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چه کسانى نباید گوجه  سبز بخورندآزمون مجازى مالك قبولى یا مردودى نیستحمید هیراد در بیمارستان بسترى شدحذف کامل دفترچه  بیمه تا 6 ماه آینده پایان ناکامى هاى برایتون  با جهانبخش سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فقط یک مشت
کشمش بخورید

فریدن، میزبان اولین شهرك رمز ارز کشور
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نگرانى شدید 
وزارت بهداشت از 
ویروس آفریقایى

تولید کرونا در کارخانه 
فوالد هندى ها در یزد!

کیفیت آب شرب به طور 
مستمر رصد مى شود

5

اصفهان از قله 
موج چهارم 
عبورکرد

یک متخصص غدد برون ریز با اشاره به فواید و مضرات 
کشمش، آسیب هاى احتمالى مصرف آن را نیز توضیح داد.

تاتیانا بوتچاروا متخصص غدد درون ریز در مصاحبه با 
خبرگزارى نووستى روسیه متذکر شد که 100 گرم کشمش 

حاوى 300 واحد کالرى است و باالى 59 درصد...

مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکزبهداشــت استان 
اصفهان گفت: آمارهاى ابتال وبسترى کرونا در اصفهان 
بیانگر عبور این اســتان از قله اپیدمى در موج چهارم 
اســت اما همچنان رعایت پروتکل ها ضرورى است. 
رضا فدایى با بیان اینکه از ســه شــنبه هفته گذشته 
واکسیناســیون عمومى با واکسیناســیون سالمندان 
باالى 80 سال در استان اصفهان آغاز شده است، اظهار 
داشت: براى اجراى این فاز از واکسیناسیون 80 هزار نفر 

شناسایى شده است.
وى با بیان اینکه از بهمن ماه سال گذشته تاکنون 107 
هزار دوز واکسن تحویل دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

شده است، ابراز داشت: 10 هزار دوز...
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دعوت به سکوتدعوت به سکوت
واکنش رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان به رد صالحیت اعضاى شوراواکنش رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان به رد صالحیت اعضاى شورا
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معاون استاندار از همکارى بخش خصوصى براى اجراى یک طرح بى سابقه خبر داد

حمایت اشکان خطیبى
 از همسرش

سخنگوى باشگاه ذوب آهن:

  بردن استقالل غیر ممکن نیست
سخنگوى باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: استقالل روحیه خیلى خوبى دارد اما 

بازى هاى پیاپى این تیم را خسته کرده و بردن آن غیر ممکن نیست.
رسول کربکندى در خصوص شــرایط حال حاضر تیم ذوب آهن اصفهان 
اظهار داشــت: این بى برنامگى ما را اذیت مى کند، 22 روز بازى نداشتیم. 

بازى ما با پدیده دیرتر از بقیه انجام شد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جلسه 2 ساعته
 اصالح طلبان با 
استاندار درباره
 رد صالحیت ها

اجراى برنامه هاى نمادین در روز قدس
8

مذاکره با میلیچ مذاکره با میلیچ 
براى تمدید قرارداد براى تمدید قرارداد 

در اجراى ماده 225 قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شرکت سهامى خاص اصفهان فشار 
قوى سپاهان (در حال تصفیه) به شماره ثبت 36254 و شناسه ملى 10860177184 که آگهى 
انحالل آن در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان به شماره 2605/ث مورخ 
1391/02/28 ثبت گردیده و در روزنامه رسمى کشــور به شماره 19610مورخ 1391/04/12 
منتشر شده است دعوت به عمل مى آورد تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهى 
نوبت اول(1399/12/13) با ارائه مدارك مثبته ادعاى خود به محل تصفیه شــرکت واقع در 
اصفهان- خیابان نیکبخت شرقى- کوچه شــهیدان یادگارى- پالك 1/50 مراجعه نمایند. 
بدیهى است که شــرکت در مورد هرگونه ادعاى احتمالى که خارج از مهلت فوق به شرکت 

منعکس گردد مسئولیتى نخواهد داشت. 

آگهى دعوت از بستانکاران(نوبت سوم) 
شرکت سهامى خاص اصفهان فشار قوى سپاهان (در حال تصفیه) 

به شماره ثبت 36254 و شناسه ملى 10860177184

مدیر تصفیه- محمدرضا بیگى دارگانى

آگهى دعوت به همکارى
شــرکت هاى «فنــاورى اطالعــات آرامین» و 
«صیانت گستر کوثر»  در نظر دارند در راستاى قرارداد 
خود با «شرکت برق منطقه اى اصفهان» جهت تأمین 
کادر فنى و نیروى انسانى مورد نیاز مشاغل اپراتورى 
و نگهبانى ایســتگاههاى انتقال و  فوق توزیع برق 
(فشارقوى) آن شــرکت از طریق برون سپارى، از 
بین واجدین شرایط فارغ التحصیل مرد با برگزارى 
آزمون کتبى , مصاحبه حضورى و گزینش دعوت به 
همکارى نمایند. متقاضیان مى توانند جهت اطالع 
از شــرایط و ثبت نام از روز شنبه مورخ 1400/02/11 
تا پایــان روز جمعه مورخ 1400/02/17 به ســایت

 www.hrtc.ir مراجعه نمایند.

دهیارى روستاى کرچگان  باستناد بودجه مصوب سال 1399 شوراى اسالمى روستا 
درنظردارد اجراى عملیات زیرســازى بلوار کرچگان -چم تقى روســتاى فوق را به 
مبلغ 18/000/000/000 ریال (یک میلیاردو هشــتصد میلیون تومان)از طریق مناقصه 
به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد شــرایط دعوت 
مى گرددجهت دریافت اســناد مناقصه ضمن واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب 
شماره 01059011421007 بانک ملى باغبهادران  به نام  دهیارى  روستاى کرچگان  به 
امور مالى بخشدارى  باغبهادران مراجعه نمایند. ضمنا آخرین مهلت تسلیم مدارك روز 

چهارشنبه 1400/02/15 مى باشد.  
ارائه  ضمانت نامه  بانکى معتبر الزامى است.   

تجدید آگهى مناقصه 

م.الف:1130644 مجید صالحى - دهیار روستاى کرچگان 

سالروز شهادت امیر مؤمنان حضرت على (ع) تسلیت باد
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بردن ب 
سخنگوى باشگا

بازى هاى پیاپى
رسول کربک
اظهار داشـ
بازى ما با

4
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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت: امیدواریم در 
شش ماه آینده نسخه نویسى الکترونیکى در سطح کشور به 
طور کامل اجرا شود و دیگر شاهد استفاده از دفترچه کاغذى 
نباشــیم. محمدمهدى ناصحى افزود: روند پیشرفت این 
برنامه در بخش خصوصى و دولتى قابــل قبول بوده و در 
بخش خصوصى 95 درصد مطب هــا و بیش از این میزان 
مراکز پاراکلینیک و داروخانه ها به سیســتم الکترونیکى 
متصل شــدند. وى ادامه داد: در حال حاضر شرایط براى 
کاهش کاربــرد دفترچه کاغذى وجود داشــته و مى توان 
نسخه الکترونیکى را جایگزین کرد، البته ممکن است در 
زیرساخت ها مشکالتى وجود داشته باشد که نیازمند صرف 

زمان است. ناصحى درباره زیرساخت هاى الزم براى اجراى 
نسخه نویســى الکترونیکى، گفت: در اســتان کردستان 
به عنوان یکى از مناطق کم برخوردار اســتقرار نســخه 
الکترونیکى در بخش خصوصى به صورت 100 درصد انجام 
شده است. وى با تأکید بر اینکه در بیمه سالمت بر اساس 
صندوق هاى پنج گانه اجراى نسخه نویسى الکترونیکى آغاز 
شده و از اردیبهشت دفترچه کاغذى به صورت تدریجى چاپ 
نخواهد شد، اظهار کرد: امیدواریم در شش ماه آینده نسخه 
نویسى و نسخه پیچى الکترونیکى در سطح کشور به طور 
کامل اجرا شده و دیگر در بیمه هاى مختلف شاهد استفاده از 

دفترچه کاغذى نباشیم.

معاون کل وزارت بهداشت، با اشاره به مشاهده موردى از 
ویروس هندى در کشور، گفت: نگرانى اصلى ما ویروس 

آفریقایى است.
ایرج حریرچــى از تفاوت انواع ویروس هــاى کرونا گفت 
و افزود: مــردم باید یک اصل را رعایــت کنند و آن اصل 
رعایت فاصله گذارى و دستورالعمل هاى بهداشتى است. 
مردم خودشــان را درگیر و اســیر نام ها نکنند اما نگرانى 
اصلى ما از ویروس کروناى آفریقایــى بیش از باقى انواع 
ویروس کروناست، زیرا تجربیاتى که در عرصه بین المللى 
مشاهده مى شود ویروس آفریقایى حتى از ویروس هندى 
و برزیلى از جهش هــاى پیچیده تر و مقاومت بیشــتر در 

مقابل درمان برخوردار اســت این ویروس فعًال در مقابل 
واکسن ها از مقاومت بیشــترى برخوردار است، ولى آنچه 
از مردم درخواست مى شود فقط و فقط رعایت پروتکل ها و 

دستورالعمل هاى بهداشتى است.
وى از مشــاهده عالئم ویروس هندى در هندى هایى که 
به کشورمان وارد شده اند خبر داد و افزود: با توجه به اینکه 
ورود این افراد 22 فروردین و دوم اردیبهشت بوده احتمال 
زیادى وجود دارد که ویروس هندى جدید به کشور وارد شده 
باشد، ولى خوشبختانه هیچیک از این افراد داراى بیمارى 
شدید نیستند. البته نگرانى هاى ما پابرجاست، زیرا برخى 

از استان هاى جنوبى ممکن است دچار مشکالتى بشوند.

شهر قم صبح دیروز شــاهد یکى از هولناك ترین آتش 
سوزى هاى ماه ها و بلکه سال هاى اخیر در کشور بود.

ساعت از 6 صبح روز یک شــنبه گذشته بود که خبر آتش 
سوزى در کارخانه مولدان صنایع شیمیایى شهرك صنعتى 
شکوهیه قم واقع در 20 کیلومترى شهر قم، به فرماندهى 
آتش نشانى این شــهر اعالم شــد. این کارخانه یکى از 
کارخانجات الکل سازى شهرك شکوهیه است و بیشترین 
نگرانى در ساعات اولیه آتش ســوزى، رسیدن حریق به 
مخازن الکل و سایر موارد قابل اشتعال در مجاورت محل 
آتش سوزى بود که در این صورت فاجعه اى بزرگ به بار 

مى آورد.
با اولین تماس در ســاعات ابتدایى صبح با آتش نشــانى 
و مرکز اورژانس، شــش خودرو آمبوالنــس و 20 خودرو 
عملیاتى ســنگین و آب رسان آتش نشــانى و شهردارى 
همراه با 150 نیروى آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند. 
با مشاهده گســتردگى ابعاد حادثه، آتش نشانى قم ضمن 
اعالم وضعیت بحرانى از تمام دستگاه ها از جمله شهردارى، 
سازمان آب و سپاه درخواست کمک کرد. همزمان دستور 
تخلیه بخشى از کارخانه هاى شهرك شکوهیه هم صادر 
شد و این درســت در زمانى بود که به دلیل وسعت حریق 
وانفجارهاى پى در پى در مخازن شــیمیایى، تمام منطقه 
شــهرك صنعتى و اطراف آن در حصار دود آتش سوزى 

قرار گرفته بود.
در حالى که آتش نشــانان در تالش بــراى جلوگیرى از 

گســترش حریق به مخازن الکل بودنــد، در اثر انفجار و 
پاشیده شدن مواد شعله ور بر روى یک خودروى آتش نشانى 
و جارى شدن حریق در کوچه هاى مجاور از طریق جوى  
آب، تعداد دو خودروى عملیاتى آتش نشانى از قم و شهرك 
صنعتى شــکوهیه به طور کامل ســوختند و تعدادى از 
خودروهاى شخصى نیز که در کنار خیابان پارك شده بودند 
و امکان فرار براى آنها به دلیل حفارى انجام شده در انتهاى 
یکى از کوچه هاى محل حادثه و مسدود شدن مسیر ورود و 

خروج نبود در این حادثه از بین رفتند.
در اثر آتش گرفتن خودروهاى آتش نشانى، دو آتش نشان 
دچار سوختگى شدند که یکى از آنان از بیمارستان مرخص 

شد اما دیگرى وضعیت وخیمى دارد.
با توجه به وجود مواد اولیه فتالیک که پیش ســاز تولید مواد 
پالستیکى است کار اطفا به سختى پیش مى رفت اما  باالخره 
تالش 150 نیروى آتش نشان براى ممانعت از نفوذ آتش به 
مخازن الکل به ثمر نشست و هر چند مواد اولیه به صورت 
گسترده طعمه حریق شده بود، آتش سوزى در شرکت مولدان 

صنایع شیمى بعد از بیش از سه ساعت اطفا شد. 
این حادثه تلفات جانى در بر نداشــت اما شش مصدوم بر 
جاى گذاشت که دو تن از این مصدومان که از آتش نشان ها 
بودند براى درمان به مراکز درمانى انتقال پیدا کردند و چهار 
مصدوم دیگر شامل یک آتش نشان و سه کارگر کارخانه به 

صورت سرپایى مداوا شدند.
تخمین زده مى شود خســارت مالى ناشى از این حادثه به

 80 میلیارد تومان برسد.

برگزارى میتینگ سیاســى رئیس جمهورى پیشین در 
کنار ساحل دیر در حالى که خود او نیز از ماسک استفاده 
نمى کرد، سئوال برانگیز شــد. محمود احمدى نژاد در 
روزهاى اخیر تحرکات گسترده اى دارد و میتینگ هاى 
سیاسى برگزار مى کند. نشست هایى که ناظران معتقدند 
انتخاباتى است.  او روز جمعه به بوشهر سفر کرده بود و در 
بندر دیر لب ساحل و در تجمع هوادارانش سخنرانى کرد. 

این در حالى است که استان بوشهر در اوج پیک چهارم 
کرونا قــرار دارد و وضعیــت آن قرمز اســت. بندر دیر 
نیز در وضعیت بســیار پیچیده کرونا قــرار دارد و بنا به 
گفته رئیس شبکه بهداشــت و درمان دیر شهروندان 
این شهرســتان در یــک ماه گذشــته، چهــار برابر 
بیشتر نســبت به اســفند به بیمارى کووید 19 مبتال 

شدند.

محمد معتمدى، خواننده موسیقى ایرانى و مدیر یکى از 
آموزشگاه هاى موسیقى تهران از توقیف حساب بانکى  
مربوط به آموزشگاه موســیقى اش خبر داد. او مى گوید 
این اتفاق به دلیل بدهى مالیاتى رخ داده است. او تأکید 
کرده حقوق مدرسان آموزشگاهش را از حساب مذکور 

پرداخت مى کرده است.
معتمدى در این باره نوشته اســت: از آموزشگاه تماس 

گرفتند که موجودى حســاب پرداخت حقوق معلم ها از 
سوى دولت بابت مالیات توقیف شــده! با خودم گفتم 
بابــک زنجانى و امثــال او با آن بدهى هــاى نجومى 
هنوز به مرحله توقیــف اموال نرســیده اند؛ ولى حکم 
توقیف اموال بنده با افتخار و به ســرعت صادر شــد. 
نمى دانم بابت کدام درآمد ولى عنوانش هســت بدهى 

مالیاتى! 

بعد از جلسه کمیســیون مشــترك برجام، رسانه هاى 
خارجى به نتایج این جلسه واکنش نشــان داده و آن را 
گامى دیگر در جهت برداشــته شدن تحریم هاى ایران 

دانستند.
حاضرین در این جلســه آخرین وضعیــت رایزنى هاى 
کارگروه هاى کارشناســى در حوزه هــاى لغو تحریم، 
هسته اى و ترتیبات اجرایى را مورد بحث و بررسى قرار 
دادند و مقرر شد پس از این جلسه هیئت ها به پایتخت ها 
بازگردند و گفتگوها مجدداً از جمعه آینده پى گرفته شود.

بعد از این جلســه رســانه هاى خارجى بــه نتایج این 

جلسه واکنش نشــان دادند و آن را گامى دیگر در جهت 
برداشته شدن تحریم هاى ایران دانستند.

«آسوشیتدپرس» نوشــت: فقط چند قدم دیگر تا پایان 
تحریم هاى ایــران. «بلومبرگ» در این بــاره خبر داد: 
ایران با آمریکا در مورد برداشــتن تحریم افراد حقیقى 
ایرانى به توافق رسیده اســت. و در مرحله دوم در ازاى 
تعهدات هسته اى، تحریم هاى شرکت هاى حقوقى هم 

برداشته خواهد شد.
همزمان خبرگزارى «اسپوتنیک» روسیه اعالم کرد: پس 
از چند روز مذاکره در وین ایران و آمریکا به توافق رسیدند.

روزنامــه «جهان صنعــت»: ارزش افــزوده ســخنان 
سیاســتمداران در کالب هاوس ها را البته نمى توان به 
آســانى و در کوتاه مدت اندازه گیرى کرد... اما یک نکته 
مبهم در ســخنان جهانگیرى جایى است که مى گوید: 
«دولت هاى احمدى نژاد بیــش از 22 میلیارد دالر را در 
کشورى سپرده گذارى کردند تا آن کشور 17 میلیارد دالر 
به آنها فاینانس دهد. مشخص نیست چرا باید پول نقد به 
عنوان تضمین ارائه مى دادند. وقتى که دولت تدبیر و امید 
روى کار آمد و مى خواســت این روش را اصالح کند آن 
کشور اعالم کرد که امکان لغو قرارداد وجود ندارد و ما نیز 

ناچار شدیم به همان شیوه غلط ادامه دهیم.»
از آقاى جهانگیرى باید پرســید نام این کشور چیست. 

