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خطر قرص خوردن بدون آب  خاموشى ها تا پنج شنبه ادامه دارداصغر فرهادى در کنار «ریدلى اسکات» و «اسپیلبرگ»کمبود گان و ماسک در بیمارستان ها در حد فاجعه مرزبان به سپاهانى ها قول بازگشت داد!  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مضرات خرما 
براى سالمتى 

کرونا در اصفهان رکورد شکست
3

توازن منطقه اى 5
در اصفهان 

تحقق نیافته است

خرما از مواد غذایى است که داراى ارزش غذایى باالیى 
است و بسیار مصرف آن توصیه مى شود اما باید بدانید 

این ماده مغذى نیز داراى مضراتى است.
خود خرما ممکن است باعث مشکالت شکمى نشود – 

مگر آنکه به آن سولفیت اضافه شده باشد...

مدیر آمار و اطالعات ســازمان برنامه و بودجه 
اصفهان گفت: برغم تأکید مســتمر بر ضرورت 
تحقق توازن منطقه اى در مناطق کشور و استان، 
آثار این طرح آنگونه که انتظــار مى رفت ایجاد 

نشده است.
محمدرضــا لعلى افــزود: براى تحقــق توازن 
منطقــه اى، 9منطقه اقتصادى در ســال 96 به 
تصویب شوراى عالى استان ها رسید و اصفهان 
به دنبال اشتراکاتى مانند حوضه هاى آبریز، مسائل 
قومى و برخى نمادهاى توسعه یافتگى در قالب 

منطقه 4 با استان هاى ...

کمبود تجهیزات براى اطفاى حریق مراتع و جنگل هاى اصفهان کمبود تجهیزات براى اطفاى حریق مراتع و جنگل هاى اصفهان 
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعى استان هشدار داد؛فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعى استان هشدار داد؛

3

بسترى شدن 576 بیمار  در 24 ساعت

آذرى: دوران مدیریت من 
در فوتبال تمام شد 

مدیرعامل تیم فوالد خوزســتان در خصوص درخواست هواداران 
ذوب آهن براى برگشتن وى، گفت: من تمام زندگى ورزشى ام را به 
هواداران ذوب آهن مدیون هســتم ولى حقیقتى که باید بگویم این 
اســت که هواداران ذوب آهن فقط مرا دوست دارند و تصمیم گیرى 

اصلى براى رفتن من توسط شرکت هاى...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

شهردار اصفهان
 تا 2 هفته دیگر 
مشخص مى شود

اصفهان، پایتخت نان هاى سنتى کشور است
3

ستاره فینال حذفى ستاره فینال حذفى 
اولین خرید سپاهان اولین خرید سپاهان 

14001400

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شــرح ذیل و به استناد قانون برگزارى 
مناقصات و آئین نامه معامالت شــرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشرده) به 

پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را صرفا از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1400/06/09 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف 
ـ ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، جاده نایینـ  جیالن آبادـ  امور برق منطقه 8ـ  طبقه دومـ  دبیرخانه امور تحویل 

نمایند. 
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت تویع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122951-031 کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهى بیشتر در 
مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 1-34122940- 031 مهندسى و طرح ها تماس حاصل 

فرمایید. 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934ـ021، دفتر ثبت نام: 88969737ـ021 و 85193768ـ021 

تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى 

تماس حاصل فرمایید). 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى 

خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس 
با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیراینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند 

به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاددهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 همزمان با ارزیابى (فشرده)

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

توسعه و بهینه سازى شبکه هاى برق جهت نیرورسانى به متقاضیان در محدوده امور و بخش هاى تابعهموضوع مناقصه

شماره 
مناقصه 
(مرجع)

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستادیران)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى اسناد 
ارزیابى کیفى

بازگشایى پاکات 
مبلغ تضمینالف ب ج

متعاقبًا اعالم 4001405120000940180000011400/05/191400/05/261400/06/091400/06/10
1/020/278/344خواهد شد

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00 روز شنبه به تاریخ  1400/05/30
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/05/31

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

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

آگهی برگزاري مناقصه عمومی  چاپ دوم

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1400/05/19

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

400-2-100/2
اصالح شبکه جمع آورى فاضالب بلوار 

میرزا کوچک خان قسمت اول
(با ارزیابى کیفى)

69،758،182،4782،128،000،000جارى

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

وزیر آموزش و پرورش 
تشریح کرد

جزئیات 
بازگشایى 

مدارس 

ابراهیم زاده: 
پیشنهادى از 

ذوب آهن 
نداشته ام

مینو محرز توضیح مى دهد

ماجراى 
پیدا شدن 

ویروس زنده 
در واکسن

برکت

روایت اکبر زنجانپور روایت اکبر زنجانپور 
از بازى اش از بازى اش 

در سریال در سریال 
«عطر گل یاس» به «عطر گل یاس» به 
بهانه بازپخش آنبهانه بازپخش آن

2

5

2

4

آذ

مدیرعامل
ذوب آهن ب
هواداران ذو
اســت که
اصلى براى

هان
یگر 
شود

ى 
 

–

شرکت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر :
موضوع: اجراى حدود 30 کیلومتر عملیات شبکه گذارى پلى اتیلن (اقطار 63 الى 160 میلیمتر)، ساخت و نصب 50 مورد انشعاب پلى فوالدى 

و 250 مورد انشعاب پلى اتیلن به صورت پراکنده در سطح مناطق 6 ، 3 و 1 اصفهان و توابع
به شــماره فراخوان (   2000091138000093  ) مورخ (1400/05/16) را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت  (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شــرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در 

پایگاه ملى مناقصات 53093500 مورخ 1400/05/16مى باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت13:00 روز شنبه  تاریخ 1400/05/16 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00روزسه شنبه تاریخ  1400/05/26مى باشد.
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00روز شنبه تاریخ 1400/06/06 مى باشد.

- زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 00: 10 روزیکشنبه تاریخ 1400/06/07 مى باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:1,664,000,000 مى باشد.

به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه 5  تاسیسات و تجهیزات الزامى مى باشد. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف : آدرس شرکت گاز استان 

اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك-  امور قراردادها و تلفن (داخلى 2466) 031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

م.الف:1175638روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان
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محقق اصلى تیم تولید واکسن کوو ایران برکت در خصوص 
انتشار خبرهایى مبنى بر اینکه علت دور ریخته شدن بیش از 
یک میلیون دوز واکسن برکت، پیدا شدن ویروس زنده در 

بخشى از این واکسن ها بوده است، توضیح داد.
مینو محرز گفت: این شــایعات و صحبت هاى نادرست 
توسط افراد ضد واکســن و مخالف واکسن ایرانى مطرح 

و پخش مى شود.
وى با اشــاره به اینکه به هیچ وجه چنین مسائلى صحت 
ندارد، گفت: واکسن ها مستقیمًا از کارخانه به دست مردم 
نمى رسند. در مکان هاى مختلفى بررسى مى شوند و عالوه 
بر اینکه در کارخانه مورد ســنجش قرار مى گیرند، توسط 

وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از همه جهت بررسى 
مى شوند. چطور ممکن است بعد از گذراندن مراحل بسیار 
ویروس زنده در واکسن باشــد؟! این حرف واقعًا خنده دار 

است.
محرزتوضیح داد: شرکت «جانسون اند جانسون» به علت 
آلودگى محیط واکسن، میلیون ها دوز از واکسن خود را دور 
انداخت، اما در مورد واکسن برکت اصًال چنین اتفاقى رخ 
نداد و اگر هم رخ دهد، نشان دهنده دقت کارخانه در تولید 
واکسن است. اینکه گفته مى شود چند میلیون دوز واکسن 
برکت دور انداخته شده، شایعه اى است که چند وقت پیش 

هم مطرح شده بود و متأسفانه مجدداً تکرار شده است.

دبیر انجمن برنج ایران بــا انتقاد از هجمه براى واردات 
برنج به بهانه کمبود تولید ناشــى از خشکسالى، اظهار 
کرد: هر ساله به طور متوسط در کشور دو میلیون و 200 
هزار تن برنج تولید مى شود. در دو ســال اخیر به دلیل 
شرایط اســتثنایى آب و هوایى و بارش مناسب تولید با 
افزایش 200 هزار تنى به دو میلیــون و 400 هزار تن 

رسید.  
جمیل علیزاده شایق گفت: پیش بینى ها نشان مى دهد 
به رغم خشکسالى امسال میزان تولید کمتر از دو سال 
قبل، اما مطابق هر ساله به میزان دو میلیون و 200 هزار 

تن شود. 

 وى افــزود: بــه طــور معمــول کشــور ما نیــاز به 
واردات 700 تا 800 هزار تن برنج دارد که در دو ســال 
اخیر کمتر شده بود، در حالى که واردات در چند سال اخیر  

یک میلیون تن بوده است.
دبیر انجمن برنــج ایران گفت: در چند ســال اخیر هر 
ســاله دســتکم 200 هزار تن بیش از نیاز کشور برنج 
واردات شــده و اکنون انبارها پر اســت. علیزاده شایق 
یادآور شــد: ســودجویان خبر رســانى کردنــد که تا 
ســه ماه دیگر برنجــى در انبارها نیســت در حالى که 
مى بینیم در بازار به وفور برنــج داخلى و خارجى یافت 

مى شود. 

ماجراى پیدا شدن ویروس 
زنده در واکسن برکت

انبار ها 
پر از برنج است 

«مختارنامه» 
امسال هم هست!

   برترین ها | کاربران شبکه هاى اجتماعى 
از پخش «مختارنامه» از شــبکه قــرآن و براى 
دوازدهمین سال پیاپى خبر داده اند. این در حالى 
ا ســت که پیش از این پایگاه خبــرى «راهبرد» 
نوشــته بود: گویا صدا وســیما بر خالف ســنت

 11ســاله خود تصمیم گرفته اســت در پاســخ 
بــه انتقادات هــر ســاله درباره پخش ســریال 
«مختارنامــه» در مــاه محرم این ســریال را از 
جدول پخش خود در محــرم 1400 حذف کند. 
«مختارنامه» پس از پخش هفتگى از شبکه یک 
سیما در ســال 89 طى یک دهه گذشته هر سال 
از شبکه هاى مختلف صدا و سیما بازپخش شده 
است که این موضوع انتقادات بسیارى را به همراه 

داشته است.

تکذیب شایعه 
فوت ناشى از واکسن 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى کاشان    ایرنا |
گفت: این شهرســتان مورد فوتى ناشى از تزریق 
واکسن کرونا نداشته و شایعه ها در این خصوص 
کذب محض است. ســیدعلیرضا مروجى افزود: 
تمامى شایعه هایى که گفته مى شود برخى فوتى ها 
در روزهاى اخیر ناشى از تزریق واکسن کروناست 

به طور کامل دروغ است. 

پایان المپیک 
با 458 کرونایى

بازى هاى المپیک 2020 توکیو    تابناك |
در حالى به پایان رسید که مسئوالن برگزارى این 
رقابت ها با چالشى جدى به نام ویروس کرونا مواجه 
بودند. از تاریخ اول جوالى (10 تیر) که مسؤالن 
برگزارى این بازى ها شروع به اعالم آمار مربوط 
به کرونا کردند، در مجموع شــمار افراد مبتال که 
مرتبط با ایــن بازى ها بودند به 458 نفر رســید. 
پرونده بازى هاى المپیک توکیو در حالى بسته شد 
که ژاپنى ها حاال خود را آماده برگزارى بازى هاى 

پارالمپیک 2020 مى کنند.

آماده باشید
رئیس اورژانس بیمارســتان ســینا    بهار|
در تهران مى گوید: معمــوًال بین پیک ها فاصله 
معنادارى وجود داشت اما در بین پیک هاى چهارم 
و پنجم، کمتر از یک ماه شد و اگر همینطور پیش 
برویم بعد از مراسم هاى عروسى و محرم، احتماًال 
فاصله اى میان پیک هاى پنجم و ششم نباشد و 

پیک ششم روى پیک پنجم بیاید.

نکوداشت فضل ا... صلواتى 
مراسم نکوداشــت و رونمایى از آثار    صبا|
فضل ا... صلواتى نویسنده، پژوهشگر و تحلیلگر 
مسائل سیاسى در سازمان اسناد و کتابخانه ملى 
ایران برگزار مى شــود. این مراسم روز چهارشنبه

 20 مردادماه با حضور جمعى ازپژوهشگران، اساتید 
دانشگاه و فرهیختگان علمى، از ساعت 17 و 30 
دقیقه تا 20 و 30 دقیقه برگزار و به صورت زنده از 
اینستاگرام سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران و 

دیگر فضاهاى مجازى پخش خواهد شد.

کرونا در شبکه خبر 
جان مى گیرد

یاســمن على اکبرلو، دبیر و خبرنگار    صبا|
با سابقه شــبکه خبر به دلیل ابتال به سویه جدید 
ویروس کرونــا دار فانى را وداع گفــت. او از بدو 
تأسیس شــبکه خبر در بخش هاى مختلف گروه 
اخبار ورزشى، به ویژه در حوزه تخصصى ورزش 
بانوان به عنوان تهیه کننده، دبیر و خبرنگار فعال 
بود و در سال هاى اخیر نیز در تحریریه رسانه هاى 
نوین شبکه، به عنوان دبیر خبر فعالیت داشت. هفته 
گذشته نیز فرهاد همتى از گروه ارتباط زنده شبکه 

خبر بر اثر ابتال به کرونا دار فانى را وداع گفت.

معاون اول پیر!
اســحاق جهانگیرى در حالى     خبر آنالین |
در سال 1392 به معاون اولى حسن روحانى انتخاب 
شد که 56 سال داشت. مخبر دزفولى که به معاون 
اولى رئیسى برگزیده شــد متولد 1334 است و هم 
اکنون 66 ســال دارد. اســحاق جهانگیرى متولد 
1336 اســت و در حال حاضر (8 ســال پس از آغاز 
انتصــاب به معــاون اول رئیس جمهور)64ســاله 

است.

مسیر مذاکرات 
ادامه مى یابد

سخنگوى وزارت خارجه تأکید کرد     انتخاب |
که در دولت جدید مسیر مذاکرات ادامه پیدا خواهد 
کرد. ســعید خطیب زاده گفت: در مذاکرات وین ما 
هیچوقت گفتگو ها را ترك نکردیم. او تأکید کرد که 
باید منتظر بمانیم تا دولت مستقر شود و وزرا تعیین 
شوند و حتمًا این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. خطیب 
زاده همچنیــن گفت که به روشــنى به طرف هاى 
خودمان در وین مى گویم که واشنگتن باید بداند که 
نمى تواند با ذهنیت «ترامپ» نتیجه غیر از مقاومت 

حداکثرى ایران دست پیدا کند.

گفتم شهردارى 
ارجح است...

علیرضا زاکانى، شــهردار منتخب     انتخاب |
شوراى شــهر تهران توضیحاتى درباره قبول پست 
شــهردارى تهران در صفحه توییتر خود ارائه کرد. 
زاکانى نوشــت: چون ایجاد تحول در تهران بدون 
کمک سران قوا میسر نیست، به دیدارشان رفتم تا از 
آنها مشورت و یارى بگیرم. آقاى قالیباف گفت وزارت 
رفاه، وزارت بهداشت و دفتر رئیس جمهور براى شما 
مطرح است، بنده گفتم براى آنها افراد بهترى وجود 
دارد و تحول شهردارى ارجح اســت. آقاى رئیسى 
گفت تا سه روز قبل تصمیم داشــتم از شما در چند 
جاى دولت استفاده کنم و با رهبرى هم صحبت کردم 
و تعاریفى نقل کردند [که الیقش نیســتم] از وقتى 
شنیدم براى شهردارى مطرح هستید به نظرم مهم 
آمد و کار بزرگى است. آقاى رئیسى گفتند اگر رفتید 
حتمًا کمک مى کنم و در جلسات دولت هم مى آیید.

معماى سعید محمد
با پیــروزى رئیســى در     دیده بان ایران |
انتخابات ریاســت جمهورى، انتظــارات زیادى در 
خصوص حضور ســعید محمد به عنــوان یکى از 
اعضاى کلیدى کابینه دولت سیزدهم وجود داشت، 
اما فشارهاى سیاســى مختلف باعث شد تا شک و 
تردید هایــى در خصوص حضور محمــد در کابینه 
شــکل بگیرد. چندى پیش محمد مهاجرى سردبیر 
«خبرآنالیــن» در توییتى اعالم کرد که با فشــار 
قالیباف نام محمد از لیســت وزراى پیشنهادى خط 
خورده است. برخى منابع دیگر اعالم کردند رئیسى 
با مقاومت در تالش اســت تا به نحوى محمد را در 
کنار خود در کابینه داشته باشــد، چرا که با توجه به 
اختالفات گفتمانى بین رئیســى با اشخاصى مانند 
قالیباف و حداد عادل، حضور چهره  هاى جدید، مانند 
ســعید محمد که همراهى و همنظــرى خود را هم 
نسبت به  رئیسى نشان داده اند، مى تواند یک راهبرد 

در ادامه سیاست ورزى این جریان باشد.

جزئیات نشست 
قریب الوقوع سران 

نخست وزیر عراق از پادشاه عربستان    ایسنا|
براى مشارکت در نشست سران کشورهاى همسایه 
عراق که قرار است اواخر ماه جارى میالدى در بغداد 
برگزار شــود، دعوت به عمل آورد. «عامر الفایز»، 
عضو کمیسیون روابط خارجى پارلمان عراق گفت: 
بغداد در تالش اســت تا جایگاه منطقه اى و نقش 
پیشــروانه خود را بازیابد و حدود 10 کشور از جمله 
ترکیه، ایران و عربستان  به عالوه کشورهاى اروپایى 
و آمریکا در نشست سران کشورهاى منطقه در بغداد 

شرکت خواهند کرد.

