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5 مرحله بیمارى آلزایمرجریمه 500 میلیونى یک واحد مرغدارىشروع طوفانى «قهرمان» در گیشهمشترى جدید بازار پوشاك قاچاق را بشناسید جنجال بزرگ در تیم جهانبخش سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تسکین 
درد دندان 

در خانه

اجراى دوباره طرح زوج و فرد  از شنبه 
3
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صنایع  براى 
تولید برق 

برنامه ریزى کنند

دندان درد یکى از عارضه هاى رنج آور و ناراحت کننده است که با 
چند روش طبیعى و خانگى مى توان آن را به سرعت التیام بخشید.

دندان درد یکى از عارضه هاى شایع و طاقت فرساست که همه افراد 
در طول عمرشان آن را تجربه مى کنند، گاهى دندان درد به قدرى 

شدید مى شود که تحمل آن ممکن نبوده و دسترسى...

نماینده ولى فقیه و امام جمعــه اصفهان گفت: 
صنایع مى توانند خــود تولیدکننده برق مورد نیاز 
خود و یا حتى مازاد باشند و باید براى این موضوع 

برنامه ریزى شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد روز چهارشنبه 
در دیدار با مدیر و معاونان فوالد مبارکه اصفهان، 
اظهار کرد: صنعــت فوالد و ذوب آهــن باید از 
مدت ها پیش براى نیــاز برقى خود، کارى انجام 
مى دادند. وى افــزود: اســتقرار صنایع فوالد و 
ذوب آهن در جوار زاینده رود اشــتباه بوده است، 
چرا که مصارف آب باال دارند و در حالى که شیوه 

معمول استفاده این صنایع ...

از هگمتانه تا نقش جهان براى حفظ آباز هگمتانه تا نقش جهان براى حفظ آب
رکاب زدن پیشکسوتان دوچرخه سوارى در حمایت از منابع آب و محیط زیسترکاب زدن پیشکسوتان دوچرخه سوارى در حمایت از منابع آب و محیط زیست
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بر اساس مصوبه ستاد استانى مقابله  با کرونا صورت مى گیرد

بازیکن اسبق طالیى پوشان:

شانس سپاهان حتى از پرسپولیس بیشتر است
بازیکن اسبق سپاهان گفت: خود پرسپولیس و استقالل هم مى دانند که فعًال شانس 

اصلى قهرمانى سپاهانى ها هستند.
احمد جمشیدیان درباره عملکرد ســپاهان در دو هفته ابتدایى لیگ برتر اظهار کرد: 
سپاهان فصل گذشته را با شکست مقابل گل گهر شروع کرد و در سه چهار 
هفته اول امتیازات زیادى را از دســت داد و در نهایت این باعث شد تا 

نایب قهرمان شود و نتوانست...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اصفهان آماده 
میزبانى از گردشگران 

خارجى است

فعالیت هاى صنعت برق زمانى مفید است که
 بدون حادثه باشد

8

هافبک ذوب آهن:هافبک ذوب آهن:

براى فیکس شدن براى فیکس شدن 
باید بیشتر تالش کنم

4

2

3

شهردار اصفهان تشریح کردشهردار اصفهان تشریح کرد

آخرین تصمیمات آخرین تصمیمات 
براى تکمیلبراى تکمیل

 رینگ چهارم  رینگ چهارم 
اصفهاناصفهان

رئیس پلیس مبارزه با رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر ناجا مطرح مواد مخدر ناجا مطرح 

کرد؛کرد؛

خرید و فروش خرید و فروش 
«گلوریا» «گلوریا» 
جرم استجرم است

مرجانه گلچین: مرجانه گلچین: 

کارگردان هاى سینما کارگردان هاى سینما 
 با تلویزیونى ها با تلویزیونى ها

 کمتر کار مى کنند

آگهی مزایده عمومی
 شماره :  1000001190000002به شماره مرجع :124/1400

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد کاالى خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده را  با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده 

مرجع 124/1400 و ( شماره سیستمى 1000001190000002) به صورت الکترونیکى به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت : چهارشنبه مورخ 1400/08/05 ساعت 10:00صبح  

مهلت دریافت اسناد مزایده : سه شنبه مورخ 1400/08/11 ساعت 19:00
 تاریخ بازدید : شنبه مورخ 1400/08/15 از ساعت 8 صبح الى 13 بعدظهر تا شنبه مورخ 1400/08/22  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : دوشنبه مورخ 1400/08/24ساعت 9:00 صبح 
زمان بازگشایى: دوشنبه مورخ 1400/08/24 ساعت 10:00 صبح 

 زمان اعالم به برنده:  یکشنبه مورخ 1400/08/30
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد: 

1- برگزارى مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند 
مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین  شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد 
قیمت ، بازگشایى پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق 

امکان پذیر مى باشد. 
2- پیشنهاد مى گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 

3-عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با 
شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند : 

مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش" ثبت نام/

پروفایل مزایده گر" موجود است.
  محل برگزاري مزایده : سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان

ضمانتنامه شرکت در مزایده : سپرده الزم براي شرکت در مزایده به مبلغ 10 ٪ مبلغ پیشنهادي بصورت 
ضمانتنامه بانکی معتبر  براي مدت سه ماه و قابل تمدید به درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و 

یا فیش واریزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0102213454005
-تحویل ارسال سپرده شــرکت در مزایده بصورت فیزیکى و در پاکت الك و مهر شده قبل از ساعت 
برگزارى مزایده به دبیرخانه شرکت توزیع برق اســتان اصفهان به آدرس اصفهان خ شریعتى عالوه بر 

بارگذارى بر روى سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) الزامى است .
- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهی مزایده در صفحات  داخلی روزنامه هاي نصف جهان و عصر رسانه  بعهده برندگان 
مزایده میباشد.

- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی  4274 واحد 
مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمایند.

موضوع مزایده : فروش سیم مسى اسقاط(50 تن)

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان-امور تدارکات و انبار ها 
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رئیس انجمن ملى خرما گفت: با اصالح قوانین صادرات، 
به سهولت مى توان 400 میلیون دالر ارزآورى صادرات 

از خرما داشت.
محسن رشید فرخى اظهار کرد: امسال برآورد مى شود که 
به طور متوسط تولید سالیانه خرما به یک میلیون و 200 
هزار ُتن برسد، هرچند خسارت هایى بخاطر تغییر اقلیم 
و خشکیدگى خوشه خرما در برخى مناطق داشتیم، اما در 

برخى مناطق افزایش تولید داریم.
او با اشــاره به اینکه قیمت از پیش تعیین شده اى براى 
خرما نداریم، افزود: با توجه به تنــوع ارقام، قیمت خرما 
متفاوت اســت. به عنوان مثال قیمــت کنونى هر کیلو 

خرماى مضافتى در مبدأ 27 تا 30 هزار تومان است.
رشید فرخى با اشاره به اینکه قیمت خرما از پیش تعیین 
نشده اســت، بیان کرد: با توجه به افزایش سه تا چهار 
برابرى نهاده هاى کشاورزى و تورم، قیمت محصوالت 
کشــاورزى باید افزایش یابد و خرما هم نباید از این امر 

مستثنى باشد.
او دربــاره آخرین وضعیت صادرات خرمــا گفت: گرچه 
شرایط تحریم و کرونا بر بازار صادرات اثرگذار است، اما 
قسمت اعظم آن به خود تحریمى بازار داخل باز مى گردد 
که با وجود این، جاى این سئوال مطرح است که آیا قوانین 

صادرات منطبق با قوانین صادرات دنیاست؟

دبیر شــوراى عالى فضاى مجازى با بیان اینکه حمله 
ســایبرى به جایگاه هاى سوخت رســانى توسط یک 
کشور خارجى انجام شده، گفت: با تمهیداتى که از قبل 
از لحاظ امنیتى در نظر گرفته شــده بود، به هیچ وجه به 
اطالعات سهمیه مردم لطمه اى وارد نشده و فقط در نظام 

خدمت رسانى اختالل ایجاد شده است.
سیدابوالحسن فیروزآبادى در برنامه تلویزیونى توضیح 
داد: این حمله ساعت 11 صبح سه شنبه اتفاق افتاد و ما 
در همه جایگاه هاى بنزین کشــور شاهد اختالل وسیع 
بودیم. دستگاه هاى مربوطه به مسئله پرداختند و عالئم 
یک حمله سایبرى را مشاهده کردند. این حمله سایبرى 

خوشبختانه خسارت هاى سخت افزارى به دنبال نداشته 
و فقط در ارائه خدمت به شهروندان ایجاد اختالل کرد. 

او با بیان اینکه این حمله احتماًال توســط یک کشــور 
خارجى انجام شده اســت، افزود: االن زود است اعالم 
کنیم حمله از سوى کدام کشور و به  چه صورت بوده است. 
متأسفانه اخیراً در سیستم راه آهن هم شاهد چنین اختالل 
گسترده اى بودیم که توانستیم با توان سایبرى در کشور 
ظرف ساعات کمى مشکل را رفع عیب کنیم. این حادثه 
هم در مدت کوتاهى رفع عیب شده اما به دلیل گستردگى 
جایگاه ها در سرتاسر کشــور، به تدریج باید تیم ها اعزام 

شده و رفع اشکال مى کردند.

قیمت جدید خرما
 اعالم شد

حمله سایبرى به 
پمپ هاى بنزین از کجا بود؟

آغاز زنانه شدن سالمندى 
مدیرکل جمعیت، سالمت خانواده    ایرنا |
و مدارس وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکى گفت: زنانه شدن سالمندى در کشور 
آغاز شده و باید سیستم هاى حمایتى به درستى 
براى مواجهه با این پدیده تبیین شــود. حامد 
برکاتى افزود: جمعیت کشــور به سمت پیرى 
حرکت مى کند و با توجه به اینکه امید به زندگى 
در زنان بیش از مردان بوده و بانوان بعد از طالق 
کمتر ازدواج مجدد دارند، تنهــا بوده و دوران 
سالمندى آنها بیشتر خواهد بود و از هم اکنون 
پدیده زنانه شــدن ســالمندى آغاز شده و اگر 
سیســتم هاى حمایتى به درستى تبیین نشود، 

مشکالت زیادى خواهیم داشت.

نتیجه کهنه بودن سامانه
رئیســى فر،  ناصــر    دیده بان ایران|
مدیرانجمن جایگاهداران سوخت درباره هک 
شدن سامانه سوخت کشــور در روز سه شنبه 
گفت: با اطمینان مى گویم کــه باز هم چنین 
اتفاقى خواهد افتاد. تا زمانى که ســامانه کارت 
هوشمند را براساس آن چیزى که در دنیا وجود 
دارد، به روزرســانى و تغییر ندهند باز هم شاهد 
چنین اتفاقاتى خواهیم بود. یعنى باید سامانه را 
با بخش خصوصى بانک ها هماهنگ کنند که 
یک سامانه هم براى کارت بانکى و هم کارت 
سوخت داشتیم باشیم. متأسفانه این چیزى که 
ما االن شاهدش هستیم از سال 85 وجود داشته 
اســت و نتیجه بى توجهى و از زیرکار در رفتن 

عده اى از مسئولین مربوطه است.

اقدام جالب لبنانى ها 
فدراســیون فوتبــال لبنان در    ایسنا|
تالش است تا براى حضور بیشتر هواداران در 
دیدار برابر ایران روز بازى را تعطیل سراسرى 
اعالم کند. تیم ملى فوتبــال لبنان در آخرین 
بازى خــود در مرحله گروهــى انتخابى جام 
جهانى 2022 پنج شنبه 20 آبان ماه به مصاف 
ایران خواهد رفت و با کســب 3 امتیاز شانس 
باالیى براى صعود به جام جهانى خواهد داشت. 
مقامات فدراسیون فوتبال لبنان در حال رایزنى 
با ارگان هاى رسمى و تربیتى هستند تا روز بازى 
با ایران تعطیل شــود و یا اینکه حداقل شیفت 
بعد ظهر تعطیل شــود تا هواداران بیشترى به 

ورزشگاه بروند.

جاماندگان بخوانند
رئیس کمیســیون اقتصادى    فارس|
مجلــس از احتمال اختصاص ســهام عدالت 
به 10 میلیون نفر جاماندگان ســهام عدالت تا 
بهمن مــاه خبر داد. محمدرضــا پورابراهیمى 
اعالم کــرد: جامانــدگان ســهام عدالت 20 
میلیون نفر هســتند و با موافقت دولت با طرح 
مجلــس در مورد اختصاص ســهام عدالت به 
جاماندگان تا بهمن ماه امســال سهام عدالت 
گروه نخست که شامل 10 میلیون نفر از جمله 
4 میلیون نفر از افراد تحت پوشش سازمان هاى 
حمایتى مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستى 
تا قبــل از 22 بهمن امســال واگــذار خواهد 

شد.

12300 مرگ 
به دلیل مسمومیت 

رئیس گــروه تجویز و مصرف    ایسنا|
منطقى و اطالع رسانى فرآورده هاى سالمت 
ســازمان غذا و دارو با بیان اینکــه داروهاى 
آرامبخش، مســکن هاى مخدر و غیرمخدر در 
رتبه اول تا سوم مســمومیت هاى دارویى قرار 
دارند، گفت: بر اســاس اعالم سازمان پزشکى 
قانونى، بیش از 8400 نفر در ســال گذشته و 
نزدیک به 3900 نفر در نیمه نخســت امسال، 
جان خود را بر اثر انواع مســمومیت از دســت 

داده اند.

واکنش رئیسى 
به حمله سایبرى اخیر

آیت ا... ســید ابراهیم رئیســى روز    ایسنا|
چهارشــنبه در جلسه هیئت دولت با اشــاره به حمله 
سایبرى روز سه شنبه به سیستم جایگاه هاى سوخت 
در کشور گفت: هدف از این اقدام مختل کردن زندگى 
مردم بود تا بتوانند به مقاصد مشــخص خود برسند. 
رئیس جمهــور افزود: در این حمله ســایبرى نه تنها 
مسئولین دچار سردرگمى نشده بلکه بالفاصله شرایط 
را مدیریت کردند و مردم نیز آگاهى خود را در مواجهه با 
این مشکل نشان دادند و  با هوشیارى اجازه ندادند که 
کسى بتواند سوء استفاده و فرصت طلبى کند. رئیسى 
تأکید کرد: بایــد در عرصه جنگ ســایبرى آمادگى 

جدى داشت.

اتفاق عجیب در وزارت بهداشت 
اکنون که بحث بــه کارگیرى داماد    برترین ها|
زاکانى در شهردارى تهران داغ شده، کاربرى ادعاى 
عجیبى را درباره داماد وزیر بهداشت مطرح کرد. وى 
در این باره نوشــت: «آقاى  عین اللهى، وزیر محترم 
بهداشــت اینکه دامادتون رو با اسم مستعار به عنوان 
مشاور وزیر به کار گرفتین درسته!؟ احتماًال دکتر شاهد 
فدائى فرد، داماد حضرت عالى همون آقاى حسین زاده 
که در دفتر وزارتى به عنوان مشاور شما مستقر شده  و 

امور انتصابات را برعهده گرفته اند نیستند؟»

نقش سعید جلیلى در 
دولت رئیسى

حضــور جلیلــى در ســتاد    روزنامه شرق|
هماهنگى اقتصــادى دولت مى توانــد دو فرضیه را 
مطرح کند؛ نخست آنکه شــاید صرفًا از باب مشورت 
دعوت شده باشد و دوم آنکه این احتمال وجود دارد که 
در آینده، به طور رسمى یا غیررسمى، با دولت رئیسى 
همکارى کند...که اگر چنین باشــد، این احتمال داده 
مى شود که نوع نگاه دولت رئیسى خاصه در حوزه هایى 
مانند برجام و FATF سلبى شود. جلیلى موضعى روشن 
و البته رادیکال در قبال این موضوعات دارد و ممکن 
اســت با حضور او در دولــت، دیدگاه هایش به حوزه 

تصمیم سازى دولت نیز رسوخ کند.

6 ایرانى در پارلمان آلمان 
پارلمــان جدید آلمــان در تعداد    عصر ایران|
نماینــدگان دو تابعیتــى (شــهروندان دو کشــور) 
رکوردشکنى کرده است. در پارلمان جدید آلمان شش 
نماینده ایرانى یا ایرانى تبار هم حضــور دارند که به 
نوعى یک رکوردشکنى است. برخى از آنها در آلمان از 
والدینى که مهاجرت کرده اند متولد شده اند، برخى نیز 

قبل از ترك کشور در ایران متولد شده اند.  

روحانى پرونده ندارد
سخنگوى قوه قضاییه در واکنش به    ایسنا|
برخى اخبار مبنى بر ثبت شکایت از حسن روحانى در 
قوه قضاییه اعالم کرد که در این خصوص پرونده اى 
تشکیل نشده اســت. ذبیح ا... خداییان گفت: دستگاه 
قضایى در رسیدگى به گزارشــات  به مقام و موقعیت 
افراد توجه نمى کند. در خصوص رئیس جمهور محترم  
سابق اگر چنانچه گزارشى تهیه شود با توجه به اینکه 
روحانى هستند به دادگاه ویژه روحانیت ارسال مى شود 
و باید از آن مرجع سئوال شود. طبق بررسى که داشتیم 
در این خصوص پرونده اى در دادسراى تهران تشکیل 

نشده است.

کنایه احمدى نژاد به روسیه 
احمــدى نــژاد، رئیــس جمهور    برترین ها|
دوره هاى نهم و دهــم، طى توییتى به روســیه، در 
خصوص رفتار بــا طالبان کنایــه زد. احمدى نژاد در 
توییتى نوشت: چندین کشور روس محور، حاکمیت غیر 
انسانى طالبان را در  افغانستان به رسمیت شناخته اند 
و حقوق مردم مظلوم را نادیده گرفته اند. بارها گفته ام 
که نقشه هاى آمریکایى همیشه همراه سالح روسى

است.

