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ورود یک تیم خطرناك به نام ذوب آهن به لیگ برتر 6 نکته درباره پیاده روىکوچه یخچال سامان مى گیرد؟«بانوى عمارت2» ساخته مى شود؟امارات به ایران واکسن صادر کرده است؟! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما
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اصفهان از وضعیت قرمز خارج شد
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شهردار اصفهان 
رسمًا  کار خود را 

آغاز کرد

بادمجان صیفى ُپرطرفدارى است که کاربردهاى زیادى در آشپزى 
دارد. بادمجان سرشار از مواد مغذى است که بى نهایت براى 

سالمتى مفیدند. این صیفى متنوع به روش هاى گوناگون طبخ و 
آماده مى شود. براى بهره بردن از خواص این سبزى پرخاصیت بهتر 

است آن را به صورت سرخ کرده مصرف نکنید...

على قاسم زاده، شهردار اصفهان صبح دیروز شنبه _27 
شهریورماه 1400_ فعالیت خود را در مجموعه شهردارى 
به صورت رسمى آغاز کرد. شــهردار اصفهان به همراه 
رئیس و اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان در اولین 
ساعات نخستین روز کارى خود با حضور در گلستان شهدا 
با شهداى انقالب اسالمى و دفاع مقدس تجدید میثاق 
کرد.  وى سپس جهت بازدید به منطقه کمتر برخوردار 14 
رفت و از محله هاى زینبیه و حصه بازدید کرد، در جریان 
بازدید، مردم و اهالى محله حصه درخواست ها و مشکالت 
خود از جمله نبود فضاى ســبز، بالتکلیفى زمین هاى 
منطقه و نبود امنیت اجتماعى را با شــهردار اصفهان در 
میان گذاشتند. شهردار اصفهان در خصوص اقداماتى که 

باید براى حصه انجام شود...

اصفهانى ها در سفر کردن رکورد زدند!اصفهانى ها در سفر کردن رکورد زدند!
از از 1919 تا  تا 2525 شهریور ماه، متوسط تردد بین استانى از همه روزهاى تابستان بیشتر بود شهریور ماه، متوسط تردد بین استانى از همه روزهاى تابستان بیشتر بود
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پایان برخى محدودیت هاى کرونایى از روز گذشته

بازوبند سپاهان بر بازوى خلعت و عزت
سپاهان در بازى دوستانه روز جمعه با نساجى در هر نیمه یک کاپیتان داشت.
محرم نویدکیا سرمربى ســپاهان که به دلیل شرکت در کالس مربیگرى 
کمى دیر به این بازى رســید، طبق هماهنگى با علیرضا مرزبان دستیار اول 
خود تیم را در هر نیمه با یک ترکیب متفاوت به میدان فرستاد. در نیمه نخست 
محمد رضا خلعتبرى بازوبند کاپیتانى سپاهان را بر بازو بست و در نیمه دوم 

عزت ا... پورقاز. فصل گذشته احسان حاج صفى...
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در هفته اى که گذشت سفرهاى مردم رکورد شکست و به 
باالترین میزان در شهریور ماه و حتى مرداد ماه رسید. بر 
اساس جدیدترین گزارش مرکز مدیریت راه هاى کشور 
از تحلیل وضعیت تردد در روزهاى 19 تا 25 شهریور ماه، 
متوسط تردد بین اســتانى به یک میلیون و 831 هزار و 
279 وسیله نقلیه رسیده که نسبت به مدت مشابه در هفته 
قبل از این گزارش 7 درصد افزایش داشته است. البته این 
آمار، کاهش یک درصدى را در قیاس با بازه زمانى مشابه 

در سال گذشته نشان مى دهد.
در این بازه زمانى حدود هشــت میلیــون و 310 هزار 
خودرو در محورهاى برون شــهرى مشاهده شدند که 

حدود 500 هزار خودرو بیشتر از هفته قبل از این گزارش 
بوده است. در این میان سهم خودروهاى تهران و البرز 
از پالك هاى غیر بومى کشور بازهم سهمى بیش از 20 
درصد داشته و صدرنشین سفرهاى جاده اى بوده اند. پس 
از آن وسایل نقلیه با پالك استان هاى اصفهان، فارس، 
خراســان رضوى و مازندران در رتبه هــاى بعدى قرار 

گرفتند.
اتفاق دیگرى کــه در هفته گذشــته رخ داد این بود که 
ســفرهاى مردم در همه اســتان هاى کشــور (به غیر 
از کرمان) روند افزایشــى نســبت به هفتــه قبل از آن 

داشت.

نخست وزیر پاکستان به مناسبات نزدیک اسالم آباد با 
جمهورى اســالمى ایران و عربستان اشاره کرد و افزود: 
تفاهم میان تهران و ریاض به نفع منطقه و جهان است 

بنابراین همه باید از این وضعیت اطمینان پیدا کنند.
تلویزیون دولتى پاکستان (PTV) جمعه شب این اظهارات 
را به نقل از «عمران خان» در گفتگوى وى با بخش عربى 
شبکه «راشا تودى» در جریان سفر به تاجیکستان براى 

شرکت در اجالس سران سازمان شانگهاى عنوان کرد.
عمران ادامه داد که جمهورى اسالمى ایران متمدن ترین 
همسایه پاکستان است و ما در کنار یکدیگر تا ابد زندگى 
مى کنیم، تجارت مشــترك براى دو کشور و کل منطقه 

بهتر است.
نخست وزیر پاکستان از عربســتان به عنوان آنچه وى 
نزدیک ترین متحد و دوست قدیمى اسالم آباد خواند، یاد 
کرد و افزود: اسالم آباد صادقانه به دنبال تفاهم میان ایران 

و عربستان است.
وى نســبت به آنچه درگیــرى احتمالى میــان ایران و 
عربستان ســعودى خواند، ابراز نگرانى کرد و گفت که 
اگر این درگیرى رخ دهد براى پاکستان فاجعه بار خواهد 
بود، نه فقط براى ما بلکه براى کشورهاى در حال توسعه 
فاجعه بار خواهد بود زیرا هر گونــه درگیرى بین این دو 

کشور بزرگ بر قیمت نفت تأثیر مى گذارد.

اصفهانى ها در سفر کردن 
رکورد زدند! 

درگیرى میان ایران و عربستان 
فاجعه بار است

پیرزن 112 ساله واکسن زد
  ایسنا| پیرزن متولد 1288 خورشــیدى 
ساکن شهرستان عســلویه واکســن کرونا زد. 
«فاطمه ســلمان پور» متولد 2 فروردین 1288 
خورشیدى اســت و در روســتاى ُزبار بخش چاه 
مبارك شهرستان عســلویه زندگى مى کند. به 
گزارش روابط عمومى علوم پزشکى بوشهر، او روز 

پنج شنبه 25 شهریور واکسن کرونا دریافت کرد.

زمان حمله پیک ششم
پیــام طبرســى، رئیــس    آفتاب  نیوز|
بخش عفونى بیمارستان مسیح دانشورى درباره 
گمانه زنى هایى که از زمان احتمالى بروز پیک ششم 
کرونا صورت مى گیرد، اظهار کرد: فاصله طبیعى 
بین پیک هــاى کرونا حدوداً 4 تا 6 هفته اســت. 
درصورتى که در این 6 هفته طالیى واکسیناسیون 
را تسریع کنیم با توجه به اینکه حداقل 60 درصد 
مردم هم یک بار به کرونا مبتال شدند امید داریم 

پیک ششم مانند پیک هاى قبلى سخت نباشد.

ثبت نام جذب خاص 
روحانیون 

نمایندگــى ولــى    خبرگزارى حوزه |
فقیه در امور حج و زیــارت براى جذب روحانیون 
براى عتبات ثبت نام مى کنــد. این نمایندگى در

 اطالعیه اى آورده اســت: به منظور به کارگیرى 
روحانیون ســرآمد و برجســته جهت همراهى با 
کاروان هاى عتبات عالیات و از سوى دیگر نظر به 
نیاز فزاینده کاروان هاى عتبات به روحانیون واجد 
صالحیت، ضرورت اســتمرار روند جذب و اعزام 
اینگونه افراد به صورت اجتناب ناپذیرى در آمده 
اســت به همین لحاظ این موضوع تحت عنوان 
جذب خاص با شرایط مطروحه در آیین نامه جذب 
و گزینش تعیین شده است. از جمله مراحل جذب، 
 CD شــرکت در  آزمون کتبى، مصاحبه،  ارزیابى

جلسه سخنرانى عمومى و آموزش است.

پرواز با 
بانوى خلبان ایرانى

انتشار    خبرگزارى صدا و سیما | 
تصویرى از بانوى خلبان ایرانى که کاپیتان پرواز 
یاســوج تهران بوده در فضاى مجــازى بازخورد 
فراوانى داشته است. مســلم معین از کارشناسان 
و صاحب نظران فضاى مجازى کشور و مسئول 
سازمان فضاى مجازى بسیج که به یاسوج سفر 
کرده بود با انتشار تصویر این خلبان گفت: «پرواز 
یاسوج تهران را با سکاندارى این بانوى خلبان طى 

کردیم. زنان در انقالب اسالمى در اوج هستند.»

افزایش مجدد قیمت کره
مشاهدات بازار حاکى از آن است    ایسنا|
که قیمت هرقالب کره 50 گرمى از 5000 تومان 
در ماه هاى قبل به 7000 تومان و قیمت هر قالب 
کره 100 گرمى نیز از حدود 10هزارتومان به حدود 
14هزارتومان رسیده است. افزایش 10 هزارتومانى 
قیمت کره از سال گذشــته تاکنون این محصول 
لبنى را از سبد غذایى بسیارى از خانواده ها حذف 

کرده است.  

مبنا 
آموزش الکترونیکى است

معاون آموزشى وزارت    جام جم آنالین|
علــوم، تحقیقات و فنــاورى گفــت: مبناى کار 
دانشگاه ها در ترم آینده آموزش الکترونیکى است. 
على خاکى صدیق در گفتگویى افزود: این موضوع 
مطرح شده که اگر در ترم آینده در دانشگاهى که 
دانشجویان بومى دارد و همه آنان واکسن کرونا را 
تزریق کردند، آیا مى توان کالســى را به صورت 
گروهى برگزار کرد. وى ادامه داد: اگر ســتاد ملى 
مقابله با کرونا در آن منطقــه مجوز را صادر کند، 
مى توان کالس ها را به صورت موردى و محدود 

برگزار کرد.

اژه اى، گردن کلفتى ها را 
بر نمى تابد

نماینــده مردم خمینى شــهر درباره    ایسنا|
مرخصى هاى برخى زندانیان مفاسد اقتصادى گفت: 
کارنامه رئیس دستگاه قضا نشــان مى دهد که وى 
اینگونه گردن کلفتى ها را بر نمى تابد. حجت االسالم 
محمدتقى نقدعلى با اشــاره به برخى مرخصى هاى 
چهره هاى شاخص زندانى در کشــور، عنوان کرد: 
سیاســت آقاى اژه اى و اولویت قــوه قضاییه اکنون 
سیاست فساد ستیزى است، ســابقه و کارنامه آقاى 
اژه اى از گذشــته، خود گویاى این مطلب است، اگر 
عده اى قصد گردن کلفتى داشته باشند و براى مثال 
از مرخصى تعیین شده به زندان بازنگردند رئیس قوه 

قضاییه چنین مواردى را بر نمى تابد.

انتصاب با نرخ شاه عباسى!
  روزنامه جمهورى اسالمى|

فامیل ســاالرى که پیوســت غیرقابل انفصال آن 
«دوست ساالرى» است این روزها شایسته ساالرى 
را کنار زده و در انتصابات مدیران ارشد وزارتخانه ها 
و دســتگاه هاى مختلف دولتى نرخ شاه عباسى شده 
است. شایسته ساالرى یعنى اگر در فالن وزارتخانه 
فردى کاردان و باتجربه و امین، گوشه اى از کار را در 
دست دارد، او را به دلیل «از ما» نبودن کنار نگذاریم 
و فرد دیگرى که شایستگى هاى او را ندارد به جاى او 
منصوب نکنیم. این اصل، این روزها رعایت نمى شود 
به طورى کــه توصیه ها جــاى امضاهاى طالیى 
را گرفته اند و حتى اعتراض خودى هایشــان را نیز 

برانگیخته اند.

آغاز سال تحصیلى مردانه
زنگ آغاز ســال تحصیلى جدید در    فارس|
افغانســتان در حالى نواخته شــد که دانش آموزان 
دختر و معلمان زن از حضور در مدارس این کشــور 
محروم هســتند. وزارت آموزش طالبان در حالى از 
دانش  آموزان پســر و معلمان مرد بــراى حضور در 
مدارس دعوت کرده که هنوز از سرنوشت تحصیلى 
دختران در این کشور خبرى نیست. در بیانیه وزارت 
آموزش دولت موقت طالبان به مناســبت آغاز سال 
تحصیلى جدید در افغانستان آمده است که معلمان 
و دانش آموزان مرد/پســر بایــد در 27 ماه جارى به 
تحصیل و کار خود بازگردند. در حالى که جامعه بین 
المللى هنوز دولت طالبان را به رســمیت نشــناخته 
است و هیچ کشــورى در جهان تحصیل دختران را 
ممنوع نکرده است، ممکن است این اقدام طالبان با 

واکنش هاى گسترده مواجه شود.

حذف شدگان جدید 
هفته نامــه «صــدا» در صفحه    برترین ها |
نخســت شــماره جدید خود با انتشــار تصویرى از 
صادق الریجانى (عضو سابق شوراى نگهبان)، على 
الریجانى (رئیس ســابق مجلس) و حسن روحانى 
(رئیس دولت تدبیر و امید) به احتمال پایان حیات این 
سه چهره مشهور در سپهر سیاسى ایران اشاره کرده 
است. این هفته نامه نوشته: یک رسم نانوشته وجود 
دارد که وقتى رؤساى جمهور کارشان در پاستور تمام 
مى شود، به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به عنوان عضو حقیقى منصوب مى شوند  که  تا 

االن درباره حسن روحانى تحقق پیدا نکرده است.

هشدار در خصوص 
طالق هاى صورى

  ایسنا| زهرا ســجادى، معاون اسبق امور 
زنان و خانــواده رئیس جمهورى با اشــاره به انجام 
طالق هاى صورى در کشــور بــراى گرفتن حقوق 
بازنشستگى پدران و مادر گفت: طالق هاى صورى 
در کشور انجام مى شــود و اموال دولتى را مى بلعد 
و هیچکســى حواسش نیســت. در برخى استان ها 
خانواده ها براى به دســت آوردن پــول، به صورت 
صورى طالق مى گیرند تا حقوق بازنشســتگى پدر 
یا مادر خود را بگیرند و ســپس مجدداً بر سر زندگى 

مشترکشان باز مى گردند.

خبرخوان

وبسایت «رکنا»، در گزارشــى جزئیات خودکشى یک 
معلم ریاضى در استان فارس را از زبان برادر وى تشریح 

کرده است.
در این گزارش آمده است: از وقتى که غالم عباس یحیى 
پور دست به خودکشى زد، اهالى شهرستان گراش استان 
فارس در بهت و ناباورى غم از دست دادن او فرو رفته اند. 
هیچکس باور نمى کند معلم آرام و خوش اخالق درس 
ریاضى بچه ها که براى آنها الگوى درس خواندن و ادب 
بود حاال راهى خاك سرد آرامستان شده باشد. در حالى 
که گفته مى شد علت خودکشى این آموزگار مسائل مالى 
بوده است، برادر این معلم انگیزه برادرش را از خودکشى 

اینطور عنوان کرد:

■ ماجرا به ســال 91 بر مى گردد.آن سال برادر من با 
رتبه تک رقمى در کنکور کارشناســى ارشد قبول شد و 
در دانشگاه تهران پذیرفته شد. برادرم کارمند آموزش و 
پرورش بود و براى اینکه بتواند به تحصیلش ادامه دهد 
از آموزش و پرورش تقاضاى انتقالى به تهران را کرد اما 
با تقاضاى او موافقت نشــد. بعد از آن هم چون علیرغم 
قبولى، در دانشــگاه حضور پیدا نکرده بود،یکســال از 
کنکور محروم شد و دو سال بعد مجدد در کنکور شرکت 
کرد و در دانشــگاه غیرحضورى پذیرفته شد و مدرك 
کارشناسى ارشــد گرفت. اما از همان سال افسردگى 
برادرم شروع شد و روحیه او خیلى تخریب شده بود. این 

اواخر عوامل زیادى دست به دســت داد که فشارهاى 
عصبى روى او خیلى زیاد شــد و در نهایت دســت به 

خودکشى زد.

■ برادرم تقاضاى یک وام کرده بود و براى اخذ وام باید 
5 میلیون تومان پول را به عنــوان ودیعه اولیه به بانک 
مى سپرد.اما تنها 3 میلیون و 800 هزار تومان از پول را 
تهیه کرده بود. او از یکى از دوستانش تقاضا کرده بود که 
یک میلیون و 200 هزار تومان به او قرض بدهد تا بتواند 
بعد از گرفتن وام پول را پس بدهد. اما فشارهاى عصبى 
روى برادرم زیاد شد و همه عوامل دست به دست هم داد 

تا اینکه باالخره تصمیم به خودکشى گرفت.

