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کدام غذاها را 
هرگز نباید در 

مایکروویو قرار داد

واکسن نداریم؛ حتى براى دوز دوم!
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اتوبوس سوارى که 
روزگارى 

محبوب بود...

یک دلیل براى محبوبیت بسیار زیاد پخت 
غذا در مایکروویو وجود دارد: پخت سریع، 
آسان و در بسیارى از موارد همراه با نتایج 

قابل قبول. با این حال، اگرچه ممکن 
است براى گرم کردن دوباره...

کمتر از یک ماه پیش حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانى در یکى از آخرین سخنرانى هاى 
دوران ریاست جمهورى اش در نشست با مدیران 
ارشد دولت تدبیر و امید، اشاره اى هم به بازتاب 
جهانى اولین سفرخود در مقام ریاست جمهورى 
به شــهر اصفهان در بهمن ماه 1393 و استقبال 
گسترده مردم این اســتان از کاروان او در میدان 
نقش جهان داشــت. روحانى گفــت که رئیس 
جمهور وقت فرانسه به او گفته قدرت هاى جهانى 
به دلیل به بن بســت رســیدن پرونده هسته اى 

ایران در دوران...

توزیع توزیع 6161 میلیون لیتر آب به صورت تانکرى در  میلیون لیتر آب به صورت تانکرى در 8484 روز روز
مدیرسامانه مدیرسامانه 122122 آبفاى استان اصفهان خبر داد؛ آبفاى استان اصفهان خبر داد؛
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در نشست ستاد استانى پیشگیرى و مقابله با کروناى استان اصفهان اعالم شد

گلر شاکى استقالل پشیمان شد؟
سیدحسین حسینى گلر استقالل که در پستى اینستاگرامى از هواداران 
استقالل خداحافظى کرده بود، پستش را از صفحه اینستاگرامش حذف 
کرد. سیدحسین حسینى گلر اســتقالل یک شنبه شب در یک پستى 
اینستاگرامى از هواداران اســتقالل خداحافظى کرد. او از بى توجهى و 
بى عالقه بودن باشگاه براى تمدید قراردادش خبر داد اما پس از گذشت 
12 ساعت از آن پست جنجالى، حسینى پست مربوط به خداحافظى اش 

را از صفحه شخصى اش...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نگاهى به 3 سفر حسن روحانى به استان 
اصفهان و سفرچهارم که انجام نشد

هزینه ماهانه مساجد 
اصفهان 15 میلیارد 

تومان است

انتقاد مدیر اجرایى مرکز رسیدگى
 به امور مساجد استان از کمبود دریافتى؛

جان باختن 51 اصفهانى بر اثر سوختگى
3

استعدادهاى جوان استعدادهاى جوان 
ذوب آهن زیر ذره بین ذوب آهن زیر ذره بین 

تارتار

درگذشت مهندس سید مصطفى الهى، مدیر عامل شرکت پتروشیمى اصفهان 
و یکى از مدیران خوشنام صنعت نفت موجب تألم شد. بى شک مشیت الهى 
بـر ایـن تعلق گرفـــت که با درگذشت ایشان در ایام شهادت سرور و ساالر 
شهیدان، 31 سال  فعالیت در پاالیشگاه و همچنین پتروشیمى تا همیشه در 

کارنامه آن مرحوم ثبت و ضبط گردد.
اینجانب فقــدان این مدیر ارزشــمند را به خانواده، همــکاران و کارکنان 
شرکت هاى پاالیش نفت و پتروشــیمى اصفهان  تسلیت گفته، از درگاه ایزد 
منان براى آن مرحوم رحمت واسعه و براى بازماندگان صبر و شکیبایى مسئلت 

مى نماییم. 

بازگشت همه به سوى اوست

ایرج ناظمى - روزنامه نصف جهان

فرمانده کل سپاه پاسداران :

اصفهان پرچمدار 
اجراى طرح

 شهید سلیمانى
 بود

مقام ارشد شرکت توزیع برق 
اصفهان خبر داد

اصفهان
دیگر خاموش 

نمى شود

آرزوى آرزوى 3434 ساله  ساله 
کارگردانکارگردان

 اصفهانى مجموعه  اصفهانى مجموعه 
«روزى روزگارى»«روزى روزگارى»

سرپرست اورژانس کشور
 تشریح کرد

تأثیر 
قطعى برق بر 
مأموریت هاى

اورژانس
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مدیر عامل بانک توسعه تعاون ضمن تبریک به مناسبت 
روز پزشک خاطر نشان کرد: این بانک طى سالیان اخیر 
طرحها و محصوالت بانکى ویژه پزشکان طراحى و به اجرا 

درآورده اســت و در حال حاضر نیز 
«بسته اعتبارى ویژه حوزه بهداشت 
و درمان بانک توسعه تعاون» مبناى 
ارائه خدمــات تخصصى اعتبارى به 

این عزیزان است.
حجت اله مهدیان به تسهیالت بانک 
براى خرید دفتر محل کار پزشکان 
در قالب عقد اجاره به شــرط تملیک 
یا مرابحه تا ســقف 20 میلیارد ریال 
و نیز تسهیالت ســرمایه در گردش 
اشاره نمود و همچنین افزود: عالوه 
بر این دو خدمت اعتبارى، تسهیالت 
جهت خرید ابزار و تجهیزات در قالب 
عقد مرابحه و تسهیالت براى تعمیر 
و بهســازى محل کار در قالب عقد 

جعاله به عنوان دو خدمت اعتبارى دیگر مطرح است که 
با توجه به چارچوب فعالیت بانکدارى اسالمى و بانکدارى 

توسعه اى قابل ارائه است.

وى افزود: پزشــکان فــوق تخصص، دندانپزشــکان 
متخصص، پزشــک فوق تخصص جراح و پزشــکان 
متخصص جراح در درمان پیشــرفته بیماران در سطوح 

باالتر نقش ممتازى را ایفا مى کنند و این عزیزان مى توانند 
جهت خرید ابزار و تجهیزات پزشکى تا سقف 17 میلیارد 
ریال و جهت تعمیر و بهســازى محل کار تا سقف 7/5 

میلیارد ریال تسهیالت دریافت نموده و موجبات توسعه 
خدمات پزشکى و درمانى را در منطقه فعالیت خود فراهم 

آورند.
مهدیــان ادامــه داد: ایــن بســته 
شــرایط ویژه اى را براى پزشــکان 
متخصص، دندانپزشــک عمومى و 
متخصص، دکتر علوم آزمایشگاهى، 
رادیولوژیســت، سونوگرافیســت و 
فیزیوتراپیست در نظر گرفته و براى 
خرید ابزار و تجهیزات 9 میلیارد ریال 
و جهت تعمیر و بهســازى محل کار 
4/5 میلیارد ریال بــه عزیزان قابل 

پرداخت است.
مدیرعامــل بانک توســعه تعاون 
پزشــکان عمومى و اپتومتریست ها 
را از مهمترین ارکان جامعه پزشکى 
عنوان نمود که بیشــترین ارتباط و 
مهمترین مســئولیت ها را در میان 
اقشار جامعه دارند و گفت: این عزیزان نیز مى توانند جهت 
خرید ابزار و تجهیزات و یا براى تعمیر و بهســازى محل 

کار حداکثر 2/5 میلیارد ریال تسهیالت دریافت نمایند.

طرح ها و محصوالت بانک توسعه تعاون ویژه پزشکان
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مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و مؤسسات 
هوانوردى سازمان هواپیمایى کشورى اعالم کرد: در پى 
کاهش 70 درصدى پروازها و تقاضاى مردم براى سفرهاى 
هوایى در هفته گذشته، قیمت بلیت هواپیما به کمترین حد 

خود رسید.
حسن خوشخو اظهار کرد: درپى اعمال محدودیت پذیرش 
مسافر هوایى از سوى ستاد ملى مقابله کرونا، تقاضاى مردم 
هم براى سفرهاى هوایى به حداقل رسید به گونه اى که 

حتى هواپیماها در این پروازهاى محدود هم پر نمى شد.
وى افزود: این افــت تقاضا بیانگر این اســت که مردم 
خودشــان پروتکل ها را رعایت کرده و نگران شــرایط 

کرونایى به وجود آمده هستند و همین مسئله سبب شده 
تا قیمت بلیت هواپیما کاهش شــدیدى داشته باشد. به 
عنوان مثال حداکثر نرخ بلیت تهران-مشهد به حدود 350 
هزار تومان کاهش پیدا کرد و این کاهش شدید تقاضا در 
شرایطى اتفاق افتاده که تعداد پروازهاى مسافرى در همه 
مسیرهاى داخلى به دستور ســتاد ملى مقابله با کرونا تا 

70درصد کمتر شد.
خوشخو گفت: برخى از شرکت هاى هواپیمایى نیز در این 
شرایط به این دلیل پروازهایشان را با لود پایین مسافر انجام 
مى دهند که همچنان شبکه پروازى شان فعال باشد چرا که 

از نظر اقتصادى هیچ توجیهى براى آنها ندارد.

سرپرســت اورژانــس کشــور در خصــوص اینکــه 
مأموریــت هاى مرتبــط با کرونــا چند درصــد از کل 
مأموریت هاى اورژانس را به خود اختصاص داده است، 
گفت: تقریبًا 30 درصد مأموریت هــاى اورژانس در پى 

خدمت رسانى به بیماران مبتال به کرونا انجام مى شود.
دکتر پیمان صابریان با بیان اینکه درصد مأموریت هاى 
مرتبط با کرونا در شــهرهاى کشور کمى متفاوت است، 
اظهار کرد: اگــر بیماران مبتال به کرونا دچار مشــکل و 
نیازمند انتقال به بیمارســتان باشــند حتمــًا انتقال به 

بیمارستان انجام مى شود. 
صابریان ادامه داد: در اغلب موارد نیازى به انتقال نیست 

و در حدود 10درصد مأموریت ها الزم است که بیمار به 
بیمارستان منتقل شــود. در اکثر این موارد، فرد بیمار با 
استفاده از مایع درمانى و اکسیژن تراپى بهبود پیدا مى کند. 
وى در ادامه در خصوص اینکه آیا هنوز قطعى برق براى 
بیماران مبتال به کرونایى که در خانه بســترى هســتند 
مشــکلى ایجاد مى کند یا خیر ؟ اظهار کرد: این مشکل 
کمتر شــده اســت اما هر اتفاقى که باعث شود شرایط 
از حالت عادى خود خارج شــود بر میــزان مأموریت ها 

تأثیرگذار است. 
وى افــزود: قطعى هاى بــرق تقریباً 20 تــا 25 درصد 

مأموریت هاى ما را مختل کرده بود.

سقوط قیمت بلیت هواپیما 
با کاهش تقاضاى مردم

تأثیر قطعى برق بر 
مأموریت هاى اورژانس

محمدرضا حکیمى امروز 
به آغوش خاك مى رود

پیکر محمدرضا حکیمى امروز    ایسنا|
(سه شنبه، دوم شهریورماه) در حرم امام رضا (ع) 
به خاك سپرده مى شود. مرتضى کیا، از نزدیکان 
این نویســنده و اندیشــمند دینى که شامگاه 
31 مردادماه از دنیا رفت گفــت: پیکر عالمه 
حکیمى از تهران به مشــهد منتقل و سه شنبه، 
دوم شهریورماه در حرم امام رضا (ع) به خاك 
سپرده مى شود.  او در توضیح بیشتر بیان کرد: 
قرار بود مراسم خاکسپارى روز دوشنبه انجام 
شود، اما امکانپذیر نشد.  محمدرضا حکیمى که 
چندى پیش به کرونا مبتال شده بود در شامگاه 

31 مرداد ماه با ایست قلبى از دنیا رفت.

پراید پرواز کرد!
با بازگشایى بازار خودرو     خبر آنالین |
قیمت ها در این بازار دوبــاره اوج گرفته اند و 
در این بین خودروهاى گروه پراید در این مدت 
بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند. در بین 
خودروهاى پراید مدل 111  دو میلیون تومان 
دیگر گران شــد و 152 میلیون تومان قیمت 
خورد و مدل 131 این خودرو نیز از 137 میلیون 
تومان به قیمت 138 میلیون تومان رسید و مدل 
132 پراید نیز دو میلیون تومان گران شد و 133 
میلیون تومان قیمت خورده است. خودروهاى 
پراید 151 مــدل 1399 و 1400 نیز افزایش 
قیمت چشمگیرى را تجربه کردند و به ترتیب 

دو و یک میلیون تومان گران شدند.

منتظر کروناى جدید باشید
ابتداى مــرداد ماه    روزنامه جام جم|
برخى از مسئوالن نســبت به ایجاد موج ششم 
«هشدار» مى دادند و «اظهار نگرانى» مى کردند 
اما حاال با گذشت یک ماه این هشدارها رنگ 
واقعیت به خود گرفته و آنچــه بدیهى به نظر 
مى رسد طغیان تازه کرونا با تابلوى موج ششم و 
به نام واریانت «المبدا» است؛ واریانتى که طبق 
فرمول همه موج هاى پیشــین در کشورهاى 
همسایه دیده شده و خیلى زمان نمى برد تا وارد 
کشور شود. واریانتى که از واریانت فراگیر کنونى 
یعنى دلتا سرایت پذیرى و البته که بیمارى زایى 
بیشــترى دارد و خبر بدتر اینکه همراه با پاییز 
در جامعه شــیوع پیدا خواهد کــرد. فصلى که 
به واســطه هواى ســرد طبیعتــًا تجمع هاى 
بیشــتر و متراکم ترى به خود مى بیند و همین 
موضوع ســرایت این ویروس را تشدید خواهد 

کرد.

محروم ترین استان ها
بر اساس شاخص    روزنامه اعتماد |
ترکیبى در ســال گذشــته، به لحاظ وضعیت 
محرومیت، شــرایط اســتان هاى سیستان و 
بلوچستان، خراسان شــمالى و لرستان از سایر 
اســتان ها بدتر بوده و در مقابل اســتان هاى 
تهران، یــزد و البرز از وضعیت نســبى بهترى 
برخوردار بوده اند. بر اســاس داده هاى پایگاه 
اطالعات رفــاه ایرانیان، اســتان سیســتان 
و بلوچســتان باالترین نرخ فقر و اســتان یزد 

پایین تر نرخ فقر را داشته است.

حمل 100 کامیون کاال  
به افغانستان

مدیرکل بنــادر و دریانوردى    تابناك |
سیستان و بلوچستان گفت: روزانه بیش از 100 
دســتگاه کامیون کاال از بندرچابهار به مقصد 
افغانستان حمل مى شــود که این روند سبب 
توسعه اقتصادى این کشور و رونق ترانزیت کاال 
مى شود. بهروز آقایى اظهار کرد: بندر چابهار با 
صرفه ترین و نزدیک ترین مسیر براى ترانزیت 
کاالهاى افغانستان محسوب مى شود به همین 
منظور پس از وقفه اى چند روزه ترانزیت کاال به 

آن کشور مجدداً آغاز شده است.

وزرا جابه جا معرفى شدند!
نماینده نیشابور در مجلس در جلسه    ایسنا|
علنى صبح دیروز (دوشــنبه) و در جریان بررســى 
صالحیت وزیر پیشنهادى تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
به عنوان مخالف گفت: آقاى رئیسى! ما توقع دیگرى 
در معرفى کابینه پیشنهادى از شما داشتیم. کسانى 
که معرفى شــدند افرادى الیق، عالى و در نوع خود 
شایسته هســتند اما انگار آنها جابه جا معرفى شدند! 
هاجر چنارانى گفت: آقاى رئیسى! دیگر زمان آزمون 
و خطا و ان شاءا...، ماشاءا... تمام شده است و 43 سال 
از عمر بابرکت جمهورى اســالمى گذشــته است. 
خیلى ها تمــاس گرفتند که ما صحبــت نکنیم؛ اما 
اگر وزیرى مخالف نداشــته باشد چطور مى خواهیم 

برنامه هایمان را به مردم عرضه کنیم؟

تعارضات و 
تناقضات را ببینید

   خبر آنالین | فتح ا... توسلى، نماینده مردم 
بهار و کبودرآهنگ  در جلســه علنــى نوبت صبح 
دیروز (دوشنبه) مجلس شــوراى اسالمى به عنوان 
مخالف وزیر پیشــنهادى بهداشــت، اظهار کرد: در 
واکسیناســیون تعارضات و تناقضــات بین حرف 
مســئوالن را ببینید. یک روز مى گویند واکسن وارد 
نشود و روز بعد مى گویند از هر جا بشود وارد مى کنیم. 
این التهابات را چه کســى جواب مــى دهد؟ وزارت 

بهداشت، وزارت مردم است نه وزارت پزشکان.

 طالبان  که آمد 
برق کمتر مى رود!

بهنام یزدانى، خبرنگار صداوســیما در    بهار |
افغانستان در یک ارتباط زنده ویدیویى گفت: مردم 
افغانستان نسبت به طالبان، احترام قائل هستند و حتى 
خرید هاى آنان را حساب مى کنند! نظر مردم نسبت 
به طالبان روز به روز مثبت تر مى شود. وى افزود: برق 
ما از 6 صبح تا 3، 4 عصر مى رفت؛ ولى بعد از حضور 
طالبان فقط روزى یکى دو ساعت قطعى برق داریم!

اتهامى جدید علیه ظریف!
  نامه نیوز|در لحظــات آخر حضــور ظریف 
به عنــوان وزیــر امورخارجــه در ایــن وزارتخانه، 
عده اى مدعى شده اند که او در لحظات آخر 83 نفر 
از اعضاى نزدیک به خودش را مقام ســفیرى اعطا 
کرده است و باید پاسخگو باشــد. این درحالى است 
که ادعاى مطرح شــده خالف آشــکار است. حدود 
25 نفر در سال 99 شناسایى شــدند و حکم سفارت 
گرفتند. جالب اینکه اکثریت قاطع این افراد در دوره 
احمدى نژاد ســفیر شــده بودنــد (شــامل دکتر 
امیرعبداللهیــان که در زمان دکتــر احمدى نژاد به 
ســفارت در بحرین منصوب شــده بود ). همچنین 
مجموعًا کمتر از 10 نفر در سال 1400 به این سمت 
منصوب شده اند که آن هم طبق روال قانونى و بدون 

اعمال نظر شخصى وزیر بوده است.

تورم عربستان 
در آستانه صفر!

نرخ تورم عربســتان در کاهشــى    ایسنا|
کم سابقه به محدوده صفر درصد نزدیک شد. در بین 
بخش هاى مختلف، بیشترین تورم مربوط به حمل 
و نقل با 7/8 درصد بوده اســت و پس از این بخش، 
ارتباطات بــا 2/7درصد و تنباکو بــا 1/2درصد قرار 
دارند. تورم بخش مواد غذایى و نوشیدنى 1/1درصد 

بوده است.  

پیام طالبان به ایرانى ها
طالبــان اعــالم کــرده بــه     خبر آنالین |
ایرانى هایى که قصد ســفر به افغانستان دارند، ویزا 
مى دهد. طالبان در این بیانیه اعالم کرده است که به 
ایرانى ها براى ورود به افغانستان در نقطه  مرزى ویزا 
صادر مى شود. آنها گفته اند تنها ویزاى معتبر، گمرك 

اسالم قلعه در نقطه صفر مرزى است.

خبرخوان

کمتــر از یک ماه پیش حجت االســالم والمســلمین 
حسن روحانى در یکى از آخرین سخنرانى هاى دوران 
ریاست جمهورى اش در نشست با مدیران ارشد دولت 
تدبیر و امید، اشاره اى هم به بازتاب جهانى اولین سفرخود 
در مقام ریاست جمهورى به شهر اصفهان در بهمن ماه 
1393 و استقبال گسترده مردم این استان از کاروان او در 
میدان نقش جهان داشت. روحانى گفت که رئیس جمهور 
وقت فرانسه به او گفته قدرت هاى جهانى به دلیل به بن 
بست رسیدن پرونده هسته اى ایران در دوران احمدى 
نژاد، بر سر حمله به کشورمان به توافق رسیده بودند اما 
استقبال 7 ســال پیش مردم اصفهان از او، کشورهاى 
قدرتمند را به این باور رساند که تحولى در ایران به وقوع 
پیوسته و به این ترتیب خطر جنگ از سر کشور دور شد. 

