
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

چهارشنبه 28  مهر  ماه 1400 / 20   اکتبر  2021 / 13  ربیع االول 1443
سال هجدهم /شماره 4158 /  8 صفحه / 2000 تومان
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چرا باید عدس را
 قبل از پخت 
خیس کنیم؟!

استاندار برنامه 4 ساله داشته باشد
3
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اصفهان تا آخر پاییز 
به ایمنى در برابر 
کرونا مى رسد

آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا حبوبات و عدس 
قبل از پخت خیس مى شود؟ اکثر مردم عدس را به 

عنوان بخشى از فرهنگ آشپزى خود خیس مى کنند، 
اما دلیل اصلى این کار را نمى دانند.

خیساندن عدس بخشى از سنت آشپزى ...

مســئول بیمارى هــاى واگیر مرکز بهداشــت 
اصفهان ابراز امیدوارى کرد اصفهان تا آخر پاییز 

به ایمنى در برابر کرونا برسد.
رضا فدایى با اشــاره به اینکه 44 مرکز تجمیعى 
واکسیناسیون در اســتان اصفهان است، گفت: 
72 مرکز معمولى واکسیناســیون هم در استان 
اصفهان به فعالیت مشغول است که 14 مرکز در 

شهرستان اصفهان قرار دارد.
وى با اشاره به اینکه آمادگى تزریق روزانه بیش 
از 100 هزار دوز واکسن کرونا در اصفهان فراهم 

است، اظهار کرد: تاکنون...

جزئیات بازگشایى دانشگاه هاى اصفهانجزئیات بازگشایى دانشگاه هاى اصفهان
آموزش حضورى دانشجویان به تدریج از نیمسال تحصیلى جارىآموزش حضورى دانشجویان به تدریج از نیمسال تحصیلى جارى
 با شرایط خاصى آغاز مى شود با شرایط خاصى آغاز مى شود
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گزارش آنچه در اولین جلسه نمایندگان اصفهان با استاندار جدید گذشت

دفاع کارشناسان فوتبال هلند از 
لژیونر ایرانى

کارشناسان فوتبال شــبکه ESPN هلند از عملکرد اخیر ستاره ایرانى 
فاینورد در برابر انتقادها دفاع کردند.

در این هفته فاینورد تســاوى ناامیدکننده اى مقابل والویک را به ثبت 
رساند تا با 16 امتیاز به رده پنجم سقوط کند. جهانبخش...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ایجاد کالنترى هاى 
تمام هوشمند 
در دستورکار 
پلیس اصفهان

تداوم چالش ذوب آهن در تأمین سنگ آهن
معاون ذوب آهن: هر چند شرکت با نوساناتى در بحث زغال مواجه است، اما تأمین این محصول قابل مدیریت است 
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پیام اینستاگرامى تارتارپیام اینستاگرامى تارتار
براى هواداران براى هواداران 

ذوب آهنذوب آهن
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اولویت اولویت 
بازگشایى مدارس بازگشایى مدارس 

از نگاه از نگاه 
وزارت بهداشتوزارت بهداشت

ساالر عقیلى 
براى تیتراژ «24 سپتامبر» 

مى خواند

عباس مقتدایى نماینده عباس مقتدایى نماینده 
اصفهان در مجلس:اصفهان در مجلس:

با جان مردم با جان مردم 
بازى نکنیدبازى نکنید

  

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه

دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد مبارکه در نظــر داردمجموعه ســایت 
516997مترمربعى خــود را با اعیان حدود20000 مترمربــع واقع در مبارکه 
میدان امیر کبیر خیابان الله هاى آزادى را از طریق مزایده عمومى به اشخاص 
حقیقى یا حقوقى واجدشــرایط مندرج در اســناد مزایده بفروش برساند 
متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى به مدت 10روز کارى جهت بازدید از 
مجموعه ودریافت اسناد مزایده به دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه مراجعه 

نمایند.09906131367
-دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است

-هزینه درج آگهى روزنامه ها به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده
دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه

هیأت مدیره شرکت

بدینوسیله به اطالع سهامداران شــرکت کشت و صنعت پرســتو مرغ اردستان
 (سهامى خاص) میرساند 

جلسه مجمع عمومى عادى در ساعت 10 صبح روز شنبه 1400/08/22  در محل قانونى 
شرکت واقع در: اصفهان -اردستان- خیابان شهید فائق-کوچه دانش 1-پالك 7-طبقه 

همکف-کد پستى 8381735941  حضور بهم رسانید.
دستور جلسه

1-  انتخاب اعضاى اصلى هیأت مدیره.
2-  انتخاب روزنامه جهت درج آگهى هاى شرکت.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شرکت کشت و صنعت
 پرستو مرغ اردستان (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 155 

شناسه ملى 10260040640
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معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به برگزارى جلسه 
کمیته علمى کشورى کرونا درباره بازگشایى مدارس و 
دانشگاه ها و با بیان اینکه بســته بودن و ادامه تعطیلى 
مدارس، آسیب هاى جبران ناپذیرى به دانش آموزان وارد 
مى کند و الزم اســت که براى بازگشایى تصمیم گیرى 
شود، گفت: ترجیحًا اولویت بازگشــایى مدارس باید با 

استان هایى باشد که کمترین میزان بار بیمارى را دارند.
قاسم جان بابایى اظهار کرد: مهمترین فاکتور، بار بیمارى 
در هر منطقه است. به عنوان مؤثرترین مؤلفه میزان بار 
بیمارى حتماً باید لحاظ شود، نه اینکه یکباره کل جاهایى 
که قرمز و زرد و نارنجى اســت را باهم باز کنیم. مسئله 

مهمتر این است که چه دروسى باید به صورت حضورى 
باشــند و آن دروس که کارایى مجازى برایشــان مؤثر 
نیست، حضورى شــوند و حتمًا باید این مالحظه را در 

نظر بگیریم.
وى افزود: براى اطفالى که قرار اســت به مدرسه بروند، 
اصولى مانند تأمین ماسک، شستشوى مکرر دست ها در 
مدارس و فضاهایى که باید مشخص شود تا دانش آموزان 
با فاصله از هم باشند، باید لحاظ شود. ضرورت دارد که 
مدارس به صورت منطقى و معقوالنه بازگشایى شوند و 
به گونه اى پیش رویم که هــم بچه ها بتوانند از مدارس 

استفاده کنند و هم باعث انتقال زنجیره بیمارى نشوند.

دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس آمار 
ســازمان ملل، 90 درصد کشــفیات تریاك جهان، 72 
درصد مرفین جهان و 20درصد هروئین جهان مربوط به 

جمهورى اسالمى است.
اسکندر مؤمنى افزود: در شش ماهه اول امسال بیش از 
3000 درگیرى با قاچاقچیان داشــته ایم که چهار نفر به 

شهادت و بیش از 10 نفر هم مجروح شدند.
مؤمنى بیان کرد: در سال گذشته باالترین میزان کشفیات 
مواد مخدر در تاریخ جهان مربوط به ایران بود، 1177 ُتن 
انواع مواد مخدر در ایران کشف شد. قریب به 4000شهید 
و 12 شــهید در راه مبارزه با مواد مخدر از بعد از انقالب 

جمهورى اسالمى تا به امروز داشته ایم.
دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: چطور مى شود 
جمهورى اسالمى ایران 1177 تن مواد مخدر کشف کند 
اما کشور دیگرى که در مسیر ترانزیت مواد هست کمتر از 
2 دهم درصد کشفیات داشته باشد، آیا مواد از این کشورها 

پرواز مى کند؟
وى ادامه داد: برخــى از قاچاقچیــان بین المللى بعد از 
دستگیرى به ما مى گفتند چرا ایرانى ها تا پاى جان در برابر 
قاچاق مواد مخدر ایستادگى مى کنند؟ ما در کشورهاى 
دیگر بــه راحتى قاچاق مى کنیم و ایران ســد بزرگى در 

برابر ماست.

اولویت بازگشایى مدارس از 
نگاه وزارت بهداشت

90 درصد کشفیات 
تریاك جهان در ایران

التارى با خودرو
   ایســنا | بهزاد رحیمى، نماینده مردم سقز و 
بانه در مجلس یازدهم در انتقــاد از روش عرضه 
خودروى داخلى گفت: ثبت نام خودرو در ایران بدل 
به التارى شده است. گویى یک بلیت بخت آزمایى 
وجود دارد که فرد برنده، قریب به 100 درصد سود 
مى کند. این روش اصًال درســت نیست. نقدهاى 
زیادى به این روش وارد اســت حتى کسى توجه 
نمى کند که از یک میلیون متقاضى یک خودرو، 

7000 نفر برنده مى شوند.

برخورد مى کنیم
   باشگاه خبرنگاران جوان |رئیس پلیس 
راهور ناجا گفت: بانوانى که اقدام به موتورسوارى 
مى کنند، کار خالف قانــون انجام مى دهند چون 
خانم ها گواهینامه ندارند. ســردار هادیانفرگفت: 
در آیین نامه به صراحت قید شــده که گواهینامه 
موتورســیکلت براى آقایان اســت، پس خانم ها 
نمى توانند از موتورســیکلت اســتفاده کنند. این 
موضــوع باید در قانــون اصالح شــود و نیروى 
راهنمایى و رانندگى در ایــن خصوص نمى تواند 
اقدامى انجام دهد و قطعًا در صورت مشــاهده با 

متخلفین برخورد مى شود.

ماکارونى به جاى برنج
   تســنیم | سید یاسر احمدى، عضو انجمن 
صنفى کارفرمایان و تولیدکنندگان ماکارونى  اظهار 
کرد: با وجود اینکه همواره قیمت ماکارونى از برنج 
بیشتر بوده اما گران شــدن یکباره برنج تقاضاى 
خرید ماکارونى را بیشتر کرده است و  برخى افراد 
ماکارونى را جایگزین برنج کرده اند اما باتوجه به 
اینکه قــدرت خرید مردم کاهــش یافته حتى در 
برخى از دهک هاى پاییــن مصرف ماکارونى نیز 

کاهش یافته است.

عابر بانک آبى! 
   بهار | ویدیویى در شبکه هاى اجتماعى منتشر 
شده و گفته مى شود مربوط به کوى مجاهد شهر 
اهواز است. دستگاهى در این منطقه نصب شده که 
در ازاى دریافت مبلغى، میزان آب شربى که تعیین 
مى شود را در اختیار مشترى قرار مى دهد. چیزى 

شبیه عابر بانک اما براى خرید آب.

سودجویى با تخم مرغ 
   خبر گزارى صداوســیما | در حالى که 
یک شانه 30 تایى تخم مرغ در میادین میوه و تره 
بار 43 هزار تومان عرضه مى شود تخم مرغ هاى 
بسته بندى تا دو برابر قیمت فروخته مى شوند. این 
تخم مرغ ها را هم در فروشــگاه هاى زنجیره اى و 
هم در فروشگاه هاى اینترنتى به راحتى مى توان 
پیدا کرد به نحوى که به عنوان نمونه یک بسته 9 
عددى تخم مرغ 32800 تومان یعنى به ازاى هر 

عدد بیش از 3600 تومان فروخته مى شود. 

گران ترین 
ماشین لباسشویى  

   خبر آنالین | در بازار لوازم خانگى براى خرید 
ماشین لباسشویى هاى به اصطالح الکچرى بازار 
که از برندهاى خارجى هستند باید بین 25 تا حدود 
50 میلیون تومان هزینه کنید. بررســى  نرخ ها در 
بازار لوازم خانگى نشان مى دهد، ماشین لباسشویى 
درب از جلو سامسونگ سفید. مدل H147W را 
باید گران ترین محصول دانست زیرا با قیمتى بین 
37 تــا 45 میلیون و 430 هزار تومــان در بازار به 
فروش مى رسد. همچنین ماشین لباسشویى درب 
 WM-G128SW از جلو ال جى سفید. مدل
نیز بــا حداقل قیمــت 35 میلیــون و 400 هزار 
تومان در بازار وجود دارد و در برخى فروشــگاه ها 
حتــى تــا 49 میلیــون و 440 هزار تومــان نیز 

فروخته مى شود.

6 ماه دیگر قضاوت کنید
   ایلنا | على بابایى، سخنگوى کمیسیون اجتماعى 
مجلس با اشاره به وضعیت گرانى ها در کشور اظهار کرد: 
دولت در مرحله انتقال است و خیلى نمى توان مسائل را 
گردن این دولت انداخت؛ حتى متوجه دولت پیشین نیز 
نمى توان دانست؛ چرا که یکسال آخر هر دولت و شش 
ماه شروع دولت جدید مملکت تعطیل است و عمًال 16 
ماه باید تابع باشیم که کشور تعطیل است. بعد از اینکه 

شش ماه از دولت جدید گذشت باید قضاوت کنیم.

تأیید مرگ رهبر طالبان
   ایرنــا | روزنامه «صبح کابل» به نقــل از یکى از 
اعضاى ارشــد گــروه طالبــان مرگ «مالهبــت ا... 
آخوندزاده»، رهبر این گروه را تأیید کرده است. خبر کشته 
شدن مالهبت ا... آخوند زاده سال گذشته هنگام حمله 
انتحارى در منطقه قبایلى پاکستان در شهر کویته منتشر 
شد اما گروه طالبان به شدت آن را تکذیب کرد. مالهبت 

ا... سومین رهبر طالبان است.

دستور رئیسى به وزیر کشور
   بهــار | پس از اینکه ویدیوى مربوط به برخورد سه 
مأمور نیروى انتظامى با یک دختر جوان به طور گسترده 
در فضاى مجازى منتشر و سبب واکنش کاربران فضاى 
مجازى شد، حاال شنیده ها از صدور دستور پیگیرى این 
مسئله از سوى ریاست جمهورى خطاب به احمد وحیدى 
وزیر کشور حکایت دارد. در این دســتور از وزیر کشور 
خواسته شده ضمن پیگیرى مسئله نسبت به ارائه گزارش 

به ریاست جمهورى اقدام کند. 

مذاکره با مصر
   انتخاب | روزنامه «الشرق االوسط» به نقل از یک 
منبع مصرى آگاه از پرونده روابط با ایران نوشت: طى دو 
ماه گذشته تماس هایى بدون واسطه بین ایران و مصر 
انجام شده اســت. اما نمى توان آنها را سیاسى توصیف 
کرد. این روزنامه افزود: قاهره به صورت تقریبًا پیوسته 
و اعالم نشده، پیامى هایى را از تهران درباره تمایل به از 

سرگیرى روابط فیمابین دریافت مى کند.

تجهیز به دوربین البسه
   ایســنا | رئیس پلیس پیشــگیرى ناجا از ادامه 
اجراى طرح تجهیز مأموران عملیاتى و میدانى پلیس 
به دوربین البسه خبر داد. سردار مهدى معصوم بیگى 
گفت: بخش اول این کار که واگــذارى حدود 4000 
دوربین بود، انجام شد. بررسى میدانى صورت گرفت 
و بازخوردگیرى انجام شد که ببینیم تأثیر این دوربین 
بر مأموریت، صیانت از کارکنان، استانداردسازى رفتار 
و نظارت میدانى به چه شــکل بوده است که بازخورد 

آن مثبت بود.

فقراى مطلق
   روزنامه اعتماد | با استناد به گزارش پایش فقر 
وزارت کار و تعاون، 26/5میلیون نفر از جمعیت کشور 
در فقر مطلق زندگى مى کنند؛ همان شرایطى که فرار 
از آن تقریباً غیرممکن اســت. مگر با کمک هاى نقدى 
و غیرنقدى و البته باال بــردن قدرت خرید براى حداقل 

دستمزد.

حیدرى یعنى «مردم»!
   عصرایران | صدا و سیما براى گفتگوى تلویزیونى 
آقاى ســید ابراهیم رئیســى با خبرنگار این سازمان - 
مرتضى حیدرى - این عنوان را زیر نویس کرده است: 
«گفتگوى رئیــس جمهورى با مردم» بر این اســاس 
مى توان گفت از نظر صدا و ســیما آقاى حیدرى یعنى 
مردم. احتماًال گفته خواهد شد، چون سئواالت «مردم» 
را طرح مى کند از ایشان به عنوان «مردم» یاد مى شود. 
در این صورت مى توان پرسید با چه ساز و کارى سئواالت 
مردم به ایشان منتقل شده و آیا «همه سئواالت» را دربر 

مى گیرد؟

خبرخوان

مدیر پروژه واکسن فخرا گفت: واکسن سازهاى داخلى که 
االن در مرحله کارآزمایى بالینى هستند دچار چالش شده اند و 

روند مطالعه کارآزمایى بالینى ُکند شده است. 
احمد کریمى گفت: باالخره با حجم واکسیناســیونى که در 
کشور انجام شــده که البته خوب اســت و ما از آن ناراضى 
نیســتیم، تعداد داوطلبان کم شده اســت. او افزود: ما توقع 
داشتیم بین 1000 تا 1500 داوطلب در روز داشته باشیم، اما 
این عدد به حدود 100 نفر رسیده است و از آنجا که در فاز سه 

حجم نمونه باید زیاد باشد، عمًال چالش ایجاد شده است. 
مدیر پروژه واکسن فخرا گفت: دستورى که وزیر بهداشت 
قبلى و فعلى داده و در مصاحبه ها نیز تأکید کرده بودند این 
بود که به واکسن هاى داخلى همزمان با شروع فاز 3 مجوز 
اضطرارى داده شــود که عمًال این اتفــاق نیافتاده و مجوز 

اضطرار مشروط صادر شده است. 
مدیر پروژه واکسن فخرا افزود: همه زیرساخت هاى الزم براى 
تولید یک محصول کامًال ایرانى را که با همکارى دانشمندان، 
محققان و شرکت هاى دانش بنیان داخلى به ثمر نشسته را در 
اختیار داریم، اما فعًال در حال برنامه ریزى براى توقف تولید 

هستیم، به این دلیل که تولید کنیم به چه کسى بدهیم؟
کریمى ادامه داد: حتى قول هایى داده شــده که پیش خرید 
انجام شــود، اما تا به االن از ســمت وزارت بهداشت براى 
پیش خرید واکسن هاى تولیدى نیز اقدامى صورت نگرفته 
اســت. در صورتى که در جهان دولت ها در مرحله تحقیق و 
توسعه از شرکت ها پیش خرید کردند و کشور ما نیز در مرحله 
تحقیق و توسعه از سبد کواکس پیش خرید کرد و پول واریز 

کرده بود.
او گفت: ما خوشحال هســتیم که با واکسیناسیون عمومى 
وضعیت جامعه به حالت عــادى برگردد، امــا توقع داریم 

حداقل 10 درصــد رقم واردات که به کشــورهاى مختلف 
از جمله امــارات براى واردات واکســن ســینوفارم چینى 
مى دهیم، بــه واکسن ســازهایى که در مرحلــه مطالعات 
بالینى بــه دلیل واردات واکســن به چالــش برخورده اند، 

اختصاص پیدا کند. 
مدیر پــروژه واکســن فخــرا در واکنش به گفتــه برخى 
مبنى بر اینکه به پروژه واکســن هاى دولتــى هرکدام 40 
میلیون دالر پول داده شــد که در حکــم پیش خرید بوده 

اســت، گفت: به ما 10 میلیون یورو ارز دولتى داده شــد و 
بقیه واکســن هاى داخلى 40 میلیون دالر گرفتند. کمک 
بالعوضى به ما داده نشد و ارز دولتى فروخته شد و پول آن هم

 از ما گرفته شد.