■ برادرم خــود را حلق آویز کرد و دچــار مرگ مغزى 
شد. چند ســال قبل او کارت اهداى عضو گرفته بود و 
ما همین را به عنوان وصیــت او در نظر گرفتیم و براى 
اهداى اعضاى بدن بــرادرم رضایت دادیم.هفت عضو 

بدن او اهدا شد.
■ او در واکنش بــه این خبر که گفته شــده بود معلم 
گراشــى در دام ســایت هاى شــرط بندى بوده است 
گفت: این خبر کــذب بوده و بنده بابــت اتهامى که به 
برادرم وارد کرده اند به بازرسى اداره آموزش و پرورش 
مراجعه کرده و موضوع را با شــکایت قضایى پیگیرى 

مى کنم.

رئیس پلیس پیشــگیرى تهران بزرگ درباره حمله به 
سردبیر پایگاه خبرى «مشرق» توضیحاتى ارائه داد.

ســرهنگ جلیل موقوفه اى اظهار کرد: فرد مذکور در 
بیان اظهارات خود ضمن صورتجلســه  اعالم کرد که 
روز چهارشــنبه حین خروج از منزل متوجه دعوایى در 
بیرون از منزل شده، چند دقیقه اى تأمل کرده، صحنه را 
نگریسته و سپس به راه خود ادامه داده بود. وى در فاصله 
50 تا 100 متر از محل درگیرى احساس کرد که دو نفر 
سوار بر یک موتور از درگیرى به سمت وى مى آیند که 
احساس ترس کرده و اقدام به فرار مى کند اما به واسطه 
عدم توانایى در کنترل موتورسیکلت به زمین خورده و 

آسیب مى بیند.
وى تصریح کرد:  فرد مضروب در اظهاراتش گفت که 

نفرات با دسته چاقو ضرباتى را به بازوى وى وارد کرده 
که منجر به جراحت شدید از ناحیه بازو شده بود.

موقوفه اى با بیان اینکه بحث ســرقت در این پرونده 
کامًال منتفى است، خاطرنشان کرد: علت اینکه چرا این 
افراد از دعوا جدا شده و به سمت این شخص آمده اند در 
دست بررسى است همچنین ضاربین هم تحت تعقیب 

قضایى و انتظامى قرار دارند. 
گفتنى اســت پیش از این اخبارى مبنى بر ترور سردبیر 
مشرق نیوز در فضاى مجازى منتشر شده بود که سایت 
مشرق نیز ضمن توضیحات درباره این حادثه اعالم کرد: 
برخى از گمانه زنى هاى منتشرشــده درباره علت حادثه 
دقیق و صحیح نبــوده و همه ابعاد موضوع در دســت 

بررسى است.
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه 
در مناطق شــهرى ترجیح این اســت مدارس را دیرتر 
بازگشــایى کنیم، گفت: تصمیم گیرى درباره بازگشایى 
حضورى به انجمن اولیــا و مربیان و مــدارس واگذار 

شده است.
علیرضا کاظمى دربــاره آغاز ســال تحصیلى جدید و 
بازگشــایى حضورى مدارس اظهار کرد: در این باره به 
انجمن اولیا و مربیان و مدیر مدرسه اختیار دادیم، ممکن 
است مدرسه کمتر از 70 دانش آموز داشته باشد اما نتواند 

استانداردها را رعایت کند.
وى افزود: نکته مهــم رعایت اســتانداردهاى وزارت 
بهداشت است که آن را توافق کردیم، ما اعالم نکردیم 
کالس هاى درس زیر چند نفر باشد و اصًال عدد تعیین 
نشده است بلکه استاندارد مشــخص کردیم که شامل 
فاصله از ســمت راســت و چپ و میانگیــن فضا براى 
هر دانش آموز اســت، رعایت این مــوارد براى مدارس 

ضرورى است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره فاصله گذارى 
اجتماعى در کالس هاى درس گفت: به ازاى هر دانش 
آموز باید 2/25 متر مربع فضا همچنین 1/5 متر مربع از 

طرفین فاصله وجود داشته باشد.
کاظمى با اشاره به اینکه دو شــاخص مشخص شده و 
در اختیار انجمن اولیا و مربیان قرار گرفته است، متذکر 
شد: در مناطق شهرى ترجیح این است مدارس را دیرتر 
بازگشایى کنیم به دلیل ترددهاى شهرى چراکه ما عالوه 
بر استانداردهاى داخل کالس درس و مدرسه، مالحظات 

جابه جایى درون شهرها را هم داریم.
 وى بیان کرد: ســتاد ملى کرونا سیاست کلى را اعالم 
کرده و به آموزش و پرورش مجوز داده است از آبان به بعد 
به صورت آرام و تدریجى به سمت  بازگشایى حضورى 

مدارس بروند.

ســهام عدالت به عنوان یکى از دارایى هاى 49 میلیون 
ایرانى، این روزها توجهات زیادى را به خود جلب کرده 
است. همین مسئله باعث شده هر روز افرادى که سهام 
عدالت دارند، پیگیر وضعیت سهام شرکت هاى حاضر در 

این سبد باشند.
سهام عدالت در یکسال گذشته با روند نزولى همراه بوده 
و در همین دوران به دلیل کاهش شاخص کل بورس تا 

65 درصد ارزش سهام عدالت کاهش یافته است.
با آزادسازى سهام عدالت بسیارى در تیرماه و مردادماه 
سال 99، افراد مى توانســتند 60 درصد سهام خود را به 
فروش برسانند. همین مســئله باعث شد فشار فروش 
زیادى بر ســهام این شــرکت ها وارد شــود و برخى از 
کارشناسان ورود بورس به فاز اصالح در سال گذشته را 

آزادسازى سهام عدالت مى دانند.
از مرداد ماه سال گذشته تا خرداد ماه امسال قیمت سهام 
عدالت روند نزولى داشــته اســت. اما با تغییراتى که در 
شرایط سیاسى کشور رخ داده اســت، بورس در خرداد 

ماه وارد یک فاز صعودى شده است. همین مسئله سبب 
رشد 40 درصدى ارزش سهام عدالت تا ابتداى شهریور 

ماه شده است.
اما با توجه به کاهش شاخص در دو هفته گذشته، ارزش 
سهام عدالت نیز با کاهش مواجه شــده است. در هفته 
گذشته ارزش ســهام عدالت با کاهش 1/49 درصدى 
و حداقل 232 هزار تومان و 567 هــزار تومان کاهش 

یافته است.
درحال حاضر هر برگ سهام عدالت 409 هزار تومانى به 
میزان 10 میلیون و 467 هزار تومان، سهام عدالت 492 
هزار تومانى به میزان 12 میلیون و 591 هزار تومان، هر 
برگه 532 هزار تومانى به ارزش 13 میلیون و 614 هزار 
تومان و برگه یک میلیون تومانى به ارزش 25 میلیون و 

591 هزار تومان ارزشگذارى شده است.
به نظر مى رســد، با توجه به پیش بینى روند صعودى که 
کارشناسان در باره هفته هاى آینده داشته اند، ارزش سهام 

عدالت نیز با روند صعودى مواجه خواهد شد.

بخاطر یک میلیون و 200 هزار تومان...
 جزئیات خودکشى معلم ریاضى در فارس

توضیحات پلیس درباره حمله به سردبیر« مشرق»  انجمن اولیا و مربیان و مدیران مدارس  تصمیم مى گیرند

سهام عدالت فعالً چند؟! 

وعده تولید 50 میلیون دوز واکسن برکت تا پایان شهریور 
بى نتیجه ماند. همچنین گرچه مجوز واردات فایزر و مدرنا 
صادر شــد اما تاکنون از واردات این واکسن ها هم خبرى 
نشــده اســت. در این میان اما امارات صادرکننده واکسن 
کرونا به ایران شد. ناجى، عضو کمیته علمى کووید 19 کشور 
مى گوید واکسن «حیات وکس»، ساخت کشور امارات به 

ایران هم وارد شده است.
اگرچه قرار بود واکسن برکت ســرعت واکسیناسیون در 
کشور را باال ببرد و تا پایان شهریور 50 میلیون دوز از آن تولید 
شود اما با گذشت زمان، این وعده بى نتیجه ماند، آن هم با 
هزینه هاى میلیاردى!  تاکنون مجوز پنج واکسن داخلى در 
کشور صادر شده اما هنوز هیچ کدام نتوانسته اند واکسیناسیون 
را در کشــور عهده دار شــوند. حاال هم صحبت از واردات 
واکسن حیات وکس از کشــور همسایه ایران یعنى امارات 

متحده عربى است.
در روزهاى گذشته برخى از کاربران شبکه هاى اجتماعى 
گفته بودند که واکسن «حیات وکس» ساخت امارات به آنها 
تزریق شده است. موضوعى که مقامات رسمى نسبت به آن 
واکنشى نشان ندادند. اما حاال علیرضا ناجى، عضو کمیته 
علمى کووید19 کشــور به «تجارت نیوز» مى گوید: اخیراً 
محموله اى از سینوفارم ساخت امارات که همان حیات وکس 

است به کشور وارد شده است.
ناجى درباره واکسن ساخت امارات توضیح مى دهد: واکسن 
حیات وکس همان واکسن ســینوفارم پکن است. به دلیل 
مشــارکت زیادى که امارات با چین در کارآزمایى بالینى 
سینوفارم داشت، کارخانه تولید آن در این کشور ساخته شد. 
حاال امارات حدود دو میلیون دوز واکســن حیات وکس در 

ماه تولید مى کند.
او با بیان اینکه حیات وکس تحت لیسانس همان سینوفارم 
پکن است، ادامه مى دهد: این واکسن باید همان کارآیى را 

داشته باشد. اینطور نیســت که امارات کارآزمایى جدیدى 
براى ساخت واکسن انجام داده باشند.

این در حالى است که روح ا... لطیفى، سخنگوى گمرك در 
این مورد گفته بود: واکسن هاى سینوفارم چینى، آسترازنکا 
ژاپنى، ایتالیایى ســبد کوواکس، آســترازنکا چینى سبد 

کوواکس، اسپوتنیک روسى، آسترازنکا روسى، آسترازنکا 
از اتریش و بهارات هندى تاکنون به کشور وارد شده است.

لطیفى گفته واکســن از مقصد امارات به کشور وارد نشده 
است. واکسن هاى سینوفارم مستقیم از چین وارد مى شود.

گفتنى اســت به جز ایران، اخیراً نیز فیلیپین از واردات یک 

محموله واکسن حیات وکس ساخت امارات خبر داده بود. 
برخى از کاربران شــبکه هاى اجتماعى نسبت به صادرات 
واکسن از سوى امارات واکنش نشان دادند. آنها مى گویند 
امارات به جاى شعار و بدون سر و صدا عمل کرد و حاال جاى 

خود را در بازار جهانى واکسن باز مى کند.

 امارات به ایران واکسن صادر کرده است؟!
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تزریق واکسن اماراتى 
در اصفهان

رئیس مرکز بهداشت اسـتان اصفهان گفت: واکسن 
"الحیـاه SARS COVID-2" کـه در برخى مراکز 
واکسیناسـیون اصفهـان بـراى افـراد تزریق شـده، 
همان واکسن سـینوفارم اسـت، همان طور که همه 
واکسن ها در کشـورهاى مختلف تولید مى شود، این 
واکسن سینوفارم نیز در کشورهاى عربى تولید شده 
است. کمال حیدرى خاطرنشان کرد: واکسن "الحیاه 
SARS COVID-2" همـان واکسـن سـینوفارم 

تولید کشـور امارات اسـت و مشـکلى بـراى تزریق 
 2-SARS COVID این واکسـن ها وجود ندارنـد و
که روى جلد واکسـن نوشته شـده، همان نام علمى 
ویروس کرونا اسـت کـه واکسـن براى آن سـاخته 

شده است.

2 خردسال غرق شدند
یک دختـر چهـار و یک پسـر سـه سـاله بعدازظهر 
جمعه در اسـتخر یک باغ در قهدریجان شهرسـتان 
فالورجـان غـرق شـدند و جـان خـود را از دسـت 
دادنـد. ایـن حادثـه سـاعت 15 روز جمعـه رخ داد و 
تکنسـین هـاى اورژانـس هنـگام انتقـال آنهـا بـه 
بیمارسـتان امـام(ره) فالورجـان عملیـات احیـاى 
قلبـى ریـوى را روى آن هـا انجـام دادنـد امـا ایـن 
تالش ها بى نتیجه بود و 2 خردسـال جان خود را از 

دست دادند.

صدور حکم 
شهردار شاهین شهر 

عضو شوراى اسـالمى شاهین شـهر از صدور حکم 
شهردار این شهر از سوى وزیر کشـور خبر داد. على 
صالحـى تبار بـا بیـان اینکه بر این اسـاس مسـعود 
عارفیان به عنوان شهردار شاهین شـهر تائیدنهایى 
شده اسـت، ابراز داشت: مراسـم تودیع و معارفه وى 
28 شـهریور ماه 1400 (امروز) در تاالر شـیخ بهایى 
شاهین شهر با حضور مسئوالن استانى و شهرستانى 

برگزار مى شود.

به روزرسانى 
شبکه مخابراتى

در راسـتاى ارتقاى تجهیـزات مخابراتـى، عملیات 
بهینه سـازى تجهیزات و زیرساختهاى مخابراتى به 
منظور برگرداندن تجهیزات انتقـال در مرکز نظامى 
زرین شهرصورت خواهد پذیرفت. به گزارش روابط 
عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در اثر این عملیات 
کلیه ترافیک هاى اینترنت، موبایل– دیتا و سوئیچ  از 
سـاعت 13 مورخ 30 /06 /1400 به مدت دو ساعت 
با احتمـال قطعى و اختالل جهت ارتقاى سـوییچ در 

مرکز نظامى زرین شهر مواجه خواهند شد. 

 همسطح سازي 
دریچه هاى فاضالب 

عملیـات 23 مـورد همسـطح سـازي دریچـه هاي 
فاضـالب در آبفاي شهرسـتان برخوار توسـط واحد 
بهره بـرداري انجام شـد. به گـزارش روابط عمومى 
آبفـاى برخوار، ایـن عملیات بـا هدف پیشـگیري از 
حادثه درتردد وسـایل نقلیه و همچنین مرئی نمودن 

دریچه هاي فاضالب صورت گرفت.             

پیشرفت ساخت 
ایستگاه فاضالب

عملیـات اجرایـى سـاخت وتجهیـز ایسـتگاه پمپاژ 
فاضـالب بیسـتجان بیـش از50 درصـد پیشـرفت 
فیزیکى داشته اسـت . به گزارش روابط عمومى آبفا 
لنجان، برآورد اعتبار الزم براى اجراى این طرح بالغ 
بر75میلیارد ریال بوده که در قالب قرارداد بیع متقابل 
موسـوم به طرح فوالد تامیـن خواهد شـد. بااجراى 
این بخـش از پـروژه ، امـکان جمـع آورى و انتقال 
فاضالب چنـد محله  بـا جمعیتى حدود 12هـزار نفر 

فراهم مى شود.

خبر

سخنگوى شــرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: صرفه 
جویى مصرف آب با وجود خنک شدن هوا و در فصول پاییز 

و زمستان این استان ضرورى است.
مهرداد خورسندى افزود: خنک شدن هوا و نزدیک شدن به 
فصل پاییز به هیچ عنوان نباید دلیلى بر توقف مصرف بهینه 
آب باشــد زیرا وضعیت نامطلوب منابع آبى در این استان 
همچنان برقرار است.  وى ادامه داد: اگرچه سرانه مصرف 
در استان بطور میانگین از 180 به 157 لیتر کاهش یافته 
است اما کاهش چشمگیر ذخیره پشت سد زاینده رود بازهم 

بر کاهش مصرف تاکید دارد. 
خورســندى اضافه کرد: فرهنگ سازى و آموزش صحیح 

براى استفاده بهینه از آب باید متداوم و همیشگى باشد زیرا 
تنش آبى در استان اصفهان هر ساله رخ مى دهد و ادامه دار 

خواهد بود. 
ســخنگوى شــرکت آب و فاضالب اصفهان ادامه داد: 
امسال با افزایش بى سابقه گرماى هوا روبرو شدیم و این در 
حالیست که میزان بارش ها در یک سال اخیر نسبت به بلند 

مدت و سال قبل کاهش داشت. 
وى به کســرى آب آشامیدنى به میزان ســه هزار و 200 
تا چهار هزار و 300 لیتر در ثانیه در این اســتان اشــاره و 
خاطرنشان کرد: آبرســانى ســیار با تانکر در بسیارى از 

روزهاى قبل به همین دلیل بود. 

مسئول سالمت خانواده وجمعیت مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: استقبال مادران باردار اصفهان از واکسیناسیون کرونا 
خوب نبوده و تاکنون تنها 15درصد از مادران واکســینه 
شده اند. فرزانه الســادات فرود با بیان اینکه مادران باردار 
باالى 18 سال مى توانند بعد از هفته دوازدهم باردارى به 
مراکز واکسیناسیون تعیین شده براى دریافت واکسن کرونا 
مراجعه کنند، اضافه کرد: قبل از هفته دوازدهم و یک هفته 
قبل از زایمان و 10 روز بعد از زایمان امکان واکسیناسیون 
براى مادران باردار وجود ندارد. مسئول سالمت خانواده و 
جمعیت معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: زنان باردار مى توانند تا 42 روز پس از زایمان نیز به 

عنوان مادر باردار با مراجعه به مراکز واکسن کرونا را دریافت 
کند. وى با بیان اینکه براى انجام واکسیناسیون زنان باردار 
امکان اعالم فراخوان عمومى وجود ندارد، ابراز داشت: به 
دلیل شرایط حســاس این گروه باید واکسیناسیون کامًال 
برنامه ریزى شده باشــد چرا که باید هر مادر باردارى که 
واکســن کرونا را دریافت مى کند مدام مورد پیگیرى قرار 
گیرد. وى با بیان اینکه واکســن توصیه شده براى مادران 
باردار ســینوفارم اســت، ادامه داد: امکان تزریق واکسن 
آسترازنکا با رضایت خانواده و همچنین تائیدیه گرفتن از 
کمیسیون پزشکى متشکل از متخصص عفونى، متخصص 

زنان و زایمان و پزشک داخلى وجود دارد.

