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مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: ثبت رکورد تولید 
روزانه 146 ذوب در شــرکت فوالد مبارکــه تنها پس از 
چند روز از رفع محدودیت هاى انرژى و در آغاز هفته دفاع 
مقدس، نشــان از روحیه جهادین فوالد مبارکه در جبهه 
صنعت دارد. حمیدرضا عظیمیان اظهار کرد: شرکت فوالد 
مبارکه در دو ماه گذشــته به دلیل وجود محدودیت هاى 
شدید انرژى، نتوانست به ظرفیت هاى فوالدسازى دست 
یابد اما به محض رفع محدودیت ها ، فعالیت تولیدى خود را 
افزایش داده و پس از گذشت کمترین زمان ممکن، موفق 
به ثبت رکورد تولید روزانه 146 ذوب(معادل 26 هزار و 100 
تن اسلب) گردید و این در حالى است که رکورد قبلى شرکت 
فوالد مبارکه در این بخش در تاریخ 31 فروردین ماه سال 
جارى با تولید روزانه 144 ذوب (معادل 25 هزار و 950 تن 

اسلب) به ثبت رسیده بود.
وى با بیان این که ثبت چنین رکورد ارزشمندى در فوالد 
مبارکه از چند منظر حائز اهمیت است، افزود: ثبت این رکورد 
در آغاز هفته دفاع مقدس یعنى فرزندان این مرز و بوم در 
جبهه صنعت هم قدرت مندانه در حال تالش هستند و براى 

سربلندى کشور مى جنگند.

توانایى ثبت رکوردهاى بیشــتر همچنان 
پابرجاست

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این روحیه 
جهادى در فوالدمردان شرکت فوالد مبارکه نشان مى دهد 
توانایى براى بازگشت ناحیه فوالدسازى به پویایى سابق و 

همچنین ثبت رکوردهاى بیشتر پابرجاست.
وى اذعان داشت: بازگشت به تولید پس از توقف یا کاهش 

قابل توجه آن، نیازمند انرژى بسیار و بسیج همه امکانات 
است که شرکت فوالد مبارکه به خوبى توانسته این مسأله 
مهم را عملیاتى کند. عظیمیان تصریح کرد: اگرچه به دلیل 
محدودیت هایى کــه در فصل تابســتان تجربه کردیم و 
محدودیت هایى که در زمســتان خواهیم داشت، اندکى از 
برنامه هاى پیش بینى شــده فاصله بگیریم اما همه تالش 

خود را براى جبران عقب افتادگى ها خواهیم داشت.
وى با اشاره به نحوه برخورد فوالد مبارکه با محدودیت هاى 
انرژى عنوان داشت: اگرچه ناحیه فوالدسازى این شرکت 
با کاهش تولید مواجه شــد اما از این موقعیت به بهترین 
شــکل ممکن اســتفاده کرد و با انجام تعمیرات اساسى 
و بلندمدت بــدون هرگونه حادثه جدى، بــراى تولیدات

 بیشتر آماده شد.

میزان کیفیت محصــوالت فوالد مبارکه از 
مقادیر قبلى خود پیشى گرفت

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: در نتیجه همین 
اقدامات پس از رفع محدودیت هاى انرژى یعنى بدون فشار 
به تجهیزات یا فعالیتى خارج از استانداردها، رکورد جدیدى به 
ثبت رسیده شد و میزان کیفیت محصوالت این شرکت نیز از 
مقادیر قبلى خود پیشى گرفت. وى بیان داشت: ثبت این رکورد 
ارزشمند پیام مهم دیگرى براى جامعه صنعت به همراه دارد 
و آن هم این است که اگر این صنعت با محدودیت در تولید 

مواجه نباشد، قابلیت هاى تولیدى بسیارى زیادى دارد.

ظرفیت تولید بیش از 8/5 میلیون تن فوالد 
در سال 

عظیمیان ادامه داد: چنین اعــداد و ارقامى در رکوردهاى 
تولید براى افرادى که دستى در صنعت دارند، قابل درك 
است اما براى آحاد جامعه که آشنایى کمترى با موضوعات 
تخصصى صنعت فوالد دارند، این گونه نیست ، که براى 
درك بهتر آنــان نیز اعالم مى کنیم کــه ثبت این رکورد 
روزانه به معنى ظرفیت تولید بیش از 8/5 میلیون تن فوالد 

در سال است.
وى تأکید کرد: این در حالى است که هدف فوالد مبارکه 
در تولید به دلیل محدودیت هاى پیش رو، 7/2 میلیون تن 
تعیین شده است اما این شرکت بدون هیچ تجهیز جدیدى، 
ظرفیت تولید را به اندازه ایجاد یک کارخانه فوالدســازى 
جدید(معادل مجتمع فوالد سبا یا فوالد هرمزگان) افزایش 
داده که تحقق این میزان از تولید مشروط بر تأمین کامل 

همه نهاده هاى تولید براى فوالد مبارکه است.

 دغدغه فوالد مبارکه براى تأمین مواد اولیه 
صنایع پایین دستى

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه یادآور شد: عالوه بر موارد 
ذکر شده، رکورد جدید این شرکت فوالدى، این پیام را براى 
صنایع پایین دستى دارد که با وجود همه محدودیت ها، فوالد 

مبارکه دغدغه تأمین مواد اولیه صنایع پایین دستى را دارد.
وى در پایان اظهارداشت: در همین راستا، برنامه ریزى هاى 
الزم صورت گرفته تا با وجــود محدودیت هاى احتمالى 
انرژى در فصل زمستان، عملکرد واحدهاى نوردى شرکت 
فوالد مبارکه که تأمین کننده مواد اولیه صنایع پایین دستى 
اســت، تحت تأثیر قرار نگیرد و در نهایت مشــتریان این 

شرکت با هیچ مشکلى در تولید مواجه نشوند.

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد؛

قابلیت ارسال رمز پویا به صورت پیام کوتاه در فرآیند  رکورد روزانه 146 ذوب در فوالد مبارکه شکسته شد
خرید شارژ سامانه 2020  مخابرات منطقه اصفهان 

فعال شد.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
در راستاى بهینه سازى و سهولت پرداخت در فرآیند 
خرید شارژ در سامانه 2020 ، طى تعامالت انجام شده 
با بانک عامل مربوطه و دریافت زیر ساختهاى الزم 

و همچنین انجام پیاده سازى هاى مورد نیاز، قابلیت 
ارسال رمز پویا به صورت پیام کوتاه در سامانه 2020 

فعال و به بهره بردارى رسید.
در این فرآیند مشــترى مى تواند در صورت عدم در 
اختیار داشــتن رمز دوم و یا رمز پویاى کارت خود با 
انتخاب گزینه مناسب نسبت به دریافت رمز مذکور 

به صورت پیام کوتاه اقدام نماید.

ایجاد قابلیت ارسال رمز پویا
 در سامانه 2020 مخابرات

با حضور حجت االسالم دکتر محمدشریفانی مسئول 
نهاد نمایندگــى مقام معظم رهبرى دردانشــگاه آزاد 
اسالمى، مسئولین دفاتر استانى نهاد نمایندگى مقام 
معظم رهبرى در دانشــگاههاى استان اصفهان، امام 
جمعه و مسئولین شهرستان نجف آباد، دفتر مستقل نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد نجف آباد افتتاح شد و رسما شروع به کار نمود.
حجت االسالم و المسلمین شریفانی درمراسم افتتاحیه 
دفتر مستقل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري و معارفه 
مســئول این دفتر در واحد نجف آباد، نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبري را ســمبل روحانیت دردانشگاه ها 
دانست و افزود: رسالت روحانیت در دانشگاه ها هدایت 
دانشگاهیان ومبارزه با دشمنان و کفاري است که شبانه 
روز و حتی به صورت مجــازى اعتقادات مردم را مورد 
هدف قرارداده اند وســعی دربرهم زدن عقاید جوانان 
را دارند. این رسالت که شیرین ترین و سخت ترین و 
سنگین ترین رسالت هاست به عهده روحانیون در داخل 

دانشگاه ها می باشد.
حجت االســالم مرتضــی خوشــنویس زاده رئیس 
دفتراســتانی نهــاد نمایندگی مقام معظــم رهبري 
دردانشگاه هاي استان اصفهان هم در این جلسه گفت: 
با وجودعظمت معنوى در شــهر نجف آباد و شهداى 
این شهر وحجت خدا شــهید محسن حججى، برکت 

بســیارعظیمى در خدمت در نجف آباد و دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد وجود دارد که با همدلى وهم 
افزایى مثال زدنى در این شهرســتان و دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد زمینه بسیارخوبى براى خدمت 

به مردم و دانشجویان در این شهر فراهم است.
حجت االســالم خوشــنویس زاده دفترمستقل نهاد 
نمایندگی در واحد نجف آباد را دهمین دفترنهاد استان 
دانســت و گفت: امیدواریم این دفتر الگویی نمونه در 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرى باشــد که در کل 
کشورهمانند سایر موفقیت ها و افتخارات دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد نجف آ باد زبان زد همه مردم شود.
حجت االسالم مسعودعابدي مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبري دردانشگاه آزاداسالمی واحد نجف 
آباد هم در این مراسم گفت: درمسیرى که مقام معظم 
رهبرى به تبعیت ازحضرت امام راحل براى ما مشخص 
نموده اند و محورآن بیانیه گام دوم انقالب اســالمی 
مى باشد و هدف آن سه واژه کلیدى خودسازى، جامعه 
پردازى و تمدن سازى اســت که دانشگاه ها به عنوان 
موتور پیشتاز این بیانیه هستند، امیدواریم دانشگاه آزاد 
اســالمى واحد نجف آباد با این مجموعه بسیار فاخر و 
عظیم و با حضور مدیران متعهد و متدینی که دارد، بتواند 
الگویى پیشتاز در بین همه دانشگاه ها در کشور در تحقق 

اهداف و منویات مقام معظم رهبرى باشد.

افتتاح دفتر مستقل نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى 
در دانشگاه نجف آباد

مسئول موکب هاى حرم زینبیه اصفهان در عراق از ارائه خدمت روزانه به 10 
هزار نفر در موکب هاى آستان مقدس زینبیه اصفهان در عراق خبر داد.

حجت االسالم سید رسول نریمانى با اشاره به اینکه موکب هاى آستان زینبیه 
اصفهان در مســیر نجف به کربال فعالیت دارند، اظهار داشت: در مجموع 23 

موکب در این مسیر به زائران اربعین حسینى خدمت رسانى مى کنند.
وى با بیان اینکه در برخى از عمودها بیش از ســه موکب مستقر شده است، 
ادامه داد: روزانه در هر موکب به 500 نفر از زوار پیاده روى اربعین حســینى 

خدمت رسانى مى شود.
مسئول موکب هاى حرم زینبیه اصفهان در عراق  گفت: این موکب ها از ساعت 
پنج صبح به مدت 20 ساعت مشغول فعالیت هستند و شلوغ ترین آنها مربوط 

به موکب امام رضا (ع) است.
وى با اشاره به اینکه هر موکب وظیفه شست و شو، خشک کردن و اتوى لباس 
زائزان را برعهده دارد، اضافه کرد: مراحل شست وشوى لباس هر زائر 15 دقیقه 

به طول مى انجامد، در این مدت زمان، برنامه فرهنگى جهت ارتباط و تعامل 
با مخاطب براى آشنایى با حضرت زینب بنت موسى بن جعفر علیهم السالم 

اجرا مى شود.
حجت االســالم نریمانى با بیان اینکه روزانه 750 قالب یخ توســط خادمان 
کانکس هاى یخ سازى به موکب داران تحویل داده شده و بین زائران در مسیر، 
آب یخ توزیع مى شود، ادامه داد: خوشبختانه سیر خدمت رسانى به زائران در 

همه بخش هاى موکب ها به خوبى در حال انجام است.
وى تعامل و ارتباط با مسئوالن کشورى، لشکرى و فرهنگى کشور عراق را از 
دیگر اقدامات فرهنگى موکب داران حرم حضرت زینب (س) دانست و افزود: 
در حال تعامل و دعوت از موثرین عراقى هستیم و تا به حال دیدارهایى با رئیس 
اتحادیه رادیو و تلویزیون هاى عراق، مدیر رادیو معارف عراق، مسئول موکب 

امام رضا علیه السالم و سپاه بدر عراق برگزار شده است.
مســئول موکب هاى حرم زینبیه اصفهان در عراق ضمن بررسى مشکالت 

برپایى موکب ها، خاطرنشان کرد: در ایران مشکالتى از قبیل محدودیت در 
  PCR تعداد اعزام خادمین، صدور ویزا، تزریق دو دز واکسن و انجام آزمایش
براى هر 60 نفر و افزایش هزینه ها وجود داشت، به عالوه تأخیر در ترخیص 
وسایل موردنیاز موکب ها و آسیب دیدن تجهیزاتى که در طى دوسال ایجاد 
شده بود، باعث شد سه تیم فنى براى تعمیر و تجهیز کانکس موکب ها فعال 

شوند.

خدمت رسانى روزانه به 10 هزار نفر در موکب هاى حرم زینبیه

     

چند عالمت جدى نارسایى قلبىاحتمال کسرى گاز در زمستان اصفهانگوینده خبر آزادسازى خرمشهر زنده استرکورد بى سابقه کشفیات مواد مخدر توسط ایران رونمایى از سپاهان لیگ بیست و یکم سالمتفرهنگ ورزش استان جهان نما

مغز با افزایش سن 
در معرض 

کوچک شدن است

فرار مالیاتى در اصفهان چگونه انجام مى شود؟
3

کار دشوار 5
شهردار اصفهانى 

در اهواز 

با ورود به دوران میانسالى، مغز شما از راه هاى 
کم بیان اما قابل اندازه گیرى تغییر مى کند.

 اندازه کلى مغز از 30 یا 40 سالگى شروع به 
کوچک شدن مى کند و با رسیدن به سن

 60 سالگى سرعت این جمع شدگى...

ظاهراً شــهردار اصفهانى اهواز اقدامات عمرانى 
مشــابه آنچه در اصفهان اجرا شده است را براى 
شهر اهواز هم برنامه ریزى کرده اما آیا این کار به 

سهولت میسر خواهد شد؟
رضا امینى که روز جمعــه – یک روز بعد از ابالغ 
حکمش توســط وزیر کشــور – در یک برنامه 
تلویزیونى محلى شــرکت کرده بود، ضمن آنکه 
از ســرعت نامطلوب اجراى پروژه هــا در اهواز 
گالیه کرد، در عین حال قول داد «با ورود افراد 

متخصص و متعهد به شهر و ...

بازگشایى بازگشایى 3737 هزار کالس درس در استان اصفهان هزار کالس درس در استان اصفهان
در آیین نواختن زنگ بازگشایى مدارس با حضور استاندار اعالم شد؛در آیین نواختن زنگ بازگشایى مدارس با حضور استاندار اعالم شد؛

8

معاون اداره کل امور مالیاتى تشریح کرد؛

تارتار:
ذوب آهن به روزهاى خوبش برمى گردد

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن مى گوید این تیم به روزهاى خوبش در لیگ ایران 
برمى گردد.

مهدى تارتار بعد از پیروزى تیمش برابر فوالد در دیدارى تدارکاتى، اظهار کرد: 
در دیدارهاى تدارکاتى نتایج خیلى مهم نیست. فوالد هم تیم خوبى است و خوب 

بازى کردند اما بازیکنان ما هم خوب بازى کردند و در...
3

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

وزیر کشور، رضا امینى را تأیید کرد اما...

تزریق واکسن 
در اصفهان به

100 هزار دوز در روز 
مى رسد

جزئیات 2 ابطالى در انتخابات شوراى شهر در استان
3
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تکرار یک وعده؛ پیاده تکرار یک وعده؛ پیاده 
از نقش جهان تا آزادى!از نقش جهان تا آزادى!
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وزیر علوم خبر داد؛وزیر علوم خبر داد؛

کاهش جمعیت کاهش جمعیت 
دانشجویان دانشجویان 
در کشوردر کشور

استاندار: استاندار: 
چراغ خاموش چراغ خاموش 

کار کار 
انجام دادیمانجام دادیم

 در مقطعى 
دوست داشتم 
جاى گلزار 
باشم

پوریا پورسرخ:

مقط در مقط مدر قطر د
تداشودوست داش شدوستداشدو
گلجاىگلجاى گل ىا ج
ببب

ذوبآ
سرمربى تی
برمى گردد
مهدىت
در دیدار
بازى کردن

فرا رسیدن اربعین حسینى بر عاشقان حضرت اباعبدا...(ع)تسلیت باد
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رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر ناجــا اعالم کرد که 
جمهورى اسالمى ایران علیرغم وجود محدودیت هاى 
پاندمى ویروس کرونا و نیز اعمال تحریم هاى ظالمانه از 
سوى برخى کشورها، با تالش و مجاهدت هاى خالصانه 
نیروهاى مقابله اى، موفق به ثبت رکورد بى سابقه کشف 
بیش از 1140 تن انواع مواد مخدر در سال 2020 میالدى 
شد که این مقدار در مقایسه با سال 2019 نشان دهنده 

رشد 41 درصدى کشفیات است.
سردار مجید کریمى به افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر 
در کشور افغانستان و نگرانى هاى کشورهاى همسایه در 
این رابطه اشاره و خاطرنشان کرد: امروزه مواد مخدر به 

تهدیدى بزرگ براى کشورها به ویژه کشورهاى منطقه 
تبدیل شده است و گروهک هاى تروریستى و قاچاقچیان 
مواد مخدر بخش عمده اى از منابــع مالى خود را از این 

طریق تأمین مى کنند.
وى تصریح کرد: تالش جمهورى اسالمى همواره بر این 
اســت که از ورود مواد مخدر از مرزهاى شرقى و قاچاق 
آن به سایر کشورها جلوگیرى کند و در این راه، متحمل 

هزینه هاى مادى و معنوى بسیارى شده است.
این مقام ارشد انتظامى تأکید کرد: پلیس مبارزه با مواد 
جمهورى اســالمى ایران هیچگاه به امر مبارزه با مواد 

مخدر از دید سیاسى ننگریسته است.

وزیر علــوم با تأکید بــر اینکه تعــداد صندلى هاى خالى 
دانشــگاه ها رو به افزایش اســت،  اعالم کرد که جمعیت 
دانشجویى در کشور کاهش پیدا کرده است و امسال حدود 
سه میلیون و 200 هزار دانشجو در دانشگاه ها مشغول به 
تحصیل خواهند بود.محمدعلى زلفى گل افزود:  آموزش 
دانشجویان دوره کارشناسى از ابتداى مهرماه به صورت 
مجازى خواهد بود و دانشجویان تحصیالت تکمیلى یعنى 
کارشناسى ارشد و دکترا که فعالیت هاى آموزشى و تئورى 
دارند نیــز آموزش هاى خود را به صــورت مجازى دنبال 
مى کنند.زلفى گل همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
واکسیناسیون اعضاى هیئت علمى و کارکنان دانشگاه ها 

به اتمام رسید. 
وزیر علوم با بیان اینکه در خصوص حضور دانشجویان در 
دانشگاه ها تابع نظر ستاد ملى مقابله با کرونا هستیم، اظهار 
کرد: دانشگاه با حضور دانشــجو معنا پیدا مى کند امیدوار 
هستیم شرایطى ایجاد شود که با بازگشایى دانشگاه امکان 
حضور براى تمامى دانشــجویان کارشناسى، کارشناسى 
ارشد و دکترا فراهم شود.وى همچنین با تأکید بر اینکه تعداد 
صندلى هاى خالى دانشگاه ها رو به افزایش است، ادامه داد: 
با توجه به اینکه جمعیت دانشجویى در کشور کاهش پیدا 
کرده است در نتیجه ما امسال حدود سه میلیون و 200 هزار 

دانشجو در دانشگاه ها خواهیم داشت.

رکورد بى سابقه کشفیات 
مواد مخدر توسط ایران 

کاهش جمعیت 
دانشجویان در کشور

تردد در مرز مهران نداریم
  برنا| ســردار دالور  القاصى مهر فرمانده 
انتظامى شهرســتان مهران با بیان اینکه مرز 
مهران همچنان بسته اســت، گفت: مردم به 
شایعات فضاى مجازى توجه نکنند و اخبار را از 
منابع رسمى کشور دریافت کنند. او بیان کرد: 
شرایط امسال با انتشــار ویروس کرونا بسیار 
متفاوت شده است و هیچگونه خدماتى در مرز 
مهران و استان ایالم جهت عبور و مرور زائران 
ارائه نمى شود. سردار القاصى مهر افزود: امسال 
مراسم پیاده روى اربعین برگزار نمى شود و مرز 
مهران براى عبور و مرور افراد همچنان بسته 

است و هیچ ترددى در آن صورت نمى پذیرد.

