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آگهى مزایده عمومى

حسین علیمحمدى - شهردار رزوه

نوبت دوم 

شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 399/110/18 مورخ 99/01/25 شوراى محترم اسالمى شهر رزوه نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربرى آموزشى و ورزشى 
واقع در محدوده دبیرستان تربیت شهر رزوه از طریق مزایده عمومى به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید  جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد 

مزایده به واحد مالى شهردارى رزوه مراجعه یا با شماره تلفن 03157703002 تماس حاصل فرمایند.
1- مساحت زمین موردنظر 1500 مترمربع به ازاى هر مترمربع 4248168 ریال طبق نظریه کارشناسى رسمى دادگسترى

2- دادن سپرده اى که از ٪ 5 قیمت کارشناسى کمتر نباشد، به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت واریز نقدى یا ارائه ضمانت نامه بانکى
3- برنده اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
5- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهى مزایده نوبت دوم به مدت 10 روز مى باشد.

6- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7- تاریخ بازگشایى پیشنهادات ساعت 8 صبح روز یک شنبه مورخ 1399/08/11 در محل دفتر شهردار مى باشد.

م الف: 1021797 

آگهى مزایده

على اصغر خادمى-شهردار خور            

 نوبت دوم

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره301 و303 مورخ1399/06/23 شوراى محترم اسالمى شهر خور در نظر دارد 
نسبت به فروش 4قطعه زمین کارگاهى واقع در کارگاهى غرب و شرق از طریق مزایده و به قیمت کارشناسى از طریق 
آگهى مزایده و دریافت بهاى آن به صورت نقد اقدام نماید.(پرداخت هرنوع مالیات و عوارض به عهده خریدار مى باشد)

متقاضیان مى توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر مدارك و شرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت ادارى 
ساعت14:30 روز چهارشنبه مورخ1399/08/07 به شهردارى مراجعه نمایند.

  م.الف:1020958

 آگهى مناقصه عمومى   
(نوبت اول)

 احمد رضا پرى تبار-   شهردار شاهین شهر  

چاپ اول

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره3059/ش مورخ 1398/12/28 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر داردعملیات احداث پارك محله اى با 
اولویت مسکن مهر را با اعتبار اولیه5،500،000،000 ریال به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید .متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق 
مناقصه مى بایستى در ســاعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه 
و پیشــنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 
1399/08/18 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند .شهردارى در  رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .  
م.الف:1029605 
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مرگ روزانه مرگ روزانه 3535 بیمار  بیمار 
کرونایى در اصفهانکرونایى در اصفهان

علت سوزش 
و تیر کشیدن 

قلب

5
فوالد مب ارکه تا سال 

1404 به عنوان 
کارخانۀ هوشمند 
در جهان شناخته 

مى شود

ممکن است براى شما هم پیش آمده باشد که قفسه 
سینه تان درد بگیرد و یا قلبتان تیر بکشد. تیر کشیدن قلب 
در اکثر مواقع دالیل غیر قلبى داشته و گذرا هستند اما در 

برخى از موارد این مشکل حادتر است و نیاز به بررسى بیشتر 
دارد. همیشه دردهاى قفسه سینه و تیرکشیدن قلب...

 ۳S وبیـنار نخـستین رویـداد از سلســله رویـدادهـاى
 Smart Steel manufacturing Startup event یا
با هدف تأمین نیازهاى فناورانه شرکت فوالد مبارکه در 
حوزة تحول دیجیتال و بررسى چالشهاى این شرکت در 
این عرصه در محل پارك علم و فناورى دانشگاه تهران با 
همکارى شرکت فوالد مبارکه، دانشگاه تهران، صندوق 

نوآورى و شکوفایى و شرکت ایریسا برگزار شد.
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در صفحه 8 بخوانید

انهدام باند 12 نفره سرقت مسلحانه در اصفهان
3

برگرد به خانه اتبرگرد به خانه ات
 پســــر پســــر

مدیرعامل فوالد مبارکه در وبینار نخستین 
رویداد از سلسله رویدادهاى 3S خبر داد:

ب

شتر

ده ها مورد فرار خودرو از جایگاه هاى بنزین
3
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رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره 
اقداماتى که براى مقابله با کرونا برنامه ریزى شده 
است گفت: مى گویند افراد را در جامعه جریمه کنید. 
اما اجرایى اســت؟ مگر افراد پشتشان پالك دارند 
که ما آنها را جریمه کنیم و برگه را به آدرسشــان 
بفرســتیم؟ یا مگر افراد آنقدر پول نقــد دارند که 
آنهــا را در آن جریمه کنیم؟ بعضى از مســئولین 
کالن ما شــنیده اند که در خارج افــراد را جریمه 
مى کنند، مى خواهند همان کار را انجام دهند. اما 
هنوز متوجه نشــدند که آنها با چه ابزارهایى و چه 
تدابیرى توانستند این سختگیرى را اجرایى کنند. 

این اســت که خیلى از پروتکل ها قابلیت اجرایى 
ندارند و مشکالتى که هر روز پیدا مى کنیم به این 

علت است.
وى در ادامه بیان کــرد: باید از آقاى رئیس جمهور 
بپرسیم که چرا آرایشگاه را تعطیل مى کنند و فست 
فودها باز است؟ آنها هســتند که در ستاد مقابله با 
کرونا تصمیم مى گیرنــد. ما وقتى مى گوییم نباید 
ارتباط چهره به چهره وجود داشــته باشــد، یعنى 
فست فود هم نباید باز باشــد. فقط باید غذا براى 
خانه ها ببرد. اینکه در رستوران پنج نفر دور یک میز 

بنشینند، خطاست./3328

رئیس جامعه هتلداران ایران از افزایش نرخ هتل ها تا سقف 
30 درصد از نیمه دوم امسال خبر داد.

قیمت هتل ها در ایران نیمه دوم هر ســال تعیین مى شود، 
امسال با وجود شیوع ویروس کرونا، کاهش حجم سفرها، 
تعطیلى و بیــکارى گســترده هتل ها و مراکــز خدمات 
گردشــگرى، دامنه افزایش قیمت  در هتل ها تا 30 درصد 

درنظر گرفته شده است. 
جمشید حمزه زاده گفت: قیمت ها مهرماه هر سال با توجه 
به نرخ تورم در کشور تعیین مى شد، اگر مى خواستیم امسال 
با چنین فرمولى نرخ ساالنه را تعیین کنیم باید بیش از 100 
درصد افزایش قیمت را اعمال مى کردیم اما در وضع موجود 

تصمیم گرفتیم افزایش قیمت تا ســقف 30 درصد اعمال 
شــود. هر یک از اســتان ها با درنظر گرفتن وضعیت خود 

مى توانند در این محدوده، قیمت ها را تعیین کنند.
حمزه زاده درباره تعیین قیمــت ارزى در هتل هاى ایران و 
زمزمه هایى که از جانب هتلداران بــراى دو نرخى کردن 
هتل ها شنیده مى  شود، اظهار کرد: با توجه به تغییرات نرخ 
ارز، قیمت هتل در ایران براى مسافر خارجى بسیار پایین 
اســت. فرض کنید اتاق دو تخته در هتل 5 ستاره 30 دالر 
قیمت دارد. ما درحال بررسى قیمت ارزى هتل ها هستیم، 
اما با توجه به اینکه فعًال مســافر خارجــى نداریم، براى 

تصمیم گیرى عجله نمى کنیم.

چرا آرایشگاه را 
تعطیل مى کنند اما...؟ 

نرخ هتل ها تا 30 درصد 
افزایش یافت

نتایج چه زمانى
 اعالم مى شود؟

   مهر |سخنگوى ســازمان سنجش آموزش 
کشور گفت: نتایج نهایى کنکور تا 10 آبان و نتایج 
ارشد تا 5 آبان اعالم مى شود. فاطمه زرین آمیزى 
درباره دیر اعالم شدن نتایج آزمون ها گفت: علت 
دیر اعالم شدن نتایج این آزمون ها نسبت به اعالم 
قبلى سازمان سنجش، شرایط کرونا در مصاحبه ها 
و آزمون هاى عملى برخى رشــته ها بود چراکه در 
برخى رشــته ها مصاحبه ها با تأخیر برگزار شد و 
همین موضوع در اعالم نتیجه نهایى تأثیر گذاشت.

انسولین، ترند اول توییتر 
   خبــر فــورى | به دنبال کمبود انســولین 
در کشــور، در روزهاى گذشــته، هشــتگ هاى 
«#انسولین» و «#انسولین_نیست» به ترندهاى 
اصلى توییتر فارســى تبدیل شده است و در طول 
این مدت نزدیک به 17هزار توییت در این خصوص 
منتشر شده است. بحث در مورد کمبود انسولین و 
اثرات کمبود آن بر بدن، مهمترین مضامین منتشر 
شده در این خصوص بوده است که این توییت ها 
عمدتاً توسط کاربران غیر سیاسى منتشر شده است. 
در میان توییت هاى بررسى شــده قاچاق دارو به 
عنوان مهمترین عامل کمبود انسولین معرفى شده 
و به موضوع تحریم ها در این رابطه اشاره چندانى 

نشده است./3324

رفتیم به موج چهارم!
   تابنــاك | زهرا نژادبهرام، عضو هیئت رئیسه 
شــوراى شــهر تهران درباره وضعیت کرونا در 
پایتخت، اظهار کرد: شدت بحران به لحاظ کرونا 
به حدى رســیده که باید حتماً تعطیالت کامل دو 
هفته اى در پایتخت اجرا شود. آمار متوفیان کرونا 
طى چند روز اخیر از 300 نفر در کشور عبور کرده 
و نیمى از جانباختگان مربوط به تهران است. وى 
افزود: به نظر مى رســد با توجه بــه آمار وارد موج 
چهارم کرونا شــده ایم و براى مقابله با این بحران 
ما تابع ستاد ملى مقابله با کرونا هستیم و امیدواریم 
اقدامات فورى براى تعطیلــى دو هفته اى تهران 

انجام شود./3325

تغییر ماهانه کرونا 
   ایســنا | دکتــر مصطفــى شــکوهى، 
اپیدمیولوژیست دانشکده بهداشت دانشگاه تورنتو 
کانادا گفت: شواهد علمى نشان دهنده این واقعیت 
است که ویروس کرونا دستخوش تغییرات ژنتیکى 
مى شود. منابع علمى نشان مى دهند که ویروس 
SARS-CoV-2  که عامل بیمارى کروناست، 
تقریباً در هر ماه دو بــار تغییر ژنتیکى مى دهد اما 
اثرات احتمالى این نوع تغییرات بر روى شناسایى 
درمان هاى دارویى و حتى واکسن هنوز مشخص 

نشده است./3326

حمله کرونا 
به کودك 10 ساله

   ایلنا | رئیس ستاد پیشگیرى و مقابله با ویروس 
کرونا شهرستان بوئین زهرا گفت: 18 نفر با آغاز فصل 
پاییز تا کنون در شهرستان بوئین زهرا جان خود را بر 
اثر ابتال به کرونا از دست داده اند و فوت دختر ده ساله 

در سه شنبه شب بر اثر کرونا غم بزرگى است.

هزینه بسترى کرونایى ها
   عصرایران | معاون بیمه خدمات ســالمت 
ســازمان بیمه ســالمت گفت: در حال حاضر به 
طور میانگین حــدود پنج میلیــون و 400 هزار 
تومان متوسط هزینه بســترى هر بیمار کرونایى 
در مراکز درمانى اســت که حدود چهار میلیون و 
صد هزار تومان آن درتعهدات بیمه است و سازمان 
از بیمه شــدگان خود در این خصــوص حمایت 

مى کند./3327

ما 2 دست بیشتر نداریم
   انتخاب | حجت االســالم و المســلمین حسن 
روحانى در جلسه هیئت دولت اظهار کرد: در این اوضاع 
ممکن است مواردى پیش بیاید که فرد، جناح، حزب یا 
رسانه اى حرفى بزند و حاشــیه ایجاد کند که باید از آن 
بگذریم و وارد حاشیه نشــویم. مردم و رسانه ها هم به 
برخى از نکات حاشیه اى توجه نکنند. ما دو دست بیشتر 
نداریم که با یک دست با تحریم و با یک دست با کرونا 
مبارزه مى کنیم؛ بنابراین نباید به جنجال ها و حاشیه ها 

اعتنا کنیم. /3320

توافق فوالدى
 مجلس و دولت 

   جام جم آنالین | رئیس مجلس شوراى اسالمى 
از بررسى مسائل اقتصادى مربوط به روند توزیع و تأمین 
کاالها و تعیین قیمت ها و اتخاذ تصمیمات جدیدى براى 
کنترل بازار در جلسه غیرعلنى مجلس شوراى اسالمى 
خبر داد. محمدباقر قالیباف در آغاز جلســه علنى دیروز 
(چهارشنبه) مجلس شوراى اسالمى با اشاره به جلسه 
غیرعلنى صبح نمایندگان بیان کرد: در حوزه مســائل 
مربوط به بازار فوالد و شــرکت هاى فوالدى در بورس 
توافقات خوبــى صورت گرفت. ان شــاء ا... در فرصتى 

مناسب توضیحاتى در این زمینه خواهیم داد.

تأیید 12 سال زندان 
   باشــگاه خبرنگاران جــوان | یک منبع آگاه 
از تأیید حکم 12 سال حبس براى على اصغر پیوندى، 
رئیس سابق جمعیت هالل احمر خبر داد. این منبع آگاه 
اظهار کرد: رسیدگى به پرونده پیوندى به پایان رسیده 
است و با اتمام رسیدگى به جرایم و تخلفات، نامبرده به 
12 ســال حبس تعزیرى، رد مال و پرداخت حدود 140 
هزار یورو و انفصال دائم از خدمات دولتى محکوم شد. 
وى ادامه داد: پیوندى در 12 آذر ماه 98 به اتهام اختالس 
و تصرف غیرقانونى در اموال هالل  احمر عزل و بازداشت 

شده  بود./3321

حفظ نظام
 عبادت است

   ایسنا |آیت ا... ناصر مکارم شیرازى از مراجع تقلید در 
دیدار سردار حسین اشترى، فرمانده نیروى انتظامى عنوان 
کرد: حفظ نظام عبادت است و نیروى انتظامى سهم مهمى 
در حفظ نظام جمهورى اسالمى دارد و این حساسیت را باید 

براى نیروهاى تحت امر خود ایجاد کنید./3322

مردمى بودن را
 از یاد بردند

   روزنامه جمهورى اسالمى | افرادى که 
با تفکر به شدت افراطى، شــعارهاى به خیال خودشان 
مردم پســند مى دهند و مى گویند انقالبى هســتیم و 
مى خواهیم مردمى عمل کنیم و مشکالت مردم را حل 
کنیم، قبل از آنکه شماره صندلى هاى خود را در مجلس به 
ذهن بسپارند، اصول انقالبى و مردمى بودن را از یاد بردند. 
آنها با گرفتن دناپالس 650 میلیون تومانى، کمک هزینه 
مسکن 200 میلیون تومانى، شروع سفرهاى خانوادگى 
و فامیلى و دریافت حقوق ها و مزایاى آنچنانى، صف خود 
را از مردم جدا و انقالب را جور دیگرى معنا کردند. اینها را 
مردم مى بینند و مى فهمند و براى تک تک این فعل ها و 
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آزمایش موشک هسته اى؟
   تابناك | شبکه «CNN» مدعى شده است روسیه 
فعالیت هاى موشکى را آغاز کرده است. این شبکه با اشاره 
به تصاویر ماهواره اى ادعا کرد که روسیه در حال آماده 
سازى براى از سرگیرى آزمایش موشکى کروز هسته اى 
«بور وستنیک» در حوالى قطب شمال است. به ادعاى 
این مؤسسه روسیه قصد دارد این آزمایش را از سکویى 
که پیش تر در نزدیکى قطب شــمال تخریب شده بود 

پرتاب کند.

خبرخوان

با وجود تهدیدها و دستورهاى اکید وزیر راه و شهرسازى 
مبنى بر لغو نرخ نامه هاى جدید شرکت هاى هواپیمایى در 
مسیرهاى داخلى، گزارش هاى میدانى حاکى از آن است 
که قیمت بلیت هواپیما به صورت نجومى و غیرقانونى در 
حال افزایش است و بازار سیاهى از رشد نجومى قیمت ها 
در این بخش ایجاد شده که هیچکس نمى تواند جلودار آن 
باشد. این در حالى است که پیش از این اعالم شده بود نرخ 
نامه افزایش قیمت ها که قرار بود از اول آبان ماه اجرایى 
شود هم به دستور وزیر راه و شهرسازى و رئیس سازمان 

هواپیمایى متوقف شده است.
به نظر مى رســد همین دســتور وزیر باعــث ناراحتى

 ایرالین ها شــده اســت به طورى که مشاهدات نشان 
مى دهد افزایش نرخ ها حتى بیشــتر از نرخ نامه جدید 
اســت. پیش از این تورج دهقانى زنگنه، معاون وزیر راه 
وشهرسازى و رئیس سازمان هواپیمایى کشور اعالم کرده 
بود نرخ نامه شرکت هاى هواپیمایى که در هفته گذشته 
منتشر شده بود فعًال منتفى شده و ما هیچ افزایش قیمتى 

تا اول آبان ماه نخواهیم داشت.
براســاس اطالعات برخى شــرکت هاى گردشگرى، 
ایرالین ها برخالف دستور صریح وزیر راه و شهرسازى، 
مخفیانه و چراغ خاموش اقدام به افزایش قیمت ها و باال 

بردن حداقل نرخ بلیت هواپیما کرده اند.
 طبق نرخ نامه جدید، کف و حداقل قیمت بلیت هواپیما 
حدود 100 درصد افزایش یافته است و به گفته برخى از 
فعاالن شرکت هاى خدمات گردشگرى، این افزایش مورد 
توافق ایرالین ها بوده و اگر یک شرکت هواپیمایى این 
نرخ نامه را رعایت نکرده و بلیت را با قیمت پایین تر ارائه 

کند، از سوى ایرالین ها تحریم خواهد شد.
حرمت ا... رفیعى، رئیس هیئت مدیره انجمن دفاتر خدمات 
مسافرت هوایى با بیان اینکه قیمت هاى بلیت هواپیما در 
بسیارى از مسیرهاى داخلى طى چهار تا پنج روز گذشته 

100 تا 200 درصد افزایش یافته اســت، گفت: متأسفانه 
شــرکت هاى هواپیمایى و ایرالین ها به صورت کامًال 
غیرقانونى و مخفیانه اقدام به افزایــش نرخ بلیت ها در 
بسیارى از مســیرهاى پرتقاضا کردند که این خود باعث 

اعتراض مسافران و مردم شده است.
او ادامه داد: پیش از این با دســتور وزیر راه و شهرسازى 
و همچنین با برگزارى جلسه مشترك بین شرکت هاى 
هواپیمایى و ســازمان هواپیمایى کشورى مقرر شد که 
قیمت بلیــت هواپیما تغییرى نکند اما به نظر مى رســد 
شرکت هاى هواپیمایى و ایرالین هاى داخلى هر کارى 

که دوست داشته باشند انجام مى دهند و برگزارى جلسه و 
یا دستور توقف مانع کارهاى آنها نمى شود.