عدم استقبال مادران باردار 
اصفهان از واکسیناسیون

ضرورت صرفه جویى 
مصرف آب در پاییز و زمستان 

با عبور بیشتر مناطق کشور از قله موج پنجم و کاهشى 
شدن روند بسترى، اصفهان و بسیارى از شهرهاى دیگر 
از روز شنبه بیست و هفتم شهریور از وضعیت قرمز کرونا 
خارج شدند و در وضعیت نارنجى (پر خطر) یا زرد (خطر 

متوسط) قرار گرفتند.
بر اســاس آخرین رنگ بندى همه گیرى کووید-19 در 
زمان حاضر هیچ شهرى در استان اصفهان در وضعیت 
قرمز قرار ندارد و از 28 شهرســتان، فقط 2 شهرستان 
خور و بیابانک و بویین میاندشت در وضعیت زرد (خطر 
متوسط) و ســایر مناطق در وضعیت نارنجى ( پر خطر) 

قرار دارند.
تعداد بیماران بســترى کرونایى در بیمارســتان هاى 
اصفهان در موج پنجم کرونا به رکورد جدیدى در 2 سال 
گذشته رسید و به بیش از ســه هزار و 600 نفر در اوائل 
شهریور امسال افزایش یافت اما با گذر از قله این موج از 
حدود 2 هفته گذشته روند بسترى نزولى شد و در زمان 
حاضر حدود 2 هزار و 600 بیمار داراى عالئم کرونا در 

بیمارستان هاى استان بسترى هستند.
همچنین شمار بیماران جدید بسترى در موج پنجم کرونا 
نیز در اصفهان به اعداد بى سابقه 500 تا 600 نفر در روز 
رسید و همین امر تاثیر بسزایى در تکمیل سریع ظرفیت 

بیمارستان هاى استان داشت.

بیماران بدحال و بســترى در بخش مراقبت هاى ویژه 
بیمارستان ها نیز در موج پنجم کرونا در استان اصفهان 
به بیش از 400 نفر رسیدند و شمار مرگ و میر ناشى از 

کرونا تا 60 نفر در روز نیز افزایش یافت.
بر اساس آخرین گزارش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
حدود دو هــزار و 600 بیمــار داراى عالئــم کرونا در 
بیمارستان هاى استان اصفهان بســترى هستند که از 
 (ICU) میان آنها 454 بیمار در بخش مراقبت هاى ویژه
تحت درمان قرار دارند. همچنین شــمار بیماران جدید 
بسترى شده حدود 400 نفر و از میان تست هاى کرونا 

حدود 33 درصد مثبت است.

پایان ممنوعیت تردد شبانه
در همین حال حجت ا... غالمى سخنگوى ستاد استانى 
مقابله با کرونا در اصفهان گفت: با توجه به اینکه حجم 
واکسیناســیون گســترش پیدا کرده، ممنوعیت تردد 
شبانه تا 15 مهرماه در شهرهاى اصفهان، کاشان، آران 
و بیدگل، نجف آباد، خمینى شهر، شهرضا، شاهین شهر، 
مبارکه، زرین شــهر، فالورجان، بهارستان و فوالدشهر 
اعمال نمى شود. پارك ها و بوستان ها نیز از اول مهرماه 
بدون بازگشــایى مراکز تفریحى و خدماتى مى توانند 

فعالیت کنند و تردد به این اماکن ممنوع نیست.

غالمى با بیان اینکه تردد از استان هاى قرمز به اصفهان 
ممنوع اســت، تصریح کــرد: اما تردد بین شــهرهاى 
استان (تردد بین شــهرى) به دلیل نارنجى بودن بیشتر 

شهرستان ها ممنوع نیست و تردد مجاز است.

استخرها مجوز بگیرند 
مدیر کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان هم گفت: 
با ورود استان اصفهان به شــرایط نارنجى رنگ بندى 
کرونا باشــگاه هاى بدنســازى طبق روال گذشته باز 
هســتند و به فعالیت خود ادامه مى دهند البته باید طبق 
دســتور العمل ها مــوارد را رعایت کنند. امــا در مورد 

بازگشایى استخرها شرایط متفاوت است.
سید محمد طباطبایى ادامه داد: مســئوالن استخرها 
باید بر اســاس پروتکل هاى تعیین شــده بــه مراکز 
بهداشت اســتان مراجعه و مجوزى را در اختیار داشته 
باشــند تا در چارچوب آن به طور مثال ناجى غریق ها، 
استفاده کنندگان از استخر و ســانس هاى تعیین شده 
شرایطى داشته باشــند و با همان مجوز فعالیت خود را 
مجدداً آغاز نمایند. در واقع اســتخر داران مى توانند در 
شــرایط فعلى باز باشند اما باید دســتور العمل هایى را 
بر اســاس پروتکل هاى تدوینى رعایت و مجوز کسب 

کنند.

پایان برخى محدودیت هاى کرونایى از روز گذشته

اصفهان از وضعیت قرمز خارج شد

على قاسم زاده، شــهردار اصفهان صبح دیروز شنبه 
_27 شهریورماه 1400_ فعالیت خود را در مجموعه 

شهردارى به صورت رسمى آغاز کرد.
شــهردار اصفهان به همراه رئیس و اعضاى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان در اولین ساعات نخستین روز 
کارى خود با حضور در گلستان شهدا با شهداى انقالب 

اسالمى و دفاع مقدس تجدید میثاق کرد. 
وى سپس جهت بازدید به منطقه کمتر برخوردار 14 
رفــت و از محله هاى زینبیه و حصــه بازدید کرد، در 
جریان بازدید، مردم و اهالى محله حصه درخواست ها 
و مشکالت خود از جمله نبود فضاى سبز، بالتکلیفى 
زمین هاى منطقه و نبود امنیت اجتماعى را با شهردار 

اصفهان در میان گذاشتند.
شهردار اصفهان در خصوص اقداماتى که باید براى 
حصه انجام شود، نیز تصریح کرد: الزم است به محله 
حصه نگاه جامع داشت به طورى که عالوه بر مسائل 
فیزیکى و کالبدى، مشکالت مربوط به مالکیت زمین، 
بافت فرسوده و ریزدانه هاى این محل نیز باید رفع شود.

وى با تاکید بر لزوم برقرارى امنیت اجتماعى در حصه، 
خاطرنشان کرد: باید در قالب یک بسته، برنامه هاى 

الزم براى رفع مشکالت حصه در نظر گرفته شود.
شــهردار اصفهان پس از این بازدید به شــهردارى 
مرکزى رفت و به صورت رسمى فعالیت خود را آغاز 

کرد.
قاســم زاده در حین ورود به شــهردارى مرکزى در 
جمع پرســنل این مجموعه با بیان اینکه شخصیت 
شــهردارى اهمیت ویژه اى دارد از این رو باید از آن 
حفاظت کرد و اگر گردى بر چهره آن نشسته، زدوده 
شود، گفت: پیش از به دنیا آمدن ما شهر اصفهان هویت 
و شخصیتى داشته که باید از آن محافظت شود، بنابراین 
حداقلى ترین وظیفه مان این است که دردى بر دردهاى 

اصفهان اضافه نکنیم.
شــهردار اصفهان تاکید کرد: از جمله مأموریت هاى 
شهردارى این است که اصفهان شهر زندگى شود در 
واقع مدیریت شهرى باید شــرایط را به گونه اى مهیا 

کند که مردم در شهر احساس امنیت و آسایش کنند.

اهالى یک روستا در شهرستان گلپایگان با تجمیع 
زمین ها و دام هاى خود توانســته اند هم اشــتغال 

پیوسته داشته باشند و هم مانع از مهاجرت شوند.
احمد موبد، مدیر شــرکت تعاونى زراعى گلپایگان 
گفت: 135 کشاورز روســتاى نیوان با تجمیع سه 
هزار و 200 هکتار زمین کشاورزى توانستند شرکتى 

تعاونى با سودآورى باال تشکیل دهند.
وى گفت: هم اکنون، ســهامداران این شــرکت، 

صاحــب 2100 راس دام و 2300 راس گوســفند 
هستند. احمد موبد به تولید روزانه 31 تن شیر اشاره 
کرد و گفت: ســاالنه، 200 تن گوشت هم در این 

شرکت تولید و در سراسر کشور توزیع مى شود.
در این شــرکت، یک کارخانه تولید خوراك دام هم 
فعال است و 50 تن خوراك دام در روز تولید مى شود 
که حتى بخشى از آن به دامداران دیگر شهرستان 

فروخته مى شود.

سخنگوى صنعت برق استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
با توجه به کاهش دماى هوا در کشــور، دیگر خاموشى 
نخواهیم داشت، گفت: تا سال آینده 50 مگاوات نیروگاه 

خورشیدى در استان اصفهان احداث خواهد شد.
محمدرضا نوحى در خصوص پیش بینى شرایط تامین 
برق استان در فصل پاییز، توضیح داد: هفته گذشته جلسه 
مشــترکى به صورت ویدئو کنفرانس بین شرکت هاى 
توزیع برق اصفهان، وزارت نفت و گاز و نیرو براى تامین 
گاز نیروگاه ها در فصل زمستان برگزار شد و امیدواریم 
با تامین سوخت گاز، در فصل سرما دیگر مشکل تامین 

برق نداشته باشیم.

ســخنگوى صنعت برق اســتان اصفهــان در ادامه 
دربــاره برنامه ریزى بــراى افزایش تــوان تولید برق 
کشور براى ســال آینده، اظهار کرد: طى برنامه وزارت 
نیرو قرار اســت تا ســال آینده 10 هزار مگاوات تولید 
نیروگاه هاى خورشیدى در کل کشــور داشته باشیم، 
همچنین صنایع مکلــف به ایجاد 10 هــزار مگاوات 
نیروگاه حرارتى شده اند، از سوى دیگر 10 هزار مگاوات 
نیروگاه هایى که نیاز بــه تعمیرات دارنــد و یا باید به 
نیروگاه ســیکل ترکیبى تبدیل شوند در برنامه افزایش 

توان تولید برق کشور قرار گرفته اند.
وى گفت: نیروگاه گازى اصفهان اگر به نیروگاه سیکل 

ترکیبى تبدیل شــود، مــى تواند 500 مــگاوات براى 
اصفهان تولید برق داشته باشد.

نوحى ادامه داد: همچنین مجتمع فوالد اصفهان براى 
احداث نیــروگاه 1500 مگاواتى حرارتى اعالم آمادگى 

کرده است. 
وى دربــاره تولید برق نیــروگاه هاى خورشــیدى در 
اصفهان نیز، گفت: قرار است در آینده نزدیک توسط پنج 
سرمایه گذار 50 مگاوات نیروگاه خورشیدى در استان 
احداث شود که شامل نیروگاه 10 مگاواتى نائین، نیروگاه 
10 مگاواتى ورزنه، 10 مگاواتى اردستان و 10 مگاواتى 

کاشان خواهد بود.

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
عملیات رفع تصرف و آزادسازى تاکنون در 600 هکتار از 
رودخانه هاى استان اصفهان و 400 هکتار نیز در دریاچه 

سد زاینده رود انجام شده است.
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه از 3 هــزار کیلومتر 
رودخانه در استان مطالعات بیش از 2 هزار و 900 کیلومتر 
انجام و نقشه ها تهیه شده اســت، اظهار داشت: امسال 

700 کیلومتر قرارداد بســته شده تا مطالعات حریم بستر 
انجام شود.

وى با بیان اینکه 15 میلیارد تومان اعتبار به آب منطقه اى 
براى قرارداد حفاظت از رودخانه ها اختصاص داده شــده 
است، گفت: 8 تیم در قالب 110 نفر در مناطق رودخانه ها 
مستقر هستند، عملیات رفع تصرف و آزادسازى تاکنون در 
600 هکتار از رودخانه هاى استان اصفهان و 400 هکتار 

نیز در دریاچه سد زاینده رود انجام شده، یکى از موارد دیگر 
نصب  تابلوهاى هشدار است که در مناطق مختلف 320 
تابلو نصب شده است. شیشه فروش بیان کرد: شناسایى 
سازه هاى پر خطر در رودخانه ها انجام شده که 190 سازه 
تقاطعى شناسایى شده است و به دستگاه هاى اجرایى ابالغ 
شده تا در اسرع وقت در مدت معینى نسبت به اصالح و 

بازسازى آنها اقدام کنند. 

شهردار اصفهان رسماً  کار خود را آغاز کرد

ابتکار اهالى یک روستا در  گلپایگان
برنامه ریزى براى احداث 50 مگاوات نیروگاه خورشیدى

آزادسازى 600 هکتار از رودخانه هاى اصفهان 

اگرچه طى یک دهه گذشته همواره ساماندهى خیابان 
مشیر معروف به کوچه یخچال به عنوان بازار و بورس 
فروش لوازم خانگى اصفهان مطرح بوده، اما تاکنون 

اقدام عملى در این خصوص انجام نشده است.
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگــى اصفهان در این 
باره به ایسنا، گفت: کوچه یخچال در محدوده بافت 
قدیمى و سنتى شهر اصفهان قرار دارد و از ابتدا قرار 
نبود در این منطقه مجتمع هاى تجارى لوازم خانگى 

متمرکز شوند.
علیرضا قندى افزود: به همین منظور دست اندرکاران 
و مدیران شهرى به مرور زمان باید بازار لوازم خانگى 
را کــه در این منطقه در نزدیکــى بناهاى تاریخى و 
جاذبه هاى گردشگرى اصفهان قرار گرفته، به مکانى 

دیگر انتقال دهند.
وى تاکید کرد: امروز عرضه لــوازم خانگى در کوچه 
مشیر و یخچال و خانه هاى اطراف آن که بدون استثنا 
خانه هاى تاریخى هستند و درحالى که باید به اقامتگاه 
بومگردى و هتل تبدیل شــوند، از داخل مخروبه و 
تبدیل به انبارها و دفاتر فروش لوازم خانگى شده اند 
که این موضوع به یکى از معضالت بزرگ این منطقه 

تاریخى اصفهان تبدیل شده است.

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگــى اصفهان درباره 
ساماندهى وضع موجود کوچه یخچال، توضیح داد: 
جلســات بســیارى در این باره برگزار شده و مکان 
مناسب و آینده دارى براى انتقال مغازه هاى فروش 
لوازم خانگى اصفهان از کوچه یخچال به محل جدید 
در نظر گرفته شده است؛ به نظر مى رسد اکنون شرایط 
مناســبى براى انتقال و جابجایى مغازه و انبارهاى 
کسبه این صنف مهیا شده و امیدواریم هرچه زودتر 

این انتقال انجام شود.
وى تاکید کرد: با این انتقال باید فروش و عرضه لوازم 
خانگى به مردم در یک مــکان خاص، راحت و ایمن 
صورت گیرد و به نوعى در اصفهان به مجموعه هایى 
مانند سیتى سنتر و به صورت متمرکز براى ساماندهى 

مشاغلى همچون لوازم خانگى نیاز داریم.
قندى البته معتقد اســت که در این ســاماندهى و 
جابجایى مشاغل کار باید به دست متخصص همان 
صنف ســپرده شــود و نباید یک نفر یا سرمایه گذار 
غیرمتخصص حوزه لوازم خانگــى با خرید مثال 10 
واحد و در ادامه اجاره آن در ایــن جابجایى و انتقال 
دخالت کند، چراکه با این شرایط بازار تبدیل به بازارى 

منفى خواهد شد.