اکران «قهرمان»
 بدون ممیزى 

بــا امضــاى دو عضو    کافه سینما|
باقیمانده شوراى پروانه نمایش،  صدور پروانه 
نمایش «قهرمان» قطعى و وارد مراحل ادارى 
شــد تا اکران فیلم تازه اصغر فرهادى در ایران 
قطعى شــود. فیلم اصغر فرهادى طى دو هفته 
گذشته براى اعضاى شوراى پروانه نمایش به 
نمایش درآمد و در نهایت با تأیید هر هفت عضو 
شــورا و بدون هیچ اصالحیه اى مجوز اکران 
دریافت کرد. پخش  کننــده داخلى «قهرمان» 
پیش از این آبان را زمان اکران عمومى آن در 
ایران اعالم کرده و پیش بینى مى شود تبلیغات 
براى اکــران داخلى این فیلم بــه زودى آغاز 

شود.

بازگشت عادل 
شایعه است

  خبرآنالین|در روزهــاى اخیــر فضاى 
مجازى و رسانه اى پر شــده از اخبار بازگشت 
عادل فردوسى پور. شایعه اى که واقعیت ندارد 
اما چرا کسانى که مى دانند سال هاست برنامه 
فوتبال «120» بــه تهیه کنندگــى عادل در 
شبکه ورزش پخش مى شود آن را به خبر داغ 
رسانه اى با عنوان بازگشت او مطرح مى کنند؟ 
این آرزوى تحقق نیافتــاده مخاطبان برنامه 
«نود» است که به آن دامن مى زنند یا دیگرانى 
که نیامده به دنبال کسب وجهه براى خودشان 
هســتند یا آنهایى که نرفته مــى خواهند داغ 
تعطیلــى برنامه «نود» و حذف او را از شــبکه 
3 و عرصه گزارشگرى در سازمان صدا وسیما 
و ممنــوع کارى اش را در فضــاى مجازى از 
پیشانى خود پاك کنند؟ هر چه هست بازگشت 
عادل فردوسى پور هنوز رنگ واقعیت به خود 
نگرفته و مطالبه مردمى شده که سال ها پاى 
قاب تلویزیون به تماشاى برنامه و گزارش هاى 

او نشستند.

مردم
دانه اى مداد مى خرند 

  ایلنا|  تا چند ســال قبل چــون اجناس 
ارزان تر بــود، خانواده ها آنچنــان رقمى براى 
خرید لوازم التحریر در نظر نمى گرفتند، اما در 
این چند ســال اخیر با وجود افزایش قیمت ها، 
خانواده هــا براى خریــد لــوازم التحریر باید 
بودجه اى کنار بگذارنــد و به همین علت خرید 
لوازم التحریر براى قشر متوسط و رو به پایین 
جامعه مشکل شده است.  یکى از فروشندگان 
لوازم التحریر مى گوید: مــردم پیش تر وقتى 
براى خرید مى آمدند، هرچه دلشان مى خواست 
مى خریدند، اما اکنون اول قیمت مى گیرند و بعد 
خرید مى کنند و زمانى کــه مى بینند قیمت ها 
نســبت به زمان قبل گران تر شده است، کمتر 
خرید مى کنند . وى ادامه مى دهد: االن حدود دو 
سال است که قیمت ها نسبت به سال هاى قبل 
بســیار باال رفته به عنوان مثال یک بسته مداد 
که 8000تومان بود، االن 50 هزار تومان شده 
اســت. عمدتًا خانواده ها دیگر به شکل دانه اى 
خرید مى  کنند، اما قبًال با تعداد بیشــترى مثًال 

براى یکسال خرید مى کردند.

تسلیت رهبر معظم انقالب 
در تماســى از    خبرگزارى صداوسیما|
دفتر رهبر انقالب با خانواده على لندى نوجوان غیور 
ایذه اى، مراتب تسلیت حضرت آیت ا... خامنه اى ابالغ 
و با این خانواده داغدیده همدردى شــد. على لندى 
قهرمان شجاع و فداکاِر 15 ساله که براى نجات دو 
تن از همسایگانش، خود را به آتش زده بود روز جمعه 
بر اثر شدت جراحات ناشى از سوختگى آسمانى شد و 

نام خود را جاودانه کرد.

ما و مشترکاتمان و... 
رئیس دفتر مرکز مطالعــات بین المللى    ایلنا|
انرژى وین گفت: در مقاطعى بحث و گفتگو در مورد 
میادین مشــترك نفتى با برخى همسایگان ممنوع 
بود. این نگرانى وجود داشــت که همسایه اى از ما 
برنجد و به فالن قطعنامــه علیه ما رأى مثبت دهد. 
فکر نمى کنم که در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه 
هیچ کشــورى در حد ایران براى پیشبرد دیپلماسى 
خود به اندازه ایران از جیب نفت خرج کند. فریدون 
برکشلى اظهار کرد: کشور ما در حال حاضر 28 میدان 

مشترك نفت و گاز با کشورهاى همسایه خود دارد.

با ایران مشکل نداریم
وزیر فرهنگ و اطالع رسانى طالبان    فارس|
گفت که این گــروه ضمن تالش بــراى برقرارى 
روابط با همه کشــورها به دنبال به دســت آوردن 
کرسى دائم در ســازمان ملل است. ذبیح ا... مجاهد 
در خصوص رابطــه این گروه با کشــورهاى دیگر 
گفت که طالبان تالش دارد روابط حسنه اى با جامعه 
جهانى برقرار کند. وى در خصوص رابطه طالبان با 
ایران نیز گفت: «در حال حاضــر اختالفى با تهران 
نداریــم و تالش مى کنیــم روابط خــود را با ایران 

توسعه دهیم.»

تعداد کشته شدگان 
جنگ سوریه

   ایسنا| ســازمان ملل اعالم کرد که جنگ 
سوریه طى 10 سال دستکم 350 هزار کشته برجاى 
گذاشته است. گزارشــى که سازمان ملل آن را تهیه 
کرده دوره بین مــارس 2011 تا مــارس 2021 را 
پوشش مى دهد و تنها آمار قربانیانى را اعالم کرده 
که هویت کامل آنها و تاریخ و مکان کشته شدنشان 
مشخص اســت. این 350 هزار نفر شامل نظامیان 
نیز هست. در آمار ســازمان ملل، 8 درصد قربانیان 
کــودکان و 8 درصد نیــز زنان هســتند. همچنین 
بیشترین تعداد قربانیان در استان حلب جان خود را 
از دست داده اند. دمشق و ادلب به ترتیب استان هاى 

بعدى  هستند.

کشف پراید روى قله کوه!
ســارقان یک پراید، این خودرو   خبر فورى|
را بعد از سرقت به منطقه اى از برغان در شهرستان 
ساوجبالغ استان البرز برده اند و در نوك قله کوه رها 
کرده اند؛ مکانى که خودروهاى آفرودى نیز به سختى 

مى توانند به این ارتفاع صعود کنند. 

نزدیک به صفر 
بر اســاس نظــر گیاه شناســان و    تسنیم|
پژوهشــگران، تعداد گونه هاى گیاهى ایران حدود 
8000 گونه است که از نظر تنوع گونه اى حداقل دو 
برابر قاره اروپاســت. تحقیقات نشان داده است که 
بیش از 2300 گونه از گیاهان کشور داراى خواص 
دارویى، عطرى، ادویه اى و آرایشــىـ  بهداشــتى 
هستند، به عالوه 1728 گونه از این گیاهان به عنوان 
گیاهان بومى ایران هســتند، منحصراً در سرزمین 
ایران مى رویند و به عنــوان یک ظرفیت انحصارى 
در کشور محسوب مى شــوند. اما در حالى که حجم 
تجارت جهانى گیاهــان دارویى بــه 100 میلیارد 
دالر در سال 2010 افزایش یافته است سهم ایران 
به عنوان مهد گیاهان دارویى از این تجارت جهانى 

نزدیک به صفر است! 

خبرخوان

ظاهراً شــهردار اصفهانى اهواز اقدامات عمرانى مشابه 
آنچه در اصفهان اجرا شــده اســت را براى شهر اهواز 
هم برنامه ریزى کرده اما آیا این کار به ســهولت میسر 

خواهد شد؟
رضا امینى که روز جمعه – یک روز بعد از ابالغ حکمش 
توسط وزیر کشــور – در یک برنامه تلویزیونى محلى 
شرکت کرده بود، ضمن آنکه از سرعت نامطلوب اجراى 
پروژه ها در اهواز گالیه کرد، در عین حال قول داد «با 
ورود افراد متخصص و متعهد به شهر و مدیریت شهرى، 
با همدلى اجزاى حاکمیت مدیریت استان خوزستان و 
مدیریت شهرى و حمایت دیگر افراد، ابعاد رشد و توسعه 
شهر و برنامه ها به ویژه پروژه هاى عمرانى به گونه اى 

اجرا شوند که مورد رضایت مردم باشد».
شــهردار اهواز در این برنامــه تلویزیونى بــه کلیات 
برنامه هاى خودش هم پرداخت و بــه بحث آب هاى 

سطحى، قطار شهرى، تقاطع هاى غیر همسطح، میادین 
و ایســتگاه هاى مختلف، ســاماندهى حاشیه کارون و 
زیباســازى و همچنین لزوم نظافت و پیراستگى شهر 
اشاره کرد. این اقدامات ســرفصل همان برنامه هایى 
اســت که شــهرداران اصفهان و همچنین شهرداران 
مناطق این شهر و از جمله خود رضا امینى طى یکى دو 
دهه پیش در دستور کار اقدامات عمرانى شان قرار داده 
بودند. اما آیا کار در اهواز هــم مانند اجراى پروژه ها در 

اصفهان پیش خواهد رفت؟

مخالفى به نام فرماندار اهواز
احمد وحیدى، وزیر کشــور صبح روز پنج شــنبه هفته 
گذشــته در حالى با صدور حکمى «رضــا امینى» را به 
ســمت شــهردار اهواز منصوب کرد که پیــش از آن، 
فرماندارى اهواز، شهردار پیشنهادى شوراى شهر را فاقد 

شرایط الزم براى تصدى شهردارى اهواز دانسته بود. 

روز هشتم شهریور امسال اعضاى شوراى اسالمى شهر 
اهواز بــا 13 رأى به اتفاق آراء رضا امینــى را به عنوان 
شهردار این کالنشهر انتخاب کرده بودند. این انتخاب 
اما با مخالفت فرماندار اهواز مواجه شد که 17 شهریور 
به رسانه ها اعالم کرد هیئت تطبیق مصوبات شهرستان 
اهواز، مصوبه شوراى شــهر اهواز در خصوص انتخاب 
شهردار را مغایر قوانین و مقررات دانسته و تأیید نکرده 
است. به باور فرماندار، رشته تحصیلى شهردار منتخب 

براى اداره اهواز متناسب با قانون نیست.
اظهارات فرماندار اهواز یــک روز بعد با واکنش رئیس 
شوراى این شهر مواجه شد که ضمن اصرار بر صحت 
مراحل انتخاب شهردار در این شورا، فرماندارى را واجد 
وظیفه قانونى براى رد یا تأیید انتخاب شهردار منتخب در 
شوراى شهر ندانسته و این کار را تنها در حوزه اختیارات 
وزارت کشور دانسته بود. فرماندار اهواز اما همچنان بر 
غیر قانونى بودن انتخاب رضا امینى تأکید مى کرد تا روز 

پنج شنبه هفته گذشته که حکم وزیر کشور به این جدل 
حقوقى پایان داد.

یک الگو براى امینى
رضا امینى در نخســتین اظهاراتش بعد از صدور حکم 
وزیر کشور، از لزوم «همدلى اجزاى حاکمیت مدیریت 
استان خوزستان و مدیریت شهرى و حمایت دیگر افراد» 
براى اجراى برنامه هایش سخن گفته است. اما او بهتر از 
هرکس دیگرى مى داند که در ایجاد این «همدلى» کار 
دشوارى پیش رو خواهد داشت. شهردار اصفهانى اهواز 
در اولین گام باید به تعامل با مجموعه فرماندارى اهواز 
که از ابتدا مخالف انتخاب او به عنوان شهردار شهرشان 
بودند بپــردازد تا بعد «ســایر اجزاى مدیریت اســتان 
خوزستان» هم به حمایت از امینى برخیزند. اگر شهردار 
جدید بتواند بر این مشــکل غلبه کند، راه براى اجراى 

برنامه هاى مد نظرش باز خواهد شد. 
شاید بد نباشــد اگر امینى در این مســیر به آنچه سید 
مرتضى ســقاییان نژاد طى شــش ســال گذشته در 
شهر قم انجام داده است گوشه چشــمى داشته باشد. 
سقاییان نژاد خرداد 1394 و بعد از 12 سال که بر مسند 
شــهردارى اصفهان تکیه زده بود، توسط شوراى شهر 
وقت استیضاح و از کار برکنار شــد. امینى در آن سال، 
رئیس شوراى شهر در جلســه پر جنجالى بود که حکم 
به عزل شــهردار اصفهان داد. ســقاییان نژاد پس از 
آن بالفاصله به کار در شــهردارى قم گمارده شــد و 
تا امروز به اجراى اقداماتى مشــابه آنچــه در اصفهان 
برنامه ریزى کــرد پرداخته اســت. او امســال هم از 
جمله نخستین شهرداران کشــور بود که حکم تمدید 
شــهردارى قم را از دست وزیر کشــور گرفت تا نشان 
دهد که چقدر مورد وثوق ارکان رده باالى دولت جدید

 قرار دارد.
این درســت که روزگارى این دو پادشــاه اصولگرا در 
یک اقلیم نگنجیدنــد اما امروز که هر کــدام در اقلیم 
جداگانه اى به کار مشغولند، رضا امینى براى اداره شهر 
اهواز مى تواند(و بلکه باید) از شیوه 6 ساله مدیریتى سید 
مرتضى سقاییان نژاد در اداره شهر قم بهره بگیرد. حتمًا 
این تصمیم براى او سخت خواهد بود اما فعًال که چرخ 

روزگار  اینطور چرخیده است.

وزیر کشور، رضا امینى را تأیید کرد اما...

کار دشوار شهردار اصفهانى در اهواز

در روزى که میلیون ها دانش آموز ســال تحصیلى جدید را با به صدا درآمدن  
زنگ مدرسه ها آغاز کردند، یکى از این چند میلیون نفر، در آغازین روز بازگشایى 
مدارس نه پشت نیمکت کالس نشست، نه پاى تلویزیون به درس معلم هایش 
گوش سپرد و نه «شاد» او را شاد کرد. على لندى دیروز براى همیشه در آغوش 

خاك آرمید.
دیروز که روز جشن بازگشایى مدارس در کشور بود، شهر ایذه سیاهپوش شد. 
فرماندار این شهرستان روز سوم مهر را در ایذه عزاى عمومى اعالم کرد تا مراسم 
تشییع پیکر یکى از دانش آموزان این شهر که در روزهاى گذشته بارها و بارها 
نامش در رسانه هاى کشور تکرار شده و از او به نام قهرمان ملى یاد شده است، 

همزمان با اهتزاز  پرچم هاى سیاه برگزار شود.
دیروز هم کالســى هاى على لندى در حالى ماه مهر را آغاز کردند که داغدار 
دوست 15 ساله شــان بودند. این نوجوان فداکار بامداد روز جمعه دوم مهر در 
بیمارستان امام موســى کاظم (ع) اصفهان جان به جان آفرین تسلیم کرد و 

پیکرش در یک مراسم رسمى از اصفهان به زادگاهش منتقل شد.
ویدیوهاى منتشــر شــده از ایذه نشــان مى دهد که پیکر على لندى شامگاه 
جمعه در میان استقبال گسترده همشــهریانش وارد این شهر شده است. مردم 
شهرســتان هاى دزپارت و ایذه با حضور در ورودى این شهرها، از پیکر بى جان 
قهرمان این روزهاى کشورمان استقبال کردند و در سوگ وى به عزادارى پرداختند.

مقامات ارشد کشور از جمله سران سه قوه با صدور پیام هایى درگذشت على 
لندى را تسلیت گفتند. ابراهیم رئیسى دیروز و در مراسم آغاز سال تحصیلى هم 
یاد على لندى را گرامى داشت و گفت که او «دانش آموخته مکتب دفاع مقدس، 

از خود گذشتگى و ایثار است».
بسیارى از کاربران فضاى مجازى نیز در سوگ على لندى ، خواستار درج داستان 
رشادت وى در کتاب هاى درسى و ثبت شهادت وى شدند. على لندى حاال یک 
قهرمان ملى است که تمام کشور در ســوگ او عزادار شد و بسیارى این اقدام 

شجاعانه و قهرمانانه را «ققنوس وار» و «سیاووش وار» نامیدند.

از 18 شهریور تا 2 مهر
18 شهریور بود که فریادهاى مادر 85 ساله و خواهر شهید ابراهیم عزیزى، على 
لندى را متوجه وقوع آتش سوزى در خانه آنها کرد. على که آن روز مهمان خانه 
خاله اش در شهر ایذه بود، وقتى هنگام گذر از کوچه متوجه حادثه شد، بى درنگ 
براى کمک به مادر و دختر به خانه آنها رفت. یک گاز پیک نیکى شعله ور شده 
بود و على آن را برداشت و از مادر و دختر دور کرد اما ناگهان با شعله هاى آتش 

تمام بدن على گر گرفت.
عموى على لندى مى گوید: «حادثه آتش سوزى در خانه همسایه دیوار به دیوار 
اتفاق افتاده بود. آن روز قبل از اینکه مأموران آتش نشانى از راه برسند على براى 
کمک به مادر و دختر به خانه آنها رفته بود. یکى از همســایه ها یک پتو براى 

خاموش کردن آتش آورده بود که آن را هم به یکى از خانم ها داده بود.»
مادر و دخترى که على اقدام به نجات آنها کرد، مادر و خواهر شــهید ابراهیم 
عزیزى بودند. مادر 85 ساله شهید حدود ســه روز بعد از حادثه به دلیل شدت 
سوختگى جان خود را از دســت داد ا ما خواهر شهید بهبود پیدا کرد و مرخص 
شد. على که دچار سوختگى 90 درصدى شده بود به بیمارستان منتقل شد اما 
شرایطش وخیم بود. به همین دلیل او براى انجام درمان تخصصى به بیمارستان 

امام موسى کاظم(ع) در اصفهان منتقل شد. اما بعد از هفت روز بسترى بودن در 
این بیمارستان، آسمانى شد.

تشریح شرایط على
جمشید نمازى، پزشک معالج على لندى مى گوید: از بدو ورود بیمار سعى شد 
تمام اقدامات پزشکى نظیر مایع درمانى براى جبران کمبود آب، حمایت غذایى و 
تنفسى و انجام پانسمان هاى خیلى خوب، تزریق آنتى بیوتیک هاى وسیع الطیف 
براى جلوگیرى از عفونت در این بیمارستان انجام شود. وى افزود: سوختگى 
عمیق و زیاد بود و با توجه به حجم باال و عمیق سوختگى سطح دفاعى بدن از 
دست رفته و مقاومت بسیار کاهش پیدا کرده بود که رسیدگى درمانى گسترده و 
باال نتوانست مانع فوت شود. این پزشک مى گوید: عمیق بودن سوختگى على 
نیز باعث شد تا یکى یکى اندام هاى حیاتى اش از کار بیافتند تا جایى که از روز 

چهارشنبه حتى تنفس هم براى این نوجوان فداکار سخت شده بود.