مدیر پروژه واکسن فخرا با اشاره به احتمال توقف تولید این واکسن داخلى: 

واکسن تولید کنیم به چه کسى بدهیم؟!

مدیرعامل شــرکت مادر تخصصى تولید نیروى برق 
حرارتى گفت: با برنامه ریزى صــورت گرفته با وزارت 
نفت براى تأمین ســوخت، اکنون نگرانى براى تأمین 
برق زمســتان وجود ندارد و 15 درصد نیز در تعمیرات 

نیروگاه ها پیشرفت داشته ایم.
محسن طرزطلب در گفتگو با «ایسنا»، درباره وضعیت 
تأمین ســوخت نیروگاه ها، اظهار کرد: نیروگاه ها براى 
دریافت ســوخت دوم آمادگى دارند و نیروگاه هایى که 
راندمان باالیى دارند و با ســوخت کمتــرى مى توانند 
برق تولید کنند را در اولویت تعمیر اساسى قرار داده ایم 

و بعد از آن نیروگاه هایى که مازوت مصرف مى کنند در 
اولویت بعدى قرار گرفته اند تــا تعمیرات آنها نیز انجام 

شود.
وى با بیان اینکه هدف این است که اگر مشکل تأمین 
گاز نیروگاه ها بــه وجود آمد بتوانیــم از نیروگاه هاى 
راندمان باال کــه گاز کمترى مصرف مــى کنند و از 
نیروگاه هایى که قابلیت استفاده از سوخت مایع دارند 
استفاده کنیم، گفت: اگر وزارت نفت به تعهد خود براى 
تأمین گاز عمل نکند، نیروگاه ها مى توانند با ســوخت 

جایگزین نیاز برق کشور را پاسخ دهند.

آمادگى نیروگاه هاى برق براى زمستان چقدر است؟

آمار بانک مرکزى درباره چک هاى برگشتى در ششمین 
ماه امسال نشــان مى دهد که در این ماه معادل 709 
هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد معادل 
4/4 درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز به میزان 5 درصد 

افزایش داشته است.
تازه ترین آمارى که بانک مرکــزى از جریان مبادالت 
چک منتشر کرده است، نشــان مى دهد که در شهریور 

سال جارى حدود 7/3 میلیون فقره چک به ارزش حدود 
249 هزار و 900 میلیارد تومان مبادله شــده که از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتیب 5/5 و 23/5 درصد افزایش یافته 
است. از سوى دیگر، حدود 6/6 میلیون فقره به ارزش 
218 هزار و 500 میلیارد تومان از چک هاى مبادله اى 
وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 6/7 و 

26/7 درصد افزایش دارد.  

تعداد چک هاى برگشتى کم شد، مبلغ ها زیاد

مدافع تاتنهام، از اتفاق جالبــى صحبت کرده که در حین 
مطلع کردن داور از شــرایط بحرانى هوادار نیوکاسل رخ 

داده است.
«سرخیو رگیلون» پس از اقدام تأثیرگذارش در جریان دیدار 

برابر نیوکاسل هنوز هم در مرکز اخبار قرار دارد. این بازیکن 
از داور بازى خواســت که بازى را متوقف کند تا به شرایط 
بحرانى هوادارى رســیدگى شــود که روى سکوها دچار 

سکته قلبى شده بود. 

دو تیم تاتنهام و نیوکاســل در حال برگزارى دیدارشان در 
هفته هشتم مسابقات لیگ برتر انگلیس بودند که ناگهان 
رگیلون متوجه شــد هوادارى روى ســکوها دچار سکته 
شده اســت.  این بازیکن اظهار داشــت: من خیلى سریع 
متوجه شــدم. مردى را دیدم که روى 
صندلى هاى ورزشگاه دراز کشیده و فرد 
دیگرى سعى در احیاى او دارد. این مرد 
هیچ واکنشى به تالش ها براى احیاى 
خود نداشت. به داور گفتم یک نفر دارد 
مى میرد اما او فکر کرد که من در حال 
اعتراض هســتم و نزدیک بود کارت 
زردى به من نشان دهد. من به دو زبان 
اسپانیایى و انگلیسى با داور حرف زدم و 
گفتم لطفاً زودتر کمک پزشکى بفرست.

 او در ادامه اضافه کرد: من بسیار عصبى بودم و فکرم پیش 
آن مرد بود. خوشبختانه این اتفاق در ورزشگاه رخ داد و ما 
توانستیم خیلى زود کارى براى کمک به او انجام دهیم. اگر 

دستگاه احیاکننده نبود، او زنده نمى ماند.

مدافع تاتنهام چگونه جان یک هوادار را نجات داد

در بحبوحه انتخابات عراق، نخست وزیر این کشور خبر از 
یک دستاورد بزرگ داد که ساعاتى بعد اطالعات آن را در 

صفحه توییتر خود منتشر کرد.
«مصطفى الکاظمى» اعالم کرد نیروهاى امنیتى عراق 

در یک اقدام برون مرزى موفق 
شدند معاون «ابوبکر البغدادى» را 
که مسئول مالى گروه تروریستى 
داعش است دستگیر کنند. این 
رهبر داعش متولد 1974 (1353) 
است و در داخل ســازمان با سه 
نام مستعار مختلف فعالیت کرده 
است. او از سال 2004 با پیوستن 
به گروه القاعده وارد فعالیت هاى 

تروریستى شد.
این دستگیرى از سوى سرویس 

اطالعات عراق و در عملیاتى که در مرز عراق و سوریه و در 
موازات استان نینواى عراق (به مرکزیت موصل) به وقوع 

پیوست انجام شد.

به زعم کارشناسان، این اقدام مى تواند بسیارى از عملیات 
داعش را براى مدت ها مختل کند زیــرا او صرفًا معاون 
رهبر داعش نبوده بلکه مسئول مالى این گروه محسوب 
مى شد و توانســته بود از طریق قاچاق منابع نفت موجود 

در سوریه و عراق شــرایط اقتصادى داعش را همچنان 
در سطح خوبى نگه دارد، اما این به معنى تضعیف شدید 

داعش نخواهد بود.

مرد شماره 2 داعش دستگیر شد

على نیکزاد، نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى در جمع 
انجمن اصناف و بازاریان اردبیل صحبت هاى مهمى را 
مطرح و ناگفته هایى را بیان کرده است. به عنوان مثال 
على نیکزاد در آن جلسه گفته علیرغم اینکه بنده هیچ 
طمع از دولت ســیزدهم  نداشتم، ولى خود را فقط براى 
تصدى مقام معاون اول رئیس جمهور آماده کرده بودم، 
اما وقتى آن را به من پیشنهاد ندادند، ماندن در کسوت 

نمایندگى مجلس را ترجیح دادم.
به گزارش سایت «دیده بان ایران»؛ وى افزود: رئیس 
جمهور دو ساعت با بنده در مورد وزارت راه و شهرسازى 
مذاکره جدى نمود تا این پیشــنهاد را قبول کنم لیکن 
چون قانع به آن نبودم، دوباره تصدى وزارت کشــور 

را به اینجانب پیشنهاد دادند، اما بعد از مشورت با یکى 
از بزرگان از پذیرفتن آن نیز طفــره رفتم و در مجلس 

ماندم.
نیکزاد تصریح کرد: وقتى دیدم مرا معاون اول نمى کنند 
و امیر حاتمى هم از ادامه خدمت در وزارت دفاع امتناع 
نمود، حجت االســالم میرتاج الدینى نیــز از پذیرفتن 
معاونت پارلمانى خود را کنار کشید، من دست به کار شده 
و در ساعات آخر تصمیم گیرى، جناب دکتر عین اللهى 
را با جدیت ویژه براى وزارت بهداشت و درمان پیشنهاد 
داده و وارد لیست نهایى در دولت سیزدهم نمودم و واقعًا 
اگر من نبودم دکتر عین اللهى امروز وزیر نمى شــد و 

وزارت ایشان با پیگیرى شخص بنده محقق شد.

نیکزاد: خودم را براى معاون اولى آماده کرده بودم

جمعى از افراد عمدتًا از مردان در مقابل مجلس شوراى 
اسالمى تجمع کرده و خواستارآن  شدند که تعداد پرداخت 
سکه هاى مهریه که منجر به حبس مى شود، کاهش یابد.

 آنهــا پالکاردهایى در دســت داشــتند از جمله اینکه 
«قیمت ســکه در زمان انعقاد عقد + نرخ تورم ســاالنه 

بانک مرکزى»، «طبق قانون حمایت از خانواده زن ها 
در عدم تمکین و انحالل کانون خانــواده آزادى مطلق 
دارد»، «قوانین فمنیسم نمى خواهیم»و «طبق نظر فقها 
حبس مردان به دلیل عدم پرداخت نفقه و مهریه شرعًا 

جایز نیست».

تجمع مخالفان مهریه مقابل مجلس



استاناستان 03034158 سال هجدهمچهارشنبه  28 مهر  ماه   1400

با جان مردم بازى نکنید
عباس مقتدایى نایب  رئیس کمیسـیون امنیت ملى و 
سیاست خارجى و نماینده اصفهان در مجلس شوراى 
اسـالمى در نامه اى به رئیس جمهـورى، معاون اول 
رئیـس جمهـور، وزیر نفـت، دادسـتان کل کشـور و 
اسـتاندار اصفهان دربـاره مصرف سـوخت مازوت در 
اصفهان تاکید کـرد که موضوع سـوخت مـازوت در 
اصفهـان و گوگـرد ناشـى از آن و سـایر آالینـده ها، 
خسـارت هاى جانى و تبعـات بهداشـتى دارد و نباید 
اجـازه داده شـود کـه با جـان انسـان هـا در اصفهان 

بازى شود.

تجمع طالب اصفهانى  
تعـدادى از طالب حـوزه علمیـه اصفهـان در تجمعى 
کشتار شیعیان افغانستانى در استان هاى قندوز و قندهار 
افغانستان را محکوم کردند. سیدحسین مومنى معاون 
تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه استان اصفهان گفت:شرکت 
کننـدگان در  تجمـع کشـتار شـیعیان افغانسـتانى 
شـعار هایى همچون مرگ بر آمریکا، مرگ براسرائیل

 سر دادند. 

صدور کارت اتوبوس 
ویژه معلوالن 

رئیس اداره حمل و نقل همگانـى معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شـهردارى اصفهان گفت: براى 38 هزار نفر 
معلول که داراى معلولیت شـدید و خیلى شدید هستند 
کارت هاى رایگان اتوبوس صادر و به آدرس آنها ارسال 
مى شود. مجید عموچى افزود: براى این کارت ها روزانه 
چهار تردد رایگان در نظر گرفته شده که در صورت نیاز 
این تعداد قابل افزایش است. وى تأکید کرد: معلوالن با 
ارسال نشانى و مشخصات خود به سایت اصفهان کارت، 

درخواست خود را ثبت کنند .

واکسیناسیون
 72 درصد دانش آموزان  

72 درصد از دانش آموزان استان اصفهان واکسن کرونا 
دریافت کردند. معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل 
آموزش و پرورش اسـتان اصفهان گفت: به رده سـنى 
12 تا 18 سال از پایان شهریور امسال در استان واکسن 
کرونـا تزریق شـد. آذر کیوان امیـر پور افزود: واکسـن 
سینوفارم براى واکسینه شدن دانش آموزان درنظرگرفته 
شـده اسـت. وى با بیان اینکه تا پایـان آبـان دوز دوم 
واکسیناسـیون پایان مى یابد گفت: امیدواریم از اواسط 

آبان ماه با خیالى آسوده مدارس را بازگشایى کنیم.

ساخت حوضچه 
عملیات ساخت حوضچه ونصب دستگاه فشار شکن 
با قطر 200 میلیمتر در محله 30 فوالدشـهر به پایان 
رسـید. به گزارش روابط عمومى آبفاى فوالدشهر، با 
اجراي این طـرح که طبـق برنامه پهنه بنـدي وزون 
بنـدي شـبکه آب انجام شـد، فشـار شـبکه از 6 به 3 
اتمسـفر کاهش پیدا کرد و حوادث و شکستگی ها در 

منطقه به حداقل مى رسد.

اصالح شبکه آبرسانى   
شـبکه آبرسـانى روسـتاى سـفتجان فریدن به طول 
1000متر اصالح شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى 
فریـدن، این عملیات با هـدف جلوگیـرى از هدر رفت 
آب انجام شـد. همچنین در عملیاتى دیگر، 30 مورد از 

انشعابات آب روستاى سفتجان اصالح و تعویض شد.

حادثه گازگرفتگى در نجف آباد    
سـخنگوى مرکز اورژانس اسـتان اصفهان گفت: زن 
و شـوهر نجف آبادى بر اثر گازگرفتگى جـان خود را  از 
دست دادند. عباس عابدى افزود: این حادثه در نجف آباد 
خیابان شهید منتظرى گزارش شـده است. وى با بیان 
اینکه در این حادثه مسـمومیت با گاز CO اعالم شده 
است، افزود: اشکال در بخارى گازسوز علت این حادثه 
بوده و متأسـفانه یک مرد 58 سـاله و یک زن 51 ساله 

جان خود را  از دست دادند.

خبر

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان ابراز 
امیدوارى کرد اصفهــان تا آخر پاییز بــه ایمنى در برابر 

کرونا برسد.
رضا فدایى بــا اشــاره به اینکــه 44 مرکــز تجمیعى 
واکسیناسیون در اســتان اصفهان است، گفت: 72 مرکز 
معمولى واکسیناسیون هم در استان اصفهان به فعالیت 
مشغول است که 14 مرکز در شهرستان اصفهان قرار دارد.

وى با اشــاره به اینکه آمادگى تزریق روزانه بیش از 100 
هزار دوز واکســن کرونا در اصفهان فراهم است، اظهار 
کرد: تاکنون 67 درصد افراد باالى 12 ســال یک نوبت 
واکســن و 36 درصد هــم دو نوبت واکســن را دریافت

 کرده اند.
وى با اشاره به اینکه روزانه 18 تا 20 هزار نفر براى دریافت 
نوبت اول واکسن و بیش از 60 هزار نفر هم براى دریافت 
دز دوم واکســن مراجعه مى کنند، تصریح کرد: مراجعات 

روزمره براى واکسیناسیون حدود 80 هزار نفر است.
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان با تاکید 
بر تسریع روند واکسیناســیون دانش آموزان در اصفهان 
گفت: روزانه 5 الى 6 هزار نفر براى دریافت واکسن کرونا 
به مراکز واکسیناسیون مراجعه مى کنند که امیدواریم تا 
قبل از بروز پیک ششــم کرونا در فصل سرما این مقدار 

افزایش یابد.

معاون بهره بردارى شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: 
این شــرکت براى تامین میلگرد و انواع تیرآهن براى 
سیاست ســاخت یک میلیون واحد مســکونى در سال 

مشکلى ندارد.
مهرداد توالئیان تامین مواد اولیــه را بزرگترین چالش و 
مشکل صنایع فوالدى کشور از جمله ذوب آهن دانست 
و گفت: در تولید کارخانجات بزرگ همچون ذوب آهن 
پایدارى و یکنواختى تولید بســیار حایز اهمیت اســت، 
هر چند در چند سال گذشــته با کمبود مواد اولیه درگیر 

بوده ایم، اما به این معنا نیست که تولید را متوقف کنیم.
توالئیان با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین مشکل و 

کمبود ذوب آهن در تامین سنگ آهن ریزدانه و درشت 
دانه اســت، اظهار کرد: هر چند این شرکت با نوساناتى 
در بحث زغال مواجه اســت، اما به دلیــل اینکه عمده 
مصرف کننده زغال در کشور ذوب آهن است، تامین این 

محصول قابل مدیریت است.
وى گفت: اگرچه دولت در برهه اى از زمان تخصیص 
یک میلیون و 700 هزار تن ســنگ آهن را براى ذوب 
آهن اجرا کرد، اما دیگر این قرارداد را تمدید نکرد، با این 
وجود این شرکت با وجود تغییرات دولت و وزارتخانه، در 
حال رایزنى با وزارت صمت است تا دوباره سهمیه سنگ 

آهن به ذوب آهن تخصیص یابد.

تداوم چالش ذوب آهن
 در تأمین سنگ آهن 

اصفهان تا آخر پاییز به ایمنى 
در برابر کرونا مى رسد

رییس دانشــگاه اصفهان گفــت: اولویت آموزش 
حضورى در دانشگاه هاى اصفهان، با دانشجویان 

مقطع دکترى و سپس کارشناسى ارشد است.
هوشــنگ طالبى افزود: بر اســاس توافق صورت 
گرفته بین دانشگاه هاى استان اصفهان، آموزش 
حضورى دانشجویان بتدریج از نیمسال تحصیلى 
جارى با رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى در برخى 
دانشگاه ها که شرایط و امکانات مناسب ترى در این 

زمینه دارند آغاز خواهد شد.
وى افزود: دانشــجویان مقطع کارشناسى برخى 
دانشــگاه ها امکانات محدودى در زمینه خوابگاه، 
تغذیه و فضاى آموزشى دارند، به همین دلیل ممکن 
است نتوانند در نیمسال تحصیلى جارى از آموزش 

حضورى بهره مند شوند.
طالبى ادامه داد: مقرر شد که براى آموزش حضورى 
دانشجویان این مقطع بصورت مرحله اى و با در نظر 
گرفتن شرایط خاص هر دانشگاه برنامه ریزى شود.