بسیارى از عالقه مندان به احتمال زیاد مى دانند این کشور 
کدام کشور است ولى عالقه مندند یک مقام سیاسى این 
کشور را به طور رسمى معرفى کند تا شهروندان دوستان 
و دشمنان را بشناسند. از سوى دیگر چطور ممکن است 
دولتى نتواند هشت سال در انجام یک کار موفق باشد و به 
جایى نرسد که از آن 22 میلیارد دالر استفاده بهینه کند؟

آقاى معاون اول مى تواند بگوید این 22 میلیارد دالر در چه 
وضعیتى است و ریز و جزئیات شرایط را برمال کند؟ به نظر 
مى رسد اگر دولت به وکالى برجسته جهانى پولى مى داد 
آنها مى توانستند کشور ناجوانمرد را سر جایش بنشانند. 
آقاى جهانگیرى اگر مى خواهــد ارزش افزوده اى براى 

حرف هایش ایجاد کند به همین پرسش ها جواب دهد.

فرماندار اشکذر در استان یزد از ادامه فعالیت کارگران ایرانى 
کارخانه فوالد هندى ها در این شهرستان پس از منفى شدن 

تست کروناى کارگران هندى فعال در این واحد خبر داد.
هادى هادى نسب راجع به شــیوع کرونا بین اتباع هندى 
کارخانه فوالد این شهرســتان، تصریح کــرد: کروناى 
شناسایى شده، کروناى هندى نیست اما این کرونا در بین 

اتباع هندى این کارخانه شایع شده است.
وى با بیان اینکه ســرمایه گذار این کارخانه فردى هندى 
اســت، تصریح کرد: بیــش از 100 نفــر از کارگران این 
کارخانه، اتباع کشور هند هستند که بعضاً نسبت به رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى به واسطه سبک زندگیشان، اقدام 
الزم را نداشتند.

فرماندار اشــکذر افزود: کارگران ایرانى فعال در این واحد 
تولیدى به منظور جلوگیرى از شیوع بیشتر بیمارى در حال 
حاضر تعطیل هستند و کارگران داراى تست مثبت کرونا 

نیز در قرنطینه به سر مى برند.
وى اظهار کرد: الزمه  بازگشت به کار کارگران ایرانى به این 
واحد تولیدى، منفى شدن تست کروناى کارگران هندى 
مشغول به کار در این واحد براى پیشگیرى از شیوع کرونا 

در بین همه کارگران این کارخانه است.

یک «مسافر زمان» که مدعى است به سال 2582 سفر 
کرده است، مى گوید زمین تا پنج سال دیگر وارد دوره اى 
تاریک خواهد شد. این مرد مرموز که در یک ویدیو آپلود 
شده در تیک تاك چنین ادعاى عجیبى را مطرح مى کند، 

بیش از 630 هزار فالوور در این شبکه اجتماعى دارد.
وى در این باره مى گوید: «بــاور کنید یا نه، این اتفاق در 
واقع در 6 ژوئن 2026 اتفاق افتاده اســت. در ساعت 12 
نیمه شب به وقت جهانى 6 ژوئن 2026، زمین وارد یک 
دوره تاریکى سه روزه خواهد شــد». این مرد که خود را 
مسافر زمان مى نامد اشاره اى به دلیل این پدیده عجیب 
نمى کند اما مى گوید: «به آنها نگاه نکنید. به نورهایى که 
در آسمان و از اهرام مصر مى آیند نگاه نکنید. از هیچ نور 

دست ساز انسان غیر از شمع استفاده نکنید.» او همچنین 
هشدار مى دهد که انسان ها باید براى این دوره تاریکى 
سه روزه آماده بوده و در خانه هایشان بمانند. اما برخى از 
کاربران تیک تاك از هشــدارهاى این مرد قانع نشده و 
خواستار جزئیات بیشــترى در مورد آن شده بودند که با 
واکنش این کاربر تیک تاك به این ترتیب مواجه شد: «با 
جزئیات بیشتر توضیح خواهم داد که تمام شک هایى که 

دارید را برطرف خواهد کرد.»
یکى از کاربران در این باره نوشته اســت: «لطفًا به من 
بگویید که این واقعى نیســت، من از تاریکى مى ترسم 
و شــمع هم نداریم. مى توانیم از تلویزیون و تلفن همراه 

استفاده کنیم؟»

حذف کامل دفترچه  بیمه 
تا 6 ماه آینده 

نگرانى شدید وزارت بهداشت 
از ویروس آفریقایى

ویروس ایرانى شناسایى شد
  مهر | رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشت از شناســایى نوع جدیدى 
از ویروس کرونــا در یکــى از واحدهاى تولیدى 
شهرستان شوط در اســتان آذربایجان غربى خبر 
داد. محمدمهدى گویا افزود: این نوع ویروس نوع 
جدیدى از ویروس کروناست که شناسایى شده و 
خوشبختانه هفت کارگر این کارخانه که مبتالبه 
این نوع عفونت تشــخیص داده شده اند حالشان 

خوب است و جاى نگرانى نیست.

پیک 40 روزه
سخنگوى ســتاد ملى مقابله با    تابناك |
کرونا قله پیک چهارم را دو برابر پیک سوم اعالم 
کرد و گفت: بیش از 40 روز است سیر صعودى ابتال 
را طى مى کنیم . علیرضا رئیسى از استان مازندران 
به عنوان آخرین استان ابتال به کرونا در پیک سوم 
یاد کرد که با ویروس چینى گرفتار شــده بود، اما 
قرار گرفتن در پیک چهارم را با ویروس انگلیسى 

آغاز کرد.

بحران آبى
  اعتماد آنالین | براســاس گــزارش 
اخیر مجله «نیچر»، 77 درصد مساحت کل کشور 
تحت تأثیر بحران برداشت بى رویه آب قرار دارد. این 
شرایط اگر به سرعت متوقف نشود مى تواند عواقب 
گسترده اى ایجاد کند و امنیت اجتماعى، اقتصادى 
و زیست محیطى و حتى امنیت غذایى کل ایران را 

با چالش جدى مواجه کند.

رنگ بندى هیچ قاعده اى ندارد
رئیس دانشــکده علوم پزشکى    ایسنا |
آبادان با اشــاره به تغییر سریع رنگ بندى شهرها 
اظهار کرد: این مسئله به دلیل بازى با رنگ هاست؛ 
این رنگ بندى ها هیچ قاعده اى ندارند و تا زمانى که 
ویروس هاى جهش یافته در جامعه مى چرخند، همه 
مناطق بحرانى هستند. شکرا... سلمان زاده افزود: 
این رنگ بندى ها هیچ ارزشى ندارند و نباید به آنها 
توجه کرد. آنچه مشخص است اینکه فعًال موارد 

ابتال و بسترى در همه شهرها باالست.

بزرگ ترین محموله رسید
  ایرنا | دبیرکل جمعیت هالل احمر از ورود 
بزرگ ترین محموله واکسن کرونا از ابتداى شیوع 
ویروس کرونا تاکنون در کشور توسط این جمعیت 
به ایران خبر داد. محمدحسن قوسیان مقدم گفت: 
این محموله واکسن کرونا به میزان یک میلیون دوز 
از طریق جمعیت صلیب سرخ چین وارد فرودگاه 

امام خمینى(ره) شد. 

سوهان در بحران
  تسنیم| سوهان که روزگارى شناسنامه 
قم در خارج از مرزها و حتى کشور بود، این روزها 
با تأثیرپذیرى از کرونا به صنفــى آرام و رو به انزوا 
تبدیل شده است و هرروز خبرى از تعطیلى فعاالن 
این صنف به گوش مى رسد.رئیس اتحادیه سوهانى 
و حلوایى قم، محدودیت هاى تردد برون شــهرى 
و کم شدن زوار و توریســت ها را دلیل افت شدید 
فروش ســوهان مى داند و مى گوید صادرات هم 
در این مدت به دلیل بسته شــدن مرزها به صفر 

رسیده است.

90 درصد غیرفعالند
  پانا | دبیرکل خانه پرســتار بــا بیان اینکه 
اکنون 90 درصد مراکز پرستارى غیرفعال هستند 
گفت: خدمات پرســتارى طبق قانون باید توسط 
مراکز پرستارى در منزل ارائه شــود اما متولیان 
این مراکز معتقدند نرخى که تعیین مى شود توجیه 
ندارد و صرف نمى کند. از طرفى خدمات به صورت 
غیرقانونى ارائه مى شود و از آنجایى که نظارتى هم 

نمى شود، این موضوع رها شده است.

محدودیت براى روحانى
صدا و ســیما اخیراً به بهانه انتخابات    ایرنا |
براى رئیــس جمهورى محدودیــت پخش اعمال 
کرده اســت. ستاد انتخابات ســازمان صداوسیما با 
ایجاد محدودیت براى پخش زنده ســخنان رئیس 
جمهورى به دفتر وى اعالم کرده به علت حساسیت 
فضاى انتخابات تنها اجازه پخش زنده سخنان او در  
سه جلسه هیئت دولت، ستاد کرونا و پنج شنبه هاى 

افتتاح را خواهد داد.

ظریف عذرخواهى کرد
محمدجواد ظریف به حواشــى    برترین ها  |
اخیر صحبت هایش در فایل صوتى درباره ســردار 
سلیمانى واکنش نشــان داد. وزیر خارجه کشورمان 
در پستى اینستاگرامى در ســحرگاه 19 ماه مبارك 
رمضان نوشــت: در ســحرگاه ضربت خوردن شاه 
مردان و به هنگام اعمال شب قدر، همه کسانى که به 
باور خودم به من تهمت و افترا زده  بودند را بخشیدم. 
امیدوارم مردم بزرگوار ایران و  همه عاشقان سردار 
و به ویژه خانواده بزرگوار ســلیمانى عزیز نیز بنده را 

ببخشایند. 

همه هیزمند!
   خبر آنالین | حســین کنعانى مقدم، عضو 
جبهه ایستادگى درباره حضور افرادى مثل پزشکیان، 
عارف و هاشمى در عرصه انتخابات با بیان اینکه همه 
هیزم انتخابات هستند و فقط مى توانند انتخابات را 
گرم کنند،  بیان کرد:  در عین حال اصالح طلبان باید 
به دنبال اعتمادســازى بروند. کســى مى تواند این 
اعتماد را جلب کند که یک شخصیت کاریزماتیک 
باشد تا مردم به آن اقبال کنند در غیر این صورت این 
افرادى که اکنون مطرح هستند نمى توانند یک تغییر 

فاز ایجاد کنند.

ادامه مذاکرات ایران و سعودى 
  عصر ایران| «نیویورك تایمز» خبر داد که 
دیدار بعدى نمایندگان ایران و ســعودى احتماًال در 
ماه جارى میالدى و در سطح سفیر در بغداد برگزار 
مى شــود. روزنامه «نیویورك تایمز» گفته اســت 
براى تهیه این خبر اختصاصى از اطالعات دریافتى 
از مقامات عراقى، یک مقام ایرانى و یک مشاور در 
دولت ایران استفاده کرده است. قبل از این روزنامه 
«فایننشینال تایمز» چاپ لندن گفته بود که مذاکرات 
محرمانه اى میان مقامات ایران و سعودى در بغداد 
برگزار شده و در آن، نقاط اختالف آمیز میان دو طرف 
از جمله جنگ در یمن و گروه هــاى مورد حمایت 

ایران در عراق بررسى شده اند.
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خطر بزرگى که از سر شهرك صنعتى قم گذشت

جدال 150 آتش نشان با آتش سوزى عظیم

حساب بانکى محمد معتمدى توقیف شدمیتینگ، لب دریا!

خبر مهم رسانه هاى خارجى از وین و لغو تحریم ها

آن کشور ناجوانمرد را معرفى کنید

تولید کرونا در کارخانه فوالد هندى ها در یزد!

جهان 3 روز تاریکى مطلق خواهد داشت!

مانى مهدوى
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تنها 28 درصد
سرپرست شرکت آب منطقه اى اسـتان اصفهان گفت: 
هم اکنون 28 درصد از حجم ذخیره آب زاینده رود پر است 
و نسبت به سال گذشـته 40 درصد کاهش داشته است. 
حسن ساسانى اظهار کرد: حجم ذخیره آب سد زاینده رود 
در حال حاضر 397 میلیون متر مکعب است، در حالى که 
در مدت مشابه سال گذشـته حجم ذخیره آب پشت سد 

575 میلیون متر مکعب بوده است.

دما 5 درجه کاهش مى یابد
تا روز سه شـنبه رگبارهاى بهارى همراه بـا رعدوبرق 
و وزش باد شـدید موقت و گرد و خاك در بسـیارى از 
مناطق استان پیش بینى مى شود ضمن اینکه احتمال 
وقوع صاعقه و ریزش تگرگ به ویژه در نواحى شمال 
شرق و شـرق و ارتفاعات شـمال اصفهان وجود دارد. 
دمـاى هوا هم بیـن 3 تـا 5 درجه سـانتى گراد کاهش 

مى یابد.

کنفرانس فیزیک
 برگزار مى شود

انجمن فیزیـک ایـران با همـکارى دانشـکده فیزیک 
دانشگاه صنعتى اصفهان، کنفرانس ساالنه فیزیک ایران 
را از یکم تا چهارم شـهریورماه به صـورت برخط برگزار 
مى کند. محققان و پژوهشگران کشـور مى توانند تا 15 
اردیبهشـت ماه مقاالت خود را از طریق سامانه انجمن 
فیزیـک ایران ارسـال کننـد. همچنین مجموعـه اى از 
دسـتاوردهاى پژوهشـى در ایـن کنفرانس بـه صورت 

پوستر ارائه خواهد شد.

الیروبى شبکه فاضالب 
در یک ماه اخیر بیش از 34 کیلومتر از شـبکه فاضالب 
محدوده آبفاى منطقه یک شست و شو و بیش از 10 هزار 
منهول سم پاشى شد. این عملیات به منظور جلوگیرى از 
گرفتگى و پس زدگى و از بین بردن حشرات موذى شبکه 
فاضالب آبفا منطقه یک توسـط پیمانکار اداره توسعه و 
بهره بردارى شبکه فاضالب این امور انجام گرفته است. 
شست و شو و سم پاشى شـبکه فاضالب آبفا منطقه به 

صورت مستمر، در طول سال ادامه خواهد داشت.

تقدیر از مدیرآبفا  
رئیس مجتمع ندامتگاهى کانون نسـوان و نظام و مدیر 
کل زندانهاى اسـتان اصفهان با ارسـال لوح تقدیرى از 
مدیر آبفاى منطقه 4 و دو تن از کارکنان این امور تجلیل 
کردند. به گزارش روابط عمومى منطقـه 4، این اقدام با 
هدف تجلیـل از زحمات و همکارى محمدجمشـیدیان 
نائینـى مدیـر و محمـد زارع و مصطفى افوسـى، دو تن 
از کارکنـان این امـور با مجتمـع ندامتگاهـى اصفهان 

انجام شد.

بسته تشویقى ساخت و ساز 
معاون اداره کل درآمد شهردارى اصفهان جزئیات بسته 
تشویقى ساخت و ساز سـال 1400 شهردارى را تشریح 
کرد و گفت: هر چه شهروندان از اوایل دوره شش ماهه 
این بسته اسـتفاده کنند، از امتیازات بیشـترى برخوردار 
خواهند شـد. امیر حسـین محققیان اظهار کرد: امسال 
بسته تشویقى ساخت و ساز بر مبناى تجربه سال گذشته 
که در چند دوره تقسیم و از نظر نقدینگى و جذب درآمد 
مزیت هاى زیادى داشت، در شش دوره دو ماهه طراحى 

شده است.

توقف لودر قاچاق 
مامـوران اداره مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز پلیس امنیت 
اقتصادى فرماندهى انتظامى اسـتان اصفهان با اطالع 
از وجود یک دسـتگاه لودر خارجى قاچاق در یک معدن 
سنگ بالفاصله تحقیقات در این خصوص را آغاز کردند. 
در بازرسى از این محل یک دستگاه لودر خارجى قاچاق 
که اطالعات آن در سامانه گمرك ثبت نشده بود کشف 
شـد. کارشناسـان ارزش این لـودر را 40 میلیـارد ریال 

اعالم کردند.

خبر

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه گفت: 
با بهره بردارى از ســامانه جامع پرداخت الکترونیک، کارت 
هوشمند شهروندى و سامانه جامع مدیریت هوشمند ناوگان 
اتوبوسرانى شهر اصفهان، مدیریت و بهره ورى بهینه این 

ناوگان محقق شده است.
سید عباس روحانى اظهار کرد: اصفهان به عنوان نخستین 
شــهر ایران مجهز به ســامانه یکپارچه AFC مربوط به 
دریافت اتوماتیک بلیت است، البته قبًال این قسمت از پروژه 
را داشتیم و در حال حاضر نرم افزارها و تجهیزات آن به روز 

شده که تا 10 سال آینده کارایى خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه با بیان 

اینکه در تجهیزات قبلى بلیت تک ســفره توسط راهبران 
اتوبوس مهیا مى شد، اما در حال حاضر این اقدام به صورت 
QR کد انجام مى شود، ادامه داد: صدور و تهیه بلیت تک 
 AFC سفره از طریق موبایل از دیگر قابلیت هاى سامانه
اســت. وى تصریح کرد: سیســتم AVL براى مدیریت 
بهینه اتوبوسرانى اســت که نتیجه آن زمانبندى و اطالع 
رسانى دقیق ورود اتوبوس ها به ایستگاه ها است همچنین 
برنامه ریزى سفر با استفاده از اپلیکیشــن موبایلى ویژه و 
همچنین اطالع از زمان رســیدن اتوبوس با استفاده از 50 
نمایشگر نصب شده در 50 ایستگاه اتوبوس به صورت برخط 

از دیگر قابلیت هاى این سامانه است.

مدیرگروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
با بیان این که گروه هاى مهندســى بهداشــت آب مرکز 
بهداشت به طور روزانه پارامترهاى کیفى آب شرب را بررسى 
مى کنند، اظهارداشــت: ســالمت و کیفیت آب براساس 
استانداردهاى 1053و 1011 سازمان ملى استاندارد توسط 

نهادهاى نظارتى بررسى و کنترل مى شود.
مهدى میرجهانیان افزود: همه روزه سالمت و کیفیت آب 
شرب از لحاظ میکروبى، شیمیایى و میزان کلر باقى مانده 

توسط مرکز بهداشت اصفهان کنترل مى شود.
وى با تاکید بر سالمت آب شرب شهرها و روستاهاى استان 
عنوان کرد: در سال گذشته 450 هزار آزمایش کلر باقى مانده 

در نقاط شهرى و روســتایى استان انجام گرفت که نتیجه 
99/74 درصد کلر ســنجى ها در مناطق شهرى و 99/48  

درصد در مناطق روستایى مطلوب بوده است.
میرجهانیان افزود: همچنین در ســال گذشــته 25 هزار 
آزمایش میکروبى آب در سطح استان انجام شد که نتایج به 
دست آمده نشان داد مطلوبیت آب شرب شهرى 100 درصد 

و روستایى 99/84 درصد بوده است. 
وى وجود امالح در آب شرب را براى سالمت مردم ضرورى 
دانست و تاکید کرد: امالح معدنى باید در آب شرب موجود 
باشــد و در صورتى که امالح آن گرفته شود، تبدیل به آب 

مقطر شده که براى سالمتى مضر است.

کیفیت آب شرب به طور 
مستمر رصد مى شود

مدیریت و بهره ورى بهینه 
ناوگان اتوبوسرانى

مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکزبهداشت استان 
اصفهان گفت: آمارهــاى ابتالء وبســترى کرونا 
دراصفهــان بیانگر عبور این اســتان از قله اپیدمى 
در موج چهارم است اما همچنان رعایت پروتکل ها 

ضرورى است.

رضا فدایى با بیان اینکه از ســه شنبه هفته گذشته 
واکسیناســیون عمومى با واکسیناسیون سالمندان 
باالى 80 سال در اســتان اصفهان آغاز شده است، 
اظهار داشت: براى اجراى این فاز از واکسیناسیون 

80 هزار نفر شناسایى شده است.
وى با بیان اینکه از بهمن ماه ســال گذشته تاکنون 
107 هزار ُدز واکسن تحویل دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان شده اســت، ابراز داشت: 10 هزار ُدز از این 

واکسن روز گذشته به دانشگاه ارسال شده است.
وى همچنیــن در خصوص وضعیت شــیوع کرونا 
در اســتان اصفهان تصریح کرد: وضعیت اســتان 
بیانگر عبور از قله اپیدمى اســت و تعداد مبتالیان و 
بســترى هاى کرونا تا حدودى رو به نزول است اما 
براى قضاوت در این زمینه خیلى زود اســت و باید 
همچنان نســبت به رعایت پروتکل هاى بهداشتى 

توجه داشته باشیم.

اصفهان از قله موج چهارم عبور کرد

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار اصفهان با اشاره 
به اینکه اکنون بیش از 100 هزار دستگاه ماینر در گمرك 
اصفهان ضبط شده است، گفت: مدیریت استان به دنبال 
به کارگیرى این دســتگاه ها در شهرك هاى قانونى رمز 

ارز است.
سید حســن قاضى عســگر در نشســتى که با حضور 
خبرنگاران بــا محوریت احداث اولین شــهرك رمز ارز 
کشور در استان اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: یکى 
از طرح هایى که مدت ها اســت به دنبال راه اندازى آن 
بوده ایم، ایجاد مزرعه و شــهرك رمــز ارز در اصفهان 

بوده است.
وى افزود: با توجه به اینکه منطقــه فریدن از نظر آب و 
هوایى سردسیر بوده و طبیعت بسیار زیبایى دارد، به دنبال 
این بودیم کــه این منطقه را به منطقــه اى دانش بنیان 
تبدیل کنیم، به این معنا که طرح هاى سبز با آب برى کم 

در این منطقه اجرایى شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار اصفهان گفت: 
انجام هر طرحى در اســتان باید ارزش افزوده و ارزآورى 
داشته باشد؛ زیرا توسعه معیشت مردم از طریق صادرات، 

ارزآورى و حذف مقررات زائد اتفاق مى افتد.
قاضى عسگر ادامه داد: با توجه به این راهبرد، با یکى از 
فعاالن بخش خصوصى توافق شــد تا با توجه به اینکه 
شهرك صنعتى فریدن بیش از 20 سال بود تأسیس شده و 
متروکه مانده بود، این محل به شهرك رمز ارز تبدیل شود.

وى تصریح کرد: با توجه به سردسیر بودن منطقه، مصرف 
انرژى طرح نیز کاهش مى یابد، عالوه بر این بر اســاس 
استعالمى که از اداره کل برق استان شد، سمیرم، کوهپایه 
و محمدآباد جرقویه داراى برق اضافه بوده و ظرفیت ایجاد 

این مزارع را دارند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار اصفهان گفت: 
این تکنولوژى آالیندگى ندارد، کم آب بر است، مصرف 
انرژى آن با توجه به سردســیر بودن منطقه کم است و 
پتانسیل خوبى براى بهبود وضعیت معیشتى منطقه دارد.

قاضى عسگر با بیان اینکه در استان اصفهان صدور مجوز 
براى اجراى چنین طرح گسترده اى بى سابقه است، اظهار 
کرد: اکنون این طرح آماده کلنگ زنى است؛ در اقتصاد 
زمانى مى توان موفق شد که مزیت هاى اقتصادى استان 
و ارزش افزوده اى که مى تواند ایجاد کند را شناسایى کرد. 
این مجموعه نیز که شامل مزرعه رمز ارز، کارخانه تولید 
و مونتاژ دستگاه هاى ماینر، استخر رمز ارز و مرکز علمى 
کاربردى براى آموزش نیروهاى متخصص است در رشد 

اقتصادى استان تأثیر بسزایى خواهد داشت.
وى با بیان اینکه تأمین انرژى مجموعه از روش هاى سبز 
انجام مى شود، خاطرنشان کرد: به دنبال سرمایه گذارى 
هستیم که نیروگاه مدرنى در کنار مجموعه تأسیس شود 
تا این مجموعه خودکفا شــده و بتواند 24 ساعته رمز ارز 

تولید کند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار اصفهان تصریح 

کرد: یکى از بهترین راه هاى مبادله با خارج از کشور که 
هیچ تحریمى نمى تواند مانع آن شــود، رمز ارز است به 
طورى که حتى اگر شب ها شمع روشن کنیم و با برقى که 
استفاده مى کنیم رمز ارز تولید کنیم ارز آورى قابل توجهى 

خواهد داشت.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار اصفهان با بیان 
اینکه با ایجاد برخى صنایع با ارزش افزوده باال همچون 
مزارع رمز ارز، آینده بهترى پیش رو خواهیم داشت، گفت: 
به عنوان نمونه اکنون به دنبال ســرمایه گذارى هستیم 
که بتواند یک کارخانه تولید ســاعت مچى در اســتان 

تأسیس کند.
قاضى عسگر در پاسخ به ســوال خبرنگار ایمنا مبنى بر 
چگونگى تأمین برق مورد نیاز این شــهرك با توجه به 
کمبود برق در فصل تابستان، گفت: مشوق هایى در نظر 
گرفته شده که در ساعت پیک، جواب مصرف را مى دهد 
یا موجب صرفه جویى در مصرف برق مى شود، از طرفى 
در سایر ساعات مقدار زیادى برق داریم که مصرفى ندارد. 

خاموش و روشن کردن نیروگاه هزینه بر است.
قاضى عســگر خاطرنشــان کرد: برخى کشــورهاى 
اروپایى اکنون در حال جایگزیــن کردن نیروهاى بادى 
با نیروگاه هاى جدید داراى ظرفیت هاى بیشــتر هستند. 
دنبال این هســتیم که این نیروگاه ها در استان اصفهان 
نصب و راه اندازى شده و برق تولیدى آن به شهرك هاى 

رمز ارز داده شود.

 معاون استاندار از همکارى بخش خصوصى براى اجراى یک طرح بى سابقه خبر داد

فریدن، میزبان اولین شهرك 
رمز ارز کشور 

سخنگوى شــوراى هماهنگى جبهه اصالحات در 
اســتان اصفهان با بیان اینکه دالیل رد صالحیت 
نامزدهاى انتخابات شــورا واضح نیست، گفت: رد 
صالحیت ها در شهرســتان ها به قــدرى زیاد بوده 
است که تعداد کاندیداها به حد نصاب الزم نمى رسد.

على ناظم زاده درباره دیدار برخى از اعضاى شوراى 
هماهنگى جبهــه اصالحات با اســتاندار اصفهان 
و اعتراض بــه رد صالحیت بســیارى از داوطلبان 
اصالح طلب انتخابات شوراهاى شهر و روستا اظهار 
کرد: بــه برخى از داوطلبان رد صالحیت شــده که 
دالیل رد صالحیت به آنان گفته شده است دالیلى 
از قبیل ارتباط با احزاب و گروه هاى منحل شــده، 
نداشتن التزام عملى به اسالم و قانون اساسى آورده 
شده اســت. براى مثال دلیل رد صالحیت یکى از 
اعضاى شوراى شــهر اصفهان که سابقه طوالنى 
مدت در شوراى شــهر را دارند و چند دوره نماینده 
مردم در شــوراى شــهر بوده اند ارتباط با احزاب و 
گروه هاى منحله عنوان شده است و براى یکى دیگر 
از اعضاى شوراى شهر دلیل پایبند نبودن به قانون 

اساسى دلیل رد صالحیت اعالم شده است.

وى با بیــان اینکــه رد صالحیت هــا مختص به 
اصالح طلبــان نبوده و تعــدادى از اصولگرایان نیز 
که سابقه مدیریت شهرى داشته اند نیز رد صالحیت 
شده اند، تصریح کرد: در جلســه دو ساعته اى که با 
استاندار اصفهان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که 
مجموعه استاندارى و فرماندارى براى احقاق حق 
تمام داوطلبــان اختیارات الزم را ندارند. اســتاندار 
با دغدغه اى که داشــت اعالم کــرد از مدتى پیش 
مشکالت رخ داده را با وزارت کشور مطرح و تالش 
کردیم در این ارتباط با نماینــدگان مجلس ارتباط 
برقرار کنیم. استاندار همچنین تأکید کرد که براى 
حل این مشــکل از علما نیز کمــک گرفته اند. در 
مجموع اســتاندار قول پیگیرى داد، اما تأکید کرد 
که استاندارى مجرى نیســت و قولى نمى توانیم در 

این باره بدهیم.
وى افزود: تمام اعضاى شــوراى شهر اصفهان رد 
صالحیت شده اند. البته سه نفر از آنان براى این دوره 
ثبت نام نکرده بودند. نکته جالب این است که رئیس 
شوراى اسالمى شهر اصفهان با سابقه 15 ساله در 

مدیریت شهرى رد صالحیت شده است. 

جلسه 2 ساعته اصالح طلبان با استاندار
 درباره رد صالحیت ها

واکنش ها به رد صالحیت اعضاى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان در هیات نظارت بر انتخابــات به صحن علنى 
این شورا رســید؛ جایى که رئیس شوراى شهر اصفهان 
به نمایندگــى از اعضا بر فراهم کردن زمینه بازگشــت 
حداکثرى داوطلبان به صحنه انتخابات بدون مالحظات 

سیاسى و پرهیز از تضییع حق الناس داوطلبان و 
مردم تاکید کرد.

علیرضا نصر در نطق پیش از دستور این جلسه 
که روز گذشته (یکشنبه-12 اردیبهشت) برگزار 
شد، با اشاره به اتفاقاتى که در روزهاى اخیر در 
زمینه رد صالحیت کاندیداهاى انتخابات شوراى 
اسالمى شــهر به وجود آمده، اظهار کرد: این 
مطالب را در جایگاه رئیس شوراى اسالمى شهر 
اصفهان مطرح مى کنم، چون معتقدم تریبون 
شورا عمومى است و اگر بحثى مطرح مى شود 
از جانب همه کسانى است که تریبونى در دست 
ندارند و نمایندگان باید صداى آنها باشد، بنابراین 

بحث ها به هیچ عنوان جناحى، سیاسى و طیفى نیست.
وى با اشــاره به اینکه در روزهاى گذشــته درخواست 
هاى زیادى براى مصاحبه مطرح شــد، ولى براى اینکه 
مشکلى ایجاد نشود من و همکارانم در شورا از انجام هر 

مصاحبه اى با وجود اصرار خبرنگاران خوددارى کردیم، 
گفت: این مباحث را مطرح و از همه همکارانم در شــورا 
درخواست مى کنم به همین مطالب بســنده کرده و از 

صحبت پیرامون این موضوع پرهیز کنند.
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه در 

روند بررسى صالحیت ها فضایى ایجاد شد که بسیارى از 
شهروندان را نگران ادامه راه در چند ماه آینده کرد، افزود: 
همکاران من در شوراى شهر اصفهان با وجود همه کم 
لطفى ها و نامهربانى ها در هفته هاى اخیر از سوى هیات 

اجرایى و نظارت بر انتخابــات، به جهت عالقه اى که به 
نظام اسالمى دارند، بر اساس عهدى که با مردم اصفهان 
بسته، سوگندى که در ابتداى مسیر بر زبان جارى ساختند، 
میثاق چندین باره با شهداى گرانقدر و با متانت و مناعت 
طبع، بدون خوف از سرزنِش سرزنش کنندگان و با امید به 
لطف و فضل الهى، با اعتقاد راسخ و مشروعیتى 
کــه از رأى مردم گرفته اند تــا آخرین روزهاى 

خدمت فعالیت خود را ادامه مى دهند.
وى بر پیگیــرى از طریق مبــادى قانونى و به 
دور از هر حاشــیه براى رفع مشکالت و فراهم 
کردن زمینه برگزارى انتخابات پرشــور تاکید 
کرد و گفت: ضمن قدردانى از دلسوزان نظام که 
دغدغه مندانه به دنبال رفع مشکالت هستند، از 
پیگیرى هاى موثر امام جمعه اصفهان، استاندار، 
مسئوالن سیاسى و امنیتى استان و گروه هاى 
مختلف سیاســى که با درك درســت شرایط و 
زمان کوشیدند حق الناسى ضایع نشود صمیمانه 

قدردانى مى کنم.
 نصر از اعضاى هیات عالى نظارت بر انتخابات اســتان 
خواســت زمینه بازگشــت حداکثرى داوطلبان را بدون 

مالحظات سیاسى فراهم کنند.

 واکنش رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان به رد صالحیت اعضاى شورا

دعوت به سکوت

به دنبال تجمع دانش آموزان اصفهانى در اعتراض به 
برگزارى حضورى امتحانات مقابل اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان، معاون آموزش متوسطه 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در این 

باره توضیحاتى داد.
تجمع دانش آموزان  به دنبال اعالم وزارت آموزش 
و پرورش مبنى بر برگزارى حضورى امتحانات پایان 

سال پایه هاى نهم ودوازدهم برگزار شده است.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: به غیر از پایه نهم و دوازدهم 
که امتحانات آن ها در هر شــرایط رنگبندى باید به 
صورت حضورى برگزار شود، امتحانات بقیه پایه ها 
به صورت مجازى برگزار مى شود و آزمون مجازى 
پایان سال تنها مالك عمل براى قبولى یا مردودى 

دانش آموزان نخواهد بود.
محمدرضا ناظــم زاده در مــورد امتحانات مجازى 
گفت: با توجه به نقش محورى معلم در طول ســال 

تحصیلى و شــناختى که از دانش آموز پیدا کرده و 
با درنظر گرفتن فعالیت ها و کارهاى پژوهشــى و 
آزمون هاى عملکرد دانش آموز، یکى از پارامترهاى 
ارزیابى نهایى، آزمون مجازى غیرحضورى خواهد 
بود که از طریق ســامانه هاى مجــازى مورد تایید 
انجام مى گیرد، ولى این طور نیســت که فقط یک 
آزمون مجازى پایان سال مالك عمل براى قبولى 
یا مردودى دانش آموز باشد، بلکه کل عملکرد دانش 
آموز در طول سال تحصیلى توسط معلم رصد و نمره 

نهایى دانش آموز لحاظ مى شود.
معــاون آمــوزش متوســطه اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه به جهت 
حساســیت هــاى دو پایــه نهــم و دوازدهم 
آزمون هاى نهایى این دو پایه به صورت حضورى 
برگزار مى شود، تصریح کرد: امتحانات این دو پایه 
براساس مصوبه شوراى عالى آموزش و پرورش 
و مصوبه ســتاد ملى مقابله با کرونــا به صورت 
حضورى برگزار مى شود و تصمیم گیرى در این 
باره در اختیار اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
نیست. در پایه نهم سواالت امتحانات به صورت 
استانى طراحى و در مدرسه توسط معلم تصحیح 
مى شود، ولى در پایه دوازدهم سواالت کشورى 
است و تصحیح هم در حوزه هاى تعیین شده به 

صورت متمرکز انجام مى شود.
وى بــازه زمانى برگــزارى امتحانــات پایه نهم و 
دوازدهم را از 27 اردیبهشت تا 24 خردادماه اعالم 
کرد و افزود: امتحانات مجازى نیز باید در همین بازه 

زمانى انجام شود.