زنگ مدرسه براى «على» به صدا در نیامد 

2 کلمه از اظهارات حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه 
جمهورى اسالمى ایران درباره بازگشت ایران به مذاکرات 
احیاى توافق هسته اى موسوم به برجام در وین، باعث بحث 

بین ایران وآمریکا شده است.
حســین امیرعبداللهیان در مصاحبه با شــبکه ان بى سى 
آمریکا گفته بود که جمهورى اسالمى «خیلى زود» آماده 

بازگشت به مذاکرات هسته اى است.
این گفتــه وزیر خارجه ایــران، واکنش «نــد پرایس»، 
ســخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا را در پى داشت که 
تأیید کرد صحبت هــاى حســین امیرعبداللهیان درباره 
بازگشــت ایران به میز مذاکره را شنیده اما خطاب به یک 
خبرنگار تأکید کرد: شــما مى بایســت از آنها بپرسید که 
منظورشــان از «زود» یا «خیلى زود» چیست. این پیامى 

اســت که ما در تمام طول هفته شــنیده ایم؛ اما ما تا این 
لحظه  توضیح واضحى درباره اینکه به طور دقیق معناى 

آن چیست دریافت نکرده ایم.
اظهارات این مقام ارشد آمریکایى بالفاصله با توضیحات 

وزیر خارجه ایران پاسخ داده شد.
حســین امیرعبداللهیان در گفتگو با صداوسیما گفت که 
برخى در مالقات ها دوســت دارند مدام بگویند اینکه شما 
مى گویید به زودى این «بــه زودى» یعنى چند روز، چند 
هفته، چند ماه؟ بــه زودى یعنى به محض کامل شــدن 

بررســى هاى ما، این اقــدام را انجام خواهیــم داد. وزیر 
امور خارجه ایران افزود: البته من بــه طرف هاى اروپایى 
وعده هایشــان از جمله اینســتکس [کانال مالى اروپا] را 
یادآورى مى کنم که مدام مى گفتنــد ظرف چند ماه آینده 
و به زودى انجام مى شود. تفاوت بین «به زودى» ایرانى و 
«به زودى» غربى ها خیلى زیاد است. «به زودى» از نظر ما 
یعنى واقعاً در اولین فرصتى که بررسى هایمان تکمیل شود. 
مهم این اســت که ما اراده بازگشت به مذاکره را داریم، اما 

مذاکره اى جدى و تأمین کننده حقوق و منافع ملت ایران.

بحث دیپلماتیک بر سرِ «به زودى»!

سهیل سنایى

مانى مهدوى

آرمان کیانى
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دماى هوا کاهش مى یابد
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان از 
کاهش تا 2 درجه اى کمینه دما خبر داد. ابراهیم هنرمند با 
اشاره به استمرار سکون جوى تا پایان هفته و غبار آلودگى 
هوا به ویژه در مناطق مرکزى و صنعتى استان، ادامه داد: 
آسـمان سـایر مناطق در این مدت صاف تـا کمى ابرى 
پیش بینى مى شـود و در نیمه غربى از روز دوشنبه وزش 

باد شدید محتمل است.

ناژوان باز شد
مدیر طرح سـاماندهى نـاژوان گفت: مراکـز تفریحى و 
گردشـگرى ناژوان شـامل باغ پرندگان، باغ خزندگان، 
موزه پروانه ها، موزه صدف ها و شهربازى از روز شنبه سوم 
مهرماه 1400 بازگشایى شد. سید رسول هاشمیان اظهار 
کرد: مراکز تفریحى روباز ناژوان بنا بر دستور ستاد استانى 
مقابله با کرونا مجدد بازگشـایى شده اسـت. وى با بیان 
اینکه آکواریوم و تله سیژ ناژوان همچنان تعطیل است، 
افزود: رعایت پروتکل هاى بهداشتى از جمله استفاده از 
ماسک و دستکش توسط شـهروندان هنگام مراجعه به 

مراکز تفریحى روباز الزامى است.

نمایشگاه در آبفا 
نمایشـگاه هفته دفاع مقدس و اربعین حسینى در ستاد 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان برپا شد. دراین 
نمایشگاه که کار خود را از روز چهارشنبه 31 شهریورماه 
و در نخستین روز از هفته دفاع مقدس آغاز کرد تصاویر 
رشادت هاى رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس 
به عالوه تولیدات فرهنگى در این زمینه به نمایش درآمده 
اسـت. این نمایشـگاه تا پایان هفته دفـاع مقدس براى 
بازدید همـکاران و مراجعـان در محوطه ورودى سـتاد 

شرکت دایر است.

اصالح شبکه خط آبرسانی 
حادثه خط آبرسانی مورچه خورت اصالح و تعمیر گردید. 
به گزارش روابط عمومى آبفاى شـاهین شهر، با تالش 
وکوشـش گروه حوادث آبفاي منطقـه عملیات اصالح 
شـبکه این خط به طول 15 متر و قطر لولـه 300 چدن 
داکتیل در عمق حفاري 2 متر در محـل اتوبان آزادگان 
جرعه انجام شد و شبکه در مدار بهره برداري قرار گرفت.

درباره حلقه حفاظتى
ابوالفضل قربانى، نائب رئیس شـوراى اسـالمى شـهر 
اصفهان گفت: در شهر اصفهان سرعت انجام پروژه حلقه 
حفاظتى نسبت به سـایر نواحى بهتر است و بخش هاى 
زیادى از آن براى اسـتفاده آماده شـده که امیدواریم در 
پایان چهار سال مدیریت دوره ششم پروژه تکمیل شود.

شهرستان هاى زرد  
بیشتر شد

روى کرونایى چهار شهرستان اسـتان اصفهان زرد شده 
است. بر اساس جدیدترین رنگ بندى کرونایى که وزارت 
بهداشت اعالم کرده، رنگ کرونایى شهرستان هاى نائین، 
خور و بیابانک، بویین میاندشت و چادگان زرد شده است. 
شهرسـتان هاى اصفهان، خمینى شهر، شهرضا، لنجان، 
نجف آباد، فریدن، مبارکه، فالورجان، گلپایگان، خوانسار، 
فریدونشهر، شاهین شهر و میمه، برخوار، کاشان، اردستان، 
کاشان، تیران و کرون، دهاقان، سـمیرم، آران و بیدگل و 

نطنز هم در وضعیت نارنجى قرار دارند.

صادرات 100 هزار ُتن 
محصوالت گلخانه اى 

مدیـر امـور باغبانى سـازمان جهاد کشـاورزى اسـتان 
اصفهان گفت: ساالنه حدود 100 هزار ُتن از محصوالت 
گلخانه اى استان اصفهان به روسیه و کشورهاى حاشیه 
خلیج فارس صادر مى شود. احمدرضا رییس زاده میزان 
تولید گلخانه هاى استان را بیش از 340 هزار تن در سال 
اعالم کرد و افزود: در نیمه نخسـت امسال 55 هکتار به 
مساحت گلخانه هاى اصفهان اضافه شد و مجموع آن به 

2 هزار و 330 هکتار رسید.

خبر

سخنگوى ســتاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان 
گفت: امید است تزریق واکســن کرونا در استان طبق 
برنامه ریزى هاى انجام شــده به 100 هــزار دوز در روز 

افزایش یابد.
حجت ا... غالمى افــزود: با هماهنگى انجام شــده با 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تالش مى شود تا توزیع 
واکســن کرونا در روز به 100 هزاردوز در استان برسد و 
باالى 90 درصد از جمعیت روستاها و شهرهاى کمتر از 

20 هزار نفر تا این هفته واکسینه شوند.
وى با اشاره به جلسه ستاد ملى مقابله با کرونا که امروز 
برگزار شد، اظهار داشــت: رییس جمهورى بر رسیدن 

پوشش سطح واکسیناسیون در کشور به 70 درصد تاکید 
کرد و استان ها نیز در این مسیر باید برنامه ریزى کنند.

غالمى با بیان اینکه با واکسیناسیون حداقل 70 درصد 
جمعیت کشور مى توان براى رفع محدودیت ها و شروع 
فعالیت کسب و کارهاى مختلف برنامه ریزى کرد، افزود: 
همچنین این موضوع با توجه به آغاز ســال تحصیلى 

مدارس و دانشگاه ها تا آبان امسال مورد تاکید است.
وى گفت: اســاس مصوبــات ســتاد ملــى مقابله با 
کرونا، ورود و خروج به کشــور نیز فقط با تســت کرونا 
( PCR) و داشــتن کارت واکسیناســیون امکانپذیر

 است.

معاون مالیاتى اداره کل امور مالیاتى اصفهان گفت: بیشترین 
فرار مالیاتى در اســتان از طریق  فاکتورسازى و تشکیل 
شرکت هاى کاغذى انجام مى شــود که اختالل در نظم 

اقتصادى را بدنبال خواهد داشت.
به گفته ابراهیم عنایتى، این شرکت ها دفترکار ندارند، تنها 
یک حساب بانکى داشته، در فعالیت هاى اقتصادى  اثرى 
ندارند و اقدام به سندســازى براى فرار از مالیات مى کنند 
همچنین  از افراد ضعیف و کم بضاعت جامعه در راه اندازى 

آنها استفاده مى شود.
وى با بیان اینکه فرار مالیاتى در استان اصفهان افزون بر 
100 هزار میلیارد ریال اســت، افزود: شناسایى واحدهاى 

درآمد و تبادالت مالى آن ها براى کنترل این پدیده ضرورى 
اســت.  به گفته وى، امسال راه اندازى ســامانه مربوط به 
ساماندهى مودیان و پایانه هاى مشاغل به پیشگیرى از فرار 

مالیاتى و کاهش آمار آن کمک مى کند.
عنایتى گفت: واحدهاى صنفى و خدماتى در این سامانه ثبت 
نام و درگاه الکترونیکى و کارتخــوان را براى ارائه خدمات 
خود فعال مى کنند. معاون مالیاتــى اداره کل امور مالیاتى 
اصفهان افزود:  با اجراى قانون "پایانه هاى فروشگاهى و 
سامانه مودیان" میزان فرار مالیاتى کاهش خواهد یافت و در 
این زمینه،  آموزش هاى الزم به ماموران و مودیان مالیاتى 

استان اصفهان ارائه شده است.

فرار مالیاتى در اصفهان 
چگونه انجام مى شود؟

تزریق واکسن در اصفهان 
به100هزار دوز در روز مى رسد

عباس رضایى استاندار اصفهان که واپسین روزهاى خدمت 
خود در استاندارى اصفهان را ســپرى مى کند، روز جمعه 
خبرنگاران را براى یک نشست خبرى فرا خواند، تا درباره 

مسائل آبى استان صحبت کند.
به گزارش «فارس»، استاندار میان صحبت هاى خود دلیل 
برگزارى این جلسه را اینچنین بیان کرد: اآلن هم به این 
دلیل که روزهاى آخر است جلسه نگذاشته ایم بلکه چون 
کارها به اجرا رسیده این جلسه را برگزار کردیم در غیر این 

صورت چنین کارى انجام نمى دادیم.
در هرحال پیش از حاضر شدن استاندار در جمع خبرنگاران، 
روابط عمومى استاندارى بیان کرد که موضوع این نشست 
صرفًا حول محور آب است و سئواالت خارج از موضوع از 
استاندار نپرسید؛ او نه مى داند استاندار بعدى چه کسى است 

و نه ویژگى هاى او را مى داند.
در ابتداى جلسه رضایى به بیان اقداماتى که در این 3 سال 
انجام داده بود پرداخت و پس از آن با نظرســنجى از افراد 
حاضر قرار بر این شد که معاونان استاندار و مدیران شرکت 
آبفا و آب منطقه اى اســتان صحبت هاى خود را بیان کنند 
و پس از آن خبرنگاران از میان صحبت هاى مطرح شــده 

استاندار و همراهان سئواالت خود را بپرسند.
در ابتداى بحث پرســش و پاســخ، خبرنگارى با اشاره به 
صحبت 3 سال پیش رضایى گفت: شما 3 سال پیش بیان 
کردید که رسانه ها قلم فرســایى نکنند؛ دلیل این موضوع 

چه بود؟
استاندار هم اینگونه پاسخ داد که من هیچ گاه نگفتم رسانه ها 

ورود پیدا نکنند؛ مهم این نیست که من و رسانه چه بگوییم و 
چه نگوییم؛ اصفهان داراى مردم با فرهنگ، باشعور، فهیم، 
عاقل و دانا است و فرهنگ اصفهان این نیست که جواب 
هرکسى را بدهد. هدف این است که به استان آب بیاوریم؛ 
مگر من مى توانم جلوى اظهارات افــراد را بگیرم؟ آزادى 
وجود دارد و مطبوعات و فضاى مجازى هم حضور دارند و 

به من ارتباطى ندارد.
رضایى در قســمتى دیگر از صحبت هاى خود اشاره کرد: 
بهشــت آباد در ابتدا بودجه نداشــت و اآلن بودجه دارد، 
بهشت آباد مجوز نداشــت و اآلن دارد؛ کار بدى کردیم؟با 
همین سیاست ها جلو رفتیم و دعوا نکردیم؛ اصالت، فهم، 

نجابت اصفهان و اصفهانى ها را نشان دادیم.
وى گفت: بنا نیست براى نظام حاشیه درست کنیم بلکه به 
دنبال حق اصفهان هستیم؛ وقتى مى بینیم جوسازى وجود 
دارد و شاهدیم طرف مان چه کسانى هستند درست است 

که مانند آن ها باشیم؟
رضایى در میان صحبت هاى خود ادعاى بزرگى کرد و بیان 
داشت: در جلسه با کشاورزان گفتم و مجدداً مى گویم؛ مردم 
اصفهان در روز قیامت ما را نبخشــند اگر ذره اى کوتاهى 
در رابطه بــا آب اصفهان انجام دادیــم؛ معتقدم این مدت 
مدبرترین، قاطع تریــن و پیگیرترین زمان براى مســأله 

آب بود.
رضایى همچنین در پاسخ به سؤال یکى از خبرنگاران در 
خصوص همکارى نمایندگان مجلس با استاندارى درباره 
موضوع آب گفت: امروز قرار بر این بود که به مســائل آب 

بپردازیم و موضوع را سیاسى نکنید! اما در ادامه بیان کرد که 
دوره قبل این همکارى خیلى بهتر بود و نیاز است اخالقًا از 
حجت االسالم سالک، آقایان فوالدگر،  عابدى و حاجى یاد 
کنم؛ این افراد به خوبى پیگیر بودند ولى این دوره کمتر است 
حتى با وجود آقاى حاجى مى توان گفت که یک دست صدا 
ندارد؛ برخى از نمایندگان جایگاه خاصى در کشور دارند و 
مى توانند بیش تر کمک کنند؛ نه اینکه نمایندگان این دوره 
بى تفاوت باشــند ولى دوره قبل خیلى بهتر بود؛ البته نکته 

این است که وظیفه نمایندگان را حوزه اجرایى نمى دانم.
یکى دیگر از مواردى که رضایى بر آن تأکید داشت موضوع 
بى سر و صدا کار کردن بود و در این باره بیان کرد: شاید به 
هر دلیلى کوتاهى کرده باشیم اما بحث مان این نبوده که 
مسائل را با مردم در میان نگذاریم بلکه قصدمان این بود که 
چراغ خاموش کار انجام دهیم و خودمان را مطرح نکردیم.

در این باره او در جایى دیگر از صحبت هاى خود خاطرنشان 
کرد: بــا تفاهم ها و تعــادالت کار را جلو بردیــم و گفتیم 
بهشت آباد را رســانه اى نمى کنیم تا مصوبات را بدون سر 
و صدا بگیریم چون مى دانیم طرف مان کیســت و از هیچ 
چه چیزهایى درست کردند؛ اینکه بى سر و صدا کار را پیش 

ببریم بد است؟
شاید این نشســت آخرین جلسه اســتاندار با خبرنگاران 
بود، رضایى هم مثل همه براى تحویل اتاق اســتاندار به 
مستأجر جدید منتظر است، باید دید آیت ا... رئیسى رئیس 
دولت ســیزدهم به کدام یک از گزینه هاى احتمالى براى 

سکاندارى اصفهان اعتماد خواهد کرد؟

نشست خبرى آبى عباس رضایى در روز تعطیل

استاندار: چراغ خاموش
 کار انجام دادیم

رئیس بیمارستان امین اصفهان، گفت: بیمارستان امین 
به عنوان بیمارستان ریفرال بیماران کرونایى همچنان 
با ظرفیت کامل تخت ها مشــغول خدمت به بسترى 
شــدگان مبتال به ویروس کرونا است و هنوز نتوانسته 
تختى براى ارائه خدمــات به بیمــاران غیرکرونایى 

اختصاص دهد.
حمید مللى  در خصوص آمار بیماران بســترى شــده 
کرونایى در بیمارســتان هاى اصفهــان، اظهار کرد: 
متأســفانه این پیک برخالف دوره هاى قبلى کرونا به 

سختى به سمت پایین آمدن حرکت مى کند و به همین 
دلیل تخت هاى بیمارستان هاى اصفهان همچنان در 

اشغال بیماران کرونایى است.
وى اضافه کرد: بیمارستان امین به عنوان بیمارستان 
ریفرال بیمــاران کرونایى همچنان بــا ظرفیت کامل 
تخت ها مشغول خدمت رسانى به بسترى شدگان مبتال 
به کرونا است و با توجه به شیب نزولى بسیار کند ابتالء 
به این ویروس هنوز نتوانسته اســت تختى براى ارائه 

خدمات غیرکرونایى در اختیار شهروندان قرار دهد.

رئیس بیمارستان امین:

 تختى براى بیماران غیرکرونایى نداریم

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
از اعمال دو ابطالى در انتخابات ششمین دوره شوراهاى 

شهر و روستا در استان اصفهان خبر داد.
حیدرعلى قاســمى افزود: یک مورد ابطالى مربوط به 
ابطال کل انتخابات در شوراى شهر بهارستان بود که 
توسط ستاد مرکزى نظارت بر انتخابات نیز تائید شد و 
بر اساس قانون همه فعالیت هاى شهردارى بهارستان با 
انتخاب شهردار توسط قائم مقام شوراى شهر بهارستان 

که استاندار است انجام مى شود.
وى ادامــه داد: اســتاندار اصفهان حکم سرپرســت 
شهردارى بهارستان را صادر کرده و استاندار آینده نیز 

شهردار این شهر را انتخاب خواهد کرد.
قاسمى با ییان اینکه هنوز در خصوص روند برگزارى 
انتخابات مجدد شوراى شهر بهارستان همچون برخى 

دیگر شهرها که انتخابات آنها باطل شده است مشخص 
نشده اما بر اســاس قانون این انتخابات باید همزمان 
با نزدیک ترین انتخابات برگزار شــود که در این زمینه 
انتخابات مجلــس دوازدهم به عنــوان نزدیک ترین 

انتخابات معرفى شده است.
وى تصریح کرد: بر اســاس قانون امــکان برگزارى 
انتخابات اختصاصى براى شهرى که انتخاباتش باطل 

مى شود وجود ندارد.
معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
همچنین به ابطال آرا یکى از اعضاى شــوراى شــهر 
اردستان اشاره کرد و گفت: نمونه این موضوع را در کشور 
داشتیم که حدود 44 نفر چنین شرایطى را داشتند و بر 
اساس قانون نفر بعدى به جاى این عضو به شوراى شهر 

ورود مى کند.

جزئیات 2 ابطالى در انتخابات شوراى شهر در استان

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان درباره مصرف 
گاز اســتان، اظهار کرد: در حال حاضر در تامین گاز هیچ 
مشکلى در سطح استان نداریم و مصرف گاز استان در حد 

متوسط سالیانه حدود 58 میلیون مترمکعب است.
سیدمصطفى علوى با تاکید بر اینکه در حال حاضر تمام 
صنایع و نیروگاه هاى استان اصفهان به صورت کامل گاز 
مورد نیاز خود را دریافت مى کنند، گفت: مصرف بخش 
خانگى نیز با توجه به اینکه هنوز هوا ســرد نشده، بسیار 
محدود است، به غیر از مناطقى همچون فریدونشهر که 
در ساعات شب چند ساعت وسایل گرمایشى آنها روشن 

مى شود.
علوى با اشاره به برخى اقدامات براى جلوگیرى از کسرى 
گاز در فصل سرد پیشرو، اظهار کرد: شرکت گاز استان به 
دنبال بهینه سازى مصرف این انرژى در موتورخانه هاى 
ادارات و ساختمان ها است و به همین منظور سامانه اى را 

معرفى کرده که افراد در آن ثبت نام مى کنند.
وى توضیح داد: کنترل و اصالح سیستم موتورخانه ها، 
تنظیم مشعل موتورخانه ها و همچنین اگر موتورخانه اى 
براى سختى آب، سیستمى نداشته باشد، اقدام به نصب 

آن مى کنیم تا به دنبال آن شاهد کاهش مصرف گاز در 
استان باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
حدود 140 موتورخانه در سطح استان در این سامانه ثبت 
نام کرده اند که سیستم تعدادى از موتورخانه ها بررسى و 
اصالح شده که اجرایى شدن این طرح تا حدود 35 درصد 

منجر به کاهش مصرف گاز در استان مى شود.
وى گفت: با توجه به احتمال کسرى گاز در زمستان، باید 
از اکنون تا حدود 4 تا 5 درصد بخش خانگى و ادارى صرفه 

جویى در مصرف گاز داشته باشند.
علوى همچنین ادامه داد: شــرکت گاز استان به دنبال 
تبدیل سیستم هاى گرمایشى مدارس مجهز به بخارى به 
سیستم موتورخانه مرکزى است تا عالوه بر تحت کنترل 
قرار دادن مصــرف، موجب ایمنــى و در نهایت کاهش 

مصرف گاز شویم.
وى درباره افزایش آلودگى هوا در اصفهان و نگرانى تامین 
گاز صنایع به خصوص در فصل سرما، اظهار کرد: به طور 
قطع در آینده اى نزدیک با صنایع جلساتى برگزار مى شود 
تا مصارف خود را کاهش دهند و اگر رعایت داشته باشند 

دچار محدودیت گاز نخواهند شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان البته تاکید کرد: اگر 
کاهش دماى هوا موجــب افزایش مصرف گاز در بخش 
خانگى شود، براساس نظر دیسپاچینگ شرکت ملى گاز 
ایران عمل خواهیم کرد که در صورت محدودیت با اعالم 
قبلى به صنایع، آنها مى توانند تعمیرات اساسى خود را در 

فصل سرما انجام دهند.
وى گفت: البته اگر شــرایط مهیا باشد و مدیریت استان 
اجازه دهند برخى صنایع مى توانند از سوخت دوم استفاده 
کنند، در غیر این صورت ممکن است محدودیت مصرف 
گاز منجر به توقف عملیات تولیــد در یک واحد صنعتى 

شود.