به گفتــه وى، بر اســاس دســتور وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناورى مقرر شــد دربــاره آموزش 
حضورى دانشجویان متناســب با شرایط استان و 
شهرستان ها تصمیم گیرى شــود، به همین دلیل 

این موضوع در شــوراى مدیریت استانى آموزش 
عالى اصفهان مورد بررسى قرار گرفت.

طالبى با بیان اینکه دانشگاه هاى استان اصفهان 
درباره کلیت آموزش حضورى دانشجویان به توافق 
رســیده اند اما جزییات این کار به خود دانشگاه ها 
واگذار شــد، افزود: وزیر علوم نیز با ارسال نامه اى 
به دانشگاه ها تاکید کرد که آموزش هاى حضورى،  
به صورت تدریجــى و با توجه به شــرایط منطقه 
موردنظر و میزان واکسیناســیون دانشــجویان و 

شرایط خوابگاهى آغاز شود.
رییس دانشگاه معین استان اصفهان تصریح کرد: 
دانشــگاه هاى علمى کاربردى و غیر انتفاعى در 
مســائلى مانند خوابگاه یا فضاى آموزشى شرایط 
متفاوت با سایر دانشــگاه ها دارند، به همین دلیل 
نمى توان یک نسخه واحد براى همه دانشگاه ها و 

موسسه هاى آموزش عالى در نظر گرفت.
رییس دانشگاه اصفهان به مساله دانشجویانى که 
تا اکنون براى دریافت واکسن اقدام نکردند اشاره و 
بیان کرد: دانشگاه ها نمى توانند بپذیرند دانشجویان 
فاقد کارت واکســن در خوابگاه ها یا کالس هاى 

درس حضور یابند.

50 کیلوگرم ُمرفین از کوله هاى ســه قاچاقچى در 
یکى ازمحور هــاى مواصالتى شهرســتان نایین 

کشف و توقیف شد.
سرهنگ محمدرضا هاشــمى فر جانشین فرمانده 
انتظامى اســتان اصفهان گفت: واحد گشت رزمى 
یگان تکاورى فرماندهى انتظامى استان حین گشت 
زنى هوشــمندانه در منطقه بیابانى اطراف یکى از 

محور هاى مواصالتى شهرستان نایین به 3 کولبر 
که در این منطقه در حال تردد بودند مشکوك شده 

و به آن ها دستور ایست دادند.
وى افزود: کولبران با مشاهده ماموران اقدام به فرار 
کردند که در یک عملیات به موقع و ضربتى دستگیر 
و در بازرسى از کوله هاى همراه آن ها 50 کیلوگرم 

ُمرفین کشف شد.

برداشــت ســیب زمینــى از 1700 هکتــار از 
زمین هاى کشــاورزى شهرســتان فریدونشــهر

 آغاز شد.
مســئول زراعــت جهاد کشــاورزى شهرســتان 
فریدونشهر گفت: متوسط برداشــت سیب زمینى 
درشهرستان فریدونشــهر از هر هکتار 28 تن است 
امســال پیش بینى مى شــود بیش از 48 هزار تن 

محصول سیب زمینى برداشت شود.
حمیدرضا چیانى با بیان اینکه این شهرستان یکى از 
مناطق عمده کشت سیب زمینى در استان اصفهان 
اســت و ســاالنه 2 هزار و 300 هکتار زمین هاى 

کشــاورزى آن به کشت ســیب زمینى اختصاص 
مى یابد افزود: امسال به دلیل خشکسالى سطح زیر 

کشت به 1700 هکتار کاهش یافته است.
مسئول زراعت جهاد کشاورزى شهرستان فریدونشهر 
افزود: به علت قیمت پایین محصول ســیب زمینى 
در موقع برداشــت و وجود تنها یــک انبارمکانیزه 
(سردخانه مخصوص ذخیره محصوالت کشاورزى 
در شهرســتان) آن هم با ظرفیت محــدود تنها 40 
درصد محصول تولیدى به فروش مى رســد و بقیه 
به صورت سنتى و غیراصولى به امید افزایش قیمت 

انبار مى شود. 

جزئیات بازگشایى دانشگاه هاى اصفهان 

کشف 50 کیلو ُمرفین از 3 کوله

سیب زمینى فریدونشهر به بازار رسید

بیست و دومین جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان 
با حضور ســیدرضا مرتضوى اســتاندار جدید اصفهان 

درخصوص مسائل استان برگزار شد.
نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس 
شــوراى اســالمى با اشــاره به جزئیات جلسه مجمع 
نمایندگان با اســتاندار اصفهان، گفت: پیشــنهاد شد 
اســتاندار یک برنامه چهار ساله داشــته باشد و در این 
برنامه درباره هر شهرستانى مشخص کند که از وضعیت 

کنونى به چه وضعیتى خواهد رسید.
حسینعلى حاجى دلیگانى در گفت وگو با فارس پیرامون 
این جلسه اظهار داشت: اولین جلسه مجمع نمایندگان 
استان اصفهان با استاندار جدید بود که تقریبا به جز یکى 
دو نفر، همه نمایندگان اســتان حاضر بودند و مجموعا 
صحبت هاى خوبى درباره مباحث استان صورت گرفت.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار افزود: مباحث 
مربوط به آب، فرونشست، صنایع، بسترها و زمینه هاى 
همکارى میان نماینده عالى دولت در استان و نمایندگان 

مردم اســتان در مجلس با توجه به حضور 19 نماینده 
اصفهان در مجلس و وضعیت خوبى که مى توان از آن در 
جهت حل مشکالت استان استفاده کرد، در این جلسه 

مطرح شد.
وى عنوان کرد: پیشنهاد شد که استاندار یک برنامه چهار 
ساله داشته باشــد و در این برنامه درباره هر شهرستانى 
مشــخص کند که از وضعیت کنونى بــه چه وضعیتى 

خواهد رسید که استاندار هم این پیشنهاد را پذیرفت.
حاجى دلیگانى گفت: قرار شــد با شروع کار فرمانداران 
شهرستان، برنامه چهارساله هم آغاز شود، در این برنامه 
انتظارى که از نمایندگان مجلس دارند هم آورده خواهد 
شد و نمایندگان نیز اعالم کردند از برنامه هاى استاندار 

حمایت خواهد شد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار افزود: پیشنهاد 
شد که شــوراى ادارى اســتان به صورت عملیاتى و 
کاربردى تر به طور منظم تشکیل شود و با توجه به بهتر 

شدن شرایط کرونا به صورت حضورى باشد.

وى تصریح کرد: پیشنهاد شد که به صورت یک در میان 
جلسات شوراى ادارى استان در محل هر شهرستان با 
حضور نمایندگان و شــوراى ادارى استان و شهرستان 

برگزار شود.

حاجى دلیگانى خاطرنشان کرد: مساله دیگر این بود که 
درخصوص مسائل استان به صورت جمعى و مشترك 

حرکت کنیم.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار گفت: من هم 
نکته اى را راجع به سوخت دو نیروگاه اسالم آباد درچه و 
شهید منتظرى شاهین شــهر مطرح کردم که شایعاتى 
مبنى بر رفع پلمب مشعل هاى مازوت سوز نقل مى شود 
و راجع به آن هشدار دادم که چنین اتفاقى رخ ندهد زیرا 

بسیار براى وضعیت هواى استان بد است.
وى بیان داشت: مقرر شد چهارشنبه بعد هم جلسه آینده 
را با استاندار در محل استاندارى داشته باشیم و جلسات 

مرتبًا ادامه پیدا خواهد کرد.

گزارش آنچه در اولین جلسه نمایندگان اصفهان با استاندار جدید  گذشت

استاندار برنامه 4 ساله داشته باشد

نقشه پهنه بندى از کلونى موش ها در مناطق 15گانه کالنشهر اصفهان آماده شده است.
رئیس اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان با اشاره به مقابله با جوندگان موذى در 
شهر به ویژه در محور چهارباغ گفت: شناسایى محل هاى آلوده، النه و علل ایجاد آن، 
تهیه نقشه پراکندگى موش در معابر یا خیابان ها و جوى ها، النه کوبى و مسدود کردن 
النه موش ها از جمله اقدامات مهم شهردارى براى کنترل جمعیت موش ها در شهر 

اصفهان است.
غالمرضا ساکتى با بیان اینکه «آب، غذا و مکان مناسب» سه عنصر مورد نیاز موش ها 
است و هر کجا این عناصر مهیا باشــد، تولید مثل زیادى خواهند داشت، افزود: موش 
بخشى از اکوسیستم شهرى اســت که نمى توان آن ها را به صورت کامل نابود کرد؛ 
رفیوژ معابر، مادى ها، باغچه ها، حاشیه رودخانه، کنار پارك ها و ساختمان هاى مخروبه 

مکان هاى مناسب براى النه گزینى موش ها هستند.
وى با اشاره به اجراى برنامه هاى ضربتى سه ماه در مناطق 15 گانه کالنشهر اصفهان 
گفت: کارشناسان خبره و آموزش دیده در تالش براى کنترل جمعیت موش ها در این 

مناطق هستند.
رئیس اداره خدمات شهرى شــهردارى اصفهان به شهروندان توصیه کرد از انداختن 
ته مانده غذا در معابر خوددارى کنند، زیرا عامل مهمى براى افزایش جمعیت موش ها 

مى شود.

مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان گفت: شهر اصفهان داراى 
بیش از سه میلیون اصله درخت است که کمتر از یک دهم درصد این مقدار در سال جارى 

خشک شد.
فروغ مرتضایى نژاد در رابطه با درختان بزرگراه فرودگاه شهید بهشتى اصفهان اظهار کرد: 
در حاشیه بزرگراه فرودگاه، در منطقه 10 حدود 32 هزار و 460 اصله و در منطقه 14 حدود 
21 هزار و 560 اصله، جمعاً بیش از 54 هزار اصله درخت وجود دارد که برخى از گونه ها در 

برابر گرما و کم آبى مقاوم و گونه هاى دیگر حساس هستند.
وى از خشک شــدن کمتر از یک دهم درصد از درختان شهر اصفهان خبر داد و گفت: 
شهر اصفهان داراى بیش از سه میلیون اصله درخت است که کمتر از یک دهم درصد 
این مقدار در سال جارى خشک شــد. در حاشیه بزرگراه فرودگاه نیز وضعیت به همین 
منوال است و تعدادى از درختان به دلیل کم آبى و تعدادى به دلیل پایان سن بهره بردارى 

خشک شده اند.
مدیر عامل ســازمان پارك هــا و فضاى ســبز شــهردارى اصفهان ادامــه داد: ما 
براى تأمین آب مورد نیاز فضاى ســبز محدوده شــمالى شــهر اصفهان، به شــدت 
در مضیقه هســتیم به طورى که چاه ها کامًال خشــک شــده و هیچ گونه بهره ورى 
براى ما ندارد و آبیــارى این درختان با پســاب فاضالب تصفیه خانه شــمال انجام 

مى شود.

رئیس پلیس پیشگیرى فرماندهى انتظامى استان اصفهان از ایجاد کالنترى هاى تمام 
هوشمند در صورت فراهم شدن امکانات و زیرساخت هاى الزم خبر داد.

عزیزا... ســپهوند گفت: یکى از اقداماتى که در راســتاى هوشمندسازى در پلیس 
پیشگیرى اســتان اصفهان صورت گرفته اســتفاده از بســتر اینترنت براى ارسال 

الکترونیکى پرونده ها از کالنترى ها به دادسرا ها بود.
وى افزود: در همین راستا ارتباط الکترونیکى کالنترى ها با پزشکى قانونى نیز فراهم 
شــد و دیگر شــهروندان معطل نمانده و بالفاصله به صورت برخط پرونده آن ها به 

پزشکى قانونى ارسال مى شود.
سپهوند با بیان اینکه هم اکنون یک ماه است که بستر ارتباط الکترونیکى با دستگاه 
قضائى و پزشکى قانونى در تمامى کالنترى هاى اســتان فراهم شده است، مطرح 
کرد: الزم اســت تا در این خصوص به مردم اطالع رســانى شــود که بدانند از این 
پس مى توانند به صورت الکترونیکــى خدمات خود را از کالنترى ها و پاســگاه ها 

دریافت کنند.
وى گفت: با الکترونیکى شدن ارتباط کالنترى ها با دســتگاه قضائى اخذ دستور از 
قضات به صورت برخط به کالنترى ها ارسال و ضمن ابالغ آن ها به شاکیان پرونده ها 

اقدامات قانونى با سرعت بیشترى انجام مى شود.
رئیس پلیس پیشگیرى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان اضافه کرد: سعى ما بر 
این است که هوشمندســازى را تا جایى پیش ببریم که دیگر نیاز به حضور شاکیان 
در کالنترى ها نباشــد و مردم از منازل خود از طریق بستر اینترنت به صورت برخط 
شکایت خود را در سیستم کالنترى ها ثبت و از همان سامانه نیز روند پرونده شکایت 

خود را پیگیرى کنند. 
وى در پایان بیان کرد: البته دست یابى به این هدف بزرگ مستلزم یک سرى امکانات 
و زیرساخت هاى الزم اســت که گام به گام انجام خواهد شد و در آینده شاهد ایجاد 

کالنترى هاى تمام هوشمند خواهیم بود.

ایجاد کالنترى هاى تمام هوشمند در دستورکار پلیس اصفهان

کلونى موش ها 
در شهر اصفهان شناسا یى شد

مشکل آبیارى 
فضاى سبز شمال اصفهان 
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این روزها تعداد سریال هاى درحال تولید براى شبکه نمایش خانگى از تعداد انگشتان 
دو دست هم پیشى گرفته است و پروژه هاى بسیارى نیز درحال آماده سازى شرایط 

تولیدند که تا این لحظه اطالع رسانى رسمى و دقیقى از آن ها اتفاق نیفتاده است.
فیلیمو و نماوا به عنوان دو رقیب در کشاکش معرفى آثار اختصاصى خود هستند و در 
این میان فیلم نت از این قافله عقب است. سریال هاى دیگرى نیز درحال تولیدند که 

فعال پلتفرم مشخصى ندارند.
با آغاز پخش دو سریال جدید «خسوف» به کارگردانى مازیار میرى و تهیه کنندگى 
همایون اسعدیان و «حرفه اى» به کارگردانى مصطفى تقى زاده و تهیه کنندگى سعید 
خانى در پلتفرم نماوا و توقف «قبله عالم» فیلیمو به عنوان اولین ناصرالدین شاه شبکه 
نمایش خانگى که به دنبال جاودانگى بود، سراغ سریال هایى مى رویم که قرار است 

به زودى پخش خود را آغاز کنند.

«نیسان آبى» منوچهر هادى
«نیسان آبى» سریالى که پیش تر قرار بود به عنوان یک فیلم سینمایى کمدى ساخته 
شود اما قرار بر این شد که درنهایت به عنوان یک سریال راهى پلتفرم فیلیمو شود. 
سریالى که با توجه به عکس ها، پوستر و تیزر آن کمى تداعى کننده «نهنگ عنبر» 
است اما باید دید پس از پخش چه نتیجه اى مى توان گرفت. اولین قسمت«نیسان 

آبى» امروز چهارشنبه 28 مهرماه منتشر مى شود.
حسین یارى، یکتا ناصر، بهناز جعفرى، مهران غفوریان، جمشید هاشم پور، علیرضا 

خمسه، سحر قریشى و رضا بنفشه خواه بازیگران این سریال طنز هستند.

«نوبت لیلى» به زودى مى رسد
«نوبت لیلى» پروژه نخســتین تجربه روح ا... حجازى در ساخت سریال است که در 
فضایى عاشقانه  فیلمبردارى فاز اول خود را در شمال کشــور به پایان رسانده است و 
درحال حاضر بازیگران در تهران مقابل دوربین رفته اند. همچنین قرار است پس از اتمام 
کار در تهران گروه براى ادامه فیلمبردارى راهى یکى از شهرهاى کویرى کشور شود.

بازى در نقش لیلِى قصه اى که روح ا... حجازى، سروش چیت ساز و مهدى شیرزاد 
آن را نوشته اند، برعهده پردیس احمدیه است و مریال زارعى، حمید فرخ نژاد، گوهر 
خیراندیش، مهران غفوریان، مسعود کرامتى، نادر فالح و امین شعرباف از جمله دیگر 

بازیگران «نوبت لیلى» هستند.

تجربه اى دیگر پس از «خواب زده»
«جزیره» به کارگردانى سیروس مقدم به زودى پخش خود را در فیلیمو آغاز مى کند. 
این سریال دومین فعالیت مقدم در شبکه نمایش خانگى پس از سریال «خواب زده» 
محسوب مى شود؛ کارگردانى که از کمدى «پایتخت» و ماورایِى «خواب زده» درحال 

ساخت یک درام اجتماعى است.
محمدرضا فروتن، هنگامه قاضیانى، میترا حجار، حسام منظور، غزل شاکرى، کاظم 
ســیاحى، اکبر زنجانپور، حمیدرضا پگاه، الســا فیروزآذر و امیر مقاره خواننده گروه 
ماکان بند از جمله بازیگرانى هســتند که حضورشــان در این سریال اطالع رسانى 
شده است. مهران غفوریان نیز از دیگر بازیگرانى بود که در این سریال حضور داشت 
اما در میانه راه به دلیل هم پوشــانى پروژه هایى که در آن ها حضور دارد، از بازى در 

«جزیره» انصراف داد.

«شبکه مخفى زنان» 
سریال «شــبکه مخفى زنان» را که طراحى قصه آن برعهده محسن قرایى بوده و 
فیلمنامه آن را محمد رحمانیان نوشته اســت، افشین هاشمى کارگردانى مى کند و 
درحال حاضر در مرحله فیلمبردارى قرار دارد و بیش از 40 درصد آن مقابل دوربین 

رفته است.
در خالصه داستان این سریال تاریخى که در سال 1300 مى گذرد آمده است: «در 

ابتداى قرن چهاردهم شمسى، وقتى شاه متوجه جنبش هاى نوظهور مربوط به حقوق 
زنان در کشور مى شود، ماموریت ویژه اى به یکى از اهالى دربار خود مى دهد و…»

علیرضا زرین دست که فیلمبردارى «شــبکه مخفى زنان» را برعهده دارد، پس از 
«دایى جان ناپلئون» اولین ســریال خود را به صورت کامل تجربه مى کند چراکه 
سال ها پیش و در هنگام ساخت سریال «در چشم باد» نیز پس از فیلمبردارى 4 یا 5 

قسمت از سریال از ادامه حضور در آن پروژه انصراف داد.
با توجه به آخرین اخبار نیز لیال حاتمى، سیامک انصارى، شبنم مقدمى، حمید فرخ 
نژاد، مهدى هاشمى و احمد مهرانفر از بازیگرانى هستند که در این اثر بازى کرده اند.

