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روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

آگهی فراخوان هاى  ارزیابی کیفی
 شماره 4000/6007،  4000/6008 و 4000/6009
 (شماره 2000001188000041،  2000001188000042 و 

2000001188000043 در سامانه ستاد)
شرکت فراخواننده : شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت استعالم هاي ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاري فراخوان هاى  ارزیابی کیفی از دریافت 
و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت(ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. تماس با کارفرما، در صورت لزوم 

در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره031-36270820)
مهلت دریافت استعالم هاي ارزیابی کیفی: از ساعت10:00 صبح روز یک  شنبه مورخ 1400/08/23 لغایت 

ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/09/03
مهلت و محل تحویل استعالم هاي ارزیابی کیفی : نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات استعالم 
ارزیابی کیفی بایستی حداکثـــر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/09/22 در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري گردد.
شرایط فراخوان هاى ارزیابى: 

1- پس از بررسی اسناد و مدارك واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاي واجد 
شرایط براي دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه اي اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها  جهت اجراي پروژه هاي 
مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

http://iets.mporg.ir          www.tavanir.org.ir             www.erec.co.ir        www.setadiran.ir
اصفهانـ  چهارباغ باالـ  صندوق پستى 948-81465  کدپستى 8173751387 دورنویس6244022 

ـ تلفن6244002-9
Email: info@ erec.co.irwebsite: erec.co.ir

م.الف :1222160روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوبت  دوم نوبت  دوم 

شرایط و  الزامات ورود به فراخوانموضوع فراخوانشماره فراخوان

ارزیابی کیفی توان انجام خدمات عمومی 4000/6007
شرکت برق منطقه اى اصفهان

دارا بودن گواهینامه صالحیت مرتبط از   
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى

4000/6008
ارزیابی کیفی توان انجام خدمات اپراتوري 

ایستگاه هاي نواحى تحت پوشش شرکت برق 
منطقه اي اصفهان

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
مرتبط از   اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعى

4000/6009
ارزیابی کیفی توان تأمین نیروي نگهبان 

ایستگاه هاي 400 کیلوولت لردگان و ایستگاه 
230 کیلوولت نائین؛ اداره بهره برداري شهرکرد 

دارا بودن گواهینامه(تأییدیه) معتبر از 
مرکز انتظام پلیس پیشگیري ناجا

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت فوق دعوت مى شــود که در جلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1400/09/12 که در ساعت 9  صبح و مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/09/12 که در ســاعت 10  صبح در محل اصفهان  شهرستان اصفهان  بخش مرکزى  شهر 
اصفهان محله کوى ولى عصر فاز  اف  خیابان جانبازان کوچه فرعى دوازدهم  پالك 605  طبقه اول 

تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 9 صبح :

اصالح بند 2 از ماده 13 اساسنامه در خصوص تغییر تعداد اعضاى هیئت مدیره
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده ساعت 10 صبح :

انتخاب مدیران - روزنامه - بازرسان  
                                                                                                                       

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده 
و مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شرکت 

تیام صنعت البرز سهامی خاص  به شماره ثبت 64275

هیئت مدیره

  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت صداقت بار لنجان   - سهامى خاص دعوت 
مى شود در جلسه مجمع عمومى فوق العاده   که رأس ساعت  00 :   10  صبح  مورخه

  10 /  09  / 1400  روز چهارشنبه     به آدرس   استان اصفهان - شهرستان لنجان - 
بخش مرکزي - شهر چمگردان-شــهرك صنعتى-بلوار گلستان بقیع- خیابان 
تالش-پالك 30-طبقه همکف- به کد پستى  8478175367   تشکیل مى گردد  

حضور بهم رسانید.
دستور جلسه : مجمع عمومى فوق العاده مورخه   10 / 09 / 1400  

- تغییر نشانى شرکت

  

آگهى دعوت شرکت صداقت بار لنجان(سهامى خاص)  
به شماره ثبت 380 و   شناسه ملى 10260082300

 هیئت مدیره شرکت

     

عالئم عفونت آپاندیساصفهان مى تواند میزبان دبیرخانه غیرمتعهدها باشدمارال فرجاد در اسپانیا چه مى کند؟!اینترنت ملى خیلى به ما نزدیک است! ایران در کنار آرژانتین قرار گرفت  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مهمترین 
خواص
 لبو قرمز

هک اطالعات 1200کارت بانکى در اصفهان
3

5

کشف 476 فقره 
سرقت در عملیات 

پلیس اصفهان 
طى یک هفته

لبو به عنوان یکى از سالم ترین سبزیجات طرفداران خود را داردکه 
حاوى مقدار زیادى ویتامین و مواد معدنى است.

چغندر منبع غنى از ویتامین و مواد معدنى است و مى تواند پوست 
را نرم تر و سفید تر بکند. خواص لبو قرمز و چغندر براى پوست 

نامحدود است.

جانشین فرمانده انتظامى اســتان از دستگیرى 
77 سارق سابقه دار و کشــف 476 فقره سرقت 
در اجراى مرحله دوم عملیات «ذوالفقار» توسط 
کارآگاهان پلیس آگاهى این فرماندهى خبر داد. 

سرهنگ محمدرضا هاشمى فر بیان کرد: مرحله 
دوم عملیات «ذوالفقار» به منظور پیشــگیرى از 
وقوع جرایم و ارتقاى سطح امنیت استان با هدف 
شناسایى و دستگیرى اراذل و اوباش، مجرمان 

متوارى...

3

تعقیب کالهبردار 2 میلیاردى از پارکینگى در شهر اصفهان تا هتلى در تهران

مدیران ذوب آهن مسیر را  
به سمت شکایت پیش بردند

مدافع تیم فوتبال آلومینیوم اراك تأکیــد کرد، به دلیل عدم پرداخت 
مطالباتش تصمیم به شکایت از باشگاه ذوب آهن گرفته است.

وحید محمدزاده  که گفته مى شود قرار است از این باشگاه شکایت کند، 
در این مورد هم گفت: من بابت...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بیشتر پرونده هاى 
تعزیرات در اصفهان 

مربوط به کاال و 
خدمات است

کشف کلت کمرى در مرکز تعویض پالك اصفهان
3
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«خیریت» در«خیریت» در
 نبود طارمى نبود طارمى
 بود! بود!

3

3

معاون هماهنگ کننده سازمان معاون هماهنگ کننده سازمان 
بسیج مستضعفین:بسیج مستضعفین:

اصفهان اصفهان 
در دهه آینده در دهه آینده 
هم اسوه باشدهم اسوه باشد

سخنگوى شوراى شهر:سخنگوى شوراى شهر:

جمعیت جمعیت 
کارتن خواب کارتن خواب 
اصفهان نباید اصفهان نباید 
افزایش یابدافزایش یابد

44

د

نرگس آبیار:نرگس آبیار:

داستان هاى ناگفته داستان هاى ناگفته 
زیادى از زیادى از 

جنگ ایران جنگ ایران 
وعراق وعراق 

وجود داردوجود دارد

برگ هاى برگ هاى 22 خیابان شاخص اصفهان جمع نمى شود خیابان شاخص اصفهان جمع نمى شود
در راستاى استفاده شهروندان از زیبایى هاى فصل پاییز؛در راستاى استفاده شهروندان از زیبایى هاى فصل پاییز؛
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مدیرعامل شرکت توانیر گفت: دولت طرحى را مبنى بر 
حذف یارانه مشــترکان پرمصرف در دستور کار دارد که 
پیش بینى مى کنیم از سال آینده وارد مرحله اجرا شود و 

تمرکز ما بیشتر روى دوران گرم سال است.
محمدحســن متولى زاده اظهار کرد: بیش از 85 درصد 
مشــترکان الگوى مصرف را رعایــت مى کنند و تعداد 
محدودى از مشترکان هســتند که باالى الگو، مصرف 
دارند و تعداد بسیار محدود دیگرى وجود دارند که بیش از 
دو برابر الگو مصرف مى کنند، سیاست هاى اخیر وزارت 
نیرو بر این است که براى این دسته از مشترکان تمهیداتى 

در نظر گرفته شود.

وى افزود: براســاس آخرین تصمیمات اخذ شــده قرار 
شــده تا یارانه انرژى به مشــترکان پرمصــرف تعلق 
نگیرد و این موضــوع را از قبل از اجــرا اعالم خواهیم 
کرد اما پیش بینى ما این اســت که این طرح از ســال 
آینده اجرایى شــود و تمرکــز ما بیشــتر روى دوران

گرم سال است.
مدیرعامل شرکت توانیر خاطرنشــان کرد: 25 میلیون 
مشــترك از 30 میلیون مشــترك به طور متوسط زیر 
30 هزار تومــان بابت مصرف برق در هــر ماه پرداخت 
مى کنند و تمرکز ما روى مدیریت و کنترل مشــترکان 

پرمصرف است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاســداران با بیان اینکه قدرت 
بازدارندگى ایران در تصورات دشــمن نمى گنجد،گفت: 

کوچک ترین تجاوز دشمن را پاسخ قاطع مى دهیم.
سرتیپ پاســدار على فدوى اظهار کرد: از ابتداى پیروزى 
انقالب اســالمى خبیثان عالم فهمیدند که این انقالب 
مى تواند اساس و مبناى جبهه کفر و همه مستکبران عالم 
را از بین ببرد. وى خاطرنشان کرد: اگر جبهه حق انقالب 
اسالمى و جبهه باطل را که مصداق آن آمریکاى جنایتکار 
است با هم مقایسه کنیم متوجه مى شویم که از لحاظ مادى 
و دنیایى، توان دشمنان ما از نظر اقتصادى، علمى و نظامى 
باالتر است اما مى بینیم که در طول سالیان پس از انقالب 

اسالمى تمام پیروزى ها از آِن جبهه حِق انقالب اسالمى 
بوده است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى با ابراز 
اینکه «اگر بر اساس شروط و قواعدى که خداوند گفته است 
عمل نکنیم هیچ موفقیتى به دســت نمى آوریم»، افزود: 
برخى افراد خواستند که اقتصاد ما را بر اساس سیاست هاى 
لیبرالى راهبرى کنند و دیدیم که از نظر اقتصادى در شرایط 
بحرانى و بدى قرار گرفتیم و متوجه شــدیم که قواعد و 
فرمول هاى اقتصاد لیبرال ربطى به کشور اسالمى ما ندارد 
و سپاه بیشتر از هرکس با این مفاهیم بر اساس قاعده هاى 

قرآنى آشنا بوده و عمل کرده است.

حذف کامل یارانه برق 
مشترکان پرمصرف

قدرت ایران 
در تصورات دشمن نمى گنجد

زنگ هشدار
   مهر | معاون وزیر نفــت در امور گاز گفت: با 
افزایش سرماى هوا که از صبح روز پنج شنبه کشور 
را فراگرفت، مصرف گاز در بخش خانگى به مرز 
530 میلیون مترمکعب در روز رسید. وى بیشترین 
مصرف گاز در بخش خانگى طى روز پنج شــنبه 
را مربوط به اســتان تهران دانست و گفت: پس از 
تهران، بیشترین مصرف مربوط به خراسان رضوى 
و اصفهان بوده و این در حالى اســت که کمترین 

مقدار مصرف، براى استان هرمزگان بوده است.

حمله فراستى به «قهرمان»
   برترین ها | مسعود فراستى از فیلم قهرمان 
اصغــر فرهادى به شــدت انتقاد کــرد. او گفت: 
«قهرمان» فیلم بیچاره و مفلوکى اســت، آنقدر 
مفلوك که جایــزه را گدایى مى کنــد و بى همه 

چیز است!

زونا 
ارتباطى با واکسن ندارد

   خبر گزارى صداوســیما | رئیس اداره 
ایمن ســازى مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر 
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکى گفت: 
مشــاهده مواردى از ابتال به زونا ربطى به واکسن 
کرونا ندارد و هیچ گزارش علمى در این خصوص 
وجود ندارد. دکتر سیدمحســن زهرایــى افزود: 
زونا بیمارى اســت که قابلیت همه گیرى ندارد و 
نمى تواند از فردى به فرد دیگر منتقل شود. فردى 
که با آبله مرغان در گذشته مواجه شده است این 
ویروس در بدنش مى ماند و در سال هاى بعد وقتى 
سیســتم ایمنى فرد به هر دلیلى ضعیف شود در 

سالمندان بروز مى کند. 

تداوم قاچاق خاك ایران 
   تابنــاك | رئیس فراکســیون محیط زیست 
گفت: با وجــود ممنوعیت هــاى قانونى موجود، 
همچنان شاهد قاچاق خاك ایران به کشورهاى 
همسایه هستیم. سمیه رفیعى گفت: رسوب ساالنه 
شــش میلیون هکتار خاك، کاهــش عمر مفید 
مخازن سدها و تغییر کاربرى غیرمجاز اراضى را 
به همراه داشته است. این موضوع نشان مى دهد نه 
تنها از این خاك استفاده نکردیم بلکه شاهد تداوم 
قاچاق خاك کشور به کشورهاى حوزه خلیج فارس 
هستیم. وى ادامه داد: قاچاق خاك از نظر قانونى 
ممنوع است و چنانچه اقدام به این امر شود، جرم 
محسوب و با شخص متخلف برخورد مى شود اما با 
وجود این قانون، قاچاق خاك همچنان ادامه دارد. 

در انتظار پاندمى جدید
   ایلنــا | رئیــس مرکز تحقیقــات ویروس 
شناسى دانشگاه شهید بهشــتى گفت: با توجه به 
شــرایط همه گیرى کووید، انتظار شیوع باالى 
عفونت هاى تنفســى را هم باید داشــته باشیم. 
علیرضــا ناجى افــزود: مردم در ایــن چندمدت 
ایمنى شان نســبت به عفونت هاى تنفسى پایین 
آمده است و باید منتظر شیوع آنفلوآنزا از نوع انسانى 

و همینطور طیور باشیم. 

تکرار حادثه جشن عروسى 
«ارسطو»!

   برتریــن هــا | بــر اســاس تصاویرى که 
در فضاى مجازى در حال بازنشــر اســت، حادثه 
عروسى «ارسطو» با بازى احمد مهرانفر در سریال 
«پایتخت» در منطقه گوراب زرمیِخ صومعه سرا 
در استان گیالن تکرار شده! چهارشنبه شب هفته 
گذشته بر اثر فرو نشست ناگهانى زمین در کف یک 
تاالر عروسى، چند نفر از حاضران مراسم عروسى به 
داخل گودال ایجاد شده سقوط کردند. بنا بر اعالم 
رسانه هاى محلى، خوشبختانه این حادثه تلفاتى

 نداشته است.

ضرب المثل خوانى
   نامه نیــوز | زهرا ارشادى، ســفیر کشورمان در 
سازمان ملل در واکنش به همدســتى کانادا با آمریکا و 
رژیم صهیونیستى علیه ایران گفت: اقدام کانادا در ارائه 
پیش نویس قطعنامه حقوق بشــرى علیه ایران، ما را 
به یاد ضرب المثل معروف ایرانى در مورد نیرنگ روباه 

مى اندازد. از روباه پرسیدند شاهدت کو؟ گفت دمم!

امام جمعه معروف در سینما 
   فرارو | تصاویرى از حجت االسالم سید محمدعلى 
آل هاشم، امام جمعه تبریز در ســینما براى دیدن فیلم 
سینمایى «منصور»  باعث شد دوباره نام این امام جمعه 
که پیش از این هم با حضور در بین مردم به چهره مردمى 
این استان تبدیل شده در شبکه هاى اجتماعى پر رنگ 
شود. کاربرى نوشت: «قطعاً امام جمعه اى که بین مردم 
باشه از مشکالتشون هم بهتر آگاه مى شه و فاصله هایى 

که بین مردم و مسئوالن ایجاد شده کم مى شه.»

کنایه احمدى نژادى
   برترین هــا | محمود احمدى نژاد به سخنان اخیر 
حجت االسالم کاظم صدیقى، امام جمعه موقت تهران 
واکنش نشان داد. امام جمعه تهران گفته بود: مردم اگر 
خدا را در نظر مى گرفتند مبتال به مشــکالت معیشتى 
و کم آبى نمى شدند! احمدى نژاد هم گفته: مردمى که 
هیچ تأثیرى در عرصه اجتماعى ندارند یا تأثیرشان بسیار 
اندك شده، مقصر عدم بارش باران مى شوند و این را هم 

گردن مردم مى اندازند!

طعنه یک روزنامه 
   روزنامــه جمهــورى اســالمى | آذرى 
جهرمى گفته اســت: اقتصاد علم است و سیاستگذارى 
معجوِن علم و هنر! امان از آن زمان که عصاره  علم و هنر 
بشــود: «پراید صادر کنید و در ازاى آن مثًال تویوتا وارد 
کنید.» یادش بخیر، نان خشکى هاى قدیم هم مبتنى بر 
یک دانشى، داد مى زدند: «نون خشک بیار، نمک ببر». با 
تصویب مجلس، واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات 

خودرو و یا قطعات آن، مجاز شده است.

واکنش به 
اکران «گشت ارشاد3»

   خبر آنالین | محمدمهدى اسماعیلى وزیر ارشاد، در 
دیدار با اعضاى شوراى عالى تهیه کنندگان سینما، بدون 
نام بردن از فیلم «گشت ارشاد3» و ریحانه پارسا، تأکید 
کرد اگر یک تهیه کننده و یا کارگردانى 10 میلیارد هزینه 
مى کند و یک فیلم سینمایى مى سازد، نباید سرمایه این 

افراد براى رفتار یک بازیگر به خطر بیافتد.

رزومه خاص
   برترین ها | پس از عدم کسب رأى اعتماد فیاضى، 
برادر داماد شهردار تهران براى تصدى وزارت آموزش و 
پرورش،  یوسف نورى به عنوان وزیر پیشنهادى آموزش 
و پرورش به مجلس معرفى شده که انتشار سوابق وزیر 
پیشنهادى خبرساز شده است. وى صعود به قله دماوند 
و حضور در راهپیمایى اربعیــن را جزو رزومه خود آورده 

است!

پست «فامیل دور» چى شد؟!
   عصرایران | هفته نامه «امید جوان» در شماره تازه 
خود تصویرى از شخصیت مشهور و محبوب عروسکى 
(فامیل دور از مجموعه کاله قرمزى) را بر صفحه اول دارد 
با این تیتر: یک ُپست هم به «فامیل دور» بدهید! «فامیل 
دور»بخاطر شباهت شخصیت و گفتار او با پاره اى رفتارها 
و عادات ایرانیان، بسیار مورد توجه قرار گرفت و حاال روى 
جلد یک نشریه جدِى سیاسى - اجتماعى نشسته تا شاید 
مضمون پرسشى دیگر (چرا فقط داماد ها و پسرخاله ها؟) 
را به این صورت بپرســد و در نقد ناشایسته ســاالرى 

پیشنهاد کند: یک پست هم به «فامیل دور» بدهید!