خبرخوان

طرح صیانت از فضاى مجازى هنوز به طور قطعى تصویب 
نشــده، اما از مدت ها قبل اپراتور همراه  اول به مشتریان 
خود اینترنت داخلى رایگان هدیه مى دهد. به نظر مى رسد 
این اپراتور ســعى دارد تا آنها را به استفاده از مرورگرها و 

اپلیکیشن هاى شبیه سازى شده ایرانى تشویق کند.
 پس از آنکه طرح صیانت از حقــوق کاربران در فضاى 
مجازى وارد مجلس شد، بحث محدودسازى دسترسى 
کاربران به مرورگرهاى بین المللى و نرم افزارهاى جهانى 
بیش از پیش مورد بررسى قرار گرفت. بسیارى از صاحب 
نظران بر ایــن باور بودند که عملیاتــى کردن این طرح 
امکانپذیر نیست. چون ایران زیرساخت هاى الزم براى 

این موضوع را ندارد.
به دنبال اجرایى کردن طرح صیانت از حقوق کاربران در 
فضاى مجازى و در همین ایام که کشمکش ها برسر ملى 
کردن اینترنت و استفاده از اینترنت داخلى است؛ همراه  
اول تبلیغ گسترده خود براى استفاده از مرورگر ایرانى را 

آغاز کرده است.
اپراتور همراه  اول مدتى اســت که به صورت روزانه به 
کاربران خود پیامک مى دهد و از آنهــا مى خواهد که از 
مرورگر ایرانى ذره بین اســتفاده کننــد. وعده هم از این 
قرار است که با نصب و استفاده کردن از مرورگر ایرانى، 
چندگیگ اینترنت رایگان (ویژه استفاده از ذره بین) هدیه 

بگیرید و در قرعه کشى نیز شرکت کنید.
اپراتور همراه  اول پیش از این هم براى تبلیغ اپلیکیشن 
روبیکا از این راه اســتفاده کرده بود و حــاال هم به نظر 
مى رسد که قصد دارد مانند اپلیکیشــن روبیکا، با هدیه 

دادن چند گیگ ایینترنــت داخلى رایگان مــردم را به 
اســتفاده از برنامه هاى داخلى و جایگزین نسخه رسمى 

آنها تشویق کند.
البته اپراتور همراه  اول، یکى از ســهامداران شــرکت 
توسکاست که دست به ساخت اَبَر اپلیکیشن روبیکا زده. 

این تبلیغات و ساخت نرم افزارها نشان مى دهد که همراه  
اول زودتر از هر اپراتور دیگرى به اســتقبال از اینترنت 
داخلى رفته اســت. با توجه به اقداماتى که همراه  اول در 
جهت راه اندازى ذره بین و روبیکا انجام داده اســت، به 
نظر مى آید که مخالف طرح صیانت از حقوق کاربران در 

فضاى مجازى نیست.
این اپراتور هم در زمینه راه اندازى اپلیکیشن داخلى و هم 
راه اندازى مرورگر داخلى پیشگام شده است. به هر حال 
چه اینترنت محدود شــود چه دسترسى بین المللى ادامه 

داشته باشد، اپراتورها از آن سود مى برند.

با صدور مجوز براى «دینامیت» که در بخشى از آن، بانوان 
پوستیژ به سر دیده مى شوند، شاید استارتى خورده براى حل 

مشکل «کاناپه»؟
کمدى «دینامیت» که به لطف داستانى مابین «اجاره نشین 
ها» و «چارچنگولى» رونقى نسبى به سینماها داده با وجود 
همه ممیزى ها، توانسته سکانس پارتى خود را کم و بیش 

به واقعیت نزدیک کند.
در اغلب تصویرســازى هاى پارتى در سینما شاهد حضور 
زنان و دختران محجبه در نماهاى داخلى هستیم ولى در 
«دینامیت»  و در نماهاى باز پارتى کلیدى داستان شاهد 
حضور بانوان پوستیژ به سر هســتیم. قرار دادن پوستیژ بر 
سر بازیگران زن گرچه تمهیدى تازه نیست و حتى در برخى 
سریال هاى تلویزیونى براى بازســازى نماهاى پیش از 
انقالبى به کار رفته ولى اینکه بتوان براى دوران معاصر و در 

نماهاى داخلى نیز از آن سود جست، هنوز رسمیت نیافته.
پنج سال پیش کیانوش عیارى فیلم «کاناپه» را با محوریت 

تصویرگرى تراژیک فقر یک شخصیت فرهنگى ساخت 
اما فیلمش به علت استفاده از پوستیژ براى بازیگران زن در 

نماهاى داخلى، تا همین امروز توقیف مانده!
البته که حجم استفاده از بانوان پوستیژ به سر در «کاناپه» 
بسیار بیشــتر از «دینامیت» بوده ولى آنچه در «کاناپه» 
مشهود بود استفاده از پوســتیژ براى باال بردن واقع گرایى 
اثر بود و نه عنصرى محرك براى غلیان نیازهاى درونى. 
«دینامیت» پارتى خود را با بانوان پوســتیژ دار نشان داد 
و اتفاقى هم نیافتاد، حاال نمایــش «کاناپه» که برخالف 
«دینامیت» به شــدت تلخ و غم بار اســت مشکلى ایجاد 

مى کند؟
تجربه نشان داده در حیطه فرهنگى، دولت هاى دست چپى، 
شعار مى دهند و دولت هاى دست راستى، عمل مى کنند و 
در این راستا شاید بتوان امیدوار بود با روى کار آمدن دولت 
سیدابراهیم رئیسى مشــکل «کاناپه»  هم حل شود و این 

فیلم بتواند مجوز نمایش بگیرد؟

وزیر آموزش و پرورش درباره جزئیات بازگشایى مدارس 
و ارائه آموزش حضورى از اول مهرماه توضیحاتى داد.

محسن حاجى میرزایى به خانواده ها اطمینان داد و تاکید 
کرد که نباید از این جهت نگرانى داشته باشند. وى عنوان 

کرد که ما کارى بدون هماهنگى با وزارت بهداشــت و 
ستاد ملى مقابله با کرونا انجام نمى دهیم همچنین تمام 
مالحظات بهداشــتى براى بازگشــایى مدارس درنظر 

گرفته شده است.
حاجى میرزایى بر ضرورت بازگشایى مدارس به عنوان 
یک نیاز اساســى تأکید کرد و گفت: دور بودن طوالنى 
مدت دانش آموزان از مدارس تبعات و آسیب هاى جدى به 
دنبال دارد لذا مطابق دستورات وزارت بهداشت بازگشایى 

مدارس از اول مهرماه خواهد بود.
وزیر آمــوزش و پرورش در پاســخ به این ســئوال که 
واکسیناســیون فرهنگیان اجبارى اســت یا اختیارى، 
بیان کرد:  ما خدمات الزم را براى واکســینه کردن تمام 
فرهنگیان انجام دادیم و از سوى دیگر مدارس حضورى 
است لذا به افرادى که این ریســک را قبول مى کنند تا 
به صورت حضــورى در کالس هاى درس حضور یابند، 

توصیه مى شود حتماً واکسن بزنند.

دبیرکل خانه پرســتار ایران با تأکید بــر اینکه وضعیت 
تجهیزات مورد نیاز کادر درمان در بسیارى از بیمارستان ها 
«فاجعه» است، تصریح کرد: بسیارى از بیمارستان هاى 
کشــور با کمبود «گان» و «ماسک» مواجه هستند و در 
عمده بیمارستان ها اصًال ماســک N۹۵ پیدا نمى شود. 
کمبود تجهیزات نیز منجر به آن شده است که در بیشتر 
بیمارستان ها پروتکل هاى بهداشتى به هیچ وجه رعایت 
نشود و به همین دلیل شاهد ابتالى پرستاران به نوع شدید 

بیمارى کرونا هستیم.
محمدرضا شریفى مقدم مى گوید: از نظر اصول علمى، 
زمانى که یک پرســتار در ICU یا حتى بخش کرونا با 
ترشحات بینى و دهان یک بیمار مواجه مى شود، قاعدتًا 
باید گان خود را تعویض کند و با یک گان جدید به سراغ 
بیمار بعدى برود؛ اما در عمده بیمارســتان هاى دولتى 
کشور اصًال این اصول رعایت نمى شود و هر پرستار گان 
خود را هر چهار تا هشت ساعت یک بار تعویض مى کند و 

در این مدت ممکن است باالى سر بیش از 10 بیمار برود.
شریفى مقدم با بیان اینکه وضعیت ماسک هاى مورد نیاز 
پرستاران نیز تقریبًا به همین صورت است، عنوان کرد: 
پرستاران از نظر علمى باید ماسک N۹۵ استفاده کنند، اما 
در عمده بیمارستان هاى کشور اصًال ماسک N۹۵ پیدا 
نمى شود و پرســتاران با همان ماسک هاى معمولى بر 
بالین بیماران کرونایى حاضر مى شوند. این در حالى است 
که در برخى بیمارستان هاى کشور همین ماسک هاى 
معمولى نیز با کمبود مواجه اســت و پرستاران بعضًا تا 4 

ساعت نمى توانند ماسک خود را تعویض کنند.
وى همچنین با اشــاره به کمبود مواد ضدعفونى کننده 
در برخى بیمارستان هاى کشــور اظهار کرد: تمام این 
کمبودها باعث مى شــود که پروتکل هاى بهداشتى در 
بسیارى از بیمارستان هاى کشــور به هیچ وجه رعایت 
نشود و همین مسئله به عاملى براى شیوع هرچه بیشتر 

کرونا در میان پرستاران تبدیل شده است. 

 مادر فداکار به کمک شــوهرش پنج کودك را از خطر 
مرگ نجات داد.

عصر روز 16 مرداد در هرم گرماى بندرکرزان در استان 
هرمزگان، خانــواده مالحى براى آب تنــى و تفریح به 
ساحل رفته بودند. «محمد» با دو خواهرش به نام هاى 
«عایشــه» و «فهیمه» و خواهرزاده شان «ادریس» و 
دخترعمویشان «کیمیا»؛ غرق در بازى بودند و صداى 

خنده هایشــان در میان قطره هاى آب گم مى شد که 
ناگهان پدر محمد از دور دست دید که بچه ها یکى یکى 

در چشم بر هم زدنى در چاله اى درون آب فرو رفتند.
دست و پا زدن بچه ها نشان مى داد که آنها در حال غرق 

شدن بودند و پدر بچه ها سریع خودش را به آنها رساند.
«مالحى»،پدر محمد و فهیمه و عایشــه گفت:«از دور 
دیدم که بچه ها در حال دست و پا زدن بودند و مشخص 

بود که تعادل خود را از دســت داده و در حال غرق شدن 
هستند.من وسط آب و در حال شــنا بودم و سعى کردم 
خودم را به آنها برســانم.وقتى به آنها رسیدم خانمم که 
متوجه غرق شدن آنها شده بود،دو تا از بچه ها را بیرون 
کشیده بود.هر دویمان سعى کردیم سه کودك دیگر را 
هم نجات دهیم اما از جایى به بعد من خودم هم از حال 
رفتم و همســرم بچه ها را از آب بیرون کشید اما بعد از 

نجات بچه ها حال خودش هم بد شد.»
بعد از اینکه بچــه ها از خطر مرگ نجــات پیدا کردند، 
خانواده شان آنها را به خانه بازگرداندند.اما حال آنها خوب 
نبود و آب وارد ریه هایشان شده بود و راهى بیمارستان 
شدند. دو تا از بچه ها مبتال به تاالسمى هستند و وضع 
وخیمى داشــتند اما با کمک کادر درمــان نجات پیدا 

کردند.

محمود واعظى، رئیــس دفتر رئیس جمهــور در دولت 
دوازدهم، در بخشى از یادداشتى که در روزنامه «سازندگى» 

منتشر شده است، نوشت:
«مردم عزیز ایران!

مى دانم روزهاى سختى بر شــما گذشت. به خوبى درك 
مى کنم که در سه سال و نیم گذشته، متأثر از تحریم هاى 
آمریکا، سفره شما کوچک تر و زندگى شما سخت تر شد. 
به ســهم خود، از صمیم قلب و با نهایت خضوع و تواضع 

از شــما عذرخواهى و طلب حاللیت مى کنم. دوست دارم 
این را بدانید که ما هم در دولت حتــى لحظه اى از غم ها 
و رنج هاى شما فارغ نبودیم و تمامى هم و غم و کوشش 
دولت بر کاستن از آالم شما مصروف گردیده است. مى دانم 
برخالف تبلیغات ناجوانمردانه برخى از تریبون هاى جناحى 
و ضدملى، شما عامل این مشکالت را به خوبى مى شناسید 
و برخالف افرادى که در هنگامه نبرد سخت با دشمن، به 
سربازان خودى از پشت خنجر مى زدند، شما با سربازان و 
خدمتگزاران خود همدل بودید. بسیار تالش کردیم که در 
طول سال هاى مسئولیت دولت تدبیر و امید، مطالبات شما 
را پیگیرى کنیم و در برابر فشارهاى خارجى و بعضاً داخلى 
که زندگى شما را هدف گرفته بودند، بایستیم. در مواردى 
موفق و در موارد دیگرى موفق نبودیم. در سخت ترین نبرد 
اقتصادى قرن، دولت متحمل شدیدترین هجمه تبلیغاتى 
داخلى هم بود؛ با این حال، ما همه کوشــیدیم کار ملت و 
ملک به بگومگوهاى سیاسى گره نخورد و دود رقابت هاى 

ناموجه و اختالفات بى مورد سیاسى به چشم ملت نرود.»

همراه  اول به پیشواز طرح صیانت رفت 

 محدودسازى اینترنت کلید خورد؟

پارتى «دینامیت»، مشکل «کاناپه» را حل مى کند؟ جزئیات بازگشایى مدارس 

کمبود گان و ماسک در بیمارستان ها در حد فاجعه

5 کودك دم مرگ توسط زن شجاع زنده ماندند 

مى دانم مى شناسید... !
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کاهش مصرف لوازم آرایشى
رئیس اتحادیه لوازم آرایشى و بهداشتى استان اصفهان  
اظهار کرد: مصرف لوازم آرایشى در دوران کرونا به دلیل 
زدن ماسک در بانوان بسیار کاهش پیدا کرده و بازار لوازم 
آرایشى با رکود بى سابقه اى مواجه است. جعفر اطیارى 
افزود: تعریق باال و گرم شدن هوا موجب شده که بانوان 
زیر ماسـک از لوازم آرایشـى اسـتفاده نکننـد.  اطیارى 
افزود: در استان واردات لوازم آرایشى و بهداشتى صورت 
نمى گیرد و تنها مواد اولیه وارد مى شود و به دلیل تحریم 

هیچ برندى از خارج وارد نمى شود.

رفع خاموشى 40 چراغ راهنمایى 
هفتـه آینـده مشـکل خاموشـى چراغ هـاى راهنمایى 
ورانندگـى تقاطع هـاى کالنشـهر اصفهـان در زمـان 
قطعى برق برطرف مى شود. مدیر مرکز کنترل ترافیک 
شـهردارى اصفهـان تعـداد تقاطع هـاى داراى چـراغ 
راهنمایـى را 209 تقاطـع عنوان کرد و گفـت: براى 40 
تقاطع کلیدى مرکز شـهر که اختالل در عملکرد آن ها 
باعث بروز مشـکالت بسیار براى شـهروندان مى شود، 
تجهیزات ups متناسب با مشخصات فنى این تقاطع ها 
خریدارى شده است. هادى کریمى افزود: این تجهیزات 
ظرف 10 روز آینده تحویل شهردارى اصفهان مى شود تا 

در این تقاطع ها نصب شود.

انتخاب هیئت رئیسه شورا
مراسـم تحلیف و انتخاب هیئت رئیسه شوراى اسالمى 
شهر فالورجان در دوره ششم با حضور اعضاى منتخب 
دوره ششم شوراى اسالمى شـهر برگزار گردید. دراین 
مراسم پس از تالوت آیاتى چند از کالم ا... مجید و اجراى 
مراسـم سـوگند،  على القاصى به عنوان رئیس شوراى 
اسالمى شهر، محمد نیکان به عنوان نائب رئیس شورا،  
محمد توکلـى به عنوان خزانه دار شـورا،  غالمحسـین 
کیانى به عنوان منشى شورا و سید محمدرضا شیرزادى 

به عنوان عضو شورا به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

انتخاب شهردار مبارکه
على شمسى شهردار سابق منطقه 14 اصفهان با 7 رأى 
اعضاى شوراى شهر مبارکه به عنوان شهردار این شهر 
انتخاب شـد. مدیرعاملى شـرکت هاى نیکوشهر و سبز 

صفه از دیگر سوابق وى است.

اصالح شبکه توزیع 
اداره بهره بردارى و توسـعه آب منطقه قهجاورسـتان با 
مشـارکت دهیارى اقدام بـه اصالح 250 متر از شـبکه 
توزیع در کوچه شهید حیدرى روستاى بهاران و 500متر 
از شبکه توزیع در کوچه هاى شهید طالقانى و مسجدالنبى 
روسـتاى جلمرز نمـود. به گـزارش روابـط عمومى آبفا 
قهجاورسـتان، با انجام این عملیات مشـکل افت فشار 
به علت سـایز کم لوله قبلى رفع شـد و همچنین از هدر 
رفت آب شبکه به علت فرسودگى لوله جلوگیرى گردید.