بدون زوج همیشگى
سرى سوم سریال «ساخت ایران» که این بار بدون محمدرضا گلزار در ترکیه درحال 
تولید اســت، یکى دیگر از ســریال هاى اختصاصى فیلیمو محسوب مى شود. این 
سریال در 20 قسمت درحال تولید است و بازیگران اصلى آن را امین حیایى و مجید 

صالحى تشکیل مى دهند.
عایشه گل جوشکن بازیگر اهل ترکیه که در فیلم ســینمایى «مطرب» نیز حضور 
داشت، از دیگر چهره هایى است که خبر بازى او در «ساخت ایران 3» رسانه اى شده 
است و همچنین گفته مى شــود آناهیتا درگاهى و هومن برق نورد نیز در این سریال 
بازى مى کنند. یکى دیگر از بازیگرانى که مقابل دوربین گودرزى در این سریال رفته 
بود، زنده یاد عزت ا... مهرآوران اســت که پیش تر به دلیل عوارض ناشى از ابتال به 

کرونا دار فانى را وداع گفت.

روایتى دیگر از ناصرالدین شاه
سریال «جیران» به کارگردانى حسن فتحى و تهیه کنندگى اسماعیل عفیفه دیگر 
پروژه اختصاصى فیلیمو با موضوع ناصرالدین شــاه قاجار است و با توجه به سابقه 
فتحى در ساخت سریال هاى ماندگارى همچون «مدار صفر درجه»، «شهرزاد» و… 

شاید این بار بهرام رادان بتواند شاه ماندگارى براى فیلیمو باشد.
طبق آخرین اخبار از روند تولید «جیران»، فیلمبردارى سریال از اواخر شهریور و پس 

از واکسینه شدن عوامل در شهر قزوین آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
بهرام رادان، پرى ناز ایزدیار، امیرحسین فتحى، امیرجعفرى، رویا تیموریان، مهدى 
پاکدل، رعنا آزادى ور، کتانه افشارى نژاد، ستاره پســیانى، غزل شاکرى، مرتضى 
اسماعیل کاشى، هومن برق نورد، مهدى کوشکى و با حضور مریال زارعى در نقش 

مهدعلیا بازیگران این سریال تاریخى هستند.

محمد کارت سریال مى سازد
سریال «یاغى» به کارگردانى محمد کارت و تهیه کنندگى مازیار هاشمى براى فیلیمو 
ساخته مى شود. تا این لحظه اطالعات زیادى از این سریال منتشر نشده است و فقط 
تا این لحظه پارسا پیروزفر و طناز طباطبایى به عنوان بازیگران اصلى معرفى شده اند.
محمد کارت از کارگردانان سینماى کوتاه با فیلم سینمایى بلند «شناى پروانه» که 
براى اولین بار در سى و هشتمین جشــنواره ملى فیلم فجر نمایش داده شد جایگاه 
خود را در مقام کارگردان تثبیت کرد و االن مشغول ساخت اولین سریال خود است.

روایت سوم از ناصرالدین شاه قاجار
«آهوى من مارال» به کارگردانى مهرداد غفارزاده و تهیه کنندگى سعید خندق آبادى 
قرار اســت در 3 فصل تولید شــود و طبق آخرین اخبار بیش از 50 درصد آن مقابل 
دوربین رفته است. به گفته غفارزاده کارگردان این سریال، «آهوى من مارال» یک 

درام عاشقانه است که درنهایت به یک تراژدى تبدیل مى شود.
حسن معجونى، شبنم مقدمى، علیرضا کمالى، الهام کردا، علیرضا آرا، لیال بلوکات، 
جواد یحیوى، فریبا کوثرى، ترالن پروانه، متین ســتوده، روزبه حصارى، سیروس 

همتى و… بازیگران این سریال هستند.

گذرى بر سریال هایى که به زودى در پلتفرم ها پخش مى شوند

لشکر ستاره ها در شبکه خانگى
چه خبراز

 «جشن سربرون»؟

ساالر عقیلى 
براى تیتراژ 

«24 سپتامبر» مى خواند

بیــش از 90 درصــد تصویر بــردارى مجموعه 
تلویزیونى «جشن سربرون» که از حدود 2 سال 

پیش آغاز شده، به پایان رسیده است.
کیلومتر ها دورتر از پایتخت، در دل دره هاى کهن 
و کوه هاى سرسخت، ایل فرضى با نام «پوسان» 
قصه هایى از بیش از یک قرن پیش جنوب ایران 

دارد.
مجتبى راعى کارگردان سریال «جشن سربرون» 
مى گوید: در میان عشایر وقتى که بافت قالى تمام 
مى شــود و مى خواهند آن را از دار قالى جدا کنند، 
آن روز، روز بسیار مهمى است و جشن مى گیرند 
و وقتى که سر قالى را که به دار قالى آویزان شده 
اســت مى برند، قالى رها مى شــود که عشایر به 
آن «جشن ســربرون» مى گویند و این مى تواند 

کنایه اى هم  از قهرمان هاى داستان باشد.
در این ســریال، تالش براى وصلتى بین 2 قوم، 
بستر روایت برهه اى حساس از تاریخ ایران زمین 
مى شود. سریالى که هم از عشق و ایثار مى گوید 
و هم از مردمانى که تا پاى وطن به میان مى آید، 

قهرمانانى تمام عیار مى شوند.
تصویر بردارى این مجموعه تلویزیونى از حدود 2 
سال پیش آغاز شده و حاال بیش از 90 درصد آن به 

پایان رسیده است.
از ارتفاعــات جاده امامــزاده داود تــا چادر هاى 
تابســتانى ایالتى که در جنوب شرقى تهران برپا 
شده است و ده ها لوکیشن دیگر، میزبان مجموعه 
نمایشى هستند که قرار است در 30 قسمت مهمان 

رسانه ملى شود.

 فیلم «24 سپتامبر» به کارگردانى و تهیه کنندگى 
مریــم ابراهیم ونــد که بــه دلیــل اعتراضات 
خانواده شــهید محســن کارگر قابل اکران نبود، 
با تغییر نام شــهید مراحل پس تولید را پشت سر 

مى گذارد. 
این فیلــم که محصول ســال 95-94 اســت، 
روایتگر رویداد فاجعه بار 24 ســپتامبر حج است 
که بســیارى از مردم ایران را عزادارکرد. و ساالر 
عقیلى خوانندگــى تیتراژ این فیلــم را عهده دار 
است. همچنین بابک زرین آهنگسازى این فیلم 

را انجام مى دهد. 
فیلم روایتگر مادرى است که فرزندش راهى زیارت 
حج مى شــود و در همان زمان دوحادثه ســقوط 
جرثقیل و حادثه منا اتفاق مى افتد و فرزند این مادر 
در سانحه فاجعه منا شهید مى شود و به موازات این 
قصه، داستان شهادت غضنفر رکن آبادى (سفیر 
سابق ایران در لبنان) و حسن دانش (قارى قرآن) 

نیز روایت مى شود. 
امین زندگانى نقش یک قارى بین المللى و نفر اول 
مسابقات قرآن کریم در مالزى را بازى مى کند که 
همزمان با اداى مراسم رمى جمرات در منطقه منا 
به همراه جمع کثیرى از حجاج کشورمان دعوت 

حق را لبیک مى گوید. 
امین زندگانى، گالره عباســى، آفرین عبیســى، 
مرحوم بهمن زرین پور، شــهره لرســتانى، مریم 
امیرجاللى، محمــد ابراهیم ونــد و پرهام امینى 

بازیگران این فیلم هستند.

مدیر دوبالژ سریال «بازى مرکب» درباره نحوه  دوبله این سریال و تاثیر تبلیغات گسترده در دیده شدن این مجموعه 
کره اى توضیحاتى را ارائه کرد.

مینا قیاس پور گفت: دوبله این کار نسبت به کارهاى دیگر کمى با حساسیت بیشترى انجام شده است و زمان بر بود. 
سریال آسانى نبود و روال عادى همه کارها را نداشت. در کارهاى کره اى به خاطر نوع گویششان دوبله مشکل تر 
است. «بازى مرکب» هم سریالى بود که خیلى دیالوگ محور بود و دیالوگ هاى زیادى داشت براى همین ما سه 
روز را براى دوبله کار کردن دو اپیزود اختصاص دادیم و اینکه در دوبله این مجموعه مطابق همه کارهاى دیگر از 

اساتید دوبله استفاده شد.
این مدیر دوبالژ درباره حجم باالى سانسور در سریال هاى خارجى و تاثیر آن بر روند داستان ، اظهار کرد: در سریال 
«بازى مرکب» اینگونه نبود که سانسور زیادى داشته باشیم و به مشکل بر بخوریم. علتش هم این است که کره اى ها 
کال از لحاظ سنتى خیلى شبیه ما هستند و در فیلم و سریال هایشان آنقدر باز به داستان نمى پردازند. مثل سینماى 

هالیوود نیست و آن ها هم این بعد سنتى را در فرهنگ و فیلم هایشان دارند.
قیاس پور در عین حال خاطرنشان کرد: صحنه کوچکى از ســریال«بازى مرکب» در دوبله براى پخش از شبکه 
نمایش خانگى درآمده است که آن هم دیالوگ آنچنانى ندارد و در کل سانسورى به آن صورت ندارد؛ نه تصویرى 
و نه دیالوگى. البته در بخش هایى خیلى خیلى کم، دیالوگ ها سانسور شده است که به هیچ عنوان به مسیر داستان 
لطمه نمى زند و من شخصا به خانواده خودم هم پیشــنهاد کردم، صبر کنید دوبله اش بیاید و نسخه دوبله  را ببینید؛ 
چون که این دوبله، نسخه دست نخورده اى است. در رابطه با این سریال  وضعیت به اینگونه بود اما درباره فیلم ها 

و سریال هاى خارجى دیگر، داستان فرق مى کند.
قیاس پور در پایان درباره زمان پخش نسخه دوبله شده «بازى مرکب»، گفت: فکر مى کنم دوبله «بازى مرکب» 
یک ماه و نیم دیگر زمان ببرد تا تمام شود اما دو قســمت آماده شده و فکر مى کنم به زودى از فیلیمو پخش شود و 

منتظر کامل شدن همه قسمت ها نباشند و اپیزود، اپیزود منتشرش کنند.

«بازى مرکب» در دوبله چقدر سانسور شد؟
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على پهلوان خواننده، آهنگساز و ترانه سراى ایرانى-
اســترالیایى که در دهه هشــتاد با گروه آریان بسیار 
پرطرفدار بود به ســواالت طرفداران خود در مورد این 

که چرا دیگر نمى خواند پاسخ داده است.
پهلوان در یک پست اینستاگرامى در مورد اینکه چرا دیگر 
نمى خواند گفته است: «خواندم و باز هم مى خوانم. بعد 
از آریان سه تا آهنگ دادم بیرون. آهنگ ناب سال 2018 

برنده جایزه  بین المللى آهنگسازى شد.»
وى در پاسخ به سرنوشت گروه آریان نیز چنین توضیح 
داده است: ”آریان بعد از آلبوم خداحافظ، خداحافظى کرد 
چون مدت دو سال هیچ کارى مجوز نمى گرفت، هیچ 
شهرستانى نمى توانست کنسرت بدهد، از دست مدیر 
برنامه اش کارى بر نمى آمد، اختالف نظر بین اعضایش 
خیلى زیاد شده بود. من هم بعد از اینکه مطمئن شدم 

تالش هام بى فایده است از ایران رفتم“.
على پهلوان در مورد اینکه آیا به ایران باز مى گردد یا 
نه گفته است که شرایط براى این کار فعًال مهیا نیست 
و در مورد کارهــاى جدید خود نیز گفته که مشــغول 
کارهاى جدید بوده که در پســت هایش گاهگاهى در 

مورد آن ها مى نویسد.

این عضو اصلى سابق گروه آریان در مورد اینکه چرا دیر 
به دیر کارهاى موسیقایى منتشر مى کند نیز گفته است: 
”چون هزینه اش زیاد است و متاسفانه درآمدش خیلى 
خیلى کم. اگر همه از یوتیوب، اسپاتیفاى، اپل موزیک و 
… استفاده کنن، ممکن است که هزینه هایش برگردد 
ولى در حال حاضر بیشــتر مردم از منابعى اســتفاده 

مى کنند که براى من هیچ درآمدى ندارد “.

مهتاب کرامتى بازیگر و تهیه کننده معروف ایرانى از هنرمندان مى باشد که اغلب نقش هاى جدى را بازى مى کند 
اما براى انتخاب نقش هم بســیار وســواس دارد و تقریبا در هر پروژه اى که حضور داشــته از کار هاى موفق نیز 

محسوب شده است.
این بازیگر زن از فعاالن اینستاگرام است اما عموما حاشیه اى نداردو بیش از 2 میلیون دنبال کننده دارد و به تازگى 

هم وارد 51 سالگى شده اما اگر از مخاطبان او باشید متوجه جوان تر بودن او نسبت به سن و سالش نیز شده اید! 
مهتاب کرامتى متولد 25 مهر 1349 در مالیر استان همدان، بازیگر و کنشگر حقوق کودکان است. فارغ التحصیل 
لیسانس رشته میکروبیولوژى از دانشــگاه آزاد مى باشد که عالوه بر 
بازیگرى در طراحى لباس و دکوراســیون نیز فعالیت مى کند و 
تحربه تهیه کنندگى هم دارد. پدرش «یحیى کرامتى» ارتشى و 

مادرش استاد دانشگاه  و خواهر بزرگش داروساز است.
مهتاب کرامتى قبل از شــروع بازیگرى با بابک ریاحى پور 
ازدواج کرد اما این زندگى با بدنیا آمــدن یک فرزند دختر 
نیز دوام نیــاورد و در نهایت به جدایى و طالق ختم شــد. 
خودش مى گوید: من ســال  ها پیش ازدواج کردم زندگى 
خیلى خوبى هم داشتم اما در واقع چون در سن پایین ازدواج 
شکل گرفت در نهایت موفقیت  آمیز نبود اما هنوز از حال هم 

باخبر هستیم.
او درباره راز سالمتى اش مى گوید:  من هر شب سعى 
مى کنم خیلى زود بخوام ، مادرم متخصص تغذیه 
است براى همین در خانواده اى بزرگ شدم 
که به نوع خورد و خوراك توجه مى شود. 
آب خوردن جــزو جدایى  ناپذیر زندگى 
من است و آب را با درجه حرارت اتاق 
یکنواخت مى  کنم، صبحانه را حتما 
کامل مى  خــورم زیرا این موضوع 
مى  تواند کمک کنــد که اندامم 

ثابت بماند.

دالیل فروپاشى گروه «آریان» 

مهتاب کرامتى 51 ساله شد اما همچنان جوان!

مهران غفوریان ظهر روز دوشنبه سر صحنه تصویربردارى سریال نمایش 
خانگى «نیســان آبى» دچار حمله قلبى شــد و دیروز عمل قلب باز او با 

موفقیت انجام شده است.
احسان ظلى پور تهیه کننده ســریال «نیسان آبى» درباره وضعیت مهران 

غفوریان که به بیمارســتان منتقل شــد، بیان کرد: عمل قلب باز مهران 
غفوریان صبح سه شنبه 27 مهرماه انجام شد و پزشکان چهار رگ را عوض 

کردند که خدا را شکر عمل موفقیت آمیزى هم بود.
وى درباره زمان بسترى بودن مهران غفوریان نیز عنوان کرد: احتماًال چند 

روزى باید در بیمارستان بسترى باشد.
تهیه کننده سریال «نیسان آبى» درباره اتفاقى که سر صحنه تصویربردارى 
این سریال براى غفوریان رخ داد بیان کرد: غفوریان سر صحنه فیلمبردارى 
دچار مشکل قلبى شد و به ســرعت با آمبوالنس او را به بیمارستان منتقل 
کردیم و در هنگام رسیدن به درب بیمارستان، ایست قلبى کرد که همان جا 
احیا شد. با این حال قبل از آن هم خودش مى دانست که باید براى درمان 

قلبش به بیمارستان برود ولى این اتفاق زودتر برایش رخ داد.
این تهیه کننده با اشاره به زمان بازگشت غفوریان به پروژه «نیسان آبى» 
نیز یادآور شــد: کار فعًال متوقف اســت، بخش هایى که از کار باقى مانده 
بخش هایى اســت که خود مهران غفوریان بازى دارد کــه حدود 2 هفته 

طول مى کشد.

وى در پایان بیان کرد: ممکن است دوران نقاهت یک ماه طول بکشد اما 
سالمتى مهران غفوریان از همه چیز براى ما مهمتر است و تا بهبودى کامل 

این هنرمند کار متوقف خواهد بود.
مهران غفوریان متولد سال 1353، فارغ التحصیل رشته نقاشى از دانشگاه 
آزاد اســت. او بازیگرى را از دهه70 با حضــور در مجموعه هاى طنز آغاز 
کرد و خیلى زود به بازیگر و کارگردانى موفق در عرصه کمدى بدل شــد. 
مجموعه هاى حرف تو حرف، این چند نفر و زیر آسمان شهر از ساخته هاى 
مشهور مهران غفوریان هستند. غفوریان که به عنوان یک بازیگر کمدى 
شــهرت دارد چندى قبل در یکى از قسمت هاى ســریال قورباغه ساخته 
هومن سیدى در نقشــى جدى حضور پیدا کرد که با شــگفتى و تحسین 
تماشاچیان و منتقدان رو به رو شد. او در سال 93 ازدواج کرد و در سال 97 
صاحب دخترى به نام هانا شد. مهران غفوریان طى سال هاى اخیر کاهش 

وزن شدیدى داشته، امرى که بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
او چندى قبل در گفتگوى خود با فریــدون جیرانى در برنامه اینترنتى کافه 

آپارات اعالم کرد 55 کیلوگرم کاهش وزن داشته است. 