آنچه روحانى به آن اشاره کرده در واقع تأیید اثرگذارى 
میدان نقش جهان به عنوان معیارى قابل ســنجش در 
معادالت سیاســى – اجتماعى کشور است که پر شدن 
یا نشدن آن در مراســم هاى مختلف نقش مؤثرى در 
آن معادالت ایفا مى کند. روزى را هــم که روحانى در 
واپســین ایام ریاســت جمهورى اش به آن اشاره کرد، 
یادآور برگزارى یکى از همین مراسم هاست که میدان 

نقش جهان در استقبال از او مملو از جمعیت شد.  
البته ســفر بهمن 93 رئیس دولت یازدهم به اصفهان 
تنها سفر پر سر و صداى روحانى به این شهر محسوب 
نمى شود. او در 8 ســال ریاست بر دولت هاى یازدهم و 
دوازدهم مجموعًا سه بار به اصفهان سفر کرد که دو بار 
آن در سال هاى 92 و 96 براى مبارزات انتخاباتى و یک 
بار هم در کسوت ریاست جمهورى در سال93 بود که به 
گفته خودش این سفر ابعاد بین المللى پیدا کرد. روحانى 
قرار بود در زمستان سال 98 هم یک بار دیگر به عنوان 
رئیس جمهور به اصفهان سفر کند که بعد از یکى دو بار 
به تعویق افتادن این سفر، شیوع گسترده کرونا در کشور 

آن را به کل ملغى کرد.
باید توجه داشت که بررســى ابعاد گوناگون سفرهاى 
روحانى به اصفهان (وحتى ســفرى که انجام نشــد)، 
معیار مناسبى براى سنجیدن میزان محبوبیت او در این 
اســتان بین ســال هــاى 1392 تــا پایــان دوران 

ریاست جمهورى اش به حساب مى آید. 

سفر اول، مبارزه اول انتخاباتى
فقط ده روز تا انتخاب رئیس جمهور دولت یازدهم باقى 
مانده بود که حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى 
در مقام یکى از شش نامزد آن انتخابات وارد اصفهان شد.

انبوه جمعیتى که پیش از ظهر گــرم 14 خرداد 1392 
براى مشایعت پیکر آیت ا... سید جالل الدین طاهرى، 
امام جمعه سابق این شهر (که روز قبل از آن درگذشته 
بود) به سمت گلزار شــهداى اصفهان در حرکت بودند، 
در میانه راه با حسن روحانى مواجه شدند که همزمان با 
رسیدن تابوت حامل آیت ا...، چند قدمى امام جمعه فقید 

را بدرقه مى کرد.
 اصفهانى ها البته خوب مى دانســتند که  علت حضور 
این نامزد انتخاباتى عالى رتبه در اصفهان  فقط شرکت 
در مراسم تشــییع پیکر آیت ا... طاهرى نیست بلکه او 
گوشه چشمى هم به دستان مردم اصفهان دارد که قرار 
بود با رأیشــان در روز 24 خرداد آن سال، نقش مهمى 
در فرستادن یکى از شــش نامزد حاضر در رقابت هاى 

انتخاباتى به کاخ ریاست جمهورى ایفا کنند.
روحانى در حالى به اصفهــان آمد که پنج نامزد دیگر در 
مراسم سالگرد ارتحال امام خمینى (ره) حضور داشتند و 
تنها کاندیدایى که در حرم امام (ره) حضور نداشت، همو 
بود. این امر نشان مى داد که رأى اصفهان براى روحانى 

بسیار با اهمیت است. 
از طرفى حسن روحانى تأیید اکبر هاشمى رفسنجانى، 
نامزد رد صالحیت شده اما به شدت محبوب را نیز پشت 
سرش داشت ضمن اینکه تا آن روز یکى از سه مناظره 
تلویزیونى هم برگزار شده بود و به رغم برنامه ریزى هاى 
نامناسب صدا و سیما، مردم باتنها «روحانى» انتخابات 
یازدهم بیشتر آشنا شده بودند و خود را آماده مى کردند تا 
فرداى آن روز (15 خرداد) مناظره دوم را هم از تلویزیون 

مشاهده کنند.
همه اینها باعث شــد تا استقبال از حســن روحانى در 
اصفهان چشمگیر باشد و گوشــه اى از جمعیت حاضر 
در مراسم تشــییع پیکرآیت ا... طاهرى، با دوره کردن 
اتوبوس حامل او در ســه راه حکیم نظامى، مانع حرکت 
آن شوند. پیاده شــدن این نامزد انتخابات از اتوبوس و 

همراه شــدنش با مردم، حمایت ها از روحانى را بیشتر 
کرد. حامیان او فریاد مى زدند: «اصفهان، یک کالم... 

روحانى، والسالم.»
این اولین مواجهه رودرروى حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانى با مردم اصفهان، ده روز مانده تا یازدهمین 

دوره انتخابات ریاست جمهورى بود.  

در انتظار دیدار دوم
گذشــت تا 25 خرداد 1392؛ یک روز بعــد از انتخابات 
ریاســت جمهــورى. حجت االســالم و المســلمین 
حسن روحانى، حاال یازدهمین رئیس جمهور جدید ایران 
بود. شعارها و برنامه هاى انتخاباتى این شیخ دیپلمات، 
آنقدر براى مردم جــذاب از آب در آمده بود که با بیش از 
18 میلیون و 600 هــزار رأى، او را در صدر نامزدهاى 
انتخابات روانه پاستور کرد. نزدیک ترین نامزد به روحانى، 
محمدباقر قالیباف بود که فقط شــش میلیون رأى را به 

نام خودش ثبت کرد.
سهم آراء اصفهانى ها از 18 میلیون رأى روحانى، بیش 
از یک میلیــون رأى بود و جشــن و پایکوبى مردم این 
استان به مناسبت پیروز شدن نامزد مورد عالقه شان در 
انتخابات، شمارش معکوس براى حضور رئیس جمهور 
منتخب در استان اصفهان را از همان شامگاه 25 خرداد 
آغاز کرد. آنها در انتظار دومین مواجهه رودررو با روحانى 
و این بار در کســوت ریاســت جمهورى بودند اگرچه 
نمى دانســتند براى تحقق این خواســته باید 598 روز 

دیگر صبر کنند.

استقبال شایسته از رئیس جمهور
اولین ســاعات صبح روز 15 بهمــن 1393، هواپیماى 
اختصاصــى ایربــاس 340 حامل حجت االســالم و 
المســلمین حســن روحانى، رئیس جمهورى اسالمى 
ایران و هیئت همراه در فرودگاه شهید بهشتى اصفهان 
به زمین نشســت. آیت ا... طباطبایى نژاد، نماینده ولى 
فقیه در استان و رسول زرگرپور، اســتاندار اصفهان به 
منظور اســتقبال رســمى از رئیس جمهور در فرودگاه 

حاضر شده بودند.
اگرچه حضور استاندار به عنوان نماینده دولت در اصفهان 
در این مراســم طبیعى مى نمود امــا اهمیت تصمیم 
آیت ا... طباطبایى نژاد براى شرکت در مراسم استقبال 
از آنجا ناشى مى شــد که او چهارم اردیبهشت ماه سال 
92 ترجیح داده بود در مراسم اســتقبال از احمدى نژاد 
که او هم در مقام رئیس جمهــور و در قالب دور چهارم 
سفرهاى استانى اش به اصفهان سفر کرده بود، حضور 
پیدا نکند. امام جمعه اصفهان معتقد بود این سفر بیشتر 
یک ســفر تبلیغاتى به منظور پررنگ کــردن نام رحیم 
مشایى براى حضور در انتخابات است اگر چه آشکار بود 
که پیام اصلى عدم استقبال از احمدى نژاد، به نارضایتى 
آیــت ا... طباطبایى نژاد از سیاســت هــاى اجرایى او 
باز مى گشــت. این در حالى بود کــه چهاردهم خرداد 
ماه همان سال، حســن روحانى بعد از حضور در مراسم 

تشــییع پیکر آیت ا... طاهــرى، به دفتر امــام جمعه 
اصفهان رفته و با او به گفتگــو پرداخته بود. درآن دیدار 
آیت ا... طباطبایى نژاد، روحانى را کســى که «خدمات 
ارزنده اى براى کشور ارائه کرده  است» توصیف کرد و 
حسن روحانى هم از دوستى 40 ساله اش با امام جمعه 
اصفهان سخن گفت. روز 15 بهمن 1393، تجدید دیدار 

این دو دوست قدیمى در فرودگاه اصفهان بود.  
اما مالقات با رئیس جمهــور جدید براى مردم اصفهان 
جنبه رفاقتى نداشــت. آنها بى صبرانه در انتظار حضور 
روحانى در میدان نقش جهان و شــنیدن سخنان اولین 
رئیس جمهور بعد از دوران هشت ساله احمدى نژاد بودند 
چون باور داشتند به نامزدى متفاوت رأى داده اند و طبعًا 

باید حرف هاى متفاوتى هم از زبان او بشنوند.
ظهر روز 15 بهمن، حســن روحانى همراه با اسکورت 
پرتعدادش وارد نقش جهان شد. مشاهدات خبرنگاران 
حاکى از آن بود که بیشــتر مســاحت میدان، لبریز از 
هواداران او اســت. از صبح همان روز، تیترهاى درشت 
مطبوعات محلى اصفهان درباره زاینده رود و همچنین 
تصمیم کشــاورزان براى علنى کردن  اعتراضشان به 
شیوه تخصیص آب در هنگام سخنرانى رئیس جمهور، 
حاشــیه هایى را ایجاد کرده بود؛ اما مراســم بدون رخ 
دادن اتفاق خاصى برگزار شد. البته پالکاردهاى متعدد 
حاضران درباره زاینــده رود، روحانى را واداشــت تا در 
سخنرانى عمومى خود از دستورش براى زنده نگهداشتن 
این رودخانه، پرده بردارى کند: «به وزارت نیرو دستور 
مى دهم، اگر هم آب زاینده  رود به اندازه کافى نباشد؛ اما 

کارى کنند که زاینده رود خشک نباشد.» 
سوت، کف و شعار حاضران در مراسم میدان نقش جهان 
و دست تکان دادن هاى رئیس جمهور، نهایتًا روز خوبى 
را براى مهمان و میزبانانش رقــم زد هرچند وعده آبى 

روحانى تا امروز عملى نشده است!

یک روحانى متفاوت با سال هاى قبل تر
اگر بیش از یکسال و نیم زمان الزم بود تا حجت االسالم 
و المســلمین حســن روحانى بعد از اولین سفرش به 
اصفهان به عنوان یکى از نامزدهاى انتخابات خرداد 92، 
در بهمن 93 و در مقام رئیس جمهور سرى به اصفهان 
بزند، سومین بارى که او به اصفهان سفر کرد، بیش از دو 

سال با سفر دومش فاصله داشت.
روحانى براى بار ســوم در بعد از ظهر 24 اردیبهشــت 
1396 و در راستاى ادامه ســفرهاى انتخاباتى خود به
 استان هاى مختلف وارد میدان نقش جهان شد. او تا آن 
روز در رقابتى تنگاتنگ  با ابراهیم رئیسى براى تکیه زدن 
بر کرسى ریاســت دولت دوازدهم به سر مى برد و سفر 
به اصفهان یکى از آخرین میتینگ هاى تبلیغاتى اش به 

حساب مى آمد.
حضور این بار روحانى در اصفهان، با هر دو سفر دیگر او 
متفاوت بود. اوًال او روحانى سال 92 نبود که با اتوبوس 
در جمع محدودى از طرفدارانش حاضر شود و ثانیًا چون 
آخرین روزهاى دوره چهارســاله اول خود در کســوت 

ریاست جمهورى را مى گذراند، بسان سال 93 مانند یک 
رئیس جمهور تمام عیار هم به اصفهان نیامد.

سفر 24 اردیبهشت 96 حســن روحانى به اصفهان، در 
واقع «ســفر انتخاباتى» یک «رئیس جمهور» بود و به 
همین دلیل، هم چند ساعت بیشــتر به طول نیانجامید 
و هم رســمیت آن در حدود ســفر رئیس قــوه مجریه 
نمى گنجید. اما برد رسانه اى سفر اصفهان براى نشریاتى 
که از روحانى حمایت مى کردند بسیار گسترده بود. حضور 
او در بزرگ ترین میدان تاریخى کشــور درحالى مورد 
توجه حامیانش قرار گرفت کــه منتقدان رئیس جمهور 
معتقد بودند پر نشــدن این میدان، شکست بزرگى در 
رقابت نزدیک انتخاباتى او با رئیسى محسوب مى شود. 

عدو شود سبب خیر...
30 بهمن ماه 1398 وزیر بهداشت در جلسه هیئت دولت، 
رسمًا ورود کرونا به کشــور را به اطالع رئیس جمهور و 
هیئت وزیران رساند. این خبر بالفاصله در رسانه هاى 
کشور اعالم و عمًال حالت فوق العاده در کشور به وجود 
آمد. به جز اعمال تغییرات گسترده در شیوه زندگى مردم، 
کلیه سفرها نیز در هر ســطحى و به هر کجاى کشور 

ممنوع اعالم شد.
این در حالى بود که بعد از لغو ســفر چهــارم روحانى به 
اصفهان در پاییز 97، اســتاندارى اصفهان اوایل بهمن 
ماه 98 هم از به تعویق افتادن دوباره سفر رئیس جمهور 
به اصفهان که قرار بود دهه فجر انجام شود خبر داده و 
گفته بود این سفر به اردیبهشت 99 موکول شده است. 
کرونا اما اجازه نداد رئیس دولت تدبیر و امید در چهارمین 
سفرش به اصفهان در رداى ریاست جمهورى، یک بار 
دیگر میزان محبوبیتش میــان اصفهانى ها را در میدان 

نقش جهان به بوته آزمایش بگذارد.
البته روحانى خوب مى دانســت اگر هم این سفر انجام 
مى شــد، اســتقبال بهمن 93 از او تکرار ناشدنى بود و 
در خوشبینانه ترین حالت شــاید چیزى در حد استقبال 
اردیبهشت 96 (یا حتى کمتر) در نقش جهان انتظارش 
را مى کشید. از همین جهت شاید رئیس جمهور وقت از 
اینکه شیوع کرونا باعث لغو ســفر از پیش برنامه ریزى 
شده اش به اصفهان شد چندان ناخشنود نبود چون خبر 
داشت که دیدگاه هاى رأى دهندگان اصفهانى نسبت به 
او و به خصوص سیاست هاى جارى دولت تدبیر و امید 
در حوزه آب این اســتان چنان انتقادى شده که میزان 

محبوبیتش در اصفهان را به شدت کاهش داده است.
■■■

 چهارمین و آخرین(احتماًال) ســفر رئیس جمهور حسن 
روحانى به استان اصفهان هیچگاه انجام نشد اما مرور 
سه سفر او به این استان، پایان یک دوره هشت ساله براى 
مردمى به حساب مى آید که ابتدا از یک نامزد انتخاباتى 
اتوبوس ســوار حمایت کردند، او را به کرســى ریاست 
جمهورى نشــاندند و در آخر با دلگیرى از او جدا شدند. 
همان معامله اى که در ســه دوره دیگر هم با سه رئیس 

جمهور قبل از او انجام داده بودند.  

نگاهى به 3 سفر حسن روحانى به استان اصفهان و سفر چهارم که انجام نشد

اتوبوس سوارى که روزگارى محبوب بود...
مهران موسوى خوانسارى
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بازگشت ساعت کار ادارات
 به روال قبل 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانى استاندارى اصفهان 
گفت: ساعت کار ادارات اسـتان از اول شهریور به روال 
گذشته بازگشت و دستگاه هاى دولتى در روز پنج شنبه 
نیز دایر خواهند بود. ایوب درویشـى اعالم کرد: ساعت 
کار ادارات استان که براى صرفه جویى در مصرف برق و 
بر اساس مصوبه هیئت  وزیران از 7 تا 13 اعالم شده بود، 
از اول شهریور به 7 تا 14و30 دقیقه تغییر یافت. معاون 
توسعه و مدیریت منابع استاندارى تصریح کرد: ساعت 
کار اداراتى که تاکنون روزهاى پنج شنبه تعطیل بودند 
نیز به حالت قبل بازگشـته اسـت بنابراین کلیـه ادارات 

استان روزهاى پنج شنبه تعطیل نیستند.

افزایش تخت هاى
 بیمارستان صحرایى 

در بازدید میدانى فرمانده کل سپاه از بیمارستان صحرایى 
شهید صدوقى در منطقه سپاهان شـهر اصفهان براى 
افزایـش تخت هاى بسـترى ایـن بیمارسـتان تصمیم 
گیرى شد. در این بازدید مقرر شد در روز هاى آینده 150 
تخت جدید بیمارستانى براى بسترى بیماران کرونایى به 

ظرفیت این بیمارستان صحرایى افزوده شود.

ارمغان اختراع 
2 برادر نجف آبادى

دو بـرادر دانش آموز نجف آبادى نشـان نقره مسـابقات 
جهانـى اختراعات ژنـو سـوئیس را بـه ارمغـان آوردند. 
مسـابقه جهانى اختراعات ژنو در جوالى 2021، تیرماه 
امسـال مجازى با رقابت 650 تیم نوآور از سراسر جهان 
تحـت نظـارت IFIA در بخش هاى مختلـف از جمله 
مهندسى پزشکى، صنایع کشاورزى، مهندسى صنایع و 
ماشین آالت برگزار شد. در این رویداد بین المللى اختراع 
امیرحسـین و امیرمحمد غضنفرى دو برادر خالق و ایده 
پرداز از رتبه هاى برتر جشنواره جابر ابن حیان در سال هاى 
گذشته، نشان نقره دریافت کرد. اختراع این دوبرادر ماشین 

بذرپاش با کاربرد در صنعت کشاورزى است.

به روزرسانى شبکه مخابراتى
در راسـتاى ارتقا تجهیـزات مخابراتـى، عملیات بهینه 
سـازى تجهیزات و زیرسـاختهاى مخابراتى به منظور 
برگرداندن تجهیزات انتقال در مرکز نیاسرکاشان صورت 
خواهد پذیرفت. به گـزارش  روابط عمومـى مخابرات 
منطقه اصفهان، در اثـر این عملیات کلیه ترافیک هاى 
اینترنت، موبایل- دیتا و سوئیچ  از ساعت 1 الى 2 بامداد 
در تاریخ چهارشنبه 03 /06 /1400 با دو ساعت احتمال 
قطعى و سـه سـاعت احتمال اختالل جهـت جابجایى 
یکسوکننده و نصب تابلو در مرکز مخابرات نیاسر کاشان 

مواجه خواهند شد.        

کشف انشعاب غیرمجاز آب
به دنبال بررسى گزارش مردمى با موضوع انشعاب غیر 
مجاز آب در یک واحد تجارى واقع در شهر قهجاورستان، 
گروهى متشـکل از رئیس بهـره بردارى وتوسـعه آب، 
مسـئول انشـعابات غیر مجاز و گروه حوادث منطقه به 
محل اعزام شدند. با بررسى و انجام اقدامات اولیه براى 
شناسایى ، مشـاهده شـد از ضلع جنوبى ساختمان یک 
فقره انشعاب آب شـرب با سـایز لوله 20 بدون پرداخت 
حق انشعاب قانونى و به صورت غیرمجاز به داخل ملک 
اقدام و براى کارواش استفاده مى شـده است. قطع این 
انشـعاب منجر به تامین آب شـرب 12 واحد مسـکونى 

در ماه مى شود.

واگذاري 241 انشعاب
 آب و فاضالب 

در دو ماهه خرداد و تیرماه 1400 تعداد 241 رشته انشعاب 
آب و فاضالب به مشترکین واگذار، که پس از بازدیدهاي 
به عمل آمده از محل ، نسـبت به نصب انشعابات اقدام 
شد . شایان ذکر است این اقدام در راستاي نیاز مشترکین 
به آب شرب و ارتقاى سطح بهداشتی ، اجتماعی منطقه 

صورت گرفت. 

خبر

امام جمعه اصفهان گفت: پیشنهاد مى کنیم فعالیت هاى 
ستاد بازسازى عتبات عالیات کشور به گونه اى برنامه ریزى 
شود که خدمت رسانى به زائران کیفیت بهترى داشته باشد 

و مردم بتوانند در شرایط بهترى به زیارت عتبات بروند.
آیت ا... سیدیوسف طباطبایى نژاد در دیدار مسئول حوزه 
نمایندگى ولى فقیه در ستاد بازسازى عتبات عالیات کشور، 
مسئول بازرسى این ســتاد، رئیس ستاد بازسازى عتبات 
عالیات استان و معاونان این ستاد و مسئول کمیته فرهنگى 
ستاد اربعین استان با بیان اینکه اهل بیت (ع) نیازى به ما 
ندارند، اظهار داشت: ما هر کارى براى اهل بیت(ع) انجام 
دهیم براى خودمان مفید است چرا که عالم براى آنان است 

و آن بزرگواران نیازى به کارهاى ما ندارند.
وى افزود: همه ما به خوبى آثار خدمــت و فعالیت در راه 
اهل بیت(ع) به ویــژه امام حســین(ع) را در زندگى خود 
دیده ایم و تجربــه کرده ایم؛ ما به زیــارت ائمه اطهار(ع) 
مى رویم و نتایج و آثار آن به عنوان یک سرمایه معنوى در 

زندگى مان مشاهده مى شود. 
امام جمعه اصفهان گفت: ایجاد امکانات بهداشتى براى 
زائران، حفظ و نگهــدارى اماکن ایجاد شــده، هدایت 
کمک هاى مردمى به سمتى که مورد نیاز اماکن مقدسه 
است و آگاه سازى مردم از فعالیت هاى انجام شده از جمله 

مواردى است که بیش از پیش باید به آن توجه شود. 