خبرخوان

پرونده شکایت ســازمان تدارکات هالل احمر از یاسین 
رامین، همسر سابق مهناز افشار که در دادگاه بدوى به 17 
سال زندان و رد مال دو میلیون یورویى محکوم شده بود 

در دادگاه تجدید نظر با تبرئه رامین خاتمه یافت.
سال 93 سازمان تدارکات پزشکى جمعیت هالل احمر از 
یاسین رامین فرزند محمدعلى رامین (معاون مطبوعاتى 

دولت دهم) به اتهام اختالس شکایت کرد.
 این پرونده در برخى رسانه ها و افکار عمومى تحت عنوان 
«اتهام واردات شیرخشــک فاسد» مطرح شده است، در 
حالى که مســتندات دادگاه و مواضع صریح نهاد شاکى

( هالل احمر) چیــز دیگرى را نشــان مى دهد؛ رئیس 
ســازمان تــدارکات در مصاحبــه اى رســمًا موضوع 

شیرخشک هاى فاسد را تکذیب کرده بود. 
 طبق تحقیقات هرگز شــکایتى در خصوص شــایعه 
شیرخشک هاى فاسد از سوى هیچکس به ثبت نرسیده 

است.
پیش از این وکیل مدافع یاســین رامین درباره موضوع 
اصلى پرونــده موکلش گفته بود: موضــوع این پرونده 
اختالف حساب مالى بین شــرکت موکلم و هالل احمر 

است.

یاسین رامین تبرئه شد

یکى از تصاویرى که در شــبکه هاى اجتماعى مورد 
توجه قــرار گرفته و بازدیدکننده هاى زیادى داشــته 
است تصویر تبلیغ جذب چوپان براى کار در ارمنستان 
بود که واکنش هایى را به همراه داشــت. در این تبلیغ 
آمده اســت که «به ده نفر جهت چوپانى در ارمنستان 
با حقوق ماهیانه 400 دالر، در صورت مسلط بودن به 
زبان عربى 500 دالر...» کاربران به این تبلیغ واکنش 

نشان دادند.

کاربرى نوشــت: «چوپانــى یکى از ســخت ترین 
کارهاست که تقریبًا 24 ســاعته هست و تعطیلى هم 
نداره.» کاربر دیگرى نوشــت: «االن توى کشــور 
خودمون هم چوپان کمــه و با تقریبــًا همین مقدار 
حقوق به چوپان وارد،کار میدن.» کاربرى هم نوشت: 
«کاش وزارت کار با توجه به ظرفیت کشور و نیازهاى 
کشورهاى همسایه رایزنى هایى براى صادرات نیروى 

کار انجام بده تا از این طریق هم ایجاد شغل کنیم.»

400 دالر براى چوپانى در ارمنستان

رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
شهرستان کاشــان از پایان عملیات طراحى و تعویض 
سنگ قبر سهراب ســپهرى، شــاعر و نقاش پرآوازه 

کاشانى خبر داد.
مهران ســرمدیان گفت: با توجه به شهرت این شاعر 
پرآوازه و همچنین حضور همیشــگى عالقه مندان و 
دوســتداران ادب و فرهنگى ایران زمین بر ســر مزار 
سهراب ســپهرى در مشــهد اردهال، به دلیل نیاز به 
تعویض ســنگ قبر قدیمــى، اداره میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى شهرستان با همت و همکارى 
دوستداران میراث فرهنگى و فعاالن عرصه فرهنگ و 
هنر شهرســتان، اقدام به تعویض سنگ قبر این شاعر 

کاشانى کرد.»
او ادامه داد: سنگ قبر جدید سهراب سپهرى مزین به 
یک نقاشى از سهراب در باال و امضاى او در پایین سنگ 
قبر است، که به انتخاب یگانه خواهر بازمانده سهراب از 
بین 50 طرح پیشنهادى انتخاب و طى مراسمى بر روى 

مزار این شاعر کاشانى نصب شد.

نوزدهمین فصل کاوش در محوطه جهانى شهرسوخته سنگ قبر سهراب عوض شد
واقع در 56 کیلومترى جنوب زابل از سوى تیم حفارى 

ایران و ایتالیا به سرپرســتى سیدمنصور سیدسجادى، 
باستان شــناس برجســته ایرانى از روز پنج شنبه آغاز 
شد. در این فصل از حفارى قرار است بخش مسکونى 
مرکزى و بخش مسکونى شــرقى این محوطه مورد 

کاوش قرار گیرد.
مدت زمان حفارى این دوره 60 روز پیش بینى شده که 
از این مدت 45 روز به فعالیت هاى میدانى و 15 روز به 
جمع بندى اطالعات میدانى، تنظیم گزارش و ارسال به 

پژوهشگاه در نظر گرفته شده است.
محوطه باستانى شهرسوخته داراى قدمتى 5000 ساله 
بوده و هفدهمین اثر تاریخى ایران در فهرست یونسکو 

محسوب مى شود.

شهرسوخته براى نوزدهمین بار کاوش مى شود

گویا همزمان بــا تالش مجلس بــراى تصویب طرح 
صیانت از کاربران فضاى مجازى، اجراى آزمایشى آن 
همه با کاهش سرعت اینترنت کلید خورده است! گزارش 
برخى رسانه ها حکایت از آن دارد که دسترسى به برخى 

سایت  هاى خارجى با مشکل مواجه شده است.
پیش تر رسانه ها گزارش داده بودند سرعت اینترنت در 

ایران طى ماه هاى شهریور و مهر کاهش یافته و در برخى 
شهرها به اوج خود رسیده است. 

با وجود اینکه جدیدترین گزارش «اسپیدتست» حاکى 
از افزایش ســرعت اینترنت ثابت و اینترنت موبایل بوده 
است، اما کاهش سرعت اینترنت و پهناى باند مشکالت 

بسیارى به وجود آورد.

اینترنت ملى خیلى به ما نزدیک است!

دادستـان عمومـى و انقـــالب مرکز اسـتان کـرمان با 
اشاره به بازداشـت مدیـر یک شـرکت خودروسازى در 
این استان گفت: در راستاى رسیدگى به این پرونده و با 
دستورات قاطع قضایى، 42 هزار میلیارد ریال به بیت المال 

اعاده شده است.
دادخدا ســاالرى در تشــریح این خبر اظهــار کرد: بر 
اســاس رصد اطالعاتى و مســتندات جمع آورى شده 

توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) مبنى بر تخلفات 
شرکت هاى خودروســاز در زمینه عدم پرداخت حقوق 
بیت المال و ارجاع موضوع به بازپرس ویژه و براســاس 
کارشناسى هاى انجام شده و تحقیقات بازپرس و احراز 
تخلفات این واحد خودروســازى دربــاره عدم پرداخت 
حقوق و عوارض گمرکى، پرونده مربوطه مورد رسیدگى 

قضایى قرار گرفته است.

مدیر یک شرکت خودروسازى بازداشت شد

اعضاى هیئت دولت اســماعیل زارعى کوشا را به عنوان 
استاندار کردستان معرفى کردند.

وى جوان ترین اســتاندار دولت سیزدهم است. اسماعیل 
زارعى کوشــا متولد سال 57 شهرســتان قروه در استان 
کردستان بوده و پیش از این مســئولیت به عنوان رئیس 

حوزه وزارتى در وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعى فعالیت 
داشته اســت. مدیر کل روابط عمومى مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، فرماندار شهرســتان هاى قــم، نهاوند و 
بهار، قائم مقامى در صدا و سیماى استان هاى خوزستان و 

همدان از دیگر سوابق کارى این جوان کردستانى است.

جوان ترین استاندار دولت رئیسى کیست؟

با گذشت دو ماه از سال تحصیلى، هنوز کتاب درسى به 
دست برخى دانش آموزان نرسیده است.

کتاب هاى درســى بســیارى از دانش آمــوزان حتى 
ســاکنان پایتخت تا اوایل آبان به دستشان نرسیده بود 
اما صبحت هاى اخیر مســعود فیاضــى دومین گزینه 
پیشــنهادى دولت ســیزدهم در صحن علنى مجلس 
حکایت از آن داشت که مشکل همچنان ادامه دارد و در 
واپسین روزهاى دومین ماه سال تحصیلى همچنان کتاب 

درسى به دست دانش آموزان نرسیده است.
پیش از این برخى خانواده ها از نرســیدن کتاب درسى 
فرزندشان با گذشــت یک ماه از سال تحصیلى و ایجاد 
مشکل براى دانش آموز در مطالعه و فهم دروس شکایت 
داشــتند. با وجود اینکه به نظر مى رســید در اوایل آبان 
مشکل حل شده باشــد اما صحبت هاى مسعود فیاضى 
نشان داد معضل همچنان ادامه دارد و همچنان 200 هزار 

دانش آموز به کتاب هاى درسى نرسیده اند.
در حالى که مسئوالن ســازمان پژوهش و برنامه ریزى 
آموزشــى، علت تأخیر در توزیع کتاب هاى درســى را 
ســفارش ندادن دانش آموزان مى دانند اما بخش قابل 
توجهى از دانش آموزان کتاب هاى درسى خود را سفارش 
داده و هزینه آن را هم پرداخت کرده اند اما کتاب درسى 

به دستشان نرسیده است.
محمــد علوى تبــار، معــاون ســازمان پژوهــش و 
برنامه ریزى آموزشــى درباره اینکه چرا با گذشــت دو 
ماه از سال تحصیلى هنوز کتاب درسى به دست برخى 
دانش آموزان نرسیده است گفت: به دلیل نقص در سامانه 

سیدا اطالعات دانش آموزان به سامانه کتاب هاى درسى 
نرسید؛ سامانه سیدا به تازگى ایجاد شده است و اقدامات 
الزم براى توجیه مدیران مدارس در ســطح استان ها و 

مناطق با تأخیر انجام شد. علوى تبار گفت: دانش آموزى 
کتاب درسى را سفارش داده باشد قطعاً تاکنون به دستش 

رسیده است.

وى تأکید کرد: کتاب درسى به میزان کافى در استان ها 
وجود دارد و مشکل کمبود کتاب درسى نیست بلکه عدم 

ثبت سفارش کتاب هاى درسى است.

چرا کتاب درسى به دست
 دانش آموزان نمى رسد؟



استاناستان 03034183 سال هجدهمشنبه  29 آبان ماه   1400

شهردار شاهین شهر
 استعفا کرد

عضو شـوراى اسـالمى شاهین شـهر گفت: شـهردار 
شاهین شهر اسـتعفاى خود را به هیئت رئیسه شوراى 
اسالمى این شهر ارائه داد. على صالحى تبار با اشاره به 
استعفاى مسعود عارفیان اظهار داشت: شهردار شاهین 
شهر چهارشنبه شب گذشـته اسـتعفاى خود را تقدیم 
هیئت رئیسـه کرده کـه روز شـنبه (امروز) در شـوراى 
شهر بررسى خواهد شد. وى  گزینه هاى احتمالى براى 
تصدى شهردارى شاهین شهر را محمد کیهانى شهردار 
منطقـه 8 اصفهـان، حمیدرضا مقدسـى عضو سـابق 
شوراى شهر و عضو کنونى سـازمان نظام مهندسى و 
حاج حیـدرى شـهردار خمینى شـهر اعالم کـرد. وى 
در خصوص آخرین وضعیت اسـتعفاى خـود نیز ادامه 
داد: هیئت رئیسه شـوراى شهر شاهین شـهر تاکنون 

با درخواست استعفاى اینجانب موافقت نکرده است.

اختصاص بودجه براى
 طرح هاى آبى

 اسـتاندار اصفهـان گفـت: مقـرر شـد به منظـور حل 
مشکالت کشاورزان و توسعه طرح هاى آبى اصفهان 
3800 میلیارد تومان اختصاص یابد. سید رضا مرتضوى 
با اشاره به حقابه کشاورزان استان اصفهان اظهار کرد: 
مقرر شـده اسـت مبلغ 1500 میلیارد تومـان از طریق 
صنایع، تامین و در صندوق سازگارى با کم آبى به جهاد 
کشاورزى تحویل شود تا بین حقابه داران تقسیم شود.

تداوم اجراى طرح زوج و فرد 
در اجراى مصوبات سـتاد اسـتانى مقابله با کرونا طرح 
زوج و فرد از روز 12 آبان ماه در هسته مرکزى کالنشهر 
اصفهان اجـرا و در حـال حاضر فعال اسـت. زمان اجرا 
صبح ها از سـاعت 8 الى 13 عصرها از سـاعت 16 الى 

21 است.

آموزش تیم هاى واکنش
 سریع آبفا 

نخسـتین دوره آموزشـى واکنش سـریع آبفاى استان 
اصفهان در مرکز پایش و کنترل تاسیسـات آب برگزار 
شد. این دوره با هدف ارتقاى سـطح مهارتى تیم هاى 
واکنش سـریع در برابر حوادث احتمالى براى سـه تیم 
30 نفره برگزار شـد. اعضاى تیم هاى واکنش سـریع 
داراى تخصص و مهارت الزم در مهار حوادث خطوط 
انتقال، شبکه توزیع، تعمیرات پمپ، کنترل کیفى آب، 
برق، غواصى، ایمنى و بهداشت، روابط عمومى، خدمات 
حمل و نقل، پشتیبانى و تداراکات هستند. داشتن نظم 
و انضباط، پاکیزگى، سرعت عمل و سالمت جسمانى 
و روانى از دیگر ویژگى هاى اعضاى تیم هاى واکنش 
سـریع براى کمک رسـانى به آسـیب دیدگان حوادث 

طبیعى و غیرطبیعى است.

شستشوى خط انتقال  
عملیات شستشـوى خـط انتقـال در تصفیـه خانه آب 
گلپایگان انجام شـد . به گزارش روابـط عمومى آبفاى 
گلپایگان، پس از تخلیـه کامل آب در خـط انتقال آب 
تصفیه شده، عملیات شستشـو و گند زدایى انجام شد. 
الزم به توضیح اسـت که اجراى این عملیـات با توجه 
به خارج شدن تصفیه خانه از مدار بهره بردارى ، با دقت 
و سرعت انجام شد. اجراى این عملیات با هدف بهبود 
کیفیت خروجى آب شرب و رفع مشـکالت موجود در 

فرآیند تصفیه آب انجام شد.

راه اندازى سامانه ُمنام  
مدیر اطالعات مکانى سازمان فاوا شهردارى اصفهان از 
راه اندازى سامانه مدیریت نامگذارى معابر شهر اصفهان 
(ُمنام) خبـر داد. احمدرضا کروندى اظهـار کرد: در این 
سامانه فرایند نامگذارى و تغییر معابر شهر اصفهان به 
صورت مکان مند پیاده سازى شده است. وى ادامه داد: 
مکان مند بودن بدان معنا است که همزمان با اطالعات 
توصیفى مانند نام و تصاویر، مکان آن نیز روى نقشـه 

قابل مشاهده است.

خبر

سخنگوى شوراى اسالمى شــهر اصفهان بیان داشت: 
جمعیت کارتن خواب اصفهان نباید افزایش یابد.

على صالحى گفت: در گام دوم براســاس مدیریت واحد 
شهرى، براى آموزش، توانمندسازى و ورود این افراد به 

چرخه اشتغال تسهیل گرى خواهیم کرد.
وى با اشاره به 2 هزار نفر جمعیت کارتن خواب اصفهان 
اظهار کرد: برخى از این افراد براســاس تجارب قبلى که 
دارند احساس مى کنند حضورشان در گرم خانه ها عاقبت 
روشنى ندارد و حضور در این مراکز و شرکت در برنامه هاى 
فعاالن اجتماعى را نمى پسندند، بنابراین آسیب هاى این 
نوع از زندگى را باید براى مردم به حداقل برسانیم، عالوه 

بر این باید تالش کنیم که از همین امروز یک نفر هم به 
جمعیت موجود اضافه نشود.

صالحى با اشاره به وعده شهردار اصفهان مبنى بر اینکه به 
دنبال این هستیم که پاییز و زمستانى بدون کارتن خواب 
در اصفهان داشته باشــیم، افزود: پیامد بلندمدت برخى 
اقدامات شــکل گیرى ســکونت گاه هاى غیررسمى و 
حاشیه نشینى است، بنابراین باید از تصمیم هاى ناگهانى 
و احساســى خوددارى کنیم. همچنین الزم است همه 
دستگاه هاى فعال در حوزه شــهرى و استانى که وظیفه 
توســعه کالبد فرهنگى و اجتماعى شهر را برعهده دارند 

یک پیوست نگارى مبتنى بر پیامدسنجى داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: 
انتظار از کل اســتان اصفهان این است که در دهه آینده 

همانند 40 سال گذشته در همه عرصه ها اسوه باشد.
سردار مجید خراسانى در آئین اختتامیه یازدهمین جشنواره 
مالک اشتر اســتان اصفهان، اشــاره به جایگاه پررنگ 
اصفهان در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: اصفهان در 
دوران دفاع مقدس بیشترین شهید و کم ترین آزاده را داده 
است و این یعنى استانى که تا آخرین لحظه مبارزه کرده، 
اســتان اصفهان انقالب را با حکومت نظامى آغاز کرد و 
حتى در تهران بزرگترین اتوبان ها بازهم به نام شهداى 
اصفهان اســت و واقعاً باید به این لطــف خداوند به این 

سرزمین افتخار کرد.
وى با تاکید بر انقالبى بودن مردم استان اصفهان افزود: 
آقاى دوالبى در سال 60 در جمله اى که خود بنده شنیدم 
در جمعى که رزمندگان اصفهانى حضور داشــتند گفتند 
اصفهان بوى دین مى دهد، این دین بــود که انقالب را 
پایه گذارى کرد، انتظار از کل اســتان اصفهان این است 
که در دهه آینده همانند 40 سال گذشته در همه عرصه ها 

اسوه باشد.
وى تاکید کرد: رهبر معظم انقالب مبتنى بر گام دوم سند 
اعتال را ابالغ کردند، مخاطب سند اعتال عامه مردم هستند 

و باید بدانیم که بسیج پاره تن مردم است.