کوچه یخچال سامان مى گیرد؟
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به مناسبت روز ملى سینما و در ادامه سلسله نشست هاى 
تاریخ شفاهى، موزه سینماى ایران گفتگوى تفصیلى با 
یکى از عوامل تاثیرگذار سینماى ایران را منتشر مى کند. 
این بار «گوهر خیراندیش » بازیگر پیشکسوت سینما، 
تئاتر و تلویزیون در گفتگو با «فریدون جیرانى» شرکت 

کرده است. 
وى با بیان اینکه یکى از اولین فیلم هایش در سینما «شب 
حادثه» نوشته فریدون جیرانى بوده است، افزود: در این 
فیلم زنده یاد «پرویز پورحسینى» نقش همسرم را بازى 
مى کرد، ســیروس الوند کارگردان و حسین فرح بخش 

تهیه کنندگى فیلم را برعهده داشتند.
خیراندیش درباره فیلم« روزباشــکوه» ساخته کیانوش 
عیارى نیز گفت: اصغر هاشــمى که در آن فیلم دستیار 
کارگردان بود من را براى حضور در«روز باشکوه» معرفى 
کرد. در این فیلم آقاى نصیریان نقش همسر من را بازى 
مى کرد. در خانه اى که ما براى فیلمبردارى در آن حضور 
داشتیم سرداب و جاهاى مختلفى وجود داشت که برایم 
جالب بود و من هر جایــى را در آن خانه مى دیدم بداهه 
جمالتــى را مى گفتم و آقاى عیــارى مى گفت؛ همین 

جمله ها را جلوى دوربین فیلمبردارى هم بگویم.
وى ادامه داد: کیانوش عیارى در«روز باشکوه» طورى 
من را آزاد گذاشت که حس راحتى خوبى داشتم و بیشتر 
صحنه ها را بداهه مى گفتم و ایشــان مى پسندید. یکى 
دیگر از خاطرات زیبا در فیلم این بود که زنده یاد «ولى ا... 
خاکدان» طراح صحنه و لباس بود و من و على نصیریان 
که بازیگران فیلــم بودیم و زمانى که به مهمانســراى 
سمنان رسیدیم، کیانوش عیارى به ما خوشامد گفت و 
پرسید خسته که نشــدید و من در پاسخ به او گفتم «من 
در معیشت آقاى نصیریان خسته نمى شوم و آقاى عیارى 
گفت البته َمعیت. همانجا به خودم گفتم گوهر اگر کتابى 
را چاپ کردند فقط همین یک تیراژ در نیامده که تو آنرا 
بخوانى ، تیراژهاى مختلف دارد و بهتر است کتاب زیاد 
بخوانم و همین موضوع موجب شد تا توجهم به ادبیات 

جلب شود.(با خنده)
در ادامه فریدون جیرانى با بیان اینکه گوهرخیراندیش 
در فیلم «زیر بام هاى شــهر» بازى خوبى داشته و براى 
همین نقش در جشنواره کاندید شده بود و همسرم زنده 
یاد جمشید اسماعیل خانى نیز در آن فیلم حضور داشته 
است اشاره کرد و در ادامه خیراندیش نیز توضیح داد: من 

تمام مدت سعى کردم، نقش هایم را باورپذیر بازى کنم 
و عاشق نقشم در «زیر بام هاى شهر» هستم و زمانیکه 
در ســینما فیلم را دیدم، براى بازیگر فیلم گریه کردم. 
زنده یاد جمشید اسماعیل خانى در «زیر بام هاى شهر» 

درخشان بازى کرد.
وى با بیان اینکه از فیلم «بانــو» خاطرات زیادى دارد، 
گفت: زمانى که توسط داریوش مهرجویى براى «بانو» 
انتخاب شدم اسماعیل خلج قصه هاى تاریخى مى نوشت 
که من در آنجا نقش یک زن قدیمى با لباس هاى تاریخى 
را داشتم که هیچ شــباهتى به نقش هاجر در فیلم بانو 
نداشت. داریوش مهرجویى بازى من را در آن تئاتر دیده 
بود و به من گفت تو بازیگر خوبى هستى. البته رخشان 
بنى اعتماد هم به من گفته بود که بازى هاى من در تئاتر 
را دیده بود و براى حضــور در فیلم هایش من را انتخاب 
کرده بود اما زمانیکه در سینما من را دیده بود که بینى ام 

را جراحى کرده ام منصرف شده بود.
خیراندیش درباره فیلم «بانو» خاطرنشان کرد: داریوش 
مهرجویى نقش هاجر را در این فیلــم براى من درنظر 
گرفت و عبدا... اســکندرى گریم صــورت من که یک 
صورت سوخته بود را انجام داد. جالب است بدانید که من 
در این نقش اصال به دنبال زیبایى نبودم و سعى مى کردم 
زشت تر شوم زیرا باید صورت سوخته، موهاى وزوزى و 
دندان هاى زرد مى داشتم. داریوش مهرجویى وقتى گریم 
را دید خوشش آمد. یادم مى آید عکس گریم من را روى 
دیوار زده بودند و زنده یاد جمشید اسماعیل خانى وقتى 
دید به مهرجویى گفت گوهر خیلى زیبا است و نمى توانید 

او را زشت کنید (با خنده).
وى با بیان اینکه قرار بود در بانــو به جز«هاجر» نقش 
دیگرى هم داشته باشد، خاطرنشان کرد: زنده یاد ژیال 
مهرجویى براى نقش دیگر من در «بانو» مخالفت کرد 
و مى گفت نقش دیگر مى شود همین گوهر خیراندیش 
فعلى درحالیکه ما مى خواهیم متفاوت باشد. در این فیلم 
تورج منصورى فیلمبردار و عزیز ساعتى به عنوان عکاس 
نیز حضور داشتند. زمانیکه فیلمبردارى شروع شد و زنده 
یاد عزت ا... انتظامى با لهجه ترکى صحبت کرد با خودم 
گفتم من حتى نمى توانم یک جوك ترکى تعریف کنم 
و به آقاى مهرجویى گفتم من مى توانم با لهجه شیرازى 
صحبت کنم و او پذیرفت. درباره نقش و لهجه شیرازى از 
آدم هاى مختلف و حتى مادرم هم پرسیده بودم. شعرهایى 

شــیرازى محلى مى خواندم و داریوش مهرجویى قبول 
کرد. یــادم مى آید زمان فیلمبردارى همین که شــروع 
به خواندن کردم ، داریوش مهرجویى و تورج منصورى 
خنده شان گرفت و بیرون رفتند و یک لحظه متوجه شدم 

هیچ کسى پشت دوربین نیست.
وى درباره فیلم« شیدا» ساخته کمال تبریزى نیز گفت: 
یادم مى آید که جایزه بازیگرى من در فیلم «بانو» سفر 
به مکه بود که در این ســفر کمال تبریزى هم همراه ما 
بود. براى حضور درفیلم «شیدا» آقاى تبریزى از من و 
اسماعیل خانى دعوت کرد به دفترش رفتیم و گفت نقش 
کوتاهى دارم، اما شما به خوبى مى توانید آن را بازى کنید 
که من هم پذیرفتم. نقش مادرزن پارسا پیروزفر را داشتم 
و کمند امیرسلیمانى نقش دخترم را بازى مى کرد و زنده 
یاد نادیا دلدار گلچین هم در آن فیلم حضور داشــت. با 
اینکه نقش کوتاه بود اما خاطرات خوبــى دارم و آقاى 

تبریزى از من و همسرم در این فیلم خیلى راضى بود.
خیراندیش درباره نقش خود در فیلم «ارتفاع پســت» 
ســاخته ابراهیم حاتمــى کیا نیز توضیح داد: جمشــید 
اسماعیل خانى سر ســریال «کت جادویى» رفته بود و 
من هم با تهیه کننده آن ســریال قرارداد بســته بودم و 
درست در همان زمان فیلمنامه «ارتفاع پست» را براى 
من آوردند . حبیب رضایى من را در تئاتر «چرخه آتش» 
که نقش یک زن جنوبى را بازى کرده بودم دیده بودند 
و انتخاب کرده بود. جمشید اسماعیل خانى با من دعوا 
کرد که چرا مى خواهم «کت جادویى» را کنسل کنم و 
در «ارتفاع پست» بازى کنم و من به او گفتم این نقش 
را خیلى دوســت دارم و از تهیه کننده «کت جادویى» 
مى خواهم به من اجازه بدهد کــه ابتدا این فیلم را بازى 

کنم که در نهایت رفتم و بازى کردم.
وى ادامه داد: ابراهیم حاتمى کیا من و لیال حاتمى را به 
عنوان نقش اول زن براى فیلم «ارتفاع پست» معرفى 
کرده بود زیرا حضور من به عنــوان مادر در فیلم، نقش 
پر رنگى بود. یادم مى آید در جشــنواره فیلم فجر براى 
نقش اول زن به من دیپلم افتخار و ســیمرغ را به ترانه 
علیدوســتى براى فیلم «من ترانه 15 سال دارم» دادند 
که ترانه علیدوستى تواضع نشــان داد و بعد از جشنواره 
براى من یک یادداشت نوشت و به من تبریک گفت و تا 
به امروز هم نشان داده که دختر بااستعداد و با کماالتى 
است. بعد از فیلم «ارتفاع پست» جمشید اسماعیل خانى 
پذیرفت که من در انتخابم اشتباه نکردم و او فیلمنامه و 
بازى من را هم دوست داشــت. درواقع «ارتفاع پست» 

براى من سکوى پرتاب بود.
وى درباره دریافت ســیمرغ براى نقش خــود در فیلم 
«رسم عاشق کشى» نیز گفت: براى ارتفاع پست به من 
دیپلم افتخار دادند و درست سال بعد براى «رسم عاشق 
کشى» سیمرغ گرفتم . زمانیکه روى سن رفتم خطاب 
به جمشید اسماعیل خانى گفتم « جمشید جان باالخره 
سیمرغ  را گرفتم» و زمانیکه از ســن پایین آمدم ناصر 
تقوایى و منوچهر اســماعیلى گفتند که از این جمله من 

گریه شان گرفته بود.
خیراندیش در پایان بیان داشت: بعد از«بانو» هیچ نقشى 
توجهم را مثل «رسم عاشق کشى» جلب نکرد. خسرو 
معصومى در ابتــدا فکر مى کرد که شــاید من از عهده 
نقش بر نیایم . یکى از صدابرداران به او گفته بود، گوهر 
خیراندیش در تلویزیون دیده شــده اما خسرو معصومى 

من را براى نقش درنظر گرفت.

ناگفته هاى گوهر خیراندیش از نقش هایش در فیلم هاى مختلف

«ارتفاع پست»
 براى من سکوى پرتاب بود

مهران غفوریان، بازیگر 
«نوبت لیلى» شد

الله اسکندرى: 

دستمزد پلتفرم ها 
با سینما 

قابل مقایسه نیست

مهــران غفوریــان جلــوى دوربیــن ســریال 
«نوبت لیلى» به کارگردانى روح ا... حجازى رفت 
که قرار است از شبکه نمایش خانگى پخش شود.

«نوبــت لیلى» نخســتین همکارى مشــترك 
غفوریــان و حجــازى اســت که پــس از اتمام 
فیلمبردارى فاز اول شمال کشــور، این روزها در 

تهران جلوى دوربین است.
نویسندگان این مجموعه مهدى شیرزاد، سروش 
چیت ســاز و روح ا... حجازى هســتند. حجازى 

تهیه کنندگى این مجموعه را هم بر عهده دارد.
بنا بر اعالم، «نوبت  لیلى» عاشقانه اى در سبکى 
جدید اســت که این روزها در حــال فیلم بردارى 

است.
«نوبت لیلى» اولین سریال روح ا... حجازى پس از 
فیلم هاى «در میان ابرها»، «زندگى خصوصى آقا 
و خانم میم»، «زندگى مشترك آقاى محمودى و 
بانو»، «مرگ ماهى»، «اتاق تاریک» و «روشن» 

است. 
حمیدفرخ نژاد و مریــال زارعى  از بازیگران اصلى 
این سریال هستند که پیش از این جلوى دوربین 

رفته اند. 
در خالصه داســتان مجموعه آمــده: «لیلى که 
اتفاقات شوم زمان کودکى اش را ناشى از نفرینى 
کهن مى داند، از طریق کتابــى مرموز در مى یابد 
که او و خانواده اش تاکنون در زمان و مکان هاى 
موازى بسیارى زیســته اند و اکنون «نوبت لیلى» 
اســت تا با رمزگشــایى از کتاب و یافتن تابلوى 
ارزشمند نیاکانش دست به انتخابى بزند که به تمام 

این زندگى هاى زیسته معنا بدهد.»

بازیگر ســریال تلویزیونى «جشــن سربرون» 
پیرامون وضعیت دســتمزد ها در عرصه بازیگرى 
گفت: متاســفانه وضعیت دســتمزد ها نسبت به 
گذشته رکود داشته اســت. این روز ها همکاران 
من که در شــبکه نمایش خانگى کــه تولیدات 
زیادى هم دارد مشغول فعالیت هستند از وضعیت 
دستمزدهایشان بسیار راضى هستند، اما در قیاس 
با آن ها مــا چیزى حدود یک چهارم دســتمزد را 
مى گیریم که آن هم در خیلى از موارد با تاخیر به ما 

پرداخت مى شود. 
الله اسکندرى به سختى  کار در دوران شیوع کرونا 
و تاثیرات منفى آن بر بدنه ســینما اشاره و اظهار 
کرد: سینما عمال با آمدن کرونا شرایط بحرانى را 

سپرى مى کند و تولیدات زیادى ندارد. 
در حال حاضر که مردم عادت به خانه نشینى پیدا 
کرده اند، خیلى سخت است که دوباره به سالن هاى 
سینما برگردند البته قطعا لذت فیلم دیدن بر روى 
پرده سینما براى همه ما جذاب تر است، اما به دلیل 
این شــرایط فعال تولید آثار ســینمایى به راحتى 
مقدور نیست در این صورت من معتقدم بازار شبکه 
نمایش خانگى در آینده گرم تر خواهد شد چراکه 
بسیارى از کارگردانان هم نیز به تازگى در شبکه 
نمایش خانگى حضور پیــدا کرده و در این عرصه 

فعالیت دارند.
وى در همن راستا بیان کرد: بعد از شیوع کرونا به 
دلیل شرایط به وجود آمده براى سینما طبیعى است 
طیف گسترده اى از سینماگران به ساخت سریال 
براى شبکه نمایش خانگى بپردازند تا از این طریق 
ارتباط با مخاطبان خود را حفظ کنند و فکر مى کنم 

این اتفاق خوبى است.
این بازیگر ســینما و تلویزیون با اشاره به تجربه 
ابتالى خود بــه ویــروس کرونا عنــوان کرد: 
متاســفانه من همزمان که مشــغول بــازى در 
مجموعه تلویزیونى «جشــن ســربرون» بودم 
کرونا گرفتم و نزدیــک 15 روز در خانه قرنطینه 
بودم. همــکاران دیگرى هم در ایــن پروژه نیز 
مانند من به کرونا مبتال شــدند و متاسفانه کریم 
اکبرى مبارکه که یکــى از همکاران خوب ما بود 
را از دست دادیم، خوشبختانه من در جریان ابتال 
به ویروس کرونا مشکل ریوى پیدا نکردم  اما فکر 
مى کنم کرونا تلنگرى به همه ما اســت که غرور 
خودمان را رها کــرده و ارزش زندگى را بیشــتر 

بدانیم.

مجموعه اى از 500 یادگارى مهم ترین فیلم هاى کارنامه سیلوســتر اســتالونه، از دستکش هاى 
«راکى» تا ســربندهاى «رمبو» در یک حراجى در آمریکا به ارزش یک تا 1/5 میلیون دالر حراج 

مى شود.
بازیگر سرشناس آمریکایى که قصد دارد در آینده نزدیک خانه اش را عوض کند، بهترین فرصت را 
براى کم و کوچک کردن گنجینه دارایى هاى ارزشــمند خود در چند دهه حضور در سینما به دست 
آورده است. برنامه حراج «دارایى هاى زندگى و کارنامه سیلوستر استالونه» روز یکشنبه پنجم دسامبر 
(14 آذر) در حراج خانه جولین در بورلى هیلز برگزار مى شود و پیش از آن، این دارایى ها در لندن براى 

عالقه مندان به نمایش درمى آید.
از مهم ترین فیلم هاى چند دهه حضور پررنگ ستاره 75 ساله در سینماى آمریکا و جهان مى توان 
به «راکى»، «رمبو»، «صخره نورد»، «بى مصرف ها» و «نابودگر» اشــاره کرد. دســتکش هاى 
مشتزنى اســتالونه در «راکى 3» به ارزش 10 تا 20 هزار دالر و دفترچه هاى یادداشت او در چهار 
فیلم از مجموعه «راکى» به ارزش 40 تا 60 هزار دالر حراج مى شود. دوستداران «رمبو» مى توانند 
سرنیزه هاى سه فیلم اول را هر کدام 10 تا 20 هزار دالر بخرند و سربند او در «رمبو: اولین خون» 8 

تا 10 هزار دالر چکش مى خورد.
سیلوستر استالونه یک سال پس از پایان جنگ جهانى دوم در نیویورك به دنیا آمد و درست 30 سال 
بعد با بازى در فیلم برنده اسکار «راکى» به یکى از بزرگ ترین ستاره هاى فیلم هاى اکشن هالیوود 
تبدیل شد. انتظار مى رود دوســتداران ســینما رقمى بین یک تا 1/5  میلیون دالر را براى خریدن 
دارایى هاى ارزشمند او هزینه کنند؛ از جمله محافظ دندان در «راکى» و چند تکه لباس در «قاضى 

درد» و «صخره نورد».

علیرضا قربانى خواننده موسیقى ایرانى از برگزارى یک کنسرت مشترك با عالیم قاسم اف در شهر 
قونیه خبر داد.

این خواننده در یادداشتى که در تازه ترین پست صفحه شخصى اش منتشر شده، نوشته است:
با مهر به اطالع مى رساند کنسرت مشترك اینجانب و استاد عالیم قاسم اف خواننده نامدار آذربایجان 
در تاریخ پنج شنبه هشتم مهر ماه 1400 در هجدهمین جشنواره بین المللى موسیقى عرفانى در شهر 

قونیه برگزار خواهد شد.
این کنسرت با همراهى هنرمندان گرانقدر از کشورهاى ایران و آذربایجان و همزمان با سالگرد میالد 

حضرت موالنا برگزار مى شود.
عالیم قاسم اف خواننده موسیقى کشور آذربایجان و علیرضا قربانى خواننده موسیقى ایرانى اواخر سال 

گذشته به آهنگسازى حسام ناصرى و ماهان میرعرب یک تک آهنگ مشترکى را منتشر کردند. 
حاصل همکارى آنها آهنگى به 2 زبان آذرى و فارسى بود که در تولید این آهنگ جمعى از نوازندگان 

سرشناس ایرانى و خارجى همکارى کرده اند.