احتمال کسرى گاز در زمستان اصفهان

مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان با اشاره به کاهش برنامه کشت در سال زراعى 
جدیدگفت: امسال 55 هزار هکتار کشت گندم آبى و 20 

هزار هکتار کشت دیم، برنامه ریزى شده است.
پیمان فیروزنیا با بیان اینکه برنامه کشــت هر سال از 
وزارتخانه به استان ها ابالغ مى شــود، اظهار داشت: 
سال زراعى جدید (1401- 1400) با توجه به شرایط 
خشکسالى برنامه کشت استان نسبت به سال گذشته 
کاهش یافته اســت هر چند سال زراعى گذشته نیز به 
همین علت نتوانســتیم برنامه کشت استان را به طور 

کامل محقق کنیم.

او ادامه داد: امســال نیز با توجه به شــرایطى که آب 
رودخانه زاینده رود بازگشایى نمى شــود و منابع آبى 
استان دچار مشکل است، پیش بینى مى شود که نتوان 
برنامه را به طور کامل اجرایى کرد اما بذر گندم و جو به 

میزان الزم تأمین شده است.
مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
با اشــاره به انواع مختلف بذر گندم و جو، گفت: بذرى 
که تأمین شــده نســبت به کم آبى، شورى و خشکى 
مقاوم بوده و از ارقام زودرس است تا کشاورزان بتوانند 
بیشــترین بهره بردارى را در شرایط خشکسالى داشته 

باشند.

75هزار هکتار از اراضى اصفهان
 زیر کشت گندم مى رود

سرپرست سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: بر اســاس مصوبات قانونى و با هدف کاهش 
ترددهاى غیرضرورى، ارائه خدمات متمرکز، جلوگیرى 
از توسعه بى رویه آرامستان ها و لزوم ارائه خدمات بهینه 
به شهروندان، ساخت قبور به صورت دو یا سه طبقه در 

دستور کار آرامستان ها قرار دارد.
ابراهیم زارعان اظهار کرد: سازمان آرامستان ها یکى از 
سازمان هاى تابعه شهردارى اصفهان بوده که خدمات 
آن مشتمل بر امور اجرایى و فرهنگى مردم در هنگام 
از دست دادن بستگان و پس از آن است. این سازمان 
متولى ارائه خدمات مربوط به حمل، تغسیل، تکفین 
و تدفین و ارائه خدمات پس از خاکســپارى اموات در 
شهر اصفهان و زمینه ساز تســلى خاطر بازماندگان، 
ترحیم متوفیان و تذکر و تنبه زائــران قبور مؤمنین و 

مومنات است.
وى ادامه داد: اخیراً کلیپى از عملیات ســاخت قبور در 
آرامســتان باغ رضوان در فضاى مجازى منتشر شده 
و متأســفانه به علت عدم آگاهى و یا برداشــت هاى 
نادرســت، منتج به اظهارنظرهایى در این خصوص 
شد، اما شهروندان باید مطلع باشند یکى از اصلى ترین 
اقدامات این سازمان برنامه ریزى و اتخاذ تمهیدات الزم 
براى ساخت قبور و ارائه خدمات در این خصوص است.
وى اظهار کرد: از مدت ها قبل این رویه در آرامستان 
باغ رضوان و قریب به اتفاق آرامستان ها در حال انجام 
اســت و هیچ گونه منافاتى با مباحث شرعى، دینى و 
اصول مربوط به خاکسپارى اموات نداشته و سال هاى 
متمادى است که بســیارى از اموات مسلمین در این 

قبور آرام گرفته اند.

ساخت قبور چند طبقه
 از اصول کارى در اصفهان است

از آغاز سال 1400 تا آخر تابستان، هواى اصفهان حتى 
یک روز خوش نداشته و به نظر مى رسد، کارى هم از 

دست مسئوالن کنترل کننده این بحران بر نمى آید.
منصور شیشــه فــروش، مدیرکل مدیریــت بحران 
استاندارى اصفهان گفت: اصفهان تا امروز بیش از 45 
روز ناسالم همراه با گرد و غبار را تجربه کرده و نجات 
استان از ریزگرد، فرونشست و سایر حواشى خشکسالى، 
در گرو توجه وزارت نیرو به اهمیت احیاى تاالب است.

وى با هشدار کاهش حجم ذخایر آبى در شرق اصفهان، 

خطر جدى اى را متوجه اصفهان و سه استان هم جوار 
تاالب گاوخونى دانست و افزود: میانگین بارش هاى 
استان از مهر ماه سال گذشته، تنها 109 میلى متر بوده 
و در حال حاضر بیش از 250 کیلومتر از نوار زاینده رود 
در اصفهــان و همچنین قنوات و چشــمه هاى مورد 
بهره بردارى در کشــاورزى خشک شده اند و به زودى 
در اثر خشــکى  رودخانه و کم آبى تاالب، کانون هاى 
گرد و غبار افزایش خواهد داشت و «خطر ملى ریزگرد» 

دامن گیر چهار استان خواهد شد.

«خطر ملى» براى 4 استان همجوار تاالب گاوخونى
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پوریا پورسرخ با بیان اینکه گاهى به خاطر لحن و صدایش متهم به تقلید شده است، مى گوید 
صدا و نوع بیانش در کار بازیگرى گاهى باعث پیشرفت و گاهى هم مانع او بوده است.

این بازیگر سینما و تلویزیون که مهمان تلفنى برنامه رادیویى «پرانتز باز» با موضوع اهمیت 
صدا و لحن در بازیگــرى بود، درباره لحن صحبت کردنش در فیلم  و ســریال هایى 
که بازى کرده اســت، توضیح داد: ریتم صحبتم در این سال ها تندتر شد. یکى از 
کارگردان ها روى این موضوع حســاس بود و تالش مى کرد تا من شــمرده تر 

صحبت کنم.
 از حضورم در فیلم «ناســپاس» راضى نبــودم؛ البته کار خــودم را مى گویم 
زحمت دوستان را زیر ســوال نمى برم. بازى در فیلم «رستاخیز» را به خاطر 
همین پذیرفتم تا بتوانم جبران کنم، چون کار تاریخــى بود و آقاى درویش 
روى ریتم صحبــت کردن بازیگران حســاس بودند. آقــاى لطیفى هم که 
کارم را با ایشان شــروع کردم حساســیت زیادى روى این مساله داشتند. 
در ابتداى کارم که بى تجربه بودم ســعى مى کردم در سریال «وفا» لحن 
عاشــقانه اى به دیالوگ هایم بدهم. این سریال به موفقیت شخص خودم 

کمک کرد.
صحبت هاى پوریا پورسرخ در ادامه با اظهارات یکى از کارشناسان برنامه 
همراه شد، مبنى بر اینکه وقتى کار هنرى اش را شروع کرد، برخى هفته 
نامه هایى که روى بورس بودند، درباره او چنین نوشــتند که بازیگرى 
در راه است که قرار اســت رقیب محمدرضا گلزار بشود؛ زیرا گلزار آن 
موقع معیار بود و محبوبیت داشت و چنین عبارتى به چهره و فیزیک 

توجه داشت. از طرفى در «وفا» که پوریا پورسرخ شــیطنت هاى خاصى داشت، تند تند هم 
حرف مى زد، قبل از فیزیک و چهره، صدا و بیان بود که بازیگر را به مخاطب معرفى مى کرد.

این بازیگر در این زمینه یادآور شــد: این مدل هفته نامه ها ایرادى داشــت و آن این بود که 
کنترلش از دست ما خارج مى شد و وقتى این اتفاق براى من افتاد، خیلى تحت فشار قرار گرفتم. 
یادم هست سر کالس «کارنامه» بودیم که یکى از اساتید درباره آقاى گلزار صحبت مى کردند 
و مى گفتند کسانى که صرف چهره دارند، ممکن است سال دیگر نباشند و سپس پرسیدند آیا 
کسى مى خواهد جاى گلزار باشد؟ از آن کالس فقط من دستم را باال بردم. باالخره آقاى گلزار 
سوپراستار است و جایگاه دست نیافتنى دارد. االن مى بینیم که هنوز هم آقاى گلزار هست. 
وقتى کسى طرفدار دارد باید به او احترام گذاشت و البته او هم مثل هر بازیگر دیگرى، نقش 

خوب و بد دارد.
پورســرخ به صحبت هایش ادامه داد: بحث صدا به من داشت آســیب مى زد و اَنگ تقلید 
مى خورد. صدا، در بسیارى از مواقع باعث پیشرفت من شد و در بعضى مواقع هم که اَنگ تقلید 

مى خورد، مقدارى مانع بود.
او در این زمینه به بازیگران دیگرى هم اشــاره کرد و گفت: من معتقدم بازیگرى مانند حامد 
بهداد در فیلم بد هم خوب بازى مى کند، اما من در فیلم خوب، خوب و در فیلم بد، بد هستم؛ 

زیرا اصوال اهل چالش زیادى نیستم.
 نظرم را مى گویم نظر کارگردان را مى شــنوم و مى دانم نظر کارگردان ارجح است؛ بنابراین 
شکل همان چیزى که او خواسته مى شــوم. براى همین با بعضى از کارگردان ها که بیشتر 
حساسیت دارند، خروجى موفق ترى دارم. در زندگى هم بسیار نصیحت پذیر و حرف گوش کن 

هستم.

پوریا پورسرخ: 

در مقطعى دوست داشتم 
جاى گلزار باشم

تصویرى متفاوت
 از نیما شعبان نژاد 

«برد پیت» و 
«جورج کلونى»  همبازى 

مى شوند

نخستین تصویر از حضور نیما شعبان نژاد به عنوان 
یکى از نقش هاى اصلى فیلم «خانه شیشــه اى» 

منتشر شد.
شعار تبلیغاتى نقشى که او در «خانه شیشه اى» ایفا 
کرده از این قرار است: «من یه دلیرم، یه دلیر آبرومند، 
کارم کمک به خلق آثار هنرِى، اما کمتر کسى درکم 

مى کنه؟! قضاوت با شما...».
این دومین همکارى شعبان نژاد با پورکیان پس از 
سریال نمایش خانگى پرحاشیه «ممنوعه» محسوب 
مى شود.پیش از این خبر حضور امیرجعفرى، بهاره 
کیان افشار و شهاب مظفرى در این فیلم رسانه اى 
شده بود. دیگر بازیگرانى که جلوى دوربین این فیلم 

رفتند، بزودى معرفى خواهند شد.
«خانه شیشه اى» روایتى متفاوت از پشت پرده زندگى 
شخصى سلبریتى ها را به تصویر خواهد کشید. تهیه 

کنندگى این فیلم را سید امیر سیدزاده بر عهده دارد.

یک نبرد مناقصه اى جدى بین اســتودیوها براى 
تصاحب فیلمى با بازى جورج کلونى و برد پیت در راه 
است.در فیلمى که قرار است جان واتس نویسنده، 
کارگردان و تهیه کننده آن باشد، برد پیت و جورج 
کلونى در کنار هم جلوى دوربیــن مى روند. این 2 
بازیگر درجه یک در عین حال از تهیه کنندگان فیلم 
خواهند بود که در کمپانى هاى تولید فیلمشان یعنى 
«پلن بى انترتینمنت» و «اسموك هاوس پیکچرز» 
به تولید مى رسد. رسیدن به حقوق این فیلم یکى از 
بزرگ ترین مناقصه هاى هالیوودى را رقم خواهد زد.

ســونى، الینزگیت، اپل، نتفلیکس همگى در حال 
رقابت هستند تا این امتیاز را به دست آورند. ترکیب 
این 2 بازیگر با جان واتس کارگردان «مرد عنکبوتى: 
بازگشت به خانه» قطعاً ترکیب جالبى براى همه این 
استودیوها خواهد بود. آمازون، آناپورنا، یونیورسال، 
ام جى ام و برادران وارنر نیز گفته شده در این ترکیب 
حضور دارند.بیشــتر جزییات این پروژه پنهان نگه 
داشته شده اما گفته شده که فیلم داستان 2 گرگ 
تنها را روایت مى کند که براى یک کار با هم همراه 
مى شوند.کلونى و پیت آخرین بار در «11 یار اوشن» 
با هم همراه شده بودند و همچنین در فیلم «پس از 
خواندن بسوزان» برادران کوئن با هم جلوى دوربین 
رفتند. این فیلم جدیــد مى تواند حقوق 20 میلیون 
دالرى یا بیشــتر از آن را براى هر یک از این 2 به 

همراه داشته باشد. 

پوریا پورسرخ با بیان اینکه
صدا و نوع بیانش در کار باز
این بازیگر سینما و تلویزیو
لحندر بازیگ صصدا و
ا ککه بازى کرده
ر کارگردان ها
صحبت کنم.
 از حضورم د
زحمت دوس
همین پذیر

روى ریتمص
ا کارم را با
در ابتداى
عاشــقا
کمکک
صحبت
همرا
نامه
در ر
موق

بهزاد فراهانى، کارگردان فیلم سینمایى «مهمانى از کارائیب» که جز آهنگسازى آن باقى امورش به پایان رسیده است، 
مى گوید به علت کمبود بودجه نتوانسته هزینه الزم براى ساخت موسیقى توسط حسین علیزاده را بپردازد و مى کوشد 

از حضور هنرمند صاحب جایگاه دیگرى استفاده کند.  
بهزاد فراهانى، بازیگر، کارگردان، نمایشــنامه نویس و فیلمنامه نویس شناخته شده کشورمان که این فیلم سینمایى را 
براساس فیلمنامه اى از خودش به تهیه کنندگى شهرام گیل آبادى جلوى دوربین برده است گفت: «فیلم تمام شده و کار 

مونتاژ آن هم توسط استاد واروژ کریم مسیحى به پایان رسیده است.»
فراهانى با بیان این که جز موسیقى، دیگر کارهاى «مهمانى از کارائیب» انجام شده است، ادامه داد: «پول ما به پرداخت 
دستمزد آقاى حسین علیزاده نرســید و با همه احترامى که براى این بزرِگ موسیقى کشور و هنرمند متعهد میهن مان 
قائلم، نتوانستیم بودجه الزم براى ساخت موسیقى را به ایشان بپردازیم. این کمبود بودجه، ما را در موقعیتى دشوار قرار 
داد اما کوشــش مان را مى کنیم بتوانیم از حضور هنرمند صاحب جایگاه دیگرى استفاده کنیم و امیدواریم این هنرمند 

نیز با ما راه بیاید.» 
رضا بابک، بیوك میرزایى، شقایق فراهانى، کامران تفتى، رامین ناصرنصیر، مهناز غمخوار، فهیمه رحیم نیا، آذرخش 
فراهانى، على میالنى، مهدى میامى، نوشــین تبریزى و... گروه بازیگران «مهمانى از کارائیب» را تشکیل مى دهند و 
در خالصه داستان آن چنین آمده است: «خیاطى کارکشته عاشق بانویى شده که همسرش را اعدام کرده اند. خیاط به 
دلیل دلبستگى به رفاقت با دوستش، شجاعت بیان این عاشقانگى را ندارد و بانو نیز به دلیل وفادارى به شوى رفته اش 
دهان مى بندد و دل را لجام مى زند. این عشق پنهان داستان ناتمام بسیارى از مردان و زنان شرقى است؛ عشق هایى که 

سرانجامش را باید در فلسفه شرق جست.»

محمود کریمى علویجه از گویندگان رادیو ایران که جزو نخستین کســانى بود که خبر آزادسازى خرمشهر را از رادیو 
اعالم کرد، در صحت و سالمت کامل است.

این گوینده باسابقه رادیو که صدایش با اعالم عبارت کوتاه، آشــنا و خاطره انگیز «خونین شهر، شهر خون آزاد شد»، 
پس از 39 سال همچنان در یادها باقى مانده است، ، ضمن ابراز تاسف نسبت به انتشار اخبار نادرست در برخى رسانه ها 

و فضاى مجازى درباره وى، اعالم کرد که در صحت و سالمت کامل است.
محمود کریمى علویجه در این گفت وگو همچنین تاکید کرد که حتى به کرونا هم مبتال نشده است. هفته پیش برخى 

رسانه ها از درگذشت گوینده پیشکسوت صدا به دلیل ابتالء به کرونا خبر داده بودند.
محمود کریمى علویجه از سال 1360 تا 1367 یعنى تا زمان پذیرش قطعنامه 598 به عنوان گوینده، نویسنده و گزارشگر 
در رادیو و تلویزیون، عمدتا رادیو، فعال بود. او از این مدت نزدیک چهار ســالش را یعنى از سال 1363 تا سال 1367 

مدیریت پخش رادیو ایران را برعهده داشت.
اگر بخواهیم به کارهاى دیگر وى بجز اعالم خبر آزادسازى خرمشهر در رادیو اشاره کنیم، به غیر از گزارش عملیات هاى 
جنگى، صداى محمود کریمى علویجه تا سال ها پس از جنگ، در تیتراژ آغازین برنامه رادیویى «راه شب» که پس از 

اخبار نیمه شب از رادیو ایران پخش مى شد، شنیده  شد.
این گوینده پیش از شروع فعالیتش در تهران، مدتى در صداوســیماى مرکز اصفهان و مدتى هم در رادیویى که سپاه 
پاسداران و صدا و سیماى مرکز باختران (کرمانشاه) مشــترکًا راه اندازى کرده بودند و هدف آن پوشش خبرى و تهییج 

و پشتیبانى روحى رزمندگان در غرب کشور بود، در سرپل ذهاب پادگان ابوذر فعالیت مى کرد و از آنجا به تهران آمد.
کریمى پس از جنگ تحمیلى از صداوسیما به وزارت نفت (پتروشیمى) رفت و پس از مدتى به لندن اعزام شد. او همزمان 
درسش را با هزینه شخصى در حوزه فرهنگ، رسانه و ارتباطات در آنجا شروع کرد و مدرك فوق لیسانس اش را در زمینه 

فرهنگ و ارتباطات در دانشگاه شمال لندن گرفت و مدرك دکتراى او هم در همین رشته ارتباطات است.

بهزاد فراهانى 
با حسین علیزاده به توافق نرسید

گوینده خبر آزادسازى خرمشهر زنده است

مســعود ده نمکى با حضور در یک برنامــه تلویزیونى نظــرش را درباره فیلم
 اخراجى ها که آن را کارگردانى کرده و همچنین بازیگران آن عنوان کرد.

کارگردان ســینما و تلویزیون بیان کرد: عجیب ترین خاطره ام از اخراجى ها1 
زمانى بود که امین حیایى ماسک خودش را به دخترى که درگیر شیمیایى شده 
بود، مى دهد که آن دختر فرزند خودم بود کــه آن روز کالس اول بود. یک روز 
براى برگرداندش از مدرســه به دنبالش رفتم که یکى از بچه هاى کالس مرا از 
پنجره دید و از کالس بیرون آمد و شروع کرد به خواندن "ایول ایول داش مجید 
و ایول ایول ایول داش مسعود و ایول“ و بعد همه مدرسه در دادن این شعار او را 

همراهى کردند.
ده نمکى اظهار کرد: به نظرم کارى به این عظمت نمى توانست اینگونه تاثیرگذار 
باشد. وقتى از جبهه برمى گشــتم فکر مى کردم همه مردم کل خیابان ها را پر 
کرده اند و روبان ها را حاضر کردند تا جشنى بزرگ به مناسبت این پیروزى برگزار 
کند اما آن روز سیستم تبلیغاتى ما بلد نبود از این پیروزى درست استفاده کند. من 
در اخراجى ها2 به این حس رسیدم. وقتى این فیلم اکران شد سینماها شبانه روزى 
شده بود، بلیط نبود و میلیون ها نفر براى دیدن این فیلم به سینما آمدند؛ مردم کف 
زمین مى نشستند در سینما فرش مى انداختند و چاى دم مى کردند تا این فیلم را 
ببینند. در شمال خانواده ها از روستا به شهر مى رفتند که فیلم را ببینند. این حس 

برایم غرورآفرین بود.
وى درباره استقبال از «اخراجى ها» گفت: یکى از روزنامه هاى خارجى درباره این 
فیلم نوشته بود اخراجى ها تصورات آمریکا را درباره جوانان ایران به هم ریخت. 