فرمانده کل سپاه پاســداران با تجلیل از ایثارگرى هاى 
مردم اصفهان و کادر درمان در مقابله با کرونا، از خدمات 
ســپاه در میدان مقابله با این ویروس در استان اصفهان 
خبر داد و از اختصاص یک بیمارستان 150 تخت خوابه 
براى بسترى بیماران کرونایى و راه اندازى شش مرکز 

تجمیعى واکسیناسیون توسط بسیج و سپاه خبر داد.
سردار سرلشکر حسین سالمى در سفر به اصفهان در جمع 
خبرنگاران گفت: مشارکت فعال، گسترده و مبتکرانه سپاه 
و بسیج در طرح شهید حاج قاسم سلیمانى با پرچم دارى 
اســتان اصفهان آغاز و بعد از مشاهده نتیجه اجراى این 

طرح، به کل کشور تعمیم داده شد.

وى اظهار کرد: در استان اصفهان بسیج عالوه بر اجراى 
این طرح، با راه اندازى شش مرکز تجمیعى واکسیناسیون 
در شهر اصفهان و مشارکت دادن نیروهاى خود در مراکز 
28 گانه واکسیناسیون اصفهان، در میدان مقابله با کرونا 

حضور پیدا کرده است.
فرمانده کل ســپاه افزود: امروز از فاز جدید بیمارستان 
شهید صدوقى نیروى زمینى ســپاه که در حال خدمات 
دهى به بیماران کرونایى اســت بازدیــد کردیم که با 
اضافه شــدن بخش جدید این بیمارستان، ظرفیت آن 
جهت بسترى بیماران کرونایى این استان به 150 تخت

 خواهد رسید.

اصفهان پرچمدار اجراى 
طرح شهید سلیمانى بود

تأکید بر خدمت رسانى به 
زائران عتبات عالیات

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان در خصوص 
آمار فوتى هاى ناشى از سوختگى در سه ماهه ابتدایى 
سال 1400، اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جارى 
51 نفر به دلیل سوختگى در استان جان خود را از دست 
دادند که در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل که آمار 
تلفات 45 نفر بوده، حدود 13/3 درصد افزایش داشته 
است. على سلیمانپور با اشاره به اینکه در بین تلفات ناشى 

از سوختگى آمار مردان بیش از زنان بوده است، ادامه داد: 
در سه ماهه اول سال جارى از کل تلفات سوختگى در 

استان 35 نفر مرد و 16 نفر زن بودند.
وى خاطرنشــان کرد: تعــداد افراد فوت شــده بر اثر 
ســوختگى در خردادماه امســال 19 نفر ثبت شده که 
نسبت به خرداد ماه سال گذشته که 15 نفر بوده، افزایش 

داشته است.

جان باختن 51 اصفهانى بر اثر سوختگى 

مدیر اجرایى مرکز رسیدگى به امور مساجد استان اصفهان 
هزینه ماهانه بیش از پنج هزار باب مســجد در این خطه را 
حدود 15 میلیارد تومان تخمین زد و گفت : این در حالى است 
که دریافتى مرکز رسیدگى به امور مساجد تنها 200 میلیون 

تومان در سال است.
حجت االسالم ســید محمد صادق ابطحى روز دوشنبه در 
جمع خبرنــگاران خواهان تخصیص ردیــف بودجه براى 
کمک به مساجد شــد و گفت : در 25 ســال گذشته امور 
مساجد هیچ پشتیبان و ردیف بودجه اى نداشته است اما از 
طریق نمایندگان مجلس اقدام کرده ایم که کمکى به امور 

مساجد بشود.

مدیر اجرایى مرکز رسیدگى به امور مساجد استان اصفهان 
تصریح کرد: امام جمعه اصفهــان ماهانه حدود 15 میلیون 
تومان از طریق  شــهردارى، اوقاف و امــور خیریه و بقیه 
مساعدت ها کمک مى کند و این در حالى است که به صورت 
متمرکز امور مساجد تهران 30 میلیارد تومان بودجه مى گیرد.

مدیر اجرایى مرکز رسیدگى به امور مساجد استان اصفهان 
با اشاره به اینکه اداره اوقاف مى تواند به امور مساجد کمک 
بزرگى کند، افزود: تفاهم نامه اى بــا عنوان واگذارى امین 
اموالى موقوفات مساجد با اداره اوقاف بسته شده است تا از 

این طریق کسب درآمدى براى مساجد باشد.
وى ادامه داد: کرونا ضربه بسیار بزرگى به بخش درآمدى 

مساجد زد زیرا بابت مراسم ترحیم در مساجد هزینه دریافت 
مى شد که با ورود کرونا کلیه مراســم تعطیل شد. حجت 
االسالم ابطحى با اشــاره به بحث 2 گانگى زیر مجموعه 
اوقاف و مساجد، اضافه کرد: در گذشــته مغازه هایى براى 
وقف وجود داشتند اما اکنون بسیارى از آنها را اوقاف تصرف 
و سرقفلى آنها را فروخته و اجاره بهایى ناچیز دریافت مى کند.
مدیر اجرایى مرکز رسیدگى به امور مساجد استان اصفهان 
درباره اداره شدن مســاجد تصریح کرد: مساجد به صورت 
هیات امنایى و توسط افراد سالمند اداره مى شود که در این 
خصوص باید حداقل 50 درصد ظرفیت هیات امناى مساجد 

قشر جوان شوند.

انتقاد مدیر اجرایى مرکز رسیدگى به امور مساجد استان از کمبود دریافتى؛

هزینه ماهانه مساجد اصفهان 15میلیارد تومان است

مدیر دفتر مدیریــت مصرف شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان با بیان اینکه با کاهش دماى هوا 
احتمال خاموشى در بخش خانگى اصفهان بسیار کم 
و صفر است، گفت: به طور قطع با کاهش دماى هوا 
در اصفهان و با تداوم همکارى ها در بخش صنعت 
در ســاعات پیک بین 12 تا 18 دیگر قطعى برق و 

خاموشى نخواهیم داشت.
مرســل صالحى با بیان اینکه شبکه برق سراسرى 
و کشورى اســت، اظهار کرد: به طور قطع با کاهش 
دماى هوا در کشــور، میزان مصرف بــرق تعدیل 

خواهد شد.
وى همچنین بــا تاکید بر اینکه هنــوز محدودیت 
مصرف برق در صنایع فوالدى برقرار اســت، گفت: 
در حال حاضر صنایــع فوالدى در ســاعات پیک 
نمى توانند بیش از 10 درصــد دیماند مصرفى خود 

را استفاده کنند.

صالحى به بازگشایى ادارات بعد از تعطیالت سراسرى 
پنج روزه کشــور و افزایش مصرف برق اشاره کرد و 
گفت: اگرچه تعطیالت سراسرى پنج روزه برق موجب 
تعدیل بار شد، اما اکنون با کاهش دماى هوا اندکى 
مصرف برق در کشور کمتر شده است. از سوى دیگر 
به طور معمول برخى ادارات در اصفهان پنجشنبه ها 
تعطیل هستند که در این شرایط همچنان بار مصرفى 

برق در روزهاى آخرهفته پایین است.
مدیر دفتر مدیریــت مصرف شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان گفت: با توجه به کاهش دماى 
هوا در شــهریور ماه امیدواریم دیگر قطعى برق در 
بخش خانگى نداشته باشــیم. وى با بیان اینکه اگر 
قطعى برق داشته باشیم مطابق با جدول زمان بندى 
خاموشى ها خواهد بود که احتمال آن بسیار کم و صفر 
اســت و براى مدیریت بار تنها خاموشى در بخش 

صنایع داریم.

اصفهان دیگر خاموش نمى شود

رئیــس جامعــه مهمان پذیران اســتان اصفهان 
با اشــاره به تاثیر منفى شــیوع کرونا بر وضعیت 
مهمان پذیران استان اصفهان گفت: مهمان پذیران 
آسیب هاى زیادى دیده اند و بسیارى از آنان تعدیل 
نیرو داشته اند و در صورت تداوم این قضیه، دچار 

ورشکستگى مى شوند.
اسدا... عدالت پناه پیرامون تاثیر همه گیرى ویروس 
کرونا بر کسب و کار مهمان پذیران استان اصفهان 
اظهار داشــت: متاسفانه شــیوع ویروس کرونا بر 
هر کسب و کارى تاثیر منفى داشــته ولى تصور 
مى کنم بیشترین آسیب را در این میان، همکاران 

ما دیده اند.
وى افزود: نزدیک به دو ســالى که از همه گیرى 
این ویروس مى گذرد شرایط روز به روز بدتر شده 
و گمان مى رود در صورتى که این شرایط تداوم پیدا 
کند برخى از همکاران ما دچار ورشکستگى شوند؛ 

تا همین امروز بعضــى واحدها به علت تاثیر منفى 
شیوع کرونا، تعدیل نیرو کرده اند.

رئیس جامعــه مهمان پذیران اســتان اصفهان با 
بیان اینکه با خشــکى زاینده رود پیش از شــیوع 
همه گیرى کرونا نیز مهمان پذیران اوضاع چندان 
مناسبى نداشتند، گفت: چرا که با خشکى زاینده رود 
مسافران کمترى به اصفهان سفر مى کردند؛ و در 
واقع ورشکستگى کار مهمانپذیران از فروردین 98 
که بارندگى هاى سیل آســا مناطق مختلف کشور 
را درگیر کرد آغاز شــد و پس از آن نیز، خشــکى 
زاینده رود و نهایتا همه گیــرى ویروس کرونا، که 
شــرایطى را به وجود آورده که دیگر نه توریست 
خارجى به ایــران و اصفهان ســفر مى کند و نه 
مسافرت داخلى به اصفهان مى شود، همه دست به 
دست هم دادند تا کار مهمان پذیران در سخت ترین 

شرایط ممکن قرار بگیرد.

رئیس اداره منابع آب شهرســتان خوانســار گفت: با توجه 
به بافت کوهستانى خوانســار و بافت سخت زمین، میزان 

فرونشست زمین در این شهر صفر است.
سجاد امیرحاجیلو اظهار کرد: فرونشست زمین معموًال در 
مناطق آبرفتى و دشت ها رخ مى دهد و در مناطق کوهستانى 
به ندرت شاهد این پدیده هســتیم. خوانسار در منطقه اى 

کوهستانى قرار گرفته و بافت زمین معموًال صخره اى است 
و سنگ بســتر آن باال است و فرونشســتى را که در دشت 
اصفهان یا کبودر آهنگ همدان شاهد هستیم در خوانسار 

مشاهده نمى کنیم.
وى افــزود: البته ســطح آب هــاى زیر زمینى خوانســار 
کاهش یافتــه و در برخى از ســال ها تا یک متر شــاهد 

کاهــش آب هاى زیر زمینــى در شهرســتان بوده ایم، اما 
با توجه با ســاختار زمین شناســى این کاهــش منابع آبى 
منجر به فرونشســت زمین در خوانسار نشده است. تنها در 
دشــت "ویســت" که در 30 کیلومترى خوانسار است در 
سال هاى گذشــته در مجموع نیم متر فرونشست زمین را 

شاهد بوده ایم.

احتمال ورشکستگى مهمانپذیران اصفهان

میزان فرونشست زمین در خوانسار صفر است

در نشست ستاد استانى پیشگیرى و مقابله با کروناى استان 
اصفهان با حضور سرلشکر سالمى فرمانده کل سپاه اقدامات 
صورت گرفته براى مقابله با بیمارى کرونا در این اســتان 

تشریح شد .
سردار سرتیپ دوم پاسدار مجتبى فدا فرمانده سپاه صاحب 
الزمان (عج) استان اصفهان دیروز ( دوشنبه) در نشست ستاد 
استانى پیشگیرى و مقابله با کرونا باحضورسردار سرلشکر 
حسین سالمى فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى، 
به اقدامات صورت گرفته براى مقابله با بیمارى کرونا اشاره 
کرد و گفت: نیروهاى مسلح از همان ابتداى شیوع بیمارى 
وارد میدان شده اند و در حال حاضر در موج پنجم تمام توان و 
امکانات خود را به کارگرفته اند. سرادر فدا افزود: سپاه در صدد 

سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون است.
اســتاندار اصفهان هم در نشست ســتاد استانى پیشگیرى 
و مقابله با کرونا، تأمین روزانه 160 تن اکســیژن مورد نیاز 
بیماران کرونایى را در اســتان از جمله خدمات ارائه شده به 
مراکز درمانى دانست وگفت: با همدلى و وحدت براى کنترل 
بیمارى و کمک به کادر درمان تالش مى شود و باهمکارى 
بسیج ودیگر دستگاه ها روند واکسیناسیون در مراکز تزریق 

ادامه دارد.
عباس رضایى، سهمیه واکسن را کم درحالى که درخواست 
دریافت واکسن را رو به افزایش دانست و گفت: در برخى موارد 
نیز به تجهیزات پزشکى نیاز است و درخواست مى شود در این 

زمینه هم همکارى شود.

طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیز در 
نشست ستاد استانى پیشــگیرى و مقابله با کرونا، ظرفیت 
تزریق روزانه واکسن در اســتان را 100 هزار دوز و ناکافى 
برشمرد و افزود: از امروز(دیروز) واکسن براى تزریق نوبت 

دوم نیست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان عنوان کرد: وضعیت 
کرونا تا صبح روز یک شــنبه به این صورت بود که در 24 
ســاعت پنج هزار نمونه گیرى داشتیم که 2100 مورد از آن 
مثبت بود و 611 نفر نیز در 24 ساعت منتهى به روز دوشنبه 
بسترى شــدند. چنگیز بیان کرد: ترخیصى ها کمتر از 472 
مورد بودند 3543 مورد تعداد کل بسترى ها هستند اگر این 
تعداد بسترى را مقابل تخت هاى بسترى استان بگذاریم که 
هفت هزار تخت بسترى اســت بیانگر این است که ما تمام 

ظرفیتمان را اختصاص داده ایم.
وى افزود: از هفت هزار مورد تخت بســترى 540 مورد نیز 
تخت هاى دیالیز است و تعدادى تخت که مربوط به زایشگاه 
و نوزادان است نیز براى بسترى استفاده شده است که در این 
دوره بسترى هاى icu نسبت به دوره هاى قبلى خوشبختانه 
 icu مقدارى کمتر است هر چند هنوز تعداد بیماران بدحال در
زیاد است. وى افزود: بیمارستان الزهرا به تنهایى 80 نفر صف 
انتظار icu دارد که على رغم گسترش icuها اتفاق افتاده 
است متاسفانه تعداد فوت شده رو به افزایش است تعداد فوت 
شدگان استان اعم از قطعى و مشکوك هر 24 ساعت اعالم 
مى کنیم موارد قطعى کسانى هســتند که تست pcr آنها 

مثبت بوده است. چنگیز اذعان کرد: از ابتداى اپیدمى تا االن 
نزدیک به یک میلیون تست pcr انجام شده است که از این 
تعداد 342 هزار یعنى حدود  36 درصد از تست ها مثبت بوده 
است متاسفانه تعداد فوتى ها 5555 مورد بوده است که این 

آمار تا روز شنبه است.
چنگیز خاطر نشــان کرد: تا 22 مرداد ما 26 درصد جمعیت 
تحت پوشش دانشگاه را یک نوبت واکسن زدیم و حدود 11 
درصد دو نوبت واکسن دریافت کردند که به نسبت کشورى 
این عدد به نسبت خوب است ولى نسبت به عدد هدف فاصله 
زیادى داریم و براى کنترل باید 70 درصد جمعیت را دو نوبت 

واکسن زده باشیم.
چنگیز بیان کرد: در حال حاضر ظرفیت روزى 50 هزار دوز 
واکسن را داریم و  در صورتى که واکسن موجود باشد حتى تا 
روزى 100 هزار دز نیز مى توانیم در همین  پایگاه ها واکسن 
بزنیم که سپاه، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد و غیره در این 

زمینه کمک کردند.
وى افزود: میانگین ســنى بیماران مبتال به کرونا از اسفند 
98 تا کنون از 58 سال به زیر 42 سال رسیده است و به طور 
واضح بسترى واکسینه شده سالمند در بیمارستان ها کاهش 

پیدا کرده است.
طاهره چنگیز تصریح کرد: بســترى و مــرگ و میر گروه 
سالمندان کاهش چشمگیر داشــته و قابل مشاهده است 
اگر سالمندان واکسینه نشده بودند عالوه بر جوانانى که در 

بیمارستان ها بسترى هستند سالمندان نیز درگیر مى شدند.

در نشست ستاد استانى پیشگیرى و مقابله با کروناى استان اصفهان اعالم شد

واکسن نداریم؛ حتى براى دوز دوم!

سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: از بین 
پنج نامزد تصدى شــهردارى اصفهان، اعضاى این 
شورا در نهایت بر روى 2 گزینه نهایى به جمع بندى 

و توافق رسیدند.
على صالحى گفت که پس از بررسى انجام گرفته  و با 
توجه به شاخص ها و مراحل قبلى فرایند انتخاب شهردار 
اصفهان و انتشار سوابق و برنامه هاى پنج نامزد، اعضاى 
شوراى شهر اصفهان  محمدعلى احمدى و على قاسم 

زاده  را به عنوان 2 گزینه نهایى مشخص کردند.
به گزارش ایرنا، محمدعلى احمدى مدیرعامل پیشین 

شرکت اتوبوسرانى اصفهان و حومه است که در پیشینه 
کارى خود ریاست شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى، 
ریاست ســتاد امر به معروف و نهى از منکر اصفهان، 
مدیرکل سیاسى و انتخابات اســتاندارى اصفهان و 
معاون فرهنگى اجتماعى ســپاه صاحب الزمان (عج) 

استان اصفهان را دارد.
همچنین  على قاسم زاده نیز رییس پیشین سازمان 
فرهنگى تفریحى شهردارى اصفهان است که داراى 
سابقه تدریس در دانشــگاه و فعالیت هاى فرهنگى 

است.

2 گزینه نهایى شهردارى اصفهان
 رسماً معرفى شدند 
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مجموعه تلویزیونى طنز «زن زندگى مــرد زندگى»به کارگردانى 
غالمرضا رمضانى و مســعود شاه محمدى از شــبکه 5 سیما روى 

آنتن رفته است.
این مجموعه تلویزیونى بــه قلم فهیمه ســلیمانى در ژانر کمدى 
اجتماعى در 26 قسمت 40 دقیقه اى براى گروه فیلم و سریال شبکه 
5 سیما تولید شده است و بازیگرانى همچون عزت مهرآوران، محمود 
جعفرى، شهین تسلیمى، لیلى فرهادپور، سروش جمشیدى، نعیمه 
نظام دوست، خاطره حاتمى، میثم رازفر، رضا یزدانى، سامان دارابى، 
فرزانه سهیلى، صبا گرگین پور، کتایون بختیارى، آیدا نامجو و... در 

این سریال ایفاى نقش مى کنند.
«زن زندگى مرد زندگى» روایت زوجى است که چند سال از زندگى 
مشترکشــان مى گذرد و در هر قســمت مخاطب شاهد یک قصه 

خواهد بود. 
این ســریال در فضایى کمدى و ملودرام به واقعیت هاى زندگى و 

اجتماع مى پردازد و آن را توصیف و نقد مى کند. 
«زن زندگى مرد زندگى» همچنین روایتگر موضوعاتى نو و مبتنى  
بر نسل امروز است. موضوعاتى که ضرورت گفتگوى بین زوجین را 
تاکید مى کند و از همین رو تالش مى کند در قالبى طنز، محتوایى 
آموزنده را نیز براى مخاطب به ارمغان بیاورد. ترانه و ارســالن زوج 
اصلى داستان، بعد از گذشت چند سال از زندگى مشترکشان، با وجود 
تفاوت فرهنگى و برخى مشکالت اما عاشــقانه و آرام در کنار هم 
زندگى مى کنند و با گفتگو با یکدیگر مشکالت پیش آمده براى آنها 

شیرین و خاطره انگیز مى شود. 
روند داستان در هر قســمت با ورود به یکى از خانواده ها آغاز و در 
نهایت با مرور خاطرات، خندیدن و گذشــتن از آنها در بالکن خانه 
که به آن آشیانه مى گویند و محل امنى براى گفتگوى آنهاست به 

اتمام مى رسد. 
سریال «زن زندگى مرد زندگى» از شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 
23 از شبکه پنج سیما پخش مى شود و تکرار آن روز بعد ساعت 11 

صبح، 19 عصر و 2 بامداد روى آنتن مى رود.