گزارشــات میدانى هم حاکى از آن اســت که نرخ بلیت 
هواپیما در بسیارى از مسیرهاى پرتقاضا از جمله تهران 
-مشــهد بین 300 تا 500 هزار تومان و مسیر تهران- 
کیش هم بین 300 تا 600 هزار تومان افزایش یافته است. 
این در حالى است که بر اساس نرخ نامه قبلى بین حداقل 
قیمت بلیت تهران -مشهد بین 300 تا 350 هزار تومان 
بود اما هم اکنون حداقل قیمت آن بین 500 تا 600 هزار 
تومان است. همچنین حداکثر قیمت بلیت تهران-مشهد 

هم بیش از 900 هزار تومان و حداکثر نرخ بلیت تهران-
کیش هم بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان اســت 
و این در حالى است که ظرفیت تمامى هواپیماها در این 

مسیر به صورت کامل تکمیل شده است.
از طرف دیگر مشاهدات میدانى نشان مى دهد که میزان 
فاصله گذارى اجتماعى در هواپیماها به شــدت کاهش 
یافته و با وجود آنکه دســتور داده شده بود هواپیماها باید 
تنها 60 درصــد از ظرفیت خود را پر کنند اما شــاهد آن 
هستیم که هواپیماها با 100 درصد ظرفیت خود پروازها 

را انجام مى دهند.

جلسه و توصیه و دستور بى فایده بود

بلیت هواپیما چراغ خاموش گران شد! 

با وجود اعالم تداوم حضور عبدالعلى على عسگرى در 
مدیریت سازمان صدا و سیما تا پس از انتخابات سال 
1400، این روزها اخبار متعددى از احتمال حضور اصغر 
پورمحمدى در رأس مدیریت ســازمان صدا و ســیما 
و جانشــینى وى بر صندلى على عســگرى به گوش 

مى رسد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى «سینما مثبت»، سازمان 
صدا و سیما این روزها با مشکالت و مسائل متعددى 
مواجه اســت به طورى که مدیریت فعلــى نیز از حل 

و فصل آن عاجز مانده و عمًال کار در بُن بســت قرار 
گرفته است. 

صدا و سیما از مجموعه هایى است که یافتن گزینه مناسب 
براى مدیریت آن بسیار سخت است و حاال پس از یک دوره 
پنج ساله على عسگرى بر این سازمان که از اردیبهشت 
سال 1395 آغاز و حاال چند ماهى نیز از آن گذشته، عدم 
تمدید رسمى دوره مسئولیت وى اخبار متعددى را به شکل 
غیر رسمى مطرح کرده که یکى از این اخبار، حضور مجدد 
پورمحمدى در ریاست این ســازمان است. جابه جایى 
میرباقرى از معاونت ســیما که یکى از دوستان نزدیک 
پورمحمدى بود، این شــائبه را تقویت کرده که تغییرات 
اخیر مدیریتى به نوعى اقدام هایى پیشگیرانه و با هدف 
به تأخیر انداختن حضور دوباره پورمحمدى در صدا و سیما 
بوده اســت. پورمحمدى که در میان دوستانش به حاج 
اصغر معروف است، به واســطه منش و رفتار خاص خود 
مورد احترام اهالى سینما و تلویزیون است و با وجود برخى 
بى مهرى ها، همواره به ســازمان صدا و ســیما متعهد 

بوده است.

احتمال بازگشت «حاج اصغر» به صدا و سیما
وزیر بهداشــت در نشســت با اعضاى هیئت رئیسه 
دانشگاه علوم پزشــکى ارومیه در ستاد این دانشگاه 
اظهار کرد: در هیچ کجاى کشــور نباید بگوییم که 
تخت خالى براى بیماران نداریم. خوشبختانه در تمام 
کشور کادر بهداشتى و درمانى برغم همه مشکالت 
مثل کوه ایستاده اند و دارند تخت خاص بیماران کرونا 
اضافه مى کنند. اگر الزم باشــد از بخش هاى غیر 

کرونا، باز هم به بخش کووید-19 اضافه مى کنیم.
سعید نمکى تأکید کرد: تقاضاى من این است که به 
مردم سیگنال مأیوس کننده  بیهوده ندهید. مردم را 
از خطرات کرونا آگاه کنید، هوشیار کنید اما اینگونه 
صحبت نکنید که «ایها الناس، تخت خالى نیست و 

ممکن است در خیابان بمانید».
نمکى تصریح کرد: مگر کسى که چاقو خورده، دعوا 
کرده، رانندگى ناجور کرده، خودرو او واژگون شــده 
را پذیرش نمى کنیم؟ نمى توانیــم به مردم بگوییم 
که چون چاقو کشــیده اى و به شــکم همدیگر فرو 
کرده اید، تو را پذیرش نمى کنم. مســئولیت ما چیز 

دیگرى است.
وى یادآور شــد: خواهش من این است که به مردم 
وحشت بیهوده منتقل نکنیم که تخت خالى نداریم و 
هیچ وقت نباید ایــن را اعالم کنیم چون تخت خالى 
داریم اما از آن طرف هم باید مردم را نســبت به این 

بیمارى آگاه کنیم. 

تخت خالى داریم!

محسن رضایى، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
تأکید بر استفاده از ظرفیت جلسات سران قوا براى رفع 
مشکالت کشور، گفت: رهبر انقالب، براى اداره کشور 
در شرایط کنونى یک امکان خوبى را فراهم کرده اند و 
به سران سه قوه اجازه دادند در جلسات مشترك با اختیار 
کامل، براى عبور از شرایط جارى کشور تصمیم بگیرند.

وى با بیان اینکه متأســفانه ســران قوا از فرصتى که 
رهبر انقالب فراهم کرده اند، استفاده نمى کنند، افزود: 
اگر سران قوا، جلسات مشترکشــان را جدى بگیرند و 

دبیرخانه شان را تقویت کنند و از دیدگاه اقتصاددانان 
استفاده کنند خیلى زود بر اداره کشور مسلط مى شوند و 

بازار سرمایه و بورس نجات پیدا مى کند.
رضایى که با صداوسیما گفتگو مى کرد، تصریح کرد: 
ســران قوا باید حداقل هفت اقتصاددان را در دبیرخانه 
مستقر کنند؛ چون سران ســه قوه تخصص الزم را در 
حوزه اقتصاد ندارند و اگر دارند اختالف نظر دارند؛ سران 
سه قوه باید جلسات مشــترك را جدى بگیرند و این 

جلسات را بیشتر برگزار کنند.

محسن رضایى: سران قوا اختیار کامل دارند

در شــرایطى که از شــمال تا جنوب کشــور درگیر 
کرونا هستند، اســتان ها در وضعیت قرمز قرار دارند، 
تخت هاى بیمارستان ها پر شده  و نه فقط ایران، بلکه 
سایر کشورها هم با اوج جدید بیمارى روبه رو شده اند، 
استان سیستان و بلوچستان در ایران باز هم طبق آمار 
وزارت بهداشــت، در وضعیت قرمز دیده نمى شــود. 
این در حالى است که این اســتان محروم ترین حوزه 
جمعیتى کشور محسوب مى شود و به دلیل دسترسى 
کمتر به اقالم بهداشتى، اگر آمار چنین استانى از سایر 
استان ها بیشتر نشــود، کمتر بودنش هم جاى سئوال 

ایجاد مى کند. 
محمد ادریس ارباب، که پیش تر مدیر اداره بازرسى و 
ارزیابى عملکرد دانشگاه علوم پزشکى ایرانشهر بوده 
و حاال عضو هیئت علمى اســت و حاال خودش هم به 
کرونا مبتال شده است مى گوید: «جاى تعجب دارد که 

چگونه از بین این همه استان در کشور تنها سیستان و 
بلوچستان قرمز نیست. این موضوع به احتمال بسیار 
زیاد ناشــى از فقدان اطالع رســانى درست در استان 
ماســت. در غیر این صورت چطور ممکن اســت در 
اســتانى با این حجم از محرومیت، وضعیت کرونا در 
آن مثًال از استان اصفهان بهتر باشــد؟ از همان ابتدا 
گفته شــده بود هر چقدر که آمار تســت کرونا کمتر 
باشــد، میزان ابتالى کمترى هم گزارش مى شود. در 
استان هاى دیگر، دانشگاه هاى علوم پزشکى بار زیادى 
را بر دوش مى کشند و نقش بسیار پررنگى در بررسى 
آمار و گزارش درست آن دارند، اما در استان ما دانشگاه 
علوم پزشکى ایرانشــهر که یکى از مهمترین مراکز 
آموزش پزشــکى و تجمیع اطالعات و گزارش هاى 
استانى به شــمار مى رود حدود یک ماه است که حتى 
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چرا وضعیت کرونا در سیستان و بلوچستان قرمز نیست؟

اخیراً در خبرها ادعاى تولید دارویى براى درمان مبتالیان به 
ویروس کرونا از سوى یکى از محققان همدانى منتشر شد، 
ولى تاکنون مستندات علمى این دارو مبتنى بر تأیید آن اعالم 
نشده است. وى در گذشــته نیز از تولید پارچه هاى همیشه 

استریل خبر داده و اعالم کرده است که این پارچه به اعمال 
نانو ذرات قابلیت آنتى باکتریال یافته اســت و این خاصیت 
حتى بعد از چهار بار شستشو از بین نرفته و مى تواند جایگزین 
بسیارى از آنتى بیوتیک ها شــود. حاال هم کرونا دستمایه 
تحقیقات این محقق قرار گرفته اســت که چهار سال قبل 
در مصاحبه اى با تلویزیون همدان اعالم کرد دارویى براى 

درمان ویروس ها ساخته  است.

پس از شیوع کرونا ویروس، این دارو مورد توجه قرار مى گیرد 
و به گفته وى این دارو به بیمارستان بقیه ا...(عج) داده شد و 
در آنجا پس از بررسى هاى الزم و کسب نتایج رضایت بخش 
«کد اخالق» دریافت کرد. این دارو اخیراً نیز در مجلس توسط 
یکى از نمایندگان معرفى شــده است؛ ولى تاکنون از سوى 
معاونت علمى و فناورى ریاســت جمهورى، ستاد زیست 
فناورى معاونت علمى و همچنین از سوى کمیته علمى ستاد 

ملى کرونا مســتنداتى از این دارو مبنى بر تأیید آن دریافت 
نشده اســت. احمد فالحى، نماینده مردم همدان در جلسه 
علنى مجلس شوراى اســالمى با اخطارى مستند به اصل 
121 قانون اساسى و با اشاره به آمار فوت ناشى از کرونا در هر 
شش دقیقه مدعى شد: «برخى استان ها دارویى ساخته اند و 
من یک نمونه آن را آورده ام که هشت ماه پیش براى درمان 

قطعى کرونا معرفى شده اما به آن توجه نشده!»

کسى داروى کروناى همدانى 
را تأیید نمى کند! 
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عملیات مشترك پلیس اصفهان 
و مرکزى

سرهنگ غالمحسین صفرى با اشـاره به کشف 123 
کیلو تریاك اظهـار کرد: مأموران پلیس مبـارزه با مواد 
مخدر اسـتان مرکزى با اشـراف اطالعاتى باالى خود 
مطلع شـدند قاچاقچیـان مواد مخـدر در حـال انتقال 
محموله اى افیونى در محور مبارکه-اصفهان هسـتند 
که مأموران بالفاصله وارد عمل مى شوند و یک سوارى 
پژو 206 متعلق بـه قاچاقچیان را شناسـایى و متوقف 
مى کنند. وى افزود: در این عملیات که با اعالم به موقع 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اسـتان مرکـزى و عملیات 
سنجیده پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان و شهرستان 
مبارکه انجام شد در بازرسى از خودرو 123 کیلو و 700 
گرم تریاك کشف و یک زن و شوهر سوداگر مرگ نیز 

دستگیر شدند.

کاشان، پاره جدانشدنى 
اصفهان 

عباس رضایـى، اسـتاندار اصفهـان در مراسـم افتتاح 
تکمیل و کلنگ زنى چند پروژه خیرساز دانشگاه کاشان 
گفت: کاشـان پاره جدانشـدنى پیکره اصفهان است و 
اصفهانى ها باید به خود ببالند که چنین دانشـگاهى در 
کاشان دایر است و اگر امروز دانشگاه علوم پزشکى نقش 
سالمت جامعه دارد دانشگاه کاشان هم مسئولیت ها و 

رسالت هاى خاص خودش را دارد./3330

قاچاق درخت بلوط نداریم
معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اسـتان 
اصفهان گفت: در سـال هـاى اخیر با توجه بـه اقدامات 
انجام شـده در اسـتان، با مشـکل قطع درختان بلوط در 
اصفهـان مواجه نیسـتیم، البته ایـن حفاظـت دقیق به 
دلیل سـطح پاییـن جنگل هاى بلوط در اسـتان اسـت. 
عبدالرضا مهاجـرى اظهار کرد: بلـوط در برخى مناطق 
استان اصفهان پوشش گیاهى دارد. مجموع جنگل هاى 
طبیعى بلوط استان اصفهان 60 هزار هکتار است که در 

دو شهرستان فریدونشهر و سمیرم گسترش دارد.

عرضه مرغ منجمد
معاون هماهنگـى امور اقتصادى اسـتاندارى اصفهان 
گفت: قیمت مرغ در استان اصفهان با عرضه مرغ هاى 
منجمد سروسامان مى گیرد. سید حسن قاضى عسگر 
با اشاره به تصمیمات آخرین جلسه کمیته «مرغ و تخم 
مرغ» در اسـتان اصفهان بیان کرد: در این جلسه مقرر 
شـد مرغ با قیمت 22 هـزار تومان به ازاى هـر کیلو به 
دست مصرف کننده برسد. وى افزود: براى ساماندهى 
بازار مرغ، مقرر شـد شرکت پشـتیبانى امور دام استان 
اصفهان، مرغ هاى منجمد با قیمـت 14 هزار تومان به 

ازاى هر کیلو را به بازار مصرف کننده تزریق کند.

شارژ کپسول هاى کلر 
تصفیه خانه

در راسـتاى رعایـت اسـتانداردهاى پسـاب خروجـى 
فاضالب تصفیه خانه نجف آباد، کپسولهاى کلر ایستگاه 
کلر زنى این تصفیه خانه شارژ و در محل مربوطه نصب 
شـد. همچنین در اقدامـى دیگـر، در راسـتاى اجراى 
تعمیرات پیشگیرانه در بخش تاسیسـات تصفیه خانه 
فاضالب، علف هاى هرز محوطه فرآیندى این تصفیه 
خانه طور کامل هرس و به بیـرون تصفیه خانه منتقل 

گردید./3331

یک انتصاب در مخابرات 
در مراسمى که با حضور مدیر دفتر سرپرست مخابرات 
منطقه اصفهـان و جمعى از مسـئولین ایـن مجموعه 
برگزار شد؛طى حکمى، محمد حسام رحیمى به عنوان 
رئیس جدید اداره مخابرات ناحیه شمال شرق اصفهان 
معرفى و از خدمات احمد لطیفیان در زمان تصدى این 
مسئولیت تقدیر به عمل آمد. حمید رضا عسگرى، مدیر 
دفتر سرپرست مخابرات  منطقه اصفهان در این مراسم 
ضمن تجلیل از فعالیت هاى احمـد لطیفیان، با قرائت 
حکم انتصاب محمد حسام رحیمى براى وى در سمت 

جدید آرزوى موفقیت کرد.

خبر

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
70 پروانه معدنى در بخش هاى اکتشاف و بهره بردارى از 
ابتداى سال جارى تاکنون در این استان صادر شده است. 

ایرج موفق افزود: موارد یاد شده شامل50 پروانه اکتشاف 
و گواهى کشف و 20 پروانه بهره بردارى معدنى است. وى 
ادامه داد: هزینه عملیاتى و ســرمایه گذارى پروانه هاى 
صادرشده در بخش اکتشــاف و گواهى کشف 28 میلیارد 
و 497 میلیون ریال و در بخــش پروانه بهره بردارى 174 

میلیارد و 906 میلیون ریال محاسبه  شد.
رئ یس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار کرد: 
عالوه بر این اینکه زمینه اشتغال 131 نفر با صدور این تعداد 

پروانه بهره بردارى در استان فراهم شده است؛ 600 هزار 
تن به ظرفیت استخراج مواد معدنى استان مى افزاید. موفق 
گفت: ذخیره قطعى این معادن بیش از  14 میلیون تن است.
وى اضافه کرد: سال گذشته 35 فقره پروانه اکتشاف، 29 
فقره گواهى کشف و 28 فقره پروانه بهره بردارى در بخش 
معدن استان اصفهان صادر و 34/1 میلیارد تومان حقوق 

دولتى معادن وصول شد.
اصفهان با بیش از 9000 واحــد تولیدى کوچک و بزرگ 
با ســرمایه 221 هزار میلیارد ریال و اشتغال 263 هزار نفر 
و حدود 180 هزار واحد صنفى، صنعتى ترین استان کشور 

به شمار مى آید.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان اظهار 
کرد: 12 درصد آمار مرگ و میرهاى کالنشهر اصفهان در 

سال 97 منتسب به آلودگى هوا بوده است.
مهدى میرجهانیان با بیــان اینکه آمار ســال 98 هنوز 
جمع آورى نشده اســت، افزود: با توجه به تعداد روزهاى 
ناسالم سال گذشته آمار مرگ و میر منتسب به آلودگى هوا 
ممکن است درصد باالیى باشد؛ این آمار بر پایه تعداد مرگ 
و میرهاى ناشى از بیمارى هاى تنفسى و قلبى و با شرایط و 
علت هاى مشابه در مراکز درمانى ثبت شده است که پس 
از بررسى پرونده بیماران به وزارت بهداشت ارائه مى شود.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان 

اینکه بیمارى هاى منتســب به آلودگى هوا به طور دقیق 
با این پدیده مرتبط اســت، خاطرنشان کرد: بیمارى هاى 
قلبى، عروقى و تنفســى از جمله بیمارى هاى منتسب با 
آلودگى هوا شناخته مى شود اما ارتباط آلودگى هوا با انواع 

سرطان اثبات شده نیست.
میرجهانیــان اضافه کرد: کــودکان، زنان بــاردار، افراد
60 سال به باال و داراى بیمارى هاى زمینه اى مانند آسم و 
مشکالت قلبى و عروقى بیشتر در خطر تهدید آلودگى هوا 
هستند و امسال کرونا که سیستم تنفسى را درگیر مى کند 
اثر بیمار کنندگى آلودگى هوا را به شدت افزایش خواهد

داد./3333

12 درصد  مرگ و میر منتسب 
به آلودگى هواست

صدور مجوز 600 هزار ُتن 
مواد معدنى در اصفهان

جانشــین فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان گفت: 
اعضاى باند 12 نفره سارقان مسلح که با تهدید و ضرب 
و جرح شهروندان، اموال آنان را ســرقت مى کردند در 
عملیات ضربتى مأموران این فرماندهى دستگیر شدند.  