فعالسازى فلومتر چاه 
عملیـات اجـراى نصب و فعـال سـازى 4 عـدد فلومتر 
چاه هاى روستایى در بادرود انجام شد. به گزارش روابط 
عمومى آبفا بادرود، این عملیات به منظور شفاف سازى 
تولید و مشخص شدن کاهش آب بدون درآمد در روستاها 

انجام گردید.

تحول در بازار گیاهان دارویى
دبیر دفتر تجارى سـازى فناورى و اقتصـاد دانش بنیان 
جهاد دانشـگاهى واحد اصفهان گفت: دومین دوره ایده 
بازار گیاهان دارویى اصفهان با تاکید بر توسـعه مشاغل 
خانگى و تکمیل زنجیره آن در سال جارى برگزار خواهد 
شد. هومن سراج افزود: در دومین دوره ایده بازار گیاهان 
دارویى و صنایع وابسـته اصفهان به دنبال این هسـتیم 
تا زنجیره ایجاد مشـاغل خانگى در ایـن بخش از جمله 
جـذب سـرمایه گذار، آمـوزش، برندسـازى، بازاریابـى،
 بسـته بندى و اسـتفاده از فضاى مجازى براى فروش، 

تکمیل و اجرایى شود.

خبر

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: امیدواریم تا 
دو هفته آینده بتوانیم به گزینه نهایى برسیم و براى تایید 

نهایى، شهردار اصفهان را به وزارت کشور معرفى کنیم.
محمد نورصالحى با اشاره به فرایند انتخاب شهردار جدید 
اصفهان، تصریح کرد: ویژگى هاى شهردار را با مردم به 
اشتراك گذاشته و از آن ها نظرسنجى کردیم؛ مردم نیز 
مشارکت خوبى داشتند و 50 شــاخصه را براى انتخاب 

شهردار اعالم کردند.
وى به ویژگى هاى مدنظر مردم اشــاره کــرد و ادامه 
داد: مردم تاکید داشــتند که شــهردار آینده از ساکنان 
اصفهان، نزدیک به مردم و نخبگان، پاکدســت و مدیر 

آگاه به شهر و شهردارى باشــد و افراد متخصص را به 
کار گیرد تا در مجموع بتواند شهر را در تراز مورد انتظار

 برساند.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه یک 
ماه براى معرفى شهردار اصفهان فرصت داریم، گفت: 
حدود 70 نفر براى تصدى شهردارى اصفهان توسط مردم 
معرفى و برخى افراد نیز توســط اعضاى شورا به لیست 
نامزدها اضافه شدند که طى فرایندهایى، این تعداد به 11 
نفر رسید و افرادى که شرایط انتخاب به عنوان شهردار 
کالنشهر اصفهان را نداشتند یا تمایلى براى حضور در این 

پست را ندارند، حذف شدند.

مدیــر روابط عمومى شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان در رابطه با خاموشــى هاى دو روز اخیر، گفت: 
تا روز پنجشنبه که میانگین دماى کشور کاهش مى یابد، 
خاموشى ها ادامه داشــته و براى هر مشترك بر اساس 

برنامه دو ساعت خاموشى اعمال مى شود.
محمد على اکبرى  همچنین در پاســخ به این سوال که 
چرا برق برخى از مشــترکان در روز قبل بیش از یک بار 
قطع شده است، افزود: قطعى برق براى هیچ مشترکى 
بیش از دو ساعت اعمال نمى شــود و مشترکانى که دو 
بار برقشان قطع شــد نیز ناشــى از عملکرد کلیدهاى 
حفاظتى پســت هاى فوق توزیع و انتقال اســت که به 

صورت حادثه اى قطعى برق اعمال کرده است.
مدیــر روابط عمومى شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان گفت: اکنون میزان مصرف برق در کل کشور 
66 هزار مگاوات است که حدود 10 هزار مگاوات بیش 
از برق تولیدى اســت، بنابراین با اعمال خاموشى هاى 

برنامه ریزى شده، شبکه توزیع برق مدیریت مى شود.
على اکبرى در رابطه با همکارى صنایع در کاهش مصرف 
شــبکه برق نیز اضافه کرد: هنوز هم صنایع در کاهش 
مصرف همکارى مى کنند اما به دلیل مشکالتى که در 
تنظیم بازار کشور پیش آمد امکان اعمال خاموشى بیش 

از این به صنایع نبود.

خاموشى ها 
تا پنج شنبه ادامه دارد

شهردار اصفهان تا
 2 هفته دیگر مشخص مى شود

رئیس پلیس راهنمایــى و رانندگى فرماندهى انتظامى 
استان از شناسایى و اعمال قانون 13هزار خودروى داراى 

پالك مخدوش در تیرماه سال جارى خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا محمدى بیان داشت: طرح برخورد 
با خودروهاى داراى پالك مخدوش با جدیت توســط 
ماموران پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان در 
حال انجام است و در این خصوص طى مدت تیرماه سال 
جارى 13 هزار خودروى داراى پالك مخدوش در استان 

شناسایى و مورد اعمال قانون گرفتند.
وى در خصــوص تردد خودروهــاى داراى پالك غیر 

بومى نیز  از توقیف سیســتمى این خودروهاى پالك 
خبر داد و گفت:  شرایط این خودروها بررسى مى شود 
که آیا مالکان آنها ساکن و یا شاغل در اصفهان هستند 
یا خیر و بعد اعمال قانون مى شوند بنابر این شهروندان 
نگران نباشند. رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان 
اصفهان در خصوص وضعیت اجــراى طرح زوج و فرد 
در کالن شــهر اصفهان هم اظهار داشت: این طرح با 
توجه به مصوبه ستاد اســتانى مقابله با کرونا به منظور 
حفظ سالمتى شهروندان از15 تیرماه لغو شده است و 

همچنان اجرا نمى شود.

شناسایى 13هزار خودروى پالك مخدوش در اصفهان 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه کارخانه هاى تولید شکر اصفهان بیش از 20 درصد 
شکر سفید مصرفى کشور را تولید مى کنند، گفت: تا کنون 
حدود 20 هزار تن گندم با هزینه حدود 100 میلیارد تومان 
از کشاورزان اصفهانى خریدارى شده که 90 درصد هزینه 

آن پرداخت شده است.
محسن ضیایى در نشستى که با حضور خبرنگاران برگزار 
شــد، اظهار کرد: اســتان اصفهان براى تأمین آرد و نان، 
حدود 600 هزار تن گندم نیاز دارد که در سال هاى پر آبى 
200 هزار تن آن در استان تولید شــده و مابقى از طریق 
سایر استان ها یا سایر کشورها وارد مى شود 800 هزار تن 
فضاى ذخیره سازى گندم در استان ایجاد شده و حدود 15 
ماه ظرفیت ذخیره سازى در اصفهان وجود دارد که شامل 

ملکى دولتى و بخش خصوصى است.
ضیایى اضافه کرد: حدود چهار هزار و 800 واحد نانوایى در 
استان فعال است که همه این واحدها در سامانه ثبت شده 
و یارانه بگیر هستند. پراکندگى این واحدها در کل استان 
مشخص اســت، براى تولید نشاسته، بیسکوئیت، رشته و 
ماکارونى نیز 300 هزار تن آرد در صنوف و صنعت استان 

مصرف مى شود.
وى تصریح کرد: در بخش تولید آرد، 20 واحد کارخانه تولید 
در استان وجود دارد که بنا بر تأیید دستگاه هاى ناظر از جمله 
کارخانه هاى برتر کشور بوده و به علم روز مجهز هستند و 
آرد تولیدى این کارخانه ها در کل کشور مشترى دارد. در 
سال یک میلیون و 200 هزار تن آرد در این کارخانه ها تولید 
مى شــود اکنون این کارخانه ها با 60 درصد ظرفیت فعال 

است که امکان افزایش ظرفیت تولید را نیز دارد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اســتان اصفهان گفت: 
اصفهان در مرکز کشور قرار گرفته و مى تواند آرد با کیفیت 
براى سایر اســتان ها تولید کند، استان اصفهان، پایتخت 
نان هاى سنتى کشور شناخته شــده زیرا نانى که در این 
استان تولید مى شــود تنوع و کیفیت باالیى دارد، سازمان 

بهداشت جهانى نیز اصفهان را به عنوان پایلوت قلب سالم 
انتخاب کرد که یکى از دالیل آن تولید نان ســالم در این 

استان بوده است.
ضیایى با بیان اینکه خشکه پزى اصفهان اکنون بازار تهران 
را نیز در اختیار گرفته زیرا کیفیت باالیى دارد، اضافه کرد: 
بیشترین سرانه آموزش نانوایان کشــور متعلق به استان 

اصفهان است.
وى تصریح کــرد: با توجه به فرهنگ مــردم اصفهان در 
مصرف نان، در اســتان اصفهان کمتــر از پنج درصد نان 
دورریز مى شــود زیرا مردم اطالعات کافى درباره نحوه 
نگهدارى و مصرف نان دارند به طورى که به رغم ســایر 
استان ها تا کنون هیچ انبار نان خشکى در استان اصفهان 

کشف نشده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اســتان اصفهان گفت: 
با وجود دو کارخانه بزرگ تصفیه شــکر استان اصفهان، 
20 درصد شکر خام دولتى کل کشور که وارداتى است در 
استان اصفهان تحویل گرفته شده و به صورت تصفیه شده 
به حدود 10 استان ارسال مى شود بنابراین مى توان گفت 

اصفهان معین تأمین شکر سفید 10 استان است.
ضیایى تصریح کرد: از ابتداى سال 1400 تا کنون حدود 100 
هزار تن شکر خام به کارخانه ها تحویل داده شده است، شکر 
اســتان هاى مرکزى، البرز، قم، کرمان، کردستان و گاهى 

تهران، سمنان و سایر استان ها، در اصفهان تولید مى شود.
وى افزود: در اســتان اصفهان برنج وارداتى براى مصرف 
داخلى و برخى اســتان ها دریافت شــده و ذخیره سازى 
شده اســت و در مواقعى همچون محرم، صفر، شب عید 
و کمک هاى مومنانه توسط دولت عرضه مى شود، بر این 
اساس از ابتداى امسال تا کنون حدود 30 هزار تن برنج وارد 
استان شده که حدود 15 هزار تن آن در استان به نرخ دولتى 

توزیع شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اســتان اصفهان با اشاره 
به تأمین روغن در استان اصفهان گفت: بیش از 20 هزار 

تن ظرفیت ذخیره ســازى در کارخانه روغن گلبهار وجود 
دارد، بنابراین بخشى از روغن خام کشور در اصفهان انبار 
مى شود، این کارخانه اکنون راه اندازى شده و روغن خام را 

به محصول مصرفى تبدیل مى کند.
ضیایى تصریح کرد: در استان اصفهان میانگین مصرف آرد 
6/7 کیلوگرم در ماه است، شهرستان هاى غربى مصرف 
بیشترى دارند، سهمیه شــهرهاى مختلف قابل افزایش 
است. اکنون فصل خرید گندم در کشــور است، تا کنون 
حدود 20 هزار تن گندم با هزینه حدود 100 میلیارد تومان 
از کشاورزان اصفهانى خریدارى شده که 90 درصد هزینه 

آن پرداخت شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان در پاسخ 
به سوالى مبنى بر آب بر بودن تولید گندم و به صرفه نبودن 
تولید آن در شرایط خشکسالى، تصریح کرد: ایران در شرایط 
عادى قرار ندارد و به دلیل تحریم ها نمى توان تأمین گندم 
را به واردات وابسته کرد بنابراین على رغم هزینه ها باید در 

تولید گندم خودکفا باشیم.
ضیایى تصریح کرد: شــاید از نظر ریالى واردات گندم به 
صرفه تر باشــد اما با وجود محدودیت ها این امکان وجود 
ندارد که همه گندم کشــور از واردات تأمین شود به دلیل 
نبود ثبات و امنیت در واردات تالش شــده گندم در داخل 

کشور تولید شود.
وى افزود: حــدود 12 میلیون تن گندم در کشــور در هر 
سال مصرف مى شود، سال هاى گذشــته که تولید گندم 
مازاد بود ترد توزیع هم مى شد اکنون فقط مشتقات گندم 
صادر مى شود اما آرد، گندم و یا برنج تولیدى کشور به جز 

استان هاى شمالى صادرات نمى شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اســتان اصفهان وجود 
نانوایى هاى آزادپز نیز از اصفهان شروع شد از اواسط سال 
گذشته این طرح در اصفهان پیاده شده که حدود 25 واحد تا 
کنون در شهر اصفهان مجوز آزادپزى دریافت کرده اند تا در 

تولید نان با کیفیت رقابت ایجاد شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان: 

اصفهان، پایتخت نان هاى سنتى 
کشور است

با بســترى شــدن 576 بیمار کرونایى در 24 ساعت 
منتهى به روز دوشنبه در استان اصفهان، شمار بسترى 
شدگان این بیمارى در استان از مرز 3000 نفر گذشت 
و رکورد جدیدى در تعداد بســترى ها در این اســتان 

ثبت شد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در صفحه 
شخصى خود در فضاى مجازى از بسترى شدن 576 
بیمار کرونایى طى این مدت در بیمارستان هاى استان 
اصفهان خبر داد و از شکسته شدن رکورد بسترى هاى 

روزانه در این استان سخن گفت.
آرش نجیمى همچنین از عبور تعداد بســترى هاى 
کرونایى این استان از رقم 3000 تخت سخن به میان 
آورد و گفت: کادر درمان بعــد از 550 روز مقاومت در 

حال شکست خوردن است.
وى پیش از این اظهار کــرده بود در صورتى که تعداد 
بســترى هاى کرونایى در اســتان اصفهان از 3000 
تخت عبور کنــد، پذیرش بیمار در بیمارســتان هاى 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان متوقف 

خواهد شد.

هر چند مسئوالن دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان از 
چند روز پیش اظهار کرده بودند صف بسترى در بخش 
مراقبت هاى ویژه و همچنین در بخش بیماران کرونایى 
تشکیل شده است و خدمات رسانى به بیماران به دلیل 

ازدحام بیمار به سختى انجام مى شود.
با وجود درخواست دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
خبرى از تعطیلى استان نیســت ولى با تغییر دولت به 
نظر مى رسد تغییرات اساسى در ستاد ملى کرونا در حال 
رخ دادن است که احتمال طرح شدن گزینه هایى مانند 

الك-دان وجود دارد.
اکثر مسئوالن بهداشت و درمان، پزشکان متخصص و 
همچنین اپیدمیولوژیست ها بهترین راه مقابله با کرونا 
را رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى عنوان کرده اند 
اما آن چه در سطح جامعه مشاهده مى شود بر خالف 
این خواسته است و با این روند نمى توان انتظار داشت 
زنجیره انتقال کرونا متوقف شود. به ویژه اینکه هر آن 
امکان دارد با یک جهش ژنتیکى در ویروس، نوعى از 
کرونا در جامعه ظاهر شود که واکسیناسیون انجام شده 

نیز در مقابل آن بازدارنده نباشد.

کرونا در اصفهان رکورد شکست

حادثه شکستگى خط انتقال آب خیابان کارگر اصفهان، 
با بازسازى 5/5 متر از این خط انتقال، مهار شد.

در این حادثه که ســاعت 4 بامداد روز یک شنبه 17 
مرداد جارى به وقوع پیوســت،  به دلیل شیب بندى 

خیابان و فشار زیاد آب خط لوله با قطر 400 میلیمتر، 
آب در خیابان جارى شد که با اعزام به موقع گروه هاى 
امداد رســانى و انجام تعمیرات در مدت 12ســاعت، 
سرانجام حادثه در ساعت 15 و 45 دقیقه روز یک شنبه 

به طور کامل رفع شد.   
در پى این حادثه ساکنان برخى مناطق خیابان هاى 
توحید، دانشگاه، کارگر و چهارباغ باال با کاهش فشار 
آب مواجه شدند که با اطالع رسانى به موقع و همکارى 
شهروندان در مدیریت مصرف آب، فقط یک دستگاه 
تانکر آبرسان سیار با ظرفیت 6 هزار لیتر براى تامین 
بخشى از آب شرب شهروندان به خیابان کارگر اعزام 

شد.

مهار حادثه خط انتقال آب خیابان کارگر اصفهان

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعى استان اصفهان در 
خصوص افزایش دماى هوا و خطر آتش سوزى مراتع و 
جنگل هاى استان، اظهار کرد: از ابتداى امسال تاکنون 
در 35 فقره آتش سوزى مراتع استان اصفهان به وسعت 
127 هکتار درگیر آتش سوزى شده اند، با این وجود هیچ 

یک از جنگل هاى استان دچار آتش سوزى نشده اند.
علیرضا طاهرى در گفت وگو با ایسنا با اشاره به دالیل 
آتش سوزى مراتع استان اصفهان، گفت: دلیل بیشتر این 

آتش سوزى ها بى احتیاطى افراد بوده است.
وى البته با تاکید بر اینکه در تامین تجهیزات مهار آتش 
سوزى در مراتع و جنگل هاى اســتان دچار مشکل و 
کمبود هستیم، گفت: اگرچه تجهیزاتى همچون دمنده، 
آتش کوب و بیل از طریق ســازمان جنگل ها و مراتع 
و آبخیردارى کشور براى اســتان شده و اداره کل منابع 
طبیعى استان این تجهیزات را به شهرستان هاى بحرانى 
همچون فریدون شهر، سمیرم، بویین میاندشت، فریدن، 

شهرضا و ... تحویل داده، اما همچنان نیاز به تجهیزات 
بیشترى هستیم. طاهرى ادامه داد: از مدیریت کل بحران 
استاندارى اصفهان نیز درخواست یک دستگاه بالگرد 
اطفا هوایى حریق داده ایم که امیدواریم این تجهیزات و 

یک بالگرد به این امر به استان تخصیص یابد.
وى تصریح کرد: در حال حاضر درگیر کمبود تجهیزات 
به خصوص دمنده براى حفظ مراتع و جنگل ها در برابر 
هرگونه حریق و ... هستیم و این کمبودها را به سازمان 

جنگل ها گزارش داده ایم.
 فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعى استان اصفهان در 
خصوص وضعیت مراتع استان با توجه به افزایش دماى 
هوا، اظهار کرد: با توجه به اینکه اکنون چراى دام در مراتع 
استان انجام شده و همچنین به دلیل خشکسالى، علوفه 
چندانى وجود ندارد، تقریبا میزان حوادث آتش سوزى در 
مراتع استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 

یافته است.