خبرخوان

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشاك اظهار کرد: ســونامى کاالهاى بنگالدشى به 
طرز عجیب و غریبى در حال ورود به کشور است و هیچ 
تولیدکننده داخلى نمى تواند بــا آنها رقابت کند. چرا که 
کاالهاى استوکى که اروپا به دلیل شرایط کرونا سفارش 
آنها را کنســل کرده، به صورت تناژى و با قیمت بسیار 

نازل به کشور وارد مى شود.
 مجید افتخارى با بیان اینکه این وضعیت در کاالهاى 
زمستانى بیشتر دیده مى شود، تصریح کرد: درحال حاضر 
پوشاك قاچاق در سطح انبوه به کشــور وارد مى شود، 
به طورى که ارزش ریالى و حجمى آن ارتباط مستقیم 
ندارد. حتى ممکن اســت کاالى برند براى وارد کننده 
20 هزار تومان تمام شــود، چرا که به صورت توناژى 
فروخته مى شود و بنگالدش فقط مى خواهد انبارهاى 

خود را خالى کند.
به گفته این عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروشندگان، بنگالدش بســترى آماده کرده که تمام 
کشورهاى اروپایى در آن سرمایه گذارى کرده اند. این 
20 میلیون اشــتغال براى بنگالدش مهم است. اما با 
توجه به قرنطینه در اروپا خیلى از برندها کوچک شدند یا 
بازار خود را از دست دادند و سفارش هاى خود را در مبدأ 
کنسل کردند. مجموعه هاى تولیدى در بنگالدش هم 
با حجم انبوهى از کاالها که خارج از فصل شده، یعنى 
استوك مواجه هســتند که مجبورند آنها را به صورت 
تناژى بفروشند و بهترین بازارى که هیچ نظارتى بر آن 

نیست ایران است.
وى با بیان اینکه هجمه فعلى از ســوى بنگالدش به 
بازار پوشــاك ایران بى سابقه اســت، اظهار کرد: بازار 

پوشــاك ایران تاکنون تحت تأثیر چین، اروپا، امارات 
و ترکیه قــرار گرفته، اما بنگالدش تاکنــون وارد بازار 
ایران نشده بود. این در حالى است که اکنون بنگالدش 
به بازار ایــران حمله کرده، به طورى کــه قیمت تمام 
شــده یک تولیدکننده داخلى اکنون چهار تا پنج برابر 
محصول بنگالدشى است. تا شرایط کرونا از بین نرود 

و بنگالدش دوباره به بازار اروپا وارد نشود این وضعیت 
ادامه خواهد داشت و بنگالدش بازار ایران را له خواهد 

کرد.
 وى با بیان اینکه کاالهاى بنگالدشى ابتدا به ابوظبى 
و بعد از راه آبى به کشــور وارد مى شــود، گفت: مسیر 
قاچاق کاال مشخص است و حتى فروشندگان پوشاك 

در اســتان هاى دیگر به راحتى مى تواننــد در مناطق 
آزاد به مقدار مورد نیاز کاالى قاچاق بخرند. ریســک 
500 میلیون تومان کاالى قاچاق بــه اندازه 5 میلیون 
تومان هم نیســت. بنابراین به گفتــه وى راه حل در 
حال حاضر نظارت از مبدأ تا مقصد براى کنترل قاچاق

است.

مشترى جدید بازار پوشاك قاچاق را بشناسید 

حمله بنگالدش به ایران!

ثروتمندترین فرد جهان اکنون بیــش از کل ارزش غول 
نفتى «اگزون موبیل» ثروت در اختیــار دارد. طبق اعالم 
«بلومبرگ»، ثروت «ایالن ماسک» با رسیدن به 288/6 
میلیارد دالر، رکورد ثبت شده براى ثروتمندترین فرد جهان 
را شکسته است. ثروت ایالن ماسک اکنون بیشتر از تولید 
ناخالص داخلى کشــورهایى چون ایران، فنالند، یونان و 

نیوزلند است.
به لطف افزایش بیش از پیش ارزش ســهام خودروسازى 
«تسال»، ایالن ماسک- بنیانگذار و مدیرعامل این شرکت- 
با ثروت 288 میلیــارد دالرى عالوه بــر ثبت یک رکورد 
تاریخى جدید در زمینه ثروتمندترین فــرد جهان، از کل 
ارزش بازار شرکت هاى بزرگى چون اگزون موبیل نیز فاصله 
گرفت.  سهام شرکت تسال از ابتداى امسال تاکنون بیش 
از 40 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند و رالى قیمتى 
جدید آنها پس از آن آغاز شد که شرکت «هرتز» اعالم کرد 
صدهزار خودروى ساخت این شــرکت را تا پیش از پایان 

سال 2022 سفارش خواهد داد. تسال اکنون تنها خودروساز 
یک تریلیــون دالرى دنیا و در کنار «اپــل»، «آمازون»، 
«مایکروســافت» و «الفابت» تنها پنج شرکتى در جهان 

هستند که باالى یک تریلیون دالر ارزش دارند. 
جالب اســت بدانید ثروت ایالن ماسک تنها طى یک روز 
36/2 میلیارد دالر بیشتر شده که این رقم بیشتر از باالترین 

رکورد ثبت شده افزایش ثروت سال قبل است.
تسال تنها منبع درآمدى ایالن ماسک نیست و وى مالک 
یک شرکت فضایى به نام«اســپیس ایکس» نیز هست 
که یکى از اهداف اصلى آن فراهم کــردن امکان زندگى 
انسان ها در دیگر سیارات اســت. ماسک همچنین پروژه 
«استارلینک» را با هدف تأمین اینترنت ماهواره اى براى 
تمام ســاکنان زمین کلید زده که بزرگ ترین پروژه تأمین 

اینترنتى در جهان است.
انتظار مى رود وى به زودى به تنها فرد جهان تبدیل شود که 

یک تریلیون دالر ثروت دارد.

دبیر انجمن صنفى پرورش دهندگان قارچ خوراکى ایران 
با اشاره به فعالیت پرورش دهندگان قارچ خانگى، بیان 
کرد: پرورش قارچ، در راستاى اجراى طرح اشتغال پایدار 
مطرح شد و بسیارى در پشــت بام هاى خانه هاى خود 
ســالن  هاى پرورش قارچ احداث کردند. البته این نکته 
را در نظر داشته باشید که نظارتى برعملکرد آنها وجود 
ندارد و از این رو در تولید از سموم زیادى استفاده مى کنند.

به گفته نیما باغبانى، برخى صادرکنندگان غیررســمى 
بعد از خرید و جمع آورى قارچ در ســطح بازار آن را لب 
مرز مى آورند و خود اقدام به صادرات آن مى کنند. در این 
شیوه صادرات این امکان وجود دارد که قارچ هاى تولید 
شده در مشاغل خانگى که داراى سموم باالیى هستند 
وارد پروسه صادرات شوند. بعد از آنالیز سالمت قارچ ها 
در کشور مقصد متوجه مى شــوند که در تولید آن از سم 
زیادى استفاده شده است و اینچنین برخى بى تدبیرى ها 

به صادرات این محصول لطمه وارد کرده است.
به گفته وى، کشورهاى حوزه خلیج فارس و روسیه جزو 
بازارهاى صادراتى ما محسوب مى شوند. این کشورها 
خواهان قارچ ایران هستند چراکه تولیدکنندگان ایرانى 
از آخرین تکنولوژى و دانش فنى براى تولید اســتفاده 
مى کنند از این رو قارچ ایران کیفیت باالیى دارد و کامًال 

ارگانیک است.
باغبانى با اشاره به باال بودن هزینه حمل و نقل قارچ به 
کشور روسیه  خاطر نشــان کرد: ایران رتبه ششم تولید 
قارچ در دنیــا را دارد اما ما نتوانســیتم بازارهاى زیادى 
را از آن خود کنیم. مصرف ســرانه قارچ در روسیه بسیار 
باالست و کشور لهســتان بعد از شناســایى این بازار 
ظرفیت تولید خــود را از 5000 تن بــه 300 هزار تن 
رساند و توانســت بخش قابل توجهى از بازار روسیه را 

از آن خود کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى گفت: در حال حاضر 
مشکلى براى ورود کشتى هاى ایرانى به بنادر چین و هند 

وجود ندارد.
محمد راستاد درباره مشکل پهلوگیرى کشتى هاى ایرانى 
در بنادر هند گفت: با پیگیرى هایى که ســازمان بنادر و 
دریانوردى انجام داده، در حال حاضر مشکل خاصى وجود 
ندارد؛ من از شرکت هاى کشتیرانى هم پیگیرى کردم، آنها 
هم تأیید کردند که امکان پهلوگیرى در بنادر هند فراهم و 

ترددها برقرار است.
معاون وزیر راه درباره مشکل تردد کشتى هاى ایرانى به 
بنادر چین نیز اظهار کرد: در حــال حاضر ترددها به بنادر 

چین برقرار است؛ عمده تبادالت تجارى دریایى کشورمان 
با چین است.

 گفتنى است برخى فعاالن صنعت کشتیرانى در هفته هاى 
اخیر از عدم امکان توقف و پهلوگیرى کشتى هاى ایرانى در 

برخى بنادر چین و یکى از بنادر هند خبر داده بودند.
مدیرعامل یک شرکت کشتیرانى نیز از توقف چهار ماهه 
تعدادى از کشــتى هاى متعلق به این شرکت در یکى از 
بنادر چین در ســال 1399 و همچنین ادامه دار بودن این 
روند تا کنون خبر داده بود که گفته مى شود در حال حاضر 
مشکلى براى برقرارى تردد کشتى هاى ایرانى به بنادر این 

دو کشور وجود ندارد.

بازار خودرو همانند هفته هاى گذشته همچنان در رکود به 
سر مى برد، حتى صحبت هاى ابتداى هفته وزیر صنعت 
درباره افزایش تولید خودرو و لزوم کاهش قیمت ها نیز 

نتوانست از کسادى این بازار بکاهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در اول آبان ماه در مراســم 
افتتاح خط تولید انبوه خودرو تارا اتوماتیک با بیان اینکه 
قیمت خودرو به تدریج تا پایان سال کاهش خواهد یافت، 
گفت: قیمت هاى کنونى بازار خودرو غیرمنطقى است و 

باید کاهش یابد.
سیدرضا فاطمى امین قول داد: سال آینده تولید خودرو به 
قدرى زیاد خواهد شد که دیگر نیازى به قرعه کشى نباشد 

و قرعه کشى محلى از اعراب نداشته باشد.

با این حال، رصد بازار خودرو در روزهاى گذشــته نشان 
مى دهد قیمت خودروهاى داخلى با کمى افزایش، روندى 
صعودى به خود گرفته اســت؛ با این حال، با دست نگه 
داشتن خریداران از خرید، بازار در رکودى شدیدتر از قبل 
وارد شده و به گفته نمایشگاهداران، مراجعه براى خرید 

و فروش خودرو، انگشت شمار شده است.
بررسى ها از بازار خودروهاى خارجى نیز حکایت از تداوم 
رکود دارد. به گفته برخى کارشناسان، صحبت هاى اخیر 
وزیر صنعت، معدن و تجارت که در افتتاح خط تولید انبوه 
تارا اتوماتیک از افزایش تولید خودرو و غیرواقعى بودن 
قیمت ها خبر داده بود، در بازار تأثیرگذار شده و بازار را به 

رکودى عمیق تر فرو برد.

رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر ناجــا درباره فعالیت 
باندهاى خرید و فروش مواد مخــدر در فضاى مجازى 
گفت: پلیس مبــارزه با مواد مخــدر در زمینه برخورد با 
فروشــندگان مواد مخدر در فضاى مجازى نیز اقدامات 
بسیارى انجام داده است. یکى از این موارد نیز انهدام باند 
خرید و فروش قرص الغرى به نام گلوریا بود که چندى 

پیش اعضاى این باند شناسایى و دستگیر شدند.
سردار مجید کریمى با اشاره به دستگیرى نفر اصلى این 
باند ادامه داد: اخیراً نیز سازمان غذا و دارو اعالم کرد این 

قرص غیرمجاز است و داراى مت آمفتامین است و نظر 
پلیــس را در خصوص مخدر بودن ایــن قرص ها تأیید 

کرد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: ما همچنان 
در فضاى مجازى با افــرادى که اقدام به خرید و فروش 
مواد مخدر مى کنند، برخورد مى کنیم شاخه هاى دیگرى 
از این باند که اقــدام به فروش قــرص الغرى گلوریا 
مى کردند، شناسایى شده اند که این افراد نیز به زودى نیز 

دستگیر مى شوند.

برخى قارچ سمى از ایران صادر کردند مشکل کشتى هاى ایرانى برطرف شد

ثروت «ایالن ماسک»
 از تولید ناخالص ایران بیشتر شد!

بازار خودرو بر مدار رکود

خرید و فروش «گلوریا» جرم است 
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آنفلوآنزا به اصفهان 
نیامده است

مسـئول مرکز بیماریهاى واگیر مرکز بهداشت استان 
با اشاره به شیوع مواردى از سـوش آنفوالنزا در کشور 
گفـت: تاکنـون هیـچ مـوردى از آنفوالنزا در اسـتان 
اصفهان مشاهده نشده است. رضا فدایى، شیوه درمانى 
آنفوالنزا و کرونا را در موارد سـرپایى یکسـان دانست 
و افـزود: ایزوله شـدن و درمـان هاى تسـکینى مانند 
مسـکن هاى معمولـى از راه هـاى پیشـگیرى از این 
بیماریها است. وى از مردم خواسـت در موارد سرپایى 
کرونا به هیچ وجه از کورتون استفاده نکنند چرا که دوره 

آنفلوانزا و شدت آن را کورتون بسیار بیشتر مى کند.

اگر نیروگاه سد 
از مدار خارج شود...

سـخنگوى صنعت بـرق اسـتان اصفهان گفـت: اگر 
نیروگاه سـد زاینـده رود از مدار خارج شـود تاثیرى بر 
خاموشى اصفهان نمى گذارد چراکه تولید، کفاف نیاز 
برق استان را مى دهد. محمدرضا نوحى اظهار کرد: در 
حال حاضر نیروگاه برقابى سدزاینده رود در مدار قرار 
دارد اما اگر ارتفاع سـد کاهش یابد این نیروگاه هم از 
مدار خارج مى شود که البته تاثیرى بر نیاز برقى استان 

در فصل زمستان نخواهد داشت .

بسترى 217 بیمار جدید 
کرونایى 

در شـبانه روز منتهـى بـه روز چهارشـنبه  217 بیمار 
جدید مبتال به کرونا در بیمارستان هاى تحت پوشش 
دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهـان در 22 شهرسـتان 
استان بسترى شدند درحالى که 206 بیمار بهبود یافته 
از بیمارستان ها مرخص شـدند. در این مدت 19 بیمار 
مبتال به کرونا در استان اصفهان فوت کردند که نتیجه 
تست کووید12 بیمار مثبت بود. هم اکنون یک هزار و 
277 بیمار کووید19 در بیمارستان هاى استان بسترى 
هستند که حال 265 بیمار وخیم است و در بخش هاى 

آى سى یو بسترى هستند.

شستشوي شبکه فاضالب 
بیـش از 80 کیلومتـر از شـبکه فاضـالب منطقـه 
فالورجان، در نیمه نخست سال جارى، شستشو شد. 
به گزارش روابط عمومی آبفا فالورجان، این عملیات با 
هدف نگهداري شبکه فاضالب و به منظور جلوگیري 
از گرفتگی و رفع انسداد شبکه فاضالب درشهرستان 
با تخلیه منهول ها ، و شستشـو با دسـتگاه واتر جت و 

تانکر شستشو انجام شد.

نشست ائمه جماعات 
مناطق آبفا 

نشسـت فصلـى مشـترك ائمـه جماعـات و رابطان 
فرهنگى دینى مناطق آبفا شـهر اصفهان به میزبانى 
امور آبفـا منطقه یـک برگزار شـد. به گـزارش روابط 
عمومى آبفا منطقه یک، در این نشسـت که با حضور 
ائمه جماعات و رابطین فرهنگى مناطق یک، دو، سه، 
خمینى شهر و مجموعه انبار چشمه طوطى برگزار شد، 
نقطه نظرات و مسـائل مربوط به اقامه نماز جماعت، 
برگـزارى مراسـم هـاى مناسـبتى و مذهبـى و امور 
فرهنگى و دینى به بحث و تبادل نظر گذاشـته شـد و 
اهمیت برگزارى نماز جماعت با حضور پرشور کارکنان 

مورد تأکید قرار گرفت.

ورود موج بارشى به اصفهان
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى اصفهان از گذر 
موج ناپایدار از روى استان در روزهاى جمعه و شنبه و 
احتمال بارندگى در نیمه غربى استان خبر داد. ابراهیم 
هنرمند اظهار داشـت: از شـامگاه جمعه و روز شـنبه 
احتمال بارش هـاى پراکنده و ریزش بـرف خفیف به 
ویژه در ارتفاعـات و نیمه غربى اصفهـان وجود دارد. 
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسـى استان گفت: 
دماى هوا به ویژه در مناطق شـمال شرق استان بین 

یک تا سه درجه سانتیگراد کاهش مى یابد.

خبر

نماینده ولى فقیه و امام جمعه اصفهــان گفت: صنایع 
مى توانند خود تولید کننده بــرق مورد نیاز خود و یا حتى 

مازاد باشند و باید براى این موضوع برنامه ریزى شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد روز چهارشنبه در دیدار 
با مدیر و معاونان فوالد مبارکه اصفهان، اظهار داشــت: 
صنعت فوالد و ذوب آهن باید از مدت ها پیش براى نیاز 

برقى خود کارى انجام مى دادند.
وى افزود: اســتقرار صنایع فــوالد و ذوب آهن در جوار 
زاینده رود اشتباه بوده اســت، چرا که مصارف آب باال 
دارند و در حالى که شــیوه معمول استفاده این صنایع از 
آب رودخانه هم اصولى نیست اقدامى براى بهینه سازى 

آن نمى شود.
وى افزود: این صنایع با وجود پیشرفت هاى چشمگیر هنوز 
این مشکالت را ساماندهى نکردند، از طرفى هزینه اى که 
در ازاى برق و آب به دولت مى دهند به نسبت استفاده اى 

که مى برند کافى نیست که باید بازبینى شود.
یاســر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه استان اصفهان 
نیز در این دیــدار اظهار کرد: مشــکالت داخلى مانند 
کمبود برق و آب بیشــتر از تحریم و مسائل خارجى بر 
روى اقتصاد تاثیر گذاشته است و این مساله به دلیل نبود 
نگاه ملى، کارشناسى و متوازن در سبک هاى مدیریتى

 است. 