هاشــمى فر اظهارکرد: در پى وقوع چندین فقره سرقت 
اموال شهروندان که در آن ســارقان از سالح سرد براى 
ایجاد رعب و وحشت و در برخى مواقع نیز ضرب و جرح 
قربانیان استفاده مى کردند، این موضوع به صورت ویژه 
در قرارگاه هاى اصلى و فرعى مبارزه با سرقت فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان مطرح و تیم ویژه اى از کارآگاهان 
خبره و مجرب مســئولیت رســیدگى به این پرونده را 

برعهده گرفتند.
 جانشــین فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان افزود: 
در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شــد سارقان در 
گروه هاى چهار نفره به وسیله دو دستگاه خودرو در سطح 

شــهر تردد کرده و پس از ارتکاب عمل مجرمانه خود از 
محل متوارى مى شدند.

وى تصریح کــرد: پــس از پایش تصویــرى و رصد 
هوشــمندانه مجرمان و همچنین اســتفاده از یکسرى 
اقدامات پلیسى سرانجام مخفیگاه ســارقان در یکى از 
مناطق حاشیه اى شناسایى و طى یک عملیات منسجم و 
ضربتى تمامى اعضاى این باند که 12 نفر بودند دستگیر 

شدند.
هاشــمى فر از اعتراف متهمان به 50 فقره سرقت اموال 
شهروندان با اســتفاده از سالح ســرد و ضرب و جرح 
شــهروندان خبر داد و اظهار کرد : نکته حائز اهمیت در 
پرونده مذکور این اســت که تمامى افراد دستگیر شده 
غیربومى و از استان هاى مختلف هستند و میانگین سنى 
آنها نیز بین 17 تا 30 سال است و بیشتر آنها براى اولین 

بار مرتکب جرم شده بودند.

رئیس انجمن جایگاه داران اســتان اصفهان با اشاره به 
متوارى شدن برخى خودروها از جایگاه هاى سوخت بدون 
پرداخت وجه بنزین گفت: با موافقت معاون پیشگیرى 
از وقوع جرم دادســتان عمومى و انقالب مرکز استان 
اصفهان، با ثبت توقیف سیســتمى خودروهاى متخلف 
متوارى از جایگاه ها موافقت شد و از این به بعد مراتب به 

صورت پیامکى به مالک خودرو ابالغ مى شود.
پیمان کامران با بیان اینکه بعد از افزایش قیمت بنزین 
از آبان سال گذشته با تخلفات شبانه برخى خودروها در 
جایگاه هاى سوخت مواجه شدیم، اظهار کرد: متأسفانه 
برخى خودروها در نیمه هاى شــب بعد از سوختگیرى 
به خصوص در جایگاه هاى بنزین اطراف شــهر بدون 
پرداخت وجه، متوارى مى شــوند که این اقدام موجب 
درگیرى بیــن کارگران جایــگاه ها و جایــگاه داران 

مى شود، چراکه کارگر باید این هزینه بنزین را از جیب 
خود پرداخت کند.

رئیس انجمن جایگاه داران اســتان اصفهــان افزود: 
متأسفانه در زمان وقوع چنین حوادثى کارگران جایگاه ها 
با چوب، سنگ و... به خودروهایى که در حال فرار هستند، 
آســیب مى زدند که عالوه بر بار مسئولیت براى کارگر، 

بعضاً  موجب خطرات جانى و مالى مى شود.
به گفته کامران، تاکنون بیش از ده ها مورد از حوادث فرار 
خودروها از جایگاه ها بدون پرداخت وجه در اصفهان رخ 
داده که گاه منجر به برخى خســارات شده است. براین 
اساس انجمن جایگاه داران استان اصفهان از دادستان 
اصفهان درخواست کرد بدون رعایت تشریفات قانونى 
و ادارى، شرایط برخورد با این دســته خودروها را مهیا

 کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
در ارزیابى که از تحمل پذیرى سیستم درمان استان انجام 
دادیم، بســترى 2000 تا 2500 بیمار نقطه شکنندگى 
ماست، گفت: اگر تعداد بسترى از 2500 بیمار باالتر رود 
در صف انتظار بیماران را تجربه مى کنیم، در عین حال 
که سطح کیفیت مراقبت ها پایین تر مى آید و مرگ و میر 
بیشترى تجربه مى کنیم، پس نباید اجازه دهیم به نقطه 

شکننده نزدیک شویم.
بهروز کلیدرى در نشســتى بــا خبرنــگاران که دیروز 
(چهارشــنبه_30 مهر ماه) برگزار شــد، اظهار کرد: از 
ابتداى شــیوع کرونا تا این لحظه بیش از 42 هزار بیمار 
در بیمارستان هاى استان بسترى شدند که از این تعداد 

متأسفانه حدود 4600 نفر فوت کردند.
وى با اشاره به اینکه 2300 نفر از فوتى ها در استان تست 
مثبت کرونا داشــته و مرگ قطعى بر اثر کرونا بوده اند، 
افزود: ســعى کرده ایم تمام موارد فوت را اطالع دهیم و 
حتى موارد مشکوك را جزو آمار آورده و حذف و ممیزى 

نکردیم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به 
اینکه در روزهاى گذشته گفته شد اگر تعداد فوتى هاى 
کرونا بخواهد واقعى باشد باید ضرب در 2 شود، گفت: در 
اصفهان عمًال این اتفاق افتــاده و تعداد آمار فوتى هاى 
استان اصفهان از شفاف ترین آمار در کشور است، درحالى 
که خیلى از اســتان ها فقط آمار فوت بیماران قطعى را 
اعالم کردند ولى ما از ابتدا سعى کردیم همه موارد حتى 
تســت هاى پى ســى آر منفى که به تشخیص پزشک 

مشکوك به کرونا بود را ثبت و اعالم کنیم.
 وى با بیان اینکه از مرداد ماه سیر صعودى کرونا در استان 
اصفهان شروع شد و در شــهریور اوج گرفت، افزود: طى 
این مدت تجمعات مختلفى تجربه کردیم؛ از عزادارى تا 
سفر و بازگشایى هاى مختلف. بعد از این اتفاقات انتظار 
مى رفت دو هفته بعد افزایش بیماران جدید، چهار هفته 
بعد افزایش بسترى هاى جدید و شش هفته بعد افزایش 

مرگ و میر را تجربه کنیم که همین اتفاق افتاد.
کلیدرى بــه اعــالم اینکه خوشــبختانه طــى یکى 
دو هفته گذشــته به علت هشــدارهایى که داده شد و 
سختگیرى هاى نصف و نیمه، سیر صعودى همه گیرى 
کرونا در استان متوقف شــده، گفت: تعداد بیمارانى که 
بسترى مى کنیم بین 2000 تا 2200 بیمار در استان است، 
این درحالى است که حدود سه  هفته است تعداد بیماران 

بسترى شده ثابت مانده و به طور میانگین طى شبانه روز 
300 بیمار جدید بسترى مى کنیم.

به گزارش «ایسنا»، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان با اشــاره به اینکه تعداد مــرگ و میر بیماران 
کووید-19 در اســتان تقریبًا روند ثابتى داشــته  و حتى 
مختصرى کاهــش به خصوص در بیماران پى ســى آر 
مثبت داشته است، تصریح کرد: متأسفانه روزانه 35 بیمار 
از دســت مى دهیم که اگر تنها موارد مثبت قطعى را در 
نظر بگیریم 18 بیمار مى شود، درحالى که در هفته هاى 

گذشته این عدد به فوت 40 بیمار هم رسیده بود.
وى با اشــاره به اینکه تعداد بیمارانى که در این لحظه در 
بیمارستان هاى استان بســترى هستند یک هفته است 
ثابت مانده و حدود 1670 بیمار اســت، ادامه داد: به طور 
میانگین روزانه 240 تا 250 بیمار ترخیص و 300 بیمار 
جدید پذیرش مى شوند، درحالى که در برخى روزها تعداد 

بسترى و پذیرش مساوى اســت اما برخى روزها تعداد 
پذیرش بیشتر مى شود.

کلیدرى با بیان اینکه هم اکنون حدود 350 بیمار مبتال 
به کووید-19 در استان در آى سى یو بسترى هستند که 
باعث نگرانى است، تصریح کرد: چون عمده مرگ و میرها 
در این گروه اتفاق مى افتد. البته طى هفته هاى گذشته 
در استان مرگ و میر این بیماران 60 تا 70 درصد بوده که 
عدد قابل قبولى است، درحالى که در دنیا میانگین مرگ 

بیماران آى سى یو 80 درصد است.
وى ادامه داد: طى هفته هاى گذشــته بسترى بیماران 
کووید-19 را در همه گروه سنى داشــته ایم، به طورى 
که در گروه سنى زیر 18 سال طى هفته هاى گذشته  53 
بیمار بسترى شده اند و 23 مادر باردار مبتال به کرونا هم در 
بیمارستان ها بسترى کردیم. خوشبختانه فوتى مادر باردار 
نداشتیم، ولى متأسفانه سه مرگ زیر 18 سال داشتیم که 

نشان مى دهد کرونا به هیچ فردى رحم نمى کند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان 
اینکه برآورد اپیدمیولوژى این است که هفته هاى سختى 
پیش رو داریم، اظهار کرد: ممکن است به 3000 بسترى 
در بیمارستان ها برسیم که فشار زیادى به مراکز درمانى 
وارد مى کند، در این راستا ارزیابى تحمل پذیرى سیستم 
درمان استان را انجام دادیم به طورى که بسترى 2000 تا 

2500  بیمار نقطه شکنندگى ماست.
وى اضافه کرد: خوشبختانه هفته گذشته با دستور مقام 
معظم رهبرى براى ورود بیمارستان هاى نظامى به چرخه 
خدمت به بیماران کرونایى، بیمارستان صدوقى و 577 نیز 
وارد چرخه خدمت رسانى به بیماران شد. همچنین وزارت 
بهداشت دستورالعملى صادر کرد که دانشگاه ها از تمام 
ظرفیت هاى بســترى اعم از دولتى، خیریه و خصوصى 

استفاده کنند تا هیچ بیمارى در صف پذیرش قرار نگیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اضافه کرد: 
دغدغه اى که داریم و با همکارى سازمان نظام پزشکى 
هم جلساتى داشته ایم در زمینه راه اندازى درمانگاه هاى 
پیگیرى بیماران در اصفهان است، یعنى مراکزى که افراد 
بعد از مرخصى از بیمارســتان بدانند طى یک هفته بعد 
از ترخیص در صورت نیاز به چــه مراکزى مراجعه کنند 
و تا جایى که امکان دارد جلوى به هــم ریختگى نظام 
پیگیرى را در سطح شهر بگیریم. متأسفانه در این مدت 
گزارش هایى داشته ایم که حتى منجر به مرگ افراد در 

منزل شده است.
کلیدرى از ابتالى 1850 نفر از کادر درمان استان به کرونا 
از ابتداى همه گیرى تاکنون خبر داد و افزود: در شهریور 
و مهر به طور میانگین روزانه ده تا 15 نفر از کادر درمان 
در استان به کرونا مبتال مى شوند که مشکالت زیادى به 
وجود مى آورد و فشار زیادى به سیستم تحمیل مى کنند.

وى ادامه داد: از طرف دیگر خدمات غیر کرونایى درحال 
آسیب دیدن است و بیشــتر خدمات به سمت کرونا رفته 
است، در عین حال که درآمد مراکز درمانى به شدت افت 
کرده و کاهش روزافزون درآمد دست حمایت دانشگاه را 
براى حمایت از کادر درمان بسته و ما شرمنده آنها هستیم 
که عدد کارانه 250 هــزار تومانى دریافت کرده اند چون 

نظام پرداخت کارانه براساس درآمد مراکز است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان به وجود 
7000 تخت بســترى در استان اشــاره کرد که 4800 
تخت در شهر اصفهان اســت و گفت: این تخت ها باید 
خدمات به بیماران دیگرى مثل بیماران تصادفى، قلبى، 
سکته، سرطان ها را متوقف و قسمت عمده تخت هاى 

بیمارستانى را به کرونا اختصاص دهیم.
وى ادامه داد: 2500  تخت نقطه اى است که مى توانیم 
خدمات استاندارد به بیماران ارائه کنیم، در غیر این صورت 
سایر خدمات محدود و سطح کیفیت پایین مى آید، به این 
صورت که ممکن است 4000 بیمار بسترى کنیم اما آن 
وقت مجبوریم از همه تخت ها استفاده کرده و حتى بیمار 

تصادفى در صف انتظار بماند.
کلیدرى درخصوص وضعیت تأمین تجهیزات مورد نیاز 
بیمارستان ها از جمله اکســیژن، اظهار کرد: در ماه هاى 
اول همه گیرى کرونا براى تأمین اکسیژن مشکل داشتیم 
ولى در حال حاضر شرایط به صورت عادى شده و تقریبًا 
در تمام بیمارستان هاى ریفرال اکسیژن مورد نیاز تولید 

مى شود./3334

مرگ روزانه 35 بیمار کرونایى در اصفهان

انهدام باند 12 نفره سرقت مسلحانه در اصفهان

ده ها مورد فرار خودرو از جایگاه هاى بنزین

عضو شوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: از میان 
پالك هــاى ســتاره دار، 218 خانه تاریخــى اصفهان 
نیاز به بازســازى دارد که با همت ســازمان بهسازى و 
نوسازى شــهردارى اصفهان 100 خانه در حال مرمت 
و احیاســت اما بیش از نیمى از ایــن خانه ها در حال از 
بین رفتن و مخروبه شدن است و به دلیل نداشتن اجازه 
فعالیت هاى نوسازى و بهسازى در حال تبدیل شدن به 

زباله دانى است.

اصغر برشــان در یک گفت وگوى زنده رادیویى   با بیان 
اینکه براى احیا، بازسازى و نوســازى اماکن تاریخى 
به دلیــل محدودیت هاى بودجــه و تنگناهاى موجود 
موفق عمل نشــده اســت، افزود: اگر خدمات سازمان 
نوسازى و بهسازى شهردارى و شهردارى هاى مناطق 
یک و سه اصفهان نبود، شــاید بسیارى از قسمت هاى 
این دو منطقه به دلیل وســعت بســیار زیــادى که در 
محدوده تاریخى دارند، اکنون به مخروبه تبدیل شــده 

بود.
وى در خصوص وســعت بافت تاریخى شهر اصفهان، 
خاطرنشان کرد: از مســاحت 1152 هکتارى منطقه 3 
حدود 553 هکتار آن که تقریبًا نیمى از مســاحت این 
منطقه مى شود، در بافت تاریخى قرار دارد و در منطقه 
یک شهردارى اصفهان که 810 هکتار مساحت کل آن 
است حدود 223 هکتار آن که یک چهارم مساحت کل 

این منطقه مى شود را بافت تاریخى تشکیل مى دهد.

مدیر باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى 
اســتان اصفهان از آغاز برداشــت انار در 
مناطق گرمســیر این اســتان خبــر داد و 
گفت: برپایه پیش بینى ها میزان برداشت 
محصول انار امســال به حدود 76 هزار تن 
برسد که نسبت به سال گذشته 10 درصد 

کاهش نشان مى دهد.
احمدرضا رئیس زاده از آغاز برداشت ارقام 
زودرس انار در مناطق گرمســیر استان از 

نیمه دوم مهرماه خبر داد و اظهار کرد: بر پایه 
پیش بینى ها میزان برداشت محصول انار 
امسال به حدود 76 هزار تن برسد که نسبت 
به سال گذشته نزدیک به 10 درصد کاهش 

نشان مى دهد.
وى سرمازدگى و کاهش گل دهى درختان 
را در برخــى مناطــق از مهمترین عوامل 
تأثیرگــذار بر کاهش عملکــرد باغات انار 

استان در سال جارى دانست./3332

بیش از 2000 متر  دام صیادى از سطح دریاچه سد زاینده 
رود در منطقه حفاظت شده داالنکوه و سد زاینده رود جمع 

آورى شد.
محیط بانان محیط زیست شهرستان چادگان در گشت 
وکنترل، نور کشى و قالب کشــى از تمام قسمت هاى 
دریاچه سدزاینده رود (منطقه حفاظت شده داالنکوه و سد 

زاینده رود) در روز سه شنبه با قایق موتورى سازمانى بیش 
از 2000 متر دام از قسمت هاى مختلف دریاچه جمع آورى 

و به پاسگاه محیط زیست چادگان منتقل کردند.
گشت و کنترل و قالب کشى از تمام قسمت هاى دریاچه 
به عمل آمد و با توجه به اینکه گشت به صورت شبانه و 
به وسیله قایق موتورى انجام مى شود و همچنین به دلیل 

برودت هوا، متخلفین در محل حضور ندارند و در صورت 
حضور به محض شــنیدن صداى قایق موتورى اقدام به 

فرار کرده و متوارى مى شوند.
همچنین تعدادى از ادوات صید که از متخلفین در سواحل 
دریاچه به جا مانده بود نیز جمع آورى و به پاسگاه محیط 

بانى چادگان منتقل شدند.