عمل قلب مهران غفوریان موفقیت آمیز بود

ب و ن بو ر ن جو وج ی ب و ن ب ز ر ى ر مو
9 مهر 1349 در مالیر استان همدان، بازیگر و کنشگر حقو 5مهتاب کرامتى متولد 25
لیسانس رشته میکروبیولوژى از دانش
بازیگرى در طراحى لباس و دک
پ تحربه تهیه کنندگى هم دارد.
مادرش استاد دانشگاه  و خواه
مهتاب کرامتى قبل از شــ
ازدواج کرد اما این زندگى
نیز دوام نیــاورد و در نها
خودش مى گوید: من سـ
خیلى خوبى هم داشتم اما
شکل گرفت در نهایت موف

باخبر هستیم.
او درباره راز سالمتى
مى کنم خیلى ز
است براى

که به نوع
آب خو
ا من
یک
ک
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هفته نخست فصل جدید رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج فارس امروز با برگزارى سه دیدار ادامه مى یابد که در 
یکى از این مسابقات، تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشگاه تختى 

آبادان به مصاف تیم صنعت نفت خواهد رفت.
لیگ بیست و یکم پس از گمانه زنى هاى بسیار درباره تاریخ 
آغاز آن از دیروز به صورت رسمى افتتاح و فصل جدید فوتبالى 
در ایران از سر گرفته شد. فصل جدید فوتبال ایران در حالى 
دوباره بازگشایى شد که برگزارى بازى هاى تیم ملى در مرحله 
مقدماتى جام جهانى باعث شد تا لیگ بیست  و یکم با تأخیر 
دو هفته اى آغاز شده و تیم ها دوره بدنسازى طوالنى ترى را 

پشت سر بگذارند.
ذوب آهِن لیگ بیستم تیم ناشــناخته اى است؛ سبزپوشان 
اصفهانى پس از نتایج اسفبار فصل گذشته، مهدى تارتار را 
به عنوان سرمربى جدید خود انتخاب کرده و در فصل نقل 
و انتقاالت حضور پررنگى داشــتند و بازیکنان زیادى را به 
خدمت گرفتند. البته تغییرات ذوب آهن تنها شامل بازیکنان 
و کادر فنى نبوده و در هفته هاى گذشــته مدیریت باشگاه 
هم دستخوش تغییر شد؛ مجتبى فریدونى که سال گذشته 
جانشین محمدى شده بود، از سمت خود استعفا کرد و فرشاد 
دادفر به طور موقت به عنوان سرپرســت باشگاه ذوب آهن 
انتخاب شــد تا در هفته هاى آتى سرنوشــت مدیرعاملى 

ذوب آهن مشخص شود.
یکى دیگر از مهمترین تغییرات ذوب آهن در فصل جارى، 
خداحافظى ناگهانى قاسم حدادى فر کاپیتان اول سبزپوشان 
است؛ حدادى فر هفته گذشــته و پس از دلخورى هایى که 
بین او و مهدى تارتار به وجود آمده بود، به ناگهان در فضاى 
مجازى از خداحافظى خود از دنیاى فوتبــال خبر داد تا بعد 
از 31 سال از ذوب آهن جدا شــود. حدادى فر که در روزهاى 
گذشته گالیه هاى زیادى را در رسانه ها مطرح کرده، به گفته 
مسئوالن باشگاه ذوب آهن قرار است در هفته چهارم و مقابل 

سپاهان براى همیشه کفش هاى خود را بیاویزد.
ذوب آهن در شــرایطى به اســتقبال لیگ بیســت و یکم 
مى رود که در تمام خطوط تغییرات گسترده اى داشته است؛ 
سبزپوشان در درون دروازه شــهاب گردان را حفظ کرده و 
حبیب فرعباســى را هم به خدمت گرفته اند و رقابت گردان 
و فرعباسى براى رســیدن به ترکیب اصلى مى تواند چالش 

شیرینى براى تارتار به شمار آید. هرچند در بازى امروز، شهاب 
گردان به دلیل محرومیت قطعًا نمى تواند درون چهارچوب 

سبزپوشان بایستد.
ترکیب ذوب آهن در خط دفاعى و میانــى کامًال دگرگون 
شــده و سبزپوشــان اصفهانى تقریباً تمام عناصر دفاعى و 
هافبک هاى اصلى خود را از دست داده اند. آنها در خط دفاعى 
وحید محمدزاده، فرشاد محمدى مهر، عبدا... حسینى، مهرداد 
قنبرى و حمید ملکى را از دســت داده و به جاى آنها حامد 
نورمحمدى، آرمان قاسمى، ســجاد دانایى و پورعلى را به 
خدمت گرفته اند. در خط میانى مجتبى حقدوست از ذوب آهن 
جدا شد و حسین ابراهیمى، محمد خدابنده لو و سجاد جعفرى 

جانشین آنها شده اند.

همچنین در فاز هجومى ذوب آهن دارکو بیدوف، عکاشــه 
و رنجبرى را از دســت داد و خالقى فر، بابامحمدى، عارف 
رستمى و مرتضى خراسانى را به خدمت گرفت و خالقى فر و 
رستمى در صورت آماده بودن مى توانند زوج خوبى را در خط 

حمله تشکیل دهند.
سبزپوشان اصفهانى در نخستین گام از لیگ بیست و یکم باید 
آماده مصاف با تیم صنعت نفت آبادان شوند، تیم قدرتمندى 
که اگرچه نســبت به فصل قبل تغییر چندانى نداشته اما در 

خطوط مختلف بازیکنان موثرى را از دست داده است.
صنعت نفت آبادان تیم قدرتمندى اســت که بازى بسته و 
تخریبى را به نمایش مى گــذارد. تقابل ذوب آهن با علیرضا 
منصوریان که در لیگ نوزدهم هدایت سبزپوشان را بر عهده 

داشت، از جذابیت هاى این دیدار به شمار مى رود.
شاگردان منصوریان در فاز هجومى شرایط خوبى داشته و در 
خط میانى و حمله خود بازیکنان با کیفیت زیادى از جمله رضا 
جبیره، عباس بوعذار و حسن بیت سعید را در اختیار دارد که 

مى توانند براى ذوبى ها دردسرساز شوند.
در فاز دفاعى نیز صنعت نفتى ها شرایط خوبى داشته و ثبات 
خط دفاعى این تیم، مى تواند راه گلزنى را براى رقبا سخت 
کند. بازى ابتدایى لیگ همیشه چالش جدى براى تیم ها به 
شمار مى آید و همین امر موجب شــده تا نتیجه این دیدار از 
حساسیت باالیى برخوردار باشــد و مى تواند شروع خوبى را 
براى آنها رقم بزند. باید منتظر ماند و دید کدام مربى مى تواند 

در این بازى به اهداف خود دست پیدا کند.

آغاز مأموریت سخت تارتار و شاگردانش
امروز، رونمایى از ذوب آهن متحول شده در جدال با صنعت نفت آبادان

هافبک سابق تیم استقالل به دلیل عدم دریافت مطالباتش دست به اقدامى عجیب زده است.
فرشید اسماعیلى بازیکن مدنظر فرهاد مجیدى برابر تمدید قرارداد در نقل و انتقاالت اخیر بود اما او با وجود 

درخواست این سرمربى در نهایت راهى لیگ ستارگان قطر شد تا به تیم العربى ملحق شود.
اسماعیلى که در فصل گذشته به دلیل اعتراض به وضعیت مدیریت باشــگاه با احمد مددى به عنوان مدیرعامل وقت 

چالش هاى بسیارى داشت براى تمدید قراردادش روى مسائل مالى تمرکز داشت.
اسماعیلى فصل پیش درصد کمى از قراردادش را دریافت کرد و به دلیل جریمه هایى که از سوى باشگاه انجام شده بود، بخش زیادى 

را به همین دلیل از دست داد و درحالى که باشگاه مدعى است از این طریق او طلبى ندارد اما این بازیکن نظر دیگرى دارد.
اسماعیلى که حضور در العربى را به هفتمین فصل تجربه در پیراهن استقالل ترجیح داد مدعى است 
که پولش را به صورت کامل دریافت نکرده و اکنون طلبکار است. عدم تسویه حساب با 

اسماعیلى سبب شده تا او طى روزهاى گذشته دست به اقدامى عجیب بزند. 
هافبک سابق استقالل در ایمیلى به کنفدراسیون فوتبال آسیا مدعى شده است 
که به جهت عدم تسویه حساب باشگاه با او، اکنون آنها نباید مجوز حرفه اى 

داشته باشند و به همین دلیل باید مجوز آنها براى حضور در فصل آینده 
لیگ قهرمانان آسیا باطل شود!

اسماعیلى درحالى دســت به این اقدام زده که از زمان حضور 
مصطفى آجورلو او و حتى نماینده اش به باشــگاه مراجعه 

نکرده اند تا این موضوع را پیگیرى کنند و مستقیما نامه 
نگارى به AFC را آغاز کرده اند که مى تواند براى 

باشگاه استقالل دردسرساز شود.

مهدى تارتار با انتشار پستى اینستاگرامى خطاب 

به هواداران ذوب آهن به اســتقبال فصل جدید 
رفته است.

سرمربى تیم ذوب آهن پس از دوره طوالنى آماده 

سازى این تیم، حاال در آستانه شروع لیگ برتر با 

ر پستى اینستاگرامى نکاتى را به هواداران تیم 
انتشا

ذوب آهن گفته است.

تارتار در این پیام از عالقــه اش به بازى در 

حضور تماشاگران گفته است: زمانى که 
قراردادم با ذوب آهــن را امضا کردم، 
آرزوى قلبى ام این بود که در شروع 
فصل جدیــد، همراه با تشــویق 
شما هواداران داخل ورزشگاه به 
میدان برویم. اما شوربختانه، در 
هفته هاى نخست از این موهبت 
بزرگ محروم هســتیم و این تأسف 
بزرگ براى من، اعضاى کادر و بازیکنان خواهد 

. امیدوارم هرچه زودتر شما را در استادیوم 
بود

مالقات کنم.

وى با اشــاره به دوره پیش فصل نوشته: با این 

همه، ما (تمام اعضاى تیــم) در این مدت تمام 

تالشمان را کرده ایم تا در طول فصل، رضایت 

شما را جلب کنیم. انگیزه اصلى ما از حضور در 

اردوهاى فشرده، تمرینات سخت و بازى هاى 

تدارکاتى پرتعداد، این بود که با آمادگى حداکثرى 

وارد لیگ برتر شویم و نمایش هایى را ارائه دهیم 
که خنده را بر لبانتان بیاورد.

در پایان این پیام آمده است: ما نیک مى دانیم که 

ذوب آهن چه پیشــینه اى داشته و چه هواداران 

عاشقى دارد. بنابراین هدف اصلى ما خروج ذوب 

آهن از موقعیت فصول اخیر خواهد بود. امیدواریم 

از آغازین مســابقه فصل تا واپســین روز لیگ 

بیست و یکم، حمایت هواداران عزیز و همراهى 

کسوتان محترم باشگاه را در کنار خود داشته 
پیش

باشیم؛ کسانى که صاحبان اصلى باشگاه هستند.

پیام اینستاگرامى تارتار
 براى هواداران ذوب آهن

کارشناسان فوتبال شــبکه ESPN هلند از عملکرد اخیر ســتاره ایرانى فاینورد در برابر 
انتقادها دفاع کردند.

در این هفته فاینورد تساوى ناامیدکننده اى مقابل والویک را به ثبت رساند تا با 16 امتیاز به 
رده پنجم سقوط کند. جهانبخش مدت هاست براى فاینورد گلزنى نکرده و همین مسئله 

باعث شده تا انتقادها از او شدت گیرد.
اما «سینکلر بیشاپ» و «کنت پرز» کارشناسان فوتبال شــبکه ESPN هلند به دفاع از 

علیرضا جهانبخش پرداختند و از او حمایت کردند.
ســینکلر  بیشاپ» کارشناس فوتبال هلند گفت: او مشخصاً بازیکن بهترى نسبت «

لحظه  کنونى است. یادمان نرود او دو بار براى تیم ملى ایران گلزنى کرده و به 
بازى خوبى انجام داده است. حاال در فاینورد او موفق نبوده و نتوانسته 

مثل بقیه عملکرد مثبتى به ثبت رساند.
«کنت پرز»، کارشــناس دیگر فوتبال در این برنامه حرف هاى بیشاپ را 
تکمیل کرد و گفت: او در برایتون اصًال بــازى نمى کرد و براى یک بازیکن 
بسیار سخت است که پس از مدت ها نیمکت نشینى بتواند آن ریتم همیشگى 

را براى جهانبخش در نظر خود را پیدا کند. باید این نکته 
زیادى را بــازى نکرده گیریــم که مــدت زمانى 
او زمــان داد تا کیفیت اســت. کمى بایــد به 
دهد.خــودش را نشــان 

انگیزه باالى 
مهاجم ذوبى ها در 
مقابل تیم سابق

دفاع کارشناسان فوتبال هلند از 
لژیونر ایرانى

بازیکن تیم فوتبال امیــد ذوب آهن به جمع 
شاگردان مهدى تارتار در تیم بزرگساالن این 

باشگاه پیوست.
جالل مداحى، مدافع تیم امیــد ذوب آهن با 
قراردادى پنج ساله به تیم بزرگساالن ذوب آهن 

پیوست.
ایــن بازیکــن 19 ســاله در تورنمنت هاى 
بین المللى چین، مالزى و صربســتان حضور 

داشته و ســابقه گل زدن به پارى سن ژرمن 
فرانســه را نیز در کارنامه خــود دارد و در این 
تورنمنت ها مقابل تیم هــاى اتلتیکو مادرید و 

منچستر سیتى نیز به میدان رفته است.
وى سابقه قهرمانى نونهاالن کشور و قهرمانى 
و نایب قهرمانى نوجوانان کشور با سپاهان را 
داشته و دو سال عضو تیم جوانان ذوب آهن بوده 

و در پى آن به تیم امید ذوب آهن پیوسته بود.

سرمربى اسبق ذوب آهن بابت عدم دریافت 
مطالباتش از این باشگاه شکایت کرده است.

باشگاه ذوب آهن که همیشه به عنوان یکى 
از باشــگاه هاى موفق در بحث انضباط مالى 
به حساب مى آمد،  امسال در آستانه مسابقات 
لیگ برتر با چالشى جدید روبه رو شد. رحمان 
  ً رضایى ســرمربى پیشــین این تیــم، اخیرا

براى دریافت مطالباتــش در کمیته وضعیت 
فدراســیون فوتبال اقدام کرده تا این باشگاه 
در صــورت عدم بســتن این پرونــده براى 
ثبت قرارداد هاى آینده اش با دردســر مواجه

 شود.
ذوب آهن باید طبق برنامه امروز در هفته اول 

لیگ برتر در آبادان با صنعت نفت دیدار کند.

بازیکنان و اعضاى کادر فنــى تیم فوتبال 
ذوب آهــن قراردادهاى خــود را در هیئت 

فوتبال استان ثبت کردند.
کلیه کادر فنى و بازیکنــان تیم ذوب آهن 
مراحل ثبــت قراردادهاى خــود در هیئت 
فوتبال اصفهان را انجام دادند. شــاگردان 
تارتــار در اولین دیدار خود امــروز 28 مهر 
1400 ســاعت 18 در ورزشــگاه تختــى 

آبادان به مصاف تیم صنعــت نفت آبادان 
مى روند.

تیم فوتبال ذوب آهن بعد از ظهر روز گذشته 
اصفهان را به مقصد آبادان ترك کردند.

کنفرانس خبرى سرمربیان دو تیم و جلسه 
هماهنگى مسابقه نیز شب گذشته در سالن 
کنفرانس ورزشــگاه تختى و همچنین در 

محل اقامت تیم ها برگزار شد.

بازیکن تیم امید ذوب آهن 
شاگرد تارتار شد

دردسر ذوب آهن 
پیش از شروع لیگ برتر

ذوب آهنى ها قراردادهاى خود را 
ثبت کردند

مهاجم پیشین پرسپولیس یکى از بازیکنانى 
است که ذوبى ها در این فصل روى او حساب 

ویژه اى باز کرده اند.
در یکى از بازى هاى هفته اول لیگ برتر، صنعت 
نفت امروز در ورزشــگاه تختى آبادان میزبان 
ذوب آهن است. یکى از بازیکنانى که احتماالً 
در این مســابقه به میدان خواهد رفت، رضا 

خالقى فر است.

او در ایــن فصل به اصفهان رفتــه تا زیر نظر 
مهدى تارتار در ذوب آهن بازى کند و حاال در 
اولین بازى اش باید مقابل تیم فصل گذشته اش 
قرار بگیــرد که از نکات جذاب این مســابقه

 است.
به نظر مى رســد که خالقى فر انگیزه باالیى 
بــراى درخشــش در ایــن بازى داشــته 

باشد.

اقدام عجیب 
ستاره سابق آبى ها علیه استقالل

علیرضا بیرانوند که آرام آرام و پس از نیمکت نشینى در هفته هاى اول لیگ پرتغال به ترکیب اصلى بواویشتا راه پیدا کرده و به نظر شماره یک 
این باشگاه پرتغالى خواهد بود، تا حاال هیچ وجهى از انتقالش از باشگاه بلژیکى به لیگ پرتغال را دریافت نکرده است.

مبالغى که بیرانوند از باشگاه خود طلب دارد، شامل مبلغى است که باشگاه براى عقد قرارداد با وى باید به او مى پرداخت و همچنین دستمزد 
ماهیانه او که هیچ کدام از این موارد به وى پرداخت نشده است. همچنین بنا بر اخبار رسیده، حقوق ایجنت دروازه بان تیم ملى هم به وى 

پرداخت نشده است. 
با این وصف، مسائل مربوط به دستمزد یک موضوع پیش بینى نشده براى گلر ملى پوش ایران است که انتظارش را نداشته در پرتغال 

با چنین چالشى مواجه شود.

ماجراى عجیب بیرانوند در بواویشتا

ر بی رى نبه زی ب او ل ب و س ر پ بی
لحظه  کنونى است. یادمان نرود او دو بار براى تیم ملى ایران گلزنى کرده وبه 

بازى خوبى انجام داده است. حاال در فاینورد او موفق نبوده و نتوانسته
مثل بقیه عملکرد مثبتى به ثبت رساند.

