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کدام ماست از همه بهتر است ؟شناسایى 800 بیمار مبتال به ایدز در اصفهانمهران غفوریان نیاز به عمل دیگرى نداردعراقى ها در ایران چقدر خرج مى کنند؟ کار آسان سپاهان در مرحله اول جام حذفى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

پادشاه 
مغزهاى 

پرخاصیت

ترك تحصیل 1700 نفر از دانش آموزان اصفهان 
3

ثبت روزانه 5
100 بیمار کرونایى 

در اصفهان

گردو یکى از مغزهایى است که از فواید و خواص شگفت انگیزى 
براى سالمتى و پوست و مو برخوردار مى باشد، در ادامه از خواص، 

نحوه خرید و نگهدارى، عوارض و مضرات گردو آگاه مى شوید.
خوردن گردو فواید بسیارى براى سالمتى انسان دارد، کاهش 

بیمارى هاى قلبى، پیشگیرى از سرطان و...

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: در استان اصفهان باید از جمعیت 
12 ســال به باال چهار میلیــون و 200 هزار نفر 
واکســن کرونا را تزریق مى کردنــد که در حال 
حاضر قریب به سه میلیون و 300 هزار نفر حداقل 
یک دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند، حدود 

900 هزار نفر هنوز دوز اول را تزریق نکرده اند.
رضا فدایى درباره روند واکسیناسیون کرونا براى 
گروه هاى هدف در استان اصفهان اظهار کرد: در 
موج پنجم کرونا آمار مبتالیان به کرونا به حداکثر 

رسیده بود و...

ورودى هاى کالنشهر اصفهان در شرق و جنوب امن نیستورودى هاى کالنشهر اصفهان در شرق و جنوب امن نیست
به دلیل عدم ایجاد جاده هاى دسترسى و کمکى براى توزیع ترافیک و افزایش ایمنى؛به دلیل عدم ایجاد جاده هاى دسترسى و کمکى براى توزیع ترافیک و افزایش ایمنى؛

3

مدیرکل آموزش و پرورش استان: کرونا تأثیر منفى خود را در آموزش و پرورش گذاشته است

تقابل ویژه حذفى؛ 
ذوبى هاى سابق در ژانر جدید

تقابل مجتبى حسینى و مهدى رجب زاده در جام حذفى 
یکى از اتفاقات جالب خواهد بود.

مرحله یک شانزدهم نهایى جام حذفى فوتبال در سازمان لیگ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تکلیف 
خودروهاى توقیفى 

پرونده هاى مواد مخدر 
روشن مى شود

اعمال قانون 240 خودروى دودزا و 
فاقد معاینه فنى  در اصفهان

3
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دانیال در دانیال در 
رؤیاى مهندسى رؤیاى مهندسى 
لیگ بیست و یکملیگ بیست و یکم

3

3

رئیس شوراى اسالمى رئیس شوراى اسالمى 
شهر اصفهان:شهر اصفهان:

مدیریت شهرى مدیریت شهرى 
آماده تملک آماده تملک 

عصارخانه جماله عصارخانه جماله 
استاست

فرمانده سپاه فرمانده سپاه 
صاحب الزمان(عج)استان اصفهان:صاحب الزمان(عج)استان اصفهان:

معنویات معنویات 
در حوزه آب در حوزه آب 

مورد توجهمورد توجه
 باشد باشد

4

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/09/27
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/09/28

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

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

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/09/13

مبلغ تضمین (ریال )برآورد(ریال )محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

اصالح شبکه فاضالب خیابان بهارستان منطقه 400-3-182
26،101،392،475913,000,000جارىپنج اصفهان (با ارزیابى کیفى)

باقیمانده شبکه فاضالب شهرهاى زرین شهر ، 400-3-204
7،004،501،600340,000,000جارىچمگردان ، ورنامخواست و سده لنجان 

باقیمانده شبکه جمع آورى و خط انتقال فاضالب 400-3-205
7،162،531،846345,000,000جارىشهر دیزیچه بخش اول

اجراى خط انتقال فاضالب زیباشهر مبارکه400-3-206
73،044،541،8742,160,445,000جارى (با ارزیابى کیفى)

چاپ  دوم چاپ  دوم 

به استناد آئین نامه انتخابات روساى هیأت هاى ورزشى استان ها ، مقرر است نسبت به تشکیل مجمع انتخاباتى هیأت ورزش کارگرى به منظور 
انتخاب رییس هیأت در استان اصفهان اقدام گردد.

بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست هیأت دعوت مى نماید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارك مورد نیاز از 
روز دوشنبه مورخ 1400/09/15 لغایت روز دوشنبه مورخ  1400/09/22 به مدت 7 روز کارى از ساعت 8 الى 13:30 به دبیر خانه مجمع واقع در چهارباغ 

باال، روبه روى بیمارستان دکتر شریعتى باشگاه کارگران اصفهان جنب زورخانه پوریاى ولى مراجعه و با تحویل مدارك رسید دریافت نمایند.
شرایط متقاضیان:

1-اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایران
 2- تابعیت جمهورى اسالمى

3-معتقد به یکى از ادیان رسمى کشور
 4- نداشتن سوء سابقه کیفرى

5-دارا بودن حداقل 25 سال تمام
6-دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى لیسانس (براى کسانى که قبال یک دوره ریاست هیات استان را برعهده داشته اند مدرك فوق دیپلم قابل 

قبول است)
مدارك مورد نیاز:

اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه
2- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمى در نیروهاى مسلح (فقط آقایان)

3- یک قطعه عکس جدید
4-اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر

5- تصویر آخرین مدرك کارگزینى در صورت اشتغال در دیگر نهادها و سازمانها ویا ارگانهاى دولتى و یا غیر دولتى
6- ارائه مدارك و مستندات مدیریت مورد نیاز

7- ارائه اصل مدارك به هنگام ثبت نام الزامى مى باشد.
8-ارائه گواهى عدم سوءپیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر (حداکثر 10 روز پس از اتمام ثبت نام )

اطالعیه

 هیأت ورزش کارگرى استان اصفهان

مبناى انتخاب بازیگرمبناى انتخاب بازیگر
تعداد  دنبال کننده  تعداد  دنبال کننده  
در فضاى مجازىدر فضاى مجازى
 است است

تقابل
ذوبى هاى

و مجتبى حسینى تقابل
یکى از اتفاقات جالب خواهد بود.

مرحله یک شانزدهم نهایى جام حذ

قیفى 
 مخدررررررررر

ود

558 پروژه در زمینه توسعه انرژى هاى تجدیدپذیر، شامل 400نیروگاه خورشیدى، 39طرح 
اشتغالزا و 119پروژه رفع محرومیت افتتاح شد.

مهدى ثقفى، مدیردفتر مدیریت مصرف توزیع برق اســتان اصفهان بیان کرد: براساس 
مصوبه مجلس، قراربود صدهزار مگاوات انرژى خورشیدى توسط سازمان بسیج سازندگى 
بعنوان مجرى طرح اجرا شــود که بدلیل کمبود بودجه، به 10هزار مگاوات در کل کشور 

کاهش یافت و سهمیه استان اصفهان شامل احداث 800نیروگاه شد. 
ثقفى در ادامه توضیح داد: در دى ماه سال گذشته، بعد از ابالغیه به بانک هاى عامل، برنامه 
ریزى براى احداث 800 نیروگاه در استان پیگیرى و اقدامات اجرایى از ابتداى سال جارى 
آغاز شد. چنانچه، امروز شاهد افتتاح 400 نیروگاه 5کیلوواتى خانگى هستیم و امیدواریم تا 

دهه فجر، 400نیروگاه دیگر در استان به بهره بردارى برسد. 
مدیردفتر مدیریت مصرف توزیع برق استان اصفهان با بیان این که پیشرفت هاى خوبى 
دراین پروژه ها در استان حاصل شده است گفت: براساس مقایسه سازمان بسیج سازندگى 
با سایر استان ها، استان اصفهان در این زمینه پیشرو اســت و براین اساس، قول اعطاى 
ســهمیه هزار نیروگاه دیگر با درنظرگرفتن پرداخت تســهیالت قرض الحسنه به اقشار 

محروم را داده اند. 
ثقفى با اذعان به جایگاه برتر شرکت توزیع برق استان اصفهان در استفاده از انرژى هاى 
تجدیدپذیر گفت: در ششمین کنفرانس انرژى هاى تجدید پذیر، شرکت توزیع برق استان 

اصفهان در بین 40شرکت توزیع در کشور موفق به کسب رتبه نخست شده است.

وى در ادامه توضیح داد: در سال 99، بالغ بر 3/5 مگاوات نیروگاه خورشیدى احداث کردیم 
و امسال نیز رتبه برتر را دراین زمینه کسب کردیم.

به گفته مهدى ثقفى، باتوجه به70 مگاوات ظرفیت کل نیروگاه هاى کشور، استان اصفهان 
با برخوردارى از 20درصد ظرفیت نیروگاهى، در جایگاه برتر قرار دارد.

وى ابراز امیدوارى نمود که با فرهنگ سازى در زمینه توســعه انرژى هاى تجدیدپذیر، 
موفقیت بیشترى را دراین خصوص شاهد باشیم.

مدیردفتر مدیریت مصرف توزیع برق استان اصفهان یادآور شد: متقاضیان نصب پنل هاى 
خورشیدى با ثبت درخواست خود، ظرف 3روز مجوز دریافت مى کنند و احداث پنل درطول 

یک هفته انجام مى شود.

تأمین درآمد پایدار خانوار با نصب پنل خورشیدى
رحمت ا... حمامیان، قائم مقام مدیرعامل توزیع برق استان اصفهان هم در حاشیه افتتاح 
پروژه هاى نیروگاهى و توسعه انرژى هاى تجدید پذیر که در استاندارى اصفهان برگزار 
شد، اظهار کرد: امروز 558 پروژه در نتیجه تعامل و تفاهمنامه هاى دوجانبه بین حوزه برق، 
بسیج سازندگى و سپاه صاحب الزمان (عج) در اســتان اصفهان افتتاح گردید که در قالب 
نصب 400نیروگاه 5کیلوواتى در سقف مکان هاى تحت پوشش در مناطق محروم و کم 

برخوردار استان به بهره بردارى رسید.
وى با صحبت از اهمیت جایگزینــى انرژى هاى تجدیدپذیر که بویــژه در برنامه دولت 
سیزدهم مطرح شده است، خاطرنشان کرد: این پروژه ها از سویى مى تواند بلحاظ تامین 
هزینه هاى معیشتى خانواده هاى تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستى، مناطق محروم و 
بخش هایى از استان که متاثر از شرایط خشکسالى با مشکالت اقتصادى مواجه شده اند 

و همینطور بلحاظ تولید انرژى هاى پاك در راستاى اهداف کاهش آالینده ها موثر باشد. 
حمامیان افزود: طبق قرارداد 20ساله با شرکت توزیع برق استان، برق تولیدى حاصل از 
انرژى هاى خورشیدى از تولیدکنندگان خریدارى وبصورت ماهانه یا دوماهه مبالغى به آنها 

پرداخت مى گردد. 
حمامیان گفت: تالش ما براین است تا ظرفیت انرژى هاى تجدیدپذیر را افزایش دهیم. زیرا 
بلحاظ اقتصادى و تامین درآمد پایدار براى خانواده هاى نیازمند، حائز اهمیت است. همچنین، 
باتوجه به شرایط خشکسالى براى مناطق محروم و آسیب دیده و افزایش راندمان تولید برق 

در استان، استقرار پنل هاى خورشیدى مورد استقبال قرار گرفته است.

رتبه برتر شرکت توزیع برق استان در استفاده از انرژى هاى تجدیدپذیر

سید امیرطباطبائیان، مدیرانرژى و سیاالت شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه تأمین 
اکسیژن رایگان مراکز درمانگر توسط گروه فوالد مبارکه از 23 هزار تن گذشت، اظهار کرد: 
میزان اکسیژن اهداشده از سوى گروه فوالد مبارکه براى مراکز درمانگر کرونا در کشور بیش 

از 23 هزار تن بوده و این حمایت ها کماکان ادامه دارد.
وى افزود: قیمت اکسیژن مایع در مزایده شرکت فوالد مبارکه به ازاى هرکیلوگرم 3 هزار و 
400 تومان بود که با توجه به کمبود اکسیژن در کشور به 9 هزار تومان هم افزایش یافت اما 
شرکت فوالد مبارکه تصمیم گرفت از مزایده این کاالى حیاتى براى بیماران مبتال به کرونا 

چشم پوشى کرده و آن را به صورت رایگان در اختیار مراکز درمانگر قرار دهد.
رئیس واحد اکسیژن شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: از ابتداى شیوع کرونا تاکنون شرکت 
فوالد مبارکه با ایفاى مسئولیت اجتماعى در کنار نظام سالمت کشور قرار داشته است و با 
تأمین اکسیژن مراکز درمانگر توانست به کنترل کرونا و کاهش تلفات ناشى از این بیمارى 

کمک کند.
وى اضافه کرد: اگرچه این روزها واکسیناسیون کرونا شتاب گرفته است، اما هنوز تا رسیدن 
به ایمنى جمعى در برابر کرونا فاصله داریم و زمزمه هاى پیک ششم به گوش مى رسد. قطعا 
ایفاى مسئولیت اجتماعى شرکت فوالد مبارکه در تأمین اکسیژن رایگان مراکز درمانگر در 
20 ماه گذشته توانسته مانع از تلفات بیشترى شود. اقدامى که بارها مورد تقدیر قرار گرفت و 

چراغ راه صنایع دیگر شد.

نقش بى بدیل فوالد مبارکه در کاهش تلفات کرونا در کشور

ى
ص،
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روند صدرنشــینى واردات موبایل نســبت به کاالهاى 
اساسى، همچنان حفظ شده است.

آمارها از تجارت خارجى نشــان داده بــود که موبایل 
نخستین کاالى وارداتى است و بعد از آن اقالم اساسى 
قرار دارد. بررســى آخرین آمار گمرك ایران نیز نشان 
مى دهد که گوشــى نه تنها از صدر واردات پایین نیامده 

بلکه فاصله قابل توجهى هم با اقالم بعد از خود دارد.
بنا بر اعالم ســخنگوى گمرك، در هشت ماهه امسال، 
هشــت درصد کل واردات موبایل بوده است؛ به طورى 
که 2/5 میلیارد دالر به وزن 4000 تن واردات گوشــى 
انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ 

وزنى 47 درصد از نظر وزن و 111 درصد ارزش، افزایش 
داشته است.

واردات 2/5 میلیارد دالرى موبایل که با ارز نیمایى انجام 
مى شود، از هر یک از اقالم اساســى بیشتر بوده است و 
بعد از آن ذرت با دو میلیارد دالر قرار دارد که فاصله 500 
میلیون دالرى گوشــى را نســبت به کاالى بعد از خود 

نشان مى دهد.
این روال در آبــان ماه نیز وجود دارد؛ بــه گونه اى که از 
مجموع بیش از 4  میلیارد دالرى واردات، 375 میلیون 
دالر واردات موبایل بوده است، بعد از آن گندم و ذرت با 

187 قرار دارد.

امارات و ترکیه بــراى مبادله کاال بــا یکدیگر قصد 
دارند مســیر زمینى (از طریق ایــران) را فعال کنند. 
این مسیر جایگزین مســیر دریایى فعلى خواهد شد. 
مسیر زمینى نسبت به مسیر دریایى، بسیار کوتاه تر و

 ارزان تر است.
در مسیر دریایى فعلى، کاالها از طریق کشتى از بندر 
مرسین ترکیه در ساحل دریاى مدیترانه به امارت در 
خلیج فارس منتقل مى شوند. این مسیر با عبور از کانال 
سوئز(مصر)، دریاى سرخ، اقیانوس هند، دریاى عرب، 
دریاى عمان و خلیج فارس 20 روز طول مى کشد. در 
حالى که انتقال کاال از مســیر زمینى ترکیه به ایران 

(بندرعباس) و سپس از راه دریا به امارات کمتر از 8 روز 
طول مى کشد. همچنین مسیر زمینى نسبت به دریایى 
ارزان تر هم هست. شبکه خبرى مصرى رصدنیوز با 
انتشار این خبر مســیر زمینى را تهدیدى براى کانال 
سوئز دانست. این رسانه همچنین نوشت این موضوع 
یکى از مسائل مورد بحث در سفر  شیخ محمد بن زاید 

ولیعهد ابوظبى به ترکیه بود.
در روزهــاى اخیــر نیز خبرهایــى از بهبــود روابط 
میان ایران و امارات منتشــر شــد و وزیران خارجه 
دو کشــور ایران و امــارات چنــد بار باهــم تلفنى

 مکالمه داشتند.

موبایل، نخستین 
کاالى وارداتى به کشور است

نقش ایران در برنامه جدید 
تجارى امارات و ترکیه

ایران
 30 میلیون «گیمر» دارد

   ایسنا | رئیس بنیاد ملى بازى هاى رایانه اى 
مى گوید: تعداد بازیکنــان بازى هاى دیجیتال در 
سال 1398 به 32 میلیون نفر رسیده است. در 10 
 سال تعداد بازیکنان در کشور دو برابر شده  است. 
طبقات کودکان، نوجوانان و جوانان همواره جزء 
بیشترین گروه هاى مخاطب بازى بوده اند، اما در 
این میان سالمندانى هم وجود دارند که به صورت 
مرتب بــازى مى کننــد و طبق اســتانداردهاى 
تعریف شــده در ایران و جهــان، بازیکن یا گیمر 

شناخته مى شوند.

ساعت فوق الکچرى رامبد
   باشگاه خبرنگاران جوان | رامبد جوان 
مجرى و برنامه ســاز «خندوانه» این روزها در 
فضاى مجازى بیشتر از قبل خبرساز شده است. 
مجرى و برنامه ساز «خندوانه» چند روز پیش با 
انتشار ویدیویى در فضاى مجازى، خبرساز شد. 
او در این ویدیو که درباره رژیم و الغرى بود، رو 
به مردم گفت: همه چیز گران شده و کاالهاى 
اساسى قیمتشان خیلى باال رفته.  او در این ویدیو 
از مردم مى خواهد به خورد و خوراك خود توجه 
کنند و با توجه به افزایش هزینه ها، رژیم بگیرند! 
حاال بعد از چند روز، به تازگى عکســى از رامبد 
جوان در فضاى مجازى منتشــر شده که در آن 
او ساعتى با قیمت تقریبى 216 میلیون تومان به 

دستش بسته است.

«اومیکرون» نزدیک ماست
   ایسنا | سرپرســت مرکز روابط عمومى و 
اطالع رســانى وزارت بهداشت با اشاره به تأیید 
اولین مــورد کروناى او میکــرون در امارات بر 
رعایت شــیوه نامه هاى بهداشــتى تأکید کرد. 
محمد هاشمى در پیامى توییترى نوشت:«  اولین 
مورد ابتال به گونه جهش یافته کرونا معروف به 
"اومیکرون" در امارات نیز گزارش شد!  رعایت 
شیوه نامه هاى بهداشتى و انجام واکسیناسیون 
کماکان بهترین سپر مقابله با این گونه نوپدید 
اســت.  اومیکرون بســیار نزدیک است! بسیار 

مراقب باشیم...»

تعطیلى کالس ها در قم
   فارس | رئیس مرکز بهداشــت استان قم با 
تأکید بر لزوم رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى در 
مدارس گفت: از مجموع 515 بازدید انجام شــده 
از مدارس استان، 7 کالس درس به واسطه تست 

مثبت 48 دانش آموز، تعطیل شده است.

فاجعه آفرینى در 
هر ساعت 

   فارس | رئیــس پلیس راهور ناجــا به آمار 
تصادفات اشــاره و اظهار کرد: تصادفات در دنیا 
ســومین عامل مرگ و میر و در کشور ما دومین 
عامل مرگ و میر محسوب مى شود به طورى که 
در هر ساعت به طور متوسط دو نفر جان خود را بر 
اثر تصادف از دست داده و 20 تا 25 نفر نیز مجروح 

و معلول و قطع نخاع مى شوند. 

گرفتارى ارزى آزمایشگاه ها
   تسنیم | محمد صاحب الزمانى، عضو هیئت 
مدیره انجمن دکتراى علوم آزمایشگاهى مى گوید: 
حدوداً 2 میلیارد تست در سال در آزمایشگاه ها انجام 
مى شود و مهم است به این توجه کنیم که تغییرات 
نرخ ارز بدون حمایت از مردم آنها را در دسترسى به 
این خدمات دچار مشکل خواهد کرد. همچنین اگر 
ارز ترجیحى حذف شود باید دولت یارانه اى بدهد 
تا آزمایشگاه ها بتوانند به فعالیت مطلوب خود ادامه 
دهند زیرا 80 تا 90 درصد تجهیزات آزمایشگاهى 

وارداتى است که نیاز به ارز دارد.