اصفهان در دهه آینده هم 
اسوه باشد

جمعیت کارتن خواب اصفهان 
نباید افزایش یابد

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان از وقوع یک مــورد حریق در 
منزل نوساز واقع در روشــن دشت و سوختن یک 

جوان 20 ساله در این سانحه خبر داد. 
سرآتشــیار فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به وقوع 
حریق در طبقه اول یک باب منزل ســه طبقه در 
اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت 17 و 10 
دقیقه روزچهارشنبه هفته پیش به ستاد فرماندهى 

آتش نشانى اصفهان گزارش شده است.
وى با بیان اینکه این حریق در اتاقکى واقع در طبقه 
اول ســاختمان 3 طبقه اتفاق افتاده است، افزود: 

براى امدادرســانى به این حادثه نیروهاى امدادى 
از ایســتگاه شــماره 15 به محل این آتش سوزى 

اعزام شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه ســرعت عمل 
بسیار خوب آتش نشانان باعث عدم سرایت آتش 
به داخــل واحدهاى دیگر این ســاختمان شــد، 
ادامه داد: متاســفانه در این حریق یک نفر کارگر 
تبعه افغان دچار ســوختگى شدید شــد و به گفته 
عوامل اورژانــس احتمال زنده بودن وى بســیار

 ضعیف است.

معاون خدمات شــهرى شــهردار اصفهان با بیان 
اینکه برگ درختان در فصــل پاییز زیبایى خاصى 
به معابر شهر مى بخشد، گفت: برگ هاى دو خیابان 
چهارباغ خواجو و پیــاده راه چهارباغ عباســى به 
صورت شــاخص جمع آورى نمى شــود تا امکان 
اســتفاده شــهروندان از زیبایى هاى فصل خزان 

مهیا شود.
مهدى بقایى  با اشــاره به درخواســت شهروندان 
مبنى بر جمع نشــدن برگهاى پاییزى در برخى از 
خیابان هاى سطح شهر اظهار کرد: امسال نیز مانند 
سالهاى گذشته در یک الى دو معبر شاخص در سطح 
هر منطقه برگ هاى پاییزى به صورت مدیریت شده 
جمع آورى نخواهد شد تا امکان استفاده شهروندان 

از زیبایى هاى فصل خزان مهیا شود.
وى به آغاز فصل خزان درختان اشاره کرد و گفت: 
با شــروع پاییز و به دنبال آن افزایش شدید حجم 
ضایعات فضاى سبز در مناطق 15 گانه و به منظور 

حفظ آراستگى و انضباط شهرى، اقدامات اجرایى 
در خصوص جمع آورى و نظافت شــهرى اجرایى 

خواهد شد.
بقایى تاکید کرد: در این ارتباط پیش بینى تمهیدات، 
امکانات، ماشین آالت و نیروى انسانى الزم جهت 
جمع آورى، بارگیرى و انتقال روزانه برگهاى خزان 

یافته به محل هاى مورد تائید، شده است.
وى ادامه داد: به منظور تخلیــه برگهاى بارگیرى 
شده در سطح مناطق 15 گانه چال برگهایى احداث 
شده است که محل دپو و تبدیل برگها به خاك برگ 
خواهد بود که در سالهاى بعد مى توان از خاکبرگ 

حاصله در مصارف فضاى سبز استفاده کرد.
معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان به بارگیرى 
برگ با مکانیزم هاى جداگانه و عدم اختالط سایر 
پســماندها تاکید کرد و گفت: به منظور عدم افت 
کیفیت برگ بــراى تبدیل به خاك بــرگ باید از 

اختالل برگها با پسماندها و زباله جلوگیرى شود.

 امام جمعه اصفهان گفت: ارتقاى فرهنگى با حرف 
زدن میسر نمى شود و نیازمند تصمیمات و اقدامات 

اساسى است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد روز پنجشنبه در 
دیدار اعضاى کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى 
اســالمى افزود: همان طور که رهبر معظم انقالب 
بیان کردند ما در مســائل فرهنگى عقب هستیم 
بنابراین مســووالن باید به این حــوزه نگاه ویژه 

داشته باشند.

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
اضافه کرد: ترویج بى حجابى یکــى از ابزارهایى 
است که دشــمنان براى جنگ با ایران در دستور 

کار قرار داده اند.
وى بابیــان اینکه اماکــن عمومى باید بیشــتر 
موردتوجه باشد خاطرنشــان کرد: باید به این نکته 
توجه داشت که ما کشور اسالمى هستیم و مباحث 
فرهنگى را نیز بر اساس همین موازین اسالم باید

 تبیین کنیم.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان از 
کشف یک قبضه کلت کمرى توسط مأموران پلیس 

راهور مستقر در مرکز تعویض پالك خبر داد.
وى ادامه داد: یکى از مأمــوران پلیس راهنمایى و 
رانندگى اصفهان هنگامى که قصد بررســى فنى 
اصالت یک وانت پیکان که براى تعویض پالك به 
مرکز تعویض پالك شهر اصفهان مراجعه کرده بود 

را داشت یک قبضه سالح کمرى کلت کشف کرد.
ســرهنگ محمدى گفت: این مأمور وظیفه شناس 
پلیس راهور کلت کمرى و چهار فشنگ مربوطه را 

صورتجلسه و به عوامل انتظامى تحویل داد.
وى ادامه داد: در این رابطه نیز یک نفر دستگیر شد که 
پس از تشکیل پرونده و براى اقدامات قانونى تحویل 

عوامل انتظامى شد.

جوان 20 ساله در آتش سوخت

برگ هاى 2 خیابان شاخص اصفهان جمع نمى شود

ارتقاى فرهنگى با حرف زدن میسر نمى شود

کشف کلت کمرى در مرکز تعویض پالك اصفهان

رئیس پلیس فتا استان از دستگیرى فردى که با استفاده 
از دستگاه اسکیمر اطالعات کارت بانکى 1200 شهروند 

را سرقت کرده بود، خبر داد. 
سرهنگ ســید مصطفى مرتضوى بیان داشت: در پى 
شکایت فردى مبنى بر اینکه 102 میلیون ریال به صورت 
غیرمجاز از حساب وى برداشت شده موضوع در دستور 

کار کارشناسان پلیس فتا استان اصفهان قرار گرفت.
وى افزود: بالفاصله پرونده اى در پلیس فتا تشــکیل و 
کارشناسان تحقیقات وســیعى را به منظور شناسایى و 
دستگیرى عامل برداشت از حساب بانکى شاکى انجام 
دادند و به سرنخ هایى نیز دست یافتند که نشان مى داد 
فرد سارق وجوه مســروقه را به رمز ارز هاى دیجیتال 

تبدیل کرده است.
رئیس پلیس فتا اســتان اصفهان اظهار داشت: در ادامه 
رسیدگى به این پرونده، شــاکیان زیادى به این پلیس 
مراجعه و با موضوع مشــابه دادخواســت خود را مطرح 
کردند کــه ورود حجم باالى پرونده هاى مشــابه هم 

فرضیه کپى شدن کارت هاى بانکى را براى کارشناسان 
مسجل کرد.

این مقام انتظامى عنوان داشت: سرانجام با رد یابى هاى 
هوشمندانه کارشناسان، مشخص شد هویت فردى که 
در یکى از پارکینگ هاى شــهر اصفهان با اســتفاده از 
دستگاه اسکیمر، اطالعات کارت هاى بانکى مشتریان 
را کپى کرده و در فرصت هاى مناسب وجوه داخل آنها را 
برداشت مى کرد را به دست آورده و بالفاصله موضوع به 
عرض مقام قضائى رسیده و دستور جلب متهم صادر شد.

سرهنگ مرتضوى با اشاره به متوارى بودن متهم گفت: 
با اشــرافیت اطالعاتى و هوشمندى باالى کارشناسان 
پلیس فتاى استان سرانجام محل اقامت متهم در یکى 
از هتل هاى تهران شناسایى و در یک عملیات ضربتى 

دستگیر و به اصفهان منتقل شد.
این مقام انتظامى با اشــاره به اعتراف صریح متهم به 
برداشت 20 میلیارد ریال از حساب بانکى 1200 شهروند 
از ابطال تمامى کارت هاى اسکیمر شده خبر داد و گفت:  

با اعترافات متهم  2 زن که  با وى همکارى داشتند نیز 
دســتگیر و هر 3 نفر پس از تشــکیل پرونده به مرجع 

قضائى تحویل داده شدند.
سرهنگ مرتضوى با بیان اینکه تحقیقات در خصوص 
این پرونده کماکان ادامه دارد و کسانى که به این روش از 
حساب آن ها سرقت شده مى توانند به پلیس فتاى استان 
اصفهان مراجعه کنند گفت: بــه مردم توصیه مى کنیم 
براى مصون ماندن از این گونه سرقت ها همیشه یک 
کارت با مبلغ اندك براى امور روزانه خود داشته و مبالغ 
زیاد خود را در کارت بانکــى دیگر قرار دهند، همچنین 
سامانه پیامک گوشــى خود را فعال کرده و به محض 
برداشت غیر مجاز از حساب خود موضوع را به پلیس و 
بانک مربوطه اطالع دهند و توصیه دیگر اینکه به هیچ 
عنوان رمز کارت بانکى خود را در اختیار افراد دیگر قرار 
نداده و اگر این کار را کردنــد در کمترین زمان ممکن 
نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام کنند تا راه سوءاستفاده 

براى مجرمان بسته شود.

هک اطالعات
 1200کارت بانکى در اصفهان

جانشین فرمانده انتظامى اســتان از دستگیرى 77 
سارق سابقه دار و کشف 476 فقره سرقت در اجراى 
مرحله دوم عملیات "ذوالفقار" توسط کاراگاهان پلیس 

آگاهى این فرماندهى خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر بیان داشت: مرحله 
دوم عملیات "ذوالفقار" به منظور پیشگیرى از وقوع 
جرایم و ارتقاى سطح امنیت استان با هدف شناسایى 
و دســتگیرى اراذل و اوباش، مجرمــان متوارى و 
تحت تعقیب، کشف ســالح و مواد مخدر در دستور 
کار واحدهاى عملیاتى و اجرایى فرماندهى انتظامى 
اســتان اصفهان قرار گرفت و به مدت یک هفته در 

سطح استان اجرا شد.

وى افزود: در این عملیات کارآگاهان پلیس آگاهى 
استان اصفهان با اشرافیت اطالعاتى و تیزهوشى خود 
موفق شدند 77 نفر از سارقان حرفه اى و سابقه دار را 
دستگیر که با اعترافات آنها 476 فقره سرقت منزل، 

خودرو و محتویات داخل خودرو کشف شد.
جانشــین فرمانــده انتظامــى اســتان اصفهان از 
دستگیرى 81 مجرم متوارى و تحت تعقیب و 320 
محکوم مراجع قضائى که فرارى بودند توسط ماموران 
پلیس امنیت عمومى این فرماندهى خبر داد و گفت: 
در ادامه این عملیات مامــوران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اســتان هم 31 خرده فروش و قاچاقچى مواد 
مخدر را دستگیر و 276 کیلو و 889 گرم ماده مخدر 

تریاك را کشــف کرده و 7 معتاد متجاهر را تحویل 
کمپ هاى ترك اعتیاد دادند.

این مقام انتظامى، توقیف یک هزار و 393 دســتگاه 
خودرو و 711 دستگاه موتورسیکلت و اعمال قانون 6 
هزار و 347 راننده متخلف را از اقدامات پلیس راهور و 

راه استان در عملیات مذکور عنوان کرد.
سرهنگ هاشمى فر از دســتگیرى 2 نفر از اراذل و 
اوباش سطح یک و کشــف 3 قبضه اسلحه جنگى 
خبر داد و گفت: همچنین در راســتاى این عملیات 
332 ســایت و صفحه مجرمانه توسط کارشناسان 
پلیس فتاى استان شناســایى و با گردانندگان آنها 

برخوردهاى قانونى صورت گرفت.

کشف 476 فقره سرقت در عملیات پلیس اصفهان طى یک هفته 

استاندار اصفهان گفت: امیدواریم شرایطى فراهم شــود که دبیرخانه غیرمتعهدها به 
اصفهان نقل مکان کند و از تمرکزگرایى فزاینده اى که در تصمیم گیرى ها وجود دارد، 

کمى دور شویم.
سید رضا مرتضوى در خصوص ســالن اجالس اصفهان، تصریح کرد: در دولت دهم 
تصمیم گرفته شد اصفهان سالن اجالس را براى میزبانى سران عدم تعهد فراهم کند، این 
شهر پاى قول خود ایستاد و سالن اجالس سران احداث شد و امروز امکان میزبانى هاى 
بین المللى فراهم اســت، هم اکنون تمام مهمانان وزارت امورخارجه در سفرهاى خود 
به ایران، اصفهان را نیز مقصد خود قرار مى دهند، امیدواریم شــرایطى فراهم شود که 
دبیرخانه غیرمتعهدها به اصفهان نقل مکان کنــد و از تمرکزگرایى فزاینده اى که در 

تصمیم گیرى ها وجود دارد، کمى دور شویم.
استاندار اصفهان با اشاره پروژه ساخت دهکده ملى المپیک تاکید کرد: باید فضاهایى را 
براى افزایش دیپلماسى عمومى فراهم کرد، دهکده ملى المپیک اصفهان سال ها است 

در حال احداث است. 

مدیر کل تعزیرات حکومتى اصفهان گفت: بیشــترین پرونده هاى وارد شده به شعبه هاى 
تعزیرات حکومتى استان در هفت ماه گذشته مربوط به بخش کاال و خدمات است.  

منصور انصارى در نشست هماهنگى امور تعزیرات حکومتى استان اصفهان که  با حضور 
استاندار برگزار شد اظهار داشت: در هفت ماه گذشته در سه حوزه کاال و خدمات، قاچاق کاال 
و ارز، بهداشت، دارو و درمان 18 هزار و 180 فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتى استان 

شد که 15 هزار و 485 فقره پرونده مختومه اعالم شده است.
وى افزود: در بخش کاال و خدمات 13 هزار و 611 فقره، قاچاق کاال و ارز 2 هزار و 469 فقره و 

بهداشت، دارو و درمان 2 هزار و 104 فقره  پرونده در شعب رسیدگى و اجرا شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان تصریح کرد: در بخش اجراى احکام تخلفات در 
سه حوزه کاال و خدمات، پرونده قاچاق کاال و ارز، بهداشت، دارو و درمان  11 هزار و 707  فقره 

پرونده وارد شد که 11 هزار و 744 پرونده مختومه و بایگانى شده است.
وى ادامه داد: از جرائم  فوق، مبلغ 348 میلیارد و 968 میلیون ریال جمع وصولى در اجراى 

احکام بوده است.

اصفهان مى تواند 
میزبان دبیرخانه غیرمتعهدها باشد

بیشتر پرونده هاى تعزیرات در 
اصفهان مربوط به کاال و خدمات است



0404فرهنگفرهنگ 4183شنبه  29 آبان  ماه   1400 سال هجدهم

دو دهه پیش محبوبیت مجموعه هرى پاتر در اوج خود 
بود. آن دوران بود که تب داســتان فانتزى جى. کى. 
رولینگ درباره یک پسربچه عینکى که مى فهمد یک 
جادوگر معروف است در فیلم هرى پاتر و سنگ جادو 
ترجمه شد. (اولین فیلم از مجموعه فیلم هاى معروف 
هرى پاتر.) این فیلم که 16 نوامبر سال 2001 روى پرده 
سینماها رفت، فورا به یکى از پرفروش ترین فیلم هاى 
گیشه تبدیل شد و راه را براى ساخت یکى از موفق ترین 
مجموعه هاى سینمایى تاریخ و تبدیل دنیل رادکلیف، 
اما واتســون و روپرت گرینت به بازیگرانى شــناخته 
شــده باز کرد. کریس کلمبوس تهیه کننده، کارگردان 
و فیلمنامه نویس مشــهور آمریکایى، ســه فیلم اول 
از مجموعه هرى پاتر را کارگردانــى کرد. کارگردان 
هرى پاتر و ســنگ جادو به تازگى به مناسبت بیست 
ســالگى این فیلم با مجله آمریکایــى ورایتى درباره 
اقتباس ســینمایى دنیاى جادویى هرى پاتر مصاحبه 

کرده است. 