این مجرى تلویزیون درباره غیبت این روزهایش و گذر از روزهاى ابتالیش به کرونا توضیحاتى را 
مطرح کرد و در بخشى از اظهاراتش در صفحه شخصى اش این چنین آورده است:

«با وجود رعایت پروتکل ناباورانه مبتال شــدم و رفتم در دنیاى عجیب و پــر از ترس کرونا... قادر 
نیستم در جمالت توصیف کنم چقدر سخت بود اما سعى مى کنم با قدرت عبور کنم. شاید در آینده 
نزدیک که به امید خدا از این بیمارى ســخت یا بهتر بگم آزمایش دشــوار عبور کردم، حرف هاى 

زیادى براتون داشته باشم.»
این مجرى برنامه هاى کودك سپس یادآور شده است: «باور کنید تا قبل از این بیمارى نمى توانستم 
درك کنم که پزشکان و پرستاران این روزها در چه وضعیت سخت و عجیبى دارن روزها و شبهاى 

پر التهاب و سخت رو مى گذرانند.»

500 یادگارى کارنامه 
«استالونه» چوب حراج مى خورد

کنسرت مشترك علیرضا قربانى و 
معروف ترین خواننده آذربایجان

ملیکا زارعى از ابتالیش به کرونا گفت 
بعد از تولید و پخش ســریال "بانوى عمارت" بسیارى 
گمانه زنى کردند که فصل دوم این مجموعه تلویزیونى 
بالفاصله ساخته شود و عزیزا... حمیدنژاد کارگردان این 
سریال در نشســت خبرى این مجموعه درباره ساخت 
فصل دوم این ســریال گفت که من وسواس خاصى در 
سریال ســازى دارم و اگر کار بعدى ضعیف و یا ناموفق 
باشــد از عمارت 2 خبرى نیست. ســاخت عمارت 2 به 

بودجه و کیفیت کار و داشتن پیام و محتواست.
حتى بعدها حسام منظور هم شرطى براى بازى در فصل 
دوم گذاشت که عزیزا... حمیدنژاد کارگردان این سریال 
باشــد. شــرطى که برخى از بازیگران دیگر هم براى 
حضورشــان در این مجموعه تلویزیونى گذاشــتند که 
احسان جوانمرد نویسنده فصل اول و کارگردان کاربلد 
این سریال کماکان هدایتگر سریال باشند. مطمئنًا یکى 
از سختى ها و موانع بر سر راه این سریال موفق، حضور 
کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگران شــناخته شده و 

توانمند این مجموعه است.
حســام منظور این روزها نقش اصلى ســریال "نجال" 
را برعهده دارد که فصل اول آن بــه کارگردانى خیرا... 
تقیانى پور و تهیه کنندگى سعید سعدى همزمان با اربعین 
سال گذشته روى آنتن شبکه سه سیما رفت و االن هم 
فصل دوم آن در حال تصویربردارى است. در عیِن حال 
مطرح شــد که "بانوى عمارت2“ به پیش تولید رسیده و 

قرار است به زودى هم گروه وارد فضاى تولید شود. اما 
مجید موالیى تهیه کننده اى که این روزها سخت مشغول 
رساندن قســمت هاى "افرا" به پخش شبکه یک سیما 

است چنین اعتقادى ندارد.
او گفت: «فعــًال خبرى از فصــل دوم "بانوى عمارت" 
نیســت، البته همیشــه صحبت هایى بوده و هست؛ در 
برهه اى هــم مراحلى پیش رفتیم و بایســتى ببینیم در 
آینده چه اتفاقى مى افتد. من خبِر شروع پیش تولید و حتى 
تولید در چند ماهه آینده را تکذیب مى کنم در حد شایعه 
مى دانم. من هم یکسرى شایعه شنیده ام و نمى دانم منبع 

خبر کیست و کجاست. فعًال گرفتار سریال افرا هستم و 
واقعًا اتفاقى نیفتاده و امیدوارم بتوانیم با ساخت کارهاى 

موفق میهمان خانه هاى مردم بشویم.»
به نظر مى رسد مشــکل "بانوى عمارت" فقط بودجه و 
هماهنگ کردن حسام منظور و برخى از بازیگران دیگر 
نیســت؛ در وهله اول باید عزیــزا... حمیدنژاد به عنوان 
کارگردان و همچنین احســان جوانمرد نویسنده فصل 
نخست این مجموعه تلویزیونى شرایطشان براى حضور 
در مجموعه فصل دوم فراهم شــود و بعــد مابقى پازل 

ساخت این سریال در کنار هم قرار خواهند گرفت.

«بانوى عمارت2»  ساخته مى شود؟
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یکى از بازى هاى دوستانه اى که روز جمعه در کمپ 
الیاف واقع در جنوب غرب تهران برگزار شــد، دیدار 
دو تیم پرطرفدار نساجى و سپاهان بود که در پایان 
با برترى بى چون چراى طالیى پوشان اصفهانى با 

نتیجه 4 بر 1 خاتمه یافت.
نیمه اول

از نکاتى که مى توان درخصوص بازیکنان سپاهان در 
نیمه اول به آن اشاره کرد، اعتمادبه نفس باالى گلر 
این تیم بود که در جریان بازى مدام با بازیکنان تیم 
به زبان فارســى صحبت مى کرد و از طرفى مرزبان 
که به زبان آلمانى مسلط است، نکاتى را به او گوشزد 

مى کرد.  
از بین مدافعان، میرزایى در ســمت راســت چهره 
شــاخص نیمه اول بود.، میرزایى با سرعت باالیش 
و هماهنگى با على محمدى در چند نوبت فرارهاى 
بســیار خوبى را انجام داد و نمایش قابل قبولى را از 

او دیدیم.
در خط میانى مســعود ریگــى اولین بــازى خود 
را با شــماره 6 تجربه کرد که دقیقــًا همان ریگى 

استقالل بود، بااحساس مســئولیت باال و یک بازى 
کامًال بدون ریســک و دادن پاس هاى ســالم، که 
از حاال مى تــوان پیش بینى کرد کــه یکى از ارکان 
غیرقابل انکار سپاهان در فصل پیش رو خواهد شد. 
ضمن اینکه حسن شوشترى 28 ساله نیز که مقابل 
هم شهرى هاى خود بازى مى کرد نشان داد، تکنیک 
خوبى دارد، از درگیرى هراسى ندارد و دوندگى زیادى 
دارد و درمجموع به نظر مى رســد، نوید کیا مى تواند 

روى او حساب ویژه اى  باز کند.
اما در فاز هجومى فرشاد احمدزاده تالش زیادى کرد 
تا در اولین حضورش بالباس سپاهان بتواند گل بزند 
و به نظر مى رسد هنوز به زمان بیشترى احتیاج دارد. 
خلعتبرى که در جناح چپ خط حمله به کار گرفته شد، 
کامًال آماده نشان داد و توانست تک گل سپاهان را در 

نیمه اول به ثمر برساند.
درخصوص سجاد شهباززاده نیز باید گفت همچنان 
از انگیزه فراوانى برخوردار اســت. او على رغم اینکه 
گلى به ثمر نرساند اما در طى 45 دقیقه اى که در زمین 
حضور داشت بسیار خطرناك نشان داد، ضمن اینکه 

سجاد نسبت به برخى از تصمیمات داور معترض بود 
و اعتقاد داشت داور در چند نوبت نسبت به خطاهاى 

بازیکنان نساجى چشم پوشى مى کند.
نیمه دوم

اولین گل نیمه دوم توسط سروش به ثمر رسید. او با 
یک ضربه فنى از پشت محوطه جریمه اختالف بازى 
را به عدد 2 رســاند. پس ازاین گل حمالت سپاهان 
همچنان ادامه داشت تا شــهریار مغانلو نیز در اولین 
تجربه اش بالباس سپاهان از داخل محوطه جریمه 

با پاى چپ زننده گل سوم باشد.
 حســن ختام گل هــاى ســپاهان را نیز توســط 
آریا یوســفى 19 ســاله محصول آکادمى سپاهان 
به ثمر رسید تا نشــان دهد در این فصل در صورت 
اعتمــاد مى تواند حرف هــاى زیادى بــراى گفتن 

داشته باشد.
در 45 دقیقه نیمه دوم ســپاهان بــا ترکیبى کامًال 
متفاوت پا به میدان گذاشت تا به نوعى نشان دهد دو 
تیم بسیار آماده را در این فصل در اختیار دارد، عالوه بر 
این بازیکنان باید به نام دانیال اسماعیلى فرد مدافع 
راست این تیم اشاره کرد که على رغم اینکه در کنار 

تیم حضور داشت تمرین نکرد.
در نیمــه دوم از بیــن بازیکنان ســپاهان مى توان 
به حضــور فرزند "لئون اســتپانیان“ هافبک ارمنى 
ســال هاى نه چندان دور ســپاهان اشــاره کرد که 
برخالف پدرش در منطقــه چپ خط دفاعى در کنار 
عزت پورقاز، ســامان رنجبر، محمدرضا مهدى زاده 
در ترکیب تیم حضور پیدا کرد و بــازى خوبى را به 
نمایش گذاشت. ســروش رفیعى، یاسین سلمانى، 
محمد کریمى و محمدرضا حسینى نیز کمربند خط 
میانى پرقدرت سپاهان را در نیمه دوم تشکیل دادند 
که به خوبى در چندین نوبت، شــهریار مغانلو و آریا 
یوسفى مهاجم جوان این تیم را در موقعیت گل قرار 

دادند.
درمجموع ســپاهان در اولین دیــدار تدارکاتى خود 
مقابل یک تیم لیگ برترى به نوعى نشــان داد در 
فصل پیش روباز هم یکى از مدعیان قهرمانى در این 
فصل به شمار مى رود و درعین حال محرم نوید کیا 
براى حضور هم زمان در سه جام دو تیم کامًال آماده 

را در اختیار دارد.

توپ پر سپاهان و لحظه شمارى براى شروع لیگ برتر

شنیده شدن زنگ خطر در 
جنوب غرب تهران

مهدى تارتار در 48 سالگى به یکى از باتجربه ترین مربیان ایرانى شاغل در لیگ برتر تبدیل 
شده است.

او که کار مربیگرى را از 36 سالگى و پس از خداحافظى از فوتبال در راه آهن آغاز کرد، حاال 
در حالى هدایت ذوب آهن را برعهده گرفته که تالش مى کند تا این تیم را دوباره به تیمى 

باالنشین در جدول لیگ برتر خلیج فارس تبدیل کند.
تارتار پیش از این در 9 تیم دیگر کار ســرمربیگرى را انجام داد که در اغلب آنها توانســت 
ماموریت خود را با موفقیت پشــت سر بگذارد: راه آهن (ســه بار)، داماش، گهر، گسترش 
فوالد، صباى قم، پارس جنوبى، نفت مسجدســلیمان و پیکان. او همچنین یک دوره در 
تیم پرسپولیس به عنوان دستیار حضور داشت؛ تیمى که سه سال هم در آن فوتبال بازى و 

قهرمانى لیگ آزادگان و لیگ برتر را تجربه کرد. 
تارتار و ذوب آهن حاال در شــرایطى به هم رسیده اند که این مربى فصل گذشته موفق شد 
پیکان را در نیمه باالى جدول قرار دهد و حاال این ماموریت را در اصفهان و با تیم سبزپوشى 
دنبال مى کند که فصل گذشــته در منطقه سقوط قرار داشــت و حاال با تغییرات متعدد در 

فهرست بازیکنان، فصلى تازه را تجربه مى کند.

مربى سپاهان نسبت به آینده تیمش ابراز امیدوارى کرد و افزود: اینکه مى گویند ما ریخت 
و پاش کرده ایم، به نوعى فرار رو به جلوست.

علیرضا مرزبان  گفت: طبیعتا تیمى که فصل گذشــته 65 امتیاز کسب کرده، باید با هدف 
رو به جلو کار کند. ما تنها مدعى قهرمانى نیســتیم و در هر بازى باید تمرکز داشته باشیم. 
کیفیت و همبستگى تیم ما باالست.وى افزود: وقتى بازیکنان مى توانند در لیگ قهرمانان 
آسیا شرکت کنند، براى ما مفید است. ما تالش کردیم در هر پست دو بازیکن خوب بگیریم و 
هدفمند کار کنیم.مربى سپاهان با رد اخبار مربوط به نجومى بسته شدن تیمش، اظهار کرد: 
ما سه بازیکن ملى پوش را از دست دادیم. اینکه مى گویند ما ریخت و پاش کرده ایم، صحت 
ندارد. این حرف به نوعى فرار رو به جلوست. ما سه بازیکن جدید جاى آنها گرفته ایم که از 
نظر شخصیتى مناسب ما هستند و از جذب آنها خوشحالیم. در فوتبال دنیا وقتى هدف هاى 
بزرگى را دنبال مى کنید، باید بازیکنانى در این اندازه جذب کنیــد. ما نیاز به تکامل تیمى 
داریم و مى خواهیم نماینده خوبى از ایران در آسیا باشیم و سعى کردیم بازیکنان با کیفیتى 

جذب کنیم.

سپاهان در بازى دوستانه روز جمعه با نساجى در هر نیمه یک کاپیتان داشت.
محرم نویدکیا سرمربى سپاهان که به دلیل شــرکت در کالس مربیگرى کمى دیر به این 
بازى رسید، طبق هماهنگى با علیرضا مرزبان دســتیار اول خود تیم را در هر نیمه با یک 
ترکیب متفاوت به میدان فرستاد. در نیمه نخســت محمد رضا خلعتبرى بازوبند کاپیتانى 

سپاهان را بر بازو بست و در نیمه دوم عزت ا... پورقاز.
فصل گذشته احسان حاج صفى کاپیتان سپاهان بود اما با توجه به حضور در تیم آ.ا.ك آتن 
به نظر مى رسد این فصل در بیشتر بازى ها عزت ا... پورقاز بازوبند کاپیتانى تیم اصفهانى 

را بر بازو ببندد چون یکى از مهره هاى کلیدى تیم سپاهان در خط دفاع به شمار مى رود. 
عزت پورقاز که بعد از حضور در سایپا راهى اصفهان شد در ابتداى این فصل و به درخواست 
محرم نویدکیا بار دیگر قرارداد خود را با سپاهان تمدید کرد و به نظر مى رسد در نهایت در تیم 
اصفهانى به فوتبال خود پایان دهد. او به دلیل بازى متعصبانه و هم چنین مصدومیت هایى 
که در سپاهان پشت سر گذاشت یکى از بازیکنان مورد عالقه تماشاگران این تیم هم هست.

بازوبند سپاهان
 بر بازوى خلعت و عزت

ورود یک تیم خطرناك 
به نام ذوب آهن به لیگ برتر

اشکان دژاگه 
به الشحانیه قطر پیوست

تارتار؛ از راه آهن تا ذوب آهن

مرزبان:
قرارداد سپاهانى ها نجومى نیست

روز جمعه و در بازى دوستانه سپاهان در برابر نساجى ابتدا کریستوفر دروازه 
بان اتریشى در ترکیب تیم اصفهانى به میدان آمد.

سپاهان در پایان فصل گذشته ســید پیام نیازمند مرد شماره یک خود را به 
دلیل حضور در تیم پورتیموننزه از دست داد و در حالى که صحبت از حضور 
دروازه بانانى چون سید حسین حسینى، رشید مظاهرى و... در اصفهان بود 
باشگاه ابتدا مرتضى منصورى را با نیما میرزازاد دروازه بان نساجى معاوضه 

کرد و در ادامه کریستوفر کنت، گلر اتریشى را به خدمت گرفت.
نکته جالب توجه در بازى دوســتانه سپاهان در برابر نســاجى قد و قامت 
گلر اتریشى بود. در عکس تیمى ســپاهان مشخص است او هم قد و اندازه 
امید نورافکن اســت که این قد و قامت براى گلرى خیلى ایده آل نیست اما 
کریستوفر در جریان بازى واکنش هاى خوبى حتى روى توپ هاى هوایى 
داشت. او در یکى دو صحنه به مهاجمان نساجى اجازه نداد دروازه سپاهان 

را باز کنند. دروازه سپاهان در این بازى دوستانه تنها یک بار از روى نقطه پنالتى و در نیمه دوم باز شد و زمانى بود که نیما میرزازاد درون دروازه تیم اصفهانى قرار داشت. 
دروازه بان گیالنى سپاهان یکى دو روز پیش در مصاحبه اى عنوان کرده بود دوست دارد مرد شماره یک سپاهان باشد و در این راستا تالش خود را به کار خواهد گرفت که 

در ترکیب ابتدایى سپاهان به میدان بیاید. اما همانطور که اشاره شد روز جمعه کادر فنى تیم سپاهان ابتدا به گلر اتریشى بازى داد.

پیروزى 3-1 در مقابل آلومینیوم اراك، دومین گام ذوب آهن در راه آماده سازى 
براى لیگ برتر بود.