معاون بهبود تولیدات دام و طیور سازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: روزانه بالغ بر 5 هزار تن انواع نهاده هاى دامى 
وارداتى در استان اصفهان مصرف مى شود و ممکن است در 
بین آنها میزان محدودى فاقد کیفیت الزم  باشند که قابل 

مرجوع شدن هستند.
حسین ایراندوست اظهار داشت: نهاده ها شامل جو، ذرت، 
کنجاله سویا در استان اصفهان اســت و تمامى نهاده ها 

وارداتى هستند.
وى افزود: روزانه بیــش از 150 تــا 200 کامیون حامل 
نهاده هاى دامى از بندر امام(ره) به اصفهان ارسال مى شود 
و ممکن است در بین آنها تعداد محدودى از این بار کیفیت 

الزم را نداشته باشند.
معاون بهبود تولیدات دام و طیور سازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان با بیان اینکه به دامداران گفته شــده در صورت 
دریافت و رویت نهاده هاى نامناسب به سرعت با شبکه هاى 
دامپزشکى تماس بگیرند، گفت: آنها در محل حضور پیدا 
مى کنند و اگر کیفیت نهاده ها مناسب نبود یا سریعا مرجوع  

یا اگر از کیفیت پایین برخوردار بود معدوم مى کنند.
ایراندوســت تصریح کرد: ناظران در بنــدر امام(ره) روى 
نهاده ها نظارت مى کنند ولى ممکن اســت به طور معدود 
در حاشیه دیواره انبار مقدارى نهاده ها کپک زده باشد که 

از چشم ناظران به دور مانده باشد و به دست دامدار برسد.

روزانه 5000 ُتن نهاده  دامى 
در اصفهان مصرف مى شود

صنایع  براى تولید برق 
برنامه ریزى کنند

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
طرح ترافیکى زوج و فرد از شنبه هفته آینده از ساعت 8 تا 13 
و 16 تا 21 در هسته مرکزى کالنشهر اصفهان اعمال شود.
حجت اهللا غالمى، اظهار کرد: بر اســاس مصوبات ستاد 
اســتانى کرونا و با توجه به مسائلى مانند ترافیک سنگین 
هسته مرکزى کالنشهر اصفهان، آمار کرونا، سردى هوا 
و وارونگى دما مقرر شد طرح ترافیکى زوج و فرد از شنبه 
هفته آینده از ساعت 8 تا 13 و 16 تا 21 در هسته مرکزى 

کالنشهر اصفهان اعمال شود.
وى با بیان اینکه در چند هفته اخیر به  دلیل فعالیت برخى از 

مراکز تجمیعى واکسیناسیون در شیفت شب و تا ساعت 24، 
ممنوعیت تردد شبانه تعلیق شده بود، گفت: با هماهنگى 
پلیس راهور مقرر شد که ممنوعیت تردد شبانه از ساعت 
22 تا 3 بامداد مجدد فعال شــود، اما افرادى که در ساعت 
22 تا 24 به مراکز تجمیعى واکسیناسیون مراجعه مى کنند 
با ارائه شــماره پالك خودرو خود و ارســال فهرست آنها 
از سوى دانشگاه علوم پزشــکى به پلیس راهور، مشمول 

جریمه نمى شوند.
غالمى با اشــاره به اینکه شــبکه حمــل و نقل عمومى 
و قطار شــهرى نیز از ســاعت 6 صبح تا 22 شــب فعال 

اســت، خاطرنشــان کرد: ورود خودروهاى غیر بومى از 
شهرستان هاى قرمز در استان هاى یزد و فارس به استان 
اصفهان ممنوع است و این خودروها برگشت داده مى شوند.

وى با اشاره به گزارش دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: تاکنون حدود 70 درصد جمعیت اســتان نوبت اول 
و 44 درصد نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت کردند، اما 
میزان پوشش واکسیناســیون براى افراد 12 تا 18 سال 
به منظور بازگشایى مدارس بســیار مهم است که باید به 
85 درصد برسد و در زمان حاضر در استان نزدیک به 60 

درصد است.

اجراى دوباره
شــهردار اصفهان گفت: از روز چهارشنبه عملیات  طرح زوج و فرد  از شنبه 

عمرانى مسیر حدفاصل کیلومتر دو و نیم و تا چهارم 
پروژه رینگ چهارم آغاز شده است.

على قاسم زاده چهارشــنبه پنجم آبان ماه در جلسه 
بررسى روند پیشرفت پروژه هاى مهم عمرانى شهر، 
اظهار کرد: مقرر شده هر چهارشنبه دو هفته یک بار 
با حضور در محل اجــراى پروژه هاى مهم عمرانى 
شهر مسائل و مشکالت مربوط به پروژه را بررسى 

و رفع کنیم.
وى افزود: امروز در رینگ چهارم حدفاصل کیلومتر 
دو تا چهار و نیم مســائل و موانع مطرح و با حضور 
معاونان ذى ربط مشکالت یکى یکى بررسى و راه 

حل ها اتخاذ شد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکــه عملیات عمرانى 
مســیر حدفاصل کیلومتر دو و نیم تا چهارم پروژه 
رینگ چهارم آغاز شده اســت، تصریح کرد: رینگ 
چهارم یکى از پروژه هاى کالنى است که از دیرباز 
در شهردارى مطرح بوده است، چرا که به اقتضاى 
توسعه شــهر و افزایش جمعیت ناگزیر به افزایش 

رینگ ها هستیم.
قاســم زاده ادامه داد: با اجراى رینگ چهارم بخش 

زیادى از بار ترافیکى رینگ سوم کاهش پیدا مى کند، 
همچنین کاهش آلودگى هوا و تســهیل سفرهاى 

شهرى را به همراه خواهد داشت.
وى خاطرنشان کرد: بخشى از مسیر رینگ چهارم 
در خارج از محدوده شهرى قرار دارد که باید مباحث 
آزادسازى و اجراى آن از طریق استاندارى و برگزارى 
جلسات مشترك با شــهردارى شهرهاى پیرامون 

پیگیرى شود.
شهردار اصفهان با اشاره به تشکیل «شرکت پروژه» 
براى احداث طرح رینگ چهــارم گفت: با توجه به 
اینکه مسیر رینگ چهارم به طور کامل در محدوده 
شــهر اصفهان قرار ندارد و بخشى از آن باید توسط 
شهردارى شهرهاى در مســیر اجرا شود و احتمال 
فراهم نبودن شــرایط مالى براى آنهــا وجود دارد، 
پیشنهاد «شرکت پروژه» مطرح شده تا از این طریق 
مشکالت برطرف و با اســتفاده از منابع در اختیار، 

احداث رینگ دنبال شود.
قاســم زاده اظهار کرد: براى آزادســازى بخشى از 
پروژه که در محدوده اختیارات شهردارى اصفهان 
است تصمیماتى اتخاذ شده تا منابع مالى مورد نیاز 

پروژه تأمین شود.

مدیر اجرایى سامانه رهتاب استان اصفهان گفت: اگر 
مرغ ارائه شده در سامانه رهتاب کمتر از حد میانگین 
باشد، مرغ فروشانى که سریع تر اقدام کنند مى توانند 

سهمیه روزانه را دریافت کنند.
کیوان توکلى گفت: همه مرغ فروشى ها در استان 
اصفهان براى دریافت بار روزانه خود در ســه نوبت 
مى توانند با مراجعه به ســامانه رهتاب نســبت به 
دریافت مرغ اقدام کنند، این سه نوبت در ساعت هاى 
12 و 30 دقیقه0 الى 13 و ســاعت 15 الى 15 و 30 
دقیقه و ساعت 15 و 30 دقیقه الى 16 انجام مى شود.

او ادامه داد: اگر بار روزانه تحویل مرغ به ســامانه 
رهتاب کمتر از حد میانگین (حدود 400 تن) باشد به 
برخى از مرغ فروشى ها مرغ نمى رسد و این موضوع 
صرفا به سرعت عمل مرغ فروش ها براى ثبت نام 
درسامانه رهتاب بستگى دارد و این مشکل مربوط به 
محدود بودن زمان ثبت محصول نیست و طبعا مرغ 

فروشانى که زودتر ثبت نام کنند مى توانند بار روزانه 
خود راتحویل بگیرند.

مدیر  اجرایى سامانه رهتاب استان اصفهان با اشاره 
به اینکه هیچ شهرســتانى در طول روز بدون مرغ 
نمى ماند افــزود: براى مثال اگر مرغ ارائه شــده به 
سامانه رهتاب در یک روز 200 تن باشد و همه مرغ 
فروشان اســتان بخواهند مرغ دریافت کنند به هر 
واحد مرغ فروشى حدود 10 الى 20 کیلو مرغ مى رسد 

که این امر هیچ سودى براى مرغ فروش ندارد.
او بیان کرد: تعداد 1980 مغــازه واحد صنفى مرغ 
فروشى در استان اصفهان وجود دارد که 1700 واحد 
در طول روز امکان ثبت و دریافت مرغ در ســامانه 
رهتاب را دارنــد که این امر نیز به دلیل این اســت 
که برخى واحد ها در یک روز براى دو الى ســه روز 
خود مرغ دریافت مى کنند و در برخى روز ها نیازى 

به ثبت ندارند.

رییس اداره تعزیرات حکومتى اردســتان از جریمه 
پنج میلیارد ریالى یک واحد پرورش مرغ گوشتى در 

شهرستان اردستان خبر داد.
رحمت ا... اباذرى اظهار کــرد: در پى دریافت اخبار 
دربــاره افزایش بى رویــه قیمت مرغ در ســطح 
شهرســتان اردســتان و لزوم تثبیت نرخ مصوب 
در بازرســى از واحدهاى مرغدارى توســط گشت 

مشــترك تعزیرات حکومتى و اداره صنعت، معدن 
و تجارت اردستان، تخلفاتى مبنى بر گران فروشى و 
عرضه خارج از شبکه در یکى از واحدهاى مرغدارى 

شهرستان در شهر زواره مشاهده شد.
وى افزود: در این بازرسى  ذکر شده، عرضه خارج از 
شــبکه به میزان 61565 کیلوگرم مرغ زنده از یک 

واحد تولیدى مرغ گوشتى مشاهده و کشف شد.

رئیس پلیس راه اســتان اصفهان از برخورد سوارى 
پراید با دیواره بتنى کنار آزادراه شرق و فوت یک نفر و 

مجروح شدن 3 فرد دیگر خبر داد.
اصغر زارع بیان داشــت: در پى اعــالم یک مورد 
تصادف فوتى در آزاد راه شــرق بالفاصله ماموران 
پلیــس راه اصفهان-تهــران بــه محــل اعزام 

شدند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان افزود: در این حادثه 
رانندگى راننده خودرو فوت و 3 سرنشین خودرو نیز به 
شدت مجروح و براى اقدامات درمانى به بیمارستان 

منتقل شدند.
وى ادامه داد: علت وقوع این حادثه رانندگى توسط 
کارشناســان تصادفات رانندگى عدم توجه به جلو 

توسط راننده اعالم شده است.

آخرین تصمیمات 
براى تکمیل رینگ چهارم اصفهان

اگر مرغ کم باشد به برخى فروشگاه ها 
سهمیه نمى رسد

جریمه 500 میلیونى یک واحد مرغدارى 

4 کشته و مصدوم در برخورد پراید با 
دیواره بتنى 

تیم پیشکســوتان دوچرخه ســوارى که متشــکل از 
شــهرهاى همدان، ارومیه، مشهد، بوشــهر، قزوین و 
کرمان است براى رســاندن پیام حفاظت از منابع آب و 
محیط زیســت از مبدا همدان تا اصفهان را رکاب زدند 
و به همین مناسبت دیروز چهار شــنبه 5 آبان ماه طى 
برگزارى جلسه اى از این دوچرخه سواران توسط حسن 
ساســانى مدیرعامل آب منطقه اى اصفهان، مصطفى 
قادریان مدیر روابط عمومى اداره کل محیط زیســت 
اصفهان، شهرام نخى مسئول ارتباطات و اطالع رسانى 
آب منطقه اى اصفهــان و اعضاى تیم پیشکســوتان 

دوچرخه سوارى تقدیر و تجلیل شد.
ابراهیم اسدیار سرپرســت تیم پیشکسوتان دوچرخه 
سوارى در این جلســه، اظهار کرد: خودم از خانواده آب 

منطقه اى هستم که بازنشست شدم و 15 الى 16 سال 
اســت که دوچرخه ســوارى مى کنم. در زمانى که کار 
مى کردم با دوچرخه باالى سر پروژه ها مى رفتم و مورد 
تمســخر قرار مى گرفتم، اما چون به دوچرخه سوارى 

اعتقاد داشتم توجهى نمى کردم. 
وى ادامه داد: از روزى که بازنشسته شدم سفر با دوچرخه 
را همراه با دوستانم شروع کردم، رکاب زدن از همدان 
تا اصفهان چندمین برنامه اى است که در قالب رساندن 
پیام هاى محیط زیستى داشتیم. همدان و اصفهان عالوه 
بر فرهنگ مشــترك، درد مشــترك هم مانند مشکل 
آب، فرونشســت زمین، برداشت هاى غیر مجاز و دیگر 

اتفاقاتى که طى سال ها رخ داده، دارند.
سرپرست تیم پیشکسوتان دوچرخه سوار با بیان اینکه 

حرکت فرهنگى و ورزشى را شــروع کردیم تا تلنگرى 
براى بحران آب و محیط زیست باشد، تصریح کرد: سه 
شنبه 27 مهر ماه از همدان حرکت خود را آغاز کردیم و 
از مالیر، اراك، خمین، محالت، دلیجان، نراق، مشهد 
اردهال، کاشان و نطنز عبور کردیم تا به اصفهان برسیم.

اسدیار اضافه کرد: این سفر مى تواند مثبت باشد، عنوان 
آن را گذاشــتیم از هگمتانه تا نقش جهان و اسم شهر 
نیاوردیم تا جنبه هــاى تاریخى را در نظــر بگیریم. با 
دوچرخه ســواران اصفهانى در ارتباط هستیم، دوست 
داریم این کار ادامه پیدا کند و با یک حرکت مشــابه از 
اصفهان تا همدان رکاب بزنند زیرا هم جنبه ورزشــى 
و فرهنگــى دارد و هــم پیام هاى محیط زیســتى را 

مى رساند.  

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان 
گفت: به دستور شهردار اصفهان روز چهارشنبه، پنجم 
آبان سیســتم کارت بلیت الکترونیکى ناوگان حمل و 
نقل اتوبوســرانى در بخش خصوصــى و عمومى غیر 
فعال شد و شهروندان مى توانســتند به صورت رایگان 
از اتوبوس و مترو براى انجام ســفرهاى درون شهرى 

خود استفاده کنند.
ســید على معرك نژاد در برنامه رادیویى صداى شــهر 
اظهار کرد: با توجه به مشــکالتى که از روز ســه شنبه 
در اصفهان و برخى از شــهرهاى کشور به وجود آمده، 
جلسه اى با حضور شــهردار اصفهان و دیگر مسئوالن 
برگزار و مقرر شد روز چهارشنبه استفاده از وسایل حمل 
و نقل عمومى در شهر اصفهان به صورت رایگان باشد 
تا شهروندان بدون داشــتن دغدغه و با خاطرى آسوده 
از خدمات عمومى حمل و نقل شــامل مترو و اتوبوس 

استفاده کنند.

معاون گردشــگرى اداره کل میراث فرهنگى اســتان 
اصفهان از آمادگى تاسیسات گردشگرى این استان براى 

استقبال از گردشگران خبر داد.
هم زمان با روزهاى ابتدایى آبان ماه و بازگشایى مرزهاى 
ایران بر روى گردشگران خارجى، على اصغر شالبافیان، 
معاون گردشــگرى وزارت میراث فرهنگى ســفرى به 
اصفهان داشــت و پیگیر وضعیت گردشگرى در یکى از 

مهم ترین مقاصد گردشگران شد.
تعطیلى 20 ماهه گردشــگرى به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا، ضربه سخت و سنگینى به فعاالن گردشگرى در 
این استان وارد کرده و آن ها حاال خود را مهیاى میزبانى از 

گردشگران مى کنند.
حیدر صادقى، معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى اســتان اصفهان درباره سفر 
شالبافیان به اصفهان اظهار داشــت: در این سفر از 200 
کلیپ و ویدئو معرفى اصفهان که توســط اتاق بازرگانى 
تهیه و تولید شده بود، رونمایى و درباره مباحث تبلیغاتى 

گردشگرى بحث و تبادل نظر شد.

معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان 
با اشاره به مالقات شالبافیان و استاندار اصفهان، توضیح 
داد: در این دیدار درباره سیاســت و هدف گذارى هایى در 
حوزه گردشــگرى مباحثى مطرح شــد. همچنین طرح 
«مرکز جهانى گردشــگرى و صنایع دستى» که ایران 
به سازمان جهانى گردشــگرى (UNWTO) ارائه داده 
نیز معرفى و پیرامون ظرفیت هــاى اصفهان در این باره 

صحبت شد.
وى  درباره آمادگى تأسیسات گردشگرى این استان براى 
استقبال از گردشگران خارجى، گفت: زیرساخت صد در 
صد آماده هستند، در حوزه هاى اقامتى و تفریحى استان 
اصفهان تنوع کم نظیرى وجود دارد و همه تأسیســات 
گردشگرى استان آماده میزبانى منطبق با شرایط کرونا 
هستند. در مدت زمانى که کرونا فعالیت هاى گردشگرى 
را تعطیل کــرده بود، تقریباً تمام فعاالن گردشــگرى از 
جمله تورگردانان و کارمندان هتل، آموزش هایى درباره 
مدیریت تورها دیده اند و نیروى انسانى نیز آماده میزبانى 

از گردشگران است.