آزمون مجازى مالك قبولى یا مردودى نیست
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یک نسخه از فیلم «رمبو 4» شاهد آن اســت که شخصیت مشهور و نمادین 
سیلوستر استالونه علیه شخصیت منفى فیلم اورجینال یعنى کالنتر تیزل، وارد 

عمل مى شود. 
فیلم «اولین خون»که اولین فیلم از مجموعه فیلم هاى رمبو بود، بر اســاس 
رمانى به همین نام نوشته دیوید مورل در ســال 1982 ساخته شده بود که در 
آن یک کهنه سرباز جنگ ویتنام به نام جان رمبو جنگ شخصى خود را علیه 
یک شهر کوچک راه مى اندازد. پروژه ساخت این فیلم سال ها طول کشید و 
بازیگرانى مانند استیو مک کویین نیز براى این نقش در نظر گرفته شده بودند. 
در نهایت این نقش به سیلوستر استالونه رسید و بدین ترتیب بود که او خارج از 

فرانچایز راکى نیز به شهرت و اعتبار قابل توجهى دست یافت.
اســتالونه در ادامه براى 4 دنباله این فرانچایز بازگشــت که هر یک کیفیت 
متفاوتى داشــت و آخرین آن ها نیز اخیراً در ســال 2019 و با عنوان «آخرین 
خون» ساخته و منتشر شد. بین «رمبو3»در سال 1988 و چهارمین فیلم این 

فرانچایز در ســال 2008 اختالف زمانى قابل توجهى وجود داشت اما مفاهیم 
بسیارى طى این سال ها در مورد این سریال مطرح شد. یکى از این ایده هاى 
دنبال نشده، ایده تالش رمبو براى نجات رییس جمهور ایاالت متحده از حمله 
تروریست ها به کمپ دیوید بود که قرار بود رمبو شخصیت اصلى آن را بازى 
کند اما در نهایت این فیلم با همان نام و با بازى جیسون استاتهام ساخته شد که 

البته تجربه موفقى نیز نبود.
در نهایت در «رمبو4»  شاهد بازگشت اســتالونه به برمه براى یک ماموریت 
نجات خطرناك و پر از خشونت بودیم. در این میان یک نسخه دیگر از این فیلم 
که توسط دن گوردون نوشته شــده و «رمبو: خط مرزى» نام داشت قرار بود 
مسیرى کامًال متفاوت را در پیش گیرد. در این نسخه، شخصیت رمبو در عزلت 
به زندگى خود در آریزونا ادامه مى دهد و با بى میلى به مکزیک مى رود تا دختر 
گمشــده خدمتکارش را پیدا کند که قصد دارد به شکل غیرقانونى از مرز عبور 
کند. رمبو به مکزیک رفته و در مى یابد که دخترك توسط قاچاقچیان انسان 
ربوده شده و در ادامه در مى یابد که رهبر گروه ربایندگان با نام مستعار «قاضى» 

ویل تیزل است، یعنى همان کالنترى که در اولین فیلم رمبو در مقابل او قرار 
گرفته بود و بدرفتارى اش با رمبو به شورش این کهنه سرباز منتهى شد. 

در سناریو «رمبو: خط مرزى» مشخص مى شود که این شخصیت در نهایت 
به مکزیک رفته و رهبر یک باند مخوف قاچاق انســان مى شود. بدین ترتیب 
جنگ رمبو در این سناریو یک جنگ کامًال شخصى است زیرا فکر مى کند که 
مسئول آشوب و ترومایى اســت که باعث تغییر شخصیت کالنتر تیزل است. 
در این نسخه متفاوت، رمبو در نهایت بعد از نجات دخترك وارد محل زندگى 
تیزل مى شود و با ترکیبى از تیرهاى انفجارى و دیگر روش هاى خشن، افراد او 
را یک به یک به قتل مى رساند. در سکانس آخر نیز این دو پس از زخمى شدن 
رمبو با هم گالویز مى شوند و در انتها رمبو با سیم خاردار تیزل را خفه مى کند.

بازگرداندن معروف ترین شخصیت منفى اولین فیلم این مجموعه ایده مناسبى 
به نظر مى رسید اما در نهایت استالونه تصمیم گرفت این سناریو را تغییر دهد 
زیرا حس مى کرد که رمبو براى بازگشت به آمریکا آماده نیست اما بخش هایى 

از داستان «خط مرزى» در نهایت وارد داستان « آخرین خون» شد.

خون بازى به سلیقه «استالونه»
حاال معلوم شده قرار بوده شخصیت منفى «اولین خون» بعد از 37 سال در «آخرین خون» هم حاضر باشد اما سناریو تغییر کرده است

تصویربردارى ســریال تلویزیونى «دودکش 2» به کارگردانى برزو نیک نژاد و 
تهیه کنندگى زینب تقوایى که از مدتى قبل در تهران آغاز شده بود، این روزها با 
گسترش شیوع ویروس کرونا متوقف شده و ادامه تولید کار با بهبود شرایط طى 

روزهاى آینده آغاز مى شود.
سازندگان این مجموعه اعالم کرده اند پخش سریال کمدى «دودکش 2» طى 
ماه هاى آینده آغاز مى شود. مراحل فنى نیز این روزها در حال انجام است تا پخش 

این سریال از شبکه یک سیما آغاز شود.
هومن برق نورد، امیرحســین رستمى، ســیما تیرانداز، نگار عابدى، محمدرضا 
شیرخانلو، یاس نوروزى و (با هنرمندى) بهنام تشکر گروه بازیگران «دودکش 2» 

را تشکیل مى دهند و به تازگى الهام اخوان نیز به این ترکیب اضافه شده است.
در خالصه داستان سریال آمده است: «خانواده فیروز مشتاق که بى قیف و قپى 
به سفرى رفته اند، در راه بازگشت به تهران با دخترى همسفر مى شوند که از نظر 
بهروز، «نیمه گمشده» قلمداد مى شود و به ضرس قاطع، شروعى براى فرو رفتن 
خانواده در آمپاس است! بماند که با آنچه از نصرت و شرایط جدیدش مشهود به 
نظر مى رسد، بستر قمپزش گسترده تر از قبل شده است و با عقبه اى که از آنان 
سراغ داریم، ماجراهایى آغاز مى شوند که بى هیچ شائبه اى در زندگى همه و بویژه 

کسانى که پا به قالیشویى مى گذارند، تاثیر گذار هستند!».
نخستین فصل این ســریال به کارگردانى محمدحسین لطیفى و تهیه کنندگى 

زینب تقوایى در ماه رمضان سال 1392 روى آنتن شبکه یک رفت.

حمید هیراد خواننده موسیقى پاپ کشورمان به دلیل ابتالى به ویروس کروناى انگلیسى در 
یکى از بیمارستان هاى تهران بسترى شد.

حامد حسین زادگان مدیر روابط عمومى شرکت متولى برنامه ها و آثار حمید هیراد افزود: با 
توجه به اینکه حمید هیراد از بیمارى ســرطان نیز مدتى است رنج مى برد، بنابراین سیستم 
ایمنى بدن با ضعف زیادى روبه رو مى شود که امیدوارم با توجه به اینکه مرحله جدید شیمى 
درمانى او نیز چند روز پیش انجام گرفته مشکل چندانى در این زمینه نداشته باشیم. البته وى 
تا به این لحظه در بخش اى سى یو بسترى نشده که امیدوارم تا آخرین روز مرحله درمان نیز 

به این بخش منتقل نشود.
پیش تر و در اسفند ماه سال 1398 هم با انتشار اطالعیه اى خبر ابتالى حمید هیراد به بیمارى 

سرطان تایید شده بود.

فرهنگفرهنگ 4027 اردیبهشت  ماه   1400 سال هجدهم

وناى انگلیسى در 

ید هیراد افزود: با 
 بنابراین سیستم 
حله جدید شیمى

ه باشیم. البته وى 
مرحله درماننیز

د هیراد به بیمارى 

حمید هیراد در بیمارستان بسترى شد
یک منبع سینمایى نزدیک به جشنواره «کن» از حضور قطعى فیلم 
«یک قهرمان» اصغر فرهادى در بخش مسابقه جشنواره «کن» 

2021 خبر داد.
روییمى منتقد و تحلیلگر نزدیک به جشــنواره «کن» در صفحه 
شخصى اش در فضاى مجازى نوشت: طبق آنچه شنیده ام فیلم 
جدید فرهادى که حق پخش آن در آمریکا توسط کمپانى آمازون 
خریدارى شد به عنوان یکى از فیلم هاى بخش مسابقه جشنواره 

«کن» 2021 تایید شده است.
بدین ترتیب فیلم «یک قهرمان» فرهادى در کنار فیلم هاى «آنت» 
لئوس کاراکس و «گزارش فرانســوى» وس اندرسون فیلم هاى 

قطعى حاضر در بخش مسابقه جشنواره «کن» امسال هستند.

حضور قطعى «قهرمان» فرهادى در جشنواره «کن»

آناهیتا درگاهى، بازیگر سینما در مصاحبه اش با فریدون جیرانى نام نویسنده 
اولین کار خود را به جاى آنتوان چخوف، به اشتباه برتولت برشت اعالم کرد که 

این اشتباه، جنجال بزرگى در فضاى مجازى به پا کرد.
آناهیتا درگاهى ساعاتى پس از پخش مصاحبه با انتشار متنى بخاطر این اشتباه 
عذرخواهى کرد اما همچنان انتقادها ادامه داشت تا اینکه حجم انتقادها اشکان 

خطیبى را مجاب به حمایت از همسرش کرد. 
اشکان خطیبى با انتشار تصویرى از همسرش آناهیتا، در صفحه اینستاگرام 

خود نوشت: 
فکر مى کردم این یادداشت رو وقتى برات مى نویسم که جایزه ت رو از دست 
هیات داوران گرفتى ولى ... این روزها وقتى بازى و درخششت در "مى خواهم 
زنده بمانم" رو تماشا مى کنم ، همه اون شب ها و  روزهایى رو به یادم مى آد 
که پله به پله و تمرین به تمرین و نقش به نقش با شــهامت سعى مى کردى 
تجربه کنى ، جلو برى و توقع حمایت و سفارش از کسى نداشته باشى. من که 
سال هاست از سینما رفتم ولى حتى در تئاتر هم اجازه ندادى ازت حمایت کنم.

شاید بشه گفت تو با بازى در "ده سال تنهایى" و "نفرین قحطى زدگان" به 
من کمک کردى و ازم حمایت کردى. خواستم بگم هویت مستقلى که در این 
حرفه براى خودت ســاختى، فقط و فقط مدیون تالش و پشتکار خودته و به 
هیچ کس، هیچى بدهکار نیستى. حاال آرزوم اینه که یه روزى باهات جلوى 

دوربین همبازى شم.

حمایت اشکان خطیبى از همسرشکرونا «دودکش 2» را متوقف کرد
سیاوش چراغى پور بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درباره کارهاى جدید خود 
چنین اطالع رسانى کرد: هم اکنون مشغول بازى در سریال «جیران» ساخته 
حسن فتحى هستم که این مجموعه تاریخى براى پخش از شبکه نمایش 

خانگى تولید خواهد شد.
به گفته وى، این کار با استقبال تماشاگران مواجه خواهد شد چون عالوه بر 
اینکه سریال، داستانى پرکشش دارد از یک تیم حرفه اى در ساخت نیز سود 
برده است. وى با اعالم اینکه نقش یکى از خواجه هاى جیران را بازى مى کند 
درباره کارگردانى حسن فتحى گفت: وى به شدت به کارش مسلط و آگاه است. 

ویژگى بارز او، قاب هاى زیبایى است که براى کارش مى گیرد.
چراغى پور همچنین با اشــاره به اینکه تصویربــردارى این مجموعه 

از 15 بهمن آغاز شــده احتمــال پخش آن را 
همین امســال دانســت. این بازیگر درباره 
دیگر کارهایش نیز چنین توضیح داد: فیلم 
ســینمایى «گورکن» به کارگردانى کاظم 
مالیى را آماده پخــش دارد. همچنین فیلم 
«لب خط» به کارگردانى على جبارزاده دیگر 

فیلم آماده نمایش من اســت. در فیلم سینمایى 
«لب خط» نقشــى متفاوت را بازى مى کنم 

و به اکران موفق این فیلم نیز بســیار 
امیدوارم.

اولین تیزر از فصل پنجم برنامه تلویزیونى دورهمى در حالى منتشر شد که مهران 
مدیرى در این ویدئو اعالم مى کند این مسابقه، عجیب و سخت است.

مهران مدیرى در قسمت آخر فصل چهارم دورهمى اعالم کرد که مى خواهیم با 
فصل پنجم دورهمى برگردیم اما در قالب مسابقه اى مهیج، جذاب و عجیب راجع 
به ادبیات، موسیقى، تئاتر، سینما، نقاشى، هنرهاى تجسمى و تاریخ. فکر کردیم 
این مسابقه به شدت مى تواند به ارتقاى سطح معلومات کلى در کشور کمک کند. 
در حالى که پیش از این خبر ساخت یک مسابقه به عنوان فصل پنجم دورهمى 
منتشر شده بود با ادامه پیش تولید و ساخت دکور، اولین تیزر این فصل منتشر شد. 
مهران مدیرى در این تیزر فصل پنجم دورهمى را مســابقه اى عجیب و سخت 
دانسته است. در این مسابقه از بازوى روباتیک اســتفاده مى شود و تمرکز روى 

سؤاالت فرهنگى  و سینمایى است.
پیش بینى مى شود پخش فصل تازه «دورهمى» تابستان امسال آغاز شود.

روزنامه خراسان درباره چالشــى که مهران مدیرى در اجراى سرى تازه برنامه 
دورهمى با آن روبه رو است نوشت:  «مهران مدیرى تا به حال مسابقه اجرا نکرده 
اما دورهمى 5 مسابقه است و به دلیل فضاى رقابتى موجود در آن، جنس متفاوتى 
از اجرا را مى طلبد. بنابراین تجربه اجراى یک مسابقه، چالش جدیدى براى مهران 
مدیرى خواهد بود. سرى چهارم دورهمى به تکرار افتاده بود و چهره هایى که در 
آن حضور پیدا مى کردند، حرف تازه اى براى گفتن نداشــتند، به همین دلیل این 
برنامه با انتقاد مخاطبان مواجه شد و مدیرى نتوانست محبوبیت خود را حفظ کند. 
سریال دراکوال هم به اندازه اى که توقع مى رفت، در جلب رضایت مخاطبان موفق 
نبوده است. اکنون در این شرایط، مســابقه دورهمى 5 مى تواند شکست سرى 
چهارم «دورهمى» را جبران کند و بار دیگر مهران مدیرى را به روزهاى اوج در 

تلویزیون برگرداند.»

مهران مدیرى با «دورهمى عجیب» 
احیا مى شود؟ 

داستان سریال«جیران»  پرکشش است

تهیه کننــده مجموعه تلویزیونى «بچــه مهندس4» با اعالم خبــر تصویربردارى 
بخش هاى پایانى این مجموعه گفت: خوشحالیم که شاهد استقبال مخاطب از سریال 
هستیم. در حال حاضر گروه در حال فیلمبردارى بخش هاى باقیمانده از فصل پایانى 

سریال است.
سعید سعدى افزود: بخش اعظم کار مربوط به فرودگاه بود که به اتمام رسید. احتماال تا 

19 اردیبهشت کار تصویربردارى به اتمام مى رسد.
وى درباره نمایش RQ 170 در این سریال گفت: این RQ 170 که امروز مخاطبان 
شاهد آن در سریال هســتند، همان RQ 170  آمریکایى است؛ بدون هیچ دخل و 
تصرفى. این همان پرنده اى است که نیرو هاى مخلص ما آن را به زمین نشاندند. هیچ 

تغییر و دگرگونى در ساختار آن ایجاد نشده و توسط عزیزان با مهندسى معکوس در 
خط تولید قرار گرفته است. براى اولین بار در یک سریال تلویزیونى مخاطبان شاهد 

RQ 170 واقعى هستند.
ثریا قاســمى، فرهاد قائمیان، محمدرضا رهبرى، مهشید جوادى، سیما خضرآبادى، 
سهند جاهدى، کورش ســلیمانى، عبدالرضا اکبرى، عباس جمشیدى فر، سیاوش 
چراغى پور، شیوا خسرومهر، عزت ا... مهرآوران، شهین تسلیمى، محمدرضا هدایتى، 
امید روحانى، رضا استادى، رحیم نوروزى، علیرضا جاللى تبار، بهنام شرفى، وحید نفر، 
ساغر عزیزى، رضا نامدارى، روشنگ سه گله، پرویز بزرگى، حسین شمس آبادى، مونا 
خوارزمى، حسن ولیخانى، گروه بازیگران فصل چهارم این سریال را تشکیل مى دهند.

نمایش RQ 170 واقعى در «بچه مهندس4» 

ــال پخش آن را 
 بازیگر درباره 
ضیح داد: فیلم
گردانى کاظم
همچنین فیلم

 جبارزاده دیگر 
در فیلم سینمایى

بازى مى کنم
بســیار 

دوربین همبازى شم.
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مهاجم ایرانــى برایتون در جریان برتــرى تیمش مقابل لیدز 
یونایتد حضور تعویضى داشت.

در یکى از بازى هاى هفته ســى و چهارم لیگ برتر انگلیس، 
تیم فوتبال برایتون که علیرضــا جهانبخش را مثل 18 دیدار 
اخیرش در ترکیب نمى دید، مقابل لیدز یونایتد رده نُهمى قرار 

گرفت.
پاسکال گروس در دقیقه 41 موفق به گلزنى براى برایتون شد 
و یاران جهانبخش به برترى یــک نیمه اى مقابل لیدز یونایتد 
رســیدند که این اختالف در دقیقه 79 با گل دنى ولبک به دو 

گل افزایش یافت.
تیم برایتون که در چهار هفته اخیر لیگ جزیره دو مســاوى و 
دو شکست داشت، شنبه موفق شد به برترى 2 بر صفر خانگى 
مقابل لیدز یونایتد دســت پیدا کند و به رونــد ناکامى هایش 

پایان بدهد.
یاران جهانبخش با کســب پیروزى برابر لیدز که هشــتمین 
برد فصــل آنهــا بــود، 37 امتیازى شــدند و موقتــًا به رده 
چهاردهم جدول لیگ برتر انگلیس صعود کردند و از ســوى 
دیگر با توجه به افزایــش اختالف امتیازى بــا فوالم به 10 
امتیاز، امیدهایشــان براى بقــا در لیگ جزیــره را افزایش

 دادند. 
علیرضا جهانبخــش، مهاجم ایرانى برایتــون پس از حضور 
تعویضى در دیدار اخیرشان برابر شــفیلد یونایتد، در مسابقه با 
لیدز یونایتد هم از دقیقه 81 به جاى لئاندرو تروسارد وارد زمین 
شد که در این مدت کوتاه غیر از دو دریبل موفق، یک شوت، 12 
پاس صحیح و دو برترى در دوئل با بازیکنان حریف نتوانست 

کار ویژه اى انجام دهد.