با توجه به محبوبیــت کتاب ها، آیا 
براى ســاخت اولین فیلم هرى پاتر 

تحت فشار بودید؟
انتظار داشتم همان دو هفته اول اخراج شوم. نمى خواهم 
بگویم مضطرب بودم اما حواسم بود که اگر در ساخت 
این فیلم خرابکارى کنم، احتماال کارم براى همیشــه 
تمام اســت. میلیون ها طرفدار خشــمگین جلوى در 
خانه ام صف خواهند کشید. مى دانستم روى یک پروژه 
عظیم دست گذاشــته ام و تابه حال روى فیلمى به این 
حساســیت کار نکرده بودم. اگرچه اســتودیو برادران 
وارنر مرا استخدام کرده بود، باید با جى. کى. رولینگ 
هم دیدار مى کردم چون او کســى بود که حرف آخر را 
مى زد. براى دیدار با او به اسکاتلند سفر کردم و حدود 
دو ساعت و نیم یا شاید سه ســاعت با هم حرف زدیم 
تا تصویر ذهنیم براى فیلم را به او توضیح دهم. (خانم 

نویسنده) خیلى چیزى نگفت و وقتى حرفهایم تمام شد 
گفت «من هم فیلم را دقیقا همینطور مى بینم». با خودم 
گفتم: خداى من، از پســش برخواهم آمد. اول به وجد 
آمدم و بعد ترسیدم. مى دانستم که باید فیلمى بسازم که 
نه تنها طرفداران هرى پاتر را راضى کند، بلکه خودم را 
هم راضى کند چون خودم هم یک طرفدار بودم. همین 
طرز فکر بود که مرا تا پایان فیلمبردارى کشاند. به خودم 
مى گفتم باید این فیلم را براى خودم بسازم. به میلیاردها 

چشمى که قرار بود این فیلم را ببینند، فکر نمى کردم.
کار کردن بــا دنیــل رادکلیف، اما 
واتسون و روپرت گرینت در آن سن 

چطور بود؟
در فیلم اول ســه بازیگر نقش اصلى تجربه حرفه اى 
چندانى نداشتند براى همین ســر این فیلم دائم کات 
مى دادم. در ســه ماه اول بعد از این کــه یک کلوزآپ 
از یکى از بازیگران مى گرفتم، تمرکزشــان از دســت 
مى رفت. چند هفته اول همه بچه ها از این که بخشى 
از فیلم هرى پاتر هســتند خیلى هیجــان زده بودند و 
دائم رو به دوربین لبخند مى زدنــد. هرکار مى کردم از 
لبخند زدن به دوربین دســت برنمى داشتند و ساخت 
این فیلم بــراى من به عنوان کارگــردان به تمرین و 
کالس بازیگرى تبدیل شد. وقتى ســاخت فیلم دوم 
را شــروع کردیم، توانســتیم نماهاى متحرك و مادر 
بگیریم و بچه ها توانســتند در این صحنه ها دیالوگ را 
بگویند. (نماى مادر نمایى اســت که فضاى عمومى 
صحنه را در برمى گیرد). وقتى هرى پاتر و تاالر اسرار 
را فیلمبردارى مى کردیم آنها حســابى حرفه اى شده 
بودند و وقتى نوبت به فیلمبردارى هرى پاتر و زندانى 
آزکابان رسید اگر مى  خواستید مى شد کل فیلم را در 15 

برداشت تمام کرد.
فیلمبردارى کــدام صحنه از همه 

سخت تر بود؟
همه شــان ســخت بودند. (در جــواب این ســوال) 

صحنه هاى کوییدیچ به ذهنم مى رسد چون فیلمبردارى 
آنها مبتنى بر اســتفاده از پرده سبز بود و بچه ها چیزى 

نمى دیدند و صحنه برایشان ملموس نبود.
آخرین بار کى «هرى پاتر و ســنگ 

جادو» را تماشا کردید؟
اولین روزى که در سینماها به نمایش درآمد. آن زمان 
در لندن بودم و کار فیلمبردارى تاالر اســرار را شروع 
کرده بودیم. آن وقت بود که باالخره نسخه کامل فیلم 
را دیدم و از آن زمان تاکنون به تماشایش ننشستم. البته 
این را بگویم که هر از گاهى صحنه هایى از آن را جسته 
گریخته در تلویزیون مى بینم. خیلى به فیلم اول افتخار 
مى کنم. این که مى بینم با گذشت 20 سال مردم هنوز 

این فیلم را تماشا مى کنند، حس خوبى دارد.
صحنه موردعالقه تــان از این فیلم 

کدام است؟  
لحظه موردعالقه ام سکانســى اســت که در پایان در 
ایســتگاه قطار فیلمبردارى کردیم. اگر فیلم را ببینید 
خودتان متوجه مى شوید که ما ســعى داشتیم به این 
بخش از رمان که هرماینى دندان خرگوشــى داشت 
وفادار بمانیم. چون این بخش مهمى از کتاب بود و این 
کاراکتر بارها به دلیل دندان هایش مورد تمسخر قرار 
مى گرفت پس مهم بود که این مساله در فیلم نیز بازتاب 
داده شــود. بنابراین براى اِما دندان مصنوعى درست 
کردیم و او در صحنه آخر آنها را در دهان گذاشت. حرف 
زدن با این دندانها براى اِما خیلى ســخت بود بنابراین 
تصمیم گرفتیم هیچوقت دوباره از آنها استفاده نکنیم 
اما اگر خوب دقت کنید آنهــا را در این صحنه خواهید 
دید. بهرحال، در این صحنه لحظه اى هست که کسى 
به دنیــل رادکلیف از خانه رفتن چیــزى مى گوید و او 
پاسخ مى دهد: «من که خانه نمى روم» سر این صحنه 
به دیوید هیمن (تهیه کننــده) نگاه کردم و کات دادم. 
هر دویمان اشک در چشممان حلقه زده بود. دن در این 

صحنه فوق العاده بود.

کارگردان یکى از پرفروش ترین فیلم هاى تاریخ 
درباره خاطراتش از ساخت قسمت اول این مجموعه فیلم ها مى گوید

«هرى پاتر»؛ 20 سال قبل
تمجید هنگامه قاضیانى 

از کارگردان  «جزیره»

«کلبه عمو پورنگ»
 به آخر خط رسید

همکارى فرشته حسینى 
با یک پروژه بین المللى

هنگامــه قاضیانى تصاویرى را از پشــت صحنه 
جزیره در اینستاگرامش منتشــر کرد و نوشت: از 
دیشب خیلى فکر کردم، که چه چیزى باعث اتحاد 
ما بازیگرا بود در جزیره! و باز هــم به این نتیجه 
رسیدم، حضور مردى اصیل تبار «سیروس مقدم» 
هرچى از خوبى هاى آقاى مقدم بگم، کمه. معناى 
شــرافت، مدیریت بحران، روانشناســى بازیگر، 
حرمت، تعادل رفتارى در هفت مــاه با این همه 

بازیگر اتفاق کمى نیست.
خوش به ســعادتتون اقاى ســیروس مقدم که 
جهانتون تاریک نشده در دنیاى تصویر و روشنید. 
خداحفظتون کنه. و از همه همکارام در صنف خودم 

ممنونم براى زحماتشون و یکرنگیشون. 
قاضیانى (زاده 30 اردیبهشــت 1349 در مشهد) 
هنرپیشه تئاتر، سینما و تلویزیون و مترجم است. 
وى در ســال 1386 و 1390 برنده جایزه سیمرغ 

بلورین جشنواره فیلم فجر شد.

بازیگر مشــهور ســینما و تلویزیون که در برنامه 
«کلبه عمو پورنگ» نقش آفرینى کرد از پایان این 

مجموعه در اینستاگرام خود خبر داد.
کلبه عمو پورنگ به کارگردانى احمد درویشعلى 
پور و تهیــه کنندگى مســلم آقاجــان زاده که 
برنامه اى شاد و جذاب براى گروه کودك و نوجوان 
در شبکه دوم سیما است به پایان کار خود نزدیک 
شد. کلبه عمو پورنگ براى اولین بار از فروردین 
سال جارى به روى آنتن رفت و آخرین قسمت آن 

در روز 25 آبان ماه تصویربردارى شد.
کمند امیرسلیمانى بازیگر نقش خانم میو در این 
مجموعه، یکى از هنرمندانى اســت که از فصل 
اول بــا بازیگرانى همچون داریــوش فرضیایى، 
رامین ناصر نصیر، فرهاد بشــارتى ، سعید و سپند 
امیرسلیمانى ، سوســن پرور، امیرمحمد متقیان، 
محمدرضا داوودنژاد و ... بــه هنرمندى پرداخته 

است.
 امیرسلیمانى در آخرین ُپست اینستاگرامى خود، 
تصویرى از بازیگران و عوامل سازنده برنامه کلبه 
عمو پورنگ د ر پشت صحنه آن را منتشر کرده و از 

پایان فیلمبردارى آن خبر داد.

فرشته حسینى در فیلم جدید فیلمسار صرب ووك 
روموویچ به نام «اقامت در میان خدایان» ایفاى 
نقش مى کند. این کارگردان بیشتر با فیلم «فرزند 
هیچکس» شناخته مى شود که در سال 2014 در 

هفته منتقدان ونیز جایزه برده بود.
«اقامت در میان خدایان» را درباره یک زن جوان 
افغان به نام فرشته است، که با همسرش رضا و سه 
فرزندش به عنوان پناهنده به صربستان مى آید. 
و ناگهان متوجه مى شــود که برادر جوانش 
على که چند هفته قبل به این کشور آمده 
بوده غرق شــده و در قبرى بى نام به خاك 
سپرده شده است. در ادامه فرشته تصمیم 
مى گیرد که در بلگراد بماند و برادرش را در 
قبرى مناسب به خاك بسپارد، اما این به 
معناى درگیر شدن در یک پروسه پیچیده 
ادارى است که حتى پاى پدرشان که هنوز 
در افغانستان هست را به ماجرا باز مى کند. 

روموویچ قصه این فیلم را با ممیر توردونیک 
نوشته و آن را قرائتى نوین از ماجراى آنتیگونه 
دانسته. عالوه بر فرشته حسینى که نقش اصلى 
این فیلم است، رضا اخالقى، برانکا کاتیچ و نیکوال 
ریســانووچ در این فیلم بــازى مى کنند و عالوه 
بر صربستان، شــرکت هایى از ایتالیا و کرواسى 
هم در ساخت این فیلم شــریک هستند. فیلم در 
حال حاضر در بلگراد در حال فیلمبردارى است و 
بعدها براى فیلمبردارى چند صحنه گروه به ایران 

خواهند آمد

مینى سریال «روز بلوا»، به کارگردانى بهروز شعیبى از دوشنبه اول آذرماه به صورت اختصاصى در نماوا پخش 
خواهد شد

داســتان «روز بلوا» درباره یک روحانى استاد دانشگاه خوشــنام و یک چهره تلویزیونى مورد توجه به نام عماد 
است که ناگهان با اتهام هاى جدى از سوى نیروهاى امنیتى مواجه مى شود که خود و خانواده اش را در موقعیت 

پیچیده اى قرار مى دهد.
بابک حمیدیان، لیال زارع، محسن کیایى، محمد علیمحمدى، مسعود دلخواه، زکیه بهبهانى، ساغر قناعت، پاشا 

جمالى و داریوش ارجمند از جمله بازیگرانى هستند که در «روز بلوا» به ایفاى نقش پرداخته اند.
نسخه فیلم سینمایى «روز بلوا»، به نویسندگى مهران کاشانى و تهیه کنندگى محمدرضا تخت کشیان، سال 98 
براى اولین بار در جشنواره فیلم فجر پخش شد اما به دلیل همزمانى با پاندمى کرونا هیچ گاه به صورت عمومى 
اکران نشد. حاال با اضافه شدن راش هاى جدید و تکمیل قصه در قالب سریال، در سه قسمت آماده پخش شده 

است.

دواین جانســون، بازیگر و کشــتى کج کار حرفه اى آمریکا که به نام 
«راك» (The Rock) مشــهور اســت، گفته که مى خواهد جیمز 

باند بعدى باشد.
نقش این جاســوس حرفه اى انگلستان در 15 سال 

اخیر توســط دنیل کریگ بازى شــده است و با 
 No) «اکران فیلم «زمانى براى مردن نیست
Time to Die) اعالم کرد که دیگر حاضر 

نیست این نقش را بازى کند.
اما دواین جانســون، ســتاره این روز هاى 
 Esquire هالیــوود در مصاحبه اى بــا
اعالم کرد که قصد دارد جا پاى قدم هاى 
دنیل کریگ بگذارد و جیمــز باند بعدى 
باشــد. او همچنین اعالم کرده است که 
پدربزرگــش، پیتر میوا در فیلــم «تو تنها 
 You Only) «دو بار زندگى مى کنــى

Live Twice)، پنجمین فیلم جیمز باند 
نقش منفى را بر عهده داشــت، اما این ستاره 

هالیوود اصرار دارد که نقش منفى و شرور داستان 
را نمى خواهد و باید نقش مأمور 007 را بازى کند.

با جدایى کریگ از این ســرى فیلم ها، گمانه زنى هاى 
زیادى در مورد اینکه چه کســى جایگزین او خواهد 
شد وجود دارد. ســتاره هاى بریتانیایى مانند هنرى 
کویل، تام هاپر و تام هاردى همگى به عنوان 007 
بالقوه معرفى شده اند و به صفوف باند هاى سابق 
مانند شان کانرى، راجر مور، جورج الزنبى، پیرس 

برازنان و تیموتى دالتون پیوستند.

پخش مینى  سریال «روز بلوا» از اول آذر ماه 

مارال فرجاد در اسپانیا چه مى کند؟!

دواین جانسون: 

براى بازى 
فرشته حسینى در فیدر نقش «جیمز باند» آماده ام!

روموویچ به نام «اق
نقش مى کند. این ک
هیچکس» شناخته
ج هفته منتقدان ونیز
«اقامت در میان خد
ا افغان به نام فرشته
فرزندش به عنوا
و ناگهان متوج
على که چند
بوده غرق شـ
سپرده شده
مى گیرد که
قبرى مناس
معناى درگی
ادارى است
در افغانستان
روموویچ قصه
نوشته و آن را ق
ف دانسته. عالوه بر
این فیلم است، رضا
ریســانووچ در این
بر صربستان، شــر
هم در ساخت این ف
حال حاضر در بلگر
بعدها براى فیلمبرد

خواهند آمد

 حرفه اى آمریکا که به نام 
 گفته که مى خواهد جیمز 

155 سال
ت و با 

N
ضر

ى

د
اره

استان 
کند.

ه زنى هاى 
 او خواهد 
د هنرى 

7ن007
 سابق 
پیرس

د» آماده ام!

در فضاى مجازى تصویرى از میترا ابراهیمى همسر 
پیمان قاسمخانى در کنار مارال فرجاد منتشر شده که 

در میان کاربران بحث برانگیز شده است. 
در تصاویرى که در اینستاگرام مارال فرجاد و همچنین 
میترا ابراهیمى منتشر شده است، معلوم است آنها در 
خارج از کشور هستند و همین نشان مى دهد دو برادر 

با همسران جدید خود به خارج یا ماه عسل رفته اند!  
اگر استورى هاى این چند روز میترا ابراهیمى همسر 
دوم پیمان قاســمخانى را دیده باشــید مشــخص 
اســت آنها در یک کشــور خارجى و احتماال اسپانیا 
بســر مى برند. همچنین عکس هایــى که این چند 
روزه مارال فرجاد منتشــر کرده نشــان مى دهد او 
هم در خــارج اســت و  از نوشــته هــاى تصاویر 
داخل عکس مشــخص اســت خــط اســپانیایى

 ( التین) استفاده شده است.
همه اینها وقتى معنادار مى شــود کــه بدانیم اخیرا 
شــایعاتى در مورد ازدواج مارال فرجاد با برادر پیمان 
یعنى مهراب قاســم خانى منتشر شــده است. البته 
خودشان با سفر دسته جمعى و استورى هاى بینابین 

رفاقتى و رمانتیک به این موضوع دامن زدند اما هنوز 
موضوع تائید نشده است.

مارال فرجاد عکس هاى جدیدى را در فضاى مجازى 
به اشــتراك گذاشــت. در این عکس ها او در کشور 
اسپانیا است. مارال فرجاد چند وقتى است در اسپانیا 
شهر بارسلونا بســر مى برد و گویا خیال بازگشت به 

ایران را ندارد.
پیش تر مهراب قاســم خانى عکسى از خود و مارال 
فرجاد در ماشین منتشر کرد که باعث حواشى زیادى 
در فضاى رســانه شــد. میترا ابراهیمى عروس تازه 
خانواده قاســمخانى نیز با انتشار کسى دسته جمعى 
خانوادگى که در آن مارال فرجاد نیز حضور داشــت، 

تولد او را تبریک گفته بود.
مارال فرجاد متولد مرداد ماه 1361، در تهران بازیگر 
اســت. او دختر جلیل فرجاد بازیگــر معروف ایرانى 
است. مارال فرجاد فارغ  التحصیل رشته عکاسى است 
و فعالیت ســینمایى خود را در مقام بازیگرى از سال 
1384 با فیلم شام عروســى آغاز کرد. مارال فرجاد 

عالوه بر بازیگرى به کار دوبله نیز مى پردازد.

نرگس آبیار فیلمساز ایرانى در میزگرد روایت تجارب زنان از مناطق جنگ گفت: داستان مادرانى 
که فرزندانشان هرگز از جنگ بازنگشته اند بین تمام تجربه هاى جنگى بشرى مشترك است.

آبیار که به عنوان نماینده  ایران در این میزگرد با عنوان تقویت همبســتگى و با موضوع روایت 
تجارب زنان از مناطق جنگى که با حضــور جمعى از فعاالن حوزه  زنان از کشــورهاى عراق، 
افغانستان، سوریه، سومالى و بوسنى در دانشگاه یورك کانادا برگزار شد، پیرامون موضوع جنگ 
و زنان در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد: به عنوان فیلمسازى که موضوع جنگ دغدغه   
همیشگى اش بوده است قصد خط کشــى و مرزبندى ندارم، چرا که جنگ در هر نقطه اى از 
دنیا و از هر زاویه و نقطه نظرى ناخوشــایند و شنیع است، اما به عنوان شهروند سرزمینى که 
خود قربانى جنگ و تجاوز است و تجربه  زیستى در طوالنى ترین جنگ قرن گذشته را دارد، 
مى خواهم بگویم بیش از اسرا و زخمى ها و حتى بیش از کشته شدگان، زنان قربانیان حقیقى 
جنگ هســتند. تجربه  جنگ براى زنان بیش از اینکه کمى و در نسبت با اعداد و ارقام باشد 

تجربه اى کیفى است. 
این کارگردان و نویسنده  ایرانى پیرامون نگاه زنانه به جنگ عنوان نمود: جنگ براى برخى 
زنان هنوز تمام نشده، بیش از 30 سال از جنگ ایران مى گذرد اما هنوز که هنوز است مادران 
زیادى چشم انتظار فرزندان خویش اند، پســران جوانى که به جبهه  جنگ عازم شده و رد 
و اثرى از آن ها باقى نمانده و پس از گذر ســال ها هنوز خبرى از آن ها به دست نیامده که 
زنده اند یا شهید شــده اند. این مادران در برزخ زندگى مى کنند و از اسارت و زخمى شدن 

فرزندان خود بى اطالع اند. 
کارگردان فیلم «نفس» در خصوص اشتراکات تاثیر جنگ بر زنان چنین گفت: در شرایط 
جنگى روى دیگرى از زندگى عیان مى شود که در شرایط عادى کمتر به چشم مى آید، 
از این جهت جنگ براى مِن فیلمســاز همواره مایه  درنگ و تفکر است و مى خواهم در 
فیلم هایم آن را روایت کنم. جنگ ایران و عراق با توجه به مدت مدید و سالهاى طوالنى 
آن هنوز قصه هاى نشنیده و داستان هاى ناگفته ى زیادى براى روایت دارد، این داستان ها 
به نوعى جهان شمول اند و براى هر کشور و سرزمینى که جنگ را تجربه کرده باشد، 
ملموس و باور پذیر. داستان مادرانى که فرزندانشان هرگز از جنگ بازنگشته اند بین تمام 

تجربه هاى جنگى بشرى مشترك است.  