چون آن ها فکر مى کردند اگر دوباره جنگ شود همان کهنه سربازان دفاع مقدس 
دوباره به جبهه مى روند اما استقبال این چنینى از یک فیلم جنگى همه قشرهاى 
مختلف مردم را به سینماها کشاند و نشــان داد که هنوز هم کسانى هستند که 

براى وطن خود بجنگند.
این کارگردان نظرش را درباره بازیگرانى که در سینمایى هاى اخراجى ها با آن ها 
همکارى کرده بود این گونه بیان کرد : اکبر عبدى سربازى نرفت ولى در اخراجى 
هاى 1، 2 و 3  دوره ســربازى اش را گذراند. امین حیایى یکى از بازیگران بسیار 
خوب سینما است. شریفى نیا کپل سینما است و با اکبر عبدى تام و جرى هستند.

فصل سوم مسابقه بزرگ «دست فرمون» به صورت رسمى کلید خورد و قرار است 
به زودى روانه آنتن شبکه نسیم شود.

«دست فرمون» به تهیه کنندگى محمود محمودى و اجراى کامران تفتى ضبط 
خود را آغاز کرده و درحال حاضر مشــغول برگزارى مسابقات گروه هاى امدادى 

شرکت کنندگان استان هاى مختلف کشور است.
ضبط این مسابقه پیش از این قرار بود ابتداى تابستان شروع شود اما به دلیل شیوع 

ویروس کرونا و حفظ ایمنى عوامل و شرکت کنندگان مسابقه، به تعویق افتاد.
فصل جدید «دست فرمون» قرار است به صورت گسترده ترى نسبت به دو فصل 
پیشین خود مقابل دوربین رود و شامل دو بخش اصلى مسابقات گروه هاى امدادى 

و باشگاه اتومبیلرانى «دست فرمون» مى شود.
بخش امدادى این مســابقه که اتفاقى نو در «دست فرمون» محسوب مى شود 
شامل 30 تیم از استان هاى مختلف کشور است که به این مسابقه معرفى شده اند 

تا سرعت عمل و مهارت هاى خود را مورد آزمایش قرار دهند.
باشگاه اتومبیلرانى «دست فرمون» نیز شامل چهار گروه است که مربیان مسابقه 
پس از اردوهاى 10 روزه خود در شــهرهاى ارومیه، شــیراز، کرمانشاه و تهران 
بهترین راننده هاى گروه خود را از میان 20 شرکت کننده انتخاب کرده اند و حاال 

قرار است در پیست «دست فرمون» شاهد رقابت آن ها باشند.
فصل نخست این مســابقه اتومبیلرانى که یکى از بزرگترین برنامه هاى میدانى 
تلویزیون به حساب مى آید، سال 98 و فصل دوم آن شهریور 99 با اجراى کامران 
تفتى از شبکه نسیم پخش شد.  فصل سوم مسابقه بزرگ «دست فرمون» درحال 
حاضر هم زمان با ضبط مراحل فنى آماده سازى مسابقات خود را شروع کرده و قرار 

است به زودى روانه آنتن شبکه نسیم شود.

مسعود ده نمکى:

شریفى نیا و اکبر عبدى با هم «تام و جرى» هستند!

گروه هاى امدادى وارد پیست «دست فرمون» شدند

بازیگران جدید به «تب وتاب» اضافه مى شوند
تصویربردارى ســریال «تب و تاب» که محصول سیما فیلم اســت، به کارگردانى داریوش مختارى و 
تهیه کنندگى مهدى شفیعى که چندى پیش در تهران آغاز شده بود، با ضبط صحنه هاى داخلى و خارجى 

ادامه دارد.
تاکنون فرشــته ســرابندى، حدیث نیکرو، مهرى آل آقا، ریحانه رضى، فهیمه مومنى، خیام وقار و عطا 

عمرانى جلوى دوربین رفتند و در روز هاى آتى بازیگران جدید به گروه بازیگران اضافه خواهد شد.
بنا بر این گزارش، تصویربردارى سریال «تب و تاب» از 21 شهریورماه آغاز شد. این سریال با موضوع 

خانواده ایرانى و توجه به سبک زندگى در 25 قسمت آماده مى شود.
در این سریال بازیگرانى همچون: محمود پاك نیت، فرشته ســرابندى، حدیث نیکرو، خیام وقار، عطا 

عمرانى، نسرین مرادى، فهیمه مومنى، ریحانه رضى، افسانه ناصرى و... به ایفاى نقش مى پردازند.
 سریال «تب و تاب» در گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما تولید مى شود. نویسندگى سریال پر مخاطب 
«اغما» و کارگردانى فیلم تلویزیونى «دل شــوره» از آثار مهم داریــوش مختارى کارگردان مجموعه

 «تب و تاب» است.
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دیدار دوستانه سپاهان و پرسپولیس راهکارى براى عادى 
سازى روابط این دو باشگاه خواهد بود.

دو تیم پرسپولیس و سپاهان پیش از شروع لیگ و حضور 
شاگردان گل محمدى در مرحله یک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا قرار اســت در دیدارى دوستانه به مصاف 
هم بروند. مصاف دو تیمى که دیدارهایشان در سال هاى 
گذشته با جنجال هاى فراوانى همراه بوده و همین موضوع 
حتى حساسیت برگزارى بازى  دوســتانه را هم باال برده 

است.
محرم نویدکیا در رابطه با برگــزارى این دیدار گفت: این 
پیشــنهاد یحیى گل محمدى بود. من هم بدم نیامد و با 
باشگاه صحبت کردم. ما سرمربیان، مدیران و سرپرستان 
باید بتوانیم فشارها را کمتر کنیم. فکر مى کنم با بازى هاى 
دوســتانه این فشارها کمتر مى شــود. همین اتفاق براى 
ما و ذوب آهن در ســال قبل افتاد و با وجود تنش ها طى 
صحبت هایى که با مســئولین ذوب آهن داشــتیم، چند 
دیدار دوســتانه انجام دادیم و در نهایت هم اتفاق خاصى 
نیفتاد. نباید براى هواداران خودشــیرینى کنیم و بگوییم 
چقدر هنرمند و قوى هستیم یا اینکه بگوییم باید از تیمم 

دفاع کنم.
او اضافه کرد: این کلمات را اگر حذف کنیم، فکر مى کنم 
مردم راحت تر فوتبال نــگاه مى کنند. نباید به خاطر منافع 

خودمان مردم را به جان یکدیگر بیندازیم. واقعیت فوتبال 
این اســت که باید رو به جلو برویم. نمى توانیم بنشینیم و 
ببینیم مردم به هم توهین کنند و حرف هاى بى ربط بزنند. 
نباید لذت فوتبال از استادیوم ها گرفته شود؛ به خاطر اینکه 
من مربى مى خواهم یک برد بیشتر به دست بیاورم و مردم 
برایم کف بزنند و بگویند چقدر مربى خوبى هســتى؟ اگر 
برنامه ریزى ها درست باشد، نیازى نیست با خودشیرینى 

نشان بدهیم مربى، مدیر یا سرپرست خوبى هستیم.
تعدد دیدارهاى فراوان راهکار دو باشگاه براى عادى سازى 
روابط دو تیم اســت و به کم کردن جنجال هاى پیرامون 
آن کمک مى کند. ضمن این که بــراى باال بردن آمادگى 
و هماهنگى بازیکنان دو تیم بازى ایده آلى پیش از شروع 
مسابقات است. پرسپولیســى ها نیز از برگزارى این دیدار 
خوشحال تر خواهند بود چون در آستانه حضور در مسابقات 
آسیایى رقابتى سخت را پیش رو خواهند داشت و این مساله 

باعث آمادگى بیشترشان خواهد شد.

برنامه سپاهان پیش از دیدار تدارکاتى با 
پرسپولیس

تیم فوتبال ســپاهان پس از پایان اردوى تهران از امروز 
یکشنبه سومین مرحله تمرینات خود را در باغ فردوس از 

سر خواهد گرفت.

سپاهان از شنبه دو هفته پیش و همزمان با شروع کالس 
مربیگرى محرم نویدکیا براى اینکه ســرمربى خود را در 
کنار تیم داشته باشد، اردوى خود را به تهران منتقل کرد و 
تمرینات تیم زیر نظر کادر فنى در زمین چمن پژوهشگاه 
نفت که پیــش تر تیم ملــى با کــى روش در آن تمرین 

مى کرد، دنبال شد.
در این مدت طالیى پوشان اصفهانى دو دیدار دوستانه برابر 
نساجى مازندران و سپس گل گهر برگزار کردند و پس از 
اردوى دو هفته اى در سپاهان، مرحله دوم اردوى این تیم 

نیز خاتمه پیدا کرد.
با این حال سپاهان با همین تعداد وارد لیگ نخواهد شد و 
حداقل 3 بازى دوستانه دیدار پیش روى این تیم خواهد بود. 
شاگردان نویدکیا چهارشنبه این هفته با ذوب آهن در نقش 
جهان بازى خواهند کرد و ســپس پیش از سفر به تهران 
براى مصاف با پرسپولیس، یک دیدار تدارکاتى دیگر برگزار 

مى کنند که هنوز نام حریف این تیم اعالم نشده است.
در ســوى دیگر تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان که در 
هفته هاى گذشــته به مصاف تیم هاى نظیــر امید ذوب 
آهن، آلومینیوم اراك، پیکان تهران، نســاجى مازندران و 
فوالدخوزســتان رفته بود، با بازگشت به اصفهان خودش 
را آماده یک دربى بســیار جدى مقابل شاگردان نویدکیا 

خواهد کرد.

یک دربى و یک الکالسیکوى دوستانه در انتظار طالیى هاى اصفهان

راهکار عادى سازى روابط 
پرسپولیس و سپاهان 

علیرضا مرزبان یک بار دیگر وعده داد در صورت قهرمانى در 
لیگ برتر فاصله بین استادیوم نقش جهان تا استادیوم آزادى را 

با پاى پیاده طى خواهد کرد.
دســتیار محرم نویدکیا مى گوید:«من طبق قولى که فصل 
گذشــته هم به هواداران داده بودم در صــورت قهرمانى بین 
دو ورزشــگاه نقش جهان اصفهان و آزادى تهران پیاده روى 

خواهم کرد.»
اصفهان تا تهران؛ سه مســیر دارد که مســیر نخست 448 
کیلومتر، مســیر دوم 431 کیلومتر و مسیر سوم 436 کیلومتر 
است که از نظر بعد مسافتى هر سه مسیر بهم نزدیک است و در 
صورت قهرمانى سپاهان احتماال علیرضا مرزبان با استراحت 
یکى دو روزى در راه خواهد بود به این خاطــر که با توجه به 
شرایط سنى نمى تواند این مسیر را نرم دویى و پشت سر هم 

طى کند و قطعا نیاز به استراحت هم خواهد داشت.
ســپاهان این فصل با توجه به جذب بازیکنانى چون شهریار 
مغانلو،فرشاد احمدزاده، مسعود ریگى، کریستوفر و نیما میرزازاد 
در تالش براى کسب عنوان قهرمانى در لیگ برتر است و در 
بازى هاى دوستانه برگزار شده هم نشان داده این فصل هم با 

نیت قهرمانى وارد بازى ها خواهد شد.

ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن مى گوید این تیم به 
روزهاى خوبش در لیگ ایران برمى گردد.

مهدى تارتار بعد از پیروزى تیمــش برابر فوالد در 
دیدارى تدارکاتى، اظهار کرد: در دیدارهاى تدارکاتى 
نتایج خیلى مهم نیست. فوالد هم تیم خوبى است و 
خوب بازى کردند اما بازیکنان ما هم خوب بازى 
کردند و در نهایت پیروز شدیم. مهم این است 
که در ذوب آهن بازیکنان خوبى جذب 
شــده اند و وقتى خیلى تیم ها غافل 

بودند، ما این نفرات را جذب کردیم.
وى افزود: در ادامه با سپاهان بازى 
تدارکاتى خواهیم داشــت و خودمان 
را براى لیگ برتــر آماده مى کنیــم. از مدیران 
باشگاه تشکر مى کنم که شرایط برگزارى اردو 
را فراهم کردند و این حمایت آن ها، وظیفه ما 
را سنگین تر مى کند تا بتوانیم با کسب نتایج 

خوب جواب باشگاه را بدهیم.
او ادامه داد: اگر به 5 ســال گذشــته من برگردید، 
مى بینید در باشگاه هاى مختلف ما بازیکنان زیادى به 
فوتبال معرفى کردیم. من در 17 سالگى بازى کردم و 
مى دانم جوان انرژى دارد اما جوان هم باید از فرصت 
استفاده کند. ما به جوانان میدان مى دهیم و جوان هم 
باید کارى کند که بازیکن با تجریه حرفى براى گفتن 
نداشته باشد. بازیکنان با تجربه هم عزیز ما هستند 
و مى توانند الگوى خوبى براى بازیکنان جوان باشند. 
همیشــه تیم هاى من تلفیقى از بازیکنان جوان و با 

تجربه است.
تارتار تصریــح کرد: با توجه به لیگ فشــرده اى که 
امسال داریم، ما بازى هاى تدارکاتى انجام مى دهیم 
که خود را براى لیگ آماده کنیم و  در هر پســت دو 
بازیکن براى رقابت داریم. مطمئن هستم ذوب آهن 

به روزهاى خوبش برمى گردد. 

مدافع چپ تیم فوتبال سپاهان در مورد بحث جدایى اش از 
این تیم گفت: با آقاى نویدکیا صحبت کردم که ایشــان در 
نهایت با جدایى من موافقت کرد، ولى نمى دانم چرا هیئت 

مدیره مخالفت کرد.
داود رجبى افزود: واقعیت این اســت که من دوست دارم در 
فصل آینده در تیمى بازى کنم که براى قرار گرفتن در ترکیب 
ثابت شانس زیادى داشته باشــم. من با باشگاه و کادر فنى 
صحبت کردم که مدتى پیش به من گفتند قرار است شایان 
مصلح از تیم جدا شود، ولى بحث من جدایى مصلح یا امید 
نورافکن نیست. به هر حال امید نورافکن بازیکن تیم ملى 
است و در حالى که یک سال به جام جهانى باقى مانده است 
طبیعتًا این بازیکن موقعیت خاصى در ســپاهان دارد و باید 

فیکس بازى کند.
وى ادامه داد: من مشــکلى از این بابت نــدارم، ولى خودم 
دوست دارم به تیمى بروم که شانس خوبى براى بازى کردن 
داشته باشم، حتى به مسئوالن باشگاه گفتم رضایتنامه ام را 
بدهید که جدا شــوم، ولى فصل آینده که برگشتم قرارداد 

سفید امضا کنم. متأسفانه با این پیشنهاد هم مخالفت کردند. 
من با آقاى نویدکیا هم صحبت کردم که ایشــان در نهایت 
با جدایى من موافقت کرد، ولــى نمى دانم چرا هیئت مدیره 

مخالفت کرد.
رجبى درباره برخى پیشــنهادهاى لیگ برترى خاطر نشان 
کرد: دو باشگاه به باشگاه ســپاهان نامه زدند، ولى جوابى 
نگرفتند. نمى دانم چرا در صورتى که آقا محرم موافق جدایى 
من بود، باشگاه در نهایت مخالفت کرد. من با سپاهان قرارداد 
دارم و واقعًا تیم شــهرم را از صمیم قلب دوســت دارم، اما 
به عنوان یک بازیکن مى خواهم در تیمى بازى کنم که شرایط 
بازى کردن داشته باشم تا بتوانم کیفیت فنى خودم را باالتر 

ببرم و اگر به سپاهان برگشتم بیشتر به این تیم کمک کنم. 
مدافع چپ تیم فوتبال ســپاهان در پایان گفت: من فعًال با 
سپاهان تمرین مى کنم و به قراردادى که با این باشگاه دارم 
احترام مى گذارم، ولى امیدوارم در نهایت همه چیز به صورت 
خیلى مثبت حل شود و من بتوانم به تیمى بروم که شانس 

بازى کردن داشته باشم.

ســپاهان با خریدهاى جدیدش، عصر پنج شــنبه در یک دیدار 
تدارکاتى نسبتا پربرخورد به مصاف گل گهر رفت و به نظر مى رسد 
ترکیبى که محرم نویدکیا در نیمه اول این مسابقه به میدان فرستاد، 

ترکیب مورد نظر او براى فصل جدید باشد.
جدا از کریســتوفر کنت که انتخاب اول محرم براى قرار گرفتن 
درون دروازه سپاهان است، زوج ولسیانى و پورقاز دو مدافع میانى 
سپاهان بودند که احتماًال در لیگ هم در ترکیب ثابت تیمشان قرار 

خواهند گرفت.
حضور امید نورافکن در ســمت چپ خط دفاعــى، قطعى به نظر 
مى رســد اما هنوز معلوم نیســت محرم از دانیال اسماعیلى فر به 

عنوان دفاع راست تیمش اســتفاده خواهد کرد یا مثل نیمه اول 
بازى با گل گهر، رضا میرزایى در سمت راست خط دفاعى این تیم 

بازى خواهد کرد.
محمد کریمى، مســعود ریگــى، محمدرضا خلعتبرى، حســن 
شوشترى، آریا یوسفى و سجاد شهباززاده دیگر نفراتى بودند که در 

ترکیب ابتدایى سپاهان جلوى گل گهر به میدان رفتند.
با توجه به اعتقاد ویــژه محرم نویدکیا به ریگى، بازیکن ســابق 
استقالل را باید یکى از نفرات ثابت سپاهان در فصل جدید دانست. 
حسن شوشترى هم نشان داد که در درگیرى هاى میانه میدان کم 

نمى آورد و کادر فنى سپاهان بارها و بارها از او تمجید کرد.

محمد کریمى براى حضــور در ترکیب اصلى، رقیبى جدى به نام 
جالل على محمدى دارد ضمن آنکه در میانه میدان، یاسین سلمانى 
و سروش رفیعى هم نفرات سرشناسى هســتند که محرم قطعا 
حساب ویژه اى رویشان باز کرده ضمن اینکه از کنار نام آریا یوسفى 
جوان هم نباید به سادگى گذشت که مى تواند یاسین سلمانى جدید 
سپاهانى ها باشد ضمن اینکه ســپاهان فرشاد احمدزاده را هم در 

اختیار دارد که او هم براى نیمکت نشینى به اصفهان نیامده است. 
در خط حمله اگر حضور سجاد شهباززاده را در ترکیب اصلى قطعى 
بدانیم، محرم بســته به حریف تیمش، از محمدرضا خلعتبرى یا 

شهریار مغانلو در ترکیب اصلى استفاده خواهد کرد.

رونمایى از 
سپاهان
 لیگ بیست و یکم

تارتار:

ذوب آهن به روزهاى خوبش برمى گردد
نویدکیا موافق جدایى ام بود 

تکرار یک وعده؛  پیاده 
از نقش جهان تا آزادى!