امرا... احمدجو از آن دســت نویســندگان و کارگردانان مطلع و 
دغدغه مندى است که نگاهى دقیق و موشکافانه به حوزه فرهنگ 
و هنر دارد. در کارنامه هنرى او ســابقه ساخت آثار ارزشمند ملى 
و منبعث از هویت ایرانى-اســالمى دیده مى شود. آثارى نظیر: 
«ســردار جنگل»، «روزى روزگارى»، «تفنگ سرپر»، «پشت 
کوه هاى بلند»، «شــاخه هاى بید» و... که ازجمله ساخته هاى 
درخشان و ماندگار این نویسنده و کارگردان  اصفهانى گزیده کار 

سینما و تلویزیون کشور هستند.

یکى از اساسى ترین مسائلى که سال هاست 
در مدیوم هایى مانند: ســینما و تلویزیون و 
حتى تئاتر با آن مواجهیم، قلت محســوس 
تولید آثار آئینى کیفى و ماندگار است. تحلیل 

شما در این زمینه چیست؟
باورم این است که متأســفانه ما با نوعى گسست فراگیر در 

منظرهاى فرهنگى  روبه رو هستیم و این گسست لزوما 
مختص نگاه گروه یا بخش خاصى نیســت؛ هم نزد 
مخاطبان موجود اســت و هم نزد سیاســتگذاران، 
تصمیم گیرندگان و تولیدکنندگان. به معناى دیگر 
گسستى که درباره  آن صحبت مى کنیم در منظر 
سراســر جامعه وجود دارد. چنین گسســتى به 
شــکلى ناگزیر، تولیدکنندگان ما را به سمت 
ساخت آثارى ســوق مى دهد که به روزتر یا 
معاصرتر اســت. طبیعى اســت که ساخت 
کارهاى آپارتمانى یا تولیدات به ظاهر طنز 
که در بسیارى از مواقع تعریف طنز برایشان 
صادق نیست و من آن ها را کمدى هاى یخى 
مى دانم، براى تهیه کننده ها و کارگردان ها 

آسان تر است.
مســأله دیگر این اســت که ما در بســیارى از 
مواقع به  هنگام بررسى فیلمنامه ها با مشکالت 

عدیده اى مواجه مى شــویم. این مشــکالت در 
مواردى که موضوع فیلمنامه بســیار روشــن و شفاف 

است(مثال موضوعى مانند هشت سال دفاع مقدس) هم به وجود 
مى آید. حتى هنگامى که شــما به عنوان نویســنده و خالق اثر، 
نگاهى اینجایى و بومى به سوژه داشته باشید، این احتمال وجود 
دارد که نگاه شما از ســوى عده اى به عنوان نگاهى غریبه تلقى 

پیش تــر در ارتباط با شــود. متأسفانه 

موضوع هشت ســال دفاع مقدس فیلم هایى ساخته شده است 
که اغلب شــعارى و کم اثر بوده اند. تنها شــمار کمى از این آثار 
توانســته اند ماندگار و تأثیرگذار از آب درآیند. این آثار ســابقه 
ذهنى اى به وجود آورده اند که وقتى شما فیلمنامه اى منطبق با 
عواملى که یک اثر اینجایى را معرفى مى کند، مى نویسید، ممکن 
است از دیدگاه بسیارى، غریبه به نظر بیاید. در صورتى که کسانى 
مثل من که تجربه و سعادت حضور در جنگ را داشته اند، تجارب 
مستند خود را آنگونه که اتفاق افتاده گردآورى و به فیلمنامه تبدیل 
مى کنند. الگوهاى ما براى ساخت فیلم هاى جنگى عمدتا مبتنى 
بر الگوى فیلم هاى جنگى مربوط به جنگ جهانى دوم بوده است. 
غریبه به نظر مى آید و هزار جور ایرادهایى که دفاع از آنها بسیار 
سخت است، در مقابل کسى که نمى داند و نمى شناسد. این تجربه 
شخصى من است که هرچه فیلمنامه شــما اینجایى تر باشد، در 

نهایت مشکالت بیشترى گریبانگیرتان خواهد بود.
مقصود شما این اســت که حضور مدیران 
و تصمیم گیرانى نه چندان آشــنا با اصول و 
مبانى فرهنگ اصیل ایرانى-اسالمى ازجمله 
موانعى است که باعث شده حجم تولیدات 
کیفى و شــاخص آئینى ما در مدیوم هایى 

نظیر سینما و تلویزیون کم باشد؟
بله؛ اما اجــازه بدهید تکمله اى به کالم شــما 
بزنم. اى کاش ماجرا صرفــا محدود و منحصر 
به حضور همین دوســتان تصمیم گیر بود 
اما چنین نیســت. ایضا قاعده اى که 
عرض کردم شــامل همه 
مدیران و تصمیم سازان 
عرصه فرهنگ 
و هنر ما 

نمى شود. بعضى از مدیران ما به شــدت مدافع تولید آثار اصیل و 
اینجایى هستند و نسبت به این حوزه ادراك و عالقه وافرى دارند؛ 
البته متأسفانه شمارشان اندك اســت. خاطرم هست که هنگام 
پخش قسمت اول تا هفتم ســریال «روزى روزگارى» پاداش 
هفتگى ما از سوى انبوه مخاطبان دشنام بود؛ چراکه ارتباط الزم 
بین مخاطب و اثر برقرار نمى شــد، ســریال با سوابق ذهنیشان 
مطابقت نداشــت و در نتیجه برایشــان غریبه به نظر مى رسید. 
من تمام بولتن هایى که هنگام پخش اول سریال از طرف روابط 
عمومى سیما به ما داده مى شد را نگه داشــته ام؛ حتى نشریات 
تخصصى و غیرتخصصى اى که در آن مقطع درباره سریال مطلب 
مى نوشتند را هم آرشــیو کرده ام. جالب اینجا است که آنها هم با 
انبوه مخاطبان همسو بودند. همچنین بسیارى از همکارانمان هم 
نسبت به سریال موضع منفى داشتند. سرانجام در قسمت هفتم 
که با مرگ خالو شعبان همراه بود، عامه مخاطبان متوجه شدند که 
چگونه باید با سریال ارتباط برقرار کنند و به تماشایش بنشینند. 
بنابراین مى خواهم بگویم که مسأله دامنه و ابعاد وسیع ترى دارد 
و صرفا متوجه مســئولین و تصمیم گیران حوزه فرهنگ و هنر

 نیست.
ممکن است تاب آورى و تحمل چنین وضعیت 
تکرارشونده اى براى برخى از فیلمسازان ما 
دشوار باشد و سرانجام به نقطه اى برسند 
که عطاى ســاخت آثار آئینى را به لقاى آن 
ببخشــند؛ شــما چطور؟ در مواجهه با این 

وضعیت خسته یا کم انگیزه نشده اید؟
به شخصه هرگز خسته نشده ام و نخواهم شد. ما باید کار و زندگى 
کنیم. مگر چقدر مى توان بیکار ماند؟ براى اینکه انعطاف ذهنیمان 
را از دست ندهیم، ناگزیریم به هر نحوى که شده تمکین کنیم و 
با این شرایط کنار بیاییم. شما وقتى زمان زیادى را دور از صحنه 
بگذرانید، ممکن است نکات موثرى که آموخته یا تجربه کرده اید 
و مى خواهید از آنها در کار بعدیتان استفاده کنید، فراموشتان شود. 
اما وقتى در فواصل زمانى نزدیک به هم کار مى کنید، تجارب و 
آموخته هاى پیشین به شکلى تصاعدى به شما کمک مى کند که 

از ضعف هایتان بکاهید و آثار قوى ترى تولید کنید.

با مرورى بر کارنامه هنرى شــما شاهد این 
هســتیم که از مقطعى به بعد فعالیتتان در 
مدیوم سینما کمرنگ و به سمت تلویزیون 
امتداد پیدا کرد. کم رنگ شدن فعالیت هایتان 

در سینما دلیل یا دالیل خاصى داشت؟ 
بله. نخســتین دلیلــش این بود که در ســینما همواره مســأله 
ســرمایه گذار و نگرانى از بازگشت ســرمایه با شما است و هیچ 
تضمینى قاطعى براى بازگشت ســرمایه وجود ندارد. نکته دوم 
این است که من بارها خواســته ام فیلمنامه اى سینمایى بنویسم 
اما خود به خود به ســریال تبدیل شده اســت. ساختار ذهن من 
بسیار جزءپرداز است. چنین ســاختار ذهنى اى با ساخت سریال 
هماهنگ تر است. دلیل سوم هم این است که من کارمند رسمى 
تلویزیون بودم و اساســا تلویزیون را نســبت به سینما رسانه اى 
فراگیرتر مى دانم و به آن دلبستگى بیشــترى دارم. اگر بخواهم 
اولویت هایم را فهرست کنم، اولویت و عالقه نخستم تئاتر است، 

اولویت دومم تلویزیون است و اولویت سومم سینما است.
پروژه مشــخصى به ویژه حول موضوعات 
آئینى در ذهنتان وجود دارد که طى سال هاى 
اخیر آرزوى ســاخت آن را داشته باشید اما 
تا به امروز بنا به هر دلیلى امکان و شــرایط 

ساخت آن برایتان فراهم نشده باشد؟
بله. پروژه اى وجود دارد که همین حاال هم دنبال ساختنش هستم 
و اگر جایى برایش آستین باال بزند و همراهى خوبى با پروژه داشته 
باشد، حتما آن را خواهم ســاخت. البته حاضر نیستم حتى یک 
پالنش چیزى نباشد که باید باشد. پروژه اى است که آن را در سال 
1366 نوشتم و سال 1367 در بنیاد فارابى تصویب شد. سپس در 
سال 1371 فرمت سریال آن توسط بخش فیلم و سریال شبکه 
اول سیما خریدارى شــد. این کار، «تولد» نام دارد و موضوعش 
جنگ تحمیلى هشــت ساله اســت. اکنون فیلمنامه اش آماده و 
مستعد تبدیل به سریال یا فیلم سینمایى است. سال ها است که 
مترصد ساخت این کار هستم و براى ســاخت بسیار مشتاقم اما 
متأسفانه هربار بنا به دالیلى این اتفاق رخ نداده است. انشاا... اگر 

قسمت باشد، سرانجام این کار را خواهم ساخت.

آرزوى 34 ساله کارگردان اصفهانى مجموعه «روزى روزگارى» براى ساخت یک مجموعه تلویزیونى

احمدجو: «تولد» مستعد تبدیل به سریال یا فیلم است
ساخت آثار ارزشمند ملى 
ده مى شود. آثارى نظیر: 
 «تفنگ سرپر»، «پشت 
. که ازجمله ساخته هاى 
دان  اصفهانى گزیدهکار

ائلى که سال هاست 
ــینما و تلویزیون و 
م، قلت محســوس 
اندگار است. تحلیل 

ت؟
ى گسست فراگیر در 

ن گسست لزوما 
ــت؛ هم نزد 
ســتگذاران، 
عناى دیگر 
در منظر 
ــتى به
سمت 
زتر یا 
خت 
طنز 
شان 
خى

ن ها 

یارى از 
شکالت 

ـکالت در 
وشــن و شفاف 

نگاهى اینجایى و بومى به سوژه داشته باشید، این احتمال وجود 
دارد که نگاه شما از ســوى عده اى به عنوان نگاهى غریبه تلقى 

پیش تــر در ارتباط با شــود. متأسفانه 

توانســته اند ماندگار و تأثیرگذار از آب درآیند. این آثار ســابقه 
ذهنى اى به وجود آورده اند که وقتى شما فیلمنامه اى منطبق با 
عواملى که یک اثر اینجایى را معرفى مى کند، مى نویسید، ممکن 
است از دیدگاه بسیارى، غریبه به نظر بیاید. در صورتى که کسانى 
جنگرا داشته اند، تجارب و سعادت حضور در مثلمن که تجربه

مستند خود را آنگونه که اتفاق افتاده گردآورى و به فیلمنامه تبدیل 
مى کنند. الگوهاى ما براى ساخت فیلم هاى جنگى عمدتا مبتنى 
بر الگوى فیلم هاى جنگى مربوط به جنگ جهانى دوم بوده است. 
غریبه به نظر مى آید و هزار جور ایرادهایى که دفاع از آنها بسیار 
سخت است، در مقابل کسى که نمى داند و نمى شناسد. این تجربه 
شخصى من است که هرچه فیلمنامه شــما اینجایى تر باشد، در 

نهایت مشکالت بیشترى گریبانگیرتان خواهد بود.
مقصود شما این اســت که حضور مدیران

و تصمیم گیرانى نه چندان آشــنا با اصول و 
مبانى فرهنگ اصیل ایرانى-اسالمى ازجمله 
موانعى است که باعث شده حجم تولیدات 
کیفى و شــاخص آئینى ما در مدیوم هایى 

نظیر سینما و تلویزیون کم باشد؟
بدهید تکمله اى به کالم شــما  بله؛ اما اجــازه
بزنم. اى کاش ماجرا صرفــا محدود و منحصر 
به حضور همین دوســتان تصمیم گیر بود 
اما چنین نیســت. ایضا قاعده اى که 
عرض کردم شــامل همه 
تصمیم سازان  مدیران و
عرصه فرهنگ 
و هنر ما 

حامد خانى تهیه کننده مسابقه تلویزیونى «زوجى نو» درباره تولید فصل جدید این برنامه و تغییرات آن گفت: 
فصل جدید این مسابقه پس از ماه صفر و تقریبا از 22 یا 23 مهرماه روى آنتن شبکه سه مى رود.

او افزود: تغییر محتوایى قرار نیست در برنامه اتفاق بیفتد و تنها تغییر در دکور برنامه است که درحال 
حاضر مشغول ساخت و آماده سازى آن هســتیم اما با توجه به تغییرى که قرار است در دکور رخ 
دهد آیتم هاى جدید و هیجان انگیزى نیز به برنامه اضافه مى شود که فکر مى کنم این آیتم ها 

اتفاق تازه اى در تلویزیون باشد.
این تهیه کننده در پاسخ به این پرســش که آیا مجرى برنامه در فصل جدید تغییر مى کند یا 
خیر، بیان کرد: در فصل جدید نیز برنامه با اجراى باربد بابایى پخش مى شود و تغییرى قرار 

نیست به وجود آید.
این تهیه کننده درباره تولید «زوجى نو» در این شرایط حســاس کرونایى گفت: این برنامه از 
همان ابتدا تولید خود را در شهریور 99 و در روزهاى شیوع کرونا آغاز کرد و تا به االن سعى کردیم 
با رعایت حداکثرى پروتکل هاى بهداشتى تولید را پیش ببریم. به تازگى نیز سازمان صدا و سیما خبر 

از تخصیص واکسن به پروژه ها را داده که به زودى نیز قرار است عوامل واکسن کرونا را دریافت کنند.
 

شمسى فضل اللهى پیرامون فعالیت هاى این روز هاى خود گفت: این روز ها مشغول بازى در سریال نمایش 
خانگى «خسوف» به کارگردانى مازیار میرى و به تهیه کنندگى همایون اسعدیان هستم و فیلمبردارى 

این مجموعه همچنان ادامه دارد.
بازیگر مجموعه تلویزیونى «باغ سرهنگ» درباره درام اجتماعى «خسوف» عنوان کرد: سریال 
«خسوف» کارگردان بسیار خوبى دارد که کارنامه کارى او مشخص است و نیازى به تعریف 
من ندارد، ضمن آنکه فیلمنامه و نقش خودم در این مجموعه بســیار عالى نوشته شده و از 
همکارى با عوامل این سریال راضى هســتم. امین تارخ در این مجموعه نقش پسر من را 

بازى مى کند. از گروه بازیگران و  بازى در این مجموعه راضى ام.
فضل اللهى با اشــاره بــه توقف چندین بــاره تصویربردارى «خســوف» بــه دلیل بروز 
جهش هاى مختلــف ویروس کرونا اظهــار کرد: فیلمبــردارى «خســوف» از اواخر پاییز 
سال گذشــته آغاز شــد، اما همانند دیگر پروژه هاى این مجموعه مهم به دلیل کرونا متوقف 
و تعطیلى داشته اســت و بر همین اســاس نمى توان تاریخ دقیقى براى اتمام تصویربردارى آن 

متصور شد.

ورونیکا کارترایت کودك بازیگر فیلم هاى کالسیکى مانند «پرندگان» و خواهر بزرگتر بازیگر «آواى موسیقى»، 
آنجال کارترایت است.  بسیارى او را با «پرندگان» ساخته آلفرد هیچکاك به یاد دارند. کارترایت 73 ساله کماکان 
مقابل دوربین ظاهر مى شود. او در گپ و گفتى از تجربه همکارى با بهترین هاى عصر طالیى هالیوود سخن 

گفت. از تجربه همکارى با آلفرد هیجکاك. کارترایت درباره آلفرد هیچکاك مى گوید:
یادم مى آیــد در فیلم پرنــدگان از پرنــدگان مصنوعى در صحنه ها اســتفاده مى کردنــد. از او 
مى پرسیدم:تماشاگران نمى فهمند این ها مصنوعى هستند؟ و پاسخ مى داد:«فرض مى کنى همه 
چیز دروغى است، تا اینکه حرکت مى بینى.» تا امروز هر بار پرندگان را تماشا مى کنم  هر بار به نظرم 
پرنده اى مصنوعى مى آید، ناگهان حرکت مى کند. خیلى عجیب است اما حقیقت دارد. ما فرض 
مى کنیم همه چیز یک دروغ است. یادم مى آید سرصحنه مقواهایى وجود داشت و آنها پرندگان 

واقعى را در بین مقواها قرار مى دادند.
 در صحنه فیلمبردارى او کارهاى عجیب زیادى انجام مى داد. ما همــه چیز را دو بار فیلمبردارى 
مى کردیم - در خلیج Bodega و در اســتودیو. در یک صحنه، از تپــه اى در خلیج Bodega فرار 
مى کردیم. در استودیو براى بازى در این فیلم، روى  تردمیل بزرگ قرار رفتیم. به یاد دارم که او تردمیل را 
سریعتر کرد و فقط بدنهایى ما بود که  در همه جا به پرواز در آمد(مى خندد ) مثل دیوانه ها مى دویدیم. همه ما به 

شدت مى خواستیم نفر اول باشیم. فکر کنم کمى هیچکاك سادیستى بود.

منصور ضابطیان مجرى و برنامه ساز تلویزیونى با اشاره به استفاده از فرمول هاى مشخص در برنامه سازى 
تلویزیونى بیان کرد که این فرمول ها مى تواند به خروجى هاى مشابه و شعارزده اى هم منتج شود.