اصفهان آماده میزبانى از گردشگران خارجى است

از هگمتانه تا نقش جهان براى حفظ آب

چرا اتوبوس و مترو 
دیروز رایگان بود
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بسیار سؤال مى شود در مورد اینکه چرا 9 
سال کار نکردید و سکوت کردید براى کار 
نکردن و االن این وجود دارد که بعضى ها 
کار نمى کنند اما هیاهو دارند و شما سکوت 
کردید و با یک کار خیلى خوب و ماندگار مثل 

”بزنگاه“ برگشتید.
من 9 سال به دالیل شخصى کاِر تصویر نکردم و البته به این 
معنا نبود که اصًال در این فضا نباشم. رادیو  و تئاتر کار مى کردم؛ 
یک برنامه روتین رادیویى در شــبکه رادیو ایران داشــتم و 
همچنین چند شبکه سراسرى دیگر. بعد از آن 9 سال که کار 
تصویر نکرده بودم برگشــتم. اولین مجموعه اى که کار کردم 
پیشنهاد آقاى شاه محمدى براى بازى در مجموعه ”کالنتر“ 
بود که یک اپیزود به نام «ســهراب» را بازى کردم. بالفاصله 
علیرضا افخمى براى مجموعه ”زیرزمین“ پیشنهاد همکارى 
دادند که قرار بود البته نقش، خیلى مفصل تر باشد بعداً در حین 
فیلمبردارى متوجه شــدم که نقش کوتاه اســت و این اتفاق 
نیفتاد. فکر مى کنم از ”بزنگاه“ که رمضان ســال 1387 روى 
آنتن رفت و آن سریال فضاى بســیار خوبى داشت به صورت 

جّدى برگشتم. 
خیلى سریال عجیبى بود.

براى خود من که در سال هاى قبل بازى مى کردم چه در زمینه 
طنز و چه جّدى، نمى دانم چرا از این سریال دوباره یک تاریخ 
دیگرى برایم شروع شد. همان طور که کار جّدى را مى توانم با 
سریال ”آینه“ با اینکه قبل تر هم کار کرده بودم سکوى پرتابم 
معرفى کنم، ”بزنگاه“ براى معرفى فاصله زمانى بعد از 9 سال 
معرفى جدیدى بود و بسیارى با این شکل و شمایل جدیدى که 
در ”بزنگاه“ ارائه دادم آشــنایى نداشتند و یک مرجانه دیگرى 

انگار در بزنگاه متولد شد.
“بزنگاه“ خیلى خــاص بود و از این جنس 
کارهاى رضا عطاران کم رنگ و کم رنگ تر 

شد... 
اصال از تلویزیون رفتند. یکســرى دلخورى ها پیش آمده بود 
که مى گفتند این سریال، کار من نیست. من قصه ام یک چیز 
دیگر است و آن شکلى که االن خروجى کار پیدا کرده کار من 
نیست. در واقع با یک دلخورى به ســمت سینما رفتند. خیلى 
خوشحالم که موفقیت هاى بزرگ و پى در پى به دست آوردند. 
رضا عطاران جوان مستعدى اســت که همیشه کارهایش را 
دوست داشتم و دنبال مى کردم و خوشحال بودم که با ایشان در 

”بزنگاه“ همکارى کردم. 
دوست دارید با ایشان کار کنید؟

حتمًا همین طور است؛ با کســانى که سابقه همکارى خوب و 
لذت بخش مثل مهران مهام، ســعید آقاخانى داشته ام طبیعتًا 

دوست دارم باز هم تکرار شود.
چرا پس این اتفاق در ”نون خ“ نیفتاد؟

چرا براى ”نون خ“ با من تماس گرفتند و ســر اندازه نقش به 
تفاهم نرسیدیم. قرار بود آن نقشى را بازى کنم که خانم سپاه 

منصور به زیبایى ایفایش کردند. 
در برنامه ”دورهمى“ آقاى مدیرى گفتند که 
دوست دارم با خانم گلچین کار کنم؛ چرا تا 
به حال این همکارى اتفاق نیفتاده است؟

واقعًا چندین بار از طرف آقاى مدیرى پیشنهاد شده نمى دانم 
که چرا نشد؛ چون معموًال ســرکاربودم و تداخل میان کارها 
ایجاد مى شــد. ایشــان (مهران مدیرى) هم به مزاح مطرح 
کردند. وگرنه آقاى مدیــرى از کارگردان هایى هســتند که 
خیلى دوستشــان دارم و هر بازیگرى دوســت دارد با ایشان 
کار کند. خیلى از همکارانم با ایشان شــروع کردند. من واقعًا 
تیِم بچه هاى ”ســاعت خــوش“ را دوســت دارم و طبیعى 
اســت هرکدام موفق شــدند و کارهایشــان را مى بینم لذت 

مى برم. 
خانم گلچین که در ســینماى ایران یک 
کارنامه خیلــى خوبى دارد امــا وقتى در 

تلویزیون بیشتر فعال شــد خواه ناخواه 
انگار سینمایى ها دیگر یا به او کار ندادند 
و یا نخواستند به قول معروف در برخى از 
این گروه بندى ها و باندبازى ها یا به تعبیر 
بعضى از پیشکسوتان مان میهمانى هاى 
شبانه که نقش تقســیم مى شود یا جایى 
حتى خود شــما گفته بودید که حضور در 
سینما خیلى سخت شده؛ این سختى چه 

چیزى است چرا آن قدر کم کار شدید.
نمى گویم این اتفاقات نمى افتد؛ واقعًا این خط کشــى ها وجود 
دارد اینکه مثًال یک کارگردان هایى که به سمت سینما مى روند 
ترجیح مى دهند با تلویزیونى ها کمتر کار کنند در صورتى که 
اتفاقًا تلویزیونى ها مى توانند طیف وسیع ترى از مردم را براى 
دیدن آن اثر و محصول فرهنگى دعوت کنند. چه اشکالى دارد 
همین بچه هاى تلویزیون که همه از تلویزیون به سینما رفتند 
آنجا هم این فعالیت را داشته باشند. من خودم این سؤال را در 
ذهنم دارم و جوابش را پیدا نکــردم که بازیگرهاى تلویزیون، 
بازیگرهاى ســینما؛ معنى اش را نمى دانم! مگر بازیگرى فرق 
مى کند. شما در تئاتر همان اندازه باید ممارست و تمرین کنید 
و جّدیت داشته باشید که در تلویزیون باید این دقت و ظرافت 
را در دستور کار داشــته باشیم. این خط کشــى ها را من زیاد 

نمى فهمم.
مى گویند بازیگرى کــه در تلویزیون زیاد 
دیده مى شود در سینما نمى تواند گیشه را 

تأمین کند؛ نظر شما چیست؟
آقاى عطاران نتوانستند؟ من همیشه این سؤال را دارم که سعید 
آقاخانى، مهران مدیرى و امثالهم نتوانســتند؟ این ها از کجا 
رفتند؟ همیشه با افتخار مى گویم من بچه تئاترم؛ من از تئاتر 
وارد این حرفه شــدم و از این بابت خوشحالم. چون چیزهایى 
را که به عنوان یک بازیگر حرفــه اى، باید به من آموزش داده 

مى شد در تئاتر یاد گرفتم. احترام به پیشکسوت، توجه کردن، 
تمرین کردن، دورخوانى و خیلى چیزهاى دیگر را از روى صحنه 
یاد گرفتم. خیلى از بچه هایى کــه امروز با افتخار مى گویند ما 
بچه سینماییم شاید این همه تمرین هایى که ما در تئاتر داشتیم 

و همین طور تلویزیون را نداشته باشند.  
چرا در سینما براى زن هاى میانسال قصه 
نوشته نمى شود بیشتر براى جوان هاست؟

من از این بابت خیلى متأسفم؛ وقتى بازیگرى به سن پختگى 
مى رســد آن وقت او را بیرون از گود مى گذارنــد و اتفاقًا زمان 
استفاده از آن تجارب است. پس کى باید نوبت آن فرا برسد که 
از آن تجربه ها استفاده شود؟  به نظرم بزرگترین اشتباه است. 
کما اینکه االن اگر مِن مرجانه گلچین در این شرایط سنى ”شب 
بیست و نهم“ بازى کنم. شاید چیزى متفاوت از آن چیزى که 
در 18 سالگى بازى کردم را باید بازى کنم. چون االن تجربه 
این سنم را دارم دقیقًا وقتى که افراد به سن پختگى مى رسند 
و مى خواهند از تجربه هاى جوانى و حتى خطاهایى که باعث 
شده در حرفه شان یک جاهایى عالمت سؤال برایشان به وجود 
آید را کنار بگذارند و با چهره جدیدى بیایند، باید بیرون از گود 

باشند. این اتفاق اصًال درست نیست.
سریال ”آینه“ را بیشــتر دوست دارید یا 

”بزنگاه“ را؟
هرکدام ویژگى هاى خودشان را دارند؛ ”آینه“ براى یک دختر 
18 ساله است که تازه کارش را شروع کرده؛ پر از عشق و شور 
است و پر از عطش براى یادگیرى؛ و ”بزنگاه“ شروع دیگرى 

در دنیاى تصویر برایم رقم زد. 
کدام نقش بوده در زندگى شما که برایش 
دســتمزد باالترى نســبت به کارهاى 

دیگرتان گرفتید؟
مطمئنا در نمایش خانگى بوده، چون آنجا یک مقدار با تلویزیون

 فرق دارد.

مرجانه گلچین: 

کارگردان هاى سینما  با تلویزیونى ها 
کمتر کار مى کنند

ادامه ضبط صحنه هاى 
«خاتون» در تهران 

شروع طوفانى
 «قهرمان» در گیشه

تصویربردارى مجموعــه تاریخى «خاتون» این 
روزها در تهران ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، نگار جواهریان و بابک حمیدیان 
از جملــه بازیگران اصلــى ســریال «خاتون» 
محسوب مى شوند که بازى آنها این روزها جلوى 

دوربین ادامه دارد.
«خاتون» عاشــقانه تاریخى بــه کارگردانى تینا 
پاکروان و تهیه کنندگى على اســدزاده اســت. از 
بازیگران اصلى سریال مى توان به نگار جواهریان، 
اشکان خطیبى، میر سعید مولویان، شبنم مقدمى، 
بابک حمیدیان، رضا بهبودى و ســتاره پسیانى 

اشاره کرد.                                                                           
سریال از روز دوشنبه، 18 مرداد 1400 به صورت 
اختصاصى از نماوا پخش شد اما نزدیک به یک ماه 
اســت ادامه پخش آن از این پلتفرم متوقف شده 

است. آهنگساز سریال کیهان کلهر است.
«خاتــون» نوشــته اى داســتانى - تاریخى از 
خانواده اى اســت که از اوایل شهریور 1320 آغاز 
شده و در دوران اشغال ایران توسط متفقین دچار 
تحوالتى مى شود. این برهه از تاریخ ایران با همه 
فراز و فرودش در زندگى تک تک ما جریان دارد.      
سریال خاتون داســتان زنى از زنان این سرزمین 
اســت که روزى روزگارى در ایران براى زندگى 

جنگیده اند.

فیلم سینمایى «قهرمان» در نخستین روز نمایش 
فروش بسیار خوبى داشت.

این فیلم در نخستین روز نمایش خود که تنها در شهر 
شیراز رخ داده بود، با اســتقبال بسیار خوبى از سوى 
مخاطبان شیرازى مواجه شد و به رکورد قابل توجه 
240 میلیون تومان رســید. همچنین سانس هاى 
فوق العاده براى این فیلم درنظر گرفته شــد. این در 
حالى است که مجموع فروش دیگر فیلم هاى روى 

پرده در این روز، حدود 270 میلیون تومان بود.
تازه ترین ساخته اصغر فرهادى فعال فیلم سینمایى 
«دینامیت» را به عنوان رقیب اصلى خود مى بیند 
که در هفته گذشــته، با فروش یک میلیارد و 773 

میلیون تومانى صدرنشین گیشه بود.
فروش باالى فیلم اصغر فرهادى در روز نخســت 
نه تنها براى این فیلم، بلکه براى مجموعه سینماى 
ایران امیدوارکننده است، چراکه در کنار استقبال از 
«دینامیت»، «درخت گردو» و «پوست»، نشان از 

بازگشت تدریجى مخاطبان به سینماها دارد.
از سوى دیگر مشــخص نیســت آیا آمار خوب 
فیلم «قهرمان» در روزهــا و هفته هاى آینده که 
فیلم هاى دیگرى نیز روى پرده خواهد رفت، ادامه 
خواهد یافــت یا خیر. همچنین به نظر مى رســد 
مخاطبان ســینماى فرهادى تالش کرده اند در 
همین روزهاى ابتدایى اکران فیلم را تماشا کنند و 
ممکن است در هفته هاى آتى با افت رقم مخاطب 

مواجه شود.
اکران فیلم جدید اصغر فرهادى با نام «قهرمان» 
از دیروز در سراسر کشــور آغاز  شد و عالقمندان 
سینما همه آماده هستند تا جدیدترین اثرى که این 
کارگردان در دنیاى سینما خلق کرده را تماشا کنند. 
آنچه تا امروز در مورد آثار فرهادى براى همه نمایان 
است انتخاب موضوعات و سوژه هایى است که شاید 
در نگاه اول ساده به نظر برسد اما تا بخشى از فیلم 
توسط مخاطب دیده مى شود وى را با خود به دنیاى 
داستان آن فیلم مى برد و این از جمله نقاط مشترك 

آثار اصغر فرهادى است.
فیلم جدید اصغر فرهــادى از 5 آبان ماه 1400در 
حالى اکران  شد که هفته گذشــته از سوى دبیر و 
ســخنگوى هیأت معرفى فیلم ایرانى به اســکار 

اعالم شد. 

نقش هاى متفاوتى از او دیدیم؛ بسیار جّدى و بسیار کمدى! در نیمه دوم دهه شصت، بازیگر معروف و مشهور سریال هاى تلویزیون بود و اواخر دهه شصت و اوایل 
دهه هفتاد توانست چهره قابل قبولى در میان عامه تماشاگران از خود به نمایش بگذارد. به تعبیر خودش «مرجانه گلچین» با سریال ”بزنگاه“ رضا عطاران تولد 

دیگرى داشت. 

احسان کرمى بازیگر و کارگردان نمایش پازل گفت: در چهار، پنج سال گذشته با 
پیشرفت تکنولوژى، شبکه هاى اجتماعى و همچنین انتشار محصوالت سینماى 
خانگى، پیوند بسیار خوب فرهنگى و هنرى بین ایرانیان ساکن آمریکا بخصوص 
در لس آنجلس و حومه با هنرمندان ایرانى برقرار شــد.این امکان خوبى بود که 
ما نمایشى را روى صحنه  ببریم که مقدارى از تئاتر هاى مرسوم در لس آنجلس 
فاصله دارد. پیش از این در سال هاى گذشــته در این شهر، بیشتر نمایش ها به 
شــکل کمدى، موزیکال و یا تئاتر آزاد روى صحنه وجود داشــت. با توجه به 
پتانسیلى که در آمریکا به خصوص در آمریکاى شمالى دیدیم، تصمیم گرفتیم 
نمایشــى را روى صحنه ببریم که فضاى کالســیک ترى دارد و خیلى حالت 

روشنفکرانه و نمادپردازى ندارد.
وى در پاسخ به ســوال اینکه برنامه اى براى اجرا در کشور هاى دیگر هم دارد، 
گفت: بله؛ این نمایش فقط براى  4شب اجرا در لس آنجلس در نظر گرفته نشده 
است. ان شاء ا... به زودى در شهر هاى دیگر آمریکا، کانادا، اروپا و همچنین در 

ایران تصمیم داریم نمایش پازل را روى صحنه ببریم.
او درباره ســایر عوامل نمایش پازل ادامه داد: من و برزو ارجمند در تهیه متن، 
اجرا و موســیقى نمایش پازل کامًال نقش مشترکى داشتیم. عمده کار، یک کار 
مشترك دو نفره است البته دوستان دیگرى هم حضور دارند که به زودى اسامى 
آن ها اعالم مى شود. به دلیل اجرا در شــهر هاى مختلف احتماًال بقیه اعضاى 

نمایش پازل غیر از من و برزو، در هر شهر متفاوت است.
کرمى افزود: نمایش پازل موزیکال نیست، اما موسیقى در آن نقش بسیار پر رنگى 
دارد. من و برزو ارجمند در نمایش هم آواز مى خوانیم و هم گیتار مى زنیم، عالوه 

بر ما یک ساز کوبه اى کاخن در گروه وجود دارد.
این بازیگر و کارگردان در پایان درباره اجراى نمایش پازل در ایران گفت: دلمان 
مى خواهد پازل را در ایران هم اجرا کنیم و ان شــاءا... این اتفاق مى افتد. فکر 

نمى کنم هیچ مشکلى براى اجراى نمایش در ایران وجود داشته باشد.
نمایش پازل در آذرماه امسال در سالن اودیسه شهر لس آنجلس آمریکا در چهار 

روز متوالى اجرا مى شود.

با آغاز پیش تولید سریال «جنابِ عالى» به کارگردانى عادل تبریزى، امیرحسین 
رستمى به عنوان نخستین بازیگر، به این پروژه پیوست.

رستمى که در فیلم سینمایى «گیجگاه» به کارگردانى عادل تبریزى نیز ایفاى 
نقش کرده بود، اکنــون در دومین همکارى با این کارگــردان، جلوى دوربین 

«جنابِ عالى» مى رود.
«جنابِ عالى» سریالى کمدى-اجتماعى است که تهیه کنندگى آن را مصطفى 
رضوانى برعهده دارد و با ادامه پیش  تولید، چهره هاى دیگرى نیز به این پروژه 

اضافه خواهند شد.

با نهایى شدن ترکیب بازیگران، تصویربردارى سریال تلویزیونى «پالك 13» به 
کارگردانى آرش معیریان و تهیه کنندگى سلیم ثنائى ادامه دارد.