نرگس آبیار:

داستان هاى ناگفته زیادى از 
جنگ ایران و عراق وجود دارد

نرگس آبیار فیلمساز ایرانى
که فرزندانشان هرگز از جنگ
ا آبیار که به عنوان نماینده 
تجارب زنان از مناطق جنگ
افغانستان، سوریه، سومال
و زنان در هشت سال دف
همیشگى اش بوده است
دنیا و از هر زاویه و نقطه
خود قربانىجنگو تج
مى خواهم بگویم بیش
جنگ هســتند. تجر
تجربه اى کیفى است
این کارگردان و نویس
زنان هنوز تمام نشده
زیادى چشم انتظار
و اثرى از آن ها باقى
زنده اند یا شهید شـ
فرزندان خود بى اط
کارگردان فیلم «نف
جنگىروىدیگر
از این جهت جنگ
فیلم هایم آن را رو
آن هنوز قصه هاى
به نوعى جهان ش
ملموسو باور پذ
تجربه هاى جنگ

ج
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ماجراى مهدى طارمــى و تیم ملى 
تبدیل به ســوژه مهم فوتبال ایران 

شده است.
ســال 96 مهدى طارمى بخاطر 
ماجــراى حضــورش در تیــم 
ریز اسپور ترکیه از سوى فیفا شش 
ماه محروم شد و در مصاحبه اى 
که کلى ســر و صدا کرد گفت 
حتماً خیریتى در کار بوده است 
که من محروم شدم و بازیها 

را  از دست دادم.
با گذشت چند سال از این 
اتفاقــات مهــدى طارمى 
تصمیــم گرفت بــا یک 
اســتورى انتقــادى به 
مصاحبــه اســکوچیچ 
واکنش نشان بدهد و 
همان استورى باعث 
شد فرصت حضور در 
تیم ملى را از دســت 
بدهــد. البتــه هنوز 
خیلى هــا مى گویند 

خود مهدى نخواست به اردوى تیم ملى 
اضافه شود و اگر چنین تصمیمى داشت با 
وجود انتشار آن استورى بازهم اسکوچیچ 
دعوتش مى کرد ولى به هر حال تیم ملى 
بدون حضور او هم هــر دو بازى خارج از 
خانه خود مقابل لبنان و سوریه را برد و به 
صدرنشینى خود در گروه  ادامه داد. با وجود 
این دو پیروزى خوب، هنوز هم معتقدیم  
مهدى طارمى از نظر فنى به کار تیم ملى 
مى آید و زوج طارمى و سردار آزمون واقعًا 
تن و بدن هر دفاعى را در آســیا مى لرزاند 
اما در این ماجــرا و در این دو بازى مهدى 
طارمى متوجه شد که یک تیم فقط به یک 
بازیکن وابسته نیســت و تیمى به بزرگى 
ایران حتما آن قدر بازیکن خوب دارد که از 

سد رقباى آسیایى خود عبور کند. 
در واقع بایــد گفــت در ایــن ماجراها 
«خیریت» در نبود طارمى بود و مســلما 
او هم درس هاى زیــادى از این اتفاقات 
گرفته و اگر زمان به عقب برگردد، شــاید 
آن استورى را منتشر نکرده و دو بازى ملى 

مهم را از دست نمى داد.

«خیریت»  در 
نبود طارمى بود!

سامان قدوس به دلیل رفتارى که بعد از تعویض خود 
در پیکار با لبنان داشت، تنبیه شد و حتى یک دقیقه 

هم فرصت بازى مقابل سوریه را پیدا نکرد!
شماره 14 تیم ملى کشورمان که در لیگ برتر انگلیس 
بازى مى کند در دقیقه 60 دیــدار با لبنان تعویض و 

جاى خودش را به میالد محمدى داد.
ســامان قدوس که از تعویض خــود ناراحت به نظر 

مى رســید به جاى آمدن کنار نیمکت تیم ملى رفتار 
عجیبى انجام داده و دقایقى به شکلى طعنه آمیز روى 
تابلوهاى تبلیغاتى کنار زمین لَم داد و مشغول تماشاى 
بازى ایران و لبنان شد! رفتارى که از چشم اسکوچیچ 
و مربیان تیم ملى دور نماند تا بى ســروصدا  او را در 
بازى با سوریه تنبیه کرده و فرصت حضور در میدان 

را به قدوس ندهند.

یک رسانه برزیلى مدعى شد باشگاه استقالل براى 
جذب ستاره ســرى B برزیل عزم خود را جزم کرده 

است.
پیش از این باشــگاه ایرانى پیشــنهاد 1/4 میلیون 
دالرى براى جذب قرضى ایــن بازیکن ارائه داد که 
از سوى باشگاه  نائوچیکو رد شــد. این بار استقالل 
مى خواهد بازیکن 29 ســاله به صــورت دائمى به 

خدمت بگیرد.

طبــق گــزارش هــاى رســیده اســتقالل خود 
را آمــاده کرده تا پیشــنهاد جدیدى بــراى امضاى 
قــرارداد دائمى با ســتاره ســرى B برزیــل ارائه 

کند. 
پیش از این ویســتنه قراردادش را با باشگاه برزیلى 
تا سال 2024 تمدید کرده و اســتقالل براى جذب 
این بازیکن باید غرامت بند فسخ قرارداد سه میلیون 

دالرى پرداخت کند.

سرمربى تیم ملى عراق به دلیل کسب نتایج ضعیف 
لقب بى سواد و قدیمى گرفت.

تیم ملى فوتبال عراق یکى از رقباى ایران در انتخابى 
جام جهانى 2022 است که نتوانست نتایج خوبى را با 

گذشت 6 بازى از این تورنمنت بگیرد.
عراق قبل از این مسابقات دیک ادووکات سرمربى 
سرشــناس هلندى را آورد که مدت ها بود از دنیاى 
مربیگرى دور شــده بود. شــیرهاى بین النهرین با 
گذشــت 6 بازى تنها 4 امتیاز کســب کردند در رده 
چهارم جدول گروه اول مسابقات انتخابى قرار دارند.

حکیم شاکر سرمربى اسبق تیم ملى عراق انتقادات 
تندى را علیه سرمربى وقت تیم ملى این کشور کرد 

و گفت: ادووکات الیق نشستن روى نیمکت 
تیم ملى عراق نیســت. او یک مربى بیکار و 

قدیمى است که اصًال ســواد آنالیز بازى ها را ندارد. 
نتایج بد و بازى هاى دور از شأن فوتبال عراق نتیجه 

تصمیمات اشتباه فدراسیون فوتبال است.
وى افزود: اگر آسمان به زمین هم بیاید تا زمانى که 
عدنان درجان(رئیس فدراســیون عراق) باشــد من 
روى نیمکت تیم ملى نمى نشــینم. تیم ملى نیاز به 

اصالحات گسترده دارد. 
شاگردان اسکوچیچ در این گروه اکنون با کسب 16 
امتیاز صدرنشین است و تنها 2 امتیاز براى راه یابى به 

جام جهانى 2022 قطر نیاز دارد.

تیم هاى ملــى شکســت ناپذیر در ســال 2021 با 
ستاره هاى بارزشان معرفى شدند.

با نزدیک شــدن جــام جهانــى 2022 قطــر آمار 
مختلفى از مســابقات انتخابى این رقابت ها منتشر

 مــى شــود. همچنین بــا نزدیــک بــودن پایان 
ســال 2021 آمار تیم هــاى ملى در ســال جارى 
اعالم مى شــود. در ســال 2021 شــش تیم ملى 
فوتبال هســتند که لقب شکســت ناپذیــر به خود 
گرفتنــد. یکــى از تیم هــاى شکســت ناپذیر تیم 
ملى کشــورمان با هدایت دراگان اســکوچیچ است 
که در ســال جارى هیچ شکســتى را متحمل نشده 

است. تیم ملى فوتبال کشــورمان 13 بازى زیرنظر 
اســکوچیچ انجام داده و تنها در یــک بازى متوقف 
شــده و در بقیه بازى ها برنده زمیــن را ترك کرده 

است.
5 تیم دیگرى که در کنار یوزها لقب شکست ناپذیران 

را گرفتند عباتنــد از: آرژانتین، الجزایر، 
مصر، عربستان و مراکش هستند.

تنبیه بى سروصداى سامان

استقالل دست بردار
 جذب ستاره برزیلى نیست

رقیب اسکوچیچ 
بى سواد و قدیمى

 لقب گرفت

ایران در کنار آرژانتین قرار گرفت 

یکى از مدیران تیم لیون فرانسه از تالش براى انتقال سردار آزمون، مهاجم 
زنیت روسیه خبر داد.

«جونینیو پرنامبوکانو»، مدیر ورزشى لیون فرانسه اعالم کرد که این تیم 
عالقه مند به جذب سردار آزمون است.

وى گفت: سردار آزمون را خیلى دوست داریم. من و پتر بوش (سرمربى 
لیون) به او عالقمند هستیم. آزمون بیشتر به عنوان یک مهاجم مرکزى 
به نظر مى رسد اگر چه در سمت چپ و مهاجم دوم هم بازى کرده است. 
نمى دانیم آیا موفق به انجام این انتقال مى شویم یا خیر، اما در این راستا 
تالش خواهیم کرد. زنیت سن پترزبورگ با توجه به عدم تمدید قرارداد 
سردار آزمون و پایان یافتن آن تا تابستان سال آینده میالدى قصد دارد 

مهاجم ایرانى اش را در نقل وانتقاالت زمستانى به فروش برساند.
در همین حال نامزدهاى برترین بازیکن هفته از ســوى کنفدراسیون 
فوتبال آسیا اعالم شــد و ســتاره ایرانى در کنار بازیکنانى نظیر سون 
هیونگ مین از کره جنوبى، عبدا... االمیرى از عربستان و جونیا ایتو از 

ژاپن قرار گرفت. 
تیم ملى فوتبال کشــورمان در دیدار مقابل سوریه در مرحله مقدماتى انتخابى 

جام جهانى 2022 قطر به پیروزى 3 بر صفر دست یافت. در این بازى سردار آزمون 
مهاجم ایرانى موفق شد قفل بازى را باز کند و اول گل این دیدار را به نام ایران ثبت 
کرد. وى عملکرد درخشانى در این بازى داشت و در پایان هم بهترین بازیکن میدان 

لقب گرفت.

مدافع تیــم فوتبــال آلومینیوم اراك 
تأکید کــرد، به دلیل عــدم پرداخت 
مطالباتــش تصمیم به شــکایت از 

باشگاه ذوب آهن گرفته است.
وحید محمدزاده  که گفته مى شود قرار 
است از این باشــگاه شکایت کند، در 
این مورد هم گفت: من بابت گرفتن 
مطالباتم چند بار با مسئوالن ذوب آهن 
صحبت کرده ام که آنها وعده داده اند، 
ولى آن را عملــى نکرده اند. من 
حتى شنیدم که مطالبات یکى 
دو بازیکن پرداخت شــده 
اســت، ولى هنوز مطالبات 
مرا پرداخت نکرده اند. آنها 
مســیر را به سمتى بردند 
که من مجبور به شکایت 
شوم، هر چند که دوست 
نداشــتم از ذوب آهــن 
شکایت کنم. روز شنبه 
در این مــورد اقدام 
قانونى خواهم کرد 
تا به حق و حقوقم 

برسم.

بازیکن تیم والیبال پاس گرگان گفت: ســپاهان با 
هرتیمى بــازى دارد داوران تمایل بیشــترى دارند 
سپاهان برنده شود و موقعیت هاى پنجاه پنجاه براى 
این تیم گرفته مى شود که این موضوع در خصوص 

هر تیمى هزینه بیشترى انجام داده است.
مصطفى باقرى پس از شکســت 3 بــر یک مقابل 
سپاهان اظهار کرد: سپاهان بازى با کیفیتى ارائه داد، 
در امتیازات حساس بازیکنان باتجربه این تیم مثل 
امیر غفور بازى خوب کار کردند. در سرویس عملکرد 
خوبى داشتند، مارا تحت فشار قرار دادند و شایسته 

پیروزى بودند که به آنهــا تبریک مى گویم، تیم ما 
عملکرد خوب همیشگى خود را نداشت. 

وى ادامه داد: مقابل سپاهان باید انتحارى بازى کرد، 
داور تیم ما را اذیت کــرد، در مواقعى که خوب کار 
مى کردیم وقفه ایجاد مى کــرد و تمرکز مارا از بین 
برد. ســپاهان با هرتیمى بازى دارد داوران تمایل 
بیشترى دارند ســپاهان برنده شود و موقعیت هاى 
پنجاه پنجاه براى این تیم گرفته مى شــود که این 
موضوع در خصوص هر تیمى هزینه بیشترى انجام 

داده است.

مهاجم تیم ملى فوتبال کشــورمان و عضو باشگاه 
زوریا لقب جدید گرفت.

اللهیــار صیادمنــش مهاجم ســابق اســتقالل 
ایــن روزهــا دورانــى درخشــانى را بــه همراه 
زوریــا لوهانســک اوکراین ســپرى مــى کند و 
جزو بازیکن مؤثر لیگ برتر این کشــور شــناخته 

مى شود.
گلزنى ها مداوم و عملکرد موثر مهاجم 20 ســاله 
باعث شده تا دراگان اسکوچیچ سرمربى تیم ملى او را 
به اردوى تیم ملى دعوت کند و در بازى اخیر با لبنان 

و سوریه حضور داشت.
صیادمنش بعد از اتمام فیفادى به اوکراین برگشت و 

در تمرینات زوریا شرکت کرد. باشگاه اوکراینى نحو 
پوشش صورت مهاجم ایرانى اش به دلیل سرما را 
سوژه کرد و لقب «نینجاى ایرانى» را به این بازیکن 

آینده دار داد. 

بشار رسن، ستاره ســابق پرســپولیس این روزها 
بخاطر عــدم نتیجه گیرى تیم ملى عــراق و عملکرد 
ضعیفش مورد انتقاد رسانه هاى این کشور قرار گرفته

 است.
تیم ملى فوتبال عراق در ششمین مسابقه خود در مرحله 
نهایى انتخابى جام جهانى به مصاف کره جنوبى رفت 
و در بازى که اسما میزبان بود با سه گل شکست خورد.

شاگردان ادووکات در این مرحله از رقابت ها و بعد از 

جدایى کاتانچ شــرایط متفاوتى را به نسبت دور قبل 
تجربه مى کنند.

عراق در 6 بازى خود 4 تســاوى، 2 شکســت دارد و 
با 4 امتیاز در رده ششــم گروه پنج تیمى قرار گرفته

 است.
در حالى که در دور قبل عراق با شکست ایران یک چهره 
مدعى صعود از خود به نمایش گذاشته بود اما حاال دیگر 

خبرى از آن قدرت نیست.

یکى از بازیکنانى که بخاطر این نتایج مورد انتقاد قرار 
گرفته بشار رسن است. بشــار که سابقه عضویت در 
پرسپولیس را هم دارد و با این تیم روزهاى خوبى داشت 
در تیم ملى روزهاى بدى را پشت سرمى گذارد و او بیش 

از هربازیکن دیگرى تحت فشار رسانه هاست. 
عراق هم چنان شــانس صعود به پلى آف را دارد اما با 
توجه به این عملکرد بعید به نظر مى رسد آنها به صعود 

نزدیک شوند.

رمربى اسبق تیم ملى عراق انتقادات 
رمربى وقت تیم ملى این کشور کرد

تالیقنشستن روى نیمکت 
بیکار و یک مربى نیســت. او

انتقاد قرار رد
ه عضویت در 
 خوبى داشت 
ذارد و او بیش 

ست. 
 را دارد اما با 
به صعود  نها

روزهاى سیاه
 بازیکن سابق 
پرسپولیس

شیرهاى فرانسه 
بى خیال سردار نمى شوند

مدافع تیــمفوتبــ
تأکید کــرد، به دلی
مطالباتــش تصم
باشگاه ذوب آهن گ
وحید محمدزاده  که
است از این باشــگ
این مورد هم گفت
م مطالباتم چند بار با
صحبت کرده ام که
ولى آن را عمل
حتى شنیدم
بازیکن دو
اســت،
مرا پردا
مســی
که من
شوم،
نداشـ
شکا
در
ق
ت

مدیران ذوب آهن مسیر را  به سمت شکایت 
پیش بردند

 داوران تمایل به برد سپاهان دارند!

«نینجاى ایرانى» تیم زوریا
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محققان احتمال مى دهند مشکالت شناختى طوالنى مدت 
که پس از ابتال به عفونت کووید 19 مشاهده مى شود، بیش 

از تغییرات پاتولوژیک مغز، ناشى از خستگى است.
مطالعات مختلف عوارض جانبى متفاوتى را براى عفونت 
کرونا گزارش دادند. مشکالت شناختى طوالنى مدت یکى 
از این مشــکالت بود و محققان بر این باور بودند که این 

مشکالت ناشى از تغییرات پاتولوژیکى مغز است.
محققان آمریکایى احتمال مى دهند مشــکالت شناختى 
مى تواند ناشى از خستگى باشد و شاید تمام این موارد را نباید 

به تغییرات ساختار مغز ربط داد.
در این مطالعه عوارضى مورد بررسى قرار گرفته که به عنوان 

سندرم طوالنى مدت کووید شناخته مى شوند و معموال بیش 
از 12 هفته پس از عفونت ادامه مى یابند. معموال این عالئم 
شامل مه مغزى، کاهش حافظه، مشکالت توجه و تمرکز، 

خستگى و فرسودگى هستند.
از طرفى مطالعات قبلى نشان داد متابولیسم کرونا در بیماران 
مبتال به عالئم شدید کرونا، کاهش مى یابد و شاید این عالئم 
نتیجه این اختالل باشد. حدود 61 درصد از شرکت کنندگان 
در مطالعه عالئم خستگى شدید را گزارش کردند که محققان 
احتمال مى دهند ناشى از عفونت ویروسى و التهاب باشد. 
بنابراین محققان خستگى  را عامل بسیارى از این عوارض 

مى دانند که به مرور زمان رفع مى شود.

مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب کاربردى دانشگاه آزاد 
اسالمى اراك گفت: آسیب حس بویایى و چشایى یکى از 
عوارض بارز بیمارى کرونا است و دارویى براى بهبود آن در 

این مرکز تحقیقاتى ساخته شده است.
دکتر حمیدرضا مهاجرانى اظهار کرد: در ساخت این دارو از 
اسانس هاى گیاهان دارویى نظیر اسطوخودوس، اکالیپتوس 
و ترکیبات اثربخش دیگر که خاصیت آروماتراپى یا رایحه 

درمانى دارند، استفاده شده است.
وى افزود: همراه این دارو از روش  نوروفیدبک که روشــى 
مرسوم و تاثیرگذار است، براى افزایش سرعت ترمیم اختالل 
حس بویایى ناشــى از بیمارى کرونا و سایر بیمارى هاى 

مختل کننده حس بویایى استفاده مى شود.
مهاجرانى توضیح داد: آروماتراپى و نوروفیدبک در واقع راهى 
براى آموزش کارکرد بهتر به دستگاه عصبى و مغز است که 
در این روش مغز با بهبود و ارتقاى فعالیت هاى خود، به طور 
غیرمستقیم مى آموزد که چگونه عملکرد بهترى داشته باشد.

وى ادامه داد: در واقع آموزشــى که توســط ایــن دارو به 
بخش هایى از اعصاب داده مى شود، موجب عملکرد بهتر 
آنها در زمینه آســتانه حس بویایى و قدرت تفکیک بوها از 
همدیگر و شناسایى انواع بوها مى شــود. این طرح هنوز 
مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار نگرفته و در حال بررسى 

و آزمایش است.

