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عوارض خوابیدن زیادافزایش اجاره بها ناشى از کمبود مسکن در استان«خاتون» از 18 مرداد مى آیدالمبدا در حال تبدیل شدن به تهدید جهانى چند بازیکن ذوب آهن در انتظار تعیین بودجه باشگاه سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با فواید 
باورنکردنى بستنى 

آشنا شوید

تعطیلى یک هفته اى اصفهان صحت ندارد 
3

طبق مطالعا ت علمى (که به سفارش یکى از 
بزرگ ترین کارخانه  هاى بستنى اروپا انجام گرفته 
بود)، بستنى اثر نشاط بخشى مستقیم بر اعصاب 

مرکزى دارد و همان بخشى را درمغز فعال مى کند که 
هنگام برنده شدن یا گوش دادن به موزیک شاد...

افزایش بى سابقه متوفیان ناشى از کرونا در اصفهانافزایش بى سابقه متوفیان ناشى از کرونا در اصفهان
آرامستان ها به حالت آماده باش درآمدندآرامستان ها به حالت آماده باش درآمدند

3

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان با تأکید بر اجراى شدیدتر محدودیت ها؛ 

پرسپولیس تنها مشترى شهباززاده نیست
آقاى گل لیگ بیستم یکى از سوژه هاى جذاب نقل و انتقاالت تابستانى خواهد 

بود.
سجاد شهباززاده بعد از پشت سر گذاشتن یک فصل بسیار خوب در سپاهان، 

هنوز تصمیمى براى فصل بعد نگرفته است.
گفته مى شود پرسپولیس مشترى جدى این بازیکن است و در صورتى که 

جدایى شهریار مغانلو از قهرمان لیگ برتر...
3

7

در صفحه 5 بخوانید

استان اصفهان 
روزانه نیازمند

 600 ُتن گوشت مرغ 
است

پیش بینى کمبود و افزایش قیمت گوشت قرمز
3

هشتمین رئیس جمهور 
ایران امروز

 سوگند 
یاد مى کند

هادى عقیلى، 
گزینه نیمکت 

ذوب آهن؟  

استانداربا اشاره به او ضاع 
بحرانى همه گیرى کرونا:

جا روى برانکارد 
بیمارستان ها هم 

وجود ندارد

على نصیریان: 
ناخوش احوال 

هستم

2

5

3

4

پر
آقاىگ

بود.
سج

قائم مقــام کمیته امداد اســتان اصفهــان گفت: 163 
حامــى اصفهانى، همزمــان با دهه والیــت و امامت، 
حمایت هــزار و 117 فرزند یتیم و نیازمنــد را بر عهده

 گرفتند.
عباسعلى زارعان با اشاره به اینکه هزار و 353 فرزند یتیم و 
نیازمند تحت حمایت این نهاد، از خانواده سادات هستند، 
اظهار داشــت: 163 حامى نیکوکار، سرپرستى مادى و 
معنوى هزار و 117 فرزند یتیم و نیازمند را در دهه والیت 

و امامت بر عهده گرفتند.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
ادامه داد: حامیان فرزندان تحــت حمایت اصفهانى در 
این ایام بالغ بر 3 میلیارد و 300 میلیون تومان به فرزندان 

معنوى خود مساعدت کردند.
وى با اشــاره به اینکه در حال حاضــر 77 فرزند تحت 
پوشش کمیته امداد در انتظار حمایت هاى مردم نیکوکار 
هستند، گفت: بى تردید در تالش هستیم با یارى حامیان 
و همچنین جذب خیران بیشتر، میانگین سرانه دریافتى 

ایتام و فرزندان محسنین استان را افزایش دهیم.
زارعان با اشــاره به اینکه حمایت از ایتــام و نیازمندان 
نباید در امور مالى و معیشــتى خالصه شود، گفت: براى 
حمایت از فرزندان یتیم و نیازمند در کنار سایر نیازها، باید 

مســائل مرتبط به امور فرهنگى و آینده تحصیلى آن ها 
نیز در اولویت توجه باشد تا ضمن حمایت از سرمایه هاى 
اجتماعى و جلوگیرى از بین نســلى شدن فقر، از ثمرات 

معنوى آن نیز برخوردار شوند.

چتر حمایتى نیکوکاران باالى سر 1117 فرزند یتیم و نیازمند

معاون درآمدهاى مالیاتى سازمان امور مالیاتى کشــور گفت: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیاتى اشخاص حقوقى و صاحبان درآمد امالك اجارى به استناد مصوبه ستاد ملى مدیریت 

کرونا، 31 مردادماه مى باشد.

محمد مسیحى با بیان اینکه مطابق قانون مالیات هاى مستقیم، 31 تیرماه آخرین مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیاتى اشخاص حقوقى و صاحبان امالك اجارى است، خاطرنشان کرد: به استناد 
مصوبه ستاد ملى مدیریت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتى اشخاص حقوقى و صاحبان 
درآمد امالك اجارى تا پایان مردادماه تمدید شده؛ لذا روز یکشنبه 31 مردادماه، آخرین مهلت 

براى تسلیم اظهارنامه مالیاتى خواهد بود.
وى افزود: براساس مصوبه یادشده، موعدهاى مقرر در مواد 116،110،80،57 و126 قانون 
مالیات هاى مستقیم که مهلت انقضاى تسلیم اظهارنامه مالیاتى و سررسید پرداخت مالیات 
آنها تا تاریخ 31 تیر 1400 مى باشد به مدت یک ماه تمدید مى گردد. همچنین کلیه مهلت هاى 
رسیدگى سنوات قبل که انقضاى آنها از تاریخ 31 تیر 1400 لغایت 140031 شهریور 1400 

مى باشد به مدت یک ماه تمدید مى گردد.
مسیحى با تاکید بر اینکه برخوردارى از هر نوع تسهیالت و معافیت هاى مالیاتى، منوط به 
تسلیم اظهارنامه مالیاتى در موعد مقرر قانونى است، عنوان داشت: فعاالن اقتصادى به منظور 
بهره مندى از مشوق هاى قانونى نرخ صفر و یا هر نوع تسهیالت دیگر باید اظهارنامه مالیاتى 
خود را تا روز یکشنبه 31 مردادماه سال جارى به صورت الکترونیکى از طریق درگاه ملى مالیات 

به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR ارسال و مالیات خود را پرداخت نمایند.
مســیحى در خاتمه تاکید کرد: مؤدیان محترم مالیاتى، در صورت عدم پرداخت مالیات و یا 
حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتى در مهلت مقرر، مشمول جرایم قانونى خواهند شد.

31 مرداد، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتى

 BTS با تالش همکاران مخابرات کاشان و همکارى کارکنان معاونت سیار، سایت دوم
تلفن همراه در شهر برزك نصب و راه اندازى شد.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، با بهره بردارى از این ســایت که 
تکنولوژى هاى 4G ،3G ،2G را پشتیبانى مى کند؛ پوشش شبکه اپراتور همراه اول 
در شهر کوهستانى برزك تقویت گردید و موجبات افزایش رضایتمندى مشترکین در 

مناطق تحت پوشش فراهم شد.
گفتنى است، توسعه سایت هاى مخابراتى در سطح اســتان، نقش بسزایى در افزایش 
کیفیت شبکه سیار و به دنبال آن کاهش نقاط کور و افزایش پهناى باند و کیفیت اینترنت 

همراه خواهد داشت.

توسعه پوشش همراه اول در برزك کاشان

رئیس بیمارســتان دکتر غرضى اصفهــان در آیین راه 
اندازى بخش بسترى بیمارستان دکتر غرضى اظهار کرد: 
این بیمارستان در کنار بخش هاى تخصصى، از روزهاى 
ابتدایى شروع بحران کرونا، به بیماران مبتال به کووید 
نیز خدمت رسانى مى کرد و فعالیت در بخش هاى آن به 

طور مستمر ادامه دارد.
آرش علیزاده با بیان اینکه در سازمان تأمین اجتماعى، 
بیمارســتان دکتر غرضى رتبه اول بســترى بیماران 
کرونایى را کســب کــرده، گفت: عالوه بر بازســازى 
بخش بسترى، راه اندازى آزمایشگاه سلولى مولکولى، 
بهســازى واحد لندرى، بهســازى واحد بهداشت، راه 
اندازى هوارسان آشپزخانه، دو سویه کردن برق ورودى 
بیمارستان، برونسپارى لندرى و ... از دیگر اقدامات این 

بیمارستان است.

على اعتصــام پــور، مدیر درمــان تامیــن اجتماعى 
اســتان اصفهان نیز گفت: بخش بســترى بیمارستان 
دکتــر غرضى که بازســازى آن با 28 تخــت به متراژ 
850 متر مربع از بهمن ماه ســال 98 آغاز شــده بود،

 راه اندازى شد.
وى روند توســعه زیرســاخت هاى خدمت رســانى در 
بیمارســتان دکتر غرضى اصفهان را مطلوب دانســت 
و اظهــار کــرد:  در بخش بســترى این بیمارســتان، 
اتاق ها به متراژ اســتاندارد به صــورت اتاق هاى تک 
تخته و دوتخته پیش بینى شــده که تمام اتاق ها داراى 
سرویس بهداشتى فرنگى، دوش و روشویى درون اتاق

 بیمار است.
اعتصام پور افــزود: بخش بســترى داراى اتاق ایزوله 
مطابق شــرایط اســتاندارد کتاب بیمارســتان ایمن 

و شــامل اگزوزفن با فیلتر هپا و فشــار منفى و هواى 
فشــرده و ... و پوشــش کــف به صــورت یکپارچــه

 و رزینى است.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان از دیگر خصوصیات 
این بخش را پیش بینى سیستم فشــار منفى براى هر 
اتاق در زمان اپیدمى دانســت و گفت: سیستم احضار 
پرستار، هشدار فشار منفى اتاق ایزوله و هشدارهاى فشار 
گازهاى طبى و سرویس بهداشتى مجزا جهت معلوالن 
از دیگر امکانات این بخش است. همچنین جهت صرفه 
جویى در مصرف انرژى از عایق هاى دیوارى جانبى و 
پنجره هاى دوجداره ترمال بریک اســتفاده شده و در 
هر اتاق داراى فن کویل کاستى در وسط اتاق و داراى 
کنترل و ترموستات جهت ایجاد شرایط آسایش فراهم 

شده است.

راه اندازى بخش بسترى بیمارستان دکتر غرضى
 مراسم تحلیف اعضاى ششــمین دوره شوراى شهر خمینى شــهر دیروز چهارشنبه  
(13مرداد) با حضور امام جمعه، نماینده شهرستان و فرماندار شهرستان در سالن اجتماعات 

فرماندارى شهرستان خمینى شهر  برگزار گردید.
در این مراسم علیرضابصیرى، فرماندار شهرستان خمینى شهر گفت: اعضاى شوراهاى 
ششم روز پنجشنبه (امروز) باید نخستین جلسه خود را برگزار نمایند و پس از آن شهردار 
را معرفى نمایند.  وى ادامه داد:  انتظار است که اعضاى شوراى جدید در مسیر انتخاب 
شهردار جدید، حرمت شهرداران مستقر را حفظ کنند و در انتخاب شهردار واجد شرایط سه 
راهکار پیش رو دارند که نخستین اختیار و راهکار ابقاى شهردار فعلى است، یعنى اعضاى 
شورا تصمیم بگیرند که شهردار مستقر به فعالیت خود به عنوان شهردار ادامه دهد که این 

تصمیم باید رسما صورت جلسه شده و به استاندارى اعالم شود.
وى افزود: راهکار دیگر پیش روى اعضاى شورا ابقاى شــهردار فعلى تا زمان انتخاب 
شــهردار جدید و راهکار دیگر نیز اعالم پایان کار شــهردار فعلى و انتخاب سرپرست 

شهردارى از میان یکى از کارکنان رسمى شهردارى تا انتخاب شهردار است.
فرماندار خمینى شهر گفت: فردى که اعضاى شورا به عنوان شهردار انتخاب مى کنند 
باید بر اساس آیین نامه اجرایى، شرایط الزم از جمله تحصیالت، نوع مدرك تحصیلى و 

سن و سوابق کارى را جهت تصدى سمت شهردارى داشته باشد.
در پایان جلسه اعضاى شوراى شهر  خمینى شهر ، درچه ، کوشک ، اصغرآباد و روستاهاى 

قلعه امیریه ، تیرانچى آیین مراسم اداى سوگند برگزار گردید.

تحلیف اعضاى ششمین دوره شوراى شهر شهرستان خمینى شهر 

وبینار «نااطمینانى در اقتصاد ایــران و اثرگذارى آن بر 
محیط کسب و کار» در اتاق بازرگانى اصفهان با همکارى 
قطب اقتصاد بین الملل دانشــگاه اصفهــان به منظور 
آشنایى فعاالن اقتصادى با چالش هاى موجود کشور و 
همچنین کمک به تعیین استراتژى مناسب براى کسب و 

کار و سرمایه گذارى بخش خصوصى برگزار شد.
به گزارش روابــط عمومى اتاق بازرگانــى اصفهان، در 
این نشســت مجازى، ســید کمیل طیبى، عضو هیئت 
علمى گروه اقتصاد دانشــگاه اصفهان با بیان ســاختار 
اقتصاد ایران به بررسى جنبه هاى نظرى-تجربى دالیل 
وجود نااطمینانى در اقتصاد ایران پرداخت و ســه محور 
نااطمینانى ارز و محیط کســب و کار، نــا اطمینانى در 
سرمایه گذارى و نااطمینانى در رشــد اقتصادى رامورد 

بحث قرار داد.
وى در ادامه به تشریح مفاهیم ریســک، نااطمینانى و 

اندازه گیرى تکنیکى آن پرداخت و سند همکارى ایران 
و چین را از منظر تجارت و سرمایه گذارى مورد بررسى 

قرار داد.
زهرا زمانى، مدیر پژوهش و بررسى هاى اتاق بازرگانى 
اصفهان نیز در این وبینار بى ثباتى سیاست ها و قوانین 
و همچنین ســطح باالى نااطمینانى اقتصاد کشــور 

را از چالش هاى مهم حوزه کســب و کار دانســت و 
تصریح کرد: توســعه اقتصادى، افزایش اشــتغالزایى، 
افزایش قدرت رقابت پذیرى اقتصاد و همچنین بهبود 
قدرت خرید شهروندان نیازمند توسعه سرمایه گذارى 
در کشور اســت که وجود ســطح باالى نااطمینانى در 
مولفه هاى کالن اقتصادى یکى از موانع اصلى رشــد 

سرمایه گذارى است.
وى کاهش حداکثرى ریســک و نا اطمینانى در اقتصاد 
کشور را براى توسعه ســرمایه گذارى و تحقق جهش 
تولید و اشتغال ضرورى دانست و تصریح کرد: رشد منفى 
سرمایه گذارى به قیمت ثابت در بخش هاى ساختمان 
و ماشین آالت از ســال 1392 و تشدید این روند از سال 
1397 سبب کاهش ظرفیت اقتصادى کشور و کاهش 
رقابت پذیرى و تشدید شکاف فناورى و بهره ورى با سایر 

کشورها شده است. 

بررسى استراتژى مناسب براى سرمایه گذارى بخش خصوصى

رونمایى غیر رسمى از شهردار آینده
بر اساس آنچه طى یکى دو روز گذشته در فضاى 
مجازى منتشر شده و به سرعت در حال گسترش 
اســت، گزینه نهایــى براى تصدى مســئولیت 
شهردارى اصفهان انتخاب شــده و طى چند روز 
آینده به صورت رسمى به مردم معرفى خواهد شد. 
تنها« ان ُقلت» موجود در این میان آن اســت که 
ظاهراً این شخص خوش اقبال در محفلى خارج از 
مجموعه شوراى شــهر انتخاب شده و هم اکنون 
تلقین نام وى به اعضاى پارلمان شــهر اصفهان، 

در دستور کار انتخاب کنندگان قرار گرفته است.
اگــر ایــن شــایعات حقیقت داشــته باشــد، 
منتخــب نهایى کســى نیســت به جــز دکتر 
«على قاســم زاده» که از افراد صاحب اندیشه در 
عرصه هاى اجتماعى و فرهنگى به شمار مى رود. 
وى در گذشته مسئولیت هاى فراوانى در شهردارى 

اصفهان داشــته و از اعتبار خاصى در بین جوانان 
اصولگرا برخوردار است.

در صالحیــت و توانایى «قاســم زاده» تردیدى 
نیست و قاعدتاً او مى تواند مدیریتى قاطع و سبکى 
جدید در اداره امور شهر را از خود ارائه دهد ولى اى 
کاش هواداران او اجازه مــى دادند که نام وى در 
مســیر طبیعى خود در گردونه بررسى صالحیت 
کاندیداهاى تصدى شــهردارى بر ســر زبان ها 
بیافتــد و وى محصول تمایــالت محفلى تلقى

 نشود.
برخى اعتقــاد دارند کــه تاریخ بــراى اصفهان 
در حال تکرار شــدن اســت و آنچــه در انتخاب 
«قدرت ا... نــوروزى» به وقوع پیوســت، براى 

شهردار آینده نیز در حال شکل گیرى است.
ادامه در صفحه 2...

ایرج ناظمى
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نایب رئیس انجمن زعفران خراسان جنوبى گفت:حدود 
50 ُتن از زعفران هایى که از ســال هاى قبل در انبارها 
مانده بود به شــرط صادرات به یک شرکت واگذار شد 
و هیچ شفاف سازى در خصوص سازوکار این واگذارى 

نیز انجام نشد.
على حسینى گفت: سازمان تعاون روستایى نزدیک50 
تن زعفرانى که از سال هاى قبل در انبارها باقى مانده بود 
را در اقدامى به یک شرکت خصوصى به شرط صادرات 
واگذار کــرد. در حالى که کامًال مشــخص بود زعفران 
تولید سه ســال پیش در بازارهاى خارجى جایى ندارد. 
وى افزود: دقیقًا مشخص نیست که این میزان زعفران 

با چه سازوکار و تعهدى به آن شرکت واگذار شده است 
و اساسًا چرا باید این مقدار زعفران که معادل 10 درصد 
تولید زعفران کشور در یکسال است به یک شرکت و یک 

شخص داده شود؟ 
حســینى گفت: بارها اعالم کردیم که این زعفران ها 
قابلیــت صادرات ندارنــد و در نهایت ســر از بازارهاى 
داخلى درخواهند آورد به طــورى که این حجم زعفران 
در انبارهاى ســرگردان آرام آرام وارد بازار شــده و بازار 
اشباع مى شود و دیگر خریدارى نیست. وقتى خریدارى 
نباشد امید کشاورز به تولید و فروش محصوالتش از بین 
مى رود ولى متأسفانه کسى پاسخگوى این اتفاق نیست.

مراسم تحلیف هشتمین رئیس جمهور ایران عصر امروز 
(پنج شنبه) با حضور مقامات و میهمانان داخلى و خارجى 

در مجلس شوراى اسالمى برگزار مى شود.
رئیس جمهور طبق اصل 121 قانون اساسى سوگند یاد 
مى کند که همه اســتعداد و صالحیت خویش را در راه 
ایفاى مسئولیت هایى که برعهده گرفته به کار گیرد و در 
پایان سوگندنامه را امضا و فعالیت هاى دوره چهار ساله 
خود را آغاز مى کند. رئیس مجلس و رئیس جمهور هر دو 

در این مراسم سخنرانى مى کنند.
تاکنون 12 دوره مراســم تحلیف رؤساى جمهور برگزار 
شده است، این مراسم روز 14 مرداد همزمان با سالگشت 

صدور تاریخى فرمان مشروطیت در ایران انجام مى شود.
رئیس جمهور بعد از مراســم تحلیف، طبــق آئین نامه 
دو هفته زمان دارد تا نســبت به معرفى کابینه و برنامه 
وزرا به مجلس شــوراى اســالمى اقدام کند که پس از 
اعالم وصول در مجلــس، به مدت یک هفتــه وزرا و 

برنامه هایشان در دست ارزیابى قرار خواهند گرفت.
بر اساس آمار اعالم شــده 115 مقام رسمى از 73 کشور 
جهان آمادگى خود را براى حضور در مراسم تحلیف اعالم 
کردند؛ از بین این مقامات 10 رئیس کشور در تراز سران 
کشورها، براى حضور در این مراسم دعوت شدند و اعالم 

آمادگى کردند.

50 ُتن طالى سرخ را 
به یک شرکت واگذار کردند!

هشتمین رئیس جمهور ایران 
امروز سوگند یاد مى کند

2 پیک دیگر تا 
آخر سال

دکتــر محمدرضــا صالحى،    فارس|
متخصص بیمارى هاى عفونى بیمارستان امام 
خمینى (ره) گفت: اگر وضعیت واکسیناســیون 
کشور با روند فعلى پیش رود ما حداقل دو پیک 
دیگر تا انتهاى ســال خواهیم داشــت؛ اما اگر 
واکسیناســیون ســرعت یابد و بتوانیم حداقل 
ماهانه 7 الى 10 میلیون دوز واکسن بزنیم احتماًال 
مى توانیم به این پیک دیرتر برســیم و یا اصًال 

نرسیم.

