاز در اصفهان شــده است،  البته 
تعطیالت چند روز اخیر و نبــود خودروى حمل بار 

مزید بر علت شده است.
وى تاکید کرد: در حال حاضــر هیچ کمبود میوه و 
سبزى و صیفى جات در بازار اصفهان نداریم، البته 
قدرت خرید مردم با توجه به قیمت میوه و ســبزى 

کاهش یافته است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
کارخانه خمیر کاغذ اترك باید ساماندهى پساب هاى 
آلوده را با احداث تصفیه خانه تکمیلى در اسرع وقت 

انجام دهد.
منصور شیشــه فروش اظهــار داشــت: یکى از 
مخاطرات زیســت محیطى فعالیت کارخانه خمیر 
کاغذ اترك، رهاســازى پسماندهاى پالستیکى در 
محوطه آن بود که با پیگیرى هاى زیاد اداره محیط  
زیست و مرکز بهداشت شهرستان، اکنون به سایت 

بازیافت لنجان منتقل و تخلیه مى شود.
وى با اشــاره به اینکه لجن تصفیه خانه اترك باید 
دفع بهداشــتى شــود، ادامه داد: در ایــن مورد نیز 
پیگیرى هاى الزم انجام شده که محلى را مشخص 
کنند و فرآیند تبدیل لجن ها به کود با رعایت الزامات 

زیست محیطى انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان 
اضافه کرد: الگنى کــه لجن ها اکنون در آن تخلیه 
و نگهدارى مى شود، باید ایزوله شده و لجن تصفیه 
خانه را طبق الزامات زیست محیطى به کود تبدیل 

کنند. 
شیشه فروش با بیان اینکه ضرورت اصالح سیستم 
پســاب کارخانه یکى دیگر از موارد آالیندگى آن 
بشــمار مى رود، ابراز داشــت: اترك در قالب طرح 
«مپســا» با کمک محیط  زیست با دانشگاه شریف 
قرارداد منعقد کرد و فاز مطالعاتى بهسازى سیستم 
پساب کارخانه به اتمام رســیده و از اردیبهشت ماه 
سال جارى باید وارد فاز اجرایى مى شد که تاکنون 

نشده است.
وى با بیان اینکه اترك همچنان پساب هاى آلوده 
را در الگنى در بیرون از محوطــه کارخانه تخلیه و 
نگهدارى مى کند، گفت: به فرماندارى شهرســتان 
ابالغ کرده ایم که با همکارى محیط زیست و مرکز 
بهداشت، فاز اجرایى ســاماندهى تصفیه پساب را 
انجام دهند زیرا اترك از اردیبهشت ماه براى اصالح 
سیستم تصفیه پساب و احداث تصفیه خانه تکمیلى 

باید اقدام مى کرده است.
گفتنى است؛ کارخانه خمیر و کاغذ اصفهان از اواخر 
سال 1388 با سرمایه گذارى شرکت نورکم آلمان 
در زمینى به مساحت 200 هکتار در شهرك صنعتى 
فوالد زرین شــهر بهره بردارى شــد. این کارخانه 
نخســتین تولید کننده مقواى پشت خاکسترى در 
خاورمیانه و تنها تولید کننــده داخلى این محصول 
بشمار مى رود با وجود این پس از گذشت 12 سال به 
دلیل نداشتن سیستم دفع فاضالب کارآمد، رهاسازى 
و تخلیه پساب در محیط زیست و آلوده کردن منابع 
آب و خاك، در لیست صنایع آالینده سازمان حفاظت 

محیط زیست قرار گرفته است. 

بودجه شهردارى هاى استان اصفهان 18 درصد افزایش 
داشته است.

مدیر کل امورشهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان گفت: 
پارسال میانگین رشد بودجه شهردارى هاى این استان، 23 
درصد بود و در شش ماهه نخسِت امسال نیز 18 درصد رشد 
داشت. على اصغر ذاکرهرندى افزود: بودجه شهردارى ها 

در صورت تداوِم فعالیت ها و به تناسب اقدام هاى شهرى به 
رشد باالى 30 درصد خواهد رسید.

وى افزود: در سال 1400، رشــد بودجه و عمده وصولِى 
شهردارى ها به دارایى، امور مالیاتى و ارزش ِ افزوده بستگى 

دارد.
مدیر کل امور شهرى و شــوراهاى استاندارى اصفهان از 

معارفه 80 شهردار در سال جارى از مجموع116 شهردارى 
استان خبر داد و گفت: شــهردارهاى 25 شهر نیز از سوى 
شوراهاى اسالمى معرفى شده اند که به زودى حکم هاى 

آنان صادر مى شود و در روزهاى آینده معارفه خواهند شد.
وى گفت: تا پایان مهر، تماِم شــهرداران اســتان پس از 

انتصاب، فعالیت رسمى خود را آغاز خواهند کرد. 

تنها پنج درصد از عسل تولیدى استان اصفهان به حوزه 
خلیج فارس صادر مى شود.

کارشناس مسئول زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر، در صدد توسعه 
صادرات این محصول بــا ارزش غذایى بــاال به اروپا 

هستیم.
محمد مهدى طبائیان افزود:در اســتان بیشترین عسل 

در شهرستان هاى نجف آباد، خوانسار و گلپایگان تولید 
مى شود که هر سال در حدود 5 هزار تن عسل،  تولید و از 
این مقدار تنها 5 درصد به کشور هاى حاشیه خلیج فارس 

صادر مى شود.
وى، نبود متقاضى عســل تولیدى اصفهــان را عامل 
اصلى کاهش صادرات دانست و افزود: در صدد هستیم 

که عسل اصفهان را به کشور هاى اروپایى صادر کنیم.

وى، استان تهران را از مشتریان اصلى عسل اصفهان 
معرفى کرد و گفت: در حال حاضر زنبورداران مى توانند 
به راحتى از سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان 
مجوز کوچ و اســتقرار بگیرند و هر مکانى را که براى 
تولید عسل مناســب بدانند مستقر شــوند، اما مشکل 
اساسى آن ها گرانى شــکر و پایدار نبودن شرایط جوى 

آب و هوایى است.

جابه جایى مســافر و حمل بار در بخش ریلى استان در 
نیمه نخست امســال به ترتیب دو برابر و هفت درصد 

رشد داشته است.
مدیر کل راه آهن استان اصفهان با اشاره به تخلیه بیش 
از 119 هزار واگن در خطوط ریلى اصفهان در نیمه اول 
امسال گفت: این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال 
قبل، از لحاظ طى مسافت 22 درصد و از لحاظ تناژ هفت 

درصد رشد داشته است.
رضا سادات حســینى افزود: جابجایى500 هزار مسافر 
در مسیر هاى ریلى اســتان اصفهان نیز نشانگر رشد دو 

برابرى مسافران است.
وى با بیان اینکه مرداد امسال یک رام قطار مسافربرى 
در مسیر اصفهان به مشهد به ناوگان ریلى افزوده شد، 
گفت: در شــرایط فعلى به منظور پیشــگیرى از شیوع 
کرونا، تنهــا 50 درصد ظرفیت قطار ها مســافرگیرى 

مى شود.
مدیر کل راه آهن اســتان اصفهان افــزود: روزانه 21 
رام قطار ترانزیتى از مبداء تهران به مقصد شــیراز، یزد، 
کرمان، زاهــدان، بندر عبــاس و در محور هاى تحت 

پوشش این اداره کل تردد دارد.

ســادات حســینى با اشــاره به آمــار 35 تــا 40 رام 
قطار بــارى با ترافیک بــاال در روز گفت: این اســتان 
رتبه نخســت تخلیه بار، رتبــه دوم صــدور بارنامه، 
ُرتبه ســوم ُتن کیلومتر و ُرتبه چهارم ُتنــاژ بارگیرى را 

دارد.
 وى افزود: سهم راه هاى ریلى استان اصفهان درمقایسه 
با مجموع راه ها در اســتان اصفهان 18 درصد، ســهم 
جابه جایى مسافر در راه آهن در مقایسه با تمام بخش ها 
هشت درصد و سهم حمل و نقل بار در راه آهن نسبت به 

کل در استان 25 درصد است.

تولید روزانه 350 ُتن تخم مرغ در اصفهان

چرایى گرانى موز و صیفى جات در بازار

تداوم آلودگى زیست محیطى 
کارخانه کاغذ اترك 

قد کشیدِن بودجه شهردارى هاى استان اصفهان

کام شیرین اروپایى ها با عسل نصف جهان

افزایش 2 برابرى جابه جایى مسافر با قطار



0404فرهنگ 4149یک شنبه  18 مهر  ماه   1400 سال هجدهم

نارساخوانى، یک اختالل بسیار شایع در یادگیرى است که بر توانایى خواندن 
افراد تأثیر مى گذارد. نارساخوانى باعث ایجاد مشکل در تشخیص صدا هاى 
گفتار و یادگیرى ارتباط آن ها با حروف و کلمات (رمزگشایى) مى شود. اگرچه 
نارساخوانى هیچ ارتباطى با سطح هوش افراد ندارد، اما اگر منابع مناسب به 
آنها داده نشود، این اختالل مى تواند باعث ایجاد مشکل در مدرسه شود. عالوه 

بر این، تشخیص این اختالل در برخى موارد دشوار است.
در طول سال ها، چندین نفر در معرض دید عموم قرار گرفته اند و تجربیات خود 
را با نارساخوانى و تأثیر این اختالل بر زندگى آن ها بیان کرده اند. بسیارى از این 
افراد، برخى از شناخته شده ترین نام هاى صنعت سرگرمى هستند و شناختن 
آن ها به بسیارى دیگر از افرادى که با نارساخوانى زندگى مى کنند، کمک کرده 
است. در ادامه این مطلب بازیگرانى را بشناسید که تشخیص داده شده است 

نارساخوانى (Dylexia) دارند.

1 – تام کروز
«تام کروز» یکى از مشهورترین بازیگران نسل خودش است. او در طول دوران 
حرفه اى خود جوایز و افتخارات متعددى را از آن خود کرده است و در چندین 
فیلم پرفروش بازى کرده است. وقتى از بیرون به زندگى وى نگاه مى کنید، 
احتماال تصور مى کنید که همه چیز در زندگى تــام، قدم زدن در پارك بوده 
است، اما درست نیست. تام عالوه بر بزرگ شدن در خانواده اى فقیر در سن 
هفت سالگى نیز نارساخوانى داشت و در خواندن مشکل داشت. این مشکل 
وى باعث شده بود که تام در درس هاى مدرسه مشکالت زیادى داشته باشد.

او خود را مجبور به خالقیت بسیار کرد تا سعى کند با بچه هاى دیگر همگام 
باشد. هنگامى که او تصمیم گرفت بازیگر شود، نارساخوانى، همچنان او را آزار 
مى داد. خواندن فیلمنامه ها چالش هاى بى پایان براى این بازیگر داشت و او 

سعى مى کرد راهى براى پنهان کردن این مشکل پیدا کند.
تام کروز در مصاحبه اى گفته است: وقتى که براى تست بازیگرى مى رفتم و 
نمایشنامه به من داده مى شد تا از روى آن بخوانم، سعى مى کردم با کارگردان 

یا تهیه کننده در مورد شــخصیت ها صحبت کنم و از شخصیت ها اطالعات 
به دســت مى آوردم و از همان اطالعات براى دیالوگ ها استفاده مى کردم و 
در بداهه گویى خیلى خوب شده بودم. کروز بعد ها مشکل خود را با حضور در 

برخى از کالس ها حل کرد.

2 – تام هالند
«تام هالند» به واســطه بازى در نقش «مرد عنکبوتى» در سراســر جهان 
معروف شده است، اما در زندگى واقعى همیشــه مانند یک ابرقهرمان نبوده 

است.
هالند در هفت سالگى به نارساخوانى مبتال شــده بود و خوشبختانه، خانواده 
او قادر به این بودند که او را به مدرســه خصوصى بفرســتند تا بیشتر براى 
خواندن تالش کند. وى در مصاحبه اى توضیح داده است که هنگام خواندن 

نمایشنامه ها به دلیل داشتن این اختالل استرس مى گرفت.

3 – اورالندو بلوم
زمانى که «اورالندو بلوم» ســن کمى داشــت، پدر و مادرش با کم شــدن 
نمره هایش نگران شدند، اما بعد از این که نتیجه تست IQ مشخص کرد که 
او خیلى باهوش است، دکتر ها تشخیص دادند که او اختالل در خواندن دارد.

خوشــبختانه به دلیل اینکه بلوم در یک خانواده ثروتمند بزرگ شده است، 
پدر و مادر او از هر راهى استفاده کردند تا این مشکل را حل کنند؛ به طورى 
که مادرش از شیوه هاى خالقانه براى باانگیزه نگه داشتن اورالندو استفاده 

مى کرد.