خانه هاى تاریخى درحال تبدیل شدن به زباله دان است

پیش بینى برداشت 76 هزار تن انار در اصفهان

جمع آورى 2000 متر دام از دریاچه سد زاینده رود
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تهیه کننده «نون.خ» ساخت ســریال در شرایط شیوع کرونا 
را کارى بسیار دشوار دانســت و در عین حال عنوان کرد که 
هنرمندان نیز همچون کارکنان سالمت براى سالمت روح 

مردم تالش مى کنند.
مهدى فرجــى درباره حضــور اکبر عبدى در فصل ســوم 
«نون.خ» با بیان اینکه حضور آقاى عبدى براى هر پروژه اى 
مغتنم است، عنوان کرد: آقاى عبدى ســرمایه بازیگرى ما 
در کشور هســتند و تاکنون توانسته اند نقش ها و سبک هاى 
مختلفى را در سینما و تلویزیون کار کنند؛ کارهاى ماندگار و 
فراموش نشدنى از ایشان کم نیست. ما هم از همین ظرفیت 

استفاده کردیم.
او در پاسخ به اینکه آیا درآوردن گویش ُکردى براى اکبر عبدى 
امکانپذیر است؟ عنوان کرد: آقاى عبدى گویش هاى مختلف 
را تجربه کرده اند و از همه موفق بیرون آمده اند. فکر مى کنم 
حضور ایشان به جذابیت سریال «نون.خ» اضافه خواهد کرد.

تهیه کننده «نون.خ» گفت: حمیدرضــا آذرنگ هم به جمع 
بازیگران و عوامل «نون.خ» مى پیوندند و داســتان خلیل و 

نورالدین را در فصل سوم هم خواهیم داشت.
فرجى درباره سختى هاى کار در شرایط کرونایى توضیح داد: 
کار در شرایط کرونایى دشوارى هاى زیادى دارد. عوامل پشت 
صحنه همه با ماسک کار مى کنند که کار را سخت تر مى کند 

و اکسیژن کمترى دریافت مى کنند. در زمستان سخت تر هم 
مى شود و بخشــى از کار ما هم در زمستان است. هنرمندان 
ما مجاهدت و تالش مى کنند سالمتشــان بسیار مهم است 
اما از طرفى نشاط و ســالمت روانى جامعه هم مهم است. 
هنرمندان هم مثل کارکنان سالمت که براى سالمت جسم 
کار مى کنند، براى ســالمت روانى و ایجاد شادى و نشاط در 

جامعه کار مى کنند. 
او درباره مشــکالت مالى که اغلب پروژه هــاى تلویزیونى 
درگیرش هستند، اظهار کرد: خوشبختانه در سریال «نون.خ 
3» تاکنون آسیبى از این جهت ندیده ایم و امیدواریم از این به 

بعد هم کار به شکل عادى جلو برود. 

این تهیه کننده درباره حاشیه  هایى که اغلِب پروژه هاى طنز 
در سال هاى اخیر دچارش مى شــوند و نیز انتقادهایى که به 
برخى از ســریال  هایى که گویش محلى خاصــى را تقلید 
مى کنند وارد اســت، عنوان کرد: پروژه «نون.خ» در فصل 
یک و 2 دچار حاشیه نشد و در نظرسنجى ها هم خوشبختانه 
مردم و هموطنان ُکرد کار را پسندیدند. دلیلش این است که 
کارگردان ما ُکرد است و بیش از 80 درصد بازیگرانمان هم 
ُکرد هستند. خوشبختانه تاکنون آنچه به روى آنتن رفته، مورد 

رضایت بوده است.
تهیه کننده سریال «نون.خ» درباره حذف برخى دیالوگ ها 
در فصل دوم و احتمال وقوع این اتفاق در سرى جدید، اظهار 
کرد: آنچه در «نون.خ 2» اتفاق افتاد سانســور خاصى نبود 
بلکه یک ممیزى معمول تلویزیون بود که براى بقیه کارها 
هم وجود دارد. طبیعتًا زمانى  که کار تولید مى شــود با زمان 
پخش شــرایط فرق مى کند؛ مثًال ما زمانى کــه کار را کلید 
زدیم خبرى از کرونا نبود اما زمان پخش کرونا آمده بود. آقاى 
سعید آقاخانى به دلیل اینکه خودشان رسانه شناس هستند و 
ویژگى هاى مردم ُکرد را مى شناسند، چیزى نمى سازند که ما 

در زمان پخش دچار سانسور و ممیزى شدیدى شویم.
فصل یک و 2 سریال «نون.خ» این شــب ها از شبکه یک 
بازپخش مى شــود؛ مهدى فرجى در پایان در پاسخ به این 
پرسش که آیا بازپخش هاى مکرر ســریال ها موجب از بین 
رفتن جذابیت آنها نمى شــود؟ عنوان کــرد: تا جایى که من 
اطالع دارم شــبکه یک دفعه اول اســت که «نــون.خ» را 
بازپخش مى کند؛ البته سایر شــبکه ها مثل آى فیلم و تماشا 
پخش کرده اند. طبیعى اســت که یک کار خوب تکرارهاى 
مختلف داشته باشد تا مردم فرصت کنند سریال را ببینند؛ البته 
شبکه یک این توجه را دارد که این تکرار از حد نگذرد و به یک 
بى قاعدگى تبدیل نشود تا آن جذابیت براى مردم باقى بماند.

فصل سوم ســریال «نون.خ» در 15 قسمت براى پخش در 
نوروز 1400 از شــبکه اول سیما ســاخته مى شود. عالوه بر 
بازیگران دو فصل پیش، اکبر عبدى بازیگر جدید این سریال 
است و على صادقى نیز که در فصل دوم حضور نداشت، در این 

فصل حضور دارد.
ســعید آقاخانــى، شــقایق دهقان، 
سیروس میمنت، سیدعلى صالحى، 
هدیه بازوند، ندا قاســمى، ماشاءا... 
وروایى، کاظم نوربخش، نســرین 
مرادى، ســیروس ســپهرى، صهبا 

شــرافتى، سیروس حســینى فر، 
یوســف کرمــى، سیدحســین 
موسوى، آتنا مهیارى، على اخوان، 

شقایق فتاحى و نارین ایوبى 
بازیگران این ســریال 

هستند.

 
 

اکبر عبدى «نون.خ» را جذاب تر مى کند
فصل حضور دارد.

ســعید آقاخانــى، شــقایق دهقان،
،حى، سیروس میمنت، سیدعلى صال

هدیه بازوند، ندا قاســمى، ماشاءا... 
وروایى، کاظم نوربخش، نســرین 
مرادى، ســیروس ســپهرى، صهبا 

شــرافتى، سیروسحســینىفر، 
یوســف کرمــى، سیدحســین 
آتنا مهیارى، على اخوان، موسوى،

ىىوبى شقایق فتاحى و نارین ای
لیال بازیگران این ســر

هستند.

مجموعه فیلم هاى ســینمایى «ســریع و خشن» با ســاخت دو قسمت دیگر به 
کارگردانى «جاســتین لین» به اتمام خواهد رســید. به این ترتیب این مجموعه 

پرطرفدار  بعد از ساخت قسمت هاى دهم و یازدهم به پایان خواهد رسید.
جاستین لین که قسمت هاى سوم، چهارم، پنجم، ششــم و نهم این مجموعه را 
کارگردانى کرد، براى کارگردانى دو قســمت پایانى نیز باز خواهد گشت و به این 
ترتیب این مجموعه سینمایى بعد از دو دهه حضور در سینما ها به خط پایان مى رسد.

البته این موضوع به معناى ساخته نشدن فیلم دیگرى از دنیاى «سریع و خشن» 
نیست؛ بلکه دیگر فیلمى ساخته نخواهد شد که داستان «دومینیک تورتو» با بازى 
«وین دیزل» و خانواده اش را روایت کند و فیلم یازدهم آخرین فیلمى است که این 
شخصیت را دوباره مى توان دید. نسخه هاى فرعى بر اساس شخصیت هاى دیگر 

این فیلم توسط «یونیورسال» در حال ساخت است.
یکى از این نسخه هاى فرعى «سریع و خشن» سال گذشته با عنوان «هابز و شاو» 
منتشر شد که «جیسون استاتهام» و «دواین جانسون» در آن بازى کردند. این فیلم 
حدود 760 میلیون دالر در گیشه هاى جهانى فروش داشت. «هابز و شاو» در آمریکا 
تنها 174 میلیون فروخت که نشان دهنده حیاتى بودن بازارهاى خارجى براى این 

مجموعه سینمایى است.
پرفروش ترین فیلم این مجموعه به سال 2015 و فیلم «خشمگین 7» باز مى گردد 
که تنها در گیشه خارجى 1/160 میلیون دالر فروخت. کشور چین سهم زیادى (390 

میلیون دالر) در فروش موفق این اثر داشت.
جدیدترین قسمت «سریع و خشن»، «F9» نامگذارى شد و قرار بود در ابتداى سال 
2020 اکران شود اما در پى شیوع ویروس کرونا، «یونیورسال» اکران این فیلم را تا 

سال 2021 عقب انداخت.

پایان راه مجموعه سینمایى
«دکستر فلچر»، کارگردان قسمت جدید «شرلوك هولمز»  «سریع و خشن»

گفت که ویروس کرونا این پروژه را با مشکالتى روبه رو کرد و 
تولید را به تعویق انداخت. سال گذشته دکستر فلچر به عنوان 

کارگردان قسمت جدید به جاى «گاى ریچى» انتخاب شد. او 
حاال مى گوید احتمال دارد فیلم «سنت» زودتر از قسمت سوم 
«شرلوك هولمز» به نمایش عمومى درآید. و پروژه «شرلوك 

هولمز» به مشکالتى برخورده است!
دو فیلم قبلى «شــرلوك هولمز» با بــازى «رابرت داونى 
جونیر» در نقش «هولمز» و «جــود الو» در نقش «دکتر 
واتســن» به کارگردانــى گاى ریچى 

موفقیت تجارى خوبى در پى داشتند.
فلچر در مصاحبه جدیــدى گفت که دو 
پروژه «شــرلوك هولمز» و «ســنت» 
را با هــم جلو مى برد. امــا احتمال اینکه 
«ســنت» زودتر به نمایش درآید، وجود 
دارد: «گفتنش ســخت اســت. هر دو با 
یک موضــوع و تنگنا(کرونــا) روبه رو 
هستند. با این شرایط چطور مى توان گروه 
بزرگــى را از اقصى نقــاط دنیا جمع کرد 
که فیلمى را خلق کنیــم و دوباره پس از 
پایان فیلمبردارى به کشــورهاى شــان 

بازگردند؟»
زمان اکران فیلم جدید «شرلوك هولمز» از دسامبر امسال به 

22 دسامبر سال آینده موکول شده است.

تأثیر کرونا بر تولید  «شرلوك هولمز»

فیلم سینمایى «زن ها فرشته اند 2» با بازى سحر قریشى و محمدرضا شریفى 
نیا به نمایش خانگى رسید. این فیلم به کارگردانى آرش معیریان و تهیه کنندگى 
محمدحسین فرحبخش از 18 شهریور ماه در سینماى آنالین به اکران درآمده 
بود. فیلم سینمایى «زن ها فرشــته اند 2» از روز 29 مهر ماه به شبکه نمایش 
خانگى آمد و عالقه مندان به این فیلم سینمایى مى توانند در خانه به تماشاى 

این فیلم کمدى بنشینند.
«زن ها فرشته اند 2» یکى از فیلم هاى کمدى پرفروشى بود که در سینماها به 
نمایش گذاشته شد و بعد از حدود 30 روز اکران آنالین در شبکه نمایش خانگى 
توزیع شد. داستان فیلم «زن ها فرشته اند 2» درباره چند زوج است که اختالف 
سنى هاى مختلفى با هم دارند و تعریف هاى گوناگونى از زندگى ارائه مى دهند 

که ناشى از تعارضات ذهنى آنهاست.
بازیگران فیلم «زن ها فرشته اند 2» عبارتند از سحر قریشى، محمدرضا شریفى 

نیا، میرطاهر مظلومى، نیوشا ضیغمى، على صادقى، نسرین مقانلو، مریم سعادت، 
شهین تسلیمى، سیروس همتى، صدیقه کیانفر، مهتاج نجومى و.../3318

بازیگر فیلم «متولد ماه مهر» گفت: خوشبختانه بعد از گذراندن دوره اى بسیار ســخت وضعیت جسمى و روحى ام بسیار بهتر است و از بیمارستان 
مرخص شدم، در حال حاضر در منزل استراحت کرده و دوران قرنطینه خودم را پشت سر مى گذارم.

اتابک نادرى درباره آخرین وضعیت جسمانى خود پس از ابتال به بیمارى کرونا و درباره شدت بیمارى خود اضافه کرد: بنده بعد از آگاهى از بیمارى 
نزدیک به 13 روز در منزل بسترى بودم، اما به دلیل وخامت حالم و بعد از انجام سى تى اسکن ریه سریعاً به بیمارستان منتقل شدم. متأسفانه شدت 
بیمارى براى من بسیار زیاد بود و بخش زیادى از ریه هاى من درگیر بیمارى شده بود، اما خدا را شکر مى کنم که توانستم این اتفاق را پشت سر 
بگذارم. این بازیگر سینما و تئاتر با تأکید بر لزوم استفاده از ماسک و رعایت پروتکل هاى بهداشتى تأکید کرد: طى روز هایى که در بیمارستان 
بسترى بودم صحنه هاى بسیار ناگوارى را مشاهده کردم، همه افراد به دلیل بى مباالتى به راحتى کرونا گرفته بودند، حتى جوانى 
20 ساله هم به دلیل مصرف قلیان در محیطى عمومى به بیمارى مبتال شده و به کما رفته بود. دلیل این اتفاق مصرف قلیان 
سه جوان بود که هر سه هم کرونا گرفته بودند و وضع یکى از آنها بسیار وخیم بود، در کل مى خواهم بگویم که وضعیت 
وقتى از نزدیک با آن روبه رو مى شویم بسیار خطرناك است. وى در همین راستا تأکید کرد: کمترین کار که 
زدن یک ماسک است را انجام دهیم، شخص من با وجود اینکه رعایت مى کردم کرونا گرفتم، این بیمارى 

بسیار خطرناك است و به هیچ وجه نباید آن را شوخى گرفت./3319

برنامه گرامیداشت «زاون قوکاسیان» با عنوان «شبى با زاون» 
در سومین روز جشنواره سى وســوم به صورت مجازى برگزار 

شد که مخاطبان در سراسر کشــور به صورت برخط از طریق 
تلویزیون تعاملى تیوا، صفحه جشنواره کودك اصفهان و تهران 

شاهد آن بودند. 
این مراســم با پخش ویدیو کلیپى از زاون قوکاسیان آغاز شد و 
دوستان و شاگردانش از این هنرمند فقید گفتند. مجید شیدا از 
فیلمسازان جوان و از دانشجویان سابق زاون که کتاب «فصلى 
دیگر با زاون» را نیز گردآورى کرده است، درباره این کتاب گفت: 
داستان کتاب از اردیبهشت 88 در خانه هنرمندان اصفهان آغاز 
شد. روزى زاون را در حال مصاحبه دیدم و به فکرم رسید که چرا 
تا به حال کســى در مورد زاون قوکاسیان که خود پژوهش ها و 
تألیفات بسیارى دارد، چیزى ننوشته اســت. به او گفتم اجازه 
مى دهید که با شما مصاحبه کنم؟ من هیچ ذهنیتى نداشتم اما او 

برخورد خوبى داشت. او همیشه نگاه پدرانه اى به دانشجویانش 
داشت. قرار شد اولین جلسه مصاحبه را فرداى آن روز در منزلش 
برگزار کنیم. شــروع به جمع آورى اطالعات در مورد او کردم. 
تصمیم گرفتم در این مورد که عشق و عالقه او به سینما چطور 

آغاز شد، بپرسم. 
در این بزرگداشت که به صورت برخط برگزار شد، یادى هم از 
زنده یاد منوچهر طیاب، مستندساز و منتقد مشهور که چند روز 

پیش درگذشت  به میان آمد. 
مراسم با پخش سخنانى از زنده یاد منوچهر طیاب در وصف زاون 
قوکاسیان ادامه پیدا کرد. او در این فیلم گفت: آشنایى من با زاون 
قوکاسیان آشنایى با انسانى با محبت و حرفه اى بود که ما را به 
هم متصل کرد. حتى زمانى که پزشک او گفت باید او را بفرستیم 

که کنار خانواده اش باشد، باور نمى کردم که باید از او خداحافظى 
کنم. هنوز بعد از گذشت چهار ســال از فوت او خنده آخرش را 
فراموش نمى کنــم. زاون هر کارى مى کــرد، تصور کم کارى 
داشــت. زاون فرد پرکارى بود، مقاله مى نوشت و براى سینما 
زحمت مى کشید. او با فیلمسازان در ارتباط بود و براى آنها وقت 
مى گذاشت. شب زاون فقط بزرگداشت نیست بلکه یادآورى به 

جوانان است که هر کدام از آنها باید یک زاون باشند. 
قدرت ا... نوروزى، شهردار اصفهان در خالل پخش ویدیویى از 
رونمایى تندیس زاون قوکاســیان عنوان کرد: قوکاسیان براى 
تمام اصفهانى ها شناخته شده و هنرمندى محبوب است. جعفر 
نجیبى، مجسمه ســاز هم بیان کرد: در ساخت تندیس او سعى 

کردم تا مهربانى زاون را نشان دهم.

هر کدام از جوان ها باید یک «زاون قوکاسیان» باشند

یک نســخه کمیاب از اولین چاپ مجموعه داستان هاى «هرى 
پاتر» به قیمت 60 هزار پوند در حراجى «هانســونز دربى شایر» 

فروخته شد.

این کتاب تقریباً 21 سال در قفسه کتابخانه یک خانواده انگلیسى 
دست نخورده مانده بود. این نســخه اولیه از کتاب «هرى پاتر و 
سنگ جادو» توسط شخصى فروخته شده است که مى گوید بعد از 

مهاجرت به کشور لوکزامبورگ آن را براى آموزش زبان انگلیسى 
از طریق دنیاى جادوگرى به فرزندش خریدارى کرده بود.