ذوب آهن که در فصل نقل و انتقاالت حضور فعالى داشت، با جذب 7 بازیکن 
لیگ برترى پاى به زمین مسابقه گذاشــت ضمن اینکه بیش از 3 هفته از آغاز 
تمرینات اصفهانى ها با تارتار مى گذرد. در سمت مقابل نیز آلومینیوم با تیمى 
ناقص و بدون حضور ســه بازیکن اصلى خود که دچار مصدومیت شده اند، به 
مصاف حریف رفت که این بازى در نهایت با سه گل به سود ذوب آهن به پایان 

رسید. 
ذوب آهن با هدایت مهدى تارتار در حالى پاى به لیگ برتر خواهد گذاشت که 
تیمى کامًال متحول شده نسبت به لیگ بیســتم خواهد بود. تیمى که با خرید 
حبیب فرعباسى، آرمان قاســمى، رضا خالقى فر، حامد نورمحمدى و حسین 
ابراهیمى، در کنــار بازیکنان باتجربه فصل پیش، حاال خــود را آماده نتایجى 

درخشان و متفاوت با فصل گذشته مى کند.
با این حال بزرگ ترین تغییر ذوبى ها روى نیمکت خواهد بود؛ جایى که مهدى 
تارتار از پیکان به ذوب آهن آمده و تالش مى کند تا پس از پارس جنوبى و پیکان، 

یک رتبه معقول و یک فصل قابل قبول را در اصفهان ثبت کند.
آنها که در بازى مقابل تیم امید ذوب آهن پیروز شدند، پنج شنبه شب گذشته نیز 
آلومینیوم را در اراك شکست دادند تا تارتار با امیدوارى اردوهاى بعدى و روند 

آماده سازى در پیش فصل را سپرى کند.

اشکان دژاگه که سه فصل متوالى در تیم فوتبال تراکتور حضور داشت، با عقد 
قراردادى به تیم سقوط کرده الشحانیه قطر پیوست.

دژاگه که پس از ترك اردوى تراکتور در میانه هاى لیگ بیستم، بدون تیم بود و 
شنیده هایى مبنى بر مذاکراتش با تیمهاى ایرانى  از جمله استقالل هم به گوش 
مى رسید، در نهایت مقصد بعدى اش را انتخاب کرد و به فوتبال قطر بازگشت. بنا 
بر آنچه در استورى هاى بازیکنان  این باشگاه آبى پوش قطرى که در این فصل 
به دسته پایین تر سقوط کرده قابل مشاهده است، الشحانیه توانسته نظر دژاگه را 
جلب کند تا ملى پوش سابق فوتبال ایران به این تیم ملحق شود؛ تیمى که  براى 

صعود به لیگ ستارگان تالش مى کند.
ستاره سابق تیم هاى فوالم و ولفسبورگ قبل تر در مصاحبه اى با روزنامه بیلد 
آلمان گفته بود به بوندسلیگا برمى گردد اما ظاهرا او موفق به پیدا کردن باشگاهى 
در کشورى از آن به فوتبال ایران معرفى شد، نشــده است. همچنین با وجود 
تمایل استقاللى ها او حضور در قطر را به بازى در لیگ دشوارتر ایران ترجیح داد.

پیش از این مسعود شجاعى، رامین رضاییان و مهرداد پوالدى از بین بازیکنان 
ایرانى در الشحانیه بازى کرده بودند؛ البته زمانى که این تیم در لیگ ستارگان 

حضور داشت. 
هدایت الشحانیه برعهده نبیل انوار قطرى است و در کادر او یک مربى ایرانى به 

نام سعید یونسى به عنوان دستیار اول دیده مى شود.

کریستوفر کنت؛ کوتاه قامت اما مؤثر

شــرایط باقى ماندن کادر فنى استقالل و فرهاد 
مجیــدى در جمع آبى هــا در هالــه اى از ابهام 
قرار گرفته و این مســاله باعث خشم هواداران 
استقالل شده است.تیم فوتبال استقالل پس از 
شکست مقابل الهالل در مرحله یک هشتم نهایى 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا، دچار حواشى 
بسیارى شــده است. این حواشــى گاه از سوى 
پیشکسوتان و سرمربیان سابق این تیم صورت 
گرفته و گاهى هم خود باشــگاه آنها را به وجود 
آورده است.یکى از حواشــى بزرگ این روزهاى 
استقالل، بحث ماندن یا نماندن مجیدى است. این مساله به نوعى باعث به خشم آمدن بسیارى از هواداران استقالل شده 
اما احمد مددى مدیرعامل باشگاه استقالل در این رابطه گفت: یک فصل فوتبالى مان به پایان رسید. این حق هیات مدیره 
است که یک ارزیابى کلى در خصوص عملکرد سرمربى تیم داشته باشد. قرار است نماینده هیات مدیره که آقاى مظلومى 
باشند در این خصوص پیگیرى هاى الزم را انجام دهند و تصمیم گیرى کنیم.با وجود این مساله، وقوع هر اتفاقى از سوى 
کادر فنى استقالل مى تواند صورت بگیرد. مجیدى گفته که مى خواهد به صورت تصویرى یک مصاحبه مفصل در خصوص 
شرایط باشگاه داشته باشد و هیچ بعید نیست که پس از انجام امور مربوطه به حواشى اخیر، از سمت خود استعفا کند.از طرفى 
مدیران باشگاه استقالل اعالم کرده اند به دنبال ارزیابى عملکرد مجیدى در فصل اخیر هستند و این اتفاق در پایان مى تواند 
به باقى ماندن مجیدى یا جدا شدن او از استقالل منجر شود. اتفاقات اخیرى که در باشگاه استقالل رخ داده است، از وضعیت 
کامال مبهم آبى پوشان حکایت مى کند و شاید هر لحظه شــاهد یک تغییر جدى در کادر مدیریت یا کادر فنى این باشگاه 
باشیم. باید دید استقالل بدون هیچ تغییرى به کار خود ادامه مى دهد یا قرار است باز هم دستخوش تغییرات گسترده اى شود.

پیشکســوت ذوب آهن گفت: با توجه به وضعیت تیم و 
یارگیرى که انجام شده توقع زیادى از تارتار نیست و تیم 

احتماال در میانه جدول قرار خواهد گرفت.
مهدى رجب زاده در خصوص شــرایط ذوب آهن براى 
لیگ بیست ویکم اظهار داشت: ذوب آهن در این سال ها 
چالش هاى زیادى در بحث مدیریت و کادرفنى داشت و 
انتخاب هاى اشــتباهى صورت گرفت. اتفاق نظر بر این 
است که تارتار گزینه خوبى است و شرایط تیم بهتر خواهد 
شد و جدایى بازیکنان بى کیفیت سال پیش و جذب چند 
بازیکن لیگ برترى نویدبخش فصلى بهتر اســت. توقع 

داشتم حداقل دو سه بازیکن شاخص که وزن تیم را باال ببرند جذب شوند که این طور نشد. با توجه به وضعیت تیم و یارگیرى که 
انجام شده توقع زیادى از تارتار نیست و تیم احتماال در میانه جدول قرار خواهد گرفت.وى درباره عدم ثبات ذوب آهن در این سال ها 
گفت: در این مدت به اینکه مربى چه بازیکنانى را مى خواهد و این بازیکنان چه کیفیتى دارند توجه نشده است. ایجنت ها بازیکن را به 
مدیران پیشنهاد مى دهند و آنها بدون شناخت و اطالعات کافى بازیکن را جذب مى کنند و اینگونه یک بازیکن به تیم قالب مى شود. 
مدیرى که اقتدار و تخصص نداشته باشد به این مسائل تن مى دهد. سال پیش ستاره هاى تیم رفتند و بازیکنان درجه 2 گرانقیمت 
آمدند. ذوب آهن مثل گوشت قربانى شده و هیچکس براى این تیم کارى نکرده است. پارسال فقط خواست خدا و دعاى هوادار بود 
که نیفتادیم. فصل پیش تیمى ضعیف و از پیش بازنده بودیم و امسال به تیمى متوسط تبدیل شدیم.پیشکسوت ذوب آهن در رابطه با 
تفاوت عملکرد دو تیم اصفهانى در نقل و انتقاالت تابستانى و هزینه هاى بیشتر سپاهان عنوان کرد: یزدى زاده (مدیرعامل کارخانه 
ذوب آهن) مى گوید «ورزش همگانى براى ما مهم تر است»، این حرف ورزش قهرمانى را محدود کرده است و این تفکر باعث عقب 

ماندن ذوب آهن مى شود. وقتى دیدگاه ها کوچک شود همه چیز هم کوچک مى شود. 

رجب زاده: 
مجیدى مى ماند یا مى رود؟ذوب آهن میانه جدول قرار مى گیرد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر درثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اصالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که افراد نسبت به صدورسند متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت  اسناد و امالك میمه 
ارائه و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 

مراجع قضایى تقدیم نمایند:
1 - کالسه 96/18 برابر راى شــماره 140060302020000007 مورخ 1400/01/05 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى فروغ مرادى 
شناسنامه شماره 4 میمه فرزند عباس در 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک درباغ به مساحت 
920,99 متر مربع واقع شــده بر روى پالك 4 فرعى از 69 اصلى واقع در حسن رباط جزء 
بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع الواسطه از وراث عباس 

مرادى و خانم لطفى محرز گردیده است 
2 - کالسه 98/2 برابر راى شماره 139860302020000331 مورخ 1398/10/05 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى حسین احمد جو 
شناسنامه شماره 22 میمه فرزند اسداله در  ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 52 
متر مربع واقع شده بر روى پالك 2021 فرعى از 30 اصلى واقع در زیادآباد جزء بخش ثبتى 

میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى از فرشته مهدویان محرز گردیده است 
3- کالسه 99/11 برابر راى شماره 140060302020000111 مورخ 1400/04/23 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى حسینعلى محمدى  
شناسنامه شماره 5میمه فرزند آقا رضا در 6سهم مشــاع از 16 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى به مساحت 1101,03متر مربع واقع شده بر روى پالك 2848فرعى از 30 
اصلى واقع در زیاد اباد جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار از وراث 

شمسى خاتون ابذل محرز گردیده است 
4 - کالسه 1400/15 برابر راى شماره 140060302020000092 مورخ 1400/04/05 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى محمدرضا 
قربان شناسنامه شــماره 22میمه فرزند یداله در 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک درباغ به 
مساحت 1776,51متر مربع واقع شده بر روى پالك 79 فرعى از یک اصلى واقع در میمه 
جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع الواسطه از وراث زینب 

خاتون عباسیان محرز گردیده است 
5 - کالسه 99/43 برابر راى شماره 140060302020000115 مورخ 1400/05/02 هیات 

اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى نازنین على جانى 
شناسنامه شماره 1 میمه فرزند حاجى در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
305,17 متر مربع واقع شده بر روى پالك 1122 فرعى از 35 اصلى واقع در ازان جزء بخش 
ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع الواسطه از آمنه خاتون اقدامى 

محرز گردیده است 
6- کالسه 99/54 برابر راى شماره 140060302020000084 مورخ 1400/03/30 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضى خدیجه اقدامى 
شناسنامه شماره 18 میمه فرزند تیمور در 3دانگ مشاع از ششدانگ یک درباغ محصور به 
مساحت 987,67متر مربع واقع شده بر روى پالك 3572 فرعى از 35 اصلى واقع در ازان 
جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع الواسطه از وراث پرویز 

اقدامى و صغرى اقدامى محرز گردیده است 
7- کالســه 99/52برابر راى شــماره 140060302020000085 مورخ 1400/03/30 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى عباس اقدامى 
شناسنامه شماره 849 میمه فرزند پرویز در 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک درباغ محصور به 
مساحت 987,67 متر مربع واقع شده بر روى پالك 3572 فرعى از 35اصلى واقع در ازان 
جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع الواسطه از وراث پرویز 

اقدامى و صغرى اقدامى محرز گردیده است 
8 - کالسه 99/34برابر راى شــماره 140060302020000077 مورخ 1400/03/30 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى شراره مختار 
زاده  شناسنامه شماره 114میمه فرزند عباسعلى در 5 سهم مشاع از22 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعى به مساحت 1149متر مربع واقع شده بر روى پالك 2657 فرعى از 30 
اصلى واقع در زیادآباد جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع 

الواسطه از وراث ام النسا احمد جو محرز گردیده است 
9- کالسه 99/51 برابر راى شماره 140060302020000076 مورخ 1400/03/30 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى على اعراب شناسنامه 
شماره 14 میمه فرزند غالمحسین در 3دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
به مساحت 823 متر مربع واقع شــده بر روى پالك 1798 فرعى از 30 اصلى واقع در زیاد 
اباد جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع الواسطه از وراث 

علیجان لطفى محرز گردیده است 
10 - کالسه 99/30 برابر راى شــماره 140060302020000110 مورخ 1400/04/23 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى زین العابدین 

همازاده ابیانه شناسنامه شماره 34 میمه فرزند عباســعلى در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى و متعلقات آن به مساحت 79899,80 متر مربع واقع شده بر روى پالك 153 اصلى 
واقع در مراوند جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان مالک رسمى و مشاعى 

محرز گردیده است 
11 - کالسه 98/8 برابر راى شماره 139860302020000165مورخ 1398/05/16 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى سمیرا حمزه شناسنامه 
شماره 1987 میمه فرزند جواد در 3دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به 
مساحت 710,38متر مربع واقع شده بر روى پالك 3505 فرعى از 26 اصلى واقع در زیاد 
آباد جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع الواسطه از آقاى 

داود عادل محرز گردیده است 
12 - کالسه 1400/14 برابر راى شماره 14006030202000118 مورخ 1400/05/06 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى دولت جمهورى 
اســالمى ایران با نمایندگى وزارت آموزش و پرورش  در ششدانگ ششدانگ یک سالن 
ورزشى و زمین محصور متصله  به مســاحت 2166,73 متر مربع واقع شده بر روى پالك 
12381 فرعى از یک اصلى واقع در حسن رباط جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى 

به عنوان خریدار رسمى و مشاعى محرز گردیده است . 
بدیهى است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 13/ 06/ 1400 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 06/28 /1400 -

 م الف: 1184456 - مهدى ذکاوتمند - رییس اداره ثبت اسناد و امالك میمه /6/194

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1735مورخه 1400/03/31خانم اکرم ســجادى فرزند محمود نسبت به 
ششدانگ دوباب خانه به مســاحت 304/25 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 3 و 7 
و 3/1 اصلى واقع در قطعه 8 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - مورد تقاضیا ســهم 
االرث  از مالک رسمى محمود سجادى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/13 
- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/06/28 - 1183471 / م الف - حجت اله کاظم زاده 

اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى 
6/186/

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1739مورخه 1400/03/31 آقاى عباســعلى لطفیان نجف آبادى فرزند خانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 194/92مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
207  فرعى از 828 اصلى واقع در قطعه8 از بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مورد تقاضا را به موجب قولنامه عادى از مالک رســمى خانم فرزانــه امیر نیرومند خریدارى 
نموده است. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/13-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/28 - 
1184183/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد /6/189

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 642 مورخ 1400/02/11خانم رویا حجتى نجف آبادى فرزند هاشم نسبت 
به ششدانگ دوباب خانه  سفتکارى به مســاحت 379/75مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 791 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/13-تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/06/28 - 1184192 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف سید روح اله موسوى /6/191

آگهى تغییرات
شــرکت مهد فام سپاهان ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 21569 و شناســه ملى 
10260424197 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/05/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - 
سیدکریم داودى به کدملى 1286539821 ، 
سیدمهدى داودى به کدملى 1270094671، 
احمد مهــورى به کدملــى 1286701910 ، 
محســن معلمى به کدملى 1289366004، 
اکــرم دادا بــه کدملــى 1281740179 ، 
محمدحسین بکرانى به کدملى 1111674566 
کدملــى  بــه  داودى  ســیدمحمدجواد  و 
1272099059 بسمت اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 
موسسه حسابرسى آذرین حساب حسابداران 
رسمى به شناسه 10100602370 و مرتضى 
رضا زادگان به کدملى 1280352681 بترتیب 
بســمت بازرس اصلى و على البدل شــرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1191695)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى پارس صنعت اسپانه 
سهامى خاص به شــماره ثبت 34046 
و شناســه ملــى 10861883166 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/06 ابراهیم وطن به شــماره 
ملى 0054937590 به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیات مدیره ، على محمد مهاجر 
به شماره ملى 1285190408 به سمت 
عضو هیــات مدیره و نرجــس مهاجر به 
شــماره ملى 1285995805 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره شرکت براى مدت 
دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقود اسالمى با امضاء مدیر 
عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
ضمناً کلیه اختیارات قانونى خود را مندرج 
در ماده 34 اساسنامه به مدیر عامل تفویض 
نمودند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1191711)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى پارس صنعت اسپانه 
سهامى خاص به شــماره ثبت 34046 و 
شناسه ملى 10861883166 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/06/05 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : - ابراهیــم وطن به شــماره ملى 
0054937590 ، علــى محمد مهاجر به 
شــماره ملى 1285190408 و نرجس 
مهاجر به شــماره ملى 1285995805 
بســمت اعضــاء هیئت مدیره شــرکت 
براى مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. 
- ایــران اکبریان تفاقى به شــماره ملى 
1284492508 بسمت بازرس اصلى و 
سیدعلى مهدى موسوى مدنى به شماره 
ملى 1285985540 بسمت بازرس على 
البدل براى مدت یکســال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت و دعوتنامه هاى 
مربوطــه انتخاب گردیــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1191713)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فوالد گستر میالد اسپادانا درتاریخ 1400/06/22 به شــماره ثبت 68714 به شناسه ملى 14010267615 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشــد : خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، فرش ، آهن آالت ، مصالح ســاختمانى ، محصوالت کشاورزى و دامپرورى و ارائه کلیه 
فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى 
خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و 
خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله کوى گلزار ، خیابان گلزار هشتم[55] ، خیابان میثم ، پالك 225 ، ساختمان برند4 ، طبقه سوم ، واحد 6 کدپستى 8178673346 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1400343119 مورخ 1400/04/08 نزد بانک صادرات شعبه سه راه سیمین با کد 3311 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى میالد صالحى مبارکه به شماره ملى 5410005041 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى صفرعلى صالحى مبارکه به شماره ملى 5419081261 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم اشرف میرشکار مبارکه به شماره ملى 5419085518 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى معینى طالخونچه به شماره ملى 5418938444 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم کبرى کیانى شیخ آبادى به شماره ملى 5419538946 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 (1194141)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع نساجى زرتاب زاینده رود سهامى خاص به شماره ثبت 15718 و شناسه ملى 10260366834 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 70000000000 ریال به 180000000000 ریال از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید 
افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 180000000000 ریال نقدى است که به36000000 سهم با نام عادى 5000ریالى 

منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1191705)

تاسیس
شرکت سهامى خاص مهرازان خواجو پارسه درتاریخ 1400/05/24 به شماره ثبت 68525 به شناسه ملى 14010213393 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :امور پیمانکارى مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومى و خصوصى اعم از چوبى، آجرى، 
سنگى، بتنى و فلزى – امور پیمانکارى مربوط به ساخت راه ها نظیر جاده هاى اصلى و فرعى، بزرگراه ها، راه هاى ریلى، باند فرودگاه، تونل ها، پل ها، راه هاى زیر زمینى – 
تهیه، نصب، نگهدارى، تعمیر تجهیزات راهدارى و عملیات آسفالتى – امور پیمانکارى مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه هاى برق و تاسیسات 
برقى، پست هاى توزیع و الکترونیک عام و خاص – امور پیمانکارى مربوط به شبکه گاز رسانى شهرى، تاسیسات مکانیکى و هیدرو مکانیکى سدها، سیستم هاى سرد 
کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و فاضالب، گاز، برق)، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب کوچک – طراحى، اجرا، نصب و تعمیر 
وسایل انتقال (آسانســور، پله برقى، باالبر) – خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً 
در راستاى تحقق اهداف شرکت – تامین نیروى انسانى موقت و متخصص صرفاً در راستاى تحقق اهدف شرکت – برگزارى و شرکت در نمایشگاه ها، سمینارها، همایش 
ها و کنفرانس هاى داخلى، خارجى و بین المللى (بجز فرهنگى و هنرى). 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 ، دهستان براآن شمالى ، روستا منشیان، محله ندارد ، خیابان امام صادق ، کوچه شهیدمرادى ، 
پالك 1231 ، طبقه همکف کدپستى 8167195375 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 100000 ریالى 
تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 95125/1001 مورخ 1400/04/23 نزد بانک ملت شعبه دستجاء 
با کد 9512/5 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم راضیه نجف پور به شماره ملى 1270809024 و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سعید نجف پور به شماره ملى 1271381346 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
خانم تهمینه نجف پور سیبک به شماره ملى 1830428500 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى عبدالحسین عباسى سیبک به شماره ملى 6299968230 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم زیبا آرز سیوکى به 
شماره ملى 6299969474 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1191698)

آگهى تغییرات
شرکت مقدم صنعت بسپار سهامى خاص به شماره ثبت 46578 و شناسه ملى 10260646401 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/05/17 خانم ملیکا 
اکبرى مقدم به شماره ملى 1273941241 بسمت رئیس هیات مدیره ، خانم خدیجه امامى آرندى به شماره ملى 1249816505 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، 
آقاى اسماعیل اکبرى مقدم به شماره ملى 5658874483 بسمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1194151)

آگهى تغییرات
شــرکت ســخت کار آینده ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 9913 و شناســه ملى 
10260309918 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/06/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد 
: - آقاى حســن فرهمند پور به شــماره ملى 
1170879470 ، آقاى مهدى داروئى به شماره 
ملى 1282223021 ، خانم مهرى فرهمند پور 
به شــماره ملى 1171351208 ، خانم مریم 
فرهمند پور به شــماره ملى 1171138679 ، 
آقاى خداداد فرهمند پــور 1170907199 و 
مهرداد شــجاعت به کدملى 1280321113 
بســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. - آقاى محمدجواد 
خاشــعى ورنامخواســتى به شــماره ملى 
1160280738 به ســمت بازرس اصلى و 
آقاى على صادقى چمگردانى به شــماره ملى 
1160192766 به سمت 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 اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى اصفهان (1194175)

آگهى تغییرات
شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان شیر 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 4896 و 
شناســه ملى 10260260471 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/06/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
در بند 2-8 ماده اساســنامه شرکت کلمه 
" تصویب " حذف و عبــارت "به گواهى " 
جایگزین گردید. در ذیل بنــد 3-8 ماده 8 
اساســنامه ، دو تبصره زیر اضافه مى گردد: 
تبصره1: "واگذارى ســهام طبقه الف طبق 
قانون مناقصات و مزایده ها و مســتثنى از 
ترتیبات بند 3-8 خواهد بود، ضمنا طبقه الف 
ملزم خواهد بود در صورت شرکت هر یک از 
سهامداران در مزایده، در واگذارى به قیمت 
حداکثر پیشنهاد دریافتى، اولویت الزم را به 
سهامداران اعطاء نماید. تبصره2: "استثناء 
موضوع تبصره یک از بند 3-8، مختص بانک 
کشــاورزى بوده و در صورت انتقال سهام 
بانک مذکور به غیر، انتقــال گیرنده ذیحق 
به استثناء یاد شده نبوده و تبصره یک فوق 
الذکر، موضوعیت خود را از دست خواهد داد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1194182)

آگهى تغییرات
شرکت مقدم صنعت بسپار سهامى خاص 
به شــماره ثبت 46578 و شناســه ملى 
10260646401 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/05/17 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: - خانم ملیکا اکبرى مقدم به شماره 
ملى 1273941241 ، خانم خدیجه امامى 
آرندى به شــماره ملى 1249816505 و 
آقاى اسماعیل اکبرى مقدم به شماره ملى 
5658874483 بســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - آقاى مهدى صادقى هاردنگى 
به شماره ملى 1170173497 به سمت 
بازرس اصلى و خانــم مولود رضائى صید 
آبادى به شــماره ملى 5659459341 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1194149)

آگهى تغییرات
شرکت دانش صنعت سازه شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 29436 و شناسه ملى 10260500473 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/03/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرســى ابتکار حساب اریا به شناسه ملى 10260655399 به ســمت بازرس اصلى و شکوفه کورنگ بهشتى به شماره ملى 
1280336943 به سمت به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 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 (1191697)

آگهى تغییرات
شرکت صداقت کار بارده سهامى خاص به شماره ثبت 23988 و شناســه ملى 10260447870 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بیگم قائدى مرغملکى شماره ملى 4620378453 به سمت بازرس اصلى و شکوفه آریایى به شماره ملى 1819654834 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند .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 (1191701)
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نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد که اگر اغلب احساس استرس 
دارید، فشار خون شما در طول زمان افزایش یافته و احتمال بروز سایر 

مشکالت قلبى نیز بیشتر مى شود.
محققان دریافتند بزرگساالن داراى فشــار خون طبیعى که سطح 
هورمون هاى استرس شان باالست در مقایسه با افرادى که سطح 
هورمون استرس پایین ترى دارند، در طول شش تا هفت سال بعد با 

احتمال بیشتر ابتال به فشارخون باال روبرو هستند.
دکتر «کوسوکه اینویو»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کیوتو ژاپن، 
مى گوید: «هورمون هاى استرس موسوم به نوراپى نفرین، اپى نفرین، 
دوپامین و کورتیزول مى توانند با استرس ناشى از رویدادهاى زندگى، 
کار، روابط عاطفى، امور مالى و موارد دیگــر افزایش پیدا کنند. و ما 
مى دانیم که استرس یکى از عوامل کلیدى در ایجاد فشار خون باال و 

حوادث قلبى عروقى است.»
محققان از طریق آزمایش ادرار، ســطح نوراپى نفرین، اپى نفرین، 
دوپامین و کورتیزول را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. سه مورد اول 
مربوط به سیستم عصبى خودمختار است که ضربان قلب، فشار خون 
و تنفس را تنظیم مى کند. کورتیزول یک هورمون استروئیدى است 

که در هنگام استرس ترشح مى شود.
به گفته اینویو، «اگرچه همه این هورمون ها در غده فوق کلیوى تولید 
مى شوند، اما نقش و مکانیسم هاى متفاوتى براى تأثیر بر سیستم قلبى 
عروقى دارند، از اینرو مطالعه رابطه آنها با فشــار خون باال و حوادث 

قلبى عروقى به صورت جداگانه بسیار مهم است.»
تیم تحقیقاتى دریافتند به ازاى دو برابر شــدن میزان چهار هورمون 
اســترس خطر ابتالء به فشــار خون باال 21 تا 31 درصد افزایش 
یافته بود  و در طول میانگین 11 ســال، به ازاى دو برابر شدن سطح 
کورتیزول خطر ابتالء به حوادث قلبى یا ســکته 90 درصد افزایش 

داشت.

محققان مى گویند ایســتادن بیشتر ممکن اســت به جلوگیرى از 
بیمارى هاى مزمن کمک کند.

انسولین یک هورمون کلیدى در متابولیسم انرژى و تنظیم قند خون 
است. عملکرد طبیعى انسولین در بدن ممکن است به خاطر مسائلى 
نظیر اضافه وزن، منجر به کاهش حساســیت به انسولین و افزایش 

خطر ابتالء به دیابت نوع 2 و بیمارى  هاى قلبى عروقى مى شود.
محققان دانشگاه تورکو فنالند متوجه شده اند که ایستادن با حساسیت 
بهتر به انسولین مرتبط است. بنابراین افزایش زمان ایستادن روزانه 

ممکن است به جلوگیرى از بیمارى هاى مزمن کمک کند.
دیابت نوع 2 یکى از شــایع ترین بیمارى هاى ناشى از سبک زندگى 
در سراسر جهان است و قبل از شــروع این بیمارى، معموًال اختالل 
حساسیت به انسولین، یعنى مقاومت به انسولین ایجاد مى شود. در 
این حالت، بدن به طور معمول به انسولین واکنش نشان نمى دهد و 

سطح گلوکز خون افزایش مى یابد.
سبک زندگى تأثیر قوى اى بر مقاومت به انسولین و ابتالء به دیابت 
نوع 2 داشته و فعالیت بدنى منظم نقش مهمى در پیشگیرى از این 

مشکالت دارد.
در این مطالعه، محققان ارتباط بین مقاومت به انسولین و بى تحرکى، 
فعالیت بدنى و تناســب اندام در بزرگساالن را با افزایش خطر ابتالء 

به دیابت نوع 2 و بیمارى هاى قلبى عروقى مورد بررسى قرار دادند.
آنها مشاهده کردند که ایستادن با فرایند بهتر حساسیت به انسولین، 
بدون توجه به میزان فعالیت بدنى روزانه یا مدت زمان نشستن، سطح 

آمادگى جسمانى یا اضافه وزن همراه است.
«تارو گارتویت»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره مى گوید: «این 
ارتباط قبًال نشان داده نشده بود. این یافته ها بر جایگزینى بخشى از 
زمان نشستن روزانه با ایستادن تاکید دارد، به ویژه اگر فرد توصیه هاى 

فعالیت بدنى را رعایت نمى کند.» 
وى در ادامه مى افزاید: «ورزش منظم براى سالمتى مفید است. به 
نظر مى رسد فعالیت بدنى، تناسب اندام و کم تحرکى نیز با متابولیسم 

انسولین مرتبط باشد.»

روغن هاى نیمه جامد و چربى هاى جامد حاوى اسیدهاى چرب اشباع و 
ترانس هستند که سالمت را تهدید مى کند. نتایج تحقیقات نشان  داده 
است که مصرف چربى هایى که میزان اسید چرب ترانس آن ها باال 
است باعث افزایش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبىـ  عروقى مى شوند.

روغن هاى نیمه جامد و چربى هاى جامد حاوى اسیدهاى چرب اشباع و 
ترانس هستند که سالمت را تهدید مى کند. نتایج تحقیقات نشان  داده 
است که مصرف چربى هایى که میزان اسید چرب ترانس آن ها باال 
است باعث افزایش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبىـ  عروقى مى شوند.

اسیدهاى چرب ترانس نســبت به اسیدهاى چرب اشــباع اثرات 
زیان بارتــرى دربر دارند و ایــن چربى هاى جامــد موجب افزایش 
کلسترول بد خون و گرفتگى رگ ها مى شوند. همچنین مواد غذایى 
قنادى و غذاهاى آماده مصرف و روغن زیتون هاى نباتى هیدروژنه 
نیمه جامد از مهم ترین منابع دریافت اسیدهاى چرب اشباع در رژیم 

غذایى هستند.
جایگزین کردن چربى هاى جامد حاوى اســیدهاى چرب اشباع با 
روغن هاى مایع حاوى اســیدهاى چرب غیراشباع موجب کاهش 
غلظت کلسترول خون مى شوند. به همین دلیل است که روغن مایع 
که فاقد کلسترول است و اسیدهاى چرب غیراشباع باالیى دارد، به 

روغن  حیوانى یا چربى هاى جامد ارجحیت دارد.
براى پیشگیرى از افزایش کلسترول خون، به جاى روغن حیوانى، 
چربى هاى جامد و نیمه جامد،  از روغن هاى خوراکى مایع که اســید 
چرب ترانس کمتراز پنج درصد دارند و براى پخت غذا و ساالد مناسب  
هستند استفاده کنید؛  البته اگر نیاز به مصرف روغن جامد داشتید بهتر 
اســت از نوع کم ترانس که بر روى برچسب آن ها نوشته شده است،  

استفاده کنید. 

استرس زیاد موجب افزایش  6 نکته درباره پیاده روى
چه نوع خطرى مى شود؟

اثر عجیب میزان زمان ایستادن
 بر پیشگیرى از دیابت

روغن جامد مصرف نکنید!

کفش مناسب
کفش هاى مخصوص دویدن انتخاب مناسبى براى پیاده روى هستند. 
اگر کفش دویدن ندارید، شما باید ازکفشى باکفى مناسب، داراى تهویه 
و ضدآب براى پیاده روى استفاده کنید. همچنین کفش هاى شما باید 
کامال اندازه پاى تان باشد.کفش بزرگ مى تواند باعث پیچ خوردگى پا 

و کفش کوچک منجر به آبله یا میخچه شود.
مسیر متفاوت

اگر هر روز در یک مسیر تکرارى راه بروید، ممکن است خسته شوید و 
عالقه خود را به پیاده روى از دست بدهید. مسیر پیاده روى خود را هر 
چند وقت یک بار تغییر دهید. این کار نه تنها براى روحیه شما مفید است 
، بلکه عضالت و مفاصل شما را هم تقویت مى کند. انتخاب سرباالیى 
و سرپایینى ها هم در مسیر پیاده روى، مى تواند باعث تقویت عضالت 

ران ، همسترینگ و باسن شود.
صداى مناسب

اگر از آن دسته افرادى هستید که تنهایى پیاده روى مى کنند، احتماال 
هنگام راه رفتن به پادکست یا موزیک گوش مى دهید.اما یادتان باشد 
صداى هندزفرى باید مناسب باشــد. صداى خیلى بلند ممکن است 
باعث شود صداى اطراف مثل اتوبوس ، بوق ماشین و آژیر آمبوالنس 

را نشنوید.
دقت کنید

بیشتر از 60 درصد حوادثى که براى افراد پیاده پیش مى آید، به دلیل 

پرت شدن حواس شان است. هنگام پیاده روى به صفحه گوشى خود 
خیره نشوید و به مسیر دقت کنید.

 لباس مناسب
لباس هاى خیلى تنگ هنگام پیاده روى، راه رفتن شــما را ســخت 
مى کنند. لباس شما باید گشاد و راحت باشد و هوا از میان آن به راحتى 

عبور کند تا از عرق یا رطوبت خیس نشوید .
بهترین نوع لباس پوشیدن هنگام ورزش، پوشیدن چند لباس نازك 
روى هم است تا اگر احساس گرما کردید،یک الیه از لباس خود کم 
کنید یا وقتى هوا سرد شد دوباره آن ها را اضافه کنید. براى محافظت 
خودتان در برابر آفتاب (حتى در روزهاى ابرى یا زمستان) کاله ، عینک 

آفتابى و ضد آفتاب را فراموش نکنید.
وضعیت بدنى مناسب

اگر تمام روز پشت رایانه مى نشــینید ،ممکن است پشت شما حالت 
خمیده داشته باشد. اما یادتان باشد در پیاده روى باید با وضعیت درست 

و صاف راه بروید.
حالت درســت راه رفتن مى تواند به شــما کمک کند تا ســریع تر و 
طوالنى تر راه بروید و از آسیب دیدگى جلوگیرى کند. سعى کنید ستون 
فقرات خود را طورى نگه دارید که انگار رشته اى از باالى سر شما را به 
سمت باال مى کشد. چشمان شما باید رو به جلو و شانه ها به سمت پایین 
باشد. دستان شما باید به صورت طبیعى و آزادباشند و پا را به آرامى از 

پاشنه بر زمین بگذارید.