کمبود تجهیزات براى اطفاى حریق مراتع
 و جنگل هاى اصفهان 

مدیر آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه اصفهان گفت: 
برغم تاکید مســتمر بر ضرورت تحقق توازن منطقه اى در 
مناطق کشــور و اســتان، آثار این طرح آن گونه که انتظار 

مى رفت ایجاد نشده است.
محمدرضا لعلى افزود: براى تحقق توازن منطقه اى، 9منطقه 
اقتصادى در سال 96 به تصویب شوراى عالى استان ها رسید 
و اصفهان به دنبال اشتراکاتى مانند حوضه هاى آبریز، مسائل 
قومى و برخى نمادهاى توسعه یافتگى در قالب منطقه 4 با 
استان هاى خوزستان و چهارمحال و بختیارى در یک طبقه 
قرار گرفت. وى افزود: با تحلیل این شاخص ها در 15 سال 
اخیر و نتایج آنها در این 9 منطقه اقتصــادى به این نتیجه 

مى رسیم که توازن منطقه اى همچنان ایجاد نشده است.
به گفته وى، 18 استان کشور توانســته اند تنها 16 درصد 
درآمدهاى مالیاتى را تامین کنند، همچنین52 درصد اعتبارات 

عمرانى فقط در 13 استان کشور هزینه شده است.
لعلى افزود: از آنجــا که همواره با این نــگاه پیش رفته ایم 
که درآمدهاى مالیاتى یا تســهیالت بانکى را از استان هاى 
توسعه یافته بگیریم و به مناطق کم برخوردار بدهیم اکنون 
تناسبى بین درآمدهاى مالیاتى وشاخص هاى اقتصادى در 
مناطق وجود ندارد و در زیربخش ها نیز با نبود تناســب در 

شاخص هاى اقتصادى مواجه هستیم.
وى با بیان اینکه در برش اقتصادى استان اصفهان نیز این 

مشکل را داریم، افزود: 80 درصد ارزش افزوده استان در 9 
شهرستان  اصفهان، خمینى شهر، فالورجان، لنجان، مبارکه، 
شاهین شهر، برخوار، نجف آباد و تیران و کرون ایجاد شده و 

تنها 20 درصد در بقیه شهرستان ها بوده است.
مدیر آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه اصفهان اضافه 
کرد: حدود 59 درصد تسهیالت اعطایى فقط به منطقه یک 
اصفهان اعطا شده است در حالى که سهم ارزش افزوده آن 
32 درصد بوده است، در مقایســه با منطقه 3 با وجود تولید 
24 درصد ارزش افزوده، مانده تســهیالت اعطایى به این 
چهار شهرستان فقط هفت درصد تسهیالت اعطایى استان 

بوده است.

توازن منطقه اى در اصفهان تحقق نیافته است
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اکبر زنجانپور بازیگر گزیده کار اما بســیار 
توانمنــد و مجرب عرصه تئاتر، ســینما و 
تلویزیون اســت. این بازیگر پیشکسوت 
بى تردید یکــى از قله  هاى تئاتــر امروز 
ایران به شــمار مى رود و عمده فعالیتش 
را به حضور و نقش آفرینى بر روى صحنه 

متمرکز کرده است.
زنجانپور تا به امروز در سریال هاى ماندگار 
و خاطره انگیزى از جمله عطر گل یاس، 
آواى فاخته، تنهاترین سردار، والیت عشق 
و مختارنامه جلوى دوربین رفته است. این 
بازیگر پیشکسوت در ســریال "عطر گل 
یاس" ایفاگر نقش محمود اســت؛ مردى 
که در جوانى از خانــواده اش بریده و حاال در 
سال هاى آخر عمر، پشیمان شــده و به دنبال 
جبران گذشته ها است. سریال "عطر گل یاس" 
به کارگردانى و نویســندگى مرحوم بهمن زرین پور 

این روزها روى آنتن شبکه آى فیلم است. 

با گذشت بیش از سه دهه از ساخت 
سریال عطر گل یاس این اثر نمایشى 
همچنان جذابیت  هاى خاص خودش 
را دارد و تماشــایى است. علت این 
موفقیت در برقرارى رابطه با نسل هاى 
مختلف مخاطبان تلویزیون را در چه 

مى بینید؟
 همه چیز این ســریال از جنس مردم اســت و 
به همین دلیل هم همیشــه پر مخاطب بوده. 

کاراکترهاى ســریال از جنس مردم اند و نگاه دوربین هم 
بر روى آنهاست. همین االن هم که عطر گل یاس پخش 
مى شود خیلى ها از دوستان و آشــنایان گرفته یا کسانى 
که نمى شناسم شــان تماس مى گیرند و از سریال تعریف 

مى کنند. این نوع واکنش  ها واقعاً تأثیرگذار است.
تماشاى دوباره عطر گل یاس چه حس 

و حالى برایتان دارد؟
 فقط افســوس مى خورم. آن زمان با این که تکنولوژى 
به اندازه امروز پیشرفته نبود؛ اما چقدر کارهاى باارزشى 
ساخته مى  شــد که یکى از آنها در حال بازپخش است. 
ایــن روزها در ســاخت ســریال ها دقــت الزم اعمال

 نمى  شود و نتیجه کار چیزى نیست که بتواند هم مخاطب 
را ســرگرم کند و هم او را به فکــر وادارد. در ضمن، در 
سریال هاى قدیمى مى توان انســان هاى واقعى را دید؛ 
آدم هایى که به خودشان و دیگران اهمیت مى دهند و یک 
انسان به تمام معنا هســتند. اما انسان ها در سریال هاى 
سال هاى اخیر انسانیت خود را از دست داده است و فقط 

حرکت مى کنند.
نقش محمــود بــراى خودتان چه 
جذابیت ها و ویژگى هایى داشــت؟ 
چیزى از جزئیات نقــش را به خاطر 

مى آورید؟
 جزئیات نقش را خیلى خوب به یاد نمى آورم؛ اما دو برادر 
بودیم با آقاى داوود رشیدى که بینمان قهر و جدایى بود. 
نقش محمود را خیلى دوست داشتم. او در دوره  اى تندروى 

کرده بود و حاال مى  خواست جبران مافات کند.
شما در چند سریال دیگر از جمله آواى 
فاخته و تنهاترین سردار هم با مرحوم 

رشــیدى همبازى بوده اید. مطلب و 
خاطره جالبى از این همکارى پررنگ 

دارید؟
با مرحوم رشیدى چندین همکارى داشتیم که تمام آن ها 
خاطره است. آقاى رشیدى همراه خانم برومند به مراسمى 
در تئاتر شهر آمده بود. من دیدمش، جلو رفتم و گفتم سالم 
داوود. نگاهش گنگ بود. مرا نشناخت. دچار آلزایمر شده 
بود. این برخورد تأثیر خیلى بدى روى من گذاشت و هنوز 
جلوى چشمانم است. ما عالوه بر عطر گل یاس، سریال 
آواى فاخته را هم با مرحوم رشیدى و بهمن زرین  پور کار 
کردیم. وقتى این ســریال را هم مى بینم یاد زمان قدیم 
مى افتم. به هر حال، آدم ها پیر مى شوند اما قدیمى ها از یک 
جنس دیگرى بودند. مرحوم رشــیدى مظهر نور و برکت 

مردان قدیم بود.
به عنوان یک بازیگر پیشکســوت و 
مجرب به نظرتان چرا ســریال هاى 
امــروزى جذابیــت و صمیمیت آثار 

قدیمى را ندارد؟
 براى اینکه سریال هاى امروزى را فقط براى سرگرمى و 
تفریح مى سازند. سرگرم کردن چیز بدى نیست؛ اما باید به 
مسائل دیگرى هم پرداخت. از سوى دیگر، حوصله ها هم 
کم شده و سکانس ها را خیلى ســریع در دو سه لوکیشن 
مى گیرند تا کار زودتر تمام شود. در گذشته ها براى ضبط 

یک پالن کلى دقت و وسواس به خرج مى دادند.
چرا این اواخر کم کار شده اید و کمتر 
شما را در عرصه بازیگرى مى بینیم؟

راستش یکسرى نقش پیشنهاد مى شود که سعى مى کنم 
حتما انجام ندهم و قبول نکنم.

فیلمبــردارى فیلم ســینمایى «علــف زار» به 
کارگردانى کاظم دانشــى و تهیه کنندگى بهرام 

رادان آغاز شد.
این فیلم که مضمونى اجتماعى دارد و فیلمنامه 
آن بر اساس داستان هاى واقعى نوشته شده است، 
از آبان ماه سال گذشــته در انتظار دریافت پروانه 
ساخت بود که پس از گذشت 7 ماه در اردیبهشت 
ماه امســال موفق به دریافت آن شــد و از اوایل 

مردادماه فیلمبردارى خود را آغاز کرد.
پژمان جمشیدى در نقشى متفاوت اولین بازیگرى 
اســت که جلوى دوربین این فیلم رفته اســت. 
«علف زار» پس از «پوالریس»، «کاپیتان من» و 
«گربه سیاه» چهارمین فیلم بهرام رادان در قامت 

تهیه کننده است.
«پوالریس» در سال 97 در موسسه هنروتجربه 
به نمایش در آمد و «گربه سیاه» و «کاپیتان من» 
هم به احتمال زیاد در شــش ماه دوم سال جارى 

اکران خواهند شد.

على سلیمانى 
بسترى شد

همســر على ســلیمانى از آخرین وضعیت این 
بازیگر پس از ابتالى او به کرونا و بسترى شدنش 

در بیمارستان خبر داد.
این بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل ابتال به بیمارى 

کرونا به تازگى در بیمارستان بسترى شده است.
همســر این بازیگر گفت: چهارم مردادماه بود که 
همســرم به کرونا مبتال شــد و به تازگى به دلیل 

پیشرفت بیمارى در بیمارستان بسترى شده 
است. خوشــبختانه با وجود اینکه 

لوله اکسیژن به او وصل است 
اما حال عمومى خوبى 

دارد.

على سلیمانى 
سترى شد

ـلیمانى از آخرین وضعیت این 
ى او به کرونا و بسترى شدنش 

یزیون به دلیل ابتال به بیمارى 
ستان بسترى شده است.

مردادماه بود که  فت: چهارم
به دلیل بتالشــد و به تازگى

ر بیمارستان بسترى شده 
تانه با وجود اینکه 

وصلاست  ه او
مومى خوبى 

روایت اکبر زنجانپور از بازى اش در سریال «عطر گل یاس» به بهانه بازپخش آن

در سریال هاى قدیمى مى توان 
انسان هاى واقعى را دید

اکبر زنجانپور
توانمنــد و م
تلویزیون اس
بى تردید یکـ
به شــ ایران
و را به حضور
متمرکز کرد
زنجانپور تا به
و خاطره انگ
ت آواى فاخته،
مختارنامه و

بازیگر پیشکس
یاس" ایفاگر
که در جوانى از
سال هاى آخر عم
جبران گذشته ها اس
به کارگردانى و نویســ
این روزها روى آنتن

با گذشت بیش
سریال عطر گل
همچنان جذاب
را دارد و تماش
موفقیت در برق
مختلف مخاطب

مى بینید؟
 همه چیز این ســ
همین دلیل هم به

روایت اکبر

در
فیلمبردارى «علف زار» با 
پژمان جمشیدى آغاز شد

با اعالم نیل گیدمن ســاخت سریال «سندمن» 
به پایان رســیده و هم اکنون کار هاى الزم براى 
پخش این مجموعه در شبکه اینترنتى نتلفیکس 
در حال انجام است. این سریال داستان کاراکترى 
با نام دریم را روایت مى کند که توسط گروهى از 
طریق مراسمى پنهانى اســیر شده است. پس از 
105 سال اسارت، این کاراکتر سرانجام موفق به 
فرار مى شود و پس از آن، شروع به بازسازى قلمرو 

پادشاهى اش با نام دریمینگ مى کند.
«سندمن»بر اســاس کمیک بوك هاى سندمن 
ساخته شــده اســت. کمیک بوك هاى سندمن 
را مى توان یکــى از مهمتریــن و پرافتخارترین 
مجموعه هاى صنعت کمیک دانست که تا امروز 
چندین بار تالش هایى براى تبدیل آن به فیلم و 
سریال شده، ولى هربار مشکالتى سر راه تولید این 
آثار ایجاد شده بود. سرانجام کمپانى برادران وارنر 
در سال 2019 و به لطف تهیه کننده اجرایى با نام 
دیوید اس گویر، تصمیم گرفت که به جاى تولید 
فیلمى سینمایى براســاس این کمیک بوك ها، 
سریال تلویزیونى را با همکارى کمپانى نتفلیکس 
تولید کنــد. نتفلیکس بــراى گرفتن حق پخش 
سندمن قراردادى بسیار سنگین با شرکت برادران 
وارنر بسته بود و این سریال یکى از پرهزینه ترین 
مجموعــه تلویزیونــى دى ســى کامیکــس

DC Comics) اســت. طبــق اعــالم  )
تهیه کنندگان این ســریال در سال 2022 پخش 

خواهد بود.

ساخت سریال پر هزینه 
«سندمن» به پایان رسید

نعیمه نظام دوست پیرامون بازى در سریال «کلبه 
عمو پورنــگ» گفت: یک ماهى اســت به جمع 
گروه «کلبه عمو پورنگ» پیوســته ام. علت دیر 
ملحق شــدن من به این مجموعه به این خاطر 
بود که درگیر سریال «مرد زندگى، زن زندگى» به 
کارگردانى غالمرضا رمضانى و تهیه کنندگى رضا 
جودى بودم که قرار است این سریال از شبکه 5 و 

بعد از ایام محرم و صفر پخش شود.
وى در همین راستا بیان کرد: قرار بود تصویربردارى 
«کلبه عمو پورنگ» عید غدیر آغاز شود که به دلیل 
ابتالى برخى عوامل به ویروس کرونا به تاخیر افتاد 
و من هم سر کار دیگرى مشغول شدم و به همین 
علت 24 تیرماه به گروه «کلبه عمو پورنگ» اضافه 
شدم. این پنجمین همکارى من با این گروه است و 

خوشحالم این اتفاق باز هم افتاد.
بازیگر «محله گل و بلبل» تصریح کرد: در «کلبه 
عمو پورنگ» و مجموعه هاى قبلى نویســنده و 
بازیگران و کارگردان تحقیــق و پژوهش زیادى 
انجام داده اند و به جرات مى گویم این گروه در زمینه 
کودك گروه حرفه اى و متخصصى هستند که راجع 
به تک تک ســکانس ها و صحنه ها فکر کرده اند. 
اصال اینطور نیست که مثال بازیگران دیالوگ خود 
را بگویند و کات و تمام بلکه همه چیز با همفکرى 
و مشورت و فکر انجام مى شود و تنها هدف تمامى 
عوامل پشــت و جلوى دوربین، باال بردن کیفیت 

نهایى مجموعه است.
این بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر پیرامون نقش 
خود در مجموعه «کلبه عمو پورنگ» بیان کرد: 

من در این سریال در نقش یک مرغ با عنوان 
«کاکل به سر» بازى مى کنم و براى بازى در 

این نقش به جز زحمات نویسنده و دیگر دوستان 
خودم هم تحقیق و پژوهش کردم تا به نحو احسن 
از عهده این نقش برآیم. اما اخیرا متاسفانه با تیتر 
تحقیرکننده یکى از رســانه ها مواجه شــدم که 

وقتى شنیدم باور نکردم، ولى در کمال حیرت 
تیتر فالنى به جمــع حیوانات «کلبه عمو 

پورنگ» پیوست واقعیت داشت! بعد از 
30 سال فعالیت بازیگرى متاسفانه با 
این نوع نگاه هاى آزار دهنده مواجهیم 
که به جاى حمایت و تشویق، دست 
به تخریب آن هم به بدترین شکل 

ممکن مى زنند.

پس از همکارى در «ابــد و یک روز» و «مترى شــیش و نیم»، نوید 
محمدزاده در سومین فیلم سعید روســتایى که "برادران لیال" نام دارد 

ایفاى نقش خواهد کرد.
سعید روســتایى با ســاخت 2 فیلم «ابد و یک روز» (1394) و «مترى 
شیش و نیم» (1397) هم به جوایز و افتخارات سینمایى مختلفى دست 
یافت و هم تماشاگران فراوانى را به سینما کشاند. حاال او براى بسیارى 
از منتقدان و تماشاگران به نامى بدل شده که آثارش را با اشتیاق دنبال 
مى کنند و منتظرند ببینند این مبدع ژانر "فقراى پرخاشگر" چه پروژه 
جدیدى را آغاز مى کند. حاال خبر مى رسد این استعداد نوظهور که خیلى 
زود با همان 2 فیلم براى بعضى سینمایى نویســان سهل گیر و جوانان 
کم تجربه به یکى از بت هاى سینماى ایران بدل شده، قصد دارد پروژه 
جدیدى را به تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى به نام "برادران لیال" آغاز 

کند.