هافبک تهاجمــى تیم فوتبال ســپاهان 
مدعى شد با وجود داشتن پیشنهادى بهتر 
از زردپوشان اصفهانى تصمیم به ماندن در 

این تیم گرفته است.
محمدرضا حسینى درباره آخرین وضعیت 
ســپاهان و اینکه آیا آنها نســبت به فصل 
گذشــته تیم قوى ترى شــده اند، گفت: ما 
بازیکنان تأثیرگذارى را از دســت دادیم اما 
 فکر مى کنم باشگاه مسیر درستى را پیش 
گرفت و براســاس نیاز کادر فنى بازیکنان 
خوبى به تیم اضافه شــدند که کیفیت فنى 
خوبى دارند. امیدوارم که تا شروع لیگ، تیم 
ما به آمادگى کامل برســد و بتوانیم فصل 

خوبى را رقم بزنیم.
هافبک تهاجمــى تیم فوتبال ســپاهان 
در پاســخ به این پرســش که آیا سپاهان 
مى تواند بعد از پنج سال قهرمانى را از چنگ 
پرسپولیس در بیاورد، تصریح کرد: تیم ما در 
دو سه ســال اخیر هم دنبال قهرمانى بود و 
نهایت تالش خودمــان را انجام دادیم. در 
فصل گذشــته هم در هفته آخر قهرمانى 
را از دســت دادیم، ولى قطعًا باز هم تالش 
مى کنیم تا بتوانیم بهترین عملکرد را داشته 
باشیم. این درست است که یکسرى اتفاقات 
دست ما نیست، ولى مطمئنًا مى جنگیم تا 

قهرمان لیگ برتر شویم.
وى با بیان اینکه ســپاهان فصل گذشته 
از لحاظ امتیازگیرى عملکرد بســیار خوبى 
داشت، خاطر نشــان کرد: ما فوتبالى زیبا 
همراه با کســب نتیجه را ارائه مى کنیم و 
نه تنها هواداران ســپاهان، بلکه خیلى ها 
که فوتبال را دنبال مى کننــد از بازى هاى 
سپاهان لذت مى بردند. ما 65 امتیاز گرفتیم، 
ولى پرسپولیس از لحاظ امتیازگیرى عملکرد 
فوق العاده اى داشت و آنها در نهایت توانستند 
با دو امتیاز اختالف قهرمان شوند. متأسفانه 
تیم ما در ابتداى فصل چند امتیاز حساس را 
از دســت داد و در فصل آینده باید از همان 
شروع مسابقات دیگر به ســادگى امتیاز از 

دست ندهیم.
حسینى در پاســخ به این پرســش که آیا 

در فصــل نقل وانتقاالت با پیشــنهادات 
استقالل روبه رو شــده است، یادآور شد: در 
این سال هایى که در لیگ برتر بازى کردم 
هیچ وقت دنبال بازارگرمى و استفاده از نام 
تیم ها نبودم و این در حالى است که معموًال 
پیشنهادهاى خوبى داشته ام. از استقالل هم 
پیشنهاد داشتم و این باعث افتخارم است، 
ولى دوست داشتم در ســپاهان بمانم. من 
حتى پیشنهاد وسوسه کننده اى داشتم که از 
لحاظ مالى بهتر از سپاهان بود، ولى واقعیت 

این است که مى خواستم در سپاهان بمانم.
وى در پایان اظهار داشــت: شرایط زندگى 
من طورى نبــود که بخواهــم از اصفهان 
بــروم. در ضمن ایــن را هــم بگویم که 
به خاطر عالقه قلبى به ســپاهان دوست 
داشــتم همکاریم را با این تیم ادامه دهم و 
دل کندن از این تیم واقعًا برایم سخت بود. 
یکســرى چیزها را نمى توان با پول عوض 
کرد و خوشحالم که در ســپاهان ماندم. در 
این مدت هم کــه پیراهن ســپاهان را بر 
تن کردم همیشــه هواداران این تیم به من 
لطف داشتند و امیدوارم فصل خوبى را رقم 

بزنیم.

وینگر سپاهان:

پیشنهاد وسوسه انگیزى داشتم 
ولى نمى خواستم بروم

 تیــم اودهورلى در غیــاب کاوه رضایى به 
تساوى ارزشمندى برابر صدرنشین جدول 
رده بندى ژوپیلر لیگ بلژیک دست یافت.  
دیدار تیم هاى کلوب بــروژ و اودهورلى در 
هفته نهم ژوپیلر لیگ بلژیک جمعه شــب 

با نتیجه تســاوى یک - یک پایان یافت. 
تیم اودهورلى با هشت امتیاز در رده هفدهم 
جدول 18 تیمــى ژوپیلر لیگ بلژیک جاى 
دارد. کلوب بروژ 18 امتیازى نیز صدرنشین 

جدول این رقابت هاست.

تساوى یاران رضایى 
برابر تیم کلوب بروژ

در رده بندى تیم هاى باشگاهى جهان، سپاهان همچنان 
سومین تیِم برتِر ایران است.

تیم فوتبال ســپاهان، با 1520 امتیاز، در رتبه سوم ایران، 
پانزدهم آسیا و 246 جهان قرار دارد. اما ذوب آهن، دیگر تیم 
استان اصفهان با 1348 امتیاز در رده دوازدهم ایران است و 

در رتبه 98 آسیا و 987 دنیا جاى دارد.
در این رده بندى، پرسپولیس، همچنان بهترین تیم ایران 
اســت و اســتقالل در رتبه دوم قرار دارد. پرسپولیس با دو 
پله صعود نســبت به ماه قبل در رتبه 2 آسیا و طبق آخرین 
رنکینگ جهانى نیز با 2 پله صعود در رده 81 جهان ایستاده 
است. استقالل نیز بدون تغییر نسبت به ماه قبل در رتبه 9 
آسیا و طبق همین رنکینگ با 7 پله صعود در رده 193 جهان 

قرار گرفت. 
بایرن مونیخ، رئال مادرید و منچستر سیتى برترین تیم هاى 

جهان هستند.

سپاهان در رده سوم 
ایران و پانزدهم آسیا
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى اصالحى شماره 140060302027005969 مورخ 1400/5/18 على رضا رحیمیان 
کوپائى فرزند رسول بشــماره شناســنامه 1274422558 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1274422558 در دو دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 28 
فرعى از اصلى 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 238/87 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى حاج حسن طباطبائى خوراسگانى صحیح مى 
باشد که در راى شماره 139960302027020255 مورخ 1399/12/10 مساحت به اشتباه 

ثبت شده بود.
2ـ راى اصالحى شماره 140060302027005966 - 1400/5/18 عبدالرسول اسماعیلى 
کمندانى فرزند ابراهیم على بشــماره شناســنامه 160 صادره از اصفهان بشــماره ملى 
5659280951 در چهار دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 28 
فرعى از اصلى 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 238/87 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى حاج حسن طباطبائى خوراسگانى صحیح مى 
باشد که در راى شماره 139960302027020241 مورخ 1399/12/10 مساحت به اشتباه 

ثبت شده بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/07/04 - م الف: 

1187973 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/208

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2783 مورخ 1400/6/8آقاى حمید کمالى فرزند سبزعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 145/13 متر مربع مجزى شــده از پالك شماره 14 فرعى از 761  
اصلى واقع در قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04 - 
1187344/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/210

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2600 مورخ 1400/5/30 آقاى احسان محمدى خواه نجف آبادى فرزند سعادت 
اله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 34/05 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
1  فرعى از 282 اصلى واقع در قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/04 - 1187136/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/212

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند
راى شماره 2567 مورخ 1400/05/25آقاى پژمان بختیارى چهل چشمه فرزند نعمت اله 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 29/61مترمربع مجزى شده از پالك شماره 175  
اصلى واقع در قطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04 - 
1187293/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/214

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراء شماره 2826 و 2827 مورخ 1400/06/09 آقاى امیر حسین حرى  فرزند عباس نسبت 
به سه دانگ مشاع و خانم مهســا آزادى نجف آبادى فرزند محمد على نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 102/95 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 4  
فرعى از 362 اصلى واقع در قطعه10 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/04 - 1187233/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/216

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2818 مورخ 1400/06/09 آقاى حسینعلى حاجى اسماعیلى نجف آبادى فرزند 
محمد على نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 250مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 624  اصلى واقع در قطعه6 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/04 - 1187334 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/218

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 

متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2559 مورخ 1400/5/25خانم بتول عرفانى فرزند اسداله نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 116مترمربع مجزى شده از پالك شماره 869  اصلى واقع در قطعه4 
از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/07/04 - 1187281 /
 م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /6/220

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2709 مورخ 1400/6/6 آقاى جواد صفر نوراله نجف آبادى فرزند حســنعلى 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111/84 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 1 
فرعى از 112 اصلى واقع در قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/04 - 1187300/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/222

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2465 مورخ 1400/05/18 آقاى امیر ساالرى فرزند تقى نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 202/89مترمربع مجزى شــده از پالك شماره 859  اصلى واقع در 
قطعه4  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04 - 1187267 / م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /6/224
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 2582 و 2583 مورخ 1400/05/26 آقاى اکبر انتشارى نجف آبادى فرزند اسداله 
نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم ندا عیدى نجف آبادى فرزند ابراهیم نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 147/69مترمربع مجزى شده از پالك شماره 258  
اصلى واقع در قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04 - 

1187260 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/226

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2597 مورخ 1400/5/30 آقاى جهانبخش رضاوندى جمالوئى فرزند امامقلى 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 179/95 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 245  
اصلى واقع در قطعه3 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى  باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04 - 
1187312 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد -از طرف آفرین میر عباسى /6/228

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 2811 و 2812 و 2813 مورخ 1400/6/9 خانم رضوان ابراهیم نجف آبادى 
فرزند ابوالقاسم نسبت به دو دانگ مشاع و خانم فاطمه ابراهیمى نیا فرزند ابوالقاسم نسبت 
به دو دانگ مشاع و آقاى محمد رضا ابراهیم نجف آبادى فرزند ابراهیم نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه   به مساحت 83/30 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 5  
فرعى از 641 اصلى واقع در قطعه 5 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/04 - 1187359/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/230

آگهى تعیین وقت و دعوت به افراز
نظر به اینکه آقاى مهدى حفیظى بیدگلى فرزند خیراله طى تقاضاى وارده به شماره 6043 
مورخه 1400.6.21 تقاضاى افراز قدرالسهم خود را نسبت به 3195 سهم مشاع از 438000 
سهم شش دانگ قطعه زمین به مساحت 29200 مترمربع به شماره 43 فرعى مجزى شده از 
2840 اصلى واقع در ریگستان دیم کار بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل که به موجب سند 
شماره 9979 تاریخ 1399.4.26 تنظیمى دفتر 367 کاشان به وى انتقال قطعى یافته است، 
لیکن سند مالکیت آن صادر نگردیده را از این اداره نموده است و اعالم مى دارد که از آدرس 
سایر شرکا که عبارتند از معصومه فخار فرزند محمدمهدى، ابراهیم فخار فرزند محمدمهدى، 
مهدى توفیقى فرزند على اصغر، معصومه فخار فرزند محمدمهدى،امیرحسین فخار فرزند 
محمدمهدى، محسن بذرافشان فرزند محمد، مهسا اله پرست فرزند خلیل، لیلى فخار فرزند 
محمدمهدى، جواد فخار فرزند محمدمهدى، حامد فتحى فرزند غالمرضا، علیرضا فخار فرزند 
محمدمهدى، حسین جعفرى لتحر فرزند على، گیالن مهندس فرزند استاد حسین، زینب فخار 
فرزند محمدمهدى، فرشته فخار فرزند محمدمهدى،جواد کشت کار بیدگلى فرزند رحمت 
اله، عباس حمامیان زواره فرزند حســین، رحمان حیدریان یزدلى فرزند محمود، زهرا فخار 
فرزند محمدمهدى، حسین مشهدى شادیانى فرزند ماشااله، محمد مهدى فخار فرزند حسن 
اطالعى ندارد لذا به استناد ماده 3 قانون افراز و مادا 17 آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمى وقت 
رسیدگى به افراز روز شنبه مورخه 1400.7.7 صبح تعیین مى گردد بدین وسیله از کلیه شرکا، 
مالکین مشاعى، صاحبان حق دعوت مى شود تا در موعد مقرر در اداره ثبت اسناد و امالك 
آران و بیدگل و یا در محل حضور یابند بدیهى است عدم حضور مانع رسیدگى نخواهد شد. 

م الف: 1198095 - حامد فکریان آرانى - مدیر واحد حوزه ثبت ملک آران و بیدگل /7/116

آگهى تغییرات
شــرکت دقیق ریــزان مصبــاح حدید 
سهامى خاص به شــماره ثبت 26707 و 
شناسه ملى 10260474453 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مــورخ 1400/05/16 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : - صورتهاى مالى منتهى به 
1399/12/30 به تصویب مجمع رسید. - 
عزت اله عبدالى به کدملى 1209263394 
، منوچهر مختارى ورنوسفادرانى به کدملى 
1141024391 و علیرضــا نســاجى 
کدملى 1288781407 بســمت اعضاء 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدنــد. - غالمعلى خلیلــى به کدملى 
1091054894 و سیدمرتضى جعفرى به 
کدملى 1282666134 به ترتیب بسمت 
بازرس اصلى و على البدل شــرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1196793)

آگهى تغییرات
شــرکت دانیال بافت دهق با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 1288 و شناسه ملى 10260178141 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1398/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى نجف اباد به نشانى 
استان اصفهان ، شهرســتان نجف آباد ، بخش 
مهردشت ، شهر دهق، محله دانش ، خیابان دانش 
، کوچه محبت ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپســتى 
8541853513 تغییر یافــت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1196822)

آگهى تغییرات 
شرکت کیان ذوب سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 2684 و شناســه ملــى 10103771768 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/06/01 مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى نجف 
آباد به واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله عاشق آباد ، خیابان امام خمینى ، کوچه ولیعصر 2 
، پالك 14 ، طبقه همکف - کدپستى 8195843811 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1196817)

آگهى تغییرات
شرکت دقیق ریزان مصباح حدید سهامى 
خاص به شماره ثبت 26707 و شناسه ملى 
10260474453 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1400/05/21 آقاى 
منوچهر مختارى ورنوســفادرانى کدملى 
1141024391 بعنــوان رئیس هیأت 
مدیره ، آقــاى علیرضا نســاجى کدملى 
1288781407 بعنــوان نایــب رئیس 
هیأت مدیره ، آقاى عزت اله عبدالى کدملى 
1209263394 بعنوان مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
و کلیه اوراق و اســناد تعهــدآور با امضاء 
مدیرعامل و یکى از اعضاء هیئت مدیره و 
در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت 
مدیره و یکى از اعضاء هیئت مدیره و با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود. ضمناً مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیره میباشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1196795)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى قرقره پیچ با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 2493 و شناسه 
ملــى 10260222608 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1400/06/23 ناهیــد ســنائى نژاد 
بشماره ملى1285717971 بسمت 
رئیس هیات مدیره - منصور ســنائى 
نژاد بشــماره ملــى1285861159 
بسمت نائب رئیس هیات مدیره - رباب 
مشتاقیان بشماره ملى1287534211 
بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره 
براى مدت نامحدود انتخاب شــدند . 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهداور 
شرکت از قبیل چک ، ســفته، بروات ، 
قراردادها و عقود اسالمى و اوراق عادى 
و ادارى با امضاى مدیر عامل و رئیس 
هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1196808)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندسى سرا مســیر سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 66522 
و شناســه ملــى 14009683301 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- محمدعلى کریمى ورتونى به شــماره 
ملى 1272815870 بسمت رئیس هیئت 
مدیره، على اکبر کریمى به شــماره ملى 
5659377769 بســمت نایــب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و الهام شهبازى 
دستگردى به شماره ملى 1292187158 
بســمت عضو اصلى هیئــت مدیره براى 
مابقى مدت تصــدى هیئت مدیــره (تا 
تاریخ1401/09/06) انتخاب شــدند. - 
ضمنا مدیرعامل مجــرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. - کلیه اوراق و اسناد مالى 
و بهادار و بانکى تعهدات شــرکت و سایر 
اوراق ادارى و عادى با امضاى مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1196814)

آگهى تغییرات
شرکت وحدت و محبت شاهین شهر 
سهامى خاص به شماره ثبت 54386 
و شناســه ملى 14005075672 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/05/22 آقاى سلیمان عسگرى 
کیا به شــماره ملى 5110439435 
بســمت رئیس هیات مدیــره ، آقاى 
اسفندیار محبى دهنوى به شماره ملى 
5110508283 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره ، آقاى بهرام محبى دهنوى 
به شماره ملى 5110535681 بسمت 
مدیرعامل و عضــو اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
مدیرعامل و رئیس هیــات مدیره و در 
غیاب رئیس هیات مدیره با امضا نایب 
رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر میباشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1196819)

آگهى تغییرات 
شــرکت دانیال بافت دهق با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 1288 و شناسه ملى 10260178141 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ 1398/12/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : جمیله یوسفى کدملى1091993769 
و حسن اسمعیلى دهقى کدملى 1091943451 
به سمت اعضاء هیات مدیره براى مدت نامحدود 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره 
کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1196825)

آگهى تغییرات 
شرکت عصاره شــمیم گوارا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 42607 و شناســه ملى 
10260604190 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مواردى به موضوع شرکت و ماده 
مربوطه اساســنامه الحاق گردید . واردات وتولید 
ملزومات دارویى ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشــد و در صورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهــاى الزم اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1196826)

آگهى تغییرات 
شرکت ابداع سازه جى سهامى خاص به شماره ثبت 
35154 و شناسه ملى 10840092802 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/03/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - موسسه حسابرسى 
ارقام نگر آریا به شناســه ملى 10100617632 به 
سمت بازرس اصلى و آقاى میثم حیدرى دستجردى 
به شماره ملى 1287374621 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1197804)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود توسعه تجارت الکترونیک ثروت درتاریخ 1400/06/29 به شماره ثبت 68812 به شناسه ملى 14010290306 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره در جهت توسعه کسب و کار , طراحى و اجرا و بهینه 
سازى وبسایت , راه اندازى وبسایت فروشگاهى و  کسب درآمد از آن ، طراحى لوگو درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله برازنده ، خیابان آل محمد ، کوچه هما 37 
، پالك 6 ، طبقه دوم ، واحد 6 کدپستى 8193753988 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 200,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقاى احسان عموچى به شماره ملى 1270433857 دارنده 180000000 ریال سهم الشرکه خانم ندا نورى نژاد به شماره ملى 1292866209 
دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى احسان عموچى به شماره ملى 1270433857 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم ندا نورى نژاد به شماره ملى 1292866209 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضا آقاى احسان عموچى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1196812)
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فوق تخصص جراحى هاى قلب و عروق گفت: وقتى پمپاژ عضله قلب به 
هر دلیل کاهش پیدامى کند؛ تنگى نفس، تورم وجمع شدن مایع در اندام 

هاى تحتانى بدن را به همراه خواهد داشت.
على امیر احمدى درباره عالئم نارسایى هاى قلبى گفت: کاهش عملکرد 
عضله قلبى همان نارسایى قلبى است. میزان فشردگى عضله قلبى در 
افراد طبیعى حدود 55 تا 60 درصد است. عالئم این بیمارى متناسب با 
شدت آن متغیر است و مى تواند درگیرى دستگاه هاى مختلف بدن را به 
همراه داشته باشد وقتى پمپاژ عضله قلب به هر دلیل کاهش پیدامى کند؛ 

تورم وجمع شدن مایع در اندام هاى تحتانى را به همراه خواهد داشت.
وى افزود: این مایع ممکن است پشت قبل و ریه ها بمامد و موجب تنگى 
نفس در فرد شــود. افرادى که نارسایى قلبى دارند نفس کم مى آورند، 
انرژى کمى دارند و قادر به انجام فعالیت هاى روزانه نیستند. اما آنچه 
خیلى مهم است این است که قلب عضو بسیار نجیبى است و معموال تا 
درگیرى خیلى شدیدى نداشته باشد نارسایى آن عالمتى ندارد. حتى 
در برخى مواقع عملکرد عضله قلبى به 25 درصد کاهش مى یابد ولى 
عالمتى در فعالیت هاى معمولى وجود ندارد فقط هنگامى متوجه مشکل 

مى شویم که فعالیتى شدید داشته باشیم.
احمدى تاکید کرد: افراد باید در طول زمان زندگى خود به طور منظم 
به پزشک مراجعه کرده و تست شــوند. آنها باید با مراجعه به پزشک 

متخصص قلب از عملکرد قلب خود آگاهى یابند.
وى افزود: نارســایى قلبى به دو گروه ژنتیکى و اکتسابى دسته بندى 
مى شود. این نارسایى در کودکان ، نوجوانان و جوانان مشاهده مى شود 
که به کاردیومیوپاتى معروف است. در این حالت یا عضله مورد تهاجم 
سیستم ایمنى بدن قرار مى گیرد یا نقایص متابولیکى و سوخت و ساز 
و نقص هاى دیگرى دارد. قالب ایــن بیمارى ها درمان خاصى ندارد و 

معموال درگیرى قلبى پیشرفت مى کند.