آمار واقعى 
قربانیان کرونا 

معــاون آموزشــى    فارس وایسنا|
بیمارستان مسیح دانشورى با بیان اینکه اکنون 
در بدترین وضعیت کرونایــى قرار داریم،گفت: 
هر فــردى تب و عالئم تنفســى دارد نشــانه 
کروناســت؛چراکه ویروس دیگرى در چرخش 
نیست. دکتر پیام طبرسى در پاسخ به این پرسش 
که اکنون وضعیت کرونا و مراکز درمانى چگونه 
اســت؟ گفت: اکنون در بدتریــن وضعیت قرار 
داریم به طورى که این پیک از همه پیک هاى 
کرونا وضعیت بدترى دارد. وى افزود:تعداد بیمار 
افزایش یافته و بیمارستان ها لبریز و سرریز شده 
است و جمع کردن کار خیلى سخت شده است. 
رئیس بخش عفونى بیمارستان مسیح دانشورى 
تهران افزود: تعداد اصالح شده فوتى هاى روزانه 
کرونا در کشــور 700 تا 800  نفر اســت.  دکتر 
طبرسى گفت: مشکل اصلى ما کمبود سرم و دارو 
نیست، مشکل ورودِى زیاد بیمارستان هاست. 
اگر سرم و دارو هم باشد، بسیارى از بیماران جایى 

براى بسترى شدن پیدا نمى کنند. 

براى «محرم» 
سنجیده اقدام کنیم

دکتر حمید سورى، رئیس گروه    تابناك |
واکنش ســریع کووید-19 وزارت بهداشت، با 
اشاره به روند پیشــروى کرونا در کشور، درباره 
روزهاى آتى و مراســم پیش رو در ایام محرم، 
ضمن هشدار نسبت به هرگونه تجمع در شرایط 
فعلى بیمارى در کشور گفت: ســوگوارى ایام 
محرم قطعًا الزم است اما شــکل اجراى آن در 
شرایط اپیدمى مهم است. در کنار اینکه سالمت 
معنوى جامعه باید حفظ شود ولى باید سنجیده 

اقدام کنیم.

با هر ترفندى 
رفتند شمال

  ایلنا| غالمرضا شریعتى، نماینده مردم 
بهشــهر در مجلس شوراى اســالمى، تأکید 
کرد: متأســفانه مردم نســبت به بیمارى کرونا 
سهل انگار شده اند و این سهل انگارى در همه 
سطوح جامعه قابل مشــاهده است.اکنون اکثر 
نقاط کشور در وضعیت بحرانى قرار گرفته است 
و متأسفانه در تعطیالت اعیاد اخیر نیز على رغم 
منع تردد به استان هاى شــمالى، مردم به هر 
ترفندى که شــده خود را به شــمال رساندند و 
این امر سبب شــد تا برخى از نقاط استان که در 

وضعیت قرمز بود، امروز به وضعیت سیاه برسد.

ترفند جدید مجرمان
رئیــس مرکــز تشــخیص و    فارس|
پیشگیرى از جرایم سایبرى پلیس فتا به ترفند 
تازه کالهبرداران سایبرى با درج تبلیغات اینترنت 
ماهواره اى اشاره و اظهار کرد : مجرمان سایبرى 
با انتشــار آگهى هاى فروش مودم و تجهیزات 
اینترنت ماهواره اى ســایت هاى درج آگهى در 
کنار ایجاد شایعه و ادعاى رایگان بودن سرویس 
اینترنت ماهواره اى براى کاربران ایرانى سعى در 
فریبکارى و اغفال هموطنان دارند. ســرهنگ 
على محمد رجبى گفت: امکان استفاده از خدمات 

اینترنت ماهواره اى در کشور فراهم نیست.

اولین جلسه رسمى 
رئیس جمهور

ســید ابراهیــم رئیســى     دیده بان ایران |
رئیس جمهور صبح دیروز (چهارشنبه) در جلسه رؤساى 
کمیته هاى تخصصى ستاد ملى مقابله با کرونا حضور 
یافت. در این جلسه فرمانده قرارگاه عملیاتى و رؤساى 
کمیته هاى بهداشت و درمان، تبلیغات و اطالع رسانى 
و حمل و نقل گزارش هاى مربوط به اجراى مصوبات 
ستاد ملى کرونا در مقابله و مهار موج پنجم بیمارى و 
همچنین تهیه و تدوین دســتورالعمل هاى مرتبط با 
برگزارى مراسم سوگوارى شهادت حضرت اباعبدا...

الحسین (ع) در ایام محرم، شرایط بازگشایى مدارس 
و دانشگاه ها در سال تحصیلى جدید و همچنین روند 

اجراى سند ملى واکسیناسیون را  ارائه کردند.

زاکانى به انرژى اتمى مى رود؟
شــنیده ها حاکى از آن است در     برترین ها |
پى صحبت هاى مقدماتى، احتمــال حضور علیرضا 
زاکانى در ســازمان انرژى اتمى جدى است. وى به 
عنوان رئیس ســازمان انرژى اتمى انتخاب مى شود. 
تحصیالت علیرضا زاکانى در حوزه پزشکى هسته اى و 
مرتبط با این حوزه است. پیش از این على اکبر صالحى 
ریاست این سازمان را بر عهده داشت. از سوابق زاکانى 
مى توان به ریاســت مرکز پژوهــش هاى مجلس 

اشاره کرد.

مجازات 5000 تومانى!
  بهار | مدیرکل تعزیرات حکومتى استان تهران 
مى گویــد: در قانون براى برخى مباحث بهداشــتى 
مجازات 5000 تومانى در نظر گرفته شده است! برخى 
قانون ها در بحث تعزیرات حکومتى نیاز به بازنگرى و 

اصالح دارد.

چهره اى ناشناخته 
قائــم مقام شــوراى هماهنگى     برترین ها |
تبلیغات اســالمى گفتگویى با «باشــگاه خبرنگاران 
جــوان» انجــام داده و در این مصاحبــه به توصیف 
آیــت ا... جنتى دبیــر شــوراى نگهبــان و رئیس 
شوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى پرداخته است. 
نصرت ا... لطفى گفته اســت: من  به عنوان کســى 
که توفیق داشتم ســالیان ســال در خدمت آیت ا... 
جنتى باشــم مى گویم که وى یک چهره به تمام معنا 
مظلوم  و ناشــناخته است. اشــراف آیت ا... جنتى به 
امور بى نظیر و یک شــخصیتى اســت با یک روح 

جوان.

ظریف از راز سر به ُمهر گفت
وزیــر امور خارجه کشــورمان     خبر آنالین |
در صفحه اینســتاگرام خود خبر از انتشــار مجموعه 
کتاب«راز ســر به ُمهر» داد. محمد جــواد ظریف در 
این ارتباط نوشــت: «راز ســر به مهر توسط مؤسسه 
اطالعات منتشر شــد. در بیش از 3000 صفحه در 6 
جلد روایتى قابل انتشار از مذاکراتى که منتهى به برجام 
شد را تقدیم ملت دالور ایران کرده ایم. همراه با برخى 
از متون و اسناد مذاکراتى». مجموعه 6جلدى کتاب 
«راز سر به مهر» به نویســندگى محمد جواد ظریف، 
على اکبر صالحى، سید عباس عراقچى و مجید تخت 

روانچى منتشر شد.

بدهى  خارجى ایران 
چقدر است؟

براساس آخرین آمار بانک مرکزى    تسنیم|
میزان بدهى خارجــى ایران در پایــان خرداد 1400 
براســاس سررســید اولیه بدهى ها 8 میلیارد و 744 
میلیون دالر اســت که 6 میلیارد و 733 میلیون دالر 
آن بدهى هاى میان مدت و بلندمدت و 2 میلیارد و 11 
میلیون دالر از این میزان بدهى هاى کوتاه مدت است. 
این تعهــدات بالفعل ایران بر مبناى یــورو نیز رقمى 
بالغ بر 7 میلیارد و 6370 میلیون یورو محاســبه شده 
که 5 میلیارد و 675 میلیون یــورو از این میزان حجم 

بدهى هاى میان مدت و بلندمدت است.

خبرخوان

پروژه بلندپروازانه طراحى 213 دست کیمونو و اوبى (لباس 
ســنتى ژاپنى ها و کمربند همراه آن) به تعداد کشورهاى 
شــرکت کننده در المپیک 2020 توکیو پس از شش سال 

همزمان با آغاز بازى ها به پایان رسید.
«پروژه کیمونو» ایده شــرکت ژاپنى «تصویر یک دنیا» 
به ریاست «یوشیماســا تاکاکورا»، طراح و هنرمند ژاپنى 
است که ماه اوت سال 2014 کلید خورد و قرار بود تابستان 
گذشته به پایان برســد اما به دلیل شیوع کرونا و تأخیر در 
برگزارى بازى هاى المپیک، به تابستان 2021 موکول شد.
هر دســت لباس در این پروژه با الهام گرفتن از سنت ها و 
فرهنگ 213 کشور شرکت کننده در المپیک توکیو طراحى 
و اجرا شده و به رسم ژاپنى ها دو تکه است؛ یک تکه لباس 
سنتى و قدیمى مردمان سرزمین آفتاب تابان یعنى کیمونو 
و تکه دیگر یک قطعه پارچه که به آن اوبى یا ساشــى به 
معنى کمربند پهن مى گویند. براى به نتیجه رساندن هر 
دست کیمونو و اوبى ویژه یک کشور 20 هزار دالر هزینه 

شده است.

با اینکه ابتدا قرار بــود کیمونوها در جریــان بازى هاى 
المپیک توکیو به نمایش عمومى درآیند اما گســترده تر 
شدن فراگیرى ویروس کرونا این برنامه را به هم زد. حاال 
سازمان دهندگان پروژه کیمونو مى خواهند این 213 دست 
لباس ســنتى را در اکســپو 2025 به نمایش بگذارند که 
چهار سال دیگر در شهر اوزاکا برگزار مى شود. ارزش هر 
دست لباس با کمربند پهن رقمى در حدود 18 تا 20 هزار 

دالر است.
تقریباً تمام کیمونوها را هنرمندان و طراحان ژاپنى با الهام 
گرفتن از ویژگى هاى اقلیمى و فرهنگى هر کشور و سرزمین 
طراحى کرده اند و کار بافتــن و دوختن پارچه ها 1/5 تا دو 
سال زمان برده است. در این میان، کیمونو و اوبى فلسطین 
کار گروهى از آوارگان و پناهجویان فلســطینى است که 
اشغالگران صهیونیست آنها را از خانه و کاشانه خود رانده اند.
طرح کیمونو ایران برگرفته از سیمرغ است؛ پرنده افسانه اى 
و اســطوره اى فرهنگ ایرانى که نوع بلوریــن آن را در 

جشنواره فیلم فجر به برگزیدگان جایزه مى دهند.

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســى دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشــتى گفت: المبدا شرایط خطرناکى 
را براى کشور ها به لحاظ شــیوع کرونا رقم زده است، 
این واریانت خطرناك ســرایت پذیرى بیشــتر، قدرت 
گریز از ایمنى و اثرگذارى واکســن ها را نشــانه گرفته

 است.
علیرضا ناجى با بیان اینکه به نظر مى رسد واریانت المبدا 
در حال تبدیل شدن به تهدید جدى جهانى است، اظهار 
کرد: تاکنون در 29 کشــور واریانت المبدا شناسایى و 

ثبت شده است.
ناجى با تأکید بر اینکه واریانت المبــدا براى اولین بار 

در کشــور پرو شناسایى شــد، افزود: این کشور با ثبت 
596 مرگ در هر صد هزار نفر جمعیت، باالترین مرگ 
و میر هاى کرونایى را ثبت کرد که از این تعداد مبتالیان، 

97 درصد مربوط به واریانت المبداست.
استاد دانشگاه علوم پزشکى شــهید بهشتى ادامه داد: 
لهستان با ثبت 307 مرگ کرونایى در روز بعد از کشور 
پرو رتبه دوم چرخش واریانت المبدا را به خود اختصاص 

داده است.
به گفته ناجى، جهش در واریانت المبدا به میزان قابل 
توجهى سرایت و عفونت زایى این گونه جدید کووید 19 

را افزایش داده است.

عبدا... گنجى، مدیر مسئول روزنامه «جوان» در شماره دیروز 
این روزنامه ضمن اشاره به مطلب اخیر مهدى نصیرى، مدیر 
مسئول سابق روزنامه«کیهان» زیر عنوان «دستاورد هاى 

غرب ستیزى جمهورى اسالمى چه بوده است؟» نوشت:
بفرمایید ما در این 42 سال چه ظلمى به فرانسه، انگلیس، 
آلمان و آمریکا کرده ایم؟ ســالح شــیمیایى به «صدام» 
داده ایم؟ در ســاحل آنان بوده ایم؟ شخصیت هاى شان را 
ترور کرده ایم؟ تحریم کرده ایم؟ قطعنامه علیه آنان صادر 
کرده ایم؟ به قوانین داخلى آنان اعتراض کرده ایم یا با آنان 
جنگیده ایم؟ چرا ناراحتى هاى خود از چند برخورد – حتى 

ناحق- با خود را در تبرئه غرب جســتجو مى کنید؟ ما که 
هیچ چیز از غرب نمى خواهیم، آنــان از ما مطالباتى دارند. 
به نظر شما مطالبات آنان -که باز هم هیچ ربطى به غرب 
ندارد- را اگر لبیک نگوییم، غرب ســتیز هســتیم؟ کدام 
دفعه غرب با مــا محترمانه برخورد کرده اســت که ما بد 
عمل کرده ایم؟ آیا راهپیمایى مــردم را که غرب در قالب 
آزادى بیان مدعى آن اســت، غرب ستیزى مى دانید؟ ما به 
فرانسه چه ظلمى کرده ایم؟ جز تســخیر سفارت آمریکا 
که بعداً از اســناد معلوم شــد مهمتر از انقالب اول است، 

چه کرده ایم؟

فرماندار شهرســتان فیروزآباد از مهار آتش سوزى در 
تنگه هایقر خبر داد. 

در چند روز گذشته آتش ســوزى مهیبى در تنگه هایقر 
استان فارس رخ داد. تنگه هایقر در 35 کیلومترى جنوب 
غرب شهرستان فیروزآباد قرار دارد. در آتش سوزى تنگه 
هایقر چهار نفر از اهالى روستاى چهارقاش فیروزآباد که 
براى کمک به اطفاى حریق آمــده بودند، جان باختند. 
یک پدر، پســر و برادرزاده به نام هــاى ناصر بهزادى 
(پدر)، حامد بهزادى (پســر)، رضا بهزادى (برادرزاده) و 
جهانبخش بهزادى (شوهرخواهر) در آتش سوزى تنگه 
هایقر جان باختند. البته یک نفر دیگر از خانواده بهزادى 

نیز بر اثر آتش سوزى تنگه هایقر مصدوم شده است.
این چهار نفر از عشــایر منطقه بودند که براى کمک به 
اطفاى حریق به کمک نیروهــاى یگان حفاظت منابع 

طبیعى استان فارس رفته بودند اما در میان آتش گرفتار 
شدند و جان خود را از دست دادند.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان دســتگاه هاى مخابراتى 
و ارتباطــى گفــت: همســو بــا افزایــش نــرخ دالر، 
قیمت تلفــن همــراه در بازارهــاى داخلــى افزایش 

یافته است. 
مهدى محبى اظهار کرد: قیمت دالر به طور مســتقیم بر 
روى قیمت بســیارى از محصوالت تأثیرگذار است، به 
خصوص محصوالتى که از کشورهاى خارجى وارد ایران 
مى شــوند، بنابراین تلفن همراه نیز از این قاعده مستثنى 
نیست. وى بیان کرد: یکى دیگر از دالیلى که در افزایش 
قیمت تلفن همراه در بازارهاى داخلى تأثیر گذاشته، مسئله 

وارد نشدن یکى از برندهاى چینى تلفن همراه به کشور 
است. رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه هاى مخابراتى 
و ارتباطى ادامه داد: از حدود ســه هفته گذشــته از ورود 
این برند چینى به کشــور جلوگیرى شد؛ چراکه بر اساس 
اظهارات سازمان ملى استاندارد، این برند به شماره هاى 
ضرورى در ایران مانند پلیــس و اورژانس تماس برقرار 
نمى کند. با جلوگیرى از واردات این برند چینى به کشور، 
مشتریان این برند در بازارهاى ایرانى رو به دیگر برندها 
برده اند که همیــن افزایش تقاضا نیــز موجب افزایش 

قیمت ها در بازارهاى داخلى شده است.

...ادامه از صفحه اول
شوراى شهر پنجم به مدت 4 سال تحت این اتهام قرار 
داشت که براى انتخاب شهردار اصفهان از خود اختیارى 
نداشــته و در انجام مهم ترین وظیفه اش خلع ید شده 
است. این موضوع آســیبى بزرگ براى اعضاى پارلمان 
شهر بود و پس از این واقعه دیگر هیچکس این مجموعه 

را تحویل نمى گرفت.
«نوروزى» در سال 96 در ستاد انتخاباتى اصالح طلبان 
اصفهان مسئولیت داشــت و «قاسم زاده» نیز از عناصر 
مؤثر در تهیه لیســت انتخاباتى مجمع نیروهاى انقالب 
اسالمى اصفهان بود. همین مشابهت، احتمال تصدى 
وى را تقویت مى کند و با توجه به این موضوع مى توان 

شایعات جارى را باورپذیر دانست.
اما بر عکس «نوروزى» که پیش از انتخابات سال 96 و 
در بین اصالح طلبان جایگاه چندانى در حوزه مدیریت 
و سیاست نداشت، دکتر «على قاسم زاده» را مى توان 
«سیاستمدارترین» اصولگراى اصفهان دانست که از 
حداقل 7 راى بالفعل و 2 تا 4 راى بالقوه در بین اعضاى 
شوراى شهر برخوردار است و همانگونه که تأکید شد 
در مناسب بودن وى براى تصدى مسئولیت کلیددارى 
شــهر نمى توان تردید داشــت. چه بســا انتخاب او 
مى تواند غناى فرهنگى عملکرد شهردارى اصفهان را 
بیشتر نموده و افقى تازه را در عرصه مدیریت شهرى 
کشــور نمایان کند ولى نکته مهم، مسیرى است که 
طرفــداران او براى رســیدن به این نتیجــه در پیش

 گرفته اند.
شائبه مهندسى شدن «فرآیند» گزینش کاندیداها براى 
حضور در فهرســت انتخاباتى مجمع نیروهاى انقالب 

هنوز فراموش نشده است و حذف سریع نام هایى مانند 
«رضا امینى»، «مهــدى معتمدى»، «تــورج حاجى 
رحیمیان»، «هاشــم امینى» و... از جمــع کاندیداهاى 
تصدى شــهردارى اصفهان توجیه الزم و کافى نداشته 
و گالیه ها و دلخورى هاى فراوان و غیر قابل تصورى 
را ایجاد کرده است. حال اگر بنا باشد که سایر کاندیداها 

نیز به همین شکل از چرخه انتخاب خارج شوند، عملکرد 
شوراى شهر در همین ابتدا با تعداد زیادى عالمت سئوال 

مواجه خواهد شد که زیبنده اعضاى آن نیست.
گفته مى شود که در جمع یازده کاندیداى باقیمانده فعلى 
در جریان انتخاب شهردار آینده، افرادى همچون حیدرى، 
سادات نژاد، مختارى و محمودزاده، بیشتر نقش نمایشى 

داشته اند و در نشست بعدى اعضاى شوراى شهر حذف 
خواهند شد و در ادامه نام «مهدى جمالى نژاد» هم که 
به طور کلى منکر هر گونه تماس براى دعوت یا اعالم 

کاندیداتورى شده به راحتى خط مى خورد.   
در مســیر تاثیرگزارى بر طرز فکر اعضاى شورا، حذف 
«علیرضا صلواتى» با بهانه جوان و کم تجربه بودن کار 
سختى نخواهد بود و به موازات آن فضاسازى براى حذف 
«علیرضا قارى قرآن»، «محســن رنجبر» و «مرتضى 
حســام نژاد» از طریق ایجاد هجمه تخریب و تخطئه 
با تمســک به جعلق بازى در فضاى مجــازى و تحت 
برچسب اصحاب یا باند «قم» در دستور کار طیف جوان 
محفل اصلى اســت. هر چند احتمال دارد که در مرحله 
آخر، نام «قــارى قرآن» به صورت تشــریفاتى در کنار 

«على قاسم زاده» و «محمد على احمدى» قرار گیرد.
علیرغم اینکه تمام گمانه زنى ها پیرامون قطعى شدن 
انتخاب «على قاســم زاده» به عنوان شــهردار آینده 
اصفهان در جریان است، ولى با علنى شدن این تصمیم 
محفلى ممکن است با تمسک به یک فرایند برنامه ریزى 
شده قبلى مثل کنار کشیدن این کاندیدا، در مرحله آخر 

«محمد على احمدى» سکاندار امور شهر شود. 
جمع بندى فوق الذکر، بــه صورت خاص زمانى حاصل 
مى شود که به شــایعات جارى مبنى بر عنایت و تمایل 
پدر معنوى فهرست انتخاباتى مجمع نیروهاى انقالب 
اســالمى اصفهان در راستاى شهردار شــدن یکى از 
این دو نفر توجه بیشترى داشــته باشیم. به طور طبیعى 
تصمیم به صراحت اعالم نشده ایشان که اغلب در بین 
صحبت هاى غیررســمى و به صورت تلویحى منتقل 

مى شود، تأثیر بسزایى بر نتیجه نهایى خواهد داشت.