باشگاه پرسپولیس نسبت به قرنطینه یک هفته اى کاروان این تیم 
پس از بازگشت از کشــور هند و برگزارى بازى با سپاهان در جمعه 

پیش رو واکنش نشان داده و خواهان تعویق زمان این دیدار است.
ابراهیم شکورى، معاون اجرایى و جعفر سمیعى مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس در تماس هاى جداگانه با مسئوالن سازمان لیگ فوتبال، 
نسبت به حضور در قرنطینه معترض نشــدند و آن را پذیرفته اند اما 

خواهان تعویق زمان برگزارى بازى با سپاهان شده اند.
عدم برگزارى تمرین پرســپولیس در روزهاى گذشته و همچنین 
ادامه روند فعلى تا روز بازى با ســپاهان اصفهان از دالیلى اســت 
که سرخپوشان خواسته اند تا بازى با سپاهان و همچنین استقالل 
تهران به تعویق افتاده تا آنها زمان کافى براى برگزارى تمرین داشته

 باشند.

سازمان لیگ فوتبال قرار است تا امروز  دوشنبه هفته جارى تصمیم 
نهایى خود را در این زمینه گرفته و به باشگاه ها اعالم کند.

تیم فوتبال پرســپولیس طبق برنامه فعلى جمعه 17 اردیبهشــت 
ماه، مهمان ســپاهان در اصفهان خواهد بود و سپس در تاریخ 22 
اردیبهشــت ماه باید دربى پایتخت را مقابل استقالل تهران برگزار 

کند.

طرفداران مهاجم ایرانى زنیت امید زیادى به جدایى او از فوتبال 
روسیه و حضورش در یکى از لیگ هاى معتبر اروپایى ندارند.

چند سالى مى شود که ســردار آزمون پاى ثابت شایعات نقل و 
انتقاالت فوتبال اروپاست. شایعاتى که هیچ وقت تبدیل به حقیقت 

نمى شود و سردار در زنیت به فوتبالش ادامه مى دهد.
در شرایطى که آزمون تا تابستان سال آینده با زنیت قرارداد دارد، 
اخبار متعددى درباره مشــتریان او در لیگ هاى بزرگ اروپایى 
رسانه اى شده است. از سویا و والنسیا در اسپانیا گرفته تا رم و آتالنتا 
در ایتالیا و حتى آرسنال در لیگ جزیره به عنوان باشگاههایى نام 

برده شده که سردار در فصل آینده پیراهن آنها را خواهد پوشید.
برخى معتقدند با توجه به آنکه زنیت بــه دنبال درآمدزایى بابت 
فروش ســردار اســت، قطعاً در تابســتان رضایتنامه او را براى 
باالترین پیشنهادى که به دستش برسد صادر خواهد کرد منتهى 

برنامه باشگاه روسى براى تمدید قرارداد مهاجم ایرانى اش باعث 
شده تا احتمال ماندن سردار در زنیت بیشتر از احتمال جدایى اش 

از این تیم باشد.
موضوعى که مــورد توجه کاربران فضاى مجــازى قرار گرفته 
و کاربرى در توییتر با انتشار عکســى از آزمون در 82 سالگى  با 
لینک شدن او به باشگاه هاى بزرگ اروپایى و ماندنش در زنیت 
و لیگ روسیه شوخى کرده و نوشته که سردار در 82 سالگى هم 
مورد توجه باشگاه هاى مختلف قرار خواهد گرفت و کماکان براى 

زنیت توپ خواهد زد.
حاال بایــد منتظر پایان رقابــت هاى لیگ برتر روســیه ماند و 
دید که آیا مذاکرات باشــگاه زنیت با مهاجــم ایرانى اش براى 
تمدید قرارداد به نتیجه مى رسد یا اینکه آزمون به دنبال چالش 

بزرگ ترى خواهد بود.

پایان ناکامى هاى 
برایتون 
با جهانبخش

آزمون؛ پیرمردى 
که براى زنیت گل 
مى زند!

در پایان هفته ســى ام لیگ برتر 
پرتغال هریس ســفروویچ مهاجم 

ملى سوییس و بنفیکا با 18 گل زده در صدر 29 ساله تیم 
جدول گلزنان این رقابت ها قرار دارد.

هریــس ســفروویچ در خــط حملــه بنفیــکا عملکرد 
فوق العاده اى داشته است. او مهاجم چپ پا به شمار مى رود 
و جدا از این 18 گل که در 27 بازى آن را به ثمر رسانده 7 
موقعیت گل هم براى هم تیمى هایش مهیا کرده است. 
در آخرین بازى بنفیکا که در برابر توندال برگزار شد و تیم 
بنفیکا دو بر صفر به برترى رسید هریس سازنده یکى از 
گل هاى تیمش بوده اســت و این نشان مى دهد پاس 

گل دادن هم به اندازه گل زده براى او ارزشمند است.
موقعیت او در صدر جدول گلزنان لیــگ برتر پرتغال 
از ســوى یک مهاجم پرتغالى به صورت جدى تهدید 
مى شود. او کسى نیست جز پدرو گونزالس که در تیم 
صدرنشین یعنى اسپورتینگ بازى مى کند. مهاجم تیم 
ملى پرتغال تنها یک گل کمتر از هریس به ثمر رســانده 
است. این مهاجم جوان و 22 ساله که در 28 بازى این فصل 
اســپورتینگ حاضر بوده در خلق موقعیت گل به اندازه 
هریس موفق نبوده و تنها 3 پاس گل داده است و جالب 
اینکه با پیراهن شماره 28 در نوك خط حمله اسپورتینگ 

بازى مى کند.
و نفر ســوم جدول گلزنان لیگ برتر پرتغال هم مهدى 
طارمى است. مهاجم تیم ملى فوتبال ایران که اولین فصل 
حضور در پورتو را سپرى مى کند. مهاجم 28 ساله ایرانى که 
با پیراهن شماره 9 در خط حمله پورتو بازى مى کند تا به این 
جاى کار 13 گل براى تیمش به ثمر رسانده و 7 موقعیت گل 
هم براى هم تیمى هایش مهیا کرده است. این کارنامه از 

این جهت قابل دفاع است که مهدى طارمى اولین فصل حضور 
در پورتو را سپرى مى کند. از سویى در ابتداى فصل سرجیو به 
طور کامل به او بازى نمى داد و او رفته رفته و با عملکرد خوب در 
دقایق کوتاهى که در ترکیب پورتو به میدان مى آمد به مهاجم 

تاثیر گذار این تیم تبدیل شد.
حضور مهدى طارمــى در ترکیب پورتو و تکرار درخشــش 
ریوآوه دراین تیم با افســوس و انتقاد همراه بود؛ افســوس 
از ایــن بابت کــه ریــوآوه یکى از مهــره هــاى تاثیرگذار 
خود را از دســت داد. این تیــم که فصل گذشــته به عنوان 
پنجمى در رقابت ها دســت پیدا کرده بود این فصل یکى از 
تیم هاى نیمه پایین جدول است و براى بقا در جدول بازى ها 
تالش مى کند. تماشاگران ریوآوه مى گویند اى کاش باشگاه 
قید در آمد ســه میلیون دالرى و جذب یک بازیکن از پورتو 
بدون صرف هزینه را مى زند و مهدى طارمى را درترکیب نگه 
مى داشت، با توجه به اینکه یک فصل دیگر با او قرارداد داشت 
و مى توانست نتایج خوب فصل گذشته را این فصل تکرار کند و 
انتقاد از سوى تماشاگران تیم بنفیکا؛ ابتدا قرار به حضور مهدى 
طارمى در تیم بنفیکا بود. باشگاهى که حاضر شده بود براى 
به خدمت گیرى مهدى طارمى از ریوآوه 5 میلیون دالر به این 
تیم بدهد اما تعلل بنفیکا در جذب مهدى طارمى و در نهایت به 
خدمت گیرى مهاجم برزیلى سبب حضور این مهاجم در تیم 
پورتو شد و حاال تیم پورتو در جدول رده بندى باالتر از بنفیکا 
ایستاده است و تماشاگران این تیم در بازى هاى رودرور متوجه 

شدند چه مهاجم خوبى را از دست دادند.
شاید در هفته هاى باقیمانده کســب عنوان آقاى گلى براى 
مهدى طارمى سخت باشد به این دلیل که 5 گل با بهترین گل 
زن بازى ها فاصله دارد اما به نظر مى رسد کسب عنوان آقاى 
پاس گل براى مهدى طارمى خیلى دور از دســترس نیست. 

بهترین گلساز لیگ برتر پرتغال در حال حاضر اورتون سوارس 
هافبک تیم بنفیکا اســت که 8 پاس گل داده است. بعد از او 
مهدى طارمى از پورتو – هریس سفروویچ از بنفیکا – خسوس 
کورونا از پورتو با 7 پاس گل مشترکا دومین گل ساز برتر لیگ 
برتر پرتغال به حســاب مى آیند. مهدى طارمــى در 4 هفته 
باقیمانده دو پاس گل بدهد به صدر جدول بهترین پاسورهاى 
لیگ برتر پرتغال خواهد رفت و در نهایت مى تواند آقاى پاس 

گل شود.

 پدر علم پنالتى
یک گزارشگر پرتغالى لقب جدیدى به مهدى طارمى داد.

گزارشگرى که بازى پورتو را گزارش مى کرد، لقب «پدر علم 
پنالتى در جهان » را به مهدى طارمى داد. به نظر مى رسد این 
گزارشگر راه عادل فردوسى پور را ادامه مى دهد. در ایران اولین 
بار عادل بود که روى نحوه پنالتى گرفتن طارمى حساس شد 
و حتى آن را در برنامه نود سوژه کرد که کلى از آ ن انتقاد شد و 

سر و صدا کرد.
بعد از آن بود که هواداران پرسپولیس به شدت علیه فردوسى 
پور موضع گرفتند. البته داوران هم روى طارمى حساس شده و 
کمتر خطا روى این بازیکن را پنالتى مى گرفتند.  مهدى البته 
در پرتغال هم پنالتى هاى زیادى گرفت تا کار به جایى رسید که 
حاال او را مردى مى شناسند که متخصص گرفتن پنالتى است 

و گزارشگران هم روى او حساس شدند.
با توجه به این مســئله باید دید آیا طارمى در بازى هاى آینده

 مى تواند براى پورتو پنالتى بگیرد یا نه؟

سخنگوى باشــگاه ذوب آهن اصفهان گفت: استقالل روحیه خیلى خوبى 
دارد اما بازى هاى پیاپى این تیم را خسته کرده و بردن آن غیر ممکن نیست.

رسول کربکندى در خصوص شــرایط حال حاضر تیم ذوب آهن اصفهان 
اظهار داشت: این بى برنامگى ما را اذیت مى کند، 22 روز بازى نداشتیم. بازى 
ما با پدیده دیرتر از بقیه انجام شد. در جام حذفى هم نتوانستیم بازى کنیم 
چون استقالل در لیگ قهرمانان آسیا بود. در این شرایط حفظ آمادگى تیم کار 
فوق العاده سختى است به خصوص که لیگ امسال با توجه به قضیه کرونا 
خیلى فرسایشى شده، هر ســال در این زمان بازیکنان براى فصل بعدشان 
برنامه ریزى مى کردند و حتى به دنبال تیم جدید بودند اما االن 10-9 بازى 
لیگ برتر و همچنین جام حذفى باقى مانده است. این مسائل براى باشگاه، 

کادر فنى و بازیکنان مشکل ساز شده، هزینه هاى 

حفظ تیم و برگزارى اردو سنگین است و مهمتر از آن؛ بازیکن از تمرین زیاد 
و مسابقه ندادن خسته مى شود.

کربکندى در مورد بازى ذوب آهن مقابل استقالل در هفته بیست و دوم لیگ 
برتر اظهار کرد: به هر حال استقالل در بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا تحت 
فشار زیادى قرار داشت، آن ها در هواى گرم و هر سه روز یکبار بازى کردند. 
بازى هاى پى در پى قطعا آنها را خسته کرده اما نتیجه خوبى گرفتند و جایگاه 
خوبى به دست آوردند و االن از لحاظ روحى و روانى شرایط خیلى خوبى دارند.

وى در مورد این که فراز کمالوند از کادر فنى اســتقالل جدا شد و آیا با این 
شرایط بردن این تیم راحت شده است، گفت: امتیاز گرفتن و بردن استقالل 
راحت نیست ولى غیرممکن هم نیســت. کمالوند یک مربى باتجربه بود و 
مى توانست به تیم استقالل کمک کند. او در کنار فرهاد مجیدى مى توانست 

مؤثر باشد اما به هر حال مجموعه استقالل کار خودش را مى کند و به 
راه خودش ادامه مى دهد.

کربکندى در خصوص اینکه به نظر مى رسد جنگ قهرمانى مسابقات 
امسال بین پرسپولیس و سپاهان است، گفت: این را قبول دارم. رقابت 

بین این دو تیم خیلى نزدیک اســت و با این شــرایط، با هم کرى 
دارند. حساسیت باال اســت و رقابت بین آنها تعیین 

کننده خواهد بود. البتــه بقیه تیم ها هم در فوتبالى 
که هر روز ممکن اســت هر اتفاقى در آن بیفتد، 
شانس دارند اما این دو تیم خیلى به هم نزدیک 
هستند. مى توان گفت جنگ اصلى قهرمانى بین

 آنهاست.

کسب عنوان آقاى گلى کمى بعید است اما؛

آقاى پاس گل؛ 
لقب جدید مهدى طارمى

در پایان هفته س
پرتغال هریس سـ

8ملى سوییس و بنفیکا با 298 ساله تیم 
جدول گلزنان این رقابت ها قرار دارد.

هریــس ســفروویچ در خــط حملــه
فوق العاده اى داشته است. او مهاجم چپ
27 بازى آنر 7 گل که در 8و جدا از این 18
موقعیت گل هم براى هم تیمى هایش
در آخرین بازى بنفیکا که در برابر توندال
بر صفر به برترىرسید هریس بنفیکا دو
ایننش اســت و گل هاى تیمش بوده
گل دادن هم به اندازه گل زده براى او
موقعیت او در صدر جدول گلزنان لیـ
از ســوى یک مهاجم پرتغالى به صو
مى شود. او کسى نیست جز پدرو گو
صدرنشین یعنى اسپورتینگ بازى مى
تنها یکگل کمتر از هریس ملى پرتغال
8 ساله که در 8 2است. این مهاجم جوان و 22
اســپورتینگ حاضر بوده در خلق موقع
3هریس موفق نبوده و تنها 3 پاس گل
8اینکه با پیراهن شماره28 در نوك خط

بازى مى کند.
پ و نفر ســوم جدول گلزنان لیگ برتر
طارمى است. مهاجم تیم ملى فوتبال ایر
حضور درپورتو را سپرى مى کند. مهاجم
9با پیراهن شماره 9 در خط حمله پورتو بازى
3جاىکار 13 گل براى تیمش به ثمر رساند
هم براى هم تیمى هایش مهیا کرده اس

ى زی ز ل ن زی ب ىو لر یم ب و ى

پرسپولیس 
در انتظار تعویق 
مسابقه الکالسیکوى ایران

مدیران استقالل در تالش هستند قبل از بازى با ذوب آهن تکلیف 
مدافع کروات این تیم را روشن کنند.

هروویه میلیچ به زودى جلســه اى براى تمدید قرارداد با مدیران 
استقالل برگزار مى کند.

مدافع کروات آبى پوشان پایتخت قبل از سفر استقالل به عربستان 
براى تمدید قرارداد چند جلسه با مدیران این باشگاه برگزار کرد اما 
چون او حاضر نیست مالیات قراردادش را بپردازد، هنوز قرارداد این 
بازیکن تمدید نشده است؛ با این حال قرار است طى یکى دو روز 
آینده جلسه اى بین مدیران استقالل با میلیچ برگزار شود تا تکلیف 

این بازیکن روشن شود. 
گفتنى است قرارداد جدید میلیچ 
با استقالل دو ســاله خواهد بود 
و طرفین بر سر مبلغ قرارداد به 

توافق کامل رسیده اند. 