«کنت پرز»، کارشــناس دیگر فوتبال در این برنامه حرف هاى بیشاپ ر
تکمیل کرد و گفت: او در برایتون اصًال بــازى نمى کرد و براى یک بازیکن
ریتم همیشگى بسیار سخت است که پساز مدت ها نیمکت نشینى بتواند آن

را براى جهانبخش در نظرخود را پیدا کند. باید این نکته 
زیادى را بــازى نکردهگیریــم که مــدت زمانى 
او زمــان داد تا کیفیتاســت. کمى بایــد به 
دهد.خــودش را نشــان 

بزدهاست.
باخیر بود اما او با وجود 

د.
ى به عنوان مدیرعامل وقت 

شگاه انجام شده بود، بخش زیادى 
یکن نظر دیگرى دارد.

اهن استقالل ترجیح داد مدعى است 
ن طلبکار است. عدم تسویه حساب با 

 دست به اقدامى عجیب بزند. 
اسیون فوتبال آسیا مدعى شده است 
 با او، اکنون آنها نباید مجوز حرفه اى 

وزآنها براى حضور در فصل آینده 

زقدام زده که از زمان حضور 
بش به باشــگاه مراجعه 

کنند و مستقیما نامه 
مى تواند براى 

ا مهدى تارتار با
به هواداران ذوب

رفته است.
سرمربى تیم ذوب
سازى این تیم، ح
انتشار پستى اینست

ذوب آهن گفته است
تارتار در این پی
حضور تماش
قراردادم
آرزوى
فصل
شما ه
میدان
هفته ها
بزرگ محر
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ختو همچنین دستمزد 
 بان تیم ملى هم به وى 

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

قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 2588 و 2589 مورخ 1400/05/26 آقاى عباسعلى کاظمى نجف آبادى فرزند 
محمد على نسبت به چهار دانگ مشــاع و خانم زهرا سادات هاشمى فرزند سید مهدى 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 151/35مترمربع مجزى 
شده از پالك شماره 1  فرعى از 365 اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/28 تاریخ انتشــار نوبــت  دوم : 1400/08/13- 
1208819/ م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى-  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى/7/227

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 داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار 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 اصالحى  شماره 3566 مورخ 1400/07/21 پیرو راى شماره 1850 مورخ 1400/4/8 
آقاى سید محمود موسوى فرزند سید اسماعیل نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
121/35 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 8  فرعى از 1531 اصلى واقع در قطعه10 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مورد تقاضا را از مالک رسمى آقاى حسنعلى 
سروش و محمد مهدى بار فروش و احمد صفرى به صورت مع الواسطه خریدارى نموده 

است   .  
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/07/28 تاریخ انتشــار نوبــت دوم:1400/08/13-

 1208683/ م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى- سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى/7/229

فقدان سند مالکیت 
 آقاى رضا زمانى علویجه  فرزند اســداهللا  به وکالت از طرف وراث مرحوم شرف زمانى 
علویجه فرزند محمد حسین  باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود  
که تحت شماره 18773-1400/07/17 توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى شده 
مدعى است که سند مالکیت یکدانگ و نیم مشاع  از ششدانگ یکبابخانه ، پالك شماره 
666 فرعى واقع در علویجه یک اصلى  بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 232 دفتر 2 
امالك ذیل ثبت 188 بنام جعفر زمانى علویجه  فرزند حسن ثبت و سند صادر شده و بعداً 
طى سند قطعى شماره 46430-1338/05/18 دفتر 7 اصفهان به شرف نامبرده انتقال 
شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 

نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار 1400/07/28 - 1208705/م الف- سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت 

- نصراهللا علینقیان/7/231  

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

برابر آرا صادره هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان 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 به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نماید. 
ردیــف 1- راى شــماره 8265- 1400/07/07 هیات اول آقاى حســین اســماعیل 
پوردهکردى به شناسنامه شماره 56600 کدملى 1280992808 صادره اصفهان فرزند 
علیرضا در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 228 مترمربع قسمتى از پالك شماره 76 
فرعى از 36 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 

100848 مورخ 1398/9/27 دفترخانه شماره 112 اصفهان امالك
 ردیف 2- راى شماره 8267-1400/07/07 هیات اول آقاى على جانثاریون به شناسنامه 
شماره 194 کدملى 1293214280 صادره اصفهان فرزند اصغر در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 254,70 مترمربع قســمتى از پالك شماره 28 فرعى از 36 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضى و معصومه 
ابراهیمى ولدانى از اسناد شماره 20331 و 33789 مورخ 1395/11/21 و 1398/7/30 

دفترخانه شماره 160 و 371 اصفهان 
ردیف 3- راى شماره 8269- 1400/07/07 هیات اول خانم فاطمه روضاتى به شناسنامه 
شماره 41568 کدملى 1280304413 صادره اصفهان فرزند سیدابوالفضل در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجارى و ادارى به مساحت 230,50 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 76 فرعى از 36 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند شماره 103230 مورخ 1399/4/7 دفترخانه شماره 112 اصفهان 
ردیف 4- راى شــماره 8270- 1400/07/07 هیات اول آقاى مجتبى نیل فروشان به 
شناســنامه شــماره 1833 کدملى 1286527562 صادره اصفهان فرزند محمد در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجارى و ادارى به مساحت 230,50 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 76 فرعى از 36 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سند شماره 103230 مورخ 1399/4/7 دفترخانه شماره 112 اصفهان 
ردیف 5- راى شماره 8268- 1400/07/07 هیات اول آقاى حمید شاه سنائى گنیرانى به 
شناسنامه شماره 367 کدملى 1290305501 صادره فرزند عزیزاله در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 141,85 مترمربع قسمتى از پالك شماره 71 فرعى از 35 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد و ملیحه نیلى احمد 

آبادى از مورد ثبت صفحات 205 و 558 دفترهاى 74 و 504 امالك. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/28 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/13 م الف: 

1208926 شهریارى - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان/7/232 

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006006593 تاریخ ارسال نامه: 1400/07/10 آقاى/خانم رضا 
رجایى خوزانى فرزند محمدکریم به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا 

شهود رسماً گواهى شده مدعى است که سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ 
پالك شماره 85/1903 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 339 
دفتر 93 امالك ذیل ثبت 31995 به نام نامبرده فرزند - ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب قانون تعیین تکلیف شماره دفترخانه اسناد رسمى شماره - به او انتقال قطعى یافته 
و معامله دیگرى هم انجام نشده - به موجب سند - دفتر - نزد - رهن است نحوه گم شدن 
یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 

مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1201913 سید امیرحسین 
حسن زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى/7/234

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

راى شماره 140060302026008636 مورخ 1400/06/27 هیات دو آقاى محمدرضا 
عباسیان افارانى به شناسنامه شماره 2136 کدملى 1282954415 صادره اصفهان فرزند 
غالمحسین بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 185,85 مترمربع از پالك 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
از مالک رسمى آقاى محمد على رضانیا که به موجب وکالتنامه به آقاى محمد باقر مارانى 

سپس به موجب قولنامه به متقاضى واگذار گردید
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/28 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/08/13 م الف: 1209507 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان /7/235

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

راى شــماره 140060302026007446 مورخ 1400/06/10 هیات یک آقاى براتعلى 
مجنون قهجاورستانى به شناسنامه شماره 180 کدملى 1291641238 صادره اصفهان 
فرزند غالمحسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250,80 مترمربع از پالك 
شماره 11255 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/28 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/08/13 م الف: 1209845 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان/7/238 

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

1- راى شماره 140060302026008777 مورخ 1400/06/29 هیات دو خانم 
اختر صفى شلمزارى به شناسنامه شماره 32 کدملى 6339545157 صادره شهرکرد 
فرزند مراد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108,75 
مترمربع از پالك 13848 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان خریدارى طبق قباله عادى مع الواسطه از مالکیت حسین زارعى
2- راى شماره 140060302026008780 مورخ 1400/06/29 هیات دو آقاى 
احسان اله امینى شلمزارى به شناسنامه شماره 31 کدملى 6339541828 صادره 
شهرکرد فرزند درویشعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 108,75 مترمربع از پالك 13848 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق قباله عادى مع الواسطه از 

مالکیت حسین زارعى  
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/13 م الف: 1209857 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان/7/240 

بر اســاس آخرین نتایج تحقیقات منتشر شده بزرگساالن 
و زنان بیش از ســایرین در معرض خطر عفونت مجدد به 

کووید 19 قرار دارند.
به گزارش «دیلى نیوز» نتایج آخرین تحقیقات نشان داده 
بزرگساالن، زنان، افراد داراى نقص ایمنى و کسانى که قبًال 
به دلیل ابتال به کووید 19 بسترى شده اند، در معرض خطر 

بیشترى براى عفونت مجدد به کووید قرار دارند.
بر اساس نتایج این تحقیقات، دکتر «چاندیما جیواندارا»، 
مدیر بخش ایمونولوژى و پزشکى مولکولى سریالنکا اظهار 
کرد: نتایج این تحقیق نشان مى دهد یک درصد خطر عفونت 
مجدد پس از یک دوره ابتال به کووید وجود دارد. وى گفت: 

مکانیسم هاى زیربنایى برخى عوامل مرتبط با عفونت مجدد 
(مثل خطر بیش از حد در زنان) نیاز به تحقیقات بیشــترى 
دارد. نتایج این تحقیق بیان مى کند افزایش قابل توجه سطح 
آنتى بادى ضد سارس-کوو-2 در بازماندگان کووید-19 
پس از دریافت واکسن به  عنوان تقویت کننده که احتماًال 
خطر عفونت مجدد را بیشــتر از اتکا به ایمنى طبیعى(به 

تنهایى) کاهش مى دهد، مشاهده شده است.
با این حــال چاندیما جیواندارا از مردم خواســت حتى اگر 
واکسینه شده اند  اقدامات احتیاطى را همچنان رعایت کنند 
تا این اقدامات باعث ُکند شــدن و در نهایت توقف شیوع 

ویروس شود.

پزشکان در یک مطالعه  جدید تأیید کردند که مبتالیان به 
آنفلوآنزا هم مى توانند عالئم طوالنى مدتى شبیه به بیمارى 

کووید مزمن داشته باشند.
متخصصان علوم پزشکِى دانشگاه آکسفورد پرونده  پزشکى 

بیماران مبتال به این دو ویروس را تجزیه و تحلیل کردند.
هر دو گروه با بیش از 100 هزار شرکت کننده در هر کدام، 
بیمارانى را شامل مى شد که سه تا شش ماه پس از عفونت 
اولیه هنوز دنبــال درمان بودند. عالئم مزمــن در هر دو 
بیمارى تنفس غیرطبیعى، خستگى و سردرد بوده است. در 
این آزمایش ها مشخص شد که حدود 42 درصد از بیماران 
مبتال به کووید هنوز سه ماه بعد، نشانه هاى آن را دارند و 

در مقایسه، این رقم براى گروه مبتال به آنفلوآنزا 30 درصد 
بوده است. 

متخصصان تأکیــد کرده اند این مطالعه شــدت عالئم 
مزمن براى این دو بیمــارى را تجزیــه و تحلیل نکرده 
اســت؛ با این حال، آنها مى گویند: درباره این موضوع که 
افراد مبتال به کووید شــدید، احتماًال بیشتر به مشکالت 
طوالنى  ناتوان کننده دچار مى شــوند، شواهد فزاینده اى 
وجود دارد. متخصصان به این نتیجه رســیدند که درباره 
هر دو ویروس تحقیقات بیشترى نیاز است و معتقدند که 
احتماًال پیش از این، عالئم طوالنى مدت آنفلوآنزا نادیده 

گرفته شده است.

خطر ابتالى مجدد به کرونا 
در چه کسانى بیشتر است؟

آنفلوآنزا هم مانند کرونا 
مزمن مى شود

میزان ایمنى سینوفارم
   باشـگاه خبرنـگاران جـوان | عضـو کمیتـه 
علمـى مبـارزه بـا کرونـا در رابطـه بـا ایمنى زایـى 
واکسـن هاى چینـى گفـت: طبـق مطالعاتـى که در 
اصفهـان روى 540 هـزار نفر انجام شـده بـا تزریق 
واکسن سـینوفارم، حدود 12 برابر مرگ ومیر و حدود 
11 برابر بسـترى کاهـش پیدا کرده اسـت. همچنین 
حدود 18 برابـر کاهش ابتال بـه کرونـا در این نفرات 
مشاهده شده است. حسن ابوالقاسمى تأکید کرد: البته 
همه  اجزاى یک مطالعه باید مورد بررسـى قرار گیرد 
تا بتوان به آن اعتماد کرد و این آمار منتشر شده براى 
بررسـى آن کافى نیسـت. باید به طور کامل شرایط و 

جزئیات مطالعه مورد بررسى قرار گیرد.

قرصى براى کاهش 
مرگ و میر کرونا

   فـارس | محققان سـوئدى بزرگ تریـن تجزیه و 
تحلیل استاتین ها و پتانسیل ضد کووید آنها را انجام دادند 
و داده هاى بهداشتى ناشناس یک میلیون نفر را ردیابى 
کردند. دانشـمندان مى گویند یافته ها هنوز نیـاز به کار 
بیشترى از طریق آزمایشات تصادفى دارند، اما به طورکلى 
بر اسـاس یک مطالعـه، اسـتاتین ها مى توانند شـانس 
مرگ و میر ناشى از کووید را تا 12 درصد کاهش دهند. 
کارشناسـان مسـتقل مى گویند این مطالعه سرنخ هاى 
حمایتـى را ارائه مى دهـد کـه اسـتاتین ها مى توانند به 

بیماران مبتال کمک کنند.

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو سوارى پراید تیپ جى تى ایکس آى مدل 
1388 بنزینى به شماره موتور 3075274 و شماره شاسى 
S 1412288316562 به شماره پالك 13 – 617 م 73 
متعلق به على رضائى به شماره ملى 4621188119 فرزند 

الیاس مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
 شرکت پسران تالشگر کویر جى ســهامى خاص به شماره ثبت 2143 و شناسه ملى 
14006936245 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/07/10 آقاى 
غالمحسین نصوحى به شماره ملى 5419432374 بسمت رئیس هیات مدیره ، خانم 
سارا صالحى مبارکه به شماره ملى 5419862840 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و 
آقاى مجتبى فخرى فخرآبادى به شماره ملى 5410046226 بسمت مدیرعامل و عضو 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1207574)

آگهى تغییرات
شــرکت ذوب فلزات نایین ســهامى خاص به شــماره ثبت 
381 و شناســه ملى 10260082446 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/12 نام شــرکت به

 " فیدار پژوه نارین " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نایین (1207602)

روى موج کووید-19

رئیس انجمــن دیابت ایران گفــت: بیماران 
مبتال به دیابت در کشــور توجه بیشــترى به 
واکسیناسیون کرونا داشــتند و این امر باعث 
کاهش مرگ این بیماران بر اثــر ابتال به این 

بیمارى شده است.
اسدا... رجب اظهار کرد: بیش از هشت میلیون 
نفر در کشور مبتال به دیابت هستند که کمتر از 
10 درصد آنها به دیابت نوع یک مبتال بوده و 
افراد مبتال به دیابت نوع 2 بیش از دیابتى هاى 
نوع یک به کرونا مبتال شــده و حتى منجر به 

مرگ و میر نیز شد.
وى افزود: بر اساس مطالعات انجام شده، 22 
درصد قربانیان کرونا مبتال بــه دیابت بودند 
که با افزایش واکسیناسیون، این آمار کاهش 

محسوســى داشــت و البته عالوه بر تزریق 
واکســن آنها باید با رعایت دستورالعمل هاى 
بهداشتى، از ســالمت خود مراقبت بیشترى 

کنند.
رئیس انجمن دیابت ایــران تصریح کرد: این 
بیماران بایــد روزانه چند بار قنــد خون خود 
را کنتــرل کنند، دریافت مجدد نســخه براى 
داروهاى خود و آنچه ممکن است، الزم باشد 
در داروها یا رژیم غذایــى خود انجام دهند و با 
ارائه دهنده خدمات درمانى خود تماس بگیرند.

به گفته رجب، مبتالیان بــه دیابت باید با دور 
کردن استرس و ترس از خود و نوشیدن کافى 
آب، دماى بدن خود را کنتــرل و توصیه هاى 
بهداشتى را دنبال کنند، آنها همچنین به طور 

مرتب باید دســت هاى خود را با صابون و آب 
بشــویند یا از محلول هاى ضدعفونى کننده 

استفاده کنند.
وى تأکید کرد: دیابتى ها باید از تماس نزدیک 
با افراد بیمار خوددارى کرده و اگر کسى بیمار 
است، سرفه یا عطســه مى کند، از وى دورى 
کنند،  اگر به عالیم تنفســى مبتال هستند، در 
خانه بمانند و  دیگران و ارائه دهندگان خدمات 

درمانى را از این شرایط مطلع کنند.
این متخصص غدد و متابولیسم تصریح کرد: 
هنگام عطسه یا سرفه، بینى و دهان را با یک 
دستمال یا آرنج بپوشانند و دستمال را در سطل 

زباله بیاندازید.
رئیــس انجمن دیابــت ایــران تصریح کرد: 

مبتالیان بــه دیابت اگر بیمــارى را به خوبى 
کنترل کرده باشند، خطر اینکه فرد در اثر ابتال به 
کرونا عالیم حاد را تجربه کنند، به اندازه دیگر 
افراد عادى اســت و باید تعداد دفعات مراجعه 

آنها در روزهاى کرونایى به داروخانه کمتر شود.
رجب افزود: فرد مبتال به دیابت باید دســتگاه 
تست قند داشته باشــد و دفعات بیشترى قند 
خون خــود را اندازه گیرى کنــد و در صورت 

قرنطینه خانگى، عالوه بــر تیم درمانى کرونا 
با پزشــک معالج خود نیــز در ارتباط باشــد 
تا از نظر کنتــرل دیابت راهنمایى مناســب

 انجام شود.