بخت آزمایى با خودرو
   بهــار | رئیس مجلس با اشــاره به بدهى 85 هزار 
میلیارد تومانى شرکت هاى خودروسازى گفت: شوراى 
رقابت یک پژو 206 را 130 میلیون تومان قیمتگذارى 
مى کرد، براى کارخانه تمام مى شد 170 میلیون تمام و در 
بازار فروخته مى شد 250 میلیون تومان، در کنار آن یک 
ثبت نام مى گذاریم که براى 10 هزار خودرو، 4 میلیون 
نفر ثبت نام مى کردند، چیزى که شبیه یک بخت آزمایى 
اســت؛ جبرانش هم باید از جیب بیت المال باشــد که 

نتیجه اش مى شود 85 هزار میلیارد تومان بدهى.

تصمیم احمقانه
   ایلنــا | «نیویورك تایمــز» در تحلیلى به برجام و 
تالش ها براى احیاى این توافق پرداخت. این روزنامه 
آمریکایى در گزارشى نوشــت: تصمیم رئیس جمهور 
«دونالد ترامپ» براى پاره کردن توافق هسته اى ایران 
در ســال 2018 یکى از احمقانه تریــن، ضعیف ترین و 
غیرمولدترین تصمیمات امنیت ملى ایاالت متحده در 

دوران پس از جنگ سرد بود.

حمله سایبرى به
 دانشگاه تهران 

   مهر |مرکز فناورى اطالعات دانشــگاه تهران در 
ایمیلى به دانشجویان و اســاتید این دانشگاه، کندى و 
اختالل سامانه یادگیرى الکترونیکى دانشگاه تهران را 
به دلیل حمله ســایبرى اعالم کرد. در متن این ایمیل 
آمده است: متأســفانه به دلیل کمبود منابع پردازش و 
حمالت سایبرى همزمان در سامانه elern (یادگیرى 

الکترونیکى) با کندى و اختالل رو به رو بودیم.

شهردار تک تیرانداز!
   بهــار | مالحسن آخوند، نخست وزیر  گروه طالبان 
در حکمى «محیب ا... موفق»، از تک تیراندازان ماهر این 
گروه را به  عنوان شهردار میمنه، مرکز والیت فاریاب در 
شمال افغانستان، تعیین کرد. محیب ا... موفق در زمان 
جنگ طالبان با نیروهاى دولت پیشــین افغانستان به 

تک تیراندازى شهرت داشت. 

یک داماد دیگر حکم گرفت
   دیده بان ایران | حکم مدیرعاملى مهدى احمدى، 
داماد محسن رضایى در بانک شهر امضا شد. چندى پیش 
محسن رضایى مدعى شده بود؛ خبر خوبى براى آذر ماه 
دارد؛  این صحبت رضایى و انتصاب داماد او دســتمایه 

شوخى کاربران مجازى شده است.

این بار حمایت از سدسازى
   اعتماد آنالین | جالل میرزایى، عضو کمیسیون 
امنیت ملى و سیاســت خارجى مجلس دهم مى گوید: 
اگر مرحوم هاشمى در دوران سازندگى به سمت ساخت 
همین اندازه سد نمى رفت، امروز خشکسالى ها به شدت 
بیشتر و وضعیت اصفهان حادتر بود. اگر اصفهان و یزد 
آب شرب دارند بخاطر ســد زاینده رود است؛ رودخانه 
زاینده رود که از کوهرنگ سرچشــمه مى گیرد رودخانه 
دائمى نیست و نبوده و در بعضى سال ها که بارندگى نبوده 
دچار خشکسالى مى شده و اگر سد روى آن بسته نمى شد، 
وضعیت تأمین آب شرب اصفهان با بحران مواجه بود چه 

رسد به آب کشاورزى.

مانعى به نام کنگره آمریکا
   بهار | همزمان با برگزارى مذاکرات احیاى توافق 
هســته اى موســوم به «برجام»، بیســت و پنج عضو 
جمهورى خواه کنگره آمریکا در نامه اى به «جو بایدن»، 
رئیس جمهورى این کشور نوشــتند که از لغو هرگونه 
تحریمى علیه ایــران جلوگیرى خواهند کــرد. در این 
نامه، کاخ سفید متهم شــده که به درخواست  آنها مبنى 
بر ارائه جزئیات درخصوص ماهیــت مذاکرات با ایران 

پاسخ نداده است.

خبرخوان

اگر حضور ماندگار افغانستانى ها در ایران را حساب نکنیم، 
عراقى ها در بین اتباع خارجى که به ایران سفر مى کنند، 
بیشترین زمان را در کشورمان مى گذرانند، معموًال یک 
ماه. انگیزه سفر آنها بیشتر زیارت، درمان و گردش است، 

اما سفر هر عراقى به ایران چقدر خرج برمى دارد؟
عراقى ها بعد از زیارت بیشــتر براى درمان به ایران سفر 
مى کنند، بیشتر هم به قصد جراحى پالستیک مى آیند. 
این اطالعات را مدیران آژانس هاى عراقى که به ایران 
سفر کردند مى دهند. آمارهاى وزارت میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دســتى نیز حاکى از این است که 
عراقى ها در صدر مســافران خارجى واردشده به ایران 

قرار دارند.
على ساوه، مدیرعامل یک شرکت هواپیمایى و توریستى 
که در شهرهاى بغداد، نجف، کربال و سماوه شعبه دارد، 
درباره میانگین هزینه کرد عراقى ها در سفر به ایران، به 
«ایســنا» مى گوید: میانگین این هزینه بسته به اینکه 
توریستى یا زیارتى به ایران ســفر کنند یا انگیزه درمان 
داشته باشــند و  البته مدت زمانى که در ایران مى مانند، 
متفاوت اســت. براى مســافرى که قصد درمان دارد 
نمى توان مبلغ مشــخصى را اعالم کــرد، چون هزینه 
درمانى که انجام مى دهد نقش پررنگى در مخارج او دارد.

وى ادامه مى دهد: بیشتر عراقى ها براى جراحى زیبایى 
به ایران مى آیند، اما آنهایى که براى زیارت و گردش سفر 
مى کنند از 500 تا 1500 دالر در ایران هزینه مى کنند. 
این مبلغ براى افرادى است که معموًال یک ماه در ایران 
مى مانند. هر چه مدت زمان سفر آنها کوتاه تر باشد قطعًا 
مبلغ این هزینه پایین تر مى آید؛ ولى در کل، هر عراقى 
روزانه بین 30 تا 50 دالر در ایران خرج مى کند. یک عده 
هم هســتند که در هتل هاى کالس بــاال مى روند آنها 
روزانه بین 100 تا 150 دالر هم خرج مى کنند که البته 
مدت زمان اقامت این دسته از مسافران خیلى کوتاه است.
«معتمد عبدالحسن»، مدیرعامل شرکت جهانگردى در 
نجف هم مى گوید: عراقى ها بیشتر مشهد مى روند. قم 

مقصد بعدى آنهاســت، اگر هوا خوب باشد شمال ایران 
هم مى روند. قصد بیشتر عراقى ها از سفر به ایران زیارت 
است، بعد هم درمان، بیشتر هم براى جراحى پالستیک 
مى آیند. قیمت ها در ایران ارزان و کشور امن است و مردم 

راحت مى توانند زیارت کنند. 
سیدموسى موســوى، مدیرعامل شــرکت مسافرتى و 
زیارتى در شــهر کربال که 11 ســال در بازار ایران کار 
مى کند، مى گوید: بیشــتر عراقى ها خودشــان به ایران 
مى آیند، یعنى با تور سفر نمى کنند. این اواخر هم شرکت 

تقلبى زیاد شــده براى همین ترجیح مى دهند شخصًا 
برنامه ریزى و سفر کنند. خیلى ها از فیس بوك پزشک پیدا 
مى کنند و مستقیم ارتباط مى گیرند. خود من هم سال ها 
به این شــکل کار مى کردم، چندتایى دکتر مى شناختم 
که بیمار به آنها معرفى مى کردم، اما حاال قرار اســت با 
آژانس هاى ایرانى کار کنیم تا ضمانت خدمات داشــته 
باشیم و اگر مشکلى به وجود آمد حداقل یک نفر پاسخگو 

باشد.
عراقى ها در مقایســه با کویتى ها و عربستانى ها کمتر 

از هتل اســتفاده مى کنند. یوســف بیدخورى، معاون 
گردشگرى استان خراسان رضوى این مطلب را  مى گوید 
و اضافه مى کند: کویتى ها از بهترین هتل هاى مشــهد 
اســتفاده مى کنند. بعد از آنها عربســتانى ها، عمانى ها، 
قطرى ها و بحرینى ها هستند. عراقى ها در سال هاى اخیر 
به هتل مى روند، به هر حال ارزش پول در تغییر این ذائقه 
بى تأثیر نبوده است. بیشــتر عراقى ها هم در هتل هاى 
اطراف حرم ساکن مى شوند. پاکستانى ها هم بیشتر به 

حسینیه و هتل آپارتمان ها مى روند، ارزان تر است.

عراقى ها در ایران چقدر خرج مى کنند؟

اینطور که شنیده مى شود، کابینه سیزدهم با تغییراتى 
همراه خواهد بود. 

زمزمه ایجاد تغییرات در دولت مدتى اســت که شروع 
شده، البته این موضوع تازگى ندارد و همواره و در همه 
دولت ها چنین حرف هایى مطرح بوده است. بعضًا ثابت 
شده که مسئله از حاشیه و شایعه فراتر نمى رود و بعضًا 
هم گمانه زنى ها درســت از آب درآمده و فرد مورد نظر 

رفتنى شده است.
حاال اما حرف از کابینه ابراهیم رئیسى است. چندى قبل 
برخى با اشاره به شایعاتى که درباره اختالف رئیسى و 
خاندوزى مطرح شــده بود، وزیر اقتصاد را اولین گزینه 
رفتنى از دولت دانسته بودند. مشخصًا روزنامه اصالح 
طلب «شرق» خاندوزى را «اولین اخراجى» خوانده بود.
حاال اما یک گمانه جدید مطرح شــده اســت: رستم 
قاسمى. او اگرچه خود را در قد و قواره ریاست جمهورى 
مى دید اما به وزارت رســید. به کمتر از وزارت نفت هم 

راضى نبود و قدرى طول کشید تا متوجه شود وزارت راه 
و شهرسازى را به او داده اند؛ موقعیتى که انگار برایش 

ماندنى نیست.
طبق گزارش هاى منتشر شده او رفتنى است و احتماًال تا 
همین چند ماه مانده به نوروز وزارتخانه را تحویل خواهد 
داد. دلیلش هم گویا بیمارى سختى است که یکباره از 
راه رسیده و امکان ادامه فعالیت اجرایى آن هم در اندازه 

وزارت را از او گرفته است.
خداحافظى رســتم قاســمى دیر یا زود قطعى شــده، 
رســانه اى و اجرایى مى شــود اما حرف این است که 

جایگزین او در دولت رئیسى کیست؟!
شنیده ها حاکى از آن اســت که رئیسى سعید محمد را 
براى ایــن کار در نظر گرفته اســت! تصمیمى که اگر 
مخالفت هاى گسترده بخشى از اصولگرایان با محمد 
را در نظر داشته  باشیم بســیار عجیب و قابل تأمل به 

نظر خواهد رسید.

سعید محمد در راه وزارت راه است؟ 
در پى مشــاهده تعدادى خودروى لوکس با پالك کشور 
قطر در شهر بوشــهر نگرانى هایى مبنى بر احتمال ورود 
اتباع خارجى جهت شکار در کشور به وجود آمده است که 
شاید این افراد از کشور قطر جهت شکار گونه هاى جانورى 

وارد شده اند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این باره 
گفت: پس از اطالع از ورود خودروها پیگیرى الزم در این 
خصوص از طریق دســتگاه هاى متولى انجام شده و فعًال 

ادوات شکار و صید نزد این افراد مشاهده نشده و با توجه به 
اینکه هیچگونه پروانه شکار و صیدى براى اتباع خارجى در 
استان بوشهر صادر نشده است هرگونه شکار و صید گونه ها 
ممنوع و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطى 
ضمن جلوگیرى از شــکار و صید و ورود به زیستگاه ها و 
مناطق حفاظت شده استان،پیگیرى قضایى به عمل خواهد 
آمد. فرهاد قلى نژاد گفت: هیچ مراجعه یا ارتباطى با این اداره 

کل از سوى شهروندان قطرى برقرار نشده است.

قطرى ها در بوشهر شکار مى کنند؟

استفاده غیر اســتاندارد از شــماره تماس افراد باعث 
شــده، قبض هاى چند صد میلیون تومانى روى دست 
کاربران بماند. نوع اپراتور نیز فرقــى ندارد، این ترفند 
کالهبردارى از چند سال قبل در کل جهان آغاز شده و 

مربوط به ایران نیست.
کالهبردارى از این طریق به این شکل انجام مى شود 
که افراد یا شرکت هایى با شماره افراد تماس مى گیرند 
و پس از تماس از سوى مخاطب، تماس را به سمتى که 
مى خواهند هدایت مى کنند و از این طریق هزینه گزافى 

براى مشترکان تلفن رقم مى زنند.  
در همین پیوند، ســخنگوى مخابرات تأکید کرد: این 
کار خالف قانون در یکســال گذشته با شدت بیشترى 

قربانى گرفته است.
محمدرضا بیدخــام افزود: به دلیل اینکه در یکســال 
گذشته این تماس ها شــدت گرفته اند و قبض هایى با 
رقم باال روى دست مشــترکان مخابرات گذاشته اند، 
مراجع امنیتى و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز درصدد 
شناسایى این افراد و معرفى آنان براى برخورد قانونى 

هستند.

وى درباره اینکه کالهبردارى بیشــتر از ســوى افراد 
انجام مى شود یا شرکت ها، گفت: انجام این کار از هر دو 
طریق امکانپذیر است. توصیه ما به مخاطبان این است 
که با هیچ شماره بین المللى که از شبکه هاى ماهواره اى 
اعالم مى شــود، تماس نگیرند. ضمن اینکه تماس از 
دست رفته  از شماره هاى خارج از کشور تماس نگیرند، 
زیرا تماس آنها از روش هاى غیر استاندارد رهیابى و از 

آن سوءاستفاده مى شود.
بیدخام توضیح داد: این تماس ها محدود به خطوط ثابت 
نیست، گاهى از طریق تلفن همراه و پیام رسان ها نیز با 
افراد تماس گرفته مى شود و همین شیوه کالهبردارى 

آنجا نیز انجام مى گیرد.
وى با تأکید بر اینکه به واسطه این کالهبردارى ها یک 
قبض 300 میلیونى نیز براى یک مشــترك مخابرات 
صادر شــده، گفت: بهترین پیشــنهادى که مى توانیم 
براى مشترکان مخابرات داشــته باشیم این است که 
اگر ضرورت تماس با خارج از کشور را ندارد، از طریق 
«مخابرات من» صفر دوم خط خود را مســدود کنند تا 

تماسى از این طریق گرفته نشود.

قبض هاى چند صد میلیون تومانى تلفن در انتظار 
قربانیان کالهبردارى

نماینده بم در مجلس گفت:  به جز نیرو هاى امنیتى، فرد یا 
افرادى که مى بینند خطر و خسارتى در حال وقوع است یا 
رخ داده، مى توانند وارد عمل شوند که این روند، هم مجوز 

شرعى دارد و هم قانونى.
حجت االسالم موســى غضنفرآبادى، رئیس کمیسیون 

قضایى و حقوقى مجلس مى گوید:
در کشور ما، اصل بر قانونمدارى است، اما گاهى در این بین، 
برخورد هایى مى شود که اجتناب ناپذیر است. یعنى وقتى 

معترض مى خواهد اقدامى انجام دهد که خسارتى متوجه 
کشور شود، رخ دادن این برخورد ها امکانپذیر است.به طور 
مثال اگر در اعتراضى، فردى به انبار سوخت حمله کرد و در 
ادامه، توجه به اخطار و تذکــر نکرد، او مى تواند با رفتارش 
باعث آتش زدن و کشتن 100 یا 200 نفر شود، حال در این 
شرایط، مى توان به سمت این فرد، تیراندازى کرد. یعنى تا 
حد اقدام قهرانه و حتى تیراندازى که موجب جلوگیرى از 

عمل فرد شود، مجوز وجود دارد.

حرف هاى نماینده بم درباره برخورد با برخى معترضان

چند روز پیش بود که کارخانه تراکتورسازى ایران از افزایش 
35 درصدى قیمــت محصوالتش خبــر داد، خبرى که 
به محض رســانه اى شــدن واکنش هاى متفاوتى در پى 
داشت. نخســتین واکنش به این افزایش قیمت را وزارت 
جهاد کشــاورزى نشــان داد و رئیس مرکز مکانیزاسیون 
این وزارتخانه اعالم کرد که این افزایش قیمت ها را نادیده 
نمى گیرد. کامبیز عباسى گفت: شرکت تراکتورسازى تبریز 
دوبار در سال گذشــته و یکبار هم در ابتداى امسال قیمت 
محصوالت خود را افزایش داده و اگر خواهان افزایش مجدد 

قیمت است این موضوع باید با تأیید سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان و جلب نظر وزارت جهاد کشاورزى 

صورت پذیرد و افزایش فعلى قیمت ها مورد تأیید نیست.
البته سازمان حمایت اعالم کرده که این افزایش قیمت ها را 
زیر نظر دارد و پس از بررسى هاى الزم اگر افزایش نامعقول 
باشد یا به طور کامل منتفى مى شود و یا درصدى از آن مورد 

تأیید قرار مى گیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزى مجلس، اما مى گوید مجلس 
با این افزایش قیمت به طور کامل مخالف اســت. به گفته 
عسکرى این کمیسیون با وزیر صنعت مکاتبه کرده و حداقل 

تا پایان سال هرگونه افزایش قیمت را منتفى مى داند.
به هر صورت تهیه تراکتور براى کشــاورزان چالشى مهم 
اســت و آنان براى خرید این محصول بعضًا تا دو سال در 
صف مى مانند و حاال این افزایش قیمت ها هم گویى مزید 
بر علتى است در سختى تهیه تراکتور براى کشاورزان. حاال 
باید دید باالخره چه تصمیمى در خصوص افزایش قیمت 

این محصول اتخاذ مى شود.

تراکتور غیرقانونى گران شد؟
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شناسایى 800 بیمار مبتال به 
ایدز در اصفهان

800 بیمار مبتال به ایدز در اسـتان اصفهان شناسـایى 
شده اند. رئیس گروه بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت 
استان با بیان اینکه سه تا چهار برابر بیمار ناشناخته مبتال 
به ایدز در استان اصفهان وجود دارند گفت: در اصفهان 
مرکز مشـاوره نواب صفـوى واقع در میـدان احمد آباد 
آماده خدمات رسانى به بیماران است. رضا فدایى افزود: 
در شهرستان هاى اسـتان هم پایگاه هایى براى مشاور 
بیماران مبتال بـه ایدز در نظر گرفته شـده اسـت. وى 
گفت: اطالعات بیماران مبتال بـه ایدز کامال محرمانه 
اسـت و به هیچ کس حتى افراد خانـواده این اطالعات 

ارائه نمى شود.

تکدیگرى در اصفهان کاهش یابد
فرماندار اصفهان گفت:باید با همکارى بین بخشـى و 
غربالگرى صحیح درصدد کاهش تکدیگرى در اصفهان 
باشیم. محمدعلى احمدى در جلسه سـتاد ساماندهى 
متکدیان شهرسـتان اصفهان، با تأکید بر اینکه ما باید 
مسائل را به درستى بشناسـیم و در جهت رفع آنها گام 
برداریم، اظهار کرد: ما باید به وظایف سازمانى خود در 

خصوص ساماندهى متکدیان عمل کنیم.

نگهدارى 21 کودك 
در «نرجس»

خانواده هـا مى تواننـد بـراى فرزندخواندگـى کودکان 
شـیرخوارگاه نرجـس اصفهـان از طریـق سـامانه 
فرزندخواندگى اقدام کنند. مدیرکل بهزیسـتى استان 
اصفهـان در بازدیـد اسـتاندار از ایـن مرکـز گفـت: در 
شـیرخوارگاه نرجس سه نوزاد پسـر، پنج دختر، هشت 
نوزاد نوپا و پنج کودك سـه سـاله نگهدارى مى شوند. 
ولى اله نصر افزود: این کودکان پس از سـه سالگى به 
39 خانـه کودك و نوجـوان در مناطق مختلف اسـتان 

منتقل مى شوند.