ســریال تلویزیونى «پالك 13» که مضمونى طنز و خانوادگى دارد، با حضور 
بازیگرانى نظیر على صادقى، شــهره ســلطانى، امیرحســین صدیق، اردالن 
شجاع کاوه، نگار عابدى، حسین رفیعى، محمود جعفرى، مهران ضیغمى، سامان 

دارابى، فرزانه سهیلى، ستاره حسینى و... ساخته مى شود.
نگارش این سریال را که محصول گروه اجتماعى شبکه سه سیما است امیر ابیلى 
به همراه محمدحسن رعیت پور، حامد آبکنار و مسعود غزنچایى بر عهده  دارند و 

قرار است به زودى به  صورت شبانه از شبکه سه سیما پخش شود.

احسان کرمى و برزو ارجمند
 در لس آنجلس

امیرحسین رستمى 
نخستین بازیگر «جنابِ عالى» شد

على صادقى 
مقابل دوربین سریال طنز تلویزیون  

رزیتا غفارى پیرامون فعالیت ایــن روز هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: در یک ســال اخیر و با وجود شیوع ویروس 
کرونا مدام در حال کار کردن هســتم و خوشحالم موقعیت 
مناســبى براى من رخ داد که بتوانم بعد از چهار پنج ســال 

مشغول فعالیت شوم.
وى در همین راســتا ابراز کرد: در آن بــازه زمانى چهار پنج 
ساله پیشنهاد فیلم و سریال خوب کم بود و گاهى پیشنهادى 
نداشــتم و ترجیح دادم به هر قیمتى کار نکنم و صبر داشته 
باشــم تا با فیلمنامه و تیم بازیگران حرفه اى و خوب به این 

عرصه برگردم.
بازیگر مجموعه تلویزیونى «عمارت فرنگى» با اشــاره به 
سختى کار هنرمندان در شــرایط کرونایى اظهار کرد: این 
روز ها با با وجود شیوع کرونا کار براى هنرمندان و به خصوص 

بازیگران در این وضعیت سخت و رعایت این موارد نشدنى 
است، در دوران شیوع ویروس کرونا بیش از هر زمانى مردم 
به تماشاى فیلم و ســریال نیاز دارند تا اوقات خود را زمانى 
که بیشتر در خانه هســتند پر کنند و این مسئولیت بر عهده 
بازیگران و هنرمندانى است که با نگرانى و استرس زیادى به 

این خواسته پاسخ مى دهند.
بازیگر ســریال «کلبه اى در مه» پیرامــون عالقه خود به 
ادامه فعالیت در عرصه بازیگرى خاطرنشــان کرد: قطعا به 
عنوان بازیگر دوست دارم در این عرصه فعالیت داشته باشم 
و در صورتى که فیلمنامه و نقش پیشنهادى مناسبى داشته 
باشــم بازیگرى را ادامه خواهم داد و البته امیدوارم شرایط 
فعالیت در عرصه بازیگرى با ادامه تسریع در واکسیناسیون 

مناسب تر شود.

 این روزها مردم به تماشاى فیلم و سریال نیاز دارند
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فوالد هم نتوانســت به رکورد نباختن هاى ســپاهان در بازى هاى خانگى تاریخ 
لیگ برتر برسد و به حضور روى پله سوم در کنار استقالل و پایین تر از سپاهان و 

پرسپولیس بسنده کرد.
تیم ویسى در اولین بازى خانگى فصلش شکســت خورد و رکورد فوالد که بعد از 
شکست 10 آبان 1398 برابر پرســپولیس، استارت خورده بود با شکست 30 مهر 
1400 برابر همان پرسپولیس به نقطه پایانش برسد. از نظر تعداد بازى و تعداد روز 
بدون باخت، این رکورد به ســپاهان تعلق دارد هرچند آنها با وجود 3 بازى بیشتر، 

بردهاى کمترى نسبت به فوالد کسب کردند.

1- سپاهان: 28 بازى بدون باخت
بهترین رکورد نباختن پیاپى در بازى هاى خانگى تاریخ لیگ برتر به سپاهان تعلق 
دارد. استارت این رکورد از شکست برابر ملوان در لیگ سیزدهم خورد و پس از 28 
بازى بدون شکست، با باخت خانگى 3 بر صفر برابر استقالل در لیگ پانزدهم به 
پایانش رسید. سپاهان در 8 میزبانى آخر لیگ سیزدهم نباخت، همه 15 میزبانى 
لیگ چهاردهم را بدون باخت ســپرى کرد و 5 میزبانى ابتدایى لیگ پانزدهم هم 
بدون شکست گذشت. در این بازه زمانى 733 روزه، سپاهانى ها صاحب 17 برد و 
11 مساوى شدند. این رکورد نباختن با حضور 2 سرمربى روى نیمکت سپاهان رقم 

خورد: زالتکو کرانچار و حسین فرکى.

2-پرسپولیس: 26 بازى بدون باخت
پرســپولیس براى رســیدن به دومین رکورد تاریخ لیگ برتــر از نظر نباختن در 
بازى هاى خانگى، کارش را از لیگ دوازدهم و پس از باخت یک صفر برابر تراکتور 
شروع کرد و این روند را تا باخت مجدد به تراکتور در لیگ چهاردهم ادامه داد. در 
این مسیر، پرســپولیس در هیچکدام از 8 میزبانى پایانى لیگ دوازدهم نباخت، 
تمامى 15 بازى خانگى اش در لیگ سیزدهم را بدون شکست سپرى کرد و 3 بازى 

خانگى ابتدایى لیگ چهاردهم هم بدون باخت گذشت. در این بازه زمانى 642 روزه، 
پرسپولیس صاحب 17 برد و 9 مساوى شد. پرسپولیس در حال حاضر هم 16 بازى 
خانگى بدون باخت را سپرى کرده شــامل آخرین میزبانى لیگ نوزدهم + تمامى 
15 بازى خانگى فصل قبل. در تمامى این دوران بى شکستى، 2 نفر روى نیمکت 

پرسپولیس نشسته بودند: یحیى گل محمدى و على دایى.

3-استقالل: 25 بازى بدون باخت
استقالل در یک قدمى از دست دادن سومین رکورد برتر تاریخ برتر بود اگر فوالد 
تنها یک بازى خانگى دیگر را بدون باخت ســپرى مى کرد که این اتفاق نیفتاد. 
رکورد 25 بازى بدون باخت خانگى استقالل از لیگ چهارم شروع شد. آبى ها در 
5 بازى خانگى آخرشان در آن فصل شکست نخوردند. سپس نوبت به لیگ پنجم 
رســید که تیم امیر قلعه نویى در هیچکدام از میزبانى هایش نباخت و این قصه تا 
باخت به پیکان در لیگ ششم ادامه داشت؛ 4 میزبانى آخر لیگ چهارم + همه 15 
میزبانى لیگ پنجم + 6 میزبانى ابتدایى لیگ ششم. در این بازه زمانى 610 روزه، 
استقالل صاحب 16 برد و 9 مساوى شد. 19 میزبانى بدون باخت استقالل در زمان 

قلعه نویى بود و 6 بازى با حضور مرفاوى روى نیمکت.

4-فوالد: 25 بازى بدون باخت
فوالد، جدیدترین کاندیداى شکستن این رکورد بود که به سرانجام نرسید. فوالد 
این رکورد را در لیگ نوزدهم شروع کرد و در 10 میزبانى پایانى اش نباخت. سپس 
نوبت به فصل قبل رسید که تیم نکونام حتى یک بازى خانگى اش را هم نباخت و به 
آمار 25 میزبانى بدون باخت رسید ولى شکست در اولین میزبانى لیگ بیست و یکم، 
پایان این دوران بدون باخت را رقم زد. فوالد در این بازه زمانى 718 روزه صاحب 
18 برد و 7 مساوى شــد. تمام دوران 25 بازى بدون باخت خانگى فوالد زیرنظر 

جواد نکونام سپرى شد.

بهترین کارنامه میزبانى در تاریخ لیگ برتر

 قلدرهاى خانگى

دانیال اسماعیلى فر مدافع راست تیم فوتبال سپاهان در دومین مسابقه متوالى هم به شکل 
مشابه دیدار اول موفق به ایجاد موقعیت گل براى هم تیمى هایش شد.

شروع رقابت هاى لیگ بیستم تا پایان هفته دوم براى سپاهان و بازیکنان این تیم به شکل 
بســیار خوبى پیش رفته و آنها عالوه بر اینکه 6 امتیاز از دو مسابقه خودشان مقابل مس 
رفسنجان و نفت مسجد سلیمان کسب کرده اند، 5 گل هم زده اند و با دو کلین شیت شرایط 

ایده آلى در شروع مسابقات از خودشان به نمایش گذاشته اند.
در این بین اوضاع براى برخى بازیکنان سپاهان نیز در این دو مسابقه بسیار خوب پیش رفته 
و یکى از این بازیکنان دانیال اسماعیلى فر است که توانسته پس از به ثبات رسیدن در ترکیب 
طالیى پوشان اصفهانى و تثبیت در پست دفاع راســت که با فروش مرتضى منصورى به 
صورت غیررسمى بر آن مهر تایید زده شد، حاال در دو مسابقه، دو پاس گل هم ارسال کند.

اولین پاس گل دانیال روى گل دوم سپاهان مقابل مس رفسنجان در جریان پیروزى 2 بر 
صفر این تیم ثبت شد و مدافع راســت طالیى پوشان اصفهانى که 

نفوذ دائمى یکى از وظایف او در طول بازى با توجه به سیستم مورد 
استفاده تیم است، موفق شد با سانترى کوتاه و دقیق زمینه را براى 
به ثمر رسیدن زیباترین گل هفته که با ضربه آکروباتیک رفیعى 
به ثمر رسید ثبت کند. اسماعیلى فر در دومین مسابقه هم خیلى 

زود تاثیر مثبت خود را روى عملکرد صعودى تیم گذاشت و اینبار 
با ارسالى که از نزدیکى هاى محوطه جریمه انجام شد، شهباززاده 

را در موقعیت ثبت اولین گل خود در دقیقه 7 دیدار برابر نفت مســجد 
سلیمان قرار داد. دو گل دیگر سپاهان نیز در این مسابقه، 

یکى روى ضربه ریباند و دیگرى با پاس ســروش 
رفیعى ثبت شدند.

دانیال اسماعیلى فر در هفته ابتدایى لیگ بیستم 
در پســت دفاع راســت بازى کرد، اما پس از 
شکست سپاهان مقابل گل گهر این بازیکن 

تا هفته یازدهم بــه بازیکنى تعویضى بدل 
شد که توسط نویدکیا در میانه زمین 

یا پســت وینگر چپ و راست 
بازى مى کرد. با این وجود 

دانیال از دیــدار مقابل 
نفت آبــادان به ترکیب 
اصلى رســید و توانست 

با عملکــردى که ارائه کرد، 
ضمــن نیمکــت نشــین کردن 

مرتضى منصــورى، در اردوى تیم ملى در 
بحرین نیز حضور داشته باشد، اما در دو اردوى بعدى ملى 

پوشان غایب بوده است.
پســت دفاع راســت تیم ملى پس از حضور دراگان 
اسکوچیچ یکى از پســت هایى به شمار مى رود که 
ابهام در مورد آن زیاده بوده است و حاال اسماعیلى 
فر امیدوار است با ادامه همین روند بتواند بار دیگر 
به فهرست ســرمربى کروات تیم ملى راه پیدا 
کند و در بازى هاى آینده و احتماال جام جهانى 
2022 قطر یکى از مسافران مهم ترین رقابت 

فوتبالى جهان باشد.

مدیرعامل پیشین باشگاه ذوب آهن معتقد است فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در اجراى 
برخى از پروژه ها مثل VAR و تبلیغات محیطى خودش که کار نمى کند، هیچ اجازه نمى دهد 

باشگاه ها نیز مستقًال عمل کنند.
مجتبى فریدونى درباره درخواســت برخى از باشــگاه ها براى اجراى اختصاصى تبلیغات 
محیطى و ممانعت هاى به عمل آمده در این مورد اظهار داشــت: در ایران نه سازمان لیگ 
براى باشگاه ها کار مى کند و نه فدراسیون. متأسفانه آنها کار که نمى کنند هیچ، نمى گذارند 
باشگاه ها خودشان کار کنند. نمونه این روند راه اندازى سیستم VAR است که به باشگاه ها 
اجازه داده نشد خودشان این سیستم را راه اندازى کنند. ما در باشگاه ذوب آهن از اردیبهشت 
ماه به ســازمان لیگ و فدراسیون نامه زدیم و اعالم کردیم با ســه شرکت مورد تأیید فیفا 
مذاکره داشــته و اعالم کردیم مى توانیم VAR را ابتدا براى خودمان و بعد با شرایط خیلى 

خوبى براى دیگر باشگاه ها به کشور بیاوریم.
وى اشاره کرد: طبق برآوردى که صورت گرفته بود نصب صفر تا صد هر سیستم، براى هر 
ورزشگاه حدود 200 تا 250 هزار دالر هزینه داشت و حتى ما با طرف خارجى صحبت کردیم 
که این هزینه به صورت اقساط پرداخت شود. در این مورد با آقایان عزیزى خادم، بهاروند 
و افشاریان صحبت و اعالم کردیم شرکتى که ما با آن توافق کرده ایم تأکید کرده است که 
ظرف مدت سه ماه این سیستم را در ورزشگاه فوالدشــهر مستقر مى کند، ولى فدراسیون 
در نهایت نه به ما اجازه داد که این کار را انجام دهیم و نه خودش براى باشــگاه ها این کار  

را انجام داد.
مدیرعامل پیشین باشگاه ذوب آهن یادآور شد: در آن زمان در نهایت به ما اعالم کردند که 
فدراسیون با شرکتى که مشــخص مى کند، قرارداد امضا مى کند و بعد باشگاه ها مى توانند 
فقط از آن شرکت این سیســتم را خریدارى و تهیه کنند. االن بحث تبلیغات محیطى نیز 
همینطور است؛ نه خودشان این کار را انجام مى دهند و نه اجازه مى دهند باشگاه ها این کار 

را به صورت مستقل انجام دهند.

مدیرعامل پیشین باشگاه ذوب آهن با انتقاد از فدراسیون و سازمان لیگ:

اجازه نمى دهند
 باشگاه ها مستقل عمل کنند

تثبیت در فهرست تیم ملى 
هدف بعدى اسماعیلى فر

هافبک ذوب آهــن اعتقــاد دارد اگر دفاع 
راســت آنها مصدوم نمى شد استقالل حتى 
نمى توانست به کسب تساوى فکر کند و فرق 

آنها با استقالل نداشتن بازیکن خارجى بود.
حســین ابراهیمى در مــورد شکســت 2 بر صفر 
ذوب آهن مقابل اســتقالل گفت: ما بازى را خیلى 
خوب شروع کردیم و در همان ثانیه اول مى توانستیم 
به گل برسیم ولى متاسفانه توپمان تبدیل به گل 
نشــد. یکى دو موقعیت خوب داشتیم ولى روى 
غافلگیرى و چند اشــتباه پیاپى گل خوردیم و 

شوکه شدیم زیرا سوار بر بازى بودیم.
او در مورد وضعیت خودش ادامه داد: 20 روزى 
مصدوم بــودم و در نیمه دوم بــه زمین رفتم. 
تغییرات انجام شد تا شــرایط را عوض کنیم و 

نیمه دوم هم خیلى خوب حمله مى کردیم. دقیقه 60 بود 
که کشاله مدافع راست ما پاره شد و عمًال ما 10 نفره بازى 
مى کردیم و سمت راست زمین ما فلج شده بود و زورمان را 
در سمت چپ گذاشته بودیم. استقاللى ها هم این موضوع 
را فهمیده بودند و پرتعداد دفاع مى کردند. دو سه موقعیت 
خیلى خوب داشتیم که تبدیل به گل نشد و در اواخر بازى 
همه جلو کشــیده بودیم و روى ضد حمله گل خوردیم. 
درکل این را بگویم که اگر بازیکن خارجى استقالل نبود 
من فکر مى کنم این تیم نه تنها نمى توانست پیروز شود 
بلکه مســاوى هم نمى توانســت از ما بگیرد و فرق ما با 
استقالل نداشــتن بازیکن خارجى بود. به آن ها تبریک 

مى گویم.
وى که در بازى استقالل شوت زیبایى زد و با فاصله کمى از 
کنار دروازه رد شد در این باره گفت: اگر آن توپ گل مى شد 

خیلى قشــنگ بود اما نشد. در بازى دوســتانه با سپاهان 
همســترینگ من کش آمد  و نتوانستم با تیم تمرین کنم 
و کال دو روز قبل از بازى با اســتقالل با تیم تمرین کردم 
ولى درکل خدا را شکر بازى بدى نبود. اگر دفاع راست ما 

بود شرایط بهتر مى شد و بازى را مساوى مى کردیم ولى 
متاسفانه 10 نفره بازى مى کردیم.

این بازیکن در مــورد دربى اصفهان کــه مصاف بعدى 
سبزپوشــان خواهد بود نیز صحبت کــرد و گفت: بازى 
ســنگین داریم ولى امیدوارم بتوانیم نمایش خوبى انجام 
بدهیم و برعکــس بازى قبلى توپ هــاى مان تبدیل به 
گل شود و بازى را ببریم. ســپاهان یک تیم با کالس و با 
شخصیت است و در دو بازى اخیر نشان داد تیمى است که 

براى قهرمانى بسته شده است.
ابراهیمى در پایان یادآور شد: امسال ذوب آهن متفاوتى را 
خواهید دید و شک نکنید یقه خیلى از تیم ها را مى گیرد. 
از هواداران مى خواهم صبور باشند زیرا با یک باخت اتفاق 
بدى نخواهد افتاد و ان شاءا... بتوانیم بازى دربى را ببریم و 

همه چیز به روال عادى برگردد.

بازیکن اسبق سپاهان گفت: خود پرسپولیس و استقالل هم مى دانند که فعًال 
شانس اصلى قهرمانى سپاهانى ها هستند.