ضابطیان با اشــاره به برنامه ســازى در ایام محرم و صفر عنوان کرد: ما در «رادیو هفت» هم که برنامه 
مى ساختیم وقتى به محرم و صفر مى رسیدیم با این فضاى خاص همراه مى شدیم و همان زمان هم تالش 
داشتیم برنامه اى به خروجى برسد که مشابه آن در تلویزیون نباشد هدفمان هم این بود که به نوعى مثل 

خیلى از مردم ایران با این فرهنگ و این حال و هوا همراه شویم.
وى درباره برنامه ایده آل خودش در ایام محرم عنوان کرد: تلویزیون و رادیو در مناسبت هاى ملى و مذهبى 
رنگ آن مناسبات را مى گیرد و از جنبه هاى مختلفى مى توان به آن پرداخت. اگر درباره خودم و برنامه اى که 
دوست دارم در آن سهیم باشم بخواهم صحبت کنم عالقه ام پرداختن به همان حال و هواى ماه محرم از 
نوعى است که در کودکى دیده ایم. محرم  هایى که عرفى، بى آالیش و ساده بود و اگر قرار باشد خودم با این 
فضا برنامه سازى کنم سعى مى کنم از خیلى از رنگ و لعاب هایى که در این سال ها به این آئین اضافه شده 

است پرهیز شود و برعکس آرامش مجالس روضه خوانى را داشته باشد.
مجرى و کارگردان «رادیو هفت» درباره برنامه سازى محرمى گفت: برنامه سازى در این فضا محدودیت 
بصرى دارد خالقیت و تنوعى که مثًال مى توانید به لحاظ بصرى در نوروز انجام دهید در محرم نمى توان 
انجام داد و در عین حال برنامه سازى در این فضا همت و حوصله بیشترى مى خواهد. مساله مناسبت ها خیلى 
مهم است گاهى فرمول هاى مشخصى در برنامه سازى مناسبتى داریم که باعث مى شود خروجى برنامه ها 

هم شبیه هم و شعارزده شود.
ضابطیان درباره یک راهکار براى برنامه سازى هاى حرفه اى در این ایام بیان کرد: اختصاص بودجه درست 

به برنامه سازان درست از مهمترین کارهاست تا همه بودجه صرف خالقیت و کار حرفه اى شود.
وى با تاکید بر مدیوم تلویزیون تصریح کرد: با تاکید و تکرار مى گویم که نباید فراموش کنیم که تلویزیون 
وسیله اى سرگرمى ســاز اســت و باید براى انتقال هر پیامى فکر کرد که چطور مى توان مردم را سرگرم 
کرد. در همین فضاى محرم اگر مؤلفه هاى تکرارى و کلیشــه را در فضاى متفاوت بیاورید جذابیت ایجاد 

هفت» را داشتیم در ایام محرم پیرغالمان مى کند مثًال در یکى از سال هایى که «رادیو 
برنامه دعوت کردیم که همیشــه اهل بیــت را به همان اســتودیوهاى 

استودیو شــیک با نور موضعى سلبریتى ها مى آمدند و اتفاقاً در یک 
به نوعى کلیشه ها را بشکنیم.جذاب مى نشستند و سعى کردیم 

اینکه هنوز هــم مى توان در این نویســنده در پایان درباره 
داشت یا خیر؟ گفت: همیشه برنامه سازى محرمى خالقیت 
بر اینکه برنامه ســاز، رسانه را همه چیز جاى کار دارد مشروط 

چیزى که عنوان مى کند بشناســد و همچنین به 
البته برنامه سازى حرفه باور داشته باشد. 

اســت و برنامه ساز هنر و مهارت 
باید هــر برنامه را حرفــه اى 
د  ز وقتــى بســا ولــى 
آنچه  مى سازید باور به 

داریــد تأثیر 
هم  بیشترى 

مى بینید.

منصور ضابطیان از ویژگى هاى برنامه سازى در ایام محرم و صفر مى گوید

عالقه ام پرداختن به 
محرم  هاى  بى آالیش و ساده است

ى سرگرمى ســاز اســت و باید براى انتقال هر پیامى فکر کرد که چطور مى توان مردم را سرگرم 
 همینفضاى محرم اگر مؤلفه هاى تکرارى و کلیشــه را در فضاى متفاوت بیاورید جذابیت ایجاد 

هفت» را داشتیم در ایام محرم پیرغالمان  مثًال در یکى از سال هایى که «رادیو 
برنامه دعوت کردیم که همیشــه ـت را به همان اســتودیوهاى
استودیو شــیک با نور موضعى ى ها مى آمدند و اتفاقاً در یک 
به نوعى کلیشه ها را بشکنیم.مى نشستند و سعى کردیم 

اینکه هنوز هــم مى توان در ســنده در پایان درباره 
داشت یا خیر؟ گفت: همیشه سازى محرمى خالقیت 
بر اینکه برنامه ســاز، رسانه را ز جاى کار دارد مشروط 

چیزى که عنوان مى کند ـد و همچنین به 
البته برنامه سازى حرفه شته باشد. 

اســت و برنامه ساز مهارت 
باید هــر برنامه را ه اى 
وقتــى د  ولــى 
مى سازید باور ه 

داریــد تأثیر
هم  بیشترى 

مى بینید.

باربد بابایى مجرى فصل جدید«زوجى نو» مى ماند

شمسى فضل اللهى مادر امین تارخ شد

«آلفرد هیچکاك» کمى سادیستى بود!

آغاز پخش یک سریال کمدى 
در تلویزیون
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قاسم حدادى فر:
گلر ایرانى پونفرادینا براى دومین مســابقه 
پیاپى دروازه خود را بسته نگه داشت تا تیمش 
به برترى مقابل ایبار برســد و با عملکردى 
موثر در جریان برتــرى پونفرادینا، بهترین 

بازیکن زمین شد.
در ادامه بازى هاى هفته دوم اللیگا 2 اسپانیا، 
تیم فوتبال پونفرادینا که امیــر عابدزاده را 
براى دومین مسابقه پیاپى در ترکیب و درون 
دروازه داشت، از ساعت 22 یک شنبه شب 
در استادیوم مونیسیپال د ایپوروئا به مصاف 

تیم صفر امتیازى ایبار رفت.
نیمه اول این دیدار بدون گل خاتمه یافت، 
اما در دقیقه 48 ایبار موفق شــد دروازه امیر 
عابدزاده را باز کند که بازبینى ویدیویى داور 
این گل را مردود کرد تا بازى با تساوى بدون 

گل دنبال شود.
پونفرادینا که در هفتــه اول فراتر از انتظار 

ظاهر شــده بود، در دقیقه 57 توسط خوزه 
نارانجو به گل رسید و در نهایت به پیروزى 
یک بر صفر خارج از خانه مقابل ایبار دست 
یافت تــا 6 امتیازى  شــود و در جایگاه دوم 

جدول اللیگا 2 اسپانیا بایستد.
امیر عابــدزاده پس از آنکــه در اولین بازى 
رســمى خــود در رقابت هــاى اللیــگاى 
2 موفق شــد ضمن ثبت یک کلین شیت، 
بهتریــن بازیکن میــدان شــود، در دیدار 
برابر ایبار هم خوش درخشــید و توانســت 
عملکرد موثرى در جریان برترى پونفرادینا 
داشــته باشــد و بهتریــن بازیکــن زمین 

شود. 
دروازه بان ایرانى پونفرادینا در دیدار با ایبار 9 
بار جلوگیرى از گل خوردن داشت که 6 توپ 
داخل محوطه جریمه بود و یکبار هم خروج 

موفقى از دروازه انجام داد.

قاسم حدادى فر کاپیتان با تجربه گاندوها پس از مصدومیت و چند ماه دورى از 
میادین به شرایط بهبودى رسیده اســت و مى تواند در لیگ بیست و یکم براى 
سبزپوشــان به میدان برود. وى روز یک شــنبه با حضور در باشگاه ذوب آهن 
قرارداد خود را بــه مدت یک فصل دیگر با ذوب آهــن تمدید کرد. خبرگزارى 
«ایمنا» به بهانــه حضور دوباره حدادى فــر در میادین و تمدید قــرارداد او با 

ذوب آهن، گفتگوى مفصلى با وى انجام داده که در ادامه مى خوانید:

ابتدا در مورد تمدید قرارداد با ذوب آهن صحبت کنید. 
نیم فصل دور از میادین بودید و حاال دوباره مى توانید 

براى ذوب آهن به میدان بروید.
فکر مى کنم با این شرایطى که داشــتم و اتفاقى که برایم افتاد حدود 10 یا 12 
بازى آن را نتوانستم در کنار تیم ذوب آهن باشم و با توجه با صحبت هایى که با 
سرمربى و مدیر عامل شد امروز(یک شنبه) به باشگاه آمدم و قراردادم را به مدت 
یکسال دیگر تمدید کردم. خیلى خوشحالم که مى توانم یکسال دیگر پیراهن 
مقدس ذوب آهن که برایم بسیار ارزشمند اســت را بر تن کنم. امیدوارم بتوانم 
مثمر ثمر باشم و هر جا هم احساس کردم بودن در تیم نمى تواند بارى از روى آن 
بردارد و در چارچوب مسئولیتم ایفاى وظیفه کنم مطمئن باشید مستطیل سبز را 
کنار مى گذارم. اما در این مدت تمام توانم را براى بازگشت به میدان انجام داده ام 

و با شروع تمرینات تیم به جمع بازیکنان اضافه خواهم شد.
در دو فصل اخیر ذوب آهن شــرایط سختى را پشت 
سر گذاشــت. آینده را چطور مى بینید؟ فکر مى کنید 
مى توانید با کادر فنى جدید تیــم را به روزهاى خوب 

گذشته برگرداند؟
امیدوارم در فصل جدید اتفاقات تلخ گذشــته فراموش شوند و روزهاى خوبى 
را براى ذوب آهن شاهد باشیم. در این دو ســال خیلى عقب افتادیم و اتفاقات 
خوبى براى ما و طرفداران نیافتاد. قطعاً با تمام تالشى که کادر مدیریتى باشگاه 
و ســرمربى تیم انجام مى دهند بتوانیم راه خوبى را در پیــش بگیریم و دوباره 

ذوب آهن را به جایگاه اصلى خودش بازگردانیم.
تجربیات شما مى تواند کمک زیادى به کادر فنى تیم 
کند، در روزهاى اخیر آیا گفتگویــى را با آقاى تارتار 

داشته اید؟
ابتدا من باید از آقاى تارتار تشکر کنم. ایشان نسبت به من لطف زیادى داشتند 
و از روزى که به اصفهان آمده اند با یکدیگر در ارتباط هستیم تا مسائل مختلف 

را حل و فصل کنیم.
خریدهاى ذوب آهن در روزهاى اخیــر از نظر برخى 
هواداران راضى کننده نبوده اســت، در این خصوص 

برایمان صحبت کنید.
حقیقت این اســت که دغدغه این روزهاى همه ما همین موضوع است. کادر 
مدیریتى، سرمربى و حتى من خیلى درگیر هستیم تا حداقل بازیکنان خوبى که 
داشته ایم را بتوانیم حفظ کنیم اما با توجه به اعتبار مالى باشگاه و محدودیت هایى 
که وجود دارد فعالیت در بازار نقل و انتقاالتى همانند دیگر باشگاه هاى متمول 
میسر نیست. در این راستا هم باشــگاه حق دارد و هم بازیکنانى که شغلشان 
فوتبال اســت و درآمد دیگرى ندارند. بازیکنان با توجه بــه مبالغى که به آنها 

پیشنهاد مى شــود حق دارند آینده فوتبالى خود را تعیین کنند چون اگر نگاهى 
به شرایط جامعه بیاندازیم تورم بیداد مى کند و فشارهاى زندگى زیاد شده است 
و آن بازیکن نیز باید به فکر آینده خود و خانواده اش باشد. در همین خصوص 
من به بازیکنان هم حق مى دهم اما دوست داشتیم سه یا چهار بازیکن کلیدى 
را از دست ندهیم اما به نظر مى رســد امکان حفظ آن فراهم نبود چرا که مبالغ 
پیشنهادى از سوى دیگر تیم ها چند برابر دستمزد فعلى آنها بود همین جا الزم 
است از آنها نیز تشکر کنم چرا که تمام تالششان را براى ذوب آهن انجام دادند.

بنابراین با این تفاسیر باشگاه به سراغ جذب بازیکنان 
جوان رفته است.

بله همینطور است. طبق تصمیمات کادر مدیریتى و آقاى تارتار قرار است تا حد 
امکان جوانان با انگیزه به ذوب آهن بیایند البته چند نفرى نیز باتجربه هستند اما 
مابقى در تیم هاى سابق شان به زعم بنده خیلى خوب کار کرده اند و امیدوارم 
بدانند در چه باشگاه بزرگى پا به توپ مى شوند. ذوب آهن قدمت زیادى دارد و 
البته هواداران خیلى خوبى آن را حمایت مى کننــد، در ضمن از نظر امکانات و 
سازماندهى جزو تیم هاى برتر کشور است و ان شاءا... بتوانند هر چه زودتر خود 
را با شرایط باشگاه وفق دهند و بدانند در چه باشگاه بزرگى هستند تا روز به روز 

عالوه بر پیشرفت خودشان شاهد موفقیت ذوب آهن باشیم.
لیگ بیست و یکم را براى ذوب آهن چطور مى بینید، فکر 

مى کنید مشکالت گذشته رفع خواهد شد؟
بزرگ ترین مشــکالت تیم مان که در دو سال اخیر شــاهد آن بودیم جدایى 
بازیکنان کلیدى بود. فکر مى کنم بازیکنان زیادى از دســت دادیم که همگى 
تأثیرگذار بودند و با رفتنشان ذوب آهن ضربه بزرگى خورد که حال و روز فعلى آن 
قابل کتمان نیست. امیدوارم این قبیل اتفاقات را در سال هاى آتى نبینیم یا اگر 

بازیکنان قصد خروج از ذوب آهن را دارند کم کم شاهد آن باشیم و در آن واحد 80 
درصد تیم جدا نشوند و در عوض بازیکنان خوب نیز جایگزین آن شوند. به طور 
مثال در تیم هایى مثل سپاهان و پرسپولیس لیست خروجى زیادى را نمى بینیم و 
اگر هم بازیکن تأثیر گذارى جدا شده در سطح آنان براى تیمشان بازیکن جذب 
شده است. امیدوارم شبیه این قبیل اتفاقات را در ذوب آهن ببینیم. در واقع اگر 
مى خواهند ذوب آهن را به شرایط آرمانى گذشته برگردانند باید در برنامه ریزى 
بلندمدت و با توجه به امکاناتى که باشگاه دارد و البته تیم هاى پایه که پشتوانه 

خوبى براى هر تیم مى تواند باشد این موارد را لحاظ کنند.
آیا کاپیتان با ســابقه ذوب آهن با تمام شــرایطى که 
برایمان گفت، به هواداران این تیم قول حضور گاندوها 
را در بین تیم هاى باالى جدول یا حتى کسب سهمیه 

آسیایى مى دهد؟
در فوتبال واقعًا نمى توان قول داد چرا که این حرفه اى نیست. این ورزش غیر 
قابل پیش بینى است. اما با توجه به شــرایطى که ذوب آهن پشت سر گذاشت 
و وضعیتى که در حال حاضر مى بینیم بعید مى دانم اتفاقات تلخ دو ســال اخیر 
برایمان تکرار شود. نمى توانم از حاال بگویم تیم ذوب آهن در بین مدعیان است 
اما امســال تالش مى کنیم روند خوب و ثابتى در میانه جــدول یا حتى باالتر 
داشته باشیم تا در ســال هاى آتى بتوانیم عملکرد خوب خود را تداوم بدهیم و 
دوباره شاهد ذوب آهنى باشیم که در آســیا و لیگ برتر حرف هاى زیادى براى 
گفتن داشت و به آن شرایط آرمانى دوباره نزدیک شویم البته ناگفته نماند نیاز 
به اعتبارات مالى بیشترى داریم تا بتوانیم موفق شویم. فوتبال فعلى بدون پول 
هرگز جواب نمى دهد و همه عوامل دخیل در آن نیاز به منابع مالى بیشــترى

 دارند.

بعید است اتفاقات تلخ 2 سال گذشته تکرار شود

در روزهاى اخیر شایعات فراوانى در خصوص انتقال نادر محمدى به ذوب آهن شنیده مى شود و به نظر مى رسد 
روند مذاکرات طرفین تا اینجا به خوبى پیش رفته است. محمدى فصل گذشته شاگرد مهدى تارتار بود و به پرتاب 

اوت دستى هاى بلندش  شهرت دارد. به نظر مى رسد مهدى تارتار عالقه مند است تا او را با خود به اصفهان بیاورد اما این 
بازیکن هنوز با ذوب آهن به توافق دست نیافته است.

در همین خصوص امیرارســالن مرتاض، مدیر برنامه نادر محمدى ضمن تأیید 
مذاکرات این بازیکن با ذوب آهن، گفت: مذاکرات انجام شده، اما هنوز به توافق 

کامل با ذوب آهن نرسیده ایم و منتظریم.
او در رابطه با برخى شایعات در رابطه با پیشــنهاد خارجى نادر محمدى 

اظهار کرد: اگر بگویم پیشنهاد خارجى داشته، تبلیغ کرده ام. من حتى 
به باشگاه استقالل رفتم و یک کلمه از نادر نگفتم ولى فوتبالیستى 
نیست که پیشنهاد نداشته باشد و یک ماه دیگر هم بیرون بنشیند، 

مى تواند برود و با ده جا قرارداد ببندد.
مدیربرنامه نادر محمدى در پاســخ به اینکه آیــا این مدافع 
عالقه دارد به ذوب آهن بیاید یا خیر؟ خاطرنشــان کرد: او 

بیشــتر دوســت دارد تصمیم خوب بگیرد و چون مهدى 
تارتار مربى اش بوده، ذوب آهن جزو اولویت هایش است 

ولى همانطور که گفتم باید ببینیم چه اتفاقى خواهد 
افتاد.

سیدحسین حسینى گلر اســتقالل که در 

پستى اینســتاگرامى از هواداران استقالل 

خداحافظى کرده بود، پســتش را از صفحه 
اینستاگرامش حذف کرد.

سیدحسین حسینى گلر استقالل یکشنبه 

شب در یک پستى اینستاگرامى از هواداران 

استقالل خداحافظى کرد. او از بى توجهى 

و بى عالقه بودن باشــگاه بــراى تمدید 
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مربوط بــه خداحافظــى اش را از صفحه 
شخصى اش پاك کرد.

گفته مى شــود مدیران باشــگاه استقالل 

با ســنگربان خود تماس گرفتند و او را به 
ساختمان باشگاه دعوت کردند.

نکته جالب آنجاست که پیش از آنکه 
حسینى پســت خداحافظى 
خود را از اینستاگرامش 
پــاك کند حــدس و 
گمــان هایــى زده 
مى شــد در خصوص 
ســفر قریب الوقوع این 
گلر آبى پوش به اصفهان براى مذاکره با 

سپاهان که در حال حاضر منتفى است. 
با همه اینها باید منتظــر ماند و دید 
باالخره حسینى سال آینده حفاظت 
از سنگر کدام تیم را بر عهده خواهد 
گرفت؛ اســتقالل یا سپاهان؟ 
هیچ بعید نیســت پــاى تیم 

سومى هم به میان آید.

گلر شاکى استقالل 
پشیمان شد؟

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن نگاهى ویژه به استعدادهاى باشگاه خواهد داشت.
مهدى تارتار امسال براى یک فصل هدایت تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان را برعهده 

گرفت و براى جبران خاطرات تلخ ذوبى ها در فصل هاى اخیر تالش خواهد کرد.
تارتار مربى جوانى است و سال گذشــته در پیکان با ترکیبى جوان توانست به رده 

هفتم لیگ برسد و راهى تیم متمول ذوب آهن شود. 
ذوب آهن تاکنون 8 بازیکن جذب کرده و قرارداد محمد قریشى و قاسم حدادى فر 
باتجربه هم تمدید شده تا شاهد اتفاقات 
سخت پارسال و ترس از سقوط نباشد. 
عالوه بر جذب بازیکنــان جدید، 
تارتار قصد دارد بــه تیم هاى پایه 
ذوب آهن هم سرکشــى کرده و 
اســتعداد هاى مهم این تیم را در 
صــورت مناســب بودن بــه تیم 
اصلى بیاورد تا بار دیگر دوران 
سبزپوشــان  درخشــان 
اصفهانــى کــه زمانى به 
ســازندگى بازیکن شهره 

بودند تکرار شود.

استعدادهاى جوان ذوب آهن 
زیر ذره بین تارتار

تارتار مربى جوانى است و سال گذشــته در پیکان با ترکیبى جوان توانست به رده 
هفتم لیگ برسد و راهى تیم متمول ذوب آهن شود. 

8ذوب آهن تاکنون 8 بازیکن جذب کرده و قرارداد محمد قریشى و قاسم حدادى فر 
باتجربه هم تمدید شده تا شاهد اتفاقات 
سخت پارسال و ترس از سقوط نباشد. 
عالوه بر جذب بازیکنــان جدید، 
تارتار قصد دارد بــه تیم هاى پایه 
ذوب آهن هم سرکشــى کرده و 
اســتعداد هاى مهم این تیم را در 
صــورت مناســب بودن بــه تیم 
اصلى بیاورد تا بار دیگر دوران 
سبزپوشــان  درخشــان 
اصفهانــى کــه زمانى به
بازیکن شهره ســازندگى

بودند تکرار شود.

دبِل امیر در ثبت کلین شیت و
 کسب عنوان بهترین بازیکن

ذوب آهن جزو اولویت هاى
 نادر محمدى است

باشگاه سپاهان تا به امروز با 3 بازیکن قرارداد بسته و یک بازیکن 
دیگر هم در فهرست خرید است.

در حالى که تمام تیم هاى فوتبال ایران در حال حاضر مشــغول 
فعالیت رســمى در فصل نقل و انتقاالت هستند، اما هنوز خبرى 
رسمى درباره سپاهان به جز ثبت قرارداد بلندمدت با یک بازیکن 

از آکادمى این تیم منتشر نشده است.
با وجود این، منابع خبرى اعالم کردند که باشــگاه سپاهان تا به 
امروز با سه بازیکن به صورت قطعى توافق کرده و یک بازیکن 

دیگر هم در فهرست خرید زردپوشان قرار دارند.