رونمایى غیر رسمى از شهردار آینده

طراحى 213 دست کیمونو به نشانه 
تمام کشورهاى حاضر در المپیک توکیو

المبدا در حال تبدیل شدن به تهدید جهانى

پاسخ مدیر «جوان» به مدیر سابق «کیهان»

مرگ 4 مرد روستایى در میان آتش 

چرا تلفن همراه گران شد؟
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پشت تخت مانده ها
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از انتظار شش 
 ICU خانم باردار مبتال به کرونا و 46 بیمار منتظر تخت
در بیمارستان الزهرا خبر داد. آرش نجیمى در اینستاگرام 
خود نوشـت: "موج پنجم کوید 19 هم اکنون: 36 خانم 
 ،ICU باردار مبتال، 46 بیمار فقط در الزهرا منتظر تخت
صف انتظار براى تخت هاى عادى هم ایجاد شده است. 

داستان با این شرایط ادامه دارد، البته غم انگیز".

نام خیابان ها عوض نشده
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شـهردارى اصفهان 
گفت: هیچ تغییر نامى در خیابان هاى کالنشهر اصفهان 
صورت نگرفته است. ایمان حجتى افزود: آنچه در فضاى 
مجازى درخصوص تغییر نام خیابان هاى اصفهان منتشر 
شـده کذب اسـت و تنها چهارراه هاى دوسـمت حاشیه 
رودخانه زاینـده رود که بدون نام بودنـد باتوجه به اینکه 
اصفهان پایتخت صنایع دسـتى جهان اسـت از اسامى 
رشته هاى صنایع دستى اصفهان همچون ملیله و فیروزه 
کوبى استفاده شده است. وى گفت: با این نام گذارى هاى 

جدید هویت اصفهان به گردشگران معرفى مى شود.

ضربه کرونا به 
بیمارستان غرضى 

آرش علیزاده، رئیس بیمارسـتان دکتر غرضى اصفهان 
گفت: از ابتـداى همه گیرى کرونـا تاکنـون 325 نفر از 
همکاران ما درگیر این بیمارى شـدند و هم اکنون 157 

بیمار تحت درمان هستند.

زنگ خطر کولرهاى آبى 
12 َتن از ابتـداى سـالجارى در اصفهان به سـبب برق 
گرفتگى جان خود را از دست داده اند و شمار جان باختگان 
برق گرفتگى در استان از ابتداى امسال تاکنون در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل، هفت َتن بیشتر بوده است. جواد 
شمس کارشناس ارشد برق شرکت توزیع برق اصفهان 
در این باره گفت: بدلیل اتصال مستقیم کولر آبى به برق 
و وجود آب که رسـاناى خوبى براى جریان الکتریسیته 
است، احتمال برق گرفتگى افراد باالست که این موضوع 
رعایت نکات ایمنى در زمان راه اندازى کولرهاى آبى را 

دوچندان مى کند. 

مهار حادثه در شاهین شهر
حادثه فاضالب شـبکه اصلـی فاضالب بلـوار طالقانی 
شـاهین شـهر در کمتر از 12 سـاعت مهار شـد. در پى 
گزارش رسـیده مبنی بر ریزش مجدد شـبکه فاضالب 
در بلـوار طالقانـی شـاهین شـهر، عملیـات حفـاري و 
خاك برداري بـراى تعویض لوله فرسـوده 1400 بتنی 
وجایگزینی لوله جدید 1400 بتنی به طول 6 متر با تالش 
گروه بحران ستاد و منطقه انجام شد و شبکه درمدار بهره 

برداري قرار گرفت.

اجراى عملیات شستشو
عملیات شستشو و گندزدایى حوضچه هاى ته نشینى، 
اختالط و مخزن ذخیره آب در تصفیه خانه آب گلپایگان 
انجام شد. شایان ذکر اسـت که این عملیات به صورت 
متناوب انجام مى شود و با توجه به تعویض یک الیه از 
فیلترها در تصفیه خانه آب گلپایگان و به منظور ارتقاى 
کیفى آب خروجى، این مرحله از شسـت و شـو خارج از 
دوره  متناوب خود اجرا شد. پس از پایان عملیات شستشو 
و گند زدایى، تصفیه خانه آب در مـدار بهره بردارى قرار 

گرفت.

6 خیابان 
از بن بست خارج مى شود

مدیر منطقه 15 شهردارى اصفهان گفت: در این منطقه 
شش خیابان بن بست شامل خیابان سلمان، شهداى ابر، 
شهداى گنگاز، شهداى سـتار، الله، اریسون وجود دارد 
که براى بازگشایى آنها در بودجه سال جارى 63 میلیارد 
تومان اعتبار نظر گرفته شـده تا آزادسـازى آنها انجام و 

ترافیک سنگین خیابان جى کاهش یابد.

خبر

استاندار اصفهان گفت: ظرفیت همه بیمارستان هاى استان 
تکمیل شده است و دیگر هیچ جایى براى پذیرش بیماران 
جدید در راهروى بیمارســتان ها و بر روى برانکاردها هم 

وجود ندارد.   
عباس رضایى افــزود: امروز چرخه تولیــد بیمار بصورت
 "چرخ و فلک" در اســتان در حال گردش اســت و روزانه 
600 بیمار وارد و 400 بیمار ترخیص مى شــوند. وى ادامه 
داد: ظرفیت و پرسنل الزم را در بیمارستان ها نداریم و کادر 

درمانى استان بشدت خسته شده اند.
استاندار اصفهان اظهار داشــت: بیم آن را داریم که از روز 
پنجشنبه(امروز) بطورکلى با مشــکل مکان براى بسترى 

بیماران در استان مواجه شویم. وى اضافه کرد: این وضعیت 
در شهرستان هاى فریدن، خوانسار، خمینى شهر، اردستان و 
نجف آباد هم وجود دارد و از مجموع  یکصد تخت بیمارستانى 
در فریدن 75 تخت به بیماران کرونایــى اختصاص دارد. 
رضایى با بیان اینکه ُمصوبات امروز صبح شــوراى تامین 
استان، حکم مصوبات ستاد کرونا را دارد، خاطرنشان کرد: 
هماهنگى  الزم بــراى اجراى این مصوبات با دادســتانى 
اصفهان انجام شده است و با ُمتخلفان بطور قاطعانه برخورد 
خواهد شد. وى تصریح کرد: بیشترین شکایت ها از باز بودن و 
فعالیت اماکن ورزشى در استان است و انتظار داریم نظارت ها 

بر این اماکن بطور جدى انجام شود.

مدیر عامل ســازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: در روزهاى اخیر شاهد افزایش بى سابقه متوفیان 
ناشى از بیمارى کرونا هستیم که غم و مصیبت جانکاهى 

را براى خانواده ها به ارمغان آورده است.
احمدرضا مرادى با بیان اینکه تدفین غریبانه و خداحافظى 
تلخ با متوفیان کرونایى و غم ناشــى از آن، ممنوعیت 
برگزارى مجالس ترحیم و ده ها مشــکل دیگر اتفاقاتى 
است که همه در سایه تلخ کرونا در حال رخ دادن است، 
افزود: شرایط بحرانى اخیر نشــان از روزهایى غم بار و 
دردناك را مى دهد روزهایى که شاید هیچگاه تصور آن 

را نمى کردیم.

مدیر عامل ســازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: تمامى کارکنان و خادمان آرامســتان ها به 
حالت آماده باش درآمده اند و با تالش و کوششى وصف 
ناپذیر، مســئولیت انجام آئین هاى خاکسپارى متوفیان 
را عهده دار هســتند، افزایش تعداد متوفیان باعث شده 
خادمان آرامستان در شرایطى بسیار سخت و دلهره آور در 
شیفت هاى اضافى و اضطرارى نسبت به تغسیل، تکفین و 
تدفین متوفیان کرونایى اقدام و به امور متوفیان رسیدگى 
کنند و این در حالى اســت که اگر این شرایط ادامه یابد، 
قطعًا در آینده هاى نزدیک دچار مشکل شده و با بحران 

جدى مواجه خواهیم شد.

افزایش بى سابقه متوفیان 
ناشى از کرونا در اصفهان

جا روى برانکارد بیمارستان ها 
هم وجود ندارد

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان تعطیلى 
یک هفته اى اصفهان را در پى بحرانى شدن شرایط کرونایى 
اســتان که در شــبکه هاى اجتماعى در حال بازنشر است 

نادرست عنوان کرد.
حجت  ا... غالمى افزود: تصمیم براى تعطیلى اســتان ها در 
اختیار ستاد ملى مقابله با کروناست  و درصورت اعالم تعطیلى 
استان توسط ستاد ملى مقابله با کرونا، برنامه ریزى هاى الزم 

در ستاد استانى صورت خواهد گرفت.
وى با بیــان اینکه امکانات بیمارســتان ها و درمانگاه هاى 
استان اصفهان در حال اشباع و بسترى ها در سایر بخشهاى 
بیمارستانى در حال افزایش است از شهروندان درخواست کرد 
که پروتکل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى را بیش از 

پیش رعایت کنند.
غالمى درباره آخرین محدودیت هاى کرونایى اظهار کرد: 
جلسه ستاد استانى مقابله با کرونا روز سه شنبه برگزار شد که 
بر اساس گزارشى که دانشگاه هاى علوم پزشکى اصفهان 
و کاشــان ارائه دادند وضعیت استان اصفهان بحرانى و حاد 
است، به طورى که روزانه بیش از 550 نفر در مراکز درمانى 
بســترى مى شــوند که از این تعداد تنها 250 نفر ترخیص 
مى شــوند که در نتیجه روزانــه بین 250 تــا 300 تخت 

بیمارستانى اشغال مى شود.
وى افزود: بیش از 50 درصد تســت هــاى روزانه کرونا در 
استان مثبت است و با این شرایط تمام ظرفیت ها و امکانات 

بیمارســتان ها و مراکز درمانى در حال اشباع شدن است، 
به طورى که در راهروها و فضاهاى باز بیماران را بســترى 

مى کنند و فشار زیادى روى کادر درمانى وجود دارد.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان، گفت: 
این شرایط حاد سبب شد که عالوه بر اجراى دقیق تر طرح 
جامع محدودیت هاى هوشمند از روز چهارشنبه (دیروز)، 
محدودیت هاى بیشــترى  بر روى یکسرى موارد خاص 
اعمال شود که بر این اساس مقرر شد تمام شهرهاى بازى 
در هر مقیاس و اندازه اى تعطیل باشند که مسئول اجراى 
این مصوبه شهرداران شــهرهاى استان و مناطق هستند. 
غالمى ادامه داد: همچنین تمام مراکز آموزشى خصوصى، 
دولتى و غیر انتفاعى تا اطالع ثانوى تعطیل خواهند بود و 

مجرى این مصوبه اداره کل آموزش و پرورش است.
وى تصریح کرد: رستوران ها و اغذیه فروشى ها نیز حق ارائه 
خدمت در درون مجموعه خود را ندارند و تنها به شکل بیرون 
بر مى توانند فعالیت کنند. همچنین تاالرها و ســالن هاى 
پذیرایى حتى اگر نوبت قبلى داده باشند اجازه فعالیت ندارند و 
باید نوبت هاى خود را لغو کنند. نمایشگاه ها نیز به هیچ وجه 
اجازه فعالیت ندارند که مســئولیت اجراى این مصوبات بر 

عهده اتاق اصناف و اداره صمت است.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان، گفت: طبق 
تصمیم این ستاد تمام باشگاه ها و اماکن ورزشى، سالن هاى 
بدنسازى و هر امرى که مرتبط با ورزش باشد به طور کامل 

تعطیل خواهد بود که مسئولیت اجراى این مصوبه، مدیرکل 
اداره ورزش و جوانان است.

غالمى گفت: تمام فعالیت هاى فرهنگى و سینمایى نیز تا 
اطالع ثانوى ممنوع است که اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
بر اجراى آن نظارت مى کند. همچنین ورودى هاى 9 گانه 
به صورت خاص کنترل شدید مى شود. ممنوعیت ترددهاى 
شبانه که از ساعت 22 آغاز مى شود به شکل گسترده ترى بر 
اجراى آن نظارت مى شود به طورى که دوربین هایى که تا 
چند روز قبل فعال نبودند فعال خواهند شد تا جرائم 200 هزار 

تومانى را ثبت کنند.
وى افزود: ورود به شــهرهایى که داراى جاذبه گردشگرى 
هستند مانند باغ بهادران، سمیرم، چادگان، قمصر، کاشان، 
نیاسر، فریدونشــهر و خوانسار ممنوع اســت. نظارت ها و 
بازرســى ها از 13 مرداد در ســطح اســتان به شکل ویژه 
ترى انجام خواهد شــد و با متخلفان بدون اغماض برخورد 
مى شود. برگزارى مراســم در ماه هاى محرم و صفر نیز به 
شکل بسیار محدود و در فضاى باز مقدور خواهد بود که البته 

منتظر ابالغیه ستاد ملى مقابله با کرونا در این باره هستیم.
غالمى بــا بیان اینکــه محدودیت خاصى براى مشــاغل 
گروه هاى مختلف در نظر گرفته نشــده است، گفت: به این 
دلیل که باز بودن مغازه ها تاثیر چندانى در شــیوع ویروس 
کرونا نداشته اند بیشتر مشاغل به غیر از مشاغل پر خطر اجازه 
فعالیت دارند. براى مثال لباس فروشى ها مى توانند باز باشند.

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان با تأکید بر اجراى شدیدتر محدودیت ها؛ 

تعطیلى یک هفته اى اصفهان 
صحت ندارد 

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشــت قرمز در اصفهان 
گفت: با توجه به کشتار دام هاى مولد، ماده و ... به دلیل 
نبود آذوقه توسط دامداران، پیش بینى مى شود در آینده 

گوشت قرمز با بحران و افزایش قیمت مواجه شود.
اصغر پورباطنى با اشاره به وضعیت بازار گوشت با توجه 
به مشکالت دامداران، اظهار کرد: در حال حاضر نسبت 
به چند هفته گذشته شــرایط بازار اندکى آرام گرفته و 

گوسفند کشتار مى شود.
وى افزود: متاســفانه دامداران به دلیــل نبود علوفه و 
خشکسالى ناچار به کشتار دام خود شده اند، اگرچه قیمت 
گوشت نسبت به یک ماه گذشته کمتر شده و به صورت 

جزئى حدود 2 تا 3 هزار تومان کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشــت قرمز در اصفهان 
با پیش بینى آینده نامناسب بازار گوشت قرمز به دلیل 
کشتار دام، تاکید کرد: با توجه به کشتار دام هاى مولد، 

ماده و ... به دلیل نبود آذوقه پیش بینى مى شود، آینده 
گوشت قرمز با بحران و افزایش قیمت مواجه شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشــت قرمز در اصفهان 
گفت: هر نفر باید در روز 75 گرم گوشت مصرف کند که 
به دلیل شرایط اقتصادى امروز، اصفهانى ها از این میزان 

کمتر مصرف مى کنند.
وى با بیان اینکه البته کشتار گوشت در اصفهان و کشور 
نســبت به میزان مصرف مردم کمتر است، افزود: اگر 
مردم مطابق با استانداردهاى مشخص بخواهند مصرف 
گوشت داشته باشند، در تامین گوشت قرمز دچار کمبود 
خواهیم شد، با این وجود امروز تقاضا براى خرید گوشت 

بسیار پایین است.
پورباطنى تاکید کرد: نسبت به سال گذشته قدرت خرید 
گوشت قرمز توسط اصفهانى ها حدود 15 درصد کاهش 

یافته است.

پیش بینى کمبود و افزایش قیمت گوشت قرمز 

افزایش اجاره بهاى مسکن در استان اصفهان ناشى از 
کمبود تامین واحد مسکونى مورد نیاز براى متقاضیان 

است.
دبیر کانون انجمن هاى صنعت احداث استان اصفهان 
گفت: طبق آمارها ، الزامى اســت یــک میلیون واحد 
مسکونى در ســال ســاخته و به بازار عرضه شود. این 
درحالى است که در پنج سال فعالیت دولت روحانى به 
دستور وزیر راه وشهرسازى وقت هیچ مسکنى ساخته 
نشد و ساخت پنج میلیون واحد مسکونى متوقف شد و 

اثرات آن به بازار اجاره مسکن آسیب وارد کرد.
سجاد ســبحانى افزود: همچنین هدف از اجراى طرح 
اقدام ملى مسکن را ساخت یک میلیون و 70 هزار واحد 
مسکونى دانست و گفت: درحالیکه باید در اجراى این 
طرح ساخت هشت میلیون واحد مسکونى تامین مى شد 

و این تعداد کم جوابگوى تقاضا نیست.
سجاد سبحانى تاکید کرد به سمتى برویم مسکن بادوام 
در کشور تولید کنیم و یک میلیون واحد مسکونى در سال 

به بازار تزریق شود.

افزایش اجاره بها ناشى از کمبود مسکن در استان

رئیس اتحادیه نانوایان استان اصفهان گفت: علیرغم 
افزایش هزینه هاى واحد نانوایى از ابتداى سال جارى، 

افزایش قیمت نان از ابتداى مردادماه ابالغ شد.
محمود پهلوان زاده با بیان اینکه قیمت آرد افزایش پیدا 
نکرده است، اظهار داشــت: علت افزایش قیمت نان، 
افزایش هزینه هاى واحد نانوایى اســت که مى توان به 
افزایش دستمزد کارگر، افزایش قیمت حامل هاى انرژى 
و افزایش قیمت مواد اولیه به غیر از آرد و افزایش اجاره 

بهاى واحدهاى نانوایى اشاره کرد.
رئیس اتحادیه نانوایان استان اصفهان با اشاره به افزایش 

20 تا 28 درصــدى قیمت نان، افــزود: نان خیلى هم 
گران نیست، بلکه با در نظر گرفتن افزایش قیمت سایر 

بخش ها، ارزان هم هست.
وى با بیان اینکه از اوایل ســال، 42 درصد هزینه بیمه 
افزایش پیدا کرده است، افزود: با این حال افزایش قیمت 
نان از تاریخ 2 مردادماه سال جارى به ما ابالغ شده است.

پهلوان زاده با اشاره به بررسى کارشناسى افزایش قیمت 
نان ادامه داد: کارشناسان اتحادیه نانوایان، خیلى کمتر از 
آنچه مى شد افزایش قیمت نان را محاسبه کردند، چون 

آرد ما دولتى است.

نان خیلى هم گران نیست 
چند صد هــزار اصله درخت و هزاران هکتار باغ در اســتان 
اصفهان گرفتار خشکسالى شده اند، از تشنگى نفسشان حبس 

شده و براى آبیارى لحظه شمارى مى کنند.
 فرایند افزایش خروجى سد زاینده رود به منظور تامین بخشى 
از نیاز باغ هاى استان و تبع آن جارى سازى رودخانه در شهر 
اصفهان اواسط تیر امسال و پس از حدود 10 ماه خشکى این 
رود آغاز شــده بود، پس از آن خروجى سد زاینده رود 28 تیر 
امسال و در پى اتمام دوره تامین بخشى از نیاز آبى باغ هاى 
استان اصفهان کاهش یافت و به دنبال آن رودخانه زاینده رود 
در بخش وسیعى خشک شد تا باز هم پس از آبیارى موقت 

درختان، شاهد انتظار براى آبیارى دوباره باشیم.
 مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان دراین 
پیوند به ایرنا گفت که اکنون 50 درصد از 80 هزار هکتار از

 باغ هاى اســتان اصفهان در معرض تنش آبى قرار دارد و 
خشکى چالشى است که آنها را تهدید مى کند.

احمدرضا رییس زاده با بیان اینکه خشکسالى امسال بیشتر 
باغ هاى استان را تحت فشار قرار داده است تصریح کرد: ادامه 
این روند براى درختان و کشاورزى استان سودمند نیست و 

خطر نابودى را براى آنها به همراه خواهد داشت.
وى با اشــاره به یک دوره آبیارى کوتاه مــدت و به تبع آن 
بازگشایى زاینده رود براى حفظ جان درختان منطقه گفت: 
بازگشایى زاینده رود به منظور یک دوره آبیارى براى باغ هاى 
این استان که روزهاى گذشته شــاهد آن بودیم براى حفظ 

درختان از خشک شدن، کافى نیست.
مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشاورزى اصفهان تاکید 
کرد: نیاز اســت که حداقل ماهانه در مرداد و شهریور یک 

دوره آبیارى یک هفتــه اى براى باغ هاى اســتان  برنامه 
ریزى شود. رییس زاده ادامه داد: این پیشنهاد از سوى جهاد 
کشاورزى به شرکت آب منطقه اى اصفهان ارائه شده است تا 
با بازگشایى رودخانه در مرداد و شهریور باز هم بتوانیم باغ ها 

را آبیارى کنیم.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان نیز از وضعیت 
نابسامان درختان کهنسال اســتان اصفهان سخن گفت. 
منصور شیشــه فروش اظهارداشــت: بالغ بــر 400 هزار 
اصله درخت کهنســال حاشــیه زاینــده رود در مناطق و

 شهرستان هاى مختلف با خطر خشکى روبه روست.
وى خاطرنشــان کرد: این درختان همــواره از آب رودخانه 
استفاده مى کردند اما خشکى چند ماه و طوالنى مدت زاینده 

رود به آنها تنش وارد کرده است.