احمد جمشیدیان درباره عملکرد سپاهان در دو هفته ابتدایى لیگ برتر اظهار 
کرد: سپاهان فصل گذشته را با شکســت مقابل گل گهر شروع کرد و در سه 
چهار هفته اول امتیازات زیادى را از دست داد و در نهایت این باعث شد تا نایب 
قهرمان شود و نتوانست امتیازات از دست رفته را جبران کند. آن ها سال گذشته 
با کمترین اختالف در عین شاســتگى قهرمانى را از دست دادند و این نتیجه 

دالیل مختلفى داشت.
او ادامه داد: امسال سپاهان کامال برنامه ریزى شــده و در نقل و انتقاالت کم 
حاشــیه و قدرتمند عمل کرد. با وجود اینکه بازیکنان خوبش را از دست داد اما 
بازیکنان با کیفیتى را هم جذب کرد و شاکله اصلى تیم حفظ شده است. بدون 
شک سپاهان مدعى اصلى قهرمانى خواهد بود. در خط دروازه یک دروازه بان 
اتریشى جذب کردند که به نظرم باید چند هفته بگذرد تا عملکرد او را بهتر ببینیم 

اما در این دو بازى مسلط نشان داد.
او اضافه کرد: پیام نیازمند مهمترین مهره اى بود که از ســپاهان جدا شــد و 
جایگزین کردن یک دروازه بان خوب کار بسیار سختى است. در خط میانى هم 
مسعود ریگى جزو بازیکنان با ثبات بوده است. تمام خریدهاى سپاهان و حتى 
خرید لیگ یکى این تیم فصل خوبى را پشت سر گذاشتند. مطمئنا در ادامه راه 

بسیار مى توانند به سپاهان کمک کنند.
بازیکن اسبق سپاهان درباره مدعیان اصلى قهرمانى لیگ برتر گفت: روى کاغذ 
شرایط سپاهان از دیگر مدعیان قهرمانى بیشتر است. در مسابقات آسیایى یا 
حذفى با چند بازى تکلیف یک جام مشخص مى شود اما در لیگ  نیاز دارید حدود 
9 تا 10 ماه کیفیت خوبى را از خود به نمایش بگذارید و ثبات داشته باشید. این 
ثبات در سپاهان بیشتر از همه تیم هاى مدعى است و بعید مى دانم سپاهان از 

جمع مدعیان قهرمانى خارج شود.
او در پایان بیان کرد: استقالل، پرســپولیس و گل گهر رقباى دیگرى هستند 
که مى توانند عنوان قهرمانى را به دست آورند اما به نظر من روى کاغذ شانس 
سپاهان حتى از پرسپولیس بیشتر است. خود پرسپولیس و استقالل هم مى دانند 

که فعًال شانس اصلى قهرمانى سپاهانى ها هستند.

مارك کوفرمانس، مدیــر فاینورد به دلیل ترس از امنیت خــود و خانواده اش 
تصمیم به کناره گیرى از این سمت گرفت.

کوفرمانس در ماه هاى اخیر همواره با اعتراضاتى از سوى هواداران روبرو بوده اما 
به نظر مى رسد که این بار این داستان بسیارى جدى شده است.

 باشگاه فاینورد با انتشــار بیانیه اى اعالم کرد که کوفرمانس 53 ساله پس از 
اتفاقات رخ داده احساس مى کند که دیگر کارآیى الزم براى کمک به این باشگاه 
و اتخاذ تصمیمات درســت را ندارد و البته نگرانى هایى در زمینه امنیت خود و 

خانواده اش نیز براى او به وجود آمده است.
او مدتى است که از سوى هواداران فاینورد تحت فشار قرار داشته، خصوصا چون 
یکى از حامیان جدى ساختن ورزشگاهى جدید بوده است. بسیارى از هواداران 
عالقه اى به پروژه فاینورد ندارند و مى خواهند همچنان به حضور در ورزشگاه 

فعلى این تیم ادامه دهند.
این اعتراض ها به جایى رسید که پنجره در ورودى منزل کوفرمانس در سپتامبر 
سال جارى میالدى شکسته شد و عبارت RJK با اسپرى روى در نوشته شد که 

مخفف هسته جوانان روتردام است.

هافبک ذوب آهن:

براى فیکس شدن باید بیشتر تالش کنم

ل ر م ل س پ و و ر ز هر ن ر ى
2نیال روى گل دوم سپاهان مقابل مس رفسنجان در جریان پیروزى 2 بر

تشد و مدافع راســت طالیى پوشان اصفهانى که 
ز وظایف او در طول بازى با توجه به سیستم مورد 
 موفق شد با سانترى کوتاه و دقیق زمینه را براى 
باترین گل هفته که با ضربه آکروباتیک رفیعى 
 کند. اسماعیلى فر در دومین مسابقه هم خیلى 

خود را روى عملکرد صعودى تیم گذاشت و اینبار 
زدیکى هاى محوطه جریمه انجام شد، شهباززاده 

7ت اولین گل خود در دقیقه 7 دیدار برابر نفت مســجد 
 دو گل دیگر سپاهان نیز در این مسابقه، 

 ریباند و دیگرى با پاس ســروش 
.

 فر در هفته ابتدایى لیگ بیستم 
راســت بازى کرد، اما پس از 
مقابل گل گهر این بازیکن 

ــه بازیکنى تعویضى بدل 
یدکیا در میانه زمین 

 چپ و راست 
ین وجود
 مقابل

 ترکیب 
توانست 

ه ارائه کرد، 
تنشــین کردن 

در اردوى تیم ملى در رى،
 داشته باشد، اما در دو اردوى بعدى ملى 

است. ه
ــت تیم ملى پس از حضور دراگان 
ز پســت هایى به شمار مى رود که 
 زیاده بوده است و حاال اسماعیلى 
ادامه همین روند بتواند بار دیگر 
مربى کروات تیم ملى راه پیدا 
ى آینده و احتماال جام جهانى 
 از مسافران مهم ترین رقابت 

شد.

هافبک ذوب آه
راســت آنها مص
نمى توانست به کس
آنها با استقالل نداشت
م حســین ابراهیمى در
ذوب آهن مقابل اســتق
خوب شروع کردیم و در
به گل برسیم ولى متا
نشــد. یکى دو موقع
غافلگیرى و چند اش
شوکه شدیم زیرا سو
او در مورد وضعیت
مصدوم بــودم و در
ت تغییرات انجام شد

بازیکن اسبق طالیى پوشان:

شانس سپاهان
 حتى از پرسپولیس بیشتر است

جنجال بزرگ در تیم جهانبخش

ابراهیمى:

فرق استقالل و ذوب   آهن بازیکن خارجى بود

هافبک ذوب آهــن در مورد اینکه چــرا در بازى با 
اســتقالل از ابتدا به میدان نرفته، گفت: همه به نظر 
آقاى تارتار بر مى گردد، به نظرش احترام مى گذارم و 

باید تالشم را بیشتر کنم که فیکس شوم.
حســین شــنانى درباره بازى ذوب آهن با استقالل 
گفت: از همان اول انتظارش را داشتیم بازى سختى 
باشد چون روبروى یک تیم بزرگ بازى مى کردیم 
ولى ما هم ذوب آهن هستیم در اصفهان و در زمین 
خودمان بازى داشتیم و مى توانستیم بازى را ببریم 
ولى اتفاقات دیگرى رقم خورد. بازى را خیلى خوب 
شــروع کردیم و در ثانیه 52 یک موقعیت داشــتیم 
و اگر آن تــوپ تبدیل به گل مى شــد جریان بازى 
تغییر مى کرد ولى حریف با تجربه باالیى که داشت 

توانست به ما دو گل بزند و بازى را ببرد.
او در مورد آمار باالى پاس ذوب آهنى  
ها ادامه داد: ما روبــروى آبادان هم 
خیلى خوب پاس مى دادیم و فضاها 

را مى دیدیم و چرخش داشــتیم و در نهایت 3 امتیاز 
را گرفتیم. واقعا تیــم ما شــخصیت گرفته و همه 
بچه ها آماده هستند و همدل هستیم و دوست داریم 
تیم نتیجه بگیرد و در بازى با استقالل هم متاسفانه 
توپ هاى مان تبدیل به گل نشــد. ان شــاءا... در 

بازى هاى بعدى جبران کنیم.
هافبک سبزپوشان اصفهان در خصوص عملکرد داور 
گفت: به نظرم 50_50 ها را به نفع اســتقالل سوت 
مى زد ولى کارشناسان نظر بدهند خیلى بهتر است 

چون نظر دادن ما فایده اى ندارد. 
وى در مورد اینکه چرا از ابتدا در ترکیب قرار نگرفت 
توضیح داد: بازى قبلى هم از نیمه دوم به زمین آمدم 
ولى شــرایط بدنى ام خوب است و در بازى قبلى نیز 
پاس گل دادم. همه به نظر آقاى تارتار بر مى گردد 
اگر ایشان صالح دید که فیکس بازى کنم این کار را 
انجام مى دهم و اگر هم تصمیم گرفت در نیمه دوم 
به من بازى دهد به نظرش احترام مى گذارم. من باید 

تالشم را بیشتر کنم که فیکس شوم.
این بازیکن در مورد دیدار هفته سوم عنوان کرد: قرار 
بود ما با پیکان بازى کنیم ولى بخاطر غیبت بازیکنان 
امید پیکان ظاهراً قرار اســت با سپاهان دیدار کنیم. 
کاش که بازى ها به روال قبلــى بود و اول با پیکان 
بازى مى کردیم و بعد به مصاف ســپاهان مى رفتیم 
زیرا بازى ما با استقالل سنگین بوده و این هفته هم 
یک بازى سنگین داریم. سپاهان هم یک تیم مدعى 

و سرحال است ولى امیدوارم 3 امتیاز را بگیریم.
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آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006004404 - تاریخ: 1400/07/11 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006002869 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مجتبى هاشمى ورنوسفادرانى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از مالکیت محمد حسن 
حاج ابراهیمى و على محمدى و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مجتبى هاشمى ورنوســفادرانى به شناسنامه شماره 54 کدملى 
1142099547 صادره فرزند رجبعلى نســبت به 3 دانگ یکباب کارگاه به مساحت 866,17 
مترمربع پالك شــماره 301 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخــش حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس 

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رســمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1203700 - سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و 

شهرسازى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /7/151

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006004403 - تاریخ: 1400/07/11 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006002868 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مصطفى هاشمى ورنوسفادرانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شــامل مع االوسطه از مالکیت از محمد 
حسن حاج ابراهیمى و على محمدى و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مصطفى هاشمى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 207 کدملى 
1140698281 صادره فرزند تقى نسبت به 3 دانگ یکباب کارگاه متروکه به مساحت 866,17 
مترمربع پالك شــماره 301 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخــش حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس 

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رســمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1203699 - سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و 

شهرسازى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /7/153 
 

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006004446 - تاریخ: 1400/07/12 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006001129 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم زهرا علیرضائى مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شــامل ثبت در صفحه 244 و 250 و 247 
دفتر 222 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم زهرا 
علیرضائى به شناسنامه شماره 15460 کدملى 1140153382 صادره فرزند عبدالصمد نسبت 
به مساحت 110,78 مترمربع پالك شماره 692 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس 

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رســمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 

وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. 

تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1203397 - سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و 

شهرسازى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /7/155

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006004401 - تاریخ: 1400/07/10 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000839 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم حسن شاهین ورنوسفادرانى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از اصلى 

واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 3128 و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به 
ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به 
مود تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع 
بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى / خانم حسن شاهین ورنوسفادرانى به شناسنامه 
شماره 11190 کدملى 1142336751 صادره فرزند نوراله نسبت به 6 دانگ یکباب خانه دو طبقه 
به مساحت 137,70 مترمربع پالك شماره 321 فرعى از 157 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تایید و راى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رســمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1203321 - سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و 

شهرسازى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /7/161 

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006004222 - تاریخ: 1400/07/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000746 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم سعیده انتظارى مبنى بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش 

حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 9369 مورخ 91/09/29 دفتر 301 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى / خانم سعیده انتظارى به شناسنامه 
شماره 1130308529 کدملى 1130308529 صادره فرزند سعید نسبت به 6 دانگ یکباب خانه به 
مساحت 294,30 مترمربع پالك شماره 2287 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رســمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1203688 - مجتبى پورعلى - عضو قضائى. سعید حاج احمدى - رئیس اداره راه و شهرسازى. 

مرتضى ملک زاده - قائم مقام رئیس واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر /7/165 

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006004488 - تاریخ: 1400/07/12 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006002873 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم فضل اله ابراهیمیان خوزانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 117564 مورخ 84/03/18 
دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى / خانم 
فضل اله ابراهیمیان خوزانى به شناسنامه شــماره 15810 کدملى 1140156918 صادره 
فرزند رمضانعلى یکباب زمین داراى اعیانى به مســاحت 216,30 مترمربع پالك شماره 9 
فرعى از 156 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را 

با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1203639 - سید محمود حســینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره 
راه و شهرسازى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر 

  7/167/

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006004402 - تاریخ: 1400/07/11 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006002866 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عباسعلى هاشمى ورنوسفادرانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از مالکیت محمد حسن 
حاج ابرالهیمى و على محمدى و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى / خانم عباسعلى هاشمى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 205 کدملى 
1140698265 صادره فرزند تقى نسبت به 6 دانگ یکباب کارگاه به مساحت 866,54 مترمربع 
پالك شماره 301 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید 

و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رســمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1203684 - سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و 

شهرسازى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /7/169

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006004405 - تاریخ: 1400/07/11 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006002867 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عباسعلى هاشمى ورنوسفادرانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شــامل مع االوسطه از محمد حسن حاج 
ابراهیمى و على محمدى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى / خانم عباسعلى هاشمى ورنوسفادرانى به شناسنامه  شماره 205 کدملى 1140698265 
صادره فرزند تقى نسبت به 6 دانگ یکباب قسمتى از یکباب کارگاه متروکه به مساحت 754,90 
مترمربع پالك شــماره 301 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخــش حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأئید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رســمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1203675 - سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و 

شهرسازى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /7/171 

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006004381 - تاریخ: 1400/07/10 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000356 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم على زهتاب خوزانى مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره 9 فرعى از 156 اصلى واقع 

در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه شامل سند 7055 مورخ 91/04/18 دفتر 

301 مع االوسطه و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى / 
خانم على زهتاب خوزانى به شناسنامه شماره 936 کدملى 1141317346 صادره خمینى شهر 
فرزند حبیب اهللا نســبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 179,39 مترمربع پالك شماره 9 
فرعى از 156 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رســمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1204077 - سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و 

شهرسازى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /7/175

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

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

سند مالکیت مینماید ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
1- راى شــماره 193 140060302032000 مورخ 1400/7/12 آقــاى رمضان ربیعى ده 
گردیانى فرزند حسین کدملى 1189632731 ششدانگ خانه واقع در مزرعه پنارت 11 اصلى 

علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 425.35 مترمربع مالک رسمى مشاعى.
2- راى شــماره 140060302032000198 مورخ 1400/7/17 خانــم بتول رحمتى فرزند 
اسمعیل کدملى 1189766388 ششدانگ خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك ثبتى فرعى 
81 واقع در کچومثقال 75 اصلى سفلى اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 95.18 
متر مربع مالک رسمى مشاعى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/06 - م الف: 1205283- ذبیح اله فدائى اردســتانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک اردستان /7/184
آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139960302006014857 - تاریخ: 1399/12/17 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006002020 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم علیرضا رحمتى مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره 169 فرعى از 77 اصلى 

واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 14573 و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به 
ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به 
مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع 
بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى / خانم علیرضا رحمتى به شناسنامه شماره 1169 
کدملى 1141320673 صادره خمینى شهر فرزند رسول نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه نانوایى. 
به مساحت 67/83 مترمربع پالك شماره 169 فرعى از 77 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک خمینى  شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9/41 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 8/14 متر دیوار به دیوار پالك 6 فرعى. 
جنوبا به طول 8/51 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 7/10 متر دیوار به دیوار پالك 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1205690 - مجتبى پورعلى - عضو قضائى.  ســعید حاجى احمــدى - رئیس اداره راه و 
شهرســازى. سیدامیرحســین حســن زاده - قائم مقام رئیس واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر /7/190

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  ثبتى به شماره 954/1 واقع در قطعه  6  نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام ورثه حســنعلى محمودیان  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشنبه مورخ 
1400/08/29 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
1212866/ م الف تاریخ انتشار:1400/08/06 از طرف رئیس اداره ثبت اسنادوامالك نجف آباد  

-  حجت اهللا کاظم زاده/8/156   

آگهى تاسیس
آگهى تاسیس شــعبه شــرکت عمران مدرن 
سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 44310 
و شناســه ملى 10260622052 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/07/01 شعبه شــرکت به نشانى استان 
تهران ، شهرستان شــمیرانات ، بخش مرکزى 
، شهر تجریش، محله شــهرك محالتى ، کوچه 
فتح یکــم ، خیابان فتح یکم ، پــالك - 2 ، طبقه 
سوم ، کدپســتى 1955733433 و به مدیریت 
محمود مهــورى به کدملــى 1270181051 
تاســیس گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1213294)

آگهى تغییرات
شــرکت بهینه آرا سپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 12162 و شناسه ملى 
10260331952 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1400/05/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
و نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است .ضمنا در سمت ها تغییرى حاصل نگردید 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1213307)

آگهى تغییرات
شرکت الیاف کتان ایرسا سهامى خاص به شماره ثبت 67248 و شناسه ملى 14009880772 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/07/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهسا 
محسنى به شماره ملى 2595893191 به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و مریم 
عالفچیان به شماره ملى 1281755621 به سمت رئیس هیئت مدیره و على شهیدى کاویانى 
به شماره ملى 1293244627 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و منصوره عالفچیان به شماره 
ملى 1281880108 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال تعیین شدند .کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضا خانم مهسا محسنى مدیر عامل یا على شهیدى کاویانى عضو 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1211987)

آگهى تغییرات
شرکت عمران مدرن سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 44310 و شناسه ملى 
10260622052 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - احمد مهورى به کدملى 1286701910 ، 
محمود مهورى به کدملى 1270181051 و مهرداد مهورى به کدملى 1271190753 
بســمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - مجید 
کاشفى به کدملى 1287900836 و فاطمه نســاء نوربخش حبیب آبادى به کدملى 
6609377561 بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1213295)



سالمتسالمت 07074164 سال هجدهمپنج شنبه  6 آبان  ماه   1400

محققان در مطالعه اى جدید رابطه بین سرطان سینه و آجیل ها را کشف 
کردند.