همشهرى نوشت گویا نوید محمدزاده، همچون 2 ساخته قبلى روستایى، 
در این پروژه نیز حضور دارد. جز محمدزاده، پیمان معادى و پریناز ایزدیار 
هم در 2 فیلم اول روستایى نقش آفرینى کردند و هنوز باید منتظر ماند 
و دید آیا این دو در "برادران لیال" هم جلوى دوربین روستایى خواهند 
رفت یا نه. با اینکه "مترى شیش و نیم" سال 1397در ایران اکران شد و 
مدت ها پیش از ورود کرونا به ایران روند نمایشش بسته شد، با این حال، 
به تازگى این فیلم در سى و ششــمین دوره جشنواره فیلم هاى تریلر و 
پلیسى "ریم پوالر" فرانســه نمایش داده شد و توانست جایزه بهترین 

فیلم و جایزه منتقدان این جشنواره را به دست آورد.
این فیلم از حدود 10روز پیش در تعدادى از سالن هاى سینماى فرانسه 
به روى پرده رفته و توانســته در حدود 250هزار دالر فروش کند. جواد 
نوروزبیگى هم که تهیه کننده فیلم جدید روستایى خواهد بود، این روزها 

فیلم "خون شد" ساخته مسعود کیمیایى را روى پرده دارد.

مرغ با عنوان
راى بازى در 

ه و دیگر دوستان
م تا به نحو احسن

را متاسفانه با تیتر 
 مواجه شــدم که 

 کمال حیرت 
کلبه عمو
ت! بعد از 
فانه با 
جهیم
ست 
شکل 

سعید روستایى دوباره نوید محمدزاده را انتخاب کرد

نعیمه نظام دوست از بازى
 در «کلبه عمو پورنگ» مى گوید

براى نقش 
«کاکل به سر» 

تحقیق و پژوهش 
کردم

نشریه ورایتى پیش بینى خود را از شانس هاى اصلى کسب جایزه بهترین کارگردانى در جوایز اسکار 2022 منتشر کرد.
ریدلى اسکات، آدام مک کى، جوئل کوئن، لین مانوئل میراندا و گیرمو دل تورو توسط منتقد نشریه ورایتى به عنوان پنج 

شانس اصلى دریافت جایزه اسکار بهترین کارگردانى نود و چهارمین دوره جوایز سینمایى اسکار معرفى شده اند.
همچنین "استیون اسپیلبرگ" (داستان وست ساید)،  "سیان هدر" (کودا)، "جین کمپیون" (قدرت سگ)،  "پدرو آلمادوار" 
(مادران موازى) و اصغر فرهادى براى فیلم "قهرمان" دیگر شانس هاى شاخه بهترین کارگردانى اسکار پیش رو معرفى 

شده اند.
پیش تر نشریه معتبر ایندى وایر نیز در مقاله اى از "آن تامسون" پیش بینى هاى خود از شانس هاى جایزه اسکار بهتربن 

کارگردانى را اعالم کرده بود که نام اصغر فرهادى در میان 15 نفر اول دیده مى شد. 
فیلم "قهرمان" امسال و در بخش رقابتى اصلى جشنواره کن نخستین نمایش جهانى خود را تجربه کرد و موفق به کسب 

جایزه بزرگ هیات داوران این رویداد سینمایى شد.
"قهرمــان" در صورتى که به عنوان نماینده ســینماى ایران در شــاخه بهتریــن فیلم بین المللى انتخاب شــود نیز از 

شانس هاى کسب جایزه در شاخه بهترین فیلم 
غیرانگلیسى زبان خواهد بود.

اصغر فرهادى در کنار «ریدلى اسکات» و «اسپیلبرگ» 
اولین سریال ایرانى هندى ساخته قربان محمدپور به تهیه کنندگى مشترك هر دو کشور، 

مراحل پیش تولید خود را آغاز کرده و تعداد قسمت هاى آن مشخص شد.
سریال سالم بمبئى به کارگردانى قربان محمدپور و تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى اولین 
سریال مشترك ایران و هندوستان است که مراحل پیش تولید آن آغاز شده ا ست. سریال 
سالم بمبئى در دو فصل و 22 قســمت به زبان هاى انگلیســى و فارسى براى پخش از 
پلتفرم هاى ایران و هند تولید مى شود. فصل اول سریال سالم بمبئى در هندوستان و فصل 
دوم آن در ایران فیلمبردارى مى شود. کمپانى هاى   Tutu Sharma و کمپانى بالیوودى 

Echelon به عنوان تهیه کننده این سریال، خبر پخش آن را از نتفلیکس هند داده اند.
 قربان محمدپور تجربه ساخت دو فیلم «سالم بمبئى» و «دختر شیطان» را در بالیوود داشته 
و تاکنون با بازیگران مطرح بالیوودى همچون دیا میرزا، جکى شروف، گلشن گروور و پونم 

دهلون همکارى کرده است. بازیگران سریال سالم بمبئى به زودى معرفى مى شوند.
فیلم سینمایى ســالم بمبئى در سال 1394 در ژانرى عاشقانه ســاخته شد و بازیگرانى 
همچون محمدرضا گلزار، دیا میرزا، دالیپ تاهیل، پونم دهلون، فاطمه مرتاضى، گلشن 

گروور و بنیامین بهادرى و همسرش شــایلى محمودى در آن نقش آفرینى کردند.این 
فیلم به زبان هندى، فارسى و انگلیسى منتشر شده و فروشى بالغ بر 13 میلیارد تومان در 

گیشه داشت.

آغاز پیش تولید سریال «سالم بمبئى»
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فرشاد احمدزاده احتماال اولین خرید تیم فوتبال سپاهان براى فصل 
جدید رقابت هاى لیگ برتر است.

فرشاد احمدزاده را در ســال هاى نه چندان دور با لقب پسر برانکو 
مى شــناختیم. هافبک ریز نقشــى که مورد عالقه مرد کروات 
پرسپولیس بود و به بهترین شــکل از او بازى مى گرفت. شماره 
دهى که با قد و قامت کوتاهش در بازى هاى مهم لیگ برتر و آسیا 
براى قرمزهاى تهرانى با سر گل زده بود. اما فوتبال براى احمدزاده 
به ســمتى چرخید که براى یافتن جایگاه سابق خود در لیگ برتر 
به عنوان یک هافبک قابل قبول باید تالش مضاعفى مى کرد. او 
پس از اینکه دوبار با پرسپولیس به قهرمانى لیگ رسید با رویاى 
بازى در اروپا به شالسک وروتسواف لهستان کوچ کرد اما در این 

لیگ آن چنان دیده نشد تا تنها پس از یک فصل به ایران برگردد.
در بازگشت فرشاد به ایران براى او فرش قرمز پهن نکرده بودند. 
حافظه هواداران پرسپولیس یادآور این بود که احمدزاده وقتى پنجره 
نقل و انتقاالتى پرسپولیس بســته بوده از تهران رفته است. او در 
شرایطى به پرسپولیس برگشت که دیگر خبرى از برانکو روى نیمکت 
نبود و در یک اتفاق جالب پیوســتن او به پرسپولیس قبل از مشخص 
شدن تکلیف سرمربى این تیم بود. اما احمدزاده در بازگشت به پرسپولیس 
دوران کوتاهى را با کالدرون سپرى کرد و شگفت انگیز بود که در نیم فصل یحیى 

گل محمدى او را از دست داد.
دو سال بازى احمدزاده در خوزســتان دوران خوبى برایش رقم زد. او زیر نظر جواد نکونام 
دوباره به هافبک قابل اعتمادى تبدیل شد و نمایش هاى خوبى در میانه میدان از خود نشان 
داد. فرشاد احمدزاده با فوالد به جامى دست یافت که با پرسپولیس هم موفق به گرفتنش نشده 

بود و حاال افتخارات خود را کامل تر کرد.
فرشاد که در بازى مقابل اســتقالل در فینال حذفى اعالم کرد آخرین بازى اش با پیراهن فوالد را 
انجام داده، بهترین بازیکن زمین بود. هافبک راست تیم فوالد خوزستان با 2 شوت، 7 دریبل، یک 
پاس کلیدى، 83 درصد دقت پاس و گرفتن 3 خطا از حریف نمره 7,9 را از یازده گرفت که باالترین 
نمره در بین بازیکنان حاضر در فینال جام حذفى بود تا با این عملکرد خاطره خوشى از پایان فوتبالش 

در خوزستان به جا بگذارد.
فرشاد احمدزاده که دوباره روى فرم آمده و عملکرد ایده آلى دارد به احتمال زیاد اولین خرید محرم نویدکیا 
براى سپاهان در  فصل تازه فوتبال ایران است. این هافبک 28ساله مى تواند در سپاهان تجربه جدیدى را 
به دست آورد و پس از پوشیدن پیراهن قرمز سه تیم تراکتور، پرسپولیس و فوالد این بار طالیى پوش شود.

او بازیکنى همیشه در خدمت تیم و بسیار موثر در تمام تیم هایى که در آن ها عضویت داشته نشان داده و 
صدالبته در سال گذشته در فوالد یکى از بهترین هافبک هاى فوتبال ایران بوده است. او البته دیروز 
مقصد نهایى اش را فاش نکرد اما کمتر تیمى  است که توانایى خرید او را داشته باشد. حال اگر پاى 

پیشنهادهاى خارجى وسط نباشد باید انتقال او به سپاهان 1400 را قطعى دانست.

ف

ش
نبو
شدن
دوران کوتاه
گل محمدى او را از دس
دو سال بازى احمدزاده
دوباره به هافبک قابل اع
داد. فرشاد احمدزاده با فوال
بود و حاال افتخارات خود را کا
فرشاد که در بازى مقابل اســتق
انجام داده، بهترین بازیکن زمین
3پاس کلیدى، 83 درصد دقت پاس
نمره در بین بازیکنان حاضر در فین

در خوزستان به جا بگذارد.
فرشاد احمدزاده که دوباره روى فرمآ
براى سپاهان در  فصل تازه فوتبال ای

به دست آورد و پس از پوشیدن پیراهن
ب او بازیکنى همیشه در خدمت تیم و
صدالبته در سال گذشته در فوالد
مقصد نهایى اش را فاش نکرد
پیشنهادهاى خارجى وسط نب

ستاره فینال حذفى 
اولین خرید 
سپاهان 1400

مسئوالن باشــگاه ذوب آهن پس از یک فصل ســخت این روزها 
لحظات سرنوشت سازى خواهند داشــت تا گزینه سرمربیگرى این 

تیم را انتخاب کنند.
ذوب آهن امسال فصل سختى را پشت سر گذاشت و این روزها مدیران 
این تیم در حال رایزنى با سرمربیان دیگر تیم هاى لیگ برترى براى 
هدایت گاندوها هستند.  این را نباید کتمان کرد که مدیر عامل ذوب آهن 
و اعضاى هیئت مدیره این تیم که به تازگى هم دچار تغییراتى شده اند 
در هفته جارى آزمون بزرگى را تجربه خواهند کرد. از یک طرف تجربه 
تلخ سال گذشته وجود داشته و از طرف دیگر هواداران و رسانه ها نیز 
ناظر بر این انتخاب هستند و انتظار دارند بهترین انتخاب ممکن براى 
تیم اصفهانى رقم بخورد اما عالوه بر گزینه هاى فوق که براى نشستن 
روى نیمکت ذوب آهن مطرح شــدند، گزینه جدیدى به نام مهدى 
رحمتى سرمربى فعلى پدیده شهر خودرو مطرح شده است که لیگ 

بیستم با تیمش افت و خیزهاى بسیارى را تجربه کرد.
رحمتى که به تازگى به جرگه مربیان لیگ برترى اضافه شده تجربه 
زیادى ندارد و همچون ســرمربى سال گذشته گاندو ها یعنى رحمان 
رضایى همچنان فرصت آزمون و خطاى بسیار است. این در حالى است 
که تیم ریشه دار ذوب آهن با قدمت نیم قرن حضور خود در سطح اول 
فوتبال کشور هرگز جاى این آزمون و خطاها نیست و اگر مسئوالن 
باشــگاه ذوب به این مهم توجه نکنند لیگ بیست و یکم همین آش 

است و همین کاسه.
در نهایت اگر سران باشگاه ذوب آهن همانند دو فصل گذشته اشتباه 
تصمیم بگیرند ممکن است چاله لیگ بیســتم به چاه ابدى در لیگ 
بیست و یکم بدل شود و گاندوها براى اولین بار در تاریخ خود به لیگ 
دسته یک سقوط کنند که این کابوس مرگبارى براى فوتبالدوستان و 

باشگاه ذوب آهن خواهد بود.

مدیرعامل تیم فوالد خوزســتان در خصوص درخواســت 
هواداران ذوب آهن براى برگشتن وى، گفت: من تمام 
زندگى ورزشى ام را به هواداران ذوب آهن مدیون 
هســتم ولى حقیقتى که باید بگویم این اســت 
که هواداران ذوب آهن فقط مرا دوســت دارند 
و تصمیم گیرى اصلى براى رفتن من توســط 
شرکت هاى شستا، صدر تأمین و تیم ذوب آهن 
گرفته شــد. االن اگر بخواهد اتفاق خاصى 
بیافتد باید این گروه تصمیم گیرى کنند. فکر 
مى کنم دوران مدیریت مــن در فوتبال ایران 
تمام شده است. من بسیار خسته ام و براى این 

موفقیت ها بهاى بسیار سنگینى پرداخته ام و سالمتى همسرم را 
حراج کردم که بزرگ ترین بهایى است که یک نفر مى تواند بدهد.
ســعید آذرى در پاســخ به ســوال خبرنگارى مبنى بر امکان 
درخواست براى حضور در اصفهان، گفت: بعید مى دانم که دیگر 
بخواهم در فوتبال مدیریت کنم. اگــر قرار به مدیریت در جایى 
باشد فکر مى کنم مدیریت خانواده ام است و بودن در کنار آنان، 
خانواده ام به من نیاز دارد و فعــًال به تنها چیزى که فکر مى کنم 

استراحت در کنار خانواده ام است.
وى ادامه داد: باید ببینم مدیران فوالد چــه مى خواهند. از این 
لحظه به بعد اولویت اول من تنها خانواده ام است به ویژه همسرم 

که سختى زیادى را تحمل کرد.

گاندوها را به دست اهلش بسپارید!آذرى: دوران مدیریت من در فوتبال تمام شد 

مدیرعامل تیم فوالد خوزســتان در خ
هواداران ذوب آهن براى برگشتن
زندگى ورزشىام را به هوادار
هســتم ولى حقیقتى که با
که هواداران ذوب آهن فق
و تصمیم گیرى اصلى بر
شرکت هاى شستا، صدر
ب گرفته شــد. االن اگر
بیافتد باید این گروه تص
مى کنم دوران مدیریتم
تمام شده است. من بسیار

آذرى: دورا

انتخاب جانشــین براى پیام نیازمند تبدیل به دغدغه جدى مســئوالن ســپاهان شده 
است.

باشگاه سپاهان که با جدیت تمام مشغول مذاکره با نفرات مد نظرش در پنجره 
تابستانى اســت و با برخى از نفرات مد نظرش هم به توافقات اولیه رسیده 
است، هنوز براى پست دروازه بانى مشغول بررسى است و مذاکراتى هم با 
دو گزینه داخلى یعنى رشید مظاهرى و محمدرضا اخبارى داشته که تا این 

لحظه به نتیجه نرسیده اند.
شنیده ها حاکى از آن است که محرم نویدکیا، سرمربى سپاهانى ها تمایل 
به جذب گلر خارجى دارد ولى عدم رفع ممنوعیت جذب بازیکن خارجى تا 
این لحظه باعث شده مسئوالن باشــگاه براى از دست نرفتن زمان مذاکره 
با گزینه هاى داخلى را شــروع کنند و باید دید. در نهایت با کدام یک به توافق 

خواهند رسید. 
با این وجود به محض ابالغ و اجرایى شدن جذب بازیکن خارجى، مذاکرات با گزینه هاى 

مد نظر آغاز خواهد شد.

مربــى تیــم فوتبــال ســپاهان بــه عوامــل باشــگاه قــول داده بــه این تیــم بر 
مى گردد.

علیرضا مرزبان، مربى تیم فوتبال ســپاهان که پس از پایان فصل ایران را به 
مقصد آلمان ترك کرد، پستى در صفحه شخصى خود قرار داد و در آن براى 

سپاهان و محرم نویدکیا در فصل بعد آرزوى موفقیت کرد.
این پست به نوعى خداحافظى مرزبان از ســپاهان و جدایى او از این تیم 
برداشت شد ولى پیگیرى هاى انجام شده از باشگاه سپاهان نشان مى دهد 

که آنها از مرزبان قول بازگشت گرفته اند.
قرارداد مرزبان با سپاهان تمام شده ولى وى این قول را داده تا به زودى به 

ایران بر مى گردد و قراردادش را تمدید خواهد کرد.
گفته مى شود دو تیم لیگ برترى هم به مرزبان پیشــنهاد داده اند و باید دید این 

موضوع باعث وسوسه وى براى جدایى خواهد شد یا نه.

وینگر جوان سپاهان تا پایان هفته براى امضاى قرارداد با سانتاکالرا به پرتغال مى رود.
محمد محبى که در پایان دیدار هفته ســى ام لیگ برتر و بازى مقابل اســتقالل از 
بازیکنان این تیم خداحافظى کرد، به زودى براى ملحق شدن به تیم جدیدش 

ایران را ترك مى کند.
طى مذاکراتى که در چند وقت اخیر میان این بازیکن، باشــگاه سپاهان و 
سانتاکالراى پرتغال انجام شده توافق نهایى حاصل شده و محبى تا پایان 
هفته براى حضور در تست هاى پزشکى و امضاى قرارداد با این تیم راهى 

پرتغال خواهد شد. 
این بازیکن 22 ساله دو فصل در ترکیب سپاهان حضور داشت و با درخشش 
در ترکیب این تیم در مقطعى به تیم ملى هم رسید و حاال در سن جوانى فرصت 

لژیونر شدن پیدا کرده است.