هزاران اصله درخت استان اصفهان در انتظار آبیارى

معــاون هماهنگى امــور اقتصــادى و توســعه منابع 
اســتاندارى اصفهان گفت: نیاز این منطقه به گوشــت 
مرغ 600 تن در روز اســت که باید تولید باالى این رقم

 نگه داشته شود.
سیدحسن قاضى عسگر اظهار داشت: در شرایط کنونى 
بطور متوســط روزانه بیش از 300 تن مرغ زنده در استان 

اصفهان تولید و تحویل کشتارگاه ها و از این مقدار بیش از 
200 تن گوشت مرغ تحویل مرغ فروشى ها مى شود که 

براى این استان کم است.  
وى ادامه داد: بنا به اظهار مسووالن جهاد کشاورزى، علت 
کمبود مرغ در بازار کاهش تولید آن بر اثر اعالم نشــدن 
قیمت خرید تضمینى، خروج مرغ از اســتان و دستورى 

بودن قیمت است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان افزود: هنوز قیمت خرید تضمینى مرغ اعالم نشده 
است و به همین دلیل مرغداران انگیزه و رغبتى براى تولید 
مرغ ندارند و نگرانند که در صورت تولید با مشکل عرضه 

آن مواجه شوند.

استان اصفهان روزانه نیازمند 600 ُتن گوشت مرغ است

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان 
گفت: در استان اصفهان، 93 کتابفروشى در طرح تابستانه 
کتاب عضو شده اند و در شهر اصفهان، 70 کتاب فروشى 
عضویت دارند. در دوره هاى اخیر، اصفهان همواره در رتبه 
دوم یا سوِم تعداد کتاب فروشى هاى عضو طرح تخفیف 

قرار داشته است.
حجت االسالم والمســلمین رمضانعلى معتمدى اظهار 
کرد: فروش و عرضه کتاب به این صورت و با طرح هاى 
تخفیفى، موجب استقبال بیشتر عالقمندان به کتاب خوانى 
شده است؛ به ویژه در ایام کرونایى که افراد وقت بیشترى 

را در منزل سپرى مى کنند.
وى درباره اینکه چه کتاب هایى مشمول طرح تخفیف 
مى شــود، تصریح کرد: این طرح به تمام کتاب ها به جز 
کتاب هاى درسى، کمک درسى، افست و کتاب هایى که 
شماره شابک نداشته باشد، تعلق مى گیرد. از طرفى طرح 

تخفیف براى همه کتاب ها اعــم از تألیفى و ترجمه اى، 
یکسان اســت، اما ســایر محصوالت فرهنگى را در بر 

نمى گیرد. 
حجت االسالم معتمدى درباره اســتقبال مردم از طرح 
تابستانه کتاب، گفت: استقبال عالقمندان کتاب از این 
طرح، بسیار چشمگیر بود؛ به صورتى که سهمیه اعتبارِى 
بسیارى از کتابفروش ها، در همان ساعات اولیه تمام شد 
و درخواســت تخصیص اعتبار کردند؛ البته باید منتظر 
روزهاى پایانى طرح باشــیم. از آنجا کــه امکان خرید 
غیرحضورى و آنالین نیز وجود دارد، اســتقبال از طرح 
تخفیف باالست. مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اصفهان درباره تخفیف بیش از 20 درصد براى خریداران، 
تصریح کرد: از آنجا که قدرت خریِد برخى افراد پایین آمده 
است، به طورقطع افزایش تخفیف، بهتر است؛ اما بحث 

اعتبارات وجود دارد و مانع ایجاد مى کند.

93 کتابفروشى از اصفهان 
در طرح تابستانه کتاب عضو شده اند
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امروز- 14 مرداد - ســالروز تولد ژاله علو است، بازیگرى 
که هم برایمان «سیندرال» را تماشایى کرد و هم با ابهت 

«خاله لیال» مجذوب مان ساخت.
او سال 1306 در محله سنگلج تهران و در خانواده اى زاده 
شد که فرهنگ برایشان اهمیت داشــت. پدرش گرچه 
ارتشى بود ولى ذوق هنرى داشــت  و این چنین بود که 
دخترك همین که کمى خواندن آموخت، پدر دیوان سعدى 
و حافظ را به دستش داد. شاید همین آشنایى با شعر و ادب 
بود که سبب شد سال ها بعد شــبانگاهان در میانه خواب 

برخیزد، شعرى بگوید و دوباره چشم بر هم بگذارد.
ژاله علو در کنار بازیگرى در سرایش شعر هم دستى دارد 
و بعضى شعرهایش در اوایل دهه 50 در مجالت منتشر 

شده اند .
در زمانى که بسیارى از خانواده ها، حضور فرزندان بویژه 
دختران شان را در فضاى هنرى برنمى تافتند، پدر و مادر 
ژاله علو اطمینان داشــتند دخترى که پرورده اند، به خطا 
نمى رود و به او فرصت دادند تا توانمندى اش را بروز بدهد.   
طوسى حائرى، معلم ادبیات دانشسراى مقدماتى، نخستین 
کســى بود که صداى خوش این دختر نوجوان را کشف 
کرد. او که خــود جزو اولین گوینــدگان زن در رادیو بود، 
به دانش آموز نوجوان خود پیشنهاد کرد که گویندگى در 
رادیو را بیازماید. ژاله علو اولین حضــورش را در رادیو با 
اعالم برنامه ها آغاز کرد و بعدها در این خانه ماندنى شد. 
فضاى صمیمیانه رادیو او را نیز همچون دیگر همکارانش 

پا گیر کرد.
گرچه در رادیو تصویر هنرپیشه دیده نمى شد ولى او در برابر 
میکروفن رادیو هم همان بود که روى صحنه. آن چنان 
که خود گفته اســت: «مقابل میکروفن هرگز اداى گریه 
در نمى آوردم. اول به باور خودم فکر مى کردم و بعد هم به 
باور مخاطب. خنده ام هم واقعى بود.»  در دهه 40  به عنوان 
کارگردان رادیویى هم فعال شد و بتدریج دوبله را هم آزمود 

و آنجا نیز ماندگار شد.
ژاله علو که به نسل طالیى دوبلورهاى ایران تعلق دارد، در 
سینما و تلویزیون گویندگى هاى بسیار کرد. از مشهورترین 
بازیگرانى که او به جایش صحبت کرده، مى توان از سوفیا 

لورن نام برد.

دهه 50 براى او با سرایش شعر همراه شد.او که در کودکى 
با سعدى و حافظ و مدتى بعد با موالنا دمخور شده بود، در 
این دهه شروع به سرایش شعر کرد و چند شعرش در کتاب 

زنان شاعر ایران منتشر شد.
«طوفان زندگى» اولین فیلمى است که با آن، حضور مقابل 
دوربین ســینما را هم تجربه کرد. بازى در فیلم »طوقى» 
سبب همکارى او با على حاتمى شد. همچنانکه در فیلم 

«صداى صحرا» هم با نادر ابراهیمى همکارى کرد.
علو در سال هاى بعد از انقالب با بازى در فیلم هایى مانند 
«زمان از دســت رفته» به کارگردانى پوران درخشنده، 
«مهمــان مامان» ســاخته داریوش مهرجویــى، «روز 
واقعه» کار شــهرام اســدى، «آدم برفى» به کارگردانى 
داود میرباقرى، «سلطان» کار مسعود کیمیایى، «جنگ 
نفتکش ها » ساخته محمد بزرگ نیا و ... حضور خود را روى 

پرده نقره اى تداوم بخشید.
با بازى در نقش خاله لیال در مجموعه «روزى روزگارى» 
در کنار خسرو شکیبایى یکى از خاطره انگیزترین بازى هاى 
خود را رقم زد. مجموعه اى که به کارگردانى امرا... احمدجو 
که بســیار مورد توجه قرار گرفت  و بعدتــر هم با همین 
کارگردان «تفنگ ســرپر» را کار کرد که البته به اندازه 

«روزى روزگارى» مورد توجه قرار نگرفت.
بازى در آثارى مانند «بى بى یون» کار حسین پناهى، «این 
خانه دور است »کار مشترك مسعود رسام و بیژن بیرنگ، 
«امیر کبیر» به کارگردانى ســعید نیک پور، «روشن تر از 
خاموشى» ســاخته حســن فتحى، «گرگ ها »کار داود 
میرباقرى،« گالش هاى مادربزرگ» به کارگردانى بهمن 
زرین پور بخش دیگرى از کارنامه پر و پیمان هنرى اوست.
او با سرپرستى گروه گویندگان سریال «سال هاى دور از 

خانه» یا همان «اوشین» موفقیت دیگرى براى خود رقم 
زد، مجموعه اى که بعد از گذر سالیان همچنان در خاطره ها 

زنده است.
اما ژاله علو فقط براى نسل هاى قبلى خاطره ساز نیست. او 
از جمله گویندگانى است که براى کودکان دیروز و حتى 

امروز خاطراتى زیبا خلق کرده است.
به واسطه فعالیت امثال او بود که روزهاى کودکى مان را 
با تماشاى انیمیشن هایى مانند  «زیباى خفته»، «تام بند 
انگشتى»،«جادوگر شهر زمرد»، «پینوکیو»، «سیندرال»، 
«گربه هاى اشــرافى»، «ســفید برفى و هفت کوتوله»، 
«جک و لوبیاى ســحرآمیز» و نیز مجموعه هایى مانند 
«بامــزى، قوى ترین خرس دنیا»،«رامــکال» «جزیره 
ناشــناخته» ، «دهکده حیوانات»، «الفــى اتکینز» و ... 

رنگین ساخت.

براى زادروز ژاله علو

خاطره سازى از «سیندرال» تا «خاله لیال» على نصیریان پیرامون تزریق واکســن کرونا گفت: موعد تزریق 
واکسن کروناى من رسید و دو دوز واکسن کرونایم را تزریق کردم.

وى با اشــاره به پایان بازى خود در فیلم سینمایى «روشنایى» و 
فعالیت روزانه خود خاطرنشــان کرد: بازى من در فیلم سینمایى 
«روشنایى» به کارگردانى کامشاد کوشان به تازگى به اتمام رسیده 
است. این روزها کمى ناخوش احوالم و به همین خاطر 
خودم را در خانه قرنطینه کــردم و از خانه بیرون 

نمى روم.
الزم به ذکر اســت على نصیریــان بازى در 
فیلم سینمایى «روشنایى» به نویسندگى و 
کارگردانى کامشاد کوشــان را به تازگى به 
اتمام رسانده است. على نصیریان، حسین 
پاکدل، بهاره رهنما، میکاییل کوشــان، 
کاوه آشنا، فرهید سرى، حمیدرضا اکبرى 
، مجید نریمان و ... بازیگران این فیلم 
هستند. فیلم ســینمایى «روشنایى» 
نگاهى متفاوت به زندگى شــهرى و 

مشکالت آن داشته است.
کامشاد کوشــان آخرین فیلم سینمایى 
خود را 20 سال پیش در آمریکا  ساخت 
و «روشنایى»، اولین ساخته او در ایران 

است.

على نصیریان: ناخوش احوال هستم
على نصیریان پیرامون تزریق
واکسنکروناى من رسید و د
وى با اشــاره به پایان بازى
فعالیت روزانه خود خاطرنشــ
«روشنایى» به کارگردانى کامش
است. این روزها کم
خودم را در خا
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وش ن یری ى

امین زندگانى به گروه بازیگران نمایش «دکتر نون» پیوست.
هادى مرزبان کارگردان این نمایش که از هفته گذشته بار دیگر تمرین 

آن را از سر گرفته است، از پیوستن امین زندگانى به گروه بازیگران این 
نمایش خبر مى دهد و امیدوار است با وجود شرایط دشوار کرونایى ، 

طلسم اجراى نمایش «دکتر نون» شکسته شود.
او که پیش از این در نمایش هاى «تانگوى تخم مرغ داغ»، «پایین، گذر 

سقاخانه» و «بنگاه تئاترال» با زندگانى همکارى کرده، از همکارى 
دوباره خود با این بازیگر بسیار خوشنود است و یادآورى مى کند: 
سال هاســت یکدیگر را مى شناســیم و با هم همکارى داریم. 
خوشبختانه همکارى جدیدمان هم بسیار رضایت بخش است و 
امین زندگانى در نقش «دکتر نون» در کنار صدرالدین زاهد، در 

نقش «دکتر مصدق» زوج هنرى خوبى را تشکیل مى دهند.
مرزبان امیدوار اســت که این اثر نمایشى اوایل مهر ماه در 

تاالر اصلى مجموعه تئاتر شهر در تهران روى صحنه برود.
او که از 17 سال پیش ســوداى اجراى این اثر نمایشى را 
در سر داشته، اضافه مى کند: این نمایش در هر مقطعى 
دچار موانع و مشکالتى شد و تازه ترین بن بست ما هم 
کروناست. از ســال 98 که بار دیگر تمرین آن را از سر 
گرفتیم، هر بار به دلیل شرایط کرونایى، از اجرا باز ماندیم 

ولى امیدوارم این بار واقعا طلسم اجراى این نمایش 
شکسته شود.

امین زندگانى
 به «دکتر نون» پیوست

امیر آقایى به عنوان نخســتین بازیگر فیلم سینمایى «بى مادر» 
به کارگردانى سید مرتضى فاطمى و تهیه کنندگى مشترك 

محمدرضا مصباح و على اوجى معرفى شد.
«بى مادر» نخستین ساخته سینمایى سیدمرتضى فاطمى 
در مقام کارگردان اســت. وى کارگردانى مستند و فیلم 

کوتاه و تهیه کنندگى چندین سریال را در کارنامه دارد.
محمدرضا مصباح که تهیه کنندگى فیلم هاى اولى همچون 
«پوست» را در سال هاى اخیر برعهده داشته و سال گذشته با 
اثر «یدو» سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فجر را بدست 

آورد، یکى از تهیه کنندگان این فیلم است.
على اوجى نیز که ســال قبل با فیلم اول «روزى روزگارى 
آبادان» در جشــنواره فجر حضور داشت، تهیه کنندگى 

مشترك این اثر را برعهده خواهد داشت.
این فیلم پربازیگر که از ترکیب هنرمندان شناخته 
شده ســینما بهره مى برد، اواخر تابستان در تهران 

کلید خواهد خورد.
پیش بینى مى شــود اولین رونمایى «بى مادر» در 

چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر باشد.

«بى مادر» با بازى امیر آقایى
 اواخر تابستان کلید مى خورد

امیر آقایى به عنوان نخسـ
به کارگردانىسید مر
محمدرضا مصباحو
«بى مادر» نخستین
در مقام کارگردان
کوتاه و تهیه کنندگ
محمدرضا مصباح ک
در سال ه «پوست» را
اثر «یدو» سیمرغ بلوری
آورد، یکى از تهیه کنندگ
على اوجى نیز که ســ
آبادان» در جشــن
مشتركایناثر
این فیلم پربا
ســینم شده
کلید خواهد

پیش بینى مى
چهلمین دور

 اواخر تابستان کلید م
با توجه به اخبارى که مبنى بر پخش سریال «87 متر» کیانوش عیارى از شبکه یک در 

ایام محرم منتشر شده ولى در دهه اول محرم سریال جدید روى آنتن نمى رود.
پیگیرى ها حاکى از آن است که با توجه به شرایط حاد کرونایى کشور، شبکه یک سیما 
تصمیم گرفته است همچون سال گذشته در دهه اول محرم اولویت را به پوشش مراسم  

عزادارى بدهد و برنامه هاى این شبکه بر حسینیه تلویزیونى ایران متمرکز است.
پس از پایان دهه اول محرم، از میان چهار مجموعه آماده پخش در شبکه از جمله «87 
متر»، «پس از آزادى»، «افرا» و... مسئوالن گروه فیلم و سریال شبکه تصمیم مى گیرند 
که کدامیک از این سریال ها را راهى آنتن کنند. ژانر و ساختار همه این گزینه ها مناسب 
ایام ماه محرم و صفر است و درباره این موضوع مشکلى براى انتخاب نهایى و ژانر آن 

براى شبکه وجود ندارد .
همچنین روابط عمومى شبکه یک خبرهاى غیررسمى درباره سریال آینده پس از اتمام 
سریال «دودکش2» را تایید نکرد و پخش تیزر با قید عنوان «به زودى» را، یک کنش 
رسانه اى براى معرفى تولیدات شبکه عنوان کرد. این اقدام و معرفى برنامه بدون قید 
تاریخ، درباره دیگر تولیدات رسانه مرسوم است اما منابع رسمى شبکه هیچ تاریخى را 
در کنار قید به زودى اعالم نکرده اند. بنا بر این باید منتظر ماند تا مسئوالن گروه فیلم 
و سریال شبکه یک تصمیم بگیرند از میان چند سریال  آماده پخش یعنى «87 متر»، 
«پس از آزادى»، «افرا» یا یک مجموعه «الف فاخر»، کدام را پس از دهه اول محرم به 

عنوان سریال جدید شبکه یک روانه آنتن کنند.

همزمان با مشخص شــدن زمان انتشار، پوستر رسمى 
سریال «خاتون» منتشر شد.

پوستر رســمى ســریال «خاتون» به نویســندگى و 
کارگردانى تینا پاکروان و تهیه کنندگى على اســدزاده 

منتشر شد.
«خاتون» روایت داســتانى-تاریخى از خانواده اى است 
که از اول شهریور 1320 آغاز شــده و در دوران اشغال 
ایران توسط متفقین دچار تحوالتى مى شود. این سریال 
از دوشنبه 18مرداد به صورت اختصاصى از نماوا پخش 

خواهد شد.
نگار جواهریان، اشــکان خطیبى، شبنم مقدمى، مهران 
مدیرى، میرسعید مولویان، ستاره پسیانى، فرخ نعمتى، 
بهناز جعفرى، رضا بهبودى، بابک حمیدیان، شــاهرخ 
فروتنیان، مهران غفوریان، مهتاب ثروتى، مهدى قربانى، 
عاطفه رضوى، پیام دهکردى و آیــدا ماهیانى از جمله 

بازیگرانى هستند که در این سریال هنرنمایى کرده اند.

فیلم سینمایى «خائن کشى» ساخته مســعود کیمیایى با ترکیب بازیگران متفاوت 
براى حضور در جشنواره فجر امسال آماده شده است.

در حالى که آخرین ساخته مسعود کیمیایى با عنوان «خون شد» هنوز اکران نشده 
بود این کارگردان نام آشنا به سراغ ســاخت فیلم «خائن کشى» رفت. فیلمبردارى 
فیلم «خائن کشى» به تهیه کنندگى على اوجى شنبه 27 دى ماه در لوکیشن شهرك 
سینمایى غزالى آغاز شد و پس از 70 جلســه فیلمبردارى همزمان با روز ملى شدن 
صنعت نفت با ضبط صحنه هــاى مربوط به مصدق و روز هاى پس از ملى شــدن 
صنعت نفت به پایان رسید. تدوین فیلم توسط سپیده عبدالوهاب انجام و در مراحل 

فیلمبردارى هیچکدام از عوامل به کرونا مبتال نشدند.
داستان فیلم «خائن کشى» درباره رفاقت و مردمدارى است که ماجراى ملى شدن 
صنعت نفت را نیز در مسیر داستان خود دارد. همزمان با 29 اسفند و روز ملى شدن 

صنعت نفت، ســکانس هاى مربوط به این رخداد تاریخى فیلمبــردارى و به پایان 
رسید. داســتان فیلم در دهه 30 میگذرد و روایتگر ماجرایى از یک دزد است که تیر 
خورده و به دام پلیس افتاده، اما پیش از رفتن به زندان تمام دارایى اش را به دوست 
صمیمى اش مى سپارد، اما رفیقش خیانت کرده و امانت دار خوبى نیست و همین ماجرا 
سبب مى شود تا براى محاکمه رفیق خائنش از زندان فرار کند و این آغاز ماجرایى تازه 
است. فهرست بازیگران سى امین فیلم کیمیایى ترکیب عجیبى دارد که در نگاه اول 
نقش على اوجى به عنوان تهیه کننده را در این مورد نمى توان بى تاثیر دانست. فرهاد 
آئیش، امیر آقایى، سارا بهرامى، پانته آ بهرام، مهران مدیرى، پوالد کیمیایى، اندیشه 
فوالدوند، حمیدرضا آذرنگ، سام درخشانى، الهام حمیدى، نرگس محمدى، نسیم 

ادبى، فریبا نادرى و شکیب شجره در «خائن کشى» بازى کرده اند.
مهران مدیرى اخیرا بازیگرى را جدى تر از قبل دنبــال مى کند و بعد از همکارى با 
محمدحسین مهدویان در «درخت گردو» حاال با مسعود کیمیایى در «خائن کشى» 
با گریمى متفاوت ظاهر شده اســت. این اولین همکارى مدیرى با کیمیایى است و 
پیش از این مدیرى قرار بود در فیلم «ضیافت» و بعد ها هم در «جرم» با مســعود 
کیمیایى کار کند، ولى هر کدام بنا به دالیلى پیش نیامد تا طلسم همکارى در «خائن 

کشى» شکسته شود.
فرهاد آئیش در این فیلم براى سومین بار در نقش محمد مصدق ظاهر شده است. 
وى همین نقش را در فیلم «تختى» بهرام توکلى ایفا کرد. آییش براى سومین بار 
متوالى در «خائن کشى» مقابل دوربین کیمیایى در همین نقش ظاهر شد. این بازیگر 
پیشکسوت بزرگ ترین چالش خود براى بازى در نقش محمد مصدق را نزدیکى به 

این مرد و شناخت او مى داند.
رضا یزدانى بعد از همکارى در فیلم هاى «حکم»، «رئیس»، «متروپل» و «محاکمه 
در خیابان» که به عنوان خواننده حضور داشته است در «خائن کشى» براى اولین بار 

مقابل دوربین کیمیایى رفت.
ترکیب بازیگران «خائن کشــى» وسوسه برانگیز و جذاب اســت، اما تنها با دیدن 
محصول نهایى مى توان درباره آن قضاوت کرد. از تصاویر منتشــر شــده مى توان 
حدس زد قهرمان این فیلم کیمیایى هم مانند کار هاى قبلى او آدمى عبوس، جسور 
و با صفاتى مناسب با دنیاى آرمانى کارگردان است. این قهرمان قرار است با پوشش 
گانگسترى (کاله شاپو و پالتو) در این فیلم و در خیابان هاى تهران دنبال پیدا کردن 

نشانى براى حل موضوعى جنایى باشد.