طبق تحقیقات مشخص شد، زنانى که در برنامه غذایى خود از آجیل استفاده 
مى کنند، ممکن است در برابر بسیارى از بیمارى ها، به ویژه سرطان سینه، 

محافظت شوند.
مطالعه اى که روى بیش از 3 هزار بیمار در چین انجام شــد، نشــان داد 
بیمارانى که 5 سال پیش از تشخیص سرطان سینه گردو مصرف کرده اند، 

احتمال عود سرطان سینه و  خطر مرگ آن ها کمتر بوده است.
وندى چن انکولوژیست در بوســتون گفت: افرادى که  آجیل مى خوردند 
داراى شــاخص توده بدنى پایین تر (BMI) و زندگى فیزیکى فعال ترى 
بودند، که همه این عوامل مرتبط با پیشگیرى و بقاى سرطان سینه هستند.

ایرن ون پالریگان اپیدمیولوژیست دانشگاه کالیفرنیا در مطالعه دیگرى که 
فواید خوردن گردو را براى بیماران مبتال به سرطان روده نشان داد،گفت 

رابطه مفیدى بین خوردن گردو و پیشگیرى از سرطان سینه وجود دارد.

یکى از دغدغه هاى مهم این روزها براى افراد میزان مصرف قند اســت 
که مضرات احتمالى حذف آن از رژیم غذایى سوال بسیارى از آنان است.

یلنا سالوماتینا، متخصص تغذیه و کاندید علم طب، معتقد است که عدم 
مصرف شکر به طور کلى ضررى به ارگانیسم انسان نمى رساند، زیرا قند 

ضرورى براى بدن از طریق مصرف دیگر مواد خوراکى تامین مى گردد.
او در توضیح گفت: مغز فقط از گلوکز تغذیه مى کند، به این دلیل همه چیز 
دیگر را به قند تبدیل مى کند. ما روزانــه و به طرق گوناگون قند مخفى را 
در کالباس، ســس و دیگر مواد خوراکى مصرف مى کنیم. تولیدکنندگان 
اغلب مقدار کربوهیدرات ها و نه میزان را روى محصوالت قید 
مى کنند که باعث مى شود برخى مصرف روزانه آن 

را افزایش بدهند.
همه کربوهیدرات ها به محض خوردن آن ها 
به قند تجزیه مى شوند. بدن هضم و تجزیه 
کربوهیدرات ها به گلوکز را، یک قند ساده که 
مى تواند به بدن و مغز منتقل شده و انرژى 
تامین کند،  به عهده دارد. قند هاى طبیعى، 
مانند قند هاى موجــود در کربوهیدرات 
مانند میوه یا شیر نیز به مقدار متعادل به 

بدن مى رسد.

تشخیص ساده سالمت قلب
 با شکل دست ها 

آجیل، خطر ابتال 
به سرطان را کاهش مى دهد

آیا حذف کامل شکر مضر است؟

دست ها در مورد ســالمت بخش هاى مختلف بدن نشانه هایى به ما مى دهند، 
یکى از این بخش ها قلب اســت که مى توان از روى دست ها تا حدى مشکالت 

قلبى را پیش بینى کرد.
قدرت دست ها نشانه اى بر سالمت قلب به شــمار مى رود. طبق گفته محققان، 
افرادى که دســت هاى قوى ترى دارند و براساس آزمایش هاى صورت گرفته، با 
قدرت بیشترى مى توانند اشیاء را در دست نگه دارند، در مقایسه با افرادى که دست 

آنها قدرتى کمتر دارد، سیستم قلب و عروق قوى ترى دارند.
قدرت دست ها حتى در دست دادن با دیگران هم معیار مهمى در شناسایى احتمال 
بروز بیمارى ها و حمالت قلبى به شمار مى رود؛ به عبارتى، افرادى که هنگام دست 
دادن با طرف مقابل، دستان او را محکم مى فشارند، معموال قلب سالم ترى نسبت 
به افرادى دارند که در دست دادن، خیلى آرام دست مى دهند و حتى دست طرف 

مقابل را نمى فشارند.
یافته ها نشان مى دهد هر پنج کیلو کاهش در قدرت دست دادن، 17 درصد افزایش 
خطر مرگ و میر ناشى از بیمارى هاى قلبى و عروقى را نشان مى دهد که به نوعى، 
بیانگر افزایش احتمال بروز حمالت و سکته هاى قلبى است. این نوع دست دادن 

حتى مى تواند نشانگر فشار خون باالى سیستولیک باشد.
شکل و اندازه دست ها نقشى تأثیرگذار در شناسایى بیمارى قلبى دارد.مردانى که 

انگشت حلقه در آنها کوتاه تر یا هم اندازه انگشت اشاره است، در دهه سوم و چهارم 
زندگى بیشتر در معرض ابتال به حمالت قلبى قرار دارند.

از این شاخص مى توان به عنوان یکى از عالئم هشــداردهنده در مردان مستعد 
به بیمارى هاى قلبى نام بــرد. بنابراین از این طریق مى توان با بررســى مداوم 
شــیوه تغذیه اى، مصرف چربى و غذاهاى شــور را در آنها کنترل کرد و آنها را به 
ورزش مداوم واداشت تا از این طریق بتوان تا حد امکان از بروز بیمارى هاى قلبى 

جلوگیرى کرد.
درواقع، مردانى که انگشــت حلقه بلندترى نسبت به انگشت اشاره خود دارند، در 
مقایسه با دیگر مردان، هورمون تستوسترون بیشــترى دارند که محققان ثابت 

کرده اند این امر در مردان، آنها را در برابر بیمارى هاى قلبى محافظت مى کند.
اما ارتباط بین بلندى انگشت حلقه با حمالت قلبى بیشتر در سنین 58 تا 80 سالگى 
مشاهده مى شود. البته این ارتباط مطلق نیست و کامال نسبى است؛ به این معنا که 
مردانى که انگشت اشاره یا حلقه بلندترى دارند، الزاما دچار حمالت قلبى نمى شوند، 

بلکه این ارتباط تنها خطر بروز این حمالت را در آنها باالتر مى برد.
همچنین مردانى که انگشت حلقه بلندترى از انگشت اشاره دارند و عالوه بر آن، 
تغذیه نامناسبى داشته و سیگار مى کشــند، نیز در سنین پایین دچار بیمارى هاى 

قلبى مى شوند.

زوال عقل یا آلزایمر شایع ترین علت دمانس است؛ طبق آمار اخیر سازمان جهانى 
بهداشت، دمانس هفتمین علت مرگ درجهان به حساب مى آید و در حال حاضر 
50 میلیون نفر در جهان مبتال به دمانس هستند که بیش از 60 درصد آنها را افراد 

مبتال به بیمارى آلزایمر تشکیل مى دهند.
بر اساس اعالم انجمن آلزایمر ایران، هم اکنون بیش از 900 هزار نفر در کشور 
مبتال به دمانس هستند و هر هفت دقیقه یک ایرانى به دمانس یا بیمارى آلزایمر 

مبتال مى شود.
دکتر محمد رضا کاویانى، متخصص مغز و اعصاب و ســتون فقرات با اشاره به 
پنج مرحله بیمارى آلزایمر گفته است: در مرحله نخست، فرد مبتال در یادآورى 
خاطرات اخیرش دچار اختالل مى شود. مثال سوالى را چند لحظه پیش پرسیده 
و مجددا همان ســوال را تکرار مى کند. در مرحله دوم، دوستان و آشنایانش را 
نمى شناسد. مســیرها را گم مى کند. راه منزلش را فراموش مى کند. حتى در 

منزلش نمى تواند آشپزخانه، حمام و دستشویى را تشخیص دهد.
وى ادامه داده است: در مرحله سوم، در کنترل ادرار و مدفوع و تکلم او اختالل 
ایجاد شده و فرد کم حرف و گوشه گیر مى شود. در مرحله چهارم نیز عالیمى 
مانند ازدســت دادن آگاهى نســبت به بیمارى، از بین رفتن توانایى حرکتى و 
ازدست دادن تعادل و زمین خوردن بروز پیدا مى کند. در مرحله پنجم هم، پس 
از گذشت 5 تا 10 سال از بروز این عالیم، فرد به علت بیمارى هاى تنفسى دچار 

مرگ مى شود.
دکتر رضا سنجرى، متخصص مغز و اعصاب نیز باال رفتن سن، سابقه خانوادگى 
ابتال به آلزایمر و داشــتن برخى ژن هاى خاص را از جمله عوامل موثر در بروز 
بیمارى آلزایمر عنوان کرده و گفته است: در حال حاضر درمان قطعى براى آلزایمر 
وجود ندارد زیرا احیاى مجدد سلول هاى مغزى مرده امکان پذیر نیست. با این 
حال، اقدامات درمانى در دسترس هســتند که به افراد مبتال کمک مى کنند تا 

زندگى آرام ترى داشته باشند.
وى افزوده اســت: انجام فعالیت بدنى، تقویت سیســتم قلبى عروقى، کنترل 
بیمارى هاى قلبى، دیابت، چاقى و فشار خون باال، داشتن رژیم غذایى سالم و 

متعادل، مى توانند احتمال ابتال به آلزایمر را کاهش دهند.
وى عنوان کرده است: هم اکنون دارویى خاصى براى درمان آلزایمر وجود ندارد 
اما برخى داروها مانند مهار کننده هاى کولین استراز به تسکین عالئم و بهبود 

کیفیت زندگى افراد مبتال کمک مى کنند.

تسکین درد دندان در خانه

5 مرحله بیمارى آلزایمر 

اگرچه فشــار خون به طور طبیعى در طول روز باال و پایین مى شــود، اما فشار 
خون باال به طور مداوم فشار بر قلب وارد مى کند. این امر در صورت عدم درمان 
مى تواند راه را براى حملــه قلبى هموار کند. خوشــبختانه مى توان با تصمیم 
گیرى در مورد رژیم غذایى، این مکانیســم مرگبار را معکــوس کرد. یکى از 

امیدوار کننده ترین موارد کاهش فشارخون باال، آب چغندر است.
محققان در مطالعه اى به بررســى اثرات نیترات معدنى و مکمل چغندر بر فشار 
خون پرداختند. نیترات معدنى ترکیب فعال موجود در آب چغندر است. محققان 
دریافتند مصرف نیترات معدنى و آب چغندر با تغییرات بیشــتر در فشــارخون 

سیستولیک نسبت به فشارخون دیاستولیک همراه بود.
محققان تاکید دارند این یافته ها باید در آزمایشات طوالنى مدت و در افرادى که 

در معرض خطر بیشتر قلبى عروقى قرار دارند مورد آزمایش قرار گیرند.
فشار خون با دو عدد ثبت مى شود. فشار سیستولیک (عدد بیشتر) نیرویى است که 
در آن قلب خون را به بدن پمپاژ مى کند. فشار دیاستولیک (عدد کمتر) مقاومت 
در برابر جریان خون در رگ هاى خونى اســت. هر دو بر حسب میلى متر جیوه 

(mmHg) اندازه گیرى مى شوند. 
اندازه گیرى فشار خون بین 80/120 و 90/140 مى تواند به این معنى باشد که 
اگر براى کنترل فشارخون خود اقدامى انجام ندهید در خطر ابتالء به فشار خون 

باال هستید.

آب چغندر 
براى چه بیمارى مفید است؟

دندان درد یکى از عارضه هاى رنــج آور و ناراحت کننده 
اســت که با چند روش طبیعى و خانگى مى توان آن را به 

سرعت التیام بخشید.
دندان درد یکى از عارضه هاى شایع و طاقت فرساست که 
همه افراد در طول عمرشان آن را تجربه مى کنند، گاهى 
دندان درد به قدرى شدید مى شود که تحمل آن ممکن 
نبوده و دسترسى به پزشک نیز امکان پذیر نیست، مصرف 
مسکن  هاى شــیمیایى نیز عوارض خاص خود را دارد و 

گاهى درد به قدرى زیاد است که مسکن ها موثر نیستند.
آب نمک به حکم آب پاك بوده و در دندان درد موثر است 
و خط اول درمان محسوب مى شود، چرا که آب نمک یک 
محلول ضد عفونى کننده است و مى تواند به نرم کردن 
ذرات غذا که ممکن است در بین دندان ها گیر کنند کمک 
کند؛ همچنین مى تواند به کاهش التهاب و التیام دهان و 

دندان کمک کند.
کمپرس سرد به تسکین دندان درد کمک مى کند، به ویژه 
اگر درد دندان به دلیل تروما به وجود آمده باشد، کمپرس 
ســرد با انقباص رگ هاى خونى در منطقــه درد باعث 
مى شود دندان درد را کمتر حس کنید، همچنین کمپرس 
سرد مى تواند به کاهش تورم و التهاب کمک کند، در این 
روش حوله اى را دور یک کیسه یخ بپیچید و آن را روى 
محل دندان به مدت 20 دقیقه قــرار دهید، این روش را 

مى توانید هر چند ساعت یک بار تکرار کنید.
کیســه هاى چاى نعناع مى تواند براى بى حس کردن 
درد و تسکین لثه حساس مورد استفاده قرار گیرد و چاى 
کیسه اى را قبل از استفاده در فریزر قرار دهید تا سرد شود 
و بعد آن را روى منطقه آسیب دیده قرار دهید این روش به 

تسکین دندان درد کمک مى کند.

ســیر به عنوان یک مــاده درمانى از 
هزاران سال پیش به رسمیت شناخته 
شده است و مورد استفاده قرار مى گیرد، 
این گیاه نه تنها خــواص دارویى دارد 

بلکه مى توانــد باکترى هاى مضر را که 
باعث پــالك دندانى مى شــوند، از بین ببرد، 

همچنین مى تواند به عنوان یک مســکن ضد درد 
استفاده شود.

براى استفاده از این روش درمانى طبیعى دندان مى توانید 
ســیر را با میخک له کنید و آن را به منطقه آسیب دیده 

بچســبانید، همچنین مى توان به این ترکیب نمک 
اضافه کرد، روش دیگر تســکین دندان درد با سیر 
این است که مى توانید به آرامى ترکیب میخک و 

سیر تازه را بجوید.

ن ی و یم ى ر ى ور و ر ی سو س ب ر
اغلب مقدار کربوهیدرات ها و نه میزان را روى محصوالت قید
مىکنند که باعث مى شود برخى مصرف روزانه آن

را افزایش بدهند.
همه کربوهیدرات ها به محضخوردن آن ها
و تجزیه به قند تجزیه مى شوند. بدنهضم
کربوهیدرات ها به گلوکز را، یک قند ساده که
مى تواند به بدن و مغز منتقل شده و انرژى
تامین کند،  به عهده دارد. قند هاى طبیعى،
مانند قند هاى موجــود در کربوهیدرات
مانند میوه یا شیر نیز به مقدار متعادل به

بدن مى رسد.
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اخته
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ى دارد 
ضر را که 

د، از بین ببرد، 
 مســکن ضد درد

 طبیعى دندان مى توانید 
ا به منطقه آسیب دیده 

ه این ترکیب نمک 
 دندان درد با سیر 
رکیب میخک و 

آگهى تغییرات
شرکت هرم سازان سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 24892 و شناســه ملى 
10260456739 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/06/23 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شد : - آقاى قاسم حســینى به شماره ملى 
0621206180 ، خانم شهناز دلیلى به شماره 
ملــى 1287672711 و آقاى فــرزاد کریم 
خانى به شماره ملى 1091252408 بسمت 
اعضاى اصلى هیئت مدیره بــراى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. - خانم کامناز بقائى 
اردستانى به شــماره ملى 1288077459 
و آقــاى مجید پورحســین به شــماره ملى 
5039463855 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1213302)

آگهى تغییرات
شرکت شایان راه صفه شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 50765 و شناسه 
ملــى 10260693171 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/06/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آرش شهرباف 
بــه کدملــى 1288294239 و احمد 
موقتیان به کدملــى 5100113715 و 
بهارك اعالئى به کدملى 1288134029 
بعنوان اعضــاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
یوســف برادران اصفهانى بــه کدملى 
1271266751 و نصیــر بــرادران 
اصفهانى به کدملــى 1272152243 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1213303)

آگهى تغییرات
شرکت هرم سازان ســپاهان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 24892 و 
شناســه ملــى 10260456739 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/23 آقاى قاســم حسینى به 
شــماره ملى 0621206180 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، خانم شهناز دلیلى به 
شماره ملى 1287672711 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره و آقــاى فرزاد کریم 
خانى به شــماره ملى 1091252408 
بســمت مدیرعامل براى مدت دو سال 
انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار 
و بانکى تعهدات شرکت با امضاء رئیس 
هیئت مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر 
است. سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با 
امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. ضمناً مدیرعامل 
مجــرى مصوبات هیات مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1213304)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى کاوش گستر پایا سهامى 
خاص به شماره ثبت 17143 و شناسه ملى 
10260380686 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/05/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مسعود یزدى 
زاده بشماره ملى 1283586703 به سمت 
رئیس هیات مدیره و مریم سامع بشماره 
ملى 1287992382 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و احمدرضا ســامع بشماره 
ملى 1288040032 به سمت مدیر عامل 
خارج از اعضا آقاى جــواد یزدانى بخش 
بشــمار ه ملى 1270510568 به سمت 
عضو هیئت مدیره و ســیدحامد حسینى 
بشــماره ملى 1092225889 به سمت 
عضو هیئــت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا ء رئیس هیات مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1213312)