اولین بار کتاب «هرى پاتر و ســنگ جادو» تنها در 500 جلد در 
سال 1997 منتشر شــده است که تا کنون 
بسیارى از آنها در حراجى هاى مختلف دنیا 
به قیمت هاى گزافى فروخته شــده است. 
«جیم اسپنسر»، کارشناس حراجى مذکور 
مى گوید امیدوار بودیم کتاب را به قیمت 50 
هزار پوند بفروشــیم ولى مشترى ها ظاهراً 

خیلى به این کتاب ها عالقه مندند.
اسپنســر گفت: این باالترین قیمتى است 
که براى یک کتــاب «هرى پاتر» در این 
حراجى قیمت گذارى شــده است. به گفته 
این کارشناس حراجى این چهارمین کتابى 
است که از مجموعه «هرى پاتر» فروخته 
مى شود. جالب اینجاست که از 500 نسخه چاپ شده این کتاب 
300 جلد آن براى مدارس و کتابخانه هاى عمومى ارسال شده 

بود.

خرید نسخه نایاب «هرى پاتر» با یک هدف عجیب

بازیگر فیلم «متولد ماه مهر» گفت: خوشبختانه ب
مرخص شدم، در حال حاضر در منزل استراحتک
اتابک نادرى درباره آخرین وضعیت جسمانى خو
3نزدیک به 13 روز در منزل بسترى بودم، اما به دل
بیمارىبراى من بسیار زیاد بود و بخش زیادى
بگذارم. این بازیگر سینما و تئاتر با تأکید
بسترى بودم صحنه هاى بسیار
20 ساله هم به دلیل مصر
سه جوان بود که ه
وقتى از نزد
زدن یک
بسیارخ

«زن ها فرشته اند 2» در نمایش خانگىبازیگر فیلم «متولد ماه مهر» از بیمارستان مرخص شد
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تیم فوتبال ذوب آهن برنامه اى براى جذب 
مدافع تیم استقالل ندارد.

طبق اعالم ذوبى ها، سبزپوشان  بر خالف 
برخى اخبار منتشر شده در فضاى مجازى، 
برنامه اى براى جذب میالد زکى پور مدافع 

چپ پاى تیم استقالل ندارد.
از یکى دو روز پیش برخى رسانه ها مدعى 
شــدند میالد زکى پور در لیست بازیکنان 
مورد نیاز باشگاه ذوب آهن قرار دارد که این 
موضوع صحت ندارد و ذوب آهنى ها نه تنها 
زکى پور، بلکه هیچیــک از بازیکنان دیگر 

استقالل را هم مد نظر ندارند.

زکى پور؟ نه ممنون

آینده هافبک طراح و مؤثر آبى پوشان هنوز مشخص نیست و کریمى باید طى روزهاى آتى مقصد بعدى اش را تعیین کند.
 یکى از مهمترین بازیکنان لیگ نوزدهم که تکلیفش براى فصل جدید را هنوز مشخص نکرده است، على کریمى است که 

در فصل گذشته یکى از مؤثرترین بازیکنان استقالل بود و نقش کلیدى و مهمى در این تیم ایفا کرد.
با اتمام رقابت هاى لیگ برتر و همچنین انجام دیدار فینال جام حذفى، قرارداد کریمى با آبى پوشان به پایان رسید 
و این بازیکن براى حضور در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا به همراه تیم استقالل راهى دوحه نشد. پس از حضور 
آبى ها در قطر، مدیران استقالل طى چند جلسه مذاکره، موفق به راضى کردن کریمى براى سفر به قطر شدن و او 

در سه دیدارى که براى تیمش به میدان رفت، دو گل زد و یک پاس گل نیز به ثبت رساند.
پس از پایان رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا و حذف آبى پوشان از این مسابقات، على کریمى به همراه تیم استقالل 
به تهران بازنگشت و از دوحه مستقیمًا راهى ترکیه شــد تا با تیم هایى که خواهان به خدمت گرفتن او بودند، وارد 
مذاکره شود. برخى از رسانه هاى ترکیه حتى خبر از پیوستن کریمى به تیم ترابزون اسپور دادند و اعالم کردند این 

بازیکن در آستانه پوشیدن پیراهن این تیم و همبازى شدن با مجید حسینى است.
به هر حال مذاکرات کریمى در ترکیه به نتیجه اى نرسید و این بازیکن چند روزى است که به ایران سفر کرده و در 
شهر اصفهان اقامت دارد و همین حضور کریمى در نصف جهان، باعث بروز شایعاتى درخصوص احتمال پیوستن 

این بازیکن کلیدى به سپاهان شد.
آنطور که از گوشه و کنار خبر مى رسد، از تیم سپاهان یک پیشنهاد قابل توجهى به دست کریمى رسیده است.

کریمى که در دیدارهاى فصل قبل استقالل هشت بار موفق به گلزنى شد و پنج پاس گل نیز داد، به طور میانگین 
در هر دیدار اســتقالل یک پاس کلیدى به هم تیمى هایش داد تا میزان تأثیرگذاریش را ثابت کرده باشد و حاال 
حضور او در اصفهان و انجام تمریناتش در این شهر باعث شده کریمى را بین دو راهى سخت اصفهان و تهران قرار 
دهد. على کریمى که دو فصل پیش به بهانه مصدومیت از ناحیه کمر از سپاهان کنار گذاشته شد، دو فصل بسیار 
خوب را در استقالل سپرى کرد، اما رفاقت نزدیک او با محرم نویدکیا که قصد دارد شرایط جدیدى را در سپاهان 
شکل بدهد، نکته قابل توجهى در فصل نقل و انتقاالت پیش رو است اگرچه به نظر مى رسد کریمى در انتخاب تیم 

بعدیش، شرایط کلى و مسئله کمک به حضورش در تیم ملى را لحاظ مى کند.
او که به تازگى به اردوهاى تیم ملى دعوت شــده و در دیدار مقابل ازبکستان نیز به میدان رفته است، قصد دارد با 
درخشش در رقابت هاى باشگاهى جزو نفرات اصلى تیم اسکوچیچ باشد و باید در باشگاهى حضور داشته باشد که 

در فصل آینده در بین مدعیان لیگ برتر باشد.
نکته مهم این است که کریمى ترجیح داده در این بازه زمانى ســکوت کند و پاسخ هیچ رسانه اى را نداده است و فعًال 

مشغول برانداز کردن شرایطى است که ممکن است او را به یکى از دو مقصد آبى یا زرد ببرد.
به هر حال چیزى تا شروع بیستمین دوره لیگ برتر باقى نمانده و کریمى باید طى روزهاى آینده تصمیمش را بگیرد که بین 

ماندن در استقالل یا بازگشت دوباره به اصفهان و پوشیدن لباس سپاهان، کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد.

آینده هافبک طراح و مؤثر آب
 یکى از مهمترینب
در فصل گذش

با اتمام رقابت
و این بازیکن
قط آبى ها در
در سه دیدار
پس از پایان
به تهران بازن
مذاکره شود
آ بازیکن در
به هر حال
شهراصفه
این بازیکن
آنطور که

کریمى که
در هر دیدا
حضور او در
دهد. على ک
خوب را در
شکل بدهد
بعدیش، شر
او که به تازگ
درخشش در
در فصل آینده
نکته مهم این اس
مشغول برانداز کرد
به هر حال چیزى تا شر
ماندن در استقالل یا بازگش

برگرد به خانه ات 
پســــر

سپاهان این روزها با محرم نویدکیا، برعکس دو سه سال اخیر، نقل و انتقاالت 
آرامى را پشــت ســر مى گذارند. هواداران این تیم در این چند سال عادت به 

خریدهاى زیاد و پر سر و صدا داشتند، اما امسال سیاست محرم نویدکیا و کادر 
فنى جدید متفاوت است. نویدکیا تا اینجاى کار نشان داده که از حاشیه، 

مصاحبه، دوربین و جنجال فرارى است و سعى مى کند در آرامش و با 
تمرکز کار خود را انجام دهد.

در روزهاى ابتدایى نقل و انتقاالت، سپاهان با خرید دانیال 
اسماعیلى فر، براى رقیبان خط و نشان کشید ولى در ادامه 
و با آمدن محرم، سعى کردند که اسکلت اصلى تیم را حفظ 

کنند و از تیم ب و امیدها به تیم اصلى بازیکن تزریق بکنند. 
در ادامه خلعتبرى و نژاد مهدى را هم به خدمت گرفتند.

البته شاید داشتن مهره هاى خوب و باکیفیت مثل 
ســروش رفیعى، نورافکن، مسلمان، حسینى، 

مصلح، ولسیانى، محبى و همچنین قانون 
منع جذب بازیکن خارجى و در کنار آن، 
کمبود بازیکنان باکیفیت در بازار داخلى 
هم، در کم تحرك بودن ســپاهان در 

نقل و انتقاالت تأثیر داشت.
مطمئنًا بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا 

نمى تواند معیار خوبى براى ســنجش 
کــه خودش نویدکیا باشد. چون هم تیمى را تحویل گرفت 

آن را نبسته بود و هم زمان کافى براى دیکته کردن تفکراتش به 
تیم نداشت. اما با شروع لیگ بیستم، سپاهانى را خواهیم دید که 
دســتپخت نویدکیا خواهد بود. باید صبر کنیم و ببینیم که آیا 
همان سپاهانى است که همواره مدعى قهرمانى بوده یا اینکه 

دچار نوسان و تزلزل است.

در انتظار دستپخت نویدکیا

3  بازیکن جدید با عقد قراردادى رسمى به 
تیم فوتبال تراکتور پیوستند تا تیم علیرضا 

منصوریان تکمیل تر از قبل شود.
هادى محمدى پس از طى مراحل قانونى 
و اخذ رضایتنامه به جمع شاگردان علیرضا 
منصوریان پیوست. محمدى که سابقه بازى 
در تراکتور را هم دارد و در ذوب آهن شاگرد 
منصوریان بوده، بــراى تقویت خط دفاعى 

تیم با تراکتور  قرارداد امضا کرده است.
دیگر بازیکنى که به تیم تراکتور پیوســته، 
محمد قادرى است. این هافبک گلزن فصل 

گذشته در تیم ماشین سازى توپ مى زد.
همچنین با نظر علیرضــا منصوریان یک 

بازیکن جوان و آینده دار 21 ساله به نام محمد سجاد قلى بیگلى نیز به تراکتور پیوسته است.

مدافع ذوب آهن هم از دست رفت

مهدى مهدى پور یکى از بازیکنانى است که طى سال هاى گذشته بدون 
آنکه به حواشــى توجه کند از نظر فنى قابلیت هاى زیادى از خودش به 
نمایش گذاشته اســت. او که در ذوب آهن به فوتبال ایران معرفى شد و 
ســابقه حضور در تراکتور را نیز دارد، توانسته در همه فصول گذشته یک 
روند ثابت و مطلوب را نشان بدهد و با این شرایط طبیعى است که در لیگ 
بیســتم پیراهن یکى از تیم هاى بزرگ ایران را برتن کند. مهدى مهدى 
پور در گفتگویى صحبت هاى جالبى را مطرح کرد که بخشى از آن را در 

ادامه مى خوانید:
   بعد از اینکه قراردادم را با ذوب آهن فسخ کردم، چند پیشنهاد از تیم هاى 
لیگ برترى داشتم اما بعد از مشورت با بزرگانم و البته بررسى همه جوانب 
دوست داشتم تصمیمى بگیرم که به نفع خودم و آینده فوتبالم باشد. از این 
رو انتخابى کردم که از آن راضى ام و امیدوارم حضور در استقالل در ادامه 
مسیر فوتبالى ام به من کمک کند و به چیزهایى که مد نظرم هست، برسم. 
   من، احسان پهلوان و دانیال اســماعیلى فر حدود هفت هشت سال با 

هم بودیم. در ذوب آهن چندین سال کنار هم بازى کردیم، بعد با هم به 
ســربازى رفتیم و براى تراکتور بازى کردیم و سپس دوباره به ذوب آهن 
برگشتیم. رابطه ما در این ســال ها از هم تیمى فراتر رفته است. خیلى با 
هم صمیمى هستیم و االن هم رابطه ما بسیار گرم و مثل گذشته است. 
هیچ تغییرى هم نکرده است. حاال قسمت این بوده که از هم جدا شویم و 
هرکدام در یک تیم دیگر بازى کنیم. دیر یا زود این اتفاق مى افتاد اما این 

مسئله خللى در رابطه ما ایجاد نمى کند.
   من زیاد اهل کرى خواندن در رسانه ها نیســتم اما بین خودمان و در 
جمع هاى دوستانه زیاد کرى خوانى مى کنیم. االن هم که احسان پهلوان 
به پرسپولیس رفته و دانیال اسماعیلى فر در سپاهان بازى مى کند باز هم 

کرى مى خوانیم.

امیرعابدزاده دروازه بــان ملى پوش ایرانى 
تیم ماریتیمــو بهترین ســیو هفته چهارم 
رقابت هاى لیگ پرتغــال را به نام خودش 
ثبت کرد. او در این فصل ستاره تیم ماریتیمو 
و یکى از بهترین هاى لیگانوس، لیگ فوتبال 
پرتغال بوده اســت. امیر در حال حاضر و در 
پایان هفته چهارم در صدر دروازه بان هاى 

لیگ پرتغال قرار گرفته است.
همچنین ســیو دروازه بان 27 ساله و ملى 
پوش ایرانى در بــازى برابر پورتیموننزه نیز 
به عنوان برترین سیو هفته چهارم رقابت ها 
انتخاب شد. در دقیقه 54 بازى و در حالى که 
ماریتیمو یک بر صفر از حریفش پیش بود، 
کلمنته بازیکن شماره 7 و کاپیتان پورتیموننزه توپى را که در میانه زمین لو رفته بود گرفت و 

سپس از فاصله دور با یک شلیک فوق محکم به سمت دروازه فرستاد.
عابدزاده که امســال بهترین دروازه بان لیگ پرتغال از نظر تعداد سیوهاى موفق بوده با یک 
عکس العمل عالى توپ را از گوشه باالى دروازه دفع کرد. این شوت آنقدر محکم بود و امیر 

آنقدر براى گرفتن آن بدنش را کشید که وقتى روى زمین افتاد احساس درد مى کرد.
ماریتیمو این بازى را با وجود درخشش دروازه بان ایرانى اش نتوانست ببرد و در نهایت با نتیجه 
2 بر یک مغلوب حریف شد هرچند عملیات نجات امیرعابدزاده به عنوان سیو برتر هفته چهارم 

لیگ پرتغال انتخاب شد.
با وجود این، امیرکماکان با سیوهایش در این بازى در صدر جدول بهترین دروازه بان هاى فصل 
پرتغال باقى ماند. او در این فصل در هر چهار مسابقه تیمش در ترکیب اصلى حضور داشته و تا 

اینجا در چهار مسابقه هفت بار دروازه اش باز شده است.
اما آنچه ارزش کار امیر را در تیم متوسط لیگ پرتغال یعنى ماریتیمو نشان مى دهد این است 
که در این چهار بازى 22 شوت به سمت دروازه او شلیک شده و او 16 سیو موفق داشته است 
که چیزى در حدود 0/7 میانگین سیو موفق به حساب مى آید. عابدزاده در این فصل یک پنالتى 
هم در بازى برابر پورتو از حریف گرفت و باعث شــد تا 3 امتیاز با ارزش به امتیازات ماریتیمو 

اضافه شود.

بچه عقاب کماکان در صدر 

باشگاه استقالل اعالم کرد، نمونه تست کروناى شیخ دیاباته گم شده 
و به همین دلیل دوباره باید تســت بدهد. کاظم قیم، مدیر بین الملل 
باشگاه استقالل، درباره وضعیت شیخ دیاباته گفت: طبق قرار قبلى 
قرار بود دیاباته دیروز (چهارشنبه) راهى دوحه و سپس تهران شود، اما 
وکیل این بازیکن طى یک پیام رسمى به باشگاه استقالل اعالم کرده 
آزمایشگاهى که از دیاباته تست کرونا گرفته، نمونه این تست را گم 
کرده و به همین دلیل دیاباته مجبور به تکرار تست کرونا شده است. 
از همین رو بازگشت شیخ دیاباته به تهران بعد از گرفتن تست مجدد 

کرونا از این بازیکن صورت خواهد گرفت.

مهدى مهدى پور:

من و پهلوان و دانیال فراتر از یک هم تیمى هستیم

عکس دو سه سال اخیر، نقل و انتقاالت 
داران این تیم در اینچندسالعادت به 

ما امسال سیاست محرم نویدکیا و کادر 
جاى کار نشان داده که از حاشیه،

 و سعى مى کند در آرامش و با 

اهان با خرید دانیال 
 کشید ولى در ادامه 
ت اصلى تیم را حفظ 

بازیکن تزریق بکنند. 
هخدمت گرفتند.

اکیفیت مثل 
حسینى، 

انون 
ن، 
ى 

ش 
کــه خودش ل گرفت 

 دیکته کردن تفکراتش به 
پاهانى را خواهیم دید که 
صبر کنیم و ببینیم که آیا 
 قهرمانى بوده یا اینکه 

تپخت نویدکیا

ده فوتبالم باشد. از این 
ور در استقالل در ادامه 
 مد نظرم هست، برسم. 
ود هفت هشت سال با 

کرى مى خوانیم.

یک روزنامه قطرى اعالم کرد مهرداد محمدى 
مانع اخراج سرمربى ایسلندى تیم العربى دوحه 
شــد. به گزارش روزنامه «الوطن قطر»، گل 
دقیقه پایانى و پیروزى بخش مهرداد محمدى در 
بازى العربى برابر ام صالل در هفته چهارم لیگ 
ستارگان قطر باعث نجات هیمیر هالگریسمون، 
سرمربى این تیم از اخراج شــد. این سرمربى 
ایسلندى پس از کســب نتایج ضعیف و خشم 
هواداران به ویژه پس از شکست سنگین برابر 
السد در فینال جام حذفى قطر در آستانه اخراج 
قرار داشت. با وجود این شکست مدیران باشگاه 
العربى تحت فشار وارده از سوى هواداران قرار 
نگرفتند و با اضافه کردن مهدى ترابى، دیگر 
بازیکن ایرانى بازى اخیر برابر ام صالل را به مهمترین چالش هیمیر هالگریسمون تبدیل کردند. نتیجه 
تساوى العربى برابر ام صالل رضایت بخش نبود و باعث قرار گرفتن این تیم در قعر جدول رده بندى 
لیگ ستارگان قطر مى شد اما گل ارزشمند مهرداد محمدى در دقیقه 4+90 به شکل شگفت انگیزى 
لبخند را به سرمربى ایسلندى العربى که تحت فشار بسیار زیادى قرار داشت هدیه کرد. هواداران العربى 
هم خوشحالى خود را از ثبت نخستین پیروزى تیم محبوبشان در فصل جارى این رقابت ها ابراز کردند.