چشم «خائن کشى»
 به جشنواره فیلم فجر
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«خاتون» از 18 مرداد مى آید

پرى امیرحمزه پیرامون فعالیت هاى اخیر خــود در عرصه بازیگرى گفت: از حدود دو 
سال پیش یعنى زمان شیوع ویروس کرونا در هیچ فیلم و سریالى بازى نکردم و هنوز 

هم تا عادى شدن شرایط پیشنهاد بازى در هیچ فیلم و سریالى را قبول نخواهم کرد.
وى در همین راستا افزود: آدم ترسویى نیستم، اما نباید ویروس کرونا را دست کم گرفت. 
مخصوصا حاال که در اخبار مى خوانیم ویروس جهش یافته کرونا باعث مشــکالت 
بیشترى مى شود و قدرت سرایت آن باالتر است. یک سال و شش ماه است خانه نشین 
شــدم و خودم را در خانه زندانى کردم و تنها گاهى براى خریــد نان آن هم با زدن دو 

ماسک و استفاده از الکل بیرون مى روم.
امیرحمزه همچنین گفت: به جز کار هاى روزمره و روتین آشــپزى، تمیزکارى و ... از 
کتاب خواندن هیچگاه غافل نبودم و این روز ها فرصت بسیار خوبى است تا کتاب هایى 
که مورد عالقه من اســت را بخوانم. جدیدا کتابى با عنوان «خط سوم» نوشته دکتر 
ناصرالدین صاحب الزمانى را که درباره شخصیت، سخنان و اندیشه شمس تبریزى است 
را مرتب مى خوانم. قبل از این وقت نمى کردم کامل آن را بخوانم و تنها بخش هایى از 
آن را خوانده بودم و خوشحالم در این روز ها با وجود اوقات فراغت با فراغ بال به سراغ 

این کتاب و کتاب هاى دیگر رفته ام.
این بازیگر پیشکسوت در ادامه خاطرنشــان کرد: پیش از تزریق واکسن کرونا، کرونا 
گرفته بودم و خیلى مراقبت کردم پس از آن دو بار آزمایش دادم و هر دوبار منفى بود و 
خوشبختانه به ریه هایم آسیبى نرسیده بود. با اینکه عالئم آشکارى، چون سرفه، تب 

و .. نداشتم، اما حالم خوب 
هم نبود و خوشــبختانه 

برطرف شد.

پرى امیرحمزه: کرونا گرفتم اما به ابهام چند باره در پخش «87 متر»
ریه هایم آسیبى نرسید

ک

خ

ع

ه ریه هایم آسیبى نرسیده بود. با اینکه عالئم آشکارى، چون سرفه، تب 
خوب  ما حالم

شــبختانه 
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به نظر مى رسد ســپاهانى ها بعد از جدایى محمد محبى و کى روش استنلى 
حسابى قصد تقویت خط حمله خود را دارند.

یکى از مسئوالن باشگاه پرســپولیس مدعى شده یک تیم صنعتى حاضر 
است براى گرفتن یک مهاجم پرســپولیس که احتماًال مغانلو باشد تا 20 
میلیارد تومان هزینه کند! عده اى مى گویند منظور این مسئول پرسپولیسى 

از یک تیم صنعتى، سپاهان است ولى باید دید آیا واقعًا باشگاه سپاهان 
که نماینده اش در جلســه سازمان بازرســى هم براى تعیین سقف 
قراردادها حضور داشت، حاضر اســت چنین مبلغى را براى جذب 

مغانلو هزینه کند؟ 
در این که ســپاهان باید در خط حمله تقویت شود، هیچ شکى 
وجود ندارد آنها به احتمال زیاد سعى مى کنند سجاد شهباززاده 
را هم براى ماندن راضى کنند ولى با رفتن کى روش استنلى و 

محمد محبى باید دو مهاجم جدید بخرند. مسلما رقابت سپاهان با 
پرسپولیس و استقالل در فصل نقل و انتقاالت مى تواند جذابیت هاى بسیار زیادى 

داشته باشد.

آقاى گل لیگ بیستم یکى از سوژه هاى جذاب نقل و انتقاالت تابستانى خواهد بود.
سجاد شهباززاده بعد از پشت سر گذاشتن یک فصل بسیار خوب در سپاهان، هنوز تصمیمى براى فصل 

بعد نگرفته است.
گفته مى شود پرسپولیس مشترى جدى این بازیکن اســت و در صورتى که جدایى شهریار مغانلو از 
قهرمان لیگ برتر قطعى شــود، آنها سراغ مهاجم ســپاهان خواهند رفت تا بتوانند او را به تهران 

بیاورند.
شهباززاده البته با توجه به عملکرد خوبى که در سپاهان داشته، قطعا در لیست محرم نویدکیا 
براى فصل آینده هم قرار دارد و در صورتى که سپاهان پیشنهاد خوبى به این بازیکن بدهد، 

شاید او قراردادش را براى یک فصل دیگر تمدید کند. 
این وسط گفته مى شود استقالل هم به دنبال این بازیکن است. با توجه به قطعى بودن 
جدایى شیخ دیاباته و اخبار نسبتا متعددى که درباره احتمال لژیونر شدن مهدى قایدى به 
گوش مى رسد، فرهاد مجیدى دست روى بازیکنى گذاشته که سابقه بازى در استقالل 
را دارد و حاال باید دید آقاى گل لیگ بیستم چه تصمیمى براى آینده اش خواهد گرفت و آیا 
در اصفهان به فوتبالش ادامه خواهد داد یا اینکه ترجیح مى دهد پیراهن یکى از دو تیم محبوب پایتخت 

را بر تن کند.

تیم فوتبال ســپاهان با وجود خط حمله قدرتمند خود به قهرمانى 
نرسید.

لیگ بیستم فوتبال ایران در حالى جمعه گذشته به پایان رسید که 
مطابق چهار سال گذشته این پرسپولیس بود که جام قهرمانى را 
به خود اختصاص داد و به اصطالح گالت کرد. تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان که رقیب جدى سرخپوشــان براى قهرمانى این دوره از 
لیگ برتر بود پس از هفته ها رقابت حساس و نزدیک سرانجام تسلیم 

شد و به نایب قهرمانى رضایت داد.
تیمى که با 53 گل زده (میانگین 1/7گل در هر بازى) بهترین خط 
حمله لیگ بیستم و یکى از برترین خط حمله هاى چند فصل اخیر 
فوتبال ایران را به خود اختصاص داده بــود، اما طبق یک قانون 
فوتبالى، همیشه خط حمله خوب کافى نیست و تیم قهرمان باید 
خط دفاع منسجمى هم داشته باشد. به قول سر الکس فرگوسن: 
هجوم باعث پیروزى مى شــود، اما دفاع خوب، قهرمانى به همراه 

مى آورد.
سپاهان در نخســتین بازى خود مقابل گل گهر سیرجان سه گل 
دریافت کرد و در هفته چهارم از ســایپا که از همان ابتداى فصل 
روز هاى خوبى نداشت یک گل خورد و متوقف شد. طالیى پوشان 
در هفته پنجم سه گل از نفت مسجدسلیمان خوردند و در هفته دهم 
لیگ برتر سه گل از ماشین سازى دریافت کردند و على رغم زدن 

سه گل به تساوى رسیدند.
هفته سیزدهم و شکست سه گله برابر پدیده مشهد در نقش جهان 
هم این تیم را از کســب امتیاز هاى مهمى واداشت. در هفته 26 
لیگ برتر، پیکان موفق شد با نتیجه یک بر یک این تیم مدعى را 

متوقف سازد و اختالف آنها با پرسپولیس پابرجا بماند.
ســپاهان این فصل 24 گل دریافت کرد و از اســتقالل با 19 گل 
خورده و فوالد با 18 گل خورده عملکرد ضعیف ترى در دفاع به ثبت 
رساند و به ثمر رساندن 53 گل تنها باعث شد آنها به رده دوم جدول 
برسند و با وجود عملکرد بهتر در مقایسه با پرسپولیس، نتوانند به 

جام قهرمانى لیگ بیستم برسند.
باید دید برنامه این تیم براى تقویت خط دفاع و مشکالت مربوط 
به آن در فصل بعد چیست و محرم نویدکیا چه تدابیرى براى فصل 

بیست ویکم فوتبال ایران خواهد اندیشید.

کاپیتان پیشین سپاهان ممکن اســت به عنوان یک چهره جدید به جمع سرمربیان لیگ بیست و 
یکم اضافه شود.

لیگ بیستم با یک اتفاق ویژه همراه بود و آن هم پایین آمدن قابل مالحظه میانگین سنى سرمربیان 
بود و چهره هاى جدیدى مثل محرم نویدکیا، مهدى رحمتى، رحمان رضایى و... براى اولین بار حضور 

روى نیمکت یک تیم لیگ برترى به عنوان سرمربى را تجربه کردند و این ریسک مدیران باشگاه ها در 
بسیارى از موارد به خوبى جواب داد و باعث شد مسیر جوانگرایى در مربیان فوتبال ایران باز شود.

حاال در این راستا خبر مى رسد که ممکن است در لیگ بیست و یکم هم شاهد چنین روندى باشیم و چهره هاى جدید 
دیگرى به این عرصه وارد شوند و یکى از آنها هادى عقیلى، کاپیتان اسبق سپاهان است.

عقیلى که دوره هاى مربیگرى را به طور کامل پشت سر گذاشته فصل گذشته هم پیشنهاداتى در لیگ برتر داشت که 
به توافق نرسید و حاال بار دیگر فرصت این موضوع برایش پیش آمده است.

یکى از تیم هاى خواهان هادى عقیلى، ذوب آهن اصفهان اســت و باید دید مذاکرات میان طرفین به چه صورت
 است.

تعدادى از بازیکنان ذوب آهن براى تصمیم گیرى در مورد فصل آینده منتظر تعیین بودجه باشگاه هستند.
تعدادى از بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن براى فصل آینده با پیشنهادهاى مختلفى از تیم هاى لیگ برترى مواجه 
شدند و در این میان منتظر تعیین بودجه باشــگاه ذوب آهن براى فصل آینده هستند تا در مورد این پیشنهادها 
تصمیم بگیرند. آخرین اخبار حاکى از آن است که قرار نیست بودجه باشگاه ذوب آهن براى فصل آینده با تغییر 
چندانى مواجه شود. این در حالى است که چنین رویه اى در سال هاى اخیر در ذوب آهن در پیش گرفته شده است 

و اگر بودجه باشگاه براى فصل بعد افزایش پیدا نکند تعدادى از بازیکنان ذوب آهن جدا خواهند شد. 
ذوبى ها براى فصل آینده چند مربى را در فهرست گزینه هاى خود قرار داده اند و در نهایت با گزینه اى به توافق 
خواهند رسید که بتواند با بودجه کم این باشــگاه کار را پیش ببرد. البته این وضعیت باب میل بازیکنان 
نیست و انتظار مى رود که ذوب آهن مثل چند سال گذشته دوباره در کادر فنى و بازیکنانش با تغییرات 

گسترده اى مواجه شود.

مدیران باشــگاه ذوب آهن در حال بررسى شش گزینه 
براى هدایت این تیم هستند.

 روز سه شنبه پس از جلسه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن 
رأى به اتمام همکارى مجتبى حســینى با این تیم داده 
شد. عملکرد مجتبى حســینى در نیم فصلى که هدایت 
ذوبى ها را به عهده داشــت، رضایت هیات مدیره را به 
همراه نداشت و به این ترتیب حسینى به کار خود در این 

تیم پایان داد.
پس از کنار رفتن مجتبى حســینى هیئت مدیره باشگاه 
ذوب آهن شروع به بررســى گزینه هاى مختلفى براى 
نشســتن روى نیمکت این تیم کردند. طبق گفته هاى 
مجتبى فریدونى، مدیرعامل باشگاه، شش گزینه براى 

مربى گرى این تیم بررسى خواهند شد که نهایتا تا هفته 
آینده سرمربى جدید انتخاب خواهد شد.

حســین فرکى، مهدى تارتار، مهدى رجب زاده، هومن 
افاضلى، رســول خطیبى و جواد نکونــام از گزینه هاى 
هدایت ذوب آهن هستند که به نظر مى رسد در این بین 
مهدى تارتار قرارداد خود را با پیکان تمدید کند و از میان 

پنج گزینه دیگر سرمربى جدید انتخاب شود.
مربیان زیــادى در ســال هاى گذشــته روى نیمکت 
ذوب آهن نشســته اند و نتایجى که به دست آمده باعث 
نارضایتى هواداران این تیم شده است. مربیان گذشته و 
عملکرد آن ها در فصل هاى گذشته مى تواند تجربه خوبى 
براى مدیران جدید این باشگاه باشد تا تصمیمات بهترى 

نسبت به گذشته بگیرند. 

گذرى بر کارنامه مجتبى حسینى 
مجتبى حســینى کار خود را در پنجره تابستانى پس از 
اینکه با مس کرمان موفق به صعود نشد، با نفت مسجد 
سلیمان آغاز کرد و توانست 22 امتیاز در نیم فصل اول 
بگیرد و تیمش را در پایان نیمه اول مســابقات در رتبه 

دوازدهم قرار داد.
در سوى دیگر شــرایط ذوب آهن با رحمان رضایى به 
هم ریخته بود و این تیم تنها 11 امتیاز کسب کرده بود 
تا مدیران باشگاه اصفهانى سرانجام تصمیم به تغییر در 
کادر فنى خود بگیرند و پس از کش و قوس هاى فراوان 

و گزینه هاى مختلفى که مطرح شد، مجتبى حسینى که 
با شکایت نفت مسجد سلیمان این شهر را ترك کرد، به 

تیم سابقش بازگشت و مأمور نیفتادن ذوب آهن شد.
ذوب آهن بــا کرکیچ آخرین بازى نیــم فصل را پس از 
برکنارى رحمان رضایى برگزار کــرد و با نتیجه 3 بر 1 
مغلوب شــد؛ از دیدار بعدى که در ورزشگاه فوالد آره نا 
برگزار شد، مجتبى حســینى روى نیمکت سبزپوشان 

اصفهانى نشست.
این مربى شروع خوبى در  بازگشت به ذوب آهن داشت 
و توانست از 6 مسابقه ابتدایى 3 پیروزى و یک تساوى 
دشت کند و البته 2 بار هم تیمش مقابل فوالد خوزستان 
و پیکان شکست خورد. در ادامه اما کار ذوب آهن با چند 

شکست سخت شد. سه شکست پیاپى برابر استقالل، گل 
گهر و پرسپولیس که در میان آنها شکست برابر استقالل 
در جام حذفى نیز رقم خورد، کار حسینى را سخت کرد. 
در ادامه شرایط براى سبزها با تساوى مقابل آلومینیوم و 

شکست مقابل تراکتور سخت تر هم شد.
با این حال مجتبى حســینى 2 بــازى رو در رو با رقباى 
مســتقیمش براى نیفتادن در  خانه پیش رو داشــت؛ 2 
دیدارى که باید مقابل سایپا و نساجى مازندران برگزار مى 
شد. به جرات مى توان گفت تساوى برابر سایپا که با گل 
دقایق آخر محمدزاده به دست آمد، همان یک امتیازى 
بود که ذوب آهن را در لیگ نگه داشــت. آنها در ادامه 
اگرچه نفت مسجد سلیمان را شکست دادند ولى مقابل 

نساجى مازندران، ســپاهان و مس رفسنجان شکست 
خوردند تا در روز آخر تنها به لطف پیروزى 5 بر 1 تراکتور 
مقابل سایپا که یکى از نتیجه هاى عجیب فصل بود، در 

رقابت ها بمانند.
درنهایت ذوب آهن با کسب 15  امتیازى در نیم فصلى 
که مجتبى حسینى ســرمربى این تیم بود، موفق شد با 
26 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به سایپا به لیگ 21 
برســد؛ اما چند روز پس از برگزارى آخرین بازى فصل 
و در شــرایطى که صحبت هاى زیــادى در مورد آینده 
سرمربیگرى حسینى در ذوب آهن وجود داشت، هیئت 
مدیره باشــگاه اصفهانى تشکیل جلســه داد و راى به 

برکنارى مجتبى حسینى داد.

مدیران باشگاه ذوب آهن به کار مجتبى حسینى پایان دادند

همه گزینه هاى سرمربیگرى ذوب آهن

وش استنلى 

نعتى حاضر 
0باشد تا 20
سپولیسى 

سپاهان 
سقف 
جذب 

 با 
ت هاى بسیار زیادى 

ن لیگ بیست و

سنى سرمربیان 
 اولین بار حضور 

دیران باشگاه ها در 
ران باز شود.

روندى باشیم و چهره هاى جدید 
ست.

شنهاداتى در لیگ برتر داشت که 

رات میان طرفین به چه صورت

سپاهان 20 میلیارد 
براى مهاجم پرسپولیس هزینه مى کند؟

پرسپولیس 
تنها مشترى شهباززاده نیست

تنها خط حمله کافى نیست...

مدافع سابق سپاهان به شایعات پایان دادسپاهان به دنبال جذب گلر سابق تیم رمچرا سپاهان قهرمان نشد؟

چند بازیکن ذوب آهن هادى عقیلى، گزینه نیمکت ذوب آهن؟  
در انتظار تعیین بودجه باشگاه

باشگاه سپاهان به دنبال جذب گلر است و حاال خبر از 
عالقه به جذب یک گزینه مطرح داده مى شود.

تیم فوتبال سپاهان که فعالیتش را در نقل و انتقاالت 
تابستانى استارت زده است، در ابتدا نیاز به پر کردن جاى 
خالى چهار بازیکن جدا شــده خود یعنى پیام نیازمند، 
محمد محبى، احسان حاج صفى و کى روش استنلى 
دارد و یکى از دغدغه هاى مدیران باشگاه جذب یک 
گلر توانمند است که بتواند جاى خالى نیازمند را پر کند.

سپاهانى ها چند گزینه داخلى را مد نظر دارند که تا کنون 
موفق نشدند با آنها به توافق برسند و در همین راستا 
اخبارى از اصفهان مبنى بر عالقه به جذب گلر خارجى 

از سوى مسئوالن این باشگاه به گوش مى رسد.

اگرچه هنوز رسمًا فدراســیون فوتبال جذب بازیکن 
خارجى را آزاد نکرده اســت ولى طبق صحبت هاى 
انجام شده قرار است این مجوز صادر شود و در این بین 
نمایندگان ایران در آسیا شانس بیشترى براى کسب 

این مجوز دارند.
حاال در این راستا ســایت ترانسفر مارکت یک گزینه 
دروازه بانى را به سپاهان مرتبط دانسته است. سایت 
ترانسفرمارکت اعالم کرده توماس اسودکائوسکاس 
 دروازه بان ســابق رم که بازیکن آزاد هم هســت به 
سپاهان مى پیوندد تا جانشــین پیام نیازمند شود. این 
گلر 27 ســاله اهل لیتوانى است و فصل گذشته براى 

تیم لومل بلژیک بازى مى کرده است.