4 – پاتریک دمپسى
دکتر ها نتوانستند اختالل در یادگیرى «پاتریک دمپسى» را تا سن 12 سالگى 
تشخیص دهند، اما این اختالل باعث شده بود که رویکرد دمپسى در بازیگرى 

کامال خالقانه باشد.

دمپسى مجبور بود به جاى استفاده مدام از فیلمنامه، تمام دیالوگ هاى خود را 
حفظ کند و کسى براى او دیالوگ ها را مى خواند تا او آن ها را حفظ کند. اگرچه 
این اختالل باعث شده بود که موانع سر راه دمپسى زیاد باشد، اما او موفقیت و 

سختکوشى خود را مدیون مشکلش در خواندن مى داند.

5 – جیم کرى
«جیم کرى» از ســنین کودکى در خنداندن دیگران تبحر خاصى داشت، اما 
مســئله اینجا بود که جیم از این ترفند استفاده مى کرد تا مشکالت یادگیرى 

خود در مدرسه را جبران کند.
از آنجایى که خواندن براى جیم یک مشکل بســیار بزرگ بود، او از توانایى 
حافظه خود براى گذراندن دوران مدرسه اســتفاده مى کرد و اگرچه اختالل 
نارساخوانى او تا زمان بلوغ مشخص نشد، اما حافظه او در دوران بازیگرى اش 

کمک زیادى به او کرد.

6 – دنى گالور
«دنى گالور»، متولد دهه 40 بود و زمانى که به مدرسه مى رفت، افراد زیادى 
اختالل یادگیرى او را درك نمى کردند به همیــن دلیل همه او را فردى ُکند 

ذهن تلقى مى کردند.
به هر حال، گالور، راه هاى خاصى پیدا کرد تا بتواند دوران مدرسه خود را پشت 
سر بگذارد، اما تا زمانى که بزرگ نشده بود، کسى متوجه اختالل او نشده بود.

7 – هنرى وینکلر
«هنرى وینکلر» بیشتر با شــخصیت فانزى در آمریکا مشهور است و دوران 
حرفه اى موفقى داشت، اما مسئله اى که بسیارى از افراد نمى دانستند این بود 
که وینکلر بیشتر اوقات، از خودش راضى نبود. وینکلر در خواندن مشکالت 
زیادى داشت و فکر مى کرد که این مســئله به هوش او ربط دارد، اما در سن 

31 سالگى پزشکان تشخیص دادند که او مشکل نارسایى در خواندن دارد.

تمرین «تام کروز» براى خلبانى
 در «مأموریت غیر ممکن»

تیتراژ پایانى «خاتون» 
با صداى بنان و آهنگسازى کلهر

عزت ا... مهرآوران بر اثر کرونا درگذشت

«تام کروز» براى بازى در قسمت هشتم «مأموریت غیر ممکن» خلبانى یک هواپیما از دوران جنگ 
جهانى دوم را مى آموزد. این ستاره 59 ساله،که به بدلکارى هاى سکانس هاى اکشن خود مشهور است، 
با هواپیماى بوئینگ استیرمن مدل 75، 1943 در فرودگاهى در کمبریج شر در انگلستان پرواز مى کند...
این هواپیما ،که دو سکو فیلمبردارى روى بال هاى خود دارد، در سکانس تعقیب و گریز با هواپیماى 
دیگرى از زمان جنگ فیلمبردارى مى شود. تام در حال حاضر کار خود را در نقش «ایتان هانت» براى 
«مأموریت: غیرممکن 8» آغاز کرده است، که تاریخ نمایش فیلم هنوز تعیین نشده است. فیلمبردارى 

«مأموریت غیرممکن 7» به تازگى به پایان رسید..
تام همچنین قرار است در فیلم «تاپ گان: ماوریک» با هواپیما پرواز کند و قبًال به طرفداران وعده داده 
بود که هرگز صحنه هاى هوایى مانند آن چیزى در فیلم نشان داده مى شود وجود نداشته است. «تاپ 

گان: ماوریک» دنباله فیلم «تاپ گان» محصول سال 1986 است.

تیتراژ پایانى سریال «خاتون» ساخته تینا پاکروان با آهنگسازى کیهان کلهر منتشر شد. این اثر یکى 
از قطعات غالمحسین بنان است که کیهان کلهر آن را در قالب ارکستر ساخته و تنظیم کرده است.

«معماى هستى» تیتراژ پایانى سریال «خاتون» منتشر شد. این اثر یکى از قطعات ماندگار بنان، خواننده 
موسیقى ایرانى است که کیهان کلهر آن را آهنگسازى و بازتنظیم کرده است.  شاعر این اثر اسماعیل 
نواب صفاست و ترانه آن سروده حسینعلى مالح است و کیهان کلهر و Jan Holzner میکس و مستر 

آن را به عهده داشته اند و ارکستر فیالرمونیک شهر پراگ آن را نواخته است. 
سریال «خاتون» به تهیه کنندگى على اسدزاده و کارگردانى تینا پاکروان یکى از آثار جدید شبکه نمایش 
خانگى است که بازیگرانى چون نگار جواهریان، اشــکان خطیبى، میر سعید مولویان، شبنم مقدمى، 
بابک حمیدیان، رضا بهبودى و ستاره پســیانى در آن ایفاى نقش کرده اند. آهنگسازى این سریال به 

عهده کیهان کلهر بوده است.

عزت ا... مهرآوران بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون جمعه شب 16 مهرماه پس از چند روز 
ابتال به کرونا در بیمارستان آتیه درگذشت.

مهرآوران جزو هنرمندانى بود که هر دو دوز واکســن خود را از طریق موسسه هنرمندان پیشکسوت 
تزریق کرده بود اما با این حال از روز چهارم مهر به واسطه عوارض ابتال به کرونا در بیمارستان بسترى 
شد.هژیر مهرآوران فرزند این بازیگر پیشکسوت درگذشت این بازیگر باسابقه و مطرح را تأیید کرده 
است.عزت ا... مهرآوران در طول چند دهه فعالیت هنرى هم بر صحنه تئاتر حضور داشته است و هم در 
سینما و تلویزیون. او در سینما با کارگردانان مختلفى چون رضا عطاران، محمدرضا هنرمند و ابراهیم 
حاتمى کیا همکارى داشته است که مى توان به «آژانس شیشه اى»، «مومیایى» و «خوابم مى آد» اشاره 
کرد.مهرآوران همچنین در سریال هاى مختلفى در فضاى کمدى و ملودرام به ایفاى نقش پرداخته و 
نقش هاى به یادماندنى از خود به جاى گذاشته است که از جمله آنها مى توان به سریال «لیسانسه ها»، 

«دزد و پلیس»، «وضعیت سفید» و… اشاره کرد.
مهرآوران در ســریال هاى خانگى همچون «هیوال» و «مى خواهم زنده بمانم» نیز به نقش آفرینى 

پرداخته بود و «ساخت ایران 3» از آخرین پروژه هاى سریالى او بود.

فرهنگفرهنگ 14 هر 18 ب م8ی ج ل

تم

«تام کروز» براى با
جهانى دوم را مى آمو
با هواپیماى بوئینگ
این هواپیما ،که دو

زمانجنگ دیگرىاز

بازیگرانى که توانایى خواندن نداشتند

همایون شجریان در نخستین سالگرد درگذشت پدرش محمدرضا شجریان و به یاد وى، تصنیف «شباهنگ» 
را با همراهى مژگان شجریان به عالقه مندان موسیقى و این استاد فقید آواز ایرانى تقدیم کرد.همایون شجریان 
در ابتداى توضیحى که براى تصنیف «شباهنگ» آورده، به بیتى از غزل ســعدى اشاره کرده است: «با این 
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعى سخن/ من خود به چشــم خویشتن دیدم که جانم مى رود». محمدرضا 
شجریان، استاد آواز ایران پنج شنبه، 17 مهر ماه سال 99، پس از یک دوره طوالنى مبارزه با بیمارى، در سن 

80 سالگى دار فانى را وداع گفت.

اولین نشست خبرى سى وچهارمین جشنواره 
فیلم هاى کودکان  و نوجوانان اصفهان، عصر 
روز جمعــه 16 مهر در ســینما فرهنگ، خانه 

جشنواره در تهران برگزار شد.
براســاس اعــالم ســتاد اطالع رســانى 
فیلم هــاى  جشــنواره  ســى وچهارمین 
کودکان ونوجوانان، در این نشست که با اجراى 
ایزد مهرآفرین برگزار شــد عوامل و بازیگران 
فیلم «پسران دریا»؛ حسین قاسمى جامى و افشین هاشمى، کارگردانان اثر، بهروز نشان، تهیه کننده و مونا فرجاد 

بازیگر آن حضور داشتند.
افشین هاشمى در این نشست درخصوص اینکه فیلم  کودِك خوب باید درباره کودکان ساخته شود یا براى آنها 
گفت: «خوشحالم که در جمع اولین بینندگان این فیلم نشسته ام. معتقدم عمیق بودن یک فیلم منافاتى با براى 
کودك بودن آن ندارد. کودك در ذات خود عمیق است؛ چون در ذهن خود به دنبال کشف مى گردد.» او ادامه داد: 
«کافى است ما نقطه تالقى دیدگاه خودمان با پختگى نسبى و جستجوگرى کودك را پیدا کنیم و آن گاه ارتباط 

شکل مى گیرد و بعد از آن باید به دنبال شکل بیان باشیم و بفهمیم که چگونه باید حرف بزنیم.»
هاشمى درخصوص شباهت فیلم «پسران دریا» با اثر رقیه توکلى تحت عنوان «مهران» اضافه کرد: «زمانى که 
ما براى جذب حمایت به منظور ساخت این فیلم به فارابى مراجعه کردیم خبرى از ساخت فیلم «مهران» رقیه 
توکلى نداشتم و نمى دانستم که اثر من به ایشان شبیه است. دوست دارم این فیلم را ببینم. من سارقى حرفه اى 

هستم و به تماشاى آثار همکارانم مى نشینم و پالن هاى خوبشان را هم تکرار مى کنم!»
او درباره نحوه شــکل گیرى داســتان فیلم گفت: «در ابتدا قرار بود کــه من در یک فیلم کوتــاه براى آقاى 
قاســمى جامى بازى کنم اما بعد از بررســى درباره این فیلم کوتــاه دیدیم که این موضوع قابلیت ســاخت به 
صورت سینمایى بلند را دارد. من بازنویســى متن را انجام دادم، بازیگردانى کردم و مونتاژ کار را برعهده داشتم 
و در ادامه فکر کردیم که این قصه که در شــمال ایران اتفاق مى افتد مى توانــد در دو نقطه دیگر نیز رخ بدهد 
و سه کودك از سه نقطه مختلف در جســت وجوى والدین از دست رفته خود باشــند و براى اپیزودهاى بعدى 
چون آقاى جامى مشــغول به کار دیگرى شــده بود، من آن ها را کارگردانى کردم.»هاشــمى اظهار داشت: 
«اخالق دو بخش دارد؛ یکى آنچه در ما اتفــاق مى افتد و دیگرى چیزى که آن را نمایــش مى دهیم؛ در درام 
نیز همین موضوع صادق اســت و من دزدى را در فیلم به ترسیم کشــیدم و کودك در تماشاى این درام به این 
سوال مى رسد که آیا دزدى کار بدى اســت؟ وقتى اخالق در درام رعایت نمى شــود، در ذهن تماشاگر در این  
خصوص پرسش هایى شکل مى گیرد.»افشین هاشــمى در خصوص رعایت مرزهاى اخالقى در فیلم عنوان 
کرد: «مرزهاى اخالقى که ما مى گذاریم براى کودکان تعریف نشــده است. ما به دلیل ممیزى ها خیلى وقت ها 
نمى توانیم حقیقت زندگى را به نمایش بگذاریم و براى همین است که وقتى تماشاگر با صحنه عریانى روبه رو 
مى شود، ناگهان واکنش نشــان مى دهند.»سى وچهارمین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان ونوجوانان، 
به دبیرى علیرضــا تابش از 16 تا 21 مهر 1400 (8 تا 13 اکتبر 2021) با شــعار «ســینما، ســرزمین خیال»

 برگزار مى شود.