طبق شنیده ها، شهریار مغانلو، فرشاد احمدزاده و نیما میرزازاد سه 
بازیکنى هستند که قطعاً سپاهانى شدند و یک بازیکن از استقالل 

هم با امضاى قرارداد با این تیم فاصله ندارد.
سپاهانى ها درصدد هستند تا هر طور شــده با مسعود ریگى به 
توافق برسند تا این ستاره استقالل را براى فصل بعد به اصفهان 

بکشانند. 
هر چه هست در روز هایى که تیم هاى دیگر در شلوغى و سر 
و صدا مشــغول جذب بازیکن هستند سپاهانى ها در سکوت 

کامل بازیکنان مدنظرشان را جذب مى کنند.

سپاهان در سکوت ستاره مى خرد

شویم. فوتبال فعلى بدون پول 
بیشــترى  نیاز به منابع مالى

ر مى رسد
پد و به پرتاب 

ن بیاورد اما این 

سیدحسین حسینى گلر اســتقالل که در 

پستى اینســتاگرامى از هواداران استقالل 

خداحافظى کرده بود، پســتش را از صفحه 
اینستاگرامش حذف کرد.

سیدحسین حسینى گلر استقالل یکشنبه 

شب در یک پستى اینستاگرامى از هواداران

استقالل خداحافظى کرد. او از بى توجهى 

و بى عالقه بودن باشــگاه بــراى تمدید 

2قراردادش خبر داد اما پس از گذشــت 12
ساعت از آن پست جنجالى، حسینى پست 

مربوط بــه خداحافظــى اش را از صفحه 
شخصى اش پاك کرد.

گفته مى شــود مدیران باشــگاه استقالل 

با ســنگربان خود تماس گرفتند و او را به 
ساختمان باشگاه دعوت کردند.

نکته جالب آنجاست که پیش از آنکه 
حسینى پســت خداحافظى 
خود را از اینستاگرامش 
پــاك کند حــدس و 
گمــان هایــى زده 
مى شــد در خصوص
ســفر قریب الوقوع این
گلر آبى پوش به اصفهان براى مذاکره با 

سپاهان که در حال حاضر منتفى است. 
با همه اینها باید منتظــر ماند و دید 
باالخره حسینى سال آینده حفاظت 
از سنگر کدام تیم را بر عهده خواهد 
گرفت؛ اســتقالل یا سپاهان؟ 
هیچ بعید نیســت پــاى تیم 

سومى هم به میان آید.

گلر شاکى استقالل 
پشیمان شد؟

میرزازاد سه  مدزاده و نیما
 و یک بازیکن از استقالل 

ارد.
شــده با مسعود ریگى به 
ى فصل بعد به اصفهان 

دیگر در شلوغى و سر 
تتتتتتتتتتتتتتتتتکوتت سپاهانى ها در س

کنند.

بشنوید از سجاد شهباززاده که شنیده شد با مبلغ 
5 میلیارد و 500 میلیون تومان با پرسپولیس 
توافق کرده بود و در نهایت شاگرد گل محمدى 

نشد!
یکى از نزدیکان باشگاه پرسپولیس گفت: آقاى 
گل لیگ بیستم با رقم 5 میلیارد و 500 میلیون 
تومان به عالوه 500 میلیون تومان بابت آپشن 
قهرمانى با ما توافق کرده بود ولى با رقمى باالتر 

از ما با تیم سپاهان اصفهان داخلى بست!
اینکــه ســجاد شــهباززاده با چــه رقمى با 

سپاهانى ها توافق کرده را نمى دانیم اما آنچه 
مى دانیم این اســت که به احتمال 99 درصد 
این مهاجم با تجربه فصل آینده را در تیم سابق 

خودش توپ خواهد زد. 
نکته دیگر در مورد شهباززاده این است که خود 
یحیى گل محمدى با آقــاى گل لیگ تماس 
گرفت. این دو رابطه خوب و دوســتانه اى با 
یکدیگر دارند و مدیربرنامه هاى شهباززاده نیز 
به خواست بازیکن خود با پرسپولیسى ها مذاکره 

کرد ولى قراردادى نبست!

فراتر از انتظار داد.پونفرادینا که در هفتــه اول موفقىاز دروازه انجام

شاه ماهى پرسپولیس 
در بغل سپاهانى ها
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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 139960302027015602 مورخ 1399/08/25 محمد جواد جعفرى کوپائى 
فرزند على اصغر بشماره شناسنامه 445 صادره از کوهپایه بشماره ملى 5659416810 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 279 فرعى از اصلى 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 113/10 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/02 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/06/17 
- م الف: 1178770 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق 

اصفهان /5/359

فقدان سند مالکیت
 آقاى غالمحسین باقرزاده فرزند حسین به اســتناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاى شهود رسما گواهى شده است مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یک باب خانه شماره 4006 فرعى از شماره 30 اصلى (توضیحا پالك 4006 فرعى 
حاصل استاندارد سازى پالك2336 فرعى باقیمانده از شماره 30 اصلى مى باشد) واقع در 
روســتاى زیاد آباد جزء بخش ثبتى میمه ذیل ثبت 18959 صفحه 424 دفتر 127 امالك 
به شماره چاپى 8111186 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و معامله دیگرى انجام نشده 
است و سابقه تامین و بازداشت ندارد و به علت جابجایى اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون 
درخواست صدور سندمالکیت المثنى به نام خود را نموده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد . 1178318/م الف - مهدى ذکاوتمند جزى - مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک میمه /6/100
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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 140060302027004400 مورخ 1400/04/05 عزت قاســمى ارداجى 
فرزند عبداله بشماره شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283649349 در یک 
دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 230/23 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 

رسمى مشاعى مى باشد. 
2ـ راى شــماره 140060302027004403 مورخ 1400/04/05 قربانعلى رنجبر ارداجى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 190 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283649306 در دو 
دانگ و نیم یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 230/23 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
3ـ راى شــماره 140060302027004399 مورخ 1400/04/05 مصطفى رنجبر ارداجى 
فرزند قربانعلى بشماره شناسنامه 342 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291531319 در دو 
دانگ و نیم یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 230/23 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/06/17 - م الف: 1178916 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك 

شرق اصفهان /6/101

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

برابر راى شماره 140060302026001104 مورخ 1400/01/25 هیات چهار آقاى مهدى 
سیار عاشق آبادى به شناسنامه شماره 662 کدملى 1293198048 صادره اصفهان فرزند 
غالمرضا  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه و دفترکارمتصله و مغازه متصله 
به مساحت 232,40 مترمربع پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 
16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت 

مالک رسمى احمد یوسفى
و راى شــماره 140060302026001105 مــورخ 1400/01/25 هیات چهار آقاى اصغر 
کاظمى عاشق آبادى به شناسنامه شماره 37 کدملى 1290750084 صادره اصفهان فرزند 
محمود نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه و دفترکارمتصله و مغازه متصله 
به مساحت 232,40 مترمربع پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 
16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت 

مالک رسمى احمد یوسفى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/02 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/06/17 - م الف: 1179561 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان - موسوى /6/105

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 140060302027004581 مورخ 1400/03/06 علیرضا آقا بابایى دستجردى 
فرزند رضاقلى بشــماره شناسنامه 19 صادره از اصفهان بشــماره ملى 5649888574 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 161/95 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى رضاقلى آقابابائى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/06/17 - م الف: 1179547 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و 

امالك شرق اصفهان /6/107

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 اصالحى شماره 140060302027005969 مورخ 1400/5/18 على رضا رحیمیان 
کوپائى  فرزند رسول بشــماره شناســنامه 1274422558 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1274422558 در دو دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 28 
فرعى از اصلى 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 238/87 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى حاج حسن طباطبائى خوراسگانى صحیح مى باشد 
که در راى شماره 139960302027020255 مورخ 1399/12/10 مساحت به اشتباه ثبت 

شده بود. 
2ـ راى اصالحى شماره 1400603027005966ـ  1400/5/18 عبدالرسول اسمعیلى کمندانى 
فرزند ابراهیم على بشماره شناسنامه 160 صادره از اصفهان بشماره ملى 5659280951 در 
چهار دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 28 فرعى از اصلى 15316 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 238/87 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت 
عادى از مالک رسمى حاج حســن طباطبائى خوراسگانى صحیح مى باشد که در راى شماره 

139960302027020241 مورخ 1399/12/10 مساحت به اشتباه ثبت شده بود. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/17 - 
م الف: 1179528 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 

6/109/

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 ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى 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 140060302027005067 مورخ 1400/04/23 اقدس اتحادى ابرى 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 37 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1291377621 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12577 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 227/42 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى منوچهر بنکدارپور. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/06/17 - م الف: 1179478 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان /6/103

تحدید حدود اختصاصى
شــماره: 2027018429- 1400/5/31 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره 
پالك ثبتى 13 فرعى مجزى شده از 10220 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
راى شماره 2144 مورخ 1400/02/21 به نام حیدرعلى حسن  زاده محمد ابادى فرزند حسن 
صادره از هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان و غیره ششدانگ صادر 
گردیده و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پــالك 10220 اصلى واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان قانونى نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضاى نامبرده متقاضى تحدید حدود ملک مرقوم روز چهارشــنبه تاریخ 1400/06/31 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
سى روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى اقدام و 
گواهى طرح دعوى خود را به این منطقه ثبتى ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضى ثبت و یا 
نماینده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار آگهى: 1400/06/02 - م الف: 1178640 - مهدى 

صادقى - رئیس ثبت منطقه شرق اصفهان /5/365

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندســى پایدار ســازان نویان 
ابنیه همسازه ســهامى خاص به شــماره ثبت 
51190 و شناســه ملــى 10260697992 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/03/24 آقــاى رضا رحیمــى مقدم به 
شــماره ملى 0063988658 بســمت رئیس 
هیات مدیــره ، آقاى بهزاد فالحى ســیچانى به 
شــماره ملى 1284825752 بســمت نایب 
رئیس هیات مدیــره ، آقاى علــى جاویدى به 
شماره ملى 2752676387 بسمت مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره ، آقاى عباســعلى سمنانى 
به شــماره ملــى 1288630077 و آقاى اکبر 
تقدسى زاده به شــماره ملى 1285593146 
و آقاى ســیدمحمدصادق مصطفوى به شماره 
ملى 1141468360 و آقاى مســعود نصیرى 
به شــماره ملى 5759132571 و آقاى حسین 
جودى به شــماره ملى 1381417892 و آقاى 
رسول شیخ زاده به شماره ملى 1292360224 
و آقاى محسن زائرى به کدملى 1280275286 
و آقاى منوچهر کیانى فالورجانى به شــماره ملى 
1110707576 و آقاى عباس دیباجى به شماره 
ملى 1141532603 بسمت اعضاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر است. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1177879)

آگهى تغییرات
شــرکت جاوید تجارت جوالن ســهامى 
خاص به شماره ثبت 51580 و شناسه ملى 
10260702537 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - خانم شیوا الســادات واقعى به شماره 
ملى 1270723340 ، آقاى على باباخانى 
کلیشادى به شماره ملى 1271983796 
و خانــم طیبه نوروزى افجدى به شــماره 
ملى 1110469462 بسمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - خانم مریم بهمنى به شــماره 
ملى 1289002533 بسمت بازرس اصلى 
و خانم فریبا توکلى افجدى به شماره ملى 
1110469659 بسمت بازرس على البدل 
براى مدت یکســال انتخاب گردیدند. - 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1177883)

آگهى تغییرات
شــرکت آذین صنعت کارا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 34178 و شناسه ملى 
10861987945 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
روح اله سعیدى به کدملى 1189174510 
بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره ، نیما 
قاســمى به کدملى 1271223023 بسمت 
رئیس هیات مدیره و مهدى سعیدى قهساره 
به کدملــى 1180024753 بســمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. سمیه شــمس کوپائى به کدملى 
1287348564 و محمــد مهدى محمدى 
به کدملى 1293259373 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى 
و ادارى با امضاء مدیرعامــل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1177902)

آگهى تغییرات
شرکت سبز پژوهان اسپادانا سهامى 
خــاص به شــماره ثبــت 34981 و 
شناســه ملــى 14003793538 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/02/25 خانــم زهــرا حاجى 
احمدى به شماره ملى 1293255191 
بسمت رئیس هیات مدیره ، خانم الهه 
اسپاسى به شماره ملى 1286873851 
بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، آقاى 
محمد حاجى احمدى به شــماره ملى 
1287272231 بسمت مدیرعامل و 
عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 
ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1177945)

آگهى تغییرات
شرکت گل آرا نقش جهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 23929 و شناسه ملى 
10260447277 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العاده 
مــورخ 1400/05/05 اکــرم ترکان 
رنانى بشــماره ملى 1293138061 
و علــى اکبر رضائــى بشــماره ملى 
2431821145 و شیما رضائى بشماره 
ملــى 2420611349 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند . مســعود خسروى 
دارانى بشــماره ملى 1158980086 
بسمت بازرس اصلى و هرمز مقصودى 
بشــماره ملى 4948890790 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب گردیدند . روزنامه نصف جهان 
براى چاپ آگهیها و دعــوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1177946)

آگهى تغییرات
شــرکت گل آرا نقش جهان سهامى 
خــاص به شــماره ثبــت 23929 و 
شناســه ملــى 10260447277 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/05/12 طبق اختیارات حاصله 
تفویض شــده از مجمع عمومى فوق 
العاده 1400/05/08 سرمایه شرکت 
از محل واریز نقدى و بــاال بردن مبلغ 
اسمى از مبلغ 1000000ریال به مبلغ 
500000000 ریال افزایش یافت که 
تماما طى گواهى مورخ1400/05/11 
بانک صادرات ایران شــعبه شــهید 
حســن بنیانیان پرداخت گردید و ماده 
4اساسنامه به شــرح زیر اصالح شد : 
سرمایه شــرکت مبلغ 500000000 
ریال نقدى اســت که به 100 ســهم 
5000000 ریالى بانام عادى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده است اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1177947)

آگهى تغییرات
شــرکت گل آرا نقش جهان سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 23929 و 
شناســه ملى 10260447277 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/05/05 اکــرم ترکان رنانى 
بشماره ملى1293138061 بسمت 
رئیس هیات مدیره - شــیما رضائى 
بشماره ملى2420611349 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره - على اکبر 
رضائى بشماره ملى2431821145 
بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند 
. کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاى على اکبر رضائى 
(مدیرعامل ) همراه با مهر شــرکت 
معتبر اســت. کلیه اختیارات هیئت 
مدیره طبق ماده 34 اساســنامه به 
مدیرعامل تفویــض گردید اداره کل 
ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1177948)

آگهى تغییرات
شرکت سبز پژوهان اســپادانا سهامى 
خاص به شماره ثبت 34981 و شناسه 
ملــى 14003793538 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/02/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : - خانم زهرا حاجــى احمدى به 
شماره ملى 1293255191 ، خانم الهه 
اسپاسى به شماره ملى 1286873851 
و آقاى محمد حاجى احمدى به شــماره 
ملــى 1287272231 بســمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - خانم محدثه صادقى 
کفرانى به شماره ملى 5650042421 
بســمت بازرس اصلى و آقاى امیر رضا 
ترابى پوده به شماره ملى 1270308289 
بســمت بازرس على البدل براى مدت 
یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1177951)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع الستیکى پیمان صنعت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 6436 
و شناســه ملــى 10260275530 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1400/05/05 طبــق اختیار 
حاصله تفویض شده از مجمع عمومى 
فوق العاده 01/ 05/ 1400 ســرمایه 
شــرکت از محل واریز نقدى و صدور 
سهام جدید از مبلغ 44000000000 
ریال به مبلــغ 64000000000 ریال 
افزایش یافت که تمامــا طى گواهى 
مــورخ1400/05/04 بانک تجارت 
شعبه شــهرك صنعتى جى پرداخت 
گردید و ماده5اساســنامه به شــرح 
ذیل اصالح شــد . ســرمایه شرکت 
64000000000 ریال نقدى است که 
به 6400000 سهم 10000ریالى با 
نام عادى منقسم شده و تماما پرداخت 
شده است اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1177954)

آگهى تغییرات
شرکت توسعه قدرت اسپادان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 50333 
و شناســه ملى 10260688250 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ســیدمجتبى پورسعید اصفهانى 
به شــماره ملــى 1280800909 به 
ســمت رئیس هیات مدیره و محبوبه 
سادات پور ســعید اصفهانى به شماره 
ملى 1285837983 به ســمت نایب 
رئیس هیــات مدیره و سیدحســام 
پورســعید اصفهانى به شــماره ملى 
1292067497 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
منفردا همــراه با مهر شــرکت معتبر 
اســت. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1177956)

آگهى تغییرات
شرکت مهد فام سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 21569 و شناسه ملى 
10260424197 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/09/10 و طبق 
اختیار حاصله تفویض شــده از مجمع 
عمومى فــوق العــاده 1399/09/01 
ســرمایه شــرکت از محل واریز نقدى 
(به استناد گواهى شــماره 1417/988 
مورخ 1399/09/02 صــادره از بانک 
مسکن شــعبه فردوســى اصفهان) و 
باالبردن مبلغ اسمى هر ســهم از مبلغ 
پنجاه میلیارد ریال به مبلغ یکصد و چهل 
میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بدین شــرح اصالح شد : 
سرمایه شرکت مبلغ یکصد و چهل میلیارد 
ریال نقدى اســت که به یکهزار ســهم

 000000 140 ریالى با نام عادى منقسم 
شده و تماما پرداخت شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1178090)

آگهى تغییرات
شرکت اعتماد امن گستر لیان شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 65409 و شناســه ملى 
14009385610 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/05/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محمد مهدى شــیران با دریافت 
مبلغ 000 160ریال از صندوق شــرکت ســهم 
الشــرکه خود را به مبلــغ 340000 ریال کاهش 
دادووحید سهرابلو با دریافت مبلغ 000 170ریال 
از صندوق شرکت سهم الشــرکه خود را به مبلغ

 000 330ریــال کاهش داد در نتیجه ســرمایه 
شرکت از مبلغ 1330000 ریال به 000000 1ریال 
کاهش یافت وماده 4اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
شدماده4اصالحى:سرمایه شرکت یک میلیون ریال 
نقدى اســت که تماماً به صورت نقد پرداخت ودر 
اختیارمدیرعامل شرکت قرار گرفت لیست شرکا 
شرکت ومیزان ســهم الشرکه هریک بدین شرح 
مى باشد فاطمه جمالى به کدملى 1293489468 
دارنده 330000ریال ســهم الشــرکه و محمد 
مهدى شیران به کدملى 2297867964 دارنده

 000 340ریال ســهم الشــرکه ووحید سهرابلو 
دارنده 330000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1178263)
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یک دلیل براى محبوبیت بسیار زیاد پخت غذا در مایکروویو وجود دارد: 
پخت سریع، آسان و در بسیارى از موارد همراه با نتایج قابل قبول. با این 
حال، اگرچه ممکن است براى گرم کردن دوباره ذرت بوداده و قهوه  ولرم 
یا چاى سرد شده به مایکروویو متکى باشید؛ اما غذاهایى وجود دارد که 

فقط در صورتى که در این دستگاه قرار بگیرند بدتر مى شوند.
از خروج مواد مغذى آن ها گرفته تا تولید ترکیباتى که مى توانند شما را 
بیمار کنند. این ها غذاهایى هستند که به گفته کارشناسان هرگز نباید در 

مایکروویو قرار دهید:
1. گوشت خام

چه بخواهید ســینه مرغ را بپزید و چه یک همبرگر عالى درست کنید، 
مایکروویو جایى براى محصوالت خام گوشتى نیست. مایکروویو غذا را 
به طور مساوى و یکنواخت نمى  پزد، بنابراین بخشى از گوشت مى   تواند 
به شدت داغ و خشک شود قبل از اینکه بخش دیگر آن گرم شده یا پخته 

شود. طعم چنین غذایى وحشتناك است و خوردن آن بى خطر نیست.
در حقیقت، حتى تالش براى یخ  زدایى گوشــت خام در مایکروویو نیز 

مى تواند منجر به عوارض جدى در سالمتى به دلیل نوسانات ناامن دما 
شود، در عوض پیشنهاد مى شود اگر نیاز دارید که یخ گوشت را به سرعت 

آب کنید، آن را زیر آب سرد قرار دهید.
2. کلم بروکلى

اگر مى خواهید بیشترین میزان خواص تغذیه اى را به دست آورید، کلم 
بروکلى را براى پخته شدن در مایکروویو قرار ندهید.