افتتاح گذر «جهان آرا»
 تا 4 ماه آینده

مدیر منطقه یک شـهردارى اصفهان گفت: پروژه گذر 
«جهان آرا»  با مبلغ 12 میلیارد و 500 میلیون ریال طى 
چهار ماه آینده به بهره بردارى مى رسد. میثم بکتاشیان 
اظهار کـرد: از جملـه سیاسـت گذارى هـاى جدید در 
مدیریت منطقه تکمیل پروژه هاى نیمـه تمام و توجه 
به طرح هاى محله محور است، در این راستا با توجه به 
مشکالت متعدد و همچنین وضعیت نامناسب موجود، 
طرح ساماندهى و بهسـازى گذر «جهان آرا» آغاز شد. 
وى افزود: این پروژه با مبلـغ 12 میلیارد و 500 میلیون 

ریال در مدت چهار ماه به بهره بردارى مى رسد. 

مهارحادثه شبکه آب 
در شهرك جى 

حادثه شـبکه آب لوله ایرانیت قطر 300 میلیمترى در 
شـهرك صنعتى جى منطقه چهار اصفهان مهار شـد. 
به گزارش روابط عمومى آبفاى منطقه چهار اصفهان، 
پس از اعالم گزارش، اکیپى از حوادث منطقه به محل 
اعزام و بالفاصله عملیات حفارى مسیر با بیل مکانیکى 
آغاز شد. حادثه با یک عدد کلمپ قطر 300 میلیمترى، 
بدون قطعى آب رفع حادثه شد و در پایان ترانشه با خاك 

مناسب پر شد.

هزینه حمل متوفى رایگان است 
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: با هدف تکریم ارباب رجوع و نرم افزارى شـدن 
خدمات آرامستان ها، اعزام خودروهاى حمل متوفى به 
آرامسـتان باغ رضوان در سـاعات مختلف شبانه روز از 
طریق تماس با سامانه تلفنى 1530 امکان پذیر است. 
على حاجیان اظهار کرد: سامانه ذکر شده، این امکان را 
براى شـهروندان ایجاد مى کند که در هر نقطه از شهر 
اصفهان با شماره چهار رقمى 1530 تماس حاصل کرده 

و براى حمل متوفیان خود، درخواست خودرو کنند. 

خبر

اســتاندار اصفهان گفت: دانشجوى بســیجى باید به 
مسائل مهم دانشگاه و جامعه ورود کند تا بتواند به حل 

مشکالت کمک کند.
ســید رضــا مرتضــوى در اختتامیه اولین جشــنواره 
دانشــجویى مالک اشــتر ضمن زنده نگه داشتن یاد 
و خاطره شــهدا اظهار داشــت: با صدا زدن شــهدا و 
دعوت آنها در جلســه فضاى ویژه اى جلسات ما را فرا 

مى گیرد.
وى با اشــاره به نقش دانشــجویان به عنوان افسران 
جنگ نرم افزود: وقتى به این فکر کنیم که قله بســیج 
کجاســت و بســیجى را به چه فردى مى توان اطالق 

کرد آدم شرمنده مى شود که ما شاید نتوانیم خاك پاى 
بسیجیان باشیم.

اســتاندار اصفهان اضافه کرد: هر شخصى بخواهد راه 
درست را پى بگیرد باید راه امیر المومنین (ع) که همان 
راه بسیج است را پى بگیرد. هر شخص جاى متفاوتى در 
این مسیر دارد و باید هر فرد خود را جانمایى کند که ببیند 

در چه جایگاهى است.
وى ابراز داشت: بسیج در همه امور دانشگاه و جامعه باید 
حضور داشته باشد و این اتمسفر بسیج است که مى تواند 
روشنگر راه باشد و نشانگر راه درست است تا بتوانیم به 

آیات قرآن کریم نزدیک شویم.

فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج)استان اصفهان گفت: 
نباید از ارتباط با خدا غافل شویم و دعا کنیم خدا رحمت 
الهى و باران خود را بر ایران نازل کند و معنویات در حوزه 

آب مورد توجه باشد.
ســردار مجتبى فدا افــزود: در دورانى که در کشــور 
ماســک نبود 200 هزار ماســک در اصفهــان تولید 
مى شــد که 30 هزار ماســک آن در اصفهان مى ماند 
که بســیج دانشــجویى با اقدام خود اصفهــان را در 
خصوص ماســک و ضد عفونى کمک کردند و خوش 

درخشیدند.
وى تاکید کرد: بسیج هاى دانشجویى به دلیل تعطیلى 

دانشگاه ها کار خود را متوقف کردند که بخشى از فعالیت 
آن ها در پیگیرى و اجــراى بیانیــه گام دوم انقالب و 
بخش دیگر آن در حوزه کرونا بود، انتظار ما این اســت 
که دانشــجویان در خصوص مسئله یابى و حل مشکل 

استان وارد عمل شوند.
فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) اســتان اصفهان با 
بیان اینکه استان دچار مشــکالت جدى است، اضافه 
کرد: بخشى از این مشکل به تغییر اقلیم مرتبط است و 
بخش دیگر آن به بى توجهى به خواسته مردم و مدیریت 
اشتباه است و بخش دیگر برداشت هاى اضافى است، اما 

مطالبات کشاورزان به حق است.

معنویات در حوزه آب
 مورد توجه باشد

بسیجى باید به مسائل جامعه 
و دانشگاه ورود کند

رئیس گروه تخصصى ترافیک شــوراى مرکزى 
ســازمان نظام مهندسى ســاختمان کشور گفت: 
ورودى هاى کالنشهر اصفهان بویژه در مبادى شرق 
و جنوب نیاز به بازنگرى و ایجاد جاده هاى دسترسى 
و کمکى براى توزیع ترافیک و افزایش ایمنى دارد.

غالمرضا شیران افزود: در زمان حاضر ورودى هاى 
کالنشهر اصفهان از قسمت هاى شمالى و غرب از 
نظر رفت و آمد، امن تر اســت و مردم حق انتخاب 
دارند اما این موضوع درباره مســیرهاى شــرق و 
جنوب این شهر صدق نمى کند و اگر حادثه، تصادف 
یا بحرانــى در این محورها پیش آید، مشــکالت 
بسیارى براى مردم و نیروهاى مختلف مانند پلیس، 
اورژانس و آتش نشانى ایجاد مى شود به همین دلیل 
الزم است که مجموعه راه و شهرسازى و شهردارى 

در این زمینه بازنگرى کنند.
عضو هیات علمى دانشــکده عمران و حمل و نقل 
دانشگاه اصفهان با بیان اینکه وضعیت موجود در 
ورودى هاى اصفهان از سمت جنوب و شرق بویژه 
جنوب در شرایط بحرانى مى تواند بسیار دردسر ساز 
باشد و بصورت گلوگاهى عمل کند، اظهار داشت: 
براى رفع این مشــکل 2 کار اصلى مى توان انجام 
داد که یکى از آنها ایجاد جاده کمکى از محل پلیس 

راه یا محلى است.
وى با بیان اینکه در شرق و جنوب اصفهان، پلیس 
راه سگزى و مبارکه در حدود 20 کیلومترى این شهر 
قرار دارد، اضافه کرد: از این نقاط مى توان یک جاده 
کمکى بصورت 2 بانده و استاندارد با عرض هر باند 
چهار متر ایجاد کرد که مى تواند در مواقع بحرانى و 

راهبندان به کار آید.
شیران راه دوم را ایجاد یک مسیر اضطرارى براى 
امدادرســانى نیروهاى مختلف مانند اورژانس یا 
پلیس در این محورها دانســت و خاطرنشان کرد: 
مسیر اصفهان به شهرضا تا پلیس راه مبارکه داراى 
عرض قابل توجه و شــانه هاى عریض است که 
مى توان با نظم بندى و خط کشــى جدید در آنها، 

یک مسیر اضطرارى ایجاد کرد.
این استاد مهندســى و برنامه ریزى حمل و نقل با 
تاکید بر اینکه الزم است مسووالن به این مسائل 
و مشکالت ناشى از آنها توجه داشــته باشند و در 
جلســه هاى مختلفى که برگزار مى شــود، آنها را 
بررســى کنند، تصریح کرد: مسووالن نباید منتظر 
باشند که یک تلنگر محکم به آنها بخورد تا در این 
زمینه اقدامى داشته باشند یا اینکه مسائل را پس از 

مدتى فراموش کنند.

در جلسه مشــترك با معاون مقابله با عرضه و امور 
بین الملل ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشور تعیین 
تکلیف خودروهاى توقیفــى در پرونده هاى مواد 

مخدر در دستور کار دادگسترى استان قرار گرفت.
حجت االسالم جعفرى رییس کل دادگسترى استان 
پیرو این جلسه از رؤســا و دادستان هاى حوزه هاى 
قضایى استان، زندان و شــوراى هماهنگى مبارزه 
با مواد مخدر اســتان خواســت به قید فوریت در 

خصوص تعیین تکلیف خودروهاى توقیف یا ضبط 
شده مواد مخدر در سطح استان اقدام کنند.

وى همچنین این مهــم را از مصادیق حقوق عامه 
دانســت و از قضات محاکم رســیدگى کننده به 
پرونده هاى با موضوع مواد مخدر خواست با توجه 
به اینکه برخى از این خودروها احتماًال وسیله امرار 
معاش افرادى مى باشــد، در اتخاذ تصمیم قضایى 

خود توجه الزم در این خصوص معمول گردد.

مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: در استان اصفهان باید از جمعیت 12 
سال به باال چهار میلیون و 200 هزار نفر واکسن کرونا 
را تزریق مى کردند که در حال حاضر قریب به ســه 
میلیون و 300 هزار نفر حداقل یک دوز واکسن کرونا 
را دریافت کرده اند، حدود 900 هزار نفر هنوز دوز اول 

را تزریق نکرده اند.
رضا فدایى درباره روند واکسیناســیون کرونا براى 
گروه هاى هدف در استان اصفهان اظهار کرد: در موج 
پنجم کرونا آمار مبتالیان به کرونا به حداکثر رسیده 
بود و قریب به ســه هزار تخت در بیمارستان هاى 
استان اصفهان به وسیله کرونا اشغال شده بود، روزانه 
600 تا 800 نفر براى این منظور بسترى مى شدند و 
این آمار بسترى شدگان حاکى از آن بود که حداقل 
50 برابر این آمار (قریب به 30 هزار نفر) بیمار سرپایى 

داشتیم.
وى اضافه کرد: بعد از مدتى و با نزول روند ابتالء به 
کرونا طى دو ماه گذشته شیوع این بیمارى در کشور 
و استان اصفهان در مسیر سرازیرى قرار گرفته است 
و در حال حاضر حدود 500 نفر با تشــخیص کرونا 
در بیمارستان هاى اســتان اصفهان بسترى هستند 
و روزانه قریب به 100 نفر مبتالى ســرپایى جدید 

ثبت مى شود.
فدایى اضافه کرد: در حال حاضر 370 هزار دانش آموز 

در استان واکسینه شــدند، اگر 85 درصد افراد کل 
جامعه واکسینه شوند با باال رفتن سطح ایمنى بدن 
راه چرخش ویروس کرونا بسته شده و از اپیدمى خارج 
مى شویم، اما اگر نسبت افراد واکسن نزده بیشتر باشد 
ویروس آزادانه در جامعه مى چرخد و همین فرصت 

جهش بیشتر را ایجاد مى کند.
وى اظهار کرد: در اســتان اصفهان باید از جمعیت 
12 سال به باال چهار میلیون و 200 هزار نفر واکسن 
کرونا را تزریق مى کردنــد، در حال حاضر قریب به 
سه میلیون و 300 هزار نفر حداقل یک دوز واکسن 
کرونا را دریافت کردند، اما قریب به 900 هزار تا یک 
میلیون نفر هنوز دوز اول را تزریــق نکرده اند و این 
اتفاق نگران کننده اســت و باعث مى شود ویروس 
کرونا بین این افراد چرخیــده و آنها را مبتال کرده و 

موجب مرگ ومیر شود.
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
به افراد واکســن نزده توصیه کرد: ضرورى اســت 
900 هزار شــهروندى که هنوز در استان اصفهان 
واکسن نزده اند به صحبت هاى متفرقه، جمالتى که 
با رنگ و لعاب در شبکه هاى اجتماعى مى چرخند و 
محفل هاى «نه به واکسن» توجه نکنند، اگر افراد به 
علت عدم تزریق واکسن به این ویروس مبتال شوند 
بدانند شرایط سختى را مى گذرانند و دچار مشکالت 

تنفسى شدید مى شوند.

ورودى هاى کالنشهر اصفهان 
در شرق و جنوب امن نیست

تکلیف خودروهاى توقیفى 
پرونده هاى مواد مخدر روشن مى  شود

ثبت روزانه 100 بیمار کرونایى
 در اصفهان

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: برابر 
آمار اســمى وزارت آموزش و پرورش حدود 1700 نفر 
از دانش آموزان اســتان به دلیل ویــروس کرونا ترك 

تحصیل کردند.
محمد اعتدادى با اشــاره به بازگشایى مدارس، تصریح 
کرد: همانطور که ستاد ملى کرونا ابالغ کرد تمام مدارس 
اســتان اصفهان از اول آذرماه بازگشــایى شــد و هیچ 
مدرســه اى در اســتان آموزش صرفا مجازى را دنبال 
نمى کند. اعتدادى گفت: مدارس اســتان با هماهنگى 
مدیر مدرسه و شــوراى آموزش و پرورش حضور دانش 

آموزان را هماهنگى مى کنند.
وى با بیان اینکه دســتورالعمل هاى بهداشتى وزارت 
بهداشت و درمان به تمام مدارس استان ابالغ شده است، 
افزود: اگر اعضاى شوراى مدرسه این دستورالعمل ها را 
به دقت اجرا کنند در موضوع خطرات ویروس کرونا جاى 
هیچ گونه نگرانى براى خانواده ها و دانش آموزان نخواهد 
بود. اولویت اول آموزش و پرورش سالمت دانش آموزان 
است و به همه مدیران شهرستان ها تاکید شده که این 

اولویت باید در هر مدرسه اى در نظر گرفته شود.
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان حدود 

85 درصد از دانش آموزان واجد شرایط، واکسن کرونا را 
دریافت کردند و درصد باقیمانده آنها به دالیل مختلف 
هنوز موفق به دریافت واکســن نشدند. توصیه مى شود 
خانواده ها در اولین فرصت فرزنــدان خود را به تزریق 

واکسن تشویق کنند.
اعتدادى با اشاره به تاثیر کالس هاى مجازى بر آموزش 
دانش آموزان، خاطرنشــان کرد: فضاى مجازى تاثیر 
مثبتى  بر عملکرد تحصیل دانش آموزان استان اصفهان 
نداشته و از نظر افت تحصیلى و آموزش قطعا نسبت به 

سال هاى گذشته دچار نارسایى شدند.
وى با بیان اینکه تعدادى از دانش آموزان استان به دلیل 
اســتفاده بیش از حد کالس هاى مجازى دچار مشکل 
سالمت روان شدند، گفت: متاسفانه ویروس کرونا تاثیر 
منفى خود را در آموزش و پرورش گذاشــته و برابر آمار 
اسمى وزارت آموزش و پرورش حدود 1700 نفر از دانش 
آموزان استان ترك تحصیل کردند. این تعداد دانش آموز 
توسط همکاران در حال شناسایى هستند و امیدواریم با 

تالش خانواده ها به تحصیل برگردند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشــاره 
به امتحانات پایانى دانش آمــوزان گفت: برنامه ریزى 

امتحانات پایانى ابالغ شــده و امتحانات پایه دوازدهم 
نیز به صورت حضورى است و شــرایط براى امتحانات 
حضورى دانش آموزان در سایر دوره ها با توجه به شرایط 

کرونا هر منطقه ابالغ مى شود.
اعتدادى گفت: شهرســتان هایى که در شــرایط قرمز 
ویروس کرونا قرار گیرند شرایط تحصیلى مدارس آنها 

نیز تغییر مى کند.
وى در خصوص آخرین وضعیت نیروى انسانى آموزش 
و پرورش استان اصفهان گفت: امسال آموزش و پرورش 
با توجه به اینکه در شروع سال تحصیلى بیش از 6200 
نفر بازنشسته داشــته، براى شروع ســال تحصیلى در 
ماه مهر بیش از 12 هزار نفر کســرى نیرو داشتیم اما با 
پیگیرى هاى به عمل آمده موفق شــدیم 1800 نفر از 
بازنشسته ها را به استمرار خدمت دعوت کنیم و کسرى 

نیرو تا حدودى جبران شود.
به گفته مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
با شــروع ســال تحصیلى در کالس هــاى مجازى و 
حضورى کمبود معلم وجود نداشته و کسرى فرهنگیان از 
روش هاى قانونى جبران شــده و فعال حوزه آموزش و 

پرورش در حال تعلیم و تربیت دانش آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان:
 کرونا تأثیر منفى خود را در آموزش و پرورش گذاشته است

ترك تحصیل 1700 نفر از
 دانش آموزان اصفهان 

رئیس پلیــس راهنمایى و رانندگى 
استان اصفهان گفت: در چند ماهه 
امســال بیش از 40 هزار خودروى 
دودزا بــه وســیله نیروهاى پلیس 
راهنمایى و رانندگى استان اصفهان 
اعمال قانون شدند و براى بیش از 
200 هزار خودروى فاقد معاینه فنى 

اعمال قانون انجام شده است.
سرهنگ محمدرضا محمدى در خصوص جریمه خودروها و موتورسیکلت هاى فاقد 
معاینه فنى و دودزا، اظهار کرد: خودروها و موتورسیکلت هایى که معاینه فنى ندارند برابر 
قانون 52 هزار تومان جریمه مى شــوند و خودروهاى دودزایى که احتمال دارد داراى 
معاینه هم داشــته باشــند اما به دلیل دوددزا بودن 45 هزار تومان مبلغ جریمه دارند و 

موتورسیکلت ها هم مشمول هم میزان جریمه نقدى براى دودزا بودن مى شوند.
وى اضافه کرد: خودروها و موتورسیکلت هایى که فاقد معاینه فنى باشند در صورت تردد 
در شهر هر 24 ساعت یک بار مشمول جریمه نقدى مى شوند، شهروندان آگاهى داشته 
باشند در کل محدوده کالنشهر اصفهان خودروها و موتورسیکلت هاى بدون معاینه فنى 

به وسیله دوربین ها رصد مى شوند.
 رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان تاکید کرد: اعمال قانون براى رانندگان 
این گروه از خودروها و موتورسیکلت ها به صورت دستى انجام نمى شود و تنها دوربین 

تخلف ها ثبت مى شود.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: مدیریت شهرى در حال حاضر 
آماده است تا با کارشناسان میراث 
فرهنگــى براى تملــک فضاهاى 
تاریخى همچون عصارخانه جماله 

همکارى کند.
محمد نورصالحى اظهار کرد: دوره 

ششم مدیریت شهرى نگاه ویژه اى به بافت تاریخى شهر اصفهان دارد و این بافت را یک 
ظرفیت مى داند؛ بدین سبب به طور جدى در صدد احیاى آن به خصوص در مناطق مرکزى 

شهر خواهد بود.
نورصالحى ادامه داد: مدیریت شهرى اصفهان در حال حاضر آماده است تا با کارشناسان 
میراث فرهنگى براى تملک فضاهاى تاریخى همچون عصارخانه جماله همکارى کند؛ در 

این مسیر از بخش خصوصى نیز دعوت و پشتیبانى خواهیم کرد.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با تاکید بر اینکه هدف احیاى بافت تاریخى جلوگیرى 
از تخریب بناهاى تاریخى اســت، اضافه کرد: الزم است ســازمان بهسازى و نوسازى 
شهردارى اصفهان با همکارى میراث فرهنگى و با در نظر گرفتن منافع این دو دستگاه 
اجرایى و شهروندان اصفهان اقدامات خود براى احیا را تدوین و سپس اجراى آن را آغاز کند.
نورصالحى اضافه کرد: احیاى بافت تاریخى در دل محالت اصفهان باعث مى شود گردشگر 
تا دل کوچه هاى این شهر وارد شود چراکه در دل این محالت آثار تاریخى واجد ارزشى 

بسیارى وجود دارد. 

اعمال قانون 240 خودروى دودزا و 
فاقد معاینه فنى در اصفهان

مدیریت شهرى آماده تملک 
عصارخانه جماله است
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شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد جهت تأمین چوب تخته هفت الیه و چهار 
تراش داخلى و روسى مورد نیاز خود ، تولید کنندگان واجد شرایط را شناسایى نموده 

و از طریق مناقصه تدارك نماید.
لذا از شرکتهاى توانمند که تمایل به همکارى داشته و توانایى ارائه ضمانت نامه بانکى 
شرکت در مناقصه را دارند دعوت مى شود اعالم آمادگى خود را با سوابق کارى به نحوى 
ارسال نمایند تا در تاریخ 1400/11/15 به آدرس شرکت فوالد مبارکه، 75 کیلومترى 

جنوب غربى اصفهان- صندوق پستى 167 واحد خرید مواد مصرفى رسیده باشد.
ارائه کلیه مدارك سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.  