نظر نویدکیا روى گلر خارجى است

مرزبان به سپاهانى ها قول بازگشت داد! 

مقصد ستاره سپاهان مشخص شد

منصور ابراهیم زاده را مى توان معمار ذوب آهن طالیى 
10 سال پیش دانست، کســى که این تیم را تا فینال 
آســیا و نایب قهرمانى لیگ برتر (دو بار) رساند و حاال 
چند سالى مى شــود به دور از فوتبال ایران در آمریکا 
مشغول به زندگى است. به بهانه شــنیده شدن نام او 
در بین گزینه هاى هدایت ذوب آهن گفتگویى با وى 
انجام شده که بخش هایى از این مصاحبه را مى خوانید.

تا امروز پیشــنهادى براى هدایت 
ذوب آهن به شما مطرح شده؟

خیر، این موضوع رخ نداده و برنامه اى نخواستند.

در نیم فصل چطور؟
خیر، در آن زمان هم هیچ برنامه و صحبتى مطرح نبوده.
با توجه به اینکه شما االن در ایران 
نیســتید، اگر پیشــنهادى باشد 
آمادگى حضور دوبــاره در ایران را 

دارید؟
خیلى از مربیانى که در ایران کار مى کردند یا کار مى کنند 
نیز در ایران اقامت نداشتند که مثال هاى زیادى از آن 
موجود است، مثل امید نمازى که از آمریکا به ایران آمد، 
لوکا بوناچیچ که در آن زمان ایران نبود یا برانکو که براى 
پیشنهاد پرسپولیس به ایران آمد. اگر پیشنهادى از ایران 

برسد، صحبت من ذوب آهن نیســت منظور من کل 
ایران است، نه مربى پروازى هستم نه هیچ چیز دیگر 
تنها دلیل عدم حضور من در ایران این است که تیم ندارم 
و االن اینجا (آمریکا) با یک باشگاه و دانشگاه همکارى 
مى کنم و مسلمًا اگر پیشــنهادى برسد دوست دارم در 

کشور خودم فعالیت داشته باشم.
برنامه اى که براى ســرمربیگرى 

دارید چند ساله است؟
به نظر من هر مربى و باشگاهى وقتى حرفه اى نگاه کنید 
قرارداد شش ماهه و یکساله نمى بندند، چرا که با شش 
ماه و یکسال نمى توانند نتیجه کار را داشته باشند، غیر از 

اینکه هدفشان در آن مقطع این باشد که فالن مشکل 
براى تیم رخ ندهد. اگر تیمــى برنامه ریزى بلندمدت 
مى خواهد باید حداقل یک برنامه ریــزى و قرارداد دو 

ساله باشد.
یعنى اگر پیشنهاد کوتاه مدت باشد 

رد مى کنید؟
 همه این ها براى مراحل بعدى صحبت اســت، وقتى 
صحبتى نشده است نمى توانید حرف مراحل بعدى را 
بزنید و هنوز صحبتى نبوده که ببینیم دیدگاه چه هست 
و چه نیست که آیا شرایط مهیا هست یا نه بعد صحبت 

سال و فصل و این دست صحبت ها را کنیم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس با وجود مخالفت 
اولیه براى انتقال به سپاهان اصفهان راهى این 
تیم مى شــود. این انتقال در شرایطى صورت 
مى گیرد که تیم پرتغالى با پیشنهاد سرخپوشان 

مخالفت کرد.
شــهریار مغانلو مهاجم نیم فصل دوم گذشته 
پرسپولیس پس از حضور کوتاه پنج ماهه در این 
تیم به پرتغال بازگشت تا تکلیف باشگاه فصل 

آینده اش مشخص شود.
مهاجم قرضى تیم فوتبال پرســپولیس که با 
پیشنهاد پیوستن به ســپاهان در ازاى پرداخت 
رضایتنامه اش به همــراه انتقال محمد محبى 
روبه رو بود، قصد داشــت جلوى این انتقال را 
بگیرد تا یک فصل دیگر در جمع شاگردان گل 
محمدى باقى بماند. با این حال مسئوالن باشگاه 
سانتاکالرا با پیشنهاد مغانلو براى کاهش مبلغ 
رضایتنامه اش مخالفــت کردند و این بازیکن 
با توجه به رقم پیشنهادى ســپاهان در آستانه 

امضاى قرارداد با این باشگاه قرار گرفته است. 
قرارداد مغانلو با سپاهان قطعى خواهد بود و انتقال 
این بازیکن از پرســپولیس به سپاهان مى تواند 
نخســتین جابه جایى مهم در نقــل و انتقاالت 

تابستانى سال جارى لقب بگیرد.

ابراهیم زاده: 
پیشنهادى 
از ذوب آهن 
نداشته ام

مدافع چپ تیم فوتبال سپاهان قصد دارد یک سال دیگر در این تیم بماند.
شایان مصلح، مدافع چپ تیم فوتبال ســپاهان که مدتى است صحبت از جدایى او از این تیم 
مطرح شده و پیشنهاداتى از چند تیم لیگ برترى دارد، تصمیم دارد یک فصل دیگر هم در جمع 

طالیى پوشان به کار خود ادامه دهد. 
با توجه به نیمکت نشینى مصلح در سپاهان و اینکه او کمتر در لیگ بیستم فرصت بازى پیدا 
کرده بود و پیشنهادات خوبى که از چند تیم به دستش رسیده بود بحث جدایى وى به طور جدى 
مطرح بود ولى در صحبت هایى که با محرم نویدکیا داشت تصمیم گرفت تا یک فصل دیگر 

یعنى پایان قراردادش در سپاهان بماند.

میالد محمدى، مدافع تیم خنت بلژیک در آستانه انتقال به فوتبال باشگاهى انگلیس قرار دارد.
تیم  هاى ناتینگهام فارست، واتفورد و وست بروم به دنبال جذب میالد محمدى، مدافع ایرانى 
خنت بلژیک هستند. خنت با توجه به باقى ماندن یک سال از قرارداد میالد محمدى به دنبال 

فروش او و کسب درآمد است. 
میالد محمدى در سه بازى ابتدایى فصل جارى ژوپیلر لیگ بلژیک غایب فهرست بازیکنان تیم 
خنت بود. تیم هاى وست بروم و ناتینگهام فارست با جذب میالد محمدى مى خواهند شانس خود 
را براى صعود به لیگ برتر انگلیس از چمپیونشیپ افزایش دهند. میالد محمدى پیش از این 

پیشنهاد تیم هاى آاك یونان و فرانس واروش مجارستان را رد کرده بود.

3 تیم انگلیسى به دنبال جذب میالد محمدىشایان مصلح در سپاهان ماندنى شد

مهاجم پرسپولیس 
با سپاهان 

به توافق رسید
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004959 مورخ 1400/04/20 طاهره رمضانى شمس 
 آبادى فرزند على بشماره شناسنامه 818 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291056025 
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 101/39 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى 
از مالک رسمى رضا کشــاورز هفدانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/05/19 - م الف: 1168533 - مهدى صادقى وصفى - رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/109

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004303 مورخ 1400/04/01 احمد دلخواه فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 1370 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1287651356 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 49 فرعى از 
اصلى 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 366/20 مترمربع. خریدارى 
طى سند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/19 - م الف: 1168517 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شرق اصفهان /5/111

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

راى شماره 140060302026005209 مورخ 1400/04/09 هیات چهار خانم مهرى 
گل چین به شناسنامه شماره 537 کدملى 1286599679 صادره اصفهان فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 44 مترمربع پالك شماره 
79 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى از مالکیت مالک رسمى اسماعیل دهقانى قهجاورستانى
راى شــماره 140060302026005210 مورخ 1400/04/09 هیات چهار خانم زهرا 
گلچین به شناسنامه شماره 1639 کدملى 1286635675 صادره اصفهان فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 44 مترمربع پالك شماره 
79 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى از مالکیت مالک رسمى اسماعیل دهقانى قهجاورستانى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/19 - م الف: 1168541 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /5/115

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

راى شماره 140060302026004365 مورخ 1400/03/25 هیات چهار خانم کبرى 
طالبى به شناسنامه شماره 14635 کدملى 0073153672 صادره تهران فرزند آیت  اله  
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,15 مترمربع پالك شماره 33 فرعى 
از 15179 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت مالک رسمى حسین هادى 

عابدینى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/19 - م الف: 1168567 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /5/117

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004898 مورخ 1400/04/18 مســلم محمدى 
عسگرانى فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 125 صادره از تیران و کرون بشماره ملى 
5499834164 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 221/51 مترمربع. خریدارى مع 
الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/19 - م الف: 1168598 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/119

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

راى شماره 140060302026004382 مورخ 1400/03/25 هیات سه آقاى سیروس 
قائدى به شناســنامه شــماره 796 کدملى 1129074951 صادره فریدونشهر فرزند 
حیات اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 230 مترمربع پالك شماره 
405 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/19 - م الف: 1168560 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /5/113

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

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

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى اصالحى  مورخه 1442 مورخ 1400/3/12 پیرو راى شماره 5608 مورخ 99/9/22 
آقاى اصغر علیان نجف آبادى فرزند ابراهیم  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
263 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 322   اصلى  واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/19- تاریخ انتشــار دوم: 1400/06/03 - 1174725 / م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین 

میر عباسى /5/292

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

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

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1817 مورخه 1400/4/7 آقاى حیدر على امیر خانى  فرزند رضا قلى نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 89/25 مترمربع مجزى شــده از پالك شماره 
136   اصلى  واقــع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/19- تاریخ انتشار دوم: 
1400/06/03 - 1174681/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/294

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 

بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1823 مورخه 1400/4/7 آقاى مهدى امیرخانى  فرزند رضا قلى نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  نیمه ساز  به مســاحت 87/85 مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 136  واقع در قطعه6  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/19 - تاریخ انتشار دوم: 
1400/06/03 - 1174754/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/296

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

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

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1025 مورخه 1400/02/25 آقــاى على عربیان نجف آبــادى  فرزند 
عبدالحسین     نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 182/32 مترمربع مجزى 
شده از پالك شماره 444 اصلى   واقع در قطعه3  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/19 - تاریخ 
انتشــار دوم: 1400/06/03 - 1174748/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى 

- سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/298

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

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

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2068 مورخه 1400/04/16 خانم اکرم نادرى نجف آبادى فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه سفتکارى به مساحت 149/95 مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 274  واقع در قطعه 4  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/19 - تاریخ انتشار دوم: 
1400/06/03 - 1174790/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/300

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ  پالك  شماره 2012 فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد صادقى علویجه 
فرزند اکبر و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود  
به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 18/ 06 1400 ساعت 8 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود 
روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین و مجاورین اخطارمى 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: سه شنبه 1400/05/19  -  1174666/ م الف - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت  -  محمدعلى ناظمى /5/302

فقدان سند مالکیت
شــماره: 140085602030007294 - آقاى رحمان قادرى نجف آبادى فرزند یداله  
باستناد دو  برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت ششدانگ  یک قطعه زمین پالك ثبتى شماره 1081/1482 واقع در 
قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 53  دفتر 421 امالك ذیل ثبت 
101413 بنام رحمان قادرى نجف آبادى  فرزند یداله  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
و  بعد بموجب سند رهنى شماره 7124 مورخ 1393/04/09 دفترخانه 398 نجف آباد در 
رهن بانک مسکن شعبه مرکزى نجف آباد قرار گرفته است و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون 
درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار: 1400/05/19 - م الف: 1174667 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/303

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 1213 فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام  خانم شهین مومنى  فرزند 
لطفعلى و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1400/06/18 ساعت 8 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام 
مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمى گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: سه شنبه 1400/05/19  - 1174670/ م الف - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

بخش مهردشت  - محمد على ناظمى /5/304

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالك  شماره 1670 فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام  آقاى محمد على راعى دهقى 
فرزند شکراله و غیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1400/06/18 ساعت 8 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد 
انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمى گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 
شد. -  تاریخ انتشار: سه شنبه 1400/05/19  - 1174788/ م الف - رئیس اداره  ثبت 

اسناد و امالك بخش مهردشت - محمد على ناظمى /5/305

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

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

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1693مورخه 1400/03/27 آقاى محمود شریعتى نجف آبادى فرزند 
غالمحسین نسبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 222/70مترمربع مجزى 
شده از پالك شــماره 1  فرعى از 639 اصلى واقعى در قطعه 4  از بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان - متقاضیان از طریق انتقال قطعى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/19 -تاریخ انتشار دوم: 1400/06/03 - 
1174877 / م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد /5/306

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

1- راى شماره 139960302026023063 مورخ 1399/11/07 هیات دو آقاى محمد 
رضا جهان بخش به شناسنامه شماره 323 کدملى 5499121834 صادره تیران و کرون 
فرزند فرج اله بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 172,44 مترمربع از پالك 
شــماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/03 - م الف: 1175049 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /5/308

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

برابر راى شــماره 140060302016000510- 1400/04/19 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى مهران 
دادخواه فرزند قاسم بشماره شناســنامه 393 صادره از در یک قطعه ملک مزروعى 
و مشجر به مساحت 817,75 متر مربع به شــماره پالك 1836 فرعى از یک اصلى 
بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى با واسطه آقاى محمد دادخواه 
تهرانى فرزند مرحوم آقا محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/19 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/06/03- م الف: 1174525- سید محمدحسن مصطفوى - رئیس 

ثبت اسناد و امالك تیران /5/310

تاسیس
 شرکت با مسئولیت محدود آرکا نوین بهشت آیین درتاریخ 1400/01/23 به شــماره ثبت 67448 به شناسه ملى 14009941159 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى ، ساخت و تولید انواع قالب ها و قطعات صنعتى و 
مکانیکى - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ وام و تسهیالت از بانک 
ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – شرکت در نمایشگاه 
هاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى 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 میرعماد ، کوچه فرعى 
میرعماد6 ، بن بست میر عماد 6 ، پالك 8 ، ساختمان 221 ، پالك قدیم 221 ، طبقه دوم کدپستى 8138965655 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمد رضا سلیمى زاده به شماره ملى 1286041635 دارنده 50000000 
ریال سهم الشرکه آقاى سجاد مسائلى به شماره ملى 1292539852 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمد رضا سلیمى 
زاده به شماره ملى 1286041635 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى سجاد مسائلى به شماره ملى 1292539852 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1172971)

آگهى تغییرات
شرکت مهربد تدبیر زرین ســهامى خاص به شماره ثبت 3079 و شناســه ملى 14007063662 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - عبداله سلیمیان ریزى به شــماره ملى 1170699812، آرمان سلیمیان ریزى 
به شماره ملى 1160039097 و فرزانه موذنى به شــماره ملى 1170719554 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسى معین مشاور مجرب به شناسه 
ملى 10320404190 به عنوان بازرس اصلى و ابوالفضل عموریزى به شماره ملى 1160264929 به عنوان بازرس على البدل براى مدت 

یک سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (1174496)

آگهى تغییرات
شرکت شاهکار اصفهان زیبا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 46718 و شناسه 
ملى 10260647892 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/26 
فاطمه عموئى سینى کدملى 6609617430 بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
، زکیه جزایرى سینى کدملى 6600063416 بسمت نائب رئیس هیات مدیره براى 
مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1172967)

آگهى تغییرات
شرکت تابان موتور اســپادان ســهامى خاص به شــماره ثبت 52568 و 
شناسه ملى 14004330504 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : توران پهلوان نشــان به 
کدملى1286626145ونسرین شهاب زاده به کدملى 1292619104بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1174497)
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آگهى تغییرات
شــرکت مدار درخشــان آب شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 63764 و شناســه ملى 
14008861346 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/04/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به نشانى 
اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، دهستان کرارج ، روســتا باستان آباد، 
محله باستان اباد ، جاده شــیراز ، کوچه گلستان ، 
پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8179116655 
تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1174490)

آگهى تغییرات
شرکت میر نخ ســپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 49770 و شناســه ملى 10260681783 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/04/10 ســرمایه شرکت از طریق 
مطالبات حال شــده و صدور سهام جدید از مبلغ 
105000000000 ریال بــه چهارصد میلیارد 
ریال افزایــش یافت و ماده 5 اساســنامه بدین 
شرح اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ چهارصد 
میلیارد ریال نقدى است که به چهل میلیون سهم 
با نام عادى ده هزار ریالى منقسم گردیده و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1174494)

متخصص تغذیه دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
گفت: تاکنون صدها ترکیب سمى در مواد غذایى دودى 
پیدا شده که براى سالمتى انسان مضر است و برخى از 

آنها مشابه ترکیبات سمى دود سیگار هستند.
گلبن سهراب با اشاره به اینکه خطر استفاده از 50 گرم 
سوسیس دودى معادل مصرف یک پاکت سیگار یا چهار 
روز تنفس در هواى آلوده شهرى است، افزود: متاسفانه 
اخیرا مصرف غذاهاى دودى به ویژه گوشت، سوسیس، 

کالباس و ماهى رواج زیادى پیدا کرده است.
وى با بیــان اینکه غذاهاى دودى شــده خصوصا مواد 
غذایى که با تکنولوژى درست و محاسبات صحیح دود 
داده نشده اند داراى ترکیبات حلقوى هستند که حاوى 

ماده «بنزن» هستند و مى توانند سرطان زا باشند.
گلبن با اشاره به اینکه امکان ایجاد ترکیبات حلقوى در 
غذاهاى دودى شده به ویژه هنگامى که مجال بروز پیدا 
مى کند بسیار زیاد است، اضافه کرد: اگر این مواد غذایى 
در محلى که مى خواهند دود بدهند زغال و چوب مناسب 
یافت نشود و از چوب ها و لوازم نامناسبى جهت دود دادن 

غذا استفاده کنند، مضرات این مواد دو چندان مى شود.