طبق یک مطالعه، قرار گرفتن کلم بروکلى در مایکروویو منجر به کاهش 
16 درصدى کلروفیل مى شــود، در حالى که محتواى کلروفیل در کلم 

بروکلى بخارپز تقریبا بدون تغییر باقى مى  ماند.
اگر مى خواهید این مواد مغذى را تا حد زیادى دست نخورده نگه دارید، 

پیشنهاد مى شود که به جاى آن، سبزیجات خود را بخارپز کنید.
3. نان

گرچه ممکن است قرار دادن نان در مایکروویو هیچ اثر سوئى بر سالمتى 
نداشته باشد؛ اما مطمئنا از نتیجه نهایى لذت نخواهید برد.

نان ها در مایکروویو به خوبى گرم نمى  شوند، این دستگاه با برانگیختن 
مولکول هاى آب و در نتیجه تولید گرما مواد غذایى را گرم مى کند. بدون 
توجه به نوع نان این فرآیند در نان ها باعث مى  شــود که مولکول هاى 
نشاسته درون آن ها به مولکول هاى آب متصل شده و مواد را خیس کند.

4. سیب زمینى کامل
نیاز است قبل از تالش براى تهیه سیب زمینى پخته شده در مایکروویو، 

خوب فکر کنید.
هنگامى که یــک ماده غذایى کامــل و بزرگ، مانند ســیب زمینى را 
مایکروویو مى کنید، ممکن است در نهایت یک غذاى بسیار داغ را بیرون 
بیاورید، و متوجه مى شوید که مرکز آن ولرم یا هنوز سرد است. ممکن 
است غذاهاى بزرگى که دوباره گرم یا پخته مى شوند بخش هاى پخته 
شده اى داشته باشد در حالى که نواحى دیگر آن به اندازه کافى پخته یا 
گرم نشده اند که مى  توانند باکترى هاى بیمارى زا را درون خود نگه داشته 

و پرورش دهند.
5. تخم مرغ

اگر مى خواهید در مایکروویو تخم مرغ خــام را بپزید یا تخم مرغ آب پز 
درســته را دوباره گرم کنید، در نهایت ممکن است خود را در 

وضعیت خطرناکى قرار دهید.
گرم کردن تخم مرغ هاى آب پز (با پوســته یا بدون آن) 
باعث ایجاد فشــار در داخل آن ها مى شــود که باعث 
مى شــود تخم مرغ در مایکروویو یا در بشــقاب شما 

منفجر شوند.
تالش براى پختن تخم مرغ از حالت خام در مایکروویو 
نیز ممکن است نتایج خوبى نداشته باشد. مطالعه اى که 
اخیرا منتشر شده است نشان داد، باکترى هاى خطرناك 
سالمونال در طى پخت تخم مرغ در مایکروفر زنده باقى 

ماندند.
6. گوشت  هاى فرآورى شده

با این که محصوالت گوشتى فرآورى شده، مانند سوسیس 
و کالباس و ...، ممکن اســت در سالم بودن شهرتى نداشته 
باشند، با این حال ویژگى هاى تغذیه اى شان بعد از قرار گرفتن 

در مایکروویو به طور قابل توجهى بدتر هم مى شود.

آگهى تغییرات
شرکت آریانا گستر اســپادانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 17246 و شناســه ملــى 10260381708 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/04/02 موسســه حسابرســى 
آذرین حساب(حســابداران رســمى) بشناسه ملى 
10100602370 و مســعود ابراهیمــى بشــماره 
ملى0569901731 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى سال مالى 1399انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 98 بتصویب 
رسید . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت 
انتخاب گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1178078)

آگهى تغییرات
شرکت سامانه راهکار دلفین اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 65034 و شناسه ملى 14009262549 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/05/06 محمدمهدى 
شیران به کدملى 2297867964 بسمت مدیرعامل ، وحید سهرابلو به کدملى 3782456009 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و فاطمه جمالى به کدملى 1293489468 بسمت 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى 

مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1178357)

آگهى تغییرات
شــرکت اعتماد امن گســتر لیان شرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 65409 و 
شناســه ملى 14009385610 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1400/05/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
-زکریا سلطانى به کدملى5419915758 
بســمت مدیرعامل (خارج از شرکا) و وحید 
ســهرابلو به کدملــى 3782456009 به 
عنوان عضــو هیات مدیــره و محمد مهدى 
شــیران به کدملى 2297867964بسمت 
رئیس هیات مدیره فاطمه جمالى به کدملى 
1293489468 بسمت نایب رئیس هیات 
مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق 
عادى و ادارى با امضا مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد.روزنامه 
کثیر االنتشــار 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 (1178264)

آگهى تغییرات
شرکت توسعه هوشمند پایا اندیش سینا 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 63364 
و شناســه ملــى 14008714432 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/01/19 آقاى محمد اطرج به شماره 
ملى 1280316748 بسمت رئیس هیات 
مدیره، آقاى احمد امینى به شــماره ملى 
1283779161 بســمت نایــب رئیس 
هیات مدیره، خانم زهرا تــرك الدانى به 
شماره ملى 1290580561 بسمت عضو 
هیات مدیره ،آقاى على ماجدحسین آبادى 
به شــماره ملى 1271699605 (خارج 
از ســهامداران و هیات مدیره) به سمت 
مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب و کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود 
اســالمى با امضاى مدیرعامل منفردا و در 
غیاب مدیرعامل رئیس هیات مدیره منفردا 
همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1178361)

آگهى تغییرات
شرکت ســامانه راهکار دلفین اسپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 65034 
و شناســه ملــى 14009262549 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/05/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمدمهدى 
شیران به کدملى 2297867964 ، وحید 
ســهرابلو به کدملى 3782456009 و 
فاطمه جمالى به کدملى 1293489468 
بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - زکریا 
ســلطانى به کدملى 5419915758 و 
رضا توکلى راد به کدملى 1100008950 
بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
- روزنامــه کثیر االنتشــار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1178362)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بیتا سالمت گستر کیهان درتاریخ 1400/05/23 به شماره ثبت 68512 به شناسه ملى 14010210810 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :بازرگانى، تولید و توزیع ، واردات و صادرات انواع مکملها ى غذایى و دارویى 
انسان و حیوان ، گیاهى و سنتى و شیمیایى مجاز ، تهیه و تولید انواع مواد اولیه خوراکى، بهداشتى و صنعتى و شیمیایى مجاز ، تاسیس شعب در داخل و خار ج از 
کشور، انجام کلیه امور بازرگانى شامل خرید و فروش، پخش و توزیع ، صادرات و واردات انواع مواد غذایى، دارو و مواد اولیه دارویى و غذایى و شیمیایى مجاز و 
پلیمرى، لواز م و ماشین آالت و تکنولوژى هاى مجاز - شرکت در مناقصات و مزایدات ارگانهاى دولتى و خصوصى، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى- اخذ 
وام و تسهیالت و اعتبارات از بانکها ى دولتى وخصوصى در جهت تحقق اهداف شرکت- اخذ و اعطاى نمایندگى از و به شرکتهاى دولتى و خصوصى در داخل و 
خارج از کشور- شرکت در نمایشگاهها ى داخلى و خارجى به جز نمایشگاههاى فرهنگى - مشارکت در امر تولید کلیه ى کاالهاى مجاز بازرگانى- مشارکت در 
امر تولید و بازرگانى با شرکتهاى دولتى و خصوصى و اشخاص حقیقى در داخل و خارج از کشور- تامین نیرو ى انسانى مجاز مورد نیاز اشخاص حقیقى و حقوقى 
بصورت موقت. 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 مالصدرا ، کوچه 12 مترى سوم ، خیابان آذر بیگدلى ، پالك 349 ، طبقه همکف کدپستى 8199895946 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 14009189271 مورخ 1400/05/09 نزد بانک ملت شعبه خیابان سپه اصفهان با کد 91892 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره آقاى سید احمد امین جواهرى به شماره ملى 0057788405 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسینعلى اکبرى 
نیسیانى به شماره ملى 1189734206 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حمیدرضا اکبرى نیسیانى 
به شماره ملى 1287078761 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان آقاى جواد محمدى به شماره ملى 1272624511 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى محمد تورجى زاده به شماره ملى 
5110688869 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1177949)

کدام غذاها را هرگز نباید در مایکروویو قرار داد

اصال چنین باورى درست نیســت و نمى توان برنج 
را چاق کننده تر از نان دانســت. اتفاقا 

براســاس جدول ترکیبــات مواد 
غذایــى، 100 گرم نــان معمولى 

کــه از نانوایى تهیه مى شــود، 
نســبت به 100 گــرم برنج 
پخته  بدون روغن، کالرى 
بیشترى دارد، اما متاسفانه 
مــا ایرانى ها برنــج را با 

مقدار زیادى روغن مى پزیــم و عالقه زیادى 
به ته دیگ هاى چــرب داریم. همین موضــوع باعث مى شــود کالرى برنج 
نســبت به نان افزایش پیدا کند. در حالى که برنج به طور ذاتى کالرى کمترى 
نســبت به نان دارد.ضمن اینکه هیچ ماده غذایى اى بــه تنهایى چاق کننده

 نیست.
چاقى نتیجه مجموعه کالرى هاى دریافتى از مصرف انواع مواد غذایى و آشامیدنى 
است. حتى برخى افراد از راه نوشــیدن مرتب آشامیدنى هاى نامناسب و پرقند، 
کالرى زیادى دریافت مى کنند و به تدریج چاق مى شوند، بنابراین نمى توان یک 
ماده غذایى را به تنهایى نام برد و گفت این ماده چاق کننده است و اگر مصرف 

نشود، فرد چاق نمى شود یا از وزنش کاسته خواهد شد.
اگر میزان کالــرى غذاهــاى مصرفى از هر 
غذایى حتى غذاهاى کم کالرى، بیشتر 
از میزان کالرى مورد نیاز بدن باشد، 
کالرى اضافى بــه صورت چربى در 
بدن ذخیره مى شود و باعث چاقى و 

اضافه وزن خواهد شد.

ســماق احتماًال به عنوان ادویه اى آشــپزى 
شناخته مى شــود و مردم نیز قرن هاست که 
آن را در شیوه هاى سنتى طب گیاهى استفاده 

مى کنند.
آزمایشــى که ســال 2014 انجام شده نشان 
مى دهد که سماق خشک شــامل حدود 71 
درصد کربوهیدرات، 19 درصد چربى و 5 درصد 
پروتئین است. بیشتر چربى موجود در سماق از 
دو نوع چربى خاص به نام اسید اولئیک و اسید 

لینولئیک تشکیل شده است.
سماق سرشار از چندین ترکیب آنتى اکسیدانى 
اســت که از سلول هاى شــما در برابر آسیب 
محافظت مى کند و اســترس اکسیداتیو را در 
بدن کاهش مى دهد. همچنین ممکن اســت 
التهاب را کاهش داده و از بیمارى هاى التهابى 
مانند بیمارى هاى قلبى و سرطان جلوگیرى 
کند. کارشناسان معتقدند این ممکن است دلیل 

اصلى افزایش پتانسیل درمانى سماق باشد.
مطالعــه اى که بــه منظور بررســى احتمال 
تســکین درد عضالنى توسط ســماق انجام 
شــد، نشــان مى دهد گروهى که نوشیدنى 
ســماق دریافت کرده اند به دلیــل ورزش در 
مقایســه با گروهى که دریافت نکرده اند، درد 
عضالنى قابل توجه کمترى را تجربه کرده اند 
و این گروه نیز افزایش قابل توجهى در سطح
 آنتى اکسیدان ها داشــته اند. محققان اظهار 
داشتند که این امر ممکن است باعث تسکین 
درد قابل توجه شود، اگرچه این نتایج امیدوار 
کننده است، اما براى درك چگونگى بروز این 

امر، تحقیقات بیشترى الزم است.
پوکى استخوان یک بیمارى شایع است که با 
ضعف و شکنندگى اســتخوان ها و افزایش 
خطر شکستگى مشــخص مى شود. خطر 
پوکى استخوان با افزایش سن به طور پیوسته 
افزایش مى یابد و مراکز کنترل و پیشگیرى از 
بیمارى ها تخمین مى زنند که نزدیک به 25 
درصد زنان باالى 65 سال به پوکى استخوان 
در اســتخوان ران، گردن و ستون فقرات کمر 

مبتال هستند.

سماق را به 4 دلیل
 از برنامه غذایى 

حذف نکنید

به شدت داغ و خشک شود قبل از اینکه بخش دیگر آن گرم شده یا پخته 
شود. طعم چنین غذایى وحشتناك است و خوردن آن بى خطر نیست.

در حقیقت، حتى تالش براى یخ  زدایى گوشــت خام در مایکروویو نیز 

گرچه ممکن است قرار دادن نان در مایکروویو هیچ اثر سوئى بر سالمتى 
نداشته باشد؛ اما مطمئنا از نتیجه نهایى لذت نخواهید برد.

گرم نشده اند که مى
و پرورش دهند.
5. تخم مرغ

اگر مى خواهید در
درســته

وضعیت
گرم
باع
مى
من
تال
نیز
اخی
سالم
ماند
6. گ
با این

و کالباس
ب باشند،
در مایکر

محققان مشاهده کردند خطوط روى ناخن که ممکن است شبیه فرورفتگى یا 
برجستگى در صفحه ناخن باشند، چهار هفته یا بیشتر پس از عفونت کووید 19 در 

انگشتان دست یا پا ظاهر مى شوند.
مطالعات متعدد نشــان مى دهد که بروز خطوط و شیار در ناخن هاى دست، که 
رسانه ها آن را "ناخن کووید" نامیده اند، در بسیارى از بهبودیافتگان کرونایى به 
یک اتفاق رایج تبدیل شده و مى تواند یک شاخص احتمالى براى کسانى باشد که 

هرگز آزمایش نشده یا بدون عالمت بودند.
البته برخى از کارشناســان مى گویند این بیمارى منحصراً مربوط به کووید 19 
نیست و مى تواند بعد از هرگونه عفونت ویروسى، آسیب یا در نتیجه یک بیمارى 
زمینه اى رخ دهد. محققان مشــاهده کردند خطوط روى ناخن که ممکن است 
شبیه فرورفتگى یا برجستگى در صفحه ناخن باشند، چهار هفته یا بیشتر پس از 

عفونت کووید 19 در انگشتان دست یا پا ظاهر مى شوند.
خطوط ناخن زمانى رخ مى دهند که رشد ناخن 

به دلیل اســترس فیزیکــى روى بدن مانند 
عفونت، ســوءتغذیه یا عوارض جانبى 

داروها مانند داروهاى شیمى درمانى 
ایجاد مى شود. در حالى که مشخص 

اســت آنها به 
کووید  خاطر 
ایجــاد   19
شــده انــد، 

اما قطعًا نشــانه 
منحصر به فرد 
ایــن بیمارى 

نیستند.

هر چه سن مان باالتر مى رود، انتهاى کروموزوم ها (تلومرها)، 
کوتاه تر مى شوند. بدین ترتیب بیشتر بیمار مى شویم. اما سبک 
زندگى سالم مى تواند ترشــح نوعى آنزیم را افزایش داده و قد 
تلومر ها را بلندتر کند. عالوه بر آن بررسى هاى متعدد نشان داده 
که ورزش و رژیم غذایى مناسب مى تواند از تلومر ها مراقبت کند. 
از عادات سالم زیر پیروى کنید تا از سرعت پیر شدن بدن تان در 

سطح سلولى (بنابر تحقیقات متعدد علمى) کاسته شود.
1. توجه به جزئیات زندگى

هر چه به جزئیات زندگى توجه و دربــاره آن ها تفکر کنید یا در 
تصمیم گیرى هایتان تعقل کافى به کار ببرید و انتخاب هایتان 
موجب داشتن روابط قوى تر و کار بهتر شود، عمرتان طوالنى تر 

مى شود.
2. دوست یابى

بررسى هاى متعدد نشان داده است که بین عمر طوالنى و داشتن 
دوستان و روابط قوى اجتماعى ارتباط مستقیمى هست؛ بنابراین 
تماس با دوستان تان را از دست ندهید. البته موقع انتخاب دوست، 
کسانى را انتخاب کنید که رفتار و سبک زندگى سالم دارند. مثال، 
اگر دوست تان به تغذیه اش اهمیت نمى دهد و چاق است، احتمال 

اینکه شما هم در این مسیر قرار بگیرید، بسیار باالست.
3. دورى از دخانیات

تحقیقات نشان داده اگر در 30 سالگى سیگار را ترك کنید، 10 
سال به عمرتان اضافه مى شــود و اگر در 40، 50 یا 60 سالگى 
سیگار را ترك کنید، به ترتیب 9، 6 یا 3 سال به عمرتان اضافه 

مى شود.
4. پیروى از اهالى اوکیناواى ژاپن

زمانى مردم اهل اوکینــاوا در ژاپن بیش از تمــام مردم روى 
کره زمین عمر مى کردند و این موضوع بــه دلیل رژیم غذایى 
منطقه شــان بود. غذاى آن ها مملو از ســبزیجات سبز و زرد و 
کم کالرى بود. در ضمن آن ها معمــوال 80درصد غذاى داخل 
بشقاب شان را مى خوردند. اما نســل هاى جوان تر آن ها از این 
نوع رژیم غذایى دیگر مانند قدیمى هاى خود پیروى نمى کنند و 

عمرى طوالنى مانند اجداد خود ندارند.
5. کاهش وزن

اگر اضافــه وزن دارید، بــا روش هاى صحیــح از اضافه وزن 
خود بکاهید. بدین ترتیب از خــود در برابر دیابت، بیمارى هاى 
قلبى و دیگر مشــکالت مراقبت مى کنید. چاقى شکمى بسیار 
خطرناك است و یکى از دالیل ابتال به دیابت است. فیبر بیشتر 
مصرف کنید و از ورزش روزانه (حداقل 20 دقیقه) غافل نشوید. 
فعالیت هاى فیزیکى شما را از انواع بیمارى ها و سرطان ها دور 

نگه مى دارد.
6. بخشش

از خشم و کینه نسبت به دیگران دست بکشید و از نتایج روحى 
و جســمى حیرت انگیز آن بهره مند شوید. خشم دایمى موجب 
بیمارى قلبى، مشــکالت ریوى و دیگر بیمارى هاى جسمى و 
روحى مى شود. برعکس بخشش و عفو دیگران از اضطراب و 

فشار خون کاسته و تنفس تان را بهتر مى کند.
از دیگر راز هاى طــول عمرمى توان به داشــتن خواب کافى، 
کنترل اضطراب، هدفمند بودن، ازدواج موفق، مصرف غذا هاى 
مدیترانه اى، پرهیز از نوشیدنى هاى الکلى و توجه به معنویات 

اشاره کرد.

براى داشتن عمر طوالنى
 6 اصل را رعایت کنید

برنج بیشتر چاق مى کند یا نان؟ مشکلى شایع در بهبودیافتگان کرونا

میکروبیوم هاى روده بــه عنوان تنظیم 
کننده مهم ایمنى میزبان و ســالمت مغز 
شناخته مى شــوند. تقریبًا یک دهه است 
که شواهد جمع آورى شده نشان مى دهد 
ترکیب میکروبیوم با افزایش ســن تغییر 
مى کند. تغییرات ناشــى از افزایش سن با 
افت شناختى و ســایر بیمارى هاى روانى 

مرتبط است.
میکروبیوم هاى روده اصطالحى اســت 
که براى توصیف مجموعــه باکترى ها و 
یوکاریوت هاى ساکن در دستگاه گوارش 

استفاده مى شود.
«مارکوس بوهم»، سرپرست تیم تحقیق، 
در این باره مــى گوید: «یافتــه هاى ما 
نشــان مى دهد که چطور روده و معده 
بر ســالمت مغز ما با افزایش سن تاثیر 

مى گذارند.»
بسیارى از دانشــمندان از روده به عنوان 
مغز دوم یاد مــى کنند، زیرا بســیارى از 
انتقــال دهنده هاى عصبى مشــابه مغز، 
مانند دوپامین و گاما آمینوبوتیریک اسید را 
تولید مى کند. سروتونین، که نقش کلیدى 
در تنظیم خلق و خوى دارد، نیز در دستگاه 

گوارش ساخته مى شود.