مهرداد، فرشته نجات هیمیر

تست شیخ را دزدیدند!

امیرحسین صادقى، کاپیتان اسبق تیم استقالل در بخشى از گفتگوى 
زنده اى که صبح دیروز با برنامه «چاپ اول» شبکه خبر داشت، کنایه 

عجیبى به مهدى رسول پناه، سرپرست تیم پرسپولیس زد.
صادقى با اشاره غیر مستقیم به فایل صوتى که از رسول پناه در فضاى 
مجازى پخش شده است، گفت: دوســتان قدرى در دوران فناورى 
اطالعات مراقب باشند چون ممکن است هر آن یک فایل صوتى منتشر 
شود که پشت پرده ها رو شود. آن وقت «سوتى هایى» داده مى شود که 

اصالً قشنگ نیست.
وى در ادامه بیان کرد: در این میان فقط استقالل است که بدون حمایت، 
مظلومانه و با دست خالى به مسابقات برون مرزى اعزام مى شود. اشاره 
صادقى به فایل صوتى جدیدى اســت که از جلسه رسول پناه بیرون 
آمده که وى صحبت هایى در خصوص اتفاقات پشت پرده پرسپولیس 

داشته است. 

مراقب فناورى اطالعات باشید
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مزایده
تاریخ 1399/07/07 شــماره: 9900379 اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرستان 
خمینى شهر در پرونده کالسه 9900379 له آقاى هادى جاللى ورنامخواستى علیه خانم 
فرحناز گلى فروشانى مجیدى به خواســته مطالبه مبلغ 1/101/283/426 ریال در حق 
محکوم له و مبلغ 55/064/171 ریال حق االجرا مى باشد، لذا در نظر دارد شش دانگ 
پالك ثبتى شماره 1083 فرعى از 82 اصلى بخش 14 را که شامل یک مغازه (انبارى) 
واقع در خمینى شهر- خ 17 شــهریور- ك 39- نبش بن بست شماره 80 به مساحت 
29/80 مترمربع با دیوارهاى خشت و گل با ســقف تیرچوبى سقط پوش مى باشد را که 
کارشناس رسمى دادگسترى ارزش شــش دانگ ملک فوق را 1/450/000/000 ریال 
ارزیابى نموده را از طریق مزایده به میزان طلب به فروش رســاند لذا جلســه مزایده در 

تاریخ 1399/08/29 ساعت 8 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 
خمینى شهر برگزار مى گردد، طالبین مى توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانى فوق 
مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسى است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید، خریدار مى بایست ده درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس و مابقى را 
ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید در غیر این صورت 
ده درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر 
است اجراى احکام مدنى تکلیفى در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت 
در مزایده مى بایست 10 درصد بهاى مال را طى فیش چهارنسخه اى به حساب سپرده 
دادگسترى خمینى شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملى واریز و با در دست 
داشتن اصل فیش و اصل کارت ملى نیم ســاعت قبل از شروع مزایده به اجراى احکام 

مدنى مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل 
فیش سپرده تحویل اجرا نمایند. م الف: 1025726 محمد براتى- دادورز اجراى احکام 

مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر/7/197
فقدان سند مالکیت

شماره:139985602030008700 1399/06/27      آقاى رجبعلى هادى سیچانى فرزند 
باقر باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 10339 فرعى از 
391 اصلى واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که سند مالکیت آن در دفتر الکترونیک امالك 
شماره 139520302030011368 ثبت و سند چاپى شماره 964619 سرى د/94 بنام 
نامبرده صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 

یا ازبین رفتن: در اثر اسباب کشى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/08/01، 1028273/

م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه ملک نجف آباد از طرف محســن 
نساج نجف آبادى/7/202

شــماره صادره: 1399/03/613654-تاریخ ثبت صادره: 1399/7/23 بموجب ماده 12 
قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى ائین نامه مربوط به امالکى که شماره هاى 
ان از قلم افتاده و نیز انچه طبق ارا هیات نظارت ثبت اگهى انها باید تجدید شود مربوط به 

بخش 17 را بشرح زیر اگهى مینماید
الف- امالکى که قبال اظهارنامه انها تنظیم ولى اشتباها در موعد مقرر اگهى نشده  اند

ناحیه گرمسیر اردستان
86 اصلى- قنوات کوى محال موســوم به قنات خسروشاه و ســهراب و قنات مخروبه 
همایون- خانم منور مومن زاده  فرزند على یک هشــتاد و چهارم ســهم از 1320 سهم 
ششدانک قنوات مرقوم مع الواسطه از طرف حاج على عسکرى ولد مرحوم حسین که در 

اگهى هاى قبلى از قلم افتاده و اگهى نشده است
ناحیه سفلى اردستان

قریه کچو مثقال بشماره 75 اصلى و فرعى زیر
980- اقاى على جمشیدیها فرزند محمد- سى حبه و شش هفتم حبه مشاع از 36 حبه از 
72 حبه یکدرب باغ انتقال و موروثى مع الواسطه از طرف خانم لیال جمشیدیها کچو مثقالى 

فرزند مالجعفر که در اگهى هاى قبلى از قلم افتاده و اگهى نشده است
بند ب- امالکى که اگهى نوبتى انها در وقت مقرر منتشــر والکن بواسطه اشتباه موثرى 
که در انتشــار انها رخ داده و بموجب ارا هیات نظارت یا دستور ادارى مستند به اختیارات 
تفویضى هیات نظارت موضوع بندهاى 385 و 386 و 387 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى 

تا اول مهرماه 65 منجر به تجدید اگهى شده اند
ناحیه گرمسیر اردستان

شهر اردستان بشماره یک اصلى و فرعى هاى زیر 
877- خانم صدیقه مومن زاده فرزند غالم و خانم سمیرا مومن زاده و اقاى حسین مومن 
زاده فرزندان محمد- چهارده حبه و دو پنجم حبه مشاع از 72 حبه (باستثنا بها ثمنیه اعیانى 
که متعلق به خانم زهرا عالئى فرزند محبعلى میباشد) ششــدانک یکدر بباغ معروف به 
دربند به نســبتهاى صدیقه دو حبه و دو پنجم حبه، حسین هشت حبه و سمیرا چهار حبه 
مع الواســطه از طرف هاجى محمد مومن زاده فرزند عبداله کــه قبال حاج محمد و حاج 

عبالحسین اظهار و اگهى شده است
735/1- که در راســتاى استاندارد سازى بشــاره 15875 تبدیل شده است- خانم زهرا 
عالئى فرزند محبعلى دو دانک مشاع از ششدانک یکدرب باغ مع الواسطه از طرف هاجى 
محمد مومن زاده فرزند عبداله که در اگهى قبلــى حاجى محمد حاجى عبدالهى اظهار و 

اگهى شده است
909 و 910 که در راستاى استاندارد سازى بپالك 17197 تبدیل شده است- خانم صدیقه 
مومن زاده فرزند غالم و خانم سمیرا مومن زاده و اقاى حسین مومن زاده فرزندان محمد 
چهارده حبه و دو پنجم حبه مشاع از 72  حبه ششدانک یکقطعه ملک (باستثنا بها ثمنیه 
اعیانى ان که متعلق به خانم زهرا عالئى فرزند محبعلى میباشد) به نسبتهاى صدیقه دو 
حبه و دو پنجم حبه و سمیرا چهار حبه و حسین هشــت حبه مع الواسطه از طرف هاجى 

محمد مومن زاده فرزند عبداله که قبال حاجى محمد حاجى عبدالهى فرزند عبداله اگهى 
شده است

959- 966 که در راستاى استاندارد سازى بپالك 17196 تبدیل شده است- اقاى حسین 
مومن زاده و خانم سمیرا مومن زاده فرزندان محمد و خانم صدیقه مومن زاده فرزند غالم 
دو سهم و یک چهل و هشتم سهم از 14 سهم ششــدانک قطعه ملک (باستثنا بها ثمنیه 
اعیانى ان که متعلق به خانم زهرا عالئى فرزند محبعلى میباشد) کما فرض اله موروثى مع 
الواسطه از طرف هاجى محمد مومن زاده فرزند عبداله که قبال حاجى محمد ولد عبداله 

اگهى شده است
2027- خانم معصومه انزل اردستانى فرزند محمدحســن سه دانک مشاع از ششدانک 
قطعه زمین مزروعى انتقالى مع الواســطه از طرف خانم مرضیه ســلطان مرادى فرزند 

محمدحسین که قبال مرضیه بدون سایر مشخصات اظهار و اگهى شده است
5759- خانمها مهینه فدائى اردســتانى فرزند عباس و اقدس جارچى اردســتانى فرزند 
محمد 4/5 دانک مشاع از ششدانک قطعه ملک انتقالى اصداق مع الواسطه از طرف مسیب 

فریدنى اردستانى فرزند فریدون که قبال مسیب فریدانى اظهار و اگهى شده است
ناحیه علیا- 

29 اصلى- مزرعه اردرانچه به انضمام یکرشته قنات و عمارت ان که به 72 حبه تقسیم 
میشــود- خانمها فاطمه، بتول، و اقایان على و رضا و حســین همگى رجب پور اردرانى 
فرزندان محمد هشت حبه مشاع 72 حبه مزرعه مرقوم کما فرض اله انتقالى مع الواسطه 

موروثى از طرف خانم مروارى مشــتاقى فرزند رضا که قبال مروارید مشتاقى اگهى شده 
است

بموجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج دراین اگهى واخواهى 
داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین اگهى ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهى خود را 
به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیئن تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و 
در صورتى که قبل از انتشــار این اگهى دعوائى اقامه شده باشد طرف دعوى باید گواهى 
مشعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهى طرح دعوى 
که بعد از مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماد 
17 قانون رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 ائین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع 
تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصــره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد 
این اگهى نسبت به ردیف الف در دو نوبت و ردیف ب فقط یک نوبت به فاصله 30 روز از 

انتشار نوبت اول در روزنامه درج و منتشر خواهد شد
 انتشار نوبت اول 99/8/1 م الف: 1025129 

ذبیح اله فدایى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/7/199

   آگهی نوبتی سه ماهه دوم 1399 مربوط به قســمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که بموجب ماده 11 قانون ثبت و مــاده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی 
است که در سه ماهه دوم امسال تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از قلم افتاده و یا طبق 
آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شــود و در ردیف الف 90 روز و ردیف 

ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :

بخش 11 ثبت اصفهان
قطعه 3 نجف آباد

پالك 500/5 – اسماعیل طالبى نجف آبادى فرزند محمود به نسبت سه دانگ و نیم مشاع و 
نجمه پور محمدى نجف آبادى فرزند حسینعلى به نسبت دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 93 متر مربع  .
قطعه 4 نجف آباد

پالك 712/18- رســول خانیان نجف آبادى فرزند یداله   ششدانگ یک قطعه زمین نیمه 
محصور به مساحت 147/55 متر مربع .

پالك 1044- سید احمد اسماعیلى فرزند اسداله  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 250/50 
متر مربع  .

قطعه 6 نجف آباد

پالك 674/4 – ابراهیم علیخانى نجف آبادى فرزند براتعلى ششدانگ قسمتى از یکبابخانه 
به مساحت 58 متر مربع .

پالك 1014/917- رضوان منتظرى نجف آبادى فرزند عبدالحسین ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور به مساحت 469/40 متر مربع .

پالك 1014/926- زهرا ارژندى زردهء فرزند محمد ششــدانگ یک قطعه زمین محصور 
به مساحت 297 متر مربع .

پالك 1014/927- ناهید قلندرى پامزار فرزند سیف اله ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
به مساحت 220/65 متر مربع .

پالك 1014/928- محمدرضا ربانیان نجف آبادى فرزند مرتضى ششــدانگ یکدرب باغ 
مشجر و محصور به مساحت 1085/30متر مربع . 

پالك 1310- قربانعلى اهللا دادى فرزند مصیب ششدانگ یکدرب باغ   بمساحت 4202/85 
متر مربع.

قطعه 8 نجف آباد
پالك 87/1 – محمود وثوقیان نجف آبادى فرزند حســینعلى  ششدانگ پالك 87/1 به 
مســاحت 96/40 متر مربع که با پالك 87 توام و بصورت یکدرب باغ مشجر و محصور در 

آمده است  
پالك 271/2 – سیما عطایى فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 200/47 

متر مربع .
پالك 271/3- صادق کیهانیان نجف آبادى فرزند جعفر   ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 1502/84 متر مربع  .
پالك 853/16– محمد اســماعیلى فرزنــد ابراهیم و فاطمه فاضل نجــف آبادى فرزند 

محمدعلى بالسویه ششدانگ یکبابخانه 105/30 متر مربع .
قطعه 10 نجف آباد 

پالك 477/17 – علیرضا منتظرى نجف آبادى فرزند یداله  ششــدانگ پالك 477/17 
مجزى شــده از 477/7  به مساحت 37/40 متر مربع که با ششــدانگ پالك 2063 توامًا 

تشکیل یکباب مغازه را داده است.   
پالك 1597/5- ســعید منتظرى نجف آبادى  فرزند جعفر  ششدانگ  یکباب ساختمان به 

مساحت 178/70 متر مربع . 
آگهی ردیف ب

قطعه 3 نجف آباد 
پالك 518/10- سید محمود هاشمى نجف آبادى فرزند سید حسن ششدانگ یکبابخانه 

که در آگهى هاى قبلى شماره پالك اشتباهًا 518/9 آگهى شده که بایستى تجدید گردد . 
قطعه 6 نجف آباد

پالك 1313– محمد میرعباســى نجف آبــادى فرزند علیرضا    ششــدانگ یکدرب باغ 

بمساحت 1094/43 متر مربع که در آگهى هاى نوبتى  قبلى شماره پالك  سهواً تحت شماره 
1137 قید گردیده و طبق دستور وارده به شماره 139921702030018073 -99/7/21 

ریاست محترم اداره ثبت باید آگهى هاى آن  تجدید گردد .  
قطعه 7 نجف آباد

پالك 822/2- اصغر حجت نجف آبادى فرزند مرتضى ششــدانگ قسمتى از یکبابخانه  
پالك 822/1  که در آگهى هاى قبلى شماره پالك اشتباهاً 822/32 آگهى شده که بایستى 

تجدید گردد . 
 بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت  به  ثبت رسیده و آگهى شده و طبق راى 
اسناد و امالك و ماده واحد مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف 
الف از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف 
ب سی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات و یا گواهی طرح 
دعوي مطابق قسمت اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 17 – قانون ثبت رفتار خواهد شد 
این اگهی نسبت به ردیف الف در دونوبت به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک 

نوبت در روزنامه منتشر خواهد شد .
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/8/1        تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/9/1

شماره  م . الف 1025562
مهدى صادقى وصفى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/198 

 شماره نامه: 139985602016002165 تاریخ ارسال نامه: 1399/07/12 به موجب 
ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك وماده 59 اصالحى آئین نامه مربوط، آگهى نوبتى 
امالکى که در سه ماهه دوم ســال 1399 تقاضاى  ثبت آنها پذیرفته شده و یا در آگهى 
هاى سابق از قلم افتاده است و نیز انچه طبق آراء هیات نظارت، آگهى آنها باید تجدید 

گردد به این شرح منتشر مى گردد:
ردیف الف= امالکى که تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شــده یا در آگهى هاى سابق از قلم 
افتاده است و مدت اعتراض نســبت به آنها نود روز از تاریخ اولین انتشار آگهى نوبتى 

مى باشد:
شماره یک اصلى واقع در تیران- فرعى ذیل:

8509- فاطمه یزدانى فرزند یوسف به ش ملى 5490064609: تمامت ششدانگ یک 
قطعه ملک مزروعى و مشجر به مساحت 1741/22 مترمربع.