اگر به بیمارى  هاى مزمن کلیوى دچار هستید بسیار مهم است که به مواد 
غذایى و نوشیدنى که مصرف مى کنید توجه ویژه داشته باشید، زیرا کلیه 
این بیماران نمى تواند همانند افراد سالم مواد زائد را از بدن دفع کند. با 
این حال، همواره مواد غذایى دوستدار کلیه وجود دارد که مى توانید آن ها 
را بدون نگرانى مصرف کنید. از مهمترین مواد غذایى که به سالمت و 

التیام کلیه کمک مى کند مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- سیب: این میوه داراى یک فیبر محلول به نام پکتین است. پکتین 
به کاهش کلسترول و سطح گلوکز خون کمک مى کند. سطح باالى 
آنتى اکسیدان ها و نیز ویتامین C موجود در سیب براى سالمت کلیه 

مناسب است.
2- بلوبرى: این میوه بسیار کم کالرى بوده و در عوض داراى سطح 
باالیى از فیبر و ویتامین C اســت. مطالعات نشان داده است مصرف 
بلوبرى باعث محافظت از بدن در برابر ســرطان و بیمارى هاى قلبى 

مى شود و براى سالمت مغز بسیار مفید است.
3- ماهى: برخى ماهى ها مانند سالمون، ماهى خال مخالى، تن، شاه 
ماهى، و ساردین غنى از اسید چرب امگا 3 هستند. این ماده براى کنترل 
لخته شدن خون بسیار مهم است و در ساخت غشاى سلول هاى مغز 
مورد استفاده قرار مى گیرد. مطالعات نشــان داده است مصرف ماهى 
خطر آریتمى قلب را کاهش داده و باعث کنترل سطح فشار خون و ترى 

گلیسرید مى شود.
 A، 4- کلم پیچ: کلم پیچ یکى از مــواد غذایى غنى از ویتامین هاى
C، کلســیم، و بســیارى از مواد معدنى مورد نیاز بدن است. همچنین 
کاروتنوئید ها و فالونوئید ها به وفور در کلم پیــچ وجود دارد که براى 
سالمت چشمان و محافظت بدن در برابر سرطان مفید هستند. ویتامین 
K موجود در این ســبزیجات یک ماده طبیعى براى رقیق کردن خون 

است.
5- اسفناج: ویتامین هاى A، C، K، و فوالت به وفور در اسفناج وجود 
دارد. بتاکاروتن موجود در این سبزى به تقویت سیستم ایمنى بدن کمک 
کرده و از بینایى محافظت مى کند. منیزیم یکى از مواد معدنى ضرورى 

بدن است که به میزان زیاد در اسفناج وجود دارد.
از دیگر مواد غذایى مفید براى کلیه مى توان به موارد ذیل اشــاره کرد: 
توت فرنگى، آلو، آناناس، هلــو، کلم، مارچوبه، حبوبــات، خیار، پیاز 

و سیر. 

برخى از افراد در هنگام غذا خوردن این کار را با دهان بســته انجام 
نمى دهند و با دهان خود صداهاى چندش آورى در مى آورند.

دانشمندان در پژوهش اخیر خود دریافته اند که چرا صداهاى روزمره 
مانند جویدن، نوشیدن و تنفس براى برخى افراد آزار دهنده است.

کسانى که دچار میسوفونیا (صدابیزارى) هستند، از سرو صداى خوردن 
دیگران منزجر، مضطرب ، عصبانى و حتى خشن مى شوند.

محققان براى افراد مبتال به میسوفونیا صداى جویدن پخش کردند و 
مشخص شد، نطقه اى از مغز که مربوط به حرکات دهان و گلو است، 
نسبت به گروه کنترل داوطلب (که این بیمارى را ندارند) بیش از حد 

فعال شده است.
سوخبیندر کومار، دانشــمند علوم اعصاب در دانشــگاه نیوکاسل و 
همکارانش باور دارند، صداهاى محرك، آنچه را که سیستم عصبى 
آینه اى مغز نامیده مى شود، فعال مى کنند. اگر یافته هاى گزارش شده 
در مجله علوم اعصاب در تحقیقات آینده بر همین استوار بماند، مى تواند 
راه را براى درمان هاى موثرتر براى میســوفونى که به نظر برخى از 
بیماران بسیار ناخوشایند اســت، هموار کند؛ به گفته کومار سیستم 

نورون آینه اى قابل آموزش است.
نورون هاى آینه اى نورونى اســت که هنگامى کــه جانور عملى را 
انجام مى دهد و نیز هنگامى که مشــاهده مى کند که همان عمل را 
دیگرى انجام مى دهد تحریک مى شــود. بدین گونه نورون شــبیه 
آینه رفتارهاى دیگــرى را کپى مى کند، مثل آنکــه خودش انجام 

داده است. 

مغز با افزایش سن 
در معرض کوچک شدن است

چند عالمت جدى
 نارسایى قلبى

بهترین مواد غذایى
 براى تقویت سالمت کلیه

آیا از صداى 
غذا خوردن بدتان مى آید؟ 

با ورود به دوران میان سالى، مغز شما از راه هاى کم بیان اما قابل اندازه گیرى 
تغییر مى کند. اندازه کلى مغز از 30 یا 40 ســالگى شــروع به کوچک شدن 
مى کند و با رسیدن به ســن 60 سالگى ســرعت این جمع شدگى افزایش 

مى یابد.
جمع شــدن مغز به طور هم زمان در تمام مناطق مغز اتفاق نمى افتد. بعضى 
از مناطق بیشتر و ســریع تر از مناطق دیگر جمع مى شــوند و جمع شدن و 
چروکیدگى مغز احتماًال با افزایش سن شدیدتر مى شود. اگرچه راهى براى 
جلوگیرى از پیرى وجود ندارد، اما شما مى توانید با حفظ تحرك، تغذیه سالم و 
گفتگو با پزشک در مورد هرگونه چالش یا نگرانى از سالمت مغز خود حفاظت 

به عمل آورید.
کامًال طبیعى اســت که با افزایش ســن تغییراتى در مغز خود تجربه کنید. 
قشر مخ (کورتکس) شما، الیه بیرونى چروکیده مغز با افزایش سن نازك تر 
مى شود. به خصوص در لوب پیشانى که مسئول حافظه، احساسات، کنترل 
تکانه، حل مسئله، تعامل اجتماعى و عملکرد حرکتى است، قابل توجه است. 
این نازك شدن همچنین مى تواند در قسمت هایى از لوب گیجگاهى که در 
پشت گوش قرار دارد و به افراد کمک مى کند تا کلمات را درك کنند، صحبت 
کنند، بخوانند، بنویسند و کلمات را با معنى مناسب درك کنند، قابل مشاهده 

است.
 قسمت هایى از مغز که آخرین قســمت تکامل یافته در دوران بلوغ هستند 
اولین قسمت هایى هســتند که پیر، چروکیده و کوچک مى شوند. برخى از 
این به عنوان نظریه "آخرین در، اولین بار بیرون آمدن" یاد مى کنند. به طور 
خالصه، آخرین قســمت هاى مغز که با بزرگ شدن رشــد مى کنند اولین 

قسمت هایى هستند که در سنین پیرى کاهش مى یابند. 
قسمت هایى از مغز که منقبض و کوچک مى شوند حاوى رشته هاى عصبى 
مهمى هستند (ساختار هایى شبیه لوله که اطالعات را از مغز شما به بقیه بدن 
و از بدن شما به نخاع و مغز منتقل مى کنند). وقتى مغز شما کوچک مى شود، 
ارتباطات کمترى بین سلول هاى عصبى وجود دارد و سیستم انتقال دهنده 
عصبى که اطالعات را از مغز به قسمت هاى مختلف بدن منتقل مى کند تغییر 
مى کند و در نتیجه عوارض بى شمارى ایجاد مى شود. همه این عوامل در روند 

پیرى و کاهش شناختى مرتبط با سن نقش دارند. 
با تغییر و کوچک شدن مغز، ممکن اســت احساس کنید که عملکرد ذهنى 
شما تحت تأثیر قرار گرفته است. حتى افراد مسن سالم نیز ممکن است دچار 

این موارد شوند: 
مشکالت حافظه، چالش هاى ارتباطى، مشکل در یادآورى کلمات یا واژگان، 
مشــکل در یادگیرى مطالب جدید، افزایش التهاب مغز همراه با آسیب یا 

بیمارى، کاهش سرعت حرکت بدن ناشى از کاهش ارتباط بین سلول هاى 
عصبى مغز،کاهش جریان خون مغز

 مواردى وجود دارد که مى توانید براى حمایت از سالمت مغز و جلوگیرى از 
افت شناختى انجام دهید. 

ورزش مى توانــد جریان خــون را در کل بدن، به ویژه مغــز افزایش دهد. 
متخصصان همچنین معتقدند که ورزش منظم مى تواند به کاهش استرس و 

افسردگى و بهبود حافظه کمک کند.
آیا مى دانید داشــتن یک رژیم غذایى مناسب براى قلب و مغز شما نیز مفید 
است؟ غذا هایى مانند میوه هاى تازه، ماهى، گوشت بدون چربى و مرغ همه 
گزینه هاى خوبى هستند. با افزایش ســن، بهتر است از مصرف بیش از حد 
الکل خوددارى کنید زیرا مصرف بیش از حد آن منجر به مشکالت حافظه 

و گیجى مى شود. 
فعالیت مغزى فعالیت هایى مانند خواندن، بازى با کلمات، سرگرمى جدید، 
ثبت نام در کالس ها یا یادگیرى یک ساز جدید، همه از روش هاى عالى براى 
تحرك ذهنى هستند. فعالیت ذهنى مداوم مى تواند به حفظ فرم خوب حافظه 

و افکار شما کمک کند.
همراهى با دوســتان و خانواده نه تنها لذت بخش است، بلکه به شما در دفع 
افسردگى و استرس نیز کمک مى کند. ممکن است بخواهید داوطلب شوید 
یا به یک سازمان بپیوندید تا ضمن حفظ تعامل اجتماعى مثبت، از کمک به 

مردم رضایت بگیرید. 
 بیمارى هایى مانند فشار خون باال، کلســترول باال و دیابت مى توانند خطر 
کاهش شناختى شما را افزایش دهند. با پزشــک خود در مورد گزینه هاى 

درمان و چگونگى کمک به خود صحبت کنید. 
سیگار نه تنها براى ریه هاى شما مضر است، بلکه ممکن است با افزایش سن 
به کاهش شناخت نیز کمک کند. ترك اعتیاد به سالمتى بدن کمک مى کند. 
اشکال مختلف ویتامین B براى حمایت از سالمت مغز شما با افزایش سن 

مهم است. 
ویتامین B به جلوگیرى از شرایط پزشکى مانند زوال عقل کمک مى کند و 
تولید انتقال دهنده عصبى را افزایش مى دهد. انتقال دهنده هاى عصبى مواد 
شیمیایى هستند که پیام هایى رابین ســلول هاى عصبى در مغز و بدن شما 

منتقل مى کنند.
 بدون ویتامین B، افراد مسن بیشــتر در معرض خطر کوچک شدن مغز و 
کاهش شناختى هستند که مى تواند شامل بیمارى هاى تخریب عصبى مانند 
آلزایمر باشد. بیشتر غذا ها حاوى نوعى ویتامین B هستند و داشتن یک رژیم 

غذایى سالم و متعادل معموًال ویتامین هاى موردنیاز شما را تأمین مى کند.

وقتى که درباره تهیه وعده هاى اصلى غذایى صحبت مى کنیــم، بعضى افراد به هیچ وجه حاضر 
نیستند که سوپ را به عنوان یک وعده غذایى کامل و مناســب در نظر بگیرند. با این حال، سوپ 
یکى از بهترین گزینه ها براى وعده هاى غذایى اصلى محسوب مى شود و از جنبه هاى مختلفى 

مفید است.
1. سوپ ها سرشار از ویتامین ها و مواد معدنى هستند 

رژیم غذایى افرادى که سوپ مصرف مى کنند، کیفیت بیشترى نسبت به دیگر افراد دارد. درواقع، 
کسانى که به طور منظم از ســوپ به عنوان وعده غذایى اصلى استفاده مى کنند، مقادیر باالترى 
از فیبرهاى غذایى، ویتامین A، منیزیم،  آهن و پتاسیم را دریافت خواهند کرد. به عالوه، مصرف 
منظم سوپ با افزایش حجم سبزیجات در رژیم غذایى همراه مى شود. بنابراین، کسانى که طبق 
برنامه منظمى از سوپ استفاده مى کنند، بیشتر از سبزیجات برگ سبز تیره، سبزیجات نارنجى و 

حبوبات استفاده خواهند کرد. 
2. سوپ از بهترین غذاها براى حفظ تناسب اندام است 

کسانى که به هیچ وجه طبق برنامه از ســوپ به عنوان وعده غذایى اصلى استفاده نمى کنند، 40 
درصد بیشتر از عالقه مندان به سوپ دچار اضافه وزن خواهند شد. به گفته محققان، اندازه دور کمر 
کسانى که براساس یک برنامه منظم (یک بار در هفته) از سوپ به عنوان وعده غذایى اصلى استفاده 
مى کنند، حدود 3 تا 4 سانتى متر کمتر است. یافته هاى علمى دیگرى هم نشان داده اند که مصرف 
سوپ قبل از خوردن ناهار به شما کمک مى کند تا 134 کیلوکالرى انرژى کمتر دریافت کنید. این 

ترفند مى تواند راهکار مناسبى براى کاهش کالرى هاى دریافتى روزانه باشد. 
3. حجم بیشترى از غذا را با کالرى کمتر مصرف مى کنید 

وقتى که سوپ را به برنامه غذایى روزانه تان اضافه مى کنید، درواقع حجم بیشترى از غذا را با کالرى 
کمتر مصرف خواهید کرد. محققان دانشگاه پنسیلوانیا به این نتیجه رسیده اند که خوردن سوپ قبل 
از وعده غذایى اصلى به شما اجازه مى دهد تا حجم بیشترى از غذا را مصرف کنید، درحالى که کالرى 
کمترى دریافت مى کنید. مصرف سوپ پیش از خوردن ماکارونى مجموعا حدود 765 گرم غذا وارد 
بدن شما مى کند، درحالى که این حجم فقط 820 کیلوکالرى دارد؛ اما کسانى که وعده غذایى را 
با سوپ شروع نمى کنند و مثال فقط 425 گرم ماکارونى مى خورند، حدود 930 کیلوکالرى انرژى 
دریافت خواهند کرد. یافته هاى دیگرى هم نشان مى دهند که مصرف منظم غذاهاى کم کالرى 

خاصى مانند سوپ با کاهش خطر ابتال به بیمارى دیابت نوع 2 مرتبط است. 
4. سوپ ها سدیم دریافتى را با کمک پتاسیم جبران مى کنند 

سوپ ها حاوى سدیم بیشترى نسبت به غذاهاى دیگر هستند و مطالعات علمى هم نشان مى دهند 
که مصرف سوپ با دریافت مقادیر بیشترى از سدیم همراه است. اما سوپ ها مقادیر باالیى از پتاسیم 
هم دارند. این نکته براى سالمت قلب خیلى مهم اســت چون پتاسیم، بدن را به دفع سدیم وادار 
مى سازد. بنابراین درحالى که دریافت حجم باالى سدیم مى تواند فشار خون را افزایش دهد، اما 
پتاسیم به کاهش فشار خون کمک مى کند. یک ساندویچ خانگى حاوى ژامبون، پنیر، گوجه فرنگى 
و نان سبوس دار حدود 800 میلى گرم سدیم و 320 گرم پتاسیم دارد، درحالى که یک کاسه سوپ 

سبزیجات ساده حدود 640 میلى گرم سدیم و 718 گرم پتاسیم به بدن مى رساند. 
 

صبحانه مهم ترین وعده غذایى اســت. اما خوردن صبحانه براى بیشتر افراد یک چالش واقعى 
است. در بیشتر موارد، بى اشتهایى هنگام صبح کامال طبیعى است و جایى براى نگرانى وجود ندارد.
مصرف غذاهاى سنگین مانند غذاهاى پروتئینى یا چرب یا غذاخوردن در اواخر شب، بار سنگینى 
بر سیستم گوارشى شما تحمیل مى کند و بدن زمان بیشترى نیاز دارد تا مواد غذایى را هضم کند. 
از نظر پزشکى، بدن هنگام شب به ترمیم سلول هاى آسیب دیده، بافت ها و سایر اندام ها مى پردازد 
و تمرکز کمى روى گوارش دارد. خوردن غذاهاى ســنگین، آن هم اواخر شب به این معنى است 
که فرآیند هضم در بدن به هیچ وجه کارآمد نیست. به همین دلیل شما صبح گرسنه از خواب بیدار 
نمى شوید. براى جلوگیرى از این مشکل به طور کلى، متخصصان تغذیه توصیه مى کنند سه ساعت 

قبل از خواب شام بخورید.
در طول شب و هنگام خواب، سطح چند هورمون مانند آدرنالین، استرس، گرلین، گرسنگى و لیپتین 
که احساس سیرى را افزایش مى دهد، در بدن درحال نوسان است. این شرایط مى تواند اشتهاى 
شما را تغییر دهد. نوسانات روزانه این هورمون ها کامال طبیعى است. با این حال، اگر دچار تغییرات 

ناگهانى یا شدید در گرسنگى یا اشتها شدید با یک کارشناس سالمت صحبت کنید.
شیره گوارشى شامل مواردى مانند اسید کلریدریک و آنزیم ها، نه تنها به شما در هضم غذا کمک 
مى کند، بلکه در تحریک اشتها نیز نقش دارد. اگر در وعده صبحانه یا سایر وعده هاى غذایى گرسنه 
نیستید احتماال بدن شما شیره گوارشى کمى تولید مى کند. نوشیدن آب گرم و لیمو هنگام صبح 

مى تواند به تحریک تولید اسید کلریدریک کمک کند.
وقتى گرسنه نیستید نباید غذا بخورید. اگر مى خواهید خوردن صبحانه را به یک عادت تبدیل کنید، 
کارشناسان تغذیه، نوشیدن آب هنگام صبح را پیشنهاد مى کنند. این عادت بسیار خوب، در کنار 
سایر مزایاى سالمت به تقویت متابولیسم شما کمک مى کند. راهکار دیگر خوردن یک میان وعده 
کوچک مانند تکه اى میوه یا یک مشت آجیل است. این کار باعث آغاز متابولیسم بدن مى شود و 

شما حدود یک ساعت دیگر براى خوردن صبحانه احساس گرسنگى خواهید کرد.

دالیلى که مى گویند
 سوپ بیشتر بخورید!

دلیل اشتها نداشتن
براى خوردن صبحانه چیست؟

مراقبت از دندان ها و لثه ها با بریس، هم از نظر زیبایى و هم از نظر پزشکى مطرح 
مى باشد. هر چند وقتى بریس ارتودنسى دارید، مسواك زدن و نخ دندان کشیدن 
بیشتر طول خواهد کشــید اما ارزش وقت و انرژى که مى گذارید را دارد. وقتى 
بریس هایتان برداشته مى شــوند، لبخندى زیبا و سالم خواهید داشت که تمام 

طول عمرتان با شماست.
ضمناً خوب است بدانید وقتى براى اولین بار بریس مى گذارید کامًال طبیعى 

است که احساس کنید دندان هایتان بزرگ شــده اند و دهانتان را 
بخراشند اما بافت نرم دهانتان در عرض دو سه روز فیت شدن 

بریس ها سازگارى پیدا کرده و جورى احساس مى کنید 
که انگار از اول بریس داشته اید.

بهداشــت دهان و دندان با یا بدون بریس نباید فرقى 
داشته باشد. مسواك زدن، نخ دندان کشیدن و چکاپ 
توسط دندان پزشک همگى طى درمان اهمیت دارند. 
فقط وقتى که بریس داریــد باید از تکنیک متفاوتى 

براى مسواك زدن و نخ دندان کشیدن استفاده نمایید. 
کار خیلى سختى نیست؛ فقط کافیست کمى تمرین 

و حوصله کنید تا به آن عادت کنید.
شــما باید بعد از هر وعده غذایى و پیش 
از خواب دندان هایتان را مسواك بزنید. 
ضمناً باید با دقت مسواك بزنید و هر بار 
که غذاى شیرینى خوردید نیز مسواك 
بزنید، بنابراین شــاید الزم شود سه تا 

چهار بار در روز ایــن کار را انجام دهید. 
براى مسواك زدن حوصله به خرج دهید، 

وقتى بریس دارید مســواك زدنتان کمى 

طوالنى تر خواهد بود زیرا شکاف ها و گوشه هاى زیادى در دهانتان وجود دارند 
و باید براى تمیز کردنشان وقت بگذارید.

اگر بعد از ناهار یا میان وعده امکان مسواك زدن برایتان وجود ندارد، یادتان باشد 
که دهانتان را کامًال با آب بشویید تا ذرات باقیمانده غذا که در اطراف سیم ها و 
بِراکت ها جمع شده اند خارج شوند. البته این کار هرگز جایگزین مسواك زدن 
نمى شود اما تا زمانى که بتوانید مسواك بزنید حتماً دهانتان را با آب بشویید. 