 مدافع استقالل با حضور در تمرینات این تیم به شایعات پایان داد.
سیاوش یزدانى بعد از دیدار استقالل مقابل سپاهان یکروز در تمرینات تیمش حضور پیدا 

نکرد تا شایعات زیادى درباره او مطرح شود.
درباره یزدانى گفته مى شــود با پیشنهاد باشگاه سپاهان مواجه شــده و با توجه به پایان 
قراردادش با استقالل احتمال جدایى او وجود دارد. از این رو برخى غیبت او در تمرینات را 
به مذاکره اش با سپاهان ربط دادند اما این موضوع با فرهاد مجیدى هماهنگ شده و به 

دلیل مشغله شخصى بود.
از این رو یزدانى طى دو سه روز گذشته در تمرینات استقالل حضور داشت و کارش را جلو 

برد تا به شایعات در این خصوص پایان بدهد.
گفتنى اســت؛ با وجود پایان قرارداد یزدانى امــا او یکى از بازیکنانى اســت که فرهاد 
مجیدى نظر مثبتى رویش دارد و به باشــگاه اعالم کرده بــراى تمدید قراردادش اقدام 

کنند.

 داد
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آگهى تغییرات
شرکت مهندسى بازرگانى پویانگر پارسیان 
اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
30216 و شناســه ملى 10260508052 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1400/04/04 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : محســن گل احمدى به شــماره ملى 
1282804014 و خدیجه سعیدى خوندابى 
به شــماره ملــى 1291403727 و مهدى 
احمدى به شــماره ملى 6609634785 به 
سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . امیرحسین دوروشى 
به شــماره ملى 1284942058 به سمت 
بازرس اصلى و محمدعلى هاشمى به شماره 
ملى 5659614590 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1171017)

آگهى تغییرات
شــرکت مهر آرا صنعت مارنان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 58803 و 
شناسه ملى 14006905538 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/04/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : محمد فامیل دردشــتى به کدملى 
1287008569 و سعید کارگر خوزانى 
به کدملى 1141102706 و ندا جعفرى 
طادى به کدملى 1292457058 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. محمدرضا 
فریدون به کدملــى 1288174624 و 
سمیرا مطاعى به کدملى 1290536961 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند . روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1171046)

آگهى تغییرات
شــرکت مهر آرا صنعت مارنان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 58803 
و شناســه ملــى 14006905538 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/04/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : ســعید کارگر خوزانى به کدملى 
1141102706 بعنــوان مدیــر عامل 
و محمــد فامیل دردشــتى بــه کدملى 
1287008569 بســمت رئیس هیات 
مدیره و نــدا جعفرى طــادى به کدملى 
1292457058 بســمت نائب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت و اوراق عادى و ادارى با امضا 
مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و با مهر 
شرکت معتبر اســت .ضمنا مدیر عامل 
شــرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهــان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1171048)

آگهى تغییرات
شرکت ساختمانى شمســا بتون نقش 
جهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 
39198 و شناسه ملى 10260568463 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/04/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- آیدا امینى به کدملى 1273873270 
بعنوان رئیــس هیئت مدیره، افشــین 
امینى به کدملى 1284770028 بسمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و 
سحر عسکرى به کدملى 1817320335 
بســمت عضو اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق 
و اســناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق 
عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر اســت. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1172851)

آگهى تغییرات
شرکت ساختمانى شمسا بتون نقش جهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 39198 و 
شناســه ملــى 10260568463 بــه 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
ســالیانه مورخ 1400/04/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - افشــین امینى به کدملى 
1284770028، آیــدا امینى بــه کدملى 
1273873270 و سحر عسکرى به کدملى 
1817320335 بعنوان اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- فریناز طالبیان به کدملى 1199269484 
و نگار طالبیان به کدملــى 1190010402 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعییــن گردید. - 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان سال مالى 
1399 به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1172869)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى کشــاورزى تامین نیاز 
بوقلمــون داران اســتان اصفهــان به 
شــماره ثبــت 2910 و شناســه ملى 
10862111700 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/10/25 و نامــه 310 
مــورخ 1400/1/25 اداره تعاون نجف 
اباد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سرمایه 
شرکت ازمبلغ 23720000000ریال به 
78500000000 معادل 157000سهم 
500000ریالــى افزایــش یافــت.
صورت هاى مالى وتراز ســال 1398 به 
تصویب رســید. على اصغر على شاهى 
1219646350 بســمت بازرس اصلى 
و محمدحجتى 4720715184 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدنــد . روزنامه نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1172870)

آگهى تغییرات
شــرکت به چلیک متین سهامى خاص 
به شــماره ثبت 20173 و شناسه ملى 
10260410511 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/03/24 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: - متین 
پرویزیان به شماره ملى 1286110890 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، 
محمد مهدى پرویزیان به شــماره ملى 
1285484762 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و محمد حسن پرویزیان به شماره 
ملى 1271502143 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیئت 
مدیره یا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1172884)

آگهى تغییرات
شــرکت معیارگران معتمد اســپادان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 759 و شناســه ملى 
14007854942 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/04/02 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
امیرحســین مظاهــرى تهرانى بــه کدملى 
5499891834 و بسمت مدیر عامل شرکت 
و رئیس هیئت مدیره و فاطمه مظاهرى تهرانى 
به کدملــى 5499029751 و بســمت نایب 
رئیس هیئت مدیــره ومریم اســماعیلى چم 
جنگلى به کدملى 4623393216 و بســمت 
عضو هیئت مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدند. اســماعیل فدائى تهرانى به کدملى 
5499441261 و مجتبى شــیرازى به کدملى 
5499421821 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اســالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. 
روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردیــد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون 

(1172899)

آگهى تغییرات
شــرکت آرتا فــوالد آریا راد شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63273 
و شناســه ملــى 14008421703 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
شهال مشکاتى به کدملى 1287819151 
بعنوان رئیس هیات مدیره و بشــیر على 
مهاجر زفرهء به کدملى 1293076937 
بسمت نایب رئیس هیات مدیره و زهرا 
موحدیان عطار به کدملى 1282281216 
بســمت مدیرعامل براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى 
با امضا نائب رئیس هیات مدیره و با مهر 
شرکت معتبر اســت .ضمنا مدیر عامل 
شــرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهــان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1172900)

آگهى تغییرات
شرکت آرتا فوالد آریا راد شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 63273 و شناسه 
ملــى 14008421703 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/04/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : زهرا موحدیان عطــار به کدملى 
1282281216 و بشــیر على مهاجر 
زفرهء به کدملى 1293076937 و شهال 
مشــکاتى به کدملى 1287819151 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. علیرضا 
ارباب شیرانى به کدملى 1282375091 
و مریــم صحافى پــور فرد بــه کدملى 
1284997774 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکســال انتخاب شــدند . روزنامه کثیر 
االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1172902)

تاسیس
شرکت با مســئولیت محدود برنا پارس یکتا درتاریخ 1400/04/23 به شماره ثبت 68312 به 
شناســه ملى 14010163123 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام فعالیتهاى فرهنگى ورزشى از قبیل آموزش 
تخصصى دروازه بانى فوتسال وفوتبال وفوتبال ساحلى – آموزش فوتسال وفوتبال وفوتبال ساحلى 
بانوان وآقا یان –شرکت در مسابقات شهرستانى واستانى وکشورى –شرکت در فستیوال ها، ارائه 
خدمات ورزشى – برگزارى همایش ها وسمینارهاى داخلى وخارجى در رشته هاى فوتسال وفوتبال 
وفوتبال ساحلى – تاسیس مدارس فوتبال وفوتســال وفوتبال ساحلى ومدارس ورزشى و شرکت 
در کلیه فعالیتهاى ورزشــى اداره ســالن ها و برگزارى همایش ها، کنفرانس ها، سمینار و کارگاه 
هاى آموزشى ورزشــى، برگزارى دوره هاى مربیگرى و داورى- عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و 
حقوقى- اخذ وام و تسهیالت ارزى و ریالى از بانکها و موسسات مالى و اعتبارى- شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتى و خصوصى در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهاى الزم. درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رحیم آباد ، خیابان آزادى ، بن 
بست ویدا ، پالك 88 ، طبقه همکف کدپســتى 8196911111 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سحر اسمعیلى به 
شــماره ملى 1272354466 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه خانم لیال پارسا نیا به شماره ملى 
1282801996 دارنده 990000 ریال ســهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سحر اسمعیلى به 
شماره ملى 1272354466 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم لیال پارسا نیا 
به شماره ملى 1282801996 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 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 مدیر عامل منفرداً 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1172908)

تاسیس
شرکت سهامى خاص زاینده رود آدینه ســپاهان درتاریخ 1400/04/20 به شماره ثبت 68283 به 
شناسه ملى 14010154305 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش 
صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى 
خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، 
اخذ وام واعتبار و تســهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت 
تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى 
و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
سرتاوه ، کوچه منارساربان ، بن بســت فرعى اول ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8155896654 
سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 29 مورخ 1400/04/10 نزد بانک ملى شعبه شهیدچمران با کد 3140 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى احمدرضا قاسمى به شماره ملى 
1272929159 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال خانم زهره مظفرى به شماره ملى 1292679050 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى مجید قاسمى دستجردى به شماره ملى 5649919135 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال 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 رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حمیدرضا محمدى به 
شماره ملى 1283872153 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم مهناز احمدى فیروزآبادى به 
شماره ملى 1293504491 به ســمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1171034)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سروش اندیش سایا درتاریخ 1400/04/28 به شماره ثبت 68347 به شناسه ملى 14010171958 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور نظارت و اجرا وخدمات در امور ساختمان سازى – شهر سازى – سازه – تاسیسات برقى – تاسیسات مکانیکى – تاسیسات آبى – نقشه بردارى – جاده و راه سازى – محوطه 
سازى - رنگ آمیزى جداول – زیبا سازى شهرى – سنگفرش پیاده روها – نصب و رنگ آمیزى گاردیل شهرى و جاده اى – جنگل کارى و مرمت و زیبا سازى خیابان ها و پارك ها – شهرسازى و انبوه سازى و تاسیسات 
مربوطه – طراحى ، نصب و اجرا و ساخت انواع دکوراسیون و تزئینات داخلى و خارجى – اجراى کلیه امور مهندسى مرتبط با طراحى و نصب و دکوراسیون و غرفه آرایى ، بازسازى ابنیه قدیمى – طراحى و اجراى کلیه 
امور زیبا سازى انواع دیوارها و فضاهاى دربسته و داخلى و روباز و بیرونى – معمارى داخلى ، دکوراسیون ، نصب و اجراى تزئینات داخلى- کناف کارى - تولید و فروش کلیه مصالح ساختمانى - امور پیمانکارى مربوط 
به بندها، سدها و ساختمان هاى نیروگاه آبى، سازه هاى هیدرولیکى و تونل هاى آب، مخازن آب و شبکه هاى توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات و تصفیه خانه هاى آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه 
هاى پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب، کانال هاى انتقال آب و شبکه هاى آبیارى و زه کشى ، خرید و فروش ، نصب و راه اندازى سیستم هاى آبیارى قطره اى ، سازه هاى دریایى و 
ساحلى، احداث حوضچه ها و استخرها ، عملیات ساختمانى(سیویل) تصفیه خانه هاى آب و فاضالب ، تاسیسات مکانیکى و هیدرو مکانیکى سدها، سیستم هاى سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان 
(آب و فاضالب) – امور پیمانکارى مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه هاى برق و تاسیسات برقى، پست هاى توزیع و الکترونیک عام و خاص – امور پیمانکارى مربوط به ساخت ، توسعه 
ونگهدارى شبکه گاز رسانى شهرى - امور پیمانکارى مربوط به تاسیسات واجراى خطوط انتقال آب و نفت وگاز – تولید و کشتار وتوزیع انواع ماکیان و پرندگان خوراکى – تولید ، بسته بندى ، توزیع ، خرید وفروش 
کلیه مواد غذایى- تولید و پرورش انواع محصوالت گلخانه اى زمینى – تولید ، بسته بندى ، توزیع ،خرید وفروش ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى پزشکى و کلیه تجهیزات و لوازم پزشکى از جمله وسایل یک بار 
مصرف بومى سازى شده و بومى سازى نشده مانند لوازم آنژیوپالستى ، آنژیوگرافى،استنت ها ،گایدوایرها،کاتتر ها وهمچنین لوازم و تجهیزات هتلینگ و مانیتورینگ پزشکى مانند انواع تخت ها و یونیت ها و چراغ 
ها - کلیه دیوایس ها پزشکى مانند سیستم هاى تشخیصى ودرمانى از جمله انواع سیستم هاى تصویر بردارى ، انواع پروتز ها و ارتز ها – تولید و فروش کلیه لوازم تزئینى – طراحى ، ساخت و تولید انواع قطعات و 
دستگاههاى صنعتى -- تامین نیروى انسانى براى شرکت ها وسازمانها - صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى وخصوصى – شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و 
خارجى – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل 
و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
جروکان ، کوچه مسعود [123] ، خیابان آتشگاه ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8188713181 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 3,000,000 ریال نقدى منقسم به 300 سهم 10000 ریالى تعداد 
300 سهم آن با نام عادى مبلغ 1050000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1400/2420101 مورخ 1400/03/06 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه بهار با کد 2420 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سید مجید بحرینیان به شماره ملى 1280431016 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید حسین مدرس صادقى به 
شماره ملى 1285613473 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسین صالحى به شماره ملى 5759898108 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حمید حاتمى به شماره ملى 
5759952498 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ( سید مجید بحرینیان ) متفقاً 
همرا با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى رضا صالحى به شماره ملى 1130120791 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى علیرضا نادرى بنى به شماره ملى 
4623613232 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1172925)

تاسیس
شرکت سهامى خاص مفتول کریاس سپاهان درتاریخ 1400/04/20 به شــماره ثبت 68287 به شناسه ملى 14010155209 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید، بسته بندى، توزیع، 
پخش، تعمیر، نگهدارى، نصب و راه اندازى، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از آهن آالت (ساختمانى، 
صنعتى و آلیاژى) ، ضایعات آهن، انواع میلگرد، تیرآهن، نبشى، ناودونى، شمش، اسلب، آهن اسفنجى، انواع قوطى و پروفیل، انواع لوله و ورق 
(سیاه، گالوانیزه، رنگى) و انواع مختلف مفتول هاى صنایع فلزى به روش هاى سرد و گرم و کشش و غیر کشش و ریخته گرى، گالوانیزه، 
مسوار و معمولى، مش جوشى، فنس هاى شبکه فلزى، تورى هاى فلزى، ســیم خاردار، رابیتس، کوره هاى صنایع مفتولى و ریخته گرى، 
انواع پیچ، مهره، پرچ، میخ، ســیم – صادرات و واردات انواع مواد اولیه جهت کارگاه یا کارخانه جهت صنایع فلزى و غیر فلزى – اخذ وام و 
تسهیالت ارزى و ریالى از کلیه بانک ها و موسســات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – ایجاد شعبه و نمایندگى 
در داخل و خارج از کشور – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – تامین نیروى انسانى به صورت موقت صرفاً جهت تحقق 
اهداف شرکت – بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى – برگزارى و شرکت در نمایشــگاه ها و همایش ها و کنفرانس ها و سمینارها (بجز 
فرهنگى و هنرى) – ترخیص کاال از کلیه بنادر و گمرکات داخلى، خارجى و بین المللى 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 مرکزى ، دهستان 
مورچه خورت ، روستا شهرك صنعتى شمال اصفهان، محله شهرك صنعتى شمال اصفهان ، بلوار امام رضا ، خیابان کارآفرینان 6 ، پالك 
29 ، ساختمان مجموعه خدماتى ، طبقه همکف کدپستى 8331133669 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 600,000,000 
ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 600000 ریالى تعداد 1000 ســهم آن با نام عادى مبلغ 210000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 1311/00/285 مورخ 1400/04/10 نزد بانک پاسارگاد شعبه احمد آباد اصفهان با کد 1311 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم آرزو کیانى بابوکانى به شماره ملى 1270765701 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم رضوان گوهرى فر به شــماره ملى 1280808748 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى میثم گوهرى فر به شماره ملى 1287298583 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
محمد نوید دریا بر به شماره ملى 1270960040 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى عارف شیردوانى شردوانى به شماره 
ملى 1270962523 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1172896)

آگهى تغییرات
شرکت ایلیا نوید اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 33443 و 
شناسه ملى 10260539587 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مواردذیل به موضوع 
فعالیت شرکت الحاق شد و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. خرید، 
فروش، توزیع، پخش، صادرات و واردات و تولید و فرآورى ســنگ آهن، 
کنسانتره، گندله، آهن اسفنجى، بریکت، شمش، پروفیل و ورق هاى فلزى 
به جز طال و نقره و فرآورى آهن آالت اعم از نو و قراضه فوالد و انواع مختلف 
فلزات تولید و فرآورى آهن شامل: پرس، درجه بندى، تولید بریکت، ریخته 
گرى و نورد شمش هاى فوالدى، آلیاژى، آلومینیوم، مس و سرب و تبدیل 
شمش و اسلب به میلگرد و انواع ورق، تسمه، سپرى و انواع پروفیل و قوطى 
تهیه و اجراى نقشــه هاى توپوگرافى، زمین شناسى، ژئوفیزیک، تونل و 
سازه هاى بتنى و انجام کلیه ى آزمایش هاى فنى و مهندسى اعم از: مکانیک 
خاك، مکانیک سنگ و اکتشاف معادن طبیعى و بهره بردارى و استخراج از 
معادن طبیعى اعم از: سنگ آهن، مس، روى، سرب، باریت، منگنز، دولومیت 
و سنگ الشه و سنگ هاى تزئینى ساختمانى و گرانبها و کلیه ى کانى هاى 
مجاز و شرکت در مناقصات و مزایده هاى معادن و فلزات دولتى و خصوصى 
مشارکت و سرمایه گذارى در صنایع، معادن و ساختمان سازى در شرکت 
هاى داخلى و خارجى، ساخت و انبوه سازى و فعالیت در زمینه ى طراحى، 
مشاوره، محاسبه و ساخت و احداث مجتمع ها و شهرك هاى مسکونى، 
تجارى، ادارى، ورزشــى و فرهنگى و ارائه ى خدمات پیمانکارى معادن، 
ساختمان و ابنیه و راه سازى، خط آهن، پل سازى - واردات ماشین آالت 
صنعتى، ساختمانى، راه سازى و معدنى .ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ 
و صدور مجوز نمیباشد و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1171044)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى بازرگانى پویانگر پارسیان اسپادانا 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 30216 و 
شناسه ملى 10260508052 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1400/04/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت به 
نشانى استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش 
مرکزى ، شهر دولت آباد، محله جانبازان ، کوچه جمال 
، خیابان میثم ، پالك 149 ، طبقه همکف کدپســتى 
8341756787 تغییر یافت وماده مربوطه اساسنامه 
اصالح گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1171036)

آگهى تغییرات
شرکت پارس کار فوالد آریا سهامى خاص به شماره 
ثبت 4624 و شناســه ملــى 10260257741 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه 
حسابرســى معین مشــاور مجرب به شناسه ملى 
10320404190 و رضــا میرزایــى بــه کدملى 
1290701687 به ترتیب بســمت بازرسان اصلى 
و على البدل شــرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1399 
به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1171040)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى بازرگانى پویانگر پارسیان اسپادانا 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 30216 و شناسه 
ملى 10260508052 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/04/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: محسن گل احمدى به شماره ملى 1282804014 به 
سمت رئیس هیات مدیره و خدیجه سعیدى خوندابى به 
شماره ملى 1291403727 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره آو مهدى احمدى به شماره ملى 6609634785 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1171042)

آگهى تغییرات
شــرکت پــارس ســبحان بختیارى ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 66820 و شناســه ملى 
14005136764 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1400/04/15 مجید 
هللا گانى بشماره ملى 1289056919 و مصطفى 
معصومى بشماره ملى 1288962207 بترتیب به 
سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند . روزنامه نصف 
جهان براى چاپ آگهى هاى شرکت تعیین گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1172856)
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آگهى انحالل
 شرکت ایمن محک ایرانیان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 65998 و شناسه ملى 14009546110 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/03/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و 
على رضا قربانى ریزى به کد ملى 1819664031 به 
عنوان مدیر تصفیه براى مدت 2سال انتخاب گردید 
.محل شرکت منحله در حال تصفیه استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله برازنده ، کوچه فرهنگیان5 ، خیابان گلستان ، 
پالك 110 ، ساختمان نگین ، طبقه دوم ، واحد 7 کد 
پستى 8193956377 اعالم گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1172872)

آگهى تغییرات 
شرکت معیارگران معتمد اسپادان سهامى خاص به 
شماره ثبت 759 و شناسه ملى 14007854942 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/04/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
موارد زیر به موضوع شــرکت اضافه شد و مکاده 
مربوطه در اساسنامه اصالح شــد : ثبت موضوع 
فعالیت ذیل به منزله اخــذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد ارائه و انجام کلیه خدمات آزمایشگاهى 
در راستاى تحقق اهداف شرکت – ارائه و انجام کلیه 
خدمات آزمایشگاهى محصوالت معدنى و صنایع 
فلزى. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران 