ردیف ب= امالکى که آگهى نوبتى آنها در وقت مقرر منتشــر ولیکن به واسطه اشتباه 
موثرى که که در انتشار انها رخ داده و به موجب اراى هیات نظارت یا دستور رییس ثبت 
مســتند به اختیارات تفویضى موضوع بندهاى 385- 386- 387 مجموعه بخشنامه 
هاى ثبتى منجر به تجدید اگهى شــده و مدت اعتراض نسبت به انها سى روز از تاریخ 

انتشار است:
بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك، چنانچه کسى نسبت به ثبت امالك مندرج 
در این آگهى به شرح ردیف الف اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهى 

ظرف مدت 90 روز و نسبت به آنهایى که طبق راى هیات نظارت و یا اختیارات تفویضى 
به شــرح ردیف ب تجدید آگهى مى گردد در مدت 30 روز از تاریخ انتشار، درخواست 
اعتراض خود را به صورت کتبى و مستقیما به اداره ثبت محل ارائه نماید. طبق تبصره 
دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت، معترض ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض بایستى با طرح دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى مراجعه 
و گواهى تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتى که 
قبل از انتشار این آگهى اقامه دعوى شده باشد طرف دعوى باید گواهى مشعر بر جریان 
دعوى را ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراض یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضا 
مدت مذکور واصل شود بالاثر و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و 17 قانون ثبت رفتار 

خواهد شد. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى و حدود این امالك 
هنگام تحدید حدود در صورتمجلس تحدید حدود قیــد و واخواهى صاحبان امالك و 
مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقى این امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت و 
تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد.
این آگهى نسبت به امالك ردیف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب 

فقط یک نوبت در تاریخ هاى ذیل در روزنامه چاپ و منتشر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول 1399/08/01تاریخ انتشار نوبت دوم 

1399/09/01 م الف: 1011203سید محمدحسن مصطفوى- 
رییس ثبت اسناد و امالك شهرستان تیران/7/141

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوطه امالکی 
که در سه ماهه دوم ســال 1399 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده به شرح ذیل آگهی می 

نماید :
437 اصلى – اراضى مزرعه جز

3278 – آقاى محمد هادیان جزى فرزند حسین به شماره شناسنامه 111 صادره از برخوار 
ششدانگ یک قطعه زمین واقع در گز بخش شانزده ثبت اصفهان بمساحت 1058/92 

مترمربع
به موجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت چنانچه شخص 
یا اشخاصى نسبت به امالك مندرج در این آگهی اعتراض ( واخواهی ) داشته باشد باید 
از تاریخ انتشار اولین نوبت ظرف مدت 90 روز دادخواســت واخواهی خود را مستقیمًا به 
این اداره تســلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 

دادخواست به مرجع ذیصالح گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و 
در صورتیکه قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوي باید گواهی دادگاه را 
مشعر بر جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح دعوي 
که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر اســت و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد. ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت 
حقوقی ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلــس قید و واخواهی صاحبان امالك 

و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصر ه 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت پذیرفته خواهد شــد. آگهی در دو 

نوبت به فاصله 30 روز در روزنامه کثیر االنتشار درج و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/09/01- م الف :1011934
عباسعلى عمرانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/7/142

آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 1399 اداره ثبت اسناد و امالك اردستان بخش 17 ثبت اصفهان (نوبت اول)

آگهی نوبتی سه ماهه دوم  سال 1399

(آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 1399 مربوط به قسمتى از امالك و مستغالت بخش 12 ثبت اصفهان- شهرستان تیران و کرون)

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1399 اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر

تاسیس
 شرکت با مسئولیت محدود صنایع سنگ فدك آپادانا درتاریخ 1399/07/12 به شماره ثبت 401 به شناسه ملى 14009483960 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و پخش سنگ ساختمانى ،صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
شاهین شهر و میمه ، بخش میمه ، شهر وزوان، محله شهید بوستان ، کوچه شهید محمدحسین براتپور ، خیابان شهید باصفا ، پالك 68 ، طبقه همکف کدپستى 
8354113746 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى عبدالحمید ربانى به شماره 
فراگیر 104188412 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه آقاى محمد نظرى به شماره فراگیر 95424669 دارنده 600000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقاى عبدالحمید ربانى به شماره فراگیر 104188412 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى محمد نظرى به شماره فراگیر 95424669 
و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى میمه (1021671)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود سنگ شایان نو اصفهان درتاریخ 1399/07/20 به شماره ثبت 403 به شناسه ملى 14009504941 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و پخش سنگ ساخنمان ،صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش میمه ، 
شهر میمه، محله شهرك صنعتى نگین میمه ، بلوار ارباب قنبر ، خیابان صنعت ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8351719046 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى کاظم گالب شاه به شماره فراگیر 140327064840 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه 
آقاى جلیل افضلى به شماره فراگیر 69739233 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى کاظم گالب شاه به شماره فراگیر 140327064840 و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى جلیل افضلى به شماره فراگیر 69739233 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى میمه (1021675)
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میوه وآب انار خواص زیادى دارد؛ از کاهش فشارخون تا تقویت حافظه. 
آب انار براى کاهش  فشار خون بسیار مناسب است، حاوى آنتى اکسیدان بیشترى در مقایسه 

با آبمیوه هاى دیگر است، به همین دلیل مى تواند براى قلب بسیار مفید باشد.
انار با کاهش التهاب غضروف مى تواند نقش محافظتى در بیمارى استئوآرتریت که یکى از 
شایع ترین اختالالت اسکلتى عضالنى است،  داشته باشد. آب انار همچنین داراى خواص 
ضد باکترى و ضد میکروبى قدرتمندى است که به مبارزه با ویروس ها و باکترى ها کمک 
مى کند. افزون بر این، آثار ضد میکروبى انار سبب شده است که به طور مؤثرى مانع از انتقال 

HIV شود.
فیبر موجود در انار کمک مى کند تا عملکرد روده ها ســالم بماند. انار به 
کاهش احتمال بروز بیمارى «کــرون» که از بیمارى هاى التهابى روده 

است، کمک مى کند.
پلى فنول هاى موجود در آب انار داراى آثار محافظتى بر سیستم 
عصبى است. محققان دریافتند که در افراد مبتال به اختالالت 
حافظه با مصرف یک فنجان آب انار در روز  به طور قابل توجهى 
عالیم حافظه کالمى و بینایى شــان بهبود یافته است. برخى از 
شواهد علمى از مطالعات حیوانى نشان مى دهد؛ انار مى تواند به 

مبارزه با بیمارى آلزایمر کمک کند.
انار سرشار از ویتامین C است؛ ویتامینى بسیار حیاتى براى سالمت 
پوست. انار آنتى اکسیدان  بسیار زیادى دارد که  از پیرى زودرس 

پوست جلوگیرى مى کند و چین و چروك را کاهش مى دهد.
در نتایج  مطالعه و مقایسه بین ده آبمیوه سالم و دیگر نوشیدنى ها 
آب انار به عنوان بهترین نوشیدنى انتخاب شد. تمام آبمیوه هاى 
مورد مطالعه از نظر پلى فنول غنى بودند اما انار سرآمد همه آن ها بود.

ممکن است براى شما هم پیش آمده باشد که قفسه سینه تان درد بگیرد و یا قلبتان تیر بکشد. تیر کشیدن قلب در اکثر مواقع دالیل 
غیر قلبى داشته و گذرا هستند اما در برخى از موارد این مشکل حادتر است و نیاز به بررسى بیشتر دارد.

همیشه دردهاى قفسه سینه و تیرکشیدن قلب نشانه بیمارى قلبى نیست بلکه در اکثر مواقع تیر کشیدن قلب 
دالیل غیر قلبى مانند استرس، اضطراب، برخى عفونت ها، مشکالت عضالنى یا استخوانى، تومورهاى 

ریه، تروماى قفسه سینه، درد شکمى و ریفالکس معده دارد.
فشارهاى روانى مانند اضطراب و تنش مى توانند باعث بروز فشار در عضالت و یا بى نظمى ضربان 
قلب شوند. افراد مضطرب به ســرعت تنفس مى کنند و ممکن است در قفسه سینه احساس 

ناراحتى و بى حسى و کرختى در لب ها و اندام ها کنند.
مشکل خوش خیم گوارشى نظیر سوزش ســردل، فتق دیافراگم و یا پس زنش اسید معده نیز 
ممکن است سبب ایجاد درد قفسه سینه شوند. علت دردهاى ریزى که با دم بدتر مى شود، پلورزى 

یا التهاب پرده در بر گیرنده شش ها، ذات الریه و دیگر درگیرى هاى ریوى است.
 درد قفسه سینه و یا تیر کشــیدن قلب دو دلیل دارند که مربوط به مشکالت قلب و علل غیر قلبى 
است. تیر کشیدن قلب گاهى به علت اختالف بین میزان خون رسانى به ضربان قلب و اکسیژن رسانى 

به عضله قلب است.
اگر در حال راه رفتن زیر استخوان هاى سینه در طرف چپ احساس فشار و گرفتگى 
نمایید و این درد به سوى بازوها و یا به سمت باال، پشت و گردن و چانه کشیده 
شود، اگر درد بعد از پنج تا 15 دقیقه و پس از ایستادن برطرف شود شما 
به آنژین صدرى دچار هستید. آنژین در اثر حمله  قلبى نیست و رسوب 
چربى در دیواره رگ هاى کرونر، باریک شــدن مسیر عبور خون، 
کاهش جریان و کاهش رسیدن اکسیژن مورد نیاز قلب موجب ایجاد 

بیمارى هاى قلبى مى شود.
آنژین در زمان فعالیت، هیجان و یا زمانى که کار قلب افزایش مى یابد و 
نیاز به خون پر از اکسیژن دارد رخ مى دهد و فرد را متوجه مى کند که قلب 
به اکسیژن نیازدارد. آنژین هشدار مى دهد که رگ هاى کرونر به شدت باریک 
شده ویا لخته اى جریان خون را قطع کرده است. سیگار کشیدن، فشارهاى روحى 

فعالیت جسمى انسداد رگ هاى کرونر و درد را افزایش مى دهد. و روانى، فقدان 
در حمالت قلبى درد بیشتر طول کشیده و شدیدتر مى شود و فرد دچار گیجى، تهوع، تعریق و تنگى نفس خواهد شد. در این مورد 

فرد باید سریعاً به پزشک مراجعه کند.
دردهایى که یکى دو ثانیه طول کشیده و قلب یک لحظه تیر مى کشد و بالفاصله تمام مى  شود، معموًال حمله قلبى نیستند. دردهاى 

شدید نقطه اى که برطرف مى گردد احساس سوزش یا دردى که با تغییر باال تنه شروع مى شود، نگران کننده نیستند.

چاى یکى از پرمصرف ترین نوشیدنى هاى جهان است. نوشیدن یک فنجان چاى تازه دم نقش 
زیادى در رفع خســتگى ایفا مى کند اما متأسفانه بیشتر ما به دلیل مشــغله هاى روزانه ترجیح 
مى دهیم زمان دم کشیدن چاى را صرف کار دیگرى کنیم و درمواقع ضرورى سریع با یک چاى 
کیسه اى عطش چاى خود را برطرف کنیم. اما آیا تا به حال به عوارض زیست محیطى و مضراتى 

که چاى هاى کیسه اى براى سالمتمان دارند فکر کرده ایم؟
نتایج یک مطالعه جدید در کانادا نشان مى دهد که یک بســته چاى کیسه اى یا لیپتون بیش از 
11 میلیارد میکروپالستیک را درون یک فنجان چاى آزاد مى کند، این درحالى است که براساس 
شواهد نوع پالستیک مورد اســتفاده در چاى کیســه اى (پلى پروپیلن) مى تواند باعث افزایش 
احتمال ایجاد جهش هاى ژنتیکى و آسیب به سیســتم غدد درون ریز و توانایى بارورى در افراد 

شود.
محققان همچنین دریافتند آب مورد استفاده براى چاى اغلب در دماى باالى 95 درجه 

سانتیگراد است و زمانى که دماى آب از 40 درجه سانتیگراد بیشتر باشد، خطر 
تجزیه پالستیک و آزاد کردن مواد سمى آن افزایش مى یابد. این میزان هزاران 
برابر بیشتر از مقادیر گزارش شده در سایر غذاهاست و مى تواند براى سالمت 

انسان بیشتر از آنچه فکر کنیم، مضر باشد.
تولید کنندگان چاى در این باره ادعا مى کنند براى اینکه کیسه هاى چاى 

به خوبى بسته شوند و شــکل خود را در آب داغ حفظ کنند باید از پلیمر 
پالستیک استفاده شود و عالوه برآن اســتفاده از مواد غیرپالستیکى 
براى تهیه کیســه چاى بسیار گران اســت. محققان در نهایت طى 
تحقیقات متعدد روى انواع برندهاى تولید کننده چاى کیســه اى 
نتیجه گرفتند که گرچه این یافته ها نگران کننده هســتند اما باید 
پژوهش هاى بیشترى انجام شــود  تا آثار مزمن پالستیک بر بدن 

انسان بیشترآشکار شود.

پزشکان در مناطق مختلف جهان همچنان عوارض مختلف ویروس کرونا را کشف مى کنند که به تدریج آشکار مى شود. این 
عوارض در ابتدا به افزایش دماى بدن و سرفه محدود بود؛ اما به تدریج از دست دادن حس بویایى و چشایى و برخى عوارض 

دیگر به آن اضافه شد.
پایگاه خبرى «دیلى میرور» انگلیس گزارش داد ویروس کرونا مى تواند یک عارضه نادر به نام «تیروئیدیت تحت حاد» ایجاد 

کند. این عارضه تورم دردناك غده تیروئید است که تصور مى شود در اثر عفونت ویروسى ایجاد مى شود.
پزشکان در ایتالیا دختر 18 ســاله اى را تحت درمان قرار داده اند که به نظر مى رسد نخستین مورد در این زمینه در ارتباط با 

کرونا باشد.
این دختر که نام او اعالم نشده، پیش تر تست اش به کرونا مثبت اعالم شده بود و از این بیمارى بهبودى کامل یافته بود؛ با این 
حال، او پس از بهبودى، شاهد درد گردن و تیروئید، تب و ضربان سریع و غیرطبیعى قلب بود. پس از این، پزشکان تشخیص 

دادند او مبتال به «تیروئیدیت تحت حاد» است.
دکتر التروفا گفت: به ســبب ارتباط زمانى، ممکن اســت «SARS-CoV-2» (ویروس عامل کرونا) مسئول ظهور 
«تیروئیدیت تحت حاد» باشد. تیروئیدیت تحت حاد، اغلب در زنانى در سنین 20 تا 50 سال دیده مى شود و معموالً  سبب ایجاد 

تب، درد گردن، فک و گوش مى شود.
طبق اعالم «سرویس سالمت همگانى انگلیس» (NHS) این عوارض به هنگام تیروئیدیت تحت حاد ظاهر مى شود و پیش 

از آنکه غده تیروئید بهبود یابد، چند ماه به طول مى انجامد.

کاکائو، داراى ویتامین زیادى بوده و حاوى مواد معدنى و فالونوئیدهاست. 
کاکائو خام طعم تلخى دارد اما سرشــار از آنتى اکسیدان، فیبر، منیزیم، 
مس، فســفر، آهن، روى و دیگر موارد اینچنینى است. در نتیجه از آنجا 
که بسیارى از افراد دچار کمبود منیزیم هستند و این ماده معدنى بخشى 
از تقریبًا 300 واکنش آنزیمى در بدن ایجاد مى کند بهتر اســت کاکائو 

بیشتر مصرف کنید.
کاکائو یــک غذاى فوق العاده اســت کــه داراى اجزاى ســالم مانند 
فالونوئیدها و سایر خواص ضدالتهابى است. کاکائو از همان گیاه کاکائو 
تهیه مى شود. در واقع کاکائو از دانه هایى تهیه مى شود که به طور طبیعى 
تخمیر، بو داده و آسیاب مى شوند تا به خمیر یا پودر تبدیل شود. از طرف 

دیگر، کاکائو و شکالت با مواد نگهدارنده، قندها و سایر مواد مصنوعى 
ترکیب شــده و در حرارت زیاد فرآورى مى شــوند. این فرایندها اغلب 
مى توانند فواید طبیعى کاکائو را از بین ببرند، بنابراین وقتى کاکائو را به 
صبحانه خود اضافه مى کنید، مطمئن شــوید که کاکائو فرآورى نشده 
است، چراکه کاکائویى که به شکل هاى مختلف در بازار یافت مى شود، 

فرآورى شده بوده و خواص یک کاکائوى طبیعى را نخواهد داشت.
از آنجایى که صبحانه انرژى شما را براى روز تأمین مى کند، در نتیجه باید 
به دنبال مواد مغذى و انرژى بخشى باشید. یک روش ساده براى افزودن 
کاکائو به روتین صبحانه، تهیه اسموتى با توت هاى یخ زده، اسفناج، شیر 
موز، و نوشیدنى هاست. از ســوى دیگر پودر کاکائو مى تواند یک وعده 

غذایى آسان و راحت را به شما ارائه کند  و سیرکننده و مغذى باشد. اگر 
وقت بیشترى دارید، مى توانید یک ظرف پنکیک کاکائویى درست کنید 
و براى صبحانه میل کنید. همچنین مى توانید براى مصرف کاکائو در 

صبح از الته گرم با کاکائو به همراه شیر بنوشید و لذت ببرید.
کاکائو براى مبتالیان دیابت بســیار مفید است و همچنین توانایى 

کنترل قند خون را دارد. در واقع از آنجــا که به کاکائوى 
طبیعى و خالص، قند اضافه نشــده در نتیجه قند خون 

را در اول صبــح افزایش نخواهــد داد و بر خالف 
بسیارى از غالت هاى شیرین، یک انتخاب خوب 

براى صبحگاه است.

ه و مغذى باشد. اگر 
کائویى درست کنید 
ى مصرف کاکائو در 

ت ببرید.
همچنین توانایى 

کائوى 
خون

کاکائو چه تأثیرى بر بدن دارد؟

ون ش
با آبمیوه هاى دیگر است، به همیند
انار با کاهش التهاب غضروف مى تو
شایع تریناختالالت اسکلتى عضال
ضد باکترى و ضد میکروبى قدرتمن
مى کند. افزون بر این، آثار ضد میکر

HIV شود.
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 آبمیوه طبیعى  دنیا   بهترین
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متخصص مشاوره و روانشناس گفت: یکى از مهمترین 
علل طالق در افراد موفق ناشى از عدم توازن در میزان 
پیشرفت و رشــد اجتماعى یکى از زوج ها در گذر زمان 

است.
مریم داودونــدى اظهار کــرد: در برخى افــراد که در 
زمینه هاى مختلف تحصیلى، شــغلى، اجتماعى، علمى 
یا مالى موفقیت هایى کســب مى کنند، اغلب مشــکل 
مشترکى در روابط آنها مشاهده مى شود. گاه تعارضات و یا 
در مواردى، حتى طالق این زوجین ناشى از عدم پویایى 
یکى از طرف هاى رابطه و یا ضعف آنها در انطباق با 
شرایط جدید است.  وى افزود: به عنوان نمونه 

در روند ارتقاى جایگاه اجتماعى، گاه یکى از همسران از 
همراهى با زوج خود بازمى ماند و به مرور زمان فاصله ایجاد 
شده افزون مى شود و امکان رضایتمندى و درك متقابل 

کاهش مى یابد.
وى تصریح کرد: زوجین اغلب در شروع زندگى مشترك از 
لحاظ تحصیلى، خانوادگى و مهارت هاى اجتماعى تا حدود 
زیادى به هم شباهت دارند و یکى از مالك هاى اصلى آنها 
در انتخاب همسر همین شباهت هاست، اما وقتى در روند 
زندگى یکى از آنها رشد فردى چشمگیرى نسبت به همسر 
خود پیدا مى کند توازن و همسانى در آنها مختل شده و 

همین امر باعث بروز اختالف نظر و تضاد آراء مى شود.