متخصص تغذیه دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
گفت: در واقع براى دودى کردن غذا باید محاســبات 
خاصى درباره میزان چوب مصرفــى و مدت زمانى که 

براى این فرایندالزم است، انجام گیرد.
عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى شهیدبهشتى 
ادامــه داد: باید به این نکته توجه داشــته باشــیم که 
خطر ابتال به ســرطان در یک فرد زمانــى که به  طور 
مکرر از یک ماده غذایى ســرطانى استفاده کند بیشتر 

مى شود.
گلبن توصیه کرد: اگر از مصرف گوشــت هاى دودى یا 
نمک ســود لذت مى برید، فقط گه گاه و به مقدار کم از 
آن ها استفاده کنید و از آن جایى که این محصوالت به 
تدریج اثرات نامناسبى بر بدن مى گذارند، تا حد امکان 
از مصرف زیاد آن ها در یک زمان یا به صورت طوالنى 

مدت خوددارى کنید
وى ادامه داد: در هنگام دودى کردن محصوالتى نظیر 
ماهى، گوشت، سوسیس و کالباس از مقادیر زیادى نمک 
استفاده مى شــود، بنابراین مصرف این محصوالت در 

افراد مبتال به پرفشارى خون توصیه نمى شود.

خربزه خواص زیادى براى ســالمت افراد دارد و منبع غنى از 
ویتامین ث مى باشد.

خربــزه با وجــود کالرى کمــى کــه دارد بــه خوبى هضم 
مى شــود. حــدود 35 کیلوکالــرى در 100 گــرم خربــزه 
وجود دارد. خربــزه را نباید با معــده خالى یا با غــذاى دیگر 
یا با میــوه دیگر خــورد زیــرا باعث ایجــاد گاز یا اســهال 

مى شود.

 بهترین گزینه این است که یک ساعت بعد از غذا، خربزه بخورید 
.در صورت تشــدید پانکراتیت حاد (التهــاب لوزالمعده)، کوله 
سیستیت (التهاب کیسه صفرا و زخم معده) باید از خوردن خربزه 
اجتناب شود.از آن جا که خربزه به عنوان یک ملین مالیم عمل 
مى کند، در صورت بروز هر گونه اختالل در کار روده ها نیازى به 

مصرف آن نیست.
این میوه مى تواند مشــکالت روده را تشدید کند.خربزه حاوى 

ویتامین C بیشترى نسبت به هندوانه است. 100 گرم خربزه 
حاوى حدود 36 میلى گرم ویتامین C است، در حالى که هندوانه 
حدود 8 میلى گرم ویتامینC  دارد. این به آن معنى است که شما 
براى تأمین نیاز روزانه اسید اسکوربیک که براى بزرگ ساالن 
70-100 میلى گرم است، فقط 200 گرم خربزه بخورید براى 
بدن کافى است. ویتامین C نه تنها براى ایمنى مهم است بلکه 

اثر مفیدى روى پوست دارد.

خرما از مواد غذایى اســت کــه داراى ارزش غذایى 
باالیى است و بســیار مصرف آن توصیه مى شود اما 

باید بدانید این ماده مغذى نیز داراى مضراتى است.
خود خرما ممکن است باعث مشکالت شکمى نشود – 
مگر آنکه به آن سولفیت اضافه شده باشد – که امروزه 
بسیار رایج است. ســولفیت ها ترکیب هاى شیمیایى 
هستند که به میوه هاى خشک شــده مى افزایند تا از 
آن ها نگهدارى کند و حتــى باکترى هاى مضر آن ها 
را از بین ببرد. افراد حساس به سولفیت ممکن است از 
واکنش هاى خاصى مانند معده درد، گاز معده، نفخ، و 

اسهال رنج ببرند.
خرما منبع بى نظیر فیبر اســت، که در کمال تعجب، 
مى تواند در این مورد اثر معکوس داشته باشد. اگر قبال 
فیبر کافى مصرف کرده باشید، مصرف خرماى بیش 
از حد به معنى مصرف فیبر بیش از اندازه نیز هست  و 
این هجوم ناگهانى مى تواند به مشکالت شکمى مثل 

یبوست و نفخ منجر شود.
هرچند تحقیقات در این زمینه کم بوده است، اما طبق 
گزارش ها خرما در موارد خاصى اسهال را بدتر مى کند.
میوه هاى خشک شده مانند خرما همچنین مى توانند 
باعث جوش پوستى شــوند، و مقصر، یک بار دیگر، 
سولفیت ها هستند. جوش زدن همچنین مى تواند به 
علت کپک موجود در بسیارى از میوه هاى خشک شده 

باشد، که خرما هم یکى از آن ها است.
درباره   این که مصرف خرما باعث بروز حمالت آسمى 

مى شود تحقیقات کافى انجام نشــده است. اما چون 
خرما مى تواند موجــب آلرژى شــود، و آلرژى ها نیز 
مى توانند حمالت آســمى را در پى داشته باشند، بهتر 
است افراد آسیب پذیر و مستعد بیشتر مراقب باشند. در 
واقع، 80درصد از افراد مبتال به آسم به مواد انتقال یافته 
توســط هوا مانند کپک ها حساسیت دارند – کپک ها 
در میوه هاى خشــک شــده اى مانند خرما نیز یافت 

مى شوند.
هر چند خرما سرشــار از فیبر اســت، کالرى و تراکم 
انرژى نســبتا زیادى نیز دارد- و مى تواند به افزایش 
وزن بى ســابقه منجر شــود. خرما حاوى 2/8 کالرى 
در هر گرم اســت – که به معنى آن است که خوراکى 
داراى تراکم انرژى متوسط است و مى تواند به افزایش 

وزن منجر شود.
هایپرکالمى یک نوع ناراحتى است که در آن پتاسیم 

خون فوق العاده زیاد مى شود. خرما 
منبع غنى پتاســیم اســت، و 

مصرف تعداد زیادى از آن 
مى تواند بــه این ناراحتى 

منجــر 

شود. پس اگر پتاســیم خون تان باال است، از مصرف 
خرما اجتناب کنیــد. و از خوردن بیش از حد آن پرهیز 

کنید.
مانند سایر میوه ها (من جمله ســیب) حتى خرما نیز 
اغلب پوشیده از موم اســت. میوه ها اغلب پوشیده از 
موم هستند تا ظاهرشان بهتر شود و   ظاهرى درخشان 
داشــته باشــند – بنابراین مدت زمان بیشترى دوام 
مى آورند و ظاهر تازه  خود را حفظ مى کنند. درخشش 
خرما معموال به خاطر افزودن موم روغنى یا اســپرى 

هر دو آن ها در شــیمیایى به آن است، که 

دراز مدت به مشکالت گوارشى شدید منجر مى شوند.
خرما براى نــوزادان بیش از حد غلیظ و پرمایه اســت. 
جویدنش براى آن ها سخت است، و چون روده هایشان 
در حال تکامل است، ممکن است نتوانند خرما را به راحتى 
هضم کنند. این امر مى تواند به دشوارى ها و مشکالتى 
منجر شود. در واقع، حتى ممکن است خرما ناى نوزاد را 

مسدود کند و باعث خفگى او  شود.
شیرینى طبیعى خرما به خاطر فروکتوز موجود در آن 
است (حداقل تا حدودى). افراد بخصوصى از مشکل 
هضم فروکتوز رنج مى برند که این امر به ناراحتى به 
نام عدم تحمل فروکتوز منجر مى شود. قند به درستى 
جذب نمى شود، که باعث مى شود از سیستم گوارشى 
شما به صورت سالم و دست نخورده عبور کند (چون 
بدن قادر به تجزیه  آن نیســت). این ممکن است 
نهایتا به تولید گاز در معده و درد شــکمى منجر 
شود، چون قند شروع مى کند به واکنش دادن 
با باکترى هاى طبیعى 

داخل روده.
این ها به عوارض جانبى مصرف خرما مربوط مى شوند. 
با وجود این، یکى دو حوزه هســت کــه در آن ها به 

شفافیت بیشترى نیاز داریم.
تصور مى شــود خرما، به خاطر مزه  شیرینى که دارد، 
بر ســطح قند خون تاثیر مى گذارد. با وجود این، هیچ 
تحقیق منســجمى در تایید این موضوع انجام نشده 
است. مطالعات خاص انجام شده حاکى از آن هستند 
که برعکس خرما مى تواند ســطح قند خون را پایین 
بیاورد و حتى به درمان دیابــت کمک کند! این مورد 
احتماال به خاطر آن اســت که هرچنــد خرما حاوى 
قندهاى طبیعى است، شاخص گلیسمى پایینى دارد، و 

از این رو ممکن است خطرى ایجاد نکند.
همچنین هیچ تحقیق قابــل توجهى حاکى از آن که 
خرما بر ســالمت دندان ها تاثیر بــد مى گذارد وجود 
ندارد. با وجود این، در چنین مواردى حتما با پزشــک 

خود مشورت کنید.
و در مورد باردارى و شــیردهى باید بگویم که، خرما 
انتخاب سالمى به حســاب مى آید. یکى از مطالعات 
انجام شده نشــان مى دهد که خوردن خرما در طول 
4 هفته  آخر قبل از وضع حمل باعث داشــتن زایمان 
مطلوب ترى مى شــود. اما در آن صورت هم، مطمئن 
شــوید که بیش از مقدار توصیه شــده خرما مصرف 
نکنید چون نمى دانیم که در چنین حالتى چه اتفاقى 

خواهد افتاد.

در یک کارآزمایى بالینى بر روى افراد در معرض 
خطر باالى ابتالء به دیابت نوع 2، که عامل اصلى 
 D بیمارى کلیوى است، مصرف مکمل ویتامین

تأثیر قابل توجهى بر سالمت کلیه ها داشت.
در جمعیت عمومى، میزان پایین ویتامین D خون 
با خطر بیشــتر ابتالء به بیمارى هاى مختلف از 
جمله دیابت نوع 2 و بیمارى کلیوى همراه است.

«سان کیم»، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده 
پزشکى دانشــگاه اســتنفورد و همکارانش به 
بررسى تأثیر ویتامین D بر ســالمت کلیه افراد 

مبتال به پیــش دیابت پرداختنــد. پیش دیابت 
شرایطى است که خطر ابتالء به دیابت نوع 2 را 

افزایش مى دهد.
کیم مى گوید: «نتایج ما فایده اى از مکمل هاى 
ویتامین D بر عملکرد کلیه نشان نداد. اما مصرف 
هر گونه ویتامین D موجب کاهش میزان پروتئین 
ادرار در طول زمان شد، به این معنى که مى تواند 
تأثیر مفیدى بر سالمت کلیه ها داشته باشد. براى 
بررسى بیشتر این موضوع به مطالعات بیشترى 

نیاز است.»

در یکى از جدیدترین تحقیقات، دانشمندان به ارتباط 
میان سطح قند خون و شدت کووید19 پى بردند.

بر اساس این گزارش، دانشمندان با استفاده از هوش 
مصنوعى دریافتند سطح قند خون نقشى کلیدى در 

شدت کووید19 ایفا مى کند.
در این پژوهش، یک تیم تحقیقاتى از پروژه بلو برین 

(پروژه مغز آبى) سوئیس، یک ابزار هوش مصنوعى 
براى تحلیل صد هــا هزار مقاله علمى و اســتخراج 
دانش مورد نیــاز به منظور مشــخص کردن نقش 
سطح قند خون در شــدت کرونا ایجاد کردند. در این 
پژوهش مشخص شد سطح باالى قند خون یا ناشى از 
متابولیسم غیر طبیعى گلوکز است و یا در طول بسترى 

شدن و یا درمان دارویى و یا تزریق وریدى است.
این تحقیقات به خوبى شــدت کرونا را با سطح قند 
خون نشان داد و مشخص کرد چگونه افزایش قند در 
هر مرحله اى از عفونت ویروسى از زمان ظهورش در 
ریه ها تا عوارض شدید سندرم حاد تنفسى در شدت 

کرونا موثر است.

یک تصور غلط رایج این است که با استفاده از کرم ضد آفتاب، کاله آفتابى 
و لباس هاى آستین دار، از رســیدن اشعه خورشید به پوست جلوگیرى 
مى کنند. اما به هر حال نمى توان به طور کامل جلوى اشعه هاى خورشید 

را گرفت.
قرار گرفتن در معرض نور خورشید، میزان آنتى اکسیدان موجود در خون 
شما را کاهش خواهد داد. به همین دلیل بهتر است تا سطح آنتى اکسیدان 
خون را همیشه باال نگه دارید. مصرف موادغذایى حاوى آنتى آکسیدان، 
مى تواند به سالمت پوست کمک کرده و از آن در برابر نور خورشید و سایر 

خطرات، محافظت کند.

قارچ: به عنوان ماده اى سرشــار از پروتئین شناخته مى شود، حاوى 
موادى همچون سلنیوم براى محافظت از پوســت است. در میان مواد 
غذایى مصرفى، قارچ حاوى بیشــترین میزان ســلنیوم اســت. وجود 
ماده اى همچون گلوتاتیون پراکسیداز بیشترین میزان آنتى اکسیدان بدن 
را تامین مى کند. این ماده، از آسیب به سلول هاى پوستى که به واسطه 
اشعه خورشید پیش مى آید پیشگیرى مى کند. همچنین، قارچ سرشار 
از ویتامین ب است که عاملى براى شادابى پوست و جوان ماندن آن به 

حساب مى آید.
چاى سبز: آنتــى اکسیدان موجود در چاى ســبز که EGCG نام 

دارد، از التهاب پوست جلوگیرى مى کند. همچنین مصرف چاى سبز از 
بروز چروك در پوست صورت پیشگیرى خواهد کرد. در تحقیقى که در 
سال 2011 بر روى عده اى از زنان انجام شد نشان داد که مصرف چاى 
سبز براى 12 هفته مى تواند در انسجام پوست و رطوبت آن تاثیر مثبت 
بگذارد. مصرف چاى سیاه هم براى پوست بســیار مفید است و وجود 
آنتى اکسیدانى همچون Quercetin باعث حفاظت از پوست شما 

خواهد شد.
انار: محققان دانشگاه ویسکانسین دریافتند که مصرف انار مى تواند به 
بهبود التهاب پوســتى کمک کند. این خاصیت انار به وجود مقادیر زیاد 

آنتى اکسیدان موجود در آن وابسته است. همچنین آنها متوجه شدند که 
وجود آنتى اکسیدان در انار موجب جلوگیرى از رشد سلول هاى سرطانى 

ناشى از برخورد اشعه فرابنفش با پوست مى شود. 
ماهى چرب: اضافه کردن ماهى هــاى چرب به رژیم غذایى موجب 
مى شود تا از آسیب هاى پوستى که به خاطر تابش اشعه خورشید به وجود 
مى آیند در امان بمانیم. اسید هاى چرب موجود در ماهى آب هاى آزاد، 
از التهاب پوستى جلوگیرى کرده و موجب درخشندگى و رطوبت بیشتر 
پوست مى شوند. همچنین، وجود موادى همچون سلنیوم و پروتئین در 

ماهى، موجب ترمیم سلول هاى پوستى مى گردد.

مضرات خرما براى سالمتى 
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و
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مضرا

بایدها و نبایدها در مصرف خربزه

4 مواد غذایى که مانع آسیب هاى نور خورشید مى شود

مانند معده درد، گاز معده، نفخ، و

بر اســت، که در کمال تعجب، 
ثر معکوس داشته باشد. اگر قبال 
ده باشید، مصرف خرماى بیش 
 فیبر بیش از اندازه نیز هست  و

ى تواند به مشکالت شکمى مثل 
ود.

ن زمینه کم بوده است، اما طبق
رد خاصى اسهال را بدتر مى کند.

ه مانند خرما همچنین مى توانند 
شــوند، و مقصر، یک بار دیگر،

وش زدن همچنین مى تواند به 
بسیارى از میوه هاى خشک شده 

ى از آن ها است.
 خرما باعث بروز حمالت آسمى 

انرژى نســبتا زیادى نیز دارد- و مى تواند به افزایش
8وزن بى ســابقه منجر شــود. خرما حاوى 2/8 کالرى 
–در هر گرم اســت – که به معنى آن است که خوراکى 
داراى تراکم انرژى متوسط است و مى تواند به افزایش 

وزن منجر شود.
است که در آن پتاسیم ناراحتى هایپرکالمى یک نوع

خون فوق العاده زیاد مى شود. خرما 
منبع غنى پتاســیم اســت، و 

مصرف تعداد زیادى از آن 
مى تواند بــه این ناراحتى 

منجــر 

است، که  دو آن ها درشــیمیایى به آن هضم فروکتوز رنج مى برند که این امر به ناراحتى به هر
نام عدم تحمل فروکتوز منجر مى شود. قند به درستى 
جذب نمى شود، که باعث مى شود از سیستم گوارشى 
شما به صورت سالم و دست نخورده عبور کند (چون 
بدن قادر به تجزیه  آن نیســت). این ممکن است 
درد شــکمى منجر  نهایتا به تولید گاز در معده و
شود، چون قند شروع مى کند به واکنش دادن 
با باکترى هاى طبیعى 

بیاورد و حتى به درمان دیابــت کم
احتماال به خاطر آن اســت که هرچ
قندهاى طبیعى است، شاخص گلیس
از این رو ممکن است خطرى ایجاد
همچنین هیچ تحقیق قابــل توجه
خرما بر ســالمت دندان ها تاثیر بــ
ندارد. با وجود این، در چنین مواردى

خود مشورت کنید.
بای مورد باردارى و شــیردهى و در
انتخاب سالمى به حســاب مى آید
انجام شده نشــان مى دهد که خور
باعث حمل وضع 4 هفته  آخر قبل از
مطلوب ترى مى شــود. اما در آن ص
شششــوید که بیش از مقدار توصیه شـ
نکنید چون نمى دانیم که در چنین

خواهد افتاد.