و کرون (1172903)

کره یکى از فرآورده هاى لبنى محبوب در سراسر جهان است که 
از شیر تهیه مى شود. چربى زیاد این فرآورده لبنى که طعم دلپذیر 
و بافت خامه اى جذابى دارد، باعث شده است تا خیلى ها از کره 
در تهیه انواع غذاها و سس ها استفاده کنند. اگرچه مى توان 
کره را تا 6 ماه داخل یخچال نگهدارى کرد، اما یافته هاى 
علمى مى گویند که تازگى و کیفیــت کره پس از 3 ماه 

نگهدارى در یخچال تغییر مى کند.
در چنین شــرایطى اســت که خیلى ها از خودشان 
مى پرســند که آیا مى توان کره را براى نگهدارى 
طوالنى تر و بهتر در فریزر قرار داد؟ آیا نگهدارى 
از کره در فریزر، ویژگى هاى مهمى مانند کیفیت، 

طعم و بافت آن را تغییر نمى دهد؟ 
اول از همــه باید بگوییم که کــره به راحتى منجمد 
مى شــود. بنابراین، اگر کره زیادى در اختیار دارید که به 
این زودى ها مصرف نمى شود و مى خواهید از خراب شدنش 
جلوگیرى کنید، به سادگى مى توانید کره را براى نگهدارى در 

فریزر قرار دهید.
مطالعات علمى نشان داده اند که نگهدارى کره هاى مختلف 
با حداقل 80 درصد چربى بــراى مدت زمان طوالنى در فریزر 
امکان پذیر است. کیفیت کره درون فریزر تغییر نمى کند و بافت 
این فرآورده لبنى هم در فریزر دچار تغییرات چندانى نمى شود. 
ضمنا شما مى توانید همیشه از کره یخ زده یا منجمد همانند کره 

تازه استفاده کنید. 
کره هاى تخته اى با وزن حدود 100 گرم را مى توان به مدت 12 
ماه بدون تغییر در کیفیت و طعم درون فریزر نگهدارى کرد، به 
شرطى که دماى فریزر همیشه روى منفى 18 درجه سانتى گراد 
باشد. اگر دماى فریزر شما منفى 14 درجه سانتى گراد باشد، 
کره نهایتا تا 8 ماه درون فریزر دوام مــى آورد. البته اگر کره 
خریدارى شــده از نوع فله اى و بســیار حجیم باشــد (مثال با 
وزن هاى باالى 20 کیلوگرم)، مى تــوان آن را تا 18 ماه درون 

فریزر نگهدارى کرد. 
محققان مى گویند که مانــدگارى کره منجمد درون فریزر به 
عوامل مختلفى مانند نوع بسته بندى، وزن کره و میزان نمک 
به کاررفته در آن بستگى دارد. براى مثال، کره هاى فله اى حجیم 
ذاتا ماندگارى طوالنى ترى نسبت به کره هاى تخته اى کم حجم 
دارند. از طرف دیگر، بسته بندى هاى کاغذى رایج که براى تولید 
کره هاى کم حجم کاربرد دارنــد، کیفیت کره را زودتر کاهش 
مى دهند (چه در یخچال و چــه در فریزر). گروهى از محققان 
هم اخیرا به این نتیجه رسیده اند که اگر حجم نمک به کاررفته 
در تولید کره بیشتر باشد، کره ماندگارى بیشترى خواهد داشت 

و طعم و کیفیتش را در مدت زمان انجماد بهتر حفظ مى کند.
 درحالى که هنوز به صورت دقیق نمى دانیم که کره هاى بدون 
نمک چقدر در فریزر دوام مى آورند اما برآورد هاى اولیه مى گوید 

که این مدت زمان باید نهایتا به 6 ماه برسد. 
 بســته بندى به کاررفته براى کره ها مســتقیما بر طول عمر 
و کیفیت آنها تاثیــر مى گــذارد. همان طور که گفته شــد، 
بسته بندى هاى کاغذى مى توانند کیفیت و طعم کره را زودتر 
خراب کنند. به عالوه، تماس کره با نــور و هوا به راحتى بافت 
سفت آن را تخریب مى کند، درحالى که نور هم مى تواند طعم 
طبیعى کره را از بین ببرد. براى این که کره شما بهترین کیفیت 
خودش را حفظ کند، حتما آن را در شــرایط کامال تازه و سالم 

درون فریزر قرار دهید.

بسیارى از مردم دنیا به دیابت مبتال هستند و مى توان گفت 
که این بیمارى نسبت به قبل رواج بیشترى پیدا کرده است. 
تقریبًا در کشور هاى بزرگ از هر سه نفر، یک نفر به دیابت 
مبتال است. این بیمارى همانند هر بیمارى دیگرى عالئمى 
را با خود به همراه دارد که در این قســمت از بهداشــت و 
سالمت نمناك آن ها را به شما معرفى مى کنیم. جالب است 
بدانید بعضى از عالئم بیمارى دیابت خودشان را روى ناخن 

نشان مى دهند اما این عالمت ها چیست.

یک قرمزى خفیف روى ناخن
ناخن ها معموال در مورد سالمت بدن اطالع رسانى مى کنند 
بنابراین باید مورد بررسى و آزمایش قرار بگیرند. بسیارى از 
بیمارى هاى رایج، خودشــان را روى ظاهر ناخن ها نشان 
مى دهند که دیابت هم از این قاعده مستثنا نیست. صورتى 
و مسطح شــدن و گاهى اوقات تغییرات شکل، ضخامت و 
بافت ناخن مى تواند نشان دهنده یک مشکل باشد. قرمزى 
مالیم روى قســمت پایینى ناخن مى تواند عالمت دیابت 
باشد که بسیار مهم اســت و باید به پزشک اطالع رسانى

 کنید.

زرد و شکننده شدن ناخن
همانطور که گفتیم ناخن زرد یا شــکننده مى تواند عالمت 
دیابت باشد زیرا عفونت هاى قارچى در افراد دیابتى بیشتر 
روى ناخــن اثرگذار هســتند. معموًال افــرادى که دیابت 
دارند، ناخن هاى متمایل به زردى دارند. علت آن هم افت 
قند خون در بدن آن هاســت کــه روى کالژن هم اثرگذار

 است.

وجود خطوط افقى روى ناخن
با افزایس ســن، خطوط عمودى روى ناخن افراد افزایش 
پیدا مى کند اما اگر متوجه خط هاى افقى روى ناخن شدید، 
این مى تواند نشان دهنده دیابت نوع 2 باشد که به دلیل قند 
خون کنترل نشده اتفاق مى افتد و ممکن است نشان دهنده 
مشــکالت تیروئیدى هم باشــد. پس هر وقت متوجه این 

خطوط شدید، به پزشک اطالع رسانى کنید.

کوتاه تر شدن ناخن ها
کوتاهى ناخن ها به دلیل جویدن یا شکنندگى اتفاق مى افتد 
اما اگر علت آن را نمى دانید و بى دلیل اتفاق افتاده اســت، 
حتمًا باید در مورد دیابت فکر کنید و تست بدهید. در موارد 
نادر، آسیب عصبى حاصل از بیمارى دیابت مى تواند باعث 
کوتاه شدن قد ناخن شود که معموال ناخن ها را شکننده تر 

نیز مى کند.

اگرچه بسیارى از افراد ســردردهاى صبحگاهى را تجربه 
مى کنند اما شناسایى دلیل بروز این سردردها بسیار حیاتى 

است.
سردرد صبحگاهى معموال از ساعت 4 صبح تا 9 صبح شروع 
مى شــود و اغلب، خواب فرد مبتال را قطع مى کند. این درد 
مى تواند به دســته هاى مختلفى از جمله سردرد خوشه اى، 

سردرد تنشى یا حتى میگرن تقسیم شود.
دالیل زیادى وجود دارد که باعث مى شــود صبح با سردرد 
بیدار شوید. بى خوابى یکى از دالیل مهم میگرن صبحگاهى 

است.
سایر مشــکالت خواب مانند نارکولپســى یا حمله خواب، 
راه رفتن در خواب، خوابیدن با بالش اشتباه و تغییر ناگهانى در 
برنامه خواب مانند خواب زیاد یا کاهش مدت خواب ممکن 

است در ایجاد سردرد نقش داشته باشند.

از آنجا که خــواب ناکافى آســتانه درد را کاهش مى دهد، 
سردردها با گذشت زمان تشدید مى شوند. تحقیقات نشان 
داده است که ســردردهاى صبحگاهى همچنین مى توانند 
ناشــى از اختالالت ریتم شــبانه روزى بدن یا آپنه خواب 
باشند. آپنه انسدادى باعث مى شود مجارى تنفسى در طول 
شب منقبض شده و به طور موقت تنفس متوقف شود. این 
امر باعث سردرد و خستگى روز بعد و همچنین خروپف در 
طول شب مى شود. افســردگى و اضطراب نیز دلیل اصلى 

سردردهاى مزمن صبح هستند.
عالوه  بر این، داروهایى از جمله آسپرین و داروهاى ضددرد، 
الکل، گیاهان دارویى و کافئین، اغلب سردردهاى مزمن و 
میگرن ایجاد مى کنند. گاهى اوقات سردردها ممکن است 
نشانه یک بیمارى جدى تر مانند تومور مغزى، فشار خون باال 

و سکته مغزى باشد. اما این احتمال، نادر است.

عالوه بر قرص هاى بدون نســخه، مهم است که به خوبى 
هیدراته باشید یعنى در طول روز به میزان کافى آب و مایعات 

مصرف کنید.
عالوه  بر  این، قرار دادن بســته ســرد روى پیشانى 

مى توانــد بــراى پیشــگیرى از درد میگرن 
صبحگاهى معجزه کند. کمپرس را به مدت 
15 دقیقه روى سر خود نگه دارید و بعد از 15 

دقیقه اســتراحت، مجدد آن را روى سر 
خود بگذارید.

براى سردردهاى تنشى، 
یک پد گرم کننده 

روى گــردن 
یــا پشــت 
ســر خــود 

قرار دهید. اگر ســردرد سینوسى دارید، 
پارچه اى گــرم را در ناحیه اى که درد 
مى کند نگه دارید. یک دوش آب گرم 
نیز همین خاصیت را دارد. یادتان 
باشد که دم اسبى بستن 
موها و جویدن آدامس 
مى تواند باعث سردرد 

شود.
غ هــاى  ا چر
روشن یا 

چشــمک زن نیز مى توانند باعث ایجاد میگرن شوند. اگر 
مستعد ابتال به میگرن هستید، در طول روز پنجره هاى خود 
را با پرده هاى تیره بپوشانید و سعى کنید از عینک آفتابى در 

فضاى باز استفاده کنید. 
همه افرادى که سردردهاى صبحگاهى دارند، لزوما نیازى 
به مراجعه به پزشــک ندارند با این حال برخى عالئم نشان 
مى دهد که فرد باید به پزشــک مراجعه کند از جمله: اگر در 
هفته دو یا چند سردرد رخ دهد، سردردهاى مکرر به  ویژه در 
افراد باالى 50 سال، سردرد ناگهانى یا شدید همراه با سفتى 
گردن، سردرد همراه با تب، حالت تهوع یا استفراغ، سردرد 
همراه با گیجى، ضعف، ضعف دید یا از دست  دادن هوشیارى، 
سردرد همراه با از دست  دادن احساس در هر قسمت از بدن، 
سردرد همراه با تشنج یا تنگى نفس و سردردهاى مکرر در 

کسى که سابقه ابتال به ویروس HIV یا سرطان دارد.

مطالعات نشــان مى دهد خوابیدن بیش از 6 تا 8 ســاعت در روز، 
مى تواند براى سالمتى ما مشکل آفرین باشد.

معروف اســت که یک فرد بالغ روزانه به 6 تا 8 ساعت 
خواب نیاز دارد و با افزایش سن این دوره کاهش مى یابد. 

اما خواب طوالنى ممکن است بر سالمتى شما تأثیر بگذارد.
آسیب مغزى: تحقیقى نشان داده است که زنانى که بیش از 

9 ساعت در روز مى خوابند، به ویژه با افزایش سن، دچار آسیب 
مغزى مى شوند.

ضعف قلب: طبق یک مطالعه، خوابیدن بیش از 8 ســاعت فرد را 
در معرض خطر نارســایى قلبى و قرار گرفتن در معرض بیمارى ها 

قرار مى دهد.
از 8 ساعت دیابت: یک مطالعه تخصصى نشــان داده اســت افــرادى که بیش 

مى خوابند بیشتر از دیگران مبتال به دیابت یا مقابله با گلوکز خون هستند و افرادى که 8-6 
ساعت مى خوابند خطر کمترى در ابتال به این بیمارى دارند.

افسردگى: مطالعه اى در سال 2014 روى گروهى از افراد انجام شد و یکى از نتایج آن این بود 
که کسانى که با اندازه طبیعى مى خوابند 27 درصد در معرض افسردگى قرار دارند در حالى که 

کسانى که بیش از 9 ساعت مى خوابند، میزان احتمال افسردگى آن ها 49 درصد است.

متخصصان انگلیسى مى گویند برخى عالئم موجود 
در دهان و دندان مى تواند نشان دهنده ابتال به برخى 

بیمارى هاى خطرناك باشد.
دندان ها یکى از بخش هاى مهم دهان هســتند و 
توجه به بهداشت آن ها بسیار ضرورى است. با این 
حال، کمتر کســى مى داند که تنها با نگاه کردن به 
دهان و دندان مى توان به وجود بیمارى هاى مختلف 

در فرد پى برد.
متخصصان انگلیسى در این باره مى گویند: بررسى 
دندان مى تواند مشــکالت دهانى را آشکار کرده 
و حتى مى تــوان احتمال بروز ســرطان و باردارى 
را نیــز از روى دندان تشــخیص داد و در مواردى 
دندان هاى متزلزل و زخم دهان مى توانند نشــان 

دهنده بیمارى هاى جدى باشند.
براى مثال، لکه هاى سفید در دهان مى تواند یکى از 
عالئم ابتال به ویروس اچ آى وى (ایدز) و یا سرطان 
باشــد. با این حال، در برخى مواقــع مانند بیمارى 
لوکوپالکیا لکه هاى ســفید بر روى لثه ها، پوشش 
دهان و زبان ایجاد مى شــود که ناشــى از مصرف 

سیگار بوده و بى خطر است.
وجود زخم هاى دائمى در دهان یکى از عالئم رایج 
سرطان دهان است. این موضوع زمانى رخ مى دهد 
که یک تومور در دهان در حال رشد باشد و این زخم 
مى تواند لب ها، زبان، لثه ها، و لوزه ها را درگیر کند. 
متخصصان تاکید دارند در صورت مشاهده برآمدگى 
در دهان که از بین نمى رود، شل شدن دندان ها، و 
بى حسى سریعًا به پزشک مراجعه کنید. بسیارى از 
این موارد در صورت تشخیص به موقع قابل درمان 
هســتند. در کنار همه این نشــانه هاى رعب آور و 
ناراحت کننده، عالئم مسرت بخشى نیز در دهان 
وجود دارد. زنان اگر شاهد رشد یک برآمدگى بر روى 
لثه ها بودند که به آسانى دچار خونریزى مى شوند، 
این موضوع نشان دهنده آن است که باردار هستند.

خونریزى لثه همچنین مى تواند ناشى از عدم توازن 
در هورمون هاى بدن باشد. از سوى دیگر، این مسئله 
ممکن اســت به دلیل التهاب لثه بروز کند. به طور 
معمول عدم تعــادل در هورمون هاى بدن زنان در 
بازه هاى مختلــف زمانى مى توانــد منجر به بروز 
التهاب لثه شود. التهاب لثه بدان معناست که لثه ها 

دچار عفونت شده اند.
حساسیت دندان ها مى تواند منجر به استفراغ مداوم 
شود. همچنین قرمزى زبان مى تواند به دلیل کمبود 
مزمن آهن در بدن بروز کند. دندان  مســطح که با 
ســردرد و درد فک همراه است ارتباط مستقیمى با 
استرس دارد. در حقیقت این موضوع ناشى از دندان 
قروچه است که اضطراب و نگرانى از عوامل مهم 

دخیل در بروز آن است.

طبق مطالعا ت علمــى (که به ســفارش یکــى از بزرگ ترین 
کارخانه  هاى بســتنى اروپا انجام گرفته بود)، بســتنى اثر نشاط 
بخشى مستقیم بر اعصاب مرکزى دارد و همان بخشى را درمغز 
فعال مى کند که هنگام برنده شدن یا گوش دادن به موزیک شاد 

فعال مى شود.
قبل از خواندن ادامه   مطلب و آشنایى با فواید بستنى توجه داشته 
باشید مصرف بیش از حد این خوردنى محبوب به دلیل قند بسیار 
باالیى که در خود جاى داده است، با وجود تمام فوایدش مى تواند 

به چاقى، فشار خون و دیگر مشکالت سالمتى منجر شود.
پایه اولیه بستنى، شیر و خامه اســت که این مواد غنى از کلسیم، 
فسفر، ریبوفالوین، ویتامین A و D هستند.فواید ویتامین ها و 
مواد مغذى براى بدن برهیچ کس پوشیده نیست، همچنین نتایج 
تحقیقات نشــان داده، زنانى که روزانه یک اسکوپ بستنى کم 
چرب خورده بودند، 26 درصد بیشتر از افرادى که بستنى را در رژیم 
غذایى شان نداشتند وزن کم کردند. دلیل این موضوع را مى توان 
به کلسیم موجود دربستنى ربط داد.عالوه بر این، کمبود کلسیم در 

تمام زنانى که مبتال به سرطان سینه بودند، دیده مى شود.
همان طور که قبل تر گفته شــد بستنى منبع غنى از کلسیم است 
و با دریافت میزان کافى کلســیم مى توان از ابتال به این بیمارى 
پیشگیرى کرد. کلسیم همچنین براى دندان و رشد و استحکام 
استخوان ها الزم است، با تقویت اســتخوان ها بدن را قوى نگه  
مى دارد و باعث بهبود سوخت و ساز مى شود. اگرچه همین نتیجه 
را با مصرف دوز مشــخصى از قرص کلسیم مى توان گرفت ولى 
تا وقتى بستنى هســت ،چرا باید به دنبال جایگزین بود؟ همین 
موضوع بستنى را به یک محصول لبنى بامواد مغذى زیاد و تاثیر 

سالمتى بخش فراوان تبدیل کرده است.
عصب  شناســان مؤسســه روان  شناســى لنــدن در تازه  ترین 
بررسى هاى خود دریافته  اند، خوردن بستنى موجب تحریک همان 
بخشى از مغز مى شود که مســئول پردازش اطالعات مربوط به 
شادى و سرخوشى در افراد است. محققان با بررسى عملکرد مغز 
افراد هنگام خوردن بستنى وانیلى مشاهده کردند به محض این که 
افراد مورد مطالعه بستنى را قورت مى دهند، تغییر فورى در مغز به 
خصوص در قشر اربیتوفرانتال آن ها رخ مى دهد. به این بخش از 
مغز مرکز شادى مى گویند و تنها هنگامى فعال مى شود که فرد 

خوشحال باشد.

عالوه بر این بســتنى بر تقویت عملکرد مغــز هم تاثیر 
ویژه اى دارد. این نتایج طى بررسى هایى که در آن دسته 

اول ازافراد مورد آزمایش صبح به صورت ناشــتا و 
قبل از هر چیز دیگر، بستنى و دسته دیگر یک 

لیوان آب ســرد خورده بودند به دست آمد. 
یافته ها مبنى بر این بود که، دســته  اول 
هوشیار تر از دسته دوم بودند. متخصصان 
تغذیه این موضوع را با باالرفتن ســطح 
دوپامیــن بعد از مصرف بســتنى مرتبط 

 دانستند.
البته باید توجه داشت تاثیر این محصول 
محبوب روى مغز بســیار مشابه اثرى 
است که مواد مخدر در مغز ایجاد مى کند 
و باعث اعتیاد مى شــود، در نتیجه نباید 
بستنى خوردن را به یک روند همیشگى 

تبدیل کنید و به آن معتاد شوید.
از دیگر فواید بســتنى مى تــوان به غنى از 

کربوهیدرات، چربى و پروتئین بودن آن اشاره 
کرد که سهم بالقوه اى در افزایش انرژى دارد. 

یکى دیگر از فواید بستنى که شاید تصورش را 
نمى کردید، تقویت سیستم ایمنى بدن است.

بســتنى نوعى فراورده لبنى تخمیر شــده است. 
فراورده هاى تخمیرى باعث تقویت سیستم گوارشى 

و تنفسى در مقابل عفونت ها مى شوند. هرچه سیستم 
گوارش و سیستم تنفسى قوى تر باشد، ایمنى بدن هم 

باال تر مى رود.
با مطالعه اى که روى 18هزار خانم بین 24 تا 42 ســاله 
صورت گرفت، ثابت شد که مصرف شیر کامل یا بستنى به 
دلیل وجود نوعى چربى، شانس بارورى در زنان را افزایش 

مى دهد.
خوردن بستنى پس از آن یعنى در دوران باردارى هم به تأمین 

مواد معدنى مورد نیاز براى تشــکیل و استحکام استخوان در 
جنین کمک مى کند. شایان ذکر است که نباید در مصرف بستنى 
در این دوران زیاده روى کرد و ترجیح برآن اســت که بستنى را 

خودتان با استفاده از میوه هاى یخ زده درست کنید.