هنگامى که صحبت از آجیل به عنوان میان وعده  مى شود ، باید چند نکته را در نظر داشته باشید به این دلیل که 
کالرى آنها بسیار زیاد است. بنابراین  یک مشت بیشتر در روز براى خود در نظر نگیرید. عالوه بر این  مواردى را که 

فرآورى نشده و فاقد نمک هستند انتخاب کنید. با ادامه مطلب با ما همراه باشید. 
میوه یک میان وعده عالى براى هر زمان از روز است.میان وعده دیگرى که مى توانید مصرف کنید گروه سبزیجات 

هستند که داراى ویتامین و آنتى اکسیدان باالیى مى باشند.
آنتى اکسیدان ها با کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى پیچیده طوالنى مدت ارتباط مستقیم دارند. ضرورى است 
که میوه و سبزیجات را در رژیم غذایى معمول خود قرار دهید. میوه هاى آبدار را انتخاب کنید که باعث طراوت و 

سیرى شما مى شوند.
آنها را به قطعات کوچک برش دهید و با هم مخلوط کنید تا از ویژگى هاى ارگانولپتیک آنها به طور کامل استفاده 
کنید.میوه ها را همانطور که هســتند بخورید ، آب آنها را نگیرید و صاف نکنید. آب میوه ها پر از شکر هستند و 

مى توانند مضر باشند.
در واقع آب میوه ها ، حتى خانگى، حاوى مقادیر کمى فیبر هستند اما گلوکز خون را باال مى برند.بهتر است تمام 

میوه حتى در صورت خوراکى بودن پوست آن را نیز بخورید.
پنکیک ذرت:

این میان وعده براى افراد بســیار فعال بسیار مناسب است. آنها خوشمزه هســتند ، هیچ گونه افزودنى ندارند و 
کربوهیدراتهاى پیچیده اى دارند. سعى کنید آنها را بدون شکالت شیرین صنعتى بخورید. 

مى توانید از پنکیک ذرت با سایر منابع پروتئینى مثل پنیر تازه و گوشت بوقلمون لذت ببرید.  آنها کالرى کمى دارند 
و سرشار از مواد مغذى هستند.به یاد داشته باشید که این ترکیب به ویژه براى افراد فعال مناسب است.

بنابراین  اگر شما یک فرد کم تحرك هستید ، نیازى به مصرف زیاد کربوهیدرات ندارید.پنکیک برنج یکى دیگر 
از گزینه هاى عالى است به این دلیل که خواص تغذیه اى باالیى دارد.  تفاوت در طعم ومزه در بین آنها وجود دارد 

هر کدام را که بیشتر دوست دارید بخورید.
هنگام برنامه ریزى رژیم غذایى به تنقالتى که در  روز باید بخورید توجه ویژه اى داشته باشید اینها مواردى هستند 
که گرسنگى شما را در بین وعده هاى غذایى از بین مى برند. غذاهاى تازه را بر محصوالت  فرآورى شده اولویت 

دهید.
گزینه هاى زیادى مانند آجیل ، میوه ها و حتى پنکیک ذرت وجود دارد.سعى کنید از شیرینى هاى فرآورى شده 
صنعتى ، تنقالت و سرخ کرده هایى مانند چیپس اجتناب کنید. این نوع غذاها فقط کالرى زیادى به رژیم غذایى 

شما اضافه مى کنند زیرا حاوى مواد مغذى بى کیفیت هستند. 
هنگام برنامه ریزى براى یک منوى ســالم ، نیاز به خوردن محصوالت غنى از ویتامین ها و آنتى اکســیدان ها 
دارید. این مواد مغذى به شما در بهبود سالمت بدن و کاهش خطر ابتال به بیمارى ها در میان مدت و بلند مدت 

کمک مى کنند.

پیاده روى یکى از ورزش هاى کم هزینه و پرطرفدار در جهان است. اما آیا پیاده روى فقط راه رفتن به مدت طوالنى  است؟ 

چه میان وعده هایى سالم هستند؟ 

بادمجان صیفى پُرطرفدارى است که کاربردهاى زیادى در آشپزى دارد. 
بادمجان سرشار از مواد مغذى است که بى نهایت براى سالمتى مفیدند. 
این صیفى متنوع به روش هاى گوناگون طبخ و آماده مى شود. براى بهره 
بردن از خواص این سبزى پرخاصیت بهتر است آن را به صورت سرخ 

کرده مصرف نکنید.

مفید براى سالمت قلب
برخى مطالعات نشان داده اند خوردن بادمجان  مى تواند ریسک بیمارى قلبى را کاهش 
بدهد زیرا آنتى اکسیدان ها و فیبر زیادى دارد که باعث مى شود ترى گلیسرید و کلسترول 

بدن تنظیم شده و از سالمت قلب محافظت شود.
مبارزه با سرطان

بادمجان با توجه به آنتى اکســیدان ها و خاصیت ضدالتهابى که دارد از سلول هاى بدن 
در برابر آسیب هاى ناشى از رادیکال هاى آزاد محافظت مى کند. در نتیجه ضد سرطان 
است. بادمجان داراى پلى فنول هاى زیادى نیز هست که تکثیر سلول هاى سرطانى را 

مهار مى کنند. فیبر غذایى موجود در بادمجان، سموم را از سیستم گوارش پاکسازى کرده 
و از سرطان کولون پیشگیرى مى کند.

کمک به کاهش وزن
بادمجان کم کالرى و ُپر فیبر است که باعث مى شود براى کاهش وزن مفید باشد. این 
صیفى با فیبر زیادى که دارد احساس سیرى به شــما مى دهد و از کالرى مصرفى تان 
مى کاهد. ضمنًا بادمجان  محتواى آب باالیى دارد که براى کاهش وزن مفید اســت. 
بادمجان  به گوارش کمک مى کند و با ســلولیت ها مى جنگد و ضمنًا جلوى اشــتهاى 

اضافى را مى گیرد.
مفید براى استخوان ها

بادمجان منبع عالى ویتامین K، منیزیم و مس است که همگى براى سالمت استخوان 
مفیدند. وجود ویتامین K در این صیفى بنفش رنگ، ریسک شکستگى استخوان را پایین 
مى آورد. مس به تشکیل کالژن و تقویت اســتخوان ها کمک مى کند و احتمال پوکى 

استخوان را کم مى کند.
مفید براى دیابت

بادمجان مى تواند قند خون را کنترل کند زیرا فیبر زیادى دارد. فیبر، از ســرعت هضم 
مى کاهد و جذب قند را ُکند مى کند. شاخص گلیســمى پایین بادمجان  باعث مى شود 

غذاى مفیدى براى دیابتى ها باشد چون باعث افزایش ناگهانى قند خون نمى شود.

 کمک به مشکالت گوارشى
مهم ترین ماده مغذى براى یک رژیم غذایى متعادل فیبر اســت که بادمجان به مقدار 
زیادى از آن را داراست. وارد کردن بادمجان به رژیم غذایى راهى است بسیار سودمند 
براى جلوگیرى از مشکالت گوارشــى که عملکرد سیستم گوارش را با عمل کردن به 

مى دهد. آنتى اکسیدان ها، فیبر و عنوان یک ملیــن طبیعى افزایش 
پیشگیرى از التهاب محتواى آب موجود در بادمجان  به 
ضمنًا براى در سیستم گوارش کمک مى کند و 

رفع یبوست سودمند است.

غذا هایى وجود دارند که براى دندان ها مضر و در مقابل برخى 
هم براى دندان  ها مفید هستند، اما آیا مى دانستید که غذا هایى 
هم وجود دارند کــه هنگام مصرف، دندان  هاى شــما را تمیز 
مى کنند؟ در ادامه چند مورد از این مــواد غذایى و فواید آن ها 
ارائه شده است.مصرف ســیب مى تواند به پاکسازى و تمیزى 
دندان  ها و مبارزه با بوى بد دهان کمک کند. محتواى فیبرى 
سیب کارمسواك را انجام داده ودر پاکسازى پالك ازدندان ها و 
ازبین بردن بقایاى موادغذایى،نقش مهمى دارد. اسیدیته موجود 
در سیب باعث از بین رفتن باکترى هاى بد شده و در نتیجه در 
رفع بوى بد دهان بســیار موثر است. بهتر است سیب با پوست 
صرف شود زیرا سرشار از فیبر سالم براى دهان است که به تمیز 

نگه داشتن دندان ها و لثه ها کمک مى کند.
هویج نیز مانند سیب، پر از فیبر است و با شستشوى پالك هنگام 
غذا خوردن دندان ها را تمیز مى کند؛ هویج همچنین تولید بزاق 
را تحریک مى کند که این امر به طور طبیعى باعث پاکســازى 
دندان ها مى شــود، هویج عالوه بر تمیز کردن دندان ها حاوى 

ویتامین B متعددى است که با التهاب لثه مبارزه مى کند.
سبزیجات برگ دار مانند کلم پیچ و اسفناج سرشار از فیبر بوده و 
در عین حال کالرى کمى دارند که آن ها را تبدیل به سبزیجاتى 
فوق العاده براى دندان مى کند! مانند سیب و هویج، فیبر موجود 
در سبزیجات برگ دار به پاکسازى بقایاى غذا و پالك هنگام 

مصرف آن ها کمک مى کند.
 B اما آیا مى دانید که کلم پیچ حاوى کلسیم و ویتامین هاى گروه
 B است؟ کلسیم دندان ها را تقویت مى کند و ویتامین هاى گروه
به درمان و جلوگیرى از التهاب لثه که اغلب بیمارى لثه نامیده 

مى شود، کمک مى کند.
سعى کنید به جاى کاهو مقدارى کلم پیچ یا اسفناج خرد شده به 
ساندویچ فرزند خود اضافه کنید، یا براى تمیز شدن دندان ها از 

کلم پیچ با هویج استفاده کنید!
پنیر خود به طور مستقیم نقشــى در تمیزى دندان ها ندارد، اما 
مانع از آسیب رساندن ســایر غذا ها به دندان ها هنگام مصرف 

آن ها مى شود. 
پنیر سرشار از کلسیم است که باعث استحکام دندان ها مى شود، 

اما فواید پنیر به همین جا ختم نمى شود.
این ماده غذایى همچنین حاوى پروتئینى به نام کازئین است 
که میناى دندان را تقویت کرده و بــه جلوگیرى از ایجاد حفره 

کمک مى کند.
پنیر همچنین بــه جلوگیرى از تخریب میناى دندان توســط 
اســید کمک مى کند. ســعى کنید هر روز چند بــرش پنیر به 
ناهار کودك خود اضافه کنید تا کلســیم و کازئین بیشترى به

 او بدهید.

متخصص قلب و عروق گفت: تعریق مى تواند نشــانه بیمارى 
قلبى باشد اما نشانه بارزى نیست. اگر فردى تنگى نفس و درد 
قفسه سینه به همراه تعریق سرد داشته باشد مى توان شک کرد 

که فرد مشکل قلبى داشته باشد.
محمود افتخارزاده متخصص قلب و عروق کشورمان با اشاره 
به اینکه فشار خون اغلب خاموش است گفت: این بیمارى به 
ُکشنده خاموش معروف است و تنها راه تشخیص، اندازه گیرى 
صحیح آن به صورت منظم به ویژه در افرادى است که سابقه 
فامیلى فشار خون دارند. تعریق مى تواند نشانه بیمارى قلبى باشد 
اما نشانه بارزى نیست. اگر فردى تنگى نفس و درد قفسه سینه 
به همراه تعریق سرد داشته باشد مى توان شک کرد که مشکل 

قلبى داشته باشد.
وى افزود: تعریف فشار خون در مورد زنان و مردان فرقى ندارد 
هر وقت عدد فشــار خون از 13 به روى 8 باالتر رود فرد مبتال 
به فشار خون باال است البته باید فشار خون روزى دوبار قبل از 
صبحانه و شام بعد از استراحتى 10 دقیقه اى در یک هفته اندازه 

گیرى شود و پس از آن میانگن آن ثبت شود در حالت سریع تر 
مى توان این کار را در 3 روز انجام داد. سعى بر این است براى 
بیمارانى که در سنین باال هستند و از دارو استفاده مى کنند؛ فشار 
خون مى نیمم به زیر 7 نرســد چون مى توانــد منجر به ایجاد 

عوارض شود.
متخصص قلب و عروق کشورمان تاکید کرد: فشار خون قابل 
درمان اســت و نیاز به مصرف دارو دارد. اما فشار خون مونس 
افراد است تا زمانى  که زندگى مى کنند و احتمال قطع دارو تا آخر 
عمر بسیار کم است و معموال مصرف دارو معموال تا پایان زندگى 
ادامه دارد . بیماران فشار خونى باید دوره هاى ورزشى مثل یوگا 

را بگذرانند و از استرس باال دورى کنند.
افتخارزاده یادآور شد: درمان فشار خون در گذشته با یک دارو 
آغاز مى شــد اما چون متوجه شدند فشــار خون این بیماران 
اغلب با یــک دارو کنترل نمى شــود امروزه از قــرص ها و 
کپسول هایى استفاده مى شود که ترکیبى از چند داروى مختلف

 هستند.
وى تاکید کرد: فشــار 9 روى 6 براى زنان باردار لزوما فشــار 
پایینى نیست مگر اینکه عالئمى مثل سرگیجه داشته باشند که 
مى توان با مایعات آن را باال برد اما اگر این فشــارخون کنترل 

نشود باید به پزشک مراجعه کرد.
افتخارزاده در پایان یادآور شد: فشار خون مى تواند ریشه ارثى 
داشته باشد ولى اصوال فشــار خون باال بیمارى شایع است و 
مى تواند بدون بســتر ژنتیکى هم رخ دهد. مهمترین عالمت 
فشــار خون بى عالمتى اســت بنابراین نباید فکر کنیم چون 

عالمتى نداریم فشار خون باال هم نداریم.

فواید جالب بادمجان

مى دهد. آنتى اکسیدان ها، فیبر و عنوان یک ملیــن طبیعى افزایش 
پیشگیرى از التهاب محتواى آب موجود در بادمجان  به 
ضمنًا براىدر سیستم گوارش کمک مى کند و

رفع یبوست سودمند است.

براى تمیزى دندان چه غذاهایى بخوریم؟شاخص ترین نشانه بیمارى قلب
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آگهى احداث خط63 کیلو ولت سه راهى سیان-حسن آباد
شرکت برق منطقه اى اصفهان احداث خط63 کیلو ولت برق سه راهى سیان-حسن آباد را طبق کروکى ارائه شده در دست اجرا دارد ،لذا براى اطالع کلیه صاحبان 
حقوق واقع در مسیر اقدام به درج آگهى و توجه آنان را به مواد 18و 19 قانون سازمان برق جهت دریافت خسارات وارده معطوف مى دارد. مالکین و صاحبان حقوق 
مرتبط با موضوع مى توانند در صورت هرگونه ابهام و یا کسب اطالعات بیشتر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهى با در دست داشتن مدارك مالکیت به شرکت 

برق منطقه اى واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال مراجعه ویا با شماره 36278770(دفتر حقوقى)تماس حاصل نمایند.
م الف: 1194815

 روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

احتراماً بدینوسیله به استحضار کلیه شــرکت کنندگان در مناقصات 1ـ خرید نوار 
نقاله توزین 2ـ خرید غبارگیر 3ـ ساخت هود ورودى کوره دوار 4ـ طبخ و توزیع غذا 
شرکت فرآورده هاى نسوز ایران مى رساند مدت دریافت و تحویل اسناد به شرح ذیل 

تمدید مى گردد. 
1ـ مدت دریافت و تحویل اسناد مناقصه خرید نوار نقاله توزین و لودسل هاى BIN تا 

تاریخ 1400/06/30 تمدید مى گردد. 
2ـ مدت دریافت و تحویل اسناد مناقصه خرید تجهیزات مکانیکى و قطعات استاندارد 

دپارتمان غبارگیر کوره دولومیت جمبزه تا تاریخ 1400/07/03 تمدید مى گردد. 
3ـ مدت دریافت و تحویل اسناد مناقصه ســاخت هود ورودى کوره دوار تا تاریخ 

1400/07/03 تمدید مى گردد. 
4ـ مدت دریافت و تحویل اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذاى پرسنل، تا تاریخ 

1400/07/07 تمدید مى گردد.

آگهى تمدید مناقصه

آگهى مزایده عمومى
بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد موارد زیر را  از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. 

ـ تعداد 10 پالك مسکونى در شهرك الوند گلپایگان 
ـ تعداد سه پالك کارگاهى در روستاى سعیدآباد گلپایگان به افراد بومى ساکن روستا با ارائه معرفى نامه از شوراى اسالمى روستا. 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ شنبه 1400/6/27 به آدرس اینتــرنتى www.bonyadmaskan-isf.ir       مراجعه نمایند. 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی در نظر دارد کابل و تجهیزات برق کشى 
و اتوماسیون دو باب گلخانه طرح ملى بذر خود را از طریق مناقصه خریدارى 
نماید لذا از کلیه فروشندگان معتبر دعوت به عمل مى آید از تاریخ درج آگهی 
به مدت ده روز با دردست داشتن فیش واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب 
0105731801006 بانک ملى به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی به  
این واحد دانشگاهى به نشانى شهر مجلسى بلوار توحید دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد مجلسى نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند.
دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده 

مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

چاپ  دومچاپ  دوم