کاهش مرگ دیابتى هاى 
مبتال به کرونا با واکسیناسیون

دانشــمندان یک ترکیب شــیمیایى ایجاد کرده اند که در 
خصیصه اصلى بسیارى از ویروس ها که به سلول هاى انسان 

حمله مى کنند، تداخل ایجاد مى کند.
به گزارش «ســاینس دیلى»، به گفته محققان دانشــگاه 

واشنگتن، این ترکیب که MM3122 نامیده مى شود، در 
ســلول ها و موش ها مورد مطالعه قرار گرفت و نویدبخش 
راه جدیدى براى جلوگیرى از عفونت یا کاهش شدت کووید 

19 است.
محققان مشاهده کردند این ترکیب، پروتئین کلیدى انسانى 
به نام سرامین پروتئاز 2 غشایى (TMPRSS2) را هدف 
قرار مى دهد؛ کروناویروس از این پروتئین براى ورود و آلوده 

کردن سلول هاى انسانى استفاده مى کند.
«جیمــز جانکتا»، سرپرســت تیــم تحقیق، مــى گوید: 

«واکسن هاى بسیار خوبى در حال حاضر براى کروناویروس 
در دسترس است، اما ما هنوز به داروهاى ضدویروسى موثر 
براى کمک به مهار شدت این بیمارى همه گیر نیاز داریم.» 
وى مى افزاید: «ترکیبى که ما در حال توســعه آن هستیم 
از ورود ویروس به ســلول ها جلوگیرى مى کند. ما در حال 
بررسى پنجره درمانى هستیم که در آن مولکول را مى توان به 
موش ها تزریق کرد و آنها را در برابر بیمارى ها محافظت کرد. 
هدف نهایى ما این است که مولکول ها را به یک مهارکننده 

که قابل مصرف از طرق دهان باشد تبدیل کرد.»

ترکیب دارویى جدید به طور قوى TMPRSS2 و پروتئین 
مرتبط دیگر به نام ماتریپتاز را که در سطح ریه و سایر سلول ها 

یافت مى شود مسدود مى کند.
بســیارى از ویروس ها از جمله کروناویروس عامل کووید 
19 و ویروس آنفلوآنزا، به این پروتئین ها براى آلوده کردن 
سلول ها و پخش شدن در سراسر ریه وابسته هستند. پس 
از چسبیدن ویروس به سلول در پوشــش مجارى هوایى، 
پروتئین انســانى TMPRSS2 پروتئین سنبله ویروس 
را متوقف مى کند و پروتئین ســنبله را فعــال مى کند تا به 

عنوان واسطه ادغام غشاى ویروســى و سلولى عمل کند 
و فرایند عفونت را آغاز کنــد. MM3122 فعالیت آنزیمى 
پروتئین TMPRSS2 انسان را مسدود مى کند. هنگامى 
که آنزیم مسدود مى شود، فعال شــدن پروتئین سنبله هم 

مختل مى شود.
به گفته محققان، مطالعات آزمایشگاهى نشان مى دهد که 
MM3122 بسیار بهتر از داروى رمدسیویر که قبًال توسط 
سازمان غذا و دارو براى بیماران مبتال به کووید 19 تأیید شده 
است، از سلول ها در مقابل آسیب ویروسى محافظت مى کند.

ترکیب ضدویروسى
 مانع از ورود کرونا به 

سلول ها مى شود
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طبق نتایج یک مطالعه، کاهش مصرف گوشــت قرمز و فرآورى شده و 
مصرف بیشتر میوه و ســبزیجات مى تواند میانگین طول عمر افراد را تا 

8 ماه افزایش دهد.
طبق نتایج یک مطالعه، کاهش مصرف گوشــت قرمز و فرآورى شده و 
مصرف بیشتر میوه و ســبزیجات مى تواند میانگین طول عمر افراد را تا 

8 ماه افزایش دهد.
 محققان دانشگاه ایلینوى شــیکاگو همچنین دریافتند این روند موجب 
کاهش مرگ و میر ناشــى از بیمارى قلبى، ســکته مغزى و سرطان هم 

مى شود.
متخصصان معتقدند افزایش فعالیت فیزیکى از طریق دوچرخه سوارى یا 

پیاده روى به جاى رانندگى، بسیار براى سالمت مفید است. 
به گفته محققان روزانه حداقل 5 وعده انواع میوه و سبزیجات مصرف کنید. 
تمام انواع میوه ها و سبزیجات تازه، منجمد، خشک شده و کنسروشده در 

این شمارش در نظر گرفته مى شوند.

ممکن است فکر کنید بیمارى آلزایمر یا زوال عقل شما را فراموشکار مى کند و 
کشنده نیست اما انجمن آلزایمر مى گوید: بیمارى آلزایمر هیچ بازمانده اى ندارد. 
این بیمارى سلول  هاى مغزى را از بین مى برد و باعث تغییر حافظه، رفتارهاى 
نامنظم و از دست دادن عملکردهاى بدن مى شــود، به آرامى و به طور دردناکى 
هویت فرد، توانایى برقرارى ارتباط با دیگران، فکر کردن، غذا خوردن، صحبت 
کردن، راه رفتن و یافتن راه خانه را از فرد مى گیرد. هیچ کس نمى خواهد چنین 

اتفاقى بیفتد و شما مى توانید از آن پیشگیرى کنید.
کارشناسان مرکز بهداشت استنفورد آمریکا، ترفندهاى ساده اى براى جلوگیرى 

از زوال عقل کشنده ارائه کردند.
انجمن آلزایمر گزارش کرد: چندین تحقیق آینده نگر به افراد میانســال و تاثیر 
ورزش در تفکر و حافظه افراد در زندگى آینده پرداخته اســت. ترکیب نتایج 11 
تحقیق نشان مى دهد که ورزش منظم مى تواند خطر ابتال به زوال عقل را تا 30 

درصد به میزان قابل توجهى کاهش دهد.
استنفورد، یادگیرى سرگرمى هاى جدید، خواندن یا حل جدول کلمات متقاطع را 
توصیه مى کند. تحقیق 20 ساله پیرى طولى در برانکس نشان داد که استفاده از 
پازل متقاطع خود ارزیاب با 2/5 سال تاخیر در شروع زوال عقل همراه بوده است 
که نشان مى دهد مشابه آموزش، فعالیت هاى تحریک کننده ذهنى ممکن است 
به تاخیر انداختن عالئم کمک کند، اما به خودى خود آنها نمى توانند از زوال عقل 

جلوگیرى کنند.
نیویورك تایمز در رابطه با زوال عقل و وزن ســالم در سال گذشته گزارش کرد: 
در مقایسه با افراد داراى وزن طبیعى افراد داراى اضافه وزن به میزان 27 درصد، 
احتمال بیشترى براى ابتال به زوال عقل داشتند و افراد چاق با شاخص توده بدنى 
30 یا باالتر، 31 درصد بیشتر مستعد ابتال به زوال عقل بودند. محققان همچنین 
دریافتند که زنان مبتال به چاقى مرکزى، اندازه دور کمر بزرگ 39 درصد بیشتر از 

افرادى که اندازه کمر طبیعى دارند، دچار زوال عقل مى شوند.
براى جلوگیرى از زوال عقل چگونه باید غذا خورد؟ یک رژیم غذایى که شواهد 
امیدوارکننده اى را نشان مى دهد رژیم مدیترانه اى است که بر میوه ها، سبزیجات، 
غالت کامل، حبوبات، ماهى و سایر غذاهاى دریایى، چربى هاى اشباع نشده مانند 

روغن زیتون و مقدار کم گوشت قرمز، تخم مرغ و شیرینى تاکید مى کند. 
استنفورد بیان مى کند: عوارض ناشى از مسائلى ازجمله دیابت، فشار خون باال 
و کلسترول باال مى تواند باعث کاهش بیشتر سالمتى و در نتیجه منجر به زوال 

عقل شود. 
انجمن آلزایمر مى گوید: سیگار کشیدن مى تواند منجر به تعدادى از بیمارى ها 
از جمله زوال عقل شود. مشخص شده است که سیگار کشیدن خطر مشکالت 
عروقى ازجمله سکته مغزى یا خونریزى هاى کوچک در مغز را افزایش مى دهد 
که از عوامل خطر زوال عقل هستند. عالوه بر این، سموم موجود در دود سیگار 
استرس اکسیداتیو و التهاب را افزایش مى دهد و هر دو با پیشرفت بیمارى آلزایمر 

مرتبط هستند. بنابراین این عادات خوب را تمرین کنید.

چرا باید عدس را
 قبل از پخت خیس کنیم؟!

افزایش طول عمر با 
یک روش ساده

آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا حبوبات و عدس قبل از پخت خیس مى شود؟ اکثر 
مردم عدس را به عنوان بخشى از فرهنگ آشپزى خود خیس مى کنند، اما دلیل 

اصلى این کار را نمى دانند.
خیساندن عدس بخشى از سنت آشپزى هندى ها بوده است و به گفته متخصصان 
هندى، خیســاندن عدس و حبوبات قبل از پخت مزایاى متعددى دارد. یکى از 
پزشکان معروف هند اخیراً پست جالبى را در صفحه اینستاگرام خود به اشتراك 
گذاشته و توضیح داده است که چرا قبل از پختن عدس را خیس مى کند و چرا این 
کار براى سالمتى مفید است، او نوشته: خیساندن عدس هضم و جذب مواد مغذى 
را بهبود مى بخشد. بنابراین اگر مى خواهید حداکثر خواص مطلوب عدس را جذب 
کنید ، خیساندن آن، بهترین گزینه است. خیساندن، اسید فیتیک و تانن را از حبوبات 
حذف مى کند (که جذب مواد مغذى را از آن مسدود مى کند و باعث نفخ مى شود). 
به همین دلیل اســت که اکثر مردم بعد از خوردن حبوبات سنگین، احساس نفخ 

مى کنند یا دچار مشکل معده مى شوند.
خیساندن عدس و حبوبات نه تنها براى جذب بهتر مواد مغذى عالى است ، بلکه 
به تحریک آمیالز نیز کمک مى کند (مولکولى که به شکستن نشاسته پیچیده در 
عدس و حبوبات کمک مى کند) در نتیجه هضم آن آســان تر مى شود. او در ادامه 
مى افزاید که فرایند شستشو و خیساندن مواد شیمیایى تولید کننده گاز را از عدس 
و حبوبات حذف مى کند. عالوه بر این ، اکثر حبوبات سرشار از الیگوساکاریدهاى 

پیچیده هستند که اساسًا نوعى قند پیچیده است که منجر به نفخ و گاز مى شود. 
فرآیند خیساندن عدس و حبوبات سطح پیچیده قند را کاهش مى دهد و به هضم 

و جذب سریعتر و بهتر مواد مغذى کمک مى کند.
عدس ها اغلب با رنگ هاى مصنوعى و مواد افزودنى مضر براى سالمتى صیقل 
داده مى شــود. در بیشــتر موارد عدس ها با نایلون ، مخمل و الك چرم جال داده 
مى شــود تا جلوه اى براق به دســت آورد. این یکى از دالیلى است که شما باید 
عدس ها را به درستى بشــویید و خیس کنید تا از وجود رنگ و افزودنى هاى براق 
جلوگیرى کنید. در برخى موارد تمیز کردن نامناسب و بسته بندى غیربهداشتى 
عدس ممکن است بقایاى کشاورزى مانند علف کش گلیفوسات را به جا بگذارد، که 
تأثیرات نامطلوبى بر سالمتى دارد. گلیفوسات در اصل یک قاتل علف هرز است که 
بیشتر در کشاورزى براى از بین بردن علف هاى هرز و جوندگان استفاده مى شود. 
بنابراین ، شستن صحیح ، خیساندن و پخت عدس براى اطمینان از مصرف ایمن 

ضرورى است.
آبى که براى خیســاندن عــدس اســتفاده مى شــود نباید براى پخــت و پز 
استفاده شــود زیرا حاوى تانن یا اســید فیتیک اســت که ممکن است منجر به 

نفخ و ناراحتى شود.
 بنابراین ، بهتر اســت از آن آب براى گیاهان استفاده کنید زیرا حاوى مواد مغذى 

است که ممکن است به رشد کمک کند.

چرا زمستان از رختخواب دل نمى کنیم؟

ترفندهاى ساده 
براى پیشگیرى از زوال عقل

در فصل زمستان، افراد هنگام بلند شــدن از رختخواب 
با شنیدن زنگ هشــدار به همان شیوه اى که در یک روز 
آفتابى تابستان شنیده مى شــود، دچار مشکل مى شوند 
و احساس نیاز بیشــترى به خواب مى کنند. با این حال، 
یک تغییر عمده در بدن مــا و تولید هورمون مالتونین در 
این فصل  وجود دارد که مى تواند در سخت شدن شروع 

صبح هاى سردتر نقش داشته باشد.
مالتونین یک هورمون طبیعى است که به کنترل الگو هاى 
خواب شما کمک مى کند. این هورمون در شب توسط غده 
کاجى تولید مى شود و با چرخه خواب و بیدارى ارتباط دارد. 
نسخه مصنوعى مالتونین اغلب براى درمان مشکالت 
خواب کوتاه مدت و مشــکالت خواب در افراد باالى 55 

سال استفاده مى شود. این هورمون مى تواند براى کمک 
به خستگى سفر یا کار در نوبت کارى مورد استفاده شود.

مصرف مالتونین مصنوعى مى توانــد منجر به عوارض 
جانبى متعددى مانند سردرد، سرگیجه، تحریک پذیرى و 

احساس خستگى در طول روز شود.
تاریکى باعث مى شود که بدن مالتونین بیشترى تولید 
کند، این روند باعث مى شــود تا بدن احساس کند، زمان 

آماده شدن براى خواب فرا رسیده است.
از ســوى دیگر، نور مى تواند تولید مالتونین را کاهش داده 
و ســیگنال هایى را براى بیدار ماندن به بدن ارسال کند. در 
ماه هاى زمستان، با کوتاه شدن روز ها و طوالنى شدن شب ها، 
در نتیجه برخى افراد ممکن است تولید مالتونین بیشترى را 

شروع کنند. این امر اغلب باعث خواب آلودگى آن ها 
مى شود و برخاستن از رختخواب در صبح تاریک را 

براى آن ها مشکل مى کند.
برخى تحقیقات نشان مى دهد که تولید مالتونین 
زمســتانى مى تواند با اختــالل عاطفى فصلى 
(SAD) مرتبط باشد، که مى تواند منجر به خلق و 
خوى بد یا عالئم افسردگى در پاییز و زمستان شود. 

عالئم اصلى اختالل عاطفى فصلى شامل احساس 
خســتگى، همراه با هوس خوردن غذا هاى شیرین یا 

پرخورى است.

افرادى که بیشتر غالت کامل مانند بلغور و جو دوسر مى خورند، وزن کمترى نسبت 
به افرادى که غالت تصفیه شده مانند برنج سفید مى خورند دارند. دلیل آن این است 
که غالت کامل غذا را براى مدت طوالنى ترى در معده نگه مى دارند و گرسنگى را 

از بین مى برد و غذا هاى ناخواسته را از بین مى برد.
غالت کامل یک راه عالى براى افزایش فیبر است که داراى فهرست بلند باالیى از 
فواید سالمتى از جمله احساس سیرى طوالنى مدت بعد از غذا، کمک به کاهش وزن 

و سهولت هضم غذا است.
فیبر در مورد غالت کامل کل ماجرا نیســت، آن ها حاوى مواد مغذى دیگر از جمله 
ویتامین هاى گروه B هستند که به شــما انرژى مى دهند و سرشار از اسید فولیک 
هستند که به ساخت رگ هاى قرمز کمک مى کند و همچنین سرشار از مواد معدنى 
مانند منیزیم و سلنیوم، که به بدن شما در ساختن استخوان ها و تقویت سیستم ایمنى 

کمک مى کند.غالت کامل همچنین حاوى فیتونوترینت هاى طبیعى هستند که 
مى توانند با بیمارى ها مبارزه کنند.

اگر نیاز دارید از گلوتــن، پروتئینى که در گندم، چاودار و 
جو یافت مى شود اجتناب کنید، مى توانید 

غالت کامــل بخورید. بــه عنوان 
جایگزین به دنبــال کینوا، ارزن، 
گندم سیاه و آمارانت باشید. حتى 
اگر مشکل گلوتن ندارید، انواع 
غالت کامل مانند برنج قهوه اى، 
برنج وحشى، گندم بلغور، بلغور 
جو دوسر و اسپتل را امتحان کنید. 

رئیس اداره مدیریت بیمارى هاى قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت 
چند نکته مهم در مواجهه با عقرب گزیدگى را بیان کرد.

هزاد امیرى، رئیس اداره مدیریت بیمارى هاى قابل انتقال بین انسان و 
حیوان وزارت بهداشت اظهار کرد: اگر فردى دچار مصدومیت یا عقرب 

زدگى شد نباید به هیچ عنوان حرکت کند.
او ادامه داد: در اولین مرحله براى کمک به فرد مصدوم با گزش عقرب و 

حتى مار باید محل گزش با آب و صابون به طور کامل شستشو داده شود 
و تمام وسائل زینتى مانند ساعت و انگشتر خارج شود.

رئیس اداره مدیریت بیمارى هاى قابل انتقال بین انســان 
و حیوان وزارت بهداشــت  بیان کرد: محل گزش فرد 
مصدوم باید با آتل بسته شــود. محل گزش باید بدون 

حرکت و پایین تر از سطح قلب فرد مصدوم قرار بگیرد. باالى محل گزش باید به 
گونه اى بسته شود تا جریان خون در عضو گزیده شده  قطع نشود.

امیرى گفت: از دستکارى محل گزش باید پرهیز کرد، زیرا این کار باعث بروز 
عفونت ثانویه و جذب زهر همچنین خونریزى در آن محل خواهد شــد. از 

مالیدن مواد شیمیایى و گیاهى در محل گزش فرد مصدوم خوددارى شود. 
او افزود: در هنگام گزش فرد مصدوم نباید آســپرین و انواع مخدرها مصرف 
کند. از تیغ زدن یا مکیدن محل گزش توســط اطرافیان خوددارى شود. 
در هنگام عقرب یا مار گزیدگــى از رانندگى 
باید پرهیز کنید، زیرا این احتمال 
وجود دارد که دچار بیهوشى 

یا سرگیجه شوید.