عالئم طوالنى مدت کرونا 
ناشى از خستگى است

دارویى که قرار است 
اختالل بویایى را درمان کند

تولید قرص کرونا در ایران؟
   خبر فورى | شرکت داروسازى فایزر طى توافقى 
اجازه تولید و فروش داروى آزمایشـى خود براى درمان 
کووید-19 در 95 کشور درحال توسعه را داده است. ایران 
و افغانسـتان هم جزو این کشورها هسـتند. این شرکت 
آمریکایى مى گوید قرص کووید-19 خطر بروز عالئم 

شدید بیمارى در بزرگساالن آسیب پذیر را کم مى کند.

عبور از 100 میلیون دوز 
   مهـر | بر اساس اعالم مرکز روابط عمومى وزارت 
بهداشـت، بیش از 100 میلیون دوز انواع واکسن کرونا 
در کشـور تزریق شـده که بالغ بر 56 میلیـون دوز اول و 
قریب بـه 43/5 میلیـون دوز دوم بوده اسـت. بر همین 
اساس، تزریق دوز اول واکسن کرونا به حدود 83 درصد 
جامعه هدف رسیده و تکمیل واکسیناسیون نیز به مرز 64 
درصد رسیده اسـت. بنابر این گزارش، بالغ بر 92 درصد 
واکسن هاى تزریق شده در 4 ماه اخیر رقم خورده است. 

مازندران، میزبان خیز ششم؟
   ایسـنا | ایـن روزها، بسـیارى از شهرسـتان هاى 
مازنـدران در وضعیت خوب کرونایى به سـر مى برند اما 
متخصصان معتقدند این شـرایط کامال شکننده است و 
با کوچکترین غفلت، موج ششم، گسترش خواهد یافت. 
هم اکنون 395 بیمار مبتال به کووید 19 و یا مشکوك به 

ویروس کرونا، در مازندران بسترى هستند.

آگهى تغییرات
شرکت مه صنعت کوشان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 17233 و شناســه ملى 
10260381575 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/07/20 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : محمود شریفى ســده ء به 
کدملى 1971348228 و دانیال شریفى 
ســده به کدملى 1273359135 و مریم 
هاشــمى ســهرو فیروزانى بــه کدملى 
1111422192 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. شــهناز همایونى هونجانى به 
کدملى 1281814301 و فرشته همایونى 
به کدملى 1288444508 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1224196)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى شاهین سپهر آتشگاه شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 45293 و شناسه ملى 
10260632480 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مواردى به ماده 2 اساسنامه الحاق 
گردید و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید: . تنظیف 
معابر ، جمع آورى و حمل و انتقال پسماندهاى عادى 
( تر و خشــک ) و تامین خودروهاى استیجارى جهت 
ارگانهاى دولتى و خصوصى ثبت موضوع فعالیت ذیل 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد و در صورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1224172)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین مشاور تالش نقش جهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 9843 و شناسه 
ملى 10260309217 به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومى عادى بطــور فوق العــاده مورخ 
1400/04/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : فرهاد 
طاهریون اصفهانى به شماره ملى 1284586091 
، امیرحســین طاهریون اصفهانى به شماره ملى 
1292036354و احســان طاهریون اصفهانى به 
شماره ملى 1270742299 به عنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1224153)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى ماهــان تجهیز اســپیروز 
سهامى خاص به شــماره ثبت 50919 و شناسه ملى 
10260694892 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت 
آوند حسابداران رسمى به شناسه ملى 10100588054 
به ســمت بازرس اصلى و محمد رضا کاظمى اسفه به 
شماره 1829939521 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1224183)

آگهى تغییرات
شرکت جم راه سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 
33510 و شناسه ملى 10260540239 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/07/04 آقاى 
اصغر گروهى به شماره ملى 5759459015 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، آقاى احمدرضا ایرانى دوســت 
به شماره ملى 1286958393 بسمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره ، خانم الله گروهى به شــماره ملى 
1092200479 بســمت نایب رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1224182)

آگهى تغییرات
شرکت پاکان شفق صفاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 16733 و شناسه ملى 10260376620 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/07/01 
امین کاویانى سامانى بشماره ملى 4621786148 و 
خدیجه چراغى بشماره ملى 1091577048 و حوریا 
سوارى جمالوئى بشماره ملى 1273235630 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند . رسول دواشى بشماره ملى 1092116842 
و امیر نجفى فر بشماره ملى 4073447221 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیهاى شــرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1224226)

آگهى تغییرات
شرکت الســتیک ســازى ملت صنعت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 4771 و شناســه ملى 
10260279776 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1399/09/10 موسســه حسابرســى آرمان 
اندیشان آینده نگر ایلیا به شماره ثبت 48483 و 
شناسه ملى 14008694846 و محسن کلباسى 
کدملى 1287385745 بترتیب بســمت بازرس 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکســال 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1224207)

آگهى تغییرات
شرکت پل دژ شــنتیا ســهامى خاص به شماره 
ثبت 55873 و شناســه ملى 14004325654 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/01/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ 
فردوس ، کوچه مهر ، بن بست مهر 2 ، پالك - 73 
، طبقه همکف و کدپستى 8177864949 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1224189)

آگهى تغییرات
شــرکت آذر پرتو اسپادانا ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 2232 و شناســه ملــى 14007064361 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/06/24 محل شــرکت در واحــد ثبتى خمینى 
شهر بنشانى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر 
، بخش مرکزى ، شهر خمینى شــهر، محله دانشگاه 
صنعتى ، خیابان کمربندى خمینى شهر ، خیابان شهرك 
علمى تحقیقاتى فازســى ، پالك 19 ، طبقه همکف - 
کدپســتى8415682134 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1224188)

آگهى تغییرات
شــرکت حمل و نقل زمینى کاالى پورمیرى 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 8900 و 
شناســه ملى 10260299912 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مــورخ 1400/01/06 و نامــه 21/5738 
مــورخ 1400/2/1 اداره راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : منوچهر خلیلى نجف آبادى بشماره 
ملى 1091450994 ، محمد صالح سبزیان 
اصفهانى بشــماره ملى 1288425805و 
احمــد ســبزیان اصفهانى بشــماره ملى 
1281689963 بسمت اعضاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
محمد بناء بشــماره ملى 1141608431 
و محمدرضــا رمضانــى بشــماره ملــى 
1285930746 بترتیب بســمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند. روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان جهت درج آگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت تعیین شده است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1224199)

آگهى تغییرات
شــرکت حمل و نقل زمینى کاالى پورمیرى 
ســهامى خاص به شــماره ثبــت 8900 
و شناســه ملــى 10260299912 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/01/06 و نامــه 21/5738 مورخ 
14700/2/1 اداره راهــدارى و حمل و نقل 
اســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: منوچهر خلیلى نجف آبادى بشــماره ملى 
1091450994 بسمت رئیس هیات مدیره 
و محمد صالح سبزیان اصفهانى بشماره ملى 
1288425805 بسمت نایب رئیس هیات 
مدیره و احمد ســبزیان اصفهانى بشماره 
ملى 1281689963 بســمت عضو اصلى 
هیات مدیره و مدیر عامل براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. صاحبان امضاء کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس 
هیات مدیره و مدیر عامل و در غیاب رئیس با 
امضاء نایب رئیس هیات مدیره متفقاً و با مهر 
شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیــره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1224202)

آگهى تغییرات
شــرکت آبراه اتصال اســپادان سهامى 
خاص به شماره ثبت 4481 و شناسه ملى 
14007963767 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/09/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رامین عظیمى 
به شماره ملى 1080005382 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و الهه همتى ها نجف 
آبادى به شماره ملى 1080203699 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره وامین 
عظیمى به شــماره ملى 1092271201 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
به مدت 2 سال تعیین شدند. کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک، ســفته، بــروات، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى با امضاء رئیس هئیت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1224216)

آگهى تغییرات
شــرکت ارفع ســقف ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 4519 و شناســه ملى 
10260256717 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/03/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - آقاى احمد 
طاهــرى دولت آبــادى به شــماره ملى 
6609771707 ، آقــاى فالمرز طاهرى 
دولت آبادى به شماره ملى 6609752761 
و آقاى اکبر طوطى کمشچه به شماره ملى 
6609170770 بسمت اعضاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- آقاى محمد فتاحى دولت آبادى به شماره 
ملــى 1282418173 بســمت بازرس 
اصلى و آقاى روح اله کوه کن به شــماره 
ملى 1189098083 بسمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
- روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1224224)

آگهى تغییرات
شرکت هیراد آذر پردیس سهامى خاص 
به شــماره ثبت 55055 و شناســه ملى 
14005330250 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/04/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - آقاى بهبود 
نجفى راد به شماره ملى 1638096384 
، خانم سیاره اســکندرى اوجقاز به شماره 
ملــى 1639219511 و آقــاى مصطفى 
اکبرى نیا به شماره ملى 1150010738 
بســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - خانم 
مریم اســمعیلى اناروجه به شــماره ملى 
0036562203 به ســمت بازرس اصلى 
و خانــم الهــه عبدالهى به شــماره ملى 
1450014135 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
- روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1224243)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین مشاور تالش نقش جهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 9843 و شناسه ملى 
10260309217 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/04/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : بند 8 ماده 40 و عبارت پایانى بند 5 
قســمت الف ماده 39 جمله بارعایت بند 8 ماده 40 
این اساسنامه در خصوص تعیین ترکیب امضاهاى 
مجاز شرکت ، از اساسنامه شــرکت حذف گردید. 
متن زیر جایگزین مفاد ماده 1 (مقدمه اساســنامه) 
گردید: براســاس الیحه قانونى اصالح قسمتى از 
قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 و اساسنامه 
حاضر ، شرکت مهندسین مشاور تالش نقش جهان 
(ســهامى خاص) که منبعد اختصاراً شرکت نامیده 
مى شود ، تشکیل مى گردد. بند 1 ماده 6 اساسنامه 
شرکت به شرح زیر اصالح گردید: 1 -طبقه الف که 
حداقل آن 95 % کل سهام مى باشد. ج-عبارت پس 
از کسب موافقت جهاددانشــگاهى واحد اصفهان 
از پایان بند 6 ماده 28 حذف گردیــد. د-عبارت و 
جهاددانشگاهى اصفهان از بندهاى 3 و 6 ماده 40 
حذف گردید. ماده 44 و عبارت مقررات تصویبى از 
طرف جهاددانشــگاهى واحد اصفهان و از ماده 47 
(موضوعات پیش بینى نشده) حذف گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1224246)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســین مشــاور تالش نقــش جهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 9843 و شناسه ملى 
10260309217 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1400/04/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : موسســه بهبودارقام بشناسه ملى 
14001906001 به عنوان حسابرس وبازرس اصلى 
و محمدرضا برارى تاجانى بشماره ملى 2721788213 
به عنوان بازرس على البدل شرکت براى بک سال مالى 
انتخاب گردید. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین شــد.تراز مالى منتهى به اسفند 
سال 1399 به تصویب رســید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1224235)

آگهى تغییرات
شرکت پاکان شفق صفاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 16733 و شناســه ملــى 10260376620 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/07/01 محل شــرکت در واحد ثبتى 
اصفهان بنشــانى : اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهــان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
شهرك فاضل - بهاران ، خیابان فجر ، کوچه فرعى 
11 فجر ، پالك 12 ، پالك قدیمى 58 ، طبقه اول - 
کدپستى8157994161 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1224229)

روى موج کووید-19

یک تحلیــل آمارى جدید نشــان مى دهد که در 
طول سال 2020 میالدى یعنى در دوره همه گیرى 
کووید19، نرخ امید به زندگى کاهش چشمگیرى 
داشــته و در مجموع باعث از دست رفتن بیش از 
"28 میلیون سال" از عمر مردم دنیا در 31 کشور 
شــده که در این میان، مردان بیش از زنان از این 

بحران آسیب دیده اند.
متخصصان با مقایســه اى در این مطالعه اظهار 
کردند که ســال هاى مازاد از دست رفته زندگى 
در 2020 بیش از پنج برابر سال هاى از دست رفته 
عمر افراد در این کشورها بر اثر آنفلوآنزاى فصلى 

در سال 2015 بوده است.
دکتر نذراالسالم از دانشگاه آکسفورد و همکارانش 
تغییرات امید به زندگى و سال هاى از دست رفته 
عمر (YLL) را در سال 2020 در ارتباط با همه 
گیرى کووید19 در 37 کشور یا منطقه از جهان با 
درآمد متوسط و باال با داده هاى قابل اطمینان و 

کامل مرگ و میر برآورد کردند.
بنابر مطالعــات قبلى در تمامى این 37 کشــور، 
امید به زندگى هنگام تولــد در مردان و زنان بین 

سال هاى 2005 تا 2019 افزایش داشته است.
با این حال در ســال 2020، امید به زندگى در 31 
کشور مورد مطالعه در مردان و زنان کاهش یافت. 
البته در این میان اســتثنائاتى نیز وجود داشت از 

جمله کشورهاى نیوزیلند، تایوان و نروژ که افزایش 
امید به زندگى در آنها مشاهده شد و در دانمارك، 
ایسلند و کره جنوبى نیز هیچ تغییرى در میزان امید 

به زندگى افراد ثبت نشد.
همچنین سال هاى مازاد از دست رفته زندگى در 

افراد زیر 65 سال نسبتًا کم بوده به جز کشورهاى 
روسیه، بلغارســتان، لیتوانى و ایاالت متحده که 
سالهاى از دست رفته عمر مردم در آن ها بیش از 

2000 در هر 100 هزار نفر بوده است.
ســال هاى مازاد از دســت رفته زندگى اشاره به 

کاهِش ســال هاى عمر افرادى دارد که به دالیل 
مختلــف در دوران پاندمى، قربانــى مرگ و میر 
زودرس شدند و شــاید اگر پاندمى و مشکالت و 
محدودیت هاى مرتبط با آن وجود نداشــت، این 

افراد هنوز در میان ما بودند.

کرونا 28 میلیون سال از 
رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان گفت: انتقال ویروس کرونا گاهى عمر مردم جهان را ربود

پس از پایان دوره قرنطینه نیز قطع نشده و احتمال انتقال بیمارى از فرد ناقل 
ویروس وجود دارد بنابراین رعایت فاصله اجتماعى همچنان ضرورى است.

مسعود دهقانى اظهار کرد: یکى از راه هاى اصلى قطع زنجیره انتقال بیمارى 
در تمام عفونت هاى تنفسى که از راه قطرات تنفسى منتقل مى شود، استفاده 

از ماسک است.
وى افزود: دوره قرنطینه خانگى بیماران در موارد خفیف تا متوسط، دو هفته 
پس از شروع اولین عالمت بیمارى اســت، اما در مواردى که فرد در بخش 
ویژه بسترى بوده یا دچار بیمارى هاى نقص ایمنى است باید تا سه هفته در 
قرنطینه بماند و با استراحت، مصرف مایعات و تغذیه مناسب این دوران را 

طى کند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان تصریح کرد: مهمترین راه کاهش 
ابتال و میزان فوتى ها، رعایت اقدام هاى پیشگیرانه است. در شرایط فعلى هر 
بیمار با عالئم تنفسى، به عنوان مشــکوك به کرونا فرض مى شود، گرچه 
ممکن است تعدادى از این افراد واقعاً مبتال به کرونا نباشند، اما در شرایط فعلى 

قرنطینه آنها براى قطع زنجیره انتقال بیمارى الزم است.
وى تأکید کرد: اگر فردى داراى عالئم تنفسى و سیستماتیک مثل بدن درد، 
تب، سردرد، ضعف و بى حالى و ... به ویژه دو عالمت همزمان باشد، حتماً باید 
به عنوان کرونا قلمداد شود و با توجه به احتمال زیاد انتقال بیمارى در روزهاى 
اولیه ابتال، بسیار اهمیت دارد که با شناسایى زود هنگام مبتالیان و تفکیک 

آن ها از جامعه، زنجیره انتقال کرونا را قطع کنیم.
دهقانى گفت: برخى افراد زمانى به مراکز درمانى مراجعه مى کنند که به طور 
متوسط یک هفته از ابتالى آنها گذشته است و متأسفانه در این مدت، بسیارى 
از نزدیکان خود را مبتال کرده اند و این موضوع در کنترل اپیدمى کرونا بسیار 
مهم است که افراد در صورت داشــتن عالئم، بیمارى خود را انکار نکرده و 

پیگیر مراقبت و درمان خود باشند.

احتمال انتقال ویروس کرونا 
پس از قرنطینه نیز وجود دارد
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آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302024002519 تاریخ:  1400/08/20 - برابر راى شماره 2217 مورخ 
1400/07/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضــى، مالکیت خانم مهرى ابودردا به شناســنامه شــماره 1045 کدملى 
1285446690 صادره اصفهان فرزند جواد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 285/74 
مترمربع مفروزى از پالك شــماره 261 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازاى مالکیت رســمى مشــاعى اولیه مفروز ثبتى گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/14- م الف: 1224572 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان - مهدى شبان /8/509
اخطار اجرایى

شماره: 84/99ج9- 1400/2/8 - به موجب راى شماره 186 تاریخ 99/10/15 حوزه نهم 
شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسن 
اسالمى به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 6,600,000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1,100,000 ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 86/6/25 لغایت زمان اجرا و همچنین پرداخت نیم عشر 
اجرایى در حق صندوق دولت. راى صادره غیابى است. مشخصات محکوم له: مهدى عابدى 

به نشانى درچه، خ شریعتى، کوچه گلشن. 
ماده 34 قانون اجــراى احکالم: همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را بــه موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبى بــراى پرداخت 
محکوم بــه بدهد یــا مالى معرفــى کند کــه اجراى حکــم و اســتیفاء محکــوم به از 

آن میســر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفــاد اجراییه ندانــد باید ظرف 
مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالــى ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 1223734 - مجتمع شــماره یک شــوراى حل اختالف شهرســتان

 خمینى شهر /8/511
فقدان سند مالکیت

سند مالکیت سه دانگ دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یک باب خانه پالك شماره 7110 
واقع در اردستان یک اصلى در ص 593 دفتر 171 امالك ص 590 دفتر 171 امالکبه نام 
هنگامه تقدیسى فرزند  مهدى با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 32003970 مورخه 
1400/08/22 به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود به گواهى شماره 
20978 مورخه 1400/08/22 دفترخانه 51 اردســتان رسیده اســت مدعى است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 

اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد . م الف: 
1225566 - ذبیح اله فدائى اردستانى -  مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /8/518

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو ســوارى پژو تیپ PARS XU7 مدل 1394 
بنزینى به شــماره موتور 124K0627981 و شــماره شاسى 
NAAN01CA2FH179117 به شماره پالك 53 – 162 ل 15 
متعلق به حامد صفى زاده آزادانى به شماره ملى 1271880687 

فرزند حسین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

عادات نادرستدرباره عطسه...
 در مصرف نوشیدنى ها

مهمترین خواص لبو قرمز

وقتى که احساس تشنگى به ما هجوم مى آورد، خیلى وسوسه انگیز است که 
سریعا به نوشابه گازدار یا نوشیدنى انرژى زاى محبوبمان دسترسى داشته 
باشیم. درحالى که استفاده از این نوشیدنى ها با فواصل زمانى بسیار زیاد و 
توسط افراد سالم نمى تواند مشکل خاصى به وجود بیاورد، اما مصرف منظم و 

همیشگى آنها قطعا زیان بار خواهد بود.