افشین هاشمى: 
من سارقى حرفه اى هستم

کار جدید همایون شجریان
 در سالگرد درگذشت پدرش

بیوك میرزایى، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون پیرامون فصل جدید سریال «روزگار جوانى» گفت: در 
این سرى از مجموعه «روزگار جوانى» مخاطب نیز با چهار شخصیت جوان و دانشجو با چهار گویش و فرهنگ 
مختلف از جمله آذرى، آبادانى، شیرازى و مشهدى روبرو خواهد شد و داستان حول محور این چهار شخصیت 

اصلى روایت مى شود.
وى در همین راستا ابراز کرد: امیدوارم این فصل از «روزگار جوانى» نیز همچون فصول قبل مورد استقبال قرار 
گیرد البته نا گفته نماند که 20 سال پیش تلویزیون نسبت به امروز از شبکه هاى محدودتر با برنامه هاى نمایشى 
کمترى برخوردار بود بنابراین شانس دیده شدن و اســتقبال سرى جدید «روزگار جوانى» هم اکنون به دلیل 
وجود شبکه هاى مختلف و برنامه هاى متنوعى که هرکدام از این شبکه ها ارائه مى دهند درگرو آغاز پخش و نوع 
ارتباط گیرى با مخاطبان است پس باید منتظر ماند و دید این مجموعه چقدر مى تواند بیننده را با خود همراه کند.
میرزایى که این روز ها در سریال «جشن سربرون» به کارگردانى مجتبى راعى مشغول نقش آفرینى است بیان 
کرد: در این سریال نقش «سرهنگ اکرم» را دارم و در واقع این شخصیت در ابتدا گروهبانى بوده که با چاپلوسى 
به درجه سرهنگى دست  مى یابد و کاراکتر جاه طلب سرهنگ اکرم که نقشى پرفراز و نشیب را به تصویر مى کشد 
اما در طول فیلمبردارى با زمین خوردنم از اسب در ضبط یکى از صحنه ها نقشم در این مجموعه کمى کمرنگ 
شد، اما همچنان تأثیر خود را در روند پیشبرد فیلمنامه خواهد داشت و اگر چه اسب سوارى را بلدم، اما تاکنون 
تاخت نکرده ام به همین جهت در صحنه اى از سریال «جشن ســربرون» به هنگام تاخت به زمین خوردم و 

همچنان با این مصدومیت درگیر هستم.
این هنرمند پیشکسوت پیرامون پیشنهادات خود در عرصه بازیگرى بیان کرد: پیشنهادات کارى زیادى داشتم، 
اما سعى مى کنم در آثارى حضور یابم که ضرورت بودن یا نبودنم را لمس کنم و در واقع انتخاب نقش هایم بارى 
به هر جهت نباشد. وى که معتقد است صدایش درعرصه دوبله و گویندگى هویتى دارد که اگر کسى به جاى 
او صحبت کند براى مخاطب باورپذیر نخواهد بود خاطرنشان کرد: این روزها دستمزد هاى ایده آل در شبکه 
نمایش خانگى یکى از مهمترین دالیل حضور هنرمندان در پلتفرم ها است اما امیدوارم با ریاست جدید رسانه 

ملى در این راستا تمهیداتى اساسى اتخاذ شود و شاهد افزایش دستمزدها در تلویزیون باشیم.

میرزایى: 

در «روزگار جوانى»
 با 4 گویش و فرهنگ روبرو مى شوید
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مربى تیم فوتبال پدیده مشهد گفت: هدفم از بازگشت به فوتبال ایران این است که 
اهداف بلندمدتى که در ذهن دارم را پیاده کنم.

هادى عقیلى، بازیکن اسبق سپاهان در خصوص آغاز فعالیتش در فوتبال ایران به 
عنوان مربى اظهار داشت: حدود چهار سال پیش از امید نمازى براى حضور در ذوب 
آهن پیشنهاد داشتم، ولى آن زمان تصمیم گرفتم این پیشنهاد را رد کنم. اینکه این 
تصمیم درست بود یا غلط نمى دانم ولى بعد از آن به کالس هاى مربیگرى رفتم و 
در همان فاصله هم پیشنهاد تیم ملى جوانان ارائه شد که بعد از مدتى از آن تیم هم 

جدا شدم و تصمیم گرفتم دوره هاى مربیگرى را طى کنم.
وى افزود: امسال چند پیشنهاد از لیگ دســته اول براى سرمربیگرى و لیگ برتر 
به عنوان دستیار داشــتم، اما چون از قبل با آقاى مهاجرى در ارتباط بودم و زمانى 
که بازى مى کردم این مربى به من پیشنهاد داده بود ارتباطم را با او حفظ کرده و با 

پیشنهاد امسال ایشان به تیم پدیده اضافه شدم.
مدافع اســبق تیم ملى در خصوص اینکه براى حضور در فوتبال ایران برنامه بلند 
مدت دارد، گفت: مطمئنا اهدافى را در ذهن دارم که باید به مرور زمان به آن برسم. 
همان طور که گفتم در این مدت بیکار نبودم و دوره هاى دانش افزایى، بدنسازى و 
مربیگرى را طى کردم چون واقعا به کار کردن خیلى عالقه دارم. امیدوارم اتفاقات 

خوبى در فوتبال کشور برایم رخ بدهد.
مربى تیم فوتبال پدیده درخصوص اینکه روند این تیم را براى فصل بیست و یکم 
چطور ارزیابى مى کند، تصریح کرد: پدیده دیر بسته شده و این موضوع هم به خاطر 
جابجایى هایى بوده که در بحث مالکیت رخ داده اســت. االن تیم به مالک قبلى 
برگشته و مسئولین باشگاه تالش مى کنند که شرایط خوبى رقم بخورد و ما هم این 
تالش را مى بینیم. طبیعتا وقتى در بحــث مالکیت واگذارى رخ مى دهد کار کمى 

سخت مى شود، کما اینکه بازیکنان زیادى از تیم ما جدا شده اند.
مدافع اسبق تیم ملى فوتبال در خصوص اینکه لیگ ایران را در این سال ها چطور 
ارزیابى مى کند، گفت: من در این ســال ها فوتبال ایران را خوب رصد کردم، سال 
پیش هم با توجه به اطالعاتى که داشتم مى دانســتم که پرسپولیس، سپاهان و 

استقالل جزو مدعیان خواهند بود. البته استقالل مثل سپاهان و پرسپولیس چندان 
پایدار عمل نکرد چون آنها مربى خود را عوض کرده بودند.

وى تأکید کرد: امسال هم شرایط همین اســت و فقط گل گهر به جمع مدعیان 
اضافه شده و یکى از رقباى سرسخت براى کسب سهمیه خواهد بود. از نظر من 
پرسپولیس، سپاهان و استقالل مدعیان اصلى قهرمانى هستند و گل گهر هم به 
این جمع اضافه شده و لیگ امسال تحت تأثیر عملکرد این 4 تیم در باالى جدول 

خواهد بود.
مربى تیم فوتبال پدیده مشــهد در خصوص دیدار ایران و امارات گفت: نیمه اول 
بازى اصال خوب نبود و با تغییراتى که صورت گرفت، نیمه دوم شرایط تغییر کرد. 
اگر اشــتباه نکنم، بیش از 60 درصد مالکیت توپ در نیمه اول در اختیار تیم ملى 
امارات بود اما در نیمه دوم وحید امیرى به دفاع چپ آمد و رونده تر ظاهر شد و در 
خط حمله نیز مهدى طارمى کمى عقب آمد و همین تغییرات باعث شد تا تیم ملى 
امارات نسبت به نیمه اول اختیار بازى را از دســت بدهد و همین تغییرات به سود 

تیم ملى ما شد.
وى تأکید کرد: تیم ملى ما در بازى با سوریه هم خوب کار نکرد اما نتیجه گرفت. 
مقابل عراق بهتر بودیم و نتیجه هم گرفتیم و روبروى امارات هم خیلى بد نبودیم. 
در مجموع به نظر مى رسد تفکر کادر فنى تیم ملى کسب نتیجه است و استراتژى 

آنها جمع آورى امتیازات خواهد بود.
عقیلى خاطرنشــان کرد: ما در دور مقدماتى بدترین بــازى را مقابل هنگ کنگ 
کردیم اما باز هــم نتیجه گرفتیم، فرامــوش نکنید همه بازیکنــان تیم ملى در 
یک سطح هستند و این موضوع دســت کادر فنى تیم ملى را باز مى گذارد. مثال 
در جناح چپ نورافکن، امیرى و حــاج صفى بازى کردند و این نشــان مى دهد 
که دست ما در پســت هاى مختلف چقدر باز اســت. در بازى با کره هم مهم این 
است که حریف از تیم ما امتیاز کامل را نگیرد. شــاید کادر فنى تیم ملى بخواهد 
فقط به نتیجه گرفتن فکر کنــد و زیاد به زیبا بازى کردن در این نوع مســابقات 

اهمیت ندهد.

بازیکن اسبق سپاهان:

اهداف بلندمدتى
 در فوتبال ایران دارم

با توجه به اتفاقاتى که در آخرین دیدار پرسپولیس و سپاهان در نقش جهان رخ داد، هر دو 
تیم از میزبانى در خانه هایشان مقابل یکدیگر محروم شده اند.

آخرین مصاف رسمى پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد و در حالى 
که سرخپوشان با گل عیسى آل کثیر پیش افتاده بودند، در دقایق پایانى بازى محمد محبى 
گل تساوى را به ثمر رساند. در پایان این مســابقه اما اتفاقاتى رخ داد که سبب محرومیت 
چند بازیکن و عضو هر دو تیم شد و عالوه بر این با حکمى که توسط کمیته انضباطى به دو 
باشگاه ابالغ شــد، از میزبانى مقابل یکدیگر با حکمى به این شرح محروم شدند:«با توجه 
به وقوع حوادث تلخ در چند بازى متعدد در مســابقات گذشته دو تیم پرسپولیس و سپاهان 
در مقابل یکدیگر و از باب تکمیل مجازات حکم بر برگزارى مســابقات دو تیم یاد شده در 
فصل آتى لیگ برتر اعم از رفت و برگشت در خارج از ورزشگاه هاى خانگى این دو تیم و در 
شهر و استان بى طرف به تشخیص سازمان لیگ مستند به ماده 118 از مقررات انضباطى 

موصوف صادر مى گردد.» 
طبق این حکم دو تیم از میزبانى بازى مقابل یکدیگر در ورزشگاه هاى خانگى شان محروم 
شــده اند و احتماال یکى دو هفته مانده به دیدار رفت دو تیم کــه در هفته دوازدهم باید به 
میزبانى سپاهان برگزار شود، سازمان لیگ محل برگزارى این مسابقه حساس لیگ برتر را 
اعالم خواهد کرد و البته با توجه به حکم که صراحتاً این محرومیت را منوط به مسابقات آنها 
در لیگ برتر کرده، معلوم نیست سپاهان و پرسپولیس اگر در جام حذفى با هم برخورد کنند، 

چه تصمیمى در مورد میزبان آن مسابقه گرفته خواهد شد.
پرســپولیس پس از این حکم به دلیل اینکه میزبان نبود، به کمیته استیناف شکایت برد و 
خواستار تجدید نظر شد، ولى این اعتراض مورد قبول این کمیته قرار نگرفت و هواداران دو 

تیم مجبورند در فصل پیش رو این بازى حساس را در شهر دیگرى دنبال کنند.
با تمام اینها دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان براى اینکه گامى در جهت کاهش تنش میان 
هواداران و بازیکنانشان برداشته باشــند، با برگزارى دیدار تدارکاتى   موافقت کردند و این 
دیدار جمعه شب در ورزشگاه آزادى با نتیجه 3 بر 1 به سود سرخپوشان تهرانى خاتمه یافت؛ 
دیدارى که به نظر مى رسد آخرین مصاف دو تیم در ورزشــگاه آزادى در سال 1400 بوده 

باشد.

هافبک ذوب آهن مى گوید ذوب آهن نیاز به ثبات دارد و باید جورى براى این تیم تصمیم 
گرفته شود که آنها به ثبات برسند.

میالد جهانى درباره شرایط ذوب آهن در تمرینات پیش فصل اظهار کرد: آماده سازى پیش 
فصل تیم خیلى خوب بوده و تا امروز شــش هفت بازى دوستانه انجام دادیم. مهدى تارتار 
قبًال مربى من بود و مربى بسیار خوبى است. بازى هاى لیگ نزدیک است و امیدوارم بتوانیم 

شرایط خوبى براى تیم به وجود بیاوریم.
او ادامه داد: اکنون نمى شود گفت تیم مان امسال به چه صورت نتیجه خواهد گرفت و لیگ 
باید شروع شــود اما کار ســختى پیش رو داریم چون خیلى از بازیکنان مان از تیم رفتند و 
بازیکنان جدید به تیم آمدند. فعال که در بازى هاى دوستانه خیلى خوب بودیم و داریم از تیم 

شناخت پیدا مى کنیم اما فکر مى کنم تیم خوبى داشته باشیم.
هافبک ذوب آهن در رابطه با وضعیتش گفت: شرایط خیلى خوبى را پشت سر مى گذارم و 
هر سال مى خواهم جورى عمل کنم که بهتر از ســال قبل باشم. امیدوارم امسال بیشتر از 

پارسال در اوج باشم.
او درباره مربیانى کــه در ذوب آهن با او کار کردند، عنوان کرد: مجتبى حســینى، رحمان 
رضایى و مهدى تارتار مربیان خوبى هستند اما تاکتیک هایشان فرق مى کند. من هم یک 
بازیکن شناور هستم که با هر تاکتیکى خودم را وقف مى دهم اما فکر مى کنم امسال شرایط 

خوبى را تجربه کنم.
جهانى درباره تغییرات پیاپــى در ذوب آهن گفت: تصمیم براى تغییرات توســط کارخانه 
صورت مى گیرد و خودشان هستند و تیم بزرگ ذوب آهن و من نمى توانم در این رابطه نظر 
دهم اما ذوب آهن نیاز به ثبات دارد و باید جورى تصمیم گرفته شود که تیم به ثبات برسد. 