دست کم صبح ها و شب ها مسواك بزنید و نخ دندان بکشید.
نخ دندان کشــیدن یک بخش ضرورى از بهداشت دهان و 
دندان است. نخ دندان کشــیدن تنها راه تمیز کردن بین 
دندان ها و خط لثه مى باشــد. ارتودنتیست شما سوپر 
فالس را به شــما توصیه مى کند که اســتفاده از آن 
آسان تر بوده و آســیب کمترى به بریس هایتان 
مى زند. همچنین مى توانید از مسواك هاى کوچک 
بین دندانى براى تمیز کردن بریس ها استفاده کنید.

غذاهایى هستند که مى توانند وایرها و کش ها را بشکنند 
یا پاره کنند. از خوردن غذاهاى ســفت مانند 
مغزها و بیسکوئیت هاى سفت خوددارى 
کنید. غذاهایى مانند سیب و هویج 

نیز باید پوره یا خرد شوند.
نگاهى بــه دندان هایتان بکنید 
تا مطمئن شــوید تمــام ذرات 
غذا و پالك ها را پــاك کرده اید. 
براکت هــا و وایرهــا را نیز چک 
کنید تا چیزى شل یا شکسته نشده

 باشد. 

نکات طالیى براى مراقبت هاى بعد از ارتودنسى

 اولین بار بریس مى گذارید کامًال طبیعى 
تان بزرگ شــده اند و دهانتان را 

عرض دو سه روز فیت شدن 
ورى احساس مى کنید 

ن بریس نباید فرقى 
ن کشیدن و چکاپ
رمان اهمیت دارند. 
 از تکنیک متفاوتى 

شیدن استفاده نمایید. 
ست کمى تمرین 

.
و پیش
 بزنید. 
هر بار

سواك 
 سه تا 

دهید.  م
ج دهید، 

تان کمى 

بِراکت ها جمع شده اند خارج شوند. البته این کار هرگ
نمى شود اما تا زمانى که بتوانید مسواك بزنید حتم
دست کم صبح ها و شب ها مسواك بزنی
نخ دندان کشــیدن یک بخش ض
دندان است. نخ دندان کشــید
دندان ها و خط لثه مى باشــد
فالس را به شــما توصیه م
آسان تر بوده و آســیب
مى زند. همچنین مى توان
بین دندانى براى تمیز کرد
غذاهایى هستند که مى توانند
پاره کنند. از خورد یا
مغزها و بیسک
کنید. غذا
پ نیز باید
نگاهى
تا مطمئ
غذا و پال
براکت ه
کنید تا چی

 باشد. 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 خداوند را تدبیــر کارها و آفریــدن موجوداتــى  که در آغــاز آفریده، 
خســته و مانده نکرده اســت  و هرگز در آفرینش ناتوان نشــده که از آن 
باز ایستد. در آنچه قضا رانده و مقدر کرده، شبهه اى در او راه نیافته، بلکه 
همواره قضایى بوده است استوار و علمى محکم و فرمانى ثابت و برقرار. 
اوســت امید همــگان در عین خشــم و عقوبــت و با وجــود نعمــت هایى که 
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بختیار- مستشار قضایى اداره تصفیه امور ورشکستگى 

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته آقاى مرتضى نصر اصفهانى در نظر دارد مالکیت شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در 
اصفهان خیابان فردوسىـ  خیابان شهید موحدیانـ  کوچه مهراب، پالك 3ـ  طبقه اولـ  مجموعه سه واحدى را با شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش برساند: 

* زمان مزایده: روز سه شنبه مورخ 1400/08/04 ساعت 10
* مکان مزایده: اصفهان، چهارباغ باال، ابتداى خیابان شهید نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگى 

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

سه ماه مى باشد. 
2ـ کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره IR 110100004061012907670593 واریز و اصل فیش 

واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند. 
3ـ پیشنهادات در ساعت 9 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده الزامى است و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد 

دهد. 
4ـ اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

5ـ در صورتیکه  برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود 
خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 

6ـ هزینه هاى نشر آگهى مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود. 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه تا در روز واحد مقدمات 

بازدید از محل فراهم گردد. 
(تلفن: 36611086 -031)

نشانى: ساختمان دادگسترى استان اصفهان، خیابان نیکبخت       تلفن: 36612022
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شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

آگهی برگزاري مناقصه عمومی نوبت دومنوبت دوم

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

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

400-3-146
توسعه شبکه آب و آبرسانى در 

شهرستان و شهرك 1340 واحدى 
منطقه گلپایگان 

22,638,586,058810,000,000جارى

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/07/04

شرح مورد مزایده

الف) واحد طبقه اول 
مشخصات: 

ـ واحد داراى پالك ثبتى 210/15 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
ـ مساحت واحد 140/15 مترمربع بانضمام یک واحد انبارى به مساحت حدود 11/29 مترمربع و یک واحد پارکینگ در طبقه اول 

ـ واحد داراى امتیاز انشعابات گاز و برق اختصاصى و آب مشترك مى باشد. 
ـ واحد داراى سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور و سرمایش کولر آبى مى باشد. 

ـ قیمت پایه مزایده: مبلغ 38,541,250,000 ریال مى باشد. 

در سومین روز از مهرماه 1400، آیین نواختن زنگ بازگشایى 
مدارس با حضور عباس رضایى اســتاندار و رئیس شوراى 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان، محمد اعتدادى مدیر 
کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، سیدمحمد میرپور 
سرپرست اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان، 
الهام یاورى رئیس مرکز پرورش اســتعدادهاى درخشان 
وزارت آموزش و پرورش، ســردار محمدرضا میرحیدرى 
فرمانده نیروى انتظامى استان، جمعى از مدیران کل سایر 
دستگاه ها ، معاونین و مشاورین مدیرکل آموزش و پرورش 
استان و جمعى از مدیران و مسئولین  آموزش و پرورش در 

دبیرستان دخترانه شاهد حکیمه ناحیه 3 برگزار شد.

  مدرسه  رکن اصلى آموزش است
در این مراسم عباس رضایى، استاندار اصفهان با گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس و تســلیت اربعین حســینى اظهار کرد: 
آموزش تعطیل بردار نبوده و انسان هر لحظه مى تواند جهت 
افزایش آموزش هاى خود تالش کند؛ یقین دارم معلمان و 
فرهنگیان در پاندمى کرونا و مجازى شــدن روند آموزش، 

دلتنگ مدرسه و دانش آموزان شدند.
وى افزود: از سوى دیگر دانش آموزان هم در این پاندمى و 
تعطیلى مدارس دلتنگ معلمــان و کالس درس حضورى 
هستند؛ امیدوارم به زودى از شــر این ویروس منحوس و 
نامیمون رهایى پیدا کنیم و دوباره شــاهد حضورى شدن 
کالس هاى درس و هیاهوى دانش آموزان و شکل گیرى 

آموزش به معناى واقعى باشیم.
استاندار اصفهان تصریح کرد: اعتقاد دارم آموزش تنها حفظ 
کردن فرمول ها، جمله ها، نوشتن و تمام کردن یک کتاب 
نیست؛ آموزش ابعاد مختلفى دارد و در موضوعات متفاوت 
مطرح مى شود. مدرسه رکن اصلى آموزش بوده و در جلسات 
مختلف ستاد ملى کرونا بارها بحث بازگشایى مدارس مطرح 

بود و دیدگاه هاى متعددى در مورد چگونگى بازگشایى آنها 
داشتیم. رضایى تاکید کرد: از ســوى دیگر سالمت دانش 
آموزان براى ما اصل بسیار مهمى اســت. در جلساتى که 
کارشناسى این قضیه را بر عهده داشتم، به دلیل اینکه دلتنگ 
مدرسه و کالس درس هســتم از افرادى بودم که تاکید بر 
بازگشایى سریع تر مدارس و ایجاد فضاهاى حضورى آموزش 

براى دانش آموزان در سال تحصیلى جدید را داشته ام.
وى ادامه داد: مدیران آگاه هســتند که من بارها گفته ام در 
فضاى استاندارى به دلیل مسائل اجرایى هر وقت خسته و 
دلتنگ شدم به دانشگاه، دفتر و کالس درس سر زده ام تا رفع 
خستگى کنم؛ در واقع این فضاى آموزشى براى من بسیار 

نشاط بخش است.
اســتاندار اصفهان اضافه کرد: صبح امروز بــا ورود به این 
مدرســه و دیدن دانش آموزان و قرار گرفتن در این فضاى 
بانشاط، ناخودآگاه احساس آرامش کرده و براى لحظه اى 
فکر کردم که این پاندمى تمام شده است. امیدوارم روزى 
برسد که بتوانیم مدرسه را با همه ابعاد به صورت حضورى 
بازگشایى کنیم و آن روز آموزش و پرورش شکل اصلى خود 

را خواهد داشت.
رضایى خاطرنشــان کرد: در این پاندمى صدمات زیادى 
به فرهنگیان و معلمان وارد شــده و روزهاى بسیار سختى 
براى آنها سپرى شد. تجربه هایى که دانش آموزان از فضاى 
مجازى و معلمان کسب کرده اند قابل تقدیر است. مدیر کل و 
مسئوالن آموزش و پرورش در استان اصفهان در 41 ناحیه و 
منطقه روزهاى سختى را داشتند و در این روزهاى آغاز سال 
تحصیلى جدید، دغدغه همه آنها این بوده که هیچ کالس 

درسى بدون معلم باقى نماند.
وى تصریح کرد: دغدغه مدیر کل نوسازى مدارس و انجمن 
خیرین استان اصفهان این بوده که همه کالس ها براى سال 
تحصیلى جدید آماده باشد و دغدغه همه دانش آموزان این 

بوده که وارد مدرسه شوند و دلتنگ کالس درس حضورى 
هستند، اما متأســفانه هنوز هم با ویروس منحوس درگیر 
هستیم. استاندار اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر همه 
شهرها در استان اصفهان وضعیت نارنجى دارند، اما با وجود 
همه تمهیداتى که به کار بسته شــده، هنوز بعضى از افراد 
واکسینه نشــده اند؛ به عنوان یک ایمونولوژیست از همه 
والدین تقاضا دارم هر چه ســریع تر نسبت به زدن واکسن 
کرونا اقدام کنند. واکســن زدن هیچ خطرى ندارد و براى 

خانواده هاى دانش آموزان بسیار ضرورى است.
رضایى تاکید کرد: همه مى دانیم کادر درمان و پرســتاران 
اولین قشر زحمت کشى هستند که به آنها در پاندمى واکسن 
کرونا تزریق شــد و در پیک پنجم کرونا با وجود قله بسیار 
باالیى که از مبتالیان به کرونا را در اســتان داشتیم، حتى 

یک مورد مرگ ومیر در بین پرســنل بهداشــت و درمان 
گزارش نشد.

وى ادامه داد: این اتفاق خوشایند اولین دلیل ادعا بر اثربخشى 
واکسن کرونا بوده و در شرایط فعلى نیروهاى بسیج و سپاه 
همکارى الزم را با دانشگاه علوم پزشکى براى واکسیناسیون 
شــهروندان دارند و نکته مهم اقدام سریع خانواده ها براى 

واکسیناسیون است.
اســتاندار اصفهان تاکید کرد: نگرانى از شــیوع ویروس 
«المبدا» در کشور وجود دارد و به طور یقین با واکسیناسیون 
مى توان از بروز این اتفاق هاى ناخوشایند در جامعه جلوگیرى 
کرد. باید شهروندان توجه داشته باشند واکسن زدن به معنى 
ماسک نزدن و عدم رعایت پروتکل هاى بهداشتى و فاصله 
اجتماعى نیست و همه باید بعد از واکسیناسیون هم نسبت به 

موازین بهداشتى توجه کافى داشته باشیم.
رضایى تصریح کرد: در این پاندمى و شرایط سخت آموزش 
آنالین، قدردان صبــورى و زحمات معلمان بــا توجه به 
مشکالت معیشتى آنها هستم. این افراد مورد اعتماد مردم 
هستند و الزم است در بخش واکسیناسیون خانواده ها را براى 
واکسیناسیون کرونا تشــویق کنند. به طور یقین این اقدام 
ارزنده معلمان مى تواند در جهت غناى آموزش و پرورش و 

سالمت بیشتر مردم مؤثر و مفید باشد.
وى خاطرنشان کرد: خانواده ها بدانند همه تالش استاندارى 
و آموزش و پرورش استان اصفهان در جهت سالمتى دانش 
آموزان بوده و اگر در مکانى مطابق تصمیم ستاد ملى کرونا 
تشکیل کالس هاى درس به صورت حضورى اعالم شده، 
همه این موارد بر مبناى کارشناســى هاى الزم ستاد ملى 

کرونا بوده است.

  همه کالس ها معلم دارند
محمد اعتدادى، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
هم در مراسم زنگ بازگشایى مدارس  با گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس و تسلیت اربعین حسینى اظهار کرد: هر سال 
بازگشایى مدارس با هفته دفاع مقدس تقارن دارد و این اتفاق 
خوب باعث مى شود تا از فرصت استفاده کرده و به بهترین 
نحو رشادت ها و دالور مردى هاى رزمندگان جبهه هاى نبرد 

را براى دانش آموزان و نسل جدید بازگو کنیم.
وى اضافه کرد: اســتاندار اصفهان همیشه همراه آموزش و 
پرورش اصفهان بوده و نیروهاى بســیج و سپاه هم در کنار 
آموزش و پرورش بوده اند و در مســائل مختلف فرهنگى و 
اجتماعى در پاندمى کرونا آموزش و پــرورش را همراهى 
کرده اند. مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، تصریح 
کرد: آموزش و پرورش استان اصفهان با کمبودهاى نیروى 
انسانى مواجه بوده است، اما امروز با قاطعیت اعالم مى کنم 

بیش از شــش هزار واحد آموزشى هیچ گونه وقفه آموزشى 
نخواهند داشــت و همه کالس هاى درس داراى آموزگار و 
معلم هستند. وى ادامه داد: با وجود همه مشکالتى که در روند 
آموزش آنالین دانش آموزان در پاندمى کرونا داشته ایم، همه 
کالس هاى درس داراى معلم هستند و این اتفاق خوشایند 
وابسته به تالش شبانه روزى همکاران فرهنگى در ادارات 
نواحى و مناطق آموزش و پرورش استان اصفهان بوده است. 
اعتدادى، تاکید کرد: همکاران فرهنگى در نواحى و مناطق 
آموزش و پرورش تالش کردند تا کالسى بدون معلم نماند 
و در این روزها در اداره ها عده اى تا پاسى از شب مشغول به 
فعالیت بودند و همراهى بســیار خوبى با اداره کل آموزش و 
پرورش براى پروژه ستاد مهر و بازگشایى مدارس داشته اند. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، گفت: امروز قریب 
به 900 هزار دانش آموز را در استان اصفهان میزبانى مى کنیم 
و بیش از 37 هزار کالس درس در استان اصفهان بازگشایى 
مى شــوند و قرار اســت این تعداد از مدارس و کالس ها به 

صورت مجازى فرایند آموزش را در شبکه شاد داشته باشند.
وى ادامه داد: بر اساس مصوبه ســتاد ملى کرونا تعدادى 
از مدارســى که زیر 15 نفــر دانش آموز دارنــد با رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى قرار است کالس هاى درس را 
حضورى داشته باشــند و این اتفاق براى ما بسیار ارزشمند 
است که در مناطق روستایى و عشایرى استان اصفهان شش 

درصد از مدارس زیر 15 نفر دانش آموز دارند.
اعتدادى، اظهار کرد: با همراهى فرهنگیان در مناطق عشایرى 
کالس هاى درس به صورت حضورى برگزار مى شود که بیش 
از 15 کالس درس است، امیدواریم که از ماه آینده کالس هاى 
درس به تدریج و آرام و با شرایط اقتضایى مدارس به صورت 
حضورى بازگشایى شوند و همه زیرساخت ها فراهم شود و با 
واکسیناسیون کامل فرهنگیان و دانش آموزان شاهد حضور 

آنها در کالس هاى درس باشیم.

در آیین نواختن زنگ بازگشایى مدارس با حضور استاندار اعالم شد؛

بازگشایى 37 هزار کالس درس در استان اصفهان 

رئیس هیات  مدیره

بدینوسیله از کلیه شرکا  شرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه  مجمع عمومى  عادى بطور فوق العاده  که در 
ساعت 8صبح مورخ 18 /07 /1400در محل  اصفهان خورزوق بلوار قائم مقام فراهانى شرکت حمل و نقل شایان 

راه ترابر تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه   

انتخاب مدیران - انتخاب روزنامه 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده  شرکت حمل و نقل
 بین المللی شایان راه ترابر با مسئولیت محدود به شماره ثبت59122 

و شناسه ملى10102137909

معاون ورزشى تفریحى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان از اجراى 23 
برنامه ورزشى در هفته دفاع مقدس و برپایى ایستگاه پایش سالمت در گلستان شهدا خبر داد. 
حبیب اله ناظریان با اعالم این خبر گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، برنامه هایى در قالب 
رقابت هاى ورزشى از دوم الى ششم مهرماه برنامه ریزى شده که از آن جمله رقابت طناب 

کشى آقایان محالت با سه اجرا در ورزشگاه آزادان برگزار مى شود. 
وى افزود: رقابت تنیس روى میز آقایان با چهــار اجرا، از چهارم تا هفتم مهرماه در بهارانچى 
برگزار مى شود که در این رقابت محدودیت سنى وجود ندارد.  وى با اشاره به رقابت هاى شطرنج 
ویژه پیشکسوتان و ســالمندان تصریح کرد: این مسابقات ویژه بانوان و آقایان پیشکسوت و 
سالمند بوده که با چهار اجرا در پاییز و در فضاى پارك برگزار مى شود.  وى به رقابت هاى طناب 
کشى ویژه بانوان و آقایان اشاره کرد و ادامه داد: این رقابت ها در ورزشگاه شهید ربانى برگزار 

مى شود و محدودیت سنى ندارد.  معاون ورزشى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان گفت: رقابت هاى بومى محلى شامل دارت، داژبال، لى لى نیز با 4 اجرا از تاریخ چهارم 
تا هفتم مهرماه در بهارانچى برگزار مى شــود که عالقه مندان از محالت مى توانند در این

 رقابت ها شرکت کنند.  ناظریان با اشاره به برگزارى جشنواره ورزشى بازى هاى رایانه اى گفت: 
این مسابقات در دو رده سنى آقایان و بانوان برگزار شد که شرکت کنندگان، 28 و 30 شهریور در 

فرهنگسراى شریعت(منطقه 10 شهردارى) با یکدیگر به رقابت پرداختند. 
وى با اشاره به برگزارى ایستگاه پایش سالمت در روز اربعین نیز خاطرنشان کرد: غرفه هاى 
پایش سالمت با همکارى اداره ورزش همگانى و اداره توسعه سالمت شهروندى سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان روز دوشنبه 5 مهرماه در چهار ایستگاه ویژه 

آقایان و بانوان در گلستان شهدا برپا مى شود.

برپایى غرفه هاى پایش سالمت در گلستان شهدا 

مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزى و منابع طبیعــى اصفهان در نظــر دارد اجاره یک باب 
ساختمان سه طبقه با کاربرى آموزشــى(موضوع تجدید مزایده شماره 5000060010000008 در 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت)، به مساحت حدود 1300 متر مربع  واقع در اصفهان، میدان 
آزادى، روبروى کتابفروشــى جهاد دانشگاهى، کوچه شــهید موذن صفائى را از طریق مزایده 
عمومى با جزئیات مندر ج در اسناد مزایده و با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکى واگذار نماید. زمان انتشار آگهى مزایده در سامانه 

روز یکشنبه مورخ 1400/07/04 مى باشد.
شرایط عمومى مزایده:

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه: روز شنبه 1400/07/10 ساعت 12:00
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه: روز سه شنبه 1400/07/20 ساعت: 12:00

زمان بازگشایى:  روز شنبه 1400/07/24 ساعت: 10:00     
زمان اعالم به برنده:  روز شنبه 1400/07/24 ساعت: 11:00

متقاضیان جهــت هماهنگى بازدیــد از مورد اجاره و یا اطالعات بیشــتر مــى توانند به جز 
پنج شــنبه ها و روزهاى تعطیل با مراجعه به اصفهان، کــوى امیریه،مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزى، دفتر امور حقوقى مراجعه نمایند و یا با شــماره همراه 09131341408 اقاى مهندس 

وفانیا تماس حاصل فرمایند.

آگهى تجدید مزایده

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى اصفهان
م الف: 1198759