1. استفاده از نوشیدنى هاى «کالرى خالص»
نوشابه  هاى گازدار یا انواع نوشیدنى هاى شیرین دیگر مانند چاى سرد شیرین 

(آیس تى) در گروه محصوالت «کالرى خالص» قرار مى گیرند.
این محصوالت صرفا کالرى بى فایده و عارى از مــواد مغذى را وارد بدن 
مى کنند، درحالى که به سالمت شما آسیب مى رسانند. نوشیدنى هاى کالرى 
خالص نه تنها هیچ نوع ماده مغــذى اى ندارند، بلکه حاوى قندهاى افزوده 

هستند و شدیدا تحت روندهاى فراورى قرار گرفته اند.
به عالوه، این نوشیدنى ها در گروه محصوالت «کالرى مایع» قرار مى گیرند و 
با اینکه به راحتى تا 200 کیلوکالرى وارد بدن مى کنند، احساس سیرى خاصى 
به وجود نمى آورند. مصرف این نوشیدنى ها مى تواند باعث ابتال به افزایش 

وزن، دیابت و بیمارى هاى قلبى شود.

2. عدم استفاده از آب ساده به اندازه کافى
احساس خستگى مى تواند در نوشــیدنى هاى مصرفى شما یا عدم استفاده 
از آب ساده به اندازه کافى ریشه داشته باشــد. توجه داشته باشید که بدن 
همیشه درحال کار و فعالیت است، حتى وقتى که پشت میز نشسته باشید 
یا حتى وقتى که خواب هســتید بنابراین قلب همیشه درحال تپش است، 
متابولیسم بدن درحال ساخت و تجزیه بافت ها است و انرژى مشخصى براى 

سوخت رسانى به عملکردهاى بدن ذخیره مى شود.
همه این روندهاى طبیعى به دریافت آب ساده و طبیعى نیاز دارند و کسانى 
که در طول روز به اندازه کافى آب ساده مصرف نمى کنند، با مشکالتى مانند 
کاهش سطح انرژى و افزایش حس خواب آلودگى و خستگى مواجه مى شوند.

3. زیاده روى در نوشیدن شیرهاى طعم  دار
شاید هرگز به این مســاله فکر نکرده باشید، اما مصرف مداوم و همیشگى 
شیرهاى طعم دار مى تواند باعث صدمات جدى و متعددى براى سالمتى شما 
شود. امروزه همه ما مى دانیم که شیر سرشار از کلسیم، پروتئین، ویتامین ها و 
امالحى است که براى سالمتى استخوان ها ضرورى هستند و مصرف منظم 
شیر از پوســیدگى دندان ها جلوگیرى مى کند. اما هیچ کدام از ما نباید توقع 
داشته باشیم که شیرهاى طعم دار، شیرهاى غلیظ شده با ترکیبات مختلف یا 
میلک شیک هاى حاوى شیرین کننده هاى مصنوعى اساسا همان مزیت ها و 

فواید شیرهاى طبیعى را داشته باشند.

4. زیاده روى در مصرف آب میوه ها و آب سبزیجات
آب انــواع میوه ها و ســبزیجات در قالب اســموتى ها یا نوشــیدنى هاى 
دیگــر داراى مــواد معدنــى مفیدى اســت امــا دو نکته مهــم را نباید 
فراموش کنید؛ اول این که مصرف این نوشــیدنى ها در طــول روز نباید 
بیشــتر از یک لیوان کوچک باشــد و دوم این که آب میوه ها و سبزیجات 
(خصوصا انــواع کامال بدون پالــپ) نمى توانند جایگزین خــود میوه ها و

 سبزیجات شوند.
بعضى افراد از قندهاى ساده و گزینه هاى مشابه دیگر براى شیرین سازى آب 
میوه ها و سبزیجات استفاده مى کنند، درحالى که چنین کارى مستقیما کیفیت 
این محصوالت را کاهش مى دهد و مصرف منظم آنها با افزایش خطر ابتال به 

چاقى و بیمارى هاى مختلف همراه خواهد بود.

عطســه یک انفجار شــدید، ناگهانى و غیرقابل کنترل از طریق بینى و 
دهان است.

عطسه به دلیل تحریک مخاط بینى یا گلو رخ مى دهد و معموًال در نتیجه 
گرد و غبار یا آلرژى وارد بینى مى شــود اگرچه عطسه اغلب ناخوشایند 

است، اما معموًال خطرناك نیست.
عطسه به عنوان بخشــى از واکنش آلرژیک رخ مى دهد یا ممکن است 
با عفونت یا بیمارى همراه باشد عطســه گاهى در اثر واکنش دارویى یا 
تحریک مستقیم بینى، مانند اسپرى بینى یا لمس کردن ایجاد مى شود 

عطسه نیز ممکن است با رینیت وازوموتور همراه باشد.
عطسه ممکن است با عالئم دیگرى همراه باشــد که بسته به بیمارى، 
اختالل یا شرایط متفاوت است، از جمله آلرژى یا عالئم تنفسى که ممکن 

است با عطسه ایجاد شود.
بنابراین، باید بدانید که فرد چند بار در روز عطسه مى کند، زیرا عطسه بیش 

از 6 بار در روز نشان دهنده حساسیت در بینى شما است.
عطسه در اثر تحریک بینى یا گلو ایجاد مى شود به طور کلى، این تحریک 
در اثر یک محرك فیزیکى یا هوایى مانند گرد و غبار یا مواد حساســیت 

زا ایجاد مى شود.
عطسه همچنین مى تواند در اثر عفونتى مانند سرماخوردگى 

ایجاد شود. عطســه همچنین مى تواند مربوط به 
وضعیتى به نام رینیت وازوموتور باشــد، که 

گرفتگى یا آبریزش بینى است و به دلیل 
آلرژى یا عفونت ایجاد نمى شود.

عطســه مى تواند ناشــى از بسیارى از 
عفونت ها یا ناشى از تحریک کننده بینى 

یا حساسیت باشد.
عطسه زمانى اتفاق مى افتد که تحریک 
بینى، احتقان، آلرژن ها یا عفونت هاى 
باکتریایى با دمیدن انرژى و به دنبال 

آن بازدم اجبارى از طریق بینى ایجاد مى شود تمیز کردن بینى براى بدن 
ایمن است، بنابراین شما مى توانید نفس بکشید.

با این حال، ممکن است یک استنشاق گسترده قبل از عطسه، محرك را 
از بینى شما خارج کند، سپس رفلکس قطع شده و عطسه رخ ندهد، زیرا 

عامل تحریک کننده براى تحریک آن وجود ندارد.
دلیل ناتوانى در عطسه علیرغم احساس آن ممکن است وجود التهاب در 
سینوس ها باشد که مشهورترین آن ها احساس عطسه و عطسه نکردن، 
سردرد هاى شدید در سر، گوش و اطراف چشم است، بیمار ممکن است 
احساس بوى شدید نداشته باشید، اما اگر سالم هستید ممکن است این 
کار به دلیل سرگردان شدن مغز باشــد و افراد سکته مغزى نیز از ناتوانى 

در عطسه رنج مى برند.
عطسه یک رفلکس اســت که براى محافظت از سیســتم تنفسى بدن 
طراحى شده است. براى شروع عطسه نیاز به ورودى حسى دارد. احساس 
قلقلک در بینى به اعصاب متصل مى شود که عمل نهایى را آغاز مى کند، 
یعنى بازدم ســریع از طریق بینى و دهان با یک بار عطسه رفلکس فعال 
مى شــود، آخرین عمل به طور خودکار انجام مى شــود در این بیماران، 
توانایى خودکار ارتباط دادن احساس گزگز در بینى با عطسه اخیر به طور 

موقت مختل مى شود.
تحقیقات همچنین نشان مى دهد که سرکوب عطسه مى تواند 
براى سالمتى شــما خطرناك باشــد و حتى گاهى 

عوارض جدى ایجاد کند.
نگه داشتن عطســه باعث مى شــود فشار در 
سیستم تنفسى شما به دلیل عطسه به میزان 
چشمگیرى به میزان 5 تا 24 برابر افزایش یابد 
کارشناسان مى گویند فشار اضافى داخل بدن 
شــما مى تواند صدمات احتمالى ایجاد کند که 

مى تواند جدى باشد.
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یک مطالعه جدید نشان مى دهد که مصرف آب میوه 100 درصد خالص به میزان قابل توجهى بر 
میزان انسولین خون در حالت ناشتا، قند خون ناشتا یا مقاومت به انسولین تاثیرى نمى گذارد.

این نتایج مطابق با نتایج مطالعات پیشین است که نشان مى دهد مصرف آب میوه 100 درصد خالص 
با افزایش خطر ابتال به دیابت نوع 2 ارتباطى ندارد. همچنین از شواهد رو به رشدى که نشان مى دهد 

آب میوه تاثیر قابل توجهى در کنترل گالیسمیک ندارد، حمایت مى کند.
این مطالعه شامل تجزیه و تحلیل جامع داده هایى است که به صورت کّمى ارتباط بین مصرف آبمیوه 

100 درصد خالص و کنترل قند خون را ارزیابى کرده بودند.
در این بررسى سیستماتیک، 18 آزمایش تصادفى کنترل شده (RCT) متاآنالیز گردید و تاثیر آب 
میوه هاى100 درصد خالص از قبیل ســیب، مرکبات، توت، انار و انگور، بر میزان انســولین و قند 
خون ناشتا که به عنوان بیومارکرهاى خطر ابتال به دیابت مورد استفاده قرار مى گیرند، بررسى شد.

طبق گزارش انجمن دیابت آمریکا، بیش از 90 درصد از 29 میلیون مورد دیابت در بزرگســاالن و 
کودکان در آمریکا، در رده دیابت نوع 2 قرار دارند که یک اختالل متابولیکى است که در آن بدن قادر 

به پاسخگویى به انسولین نیست.
تبعیت از یک شیوه زندگى سالم اولین خط دفاع براى پیشگیرى و درمان دیابت نوع 2 است. شیوه 

زندگى سالم شامل:رژیم غذایى سالم، ورزش منظم و حفظ وزن سالمت است.
دستورالعمل هاى تغذیه اى ایاالت متحده بیانگر این اســت که یک الگوى تغذیه اى سالم شامل 

سبزیجات، میوه ها، لبنیات کم چرب یا بدون چربى، دانه ها و انواع غذاهاى پروتئینى است.
یک لیوان با 284 سى ســى  آب میوه مى تواند جایگزین یک وعده میوه (نصف فنجان) گردد، اما 
مصرف میوه کامل مــى توانند به افراد کمک کند که مواد مغذى بیشــترى از جملــه فیبرها را به 

رژیم هاى غذایى خود بیافزایند.

یکى از کارهاى غیرمعمولى که کودکان و شــاید برخى از بزرگساالن به آن عالقه نشان مى دهند، 
جویدن یخ است. دندانپزشکان اطفال اغلب با این سؤال از سوى والدین یا بیماران مواجه مى شوند 

که چرا برخى از افراد از جویدن یخ لذت مى برند و آیا این کار مى تواند به دندان ها آسیب برساند؟
در برخى موارد، جویدن یا خرد کردن یخ با دندان ها ممکن است ناشى از کمبود آهن باشد. اختاللى 
به نام "پاگوفاژى“ یا تمایل اجبارى به خوردن یخ که دلیل آن مشخص نیست. پاگوفاژى به خوردن 
مواد بدون ارزش غذایى گفته مى شود که در آن کودکان یا زنان باردار یا افرادى با اختالالت رفتارى 

به صورت مداوم و طوالنى، عادت یا تمایل به خوردن خاك، یخ، گچ و امثال آن نشان مى دهند.
اگر کسى در کنار شما یخ بجود ممکن است صداى آن براى شما آزاردهنده باشد اما در واقع این یک 

فعالیت تسکین دهنده است به خصوص براى افرادى که خشکى دهان دارند.
همچنین این کار مى تواند به کاهش استرس کمک کرده و آرامش بخش باشد. در برخى موارد افراد 
ممکن است یخ را براى رفع گرسنگى کاذب بجوند، زیرا این عمل مى تواند احساس غذا خوردن را 

بدون دریافت کالرى داشته باشد.
بدون توجه به علت آن، یخ جویدن عادتى اســت که ارزش ترك کردن را دارد. جویدن یخ ممکن 
است براى اعصاب آرام بخش باشد اما براى سالمت دهان و به خصوص دندان مضر است و ممکن 
است درنهایت به قیمت یک صورت حساب هنگفت دندان پزشک یا متخصص ارتودنسى تمام شود.
جویدن یخ باعث تغییر ناگهانى دماى داخل دهان و فشار ناشى از جویدن منجر به ترك هایى در میناى 
دندان مى شود. یکى از اثرات دردناك ترك خوردن میناى دندان، حساسیت به غذاها و نوشیدنى هاى 

سرد و گرم است.
اگر دندانى با جویدن یخ بشکند یا ترك بردارد، ممکن است یک سوراخ در آن دندان ایجاد شود. به 
این دلیل است که اسیدهاى تولیدشده توسط باکترى ها مى توانند به راحتى به الیه نرم تر دندان یعنى 

عاج نفوذ کنند و باعث پوسیدگى دندان شوند.
اگر قبال دندان خــود را پر کرده اید و یا روکش دنــدان یا هر نوعى از ارتودنســى را دارید، جویدن 

یخ به ویژه شما را در برابر 
خرابى دندان آسیب پذیر 

مى کند.

آپاندیس کیسه انگشــتى مانندى است که در 
سمت راست تحتانى شکم از روده بزرگ بیرون 

زده و آپاندیسیت هم به معنى التهاب آن کیسه است.
آپاندیسیت موجب بروز درد در بخش تحتانى شکم مى شود. با این 

حال، در بیشتر افراد درد در اطراف ناف شروع شده و سپس امتداد مى یابد. 
با بدتر شدن التهاب، درد آپاندیسیت عموماً افزایش یافته و در نهایت شدید مى شود.

اگرچه امکان بروز آپاندیسیت در هر فردى وجود دارد، اما این امر عموماً در افراد بین 10 تا 30 سال 
روى مى دهد. درمان استاندارد، برداشتن آپاندیس از طریق جراحى است.

عالئم و نشانه هاى آپاندیسیت (عفونت آپاندیس) ممکن است شامل موارد زیر باشد:
درد ناگهانى که از بخش راست تحتانى شکم آغاز مى شود. درد ناگهانى که در اطراف ناف آغاز مى شود و 
اغلب به سمت راست تحتانى شکم امتداد مى یابد. دردى که با سرفه، راه رفتن یا دیگر تکان هاى ناگهانى 
بدتر مى شود. تهوع و استفراغ. از دست دادن اشتها. تب کم درجه که ممکن است با پیشرفت بیمارى بدتر 

شود. یبوست یا اسهال. نفخ شکم. باد شکم.
محل درد بسته به سن و وضعیت آپاندیس مى تواند متفاوت باشد. به دلیل باال بودن آپاندیس در دوران باردارى، 

به نظر مى رسد درد آپاندیسیت در باردارى از بخش فوقانى شکم نشأت مى گیرد.
انسداد مجراى آپاندیس که منجر به عفونت مى شود، محتمل ترین علت بروز آپاندیسیت است. تکثیر سریع 
باکترى ها باعث مى شود آپاندیس ملتهب، متورم و پر از چرك شود. در صورت عدم درمان به موقع، ممکن 

است آپاندیس پاره شود.

دیابتى ها 
فقط آبمیوه 100درصد طبیعى بخورند

ضررهاى یخ جویدن 

عالئم 
عفونت آپاندیس 

ب را یبر جم رىاز ىبی وا م را ا ب وا ى ل یو ر
رژیمهاى غذایى خود بیافزایند.

لبو به عنوان یکى از سالم ترین سبزیجات طرفداران خود را داردکه حاوى 
مقدار زیادى ویتامین و مواد معدنى است.

چغندر منبع غنى از ویتامین و مواد معدنى است و مى تواند پوست را نرم تر 
و سفید تر بکند. خواص لبو قرمز و چغندر براى پوست نا محدود است.

چغندر غنى از کلسیم است کلسیم یکى از مواد معدنى است که وجود آن 
براى داشتن استخوان ها و دندان هاى سالم و محکم ضرورى است.

 نیترات موجود در چغندر در بدن به نیتریک اسید تبدیل مى شود. یکى از 
بیمارى هایى که نیتریک اسید از آن جلوگیرى مى کند، پوکى استخوان است.
همچنین  چغندر به علت داشتن فیبر بسیار باال مى تواند به هضم کمک کند.

از دیگر خواص لبو قرمز کنترل میزان کلسترول است اگر به طور منظم چغندر 
مصرف کنید، فیبر محلول در آن مى تواند به کاهش و کنترل کلسترول بد که 

دلیل اصلى بیمارى هاى قلبى شناخته شده اند، کمک کند.
لبو حاوى آنتى اکسیدان است که چین و چروك پوست را کاهش مى دهد و 

به جوان سازى پوست کمک مى کند.
 براى درمان لکه هاى پوســتى از خواص لبو براى پوست استفاده کنید و 

به صورت منظم آب لبو بنوشید.
 چغندر غنى از فیبر است و کالرى کمى دارد افراد از چغندر در رژیم غذایى 
کاهش وزن و الغرى استفاده مى کنند، زیرا خواصى دارد که مى تواند در برابر 
چربى مبارزه کند همچنین خواص لبو قرمز به هیدراته نگه داشتن بدن و سم 
زدایى آن کمک مى کند از این طریق هم به الغرى و هم به داشتن پوستى 

درخشان کمک مى کند.

این محصوالت را کاهش مى دهد و مصرفمنظم آنها با افزایشخطرابتال به
چاقى و بیمارى هاى مختلف همراه خواهد بود.

.
م مى شود. با این 

سپسامتداد مى یابد. 
ش یافته و در نهایتشدید مىشود.

0 تا 30 سال  0د،اما این امر عموماً در افراد بین 10
ز طریق جراحى است.