احساس خواب رفتگى و گز گز در انگشتان دست مشکل شایعى است که در سن 
میانسالى و به ویژه در خانم ها بیشتر مشاهده مى شود. عوامل مختلفى مانند بعضى 
از اختالالت هورمونى، برخى بیمارى هاى روماتیسمى یا کم خونى باعث ایجاد 
خواب رفتگى و گزگز انگشتان مى شود، اما شایع ترین علت احساس خواب رفتگى 
انگشتان دست، تحت فشار بودن رشته هاى عصب در مسیر گردن تا دست است. 
یکى از شایع ترین این موارد تحت فشار بودن رشته هاى عصب در ناحیه مچ دست 

یا همان سندروم کانال کارپال است.
در این موارد بیمار از احساس خواب رفتگى و گزگز در انگشتان خصوصا انگشت 
شصت حلقه و میانه شکایت دارد. این خواب رفتگى در زمانى که فرد کار ظریفى 
انجام مى دهد مانند نوشــتن، کار هاى هنرى یا حمل کردن اجسام یا در دست 
گرفتن گوشى تلفن بروز مى کند. گاهى این خواب رفتگى بیمار را در نیمه شب 
از خواب بیدار مى کند و گاهى با درد مبهم در ناحیه کف، مچ و انگشــتان همراه 
مى شود. در موارد شدید گز گز با احساس ضعف در دست ها تجربه مى شود و بیمار 
ابراز مى کند که اگر جسمى در دستش باشد ناخودآگاه و غیرارادى مى افتد که این 
امر نیز نشانه تحت فشار بودن رشته هاى عصبى مچ دست یا سندروم کارپال باشد.

وقتى فرد از خواب رفتگى و گز گز شــکایت دارد باید به پزشک مراجعه کند. در 
صورت تشخیص سندروم کارپال بعد از معاینه، تست نوار عصب و عضله دست 
تجویز مى شود تا میزان درگیرى و آسیب دیدگى رشته هاى عصب، محل درگیرى 

و شدت آن را بررسى کند. 

علل کمبود منیزیم از رژیم غذایى نامناسب، دیابت، جذب ضعیف، اسهال 
مزمن، بیمارى سلیاك تا از دست دادن منیزیم از بدن متغیر هستند.

لرزش و گرفتگى عضالت از عالئم کمبود منیزیم است. در بدترین حالت، 
حتى ممکن است باعث تشنج شود. دانشمندان معتقدند این عالئم ناشى از 
جریان بیشتر کلسیم در سلول هاى عصبى است که باعث تحریک بیش از 

حد اعصاب ماهیچه مى شود.
اختالالت سالمت روان یکى دیگر از پیامدهاى احتمالى کمبود منیزیم 
است. این عالئم شــامل بى تفاوتى اســت که با بى حسى ذهنى یا عدم 
احساس مشخص مى شود. کمبود شدید حتى ممکن است منجر به هذیان 
و کما شود. عالوه بر این، مطالعات سطح پایین منیزیم را با افزایش خطر 
ابتال به افسردگى مرتبط دانسته اند. همچنین کمبود منیزیم ممکن است 

باعث ایجاد اضطراب شود. 
پوکى استخوان یک اختالل است که با ضعف استخوان ها و افزایش خطر 
شکستگى استخوان مشخص مى شود. جالب اینجاست که کمبود منیزیم 
نیز یک عامل خطر براى پوکى استخوان است. کمبود ممکن است به طور 
مستقیم استخوان ها را تضعیف کند و سطح کلسیم خون را که اصلى ترین 

ساختار استخوان است، کاهش مى دهد. 
خستگى یکى دیگر از عالئم کمبود منیزیم است. خستگى شدید یا مداوم 
ممکن است نشانه یک مشکل باشد. از آنجا که خستگى یک عالمت غیر 
اختصاصى است، یافتن علت آن غیرممکن است مگر اینکه با عالئم دیگر 
همراه باشد. یکى دیگر از عالئم مشخص کمبود منیزیم ضعف عضالنى 

است که به عنوان میاستنى نیز شناخته مى شود. 
مطالعات روى حیوانات نشان مى دهد که کمبود منیزیم ممکن است فشار 
خون را افزایش داده که یک عامل خطر قوى براى بیمارى هاى قلبى است. 
چندین مطالعه نشان مى دهد که سطوح پایین منیزیم یا رژیم غذایى ضعیف 

ممکن است فشار خون را افزایش دهد. 
گاهى کمبود منیزیم در افراد مبتال به آسم شدید مشاهده مى شود. عالوه 
بر این، میزان منیزیم در افراد مبتال به آســم کمتر از افرادى است که این 
بیمارى را ندارند. محققان معتقدند کمبود منیزیم ممکن 
اســت باعث تجمع کلســیم در عضالت پوشاننده 
مجارى هوایى ریه ها شود. این امر باعث تنگ شدن 
مجارى تنفسى شــده و تنفس را دشوارتر مى کند. 
جالب اینجاست که گاهى یک دستگاه استنشاقى 
با سولفات منیزیم به افراد مبتال به آسم شدید داده 
مى شود تا به گسترش مجارى 

تنفسى کمک کند.
آریتمى قلب یا نامنظم شــدن 
ضربان قلب یکى از جدى ترین 
عالئــم کمبود منیزیم اســت. 
آریتمى، اغلــب هیچ عالمتى 
ندارد. بــا این حــال، در برخى 
افراد، ممکن است باعث تپش 
قلب شود. در شدیدترین موارد، 
آریتمى ممکن است خطر سکته 
مغزى یا نارسایى قلبى را افزایش 

دهد.  

چرا باید مدام غالت کامل بخورید؟مهمترین اقدامات پس از عقرب زدگى

نکرد.
قابل انتقال بین انسان و 

رمصدومیت یا عقرب 

صدوم با گزش عقرب و 
کامل شستشو داده شود

شود.
انســان  ین

شفرد
د بدون 

گونه اى بسته شود تا جریان خون در عضو گزیده شده  قطع نشود
امیرى گفت: از دستکارى محل گزش باید پرهیز کرد، زیرا ای
عفونت ثانویه و جذب زهر همچنین خونریزى در آن محل
مالیدن مواد شیمیایى و گیاهى در محل گزش فرد مصدوم
او افزود: در هنگام گزش فرد مصدوم نباید آســپرین و انواع
کند. از تیغ زدن یا مکیدن محل گزش توســط اطرافیان
عقرب یا مار گزیدگ در هنگام
باید پرهیز کنید،
دارد وجود
یا سرگیج

دلیل خوابیدن
 انگشتان دست

عالئم کمبود منیزیم

مچنین حاوى فیتونوترینت هاى طبیعى هستند که
ند.

نى که در گندم، چاودار و 
 مى توانید

نوان
ن، 
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د. 

یرىو

ى تولید 
، زمان 

ش داده 
کند. در 
شب ها، 
ترى را 

ها 

س 
ن یا 

بر این، میزان منیزیم در افراد مبتال به آســم
بیمارى را ندارند. محققانم
اســت باعث تجمع کل
ش مجارى هوایى ریه ها
مجارى تنفسىشــد
جالب اینجاست که گ
با سولفات منیزیم به ا

مى
تن
آری
ضر
عال
آر
ند
افر
قل
آری

مغزى
دهد. 
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مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت: تله سیژ ناژوان 
و تله کابین صفه تا اطالع ثانوى به دلیل استاندارد نبودن 

اجازه فعالیت ندارند.
محمود فرمانى ظهر سه شــنبه در نشست خبرى که به 
مناسبت هفته استاندارد برگزار شد، با بیان اینکه استان 
اصفهان داراى صنایع خوبى در زمینه اســتاندارد است، 
اظهار داشت: استاندارد در همه زندگى از اهمیت زیادى 
برخوردار است و براى افزایش کیفیت زندگى باید به این 

موضوع مهم توجه داشته باشیم.
وى با تاکید بر اینکه توجه به استانداردها از وظایف مهم 
صنایع اســت، ادامه داد: اداره کل استاندارد ناظر بر این 
امر است و از این رو شهروندان مى توانند بازوى نظارتى 

استاندارد باشند و هر گونه تخلفى را به ما گزارش دهند.
فرمانى با بیــان اینکــه در زمینه حامل هــاى انرژى، 
آسانسورها، مواد غذایى و ... اداره استاندارد تمرکز جدى 
دارد، افزود: از سال 82 بیمه آسانسور ممنوع شده است تا 
پیمانکاران و مدیران مجموعه هاى مسکونى و تجارى 
مجبور به دریافت تاییدیه استاندارد شوند و حاشیه امن 

نداشته باشند.
مدیر کل اســتاندارد اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
استانداردها به عنوان الزام اساســى مى توانند منجر به 
افزایش ارتقا تولیدات شــوند، ابراز داشــت: با این امر 
مى توان به سهم حضور در بازارهاى خارجى امیدوار بود.

فرمانى با بیان اینکــه عیارســنجى مصنوعات طال و 
جواهر و دیگر فلزات گران بها نیز از دیگر اقدامات اداره 
کل استاندارد است، اضافه کرد: در این نوع محصوالت 
امکان درج همه اطالعات بر روى تولیدات وجود ندارد و 
از این رو براى این کاالها کد ساخت در نظر گرفته شده 

است و با اســتفاده از این کد مى توان پیگیرى تخلفات 
احتمالى را انجام داد.

وى ادامه داد: در زمینه سایر محصوالت نیز باید به نشان 
استاندارد توجه کرد و براى تشخیص استاندارد کاال زیر 
نشان کد 10 رقمى اســت که باید به کد 10001517 

ارسال کنند و از اصالت کاال مطمئن شوند.
مدیر کل استاندارد اســتان اصفهان با بیان اینکه براى 
استانداردسازى جایگاه هاى ســى ان جى فعالیت هاى 

زیادى انجام شــد، گفت: امــروز تنها 9 جایگاه ســى 
ان جى در اصفهان هنوز نشــان اســتاندارد را دریافت 
نکرده اند و مابقــى مراکــز داراى تاییدیه اســتاندارد

 هستند.
وى با اشاره به نظارت بر شهربازى هاى استان اصفهان 
نیز گفت: در حال حاضر تله سیژ ناژوان و تله کابین صفه 
به دلیل نداشتن استاندارد پلمب شد و در حال حاضر به 
دلیل تعمیرات باز اســت و تا قبل از ایمن ســازى اجازه 

فعالیت نخواهند داشــت. فرمانى افزود: خانواده ها حین 
مراجعه به مراکز شهربازى باید از استاندارد بودن وسایل 

بازى توجه داشته باشند.
وى با بیان اینکه سازمان ملى اســتاندارد مستقل شده 
است و مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور و یا معاون اول وى 
فعالیت دارد، اضافه کرد: قاضى ویژه نیز براى استاندارد 
در استان اصفهان تعیین شده است و در کمیته حقوقى 
تاکنون 10 جلسه برگزار و به 110 پرونده رسیدگى شده 
که 15 مرکز پلمب شده و بیشتر آنها مصالح ساختمانى 

بوده است.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه 9 مورد 
جعل عالمت استاندارد را داشتیم، گفت: در سال جارى 

25 گزارش اعالم جرم نیز داشته ایم.
وى با بیان اینکه 63 مورد شکایت مردمى داشتیم، گفت: 
20 مورد رسیدگى کامل شده است، 15 مورد به دستگاه 
قضائى ارجاع شد، 10 شــکایت وارد نبود و مابقى نیز در 

دست بررسى است.
فرمانى با بیــان اینکه در 6 ماه امســال یک هزار و 54 
باسکول سنگین مورد ســنجش قرار گرفت، ادامه داد: 
همچنین سه هزار و 970 ترازوى سبک نیز مورد بررسى 
قرار گرفت. وى افزود: همچنین یک هزار نازل سوخت 
نیز در استان اصفهان از نظر کیفیت و کمیت مورد ارزیابى 

قرار گرفت.
مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان با بیان اینکه در 
بازدید از آزمایشــگاه هاى اســتان اصفهان از 54 مرکز 
بازدید شــده اســت، ادامه داد: از این تعــداد براى 19 
مرکز اخطار صادر شــد، یک مرکز تعلیق و ســه پروانه

 نیز تمدید شد.

مدیر کل استاندارد استان اصفهان:

تله سیژ ناژوان و تله کابین صفه
 تا اطالع ثانوى پلمب است

معاون جوانان جمعیت هالل احمر اصفهان از اجراى طرح 
ملى غمگساران جوان در استان خبر داد.

حیدرعلى خانبــازى گفــت: از ابتداى 
شــیوع کرونا تاکنون، 393 هزار خانواده 
اصفهانــى خدمات بهداشــتى دریافت 
کرده اند. مجموع نفرات زیرپوشش این 
طرح، یک میلیون و 574 هزار نفراست که 
60 هزار خانوار هم اصول رعایت بهداشتى 
را آموزش دیده اند. وى افزود: اجراى طرح 
ملى غمگســاران جوان نیز در این مدت 
در دســتور کار قرار گرفت که در آن 250 
مورد انواع اقدامــات فرهنگى همچون 

دلجویى خانواده هاى متوفیان کرونا و قدردانى از خانواده 
شهداى سالمت انجام شد. وى به اجراى طرح ملى یاس 
(توانمندسازى بانوان تحت پوشش کمیته امداد) و طرح 

ملى دادرس براى دانش آموزان آموزش کمک هاى اولیه 
به دانش آموزان اشاره کردو گفت: بیش از 20 هزار عضو 

در کانون هاى پنج گانه غنچه هاى هالل، دانش آموزى، 
دانشجویى، طالب و روستایى جوانان جمعیت هالل احمر 

استان اصفهان فعالیت دارند.

اجراى طرح ملى غمگساران جوان در اصفهان

معاون فنى و نظارت راه روســتایى استان اصفهان از 
احداث 35 کیلومتر از محور دهق به میمه خبر داد.

سعید خدابخشى گفت: احداث محور دهق به سمت 
میمه داراى پیشرفت فیزیکى قابل توجه بوده و پیش 

بینى مى شود در سال 1401 به بهره بردارى برسد.
وى اظهار کرد: پروژه احداث محور دهق به ســمت 
میمه به طول تقریبى 35 کیلومتر که با مشارکت خیر 
راهســاز و به کارفرمایى خیریه امام رضا (ع) در حال 
انجام اســت، هم اکنون عملیات اجرایى آن تا مرحله 
قشر اساس و ابنیه فنى به اتمام رسیده و آماده اجراى 

قشر آسفالت است.
معاون فنى و نظارت راه روســتایى اســتان اصفهان 
افزود: عملیات اجرایى این پروژه در ســال 1396 با 
هدف کاهش مســیر محور دهق - میمه آغاز شده 
اســت و با توجه به اقدامات به عمل آمده و پیشرفت 
فیزیکى قابل توجه پیش بینى مى شود در سال 1401 

به بهره بردارى برسد.
خدابخشــى گفت: با احداث محور میمــه به دهق 
بخشى از بار ترافیکى استان چهارمحال و بختیارى به 
نجف آباد - دهق - علویجه - میمه - تهران که داراى 
رفت و آمد شــبانه روزى حجم زیادى از خودروهاى 

سبک و سنگین است، روان تر مى شود.
معاون فنى و نظارت راه روســتایى استان اصفهان با 
بیان اینکه تا کنون مبلغ 95 میلیارد ریال توسط خیر 
راهساز براى احداث این پروژه هزینه شده است، اذعان 
داشت: 50 هزار تن آسفالت توسط اداره کل راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى اجرا خواهد شد که بدین ترتیب 
احجام فنى به کار رفته در این پروژه شامل 210 هزار 
مترمکعب خاکبــردارى، 416 هزار و 500 مترمکعب 
خاکریزى، 136 هزار و 500 مترمکعب زیراســاس و 
اساس بوده همچنین 85.4 تن آرماتوربندى و 5 هزار و 

429 مترمکعب بتن ریزى انجام شده است.

احداث 35 کیلومتر از محور دهق به میمه

 شهردار محمد آباد - محمد اسماعیل زاده

شهردارى محمد آباد در نظر دارد :
1- به استناد مصوبه شماره 7 هشتمین جلسه شوراى اسالمى شهر محمد آباد (1400/100/ش/6 مورخ 
1400/7/4) تصدى بازار روز شهر را با قیمت پایه کارشناسى اجاره بهاى سالیانه  160/000/000 ریال با 

تنظیم قرارداد اجاره و از طریق آگهى مزایده به بخش خصوصى واگذار نماید.
2- به استناد مصوبه شماره 6 هشتمین جلسه شوراى اسالمى شهر محمدآباد (1400/100/ش/6 مورخ 
1400/7/4) تصدى اجاره و بهره بردارى از کانال دفن زباله شهر را با قیمت پایه کارشناسى اجاره بهاى 

سالیانه 65/000/000ریال از طریق آگهى مزایده به بخش خصوصى واگذار نمایند.
متقاضیان مى توانند بمنظور آگاهى از شــرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در مزایده همه 
روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى مورخ 1400/7/21 تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 

1400/8/10 به شهردارى محمد آباد مراجعه نمایند.
تاریخ دریافت پیشنهادات : روز چهارشنبه مورخ 1400/8/12

تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادات : پنج شنبه مورخ 1400/8/13
تلفن تماس :03146652845و 03146652465     فاکس :031-46652501

آدرس :اصفهان - جرقویه سفلى - محمدآباد - بلوار امام خمینى (ره)
www.mohammadabad-esf.ir

آگهى  مزایده نوبت اول

م.الف:  1204987    

چاپ دومچاپ دوم

على اکبر محمودى - شهردار زاینده رود 

شهردارى زاینده رود در نظر دارد نسبت به برگزارى تجدید مناقصه عمومى طبق مشخصات 
زیر اقدام نماید. 

1ـ موضوع تجدید مناقصه: اجراى آسفالت معابر و ترمیم ترانشه هاى سطح شهر و محالت 
هدف بازآفرینى شهر زاینده رود 

2ـ مبلغ تجدید مناقصه: 13,500,000,000 ریال 
3ـ مبلغ تضمین: 675,000,000 ریال 

4ـ در صورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط مى گردد. 
5ـ زمان و محل دریافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1400/7/28 از طریق سامانه 

ستاد 
6ـ مهلت تحویل پیشنهادات: روز یک شنبه مورخ 1400/8/16

7ـ تاریخ گشایش پاکت ها: روز دوشنبه مورخ 1400/8/17
8ـ کلیه اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه و سامانه ستاد بارگذارى گردیده است. 

9ـ اعتبار پروژه: از محل اعتبارات تملک دارایى هاى ســرمایه اى بودجه 1400 شهردارى 
زاینده رود مى باشد. 

آگهى تجدید مناقصه عمومى

م.الف:  1210165    

نوبت اولنوبت اول