متخصصان تغذیه معتقدند ماست براى سالمت 
بدن مفید اســت و باعث تقویت سیســتم ایمنى 

بدن مى شود.
ماست غذاى مغذى است که عالوه بر کاهش وزن، 
گوارش شما را تسهیل مى کند. افزودن ماست به 
رژیم غذایى به خصوص در وعده شام به شما کمک 

مى کند تا از وزن اضافى رهایى یابید.
خوردن این لبنیات به رفع خشــکى پوســت شما 
کمک کرده و گوارش در آب و هواى گرم را برایتان 

تسهیل مى کند.
ماست یک غذاى با کربوهیدرات پایین و پروتئین 
باالست؛ چیزى که سبب مى شود این ماده غذایى 
را براى کاهش وزن ایده آل سازد. پروتئین موجود 
در ماست به حفظ توده عضالنى و رهایى از چربى 

اضافى شکم کمک مى کند.
پروبویتیک هاى موجود در ماست به بهبود گوارش 
و به بهبود متابولیسم (سوخت و ساز بدن) کمک 
مى کند؛ همچنانکه به جــذب مواد مغذى کمک 

مى کند.
گنجاندن ماست در رژیم غذایى مى تواند در کاهش 
وزن اضافى به شکل سالم و مفید مؤثر باشد؛ این 
خوراکى منبع غنى براى کلسیم به حساب مى آید 
 (BMI) و نقشى حیاتى در حفظ شاخص توده بدنى

دارد.
 

یک پزشــک مصرى نســبت به مصرف دارو یا 
کپسول بدون نوشیدن آب هشدار داد.

دکتر خالد غزالى مشــاور گیاه پزشــکى گفت: 
مصرف دارو یا کپسول، به ویژه دارو هاى الغرى 
بدون آب آشامیدنى مى تواند این کپسول ها را در 
مرى متوقف کند. این باعث مى شــود کپسول ها 
ماده فعال را در معده ترشح کنند، زیرا براى مدتى 
در داخل معده باقى مى ماند که ممکن است باعث 

زخم معده شود.
غزالى گفت: برخى از کپسول ها با تاثیر سریع وجود 
دارند که مى توانند چربى را به محض ورود به معده 
از بین ببرند، اما باید با مقادیر مناسب آب مصرف 

شود و نه برعکس، تا به معده آسیب نرساند.

شگفت انگیزترین 
فواید ماست براى بدن

خطر قرص خوردن 
بدون آب  

بیمارانى که نباید از ویتامین D غافل  شوندخطر مواد غذایى دودى کمتر از مصرف سیگار نیست

اثر عجیب افزایش قند خون در شدت کرونا
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معاون سرمایه هاى انسانى و توســعه مدیریت ذوب آهن 
اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت پرسنل این مجموعه 
گفت: ذوب آهن اصفهان در حــال حاضر میزبان 18 هزار 
شــاغل بوده که از این تعداد بالغ بر 13 هزار نفر نیروهاى 
ذوب آهن و 5 هزار نفر نیروهاى شــرکت هاى پیمانکارى 

طرف قرارداد با این مجموعه عظیم صنعتى هستند.
احمد اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان در حال حاضر میزبان 
18 هزار شاغل اســت که از این تعداد بالغ بر 13 هزار نفر 
نیروهــاى ذوب آهن و 5 هزار نفر نیروهاى شــرکت هاى 
پیمانکارى طرف قرارداد با ایــن مجموعه عظیم صنعتى 

هستند.
معاون سرمایه هاى انسانى و توســعه مدیریت ذوب آهن 
اصفهان با بیان اینکه این شــرکت در کنار فرآیند تولید، 
رسالت خطیرى چون کادرســازى براى صنایع فوالدى 
کشور را نیز در کارنامه درخشان خود دارد، یادآور شد: منبع 
عظیمى از نیروهاى متخصص صنایع فوالدى کشــور در 
ذوب آهن اصفهــان کار خود را آغاز کردند و این رســالت 

کادرسازى امروز هم با قوت خود پابرجاست.
وى با تأکید بر اینکه یکى از دغدغه هاى اصلى ما همواره 
توجه به دغدغه کارکنان بوده اســت، خاطرنشان کرد: با 
توجه به شرایط نامســاعد اقتصادى در جامعه براى رفاه 
حال نیروهاى این مجموعه در چندین مرحله و بیش از 3 
برابر بودجه مصوب حمایت هایى از کارکنان صورت گرفت 
که حداقل بتوانیم بخش کوچکى از مشــکالت معیشتى 
کارکنان را مرتفع ســازیم، البته تورم و گرانى در چند سال 
گذشته به قدرى بزرگ و شدید بوده که طبیعى است جبران 
آن سخت باشد و شکى نیست انتظاراتى در این زمینه مطرح 

خواهد شد.
اکبرى با تصریح بــر این نکته که حتى یــک روز حقوق 
معوق در مجموعــه ذوب آهن اصفهــان نداریم، متذکر 
شد: خدا را شاکریم که با تالش شــبانه روزى کارکنان و 
مدیران مجموعه ذوب آهن اصفهان، یک روز هم حقوق 

معوق نداریم و این موضوع نتیجــه تالش یکپارچه تمام 
مجموعه است.

معاون سرمایه هاى انسانى و توســعه مدیریت ذوب آهن 
افزود: کرونا ضربه بزرگى به تمام جامعه به ویژه مشــاغل 
وارد کرد، اما مجموعه ذوب آهن اصفهان با این وجود نه تنها 
سراغ کاهش ظرفیت نیروهاى انسانى نرفت، بلکه در یک 
سال گذشته بالغ بر هزار نیرو را از طریق آزمون استخدامى 
و شرکت هاى پیمانى وابسته به ذوب آهن به خانواده خود 

اضافه کرد.
وى در ادامه با اشاره به انتقاد برخى از افراد نسبت به معوقات و 
طرح طبقه بندى شرکت ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: گاهى 
اوقات شاهد طرح ادعاهایى خالف واقع و غیرفنى از جانب 

افراد هستیم که الزم است براى مردم شفاف سازى شود.
اکبرى اضافه کرد: به واسطه اصل 44 و واگذارى مجموعه 
ذوب آهن اصفهان، شرایط جدیدى در این شرکت حکم فرما 
شد و طبیعى است که در هر شرکتى نظام ادارى و قانونى 
خاصى وجود دارد که البته منطبق بر قوانین است و نهادهاى 

نظارتى به دقت بر آن نظارت دارند.
معاون ســرمایه هاى انسانى و توســعه مدیریت شرکت 
ذوب آهن نسبت به نحوه پرداخت پاداش هاى کارکنان این 
مجموعه صنعتى تشریح کرد: تمامى پاداش هاى مجموعه 
ذوب آهن اصفهان بر اساس سیستم ارزیابى عملکرد که در 
تمام ســطوح و واحدهاى ذوب آهن وجود دارد و بر اساس 

شاخص هاى استاندارد تعریف و پرداخت مى شود.

وى تصریح کرد: چنانچه افرادى نســبت به وضعیت خود 
انتقاد و اعتراضى دارند، حاضریم با تمام وجود بشنویم که 
البته تا امروز هم روند رسیدگى به اعتراضات وجود داشته 

است.
اکبرى در پایان با بیان اینکه قیــاس ذوب آهن با صنایع 
فوالدى مشابه و همجوار که 4 برابر ذوب آهن تولید دارند، 
کار درستى نیست، متذکر شد: ما خودمان هم پرسنل همین 
مجموعه هستیم و شکى نیست که از داشتن مزایاى باالتر 
اســتقبال مى کنیم اما اینکه بخواهیم خودمان را با دیگر 
مجموعه هایى کــه بیش از 25 برابــر ذوب آهن اصفهان 
سود ساالنه کســب کرده اند، مقایســه کنیم به نظرم کار 

درستى نیست.

ذوب آهن میزبان 18 هزار نفر شاغل است
خدمات مشــترکین و درآمد آبفاى استان اصفهان 
از تالش هــاى خبرنگاران در جهت ارتقاء ســواد 
آبى شــهروندان و گذر از تنش آبى تابستان 1400 

تجلیل کرد.
سید محســن صالح که به مناسبت فرا رسیدن 17 
مرداد روز خبرنگار در معاونت خبر صدا و ســیما و 
دفاتر جراید، خبرگزارى هــا و پایگاه هاى خبرى 
مستقر در مجتمع مطبوعاتى اصفهان حضور یافته 
بود، در نشست هاى جداگانه با مدیران و خبرنگاران 
رسانه ها از کوشش و مساعى متعهدانه خبرنگاران 

قدردانى کرد.
وى بــا بیــان اینکه 
خبرنگاران در اجراى 
رســالتى که بر عهده 
دارنــد، واقعیت ها را 
به صورت شــفاف در 
اختیــار جامعــه قرار 
مى دهند گفــت: در 
چند ســال اخیر یکى 
از دغدغه هاى اصلى 
کشور و استان مسئله 
تامین آب بوده است 

و خوشبختانه خبرنگاران به صورت شفاف و دقیق 
تبعات ناشى از خشکســالى را براى مردم تشریح 

کرده اند. 
صالح با اشاره به کاهش بى ســابقه بارندگى ها در 
سال آبى جارى نســبت به نیم قرن گذشته گفت: 
تابستان امســال سال بسیار ســختى براى آبفاى 
استان اصفهان بود زیرا شیوع بیمارى کرونا و گرماى 
زودرس باعث افزایش مصرف مشــترکین تحت 
پوشش شد به گونه اى که در ساعات اوج مصرف با 
کمبود 4300 لیترى آب در شبکه آبرسانى اصفهان 

بزرگ مواجه  بودیم.
وى افزود: در شــرایطى که چاه هاى فلمن به کلى 
خشک شده و این شــرکت براى تأمین آب شرب 
و بهداشــت مردم با چالش مواجه بود شوربختانه 
شاهد انتشــار مطالب کذب و خالف واقع بسیارى 
در فضاى مجازى بودیم کــه آرامش روانى جامعه 

را هدف گرفته بود.
 معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفاى استان 
اصفهان گفــت: با وجود این خبرنــگاران متعهد و 
رســانه هاى منصف بــا تهیه و انتشــار خبرهاى 
امیدبخش و گفتگو با صاحب نظران و متخصصان 

حوزه آب و بهداشت، گام بزرگى در جهت ارتقاء سواد 
آبى شــهروندان و گذر از تنش آبى تابستان 1400 

برداشتند که جاى تقدیر و تشکر دارد.
وى با بیان این کــه از ابتداى تنش آبى امســال 
تاکنون با بهره گیرى از 5500 تانکر سیار در حدود 
60 میلیون لیتر آب بین مشــترکین این شــرکت 
توزیع شده است گفت: ســالمت مردم خط قرمز 
آبفاى استان اصفهان اســت و تمام تالش سقایان 
این شــرکت تامین آب شــرب پایدار و سالم براى 

شهروندان و روستاییان عزیز است.

تجلیل معاون خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان از خبرنگاران؛

خبرنگاران گام بزرگى در گذر از تنش آبى 
تابستان 1400 برداشتند

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: به زودى و با اجراى پروژه توسعه خط تولید با 
هدف تأمین ورق گالوانیزه در شــرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیارى، 100 درصد 

نیاز خودروسازان داخلى به ورق گالوانیزه با کیفیت 
سطح رویه در صنایع خودروســازى کشور تأمین 

خواهد شد.
به گزارش خبرنگار فــوالد، حمیدرضا عظیمیان 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در دیدار با مدیران 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیارى با بیان 
این که این شرکت جایگاه ویژه اى در گروه شرکت 
فوالد مبارکه دارد، اظهار کرد: این شــرکت جزو 
برترین شــرکت هاى تولیدکننــده ورق گالوانیزه 

کشور است.
وى گفت: به زودى و با اجراى پروژه توســعه خط 

تولید با هــدف تأمین ورق گالوانیزه در شــرکت ورق خودرو چهارمحــال و بختیارى، 
100 درصد نیاز خودروســازان داخلى به ورق گالوانیزه با کیفیت سطح رویه در صنایع 

خودروسازى کشور تأمین خواهد شد.
وى افزایش 61 درصدى میزان تولید این شــرکت در 4 ماهه نخست امسال نسبت به 

مدت مشابه سال قبل را اتفاق مهمى دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به این که استان 
چهارمحال و بختیارى نیازمند صنعت فوالد است، اگر بتوانیم زنجیره فوالد را با راه اندازى 
کارخانه 500 هزار تنى نورد سرد در این منطقه شکل 
دهیم، اقدام بسیار ارزشمندى رخ خواهد داد، چرا که 
منجر به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در این منطقه 

خواهد شد.
در ادامه این جلسه وحید میرزایى مدیرعامل شرکت 
ورق خــودرو چهارمحال و بختیــارى ضمن ارائه 
گزارشــى از عملکرد منتهى به تیرماه 1400 این 
شــرکت تصریح کرد: على رغم وجود موانع زیاد بر 
سر راه تولید، با ذخیره ورق از سال گذشته و افزودن 
آن به چرخه تولید، بهره ورى افزایش یافته و این امر 

منجر به افزایش سود خالص این شرکت گردید.
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیارى با اشاره به اجراى پروژه توسعه خط 
تولید با هدف تأمین ورق گالوانیزه با کیفیت مناسب بدنه نمایان خودرو در این شرکت 
تأکید کرد: پیشرفت فیزیکى این پروژه تاکنون به 81 درصد رسیده که با اجراى آن تمام 

نیازهاى ورق رویه خودرو در کشور تأمین خواهد شد.

100 درصد نیاز خودروسازان داخلى به ورق گالوانیزه تأمین خواهد شد

 CCI نمایندگان اتاق بازرگانى و صنایع جمهورى مولداوى
و اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان اقدام به 

برگزارى وبینارتجارى نمودند.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانــى اصفهان  در این 
وبینار، بهرام سبحانى ، نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان، بر 
ضرورت احیاى روابط اقتصادى مولداوى و ایران تاکیدکرد.

ناتالیا کالنیک ، نایب رئیــس اتاق بازرگانى مولداوى هم به 
ارائه گزارشى از وضعیت کسب و کار در جمهورى مولداوى، 

اتاق بازرگانــى مولداوى، همچنین خدمات ارائه شــده به 
محیط تجارى پرداخت. وى ضمــن تاکید برپراکنده بودن 
همکارى هاى بیــن اتاق بازرگانى جمهــورى مولداوى و 
شرکاى ایرانى ، گفت: آخرین رویداد مشترك سازماندهى 
شــده طرفین، مربوط به سال 2018 اســت و دراین سال  
نمایشــگاه ملى ســاخت مولداوى با حضور هیئتى از اتاق 
بازرگانى اصفهان وبه سرپرســتى رئیس اتــاق بازرگانى 
برگزارشــد. کالنیک تصریح کــرد:در جریان این ســفر، 

هیئت هاى ایرانى عالوه بر آشنایى با محصوالت و خدمات 
در معرض نمایش مولــداوى ، در 1 فوریه 2018 در انجمن 

بین المللى در کاهول نیز شرکت کردند.
وى بااشــاره به محدودیت هاى اعمال شده بیمارى کرونا، 
ازایجاد سازوکارى توسط اتاق بازرگانى جمهورى مولداوى 
براى برگزارى رویدادهاى آنالین به منظور فراهم ســازى 
امکان حضورگسترده شــرکت هاى خارجى دررویدادهاى 

تجارى خبرداد.

فراهم کردن ساز و کار ایجاد تعامالت اقتصادى با مولداوى

جایگاه فناورى اطالعات و ارتباطات در جامعه بسیار ویژه است. مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان در دیدار مدیرعامل سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى اصفهان 
و رئیس شوراى انتظامى سازمان نصر با اعالم این مطلب گفت: امروزه با پیشرفت هاى 
صورت گرفته در عرصه جهانى، فناورى اطالعــات و ارتباطات به یکى از مهم ترین و 

اساسى ترین نیازهاى بشر تبدیل شده است.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانى در این دیدار با اشاره 
به آمادگى مخابرات جهت افزایش تعامل با نهادهاى فعال در حوزه فناورى اطالعات در 
استان، اظهار کرد: هم افزایى حوزه هاى فعال در صنعت ارتباطات و فناورى اطالعات 
تاثیر بسزایى در  افزایش سطح تکنولوژى ارتباطى در استان خواهد داشت و امیدواریم در 
سال جارى، بیش از گذشته شاهد ارتقاى این نوع تعامالت بین حوزه هاى مربوط باشیم.

گفتنى است در این نشســت که با حضور ســید حمیدرضا ابطحى مدیرعامل سازمان 
فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى اصفهان، محمد اطرج رئیس شوراى انتظامى 
سازمان، نصر مشاور هیات مدیره ســازمان فاوا و جمعى از معاونین و مدیران مخابرات 

منطقه اصفهان در دفتر مدیر مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد؛ حضار به بحث و تبادل 
نظر در زمینه راه هاى افزایش همکارى مجموعه هاى فوق در راستاى توسعه ارتباطى 

استان پرداختند.

فناورى اطالعات و ارتباطات یکى از مهمترین نیازهاى بشر است