این تغییرات کار را براى ما سخت مى کند و امیدوارم این مسائل حل شوند.
او در رابطه با ادامه کارش با سبزپوشــان اصفهانى، بیان کرد: فعًال در جمع ذوب آهنى ها 

ماندگار شدم و باید ببینیم در آینده چه پیش مى آید و قسمت چه مى شود.

جهانى: 

فعالً در ذوب آهن ماندگار هستم

اولین تالش پرسپولیس و سپاهان
کاپیتان اسبق ذوب آهن هدایت تیم فوتبال شاهین بوشهر را بر عهده گرفت. براى کاهش تنش

مهدى رجب زاده، کاپیتان اسبق تیم فوتبال ذوب آهن پس از مذاکراتى که با 
مسئوالن شاهین بوشهر داشت به توافق رسید.

بدین ترتیب رجب زاده رسمًا به عنوان ســرمربى فصل جدید شاهین بوشهر 
انتخاب شد و هدایت این تیم لیگ یکى را براى فصل جدید بر عهده گرفت. قرار 
است به زودى دستیاران رجب زاده و اعضاى کادرفنى این تیم هم معرفى شوند 

تا رسماً کار این تیم براى فصل جدید آغاز شود.
پیش از این ابهاماتى در مورد فعالیت شــاهین در فصل جدید رقابت ها وجود 
داشت ولى حاال با انتخاب سرمربى جدید فعالیت این تیم در لیگ یک قطعى شد.

یک خطاى نه چندان ضرورى در منطقه اى غیرحساس و یک بى احتیاطى شاید 
به قیمت از دست رفتن تالش چند ماهه  نورافکن براى بازى در ترکیب اصلى 

تیم ملى تمام شود.
گرفتن پست دفاع چپ تیم ملى از احسان حاج صفى ماموریت دشوارى بود که 
امید نورافکن موفق به انجام آن شد اما به نظر مى رسد یک بى احتیاطى بار دیگر 

نورافکن را در موقعیت اثبات خود به سرمربى قرار داده است.
نورافکن که به واسطه  مصدومیت حاج صفى و افت میالد محمدى توانسته بود در 
اردوى قبلى تیم ملى بالخره خود را به اسکوچیچ نشان دهد و نمایش قابل قبولى 
در مقابل عراق نیز ارائه دهد، بار دیگر و پیرو فلسفه  ثبات در ترکیب اسکوچیچ این 
بار در حضور حاج صفى در ترکیب بازى با امارات قرار گیرد، اسیر بدشانسى شد و 
با گرفتن یک کارت زرد غیر ضرورى اسکوچیچ را مجاب کرد تا براى جلوگیرى 
از ده نفره شدن او را بین دو نیمه از بازى بیرون بکشد. هر چند این مربى ترجیح 
داد براى هجومى تر کردن تیمش امیرى را در نیمه دوم به دفاع چپ ببرد تا جا 
براى حضور قلى زاده در پست وینگر راست باز شود اما به نظر مى رسد حساسیت 
بازى با کره جنوبى باعث شود تا بار دیگر این مربى از حاج صفى براى پست دفاع 
چپ اســتفاده کند تا کاپیتان اول تیم ملى پس از سه بازى، از ابتدا و پیشاپیش 

سایر بازیکنان وارد زمین شود.
چه بســا اگر آن کارت زرد در نیمه اول نصیب نورافکن نمى شد و او تا پایان در 
زمین مى ماند، طبق تجربه اى که از اسکوچیچ در مورد دست نزدن به ترکیب 
تیم برنده وجود دارد او بازى با کره جنوبى را هم از ابتدا آغاز مى کرد. با این حال 
قرار گرفتن در ترکیب اصلى آن هم با نیمکت نشینى حاج صفى در بازى با امارات، 
امیدهاى نورافکن را براى تالش دوباره زنده نگه داشته تا بالخره پست دفاع 

چپ را براى مدت هاى زیاد به نام خود بزند.

دروازه بان تیم فوتبال ســپاهان گفت: از اینکه به تیم بزرگ سپاهان پیوسته ام 
بسیار خوشحالم و امیدواریم روزهاى خوبى در کنار هوادارانمان سپرى کنیم و 

در پایان فصل قهرمانى را به آن ها هدیه کنیم.
نیما میرزازاد درباره شرایط تمرینات و حضور در تیم فوتبال سپاهان در این فصل 
از رقابت ها اظهار کرد: تمرینات خود را چند روزى است که زیر نظر مربیان تیم 
آغاز کرده ایم و هفته گذشــته نیز پس از مدت ها حضور پرشور هواداران را در 
ورزشگاه نقش جهان تجربه کردیم و امیدواریم هواداران به زودى در دیدارهاى 
تیم در کنارمان باشند. وى تصریح کرد: از اینکه به تیم بزرگ سپاهان پیوسته ام 
بسیار خوشحالم و امیدواریم روزهاى خوبى در کنار هواداران مان سپرى کنیم و 

در پایان فصل قهرمانى را به آن ها هدیه کنیم.
دروازه بان تیم فوتبال سپاهان درباره رقابت با سایر گلرهاى این تیم براى حضور 
در دروازه سپاهان در این فصل از رقابت ها گفت: من و سایر دروازه بان هاى تیم 
تمام تالش خود را در تمرینات انجام مى دهیم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم.

میرزازاد افزود: اینکه چه کسى سنگربان اول تیم باشد به نظر مربیان بستگى 
دارد و هدف مان نیز کمک به باشگاه سپاهان است و امیدواریم در پایان فصل 

دل هواداران مان را شاد کنیم.

ســتاره گلزن تیم ملى فوتبــال ایران در مصــاف با تیم ملى امــارات، در صفحه 
اینســتاگرامى خود واکنش جالبــى به پیام احســان حاج صفى داشــت و او را با 

دروازه بان هاى تیم ملى مقایسه کرد.
سه پیروزى متوالى در مرحله نهایى مقدماتى جام جهانى 2022 قطر و 10 پیروزى 
پیاپى براى تیم ملى در بازى هاى گذشــته، باعث شــده تا به لحاظ روحى-روانى 
شرایط اردوى ملى در بهترین وضعیت ممکن باشــد و به لحاظ فنى هم شاگردان 
اسکوچیچ در اوج آمادگى به سر ببرند و حاال آن ها چشم انتظار تقابل با کره هستند 
تا با شکست دادن این حریف ســنتى، یک گام بلند به سوى صعود به جام جهانى

 برداشته باشند.
روحیه باالى ملى پوشان در اردو باعث شــد تا پنج شنبه شب گذشته شوخى هاى 
اینســتاگرامى جالبى میان شــاگردان دراگان رخ بدهد؛ یکى از جالب ترین آن ها 

بدون شک کرى خوانى احسان حاج صفى کاپیتان تیم ملى و مهدى طارمى گلزن 
ایران مقابل امارات بود.

چرا که حاج صفى در واکنش به گلزنى طارمى مقابل امارات، ویدیویى از تمرینات 
تیم ملى منتشر کرد که در آن کاپیتان تیم ملى درون دروازه ایستاده و ضربه مهدى 
طارمى را مهار مى کند؛ احســان حاج صفى درباره این صحنه اینچنین خطاب به 
طارمى نوشته است که: «داداش تو شاید بتونى به دروازه بان هاى تیم ملى گل بزنى 

ولى به من نمى تونى گل بزنى (باخنده)».
استورى که با واکنش مهدى طارمى همراه شد و او با کنایه به سه دروازه تیم ملى 
ایران (علیرضا بیرانوند، پیام نیازمند و امیر عابدزاده) پاســخ حاج صفى را به شکل 
جالب توجهى داد و نوشت: «داداش شما بازى با کره جنوبى تو دروازه وایسا بهتر از 

این سه تا هستى (باخنده)».

کرى خوانى کاپیتان سابق سپاهان با طارمى

رجب زاده 
سرمربى شاهین بوشهر شد

نورافکن و روز از نو

میرزازاد: 

 انتخاب سنگربان اول تیم
 به نظر مربیان بستگى دارد
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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 قانــون 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 تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2587مورخ 1400/05/26آقاى على معین نجف آبــادى فرزند محمد على 
نسبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 103/65 مترمربع مجزى شــده از پالك 
شــماره 2  فرعى از 591 اصلــى واقع در قطعه7 بخــش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان 
- متقاضى مالک رسمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/03 
- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/07/18 - 1195075/ م الف - حجــت اله کاظم 
زاده اردســتانى - سرپرســت  واحد ثبتى حوزه ثبــت ملک نجف آبــاد - از طرف آفرین
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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 قانــون 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 تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2764مــورخ 1400/06/8 آقــاى محمــد ســلمان ملک آبــادى فرزند 
یداله نســبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 151/19مترمربع مجزى شــده از 
پــالك شــماره 881  اصلى واقــع در قطعــه3 بخش 11 حــوزه ثبت ملــک اصفهان 
- متقاضى مالک رسمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/03 
- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/07/18 - 1195164 / م الف - حجــت اله کاظم 
زاده اردســتانى - سرپرســت  واحد ثبتى حوزه ثبــت ملک نجف آبــاد - از طرف آفرین 

میر عباسى /7/105
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 قانــون 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 تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 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 - 1195117 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /7/107
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 قانــون 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 تسلیم 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 مســاحت 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 - 1196614 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /7/109
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 قانــون 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 تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2825 مورخ 1400/4/9 آقاى حســینعلى حبیب الهى نجــف آبادى فرزند 
على محمد نســبت به ششــدانگ یکبابخانه  بــه مســاحت 244/27مترمربع مجزى 

شــده از پــالك شــماره 882/1 و 889   اصلى واقــع در قطعه7 بخــش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1400/07/03 - تاریخ انتشــار نوبت  دوم : 1400/07/18 - 1196527/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجــف آباد - از طرف

 سید روح اله موسوى /7/111
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 توسط 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 دادخواست 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 شماره 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 ششدانگ 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: 1197796 - ذبیح اله 

فدائى اردستانى -  مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /7/113
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 1559مورخ 1400/03/25خانم الهام حاج امینى نجف آبادى  فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 158مترمربع مجزى شده از پالك شماره 484  اصلى 
واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 - 
1202269/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /7/144
قرار تحریر ترکه

پرونده کالسه  140009920001540803 شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان بوئین 
و میاندشت تصمیم نهایى شماره 140009390004593186 تاریخ تنظیم: 1400/04/29  

شماره بایگانى شعبه: 0000120
خواهان: آقاى یونس زینلى فرزند فضل اله به نشانى استان اصفهان- شهرستان فریدن- 

بخش بویین و میاندشت شهرستان فریدن- دهستان سردسیر ده رجب منزل پدرى
خواندگان: 1. آقاى مجید زینلى فرزند فضل اله به نشــانى اســتان اصفهان - شهرستان 
فریدن- بویین و میاندشت- روســتاى ده رجب منزل پدرى 2. آقاى شکراله زینلى فرزند 
فضل اله 3. آقاى على زینلى فرزند فضل اله 4. خانــم فاطمه زینلى فرزند محمد 5. آقاى 
احمد زینلى فرزند فضل اله همگى به نشانى استان اصفهان - شهرستان فریدن - بویین و 
میاندشت- روستاى ده رجب 6. خانم اکرم زینلى فرزند فضل اله به نشانى اصفهان - اتوبان 
شهید خرازى - ك 106 منزل شخصى محسن رضایى 7. آقاى همدم زینلى فرزند فضل 
اله به نشانى استان اصفهان - شهرستان فریدن - بویین و میاندشت - روستاى هدان منزل 
شــخصى رضا احمدى 8. آقاى محمود زینلى فرزند فضل اله به نشانى استان اصفهان - 

شهرستان فریدن - بویین و میاندشت - روستاى ده رجب ك مرجان منزل شخصى
خواسته: تحریر ترکه 

قرار تحریر ترکه: در خصوص دادخواست آقاى یونس زینلى فرزند فضل اله داراى شماره 
ملى 6210036783 متولد 1375/3/5 مبنى بر تحریر ترکه متوفى مرحوم فضل اله زینلى 
فرزند حبیب اله که در تاریخ 1400/1/10 فوت شده است با بررسى موضوع و احراز سمت 
متقاضى با اســتناد به مواد 209، 210 قانون امور حســبى قرار تحریر ترکه صادر و اعالم 
مى گردد. مقرر اســت دفتر جهت اجراى قرار، وقت تعیین و نسبت به نشر آگهى در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار اقدام و از کلیه ورثه یا نمایندگان قانونى آنها (در فرض حجر) 
بستانکاران، مدیونین به متوفى و هر کسى که حقى نســبت به ترکه دارد خواسته شود در 
موعدى که فوقا تعیین مى گردد جهت تحریر ترکه در این مرجع حاضر شوند همچنین مقرر 
است که مهلت بین نشر آگهى و اجراى قرار کمتر از یک ماه و بیش از 3 ماه نباشد و ضمنا 
براى ورثه و اشخاص ذینفع که داراى نشانى مى باشند اخطاریه ارسال و به متقاضى تفهیم 
و ابالغ شود که وســیله اجراى قرار را در موعد مقرر فراهم نماید. نشانى: استان اصفهان، 
شهرستان بوئین میاندشت، بلوار امام حسین(ع)، خیابان بهارستان، دادگسترى شهرستان 
بوئیین و میاندشت. م الف: 1197582 - نوید عسگرى  فر - قاضى شعبه سوم شوراى حل 

اختالف بویین میاندشت /7/172

عضو ستاد ملى مقابله با کرونا و متخصص بیمارى هاى 
عفونى گفت: واکسن آنفلوآنزا از فرانسه و هلند به کشور 
وارد شده و بهتر است فاصله تزریق آن با واکسن کرونا 

یک هفته باشد.
مسعود مردانى با اشاره به شیوع ویروس کرونا و رایج بودن 
آنفلوآنزا در فصول سرد سال اظهارکرد: واکسن آنفلوآنزا 
هیچ تاثیرى در عدم ابتال به کرونا ندارد اما امسال، افراد 
واجد شرایط باید واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند تا از ابتال 
به این بیمارى در امان بمانند. وى افزود: افراد باالى 60 
سال، زنان باردار، مبتالیان به بیمارى هاى قلبى، ریوى و 
دیابت حتما واکسن آنفلوآنزا را در مدت زمان تعیین شده 

تزریق کنند. 
به گفته مردانى، گرچه واکسن آنفلوآنزا در پیشگیرى از 
ابتال به این بیمارى 100 درصد مؤثر نیست اما همچنان 
بهترین دفاع در برابــر آنفلوآنزا به شــمار مى آید. وى 
افزود: در ســال گذشته با وجود شــیوع کرونا و رعایت 
شیوه نامه هاى بهداشتى از ســوى مردم، موارد ابتال به 
آنفلوآنزا کم بود و امســال نیز امیدواریــم با توجه مردم 
به اصول بهداشتى از جمله اســتفاده از ماسک، رعایت 
فاصله گذارى اجتماعى، استفاده از مواد ضدعفونى کننده 
و شستشوى مرتب دست ها با آب و صابون، کمتر شاهد 

ابتال به این بیمارى در جامعه باشیم.

شمار مبتالیان به بیمارى کووید-19 در جهان تاکنون 
به 238 میلیون و 21 هزار و 172 نفر رســیده و مرگ 
چهار میلیون و 857 هزار و 748 نفر بر اثر ابتال به این 

بیمارى تأیید شده است. 
روند افزایش آمــار ابتال به بیمــارى کووید-19 که 
تاکنــون در 221 کشــور و منطقه در جهان شــیوع 
یافتــه، ادامه دارد و ایــن بیمارى همچنــان در دنیا 
قربانى مى گیرد. بر اســاس آمارهاى جهانى، آمریکا 
با بیــش از 45/1 میلیون مبتال و بیــش از 732 هزار 
قربانى همچنان در صدر فهرســت کشورهاى درگیر 
با بیمارى کووید-19 قــرار دارد. هند نیز با آمار بیش 

از 33/9 میلیــون مبتال پس از آمریــکا در رتبه دوم 
جهانى به لحاظ میزان ابتال قرار دارد و آمار مبتالیان 
به کووید-19 در برزیــل هــم از 21/5 میلیون نفر 
فراتر رفته و در حال حاضر ســومین کشور جهان به 
لحاظ باالترین شــمار مبتالیان است. بر اساس آمار 
در حال حاضر در 15 کشور، شــمار مبتالیان از رقم 
ســه میلیون نفر عبور کرده  اســت و پس از آمریکا، 
هند و برزیل کشــورهاى انگلیس، روســیه، ترکیه، 
فرانسه، ایران، آرژانتین، اسپانیا، کلمبیا، ایتالیا، آلمان، 
اندونزى و مکزیــک نیز بیش از ســه میلیون مبتال 

را ثبت کرده اند.

فاصله تزریق بین واکسن هاى 
کرونا و آنفلوآنزا 

ایران در رتبه هشتم
 ابتال به کرونا

کرونا اولین مدرسه را
 تعطیل کرد

   ایرنـا |روابـط عمومـى اداره آمـوزش و پـرورش 
دیلم اسـتان بوشـهر در اطالعیه اى اعالم کرد: باتوجه 
به مشـاهده مشـکوك بودن ابتال بـه کرونـا در یکى از 
پیش دبسـتانى هاى این شهرسـتان، فعالیت حضورى 
تمامى مهدهاى کودك و پیش دبسـتانى ممنوع است. 
در صورت بازگشایى غیرمجاز مهدهاى کودك و پیش 
دبستانى، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. براساس 
این اطالعیه این مراکز تا اطالع ثانوى تعطیل هستند و 
فعالیت مجدد آنها با در نظر گرفتن شرایط توسط آموزش 

و پرورش شهرستان دیلم اعالم خواهد شد.

چراغ قرمز کرونا «سبز» شد
   فـارس |بر اسـاس اعالم وزارت بهداشـت اکنون 
تنها 7 شهر کشـور در وضعیت قرمز کرونایى قرار دارند. 
این روزهـا با افزایـش روند واکسیناسـیون در کشـور و 
سـرعت قابـل توجـه آن، وضعیـت کرونایى کشـور رو 
به بهبودى بوده و همه اسـتان هاى کشـور شـاهد روند 
نزولى بیمـارى کرونا هسـتند. اکنون هفت شهرسـتان 
در وضعیت قرمز، 108 شهرسـتان در وضعیت نارنجى، 
247 شهرسـتان در وضعیـت زرد و 85 شهرسـتان در 
وضعیت آبى قرار دارند. شهرستان هاى سردشت و مهاباد 
در آذربایجـان غربـى، سـنندج و مریوان در کردسـتان، 
پـاوه، جوانرود و سـرپل ذهـاب در کرمانشـاه هنـوز در

 وضعیت قرمز هستند. 

آگهى تغییرات 
شــرکت آبراه اتصال اســپادان ســهامى خاص به شــماره ثبت 4481 و شناسه ملى 
14007963767 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه تعهدى شــرکت به مبلغ6500000ریال طى گواهى 
بانکى شماره 74/22مورخ1400/7/7 بانک صادرات شــعبه نجف آباد پرداخت گردید 
سرمایه از مبلغ 10000000 ریال به 10000000000 ریال از طریق محل تبدیل مطالبات 
حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح ذیل 
اصالح مى گردد. د: سرمایه شرکت مبلغ 10000000000 ریال نقد منقسم به100000 
سهم 000/100 ریالى که100000 سهم با نام عادى مى باشد که تماما پرداخت شده است 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1204365)

آگهى تغییرات 
شرکت آبراه اتصال اســپادان شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 4481 و شناسه ملى 
14007963767 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/07/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امین عظیمى کدملى 1092271201 به سمت مدیرعامل وعضو هیئت 
مدیره و رامین عظیمى کدملى 1080005382 به ســمت رئیس هیئت مدیره و الهه همتى ها نجف 
آبادى کدملى 1080203699 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. .ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود .مریم جهان بخشى به شماره ملى 1292155450 
و معصومه بهارلوئى کدملى 4623044254 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى به سال99مورد تصویب 
قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1204363)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى توان نیرو سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 7062 و شناسه ملى 
10260281716 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نوراله شــریفى به کدملى 5419349094 و 
بهاره شریفى به کدملى 1293301450 و پریسا قاســمى به کدملى 1270023561 و 
محمد مهدى شریفى به کدملى 1282787993بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. فریبرز مهران به کدملى 1199048569 و عبداله بهرامى 
اردالى به کدملى 1111328412 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1204348)

روى موج کووید-19

مسعود یونسیان، استاد اپیدمیولوژى دانشگاه 
علوم پزشکى تهران درباره «آخرین وضعیت 
اپیدمى کرونا در ایران»،گفت:طى هفته هاى 
گذشته در کل کشــور آهنگى کاهشى در 
تعداد موارد جدیداً بســترى شــده داشتیم 
که متاســفانه این آهنگ کاهشى در اغلب 
استان ها متوقف شده یا سرعت کاهشى آن 

کمتر شده است.
وى ادامه داد:معموال در هر اپیدمى یک پالتو 
یا وضعیت افقى در باال و یک پالتو در کف 
داریم. پالتو باال یعنى اینکه وقتى موارد در 
حال صعودى شدن است تا کجا باال مى رود 

و بعد متوقف شده و پایین مى آید.
اســتاد اپیدمیولوژى دانشگاه علوم پزشکى 
تهران بیان داشت:ممکن است کف باالیى 
طوالنى مدت باشد؛مثل موج دوم کرونا، اما 
غیر از موج دوم، در امواج اول،سوم،چهارم و 
پنجم معموال قسمت قله باال خیلى تیز بود 
و بعد از رسیدن به قله، به سرعت کاهش را 

مشاهده کردیم.
یونسیان خاطرنشــان کرد: اما کف یا پالتو 
پایین نیز به همین ترتیب بود؛گاهى از اوقات 
مثل فاصله بین موج چهــارم و پنجم خیلى 
کوتاه بود اما گاهى مثل بین موج ســوم و 

چهارم این مرحله نسبتا طوالنى تر بود.
وى ابراز داشت: یکى از نکات مهم این است 
که این کف پایینى بین دو موج از نظر زمانى 
چقدر امتداد دارد؛ یعنى بین یک موج و موج 

بعدى چقدر استراحت داریم؟ این مهم است 
که آیا دو موج روى هم مى افتند یا فاصله اى 

بین آن دو وجود دارد.
اســتاد اپیدمیولوژى دانشگاه علوم پزشکى 
تهران اضافه کرد: اهمیت ایــن فاصله در 
این است که مشخص مى کند چقدر جامعه، 
بخصوص سیستم بهداشت و درمان قدرت 

ترمیم و بازیابى خود را دارد.

یونسیان متذکر شــد: نکته مهم دیگر این 
است که ما در چه ســطحى از تعداد موارد 
جدید ابتال و تعداد بســترى روزانه بیماران 

جدید، به آن مرحله کف یا پالتو مى رسیم.
وى تصریــح کرد:گاهــى اوقــات این در 
یک ســطح خیلى پایینى قــرار دارد؛ مثل 
کشورهایى که واکسیناسیون قابل مالحظه 

و کنترل موفقى داشتند.

اســتاد اپیدمیولوژى دانشگاه علوم پزشکى 
تهران افزود:گاهــى اوقــات مى بینیم در 
یک ســطح بسترى روزانه نســبتا باال و در 
نتیجه تعــداد مرگ هاى نســبتا باال به این 
کف مى رســیم. اگر آهنگ کاهشى که طى 
هفته هاى گذشــته مشــاهده کردیم ادامه 
پیدا مى کرد، ما انتظار داشتیم به مرگ هاى 

دورقمى روزانه برسیم.

یونســیان تأکید کرد:اما اگر قرار باشد ما در 
اینجا توقف کنیم، ممکن اســت متاسفانه 
به تعــداد مرگ هــاى دو رقمى نرســیم و 
کماکان مرگ هــاى روزانه ما ســه رقمى 
باشــد و اگر موج بعدى از این سطح شروع 
شــود؛ طبیعتا براى مــا نگرانــى زیادى 

خواهد داشت.
وى تصریح کرد:امیدوارم این وضعیت دوباره 
رو به پایین برگردد؛ اما اکنون نمى توان پیش 

بینى کرد و باید منتظر بمانیم.
اســتاد اپیدمیولوژى دانشگاه علوم پزشکى 
تهران یادآور شــد: باید اطالعاتى از قبیل 
تعداد موارد بسترى جدید، تعداد تست هاى 
انجام شده، تعداد تســت هاى مثبت، تعداد 
افراد واکســینه و اطالعاتى از این دســت 
که در واحدهاى مختلف وزارت بهداشــت 
موجود است براى محققین ذیصالح کشور 
به اشتراك گذاشته شود تا بتوانند به سیستم 

وزارت بهداشت کمک کنند
یونسیان ابراز داشــت:ولى متاسفانه هنوز 
این کار انجام نشده و داده هاى مورد نیاز در 
دسترس محققین نیســت تا بتوانند ارزیابى 

مستقلى انجام دهند.
وى یادآور شــد:لذا کمیته هایى نظیر کمیته 
اپیدمیولوژى و پژوهش کــه در دل کمیته 
علمى وزارت بهداشت تشکیل شده نیز بدون 
دسترسى به چنین اطالعاتى عمًال کمکى از 

دستشان بر نمى آید.

آیا آمار مرگ و میر کرونایى «دو رقمى» خواهد شد؟
دولت کانادا در مقررات ســختگیرانه جدید علیه 
کســانى که از دریافت واکســن کرونا خوددارى 
مى کنند، اعالم کرد آن دســته از کارکنان دولت، 
پلیس و نهادهــاى نظامى که واکســن دریافت 
نکننــد، پرداخت حقوق به آنها قطع خواهد شــد. 
این سیاست واکسیناســیون اجبارى که از سوى 
جاســتین ترودو نخســت وزیر این کشور اعمال 
شده است، تقریبا 300 هزار کارمند دولت را در بر 
مى گیرد. همچنین تمامى مســافران 12 ســال 
به باال ملزم به واکسیناســیون کامل تا پایان ماه 
نوامبر (9 آذر) هســتند. معاون نخست وزیر کانادا 
گفت: این اقدامات مســئوالنه، عملى و سخت از 
کانادایى ها محافظت مى کند، مانع از فروپاشــى 
سیســتم مراقبت هاى بهداشــتى ما مى شود، به 
فرزندان ما امکان رفتن به مدرسه را مى دهد و بهبود 
اقتصادى ما را تسریع مى کند. «کریستیا فریلند» 
افزود: این مســئله همچنین تضمین مى کند که 
اقلیتى از مردم که مخالف واکسیناسیون هستند، 
نمى توانند در روند بهبود اقتصاد کشور خللى ایجاد 
کنند. وى اعالم کرد: عواقب شــدیدى در انتظار 
کارمندانى اســت که گزارش اشتباهى از وضعیت 
واکسیناسیون خود ارائه دهند. وى تأکید کرد دولتش 
در هفته هاى پیش رو از یک گذرنامه واکسیناسیون 
براى مسافران بین المللى رونمایى و قانونى را در 
زمینه تهدید یا آزار کارکنان مراقبت هاى بهداشتى 

به عنوان یک جرم کیفرى معرفى مى کند.

حقوق افرادى که 
واکسن نزده اند قطع 

مى شود
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محمد عزیزخانى، متخصص طب ایرانى در خصوص مشکل غلظت خون 
گفت: در مبانى طب سنتى و از نگاه حکما ریشه بیمارى ها غلظت خون، 
یبوست و خلط هاى مجارى سینوسى است، غلظت خون امروز در جامعه 
خیلى زیاد شده، آمارهاى جهانى آن را 10 تا 15 درصد اعالم کردند اما ما 
شاهد افزایش آن در جامعه هستیم تا آنجا که حتى کودکان هم دچار غلظت 
خون هستند، ما در طب سنتى عالوه بر افزایش گلبول هاى قرمز، تغییرات 
کیفیت خون را هم  مالك غلظت خون قرار مى دهیم، البته ممکن است 

فردى با وجود کم خونى غلظت خون هم داشته باشد.
وى با اشاره به اینکه ژنتیک، تغذیه و غذاهاى غلیظ مولد خون غلیظ است، 
اظهار کرد: شیرینى ها حتى عدم اعتدال در مصرف خرما و عسل هم خون 
را غلیظ مى کند، هر چه غذا هضم سخت ترى داشته باشد غلظت خون را 
هم باالتر مى برد. مصرف الکل و شیره تریاك هم غلظت خون را افزایش 
مى دهد، حتى بازى هاى کامپیوترى و اســتفاده از موبایل هم فرد را دچار 
غلظت خون مى کند، به دلیل اینکه هیجانات و سیگنال ها باعث ایجاد سودا 
و خون بد مى شود. همچنین کرونا هم باعث غلظت خون مى شود و افرادى 
که غلظت خون دارند هم بیشتر مستعد ابتال به کرونا هستند، آنتى بیوتیک ها 

و مصرف داروهایى مثل رمدسویل نیز باعث غلظت خون مى شود.
 این پزشک متخصص با اشاره به اینکه غذاها با ترشى هاى مالیم، مثل 
رب انار، آبلیمو و آبغوره به اعتدال و غذاهاى رقیق تر براى درمان غلظت 
خون مؤثرند، تصریح کرد: مصرف نان جو و جو نیز براى درمان غلظت خون 
مفیدند چنانکه امام رضا(ع) مى فرمایند «نان جو و جو قوت بدن است و یا 
اینکه آب را ناگهان سر نکشید و جرعه به جرعه بنوشید چون باعث ضعف 
معده و کبد مى شــود» که این ضعف باعث غلظت خون هم خواهد شد، 
درمان دیگر این است که گشنیز، شوید، سماق و یا اسفناج به برنج اضافه 
کنید. فرمول طالیى طب ســنتى براى این بیمارى عناب است، عناب را 
بجوشانند و مقدارى آویشن و مرزنجوش به آن اضافه کنند و یا ترکیب آب 
زرشک و آب سیب و عســل و یا ترکیبات عسل و لیمو، عسل و زردچوبه، 
عسل و دارچین، سکنجبین و ســبزیجات به ویژه کاهو به تنهایى و یا با 

سکنجبین همه از رقیق کننده هاى خون هستند.
عزیزخانى در خصوص مصرف آسپرین نیز تأکید کرد: براى درمان غلظت 
خون باال بهتر است آسپرین را همراه با داروهاى گیاهى استفاده کنید و یا 
اینکه یک روز در میان بخورید، تحقیقات نشان داده فولیک اسید ضمن 
اینکه اثرات آســپرین را دارد اما عوارض آن را ندارد، اما براى کسانى که 

غلظت خون متوسط دارند مصرف آسپرین الزم نیست. 
وى با اشــاره به اینکه فصل پاییز اوج زمان افزایش غلظت خون است و 
به همین دلیل در فصل پاییز تعداد سکته هاى مغزى و قلبى باال مى رود، 
عنوان کرد: این بیمارى 40 عالمت دارد، پیرى زودرس، افت سیســتم 
ایمنى، کارکردهاى خون و هورمون ها، بروز مشکالت پوست و مو، تیرگى 
و برافروختگى صورت، کبودى لب ها، نابارورى، کرختى دست و پا، خواب 
رفتن بدن، دردهاى نامعلوم و اسپاســم ها، سندروم پاى بیقرار، خرو پف و 
احساس خواب آلودگى شدید زمان مطالعه از عوارض غلظت خون است، 
همچنین این بیمارى روى رشد مغزى، قد و سیستم ایمنى کودك اثرات 
نامطلوب داشته و کودك را کسل، بى حوصله،  خواب آلود و دچار اختالالت 

اشتهایى مى کند.

پاییز اوج زمان افزایشدر این ساعات به هیچ عنوان میوه نخورید!
 غلظت خون است

 میوه ها سرشار از ویتامین ها و مواد معدنى هستند، اما خوردن آنها در ساعاتى از روز توصیه نمى شود.
 میوه ها از بزرگ ترین منابع ویتامین ها و مواد معدنى هستند. دو وعده میوه تازه در روز مى تواند سالمت و تناسب اندام شما 
را حفظ کند؛ همچنین مصرف میوه مى تواند به کاهش وزن کمک کند و  به ارگان هاى بدن کمک کند تا کارشان را به طور 
موثر انجام دهند و خطر بیمارى هاى مزمن را کاهش دهد. اما درست همان طورى که زمان ایده آلى براى صرف وعده هاى 
غذایى وجود دارد، میوه ها نیز باید در زمان معینى مصرف شوند تا حداکثر مواد مغذى را از آن ها جذب کنید.بنابراین توصیه 

مى شود، قبل از غروب آفتاب میوه بخورید تا حداکثر استفاده را از آن ها ببرید.

چرا میوه ها باید قبل از غروب خورشید مصرف شوند؟
لوك کوتینیو، مربى سبک زندگى و سالمتى، اخیراً در صفحه اینستاگرام خود تالش مى کند تا به دنبال کنندگان خود بگوید 
که چرا میوه ها باید قبل از غروب خورده شوند. لوك نوشت که طبق طب آیورودا، سیستم طب باستانى هند، خوردن میوه 

در عصر مى تواند برنامه خواب را مختل کرده و روند هضم را با مشکل مواجه کند.
چنانچه مى دانیم اکثر میوه ها کربوهیدرات هاى ساده هستند به این معنى که مى توان آن ها را تجزیه کرد. آن ها منبع عالى 
انرژى فورى هستند، در عین حال سطح قند خون را نیز افزایش مى دهند. نزدیک بودن مصرف آن ها به زمان خواب ممکن 
است به دلیل افزایش سطح قند خون، خواب شما را مختل کند. عالوه بر این، بعد از غروب آفتاب، متابولیسم ما کند مى شود 

و هضم کربوهیدرات ها براى این سیستم گوارش دشوار است. بنابراین، بهتر است مصرف کربوهیدرات را محدود کنید.

زمان مناسب براى خوردن میوه
به گفته لوك، بهترین زمان براى میوه خوردن صبح زود با معده خالى اســت. وقتى تقریباً 10 ســاعت بعد از روزه دارى 
شبانه بیدار مى شویم، معده ما کامًال خالى است. خوردن غذاى سالم در صبح به جذب موثرتر مواد مغذى کمک مى کند و 
متابولیسم را راه مى اندازد. به گفته این کارشناس، بعد از صرف وعده هاى غذایى و قبل از خوردن میوه باید حداقل 3 و نیم 
تا 4 ساعت منتظر بمانید. کربوهیدرات هاى ساده بهتر است صبح و قبل و بعد از ورزش مصرف شوند. چربى، پروتئین و 

کربوهیدرات هاى کمتر پیچیده بهتر است بعد از غروب خورشید مصرف شوند.

میوه ها باید به تنهایى مصرف شوند
میوه ها همیشه باید به تنهایى مصرف شوند و نباید آن ها را با لبنیات یا سبزیجات ترکیب کنید. مصرف میوه با لبنیات یا 
سبزیجات مى تواند منجر به تشکیل سموم در بدن شود. وجود سموم در بدن مى تواند منجر به بیمارى و سایر اختالالت 

شود.

راه درمان ریزش مو پس از بیمارى کروناخاصیت هاى باورنکردنى نمک

همیشه از مضرات نمک شنیدیم اما این بار از فواید نمک 
براى شما صحبت کنیم.

نمک یکى از مهمترین و اجتنــاب ناپذیرترین عناصر از 
زندگى ماست. به طورى که حتى اگر شــما غذاى مورد 
عالقه خود را بخواهید اســتفاده کنید ولى نمک نداشته 
باشــد از خوردن آن صرف نظر مى کنید. نمک ادویه اى 
ارزان و ضرورى براى غذاهایى که میل مى کنید مى باشد 
و ما  در زندگى روزمره براى مزه دار کردن غذاهایمان از آن 
استفاده مى کنیم. آیا باور مى کنید که نمک را مى توان به 
عنوان یــک جایگزینى مناســب در مقابل بســیارى از 
محصوالت شــیمیایى دانســت که هرروز از آن استفاده 
مى شود؟ اگر قبول ندارید مطلب ذیل را بخوانید تا از برخى 

از استفاده هاى شگفت انگیز و جالب نمک مطلع شوید.

زخم هاى کانکر (آفت دهان)
شستشــوى دهان با آب نمک مى تواند درد ناشى از زخم 
کانکر (آفت دهــان) را کاهش داده و به شــما در بهبود 
سریع تر آن کمک کند. یک قاشق چایخورى نمک را در 
یک و نیم فنجان آب حل کرده، ســپس جرعه جرعه در 
دهان قرقره کرده و آن را بیرون بریزید. چندین بار در روز 
این کار را انجام دهید تا این زخم ها التیام یافته و دیگر براى 

شما دردناك نباشند.

بینِى گرفته یا آبریزش بینى
نمک روشى اثبات شــده براى کمک به تنفس راحت تر 
هنگام سرماخوردگى، آنفلوآنزا و یا آلرژى است. مزیت آن 
در دسترس بودن و قیمت مناسب آن است. زمانى  که در اثر 
سرماخوردگى و یا آلرژى، بینى شما گرفته و یا آبریزش بینى 
داشته باشید، مى توانید از داروخانه اسپرى هاى نمکى بینى 
را تهیه نمایید، و یا از سرم نمکى براى قرقره و شستشوى 

بینى استفاده نمایید.

پسوریازیس و اگزما
آب نمِک غنى از مواد معدنى در مکان هایى مانند دریاى 
مرده در خاورمیانه، تاالب آبى در ایسلند و دریاچه ارومیه در 
ایران وجود دارد. شنا کردن و قراردادن بدن در این آب ها به 
مرطوب شدن پوست و کاهش قرمزى آن کمک مى کند. 
و اگر شما اگزما و یا پسوریازیس دارید، این آب ها مى توانند 
لکه هاى پوسته پوسته شده را التیام بخشیده و التهاب پوست 
را تسکین دهند. در خانه براى فراهم کردن محیطى همانند 
آنچه گفته شد، مى توانید نمک دریاى مرده و یا نمک اپسوم 
را به آب وان و یا تشت اضافه نمایید و حدود 15 دقیقه بدن 
خود را در آن بخیسانید. حتى یک فنجان نمک معمولى 

در آِب واِن حمام نیز مى تواند عالئم اگزما را کاهش دهد.

گلو درد
قرقره کردن با آب نمک – حدود یک دوم قاشق چایخورى 
نمک را در یک فنجان آب گرم حل کنید – مى تواند بلع 

دردناك و گلودرد را کاهش دهد.

خستگى پا
محلول دو فنجان نمک اپســوم در یک تشت آب گرم، 
درمان شایعى براى پا هاى خسته و دردناك است. نمک 
داراى منیزیم اســت که به عملکرد بهتر عضالت کمک 
مى کند. البته شــواهدى دال بر جــذب منیزیم از طریق 
پوســت وجود نــدارد، بنابراین ممکن اســت تنها علت 
رفع خســتگى پا و احساس خوب بعد از اســتفاده از آن، 
گرمى آب باشد. این در حالى اســت که خیساندن پا ها و 
یا بدن در محلول آب نمک اپســوم هیچ ضرر و آســیبى 

به همراه ندارد.

متخصص پوست و مو با اشاره به اینکه ریزش مو از عوارض کروناست، 
درباره میزان، نوع و درمان این ریزش مو توضیحاتى ارائه داد.

دکتر امیررضا درخشان درباره عارضه ریزش مو پس از ابتال به بیمارى 
کرونا اظهار کــرد: ریزش مو یکــى از عوارض کووید19 اســت و در 
درمانگاه ها شاهد هستیم که بســیارى از بیماران پس از ابتال به کرونا 
مدتى دچار ریزش مو مى شوند. وى افزود: نوع ریزش موى ناشى از ابتال 
به کرونا در اصطالح پزشکى به «تلوژن افلوویوم“ شهرت دارد؛ تلوژن 
افلوویوم نوعى ریزش ناگهانى مو است که به صورت ریزش کلى موهاى 

سر ایجاد مى شود.

علل ریزش مو پس از ابتال به کرونا چیست؟
این درماتولوژیست درباه علل ریزش موى ناشى از کرونا تصریح کرد: 
این نوع ریزش مو در اثر التهاب ناشى از ویروس کرونا، استرس، تغذیه 
نامناسب و کمبود آهن، برهم خوردن ســیکل خواب و ... ممکن است 
ایجاد شــود. وى با بیان اینکه این نوع ریزش مو در باردارى، استرس، 
تروما و اختالالت تغذیه اى نیز رخ مى دهد، گفت: شیوع ریزش مو پس 
از ابتال به کرونا در مقاالت مختلف متفاوت است اما مى توان گفت حدود 

20 درصد بیماران ممکن است به این مشکل دچار شوند.
درخشان با بیان اینکه انواع دیگرى از ریزش مو را نیز شاهد هستیم، بیان 
داشت: «آلوپسى» یا ریزش سکه اى مو نیز به دلیل استرس ناشى از کرونا، 
ممکن اســت رخ دهد. در این نوع ریزش مو، موهاى ریش، سر یا نقاط 

دیگر بدن به صورت سکه اى مى ریزند.

ریزش چند تار مو در طول روز طبیعى است؟
درخشان درباره میزان طبیعى ریزش مو بیان کرد: هر فرد حدود 100 هزار 
«فولیکول مو» دارد و طول عمر هر فولیکول هزار روز است بنابراین هر 
فرد در طول روز به صورت طبیعى 100 عدد تار مو از دست مى دهد اما در 
ریزش موى ناشى از ابتال به کرونا (تلوژن افلوویوم) میزان ریزش مو به 

300 تا 400 تار مو در روز مى رسد.
این متخصص پوســت و مو درباره درمان ریزش موى ناشى از کرونا 
اظهار کرد: افرادى که دچار ریزش موى پس از کرونا مى شوند باید میزان 
ویتامین دى، فریتین و ویتامین «ب12» خود را بررســى کنند؛ کمبود 

پروتئین و آهن مى تواند از علل این ریزش مو باشد. 
ریزش مــوى برخى بیمــاران پس از بهبــودى از بیمــارى کرونا به 
صورت خودبه خودى بهبود مى یابد امــا برخى دیگر نیاز به درمان هاى 
تغذیه اى و رفع کمبود ویتامین هــا و مواد معدنى خــود دارند. به این 
افراد توصیه مى کنیــم از شــامپوهاى «بدون ســولفات» و «بدون 
پارابن» اســتفاده کنند. وى ادامه داد: تخم مرغ، ماهى، مرغ و میوه ها 
و ســبزیجات و آجیل باید به میزان کافى مصرف شــوند تا افراد دچار 
کمبود آهن نشــوند. همچنین در صورتى که فرد دچار کمبود پروتئین 
اســت باید به میزان کافى از گوشــت، لبنیات و منابع گیاهى پروتئین 

استفاده کند.

سیب زمینى یک ماده خوراکى در دسترس است که مى تواند یک منبع 
مقوى و بسیار موثر در درمان و تسکین درد استخوان باشد.

سیب زمینى در همه خانه ها رایج اســت. ما به طور مکرر سیب زمینى 
مى خوریم. ممکن است فکر کنید سیب زمینى فقط یک ماده خوراکى 
خوب است که نمى تواند عوارض جانبى داشته باشد. اما اینطور نیست. 
این ماده نیز مزایا و مضرات خود را دارد کــه در ادامه به برخى از آن ها 

اشاره شده است.

مزایاى مصرف سیب زمینى
به منظور حفظ فشار خون سالم، باید مصرف ســدیم را کاهش داده و 
مصرف پتاسیم را بهبود بخشید. سیب زمینى داراى مقدار مناسبى پتاسیم 
است. این ماده همچنین داراى مقدار زیادى کلسیم، فسفر و آهن است 

که براى سالمت استخوان ها ضرورى است.
ســیب زمینى حاوى ویتامین فوالت اســت که نقش کلیدى در سنتز 
DNA دارد و از تشکیل سلول هاى ســرطانى جلوگیرى مى کند. ما 
مى دانیم که ویتامین C براى محافظت از پوست در برابر آلودگى، دود 
و اشعه ماوراء بنفش بسیار مهم است. ویتامین C باعث زیبایى پوست 

مى شود که بخشى جدایى ناپذیر از سیب زمینى است.
سیب زمینى سرشار از پتاسیم، ویتامین C و ویتامین B6 و کلسترول 
بسیار کمى است. از آنجا که کلسترول ندارد، مى تواند به عنوان یک غذاى 

سالم براى قلب در نظر گرفته شود.

مضرات مصرف سیب زمینى
سیب زمینى داراى شاخص گلیسمى باالست که تاثیر منفى بر سطح قند 
خون شما مى گذارد. به طور خاص، سیب زمینى پوست حاوى شاخص 
گلیسمى باالست. مصرف مقدار زیادى سیب زمینى سطح قند خون و 
انسولین را در بدن شــما افزایش مى دهد؛ بنابراین سیب زمینى غذاى 

خوبى براى بیماران مبتال به دیابت نیست.
اگرچه سیب زمینى حاوى سطح باالیى از فیبر غذایى است، سطح قند 
خون شــما را مختل کرده و باعث مى شود احساس گرسنگى بیشترى 
نسبت به آنچه باید، داشته باشید. به عبارت دیگر، مى تواند وزن بدن شما 
را افزایش دهد. سیب زمینى همچنین ممکن است با عوارض گوارشى 

همراه باشد. سیب زمینى ممکن است باعث نفخ و گاز معده شود.
این بحث وجود دارد که زنان باردار بهتر اســت از مصرف سیب زمینى 
اجتناب کنند. در صورت باردارى یا شیردهى، از پزشک خود بپرسید که آیا 

سیب زمینى را در رژیم غذایى خود قرار دهد یا خیر.

سیب زمینى دواى درد استخوان

مدیر اجرایى پروژه پژوهش افراد داراى معلولیت در جهان گفت: بچه هاى 
سندروم داون آن طور که برداشت مى شود فضایل اخالقى که دارند فرشته 
گونه نیست بلکه مثل همه ما خشمگین، عصبانى و ناراحت مى شوند اما 

در نهایت و انتخاب نهایى آنها ماندن در یک انتخاب بد و سخت نیست.
آزاده عباس زاده فالح افزود: اگر ما با هم قهر کنیم برایمان سخت است 
که براى آشــتى پا پیش بگذاریم اما بچه هاى ســندروم داون همیشه 
ساده ترین انتخاب را دارند و چون حس مى کنند بودن در شرایط قهر و 
جنگ کار سختى است آشتى مى کنند. وى درباره دلیل مهربانى بیش از 
حد این قشر، تصریح کرد: خیلى مهربان هستند و این به خاطر ساده بودن 
لب هاى داخلى مغزشان است. گاهى با خودم فکر مى کنم کاش لب هاى 

همه مغزهاى آدم ها ساده بود.
عباس زاده افزود: مبتالیان به سندروم داون یک کرومزوم بیشتر دارند 
و این کروموزوم باعث ایجاد اســتخوان پهن چهره، چشم هاى کشیده 
و شیارهاى دستشان اســت؛ به همین دلیل که آنها چهره اى شبیه به 
یکدیگر دارند. وى ادامــه داد: جمعیت اغلب کارهاى دنیا دســت 46 
کرومزومى هاست اما چرا زمین به ســمتى رفت که 46 کرومزومى ها 
صاحبان بالمنازع زمین شده اند و اگر کارى براى مبتالیان به سندروم 
داون انجام دهیم فکر مى کنیم به آنها لطف کرده ایم. آنها ورژن دیگرى 
از انسان هستند. باید به آنها رسیدگى شود؛ چون آنها هم انسان هستند 
و حق زندگى دارند.مدیر اجرایى پروژه پژوهش افراد داراى معلولیت در 
جهان اظهار کرد: شــاید از منظر حل انتگرال یا کسب گواهینامه از ما 
پایین تر هستند و امکان انجام چنین کارهایى را ندارند ولى در بسیارى از 
موارد مثل تکرار حرکات پى در پى بسیار موفق هستند، اگر آموزش ببینند 
مى توانند از ما هم نقاش هاى بهترى باشند و در زمینه هنر توانایى هاى 
ارزشــمندى دارند.مدیر اجرایى پروژه پژوهش افراد داراى معلولیت در 
جهان تاکید کرد: موضوع آزار دهنده اى که االن هم متاسفانه هنوز هم 
وجود دارد این است که برخى به این بیماران واژه هاى نامناسبى را اطالق 
مى کنند. عباس زاده گفت: از مردم مى خواهم به این افراد منگل، معلول 
و عقب مانده نگویند؛ همین کلمه ها ویرانى فرد و خانواده و فعاالن این 

حوزه به همراه مى آورد. 

مبتالیان به «سندرم داون»
 چه ویژگى دارند؟

آگهى تغییرات
شرکت پارسیان تراز آتشگاه سهامى خاص به شماره ثبت 48310 و شناسه ملى 10260665210 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/27 سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و باال 
بردن مبلغ اسمى از مبلغ 3000000 ریال به 9000000000 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح 
اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 9000000000 ریال نقدى است که به 300 سهم با نام عادى 30000000 
ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1204088)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

آگاه باشــید! ریــاکارى و تظاهــر هرچند اندك باشــد شــرك اســت و 
همنشینى با هواپرستان ایمان را به دست فراموشى مى سپارد و شیطان را 
حاضر مى کند. از دروغ برکنار باشــید که با ایمان فاصله دارد. راستگو 
در راه نجــات و بزرگوارى اســت امــا دروغگو بر لب پرتــگاه هالکت و 
خوارى است، حسد نورزید که حســد، ایمان را چونان آتشى که هیزم را 

موال على (ع)خاکستر کند، نابود مى سازد. 

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.
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شرکت آب و فاضالب 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 شــرکت اتاق292 : تا ســاعت  13:00روز دو شنبه به تاریخ  
1400/08/03

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1400/08/04
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 

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/07/18

نوبت اولنوبت اول

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

(ریال )

400-3-161
عملیات اصالح خط

 انتقال فاضالب بلوار طالقانى 
شاهین شهر (با ارزیابى کیفى)

79،845،578،6662,230,000,000جارى 

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص  فراخوان هاى عمومى، مناقصات و مزایدات 
به وبسایت شرکت به نشانى   www.msc.ir، منوى خرید و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و 
طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان 
(SRM) ا قدام نمائید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل 

دسترس مى باشد.

آگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
نوع ردیف

مهلت ارسالموضوعشمارهفراخوان
مدارك

مدیریت
مرتبط

مناقصه 1
عمومى

48531744
48531745

خرید تجهیزات و تامین قطعات یدکى و 
مگنت جهت پروژه  جرثقیل هاى 2 و 4 انبار 

تختال نورد گرم
قراردادهاى 1400/07/24

خرید

مناقصه 2
خرید، نصب و راه اندازى و آموزش دو دستگاه 48528299عمومى

قراردادهاى 1400/07/30آناالیزر کربن و سولفور آزمایشگاهى
خرید

مناقصه 3
قراردادهاى 1400/07/23بهسازى شیمیایى آبهاى گردشى فوالد سبا48535212عمومى

خرید

مناقصه 4
خرید مواد 1400/08/10خرید 230 تن کاغذ بسته بندى حاوى 48538613vciعمومى

مصرفى

طرح تعویــض چهار کیلومتــر از خط لوله 
انتقال نفت خام مارونـ  اصفهان با بیش از 
94 درصد پیشرفت فیزیکى، جلوتر از برنامه 

تعریف شده در حال تکمیل است.
مدیر منطقه اصفهان  گفــت: این طرح در 
محدوده دره گندمکار و تنگ سرخون استان 
چهارمحال و بختیارى در حال حاضر پس از  
214 تالش بى وقفه صنعتگران خطوط لوله، 

بیش از 94 درصد پیشرفت فیزیکى دارد.
ســیاوش اورنگى در تشریح مراحل اجراى 
این طرح افزود: پس از مطالعات و طراحى 
مسیر عبور لوله جدید با بهره گیرى از دانش 
و تخصص مهندســان اداره مهندســى و 
طرح ها، مســیر طرح تســطیح، تعریض و 

محوطه سازى شد.
وى گفت: طرح لوله یابى و مشخص کردن 
مسیر لوله قدیم و خط کشــى مسیر طرح 
جدید، اجرا و در ادامــه عملیات حفر کانال 
از کیلومتر 229 در فعالیت هاى شبانه روزى 
نیروهاى پرتالش در مســیر سنگالخى و 
سخت گذر به عرض و ارتفاع 2 متر و طول 
4 کیلومتر در کوتاه ترین زمان محقق شده 

است.
وى با تاکیــد بر اولویت اجــراى این طرح 
گفت: پس از حادثه رانش زمین و آســیب 
دیدگى بخشى از خط لوله مارون به اصفهان 
در محدوده دره گندمــکار، تعویض و ایمن 
سازى فورى این خط لوله با ضخامت باالتر 
در اولویت برنامه هاى شرکت خطوط لوله و 

مخابرات نفت ایران قرار گرفت.

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: استان 
به ویژه کالنشــهر اصفهان مقصد مهاجران بسیارى از 
استان هاى دیگر است، اما ســرانه مهاجرت ها پرداخت 
نمى شــود در حالى که این مهاجرپذیرى اســتان را در 

وضعیت سختى قرار داده است.
ابوالفضل قربانى با بیان اینکه جایگاه اصفهان از جهات 
مختلف براى کشور حائز اهمیت اســت، اضافه کرد: با 
وجود این، معضالت استان در وســعت ملى کمتر دیده 
شده و استاندار جدید اصفهان باید نسبت به معضالت و 

چالش هاى کنونى توجه ویژه اى داشته و آن را در سطح 
ملى دنبال کند.

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: استان 
اصفهان باالترین میزان پرداخت مالیات را بر عهده دارد 

اما در تخصیص بودجه هاى ملى سهم مناسبى ندارد.
وى با بیــان اینکه اســتاندار جدید اصفهان بــا نگاه به 
معضالتى که حوضه آبریز زاینــده رود دارد، باید براى 
چالش مهم آب استان راهکار و برنامه داشته باشد، ادامه 
داد: کشاورزى شــرق و صنایع اصفهان به دلیل کم آبى 

خسارت هاى فراوانى را متحمل شــده و خشک شدن 
تاالب گاو خونى به یکى از مهمترین مشکالت زیست 
محیطى اصفهان تبدیل شده است که باید براى آن هرچه 

سریع تر فکر اساسى شود.
قربانى خاطرنشــان کرد: در صورتى که بحران آب در 
اصفهان الینحل باقــى بماند، در آینــده اى نزدیک با 
پیشــروى کویر اکثر مناطق اســتان اصفهان کویرى 
مى شود و این اســتان را در دهه آینده به یک استان غیر 

قابل سکونت تبدیل مى کند.

نایب رئیس شوراى شهر:

مهاجرپذیرى اصفهان را در 
وضعیت سختى قرار داده است

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان گفت: با 
تولید 400 تن ورق سازه در یک شیفت 8 ساعته، رکورد 

جدیدى در تولید ورق سازه هاى فوالدى ثبت شد.
منصور یزدى زاده به توسعه و افزایش تولید محصوالت 
با ارزش افزوده باالتر اشاره کرد و گفت: ورق سازه هاى 
فوالدى یکى از این دست محصوالت است که با تولید 
400 تن ورق سازه در ابعاد 300 در 200 در یک شیفت 
8 ســاعته، رکورد جدیدى ثبت شــد و عالوه بر این، 
تولید آن در آینده به 600 تن در هر شــیفت افزایش 

خواهد یافت.
وى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به سیاست 
دولت براى ساخت یک میلیون مسکن در سال تأکید 

کرد: بخش زیادى از این مســکن هاى ساخته شده 
را ســازه هاى فوالدى تشــکیل خواهد داد که ورق 
سازه هاى فوالدى نقش اساسى در تحقق برنامه دولت 

در این زمینه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: اره و دریل 
جدید خط تولید ریل براى افزایش ظرفیت تولید این 
محصول در کارگاه نورد 650 به همت تالشگران ذوب 
آهن اصفهان راه اندازى شد تا افزایش چشمگیر تولید 

ریل را رقم بزند.
یزدى زاده افزود: با بهره گیــرى از دانش تخصصى، 
گلوگاه فرایند تولید ریل با اضافه کردن یک خط جدید 

اره ودریل برطرف شد.

تعویض بخشى از 
خط لوله انتقال نفت 
خام مارونـ  اصفهان 

تولید ورق سازه هاى فوالدى در ذوب آهن

فرمانده یــگان حفاظت اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان گفت: ورود چوب قاچاق 
به این استان در شــش ماه نخست امسال نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 70 درصد کمتر شده است.
علیرضا طاهرى میزان کشــفیات چوب قاچاق در 
استان  اصفهان در مدت مورد اشاره را 80 ُتن اعالم 
کرد و افزود: در این مــدت همچنین چهار تن زغال 

قاچاق کشف شد.
وى دلیل کاهش محموله هاى قاچاق به اســتان را، 
برخورد قانونى نهادهاى انتظامى و قضایى عنوان کرد 
و ادامه داد: افزایش جرائم و احکام سبب شده است که 

چنین اقدامات تبهکارانه اى کاهش یابد.
فرمانده یــگان حفاظت اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى اصفهان با اشــاره به همکارى مستمر 
دادســتانى براى جلوگیرى از تخریب عرصه هاى 
طبیعى و پوشش گیاهى خاطرنشــان کرد: به غیر 
از جریمه هاى مربوط به قاچــاق چوب، براى قطع 

درختان احکام جداگانه اى صادر مى شود.

طاهرى با بیان اینکه قطع درختان و ورود آن به استان 
اصفهان از مبداء استان هاى کهگیلویه و بویراحمد و 
چهارمحال و بختیارى صورت مى گیرد، تصریح کرد: 
در ارتباط با این کشفیات براى 25 نفر پرونده قضایى 

تشکیل شده است.
وى اضافه کرد: در این مدت قطع درختان در مناطق 
جنگلى زاگرس در محدوده استان اصفهان گزارش 
نشــده و دلیل آن برخورد بازدارنده با ســودجویان 

بوده است.

کاهش 70 درصدى ورود چوب قاچاق به اصفهان 

عملیات عمرانى ساماندهى محوطه، پیاده روسازى و احیاى فضاى سبز ضلع جنوب بلوار 
9دى واقع در محله انصار فالورجان به اتمام رسید.

سرپرست شــهردارى فالورجان از به پایان رســیدن عملیات عمرانى و  ساماندهى و 
محوطه ســازى این محله گفت و بیان داشت: طرح ساماندهى قســمتى از پیاده رو و 
محوطه سازى پیرامونى آن در چهار فاز در دستور کار شهردارى فالورجان قرار گرفت 
که خوشبختانه با اتمام عملیات جدول گذارى، بلوکاژ ریزى و بلوك فرش، سه فاز آن به 
طور کامل انجام شد و ظرف چند روز گذشته با خاکریزى باغچه ها و تست آبیارى تحت 
فشار به اتمام رســید. «حمیدرضا نیکوصفت» احیاى فضاى سبز در معرض خطر را، از 
مهمترین دستآوردها براى حفظ فضاى سبز قلمداد کرد و گفت: با اعالم اینکه اجراى طرح 
ساماندهى فضاى سبز موجب افزایش نشاط و کاهش میزان تنش در روابط اجتماعى 
مى شود، طراحى و ایجاد فضاى سبز که بخشــى از چهره شهر را مى سازد،  از نیازهاى 
ضرورى و مطلوب زندگى شهرنشینى است که شهردارى در این خصوص اقدام به ساخت 

بوستان هاى محله اى نموده است.
نیکوصفت با بیان اینکه زیبایى محله ها و چشم اندازهاى شهرى، نقش مهمى در ایجاد 
آرامش روانى شــهروندان دارد، افزود: بعد از اتمام عملیات عمرانى، با کاشت درخت در 
فضاى سبز محوطه، سعى داریم فضاى بصرى زیبایى به آن داده و با توسعه سرانه فضاى 

سبز، ایجاد چشم انداز و منظر مناسب شهرى  را اجرایى نماییم.

پایان عملیات عمرانى محله انصار فالورجان

از اواخر سال 1398 و پس از شــیوع ویروس کرونا، خانه 
فرهنگ آب با همکارى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان اقدام به آموزش دانش آمــوزان ازطریق فضاى 
مجازى کرد که با اســتقبال معلمان و دانش آموزان روبه 

رو شده است.
رئیس خانه فرهنگ آب آبفاى اســتان اصفهان افزود: از 
ابتداى شیوع ویروس کرونا تاکنون 100 موشن گرافى، 50 
کلیپ و 20 انیمیشن با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب از 

طریق فضاى مجازى براى دانش آموزان اصفهانى پخش 
شده است. زهره تشیعى گفت: تولیدات فرهنگى شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان در شبکه آموزشى شاد که تمامى 
دانش آموزان، اولیاء و مربیان عضو آن هســتند بارگذارى 
مى شود.  وى به فعالیت 87 کانون فرهنگى تربیتى در سطح 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: این تولیدات همچنین در 
کانال ها و گروه هاى مجازى کانون هاى فرهنگى تربیتى 
توزیع مى شــود تا اعضاى این کانون ها نیز با شیوه هاى 

صحیح مصرف آب آشنا شوند.
رئیس خانه فرهنگ آب آبفاى اســتان اصفهان ادامه داد: 
قبل از شیوع ویروس کرونا، ســاالنه بیش از 50 هزار نفر 
از دانش آموزان مقاطع تحصیلى مختلف با حضور در خانه 
فرهنگ آب از نزدیک بــا روش هاى صحیح مصرف آب، 
استفاده از شیرآالت کاهنده و چگونگى بازچرخانى پساب 
آشــنا مى شــدند که امیدوارم این روند دوباره از سرگرفته 
شود. وى گفت: با توجه به شرایط کرونایى، در حال حاضر 
آبفاى استان اصفهان آموزش 950 هزار دانش آموز در زمینه 
مدیریت مصرف آب را از طریق فضاى مجازى و شبکه شاد 

دنبال مى کند.

آشنایى دانش آموزان اصفهان با مدیریت مصرف آب از طریق شبکه شاد

صنعتگران مجتمع فوالد سباى اصفهان به رکورد تولید 
روزانه 5 هزار و 140 تن کالف گرم دست یافتند.

رکورد تولید روزانه کالف گرم بــه میزان 5 هزار و 140 

تن به ثبت رســید تا رکورد قبلى این مجتمع به میزان 
پنج هزارو 123 تن در اردیبهشت ماه سال جارى شکسته 
شود. با آماده سازى فعالیت هاى نوسازى اتوماسیون نورد 

گرم و ریخته گرى در مجتمع فوالد ســبا مى توان گام 
بزرگى براى تحقق تولید سالیانه یک میلیون و 600 هزار 

تن کالف گرم برداشت.

رکورد تولید روزانه 5100 تن کالف گرم در فوالد سبا