ممکن است شامل موارد زیر باشد:
ى شود. درد ناگهانى که دراطراف ناف آغاز مى شود و

ردى که با سرفه، راه رفتن یا دیگر تکان هاى ناگهانى 
ب کم درجه که ممکن است با پیشرفت بیمارى بدتر 

دمتفاوت باشد. به دلیل باال بودن آپاندیس در دوران باردارى، 
فوقانى شکم نشأت مى گیرد.

شود، محتمل ترین علت بروز آپاندیسیت است. تکثیر سریع 
م و پر از چرك شود. در صورت عدم درمان به موقع، ممکن 
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مدیرعامــل ذوب اهن آصفهان در کنفرانــس بین المللى 
 ( PLANEX 2021) بررسى صنعت فوالد و مواد اولیه
به تولید ثروت در صنعت فوالد و مواد اولیه پرداخت و گفت: 
ثروت سازى غیرملموس در این صنعت از اهمیت ویژه اى 
برخوردار اســت که در حوزه هاى مختلف از جمله جامعه ، 

محیط زیست، کارکنان و ... قابل بررسى است.
منصور یزدى زاده نقش فوالد در صنعت ســاختمان را از 
مصادیق ثروت ســازى غیرملموس این صنعت ذکر کرد و 
گفت: با توجه به اینکه فوالد ساختمانى بخش قابل توجهى 
از تولید فوالد را به خود اختصاص مى دهد، این صنعت نقش 

پر رنگى در ساخت مسکن ایفا مى کند.
یزدى زاده میانگین عمر مسکن در ایران را حدود یک دهم 
اروپا عنوان نمود و اظهار داشــت : در عمل ساختمان هاى 
باالى 30 سال براى عموم مردم گزینه جذاب براى خرید و 
اجاره نیست در حالى که در اروپا و آمریکا و دیگر کشورها، 

عمر مسکن نزدیک به 200 سال است.
وى با بیان اینکه متاسفانه در تهران و دیگر کالن شهرهاى 
ایران همواره شــاهد میزان باالى آمار تخریب بافت هاى 
فرسوده و نیمه فرسوده و ساخت و ساز هستیم ، اظهار داشت: 
کوتاه بودن عمر مسکن در ایران عالوه بر هدر رفت سرمایه ، 

آلودگى هاى زیادى از جمله زیست محیطى، صوتى، ترافیک 
و هزینه جابجایى نخاله هاى ساختمانى به همراه دارد.

مدیر عامــل ذوب آهن اصفهــان ، افزایــش نخاله هاى 
ســاختمانى که از منابع ملى هزینه زیادى در تولید آن شده 
و آسیب زیادى به محیط زیســت وارد مى کنند، را از جمله 
چالش هاى بزرگ دانست و گفت: صنعت فوالد به عنوان 
صنعت تاثیرگذار در این حوزه مى تواند با تولید محصوالت با 

کیفیت، از هدر رفت منابع ملى پیشگیرى کند.
یزدى زاده، کیفیت را از جملــه نقاط قوت اصلى ذوب آهن 
اصفهان دانست و گفت : نوع تولید و تاکید ویژه بر کیفیت 

محصوالت باعث شده ، برند این شرکت در ایران و جهان با 
کیفیت برتر شناخته شود و موفقیت در صادرات نیز حاصل 

این کیفیت است.
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان اشــتغال زایى در زنجیره 
فوالد را از دیگــر مصادیق تولید ثــروت ناملموس در این 
صنعت دانست و گفت : با توجه به اینکه صنعت فوالد یکى 
از بزرگترین صنایع در دنیا است، وسیع بودن حوزه   کارى و 
صنایع مرتبط با این صنعت نقش به سزایى در ایجاد اشتغال 

براى جامعه ایفا مى نماید.
یزدى زاده با اشــاره به اینکه ذوب آهن اصفهان به صورت 
مستقیم نزدیک به 16000 نفر اشتغال ایجاد نموده وبه طور 
غیر مستقیم ایجاد اشــتغال براى اصناف مختلف را داشته 
است، اظهار داشت : مطابق استانداردهاى بین المللى اشتغال 
در صنعت فوالد به گونه اى اســت که هر دو فرصت شغلى 
مستقیم در این صنعت، به طور میانگین 13 فرصت شغلى 
را در دیگر بخش هاى زنجیره تامین تا توزیع ایجاد مى کند.

وى تاثیر مستقیم اشتغال زایى بر معیشت و رفاه خانوار، ایجاد 
شرایط مناسب تشکیل خانواده براى جوانان، فرزندآورى و 
سطح ســالمت روانى در اجتماع را بسیار چشمگیر دانست 
و گفت : ایجاد اشــتغال در جامعه در راستاى توزیع عادالنه 
ثروت در جامعه است و صنعت فوالد مى تواند بدین ترتیب با 

اشتغال زایى در جامعه ثروت آفرینى نماید.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، سرمایه گذارى در صنعت فوالد 
را موجب زایش ثروت هاى مادى و معنوى دانست و گفت : 
شکل گیرى این مجتمع عظیم صنعتى ، یکى از نمونه هاى 
بسیار موفق در این زمینه است چرا که این مجموعه با ایفاى 
نقش در شکل گیرى سایر صنایع فوالدى ، تولید محصوالت 
استراتژیک ، تاسیس بیمارستان شــهید مطهرى ، تاسیس 
باشگاه فرهنگى ورزشى ، ساخت فوالد شهر ، آموزش منابع 
انسانى ماهر و متخصص براى تمام صنایع و ... ثروت مادى و 

معنوى بسیارى براى جامعه خلق کرده است .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با انتقاد از آمار باالى تخریب بافت هاى فرسوده و نیمه فرسوده و ساخت و ساز در کشور:

در حال حاضر اطالعات مکانى و توصیفى 77 عمر مسکن در ایران یک دهم اروپاست
درصد از17 هزار و 267 کیلومتر طول  شبکه 
توزیع آب شهرها و روستاهاى استان اصفهان، 

در سامانه نجما  قرار دارد.
رئیس گروه سیستم هاى مکانى شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در خصوص عملکرد 
سامانه نجما( WEB GIS) گفت: نمایش، 
ثبت، ویرایش اطالعــات مکانى و توصیفى 
عوارض و تاسیسات آبفا و قابلیت اندازه گیرى 

سطوح، مسافت ها 
و تعییــن اطالعات 
مکانــى نقــاط از 
طریق این سامانه در 

دسترس است.
شــهرزاد داورپنــاه 
اعــالم کــرد: هم 
 100 اکنــون 
اطالعات  درصــد 
مکانــى و توصیفى 
چاه ها، 100 درصد 

مخازن آب، 95 درصد ایســتگاه گندزدایى و  
ایســتگاه پمپاژ آب، بیش از 90 درصد فشار 
شکن ها و شــیر آتش نشــانى ، بیش از 80 
درصد کنتورهاى حجمــى  و نزدیک به 80 
درصد دستگاه هاى دبى سنج در سامانه نجما  

وجود دارد.
وى قدرت تجزیه، تحلیل و گزارش گیرى را از 
جمله مهم ترین ویژگى هاى اصلى سیستم هاى 
GIS دانست و تصریح کرد: به کارگیرى این 
سیستم، منجر به افزایش بهره ورى و تصمیم 

گیرى بهینه در تاسیسات مى شود.
داورپناه در خصوص دیگر مزایاى استفاده از 
سیستم  GIS گفت: مکان یابى براى  نصب 

کلیه تاسیسات آبفا مانند ایستگاه هاى پایش 
فشار و شیرهاى آتش نشانى و غیره، دسترسى 
و بازیابى سریع اطالعات به منظور اخذ تصمیم 
در بحران ها با نقشــه هاى تهیه شده، مکان 
مند نمودن پیمایش و مرئى سازى  شیرآالت 
شبکه آب ، تحلیل حوادث در شبکه توزیع آب 
و ارائه راهکارهاى پیشــگیرى، دسترسى و 
بازیابى سریع اطالعات به منظور اخذ تصمیم 
در بحران ها، اخذ تصمیم درارزیابى به منظور 

فروش انشــعابات با بررســى توزیع مکانى 
شــبکه و مشــترکین، برنامه ریزى عملیات 
بهره بردارى (شست و شو، سم پاشى، مرئى 
سازى، تعویض و ... ) از دیگر قابلیت هاى این

 سیستم است. 
رئیس گروه سیستم هاى مکانى شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به برنامه هاى پیش 
رو در سامانه نجما اشاره کرد و گفت: تکمیل 
 GIS شبکه آب شهرى استان و تکمیل GIS
مشترکین شــهرى تا ســال 1401، تکمیل 
GIS شبکه فاضالب شهرى استان و تکمیل 
GIS شبکه آب 300 روستا تا سال 1402 از 

مهم ترین برنامه ها درسامانه نجما است .

دسترسى به اطالعات مکانى و توصیفى 
شبکه توزیع آب در سامانه نجما

مدیر امور برق کاشــان گفت: 38 ترانس هوایى با هدف تقویت برق و رفع ضعف ولت 
شبکه هاى توزیع برق این شهرستان تامین شد.

امیر رمضانى با بیان اینکه براى خرید ترانس هاى هوایى برق نزدیک به هفت میلیارد 
تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: جذب این میزان اعتبار در سال هاى اخیر براى رفع 

ضعف ولت شبکه هاى توزیع برق کاشان بى سابقه بوده است.
وى خاطر نشان کرد: ترانس هاى هوایى برق براى رفع ضعف ولت شبکه هاى توزیع به 

ویژه در زمان هاى اوج مصرف به خصوص در فصل تابستان، به زودى نصب مى شود.
مدیر امور برق کاشان تصریح کرد: ترانس هاى هوایى برق در محله هاى حاشیه نشین و 
تازه ساخت شهر کاشان به دلیل تراکم جمعیت به شبکه هاى توزیع برق افزوده خواهند 

شد.
به گفته وى، تعدادى از ترانس هاى هوایى برق نیز در شهرهاى اطراف کاشان با توجه به 

گسترش آنها که با مشکالت ضعف ولتاژ برق روبه رو هستند، نصب خواهد شد.
وى اضافه کرد: امید مى رود با نصب این ترانس ها در تابستان سال آینده شاهد کمترین 

میزان ضعف ولت در شبکه هاى توزیع برق شهرستان کاشان باشیم.

38 ترانس هوایى در کاشان تأمین شد

تعداد 10 عنوان کتاب منتشر شــده از سوى انتشارات 
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان 

ویژه هفته کتاب و کتابخوانى معرفى شد.
مدیر انتشــارات ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان حمایت از مولفین و پژوهشگران 
جهت خلق آثار آنها و معرفى به شهروندان جهت توسعه 
فرهنگ مطالعه را مهم ترین دســتور کار این انتشارات 

عنوان کرد.
مظاهــر مهرابى افزود: انتشــارات ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان به عنوان ناشر 
فرهنگ و اندیشه نصف جهان به مناسبت هفته کتاب 
وکتابخوانى در قالب طراحى پوسترهایى با شعار "هفت 
قدم نزدیکتر به کتاب" به معرفى آثار منتشر شده خود 

پرداخته است.
وى اظهار داشت: تاریخ ســینما از ما شروع نمى شود، 
چه وخدى بود، تذکره ســخنوران، از ُســرمه سپاهان، 
جانان عشــق و جان خط، نگین اصفهان، ســینماى 
هشــت، مجموعه مقاالت صاعد، یکصد ویک نکته در 
گردشگرى اصفهان و هنرمعاصر اصفهان از جمله کتب 
گردآورى و منتشر شده توسط انتشارات سازمان فرهنگى 

اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان است.
وى تصریح کرد: عالقه مندان براى کســب اطالعات 
بیشتر و آشــنایى با کتب این انتشــارات مى توانند به 
 entesharat.esfahanfarhang.ir ســایت
مراجعه کرده و یا با شــماره 32231086 تماس حاصل

 کنند.

هفت قدم نزدیک تر به کتاب 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: براى کمک به زلزله زدگان هرمزگان و بندرعباس 
اعالم آمادگى کرده ایم. در صورت اعالم سازمان براى 
تهیه چادر، اعزام امدادگر و سایر امکانات مورد نیاز سریعًا 
اقدام خواهد شد، طرح زمســتانه در 42 پایگاه استان در 

حال انجام است.
داریــوش کریمى در خصــوص اعــالم آمادگى براى 
کمک به مناطــق زلزله دیده، اظهار کــرد: هالل احمر 
اســتان اصفهان براى کمک به زلزله زدگان هرمزگان 
و بندرعباس اعالم آمادگى کرده اســت. پس از اطالع 
از وقوع دو زلزلــه در بندرعباس تا به امروز، سیســتم 

مدیریت پاسخگویى یا مدیریت بحران شهرستان ها و 
تیم ارتباطات هالل احمر آماده بوده و با سازمان از طریق 
تصاویر ویدئو کنفرانس در تماس بوده است. در صورت 
اعالم ســازمان براى تهیه چادر، اعزام امدادگر و سایر 

امکانات مورد نیاز سریعاً اقدام خواهد شد.
وى ادامه داد: در ســال هاى اخیر سعى بر خارج شدن از 
سیستم ســنتى بوده، براى هر حادثه ساختارى تعریف 
شده و سیســتماتیک عمل مى شــود. به محض وقوع 
زلزله باالى پنج ریشــتر اقداماتى انجام شده و با وقوع 
زلزله با بزرگى شش ریشتر به باال، سامانه پاسخگویى 
در استان به صورت کامل به حالت آماده باش و وضعیت 

قرمز در مى آید.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
با اشــاره به تعداد امدادگران جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان، تصریح کرد: تعداد امدادگران درجه بندى شده، 
پرونده دار و بالقوه جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
دو هزار و 900 نفر اســت و حدود یک هزار و 200 نفر، 
حداقل در ماه 10 روز با جمعیت در ارتباط بوده و خدمات 
داوطلبانه مانند شیفت، حضور براى کمک در حوادث و 

شرکت در برنامه هاى فوق برنامه را بر عهده دارند.
وى در خصوص وضعیت انبارهاى هالل احمر اســتان 

اصفهان، گفت: در حد بضاعت و اعتبارات دولتى خرید 
براى انبارهاى هالل احمر اســتان انجام شده است. با 
توجه به اینکه اســتان اصفهان در مرکز کشور قرار دارد 
و دسترسى اکثر استان ها به آن راحت تر است، انبارها در 
حد پاسخگویى به نیازهاى مورد توجه تجهیز شده است. 
وضعیت انبارها هر شش ماه یکبار به سازمان هالل احمر 

منعکس شده و کمبودها اطالع داده مى شود.
کریمى ادامه داد: وضعیت انبارها به گونه اى نیست که 
براى شرایطى مانند زلزله وارد بحران شویم اما نیازمند 
اقدامى اساسى براى تأمین اقالم امدادى در کل کشور 
هستیم. بیشتر تجهیزات استفاده شده در حوادث جاده اى 
ساخت کشورهاى خارجى است؛ با توجه به تحریم ها و 
جنگ اقتصادى، وارد کردن قطعات و تأمین هزینه هاى 
آنها با چالش روبه رو است. تالش بر استفاده از تجهیزات 

موجود به بهترین نحو ممکن است.
وى افزود: در راســتاى تعمیر و نگهدارى از تجهیزات 
موجود، چند مورد از تجهیزات تعمیر شــده اســت و یا 
قبل از بروز مشکل در آنها، به سازمان امداد ارجاع شده، 
قطعات مورد نیاز یافت شده و مورد تعمیر قرار گرفته اند. 
چالش هاى این چنینى نه تنهــا هالل احمر، بلکه همه 

دستگاه هاى امدادى را دچار مشکل کرده است.

اعالم آمادگى هالل احمر اصفهان براى کمک به زلزله زدگان جنوب

مدیر نگهدارى و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت اصفهان با اعــالم خبر پایان یافتن 
تعمیرات اساســى واحد تبدیل کاتالیستى شماره 2 این شــرکت گفت: در این دوره از 
تعمیرات، در کنار حدود700 نفراز نیروهاى پاالیشگاه، تعداد 750 نفر نیروى پیمانکارى 
نیز جذب شــده بودند و در مجموع باید گفت که در 20 روز و 35 هزار نفر ســاعت کار 

انجام شد.
علیرضا قزوینى زاده افزود: در تعمیرات اساسى این دوره مانند دوره هاى گذشته، تمام 
نیروهایى که از بیرون شرکت وارد پاالیشگاه شــده بودند، دوره هاى آموزش ایمنى را 
گذراندند و همچنین با توجه به ایام شــیوع کرونا، راه هاى مقابله با این ویروس به آنها 
آموزش داده شد؛ بسته هاى بهداشتى شامل ماسک و اسپرى هاى ضدعفونى کننده نیز 
روزانه در اختیار این افراد قرار داده مى شد، لباس هاى آنها به طور مرتب تعویض مى شد 
و فاصله گذارى اجتماعى با حساسیت زیاد رعایت مى گردید. خوشبختانه مشکلى در 
زمینه کرونا به وجود نیامد و با وجود اینکه جمعیت زیادى باید در یک فضا کار مى کردند 

توانستیم شرایط را تحت کنترل قرار دهیم.
وى با بیان اینکه تعمیرات اساسى پروژه عظیمى اســت که تمامى گروه ها باید با هم 
همکارى کنند تا در کوتاه ترین زمان به سرانجام برسد، اظهار داشت: ادارات مختلفى 
 ، HSE ،ازجمله بازرسى فنى، مهندسى عمومى، مهندسى پاالیش، بهره بردارى، ایمنى
منابع انسانى، روابط عمومى، حراست ، مدیریت بازرگانى و ... با اداره نگهدارى و تعمیرات 

همکارى دارند تا با بهترین کیفیت این کار انجام شود.

تعمیرات اساسى واحد تبدیل کاتالیستى شماره 2 شرکت پاالیش نفت 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد نسبت به خرید خدمات تخصصى 
(آموزش هاى عملى و کارگاهى به شیوه برون سپارى شاخه کاردانش) مورد نیاز مناطق و 
نواحى خود از طریق برگزارى فرآیند مناقصه عمومى یک مرحله اى با شرایط عنوان شده 
در اسناد فراخوان اقدام نماید لذا اشخاص حقیقى/ حقوقى واجد شرایط مى توانند جهت 
دریافت اسناد و شرایط مناقصه تا تاریخ 1400/09/04 از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
نوع تضمین: ضمانت نامه بانکى / فیش بانکى 

مبلغ تضمین: متناسب با گروه هاى تعریف شــده متفاوت بوده که در اسناد هر گروه به 
صورت مجزا قید گردیده است. 
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