پرسپولیس نماینده کشورمان موفق شد با ارائه بازى هاى هجومى 
و تماشاگر پسند و به عنوان تیم اول گروه E مسابقات به مرحله یک 

هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.
هرچند در این رقابت ها امید عالیشــاه، عیســى آل کثیر، کمال 
کامیابى نیا و سید جالل حسینى عملکرد خوبى از خود نشان دادند 

اما دو بازیکن دیگر این تیم شاخص بودند.
مهدى ترابى بازگشت فوق العاده اى داشــت. او سال گذشته به 
مانند شجاع خلیل زاده و بشار رسن از پرسپولیس جدا شد و پس 
از ماه ها جدایى از پرســپولیس در نهایت به جمع ســرخ پوشان 
بازگشت تا حاال نه تنها یکى از عوامل اصلى موفقیت پرسپولیس 
لقب گیرد بلکه از نظر فردى نیز عملکرد درخشــانى را از خود به 

نمایش بگذارد.
پرسپولیس در 6 بازى خود در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 
14 گل به ثمر رســاند که مهدى ترابى با زدن 2 گل و ارســال 5 
پاس گل تاثیرگذارترین مهره هجومى در رقابت هاى این فصل 
لیگ قهرمانان آسیا بوده است. به عبارت بهتر مهدى ترابى در 50 
درصد گل هاى به ثمر رسیده پرســپولیس نقش مستقیم داشته 

است.
همچنین شــهریار مغانلو که پیش از شــروع رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا توسط کادرفنى پرسپولیس براى قدرتمند شدن خط 
حمله این تیم به این تیم اضافه شده بود، توانست با چهار گل زده 
در صدر گلزنان این تیم ظاهر شود. او مى تواند درصورت ماندن 
در پرسپولیس بر تعداد گل هاى زده خود در لیگ قهرمانان آسیا 
اضافه کند. فراموش نباید کرد که شهریار مغانلو به صورت قرضى 

و به مدت 6 ماه به پرسپولیس پیوسته است.
حاال عملکرد مهدى ترابى و شهریار مغانلو در لیگ قهرمانان آسیا 
توجه دراگان اسکوچیچ را به خود جلب کرده و شنیدیم اسم این دو 
را در لیست خود یادداشت کرده است. مهدى ترابى مدت هاست 
به تیم ملى دعوت نمى شود و شهریار مغانلو هم براى ملى پوش 

شدن به پرسپولیس پیوست. 
هر چند این دو در تیم ملى ایران رقیبان سرســختى دارند اما به 
نظر مى رســد با این آمادگى فوق العاده از شــانس باالیى براى 

دعوت شدن برخوردار باشند.

مذاکره با میلیچ 
براى تمدید قرارداد 

قبل از بازى با ذوب آهن

دعوت مهدى ترابى و
ه استقالل کار خودش را مى کند و به  شهریار مغانلو به تیم ملى؟

ظر مى رسد جنگ قهرمانى مسابقات 
 است، گفت: این را قبول دارم. رقابت 

ـت و با این شــرایط، با هم کرى 
ابت بین آنها تعیین 

 ها هم در فوتبالى 
قى در آن بیفتد، 
به هم نزدیک  ى
ى قهرمانى بین

سخنگوى باشگاه ذوب آهن:  بردن استقالل غیر ممکن نیست
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آگهى تغییرات
 شرکت شایان کشــت پارت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 54480 و شناسه ملى 14005117464 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/12/25 شــعله امیریان فارســان کدملى 
4679822953 بســمت رئیس هیات مدیره و امیر 
همایون وفائى کدملــى 0057321558 (خارج از 
شرکاء) بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى 
مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها 
و عقود اســالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر 
عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1129587) 

آگهى تغییرات
شرکت میر نخ ســپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 49770 و شناسه ملى 
10260681783 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/01/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - محسن 
میرلوحى به شماره ملى 1110699077 
، احمــد میرلوحــى بــه شــماره ملى 
1288106556 و احســان میرلوحى 
به شماره ملى 1285058781 بسمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - محمد احمد خدر 
به شماره ملى 2217953966 بسمت 
بازرس اصلى و سارا عسگرى به شماره 
1229946101 بســمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
- روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1128680)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع تولیــدى صنعتى کاج 
ســلولز ســپاهان ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 10505 و شناســه ملى 
10260315807 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1400/01/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : على اکبر جبروتیان به کدملى 
1287298389 و محمــد عطریــان 
آقایــى بــه کدملــى 1281835196 
و مجیــد عطریــان آقایى بــه کدملى 
1281749745بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. رقیه تقــى زاده نیا به کدملى 
1190034840 و محمدمهــدى هادى 
الم به کدملى 1199863475 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه 
کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1129124)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع تولیدى صنعتى کاج سلولز 
سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
10505 و شناسه ملى 10260315807 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/02/02 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : طیق اختیار حاصله تفویض شده از 
مجمع عمومى فوق العاده 31/ 01/ 400 
در خصوص افزایش ســرمایه به هیات 
مدیره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى 
طى گواهى 232209 مورخ 1400/2/1 
بانک تجارت شعبه گلشــن و باال بردن 
مبلغ اسمى از مبلغ 8250000000ریال 
بــه مبلــغ 33000000000 ریــال 
افزایش یافــت وماده5اساســنامه به 
شرح ذیل اصالح شــد . سرمایه شرکت 
33000000000 ریال نقدى است که 
به 165000سهم 200000ریالى با نام 
عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده 
است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1129127) 

آگهى تغییرات
شــرکت آرتا فــوالد آریا راد شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63273 
و شناســه ملــى 14008421703 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/01/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : شــهال مشــکاتى به 
کدملى1287819151و زهرا موحدیان 
عطــار بــه کدملــى1282281216 
شــریعت  صمصــام  مهیــن 
کدملى1287499716بعنوان اعضاى 
اصلى هیــات مدیــره براى مــدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. علیرضا ارباب 
شــیرانى به کدملى 1282375091 و 
مریــم صحافى پورفــرد بــه کدملى 
1284997774 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکســال انتخاب شــدند روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1129130)

آگهى تغییرات
شــرکت آرتا فــوالد آریا راد شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63273 
و شناســه ملــى 14008421703 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1400/01/25 تصمیمــات 
ذیل اتخاذ شــد : شــهال مشــکاتى به 
کدملــى1287819151 بعنوان رئیس 
هیات مدیره و مهین صمصام شــریعت 
کدملى1287499716بســمت نایب 
رئیس هیــات مدیره و زهــرا موحدیان 
عطار به کدملى1282281216 بسمت 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند .کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت و اوراق عادى و 
ادارى با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است .ضمنا 
مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

   (1129132)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى و تولیــدى پیمان 
نــاژو پــارس ســهامى خــاص بــه 
شــماره ثبت 31886 و شناســه ملى 
10260524350 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - اســماء دوامى به کدملى 
1931069166 ، معصومــه دوامى به 
کدملى 1930847998 و فاطمه دوامى به 
کدملى 1930811586 بسمت اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - محمــد زائریان به 
کدملى 1920226028 و اعظم صفرى 
غریبونــد به کدملــى 1971756318 
بترتیب بســمت بازرس اصلــى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 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 (1129135) 

آگهى تغییرات
شرکت خدمات بازرگانى گستران میناى 
اسپادانا ســهامى خاص به شماره ثبت 
24017 و شناسه ملى 10260448166 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/01/23 و طبــق اختیار حاصله 
تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 
1399/12/28 سرمایه شرکت از محل 
واریز نقدى (به اســتناد گواهى شماره 
18/53/6040/22 مورخ 1400/01/22 
بانک تجارت شعبه سى و سه پل) و صدور 
ســهام جدید از مبلغ 1000000 ریال 
به مبلغ 000000 001 1 ریال افزایش 
یافت و ماده 5 اساســنامه بدین شرح 
اصالح شــد : ســرمایه شــرکت مبلغ 
000000 001 1 ریال نقدى اســت که 
به 100100 سهم 000 10 ریالى با نام 
عادى منقسم شده و تماما پرداخت شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1129136)  

تاسیس
شرکت ســهامى خاص فوالد آبادگان زاگرس اســپادانا درتاریخ 1400/02/04 به شماره ثبت 
67616 به شناسه ملى 14009971074 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش آهن آالت به صورت 
عمده ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، داخلى و خارجى ، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى 
از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، 
خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکات کشور ، 
شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات با رعایت قوانین و مقررات جارى 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 ، شــهر اصفهان، محله برازنده ، کوچه آسمان39 ، 
کوچه ((مجتمع کاوه)) ، پالك 2 ، مجتمع ارکیده ، طبقه چهارم ، واحد 23 کدپستى 8193953619 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 5,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
50000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 5000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 260/6 مورخ 1400/01/17 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى مشــهدى زاده به شماره ملى 1289044554 و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سیمین 
کیخسروانى به شماره ملى 1755030193 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
احمد کدیور به شــماره ملى 2410478794 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى جمشید محترمى به 
شماره ملى 0057396787 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى محسن قربانى به شماره 
ملى 1091364699 به سمت بازرس على البدل 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 اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1129138)

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک خانه  پالك  شماره 1281/ 5 مجزى شده از پالکهاى 1145 و 1146 از فرعى 5   اصلى 
بخش واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11  ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسین صالحى 
نجف آبادى و الهام طریقت فرزندان محمد على و اکبر بالســویه   در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1400/03/10 ساعت 9 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 1400/02/13  -   1129664/ م الف - رییس  ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد  - مهدى صادقى وصفى /2/120

آگهى تغییرات
شرکت شایان کشت پارت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 54480 و شناسه ملى 14005117464 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شعله 
امیریان فارســان کدملى 4679822953 و امیر 
همایون وفائى کدملــى 0057321558 (خارج از 
شرکاء) بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
نامحدود انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

 (1129588)

آگهى تغییرات
شرکت آریا فوالد زنده رود سهامى خاص به شماره 
ثبت 2100 و شناســه ملى 14008317142 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/01/26 سرمایه شرکت از طریق مطالبات 
حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ بیست میلیارد 
ریال به مبلغ یکصد میلیارد ریال افزایش یافت و ماده 4 
اساسنامه بدین شرح اصالح شد : سرمایه شرکت از 
مبلغ یکصد میلیارد ریال نقدى است که به پانصد سهم 
با نام عادى دویست میلیون ریالى منقسم گردیده و 
تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فالورجان (1129590) 

آگهى تغییرات
شرکت صنایع پودر دیر گداز ماهان با مســئولیت محدود به شماره ثبت 1833 و شناسه ملى 14004343782 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/02/01 میالد قهنویه فرزند على اکبر به شماره ملى 1160085765 با پرداخت مبلغ 000 10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. مدیرعامل شرکت اقرار به 
دریافت مبلغ افزایش یافته نمود. سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیارد ریال به پنج میلیارد و ده هزار ریال افزایش یافت و درنتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. - 
اسامى شرکاء و میزان سهم الشرکه فعلى هر یک بدین شرح مى باشد : داوود قهنویه دارنده 000 000 500 3 ریال سهم الشرکه ، سپهر قهنویه دارنده 000 000 50 ریال سهم 
الشرکه ، عظیمه احمد پور مبارکه دارنده 000 000 450 1 ریال سهم الشرکه و میالد قهنویه دارنده 10000 ریال سهم الشرکه. - نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامى 
خاص تبدیل و اساسنامه جدید شرکت سهامى خاص مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلى شد. - موضوع فعالیت شرکت : ثبت موضوع فعالیت 
ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : خرید وفروش انواع آجرها ومواد نسوز و پخش آن بصورت عمده و جزئى -افزایش کیفیت انواع آجرهاى نسوز- تغییر 
نوع کیفیت آجرهاى نسوز شاموتى وآلومینى وتبدیل به آجر هاى خاص نسوز- تولید انواع بتنهاى نسوز و پودر هاى صنعتى و معدنى نسوز خرید و فروش انواع ضایعات آلومینى 
و قلیایى نسوز وتبدیل آن به کیفیتهاى باال صادرات وواردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى- اخذ تسهیالت از بانکها و موسسات دولتى و غیر دولتى صرفادر جهت تحقق اهداف 
شرکت در صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع ذى صالح. - مدت فعالیت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است - مرکز اصلى شرکت : مبارکه - خیابان 
بسیج - خیابان مبارزان - کوچه شهیدرفیعى - پالك61 -کدپستى 8481745331 - سرمایه شرکت : مبلغ 5000010000 ریال است که به 500001 سهم 10000 
ریالى با نام عادى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1129604)  

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود کویر سوزان نور مهر درتاریخ 1400/02/02 به شماره ثبت 67589 به شناسه ملى 14009967041 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :توسعه 
زیر ساخت هاى الزم براى ساخت و نصب و راه اندازى و بهره بردارى از نیروگاه هاى انرژى هاى تجدید پذیر و خورشیدى شامل کلیه اقدامات مربوط به اخذ گواهى و مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح – انجام مطالعات مقدماتى و امکان سنجى فنى و مالى 
و اقتصادى – فعالیت در زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کاالها و خدمات مجاز مربوط به آن از منابع داخلى و خارجى – فعالیت در زمینه واردات و خرید و فروش پنل هاى خورشیدى و تجهیزات وابسته و خرید وفروش مربوط به حوزه فعالیت 
از قبیل پنل هاى خورشیدى و کابل و اینورتر و تجهیزات مربوط به نیروگاه خورشیدى و خدمات مجاز مربوط به آن از منابع داخلى و خارجى – برگزارى نمایشگاه ها در زمینه تجهیزات مربوط به نیروگاه هاى خورشیدى – شرکت در مناقصات و مزایدات 
و عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى و ارگان ها و ادارات و کارخانجات و موسسات دولتى و خصوصى – اخذ تسهیالت مالى و اعتبارى از بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت 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 شیخ اشراق ، کوچه دوم [2] ، کوچه شهیدصدیقى1 ، پالك 5 ، ساختمان راد ، طبقه سوم، واحد 
303 کدپستى 8193615102 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم افسانه حمیدیا به شماره ملى 1198482321 دارنده 100 ریال سهم الشرکه آقاى حمیدرضا حمیدیا 
با شماره ملى 1199061948 به نمایندگى از جى اى پى گروپ با مسئولیت محدود به شناسه فراگیر 3003506619 دارنده 999900 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم افسانه حمیدیا به شماره ملى 1198482321 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقاى امیر ارسالن آقائى کوپائى به شماره ملى 1273285514 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى (از جمله افتتاح یا بستن حساب) و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایى و 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 (1129607)

آگهى تغییرات
شرکت کشــت و صنعت على مردان زاینده رود 
شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 
2330 و شناســه ملــى 14004289298 بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1400/01/20 تصمیمات ذیــل اتخاذ 
شــد : احمدرضا صادقیان خشــوئى به کدملى 
6209938574 با پرداخــت 400000 ریال و 
مهسا صادقیان خشوئى به کدملى 1273261739 
با پرداخت 400000ریال به صندوق شرکت وارد 
شرکت شدند. ریحان محمدى خشوئى به کدملى 
6209890512 باپرداخــت 100000 ریال به 
صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را افزایش داد. 
غالمرضا صادقیان به کدملى 6209860591 با 
پرداخت 100000 ریال به صندوق شرکت، سهم 
الشرکه خود را افزایش داد. ســرمایه شرکت از 
مبلغ 1200000ریــال نقدى به 2200000ریال 
افزایش یافت و ماده 4اساســنامه به شــرح زیر 
اصالح شد. سرمایه شرکت 2200000ریال نقدى 
اســت که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار 
مدیران شرکت قرار گرفت. شرکاء ومیزان سهم 
الشرکه هر یک بدین شــرح مى باشد: احمدرضا 
صادقیان خشــوئى دارنده 400000ریال سهم 
الشرکه . مهسا صادقیان خشوئى دارنده 400000 
ریال ســهم الشــرکه . ریحان محمدى خشوئى 
دارنده 400000 ریال . غالمرضا صادقیان دارنده 
1000000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى لنجان (1129597)

آگهى تغییرات
شــرکت مهد خودرو بهارستان سهامى 
خاص به شماره ثبت 53608 و شناسه 
ملــى 14004708083 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/01/18 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - محســن صمدیه لباف به کدملى 
1286751993، رسول صمدیه لباف به 
کدملى 1287064371 و مجتبى صمدیه 
لباف به کدملى 1286869226 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - نوید مصطفوى 
به کدملى 1292051418 و مینا ابول پور 
به کدملى 1931099871 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1129602)

آگهى تغییرات
شرکت بهینه آرا سپاهان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 12162 و شناسه ملى 
10260331952 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : طیق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده1399/12/28 در 
خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام 
جدید از مبلغ 1 میلیون ریال به مبلغ 401 میلیون ریال افزایش یافت و ماده5اساسنامه به 
شرح ذیل اصالح شد: سرمایه شرکت 401 میلیون ریال نقدى است که به 40100 سهم 10 
هزار ریالى با نام عادى منقسم شده و تماما پرداخت شد.مبلغ واریزى در تاریخ 1400/1/31 
نزد بانک تجارت شعبه نظر غربى پرداخت گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1129610)  

تاسیس
شرکت سهامى خاص آریا تجارت تعاون درتاریخ 1400/02/06 به شماره ثبت 67634 به شناسه ملى 14009976425 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و پخش و توزیع و بسته بندى انواع مواد غذایى، فروش 
اینترنتى، طبخ انواع مواد غذایى، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، شرکت در 
مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، گشایش اعتبارات و ال سى جهت شرکت، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى 
از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکتها و موسسات داخلى و خارجى و 
اعطاى نمایندگى به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج 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 پوریاى 
ولى ، بزرگراه شهید چمران ، خیابان اشراق جنوبى ، پالك - 148 ، طبقه همکف کدپستى 8149776593 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 2023/1400/31 مورخ 1400/02/02 نزد بانک پارسیان شعبه حکیم نظامى با کد 2023 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى 
جعفر قضاوى به شماره ملى 1271405164 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى علیرضا قضاوى 
به شماره ملى 1272697991 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدرضا قضاوى به شماره ملى 1286797081 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 یکى از اعضاى هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
حسین کوهى اصفهانى به شماره ملى 1271163632 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم بتول شانظرى به شماره ملى 1283544946 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 (1129614)  

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت آریا فوالد زنده رود سهامى خاص به شماره ثبت 2100 و شناسه ملى 14008317142 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/01/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمدرضا مرتضوى به شماره ملى 1112063897 بسمت بازرس اصلى و مجید قنبر زاده به شماره ملى 1282956221 بسمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1129613)  
آگهى تغییرات