سالمت روده یعنى 
افزایش طول عمر 

9کووید 19 در انگشتان دست یا پا ظاهر مى شوند.
اخن زمانى رخ مى دهند که رشد ناخن 

 ســترس فیزیکــى روى بدن مانند 
 ســوءتغذیه یا عوارض جانبى
انند داروهاى شیمى درمانى 
ى شود. در حالى که مشخص 

آنها به 
کووید 
جــاد 
نــد، 
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ســت و نمى توان برنج 
ت. اتفاقا 

ت مواد 
مولى 
ود،

اگر میزان کالــرى غذاهــاى مص
غذایى حتى غذاهاى کم ک
از میزان کالرى مورد نیا
کالرى اضافى بــه صور
بدن ذخیره مى شود و با
اضافه وزن خواهد شد
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خداونــد اگــر اراده مــى کــرد، آدم را از نــورى کــه چشــم هــا را 
خیــره کنــد و زیبایــى اش عقــل هــا را مبهــوت ســازد و عطــر و 
پاکیزگــى اش حــس بویایــى را تســخیر کنــد مــى آفریــد، کــه اگر 
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و آزمایــش فرشــتگان بــراى ســجده آدم، آســان بــود امــا خداونــد 
مخلوقــات را بــا امــورى کــه آگاهــى ندارنــد آزمایــش مــى کنــد 

تا بد و خوب تمیز داده شود و تکبر و خودپسندى را از آنها بزداید.
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از ابتداى تنش آبى تاکنــون نزدیک به 61 میلیون 
لیتر آب به صورت سیار بین مشترکین آبفاى استان 

اصفهان توزیع شده است.
مدیر ســامانه ارتباط با مشــتریان شــرکت آب 
وفاضالب اســتان اصفهان افزود: از دهم خرداد تا 
پایان مرداد ماه سال جارى در مجموع تعداد 5684 
تانکر آبرسانى سیار به شــهرها و روستاهاى تحت 
پوشــش این شــرکت اعزام و بالغ بر 60 میلیون و 
943هزار لیتر آب بین شهروندان و روستائیان توزیع 

شده است.
عباس عباســى خاك از این میزان فقط 976هزار 
لیتر با استفاده 111 تانکر آبرســانى سیار در هفته 
آخر مرداد ماه و همزمان با ایام سوگوارى شهادت 
حضرت اباعبدا....الحسین (ع) بین مشترکین توزیع 

شده است.
وى با اشــاره به این که بخش عمده اى از عملیات 
آبرسانى ســیار در شهر اصفهان و ســایر شهرها و 
روســتاهاى تحت پوشش ســامانه اول آبرسانى 
اصفهان بزرگ صورت گرفته است گفت: با وجود 
این در هفته هاى اخیر به دلیل گرماى هوا و خشک 
شــدن منابع آبى محلى ، به تعدادى از شــهرها و 
روســتاهاى خارج از طرح آبرسانى اصفهان بزرگ 
نظیر سمیرم ، بویین و میاندشــت،چادگان و... نیز 

آبرسانى سیار انجام شده است.
عباسى خاك علت توزیع این حجم از آب شرب به 
صورت سیار را که در تاریخ فعالیت 55 ساله آبفاى 
استان اصفهان بى سابقه است، گرماى زودرس هوا، 

افزایش مصرف ،کاهش شدید فشار و قطع آب در 
شبکه آبرسانى شهرها و روستاهاى تحت پوشش 
عنوان کــرد و گفت: این موضوع باعث شــد تا در 
روزهاى گرم و ساعات اوج مصرف میزان کمبود آب 

به 3200 تا 4300 لیتر در ثانیه برسد.
مدیر ســامانه 122 آبفاى استان اصفهان بیشترین 
کمبود آب را مربوط به 57 شهر و 380 روستاى تحت 
پوشش طرح آبرســانى اصفهان بزرگ دانست و از 

مشترکین این شرکت خواست تا خنک شدن نسبى 
هوا، افتتاح سامانه دوم آبرسانى و رسیدن به شرایط 
تامین آب پایدار، همچنان به صرفه جویى در مصرف 

آب ادامه دهند.

مدیرسامانه 122 آبفاى استان اصفهان خبر داد؛

توزیع 61 میلیون لیتر آب به صورت 
تانکرى در 84 روز

رییس دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان با اشاره به نبود 
شناخت خانواده ها از مشاغل مهارتى گفت: به دلیل نبود روشنگرى 
در این زمینه، خانواده ها و جوانان در انتخابات رشــته دچار تردید 
مى شوند که ضرورى است براى هدایت بهتر جوانان و پیشگیرى از 

بیکارى به سمت رشته هاى مهارت محور حرکت شود.
بهزاد رضایى در نشست خبرى با اشــاره به پذیرش دانشجو در 
دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان براى سال تحصیلى جدید 
اظهار کرد: پذیرش دانشجو تا هفتم شــهریور تمدید شده که در 
221کد رشته محل در مقطع کاردانى و 89 رشته محل در مقطع 

کارشناسى ارشد انجام مى شود.
وى افزود: در سال تحصیلى پیش رو ظرفیت پذیرش 15 هزار و 
661 نفر در 21 مرکز آموزشى استان اصفهان فراهم شده است. 
رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان تصریح کرد: 
از تعداد کل کد رشته محل هاى قابل پذیرش در سال جارى، 68 
کد رشته محل متعلق به گروه صنعت، یک کد رشته محل در گروه 
کشاورزى، 89 کدرشته محل در گروه مدیریت و خدمات اجتماعى 
و 63 کد رشته محل متعلق به گروه فرهنگ و هنر است. همچنین 

37 کد رشته جدید در سال تحصیلى پیش رو پذیرش مى شود.
وى گفت: در برنامه ششم توسعه مقرر شــده بود که بیش از 50 
درصد دانش آموزان به سمت رشته هاى مهارتى هدایت تحصیلى 

شــوند و در حال حاضر 60 درصد تحصیل کرده ها در کشور در 
مقطع کارشناسى و 14 درصد در مقطع کاردانى است که این هرم 
نادرست است و نیاز به اصالح آن وجود دارد. رشته هاى مهارتى 

باعث رشد جامعه مى شود.
رضایى گفت: مقرر بود که 30 درصد آموزش ها به سمت مهارتى 
هدایت شود که خوشــبختانه در استان اصفهان وضعیت مساعد 
است و حدود 50 درصد به این سمت حرکت کرده ایم اما در آموزش 
عالى 13 درصد به این سمت رفته که نشان مى دهد در این حوزه 

خوب عمل نشده است.
وى ادامه داد: در حوزه ورزش مجموعه اى مجهز در استان اصفهان 
فعال است و مجموعه ســپاهان نیز به دنبال ایجاد مرکز علمى 
کاربردى است که ورزش حرفه اى را پوشش مى دهد. همچنین در 
حوزه چوب و صنایع پیشرفته چاپ مراکزى در حال ایجاد است که 
به دلیل کرونا با تاخیر مواجه شده است و احتماال در ترم بهمن ماه 

این دوره ها برگزار مى شود.
رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در ســال گذشــته و چهارماهه اول ســال 1400 با وجود 
محدودیت هاى کرونایــى در حــدود 1750 فعالیت فرهنگى 
انجام پذیرفت، چراکه معتقدیم فعالیــت هاى فرهنگى تعطیل 

نشدنى است.

ظرفیت پذیرش بیش از 15 هزار نفر 
در 21 مرکز آموزشى علمى کاربردى 

رویداد کارآفرینى "نوجوان کارآ" با شــعار چگونه در نوجوانى 
کارآفرین شوم و با محوریت آموزش مباحث کاربردى در حوزه 

کارآفرینى اجرا مى شود.
مدیر خانه جوان با اعالم این خبر اظهار داشــت: این رویداد از 
سوى خانه جوان و با همکارى خانه نوجوان و موسسه نوآفرینان 
امین که مدرســه کســب و کار و کارآفرینى نوجوانان است و 
زیرنظر وزارت کار فعالیت مى کند، بــراى نوجوانان 12 تا 18 
سال برنامه ریزى شده که آموزش ها توسط تیم تخصصى این 

مدرسه ارائه خواهد شد.
فاطمه اکبرزاده افزود: گام نخست، اســتعدادیابى از نوجوانان 

است که از آن ها خواســته مى شــود در هر زمینه اى از جمله 
هنرى، ورزشــى، ادبى و .. اســتعداد دارند، فعالیــت خود را در 
قالب هاى مختلف براى ما ارســال کنند که پس از آن توســط 
داوران استعدادیابى رغبت سنجى از آنها آزمون گرفته مى شود.

مدیر خانه جوان با اشــاره به اجراى مرحله نهایى در سه سطح 
بیان داشت: در این مرحله، نوجوانانى که استعداد آنها مشخص 
اســت، با کمک کوچینگ ها و آموزش هایى که فرا گرفته اند، 

براى رقابت نهایى آماده مى شوند.
گفتنى اســت؛ عالقه مندان براى ثبت نام و کسب اطالعات 
بیشتر مى توانند به سایت www.tavan7.ir مراجعه کنند.

چگونه در نوجوانى کارآفرین شوم

پایگاه واکسیناسیون کرونا گلستان شهداى اصفهان روز دوشنبه با حضور ویدئو کنفرانسى 
معاون رییس جمهورى و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به بهره بردارى رسید. این 
پایگاه با پنج هزار متر مربع مساحت واقع در سالن گلستان شهدا قابلیت پذیرش سه هزار 

نفر را در 2 شیفت کارى در شبانه روز دارد.
به گفته مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان، این بنیاد به همراه دانشگاه 
علوم پزشکى و بهدارى لشکر 14 امام حسین(ع) این استان پایگاه واکسیناسیون گلستان 

شهدا را راه اندازى کردند.
مسعود احمدى نیا در مراســم افتتاح مجموعه اظهارداشت: تجهیز و آماده سازى مرکز 

حدود 2 هفته زمان برد و در تالشیم که آن را به سه شیفت کارى ارتقا دهیم.
همچنین عضو مجلس خبرگان رهبرى در این آیین گفت: تامین واکسن به میزان الزم 
از ضروریات کنونى کشور به شــمار مى رود و این موضوع باید در دستور کار مسووالن 

قرار گیرد.
آیت ا... سیدابوالحســن مهدوى ادامه داد: رفع مشــکالت معیشــتى و حقوقى کادر 
پزشکى دیگر مقوله اى اســت که این روزها باید بیشــتر مورد توجه قرار گرفته شود و 
نباید به تاخیر بیفتد. معاون رییس جمهورى و رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران نیز 
گفت: واکسیناسیون فراگیر کرونا در کشــور نیازمند اقدام جهادى و همکارى تمامى 

دستگاه هاست.
سعید اوحدى که به صورت ویدئو کنفرانس در مراسم افتتاح پایگاه واکسیناسیون کرونا 

گلستان شهداى اصفهان سخن مى گفت افزود: با همکارى نیروهاى مسلح و عوامل 
دانشگاه علوم پزشکى در همه جاى کشــور مى توان شاهد کاهش بیمارى کووید-19 
باشیم. وى ادامه داد: اجراى فراگیرتر و سریع واکسیناسیون مورد تاکید رییس جمهورى 

است و مى طلبد همگان در این مهم سهیم باشند.
معاون رییس جمهورى و رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران اضافه کرد: افتتاح پایگاه 
واکسیناسیون کرونا گلستان شهداى اصفهان و خدمت رســانى در چند شیفت کارى 

اخالص در عمل و اشتیاق را نشان مى دهد.

بهره بردارى از پایگاه واکسیناسیون گلستان شهداى اصفهان 

معاون امداد و نجــات جمعیت هالل احمــر اصفهان، 
گفت: در مرداد ماه امسال نجاتگران جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان به 723 حادثه دیده ناشى از 307 حادثه 

امدادرسانى کردند.
داریوش کریمى در خصوص وضعیت امدادرسانى جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان در حوادث مردادماه، اظهار کرد: 
در طول ماه گذشته، پوشــش امدادى 307 حادثه توسط 
امدادگران این جمعیت انجام شده است و 723 آسیب دیده 

ناشى از حادثه در این مدت از خدمات امدادى هالل احمر 
استان اصفهان بهره مند شدند.

وى اضافه کرد: از تعداد 723 حادثه دیده ناشى از حوادث 
مردادماه 109 نفر به صورت ســرپایى تحت درمان قرار 

گرفته و 212 نفر به مراکز درمانى منتقل شدند.
معاون امداد و نجــات جمعیت هالل احمــر اصفهان، 
تصریح کرد: براى امدادرسانى در این حوادث، 899 نیروى 
عملیاتى در قالب 346 تیم امدادى، عملیات امداد و نجات را 

با به کارگیرى 297 دستگاه آمبوالنس به انجام رسانده اند.
کریمى با تاکید بر اینکه بیشترین حوادث رخ داده در این 
بازه زمانى با 148 مورد، حوادث جاده اى بوده است، گفت: 
امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر این استان در 
طول این مدت به طور میانگین در مدت زمان هفت دقیقه 
در محل حادثه حضور یافته اند همچنین در این مدت 13 
مورد عملیات رهاسازى به وسیله نیروهاى این جمعیت 

انجام شده است.

امدادرسانى به 720 آسیب دیده در 307 حادثه 

سرپرست اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان اعالم کرد 
که بازگشایى بناهاى تاریخى اصفهان تا زمان صدور ابالغیه جدید امکان پذیر نیست.

على کامیابى گفت: همزمان با آغاز تعطیلى در سراسر کشور به منظور مهار شیوع گسترده 
ویروس کرونا، بناهاى تاریخى استان اصفهان نیز به تبع تمامى مراکز خدماتى و ادارى 

کشور تعطیل شد.
وى ادامه داد: طبق بیانات معاون امور هماهنگى اســتاندار و ســخنگوى ستاد مبارزه با 
بیمارى کروناى استان اصفهان، سفر به مناطق گردشگرى استان همچون شهرستان هاى 
اصفهان، کاشان، لنجان، سمیرم، خوانسار، فریدونشهر و چادگان تا ساعت 24 روز جمعه 

پنجم شهریور ماه ممنوع است.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان تصریح 
کرد: براى بازگشایى بناهاى تاریخى منتظر دستورالعمل جدید وزارتخانه هستیم و تا زمانى 

که تصمیم جدیدى ابالغ نشده، بناها تعطیل خواهد بود.

بازگشایى بناهاى تاریخى اصفهان در انتظار صدور ابالغیه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به مناسبت روز پزشک 
با بیان این که ایثار و شــجاعت مثال زدنى پزشــکان 
فراموش نخواهد شــد، در پیامى این روز را به جامعه 

پزشکان تبریک گفت.
در متــن ایــن پیام آمــده اســت: طبیــب از جمله 
صفــات پــروردگار و برازنده پزشــکانى اســت که 
با فطــرت پــاك، دانش وســیع، اخــالص، ایمان 

اســتوار، اخــالق شایســته و نیــت خدادوســتى، 
انسان دوســتى و خیرخواهــى، ضامــن ســالمت 
جســم و امنیت روان بیماران و در ســایه لطف الهى، 
مرهم و شفایى بر جســم بیمار و التیامى بر دردهاى

 مردم هستند.
حمیدرضا عظیمیان افزوده است: در شرایط کنونى که 
بیمارى منحوس کرونا، جامعه جهانى و کشور عزیزمان 

را درگیر ساخته، پزشــکان و کادر محترم بهداشت و 
سالمت و درمان کشور با وجود فشارها و سختى هایى 
که بر پیکر و جان هم میهنان عزیزمان سنگینى مى کند، 
با تالشى بى وقفه و با مهرورزى وصف ناشدنى، براى 
حفظ جان مردم جان فشــانى مى کنند و به طور یقین، 
جامعه این از خودگذشتگى، ایثار و شجاعت مثال زدنى 

آنان را فراموش نخواهد کرد.

ایثار و شجاعت مثالزدنى پزشکان فراموش نخواهد شد

به همت متخصصــان ذوب آهن اصفهان پروفیل آرك معدن TH 36 با اســتاندارد 
اروپایى در این کارخانه تولید و ایران بى نیاز از واردات این محصول شد.

 ،TH 36 مدیر مهندسى نورد ذوب آهن اصفهان با اشاره به مقاومت باالى آرك معدن
این محصول را موجب تامین یکى از نیاز هاى بخش معادن با عمق و فشار زیاد دانست 
و گفت : در گذشته عمده آرك هاى معادن وارداتى بود، اما با همت و تالش در ذوب آهن 

اصفهان از واردات این پروفیل بى نیاز شدیم.
محمد امین یوســف زاده افــزود : آرك هایــى که در داخــل تولید مى شــد نیز با 
روش هاى غیر ایمن بود که با توجه به خطرات کار در معدن و زلزله خیز بودن کشور ، 

تولید استاندارد این محصول ضرورت بسیار داشت .
وى با اشــاره به اینکه در گذشــته نیز آرك V 21در ذوب آهن اصفهان تولید شــده 
اســت ، افزود: حدود هفت مــاه طراحى آرك معــدن TH 36 طول کشــید که در 
نهایت بــر اســاس اســتاندارد اروپایى و درخواســت مشــترى بــه تولیــد انبوه

 رسید.
علیرضا مهرابى سرپرســت نورد 650 ذوب آهن اصفهان نیز ، آرك معدن TH 36 را 

یک محصول کامًال ایرانى دانســت و گفت : طراحى ، تکنولوژى و تراش غلتک ها در 
کارگاه نورد 650 ذوب آهن انجام شد و امیدوارم به زودى آرك هاى TH دیگر نیز در 

این شرکت تولید شود.

تولید آرك معدنTH 36 در ذوب آهن اصفهان

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: 2450 پزشک 
در طرح اکرام ایتام و محسنین این نهاد در استان اصفهان 

مشارکت دارند.
کریم زارع همچنین در پیامى ســالروز بزرگداشت حکیم 
فرزانه بوعلى سینا و روز پزشک را به همه پزشکان تبریک 

گفت و افزود: تالش شــبانه روزى این عزیزان و پرسنل 
بیمارســتان ها براى مقابله با بیمارى کرونا باعث شده که 
بیش از پیش قدردان کادر درمان و مدافعان سالمت باشیم.
در این پیام آمده اســت: شما پزشــکان همواره در هنگام 
سختى و دشوارى، با جان فشانى و فداکارى، تصاویرى در 

ذهن مردم خلق کرده اید که هرگز نمى توان آن ها را از خاطر 
برد. ما هنوز خدمات بى شائبه پزشکان را در هشت سال دفاع 
مقدس از یاد نبردیم. حتى نســل جدید نیز که آن روزها را 
ندیده اند، در این روزگار که همه گیرى کرونا گریبان جامعه 

را گرفته، شاهد تالش هاى صادقانه شما پزشکان بوده اند.

مشارکت 2450 پزشک در طرح اکرام ایتام و محسنین

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان از توزیع 
158هزار پرس غذاى گرم توسط بقاع متبرکه در شهرستان 

اصفهان خبر داد.
حجت االسالم و المســلمین روح ا... بیدرام  گفت: در قالب 
طرح شمیم حسینى158 هزار پرس غذاى گرم توسط بقاع 

متبرکه در شهرستان اصفهان در دهه اول محرم توزیع شد.
وى هدف از اجراى طرح شمیم حسینى  را کمک به برگزارى 
مراسم عزادارى حســینى، هیئات مذهبى، بقاع متبرکه و 
مساجد در قالب عرضه اقالم غذایى، محصوالت فرهنگى 

و غذاى گرم عنوان کرد.
حجت االسالم و المسلمین روح ا... بیدرام  گفت: همزمان 
با دهه اول ماه محرم ، 158هزار پرس غذاى گرم توســط 
بقاع متبرکه شهرستان اصفهان (حرم حضرت زینب، مقبره 
عالمه مجلسى، امامزادگان هارونیه ، شاه زید، شاهزاده حسن 
کیجعلى، دوطفالن، اطشاران ، محسن، شمس الدین و..... 
از محل فرهنگى بقاع و خیرین بین عزاداران حسینى  توزیع 
شده است. این مقام مسئول  در ادامه  افزود: ارزش این تعداد 
غذاى گرم توزیعى در شهرســتان اصفهان  طى این روزها 

حدود  35میلیارد ریال است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان  بیان کرد: 
توزیع 6هزار بطرى آب معدنى در روز تاســوعا و عاشوراى 
حسینى  به ارزش 180میلیون  ریال بین عزاداران حسینى  از 

دیگر اقدامات بقاع متبرکه این شهرستان  دراین  ایام است.
حجت االسالم بیدرام  خاطر نشان کرد : طرح شمیم حسینى 
از جمله طرح هاى  اداره شهرستان اصفهان است که در ایام 
عزاى سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین (ع)  

در ماه هاى محرم و صفر اجرا مى شود.

توزیع 158 هزار پرس غذاى گرم در شهرستان اصفهان