از شیر تهیه مى شود. چر
بافت خامه اى جذابى و
و در تهیه انواع غذاها
6کره را تا 6 ماه داخل
ک علمى مى گویند
نگهدارى در یخچ
در چنین شــ
مى پرســند
طوالنى تر
از کره در فر
طعمو بافت
اول از همــه
مى شــود. بنابراین
این زودى ها مصرف
جلوگیرى کنید، به ساد

فریزر قرار دهید.
د مطالعات علمى نشان
0با حداقل 80 درصدچرب
امکان پذیر است. کیفیت
این فرآورده لبنى هم در
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بسیارى از مردم دنیا به
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تقریبًا در کشور هاى بز
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عالئمى در دهان که 
به شما هشدار مى دهند 

کره را مى توان در فریزر نگهدارى کرد؟

 تغییرات ناخن نشانه دیابت است

ىلبنى محبوب در سراسر جهان است که 
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ســاعت در روز، 

عت
ى یابد. 

ر بگذارد.
که بیش از 
، دچار آسیب

 ســاعت فرد را 
عرض بیمارى ها 

از 8 ساعتت افــرادى که بیش 
6ه با گلوکز خون هستند و افرادى که 8-6

ى دارند.
یکىاز نتایج آن اینبود افراد انجام شد و ز

 در معرض افسردگى قرار دارند در حالى که 
9ال افسردگى آن ها 49 درصد است.

عوارض  خوابیدن زیاد

یک مطالعه هشــدار داده است که نشستن طوالنى 
مدت مى تواند بر ســالمت روان تأثیر منفى بگذارد؛ 
ضمن اینکه آسیب هاى ناشى از آن نیز توسط ورزش 

منظم نیز از بین نمى رود.
یک مطالعه هشــدار داده است که نشستن طوالنى 

مدت مى تواند بر سالمت روان تأثیر منفى بگذارد.
کارشناسان پیش از این نیز هشدار داده بودند، نشستن 

براى مدت طوالنى، چه براى کار کردن باشد و چه 
براى تماشــاى تلویزیون، باعث مى شود میزان قند 
خون باال برود و خطر مرگ در اثر بیمارى  هاى قلبى 

عروقى بیشتر شود.
عالوه بر این آسیب  هاى ناشى از نشستن طوالنى 
مدت توسط ورزش منظم نیز از بین نمى رود؛ بررسى 
اخیر نشان داده افرادى که بیش از هشت ساعت در 

روز را در حالت نشسته مى گذرانند، در معرض آسیب 
جدى هستند.

پژوهش محققان دانشگاه هادرســفیلد نشان داد، 
بسیارى از مردم بیش از هشــت ساعت در روز را به 
دلیل کار در خانه یا در حالت استراحت یا در حالى که 
در تعطیالت هستند، به نشستن مى گذرانند و این به 

نوبه خود تأثیرات مضر بر سالمت روانى آنها دارد. 

بررســى هاى دانشــمندان بیانگر آن بــود، حتى 
افرادى کــه در هفتــه 150 دقیقــه فعالیت بدنى 
متوســط   یا شــدید انجام مى دادند، از آسیب روانى 
ناشــى از نشســتن طوالنى مدت در امــان نبودند 
و این نشــان مى داد که بــراى مقابله بــا افزایش 
ســبک زندگى بى تحرك، ورزش بیشــترى الزم

 است.

نشستن 
طوالنى مدت 

به سالمت روان شما 
آسیب مى زند
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تفاهم نامه مشارکت در ایجاد و تکمیل تاسیسات آبرسانى 
مجتمع روستایی دولت آباد و مناطق عشایرنشین کوگانک 
شهرستان چادگان به امضاى مدیران ارشد آبفا و اداره کل 

امور عشایر استان اصفهان رسید.
این تفاهم نامه را روز چهارشــنبه سیزدهم مرداد ماه جارى 

هاشــم امینى مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان و مختار اســفندیارى مدیرکل امور عشــایر امضا 
کردند. بر اســاس این تفاهم نامه با صرف هزینه اى بالغ بر 
72 میلیارد ریال و اجراى 33 هــزار و 500 متر خط انتقال با 
قطرهاى مختلف، احداث یک مخزن بتونى با ظرفیت 100 

متر مکعب، یک مخزن 20 متر مکعبى کامپوزیتى و حفر و 
تجهیز یک حلقه چاه، آب شرب پایدار جمعیتى بالغ بر 1420 
نفر از عشایر و روســتائیان مناطق کوگانک و مجتمع هاى 
آبرسانى روستایى دولت آباد ها، خرسانک ها و حرمانک ها در 

شهرستان چادگان تامین مى شود.

این طرح قرار اســت در مدت سه ســال و با مشارکت 68 
درصدى شرکت آب و فاضالب و 32 درصدى اداره کل امور 
عشایر استان اصفهان اجرا شــود . مدیرعامل آّبفاى استان 
اصفهان در آیین امضاى این تفاهم نامه با بیان این که پس از 
یکپارچه سازى شرکت هاى آب وفاضالب شهرى و روستایى 
فاصله خدمات رسانى به روستائیان از لحاظ کمى و کیفى رو 
به کاهش است اظهار داشــت: یکى از دغدغه هاى آبفاى 
اصفهان چگونگى خدمات رسانى مطلوب به عشایر زحمت 

کش در استان است. 
هاشــم امینى اعالم کــرد: آبفاى اســتان اصفهــان در 
شهرســتان هاى فریدونشهر، ســمیرم، چادگان و جرقویه 
که سکونتگاه عشایر است، زیرســاخت هاى الزم را براى 
دسترسى این قشــر مولد اقتصادى به آب شــرب سالم و 
بهداشتى در دستور کار قرار داده است . وى با اشاره به  ارتقا 
ســطح خدمات آبفاى اصفهان  به عشــایر تصریح کرد: در 
سکونتگاه هاى عشایر در استان حداقل باید یک شیر برداشت 
آب نصب شده باشد تا دسترسى این قشر به آب شرب سالم و 
بهداشتى به راحتى صورت گیرد.  درادامه این مراسم مدیرکل 
امور عشایر استان اصفهان  به نقش اقتصادى جامعه عشایرى 
در چند دهه گذشته پرداخت و گفت: به رغم نقش عشایر در 
توسعه اقتصادى کشور، سهم آنان در برخوردارى از خدمات، 
مناسب نبوده است و  عشایر خواهان دسترسى پایدار به آب، 
راه، سوخت و بهداشت هستند. مختار اسفندیارى گفت: در یک 
سال گذشته با یکپارچه سازى شرکت هاى آب و فاضالب 
شهرى و روستایى، نهایت همکارى در زمینه خدمات رسانى 

آبفا به عشایر در سطح استان صورت گرفته است. 

همکارى شرکت آب و فاضالب و اداره کل امور عشایر استان اصفهان

امضاى تفاهم نامه آبرسانى پایدار
 به عشایر 

به گزارش روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان، مراسم کلنگ زنى پروژه خط انتقال آب 
از شاهین شهر به روستاى جهاد آباد، با حضور حسینعلى 
حاجى دلیگانى، نماینده مردم شهرستان هاى برخوار و 
شاهین شــهر و میمه، مهندس باقرى، بخشدار بخش 
مرکزى، مهندس شریفى، مدیر آبفا شهرستان، مهندس 
شریفى، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، اعضاى شوراى 
اسالمى بخش و روســتا و اهالى روســتاى جهاد آباد 

برگزار گردید. 
موسى شــریفى، مدیر بنیاد مســکن انقالب اسالمى 
شهرستان شاهین شــهر و میمه در حاشیه این مراسم 
اظهار داشت: کلنگ عملیات اجرایى این پروژه با هدف 
تامین آب شرب اهالى شریف روستاى جهاد آباد بصورت 
مشترك توسط شــرکت آب و فاضالب شهرى و بنیاد 
مسکن انقالب اسالمى با اعتبارى بالغ بر 160 میلیارد 

ریال با حضور مسئولین شهرستان بر زمین خورد.

کلنگزنى خط انتقال آب از شاهین شهر 
به روستاى جهاد آباد

از مجموع 173  متن ارسالى به دبیرخانه سومین مسابقه 
نمایشنامه نویسى "بادکنک طالیى"، 31 متن به عنوان 

بهترین آثار انتخاب شدند.
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان با بیان این خبر 
گفت: این مســابقه در دو بخش آزاد و شهروندى از دى 
ماه سال 1399 اجرا و اختتامیه آن درعید غدیر  به صورت 

مجازى برگزار شد. 
 گفتنى است؛ آثار ارسالى سومین مســابقه نمایشنامه 
نویسى "بادکنک طالیى" توسط  اساتید مطرح  کشور 
از جمله نادر برهانى مرند، منوچهر اکبرلو، شــادى پور 
مهدى، آزاده انصارى، هوشنگ جمشــیدیان و اسداله 

اسدى داورى شد.

آثاربرگزیده مسابقه «بادکنک طالیى» اعالم شد

نشست همایون ناجى اصفهانى مدیر موسسه نیکوکارى کنترل سرطان ایرانیان (مکسا) 
شعبه اصفهان با حجت االسالم محمد حسین بلک مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان 

اصفهان در روز دوشنبه 11 مرداد ماه برگزار شد.
همایون ناجى اصفهانى در این نشست گفت: بر اساس یک وظیفه اخالقى و دینى امروز 
در اداره کل اوقاف و امور خیریه حاضر شدیم تا موسسه نیکوکارى کنترل سرطان ایرانیان 
و خدمات آن را معرفى کنیم؛ در راستاى اینکه مدیران کل استان نسبت به اقدامات خیر 

و سالمت این موسسه آگاه شوند.

وى عنوان کرد: در موسسه نیکوکارى کنترل سرطان ایرانیان (مکسا) چهار خدمت به 
بیماران مبتال به سرطان ارائه مى شــود و این چهار خدمت شامل: خدمات درمانگاه به 
بیماران سرپایى، خدمات در منزل به بیماران بســترى در منزل که در این خدمت تیم 
درمانى، مشــاور و... به خانه بیمار اعزام و وى را ویزیت مى کنند، تالش این است که 
در منزل به بیمار کمک بشــود. بخش دیگرى از خدمات راهنمایى به صورت تلفنى و 
همچنین ارائه تجهیزات مختلف  به بیمار اســت.الزم به ذکر است تمام این خدمات به 

صورت رایگان به بیماران مبتال به سرطان ارائه مى شود.
حجت االسالم محمد حسین بلک مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان هم در 
نشست با مدیر موسسه نیکوکارى کنترل سرطان ایرانیان (مکسا) شعبه اصفهان گفت: 
اصوال کارهایى که براى نخستین بار آغاز مى شود و خدماتى را به مردم ارائه مى دهد  مثل 
کار خیر شما مى تواند براى مجموعه هاى مختلف  الگو قرار گیرد و یک نهال است که 

اصالح مى شود و گلخانه بزرگى ایجاد مى نماید.
وى افزود: بخش هاى بهداشتى و درمانى اوقاف و امور خیریه با دانشگاه علوم پزشکى 
استان هماهنگ هستند و به صورت مستقیم نمى توانیم در مسائل بهداشت و درمان ورود 
کنیم زیرا تخصص مربوط به آن را نداریم. موقوفاتى در حوزه بهداشت و درمان داریم که 

اصرار بر استفاده از آنها مى کنیم تا مجموعه بهداشت و درمان از آن بهره بردارى نماید.
حجت االسالم محمد حسین بلک عنوان کرد: ما تالش میکنیم موقوفه اى را  نگه نداریم 
و حتما آن را براى استفاده وبهره بردارى مطلوب در اختیار مجموعه ها قرار بدهیم. اگر 
امکانى در اختیار ما باشد و شرایط اجازه بدهد حتما با مجموعه خیریه مکسا هماهنگى 

مى شویم .

همکارى اوقاف با مؤسسه نیکوکارى کنترل سرطان ایرانیان

بانک آینده اعالم کرد به عنوان یکى از نخستین بانک هاى ارائه دهنده این خدمت نوین، 
«برات و سفته الکترونیکى» را عرضه مى نماید.

بانک آینده همراه و هم گام با راه اندازى سامانه سفته و برات الکترونیکى در سطح کشور، 
با هدف فراهم آوردن ابزار الزم براى ارائه خدمات الکترونیکى سریع و دقیق به عموم 

هم وطنان در عرصه بانکى کشور، این خدمت نوین را ارائه مى کند.
بنابراعالم این بانک، اجراى تمامى فرآیندهاى مرتبط در بستر تمام الکترونیک با تکیه 
بر ظرفیت هاى قانونى مبتنى بر امضاى دیجیتال، اصالت، اعتبارسنجى غیر حضورى، 

جلوگیرى از جعل و سوء  استفاده هاى احتمالى و حذف کاغذ از جمله مزایاى این خدمت 
است.

«سفته و برات الکترونیکى»، با راهبرى خزانه دارى کل کشور ذیل وزارت امور اقتصادى 
و دارایى با همکارى بانک مرکزى و حمایت قوه  قضائیه توســط بانک  آینده، به عنوان 
یکى از نخستین بانک هاى ارائه دهنده این خدمت، با موفقیت آزمایش عملیاتى شد که 
به زودى و پس از نهایى شــدن، این خدمت جدید در سامانه ها و درگاه هاى الکترونیک 

بانک  آینده ارائه خواهد شد.

شمارش معکوس براى ارائه خدمت جدید بانک آینده

مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان اظهارداشت: با اجراى طرح آموزش دوگانه 
و با هدف رونق تولید، نیروى ماهر، مستعد، متخصص و توانمند را همگام با فناورى روز دنیا 

جهت اشتغال به صنایع و صنوف معرفى مى کنیم.
آرش اخوان طبسى در بازدید نماینده مردم مبارکه از مراکز فنى و حرفه اى  در خصوص اجراى 
طرح آموزش دو گانه به بیان مطالبى پرداخت و افزود: یکى از سیســتم هاى نوین آموزش 
مهارتى در دنیا به ویژه در کشــور آلمان که به عنوان قطب صنعتى در کل دنیا مطرح است،  
سیستم آموزش دوگانه است که این سیستم آموزشى تفاوتش با سیستم هاى عادى آموزش 
مهارتى این است که در آموزش فنى و حرفه اى استانداردها 30 درصد تئورى و 70 درصد عملى 

و هر دو در محیط کارگاهى انجام مى پذیرد.

وى ادامه داد: این در حالى است که در سیســتم آموزش دوگانه 30 درصد کل دوره آموزش 
در مجموعه کارگاهى و 70 درصد آن در محیط صنعت یا صنف (محیط کار واقعى) صورت 
مى پذیرد و فردى که از این سیستم خارج مى شود ، یک نیروى ماهر و متخصص است که تا 

حدزیادى اشتغال او تضمین خواهد شد.
مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان بیان داشت: مربیان و مخاطبین جویاى کار بایستى با 
فناورى روز دنیا پیش روند که این امر مستلزم تغییر نظام آموزشى است تا شکاف  اصلى کشور 
ایران نسبت به سایر کشورها که همان فقر مهارتى و فقدان نیروى ماهر در صنعت است از بین 
برود. اخوان گفت: ما توانستیم با مطالعه  دستورالعمل هاى موجود در کشور و وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعى، ایده نظام دوآل آلمان را از طریق بخشــنامه ها و اختیاراتى که داشتیم 
بومى سازى کنیم و مجدانه با رصد کامل و استفاده از نقطه نظرات مربیان، مهارت آموزان و 

کارشناسان حوزه آموزش در جهت بهبود نواقص گام هاى مؤثرى برمى داریم.
وى گفت: تولید ما آموزش و تربیت نیروى متخصص و ماهر و معرفى فرد به صنعت است که 

با این هدف تولید رونق پیدا مى کند.
مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان گفت: صنایع شدیدا  نیاز به  نیروى ماهر دارند ولى 
متأسفانه نیروى ماهر کمیاب بوده و افراد بیکار نیز ضعف مهارتى دارند که وظیفه مجموعه 
آموزش فنى و حرفه اى است که نیروى ماهر تحویل صنعت دهد تا مشکل اشتغال برطرف و 

تولیدات با کیفیت بهترى در اختیار مشتریان قرار گیرد.
مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: تاکنون تفاهم نامه هایى با اتحادیه 
خودروهاى ســبک، انجمن گیاهان دارویى، پیرایش مردانه،  صنایع غذایى، کافى شــاپ، 
جوشکافنى و حرفه اى اصفهانرى،  مؤسسه آموزشى عقیق شاهین شهر، کارخانجات اخوان 
مقدم و میز نساجى ایران در راستاى شهر پوشاك استاندارى و اولویت سوم سرمایه گذارى 

استان و... منعقد گردیده است.

معرفى نیروى ماهر و توانمند به صنایع و صنوف

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آیین افتتاح پروژه استراتژیک گوره به جاسک با تأکید 
بر ضرورت اعتماد به توان داخلى گفت: طرف هاى خارجى به دلیل تحریم ها، از تحویل 
ورق هاى موردنیاز شرکت نفت براى اجراى پروژه انتقال نفت گوره به جاسک خوددارى 
کردند؛ اما شرکت فوالد مبارکه اسلب مخصوص انتقال گازترش را از سال 98 تولید کرده 
و هم اکنون نیز با افتخار مى تواند صادرکننده این محصول باشد تا بار دیگر بى اثر بودن 

تحریم ها را که نتیجه خودکفایى و استقالل کشور است نشان دهد.
حمیدرضا عظیمیان افزود:  با  اولین مراجعه  همکاران شــرکت نفت به شرکت فوالد 
مبارکه، ایده و مسئله اولیه مطرح گردید. پس از آن جلساتى در سطوح مختلف تشکیل 
شــد و بعد از ایجاد اراده جمعى و قطعى براى تولید تختال موردنیاز این پروژه در فوالد 
مبارکه، براى اولین بار و با همکارى گروهى از کارشناسان فوالد مبارکه و وزارت نفت، 

اسلب گازترش در سال 98 در شرکت فوالد مبارکه تولید شد.

توانمندى فوالد مبارکه براى صادرات اسلب گازترش

اداره ثبت اســنادوامالك شهرستان بویین میاندشت به 
بهره بردارى رسید.

مدیرکل ثبت اسناد اســتان در آیین بهره بردارى ازاداره 
ثبت اســناد وامالك بوئین میاندشــت گفت: بیش از 9 
میلیون و 700 هزارهکتار اراضى ملى در استان اصفهان 
وجود دارد که تاکنون براى 8 میلیون و 400 هزارهکتار 

آن سندمالکیت صادر شده است.

منصورنادرى با بیان اینکه وســعت اراضى کشــاورزى 
استان بیش از 700 هزارهکتار اســت افزود: مهمترین 
وسخت ترین موضوع، صدور اســنادمالکیت براى این 

اراضى است.
محمدرضا توســلى فرماندار بوئین میاندشت هم در این 
آیین با بیان اینکه باپیگیرى هاى صورت گرفته هزینه 6 
میلیاردو 500 میلیون ریالى براى آماده سازى وتجهیزاداره 

ثبت اسناد وامالك بوئین میاندشت بطور مستقیم ازقوه 
قضائیه تامین شد گفت: باراه اندازى این اداره مردم براى 
دریافت خدمات دیگر مجبور نیستندبه شهرستان همجوار 

سفر کنند.
درپایان این مراسم موســى الرضاامامى به عنوان اولین 
رئیس اداره ثبت اسنادوامالك بوئین میاندشت معرفى 

شد.

افتتاح اداره ثبت اسنادوامالك بویین میاندشت

متخصصان شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان ، ریل یو آى سى 54 ، ویژه خطوط پر 
سرعت مترو را طراحى و تولید کردند.

معاون بهره بردارى شرکت ذوب آهن اصفهان، تولید این پروفیل را مطابق با استاندارد 
EN 13674 و نخستین محموله 500 تنى آن را براى استفاده در خطوط متروى تهران 
آماده ارسال دانست و گفت: این ریل جدید از ریل متروى اس 49 از استحکام و مقاومت 

باالترى برخوردار است و میزان تحمل بار مسافر و تردد بیشتر را دارد.
مهرداد توالییان به تولید ریل یو 33 و یو اى سى 60 در سال هاى گذشته در این کارخانه 
اشــاره کرد و افزود: طراحى و تولید این نوع ریل، به دلیل تفاوت در ابعاد نسبت به انواع 
ریل هاى تولید شده، کار بیشترى بُرد و صنعتگران این شرکت، بعد از دو سال کار بى وقفه 

موفق به تولید نهایى این محصول شدند.
وى گفت: با تولید این نوع ریل، کشور از واردات آن بى نیاز شد و این شرکت قادر است 
همه نیاز هاى صنعت ریلى کشور را تامین و مازاد نیاز را هم به بازار هاى هدف صادر کند.

ریل جدید به ایستگاه تولید رسید