آگهى تغییرات
شرکت خدماتى تدارکاتى سحر اعتماد 
سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
14692 و شناسه ملى 10260356844 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/07/01 حمیدرضا حق شــناس 
به کدملــى 1291175091 بســمت 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ، اشرف 
حــق شــناس آدرمنابادى بــه کدملى 
1285495421 بســمت عضو هیات 
مدیره و مژده حق شــناس بــه کدملى 
1273090497 بســمت نایب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
و کلیه اوراق و اســناد مالــى و تعهدات 
شــرکت و اوراق عادى و ادارى با امضا 
مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 
ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1213313)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى آذر گل زنده رود ســهامى خاص به 
شماره ثبت 27590 و شناسه ملى 10260483077 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/25 
محسن شیرینى بشماره ملى1284698831 بسمت 
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره - لیال بحق بشــماره 
ملى1280375493 بسمت نایب رئیس هیات مدیره 
- شایان شیرین بشماره ملى1272402940 بسمت 
عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات و اوراق عادى شرکت 
با امضاى مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 
اســت . مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره نیز 
خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1213319)

آگهى تغییرات
شرکت آریا گستر ایرانیان درخشان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2327 و شناسه ملى 
14009812130 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/07/01 محمد حســن جماشى به 
کدملــى4460067242 و عبدالمحمــود 
الماسى به کدملى 1288103281بترتیب 
بسمت بازرسان على البدل و اصلى شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان 

(1213322)
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بیســت و هشــتمین همایــش ایمنــی برق 
منطقــه اي اصفهان با هــدف ارتقاى فرهنگ 
HSE و کاهش حوادث انســانى و تجهیزاتى 
وافزایش ایمنی فردي در پســتهاي فوق توزیع 
و انتقال بــا حضور مهنــدس مقیمى، مدیرکل 
دفتر نظارت بر بهداشت ، ایمنى و محیط زیست 
شرکت توانیر  و با حفظ پروتکل هاى بهداشتى 

به صورت "وبینار" برگزارشد.
به گــزارش روابــط عمومی بــرق منطقه اي 
اصفهان، در این همایش ، مهندس رسول موسی 
رضایی، مدیرعامل این شرکت گفت: از همکاران 
عزیز خواهشمندم موضوعات و مسایل ایمنى را 
در راس کارهاى خود قرار دهند چراکه فعالیتهاى 
صنعت برق زمانى مفید خواهــد بود که بدون 

حادثه باشد.
مدیرعامل بــرق منطقه اى اصفهــان افزود: 
همکاران باید تالش کنند  تنور ایمنى همیشــه 
گرم بوده و  ایمنى  و رعایــت اصول آن باید در 
زندگى همه افراد سارى و جارى باشد چراکه این 

مسئله بسیار مهم وقابل توجه است.
مهندس موســى رضایى با ابراز خوشــوقتى از 
عدم وجود حادثه جانى طى 2 ســال گذشته در 
شرکت ادامه داد: در حوزه ایمنى هرگونه هزینه اى 
سرمایه گذارى اســت وهمکاران باید نسبت به 
خرید تجهیزات ایمنى بــا کیفیت خوب و تامین 

لوازم ایمنى فردى و گروهى خودحساس باشند.
■■■

در ادامه، مهندس مقیمى مدیرکل دفتر نظارت 
بر بهداشــت ، ایمنى و محیط زیســت شرکت 
توانیر طى سخنانى گفت: شرکت برق منطقه اى 

 HSE اصفهان در تمام زمینه ها باالخص حوزه
یک شرکت پیشرو است که از مهندس موسى 
رضایى و همکارانشان که توجه خاص و ویژه اى 

به این حوزه دارند تشکر مى کنم.
مدیرکل دفتر نظــارت بر بهداشــت، ایمنى و 
محیط زیست شرکت توانیر ادامه داد: در بحث 
ایمنى هزینه ها بیشتر از سرمایه گذارى است که 
هزینه ها شامل درمانى،  بیمارستانى و غرامت 
است و در این قسمت هزینه هاى غیر مستقیم 
شامل صدمات  خانواده بعد از  مصدومیت یا فوت 
شخص، هزینه هاى قانونى و دادگاه،  استخدام 
و آموزش نیروى جدید  و خدشه دار شدن اعتبار 

سازمان 4 یا 5 برابر هزینه مستقیم است. 
وى ادامه داد:  یکى از باال ترین ســرمایه هاى 
سازمان توجه به دستور العمل هاى ایمنى و نبودن 
حادثه در صنعت برق است و چنانچه مستحضر 
هســتید با وقوع اتفاق براى یک شخص براى 
ســایر همکاران نیز کاهش انگیزه و کم کارى 

اتفاق مى افتد.
مهندس مقیمى ارتباط ســه حوزه بهداشــت ، 
محیط زیســت  و ایمنى را از مواردى دانســت 
که باید توسط همه رعایت گردد وتالش براى 
حفظ و نگهدارى ســرمایه هاى مالى و انسانى 
صنعت برق وظیفه  تک تک  همکاران  باالخص  

همکاران حوزه  HSE شرکت ها است . 
■■■

سپس پروفسور ایرج محمدفام استاد تمام دانشگاه 
ابن ســیناى همدان و مولف 17 کتاب  و بیش از 
یکصد مقاله در مجالت تخصصى درخصوص 
بهداشت محیط کار و ایمنى سخنان خود راتحت 

عنوان  «عوامل موثر بر رفتار هــاى نا ایمنى و 
راهکار هاى کاهش آن با تأکید بر فرهنگ سازى 
ایمنى» ارائه داد وگفت: فعالیتهاى صنعت برق 
سه خصوصیت دارند که از لحاظ ایمنى شاخص 
ترهســتند؛ یکى بحث مأموریت هاى کارى و 
رانندگى و خودرو است که جان کارکنان را تهدید 
مى کند، دوم حوادث ســقوط از ارتفاع که باعث 
مرگ و میر مى شود و ســوم برق به عنوان یک 
انرژى است که اگرخطایى انجام شود آخرین خطا 

خواهد بود و برق رحم ندارد. 

پروفســور محمــد فــام در ادامــه بــا تأکید 
بــر توجه بیشــتر بــه بحــث ایمنى افــزود : 
کشور هایى که امروزه به بحث ایمنى و توجه به 
دستورالعمل هاى آن بى توجه هستند هزینه هاى 
گزافى را پرداخت مى کنند و در دنیاى رقابتى امروز 
اجتناب از زیان است که باعث حفظ سازمانها و 

ماندن در این عرصه مى شود.
استاد تمام دانشگاه ابن سیناى همدان افزود: در 
بحث حوادث، اتفاق افتادن حوادث دور از ذهن 
نیست ولى آنچه نباید باشد تکرار حادثه است که 

باید کم یا تمام شود.
وى ادامه داد: حوادث یا انســان ســاخت است 
یاطبیعى که از میان 7 حادثه مهم دنیا که ازسال 
1986 تاکنون اتفاق افتاده اســت بیشــتر آنها 
حوادث طبیعى مثل زلزله، سونامى و بهمن بوده 
است ولى حادثه انسان ساخت چرنوبیل با بیش 
از 200 هزار کشته چندین برابر 6 حادثه طبیعى 

دیگر تلفات داشته است.
این استاد دانشــگاه اضافه کرد: برآورد حوادث 
ناشــى از کار در یک بازه 10 ســاله 86 تا 96 

سازمان تأمین اجتماعى جداى از تلفات 1200 
نفر نیروى انسانى که داشــته است، حدود 250 
هزار روز از دست رفته نیروى کار داشته ایم که 

فاجعه مالى حوادث را مشخص مى کند.
پروفســور محمد فام اذعان داشــت: شاخص 
حوادث و شاخص اقتصادى کشورها رابطه معنا 
دارى باهم دارند و کشورهایى که شاخص حوادث 
باالیى دارند از لحاظ شــاخص اقتصادى بسیار 
پایین هستند و بالعکس کشورهایى که از لحاظ 
اقتصادى سرآمد دنیا هستند کشورهایى هستند 
که از لحاظ شاخص حوادث بسیار کم حادثه و یا 

بدون حادثه بوده اند.
وى گفت: عامل اصلى حوادث رفتار هاى نا ایمن 
هستند که این رفتار ها یا آگاهانه است که تخلف 
بوده و در حوزه برق نیز کمابیش وجود دارد و یا 
رفتار هاى نا ایمن ســهوى است و هر2 نوع آن 
در حوزه ایمنى ابزار هایى دارنــد که باید به آن 

توجه شود.
 پروفسور محمد فام در پایان سخنانش عوامل 
موثر در ایجــاد حادثه در محــل کار را میان بر 
زدن در کار ، اعتماد بنفس کاذب ،  شروع بدون 
آموزش کافى و نداشــتن پالن مناســب براى 
شروع کار دانسته و گفت: درکشور هاى پیشرفته 
با آموزش باورها ،  نگرشهاى افراد را تغییر داده و 
منجر به تغییر فرهنگ افراد میشوند که نتیجه آن 

یک محیط کار بدون حادثه خواهد بود.
بنابراین گزارش همایش مذکور شامل 8 محور: 
ایمنى و آموزش در برق منطقــه اى اصفهان، 
ایمنى و فعالیتهاى مهندســى در احداث و بهره 
بردارى از ایســتگاههاى انتقال و فوق توزیع ، 

عوامل زیان آور و حوادث در ایستگاههاى انتقال 
و فوق توزیع ،شناسایى، پردازش و طبقه بندى 
ریســک ها در برق منطقه اى اصفهان،سیستم 
مدیریــت HSE و آخرین دســتاوردها، نقش 
طب کار در سالمت کارکنان شرکت، مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل در صنعت برق و ایمنى 
انبار تجهیزات الکتریکى، مکانیکى و ساختمانى 

بوده است.
■■■

این گزارش حاکیســت از 11 مقاله ارســالى از 
دانشگاهها ، مراکز آموزشى ، شرکت هاى برق 
منطقه اى، شــرکت هاى توزیع نیروى برق و 
همکاران شــرکت به دبیرخانه همایش پس از 
داورى دو مقاله پذیرفته شده با موضوع بررسى 
امنیت سایبرى سیســتم هاى کنترل از منظر 
پدافند غیرعامل و ارائه راهکارهایى جهت کاهش 
اثرات تهدیدات و تکنیک هاى تست نفوذ جهت 

ایمن سازى ics ارائه گردید.
شایان ذکر است : در بیست و هشتمین همایش 
ایمنى شرکت برق منطقه اى اصفهان ، حوادث 
صنعت برق مورد تجزیه و تحلیل کارشناســى 
قرار گرفته و ضمن تشریح حوادث، از تجربیات 
خبرگان به منظور پیشــگیرى از حوادث و عدم 
تکرار حوادث مشــابه اســتفاده شــد و بدلیل 
وجــود بیمارى کوویــد 19 و بمنظــور رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى ، بصــورت " وبینار " 

برگزار گردید.
 در پایان مراسم نیز از برگزیدگان ایمنى شرکت 
برق منطقــه اى اصفهان تقدیر و لــوح تقدیر 

همایش به نمایندگان آنان اهداء گردید.

در بیست و هشتمین همایش ایمنی شرکت برق منطقه اي اصفهان عنوان شد

فعالیت هاى صنعت برق زمانى مفید است که بدون حادثه باشد

شهردارى کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره 1400/6/4262 مورخ 1400/07/03 شوراى محترم اسالمى شهر 
در نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه cng متعلق به شهردارى  واقع در بلوار نجات بخش شهر کلیشاد و سودرجان به مدت 
یک سال اقدام نماید.لذا از متقاضیان واجد الشرایط دعوت مى گردد مطابق اطالعات ذیل به شهردارى مراجعه نمایند.

-محل دریافت اسناد مزایده واحد دبیرخانه شهردارى مى باشد.
-محل تحویل اسناد مزایده واحد دبیرخانه حراست شهردارى مى باشد.

-شــرکت کنندگان باید ســپرده اى معادل 5 درصد معادل اجاره بها ســالیانه به مبلغ پایه ى کارشناسى شده 
(298,800,000 ریال)را به حساب سپرده شهردارى واریز و یا نسبت به صدور ضمانت نامه بانکى در وجه شهردارى 

تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام نمایند.
-برندگان اول،دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.
-شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

آگهى مزایده

ابراهیم رحیمى-سرپرست شهردارى کلیشاد و سودرجان

نوبت دوم نوبت دوم 

م.الف :1208311 

1400/07/25 الى 1400/08/15مهلت بازدید و اخذ اسناد
1400/07/25 الى 1400/08/16مهلت تحویل اسناد
1400/08/17بازگشایى اسناد

498,000,000قیمت کارشناسى به ازاى هر ماه(ریال)
5,976,000,000قیمت کارشناسى به ازاى سال(ریال)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/08/22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/08/23

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
(  داخلی 334  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی  نوبت اول نوبت اول 

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/08/06 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

(ریال )

20,535,508,825746,065,000جارىانجام خدمات مشترکین منطقه مبارکه400-3-175

9,702,463,095421,073,000جارىانجام خدمات مشترکین منطقه اردستان400-3-176

پســت بانک ایران، مدیریت امور شعب اســتان اصفهان در نظر دارد تعداد 4 
دستگاه خودپرداز GRG را با برگزارى مزایده عمومى از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت به فروش برساند، لذا متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات 
 http://www.setadiran.ir بیشتر و شرکت در مزایده به ســایت اینترنتى

مراجعه نمایند. (شماره مزایده در سامانه 1000003617000003) 
1- زمان انتشار آگهى در سامانه 1400/08/04

2ـ آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 18 روز 1400/08/16
3ـ زمان بازدید دستگاه ها: از تاریخ 1400/08/06 الى 1400/08/15 از ساعت 8 الى 

13 روزهاى ادارى 
4ـ متقاضیان جهت دریافت توکن شرکت در مزایده مى بایست با مرکز سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (تلفن 1456) تماس حاصل نمایند. 

مزایده عمومى نوبت اول نوبت اول 

مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان
م الف: 1213223

هیئت ورزش کارگرى اســتان  اصفهــان در نظر دارد 
مسابقات انتخابى بدمینتون قهرمانى کارگران «آقایان و 
بانوان» استان اصفهان را به مناسبت هفته تربیت بدنى 
برگزار نماید. زمان برگزارى مسابقات از امروز پنج شنبه 
ششم آبان از ســاعت 8 صبح در رده بانوان و از روز پنج 
شنبه 13 آبان از ساعت 8 صبح در رده آقایان مى باشد. 
این مســابقات در صورت به حد نصاب رسیدن نفرات 
برگزار خواهد شــد و مکان برگزارى مسابقات واقع در 
اصفهان، میدان آزادى، چهارباغ باال، مقابل بیمارستان 

دکتر شریعتى، باشگاه کارگران اصفهان خواهد بود.
شرایط حضور در مسابقه به شرح زیر است:

داشــتن ســابقه بیمه تأمین اجتماعى اجبارى (اصلى) 
یا آینده ساز با سه ماه سابقه مســتمر از تاریخ صدور تا 
زمان شروع مســابقه و داراى اعتبار تا پایان مسابقات 
الزامى اســت.  کارت بیمــه حوادث ورزشــى معتبر از 
فدراسیون پزشکى ورزشــى جمهورى اسالمى ایران 
و کارت واکسیناســیون الزامى اســت. همراه داشتن 
شناسنامه یا کارت ملى الزامى اســت. ورزشکاران باید 

راکت شــخصى، کفش و لباس ورزشى مناسب داشته 
باشند. مسابقات با توپ یونکس پالستیکى برگزار خواهد 
شد. مسابقات به صورت انفرادى برگزار خواهد شد. به 
نفرات برتر حکم و مدال اهدا خواهد شد. مسابقات طبق 
قوانین بین المللى بدمینتون و به صورت حذفى برگزار 
مى گردد. حضور کیله بازیکنان لیگ هاى باشــگاهى 
و بازیکنــان تیم ملى در مســابقات کارگــرى ممنوع 
مى باشد. کلیه موارد پیش بینى نشــده در روز مسابقه 

اعالم خواهد شد.

برگزارى مسابقات انتخابى بدمینتون قهرمانى کارگران در اصفهان

آب شرب و بهداشتى کارگران فعال در کارگاه هاى ساخت 
و ساز «طرح اقدام ملى مسکن» به صورت انشعاب موقت 

واگذار مى شود. 
 معاون خدمات مشــترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان گفت: به منظور همراهی با سیاست هاى 
دولت در زمینه تولید انبوه مســکن و همچنین مساعدت با 
پیمانکاران انبوه ساز در «طرح اقدام ملی مسکن»، انشعاب 
موقت آب براى مصرف شــرب و بهداشت کارگران واگذار 
مى شود. محســن صالح  در خصوص شــرایط واگذاري 

انشعاب موقت کارگاهی به پیمانکاران انبوه ساز این طرح 
اعالم کرد: انشعاب موقت آب در صورتی واگذار می شود که 
زیر ساخت هاى الزم موجود بوده و یا ایجاد شبکه جدید در 

محل مورد نظر امکان پذیر باشد. 
وى افزود:  چنانچه براي واگذارى این نوع  انشعابات به ایجاد، 
توسعه و ارتقاى شبکه و تاسیسات آبرسانى نیاز باشد، پرداخت 

هزینه هاي مربوط با رعایت قوانین بر عهده متقاضی است.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفاى استان اصفهان با 
تاکید بر واگذارى انشــعاب موقت براى تامین آب شرب و 

بهداشتى کارگران اعالم کرد: استفاده از این انشعاب براي 
انجام امور ساختمانی و عملیات بنایی ممنوع است و حفظ و 

حراست از کنتور و متعلقات آن بر عهده پیمانکار است. 
وى افزود: با توجه به این که پیش بینی می شــود مصارف 
ماهانه این قبیل انشعابات زیاد باشد، کنتورهاي نصب شده 

به صورت مرتب قرائت مى شود.
صالح تصریح کرد: این نوع انشعابات به هیج عنوان امکان 
دایمی شدن نداشته و باید پس از اتمام عملیات ساختمانی 

جمع آوري شود.

تأمین آب شرب و بهداشتى کارگران ساختمانى «طرح ملى مسکن» 