شرکت بازرگانى فوالد کاال پارسیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 38005 و شناسه ملى 10260555905 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/02/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدتقى خیام عابد شماره ملى 1285692438 و رضوان مصلحى شماره ملى 1283014531 و محسن خیام عابد شماره ملى 1285885147 بعنوان 
اعضاى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند محمدجواد مظاهرى به شماره ملى 1285023498 به سمت بازرس اصلى، و حمید جان نثارى به شماره ملى 1270634331 

به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1129624)

آگهى تغییرات
شرکت کشت و صنعت على مردان زاینده رود شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2330 و شناسه ملى 14004289298 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/01/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده14اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: هئیت مدیره شرکت از 2 الى 4 نفرخواهد 
بود که در مجمع عمومى از بین شرکاء و یا خارج از شرکاء انتخاب مى شوند. به ماده 2 اساسنامه عبارتى به شرح ذیل الحاق گردید : کلیه امور مربوط به رشته 
پرورش و اصالح نژاد اسب با نژادهاى مختلف و امور مربوط به رشته هاى ورزشى مرتبط با سوارکارى در کلیه زمینه ها چه داخلى و چه خارجى و امور مربوط به 
واردات و صادرات اسب و کلیه امور مربوط به درمان،تقویت ،آذوقه و خوراك دام واسب و واردات و صادرات امور مربوط اعم از داروئى ،تقویتى ،غذایى و مکمل 
ها و ادوات و لوازم سوارکارى.ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست .در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصالح . اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (1129618)   
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یک متخصص تغذیه گفت: گوجه سبز هم مانند دیگر میوه ها ممکن است 
براى برخى افراد حساسیت زا باشــد، بنابراین باید در مصرف آن به ویژه 

براى کودکان زیر سه سال، زنان باردار و افراد داراى آلرژى دقت کرد.
سمیرا مرادى با اشاره به اینکه گوجه سبز میوه اى است که اکثریت مردم 
کوچک و بزرگ آن را دوست دارند، اظهار کرد: این میوه ترش مزه و آبدار 
خواص بسیارى دارد اما برخى از افراد نباید آن را استفاده کنند، چرا که 
در صورت خوردن گوجه سبز دچار مشکالتى خواهند شد. خوردن گوجه 

سبز حتى محدودیت سنى دارد.
مرادى با اشاره به اینکه مصرف گوجه سبز براى افراد مبتال به فشارخون 
باال ممنوع است، بیان کرد: بیشتر افراد اغلب گوجه سبز را با نمک زیادى 
مى خورند که براى سالمتى خطرناك اســت، مخصوصًا افراد مبتال به 

فشار خون باال و بیماران کلیوى نباید نمک زیاد مصرف کنند.
این متخصص تغذیه با بیان اینکه افراد مبتــال به رفالکس نیز نباید از 
این میوه مصرف کنند، عنوان کرد: میزان اسید گوجه سبز باالست که 
مى تواند باعث سوزش معده، معده درد و رفالکس در افرادى شود که از 

ناراحتى هاى معده رنج مى برند.
وى تصریح کرد: افراط در خوردن گوجه سبز مى تواند باعث نفخ معده 
شود، چراکه داراى مقدار زیادى اسید سیتریک است و همچنین به دلیل 
نارس و کال بودن و طعم ترش گوجه ســبز موجب فرســایش میناى 

دندان ها مى شود.
مرادى ادامه داد: خانم هاى باردارى که به سنگ کلیه و مجارى ادرار مبتال 
هستند باید از مصرف گوجه سبز و آلو اجتناب کنند چراکه اسید اگزالیک 

موجود در این میوه ها مى تواند منجر به تولید سنگ هاى متبلور در بدن 
برخى افراد شود.

این متخصص تغذیه با اشــاره به ممنوعیت مصرف گوجه ســبز براى 
کودکان زیر سه ســال، عنوان کرد: کودکان از سن سه سالگى به بعد 
مى توانند مقدار کمى گوجه ســبز بخورند اما قبــل از آن باید والدین از 

نداشتن حساسیت به گوجه سبز در کودك مطمئن شوند.
وى با اشاره به اینکه طبع گوجه سبز سرد است و زیاده روى در خوردن 
آن براى افراد سرد مزاج مشکالتى به وجود مى آورد، بیان کرد: این افراد 
بهتر است گوجه سبز را با گلپر مصرف کنند، همچنین مصرف بیش از 
اندازه گوجه سبز توسط خانم هاى باردار باعث رانش مزاج، از دست دادن 

آب بدن مادر و همچنین بروز مشکالت سالمتى براى جنین مى شود.

 خطرات گوجه سبز
مرادى با بیان اینکه میوه هایى که طعم ترشى دارند مانند میوه هاى دیگر 
مى توانند باعث بروز حساسیت شوند، ادامه داد: این حساسیت ها در برخى 
موارد به صورت حساسیت هاى پوستى مانند خارش شدید پوست، ترك 

خوردن، اگزما و سرخ شدن در پوست دیده مى شود.
این متخصص تغذیه عنــوان کرد: میوه هاى بهارى حساســیت هاى 
دیگرى نیز ایجاد مى کنند مانند خارش و سوزش در روى سطح زبان و 
کام و در اغلب موارد بروز آفت در دهان را نیز از عالئم حساسیت به این 
میوه ها حساب مى کنند که بهترین روش درمان براى این حساسیت ها 

مصرف نکردن میوه و خوراکى هاى حساسیت زاست.

چه کسانى نباید
 گوجه  سبز بخورند

برخى از بانوان براى پخت سریعتر غذا از زودپز استفاده مى کنند. این سوال اکثر زنان خانه دار 
اســت که آیا با طبخ مواد غذایى درون زودپز از امالح و مواد معدنى و ارزش غذایى آن ها کم 
مى شود یا خیر؟ طبخ مواد غذایى در حرارت و بخار زیاد چه عوارضى براى مصرف کنندگان 

دربرخواهد داشت؟ 
خوشبختانه درست برعکس است. چون رمز کار زود پز فشار باالست، نه حرارت باال و درست 

به همین دلیل بیشتر مواد مغذى غذا در آن حفظ مى شود.
بسیار منطقى اســت که درباره تاثیراتى که دیگ زود پز روى مواد غذایى مى گذارد 

بدانیم، چون این وسیله در بسیارى از آشپزخانه ها اصلى ترین وسیله پخت و پز 
است. طرز  کار دیگ زود پز این وســیله، با ترکیبى از فشار و بخار کار مى کند. 
درحالى که به نظر مى رســد حرارت باال براى آشپزى الزم باشد، در  واقع فشار 

و بخار بیشتر ین قدرت را به آشپزى مى دهند. این دیگ واشرى دارد که با حبس 
کردن بخار، فشار محیط را بسیار باال مى برد و این نکته سودمندى است.

با باال رفتن نقطه جوش آب و یا مایع درون دیگ، رطوبت محیط به شکل بخار به درون مواد 
غذایى وارد مى شود و باعث مى شود مواد زودتر پخته شوند.طرز  کار دیگ زود پز کامال برعکس 
اتفاقى است که در ارتفاعات رخ مى دهد. این دیگ دماى جوش آب را باال مى برد و زمان پخت 
را کم مى کند. ضمن  اینکه، چون بخار در دیگ حبس مى شود، آب و دماى مواد از بین نمى رود. 

یک مزیت این وسیله این است که زودتر از اجاق، فر و یا آرام پز غذا را آماده مى کند.
همین سوال است که کمى اشکال ایجاد مى کند. بسیارى از افراد فکر مى کنند که چون دیگ 

زود پز زود تر مواد را مى پزد، پس حتما با حرارت باال این کار را انجام مى دهد. در صورتى که اصال 
این طور نیست. همان طور که قبال هم اشاره شد، زود پختن غذا در این دیگ به خاطر فشار 
باالست، نه دماى باال و درست به همین دلیل بیشتر خاصیت مواد غذایى در آن حفظ مى شود. 

دیگر به خاطر باال بودن زمان پخت، خواص بیشترى از مواد در  حالى که در روش هاى 
از دست مى رود. 

عوارض پخت غذا در زودپز
کثر زنان خانه دار

 غذایى آن ها کم 
مصرفکنندگان

رت باال و درست 

ىگذارد 
وپز 
ند. 
شار

بس

خار به درون مواد 
پز کامال برعکس 
ىبرد و زمان پخت 
اد از بین نمىرود. 

ىکند.
ند که چون دیگ 

باالست، نه دماى باال و درستبه همیندلیل بیشتر خاصیت مواد غذایىدر آن حفظ مىشود.
حالى که در روش هاى  دیگر به خاطر باال بودن زمان پخت، خواص بیشترى از مواد حدر

از دست مىرود. 

یک متخصص غدد برون ریز با اشــاره به فواید و مضرات 
کشمش، آسیب هاى احتمالى مصرف آن را نیز توضیح داد.

تاتیانا بوتچــاروا متخصص غدد درون ریــز در مصاحبه با 
خبرگزارى نووستى روسیه متذکر شد که 100 گرم کشمش 
حاوى 300 واحد کالرى اســت و باالى 59 درصد آن قند 
است، بنابراین به افرادى که از دیابت یا چاقى رنج مى برند 

مصرف آن توصیه نمى شود.
تاتیانــا بوتچــاروا افــزود: حتى بــراى یک فرد ســالم 
توصیه نمى شــود بیش از یک مشــت کشــمش در روز

 بخورد.
او مى گوید: البته، کشمش از ســایر دسر ها سودمندتر 
اســت، زیرا حاوى 80 درصد ویتامین هاى موجود در 
انگور تازه است. همچنین سرشار از پتاسیم است که براى 

عملکرد طبیعى قلب، رگ هاى خونى و کلیه ها الزم است.

به لطف عنصر پتاسیم، کشــمش را مى توان یک ادرار آور 
مالیم دانست که به دفع سموم از بدن کمک مى کند. 100 
گرم کشــمش حاوى 3 میلى گرم آهن است که معادل 20 
درصد نیاز روزانه بدن به این عنصر اســت؛ بنابراین توصیه 
مى شود کســانى که از کم خونى رنج مى برند و کسانى که 
کارشان به تالش زیادى احتیاج دارد، روزانه کشمش بخورند، 

زیرا منبع خوبى از انرژى است.
این پزشــک متخصص تصریــح کرد: کشــمش حاوى 
ویتامین هاى گروه B است که باعث تقویت سیستم عصبى 
مى شود، بنابراین خوردن مقدار کمى از آن براى زنان باردار 

مفید است.
تاتیانا بوتچاروا تاکید کرد: هضم کشمش در مقایسه با انگور 
که باعث تخمیر و نفخ شکم مى شود، آسان تر است. توصیه 

مى شود کشمش را قبل از خوردن با آب خیس کنید.

محققان آمریکایى به این نتیجه رسیده اند که ویژگى هاى نورى و ســرطان زایى ماده پسورالن که در مرکبات یافت مى شود، مى تواند خطر ابتال به 
سرطان پوست، به ویژه در افراد با پوست روشن را افزایش دهد.

دکتر اندرو آر. مارلى، نویسنده اصلى تحقیق مى گوید: این تحقیق نشان دهنده افزایش قابل توجه خطر ابتال به سرطان 
پوست در ارتباط با افزایش مصرف مرکبات است. این یافته ها مى تواند رهنمود هایى براى قرار گرفتن در معرض 

آفتاب و نحوه درمان مشاوره با بیمارانى باشد که از قبل در معرض خطر ابتال به سرطان پوست هستند. 
این تحقیق نشان داده کسانى که بیش از یک وعده پرتقال در روز مصرف مى کنند در مقایسه با افرادى که آن را 
مصرف نمى کنند 79 درصد بیشتر در معرض خطر ابتال به سرطان پوست هستند و کسانى که بیش از یک وعده 

آب پرتقال مى نوشند 54 درصد بیشتر در معرض خطر ابتال به سرطان پوست هستند.
اولگ سربریانسکى، پزشک اصلى کلینیک پزشکى تخصصى روسیه، در مورد این موضع اظهار نظر و تصریح کرد: 

این تنها یک فرض باقى مانده است، زیرا هنوز به طور دقیق مطالعه نشده است. چنین نظراتى مرتبًا اظهار 
مى شوند، اما باید فقط به واقعیت هاى اثبات شده اعتقاد داشــته باشید. سربریانسکى تاکید کرد که عامل 

واقعى در بروز سرطان پوست اشعه ماورا بنفش است. اگر تومور هایى در بدن پیدا کردید، باید فوراً با یک پزشک 
مشورت کنید.

بیش از حد پرتقال و مرکبات نخورید
کبات یافت مى شود، مى تواند خطر ابتال به 

ه سرطان 
معرض 

 آن را 
 وعده 

یح کرد:

ک
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فقط یک مشت
 کشمش بخورید

مادرانى که در زمان باردارى دچار کمبود ید بوده اند یــا نوزاد آنها با کمبود ید 
مواجه است، ضریب هوشى کمترى دارند و دچار اختالالت ذهنى، عصبى و 

روانى مى شوند.
دکتر فریدون عزیزى با بیان اینکه نوع کارکرد غده تیروئید در زمان هاى مختلف 
از زندگى، اثرات متفاوتى بر انسان مى گذارد، گفت: یکى از مواقعى که کارکرد 
این غده اهمیت زیادى دارد، زمان جنینى و کودکى است که عملکرد درست آن 

تأثیر مستقیمى در رشد جسمى و ذهنى جنین و کودك دارد.
وى افزود: مادرانى که در زمان باردارى دچار کمبود ید بوده اند یا نوزاد آن ها با 
کمبود ید مواجه است، ضریب هوشى کمترى دارند و دچار اختالالت ذهنى، 

عصبى و روانى مى شوند.
وى با بیان این که اگر شدت کمبود ید افزایش یابد مى تواند منجر به «کراتنیسم» 
شــود، گفت: بیمارى هایى نظیر عقب افتادگى ذهنى، کوتاهى شدید قد و... از 
نتایج کمبود شدید ید است. البته این نارســایى امروزه با مصرف نمک هاى 
یددار در کشور ها کاهش چشم گیرى داشته و میزان ید موجود در نمک توسط 
کارخانجات به نحوى کنترل مى شود که نیاز بدن تمام افراد برطرف شود. البته 
خانم ها در دوره باردارى نیاز بیشترى به مصرف ید دارند و به همین دلیل باید در 

زمان باردارى از قرص ید استفاده کنند.
عزیزى در ادامه با بیان این که براى تولید هورمون تیروئید به ید نیاز است افزود: 

البته نمى توان از ایفاى نقش صحیح غده تیروئید براى جلوگیرى از ایجاد سایر 
اختالالت در بدن غافل بود. وجود هورمون تیروئید براى انفعاالت و سوخت و 
ساز درست سلول ها ضرورى است و کمبود آن در بدن باعث ابتالء به کم کارى 

تیروئید و زیادى آن در بدن باعث پرکارى تیروئید مى شود.
وى با اشاره به عالئم کم کارى و پرکارى تیروئید در بدن گفت: از آنجایى که این 
هورمون سوخت وساز سلول هاى بدن را کنترل مى کند، بدیهى است که کاهش 
میزان آن باعث چاقى، افسردگى، ضعف و بى حالى فرد شده و افزایش میزان آن 

سبب کاهش وزن، اضطراب و تپش قلب مى شود.
این فوق تخصص غدد درون ریز ادامه داد: رشــد ناهنجار برخى قسمت هاى 
غده تیروئید مى تواند منجر به ایجاد تومور شده که با توجه به اینکه غده تیروئید 
معموًال در گردن وجود دارد، هرگونه رشــد نامتعارف در گردن به راحتى قابل 
مشاهده است و فرد در صورت مشاهده باید سریعاً به پزشک متخصص مراجعه 
کند تا در صورت مشاهده عالئم توسط پزشک، معالجه دارویى یا عمل جراحى 

انجام شود.
عزیزى یادآور شــد: البته تنها پنج درصد این تومور ها بدخیم است که نیاز به 
جراحى دارد و 95 درصد مابقى با درمان دارویى قابل کنترل است که خوشبختانه 
در این زمینه کشور هیچ مشکل و کمبودى ندارد و روند درمان این بیماران به 

خوبى طى مى شود.

وحشتناك ترین 
عوارض

کمبود ُید 

مطالعات جدید محققان مرکز پزشکى در لس انجلس نشان مى دهد آلودگى صوتى در ابتالى 
افراد به فشار خون باال تاثیرگذار است.

همچنین مطالعات این محققان نشان مى دهد نرخ افزایش فشار خون در زنان سریعتر است و از 
سنین پایین ترى آغاز مى شود. همین امر باعث مى شود زنان بیشتر از مردان مستعد بیمارى هاى 

قلبى عروقى باشند.
مردان در سن 20 سالگى در مقایسه با زنان فشار خون باالترى دارد، ولى در دهه 40 زندگى زنان 
در این زمینه از مردان سبقت مى گیرند، به طورى که فشار خون زنان در دهه چهلم با فشار خون 

مردان در دهه 60 زندگى قابل قیاس است. محققان هورمون ها را در این امر دخیل مى دانند.
مطالعات محققان نشان مى دهد بهترین زمان اندازه گیرى فشار خون در افرادى که فشار خون 
باال دارند، صبح است؛ چرا که فشار خون باال در صبح، با افزایش احتمال سکته مغزى مرتبط 

است.
بر اساس این مطالعه احتمال سکته مغزى در افرادى که فشار خون صبح در آنان بیش از 155 
میلى متر جیوه است، نسبت به افرادى که فشار خون صبح کمتر از 135 میلى متر جیوه دارند، 
هفت برابر بیشتر است؛ البته این موضوع در فشار خون عصر صادق نیست زیرا فشار خون عصر 

مى تواند تحت تاثیر عواملى همچون دوش آب گرم یا غذاى مصرف شده باشد.