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با  تلفن 52733975-031 تماس حاصل نمائید.
 دور نگار 031-52733423

آگهى شناسایى منابع تأمین

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

غالمرضا نیکخواه، هنرمندى که اغلب او را در قاب سریال هاى طنز 
دیده ایم، در زمینه پرداخت حرفه اى به مقوله کمدى در تلویزیون 
معتقد است: وقتش رســیده تلویزیون کمى انعطاف نشان بدهد و 

خودش را تغییر بدهد، نه اینکه روز از نو روزى از نو باشد.
این بازیگر که مدتى اســت در شــبکه نمایش خانگى فعالیت دارد 
درباره پیشــنهادهایش به تلویزیون در مقوله تولید کمدى، اظهار 

کرد: در حال حاضر بیشــتر کارها در شبکه نمایش خانگى یا همان 
پلتفرم ها تولید مى شــود و با تلویزیون وارد یک رقابت شده است؛ 
البته ناگفته نماند که صداوسیما هم تا جایى که من اطالع دارم مدتى 
است مشغول ساخت چندین سریال طنز شده است. من اخیرا توفیق 
همکارى با تلویزیون را نداشتم و مدتى است در شبکه نمایش خانگى 
مشغول هستم ولى مى دانم هم آن طرف کار طنز مى سازند و هم 

شبکه نمایش خانگى طنز مى ســازد. به نظرم اتفاق خوبى است و 
ان شاءا... کم  کم تلویزیون بتواند دوباره مردم را با کارهاى خوبش 

جذب کند.
نیکخواه درباره اینکه به عنوان هنرمندى که سالهاست در عرصه طنز 
فعالیت دارد، مدیوم تلویزیون را بیشــتر مى پسندد یا شبکه نمایش 
خانگى؟ خاطرنشــان کرد: مسلمًا یکى از محاســن شبکه نمایش 
خانگى این است که آزادى بیشترى دارد و محدودیت هاى تلویزیون 
را ندارد. به نظرم تلویزیــون هم باید کمى انعطاف نشــان بدهد، 
تغییراتى به خود بدهد ولى متاسفانه هرچه جلوتر مى رویم فشارها و 
سانسورها بیشتر مى شود و این اتفاق خوبى نیست. به نظرم باید این 
ذهنیت کمى بازتر شود و به محیط اطراف و جامعه بیشتر نگاه شود 

تا کارها بتوانند جاذبه الزم را به دست بیاورند.
این هنرمند همچنین یادآور شد: تلویزیون خانه ما بوده و سال ها برایش 
کار کرده ایم، مسلما دوستش داریم و قطعًا بیننده بیشترى نسبت به 
شبکه نمایش خانگى دارد ولى باید این امتیازات کنارش باشد و کمى 
واقع بینانه تر با قضایا برخورد کند تا دست فیلمساز براى نوشتن، ساختن 
و کار کردن بازتر باشد؛ به خصوص در زمینه کار خانم ها که باید در کار 
کردن آزادى عمل بیشترى ایجاد شود. ان شاءا... با تغییراتى که اخیراً 
در صداوسیما ایجاد شده و رئیس سازمان تغییر کرده اتفاقات بهترى 
بیفتد. امیدواریم ایشان (پیمان جبلى) با سیاست ها و هدفى که در جذب 

و جلب مخاطب دارند، موفق شوند.
بازیگرسریال هاى «زیر آسمان شــهر»، «در حاشیه»، «مرد هزار 
چهــره»، «بزنگاه»، «قرعــه» و «راه در رو» در بخشــى دیگر از 
صحبت هایش درباره همکارى  با منوچهر هادى، کارگردان سریال 
«نیسان آبى» که اکنون براى شــبکه نمایش خانگى در حال تولید 

است، توضیح داد: «نیسان آبى» سومین همکارى بنده با آقاى هادى 
است و از همکارى با ایشان راضى ام. نقشى که در این مجموعه دارم 
(سرهنگ سازگار)، کاراکتر بسیار قشــنگى است و خودم دوستش 
دارم. حاال در قسمت هاى بعدى قشنگ تر هم خواهد شد. در واقع 
سرهنگ سازگار آدم نقدپذیرى است و کسانى هم که نظرى دارند 
راحت با او در میان مى گذارند و او هم دوست دارد و با کمال میل از 
نقدها و پیشنهادات اســتقبال مى کند و به مردم کمک مى کند. به 
هرحال «نیسان آبى» با همه کاستى ها، کار خوبى است و مردم هم از 
آن استقبال کرده اند، حتى شنیده ام در خارج از کشور هم بسیار دیده 
شده و نظر مثبتى داشتند. مسلمًا به مرور زمان کار بهتر هم خواهد 
شــد، چون اتفاقاتى که باید بیفتد هنوز شروع نشــده و قصه قطعًا 
جذاب تر خواهد شد. بازیگران خوبى به مرور به کار اضافه خواهند 

شد که کار را جذاب تر مى کند.
«چرا مانند گذشته با مهران مدیرى کار نمى کنید؟»؛ این هنرمند در 
پایان صحبت هایش در پاسخ به این پرسش، تصریح کرد: مشکلى 
با آقاى مدیرى نداریم، هر موقع که کارگردان احســاس نیاز کند و 
الزم بداند کارش نیاز به شخص خاصى دارد، حتمًا تماس مى گیرد 
و دعوت به کار مى کند تا به االن پیشنهادى از سوى ایشان نداشتم 
اما مشکلى هم با هم نداریم. حتمًا الزم نبوده همکارى داشته باشیم. 
فعًال با شبکه نمایش خانگى همکارى مى کنم. در حال حاضر هم 
مشغول بازى در یک سریال طنز براى این شبکه هستم ولى از آنجا 
که در قراردادمان قید شــده، اجازه توضیح بیشتر ندارم تا زمانى که 
خود گروه خبر بدهند. فقط مى توانم بگویم در این مجموعه در کنار 
رضا عطاران کار مى کنیم، ان شاءا... کمى بگذرد حتما خبرهایش 

را مى دهند.

غالمرضا نیکخواه: مشکلى با مهران مدیرى ندارم

نخستین واکنش  
فرامرز صدیقى پس از 

انتشار تصویر جنجالى اش

مهران غفوریان 
نیاز به عمل دیگرى ندارد 

روز دوشنبه هشتم آذر ماه پرویز پرستویى پستى 
درباره یکى از بازیگران پیشکسوت سینما منتشر 
کرد که براى همــه ظاهر فربینده عالم ســینما، 
بازیگرى و شهرت را کنار مى زد و باطن بى رحم آن 
را عیان مى کرد. پرویز پرستویى با انتشار عکسى 
جدید از بازیگرى که ســال ها از آخرین تصاویر 
دیده شــده از او مى گذشــت به جامعه سینمایى، 
سینمادوســتان و حتى مردمى که چند سال پیش 
مخاطب ســریال هایى چون «گلریزان»، «دایره 
تردید»، «مردان کوچک»، «کالنتر» و «داستان 

یک شهر» تلنگر زد.
پرویز پرستویى با انتشــار عکسى جدید از فرامرز 
صدیقى بازیگر و کارگردان قدیمى ســینما، تئاتر 
و تلویزیون در بخشى از یادداشــتش درباره این 
هنرمند نوشت: حاال خوب او را تماشا کنید، خوب 
خوب خوب! اینه ســینماى ما، تا هستى، هستى، 

وقتى نیستى، انگار اصًال وجود نداشتى!
از آخرین بارى که فرامرز صدیقى جلوى دوربین 
رفته شاید بیشتر از یک دهه گذشته باشد. پس از 
اطالع رسانى پرویز پرستویى درباره این روزهاى 
فرامرز صدیقى، خبرنگار برنا به ســراغ او رفت تا 
از زبان خودش بشــنود که این روزهــا را چگونه 

مى گذراند. روایت این خبرنگار را بخوانید:
«روز سه شنبه نهم آذر ماه به خیابان محل زندگى 
این بازیگر پیشکسوت رفتیم و بر خالف همیشه 
خبرى آن مــرد تنهاى عصا به دســت در مقابل 
خانه اش نبود. به همیــن دلیل در گفت وگو با چند 
تن از همســایه ها جویاى حال او شدیم و اکثراً در 
حالیکه ایــن بازیگر قدیمى را "آقــا فرامرز" صدا 
مى زدند تأکید داشــتند که او هــر روز تنها بدون 
اینکه تمایل به ارتباط برقرار کردن با کسى داشته 
باشد، مقابل خانه اش ساعاتى را مى گذراند، با این 
تفاسیر عجیب بود که در این روز خبرى از فرامرز 
صدیقى نبود و ما که به خیال حضور او خود را آماده 
گفت وگو کرده بودیم چاره اى جز انصراف از این 
تصمیم نداشتیم اما پس از چند دقیقه شرایط براى 
گفت وگو مهیا شد و فرامرز صدیقى درخواست ما 
براى گفتگو را در چند جمله کوتاه پاسخ داد که خود 

گویاى گالیه هاى بسیارى بود.
فرامرز صدیقى گفت: "من میلى به صحبت ندارم و 
نمى خواهم درباره هیچ موضوعى صحبت کنم. ما 
در کشورمان بیش از 3 میلیون بازیگر داریم که من 
فکر مى کنم صحبت کردن با آن ها براى رسانه ها 
بهتر باشد، به شما پیشنهاد مى دهم به سراغ همان 

بازیگرها بروید."»

برادر «مهران غفوریان» گفت: خوشبختانه برادرم 
از لحاظ روحى و جسمى به ثبات رسیده و حالش 
خوب است، به همین دلیل بازى در سریال «نیسان 

آبى» را بار دیگر آغاز کرده است.
مهدى غفوریان در گفت وگو با خبرگزارى میزان، 
پیرامون آخرین وضعیت جسمانى برادرش «مهران 
غفوریان» گفت: اینکه بگوییم برادرم به صورت 
کامل ســالمت خود را بازیافته اســت خیلى زود 
است زیرا باالخره وى  عمل سخت قلب باز داشته 
و به همین دلیل باید حداقل ســه مــاه مراعات و 

مراقبت کند. 
وى در همین راســتا ادامه داد: البته خوشــبختانه 
«مهــران غفوریان» این روزهــا از لحاظ روحى و 
جسمى در ســالمت اســت، وضعیتش کامال به 
ثبات رسیده و خودش به تمام کارهایش رسیدگى 
مى کند اما همانطور که گفتم بعد از عمل قلب باز 

باید تا چندین ماه به مراقبت و مداوا  ادامه دهد. 
برادر مهران غفوریان افزود: بعد از رشــد در روند 
بهبود در حال حاضر مهران مشــغول کار شده و 
براى بازى بار دیگر جلوى دوربین سریال «نیسان 

آبى» رفته است. 
وى درباره احتمال عمل مجــدد مهران غفوریان 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه در همان اولین عمل 
مشکالت قلبى برادرم حل شد، براساس تشخیص 
پزشکان وى خوشبختانه مشکلى نداشته و نیازى 

به عمل مجدد نیست.

سریال خوشنام به کارگردانى علیرضا نجف زاده یکى از 
مجموعه هاى جدید طنز تلویزیونى اســت که بازیگران 

مشهور عرصه کمدى در آن نقش آفرینى کرده اند.
ســریال خوشــنام بــه کارگردانــى علیرضــا نجف 
زاده و تهیــه کنندگــى احمــد زالــى با اضافه شــدن 
بازیگــران جدیــد همچنــان در مرحلــه فیلمبردارى

 قرار دارد.
این سریال که در ژانر کمدى توســط محسن کیایى به 

نگارش در آمده است براى پخش از شبکه یک سیما آماده 
مى شود و لوکیشن تصویربردارى آن خانه اى قدیمى در 

یکى از محله هاى اصیل تهران مى باشد.
علیرضا نجف زاده درباره داســتان ســریال خوشنام در 

صفحه رسمى آن مى گوید:
شخصیت هاى قصه ما بر اســاس اتفاق هایى که براى 
آن ها رخ مــى دهد در مســیر خوشــنام شــدن قرار 
مى گیرند اما براى خوشنامى کار ساده اى ندارند و سختى 

و اتفاقاتى که در مسیر قصه شان رخ مى دهد، کشمکش و
 پیچیدگى هاى درام قصه ما را شکل مى دهد.

در سریال خوشنام، هومن حاج عبدالهى، شهره لرستانى، 
فریده سپاه منصور، ســحر ولدبیگى، امیر کربالیى زاده، 
امیر غفارمنش، محمدرضا داوود نژاد نقش آفرینى کرده 
و هنرمندانى همچون رابعه مدنى، خسرو احمدى ، ساناز 
سماواتى و کریم قربانى از بازیگران جدید این مجموعه 

مى باشند.

خوشنام ها در سریال «خوشنام» 

شهرزاد کمال زاده درباره تاثیر فضاى مجازى بر کار بازیگرى توضیح داد: «کار بازیگرى 
بى تاثیر از فضاى مجازى نبود؛ در اوایل این فضا محیط خوبى براى نمایش توانایى ها و 
مهارت هاى بازیگران بود، ولى کم کم به این سمت رفت که مبناى انتخاب یک بازیگر، 
تعداد دنبال کننده هاى او در فضاى مجازى شد، تا براى تهیه کننده و عوامل فیلم ساز نیز 
منفعت اقتصادى داشته باشد که این باعث شد برخى بازیگران به سمت جذب دنبال کننده 

بیشتر باشند تا افزایش مهارت هاى خود، که این به نظر من اتفاق خوبى نیست.
این بازیگر تلویزیون درباره فضاى مجازى و استفاده از آن توضیح داد: فضاى مجازى بسیار 
متنوع است و نیاز به مدیریت دارد چون این تنوع ناخواسته وقت زیادى از شما مى گیرد و 
بدون این که متوجه شوید ساعت ها در این فضا بى هدف مى چرخید و من نهایت تالشم 

را مى کنم با مدیریت سراغ این فضا بروم.
وى افزود: به نظر من این فضا دو جنبه دارد، خوب و بد. از این لحاظ خوب که دسترسى ها 
را براى افراد راحت تر کرده هر کس با هر توانایى که دارد به راحتى به اطالعاتى که مورد 
عالقه اش هست و یا حتى اشخاصى که دوست دارد با آنها در ارتباط باشد یا پیامى به آنها 
دهد دسترسى داشته باشد، ولى در مقابل این دسترســى ها نیز باعث کمرنگ و بى روح 
شدن برخى از ارتباطات خانوادگى و دوستانه شده است و رفت وآمدها و روابط عاطفى را 

کمرنگ کرده است.

شهرزاد کمال زاده:

مبناى انتخاب بازیگر ، تعداد 
دنبال کننده  در فضاى مجازى است

اولین عکس از نوید محمدزاده در سریال آکتور منتشر شد.
سریال آکتور به نویسندگى و کارگردانى نیما جاویدى و تهیه کنندگى 
مجید مطلبى، یکى از سریال هاى در حال ساخت براى پخش در شبکه 

نمایش خانگى است که در مرحله فیلمبردارى قرار دارد.
آکتور سومین ساخته بلند سینمایى نیما جاویدى بعد از فیلم هاى موفق 
ملبورن و سرخ پوست است که در سکوت خبرى ساخته شده  و مراحل 

پیش تولید آن از اردیبهشت سال جارى آغاز شده است.
نیما جاویدى عالوه بر نویســندگى و کارگردانى فیلم هاى ملبورن و 
سرخپوست، نویسندگى فیلم خورشــید به کارگردانى مجید مجیدى 
را نیز بر عهده داشــت. نوید محمدزاده در فیلم سرخپوست هم با نیما 

جاویدى سابقه همکارى داشته است.
آکتور دومین ســریال نوید محمدزاده در نمایش خانگى بعد از سریال 
قورباغه است که عکسى از پشــت صحنه این سریال را به همراه نیما 

جاویدى در اینستاگرام خود منتشر کرد.
آکتور درباره زندگى پر فراز و نشــیب چند بازیگر مســتعد تئاتر است 
که زندگى آنها بعد از دریافت پیشنهادى با ماجراهایى پیچیده مواجه 

مى شود.
این ســریال تاکنون تنها نام نوید محمدزاده را به عنوان بازیگر اصلى 

معرفى کرده و اسامى بازیگران آن به زودى اعالم خواهد شد.

همکارى دوباره نوید محمدزاده با کارگردان «سرخپوست» 
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01

وحید هاشمیان مربى تیم ملى و دســتیار دراگان اسکوچیچ، 
وقتى با این سئوال روبه رو مى شود که چه فاصله اى بین لیگ 
ایران و لیگ هــاى اروپایى وجود دارد، جــواب مى دهد: «به 
لیست تیم ملى نگاه کنید. اکثر بازیکنان لژیونرهستند. اینها 
بازیکنانى هستند که به هر حال در لیگ برتر رشد کردند و به 
اروپا رسیدند. این نشان مى دهد لیگ ما خوب کار کرده که این 

تعداد لژیونر داریم.»

لیگ لژیونرساز

01

04

سایت «ترانفسر مارکت» که ارائه دهنده ارزش فوتبالیست 
 «Retired» هاست در بخش بیوگرافى رضا قوچان نژاد از لفظ
یعنى بازنشسته اســتفاده کرد و به نوعى مدعى شده مهاجم 
سابق تیم ملى کشــورمان از دنیاى فوتبال خداحافظى کرده 
است. قوچان نژاد که سابقه بازى براى باشگاه هاى هیرنفین، 
ســنت ترویدن، آپوئل قبرس و زووله را در کارنامه اش دارد،  
از ســال 2012 تا 2018 براى تیم ملى کشورمان بازى کرد. 
او در این 6 ســال براى یوزها 44 بازى انجام داد و 16 گل به 

ثمر رساند.

بازنشستگى گوچى

04

03

05

کنفدراسیون فوتبال آسیا دو هفته پیش لیست به روزرسانى 
خود درباره مجوزهاى حرفه اى باشــگاه هاى فوتبال براى 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا 2022 را منتشر کرد.اما هنوز 
لیســت AFC تغییر نکرده و دو باشــگاه بزرگ استقالل و 
پرسپولیس همچنان در انتظار تأیید رسمى AFC براى کسب 
مجوز حرفه اى براى حضور در لیگ قهرمانان آسیا 2022 
هستند در حالى که سه باشــگاه فوالد، گل گهر سیرجان و 

سپاهان مجوز حرفه اى خود را کسب کرده اند.

کریســتیانو رونالدو برنده 5 توپ طال در تازه ترین واکنش 
به اعطــاى توپ طــالى 2021 به فوق ســتاره آرژانتینى 
پارى سن ژرمن دســت به اقدام عجیبى زد و به نوعى لیونل 
مسى 34 ساله را به سرقت توپ طال متهم کرد. او زیر پست  
یکى از صفحات اینستاگرامى که مدعى شده بود مسى توپ 
طال را به سرقت برده است، نوشت «حقایق» و در کنارش از 
ایموجى هایى استفاده کرده که به نشانه تأیید پست مربوطه 

و تعجب از اتفاق صورت گرفته است.

سرخابى ها هنوز 
AFC در انتظار تأیید

اتهام کریس به مسى

02

شهاب الدین عزیزى خادم، رئیس فدراسیون فوتبال ایران با 
دعوت شیخ حمد بن خلیفه بن احمد آل ثانى، رئیس فدراسیون 
فوتبال قطر به این کشور سفر کرد و در مالقات آنها با یکدیگر، 
قرارداد همکارى مشــترك به مدت چهار ســال براى تمام 

رده هاى ملى به امضاى طرفین  رسید.

همکارى ایران و قطر

 یکى از آماده ترین بازیکنان لیگ بیســت و یکم بدون تردید مدافع راست سپاهانى هاست؛ دانیال 
اسماعیلى فر. بازیکنى که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملى را دارد و دوست دارد در فیفادى بعدى 
نیز بازهم نامش در فهرست منتخبان دراگان اسکوچیچ قرار بگیرد و به همین واسطه و البته تجربه 

موفقیت با سپاهان، توانسته روزهاى درخشانى را در شروع فصل جدید بگذراند.
اسماعیلى  فر بعد از آنکه در دو هفته نخست لیگ مقابل مس رفسنجان و نفت مسجدسلیمان موفق 
به گلسازى براى تیمش شد، هفته سوم گل پیروزى بخش تیمش مقابل هوادار را به ثمر رساند تا 
نشان بدهد فراتر از مسئولیت خود در فاز دفاعى، در فاز هجومى نیز یک مهره کلیدى در ترکیب 

طالیى پوشان اصفهانى است.
بعد از ســه هفته ناکامى در ثبت گل و یا پاس گل، او در دیدار تیمش مقابل نساجى در هفته هفتم 
لیگ، مجدداً روند گلسازى هایش را از ســر گرفت و گل اول سپاهان که توسط شهریار مغانلو به 
ثمر رسید را ساخت تا شــمار پاس گل هاى خود را به عدد 3 برساند و به تنهایى صدرنشین جدول 

پاسورهاى لیگ بیست و یکم شود.
مدافع آماده سپاهان بدون شک در صورت حفظ روند درخشان خود در کانال راست طالیى پوشان، 

مى تواند هم مجدداً پوشیدن پیراهن تیم ملى را تجربه کند و هم اینکه برترین گلساز لیگ 
بیست و یکم شــود و این تجربه انفرادى را در کنار دســتاوردهاى تیمى، در لباس 

سپاهان به دست آورد. دســتاوردى که این مدافع 28 ساله و پرتالش در سالیان 
گذشته در کسب آن ناکام بوده و امیدوار است بتواند در لیگ بیست و یکم به آن 

دست پیدا کند.

دانیال در رؤیاى
 مهندسى 

لیگ بیست و یکم

تقابل مجتبى حسینى و مهدى رجب زاده در جام حذفى 

یکى از اتفاقات جالب خواهد بود.
مرحله یک شــانزدهم نهایى جام حذفى فوتبال در سازمان لیگ 
قرعه کشى شــد و 16 تیم لیگ برترى که از مرحله وارد مى شوند، 

حریفان خود را شناختند.
بر اساس قرعه کشى انجام شده در یکى از بازى ها پیکان تهران میزبان 

قشقایى شیراز خواهد بود.
برگزارى دیدار پیکان و قشقایى یک تقابل جالب را در خود خواهد 

داشت که به رویارویى مجتبى حسینى و مهدى رجب زاده برمى گردد.
مهدى رجب زاده از ابتداى فصل جارى هدایت قشقایى شیراز را برعهده 
دارد و توانسته نتایج خوبى با این تیم دسته اولى در لیگ به دست آورد. 
رجب زاده در گذشته در ذوب آهن کاپیتان تیمى بود که مجتبى حسینى 

سرمربیگرى اش را برعهده داشت و رابطه خوبى با این مربى دارد.
رجب زاده ســال گذشــته در شــرایطى که خودش هــم کاندیداى 
سرمربیگرى ذوب آهن بود، وقتى حسینى هدایت این تیم را برعهده 
گرفت، حمایت خود را از او اعالم کرد تا رابطه خوب دو طرف بار دیگر 
نمایان شود.حاال تقدیر اینگونه رقم خورده که پیکان و قشقایى با هدایت 
حسینى و رجب زاده روبه روى هم در جام حذفى قرار بگیرند که تقابل 

جالبى میان ذوبى هاى سابق خواهد بود.
قشقایى شــیراز در رقابت هاى لیگ دسته اول با 

هدایت مهدى رجب زاده ستاره سابق فوتبال ایران نتایج خوبى 
کسب کرده و هم اکنون با اندوخته 13 

امتیازى از 7 بازى گذشــته 
خود در رده ســوم جدول رده بندى لیگ دسته اول 

قرار دارد. 
پیکان تهران نیز در این فصل با وجود داشتن ترکیبى جوان و 
محدودیت هایى که در بحث بودجه داشت، تیم خوبى نشان 
داده و حاال با قرار گرفتن در رده ششــم جــدول لیگ برتر 

حرف هاى زیادى براى گفتن خواهد داشت.

هافبک خالق و بازیساز تیم فوتبال سپاهان بعد از دیدار 
تیمش مقابل نساجى، از نویدکیا مرخصى گرفته و ایران 

را ترك کرده است.
سروش رفیعى که یکى از مهره هاى کلیدى و تاثیرگذار 
ســپاهان به شــمار مى رود، در بازى هفته هفتم مقابل 
نساجى به صورت تعویضى به میدان آمد و در روز پیروزى 
دو گله تیمــش در میدان حاضر بود؛ او امــا بعد از اتمام 
دیدار با حریف قائمشهرى و تداوم صدرنشینى سپاهان، 
درخواســت مرخصى از محرم نویدکیا داشت که مورد 

موافقت سرمربى سپاهان قرار گرفت.

رفیعى قصد داشت تا ســفرى به کانادا داشته باشد و به 
کنار خانواده اش بــرود و در روز تولد فرزندش، در کنار او 
باشد؛ حاال این اتفاق مبارك براى ستاره سپاهان رخ داد 
و او نیز صاحب فرزند شد تا هافبک بازیساز سپاهان سفر 

روحیه بخشى به تورنتو کانادا را تجربه کند.
سپاهان در هفته هشــتم لیگ برتر باید امروز شنبه  در 
ســیرجان به مصاف گل گهر برود و باید دید آیا سروش 
رفیعى بعد از تولد فرزندش، به اردوى این تیم در سیرجان 
اضافه خواهد شد یا مرخصى او براى این بازى حساس و 

مهم براى سپاهان تمدید مى شود.

شــاگردان محرم نویدکیا در مرحله اول جام حذفى 
باید به مصاف نماینده اى کم نام و نشــان از اســتان 

تهران بروند.
قرعه کشى رقابت هاى مرحله یک شانزدهم جام حذفى 
فصل 1401-1400 با اضافه شدن تیم هاى لیگ برترى 
برگزار شد و در یکى از مسابقات مورد توجه این مرحله، 
صدرنشــین لیگ باید در خانه به مصاف شهید اورکى 

اسالمشهر برود.
شهید اورکى اسالمشهر در گروه اول رقابت هاى لیگ 
دســته دوم حضور دارد و با توجه به دو تساوى اى که از 

دو دیدار ابتدایى خود به دست آورده، در جدول 14 تیمى 
مسابقات رده دهم را در اختیار دارد. 

سپاهان فصل گذشــته با محرم نویدکیا در مرحله یک 
چهارم نهایى مغلوب فوالدخوزستان شد و نتوانست به 
هدفى که داشت، دست پیدا کند. آنها در این فصل اما با 
شرایط بهترى وارد مسابقات شده اند و به نظر مى رسد 
یکى از جدى ترین مدعیان کسب قهرمانى در لیگ و جام 
حذفى باشند که حاال در مرحله اول نیز با حریفى نسبتا 
ساده مواجه شده اند که مى تواند فرصتى براى سرمربى 

تیم و میدان دادن به جوانان نیز باشد.

وب سایت مطرح یونانى به تمجید از عملکرد بازیکنان 
ایرانى آ.ا.ك پرداخت.

تیم فوتبال آ.ا.ك آتن در دیدارى از مرحله یک هشــتم 
نهایى رقابت هاى جام حذفى یونان، موفق شد با نتیجه 

4 بر صفر از سد کیفیسیاس عبور کرده و دیدار رفت را با 
برترى پر گل و قاطع به سود خود به پایان برساند.

 در این بازى، کریم انصارى فرد و احسان ح اج صفى دو 
بازیکن ایرانى آ.ا.ك آتن موفق شدند براى تیمشان گلزنى 
کرده و نقش مهمى در پیروزى این تیم داشــته باشند. 

مسئله اى که باعث شد تا وب سایت یونانى Sdna نیز 
به تعریف و تمجید از این دو بازیکن بپردازد.

این رســانه با دادن نمره 9 به کریم انصــارى فرد، او را 
بهترین بازیکن زمین داشته و در ادامه نوشته است: هر 
چقدر که او در نیمه اول خوب نبود، در نیمه 
دوم فوق العاده ظاهر شد. او با یک ضربه سر 
زیبا دروازه حریف را باز کرد و گل نخست را 
به ثمر رساند. او در همه بازى هایى که امسال 
به میدان رفته، تأثیرگذار بوده اســت، شب 

گذشته هم عالى ظاهر شد.
 این وب سایت همچنین به حاج صفى نیز 
نمره 8 را داده و اضافه کرده اســت: در تمام 
مسابقاتى که دیده ایم، حاج صفى عملکرد 
خوبى از خود نشان داده اســت. در دیدار او 
زمان کافى را داشــت تا به عنوان یک بازیکن 
کلیدى در زمین ظاهر شود و او حتى در این زمینه نیز بهتر 

کار کرد و گل بسیار زیبایى به ثمر رساند.
 در این دیدار، میالد محمدى دیگر بازیکن ایرانى آ.ا.ك 

نیز از دقیقه 80 وارد زمین شد.

ایران نتایج خوبى هدایت مهدىرجب زاده ستاره سابقفوتبال
3کسب کرده و هم اکنون با اندوخته 13

7امتیازى از 7 بازى گذشــته 
خود در رده ســوم جدول رده بندى لیگ دسته اول 

قرار دارد. 
پیکان تهران نیز در این فصل با وجود داشتن ترکیبى جوان و 
محدودیت هایى که در بحث بودجه داشت، تیم خوبى نشان 
ده و حاال با قرار گرفتن در رده ششــم جــدول لیگ برتر 

حرف هاى زیادى براى گفتن خواهد داشت.

تقابل مجتبى حسینى و مهدى رجب زاده در جام حذفى 

یکى از اتفاقات جالب خواهد بود.
نهایى جام حذفى فوتبال در سازمانلیگ مرحله یک شــانزدهم

6قرعه کشى شــد و 16 تیم لیگ برترى که از مرحله وارد مى شوند، 
حریفان خود را شناختند.

بر اساس قرعه کشى انجام شده در یکى از بازى ها پیکان تهران میزبان 
قشقایى شیراز خواهد بود.

برگزارى دیدار پیکان و قشقایى یک

داشت که به رویار
مهدى رجب زادها
توانسته نتای دارد و
رجب زاده در گذش
سرمربیگرى اش
رجب زاده ســال

سرمربیگرىذوب
گرفت، حمایت خ
نمایان شود.حاالت
حسینىو رجب ز

تقابل ویژه حذفى؛ ذوبى هاى سابق در ژانر جدید

ستاره سپاهان 
پدر شد

کار آسان سپاهان در مرحله اول جام حذفى

تمجید رسانه یونانى از عملکرد ایرانى هاى آ.ا.ك

ست سپاهانى هاست؛ دانیال 
دوست دارد در فیفادى بعدى 
ه همین واسطه و البته تجربه 

ید بگذراند.
ن ونفت مسجدسلیمان موفق

قابل هوادار را به ثمر رساند تا 
 یکمهره کلیدى در ترکیب

 مقابل نساجى در هفته هفتم 
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ى میان ذوبى هاى سابق خواهد بود.

قشقایى شــیراز در رقابت هاى لیگ دسته اول با 

هافبک خالق
تیمش مقابلن
را ترك کرده اس
سروش رفیعى
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فاینورد با بازى 80 دقیقه اى ملى پوش ایرانى خود مقابل 
هراکلس به پیروزى دست یافت.

در دیدار معوقه هفته چهارم لیگ اردیویسه هلند، تیم 
فاینورد در حالى که علیرضا جهانبخش را پس از چهار 
مسابقه دوباره در ترکیب و سمت راست خط هجومى 
داشــت، در اســتادیوم ِد کویپ مقابل هراکلس رده 

چهاردهمى قرار گرفت.
فاینورد در دقیقه 11 توســط لوئیس سینیسترا به گل 
رســید، اما بازبینى ویدیویى صحنه این گل را مردود 
کرد و تنها چهار دقیقه پس از این اتفاق هراکلس دروازه 

یاران جهانبخش را باز کرد.
سینیسترا پس از مردود شــدن گل، باز هم در ترکیب 

فاینورد درخشید و در دقایق 7+45 و 69 دروازه هراکلس 
را باز کرد تا یاران جهانبخش با بازگشت فوق العاده در 

این بازى خانگى و حیاتى به برترى دست یابند.
تیم فوتبال فاینورد با برترى 2 بر یک در بازى امشب 
مقابل هراکلس که دهمین پیروزى فصل آنها بود، 32 
امتیازى شــد، به رده دوم جدول لیگ اردیویسه هلند 

صعود کرد و به یک امتیازى آژاکس رسید. 
علیرضا جهانبخش، ملى پوش ایرانى فاینورد همانند 11 
مسابقه گذشته فصل 22-2021 که در لیگ اردیویسه 
هلند به میدان رفته بود، در دیدار مقابل هراکلس که تا 
دقیقه 80 در زمین حضور داشــت نیز نتوانست گلزنى 

کند و به روند ناکامى خود پایان بدهد.

در شرایطى که مهاجم ایرانى پورتو در چند بازى آخر 
تیمش موفق به گلزنى نشده، او کماکان مؤثرترین و 
باارزش ترین بازیکن لیگ پرتغال محسوب مى شود.

آخرین گل مهدى طارمى در لیگ پرتغال مربوط به 
بازى با توندال در هفته نهم مى شود که مهدى اولین 
هت تریکش با پیراهن پورتو و دومین هت تریکش در 

فوتبال پرتغال را جشن گرفت.
از آن بازى به بعد، طارمى در سه بازى در لیگ پرتغال، 
دو بازى در لیگ قهرمانان اروپــا، یک بازى در جام 
حذفى و یک بازى در آلیانز کاپ پرتغال انجام داده که 
فقط یک گل در این 7 مسابقه زده و در 6 بازى آخرش 

براى پورتو موفق به گلزنى نشده است.

در حالى که طارمى صدر جدول گلزنان لیگ پرتغال 
را به همبازى اش یعنى لوئیز دیاز داده اســت، از دید 
سایت sofascore، موثرترین بازیکن این تورنمنت 
تا پایان هفته دوازدهم بوده و میانگین نمره او، 7,61، 

بوده است. 
طبق آمار sofascore، طارمى دومین پاسور برتر 
لیگ پرتغال محسوب مى شود و با 4 پاس گل، پشت 
سر اوتاویو قرار گرفته که 5 پاس به همبازیانش داده 
است. در بخش مجموع گل و پاس گل هم طارمى 
دومین بازیکن برتر لیگ پرتغال تا پایان هفته دوازدهم 
محسوب مى شود و تنها کسى که آمار بهترى از او 

دارد، لوئیز دیاز است.

رت حفظ روند درخشان خود در
 تیم ملى را تجربه کند و هم اینک
دى را در کنار دســتاوردهاىت
پرتالش 8که این مدافع28 ساله و
وار است بتواند در لیگ بیست و

ر کانال راست طالیى پوشان،
که برترین گلساز لیگ 

 تیمى، در لباس 
ش در سالیان
و یکم به آن 

طارمى، بهترین 
بازیکن

 لیگ پرتغال 
در فصل جدید

برد ارزشمند فاینورد با بازى جهانبخش

باشــگاه لیون بــه صورت رســمى 
مذاکراتش را با زنیت براى جذب مهاجم 

ایرانى آغاز کرد.
سایت «یورو اسپورت» روسیه خبر داد 
باشگاه لیون فرانسه مذاکرات خود را با 
باشگاه زنیت سن پترزبورگ براى جذب 
سردار آزمون به صورت رسمى آغاز کرد.
باشگاه زنیت انتقال ســتاره ایرانى را 
به لیون را مشــروط کرده است. شرط 
باشگاه روسى این است که آزمون در 
زمستان با لیون قرارداد امضا کرد ولى 
به صورت قرضى بــراى زنیت تا پایان 

فصل بازى کند.
طبق گزارش هاى رسیده طرفین در حال 
چانه زنى  و مذاکرات هســتند تا موانع 
این انتقال برطرف شود و مهاجم ایرانى 

راهى لیگ دسته اول فرانسه است.
البته لیون تنها مشــترى جذب مهاجم 
ملى پوش ایرانى زنیت نیست و باشگاه 
بایر لورکوزن نیز بــه دنبال جذب این 

بازیکن گلزن است. 
آزمون در فصل جارى براى زنیت تا هفته 
شانزدهم 7 گل به ثمر رسانده و در رده 
چهارم بهترین گلزنان لیگ برتر روسیه 

قرار دارد.

انتقال آزمون 
به لیون رسماً 
استارت خورد
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آگهى ابالغ مفاد راى افراز
در خصوص افراز پالك 3758 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به اطالع مى رســاند پس از انجام مراحل قانونى تصمیم بر عدم پذیرش افراز ســهم 
محسن امین فرزند تقى و حســین امین علویجه فرزند غالمرضا گرفته شده و راى به 
رد درخواست افراز  شــماره 3748 مورخه 1400/08/25 تهیه و تنظیم شد . لذا بدین 
وسیله به اطالع آقاى عباس امین فرزند غالمرضا که آدرسى از ایشان به دست نیامده 
و سایر اشخاص ذى نفع مى رسد تا چنانچه در خصوص راى به رد درخواست افراز فوق 
اعتراضى دارند ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهى به دادگاه محل وقوع ملک 
(مهردشــت) مراجعه و اقامه دعوى نموده و گواهى مربوطه را به این اداره ارائه نمایند.  
تاریخ انتشار شنبه 1400/09/13 - 1234730/ م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت - نصراله علینقیان /9/178

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 594/1 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام آرزو حبیب الهى نجف آبادى  فرزند محمد 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1400/10/11 ساعت 8 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام 
مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشــار: 1400/09/13 -   1231480/ م الف - رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد  - حجت اله کاظم زاده /9/141

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یکباب ساختمان پالك  شماره 385/14 واقع  در قطعه 10 بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام مهدى حسناتى نجف آبادى فرزند عباس در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزشنبه مورخ 1400/10/11 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 
مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق مــاده 20قانون 
ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. 
تاریــخ انتشــار: 1400/09/13  -   1233762/ م الف - رئیس ثبت اســناد و امالك 

نجف آباد  - حجت اله کاظم زاده /9/168

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 3711 مورخ 1400/07/28آقاى حسین ســلطانى نیا فرزند سهراب ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 120مترمربع قسمتى از پالك شــماره 6  اصلى واقع در بخش 12 
حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/09/13 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/28 - 1233746/ م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر 

عباسى /9/169

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 

آراى شــماره 1701 و 1700 مورخ 1400/03/28آقاى رسول کامرانیان نجف آبادى 
فرزند حیدرعلى  سه دانگ مشــاع و خانم هما گلى نجف آبادى ســه دانگ مشاع  از 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 118/60 مترمربع قسمتى از پالك شماره 0  فرعى از 
1014  اصلى قطعه7 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
سند رسمى  شــماره 19507-1399/02/16 دفترخانه 395 نجف آباد مالک رسمى 
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/09/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/09/28 - 1233724 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /9/171

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 9997- 1400/08/20 هیات اول خانم زهرا کاظمى عاشــق 
آبادى به شناسنامه شماره 2890 کدملى 1283325421 صادره اصفهان فرزند محمد 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 160,39 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
66 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شــماره 
33274 مورخ 1399/9/3 دفترخانه شــماره 250 اصفهان و با توجه به نامه شــماره 

16/1400/26837 مورخ 1400/7/3 اداره کل راه و شهرسازى 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/13 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/28- م 
الف: 1233449- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /9/173

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

راى شماره 140060302026009066 مورخ 1400/07/01 هیات چهار خانم نجمه 
محمدى به شناسنامه شماره 1363 کدملى 5649502870 صادره جرقویه سفلى فرزند 

حسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 71,71 مترمربع پالك شماره 
15178 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 
از مالکیت مالک رسمى على اکبر مومنى از ســند 46820 - 66/10/05 دفترخانه 90 

اصفهان
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/13 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/28 
- م الــف: 1234328 - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالك شــمال اصفهان - 

موسوى /9/175

اخطار اجرایى
شــماره 462/97 به موجب راى شــماره 712  تاریخ 97/06/18 حوزه 11 نجف آباد  
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد 
خان بابا به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
(پنجاه میلیون ریال ) بابت اصل خواسته و مبلغ 715/000 (هفتصد و پانزده هزار ریال 
) بعنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید  96/08/20 لغایت اجراى حکم 
پرداخت که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد در حق محکوم له صادر و 
اعالم مى گردد و نیز پرداخت نیم عشر دولتى اصل خواسته درحق صندوق دادگسترى 
نجف آباد.محکوم له: محمــد فاضل با وکالت حمید محمد کبیرى به نشــانى: نجف 
آباد - خیابان 17 شهریور غربى بن بست کمال پالك 3 ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 1231559/م الف - شعبه یازدهم 

شوراى حل اختالف نجف آباد /9/177

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسى دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى، با عنوان این مطلب که سویه جدید آفریقایى 
(omicron) شاخصه هاى گریز از سیســتم ایمنى را دارد، 
تجربه بازگشایى و کاهش محدودیت هاى عجوالنه در برخى 
از کشورهاى اروپایى را تجربه اى تلخ توصیف کرد و پرهیز 
از بازگشایى هاى عجوالنه و رفع محدودیت ها تا رسیدن به 

حداقل زنجیره انتقال را خواستار شد.
علیرضا ناجى با بیان اینکه اومیکرون یک تهدید جدى است، 
پوشش حداکثرى واکسیناســیون علیه کرونا را ضرورى 
دانست و خاطرنشان کرد: گستردگى این نوع سویه جهش 
یافته کرونا نشان مى دهد که ظرفیت بیشترى براى فرار از 

مصونیت واکسن ها دارد، بنابراین کنترل کرونا در گرو سطح 
پوشش باالى واکسیناسیون علیه این بیمارى است.

در همین حــال، پیام طبرســى اســتاد دانشــگاه علوم 
پزشکى شهید بهشــتى درباره روند بازگشایى ها و کاهش 
محدودیت هاى کرونایى نیز توصیه کرد: بر اساس نظر ستاد 
علمى مقابله با کرونا بازگشایى ها باید با رعایت مقدمات انجام 
شــود، به این معنى که مدارس ضمن عمل به توصیه هاى 
بهداشتى استفاده از تهویه مناسب و کاهش تراکم جمعیت 
در کالس هاى درس را با جدیت دنبال کنند، چنانچه مدرسه 
و یا آموزشگاهى زیرساخت هاى رعایت شیوه نامه ها را ندارد 

بهتر است آموزش ها همچنان آنالین باشد.

دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان اینکه تنها شش درصد 
از جمعیت آفریقا به طور کامل واکســینه شده اند، گفت: 
ســویه هاى مختلف بیمارى همه گیر کووید 19 زندگى و 

چشم انداز احیاى اقتصادى آفریقا را تهدید مى کند.
آنتونیو گوترش گفت:  نرخ پایین واکسیناسیون به همراه 
دسترسى نابرابر به واکسن زمینه را براى رشد سویه هاى 

جدید ایجاد مى کند.
وى افزود: از پروژه سازمان جهانى بهداشت براى واکسینه 
کردن 70 درصد از جمعیت کره زمین تا پایان سال 2022 

حمایت مى کنم.
گوترش اظهار داشت با ویروسى که واقعًا بدون مرز است، 

وضع محدودیت هاى مسافرتى که باعث انزواى هر کشور یا 
منطقه اى مى شود، نه تنها ناعادالنه و مجازات کننده، بلکه 

ناکارآمد هستند.
به گفته وى، در کشورهاى جنوب صحراى آفریقا، صندوق 
بین المللى پول پیش بینى مى کند که رشد اقتصادى طى پنج 

سال آینده 75 درصد کمتر از سایر نقاط جهان خواهد بود.
دبیر کل سازمان ملل متحد اضافه کرد این کامال غیر قابل 
قبول است. آفریقا قبل از همه گیرى رشد اقتصادى خوبى 
داشت. به مدت ده سال آفریقا باالترین نرخ رشد را در اقتصاد 
جهانى داشت و اکنون آفریقا به دلیل عدم همبستگى موثر 

بین المللى محکوم به شکست است.

لزوم مدیریت بازگشایى ها در 
سایه سویه آفریقایى

کرونا زندگى و 
اقتصاد آفریقا را تهدید مى کند

سویه جدید کرونا و عدم 
اطمینان از گردشگرى

همه گیـرى ویـروس کرونـا در سـال 2021 نیـز بـا از 
دست دادن دو تریلیون دالر در بخش گردشگرى همراه 
خواهد بود و سازمان گردشگرى جهانى احیاء این بخش 

را شکننده و آرام اعالم کرد.
نتایج بررسى ها نشـان داده اسـت که تعداد گردشگران 
بین المللى در سـال 2021 نیز بین 70 تا 75 درصد کمتر 
از سال 2019 و آمار گردشگران به آسیا و اقیانوسیه تا 95 

درصد کاهش یافته است.
بر اساس آخرین پیش بینى سازمان جهانى گردشگرى 
سـازمان ملل  متحـد (UNWTO)، این میـزان کاهش 
در سال 2020 نیز باعث شـد تا بخش گردشگرى یکى 
از بخش هاى باشد که بیشترین آسیب را از بحران کرونا 
متحمل شد و باوجود پیشرفت هاى اخیر، نتایج بررسى ها 
هشدار مى دهد که تقاضا براى سفر مى تواند تحت تاثیر 
نرخ نابرابر واکسیناسـیون در سراسر جهان و سویه هاى 
جدید کووید- 19 و ایجاد محدودیت هاى جدید سفر در 

برخى از کشورها قرار گیرد.
 (Omicron) در چند روز گذشته، ظهور سـویه اُمیکرون
ده ها کشـور را به بازگرداندن محدودیت ها براى ورود یا 
به تاخیر انداختن روال عادى در قوانین سـفر و آزمایش 
کووید- 19 سوق داده که منجر به عدم اطمینان گسترده 
براى مسـافران فصل تعطیالت در سراسـر جهان شده 
است. سازمان جهانى گردشگرى دریافت، اگرچه در ماه 
جوالى تا سپتامبر سال جارى در مقایسه با مدت مشابه 
سال 2020 افزایش 58 درصد ورود گردشگران ثبت شده 

است اما 64 درصد کمتر از سال 2019 است.

آگهى تغییرات
شرکت افق راه ماندگار سهامى خاص به شماره ثبت 45786 و شناسه ملى 10260638107 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى فرهاد على عسگرى به شماره ملى 1283215810 ، آقاى مجید ابراهیم زاده به شماره ملى 1285975650 و 
خانم فریبا محمد رفیعى سیچانى به شماره ملى 1288990766 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - خانم مرضیه حسینى 
رنانى به شماره 1283235072 به سمت بازرس اصلى و خانم اکرم خاکزاد به کد ملى 1290320276 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1234333)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع نســاجى زرتاب زاینده رود ســهامى خاص به شماره ثبت 15718 
و شناســه ملى 10260366834 به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مورخ 
1400/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : پروین احمدى شــهرکى بشــماره 
ملى1819059219 به ســمت رئیس هیات مدیره و شــیرین بیدرام بشماره ملى 
1292970006 به ســمت نایب رئیس هیات مدیره و اصغر بیدرام بشــماره ملى 
5110237735 به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1234331)

آگهى تغییرات
شرکت درخشان صنعت پاسارگاد ســهامى خاص به شماره ثبت 42571 و شناسه 
ملى 10260603760 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/08/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در اصفهان به استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوى ولى عصر 
، خیابان جانبــازان ، کوچه پانزدهم [15] ، پالك - A ، 108 ، طبقه اول و کد پســتى 
8174791628 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1234339)

آگهى تغییرات
شرکت فن آوران سیســتم نوین ارقام سهامى خاص به شــماره ثبت 55922 و شناسه ملى 14005741076 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/30 پیمان کیائى به کدملى 3257595247 به نمایندگى شرکت تامین مواد اولیه فوالد خاورمیانه به شناسه ملى 14007609162 به سمت رئیس 
هیات مدیره ، سیدمنصور احمدى به شماره ملى 1091465177 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و هادى صداقت زادگان به کدملى 1271394091 به سمت 
مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) و مهناز رفیعى به شماره ملى 1285637909 به سمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال (تا تاریخ 1401/11/01) 
انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ء رئیس هیات مدیره و یکى از اعضاى هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1234337)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع نساجى زرتاب زاینده رود سهامى خاص به شماره ثبت 15718 و شناسه ملى 10260366834 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پروین احمدى شهرکى به شماره ملى 1819059219 و اصغر بیدرام به شماره ملى 5110237735 
و شیرین بیدرام به شماره ملى 1292970006 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت 
آوند ( حسابداران رسمى) به شناسه ملى 10100588054 به سمت بازرس اصلى و روح اهللا صادقى به شماره ملى 1286042151 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1234343)

روى موج کووید-19

هم زمان با اعالم مقــام هاى آفریقــاى جنوبى در روز 
چهارشــنبه که اومیکرون کمتر از چهــار هفته پس از 
شناسایى، به گونه غالب در این کشور تبدیل شده، آمریکا 
یافته شدن نخســتین مورد به این گونه ویروس کرونا را 
تائید کرد و ده ها کشور دیگر اقدام هاى مرزى را در برابر 

این تهدید تازه، تشدید کرده اند.
مقام هاى آفریقاى جنوبى اعالم کردند که اکنون نزدیک 
به سه چهارم نمونه هاى آزمایش شده کرونا در این کشور، 

از گونه تازه هستند.
در حالى که آمریکا از شــرکت هاى هواپیمایى، خواستار 
اطالعات در باره مسافرانشان شده و اتحادیه اروپا مبارزه 
با این گونه را مسابقه با زمان دانسته، اما سازمان جهانى 
بهداشت با هشــدار درباره اعمال ممنوعیت هاى کلى و 
سراسرى مسافرتى، آنها را بیهوده دانسته است. این نهاد 
وابسته به ســازمان ملل متحد، اعالن کرده که اجراى 
ممنوعیت سراسرى مسافرتى، مانع از انتشار این ویروس 
نخواهد شــد و تنها به بیماران، افراد داراى بیمارى هاى 
زمینه اى یا 60 سال به باال توصیه کرده که سفر خود را 

تعویق بیندازند.
نشــانه هاى اولیه درباره احتمال شــدت واگیرداربودن 
اومیکرون در مقایســه با گونه هاى پیشــین، بازارهاى 
مالى را در پى نگرانى از احتمال اعمال دوباره محدودیت 
در کشــورهاى جهان که روند بهبود نسبى اقتصادى از 
زیان هاى همه گیرى را متوقف کند، متزلزل کرده است.

تاکنون نزدیک به 56 کشور، اقدام ها و محدودیت هاى 
مســافرتى را براى پیشــگیرى و جلوگیرى از گسترش 

اومیکرون به اجراگذاشته اند.
 آنتونى فائوچى مشــاور ارشد پزشــکى کاخ سفید روز 

چهارشــنبه به وقت محلى گفت که اولیــن مورد ابتال 
به ســویه اومیکرون ویروس کرونا در آمریکا شناسایى 

شده است.
رییس موسسه ملى آلرژى و بیمارى هاى عفونى آمریکا 
و عضو کارگروه مقابله با کرونا در کاخ سفید در نشستى 
خبرى افزود که دانشگاه کالیفرنیا در سانفراسیسکو ابتالى 
این فرد به سویه اومیکرون را شناسایى کرده و سازمان 

غذا و داروى آمریکا نیز  این مورد را تایید کرده است.
فائوچى بــا بیان اینکه مى دانســتیم دیر یا زود ســویه 

اومیکرون در آمریکا شناسایى خواهد شد و آماده مقابله با 
این سویه هستیم، به مردم آمریکا توصیه کرد اگر واکسینه 
نشده اند خود را واکسینه کنند و اگر واکسینه شده اند، دز 

سوم واکسن خود را دریافت کنند.
سازمان جهانى بهداشت 5 آذر حرف یونانى اومیکرون را 
به سویه جدید کرونا که در آفریقاى جنوبى شناسایى شده، 
اختصــاص داد و ایــن ســویه را نگران کننــده خواند. 
کارشناسان بهداشــت عمیقًا نگران سرایت اومیکرون 
هستند چرا که داراى مجموعه اى غیرعادى از جهش ها 

است و مشخصاتى متفاوت از سایر سویه هاى نگران کننده 
دارد.

در همین حال اولین مورد ابتال به ســویه جدید کرونا در 
خاورمیانه در عربستان ثبت شــد خبرگزارى عربستان 
سعودى (واس) روز چهارشــنبه از ثبت اولین مورد ابتال 
به سویه «او میکرون» در این کشور خبر داد و اضافه کرد 
که این فرد مبتال یکى از شهروندان عربستان است که به 
تازگى از یکى از کشورهاى شمال آفریقا بازگشته است.  

این خبرگزارى به نقل وزارت بهداشت عربستان اضافه 
کرد که مقامات بهداشتى این فرد مبتال و همچنین افرادى 
را که با وى در تماس بودنــد، قرنطینه کردند.  این اولین 
مورد جهش جدید است که در خاورمیانه و شمال آفریقا 

اعالم مى شود. 
این وزارتخانه از همه شــهروندان عربســتان سعودى 
خواست تا دوزهاى واکسن کرونا را کامل کنند و از کسانى 
که از سفر باز مى گردند خواست براى سالمتى خود و همه،  
دستورالعمل هاى مربوط به قرنطینه و معاینه آزمایشگاهى 

را رعایت کنند. 
روز چهارشــنبه همچنین امارات متحــده عربى از ثبت 
نخستین مورد ابتال به سویه جدید ویروس کرونا در این 
کشور هم خبر داد. وزارت بهداشت امارات روز چهارشنبه 
یادآورشد که فرد مبتال، خانمى آفریقایى است که از یک 
کشورى آفریقایى وارد امارات شده است. وى که رهسپار 
یک کشور عربى بوده، 2 ُدز واکسن کرونا را نیز دریافت 

کرده است.
بر اساس این گزارش، فرد مبتال به ســویه جدید کرونا 
اکنون در قرنطینه بســر مى بــرد و وضعیت  وى تحت 

کنترل است.

اومیکرون به سرعت بر جهان چنگ مى اندازد
مدیرگروه تغذیه دانشــگاه علوم پزشکى اراك گفت: 
شمارى از مبتالیان به کووید-19 در جریان بیمارى 
خود، کم اشــتهایى را تجربه مى کنند که در صورت 
درمان نشدن، عوارضى چون بروز ضعف شدید، سوء 

تغذیه و تأخیر در بهبود را رقم مى زند.
دکتر حامد جعفرى با اشــاره به اینکــه راهکارهاى 
تغذیه اى در کنترل عالیم کرونا بسته به شرایط مختلف 
بروز آن متفاوت است، توصیه کرد: افرادى که با ابتال 
به کووید-19 دچار بى اشتهایى شده اند باید مواد غذایى 
را در حجم کم و با تعداد وعده هاى متعدد بخورند، از 
مصرف مواد غذایى به صورت ســرد و با دماى پایین 
پرهیز کرده و بکوشند محرك هاى بو که در کاهش 

اشتها اثر دارد را به حداقل برسانند.
وى ادامه داد: این بیماران باید میوه ها و آب میوه هاى 
طبیعى، انواع ساالدها و سبزیجات به صورت خام، میان 
وعده هایى نظیر انواع مغزها و خشــکبار و همچنین 
میان وعده هاى مقوى نظیر شیربرنج، فرنى و شله زرد، 
چاى لیمو و زنجبیل، مکمل هاى غذایى پرکالرى و پر 
پروتئین به صورت محلول و مایع را در سبد غذایى خود 
قرار دهند و مواد غذایى را بیشتر به صورت پوره و نرم 
استفاده کرده و از مصرف مواد غذایى خشک و سفت 
دورى کنند. مدیرگروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکى 
اراك گفت: در صورت رفع نشدن معضل بى اشتهایى 
و بدتر شدن شرایط بالینى در کرونا و وضعیت تغذیه 
فرد مبتال باید حمایت تغذیه اى و دریافت مواد مغذى 
از طریق تغذیه انترال (تغذیه با لوله) انجام شود و زیر 
نظر متخصصان و کارشناســان تغذیه فرمول هاى 
مخصوص طراحى و از طریق لوله هاى بینى، معده اى 

یا روده اى به بیمار تزریق شود.

کرونا عامل ابتال به
 سوء تغذیه است
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آگهى تغییرات
شرکت ماسه بادى ونوس جرقویه سهامى خاص به شماره ثبت 62290 و شناسه ملى 14008294422 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خیریه محمد 
رسول اهللا روستاى خارا جرقویه اصفهان به شناسه ملى 14004744491 به نمایندگى آقاى جعفر صادقى به کدملى 5649429006 بسمت مدیر عامل شــرکت و عضو هیئت مدیره -خیریه امام رضا ع دستجرد به شناسه ملى 
10260177081 به نمایندگى آقاى حسن احمدى دستجردى به کدملى 5649867240 بسمت رئیس هیئت مدیره -خیریه امام حسن مجتبى حسن آباد جرقویه به شناسه ملى 10260115750 به نمایندگى آقاى محمد جمشیدى 
به کدملى 5649853932 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقاى سیف اله صادقى به کدملى 5649781451 و آقاى حسین زمانى به کدملى 5649972389 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره و آقاى اکبر آقا محمدى به کدملى 
1283539251 نماینده خیریه حضرت على ع کمال آباد به شماره ثبت 3580 و شناسه ملى 10260677974 (سهامدار) متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1234345)

آگهى تغییرات
 شــرکت دهق بافت اصفهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 1120 و شناسه ملى 
10260168322 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ســرمایه شــرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران 
و صدور سهام و باالبردن مبلغ اســمى ســهام از مبلغ 7500000000 ریال به مبلغ 
32500000000 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه بدین شرح اصالح گردید: 
سرمایه شرکت مبلغ 32500000000 ریال نقدى است منقسم به 1000000 سهم 
32500 ریالى با نام عادى که تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1234515)

کدام مواد غذایى را نباید خام خورد
اکسیژن خونتان را 

با چند خوردنى افزایش دهید

اکســیژن یک ترکیب ضرورى براى رشد و تداوم حیات اســت. حفظ 94 تا 
98 درصد اکســیژن در خون براى جلوگیرى از هیپوکسى و آسیب به بافت ها 

ضرورى است.
هیپوکسى یا افت اکسیژن خون، شما را در معرض ابتال به آسم، اختالالت ریوى، 

کرونا و ناراحتى هاى قلبى قرار مى دهد.
بررسى میزان اشباع اکسیژن خون به طور مرتب با دستگاه پالس سنج، عمل به 
توصیه هاى پزشکى و مصرف غذاهاى غنى از اکسیژن مى تواند به حفظ سطح 

مناسب اکسیژن خون کمک کند
در این مطلب چهار ماده غذایى که در افزایش ســطح اکسیژن خون مؤثرند، 
به شما معرفى مى شود. این مواد غذایى صرفًا به این علت که غنى از اکسیژن 
هستند، به بهبود سطح اکســیژن خون کمک نمى کنند! بلکه این مواد حاوى 
ویتامین ها، مواد معدنى و مولکول هایى با PH قلیایى هستند که مصرف آن ها 
براى داشتن گردش خون بهینه و حفظ سطح اکسیژن خون در محدوده  نرمال 

ضرورى هستند.

1. انار
انار حاوى آهن، مس، زینک، ویتامین هاى B 3 و B 6 و کولین است. این میوه 
از طریق افزایش نیتریک اکسید و بهبود فرآیند انتقال اکسیژن، جریان خون را 
بهبود مى بخشد. مصرف میوه  انار یا آب انار تازه به انبساط رگ هاى خونى کمک 

مى کند و از این راه جریان خون را افزایش مى دهد.
براى بهره مندى از خواص این میوه  ســرخ رنگ، روزانه یک انار میل کنید یا 
375 میلى لیتر آب انار بنوشید. همچنین مى توانید انار را به ساالد اضافه کرده 

و میل کنید.

2. کاهو
کاهو منبع عالى ویتامین E ،6 B ،5 B ،3 A، B و C، فوالت، آهن، پتاســیم و 
زینک و سرشار از آنتى اکســیدان هایى، چون کاروتنوئیدهاست. یک مطالعه 
روى حیوانات نشان داده است که مصرف کاهو از آسیب بافتى ناشى از استرس 
اکسیداتیو (اکسیداســیون بافت) جلوگیرى مى کند، سنتز لیپیدها (متابولیسم 
لیپیدها) را بهبود مى بخشد و خطر بیمارى هاى قلبى عروقى را کاهش مى دهد.

3. حبوبات
حبوبات از جمله عدس، نخود، لوبیا قرمز و لوبیا چیتى سرشار از آهن، پتاسیم، 
زینک و ویتامین B و منابع عالى پروتئین گیاهى و بدون چربى هستند. مصرف 
حبوبات به کاهش فشار خون باال، کنترل قند خون در افراد مبتال به دیابت نوع 

2 و مدیریت وزن کمک مى کند.

4. لبنیات
شیر، ماست و پنیر سرشار از کلســیم، زینک، ویتامین هاى گروه B، ویتامین 
D، پروبیوتیک ها، پروتئین ها و چربى هاى سالم هستند. مصرف محصوالت 
لبنى کم چرب مى تواند به کاهش خطر بیمارى هاى قلبى عروقى و دیابت نوع 

2 کمک شایانى کند

مى دانید که تخم مرغ و گوشــت را نباید خــام بخورید، اما 
مواد غذایى زیاد دیگرى هم وجود دارند که قطعا باید پیش 
از مصرف پخته شوند. از شــنیدن نام بعضى از آنها متعجب 

خواهید شد.
ســیب زمینى: بله این ماده  غذایى ُپرطرفــدار و ُپرمصرف 
را نباید خام بخورید. خوردن ســیب زمینى به صورت خام 
مى تواند موجب نفخ و عوارض ناخوشایند گوارشى بشود، زیرا 
سیب زمینى حاوى نشاســته هایى است که نسبت به هضم 
مقاومند. شاید بترسید، اما باید بدانید که اگر سیب زمینى خام 
براى مدت طوالنى در مکانى گرم و مرطوب بماند، ســبز 
شده و سمى به نام سوالنین تشکیل مى دهد. اگر لکه هاى 
سبز رنگى روى ســیب زمینى دیدید، به طور کل از مصرف 

آن صرفنظر کنید، زیرا سوالنین مى تواند مسموم تان کند.
لوبیا قرمز: این هم یک غذاى ســالم دیگر که اگر به روش 
نادرست مصرف شود خطرناك اســت. لوبیا قرمز سرشار از 
پروتئین، فیبر و آنتى اکسیدان است، اما خوردن آن به صورت 
خام مى تواند اثرات بسیار بدى بر معده بگذارد. لوبیا قرمز خام 
حاوى سم فیتوهماگلوتینین اســت که ناراحتى ها گوارشى 
مشابه مسمومیت غذایى ایجاد مى کند. حتما لوبیا را دست 

کم ده دقیقه بپزید.
هات داگ غذایى نیســت که مفید و مغذى باشــد، اما خام 
خوردن آن خطرناك نیز هســت. این باور اشتباه وجود دارد 
که، چون هات داگ، از قبل پخته شده است مى توان آن را 
بعد از باز کردن بسته بندى اش مصرف کرد. هات داگ هاى 
بسته بندى شده مى توانند به باکترى لیستریا آلوده باشند که 

فقط با حرارت دادن هات داگ از بین مى رود.
شــیر خام چه معنى مى تواند داشــته باشد؟! شــما شیر را 

نمى پزید، اما شــیر خام وجود دارد و خطرناك هم هست. 
شــیرى که مســتقیما از گاو گرفته مى شــود، بدون اینکه 
پاســتوریزه شــود، مى تواند حاوى باکترى هاى مضرى به 
نام اى کولى و سالمونال باشد. شیر خام نسبت به هر محصول 
لبنى دیگرى، 150 برابر بیشــتر ممکن اســت که منجر به 
مسمومیت غذایى شود. همیشه شیر پاستوریزه مصرف کنید.
جوانه  ها بسیار غذاى سالمى هستند، اما جوانه  آلفالفا و تربچه 
مى توانند حــاوى باکترى هاى مضراى کولى، ســالمونال 
و لیستریا باشــند. جوانه ها در شــرایط گرم و مرطوب رشد 
مى کنند و این باکترى ها نیز در همین شــرایط رشد و نمو 
مى کنند. به همین دلیــل باید جوانه ها را بــه صورت تازه 
و ترجیحا از فروشــگاه هایى که محصــوالت محلى ارائه 

مى دهند بخرید و البته، آن ها را بشویید و بپزید.

بادامى که ما دوست 
داریم و از خوردنش 

لــذت مى بریم بادام 
شیرین نام دارد که براى 

سالمتى بسیار مفید است. اما بادام تلخ 
با اینکه از خانواده  بادام شیرین است، 
حاوى هیدروســیانیک اسید مى باشد 

که ترکیب خطرناك از هیدروژن سیانید 
و آب است. تنها 70 عدد بادام تلخ خام کافیست تا یک فرد 
بزرگسال ســالم را بُکشــد. اما اگر بادام هاى تلخ را بپزید 

خوردن شان مشکلى ندارد.
بادمجان خام حاوى سوالنین است؛ همان سمى که سیب 
زمینى خام را درد سرساز مى کند. مخصوصا بادمجان هاى 

جوان داراى بیشترین سم هستند. البته شما باید مقدار بسیار 
زیادى بادمجان خام بخورید تا عوارض ناخوشایند مسمومیت 
با سوالنین را در گوارش خود احساس کنید، اما باز هم بهتر 
اســت بادمجان را خام مصرف نکنید. ضمنا بعضى از افراد 

حتى به مقدار بسیار کمى از بادمجان خام هم آلرژى دارند.
لوبیاى لیما نیز مشــابه لوبیا قرمز همیشه باید کامال پخته 
مصرف شــود. لوبیا لیما حاوى گلیکوزیدهاى سیانوژنیک 
مى باشد که ترکیبى گیاهى بوده و در صورت خام 
مصرف شدن، هیدروژن ســیانیدِ  ُکشنده 
را تولیــد مى کند. هرچند باید دســت کم 
یک فنجان از این هســته ها 
و دانه ها بخورید تا مســموم 
شوید، اما دانه  سیب، انبه، 
هلــو، گالبــى و زردآلو 
حــاوى ماده اى اســت 
کــه مى تواند به ســیانید

 تبدیل شود.
قارچ ها خواص زیادى براى 
ســالمتى دارند و سرشار از 
آنتى اکسیدان ها، ویتامین هاى 
گروه B و پتاسیم هستند، اما مقدارى 
حرارت الزم است تا این مواد مغذى آزاد شوند و بتوانند اثر 
کنند. ضمنا قارچ خام به ســختى هضم مى شــود و یکى از 
متراکم ترین منابع سم طبیعى به نام آگاریتین است. مطالعات 
گوناگونى نشــان داده اند آگاریتین خاصیت کارسینوژنیک 
(ســرطانزایى) دارد، اما پختن قارچ، این ترکیبات را از بین 

مى برد، بنابراین مى توانید با خیال راحت قارچ بخورید.

سفیدى موها براى همه انسان ها اتفاق ناخوشــایندى است، اما نگران نباشید
 مى توانید با کنترل کردن استرس رنگ را به موهاى سفیدتان برگردانید.

خوشبختانه شما مى توانید موهاى سفید خود را درمان کنید. طبق مطالعات اخیر 
راه هایى وجود دارد که از طریق آن ها بتوانید موى سفید را ترمیم کرده و رنگ سیاه 

را دوباره به موهاى تان برگردانید اما چگونه باید این کار را انجام داد؟
طبق نتایج فوق العاده جالب مطالعات اخیر؛ اســترس عاملى براى سفید شدن 
موها است و اگر عامل اســترس را حذف کنید، مى توانید دوباره شاهد موهاى 

سیاه خود باشید.
اطالعات در مورد مکانیسم هاى بدن که باعث سفید شدن موها مى شود، به شما 
کمک مى کند تا دوباره رنگدانه هاى جوان را در بــدن خود فعال کنید و بتوانید 
موهاى سیاه را به سر تان برگردانید. اطالعات به ما نشان مى دهد که پیر شدن 
و باال رفتن سن، فرآیند خطى نیست، بلکه یک پروسه بیولوژیکى ثابت است اما 

بخشى از آن را مى توان تا حدى کنترل کرده و برعکس کرد.
همانگونه که ریشه درختان اطالعاتى در مورد دهه گذشته زندگى درخت دارند، 
موهاى ما هم اطالعاتى در مورد تاریخچــه بیولوژیکى مان دارند. هنگامى که 
موهاى زیر پوست به عنوان فولیکول قرار گرفته اند، تحت تاثیر هورمون استرس 
و عوامل دیگر در ذهن و جسم قرار مى گیرند و هنگامى که این موها از پوست سر 

بیرون مى زنند، سفت مى شوند و یک فرم ثابت و پایدار پیدا مى کنند.
مطالعات روى 14 نفر به طور داوطلب انجام شده و نتایج را آنالیز کردند و به این 
نتیجه رسیدند؛ هنگامى که این افراد سطح استرس را کنترل مى کنند وضعیت 
بهترى دارند. حتى بعضى از کسانى که موهاى شان سفید شده بود، با کاهش سطح 

استرس توانستند رنگ سیاه را به موهاى خود برگردانند.
کسانى که به مســافرت و تعطیالت رفته بودند و تفریح داشتند، به تدریج رنگ 
موهاى شان از سفید به سیاه تبدیل شــده بود. البته هیچ تضمین 100 درصدى 
وجود ندارد اما قطعاً کاهش استرس تا حدى مى تواند موهاى سفید را ترمیم کند. 
طبق مدل ســازى ریاضى، قبل از این که موها سفید شوند، آستانه اى را تحمل 
مى کنند. معموًال در میانسالى هنگامى که موها به این آستانه نزدیک مى شود، 
به خاطر سن بیولوژیکى و دیگر عوامل مانند استرس، زودتر به آستانه مى رسند و 

تغییر رنگ سفید اتفاق مى افتد.
البته این مورد را در نظر بگیرید که با کاهش اســترس در یک فرد هفتاد ســاله  
نمى توان مو هاى سفید را به سیاه تبدیل کرد اما در افراد با سنین پایین تر، انجام 

این کار شدنى است.

روشى جالب براى
در بسیارى از لبنیات فروشى هاى محلى سطح شهر روى  سیاه شدن موهاى سفید

در و دیوار مغازه تبلیغاتى در مورد انواع ماست هاى محلى 
به چشم مى خورد. ماست گاومیش، ماست گوسفندى، 
ماست بز و... اما جالب است بدانید از دیدگاه طب سنتى در 
میان تمام انواع ماست هاى حاصل از شیر دام هاى اهلى، 
ماست گاوى بهترین نوع ماست معرفى شده و در مورد 

مزاج، مصلحات و خواص آن نکاتى مطرح شده است.
از دیدگاه طب سنتى ماستى که از شــیر تازه گاو تهیه 
شده باشد بهترین ماست است. طبیعت ماست، سرد و تر 
و مصلح آن مرباى زنجبیل، زنیان، نعناع، آویشن، سیر، 
کاکوتى، زیتون، ســیاهدانه و پونه است. هر چه ماست 
ترش تر و رقیق تر باشد، سردى و ترى آن بیشتر است. 
اما طبیعت ماست چکیده گرم و تر است و مصلح آن مغز 

گردو، آویشن، عسل و نعنا خشک است.
در افرادى که دردهاى مفصلى دارند مى توانند از ماست 
چکیده همراه مصلحات استفاده کنند. برخى متخصصان 
بر این باورند که براى رفع سردى ماست از فلفل استفاده 

نشود زیرا ترکیب حاصل از آنها مضر است.
خوردن ماست براى افراد با طبع گرم، نشاط را افزایش 
داده و میل جنسى را در آنها بیشتر مى کند اما برعکس در 
سردمزاجان سبب رخوت و سستى شده و میل جنسى را 
کاهش مى دهد. ماست به خصوص در کم اشتهایى هاى 
ناشى از سوء مزاج گرم یا معده گرم بسیار کارساز است و 
سبب افزایش اشتها به خصوص در مزاج گرم و خشک 

مى شود.
کم بودن رطوبت کافى در اندام هــا باعث بروز الغرى 
مى شود و ماســت یک چاق کننده خوب در افراد الغر 

است؛ زیرا با افزایش رطوبت در اندام ها زمینه ساز افزایش 
حجم بدن مى شود. خاصیت چاق کنندگى ماست در افراد 
الغرى که مزاج گرم و خشــک دارند سریع تر مشهود 
مى شود. سردى ماست سبب تعدیل گرمى مزاج و ترى 

آن از سرعت تحلیل رطوبت مى کاهد.
 از دیدگاه طب سنتى یکى از علل یبوست، غلبه خشکى 
بر روده هاست. بنابراین ماست با افزایش رطوبت بدن 

مى تواند در رفع یبوست موثر باشد.
ماست براى تسکین تشنگى مفید است. در تشنگى هاى 
ناشى از حرارت معده، سردى ماست مى تواند از بین برنده 
گرمى و عطش باشد. این خاصیت در دوغ بیشتر است. 
دوغ به دلیل رقت بیشــتر، عطش و گرمى را ســریع تر 
تسکین مى دهد. مصرف پونه، نعنا، کرفس، جعفرى و 
زیره همراه با دوغ، باعث جذب بیشتر کلسیم آن مى شود. 

در کتب طب سنتى آمده است این گیاهان مى توانند سبب 
تقویت سلول هاى استخوان ساز شوند. افرادى که

به هر دلیل قادر به مصرف شــیر و ماســت نیستند، از 
ســایر منابع کلسیم دار مانند کشــک و ماست چکیده 

استفاده کنند.
ماست هضم سختى دارد و ســردمزاجان و افرادى که 
معده سرد دارند، کســانى که معده شان رطوبت باالیى 
با عالئمى نظیــر نفخ، تهوع، ترش کردن و بازگشــت 
محتویات معده به مرى دارند یا آب دهان شــان هنگام 
خواب سرازیر مى شود و خواب خیلى سنگین و حافظه 
ضعیفى دارند، بهتر است کمتر ماست و دوغ بخورند یا 
در صورت مصرف با نعناع، آویشن، زیره، رازیانه، پونه و 
کشمش میل یا از ماست و شیره انگور به صورت مخلوط 

استفاده کنند.

کدام ماست از همه بهتر است ؟

مطالعات اخیر محققان دانشگاه اکستر در انگلیس نشان مى دهد افراد باالى 50 
سال که خواب بى کیفیت دارند، خود را پیرتر از سن واقعى احساس مى کنند و 

درك منفى در مورد سالمندى دارند.
افراد درك متفاوتى از حس پیرى دارند، به همین دلیل است که برخى افراد نسبت 
به هم سن و ساالن خود سرزنده و شاداب تر هستند و برخى دیگر به محض ورود 

به میانسالى خود را پیر و از کار افتاده احساس مى کنند.
در واقع پیرى بیشتر از تغییرات بیولوژیکى، حسى است که افراد نسبت به خود 
دارند. برخى افراد معتقدند باید در هر لحظه از زندگى زندگى کرد و هیچ وقت 
براى شروع دیر نیست. این افراد بسیار با انرژى و شاد هستند و انگیزه فراوانى 

براى حفظ سالمتى دارند.
مطالعات نشــان مى دهد درکى که افراد از ســن و افزایش آن دارند، ارتباط 
مستقیمى با سالمت روانى و جسمى دارد. افراد سرزنده و پر امید سن خود را کمتر 
از سن واقعى احساس مى کنند، براى سالمتى مى جنگند، به خود و اطرافیانشان 
روحیه مى دهند و در مقابل افرادى که درك منفى از سن دارند، خود را پیرتر از 
سن واقعى مى دانند، به سالمتى خود اهمیت نمى دهند و به بهانه اینکه چیزى به 
پایان عمرشان نمانده است، هیچ اقدامى براى شروع و ساختن دوباره نمى کنند.
مطالعاتى که چندى پیش صورت گرفت نشان داد هرچه افراد از پیرى و آلزایمر 
بترسند، احتمال بروز این بیمارى را تقویت مى کنند، بنابراین افکار ما همه چیز 

ما است!
مطالعات جدید محققان دانشگاه اکستر نشان مى دهد خواب بى کیفیت افکار 
منفى را در ذهن افراد میانسال تقویت مى کند و باعث مى شود این افراد خود را 

بسیار پیر احساس کنند. 
ضعف حافظه، کاهش انرژى، کاهش انگیزه و وابســتگى به سایرین از دیگر 
عواقب کم خوابى گزارش شــد. محققان بر این باورند خواب کافى و باکیفیت 
از مهمترین عوامل پیرى سالم اســت که باید به ویژه در خانه هاى نگهدارى 

سالمندان مورد توجه قرار گیرد.

خواب بى کیفیت
 حس پیرى القا مى کند

گردو یکى از مغزهایى اســت که از فواید و خواص شگفت انگیزى براى سالمتى و 
پوست و مو برخوردار مى باشد، در ادامه از خواص، نحوه خرید و نگهدارى، عوارض و 

مضرات گردو آگاه مى شوید.
خوردن گردو فواید بسیارى براى سالمتى انســان دارد، کاهش بیمارى هاى قلبى، 
پیشگیرى از سرطان و بهبود عملکرد مغز از فواید گردو است.گردوها براى پوست و 
بدن واقعًا عالى هستند و براى همین بسیارى از برندهاى مراقبت از پوست و زیبایى 
محصوالتى شامل گردو دارند، چون غنى از مواد مغذى هستند که براى کارهاى عادى 
زیبایى ما مفید هستند. گردوها همچنین براى مراقبت از مو عالى مى باشند و بسیارى 

از شامپوها شامل عصاره هاى گردو و روغن 
گردو هستند چون مو را سالم نگه مى دارند 

و آن هــا را براق مى کنند اما ایــن تنها خواص 
گردو نیست .

گردو منبع خوبى از برخى ویتامین ها و مواد معدنى 
است. از جمله ى آنها مى توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
ویتامین B6: این ویتامین به تقویت دســتگاه 

ایمنى و سالمت دستگاه عصبى کمک مى کند. کمبود این ویتامین باعث کم خونى 
(آنمى) مى شود.

مس: مس موجود در گردو از مواد معدنى مفیدى است که موجب تقویت سالمت قلب 
، بهبود به عملکرد دستگاه ایمنى بدن، استخوان ها و اعصاب نیز از سایر وظایف این 

ماده ى معدنى است.
اسید فولیک: با عنوان فوالت و ویتامین B9 نیز شناخته مى شود و کمبود این ویتامین 

در دوران باردارى باعث تولد نوزاد ناقص مى شود.
مقدار زیادى از این شکل ویتامین E است ویتامین E: گــردو محتوى 

که براى مبارزه بدن با سرطان نیاز است.
فسفر: نزدیک به 1درصد  بدن ما را فسفر 
تشکیل مى دهد. این ماده ى معدنى به طور 
عمده در استخوان ها یافت مى شود و اهمیت 

خاصى در بدن دارند.
منگنز: بیشترین مقدار این ماده ى معدنى 
مهم در مغزها، غالت کامل، میوه ها و 

سبزیجات یافت مى شود.

پادشاه مغزهاى پرخاصیت

آگهى تغییرات

ى ازمواد مغذى هستند که براىکارهاى عادى
ن براى مراقبت از مو عالى مى باشند و بسیارى

غن
رند
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مواد معدنى 
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اى بندگان! خدا را! خــدا را! پروا کنید، که دنیــا با قانونمندى 
خاصى مى گذرد، شــما با قیامت به رشــته اى اتصــال دارید، گویا 
نشــانه هــاى قیامــت آشــکار مــى شــود و شــما را در راه خــود 
متوقف کرده، با زلزله هایش سر رسیده است، سنگینى بار آن را 
بر دوش شما نهاده و رشته پیوند مردم با دنیا را قطع کرده، همه 
را از آغوش گرم دنیا خارج ساخته است. گویى دنیا یک روز بود 
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مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان، واکسیناسیون 
کرونا را منجر به کاهش چشمگیر بیماران دانست به نحوى 
که در اوج بار مراجعه بیماران در موج پنجم و تا اواخر مرداد 
امســال، روزانه 450 بیمار کرونایى در بیمارســتان هاى 
شریعتى و غرضى بسترى شده بودند که این میزان در اوایل 
هفته جارى به 87 بیمار کاهش یافته و از مرگ ومیر بیماران 

کرونا به طور چشمگیرى کم شده است.
به گــزارش اداره روابط عمومى مدیریــت درمان تامین 
اجتماعى استان اصفهان، دکترعلى اعتصام پور با بیان اینکه 
این استان پس از تهران، بزرگترین استانى است که پوشش 
بیماران کرونا را برعهده داشــت، افزود: مراکز درمانى این 
مدیریت در پیک هاى مختلف کرونــا، روزانه 500 تا 550 
بیمار پذیرش، پایش و درمان مى کرد و این درحالى است 
که برون داد این خدمات از نظر مورتالیتى نیز در مقایسه با 
مراکز دانشگاهى کمتر و رویکرد رضایت بخشى آن بهتر 
بود و معاون درمان وزارت بهداشت نیز در بازدید از مراکز 
درمانى تأمین اجتماعى استان از عملکرد این مدیریت اظهار 

رضایت کردند.
وى با اشاره به ساماندهى خدمت رسانى به بیماران کرونا 
در اســتان، اظهار کرد: «با توجه به فعالیت سه بیمارستان 
تأمین اجتماعى در اســتان، در آغاز همه گیرى بیمارستان 
فاطمه زهرا (س) را به عنوان مرکز پذیرش بیماران تروماى 
غرب استان اختصاص یافت و بیمارستان هاى شریعتى و 
غرضى براى پذیرش بیماران کرونا درنظر گرفته شــدند 
که بر اســاس پیک بیمــارى، بخش هــاى مختلف این 

بیمارستان ها در اختیار بیماران کرونا قرار گرفت.»
مدیر درمان استان اصفهان گفت: همچنین 28 درمانگاه و 
پلى کلینیک تأمین اجتماعى در استان وجود دارد که بیماران 
کرونا را پذیرش کرده و خدمات درمانى مناسبى را در اختیار 
آنها قرار مى دهند. از طرفى، دو دى کلینیک به تعداد هشت 
تخت ایجاد کردیم که بیماران نیمه   بدحال در این مراکز از 
درمان هاى سرپایى و داروهاى تزریقى استفاده کنند که این 

اقدام در نوع خود خالقانه بود و کمک کرد تا بیماران براى 
دسترســى به خدمات درمانى، امنیت خاطر داشته باشند و 

نیازى به بسترى شدن در بیمارستان پیدا نکنند.

بازگشت به روال عادى  
دکتراعتصام پور تصریح کرد: خوشــبختانه پس از انجام 
واکسیناسیون جامع، میزان ابتالى به کرونا کاهش یافته؛ 
به گونه اى کــه در اوج بار مراجعه بیمــاران در موج پنجم 
و تــا اواخر مرداد ماه امســال روزانه 450 بیمــار کرونا در 
بیمارستان هاى شریعتى و غرضى بسترى شده بودند که 
این میزان در اوایل هفته جــارى به 87 بیمار کاهش یافته 

است. از طرفى به تبع انجام واکسیناسیون، بیماران بدحال 
نیز کمتر شده اند و افراد واکسینه شده در صورت ابتالى به 

کرونا، نوع خفیف آن را تجربه مى کنند.

باالترین آمــار جراحى در بیمارســتان 
شریعتى

وى با اشاره به عادى شــدن روند ارائه خدمات درمانى در 
مراکز ملکى، افزود: بیمارستان شریعتى قبل از همه گیرى 
کرونا، باالترین میزان جراحى را در کشــور داشــته است 
و انجام عمل هــاى جراحى در این مرکــز درمانى حتى از 
بیمارستان فیاض بخش نیز بیشتر بود. براى مثال در سال 

98 تعداد 22 هزار و 83 مورد عمل جراحى در بیمارســتان 
شریعتى و 16 هزار و 97 مورد عمل جراحى در بیمارستان 

غرضى انجام شده است.
مدیر درمان استان اصفهان اظهار کرد:اکنون با آرام شدن 
شدت بیمارى که ناشى از ایجاد سرعت در واکسیناسیون 
عمومى  است که جا دارد از مسئوالن وزارت بهداشت تشکر 
کنیم، در زمینه خدمت رســانى به بیماران به سرعت تغییر 
رویکرد داده و به سمت رســالت قبلى خود پیش مى رویم 
تا بیماران نیازمند به جراحى را ماننــد روال قبل پذیرش 
کنیم. در حال حاضر در بیمارستان هاى شریعتى و غرضى 
حداکثر دو بخش به بیماران کرونا اختصاص یافته و باقى 

تخت ها براى انجام عمل هاى جراحى اســتفاده مى شود 
تا خدمات درمانى رایگان براى بیمه شــدگان به ویژه در 
شرایط سخت اقتصادى فراهم شود. دکتراعتصام پور گفت: 
«هرچند با شــیوع کرونا، پذیرش و درمان بیماران کرونا 
در اولویت قرار داشــت، اما انجام عمل هاى جراحى براى 
بیماران نیازمند همچنان ادامه داشــت؛ به گونه اى که در 
سال 1399 با وجود افت عملکرد جراحى، از مجموع 346 
هزار و 404 مورد عمل جراحى بســترى انجام شده در 74 
بیمارستان تأمین اجتماعى کشور، بیمارستان شریعتى با 13 
هزار و 566 مورد عمل و بیمارســتان  غرضى با 12 هزار و 
808 مورد عمل در رتبه هاى اول و دوم بین بیمارستان هاى 

تأمین اجتماعى قرار گرفتند.

تمدد روحیه کادر درمان
وى یکى از ثمرات واکسیناسیون را در کنار کاهش بیمارى 
و مرگ ومیر، ایجاد فرصت براى تمدد اعصاب و روحیه کادر 
درمان عنوان کرد و افزود: در اوج همه گیرى، کادر درمان 
در سطوح مختلف ناگزیر به خدمت رسانى در شیفت هاى 
اضافه آن هم در شرایط سخت و دشــوار بودند؛ از طرفى 
هجوم بیماران و از طرف دیگــر مرگ ومیر برخى بیماران 
به ویژه جوانان، آن ها را در معرض فشــارهاى جسمانى و 
روانى قرار داده بود. به همین دلیل با همکارى روانپزشکان 
و روانشناســان براى کادر درمان، جلســات گفت وگو و 
روان درمانى قرار دادیم تا کمى  از بار این فشارها کاسته شود.

مدیر درمان اســتان اصفهان تصریح کرد: خوشبختانه با 
فروکش کردن شدت بیمارى، این مشکالت نیز کمتر شده 
است اما نباید فراموش کنیم که کادر درمان از آغاز شیوع 
کرونا تاکنون به کمک بیماران شتافتند و بى اینکه بتوانند 
از مرخصى استفاده کنند یا امکان دورکارى داشته باشند در 
صحنه نبرد با کرونا ایثارگرانه خدمت کردند و انتظار مى رود 
تا ســازمان نگاهى ویژه به زحمات آنان داشته باشد و به 

گونه اى از آنها تجلیل شود.

مدیردرمان تأمین اجتماعى استان اصفهان اعالم کرد

بازگشت به روال عادى خدمات پس از واکسیناسیون
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، از آغاز 
حرکت جهادى نیروهاى بسیجى از ابتداى آذرماه 
در راستاى صرفه جویى و فرهنگ سازى مصرف 

بهینه گاز طبیعى خبر داد.
سید مصطفى علوى با بیان این مطلب که مصرف 
نادرست انرژى، اسراف سرمایه ملى است، افزود: 
نیروهاى بســیجى با حرکت جهــادى در حوزه 
فرهنگ ســازى و کنترل مصرف گاز در ادارات و 
مراکز دولتى تاثیر به ســزایى را در صرفه جویى 

گاز طبیعى دارند.
وى، فرهنگ سازى را مهمترین اصل در صرفه 
جویى مصرف گاز عنوان کرد و با اشاره به اینکه 
سرماى امسال بى سابقه و تامین گاز طبیعى براى 
مشترکین دشوار است، افزود: هر یک از مشترکین 
اگر دماى رفاه 18 درجه سانتیگراد را در روزهاى 
سرد رعایت کنند، زمستان را بدون بحران در زمینه 

تامین گاز طبیعى سپرى خواهیم نمود.
این مقام مسئول، با اشاره به اینکه از ابتداى سال 
تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 
20 درصد مصرف گازافزایش یافته است، گفت: 
بخشــى از این افزایش مصرف به علت افزایش 
شمار مشــترکین جدید اســت، اما بخش قابل 
توجهى نیز افزایش مصرف است که مى بایست 

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
علوى، با تاکید بر نقش بسیجیان در طرح پایش 
مصرف ادارات، تصریح کرد: در حال حاضر، روزانه 
حدود 78 میلیون مترمکعب  مصرف گاز داریم، 
بنابراین باید تالش کنیم تا با اعمال روش هاى 
مختلف، بهینه مصرف کــردن را جایگزین آن 
سازیم؛ یکى از این روش ها، مدیریت مصرف از 
طریق پایش ادارات، مساجد و مدارس است که 

مى تواند بسیار مؤثر باشد.

حرکت جهادى بسیجیان 
براى فرهنگسازى 
مصرف بهینه گاز

در دومین جلسه کارگروه تخصصى شــوراى گفتگوى اتاق بازرگانى استان اصفهان، 
دسترسى پایدار و آسان  صنف هتل داران به خدمات آبفاى استان اصفهان بررسى شد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب وفاضالب استان گفت: با حضور اعضاى 
کارگروه کارشناســى شــوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى، راهکارهاى رفع 
مشکالت صنف هتل داران در زمینه انشعابات آب و فاضالب و هزینه هاى آب بهاى 

اماکن گردشگرى مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
محسن صالح افزود: در این جلسه  نمایندگان صنف هتل داران استان، اتاق بازرگانى، 
استاندارى، سازمان برنامه و بودجه و آبفا مصارف آب تعدادى از هتل هاى استان را  با 

توجه به محدودیت هاى  منابع تامین آب استان ارزیابى کردند.
وى با بیان این که در این نشســت  افزایش تعرفه هاى جرائــم مربوط به مصارف آب  
مازاد ظرفیت قراردادى این اماکن مورد ارزیابى قرار گرفت اعالم کرد: اعضاى کارگروه 
کارشناســى شــوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى، راهکارهایى در زمینه رفع 
مشکالت هتل داران و اماکن گردشــگرى در خصوص مبالغ باالى قبوض آب بهاى 

مصرفى پیشنهاد دادند.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب وفاضالب استان تصریح کرد: راهکارهاى 
حل مشکل هتل داران در زمینه قبوض باالى آب بها با هدف حمایت از صنعت توریسیم 
و گردشگرى و با صیانت از آب و محیط زیست به  دفتر اقتصاد و تعرفه شرکت مهندسى 
آبفا کشور ارسال شد، تا در صورت امکان، پس از سپرى کردن تشریفات ادارى الزم در 

قوانین و تعرفه هاى مربوط لحاظ شود.

بررسى دسترسى پایدار و آسان صنف هتلداران به خدمات آبفاى استان اصفهان
معاون تبلیغى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان گفت: تا پایان 
سال جارى حداقل 12 جلسه اجراى جنگ شاد معنوى از 
طریق مبلغان تخصصى دفتر تبلیغات در بیمارستان امام 

حسین(ع) براى کودکان انجام مى شود.
حجت االسالم و المســلمین حامد اهتمام پس از دیدار با 
رئیس بیمارستان تخصصى کودکان امام حسین (ع) اظهار 
داشت: بدون توجه به بعد معنوى، نمى توان جسم و روان 
انسان را به خوبى شناخت و براى سالمت آن برنامه ریزى 
منسجمى داشت. وى با بیان اینکه شادمانى معنوى امید و 
اعتماد براى انسان به همراه مى آورد، تصریح کرد: اسالم 
شــادى عبث را تأیید نمى کند، بلکه شادى سازنده که در 
جهت اهداف الهى باشد را مى پذیرد و شادکامى مى تواند 

انسان را براى ادامه زندگى امیدوارتر کند.
معاون فرهنگى تبلیغى دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان 

تاکید کرد: شــادمانى از هیجانات بنیادى انسان است که 
نقش مؤثر و تعیین کننده اى در تأمین ســالمت فرد و در 
ادامه براى جامعه به همراه دارد. وى تصریح کرد: به منظور 
هماهنگى و تبادل نظر براى برگزارى برنامه هاى شــاد 
معنوى براى کودکان بسترى در بیمارستان امام حسین (ع) 
با دکتر مهرداد معمارزاده، رئیس این بیمارستان تبادل نظر 
انجام شد. حجت االسالم حامد اهتمام افزود: در این جلسه 
نسبت به تأمین ســالمت معنوى و روحى کودکان بیمار 
تاکید و توافق شد که تا پایان سال جارى حداقل 12 جلسه 
اجراى جنگ شاد معنوى از طریق اعزام مبلغان تخصصى 
کودك و نوجوان دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان در این 

بیمارستان انجام شود.

اجراى 12 جنگ شاد معنوى در بیمارستان تخصصى کودکان 

پروژه تزریق پودر زغال به منظور کاهش مصرف کک و کاهــش هزینه هاى تولید چدن 
از جمله مهم ترین طرح هاى توســعه ذوب آهن اصفهان محســوب مى شود که با توجه 

به کمبود مواد اولیه در شــرکت، نقش به سزایى در تامین 
خوراك کوره بلندها دارد. به منظــور حداکثر بهره بردارى 
از این فرایند یکى از اقدامات انجام شده توسط تالشگران 
بخش کوره بلند،جایگزینى شیلنگ هاى سیم دار به جاى 
فالکسیبل است. در این راستا با على رحیمى تعمیرکار ارشد 
تجهیزات انرژى کوره بلند گفتگویــى انجام دادیم که در 

ادامه مى خوانید.
 على رحیمى گفت: پس از بهره بردارى از سیستم تزریق 
پودر زغال به کوره بلندها با توجه به این که شرکت چینى 

ساینو استیل براى انتقال پودر از لوله هاى توزیع کننده به النس ها از فالکسیبل هاى استیل 
لوله خرطومى سایز یک اینچ استفاده مى کرد سوراخ شدن مکرر فلکسیبل ها، مشکالتى 
مانند غیر یکنواختى تزریق پودر، آلودگى و افزایش هزینه ها را در پى داشت. وى افزود: به 

منظور برطرف کردن این مشکل تصمیم به تغییر طرح رساندن پودر به فورم گرفته شد،  لذا 
شیلنگ سیم دار به جاى فالکسیبل بر روى فورم 12 کوره 1 به صورت آزمایشى نصب شد و 
تحت کنترل قرار گرفت که پس از 25 روز در کارکرد مشکلى 
نداشت بنابراین شیلنگ هاى فالکسیبل جایگزین شد و از 
بیستم مهرماه تاکنون بدون مشکل در حال کار مى باشند. 

این تالشگر ذوب آهنى تصریح کرد: در هر شیفت چندین 
مرتبه به علت سوراخ شدن فالکسیبل ها تزریق پودر قطع 
و پس از تعویض فالکســیبل معیوب، مجدداً فرایند آغاز 
مى شد که این موضوع  عالوه بر درگیر کردن کارکنان و 
افزایش هزینه هاى نیروى انسانى از لحاظ تکنولوژى نیز 
بازده مطلوبى براى کوره بلند در پى نداشــت.  شایان ذکر 
است ایده این طرح از سوى على رحیمى، منوچهر براتى و محسن رستم زاده عنوان شد و در 
ساخت و نصب تجهیزات آن نیز مجید نیکوزاد، مهدى نیک نجات، اسکندر کریمى، مجید 

جبراییلى، محسن متولى و روح اله ابراهیمى مشارکت داشتند.

تغییر طرح فالکسیبل هاى تزریق پودر زغال به کوره بلندها
 در ذوب آهن اصفهان اجرا شد

معاون آموزش هاى فنى و حرفــه اى، مهارتى و کاربنیان 
سازمان سما، وجود زیرساخت هاى مناسب ازجمله دانشکده 
مهارت و کارآفرینى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
را فرصتى براى گسترش فرهنگ مهارت آموزى دانشجویان 

دانست.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
نجف آباد، دکترعلیرضــا الدن مقدم در حاشــیه بازدید از 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد اظهار کرد: این دانشگاه 
به عنوان بزرگ ترین واحد دانشــگاهى در کشــور یکى از 
برندهاى آموزش عالى اســت که ظرفیت هاى بى نظیرى 

براى فعالیت هاى مهارت آموزى و مشاوره شغلى دارد.
وى، وجود زیرساخت هاى مناسب در دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد و دانشــکده مهــارت و کارآفرینى در این 
دانشگاه را یکى از فرصت هاى مغتنم براى گسترش فرهنگ 
مهارت آموزى و توانمندسازى دانشجویان و فارغ التحصیالن 

عنوان کرد. معاون آموزش هاى فنى و حرفه اى، مهارتى و 
کاربنیان سازمان سما افزود: شهرستان نجف آباد با داشتن 
صنایع متعدد و نزدیکى به مرکز اســتان اصفهان ظرفیت 
بسیار مناسبى براى جذب سرمایه گذار براى توسعه مدارس 

عالى مهارتى و آموزش هاى کوتاه مدت دارد.
 مقدم، اجــراى طرح پویــش را زمینه اى مناســب براى 
توانمندسازى دانشجویان و اشــتغال آنان دانست و اضافه 
کرد: امیدواریم با توجه به حضور 23 هزار دانشجو و وجود 
استادان مجرب در دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 
اجراى این طرح به بهترین شکل انجام شده و زمینه اشتغال 

دانشجویان مهیا شود.
معاون آموزش هاى عمومى و مهارتى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد هم به ارائه گزارشى از روند ارتقاى دانشکده 
مهارتى، فعالیت هاى انجام شده و ساختار دانشکده مهارتى 
پرداخت و گفت: این دانشگاه جزء نخستین واحدهایى است 

که با موفقیت موضوع ارتقاء و جابجایى دانشــکده فنى و 
حرفه اى را انجام داده است.

دکترشهال روزبهانى توضیح داد: با ابالغ دستورالعمل مربوط 
به ارتقاى دانشــکده مهارتى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد تصمیم به تغییر مکان سایت دانشکده و ساختار 
آن گرفتیم و پست سازمانى متناسب با سطح این دانشگاه 
براى نیروهاى شاغل در آموزشکده تنظیم و نیروهاى آن در 

چارت جدید مستقر شدند.
وى تبیین کرد: دانشکده مهارت و کارآفرینى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد در کمترین زمان ممکن در محل 
دانشگاه و با آنالیزسازى ساختمان جدید فعالیت خود را آغاز 
کرد و با توجه به تعدد سرفصل کارگاه ها و فعالیت هایى که در 
رشته هاى مرتبط با این دانشکده تعریف شده، دانشجویان 
مى توانند از مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه هاى دانشگاه 

استفاده کنند.

زیرساخت هاى دانشگاه نجف آباد، فرصتى براى گسترش فرهنگ مهارت آموزى 

عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون در نشستى با 
مدیران سازمان غذا و دارو ضمن تقدیر از فعالیت هاى 
موثر و اقدامات الزم در ایام گذشته به ویژه دوران کرونا 
گفت: دستگاه هاى اجرایى در پیشبرد وظایف تخصصى 
خود نیاز است تا همکارى و تعامل کافى با دستگاه هاى 

همکار داشته باشند.
محمد جعفر ایرانى افزود: دولت بــه عنوان مهمترین 
نهاد اجتماعى، وظیفه سازماندهى دستگاه هاى اجرایى 
و سازمان ها را در مسیر خدمت رسانى به مردم بر عهده 
دارد و دســتگاه ها و ســازمان ها نیز در صدد هستند تا 

رضایت ذینفعان و عموم مردم را فراهم سازند.
ایرانى گفت: بخشى از فعالیت سازمان غذا و دارو ایفاى 

نقش نظارتى، سیاستگزارى و راهبردى در رعایت امنیت 
غذایى و ســالمت تغذیه اى آحاد جامعه است و رعایت 

موازین و اســتانداردها در این زمینه مى تواند بنگاه ها و 
صنایع غذایى و دارویى را در مسیر صحیح فعالیت قرار 
داده و مقبولیت این صنایع را در سطح ملى و بین الملل 

افزایش دهد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: این بانک 
در اجراى تبصــره 18 قانون بودجه و طرح اشــتغال 
روستایى تاکنون بسیارى از واحدهاى صنعت غذایى و 
دارویى کشور را تامین مالى نموده است و چنانچه این 
سازمان مســیرهاى همکارى را در حوزه هاى بانکى، 
تامین مالى و فناورى بانکى مد نظر داشــته باشد بانک 
توســعه تعاون مى تواند نقش عاملیتى خــود را به نحو 

مناسبى به اجرا درآورد.

تبیین ظرفیت هاى بانک توسعه تعاون و سازمان غذا و دارو براى همکارى

پروژه هاى شــرکت پاالیش نفت اصفهــان با رویکرد 
زیســت محیطى در قالب دو طرح بهبود و بهینه سازى 
فرآیند (طرح جامع) و پروژه هــاى حفظ ظرفیت انجام 

مى شود.
مدیر پروژه سیســتم بازیابى گاز LPG شرکت پاالیش 
نفت اصفهان افزود: طرح جامع شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان بــا رویکرد زیســت محیطى و ارتقاى کیفیت 
محصوالت مطابق با اســتانداردهاى یــورو5، بهبود 
فرآیندهــاى عملیاتى در واحدهاى موجــود و افزایش 

ضریب ایمنى واحدها و تبدیل محصوالت ســنگین و 
کم ارزش (ته مانده برج هاى تقطیر) به محصوالت سبک 

و باارزش بسیار باال انجام مى شود.
امید آقابابایى در ادامه گفــت: پروژه هاى حفظ ظرفیت 
نیز با هدف ارتقاى سطح ایمنى واحدها و رفع مشکالت 
و تنگناهــاى عملیاتــى واحدهــاى تولیــدى، ایجاد 
زیرساخت هاى الزم و بهینه سازى واحدها عملیاتى در 
جهت حفظ تداوم تولید، احداث تأسیسات براى امکان 
توسعه فروش، احداث زیرساخت ها براى تأمین یوتیلیتى 

هاى موردنیاز و افزایش راندمان واحدها در حال اجراست.
وى با بیــان اینکه یکى از این پروژه هــا در قالب حفظ 
 LPG ظرفیت طراحى خرید و نصب سیستم بازیابى گاز
از گازهاى خروجى است، هدف از اجراى طرح را بازیابى 
گاز LPG و گاز هیــدروژن از گازهــاى خروجى واحد 

ایزومریزاسیون اعالم کرد.
آقابابایى هزینه پروژه را برابــر 329 میلیارد ریال و 3/5 
میلیون یورو عنوان کــرد و اظهار داشــت: پیش بینى 

مى شود این طرح تا بهمن ماه سال آینده به اتمام برسد.

2 طرح زیست محیطى در شرکت پاالیش نفت اصفهان اجرا مى شود