داودوندى ادامه داد: زوج جوانى که با هم زندگى مشترك 
ساده اى را شروع مى کنند باید به صورتى هماهنگ با هم 
پله هاى رشد و ترقى را طى کنند. به طور مثال اگر یکى 
از زوجین پیشرفت شغلى و درآمد باالیى داشته باشد و یا 
حتى یکى از طرفین مقاطع تحصیلى خود را پیوسته ارتقا 
دهد و طرف مقابل پویا نباشد و تغییرى نکند، در نتیجه پس 
از مدتى نوع نگرش زوجین با یکدیگر متفاوت و نامتوازن 
مى شــود تاجایى که حتى از درك خواسته هاى یکدیگر 

عاجز شده و گویا در دو دنیاى متفاوت زندگى مى کنند.
وى با بیان اینکه نگرش و رفتار افراد از تعامالت اجتماعى 
آنها تأثیر مى پذیرد، افزود: با هر تجربه و اطالعات جدیدى 

که افراد در تعامالت روزانه خود با دیگران کسب مى کنند، 
نگرش آنها بــه جهان بیرون و تعامالتشــان با دیگران 
دستخوش تغییر مى شود. به همین دلیل این زوجین در 
بیان مشکالت خود پیوسته از این موضوع شکایت دارند 
که همسرشــان تغییر کرده و دیگر آن فرد روزهاى اول 

ازدواج نیست.
این مشــاور خانواده تأکید کرد: هر فرد موفقى در مسیر 
زندگى نیاز به یک همسر همراه دارد. اما در صورتى که رشد 
و حرکت رو به جلو یکى از زوجین خیلى بیشتر از همسر 
خود باشــد، به مرور زمان همراهى و انطباق آنها کاهش 

یافته و شکاف بین آنها روز  به روز عمیق تر خواهد شد.

مهمترین علل طالق در افراد موفق

ر ن ش مپ ر ن
غیر قلبى داشته و گذرا هستند اما دربرخى از موارد این مشکل حادتر

همیشه دردهاى قفسه سینه و تیرکشیدنقلب
دالیل غیر قلبى مانند استرس، اضطراب
ریه، تروماى قفسه سینه، درد شکم
فشارهاى روانى مانند اضطراب و
قلب شوند. افراد مضطرب به س
ناراحتى و بى حسى و کرختى د
مشکل خوش خیم گوارشى نظ
ممکن است سبب ایجاد درد قفس
یا التهاب پرده در بر گیرنده شش
 درد قفسه سینه و یا تیر کشــیدن
است. تیر کشیدن قلب گاهى به علت اخ

به عضله قلب است.
اگر در حال راه رفتن
نمایید و این
شود، اگ
به آنژ
چربى
کاهش
بیمارىه
آنژین در
نیاز به خو
به اکسیژن ن
شده ویا لخته اى

فعالیت جسمى انسداد رگو روانى، فقدان 
در حمالت قلبى درد بیشترطولکشیده وشدیدتر مى شود وفر

فرد باید سریعاً بهپزشک مراجعهکند.

علت سوزش و تیر کشیدن قلب

گردن درد کرونایى را 
جدى بگیرید!

پژوهشگران در تازه ترین بررسى خود دریافتند، سارس-
کوو-2، ویروسى که باعث ایجاد بیمارى کووید-

19مى شــود، مى تواند بافت مغز را آلوده کند و 
بر ساختار قشــر مغز منطقه اى که مسئول 

عملکردهایى مانند حافظه، هوشیارى و زبان 
است، تأثیر منفى بگذارد.

این مطالعه که توســط محققان برزیلى 
صورت گرفتــه حکایــت از آن دارد که 

ویروس کرونا مى تواند فراتر از آنچه ذکر 
شده بر مغز تأثیر منفى بگذارد.

طبق این مطالعه، ویروس کرونا مى تواند 
بر روى سلول هاى آستروسیت، فراوان ترین 

سلول در سیســتم عصبى مرکزى تأثیر بگذارد 
که عملکردهایــى مانند تأمین پشــتیبانى و مواد 
مغذى براى سلول هاى عصبى و تنظیم غلظت انتقال 

دهنده هاى عصبى و ســایر مواد مانند پتاسیم را 
انجام مى دهد.

در این مطالعه آمده اســت: «عفونت این نوع 
سلول از طریق آزمایشات انجام شده بر بافت 
مغزى 26 بیمار که در اثــر کووید-19 فوت 

کرده اند، تأیید شده است.»
وجود ویروس در 26 نمونه مورد بررسى تأیید 

شــد و در پنج نمونه از آن ها تغییرات خاصى یافت 
شد که احتمال آســیب به سیســتم عصبى مرکزى را نشان 

مى دهد.

وقتى کرونا 
به مغز حمله مى کند
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وبیـنار نخـستین رویـداد از سلســله رویـدادهـاى ۳S یا 
Smart Steel manufacturing Startup event با هدف 

تأمین نیازهاى فناورانه شرکت فوالد مبارکه در حوزة تحول 
دیجیتال و بررسى چالشهاى این شرکت در این عرصه در 
محل پارك علم و فناورى دانشگاه تهران با همکارى شرکت 
فوالد مبارکه، دانشگاه تهران، صندوق نوآورى و شکوفایى و 

شرکت ایریسا برگزار شد.
در جریان برگزارى این وبینــار، مدیرعامل فوالد مبارکه،  
مردادماه ســال 1399 و رونمایى از طرح تحول دیجیتال 
فوالد مبارکه را  تولد دوبارة این شرکت دانست  و تصریح 
کرد: با برنامه ریزى هاى انجام شده به یارى خداوند فوالد 
مبارکه تا سال 1404 به عنوان کارخانۀ هوشمند در جهان 

شناخته خواهد شد.
حمیدرضا عظیمیان خاطرنشان کرد: امروز نیازمند آنیم که در 
این راه سخت و پرپیچ وخم، با کمک شرکت هاى دانش بنیان 
و دانشگاه ها و... فوالد مبارکه اى را در کالس هوشمند ارائه 
دهیم. به همین منظور قصد داریم با طى کردن این مسیر 
در ابتدا نوآورترین شرکت در عرصۀ فوالد و سپس به عنوان 

الگویى براى سایر صنایع مطرح شویم.
وى با اشاره به نقش شرکت هاى دانش بنیان و استارت آپ ها 
اظهار داشت: از جوانان فعال در شرکت هاى استارت آپى، 
دانشمندان و متخصصان در شــرکت هاى دانش بنیان و 
پارك هاى علمى و فناورى کشور تقاضا مى کنیم در این راه 
سخت که افقى روشن پیِش روى  صنعت کشور قرار مى دهد 

مارا  یارى رسانند.
وى با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه توانایى تأمین تجهیزات 
و منابع مالى الزم براى اجراى این پــروژة بزرگ را دارد، 
خاطرنشان کرد: در واقع فوالد مبارکه منابع ارزى و ریالى 

طرح را تأمین خواهد کرد تا در زمان مناســب این طرح به 
اجرا برسد.

مدیرعامل فوالد مبارکه ورود بــه اجراى چنین طرحى را 
جســورانه خواند و ضمن قدردانى از حضور و زحمات همۀ 
بنیادها و شــرکت هاى حاضر در طرح گفــت: طبق این 
برنامه، اگر بتوانیم در ابتداى ســال 1404 این طرح را به 
بهره بردارى برســانیم، با بخش عمده اى از مجموع 400 
شرکت اســتارت آپ و دانش بنیان که در این وبینار حضور 
دارند قرارداد خواهیم بست و این موفقیت را با ایشان جشن 

خواهیم گرفت.
قدم در راه نسل چهارم 

رسول ســرائیان، مدیرعامل شرکت ایریســا هم گفت: 
چالش هاى صنعت فوالد در عرصــۀ رقابت، هزینه، تنوع 
محصول و مسیرى که مشتریان ما داشتند، در نهایت باعث 

شد فوالد مبارکه به سمت هوشمندسازى برود.
به گفتۀ وى، طرح تحول دیجیتال توســط شرکت ایریسا 
طراحى و 6 مرداد اجرایى شده و  این شرکت در مسیر انجام 

این پروژه  فراز و فرودهاى زیادى خواهدداشت.
مدیرعامل شرکت ایریســا ادامه داد: در واقع این حرکت 
در راستاى انقالب چهارم صنعتى بوده و فوالد مبارکه نیز 
در این مسیر گام برداشته اســت. در طرح تحول دیجیتال 
چندین شعار تعریف شده است. نخست «فوالد هوشمند از 
سنگ تا رنگ» است؛ به این شکل که سنگ آهن از معدن 
استخراج شده و بعد از طى مراحل مختلف تولید، تبدیل به 
ورق گالوانیزه مى شود و در صنعت ساختمان و لوازم خانگى 
استفاده مى گردد. در واقع این زنجیرة ارزش مربوط به بازة 
زمانى 1399 تا 1404 است و تا سال 1404، فوالد مبارکه به 

کارخانۀ فوالد هوشمند تبدیل مى شود.

ســراییان گفت: چالش هایى مانند روندهــاى بین المللى 
صنعت و همچنین فرایندهاى نوظهور براى فوالد مبارکه 
تعریف شده و در ســال 1404 فوالد مبارکه یک کارخانۀ 

هوشمند خواهد بود.
به گفتۀ وى، یکى از بهترین مباحث دیده شده در این طرح، 
نقش آفرینى و بهره گیرى از شــرکت هاى دانش بنیان و 
استارت آپ است. همچنین به جهت اطمینان از این مهم، 
مرکز نوآورى تحول دیجیتال فوالد مبارکه که راه اندازى 
آن شروع شده، یکى از پشتوانه هاى اصلى ما در طرح تحول 

دیجیتال این شرکت  به شمار مى آید.
مدیرعامل شــرکت ایریســا گفت: امروز اولین رویداد در 
زمینۀ تحول دیجیتال برگزار شــده و ما نیازمند همکارى 

دانشجویان و شرکت هاى استارت آپى هستیم.

وى افزود: طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه اقدامى نیست 
که ما به تنهایى بتوانیم از عهدةآن برآییــم، بلکه نیازمند 
استفاده از تمامى ظرفیت ها و قابلیت هاى موجود کشور در 
این زمینه هستیم. ما حدود سه ماه وقت گذاشتیم و هفت 

چالش و مسئله را براى این وبینار آماده کردیم.
سراییان گفت: تحلیل بهره ورى خطوط تولید فوالد مبارکه 
با اســتفاده از ابزار هوش مصنوعى، اندازه گیرى ضخامت 
نسوز پاتیل در حالت گرم، نمونۀ طراحى و ساخت دوقلوى 
دیجیتال در فوالد مبارکه، لجســتیک هوشــمند، امنیت 
کاربردهاى هوش مصنوعى و یادگیرى ماشــین در حوزة 
siem و ایجاد پلتفرم شــفاف به منظور ارتقاى امنیت و 
شفافیت در فرایند خرید فوالد مبارکه با استفاده از فناورى 

بالك، چالش هاى اصلى ما در این زمینه هستند.

به گفتۀ وى پــس از ارائۀ چالش هــا در 23 مهر،  دریافت 
پیش پروپوزال ها نیز در 16 آبــان  صورت خواهد پذیرفت.  
این پیش پروپوزال ها یکم آذر ماه ارزیابى خواهند شد و پس 
از آن در هفتۀ آخر آذر بازدید حضورى از فوالد مبارکه براى 
پیشنهاد هاى تأییدشده صورت خواهد گرفت. بعد از آن تا 
پانزدهم دى ماه، پروپوزال ها نهایى خواهد شــد و ارزیابى 
الزم براى انتخاب اولویت هاى همــکارى در یکم بهمن 
انجام مى شود و در نهایت مذاکرات و توافق و عقد قرارداد 

صورت مى گیرد.
بنابر اظهارات مدیرعامل شــرکت ایریسا و محور مجرى 
این پروژه، انتقال فناورى و مالکیــت فکرى و همچنین 
سرمایه گذارى و حمایت مالى در تولید و توسعۀ محصول، 
پیش خرید محصول و مشــارکت ازجمله مدل هاى اصلى 
همکارى با شرکت هاى اســتارت آپى است. ضمن اینکه 
یک رویداد دیگــر در همین زمینه در بهمن یا اســفندماه 
امسال برگزار خواهد شد و سال 99 را با دو رویداد به پایان 

خواهیم برد.
هاب تحول دیجیتال در صنعت فوالد

در حاشــیۀ برگزارى این رویداد، سید مهدى نقوى معاون 
تکنولوژى فوالد مبارکه گفت: با نهایى شدن این فرایند، 
فوالد مبارکه تا ســال 1404 عضو باشگاه و کلوپ فانوس 
دریایى دنیا خواهد شــد. باید به خاطر داشته باشیم دنیاى 
آتى دنیاى دیجیتال است. از این رو ما از سال گذشـــته در 
مطالعـات خــود و همچنـین دستاوردهاى نهادهاى دانشى 
به این نتیجه رسیدیم که زندگى صنعتى در آینده متعلق به 
گروهى خواهد بود که بتوانند در مدیریت دیجیتال حرفى 

براى گفتن داشته باشند و پیشگام باشند.
وى اظهار داشت: فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت پیشرو 

و دانشى که در چشم انداز خود الگو بودن براى بنگاه هاى 
صنعتى را در نظر گرفته، این مســئولیت را پذیرفته و این 
فرایند را بررسى و پیش نیازهاى هوشمندسازى را کسب 

کرده است.
وى افزود: بعد از این مرحلــه، پروژه ها و فعالیت هایى را در 
اســتراتژى تدوین کردیم که یکى از آن ها طراحى مرکز 
تحول دیجیتال بوده است. همچنین با معاونت طرح و برنامۀ 
وزارت صمت هماهنگى الزم انجام شد تا فوالد مبارکه این 
مسئولیت سنگین را برعهده گیرد و هاب تحول دیجیتال در 
صنعت فوالد باشد و این مهم را به عنوان پیشگام اجرا  کند 

و در نهایت موجب توسعۀ صنایع ایران گردد.
معاون تکنولوژى فوالد مبارکه گفت: مؤسسه اقتصاد جهانى 
و مکنزى 11 شاخص مهم را   ارائه کرده اند که براساس آن 
شرکت ها مى توانند وارد این کلوپ شوند. تعداد محدودى 
از شرکت ها هم اکنون عضو این باشگاه اند و ما امیدواریم تا 
سال 1404عضو آن شویم و ثابت خواهیم کرد که در واقع 

فوالد مبارکۀ هوشمند هستیم.
ایجاد کسب و کارهاى جدید

درهمین خصوص عباس زارعى، رئیس پارك علم و فناورى 
دانشگاه تهران گفت: در این فرایند برآن شدیم تا رویدادهایى 
چالشى اجرا کنیم  و  به این وسیله چالش هاى صنعت فوالد 
کشور و فوالد مبارکه را شناسایى و مورد بررسى و تحلیل 
قرار دهیم. همچنین بخشــى از فعالیت هاى استارت آپى 
پایه گذارى شــد تا در نهایت با استفاده از ظرفیت هاى این 
استارت آپ ها و تکنولوژى هاى ایجادشده، کسب و کارهاى 
جدیدى ایجاد شود که قابلیت اســتفاده و انتقال به سایر 
شرکت هاى داخلى و حتى عرضه به عرصه هاى بین المللى 

را داشته باشد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در وبینار نخستین رویداد از سلسله رویدادهاى 3S خبر داد:

فوالد مب ارکه تا سال 1404 به عنوان کارخانۀ هوشمند در جهان شناخته مى شود

بهره مندى 31  روستا 
در اردستان از طرح آبرسانى 

اصفهان بزرگ
مدیر آبفا اردســتان گفت: در حال حاضر پنج مجتمع آبرسانى، در 
شهرستان اردستان شــامل مجتمع باقرآباد با پنج روستا، مجتمع 
جنبه و مکان با دو روستا، مجتمع اونج، ظفرقند و السیب با هفت 
روســتا، مجتمع هندوآباد، کچو مثقال و ســرابه با شش روستا و 
مجتمع ریگستان یک با 11 روســتا تحت پوشش طرح  آبرسانى 

اصفهان بزرگ قرار دارند.
رضا دهقانى عنــوان کرد: هم اکنون از 174روســتاى موجود در 
اردستان با جمعیت 15 هزار و 700 نفر، 108 روستا تحت پوشش 
آبفا قــرار دارد. وى افزود: منطقه اردســتان داراى هفت مجتمع 
آبرسانى روستایى اســت که پنج مجتمع آن تحت پوشش طرح 
آبرســانى اصفهان بزرگ قرار دارد و دو مجتمع روستایى دیگر به 
نام مجتمع روستایى موغار با هشت روستا و مجتمع ریگستان 2 
با 9 روستا، آب شــرب مورد نیاز آنها از طریق سه حلقه چاه تأمین 

مى شود.
مدیر آبفا اردستان با اشــاره به احداث مجتمع آبرسانى برزاوند و 
همبرات تصریح کرد: در صدد هســتیم با احداث این دو مجتمع، 
51 روستاى دیگر در منطقه اردستان تحت پوشش طرح آبرسانى 

اصفهان بزرگ قرار گیرند.
دهقانى پیرامون احداث مجتمع برزاوند خاطرنشــان کرد: حدود 
108 کیلومتر طــول خط انتقال آب در مجتمع برزاوند اســت که 
تا کنون 12 کیلومتر آن اجرا شــده اســت، این در حالى است که 
مقرر شــده اعتبار این پروژه از محل اعتبارات صندوق توســعه 
ملى تأمین شود.  وى اعالم کرد: طول خط انتقال آب در مجتمع 
همبرات 74 کیلومتر اســت و بــا خرید حــدود 20 کیلومتر لوله 
براى عملیات اجرایى، ایــن پروژه به زودى در دســتور کار قرار 

مى گیرد.
دهقانى با بیان اینکه هم اکنون 70 روســتا در اردستان به صورت 
سیار آبرسانى مى شــوند، عنوان کرد: از این رقم 35 روستا تحت 
پوشش شــرکت آبفا قرار دارند، این در حالى است که بیش از 13 

هزار انشعاب آب به روستاها در اردستان واگذار شده است.
مدیر آبفا اردســتان با اشــاره به منابع آب محلى تصریح کرد: در 
اردســتان 35 حلقه چاه با دبى 75 لیتر در ثانیه، 11 قنات با آبدهى 
10 لیتر در ثانیه، سه دهنه چشمه با دبى5 لیتر درثانیه در مدار بهره 

بردارى قرار دارند.