آلودگى صوتى باعث فشار خون مى شود

روانشناسان اعتقاد دارند که رنگ ها به طور مستقیم بر سالمت روان انسان تاثیر مى گذارند. 
در حالى که برخى از رنگ ها به ما احســاس مالیخولیا، غم و اندوه مى دهند، برخى دیگر به ما 

احساس خوشبختى، شادى و لذت مى دهند و همچنین در بهبود روحیه نیز نقش دارند.
در این گزارش چهار رنگى که مى توانند افراد را خوشحال کرده و روحیه آن ها را بهبود ببخشند 

ذکر شده است:
آبى: این رنگ براى بیشتر افراد نشان دهنده آرامش، مهربانى و حس خوب است، همچنین در 

کنترل استرس نیز موثر است، زیرا طبق آنچه پزشکان گزارش کرده اند این رنگ باعث کاهش 
فشار خون، کاهش اضطراب، کندى ضربان قلب و احساس خوشبختى مى شوذ. بنابراین توصیه 
مى شود لباس هاى آبى بپوشید یا اتاق را با رنگ آبى مناسب رنگ آمیزى کنید تا احساس شادى 

و مثبت بیشترى داشته باشید.
سبز: این رنگ با طبیعت ارتباط نزدیک دارد و یکى از رنگ هاى جذاب است؛ پزشکان آن را به 
عنوان آرامبخش اعصاب تجویز مى کنند و این رنگ به کاهش اضطراب کمک مى کند، زیرا 
افراد با دیدن این رنگ احساس مثبت، پرانرژى و خوش بینى مى کنند؛ بنابراین استفاده از لباس 

سبز براى احساس خوشبختى و کاهش استرس و اضطراب توصیه مى شود.
صورتى: رنگ دیگرى که باعث افزایش شادى و نشــاط مى شود، صورتى است؛ این رنگ 
به از بین بردن اضطراب و پر کردن اوقات خود با انرژى مثبت کمک مى کند. بسیارى از مردم 
مى گویند که رنگ صورتى روشن به آن ها احســاس طراوت و خوش بینى مى بخشد، زیرا به 
آن ها گل و بلبل را یادآورى مى کند. شما مى توانید لباس صورتى روشن بپوشید تا روحیه جوانى 

را اضافه کنید و بسیار ظریف به نظر برسید.
سفید: این رنگ بیشتر با خلوص و طراوت مرتبط است و باعث مى شود افراد با خود احساس 
آرامش کنند. رنگ سفید روشــن باعث مى شود تا از بســیارى جهات احساس خوب داشته 
باشید؛ همچنین بســیارى از افراد این رنگ را ترجیح مى دهند، زیرا این رنگ نشانگر شروع 

جدید است.

4 رنگ زیبا که باعث بهبود روحیه مى شوند



رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اصفهان 
بااشاره به برگزارى راهپیمایى مجازى روز قدس امسال 
گفت: امســال راهپیمایى عمومى روز قدس نداریم اما 
برنامه هاى نمادین اجرا خواهدشــد و شــعار محورى 

امسال «آزادى قدس نزدیک است» است.
محمد على احمدى درجمع خبرنگاران اظهار داشت: روز 
قدس ابعاد مختلفى دارد ازجمله اینکه امسال در فضاى 
معنوى بعد از شب هاى قدر قرار دارد و مردم پس از دعا، 
تضرع و یک معنویت و مبارزه با شیطان نفس عزم خود 
را براى مبارزه با غده ســرطانى و رژیم صهیونیســتى 

کودك کش و پشتیبانان آن جزم مى کنند.
وى ادامه داد: از مهم ترین ثمرات برگزارى راهپیمایى 
روز قــدس از زمان اعــالن امام(ره) تاکنــون، تبیین 
توطئه هاى اسراییل اســت که یک وحدت آرمان میان 
ملل مسلمان ایجاد کرد و اگر در ســال 1342 امام به 
تنهایى مبارزه بــا رژیم صهیونیســتى را اعالم و اجرا 
کردند، در سال هاى اخیر شاهد شکوفایى نسل انقالبى 
در کشورهاى مختلف اسالمى براى مبارزه با اسراییل 
هســتیم به نحوى که روز قدس به یک روز بین المللى 
اسالمى تبدیل شده است و هر روز به عظمت آن افزوده 

خواهد شد.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اصفهان 
از ثمــرات دیگر روز قدس را وحــدت آرمان بین مردم 
فلســطین و همچنین عدم فراموشــى قدس خواند و 
عنوان کرد: باوجود تالش هایى که با استفاده از ابزارهاى 
مختلف براى فراموشى قدس انجام مى دهند، روز قدس 
همه توطئه هاى آنان را خنثى مى کند و آرمان فلسطین 
زنده مى شــود، روز قدس فرصت مناسبى براى اعالم 
انزجار از سران وابسته و خودفروخته بعضى از کشورها 
است که درنهایت خفت و زبونى، رژیم صهیونیستى را 

به رسمیت شناختند.
 وى ادامه داد: برنامه هاى روز قدس در قالب برنامه هاى 
تبیینى، تبلیغى، مجازى و میدانى مشخص شده و قرار 
اســت در برنامه  هاى تبیینى به چرایى مبــارزه با رژیم 
صهیونیستى و اثرات این مبارزه از نظر موقعیت جهانى، 
رسالت دینى و منافع ملى پرداخته شود و در این رابطه 
برنامه هاى رسانه اى و مکتوب تولید و پخش خواهدشد، 
در حوزه تبلیغى نیز طرح هاى مناسبت تبلیغى در نقاط 

مختلف شهر توسط شهردارى اصفهان نصب مى شود.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اصفهان 

درارتباط با بهره گیرى از وصیت شــهدا در برنامه هاى 
روز قدس امسال بیان کرد: بهره گیرى از وصیت شهداى 
عزیز به ویژه شــهداى مدافع حرم در ضرورت مبارزه با 
ظلم و کفر رژیم صهیونیستى از جمله برنامه هایى است 
که توسط سایت نوید شاهد منتشــر خواهدشد، اعالم 
راهپیمایى مجازى روز جهانى قدس همراه با قطعنامه، 
فعال سازى تشکل ها و جوانان در حوزه فضاى مجازى و 
هشتک ” قدس شریف نزدیکیم“، تولیدمحتواى مناسب 
با انتشار تصاویر 40 سال راهپیمایى روز جهانى قدس و 
بهره گیرى از شبکه هاى آموزش به ویژه شبکه  شاد از 

جمله برنامه هاى فضاى مجازى است.
وى خاطرنشــان کرد: همچنیــن برنامه هاى مختلف 
میدانى در سطح استان اجرا خواهدشد و در شهر اصفهان 
هم عالوه بر برنامه  نمادین در میدان فلسطین و میدان 
قدس حرکت هاى سیار بااستفاده از گروه هاى سرود و 
سیستم هاى صوتى برگزار مى گردد، همچنین برگزارى 
مسابقات فرهنگى و هنرى و نقش آفرینى ائمه جماعت 
مســاجد موردتوجه قرار خواهد گرفت و دســتگاه ها و 
نهادهاى مختلــف نیز برنامه هــاى بخصوص خود را 

درجهت بزرگداشت روز جهانى قدس دارند.

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اصفهان برنامه هاى آخرین جمعه ماه مبارك رمضان را تشریح کرد

مدیرمهندسى نگهدارى و تعمیرات و کارگاه هاى اجراى برنامه هاى نمادین در روز  قدس 
ساخت ذوب آهن اصفهان درباره ساخت درب هاى 
فلکســیبل بخش تولیدات کک و مواد شیمیایى 
گفت: مدیریت عالى کارخانه در یک تصمیم واقدام 
جسورانه ، ســاخت این درب ها را در داخل شرکت 
رقم زد. در ابتدا دفتر فنى بخش تولیدات کک ومواد 
شیمیایى ، طى 5 ماه کار شــبانه روزى وبا صرف 
4 هزار نفر ســاعت نیروى کارشناسى و تهیه 250 
شیت نقشه به روش مهندســى معکوس مراحل 
طراحى وتهیه نقشه هاى مورد نیاز را به اتمام رساند .
 پس از آن مراحل ساخت این درب ها درمجموعه 
کارگاههاى ســاخت مدیریت مهندسى نت آغاز 
گردید . در ایــن کارگاه ها ، کلیه مراحل ســاخت 
از جمله ســاخت مدل، فرم گیرى ، ریخته گرى ، 

برشکارى ، آهنگرى ، جوشکارى ، اسکلت فلزى ،
 ماشــین کارى ، عملیات حرارتــى و مونتاژ انجام 

گردید .
محمد رضا یزدان پناه گفت : در ساخت این درب ها ،

 تمامى مراحل پروســه هاى تولید بــه طور کامل 
در کارگاه هــاى ســاخت ذوب آهن انجام شــد و 
خوشبختانه موفق شدیم از اواخر سال 97 که مراحل 
طراحى به پایان رسید تا مهرماه سال 99 ، جمعا تعداد 
168 عدد درب را ساخته وجهت مراحل نسوزچینى 

ونصب ،تحویل بهره بردار محترم نماییم.
وى افزود : شاید بســیارى از هموطنان عزیزمان 
تصورشــان از درب ، یک قطعه ساده باشد، اما باید 
اشاره نمود که درب هاى فلکســیبل از پیچیدگى 

بسیار زیادى در ساخت برخوردار هستند. 

رئیس اتحادیه سراســرى کانــون هاى وکالى 
دادگسترى ایران(اســکودا) در دیدار با رئیس کل 
دادگسترى اســتان اصفهان با اشاره به وجود 25 
کانون وکالى دادگسترى در سراسر کشور اظهار 
داشــت: یکى از برنامه هاى اتحادیه  سراســرى 
کانون هاى وکالى دادگســترى ایران(اسکودا) 
سفرهاى اســتانى و بازدید از کانون هاى وکالى 

دادگسترى استان هاى مختلف است.
جعفر کوشا افزود:   تعامالت نزدیک و سازنده اى 
میان کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان با 
دادگسترى کل این اســتان صورت گرفته و اخبار 
منتشره از این تعامالت، نشان دهنده دوراندیشى و 

حسن تدبیر جنابعالى دارد.
رئیس اتحادیه سراســرى کانــون هاى وکالى 
دادگســترى ایران(اســکودا) اظهــار داشــت: 
هجمه هایى از سوى برخى دســتگاهها و نهادها 
علیه نهاد وکالت آغاز شده که با بهانه اشتغالزایى 
و رونق اقتصادى به دنبال ضربــه به نهاد وکالت 
هستند که از این تحرکات احساس خطر مى کنم.

وى با اظهار تاســف از طرح برخى هجمه ها علیه 
کانون هــاى وکالى دادگســترى تصریح کرد: 
عده اى تعیین سقف ظرفیت پذیرش در کانون هاى 
وکالى دادگسترى که در واقع رعایت نص قانون 
است را معادل واژه انحصار عنوان کرده و شکستن 
این انحصار را برداشتن سقف در پذیرش کارآموزان 

وکالت اعالم مى کنند.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان 
نیــز در این دیدار بــا بیان اینکه اگــر طرح هاى 
اخیر مجلس شوراى اســالمى به تصویب برسد، 

بزرگترین ضربه به دستگاه قضائى وارد مى شود، 
اظهار داشت: با توجه به اهتمام رئیس قوه قضائیه بر 
مبارزه با فساد، و ماموریت هاى مهمى که در زمینه 
مبارزه با فســاد در قوه قضائیه تعریف شده است، 
ضرورى و شایسته است که این قوه به مفاسد ناشى 
از اجراى برخى طرح هاى اخیر مجلس شــوراى 
اسالمى پیرامون نهاد وکالت نیز بیندیشد و از بروز 

چنین مفاسدى جلوگیرى نماید.
لیال رئیســى افزود: اعطــاى پروانــه وکالت به 
کارآموزانــى که به طور صحیــح، دوره آموزش و 
تربیت حرفه اى خود را نگذارنده اند، دستگاه قضائى 
کشور را با انبوهى از مشکالت و معضالت مواجه 
خواهد ساخت و در نهایت خسارت آن متوجه عامه 

مردم و حق دفاع مردم مى شود.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان نیز در این 
دیدار با اشاره به اهمیت سفرهاى استانى مقامات 
کشورى اظهار داشت: سفر رئیس اتحادیه سراسرى 
کانون هاى وکالى دادگسترى ایران(اسکودا) به 
اســتان ها یکى از اقدامات قابل ســتایش و مهم 

رئیس این اتحادیه است.
محمدرضا حبیبى افزود: بسیارى از مشکالتى که 
امروزه دیده مى شود ناشى از کمبود مراودات میان 
نهادها و افراد بوده که این مســئله منجر به نبود 
شــناخت کافى و بى اطالعى از مسائل و اوضاع 

خواهد شد.
وى تصریح کرد: اگر از ظرفیت هاى متعدد موجود 
براى اشتغال پذیرفته شدگان رشته هاى حقوقى 
اســتفاده مطلوبى شــود، دیگر نیازى به اعمال 

تغییرات در ساختارهاى موجود نخواهد بود.

معــاون فرهنگــى و اجتماعــى اوقــاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان گفت: مراســم شب هاى 
قدر در فضاى باز همه امامــزادگان و به ویژه 49 
بقعه شاخص در ســطح اســتان اصفهان برگزار 

مى شود.
ولى ا... روان با بیان اینکه در سال جارى همچون 
ســال گذشــته برگزارى آئین شــب هاى قدر در 
امامزادگان به دلیل شــیوع کرونــا با چالش هایى 
رو به رو شــده اســت، ابــراز داشــت: از این رو 
برگزارى هر گونه مراســم در این ایام با توجه به 
دستورات ستاد مقابله با کرونا برنامه ریزى خواهد 

شد.
معاون فرهنگى و اجتماعى اوقــاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان با بیان اینکه بر اساس مصوبات 
ســتاد مقابله با کرونــا برگزارى مراســم احیا در 
شب هاى قدر تنها در فضاى باز امکان پذیر است، 
تصریح کرد: حضور حداقلــى و حداکثر زمان دو 
ســاعت براى برگزارى این مراســم نیز از دیگر 
شرایط اعالم شده از سوى ســتاد مقابله با کرونا

 است.
وى افزود: بر این اســاس در ســال جارى در سه 
شب مراسم احیا در استان اصفهان این مراسم در 
امامزادگانى که فضاى باز کافى دارند و به ویژه 49 
بقعه شاخص استان مراسم با رعایت پروتکل هاى 

بهداشتى برگزار خواهد شد.
حجت االســالم روان اضافه کرد: توزیع ماسک 
و مواد ضدعفونى کننده بــراى افراد حاضر در این 
مراسم توسط مسئوالن بقاع متبرکه انجام خواهد 

شد.

درششمین جلســه  میز تجارت ترکیه  تاکید شد در 
صورتى احداث کارگاههاى تولیدى در کشور ترکیه 
ارزش اقتصادى خواهد داشت که هدف صرفا بازار 
ترکیه نباشــد و قصد صادرات مجدد از طریق این 

کشور داشته باشید.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان،در 
ششمین جلســه  میز تجارت ترکیه  که به صورت 
وبینار و با حضور فراز چمنى، رایزن سابق بازرگانى 
ایران در ترکیه ومعاون مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه 
سازمان توسعه تجارت برگزار شد، شرکت کنندگان 
در حــوزه هاى محصوالت شــیمیایى، ســنگ، 
محصوالت فوالدى، مواد معدنــى و مواد غذایى 

راهنمایى هایى  دریافت کردند.

در این جلسه مباحثى مانند نحوه حضور در بازارترکیه 
ونحوه انعقاد قراردادهاى تجارى و الزامات آن، نحوه 
حضور در مناطق آزاد تجارى ترکیه و صادرات مجدد 

محصوالت از کشور ترکیه نیز بررسى شد.
فزار چمنــى،  در این وبینارتاکید کــرد در صورتى 
احداث کارگاههاى تولیدى در کشور ترکیه ارزش 
اقتصادى خواهد داشت که هدف صرفا بازار ترکیه 
نباشــد و قصد صادرات مجدد از طریق این کشور 

داشته باشید.
گفتنى است در  سلسله نشست هاى میز تجارت با 
ترکیه، متقاضیان به صورت اختصاصى با مشــاور 
رایزن سابق بازرگانى ایران در ترکیه مسائل خود را 

مورد بحث و گفتگو قرار خواهند داد.

دستاورد بزرگ ذوب آهن در بومى سازى 

هجمه هایى علیه نهاد وکالت
 آغاز شده است

رئیس اتحادیه سراسرى کانون هاى وکال در دیدار با رئیس کل دادگسترى استان: برگزارى 
مراسم شب هاى قدر 

در فضاى باز
 49 امامزاده 

صادرات مجدد،  راهکار ایجاد ارزش اقتصادى 
احداث کارگاه تولیدى در ترکیه

همانا انسان از به دست آوردن چیزى خشنود مى شود که هرگز آن را از دست 
نخواهد داد و براى چیزى اندوهناك است که هرگز به دست نخواهد آورد؛ 
پس بهترین چیز نزد تو در دنیا، رسیدن به لذت ها، یا انتقام گرفتن نباشد، بلکه 
هدف تو خاموش کردن باطل، یا زنده کردن حق باشد، تنها به توشه اى که از پیش 
فرستادى خشــنود باش و بر آنچه به جاى مى گذارى حســرت خور و همت و 

تالش خود را براى پس از مرگ قرار ده.
موال على (ع)

دعاى روز بیستم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْفَتْح لى فیِه اَْبواَب الِْجناِن َواَْغلِْق َعنّى فیِه اَْبواَب النّیراِن َوَوفِّْقنى فیِه 

کیَنِه فى ُقُلوِب الُْمْؤِمنیَن. لِتِالَوهِ الُْقْرآِن، یا ُمْنِزَل السَّ
خدایا! بگشا در این روز به رویم درهاى بهشت را و ببند به رویم در آن 
درهاى دوزخ را و توفیق تالوت قــرآن را در این روز به من عطا کن.

 اى فرو فرستنده آرامش در دل هاى مؤمنان!

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى


