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چه نوع
 سرفه نشانه 
کروناست؟

مرگ  14 هزار بیمار کرونایى در استان اصفهان
3

5

واکسن امروز
 تمام مى شود

سید على جواد موسوى فوق تخصص ریه درباره اینکه «آیا 
هر نوع سرفه اى نشان از ابتال به کروناست؟» اظهار داشت: 
متأسفانه روشى وجود ندارد که بگوییم سرفه کردن نشانه 
کروناست یا سرفه فرد، علت دیگرى دارد.. وى ادامه داد: 

مهمترین چیز این است که براى نمونه، فردى دچار سرفه...

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: 120 هزار دوز واکسن روز جمعه وارد اصفهان شد که 
تا حداکثر روز سه شنبه (امروز) تمام آن ها تزریق و مصرف 
مى شود و باید منتظر رســیدن محموله جدید واکسن به 

استان اصفهان باشیم.
رضا فدایى در خصوص نبود واکسن آسترازانکا در استان 
اصفهان افزود: این نبود واکســن آســترازانکا مشکل 
همه کشور است و ما هرچه داشــتیم از این نوع واکسن 
را تزریق کردیم و براى ســه ماه بعد وقتــى نوبت دوم 
آسترازنکا مى رســد این هموطنان بالتکلیف مى مانند. 
وزارت بهداشت هم اعالم کرده است که دستورالعملى 

براى فقدان آسترازنکا در ...

آموزش و پرورش اصفهان در انتظار ابالغ ستاد کروناآموزش و پرورش اصفهان در انتظار ابالغ ستاد کرونا
بازگشایى مدارس؛ بالتکلیفى در تصمیمات، بحران در خانواده هابازگشایى مدارس؛ بالتکلیفى در تصمیمات، بحران در خانواده ها

2

در روزهاى گذشته تعداد مرگ زیاد شده  و اکنون به 45 تا 60 مرگ در شبانه روز رسیده است

انصارى فرد نتوانست مانع شکست 
تیمش شود

تیم آاِك آتن با وجود گلزنى کریم انصارى فرد از حریفش شکست خورد.
تیم  آاِك آتن در چارچوب دیدارهاى تدارکاتى پیش فصل جدید ســوپرلیگ  یونان 
به مصاف ولوس رفت و با نتیجه 4 بر 3 شکست خورد. تانکوویچ (53 و 75) و کریم 
انصارى فرد (86) براى  آاِك آتن گل زدند. تیــم ولوس نیز در دقایق 36، 49، 60 و 

84 دروازه  آاِك را باز کرد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

120 هزار دوز واکسن روز جمعه وارد 
اصفهان شد و حاال باید منتظر رسیدن 

محموله جدید به استان باشیم

شفاف سازى سخنگوى 
شوراى اسالمى شهر 

درباره انتخاب شهردار 
اصفهان

امید به حضور فرزندان اصفهان براى نقش آفرینى در 
عرصه هاى فرهنگى و هنرى 

3

با تمدید قرارداد مهدى زاده با تمدید قرارداد مهدى زاده 
55 بازیکن در یک پست حضور دارند  بازیکن در یک پست حضور دارند 

رقابت نفسگیر در پست رقابت نفسگیر در پست 
دفاع میانى سپاهان

4

یک اصفهانى شهردار یک اصفهانى شهردار 
اهواز شداهواز شد

مدیرکل گمرك با اشاره به آمار ابتداى سال تا کنون؛ مدیرکل گمرك با اشاره به آمار ابتداى سال تا کنون؛ 

506506 میلیون دالر کاال  میلیون دالر کاال 
از استاناز استان
 اصفهان اصفهان
صادر شدصادر شد

2

3

 مهران مدیرى
 داور «عصرجدید3 » 

مى شود؟

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان

آگهى مزایده 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى اســتان اصفهان در نظر دارد اجاره یک باب ساختمان 
3 طبقه به مساحت حدود 1300 مترمربع با کاربرى آموزشى، واقع در اصفهان، میدان آزادى، روبروى درب 
دانشگاه، کوچه شهید موذن صفایى را از طریق مزایده عمومى به شــماره 5000060010000007 در سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت به اشخاص و شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید، الزم به ذکر است کلیه مراحل 
برگزارى مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشــنهاد مزایده گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در 
مزایده جهت دریافت اسناد مربوطه و اطالع از سایر شرایط مى توانند به سامانه مذکور مراجعه نمایند. تاریخ 

انتشار مزایده در سامانه روز چهارشنبه مورخ 1400/06/10 ساعت 8 صبح مى باشد. 
شرایط عمومى برگزارى مزایده: 

الف) آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه روز چهارشنبه مورخ 1400/06/17 ساعت 12 مى باشد.
ب) آخرین مهلت ارائه پیشــنهادات در ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 

1400/06/27 مى باشد. 
پ) زمان بازگشایى پاکت ها ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/06/29 مى باشد. 

ت) تلفن تماس و هماهنگى بازدید: 09131341408 آقاى وفانیا 
م.الف:1183055

رییس دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان از تمدید مهلت ثبت نام دانشگاه علمى کاربردى 
استان اصفهان تا دهم شهریور خبر داد.

بهزاد رضایى با اعالم این خبر، اظهار کرد: پذیرش دوره هاى کاردانى فنى، کاردانى حرفه اى، 
مهندسى فناورى و کارشناسى حرفه اى(ناپیوسته) مهرماه سال 1400 در دانشگاه جامع علمى 

کاربردى تا دهم شهریور ماه سال جارى تمدید شد.
وى افزود: متقاضیان مى توانند پس از مطالعه دقیــق دفترچه راهنما و فراهم کردن مدارك 
مورد نیاز، از طریق سایت سازمان سنجش کشور نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. همچنین 
متقاضیان در اســتان اصفهان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر از رشته ها به پیج 

اینستاگرام دانشگاه به آدرس « esfuast@» و یا سایت دانشگاه مراجعه کنند.
رییس دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان با بیان اینکه پذیرش در دوره هاى جدید در 
221کد رشته محل در مقطع کاردانى و 89 رشته محل در مقطع کارشناسى انجام مى شود، 
گفت: دوره هاى جدید مهرماه سال 1400 در بیش از 20 مرکز آموزش علمى کاربردى استان 
اصفهان در گروه هاى آموزشى صنعت، مدیریت خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزى انجام 

مى شود. وى افزود: در سال تحصیلى پیش رو ظرفیت پذیرش 15 هزار و 661 نفر در 21 مرکز 
آموزشى استان اصفهان فراهم شده است.

تمدید مهلت ثبت نام دانشگاه جامع علمى کاربردى تا فردا

رییس ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان از 
آغــاز بهــره بــردارى از 206 طــرح در بخش هاى 
مختلف کشاورزى در استان به مناســبت هفته دولت

خبر داد.
  مهرداد مرادمند، جمع هزینه 206 طرح  را بالغ بر 346 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 210 میلیارد تومان از 

این رقم سهم سرمایه گذاران بخش خصوصى است.
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: 79 پروژه تولیدات گیاهى، 66 پروژه 
آب و خاك و امور مهندســى،30 پروژه منابع طبیعى و 
آبخیزدارى، 15 پروژه تولیدات دامــى، طیور و آبزیان، 
12 پروژه امور عشــایر و 6 پروژه صنایع کشاورزى در 

زمره پروژه هاى هفته دولت امسال در استان را تشکیل 
مى دهد.

مرادمند با تاکید بر افزایش کمــى و کیفى پروژه هاى 
سودآور و مفید در استان اضافه کرد: طرح هاى کشاورزى 
امســال هفته دولت در کنار خدمت رسانى فراگیرتر در 

راستاى تحقق شعار 1400 است.

بهره بردارى از 206 طرح کشاورزى در استان اصفهان

گزارش ارزیابى عملکرد واحدهاى ســتادى و اجرایى 
بانک توســعه تعاون نشــان دهنده اهتمام واحدها به 
اجراى برنامه هاى ابالغى اســت کــه برترین واحدها 
در مجموع عملکرد کلــى و نیز بهترین دســتاوردها 
در موضوعات تخصصى شناســایى مى شوند. هر چه 

برنامه هاى ابالغى به شعب و واحدها در سطح بهترى 
محقق گردد نقش بانک توسعه تعاون به عنوان بانک 
توسعه اى در ایجاد اشتغال و حمایت از واحدهاى تولیدى 

در سطح مساعدترى صورت خواهد پذیرفت.
گفتنى است گزارش ارزیابى عملکرد واحدهاى ستادى 

و اجرایى بانک توســعه تعاون بــراى دوره منتهى به 
اســفند 99 اشــاره اى به واحدهاى برتر داشته است. 
که بر این اســاس «معاونت امور مالى و پشــتیبانى» 
مشــتمل بر اداره کل تدارکات و خدمــات، اداره کل 
ساختمان و امالك، اداره کل حسابدارى کل و اداره کل 
مبادالت و خزانه دارى کل و اداره کل آمار و اطالعات 
بانکى و «معاونت امور استانها و بازار یابى» مشتمل بر 
مدیریت امور استانها و شعب و اداره کل امور مشتریان و 
توسعه بازار به عنوان واحدهاى ستادى منتخب معرفى 

شده اند.
الزم به توضیح است در میان شعب درجه 2 کشور شعبه 
تیران و کرون استان اصفهان با درجه دو ب، به عنوان 
یکى از بهترین شــعب در میان شــعب درجه 2 کشور 
شناخته شد. ضمن آنکه شعبه کنگاور فالورجان یکى از 

بهترین ها در میان شعب درجه 4 بوده است.
بر اساس برنامه هاى ابالغى، دریافت بموقع و قانونى 
کارمزد خدمات بانکى در راستاى ســاختار بهتر مالى 
بانک بسیار اثرگذار است و گزارش ها حاکى از آن است 
که شعبه مرکزى اصفهان با درجه یک الف جایگاه  اول 

را در این بخش تصاحب نموده است.

اصفهان در میان برترین واحدهاى ستادى و اجرایى بانک توسعه تعاون 

روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

آگهى مناقصه
شرکت فرآورده هاى نسوز ایران در نظر دارد کلیه فعالیت هاى مربوط به تهیه 
مواد اولیه و طبخ و توزیع غذاى پرســنل خود را به مدت یک سال به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند ظرف مدت 7 روز کارى از 
تاریخ درج آگهى جهت دریافت اســناد مناقصه به وب سایت رسمى شرکت 
فرآورده هاى نسوز ایران مراجعه کنند یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
52543740-031 داخلى204 تماس حاصل فرمایند و یا به آدرس شرکت واقع 

در اصفهان کیلومتر 52 جاده مبارکه مراجعه نمایند.

نوبت اول

ى ی پع پى ىىى پع ى ی ع

انصارى

تیم آاِك آتن با وجود گلزنى کر
تیم  آاِك آتن در چارچوب دید
به مصاف ولوس رفت و با نتیج
انصارى فرد (86) براى  آاِك آ
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مدیر پروژه کارت هاى اعتبارى شــرکت ســپرده گذارى 
مرکزى با بیان اینکه مشموالن ســهام عدالت همچنان 
مى توانند براى دریافت کارت اعتبارى سهام عدالت اقدام 
کنند، اظهار کرد: مشموالن مى توانند براى وثیقه گذاشتن 
ســهام عدالت و دریافت کارت اعتبارى سهام عدالت به 
یکى از دو بانک ملى یا تجارت مراجعه کنند. بر اســاس 
این گزارش، دریافت کارت اعتبارى ســهام عدالت از 25 
بهمن سال گذشته براى مشــموالن این سهام امکانپذیر 
شده است و تا کنون فقط دو بانک براى اعطاى این کارت 
اعالم آمادگى کرده انــد و متقاضیان مى توانند به صورت 
غیرحضورى کارت خود را دریافت کنند. البته اگر مشموالن 

مستقیم حتى یک سهم از پرتفوى خود را فروخته باشند، 
نمى توانند کارت اعتبارى را دریافت کنند.

سمیه محمدى گفت: مشــموالن در مرحله نخست حتمًا 
باید در سامانه سجام به نشانى www.sejam.ir ثبت نام 
کرده باشند تا اطالعات هویتى آنها ثبت شده باشد. پس از 
آن براى دریافت کارت اعتبارى از بانک ملى، مشموالن 
مســتقیم باید بانک ملى را به عنوان کارگزار خود انتخاب 
کنند (مى توانند از طریق تغییر کارگزار ناظر این کار را انجام 
دهند). چنانچه متقاضى مایل باشد کارت اعتبارى را از بانک 
تجارت دریافت کند، باید درخواســت خود را در اپلیکیشن 

زمرد بانک تجارت ثبت کند.

معاون اجتماعى پلیس فتا ناجا گفت: گاه شاهدیم دارندگان 
بعضى از صفحات فروش کاال و خدمات در اینســتاگرام 
مدعى مى شــوند که ما از فــالن نهاد یا شــرکت براى 
فعالیت هایمان مجوز گرفته ایم؛ امــا باید تأکید کنم هیچ 
صفحه اى در اینستاگرام براى این نوع فعالیت ها مجوز ندارد.

رامین پاشــایى گفت: خریدهایى که از طریق پایگاه هاى 
اینترنتى و صفحات موجود در اینســتاگرام انجام مى شود، 
جزو تخلفات مشهود و عمده اى است که در شرایط کنونى 
که ما با شیوع بیمارى کرونا مواجه هستیم به کرات اتفاق 

مى افتد.
او گفت: باید دقت شــود که هیچ صفحــه اى در نرم افزار 

اینستاگرام مجوز فعالیت تجارى ندارد. گاه شاهدیم دارندگان 
بعضى از این نوع صفحات مدعى مى شوند که ما از فالن 
نهاد یا شــرکتى براى فعالیت هایمان مجوز گرفته ایم. اما 
من باید تأکید کنم از اساس هیچ مجوزى در این باره وجود 
ندارد و هیچ صفحه اى در اینستاگرام مجوزى براى این نوع 

فعالیت ها ندارد.
وى با اشاره به اینکه تنها این سایت ها و پایگاه هاى اینترنتى 
هستند که مى توانند براى این نوع فعالیت ها مجوز داشته 
باشند اظهار کرد: مالکان پایگاه هاى اینترنتى مجوزشان 
را از وزارت صنعــت، معدن و تجــارت مى گیرند و اینماد 

(نماد اعتماد الکترونیکى) دریافت مى کنند.

جزئیات اعطاى کارت اعتبارى 
سهام عدالت

هیچ صفحه اى در اینستاگرام 
مجوز کسب و کار ندارد

بازگشایى مدارس 
قابل قبول نیست 

کمیســیون  نایب رئیس    خبر فورى |
بهداشت بازگشایى مدارس در این مقطع زمانى 
را غیرقابل قبول دانســت و گفــت: در صورت 
واکسیناسیون کادر آموزش، فرهنگیان و والدین به 
طور کامل تا اول مهرماه نگرانى ها براى بازگشایى 
مدارس کم مى شود. ســید محمد پاك مهر، بیان 
کرد: در راســتاى نگرانى هــاى موجود مجلس 
جلساتى را با مســئوالن امر برگزار خواهد کرد تا 
هنگام بازگشــایى مدارس اطمینان خاطر داشته 

باشیم.

غسال ها 
سه شیفته کار مى کنند

منصوریان، عضو شوراى    خبر فورى |
شهر اســالمى مشــهد اظهار کرد: آمار فوتى ها 
آمارى است که از پى ســى آر مى آید که کمتر از 
آن چیزى است که غســال ها در بهشت رضوان 
سه شیفته دارند متوفیان را مى شویند که این آمار 

خیلى بیشتر است.

میوه فروش مدال آور! 
یک عراقى دســت به کار     خبر آنالین |
بزرگــى زد. «جراح نصار» قهرمــان پارالمپیک 
2016 ریو یک بار دیگر در بزرگ ترین مسابقات 
ورزشــى حضور پیدا کرد و این بار با اختالف تنها 
یک ســانتیمتر در رشــته پرتاب وزنه دستش از 
رسیدن به مدال طال کوتاه ماند و نقره گرفت. این 
ورزشکار که در بغداد مغازه بقالى و میوه فروشى 
دارد، به چهره اى ویژه در ورزش این کشور تبدیل 

شده است.

دستمزد نجومى «رونالدو» 
لو رفت

ســتاره فوتبال جهان رکورد    برترین ها|
درآمد در انگلیس را شکست. منچستریونایتد براى 
جذب «کریســتیانو رونالدو» هزینه زیادى کرده 
اســت. آنها رقمى نزدیک به 14/5 میلیون پوند 
به باشگاه یوونتوس پرداختند. به گزارش نشریه 
«دیلى میل» باشگاه منچستریونایتد در قرارداد دو 
ساله اش با رونالدو پذیرفته که به او در هفته 480 
هزار پوند حقوق بدهد که این باالترین رقم در لیگ 

برتر انگلیس است. 

اولین واکسن سه دوزه 
عضو هیئــت مدیــره و خزانه دار    ایمنا|
انجمن علمى اپیدمیولوژیســت ایران واکســن 
پاستوکووك را اولین واکسن ســه دوزه کرونا در 
کشــور دانســت و گفت: در برنامه این واکسن، 
دو دوز واکسن پاســتوکووك و یک دوز واکسن 
سوبراناپالس تزریق مى شود. احسان مصطفوى 
در توییتر خود نوشت: این واکسن به فاصله 28 روز 

از یکدیگر استفاده مى شود.

نقش تحریم ها 
در حفاظت از جنگل ها

  رکنا | رئیــس انجمن علمــى جنگلبانى 
ایران با اشاره به نقش تحریم ها در آتش سوزى 
جنگل هاى کشور گفت: استفاده از ماهواره براى 
پایش آتش سوزى جنگل ها عمدتاً با تأخیر انجام 
مى شــود، زیرا ما به دلیل تحریم ها تصاویر را با 

تأخیر پنج تا شش ساعته دریافت مى کنیم.

سیل مهاجرت به اطراف تهران
  رکنا | ناصر امانى، عضو شوراى شهر تهران 
با بیان اینکه سیل مهاجرت از شهرستان ها به اطراف 
تهران را شاهد هستیم تشریح کرد: اخیراً مردم جنوب 
از خوزســتان به تهران آمده و در شهرهاى جدید 

احداث شده خانه خریدارى مى کنند. 

روزى معلوم مى شود
محمد جواد ظریف در «کالب هاوس»    انتخاب |
به بیان دیدگاه هاى خود پرداخــت. او درباره مصاحبه 
منتشر شده اش گفت: مصاحبه من با آقاى لیالز هفت 
ساعت بود، نصف آن منتشر شــد و نصف دیگر آن را 
دوستان صالح ندانستند منتشر کنند. این هم قصه پر 
غصه اى است که باالخره یک روز مشخص مى شود؛ به 

هر حال، این نیز بگذرد.

لیست ها معتبر نیستند
نماینده مردم کوهرنگ و کیار در مجلس    ایسنا|
با اشاره به لیست هاى منتشر شــده در فضاى مجازى 
براى گزینه هاى پیشنهادى استاندارى در استان هاى 
کشور، گفت: این لیست ها معتبر و رسمى نیستند، برخى 
از استان ها حدود 70 الى 80 گزینه براى انتخاب استاندار 
پیشنهاد داده اند، قطعًا اگر پس از بررسى به این نتیجه 
برســند که این گزینه ها براى تصدى پست استاندارى 

شایسته نیستند، گزینه هاى دیگر مطرح مى شود.

دبیرستان هاى دخترانه
 تعطیل شد

کمیسیون    روزنامه جمهورى اسالمى |
تعلیم و تربیت افغانستان که در حال حاضر تحت کنترل 
گروه تروریستى طالبان است، روز شنبه در اعالمیه اى 
نوشــت تمام مدارس ابتدایى دولتى و خصوصى از روز 
شنبه (6 شهریور) برقرار مى شوند. در این اطالعیه آمده 
است: «در مورد آغاز دروس دوره هاى متوسطه و باالتر 
بعداً تصمیم گیرى خواهد شد و بر این مبنا فعًال وضعیت 
ادامه تحصیل دانش آموزان، به ویژه دختران، از کالس 

هفتم به بعد روشن نیست.»

قحط الرجال که نداریم
ســردار احمد وحیدى، وزیر    دیده بان ایران |
کشور در گفتگوى تلویزیونى گفت: مدیر پروازى توهین 
به مردم استان اســت. مگر مى شود استاندار و فرماندار 
پروازى باشد؟ قحط الرجال که نداریم تا مدیر پروازى 

انتخاب کنیم. مدیر پروازى انتخاب نمى کنیم.

حمله یک روزنامه به صداوسیما
یکــى از علــل عــدم    روزنامه اطالعات |
شفافســازى، ارائه تحلیل ها و تفســیرهاى سیاسى و 
اقتصادى و فرهنگى در رسانه ها به ویژه در برنامه هاى 
صدا و سیماســت که در بعضى از آنها تالش مى شود 
حوادث جارى دنیا و کشور وارونه جلوه داده شود.  براى 
مردم ما که هم اســالم و هم قانون اساســى آنها را به 
راســتگویى و عدم تحریف توصیه مى کند، تفسیر غیر 
واقع بینانه حوادث جهان به دلخواه خود، زیر پا گذاشتن 
ارزش هاى اخالقىـ  دینى ماست که بزرگان همواره به 

رعایت و حفظ آنها تأکید کرده اند.

تخلف محرز است
رئیس مجلس شــوراى اسالمى تخلف    ایرنا |
رخ داده در زندان اوین را محرز دانســت و بر ضرورت 
اصالحات ســاختارى بــراى زندان ها تأکیــد کرد. 
«محمدباقر قالیباف» روز دوشــنبه در حساب کاربرى 
خود در تلگرام نوشت: جلسه بررسى ابعاد تخلفات زندان 
اوین، پس از بازدید حضورى نمایندگان از زندان انجام 
شد. تمامى فیلم ها دوباره با حضور نمایندگان مجلس، 
کارشناسان قوه قضاییه و دادســتانى کل و مسئوالن 
ذیربط بررسى شد. تخلف برخى موارد براى ما محرز شد 

که حتماً باید با خاطیان برخورد شود.

گفتگوى جدید نداشتیم
سخنگوى وزارت امور خارجه کشورمان    ایسنا|
در پاسخ به این ســئوال که آیا در حاشیه نشست بغداد 
گفتگویى بین ایران و عربستان انجام شده است، گفت: 
در مورد عربستان، بیشتر از گفتگوهایى که پیش از این 
در بغداد صورت گرفته گفتگویى بین ایران و عربستان 
انجام نشده و در نشست بغداد شاهد گفتگوى جدیدى

 نبودیم.

خبرخوان

ظاهراً افزایش مبلغ یارانه نقدى یکى از برنامه هاى جدى 
دولت ابراهیم رئیسى است. رئیس جمهور دولت سیزدهم 
در برنامه هاى انتخاباتى خود بارهــا گفته بود که مبلغ 
یارانه خانوارهاى ایرانى را کافى نمى داند و به معیشت 

سخت مردم اشاره کرده بود.
حاال حجت عبدالملکى، وزیــر کار هم در یک مصاحبه 
به صدا و سیما گفته است که درباره افزایش یارانه نقدى 
در دولت رئیسى اجماع نظر وجود دارد. این موضوع در 
حالى رخ مى دهد که بســیارى از کارشناسان اقتصاد با 
این مسئله مخالفت کرده اند و گفته اند که افزایش یارانه 
نقدى به معنى چاپ پول بیشتر و در نتیجه تحمیل تورم 

سنگین تر است.
حجت عبدالملکى، وزیر کار خبر داده است که مبلغ یارانه 
احتماًال تغییر مى کند. او تأکید کرده است: قطعًا یارانه اى 
که در حال حاضر پرداخت مى شود اثر رفاهى خاصى بر 
جامعه و مردم ندارد و آنچه مدنظر ما اســت تبعیض در 
پرداخت یارانه است، یعنى اینکه پرداخت یارانه افرادى 
که شــرایط مالى بهترى دارند کاهش پیدا کند تا یارانه 

افراد نیازمندتر بیشتر شود.
این در حالى است که ابراهیم رئیسى پیش از این گفته 
بود که بنا دارد یارانه هر نفر را 3 تا 4 برابر افزایش دهد. 
او وعده داده اســت که براى خانوارهاى پنج دهک اول 
کارت اعتبارى معیشــت صادر شــود. بر این اساس به 
ازاى هر یک از اعضاى خانوار در ســه دهک اول 200 
هزار تومان و دو دهک بعدى 150 هــزار تومان اعتبار 
ماهانه قرض الحســنه با کارمزد 2 درصد در نظر گرفته 
شود. همچنین به گفته رئیســى پیش بینى شده که به 
خانوارهایى که توانایى بازپرداخت اقساط را نداشته باشند 

یارانه بازپرداخت اقساط تعلق بگیرد.
نمایندگان مجلس و حتى شخص رئیس مجلس یعنى 
محمدباقر قالیباف هم بارها در مصاحبه هاى خود گفته اند 

که وضعیت معیشت مردم دشوار اســت و یارانه نقدى 
جوابگوى مخارج زندگى افراد نیست.

البته شمارى از اعضاى کمیسیون انرژى مجلس پیش 
از این گفته اند که بنا ندارند یارانه معیشــتى را افزایش 
دهند زیرا این موضوع مشــروط به افزایــش درآمد از 
محل فروش بنزین اســت که این مســئله مى تواند به 

معنى افزایش قیمت بنزین باشد. این نمایندگان گفته اند 
از آنجا که بعید مى دانند قیمت بنزین افزایش داشــته 
باشــد بنابراین افزایــش مبلغ یارانه معیشــتى منتفى 

است.
با تمام این اوصاف اگر دولت سیزدهم هم بخواهد الیحه 
افزایش یارانه نقدى را به مجلــس ببرد باید نمایندگان 

را قانع کند که منبع تأمین اعتبــار آن را در نظر گرفته 
است و چون شــرایط درآمد و بودجه کشور در وضعیت 
نامساعدى است احتماًال افزایش یارانه نقدى در مجلس 
رأى نیاورد. مگر اینکه دولت مدلى را پیاده کند که وزیر 
کار از آن صحبت کرده و یارانه ثروتمندان را به نفع فقرا 

کاهش دهد.

یارانه نقدى بیشتر مى شود؟

قرار اســت از مهرماه دانش آموزان به صورت حضورى به 
مدرسه بروند؟ قرار است باز هم آموزش مجازى برقرار باشد؟ 
سه هفته مانده به آغاز رسمى سال تحصیلى، کسى جواب 

این پرسش ها را نمى داند.
این ابهام وقتى افزوده شد که سرپرست وزارت آموزش و 
پرورش اعالم کرد هنوز تصمیمى درباره حضور بچه ها در 
مدرسه یا خانه گرفته نشده و همه چیز در اختیار ستاد ملى 
مقابله با کروناست. به بیان دیگر، توپ تصمیم گیرى درباره 
آموزش حضورى یا مجازى دانش آموزان به زمین ستادى 
افتاده که بیشتر اعضاى آن را کارشناسان وزارت بهداشت 

تشکیل مى دهند.
با وجود ابهام در تصمیم گیرى مســئوالن و حتى شفاف 
نبودن سخنان سرپرســت آموزش و پرورش، برخى اخبار 
نشانه آن است که آموزش و پرورش تصمیم دارد کالس ها 
را دستکم در بخشى از کشور به صورت حضورى برگزار کند. 
با ایــن حال به نظر مى رســد در باالترین ســطوح تصمیم 
گیرى در دولت هم کسى ریســک آموزش حضورى و خطر 
طغیان دوباره کرونا بخاطر همنشینى بچه ها در یک کالس 
را به خود نمى خرد. حدود 10 روز پیش در جلســه رؤســاى

 کمیته هاى تخصصى ستاد ملى مقابله با کرونا که با حضور 
رئیس جمهور برگزار شد، حاضران جلسه با توجه به نزدیک 
شدن فصل بازگشایى مدارس، پیشــنهاد کردند، ابتدا تمام 
شرایط و زیرســاخت هاى بهداشــتى ضرورى، انجام شده 
و ســپس درباره دایر شــدن حضــورى کالس هاى درس 
تصمیم گیرى شود. ناگفته پیداســت چنین تصمیمى که در 
حضور رئیس دولت گرفته مى شود از اعتبار باالیى برخوردار 
است ولى سخنان روز شنبه سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
نشان داد همچنان چانه زنى در ســطوح باال و به دور از چشم 
رسانه ها براى برگزارى کالس هاى حضورى –ولو با شرایطى 

از جمله جمعیت اندك هر کالس- در جریان است.
نکته اینجاست بســیارى از اولیاى دانش آموزان معتقدند 
منطقى نیســت جان فرزندان یا اعضــاى خانواده بخاطر 
شــرکت دانش آموزان در آموزش حضــورى در مدارس 
به خطر بیافتد. بــه همین دلیل، بى راه نیســت اگر پیش 
بینى شــود در صــورت بازگشــایى مــدارس –حتى به 
صورت محدود- بســیارى از خانواده ها خطــر نکرده و 
دانش آموزان را در فضاى مجازى به سوى درس و مشق 

مى برند.

فیفا پس از تســلط طالبــان بر دولت افغانســتان طى 
تصمیمى دشوار، ورزشــکاران و فوتبالیست ها را از آن 

کشور خارج مى کند.
در هفته هاى گذشته، زمانى که نیروهاى طالبان بر کابل 
مسلط شده و مردم از ترس به فرودگاه حمله کرده بودند 
برخى بر بال هاى هواپیما سوار مى شوند که در این میان، 
یک بازیکــن تیم ملى فوتبال افغانســتان به نام «زکى 

انورى» با سقوط از هواپیما کشته شد.
سخنگوى فیفا اعالم کرد که رئیس فیفا و دبیر کل فیفا 
ماجرا را از نزدیک و بدون اهمال و خستگى با کشورها و 
سازمان هایى که وظیفه خارج کردن مردم از افغانستان 
را دارند، همکارى خواهند کرد. او افزود که فیفا شخصًا 
براى خروج بازیکنان و ورزشکاران  اقدام خواهد کرد چرا 

که شرایط به وجود آمده  به شدت دشوار است.
شبکه «اى بى سى» استرالیا اعالم کرد که هفته گذشته 
چهره هاى مشهور ورزشــى به استرالیا فشــار آوردند 
که 50 بازیکن کریکت افغانى و بستگانشــان را از آنجا 

اخراج کنند.

کاپیتان ســابق تیم فوتبال افغانســتان «خالده بوبال» 
بازیکنان را به حذف صفحات مجازى خود و ســوزاندن 
شناسنامه ها و پیراهن هاى تیم ملى براى در امان ماندن 
از دســت طالبان تشــویق کرد چرا که طالبان قوانین 
ظالمانه اى را براى زنان طى حکمرانى خود در سال هاى 

1996 تا 2001 وضع کرده بود.
گزارش هایــى از داخل افعانســتان بیــان مى کند که 
نیرو هاى طالبان فوتبــال را ممنوع نمى کنند بلکه براى 
فوتبال روشى مطابق با فرهنگ ملت افغانستان در نظر 

مى گیرند.
روزنامه Marca اسپانیایى خاطرنشان مى کند که چهار 
روز بعد از تسلط طالبان بر کابل، مسابقه فینال قهرمانى 
منطقه اى در کابل برگزار مى شود. در این مسابقه افرادى 
از سرکردگان طالبان حضور داشتند و حتى یکى از آنها 
جام را به دست تیم پیروز مى دهد، فقط تنها تفاوت اینجا 
بود که بین دو نیمه، نماز به پا شد. دراین بازى، فرمانده 
طالبانى یکى از محالت به نام «مولوى شیر احمد على»، 

جام را به یکى از بازیکنان تیم برنده مى دهد.

آمارهاى ســازمان ثبت احوال ایران نشان مى دهد هفته 
پیش (30 مرداد تا پنجم شــهریور 1400) جمعًا 19 هزار 
و 370 نفــر در ایران فوت کرده اند کــه باالترین میزان 
مرگ ومیر هفتگى ثبت شــده در ایران و تقریبًا سه برابر 
متوسط مدت مشابه در سال هاى پیش از آغاز همه گیرى 

ویروس کروناست.
باالترین رقم قبلى موارد فوت ثبت شده در طول یک هفته 
مربوط به هفته سوم آبان 1399 بود که در طول آن هفته 

16 هزار و 87 نفر در ایران فوت کردند.

به گفته وزارت بهداشت ایران در طول یک هفته گذشته 
4477 نفر به دلیل ابتال به کووید-19 جان خود را از دست 
دادند. این در حالى است که میزان موارد فوت ثبت شده 
هفته پیش تقریبًا 12 هزار نفر بیشتر از متوسط مرگ ومیر 
هفتگى ثبت شده در سال هاى پیش از شروع همه گیرى 

است.
در طول ســال هاى پیش از آغاز همه گیرى کووید-19 
هر هفته به طور متوسط حدود 7000 نفر در ایران فوت 

مى کردند.

رضا امینى صبح دیروز (دوشــنبه) با رأى اعضاى شوراى 
ششم اهواز به عنوان شهردار این کالنشهر انتخاب شد.

پس از گذشت چند هفته از آغاز فرایند انتخاب شهردار اهواز 
در شوراى ششم، رضا امینى توانست در جلسه رأى اعتماد 
اعضاى شورا را کســب کند تا به مدت چهار سال شهردار 
این کالنشهر باشد. وى متولد 1348 در اصفهان و داراى 

دکتراى جامعه شناسى است.
امینى از سال 1382 تا 1386 مدیر روابط عمومى شهردارى 
اصفهان، از سال 1386 الى 92 به عنوان شهردار منطقه 8 
اصفهان فعالیت مى کرده اســت. وى قبًال در دوره  چهارم 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان نیز انتخاب و به عنوان 
ریاست شورا برگزیده شــد همچنین عضو شوراى پنجم 

شهر اصفهان بوده است.

بازگشایى مدارس؛ 
بالتکلیفى در تصمیمات، بحران در خانواده ها

سرانجام  فوتبالیست  هاى افغانستان

آمار واقعى مرگ هاى  کرونایى

یک اصفهانى شهردار اهواز شد

«واشنگتن پست» گزارش کرد، «اشرف غنى» بدون آنکه 
معاونان و متحدانش را خبر کند همزمان با سقوط کابل و 
ترس از ورود طالبان به کاخ ریاست جمهورى و کشته شدن 

توسط آنها فرار کرد.
مقام ها به «واشنگتن پست» گفتند، معاون هاى غنى براى 
صرف ناهار رفته بودند که یکى از معاون هاى ارشد رئیس 
جمهورى افغانستان به اشتباه برایش خبر آورد طالبان وارد 

کاخ ریاست جمهورى شده و به دنبالش هستند.
یکى از مشاورهاى ارشد غنى به «واشنگتن پست» گفت: 
به رئیس جمهورى افغانستان گفته شد که یا گارد ریاست 
جمهورى هستند یا طالبان اما اگر بماند، او را خواهند کشت. 
گزارش شده که غنى پرســید مى تواند به خانه اش برود تا 
وسایلش را جمع کند اما به او گفتند که زمانى ندارد و او به 

همراه همسر و معاون هاى ارشدش سوار بر هلیکوپتر به 
ازبکستان رفت و بعد از آنجا به امارات.

وقتى مقام ها از ناهار برگشتند، متوجه شدند که دفتر غنى 
خالى است و او رفته است. حقیقت این بود که طالبان هرگز 
در آن زمان وارد کاخ ریاست جمهورى نشده بود و بر اساس 
توافقى قرار شد حین گفتگو درباره تشکیل دولتى موقت در 

حومه کابل بماند.
همچنین گزارش شد غنى از تکرار سرنوشت آخرین رئیس 
جمهورى افغانستان پس از به دســت گرفتن کنترل این 
کشور به دست طالبان که به دست شبه نظامیان اعدام شد،  
هراس داشــت. غنى نه متحدان آمریکایى و نه مقام هاى 
ارشد دولتش را از خروج ناگهانى اش با خبر نکرد و این باعث 

شد تا دولت، فروپاشد.

«اشرف غنى» چگونه  از کابل فرار کرد
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3575 بیمار کرونایى 
بسترى هستند

هم اکنون 3575 بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان هاى 
استان اصفهان بسترى هستند که حال 484 بیمار وخیم 
است. در 24 ساعته منتهى به روز دوشنبه 8 شهریورماه 
50 بیمار کووید19 در بیمارسـتان هاى دانشـگاه علوم 
پزشکى اصفهان در 22 شهرستان استان اصفهان فوت 

کردند که تست 36 بیمار مثبت بود.

مرمت موزه هنر هاى تزیینى 
به کجا رسید؟

موزه هنرهاى تزیینى اصفهان این روزها مراحل مرمت و 
بهسازى خود را مى گذراند. مدیر موزه معتقد است اقدامات 
انجام شده در چند سال اخیر را مى توان در چهار عملیات 
نوسازى و بهسازى موتورخانه، نصب تابلو و انشعاب برق، 
مرمت اضطرارى پشت بام و اصالح و تعویض لوله هاى 

فرسوده در زیر بنا خالصه کرد. 

تأیید ابطال انتخابات در 
بهارستان 

فرماندارى اصفهان با انتشـار اطالعیـه اى خبر از باطل 
شـدن انتخابات شوراى اسالمى شـهر و روستا در حوزه 
انتخابیه بهارسـتان داد. در بخشـى از این اطالعیه آمده 
است که «صحت برگزارى انتخابات بر اساس ماده 58 
قانون انتخابات، مورد تأیید هیئت نظارت قرار نگرفت و 

باطل شد.»

درخشش مخابرات نطنز در 
ارزیابى استانى

 با همت و تالش شبانه روزى ریاسـت و  کارکنان اداره 
مخابرات شهرستان نطنز، این اداره توانست براى دومین 
دوره متوالـى، رتبـه نخسـت ارزیابـى  ادارات مخابرات 
شهرستانهاى استان را به خود اختصاص دهد. به گزارش 
روابـط عمومـى مخابرات منطقـه اصفهان، اسـماعیل 
قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان، طـى نامه اى از 
عملکرد رئیس و کارکنان این اداره به واسطه کسب رتبه 
در ارزیابى عملکرد تیرماه  1400 در بین شهرسـتانهاى 

مخابرات استان، تقدیر کرد.

بازدید معاون دادستان از 
کارگاه هاى زندان زنان

به گـزارش روابط عمومى بنیـاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان، همراه بـا بازدید دکتر مرادى معاون دادسـتان 
عمومـى و انقـالب اصفهـان بـا حضـور نطنـزى مدیر 
نمایندگى اصفهان و رضى رییـس مجتمع ندامتگاهى 
کانون و نسـوان از کارگاه هـاى مجتمع، جلسـه اى در 
زمینه آموزش و اشتغال زندانیان برگزار و از زندانیان برتر 
کانون در زمینه فرهنگى و اشتغال با اهداى جوایز تقدیر 

به عمل آمد.

اجراى 572 متر لوله گذاري 
درمرداد ماه1400 بیش از 572 متر لوله گذاري در اقطار 
مختلف در سـطح منطقه 5 اصفهان انجام شد. این لوله 
گذاري در اقطـار200و250و400 میلیمتر به طول 465 
متر در خیابان هاي شـهید اسماعیلی ،گلسـتان غربی ، 
بلوار گل محمدي ، امام خمینی ، شـهرك کوثر غربی ، 
خیابان شهبازي، مارچین، رباط، وخانه اصفهان واجراي 
107 متر لوله با قطر  1400 میلیمتر از جنس پلی اتیلن در 

خیابان شهیدان کاظمی انجام شد.

مراسم معارفه در آبفا منطقه4 
مراسـم تکریم و معارفه رئیـس بهره بردارى و توسـعه 
شـبکه فاضالب امورآبفا منطقه 4 برگزار شد. این آیین 
با حضـور مسـعود رئیسـى، مدیردفتـر بهره بـردارى و 
توسعه شبکه هاى جمع آورى و خطوط انتقال فاضالب 
آبفا اسـتان اصفهان انجام شـد و محمد دادجو تکریم و 
حمیدرضا شمس زاده به عنوان رئیس جدید بهره بردارى 

و توسعه شبکه فاضالب آبفا منطقه معرفى شد.

خبر

مدیرکل گمرك اســتان اصفهان گفــت: ارزش صادرات 
گمرکات این استان از ابتداى سالجارى تاکنون 506 میلیون 
دالر است که 72 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش 

نشان مى دهد.
رسول کوهستانى پزوه افزود: صادرات امسال مراکز گمرك 
استان اصفهان، شامل کاشــان، فوالدمبارکه، ذوب آهن و  
فرودگاه شهید بهشــتى اصفهان از نظر وزنى 883 میلیون 

کیلوگرم بود که نسبت به پارسال 29 درصد رشد داشت.
وى افزود: عمده محصوالت صادراتى استان شامل آهن و 
فوالد، محصوالت پتروشیمى، فرش، فرآورده هاى شیمیایى 
و محصوالت و مصنوعات آهنى است که بیشتر به کشورهاى 

عراق، افغانستان، پاکستان، میانمار و چین بود.
وى ادامه داد: در این مدت میزان واردات استان 237 میلیون 
دالر بود که نسبت به سال گذشته از لحاظ وزن 38 درصد و 

از لحاظ ارزش 57 درصد رشد داشته است.
وى خاطر نشان کرد: درآمد گمرك استان اصفهان بالغ بر 4 
هزار و 200 میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 

24 درصد رشد داشت.
وى ادامه داد: گمرك فوالد مبارکه 40 میلیون دالر، و گمرك 
ذوب آهن اصفهان 44 میلیون دالر در پنج ماه ابتدایى سال 
1400 صادرات انجام دادند و در همین مدت میزان واردات از 

این 2 گمرك به ترتیب 100 و 8 میلیون دالر بود.

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: براى 
حضورى و مجازى بودن کالس هاى درس دانش آموزان و 
آموزش ترکیبى براى سال تحصیلى جدید گمانه زنى ها ادامه 
دارد و هنوز هیچ کدام تأیید نشده است، باید منتظر باشیم تا 
ستاد ملى کرونا روند آموزش مجازى و ترکیبى مدارس را به 

آموزش و پرورش استان اصفهان ابالغ کند.
محمد اعتدادى تاکید کرد: احتمال دارد روند آموزش ها به 
صورت ترکیبى باشد و در روستاها کالس هاى مدارس با زیر 
50 نفر دانش آموز نیز ممکن است به صورت حضورى برگزار 
شــود، ولى در حال حاضر همه این موارد در حد گمانه زنى 
است. وى در مورد وضعیت و پیشرفت هاى شبکه شاد براى 

سال تحصیلى جدید، تصریح کرد: شبکه شاد نسبت به ابتداى 
ایجادش در آغاز شــیوع بحران کرونا پیشرفت هاى خوبى 
داشته است و زمینه ها و زیرساخت هاى خوبى را براى آن در 
نظر گرفته اند و اکنون به نظر مى رسد رضایتمندى خوبى در 

بین خانواده ها و فرهنگیان حاصل کرده است.
اعتــدادى در خصــوص آخرین وضعیت واکسیناســیون 
معلمان اســتان اصفهان، اظهار کرد: از روز دوشــنبه دوز 
دوم واکسیناسیون معلمان آغاز شده و در مراکز تعیین شده 
تزریق مى کنند، هنوز براى واکسیناســیون دانش آموزان 
برنامه اى وجود ندارد و این اتفاق وابســته به تصمیم ستاد 

ملى کرونا است.

آموزش و پرورش اصفهان در 
انتظار ابالغ ستاد کرونا

 506 میلیون دالر کاال از 
استان اصفهان صادر شد

معاون امور ثبتى و حقوقى اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: موقوفه معروف ســنگانچه به عنوان 
بزرگترین موقوفه مسجد امام (ره) اصفهان به نام اوقاف 

سند خورد.
حجت االســالم اصغر توســلى گفت: این ســند در 
شهرستان فالورجان دریافت شــده است. وى با بیان 
اینکه موقوفه معروف شاه عباس صفوى در سنگانچه 
داراى رقبات زیادى اســت، ابراز داشت: این موقوفه 
داراى 58 هکتار مساحت است که ارزش ریالى فعلى آن 

520 میلیارد تومان برآورد شده است.

معاون امور ثبتى و حقوقى اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان با بیان اینکه کاربــرى فعلى موقوفه معروف 
ســنگانچه باغى، زراعى و گلخانه اى است، ادامه داد: 
متصرفان این موقوفه علم به موقوفه بودن آن نداشته اند 

و از این رو هنوز بر وقف بودن آن تمکین نکرده اند.
وى با بیان اینکه شاه عباس صفوى موقوفه معروف 
سنگانچه را براى تأمین هزینه هاى مسجد امام (ره) 
وقف کرده اســت، اضافه کرد: احیــاى این موقوفه 
مى تواند به بهسازى این مسجد کمک قابل توجهى 

داشته باشد.

بزرگ ترین موقوفه مسجد امام (ره)
 به نام اوقاف سند خورد

سخنگوى شــوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: 
شوراى ششم، شهردار حرف گوش کن که از خودش 
اختیارى نداشته باشد نمى خواست، در عین حال که 
نمى خواهیم شوراى شــهردارى باشیم. در این راستا 
مدیر ارشــدى انتخاب کردیم که تعامل را بلد است و 
تدبیر مدیریتى براى اداره مجموعه بزرگ شهردارى 

اصفهان و تحقق اهداف شورا دارد.
على صالحى در نشســتى با خبرنگاران  گزارشى از 
فرایند انتخاب شــهردار اصفهان ارائه و با بیان اینکه 
حاصل فرایند انتخاب شــهردار اصفهان، تهیه یک 
بانک اطالعاتى قوى از نخبگان اصفهان شد گفت: 
تأکید ما بر فرایند نبود، بلکه بر خروجى فرایند بود، به 

همین دلیل خود را از هیچ ظرفیتى محروم نکردیم.
وى خاطرنشان کرد: از مجموع 140 نفرى که مطرح 
شدند، حدود دو درصد گزینه غیر بومى توسط مردم 
و نخبگان اعالم شــده بود که نشان مى دهد یکى از 

مطالبات مردم اصفهان، انتخاب مدیران بومى است.
صالحى درباره نســبت خانوادگى شهردار اصفهان با 
رئیس شوراى اسالمى شهر، گفت: محمد نورصالحى 
30 سال ســابقه مدیریت دارند و هیچ اعتبارى را از 
شخص دیگرى نمى گیرد، على قاسم زاده نیز اعتبار 

خودش را دارد و فکر نمى کنم در این چند سال اعتبار 
ویژه اى از قبل نورصالحى گرفته باشند. نسبت فامیلى 
این دو شخص، اگر امتیاز منفى نداشت، مطمئن باشید 

امتیاز مثبت هم نداشت.
وى با بیان اینکه در جلســات بررســى على قاسم 
زاده، رئیس شوراى شــهر به جهت جلوگیرى از این 
سوگیرى ها حضور نداشت، خاطرنشان کرد: نسبت 
فامیلى شهردار و رئیس شوراى شهر اصفهان نسبت 
درجه یک نیست، ضمن اینکه انتصاب نیست، بلکه 

انتخاب همه اعضاى شوراست.
صالحى با بیان اینکه بخشــنامه اى در مورد انتخاب 
شهرداران به تصویب هیئت وزیران رسیده اما اجراى 
آن به وزیر کشور سپرده شــده که به معاون عمرانى 
وزارت کشور تفویض شده است، توضیح داد: تغییراتى 
که در بخشنامه وجود دارد که حتمًا در آینده محتمل 
است، اما در مورد شــهردارانى که رشته آنها منطبق 
نیست، با تأیید وزیر کشور اجازه فعالیت داده شده است. 
موضوع دیگر تطبیق رشته ها است که رشته تحصیلى 
على قاسم زاده با سرفصل رشته هایى که در بخشنامه 
اشاره شده قابل تطبیق است و تأیید این موضوع نیز 

با وزیر کشور است. 

شفافسازى سخنگوى شوراى اسالمى شهر درباره 
انتخاب شهردار اصفهان

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگى اصفهان با اشــاره 
به اینکه یکى از دالیل کیفیت پایین برخى برندهاى 
داخلى لوازم خانگى نداشــتن رقیب در بازار و بســتن 
درهاى واردات است، گفت: قیمت لوازم خانگى داخلى 
نسبت به ابتداى امسال 20 درصد گران شده است که 
با این افزایش قیمت مردم انگیزه اى براى خرید ندارند.

علیرضا قندى با اشــاره به افزایش میزان خرابى لوازم 
خانگى و درخواست مردم براى تعمیرات به جاى این 
محصوالت، اظهار کرد: به دلیل شرایط اقتصادى امروز 

بسیارى از مردم بعد از خرابى لوازم خانگى خود قادر به 
خرید و جایگزینى محصول جدید نیستند، در این شرایط 

ناچار به تعمیر لوازم خانگى خود مى شوند.
وى با تاکید بر اینکه به همان نســبت که قیمت لوازم 
خانگى افزایش داشته به طور قطع، نرخ قطعات یدکى 
و هزینه دستمزد آن نیز باال رفته است، تصریح کرد: در 
حال حاضر درخواســت اصفهانى ها براى تعمیر لوازم 
خانگى نســبت به گذشــته حدود 40 درصد افزایش 

یافته است.

افزایش درخواست اصفهانى ها 
براى تعمیر لوازم خانگى

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در آخرین روز از هفته دولت 
با حضور در گلزار شــهداى اصفهان با آرمان هاى واالى 

شهدا تجدید میثاق کرد.
محمدمهدى اسماعیلى در گلزار شهداى اصفهان در جمع 
مقامات استان و خانواده معظم شــهدا با تاکید بر اینکه 
«همه مفتخریم که به این خاك مقدس و تربت پاك آنها 
تبرك مى جوییم»، افزود: مجموعه تخت فوالد قطعه اى 
از قطعات بهشت است که آکنده از علما و اولیا بوده و در 
دوران انقالب اســالمى نیز خاك آن به شهداى بزرگ 

متبرك شده است.
اسماعیلى گفت: استان اصفهان با 24 هزار شهید، 48 هزار 
جانباز و ایثارگر و هزاران هزار رزمنده دفاع مقدس، کانون 

شهادت و جهاد است. 
وى افزود: امروز نیز در اســتان اصفهان فرزندان دلیر و 

انقالبى و جهادى در ســنگرهاى دفاع از انقالب حضور 
دارند و در اتفاقات اخیر از جمله حادثه ســیل، بچه هاى 
جهادى اصفهان در کشــور افتخار آفرینــى کردند. در 
نخســتین روزهاى پذیرش مســئولیت مهم در حوزه 
فرهنگ و هنر کشور با افتخار در این مکان مقدس حضور 
یافته و به ارواح پاك شــهداى انقالب اســالمى تبرك 
جسته و از ارواح قدسى آنها براى خدمت به مردم کشور 

مدد گرفتیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى تصریح کرد: این افتخار را 
داریم که فرهنگ اصیل دینى و اسالمى در خطه اصفهان 
وجود دارد و اینجا یکى از مظاهر تبلور فرهنگ غنى شیعى 

و اسالمى ظهور و بروز پیدا کرده است.
اسماعیلى با اشــاره به میدان امام در اصفهان گفت: در 
میدان امام اصفهان که میزبان هیئت هاى خارجى بودیم 

توصیف تمدنى وجود دارد، چرا که فرهنگ و هنر در کنار 
ارکان تمدنى در هم آمیخته شــده است؛ در رأس میدان 
مسجد امام مظهر توحید و یکتاپرستى، در سمت راست 
میدان حوزه آموزش با مسجد شیخ لطف ا...، روبروى آن 
عمــارت عالى قاپو حوزه سیاســت و حکمرانى و جنوب 
میدان بازار و اقتصاد به وضوح قابل مشاهده است و تمام 

جلوه هاى سیاسى و فرهنگى وجود دارد.
وى ادامه داد: آرایش زیبایــى از فرهنگ و تمدن ایرانى 
اسالمى اینجا تبلور پیدا کرده و عنوان «پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اسالمى» با دقت به این شهر اطالق شده 
اســت که امیدواریم در دولت مردمــى، حضور پربرکت 
فرزندان اصفهان بــراى نقش آفرینــى در عرصه هاى 
فرهنگى و هنرى فضاى کار و تالش را براى این بخش 

فراهم کند.

وزیر ارشاد در سفر به اصفهان مطرح کرد

امید به حضور فرزندان اصفهان براى نقش آفرینى
 در عرصه هاى فرهنگى و هنرى

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: 120 هزار دوز واکسن روز جمعه وارد اصفهان شد 
که تا حداکثر روز سه شــنبه (امروز) تمام آن ها تزریق و 
مصرف مى شود و باید منتظر رســیدن محموله جدید 

واکسن به استان اصفهان باشیم.

رضا فدایى در خصوص نبود واکسن آسترازانکا در استان 
اصفهان افزود: این نبود واکسن آسترازانکا مشکل همه 
کشور است و ما هرچه داشتیم از این نوع واکسن را تزریق 
کردیم و براى ســه ماه بعد وقتى نوبت دوم آسترازنکا 
مى رســد این هموطنان بالتکلیــف مى مانند. وزارت 
بهداشت هم اعالم کرده اســت که دستورالعملى براى 
فقدان آسترازنکا در دوز دوم خواهد داد و فعًال منتظر آن 

هستیم و چیزى در این باره مشخص نیست.

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
در خصوص میزان استقبال از تزریق واکسن برکت گفت: 
استقبال از واکسن برکت هم بد نبوده است و آنچه که 

تحویل ما شده تزریق شده است.
وى در خصوص عوارض گزارش شــده تزریق واکسن 
در اصفهان تصریح کرد: عوارض واکسن ها در 
حد انتظار و متعارف تزریق واکسن بوده است و 
تب موقتى، درد در ناحیه تزریق و موارد بسیار 

جزئى بوده است.
وى اظهار کرد: با کمبود واکســن مواجهیم و 
مجبوریم براى افراد پیامک بفرستیم تا به تدریج 
مراجعه کنند براى اینکه موجودى ما برقرار باشد 
و مردم هم در مراکز واکسیناسیون دچار ازدحام 
و اتالف وقت نشوند از مردم درخواست داریم 
که تنها کسانى که براى آنها پیامک ارسال شده 
مراجعه کنند. مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان در خصوص احتمال فوت کسى بعد از 
تزریق واکسن، گفت: در استان اصفهان فوت شده اى که 
به دلیل عارضه تزریق واکسن باشد نداشتیم اما ممکن 
است به دالیل دیگرى مانند سکته قلبى فرد فوت کرده 
باشد و به دلیل تزریق واکسن نیست و این عارضه تنها در 
همزمانى با واکسیناسیون رخ داده و ممکن است در فردى 

که واکسن نزده هم رخ دهد.

واکسن امروز تمام مى شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
از ابتداى هفته تا کنون سیر صعودى در تعداد بیماران در 
شهر اصفهان نداشــته ایم، گفت: از ابتداى پاندمى کرونا 
تاکنون 14 هزار بیمــار در اثر کرونا در اســتان اصفهان 

فوت شده اند.
بهروز کلیدرى در نشست خبرى با اشاره به موج سهمگین 
پنجم که دردسر زیادى براى حوزه درمان کشور داشت، 
اظهار کرد: موجى که درگیر آن هستیم مرداد سختى ایجاد 
کرد و به جــرات مى توان گفت تلخ ترین شــرایط حوزه 

درمان را در 18 ماه گذشته تجربه کردیم.
وى با بیان تعداد بیماران بســترى در پیک پنجم، گفت: 
تعداد بیمار بسترى در یک شبانه روز به 600 تا 700 بیمار 
و تعداد تست هاى مثبت نیز به حدود سه هزار تست مثبت 

روزانه رسید.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان 
اینکه مواجهه با ســیل عظیم بیماران موجب شد از تمام 
ظرفیت بیمارستان هاى استان اســتفاده شود، افزود: در 
شهر اصفهان بیمارستان الزهرا اصلى ترین سانتر درگیر 
بیمارى بود که روزانه بیش از 650 بیمار بسترى داشت. 
بیمارستان امین نیز به طور کامل درگیر بیمارى بود و بیش 

از 200 بیمار روزانه بسترى مى کرد.
کلیدرى ادامه داد: بیمارستان عیسى بن مریم نیز در این 
دوران به طور میانگین 130 بیمار بسترى داشت و تعداد 
بیماران مبتال به کووید در دو بیمارستان تامین اجتماعى 
(شریعتى و غرضى) به 470 بیمار بسترى در دو مجموعه 
رسید. همچنین بیمارستان صدوقى و بیمارستان صحرایى 

آن روزانه بیش از 120 بیمار بســترى کردند و از ظرفیت 
بیمارستان هاى خیریه نیز اســتفاده شد و حداقل از 500 
بیمار در روزهاى اول و 800 بیمار روزهاى پایانى مرداد در 

این بیمارستان ها بسترى داشتیم.
به گفته وى تمــام بیمارســتان هاى اســتان در طول 
موج پنجم کرونا با تمام ظرفیت اســتفاده شدند و حتى 
بیمارســتان هاى خصوصى مانند میالد برخى روزها تا 
180 بیمار یا بیمارستان عسگریه 70 تا 100 بیمار پذیرش 
داشتند. بر اساس آمار تا پایان هفته گذشته به 3700 بیمار 
بسترى رســیدیم که 2300 نفر از آنها در شهر اصفهان 

بسترى بودند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان از اجراى 
تشــکیل پرونده موقت براى برخى از بیماران در استان 
خبر داد و گفت: با این روش نیز روزانه حدود 2 هزار بیمار 
تحت درمان قرار مى گرفتند که با 3700 بیمارى بسترى 
در بیمارستان ها جمعیت دو برابر موج قبلى درگیر کرونا 

در استان داشتیم.
کلیدرى اضافه کرد: تعداد پذیرش بیماران نشان دهنده 
این است که ســیر صعودى متوقف شده و احتمال اینکه 
موج بیمارى به اوج خود رسیده باشد تخمین زده مى شود. 
از ابتداى هفته تا کنون ســیر صعودى در تعداد بیماران 
نداشته ایم و اگر این وضعیت ادامه یابد و گرفتار نوسانات 
خاصى نشویم به نظر مى رسد وضعیت بیمارى در 10 روز 

آینده به ثبات برسد.
وى با تاکید براینکه این اتفاق مربوط به شهر اصفهان است 
و در شهرستان ها هنوز سیر صعودى ادامه دارد، تصریح 

کرد: در شهرستان هاى بزرگ و نزدیک به شهر اصفهان، 
تعداد بیماران به 150 تا 200 بیمار در هر شهرستان رسیده 
و در شهرســتان هاى کوچک تر روند همچنان افزایشى 

است و هنوز وضعیت ثبات دیده نشده است.
معاون درمان دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهان تنها 
شهرستان نقطه امن استان در شــرق را نایین و در غرب 
استان گلپایگان اعالم کرد و گفت: در این دو شهرستان 
در این موج تعداد بیماران نســبت به قبل بیشتر نشده و 

امیدواریم در روزهاى اینده با ابتالى باال مواجه نشوند.
وى تاکید کرد: در موج قبلــى تعداد بیماران 2800 نفر در 
روز بود که اکنون دو برابر موج قبلى به صورت بسترى و 

تشکیل پرونده موقت تحت درمان قرار مى گیرند.
کلیدرى در خصوص آمار ابتال و مرگ و میر ناشى از کووید 
از ابتداى شیوع کرونا در اســتان تا امروز، تصریح کرد: از 
ابتداى کرونا تعداد 145 هزار بیمار در اســتان بسترى و 
حدود 14 هزار بیمار فوت شــدند که هشت هزار و 500 
نفر از آنها داراى تست مثبت و مابقى منفى البته با عالئم 

کووید بوده است.
وى گفت: در مرداد مرگ و میر ناشــى از کرونا در شرایط 
بدى بود و بالغ بر 1470 نفر در محدوده دانشــگاه علوم 
پزشکى جان خود را از دست دادند که به طور میانگین 30 
تا 40 نفر  در روز است. البته در روزهاى گذشته تعداد مرگ 
زیاد شده که طبیعى است و اکنون بین 45 تا 60 مرگ در 
شبانه روز رسیده است. براورد ما این است این تعداد ادامه 
داشته و مانند پیک هاى قبلى در طول 10 تا 15 روز آینده 

شرایط آرام شود.

مرگ  14 هزار بیمار کرونایى در 
استان اصفهان
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نعیمه نظام دوســت با اعتقاد بر اینکه مخاطبــان این روزها 
بیشــتر نیاز به تماشــاى کارهاى مفرح و طنــز دارند، گفت: 
تلویزیون مثل گذشته نیازمند آثار هنرمندانى همچون مهران 
مدیرى و رضا عطاران اســت. آثار این هنرمندان واقعا حس 
خوبى براى مخاطب ایجاد مى کرد. االن هم ضرورى اســت 
مخاطبان دوباره چنین حسى را نسبت به آثار تلویزیون داشته 

باشند.
نعیمه نظام دوست که بیشــتر به عنوان بازیگر طنز شناخته 
مى شود، این روزها در مجموعه نمایشى «کلبه عموپورنگ» 
در حــوزه کودك و همچنین ســریال طنــز «زن زنگى مرد 

زندگى» به ایفاى نقش مى پردازد.
این بازیگر تلویزیون و ســینما درباره  دشــوارى هاى کار در 
شرایط کرونا اظهار کرد: مدتهاست کارکردن براى ما هر روز با 
اضطراب و ترس، توهم کرونا و ابتالء به آن همراه بوده است، 
نکند مبتال شــویم، نکند ناقل باشــیم و ... . زمانى که جلوى 
دوربین هستیم چون ماسک نمى زنیم، شرایط، کمى براى ما 
دشوارتر است؛ البته عوامل پشت صحنه رعایت مى کنند اما از 
آنجا که به هر حال باید کار مى کردیم به ویژه کار کودك چراکه 
از ما خواسته بودند که صد درصد کار «کلبه عمو پورنگ» را کار 

کنیم، این اضطراب همیشه همراه ما بوده است.
نظام دوست که چندسالى اســت در حوزه کودك با داریوش 

فرضیایى کار مى کند، درباره  این همکارى گفت: گروه عمو 
پورنگ در حال حاضر یک برند در تلویزیون محسوب مى شوند 
و این گروه سال هاست در این زمینه کودك کار مى کنند. من 
هم هفت سالى اســت که به این گروه پیوسته ام. کار کودك 
دنیاى شــیرینى دارد، من که ژانر کارى ام چیز دیگرى بود به 

این حوزه آمدم و عاشق کار کودك شدم.
وى درباره اینکه ساخت «کلبه عموپورنگ» تا چه زمانى ادامه 
خواهد داشت؟ توضیح داد: ســاخت این مجموعه تا آبان ماه 
ادامه دارد و ما همچنان مشــغولیم. سال گذشته نیز همینطور 
بود، در اوج کرونا مشغول کار «بچه محل» بودیم براى اینکه 
بچه ها را شــاد کنیم. اینطور بگویم که واقعا با جانمان بازى 

کردیم.
نظام دوست  درباره مجموعه «زن زندگى، مرد زندگى» که در 
موقعیت طنز ساخته شده است، اظهار کرد: این سریال بیشتر 
به موضوع خانواده مى پردازد و گاهــى موقعیت هاى ظریف 
طنز در آن وجود دارد. کار کمــدى آن، روى دوش چندنفر از 
بازیگران کمدى است اما در کل فضاى دوست داشتنى دارد. 
من در این سریال نقش عروس بدجنس را بازى مى کنم؛ البته 
نقشى که منفور نیست و دوســت داشتنى است. فکر مى کنم 
مخاطبان در این شرایط کرونا و فضاى 
دشوار مجموعه را ببینند، به آن 

عالقمند مى شوند.
ایــن بازیگر بــا اعتقاد 
بــر اینکــه مخاطبان 
بیشــتر نیاز به تولید 
کارهــاى مفــرح و 

طنز دارد، گفــت: تلویزیون مثــل گذشــته دور نیازمند آثار 
هنرمندانى چون آقــاى مدیرى و آقاى عطاران اســت. آثار 
ایــن هنرمندان واقعــا حس خوبــى براى مخاطــب ایجاد 
مى کرد. االن هم ضرورى است مخاطبان دوباره چنین حسى 
را نسبت به آثار تلویزیونى داشــته باشند و شاهد دنیاى خوبى 

باشند. 
نظام دوســت که خود عالقه زیادى به حوزه طنز دارد، درباره 
آغاز فعالیتش در بازیگرى گفت: من عالقه بســیار زیادى به 
حوزه طنز دارم، اما شــروع فعالیتم از تئاتر بود. از ســال 70 با 
مجموعه هاى تلویزیونى وارد عرصه طنز شدم. اولین کارم هم 
با عنوان «نوروز 73 » مجموعه اى از آقاى حسین فردرو بود. 
سال 73 به گروه «ساعت خوش» آقاى مدیرى پیوستم و همین 
طور با کار کمدى پیش رفتم. البته در میانه راه کارهاى جدى 
هم کار کردم اما به دلیل اینکه مخاطبان، من را با کارهاى طنز 
دوست داشتند، ناخودآگاه بیشتر در این حوزه کار کردم. یا اگر 
فضا جدى بود نقش هایى به من واگذار مى شد که رگه هایى 

از طنز و کمدى داشت.
او درباره همــکارى با رضا عطاران نیز گفت: من در ســاعت 
خوش، دریایى هــا و ســینمایى توفیق اجبــارى و هزارپا با 
ایشان همبازى بودم و جایشــان به نظرم در تلویزیون خیلى 
خالى اســت. آقاى عطاران و همین طور آقاى مدیرى آثارى 
که در تلویزیون ســاختند، جزو پربیننده تریــن مجموعه ها 

بود.
نظام دوســت اظهار کرد: البته مخاطب امروز با چند ســال 
پیش فرق کرده است و شــاید به آثار طنزى که سال ها پیش 
مى خندیــد، حاال نخنــدد. االن خنداندن مخاطب ســخت 
شــده اســت. آن موقع دغدغه ها کمتر بود. نگاهمان، نگاه 
دیگرى بود. دو شــبکه بیشــتر نداشــتیم و اگر قرار بود 
یــک کمدى پخش شــود، معلــوم بود کــه مورد 
استقبال قرار مى گرفت. ســر «ساعت خوش» 
پنج شــنبه هــا خیابان هــا خلوت مى شــد 
و مى دیــدم کــه عوامــل و بازیگــران این 
مجموعــه چقدر مورد اســتقبال مــردم قرار 
مــى گرفتنــد و همه راضــى بودنــد. االن

 بچه ها به دلیل وجود فضــاى مجازى همه 
فیلم هاى دنیا را مى بینند و تشــخیص مى 
دهند. ســلیقه شان عوض شــده، در نتیجه 
با هر چیــزى نمى خندند. بر همان اســاس 
هم کمدى ها تغییر کردند. شــاید شما االن 
پرفروش ترین فیلم کمدى تاریخ را مثال 20 
سال دیگر ببینید شاید دیگر نخندید و تعجب 
هم کنید که چطور پرفروش ترین فیلم شده

 است.

نعیمه نظام دوست:

تلویزیون به سریال هاى 
مدیرى و عطاران

 نیاز دارد
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 به سریال هاى
و عطاران
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کنیم، این اضطراب همیشه همراه ما بوده است.
نظام دوست که چندسالى اســت در حوزه کودك با داریوش 

مخاطبان در این شرایط کرونا و فضاى 
دشوار مجموعه را ببینند، به آن 

عالقمند مى شوند.
ایــن بازیگر بــا اعتقاد 
بــر اینکــه مخاطبان 
بیشــتر نیاز به تولید
کارهــاى مفــرح و

ایشان همبازى بودم و ج
خالى اســت. آقاى عطا
که در تلویزیون ســاخت

بود.
نظام دوســت اظهار کر
ش است و پیش فرق کرده
مى خندیــد، حاال نخنــ
شــده اســت. آن موقع
دیگرىبود. دو شــ
یــک کمدى
استقبال قرا
پنج شــنب
و مى دیــ
مجموعـ
مــى گر
 بچه ها
فیلم ها
دهند. س
هر چی با
کمد هم
پرفروش
سال دیگ
هم کنید

 است.

السا فیروزآذر:

بازى در هر فیلمى 
استرس  به من وارد مى کند
السا فیروزآذر پیرامون نقش خود در سریال شبکه 
نمایش خانگى «جزیره» گفت: در سریال «جزیره» 
نقش متفاوت و خاصى را بازى مى کنم که پس از 
انتشار آن بیشتر مى توانم پیرامون این مجموعه 
صحبت کنم. این نقش متفــاوت از نقش هایى 
است که پیش از این بازى کردم. دخترى که من 
در این مجموعه بازى مى کنم به دلیل ویژگى هاى 
شخصیتى خاص او تضاد هایى در رفتارش نشان 
مى دهد که گاهى مطابق با قشر و طبقه اى است که 
از آن برآمده و گاهى هم رفتار او متضاد و به نوعى 

ساختارشکنى محسوب مى شود.
وى درباره سختى هاى کار در مجموعه «جزیره» 
بیان کرد: هر فیلم و نمایشى که براى انسان ارزش 
داشته باشد معموال سختى هاى خاص خودش را 
هم به همراه دارد به این علت که براى چگونگى 
به نمایش گذاشــتن نقش وسواس پیدا مى کنید. 
سختى کار به ظرافت آن است که امیدوارم از پس 
آن بر بیایم. هر فیلمى استرس زیادى به من وارد 
مى کند که بعد از آن بپرســم که طراحى و نقشه 
ذهنى من خوب بوده و در کلیت داستان باورپذیر 
و نقشــى که بازى مى کنم سمپات هست یا خیر. 
دوست دارم هر نقشى قابل فهم و براى تماشاگر 

دوست داشتنى باشد.
کارگردان نمایــش «هزار و یک تــو» پیرامون 
همکارى با ســیروس مقدم عنوان کــرد: کار با 
ســیروس مقدم عالــى اســت و او کارگردانى 
مسلط، باهوش و باتجربه اســت. همیشه برگه 
دکوپاژ دســت او است و تســلط خوبى روى کار 
دارد و میزانســن هاى پالن ها براى او همیشه از 
قبل مشخص شــده و این موضوع خیال بازیگر 
را راحت مى کنــد. مقدم مدیریــت خوبى در کار 
دارد و همچنین روابط وى بــا بازیگران و عوامل 
به آرام بودن محیط کمک کرده اســت. اطمینان 
ما هر روز به مقدم بیشتر مى شود. متاسفانه دیده ام 
کارگردان هایى که به عوامل فیلم پرخاش مى کنند 
و آرامش را از گروه ســلب مى کنند، اما سیروس 
مقدم اصال اینطور نیســت. در این زمینه اصوال 
در رزومه کارى خودم آدم خوش شانســى بودم 
که بــا کارگردان هایى کار کردم کــه آرامش در 
گروه آن ها بــوده و این خیلى خوشــحال کننده 

است.

شروع سرى جدید 
«دست فرمون» 
از اواخر تابستان

فصل ســوم مســابقه «دســت فرمــون» به 
تهیه کنندگى محمود محمودى خودش را به آنتن 
نزدیک مى کند. محمــودى از پخِش این برنامه 
تلویزیونى در اواخر تابستان خبر مى دهد. او درباره 
زمان پخش و اجراى کامران تفتى مى گوید: به 
احتمال قوى فصل سوم این مسابقه تلویزیونى از 
اواخر تابستان آغاز مى شود و کامران تفتى مثل 

فصل گذشته اجراى این برنامه را برعهده دارد.
پیگیرى ها نشــان مى دهد قرار است چند بخش 
به این برنامه اضافه شود که یکى از آن ها باشگاه 
اتومبیلرانى «دست فرمون» است که چهار مربى 
دارد. در فصل جدید قرار بود از اول شــهریورماه 
ضبط برنامه آغاز شود و حتى دو قسمت هم ضبط 
شد اما گروه به خاطر کرونا و پیک هاى مختلِف 
این بیمارى، ضبط را متوقف کردند. قرار اســت 
به زودى ضبط برنامه آغاز شود و همان طور که 
تهیه کننده برنامه هم اشــاره کرد احتماًال اواخر 
تابستان این برنامه پخش خودش را آغاز خواهد 
کرد. این هفته مدیران شــبکه نسیم از مراحل 
تولید این برنامه تلویزیونى بازدید کردند. در این 
دیدار عوامل ضمن توضیحات کامل در خصوص 
تولید و تالش براى رساندن سریع تر به آنتن که 
در جریان افزایش شیوع کرونا به تأخیر افتاد، به 
صورت میدانى و در پیست برنامه فرآیند مسابقه 
را تشــریح کردند. فصل سوم مســابقه «دست 
فرمون» که از اوایل اردیبهشــت پیش تولید آن 
آغاز شــده با طراحى جدید و راه اندازى باشگاه 
اتومبیلرانى دست فرمون کار خود را آغاز کرد که 
هدف آن استعدادیابى از عالقه مندان به این رشته 

در شهرهاى مختلف کشور بود.
 یکى از ویژگى هاى فصل سوم حضور تیم هاى 
اســتانى اســت که در ایــن دوره بــا مکاتبه با 
هیئت هاى اتومبیلرانى از هر اســتان دعوت به 
عمل آمد و تیم هایى که اعــالم آمادگى کردند 
تحت تیم استان متبوع  در فرم مسابقات امدادى با 
دیگر استان ها رقابت مى کنند که طى این رقابت 
بخشــى به عنوان آراء مردمى در بخش حرکات 

نمایشى درنظر گرفته شده است.

تجربه فرهاد جم از ایفاى نقش شهید باهنر در سریال «راز ناتمام»

 هم خیلى سخت بود، هم خیلى جذاب 

فرهاد جم که هنور صداى انفجارى که منجر به شهادت شهید با هنر شد را به خاطر دارد، 
به زودى در نقش این شهید در قاب تلویزیون ظاهر مى شود.

این بازیگر سینما و تلویزیون که در سریال «راز ناتمام» نقش شهید با هنر را ایفا مى کند، 
درباره این سریال که به زودى به پخش مى رسد گفت: تیر ماه پارسال به دفترى رفتم و 
در آنجا امین امانى درباره این کار با من صحبت کردند و گفتند محور اصلى زندگى شهید 
باهنر است. برایم جذاب بود. طراح گریم سریال تست گرفتند و در نهایت مورد پسند قرار 
گرفت. سه چهار ماه سخنرانى و فیلم هایى از آقاى باهنر را دیدیم. راه رفتن، ریتم گفت و 
گو  و صحبت کردن در چند ماه تمرین شد و تا جایى که منابع بود دیدم و استفاده کردم. 
اواسط دى ماه پارسال کار را کلید زدیم. سریال دو بخش دارد گذشته و حال؛ گذشته از 
اوایل چهل تا 1360 (8شهریور)، روز انفجار دفتر نخست وزیرى جمهورى اسالمى است 
و قسمت حال هم بیشتر پلیسى امنیتى است. زندگى شهید باهنر را از بعد از ازدواج و اوایل 

زندگى مشترك و سخنرانى ها و درگیر ها با ساواك مى بینیم.
جم درباره ایفاى نقش  شخصیت هاى حقیقى عنوان کرد: همه حقایق درباره شخصیت 
هست و مقایسه مى شود. از طرفى خیلى سخت است و از طرفى خیلى جذاب است. این 
اولین نقشى است که این چالش را با آن تجربه مى کنم. منتظرم پخش شود تا نظر مردم 
را بشنوم.این بازیگر که خود در زمان حادثه انفجار  دفتر نخست وزیرى و شهادت شهید 
باهنر، 15 ساله بوده است، درباره روز حادثه عنوان کرد: ما در محله جوادیه بودیم و فاصله 
زیاى با دفتر نخست وزیرى نداشتیم. صدایش را شنیدیم. صدایش ما را متوجه اتفاقى 
کرد. نمى دانستیم چیست.  بعد از یک ساعت خبرش آمد. بچه 15 ساله زیاد نمى داند اما  

شنیدم که رییس جمهور و نخست وزیر شهید شده اند.

مهدى فخیم زاده مقابل دوربین رفت

سریال تلویزیونى « اپیدمى » محصول جدید خانه تولیدات جوان، چند روزى است که 
فیلمبردارى خود را در بیمارستان صحرایى واقع در بوستان والیت تهران آغاز کرده است. 
این مجموعه که قرار است از شبکه سوم سیما پخش شود به تهیه کنندگى «سعید کمانى» 
دالورى ها و فداکارى هاى مدافعان سالمت و کادر درمان را در ایام کرونا روایت مى کند.

«مهدى فخیم زاده» در نقش «احمد جهان» به عنوان بازیگر اصلى ایفاى نقش مى کند. 
همچنین «فریبا متخصص»، «محســن قصابیان»، «سیامک اطلسى» و «اصغر نقى 

زاده» از دیگر هنرمندان این مجموعه تلویزیونى هستند. 
کارگردانى فصل اول این مجموعه 3 فصلى را «سید امیرسجاد حسینى» برعهده دارد.

 مهران مدیرى
 داور «عصرجدید3 » مى شود؟

«عصرجدید» بعد از پخش فینال در عید نوروز به پایان فصل دوم رسید و قرار بود در فصل 
زمستان فصل سوم این برنامه پربیننده تلویزیونى آغاز شود. حتى برخى گمانه زنى کرده اند 

«عصرجدید3»  برنامه نوروزى شبکه سه سیما خواهد بود.
آخرین بارى که درباره«عصرجدید» به طور رسمى صحبت شد در آخرین قسمت برنامه 
مهران مدیرى (دورهمى) بود. در آن برنامه احسان علیخانى پیشنهاد داد تا مدیرى در جمع 
داوران جدید فصل سوم «عصرجدید» قرار بگیرد. او هم گفت:  «خیلى دلم مى خواهد حتماً. 

اما باید راجع به آن فکر کنم؛ واقعاً خیلى زود پاسخ مى دهم.»
البته برآمِد این پیشــنهاد، گمانه هایى را به یقین تبدیل کرد که حتمًا فصل جدید برنامه 
تلویزیونى «عصرجدید»  با تغییراتى از جمله داوران مواجه خواهد شد. اما خبرهایى هم به 
گوش مى رسد که گروه در تالش اند خودشان را براى عید نوروز 1401 آماده کنند که این 
خبر هم مشخص شد که در حد گمانه زنى رسانه اى است. چرا که گروه منتظر آرام شدن 
کرونا است و واکسینه شدن حداقل 80 درصد مردم باعث مى شود تا دست اندرکاران این 

برنامه تلویزیونى بتوانند پیش تولید و تولید فصل سوم را آغاز کنند.
از آنجا که حجم گسترده اى از استعدادها قرار است براى راستى آزمایى از شهرستان ها به 
تهران و محل استودیوى «عصرجدید» بیایند و با وضعیت فعلى کار ساخت این فصل را 
نشدنى مى کند. همان طور که به تعبیر خود احسان علیخانى فصل دوم غیرقابل پیش بینى 
بود؛ «آن قدر شرایط کرونا عجیب و غریب شد که پیش بینى ها را تغییر داد. مى خواستیم 
فصل دوم را مردادماه تمام کنیم و فصل سوم را براى نوروز 1400 به آنتن برسانیم که عید 

نوروز فینال فصل دوم پخش شد. یعنى در واقع پروژه 6 ماهه، یکساله به پایان رسید.»
در پیگیرى هایى که چند صباِح قبل اتفاق افتاد قرار بود فصل سوم به فصل زمستان برسد 
اما با رایزنى هاى جدید به نظر مى رسد همه چیز منوط به آرام شدن وضعیت کرونا است. 
به نظر مى رسد هر موقع شرایط فراهم شد که گروه ســازنده بتوانند به راحتى گروه هاى 
مختلف را براى راستى آزمایى و انتخاب براى شرکت در مسابقه از شهرستان ها به تهران 
بیاورند 4 ماه بعد مى توانیم منتظر تولید و پخش فصل سوم باشیم. دلیل فاصله ایجاد شده 
میان «عصرجدید»  و تلویزیون در این است که 90 درصد شرکت کنندگان از شهرستان  اند.
البته پیگیرى ها بابت انتخاب داوران فصل جدید هم ما را به این نکته رساند: «داوران که 
حتمًا تغییر مى کنند؛ همان طور که احسان علیخانى در برنامه "دورهمى“ توضیح داد اما با 
هیچ کسى منهاى آن برنامه مهران مدیرى، هنوز مذاکره نشده! آنجا هم علیخانى به مدیرى 

مى گوید آرزویم این است که شما در برنامه "عصر جدید“ داورى کنید.»

منوچهر محمدى خبر توقیف سریال «قبله عالم» را تکذیب کرد.
منوچهر محمدى  تهیه کننده این سریال نوشت: «به دلیل تقارن پخش سریال با ایام 

محرم پخش قسمت جدید با تاخیر مواجه شده و توقیف نیست.»
همچنین حامد کمیلى بازیگر اصلى « قبله عالم » هم که در اینســتاگرام با انتشار 

عکسى از خود در سریال از توقیف آن خبر داده بود، پست خود را حذف کرده است.
در همین حال براساس گزارش روابط عمومى فیلیمو، سریال قبله عالم به کارگردانى 
حامد محمدى و تهیه کنندگى منوچهر محمدى که به دلیل پاره اى از مشــکالت 

یک شنبه 7شهریور پخش نشد، هفته آینده 14 شهریور از فیلیمو منتشر مى شود.

خبر توقیف سریال
 «قبله عالم» تکذیب شد

بازى امین حیایى در فیلمى از احسان علیخانى 
فیلم ســینمایى «برف آخر» با بازى امین حیایى و ســرمایه گذارى احسان 

علیخانى آخرین مراحل فنى را پشت سر مى گذارد.
همزمان با پایان صداگذارى فیلم سینمایى برف آخر توسط علیرضا علویان، 
مراحل نهایى جلوه هاى ویژه فیلم توســط کامیار شفیعى پور سپرى مى شود. 
فیلمبردارى فیلم سینمایى برف آخر به نویســندگى و کارگردانى امیرحسین 
عســگرى و تهیه کنندگى حســن مصطفوى در مراحل پایانى اســت.برف 
آخر در شرایط ســخت و سرد شمال کشور ساخته شــده و نگاهى متفاوت به 

روزمرگى هاى یک دامپزشک دارد. 
 امین حیایى، الدن مستوفى، مجید صالحى، نوشین مسعودیان، صادق ملک، 
امیر مشــهدى عباس، امیرعباس رودگر صفارى و مهــدى مهربان در این 
فیلم سینمایى نقش آفرینى داشته اند.  احســان علیخانى، حمیدرضا على نژاد، 
امیرحسین عسگرى و حسن مصطفوى نیز سرمایه گذاران این فیلم سینمایى 
هســتند. امیرحسین عســگرى، امیرمحمد عبدى، سیدحســن حسینى نیز 

نویسندگان این اثر هستند.
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رقابت نفسگیر 
در پست در پست 
دفاع میانى 
سپاهانسپاهان

 باشــگاه ســپاهان اصفهان در پنجره نقل و انتقاالت 
تابستان 1400 بدون حاشیه و ســر و صداى آنچنانى، 
تا اینجاى کار موفق شده مهره هاى خوبى جذب کند و 

قرارداد بازیکنان اصلى خود را تمدید نماید.
طالیى پوشــان اصفهانى تا این لحظه موفق به جذب 
شهریار مغانلو، مسعود ریگى، فرشــاد احمدزاده و نیما 
میرزازاد شده اند. 4 بازیکن از 4 تیم لیگ برترى که فصل 
پیش ســتاره هاى تیم خود بودند و حاال همگى در یک 

تیم و براى یک هدف خواهند جنگید.
استقالل و پرسپولیس همواره رقباى اصلى سپاهان در 
کسب عنوان قهرمانى لیگ برتر بوده اند و سیاست جذب 
ستاره هاى رقبا و تضعیف آن ها فوتبالى ها را به یاد بایرن 
مونیخ آلمان مى اندازد. البته سپاهان مغانلو را مستقیما 
از پرسپولیس به خدمت نگرفت و او را به نحوى از چنگ 
سرخپوشان درآورد و زودتر با باشگاه پرتغالى به توافق 
رسید. مسعود ریگى هم با ناکارآمدى مسئوالن استقالل 
به پایان قرارداد خود رسید و رایگان به سپاهان رفت تا به 
این ترتیب دو ستاره از سرخابى ها مستقیما به سپاهان 

بروند و این تیم را تقویت  کنند.
بایرن مونیخ در سال هاى اخیر بازیکنانى چون روبرت 
لواندوفسکى، متس هوملس، ماریو گوتزه و... را مستقیما 
از دورتموند جــذب کرده و ســتاره هاى دیگرى را هم 
از الیپزیگ، ولفســبورگ، فرانکفــورت و... به خدمت 
گرفته تا عالوه بر تقویت خود به تضعیف رقبا هم اقدام 

کرده باشد.
در ســالهاى گذشــته بازیکنان زیــادى از تیم هاى 
سرخابى راهى سپاهان مى شدند و این روند با توجه به 
زیر ساخت هاى مناسب و خوش حسابى باشگاه سپاهان 

در پرداخت ها همچنان ادامه دارد.

از آنجایى که بــازى هاى لیگ یــک از اوایل مهر ماه 
شروع مى شود تیم سایپا باید تمرینات آماده سازى خود 
را براى حضور شایسته در این بازى ها آغاز کند اما هنوز 
تکلیف کادر فنى این تیم مشخص نشده است.  البته به 
بازیکنان این تیم و هم چنین برخى از اعضاى کادر فنى 
گفته اند ظرف دو سه روز آینده در دسترس باشند چرا که 
باشگاه در تالش است براى شروع دور جدید تمرینات 
برنامه ریزى کند و این بدین معنى است که تکلیف کادر 
فنى تیم هم ظرف دو ســه روز آینده مشخص خواهد 

شد. 
سایپا در لیگ برتر یا لیگ یک؟ در هفته هاى اخیر بحث 
خرید امتیاز هوادار از ســوى باشگاه سایپا مطرح شد اما 
واقعیت این است که این باشگاه توسط سهامى عام اداره 
مى شود و در مصوبه ردیف بودجه این تیم در فصل پیش 
رو براى خرید امتیاز برنامه ریزى نشده است؟ آیا مجمع 
سهامداران براى خرید امتیاز موافقت خواهند کرد؟ نکته 
مهم دیگر اینکه ســایپا به راى صادره از سوى کمیته 
اســتیناف در خصوص پرونده دیدار با پیکان شــکایت 
کرده است و منتظر اعالم راى از سوى دادگاه بین المللى 
ورزش است. پس عقالنى این است که سایپا منتظر راى 
بماند چرا که اگر راى نهایى به ســود سایپا باشد آنوقت 

خرید امتیاز تیم هوادار توجیه پذیر نیست. 
 در نهایت به نظر مى رســد ســایپا در روزهاى آینده با 
انتخاب سرمربى و هم چنین شــروع تمرینات منتظر 
راى دادگاه بین المللى ورزش مى ماند. شــاید هم این 
تیم مطمئن است که راى نهایى در خصوص این پرونده 
به سود آنهاســت که هنوز تمرینات آماده سازى را آغاز 
نکرده است. به این خاطر که لیگ برتر از 27 مهر آغاز 
مى شود و سایپا فرصت کافى براى آماده سازى در اختیار 
دارد به خصوص که مى گوید بیشــتر بازیکنان فصل 

گذشته اش را حفظ کرده است.

استراتژى هوشمندانه 
اصفهانى ها

سایپا؛ لیگ یک یا برتر؟ 
منتظر بمانید 

5 بازیکن در یک پست حضور دارند با تمدید قرارداد مهدى زاده 

ورور

رقابترقابت

دفدف

با تمدید قر
5 بازیکن در یک

محمدرضا مهدى زاده قرارداد خود را با سپاهان به مدت دو فصل دیگر 
تمدید کرد.

محمدرضا مهدى زاده یکى از بازیکنان تیم فوتبال سپاهان بود که احتمال 
جدایى او در پنجره تابستانى وجود داشت و چندین تیم براى جذب او اقدام 
کرده بودند، اما محرم نویدکیا و مدیران ســپاهان با توجه به عملکردى 
که این بازیکن در طول فصل داشت، در مذاکرات او را متقاعد به ماندن 
کردند و حاال چنــد روز پس از اعالم خیر غیررســمى ادامه حضور این 
بازیکن در سپاهان، روابط عمومى باشگاه سپاهان به صورت رسمى از 

تمدید قرارداد 2 ساله این بازیکن پرده برداشته است.
مهدى زاده البته در نیم فصل اول لیگ بیستم بیشتر فرصت بازى پیدا 
مى کرد و  در جریان پیروزى 2 بر 1 مقابل صنعت نفت آبادان نیز یک گل 
سه امتیازى در دقایق پایانى براى تیمش به ثمر رساند تا در پایان فصل 
على رغم اینکه در نیم فصل دوم فرصت نشــان دادن توانایى هایش را 

پیدا کرد، در سپاهان ماندنى شود.
در پســت دفاع میانى مهدى زاده ســه رقیب قدرتمند براى رسیدن به 
ترکیب اصلى پیش رو دارد. نژادمهدى، پورقاز و گولسیانى سه بازیکن 
دیگر سپاهان هســتند که تنها 2 نفر از آنها مى تواند در ترکیب اصلى 
حضور داشته باشد. ضمن اینکه عالوه بر این 4 بازیکن، سامان رنجبر هم 
از آکادمى سپاهان خودش را در پست دفاع میانى به اردوى بزرگساالن 
رسانده تا رقابت در این بخش از زمین مانند سایر نقاط زمین در اردوى 

سپاهان سخت و نفس گیر باشد.

مدافع گاندوها بــراى دومین فصــل متوالى در 
اصفهــان و بــراى ذوب آهن به میــدان خواهد

 رفت.
محمد قریشى، مدافع تیم فوتبال ذوب آهن پس از 
دورى چندماهه از میادین، آماده بازى براى ذوب 
آهن اســت. او در فصل آینده امید زیادى دارد تا 
با هدایت تارتار روزهاى خوبــى را براى هواداران 
سبزپوش رقم بزند. حضور در دومین فصل متوالى 
در اصفهان بهانه اى شد تا ایمنا با این مدافع بابلى 

ذوب آهن به گفت و گو بپردازد.

ابتــدا از فصــل قبــل بگویید. 
ذوب آهن و هوادارانش روزهاى 

سختى را گذراندند.
فصل قبــل، فصل عجیب و ســختى براى من و 
تیم ذوب آهن بود. حدود شــش ماه دور از میادین 
بودم و نتوانســتم آن جور که باید و شــاید به تیم 
کمک کنم. تمام بازیکنان و کادر فنى به هر درى 
مى زدیم نتیجه اى برایمان نداشــت. در واقع کادر 
فنى، مدیریت و بازیکنان تیم هرچقدر هم تالش 
مى کردند به نتیجه اى نمى رسیدند و واقعًا نمى دانم 
چرا آن روزهاى تلخ را تجربه کردیــم. اما خدا را 
شاکرم که در آخر همه چیز ختم به خیر شد و تیم با 

قدمت ذوب آهن در لیگ ماند.
در لیســت مهدى تارتار براى 
فصل بعــد قرار گرفتیــد. آیا با 

ایشان کار کرده اید؟
این افتخار را نداشــتم در تیمى شاگردشان باشم. 
قرارداد من با ذوب آهن یکســاله بود اما کادر فنى 
جدید در لیستى که به باشگاه دادند نام من هم به 
عنوان مدافع براى فصل بعد قرار داشــت و خیلى 

خوشحالم در لیگ بعدى هم با لباس ذوب  آهن  به 
میدان مى روم. روزهاى اخیر نیز به صورت تلفنى 
با آقاى تارتار صحبت کــردم و در هفته جارى در 

تمرینات ایشان را خواهم دید.
فصل بعد را چطور مى بینید؟ فکر 
مى کنید روزهاى خــوب براى 

ذوب آهن خواهد رسید؟
مطمئنًا همه تیم هــا در ابتداى هر فصل ســعى 
مى کنند تیمى را ببندند که در طــول لیگ نتایج 
خوبى را کســب کرده و به روزهاى سخت دچار 
نشود. همه مجموعه ذوب آهن از کادر فنى گرفته 
تا بازیکنان هدفى جز موفقیت ذوب آهن در فصل 
بعد نداریم تا شرایط به گونه اى پیش رود تا نتایج 
فصل قبل تکرار نشــوند. قطعًا این امکان وجود 
دارد با تالش و تمرکز همه عوامل ذوب آهن را به 
جایگاه واقعى خود برسانیم و حتى به کسب سهمیه 

آسیایى براى تیم هم فکر کنیم.
از کســب ســهمیه براى ذوب 
آهن و موفقیــت تیم گفتید. فکر 
مى کنید تا چه اندازه این موضوع 
براى تیم تان در لیگ آینده ممکن 

است؟
در فوتبال به دلیل شرایطى که بر آن حکم فرماست 
نمى شــود با صراحت قول داد. پیش بینى در حال 
حاضر ممکن نیست. شاید عجیب باشد اما فصل 
قبل هم نگاه خوبى به موفقیت ذوب آهن داشتیم 
اما وضعیت کمى پیچیده شــد و با اتفاقاتى که در 
طول فصل افتاد خیلى چیزها از دســت رفت. تنها 
قولى که از جانب خودم مى توانم به هواداران ذوب 
آهن بدهم این است که به دلیل مصدومیتى که در 
طول فصل گذشته داشتم و نتوانستم به آن صورت 
که انتظار مى رفت کار کنم در این فصل و با تالشى 
که انجام مى دهم در خدمت تیم هستم و تا 
آنجایى که الزم اســت وظیفه ام را 

انجام دهم.

محمد قریشى: 

فصل گذشته به 
هر درى مى زدیم 
نتیجه نمى داد

ایشان کار کرده اید؟ و نفس گیرر باشد.
این افتخار را نداشــتم در تیمى شاگردشان باشم. 
قرارداد من با ذوب آهن یکســاله بود اما کادر فنى 
جدید در لیستى که به باشگاه دادند نام من هم به 
عنوان مدافع براى فصل بعد قرار داشــت و خیلى 

اما وضعیتک
ا طول فصل
قولى که از ج
آهن بدهم ای
طول فصلگ
که انتظار مى
که انج

انصارى فرد نتوانست مانع شکست تیمش شود

استقالل مى خواهد با 
خانه تکانى به پرسپولیس و 

سپاهان برسد

مدافع سپاهان به نساجى پیوست

تیم آاِك آتن با وجود گلزنى کریم انصارى فرد از حریفش 
شکست خورد.

تیم  آاِك آتن در چارچوب دیدارهاى تدارکاتى پیش فصل 
جدید سوپرلیگ  یونان به مصاف ولوس رفت و با نتیجه 4 
بر 3 شکست خورد. تانکوویچ (53 و 75) و کریم انصارى فرد 
(86) براى  آاِك آتن گل زدند. تیم ولوس نیز در دقایق 36، 

49، 60 و 84 دروازه  آاِك را باز کرد.
احســان حاج صفى دیگر بازیکن ایرانــى  آاِك به دلیل 
آســیب دیدگى غایب دیدار تیمش برابر ولوس بود. فصل 
جدید ســوپرلیگ یونان از 10 روز دیگر با حضور 16 تیم 
آغاز خواهد شــد.  آاِك در نخستین دیدارش میزبان المیا 

خواهد بود. 

بازیکن پیشین فوتبال کشــورمان با تمجید از سیاست نقل وانتقاالتى 
پرسپولیس و سپاهان تصریح کرد: باشــگاه پرسپولیس سیاست چند 
سال اخیر خود را حفظ کرده و با کمترین تغییر به فصل جدید مى رسد. 
سپاهان هم در سال هاى اخیر تغییرات گسترده اى نداشته و تالش کرد 

جایگزین هاى بازیکنان جدا شده خود را جذب کند.
احمد جمشیدیان درخصوص وضعیت استقالل با جدایى چند بازیکن 
اصلى چون مهدى قایدى و محمد نادرى خاطرنشان کرد: به جز قایدى، 
استقالل بازیکنى نداشت که با رفتنش لطمه چندانى بخورد. استقالل 
در سال هاى اخیر همیشه تیم خیلى خوبى بوده که جامى نگرفته است. 
این تیم با همین نفرات مى تواند رویه فعلى را ادامه بدهد و فکر نمى کنم 

بدتر شود.
هافبک پیشین سپاهان درخصوص انتقال شهریار مغانلو و مسعود ریگى 
به این تیم عنوان کرد: شــرایط مدیریتى سپاهان با محمدرضا ساکت 
تغییر کرده و مانند پرسپولیس، مختصر و مفید وارد بازار مى شود. این 
باشگاه نفرات تأثیرگذار و بسیار خوبى به خدمت گرفته و به نظرم سپاهان 
و پرسپولیس، روند دو فصل گذشته را ادامه مى دهند. استقالل و گل گهر 
با هزینه هایى که مى کنند، مى خواهند در حد این دو تیم ظاهر شوند و 
به آنها برســند. مى توان پیش بینى کرد جدال قهرمانى در فصل جدید 
بین سپاهان و پرسپولیس خواهد بود. تیم هاى دیگر از جمله استقالل و 

گل گهر هم باید خود را به این دو تیم برسانند.

المپیک لیون براى جذب ســردار آزمون با زنیت سن پترزبورگ به توافق 
رسیده اما این اتفاق تنها در صورتى رخ خواهد داد که باشگاه روسى بتواند در 

این مدت کوتاه جانشینى براى او پیدا کند. 
آزمون اولویت اول پیتر بوش در خط حمله در طول یک ماه اخیر بوده اما لیون 
کمى دیر براى جذب او اقدام کرده است. مربى هلندى قطعا خواهان حضور 
مهاجم زنیت سن پترزبورگ در تیمش در فصل پیش روست و در روزهاى 
گذشته به طور مداوم با این بازیکن در تماس بوده تا او را براى پیوستن به 
لیون در تابستان سال جارى متقاعد کند. اکیپ روز شنبه خبر داده بود که 
بازیکن تیم ملى ایران که قراردادش در ژوئن 2022 به پایان مى رســد در 
نهایت با لیون به توافق رسید و این باشگاه نیز با ارائه پیشنهاد 15 میلیون 

یورویى موافقت زنیت را نیز به دست آورد. 
اما شرایط بسیار پیچیده شده است چرا که مذاکرات جدى این هفته آغاز شد 
که در فاصله زمانى کمى پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت است و 
زنیت یک شــرط براى انجام این انتقال تعیین کرده است: آنها مى خواهند 
پیش از فروش مهاجم خود، جانشینى براى او پیدا کنند. باشگاه روسى چند 
گزینه را مدنظر دارد که جدى ترین آنها کارلوس وینیسیوس از بنفیکاست اما 
مذاکرات در حالى هنوز به نتیجه نرسیده که تنها چند ساعت تا پایان پنجره 
نقل و انتقاالت فرصت باقى است. زنیت به لیون هشدار داده که اگر موفق 

به جذب بازیکنى نشود، آزمون را حفظ خواهد کرد.  
لزوما نیازى به پول نــدارد، بلکه به باشــگاه روسى 

گلزن  نیاز دارد و حاضر است ریسک از یــک 
بازیکن 26 ساله ایرانى به عنوان دست دادن 
در تابستان 2022 را بپذیرد.بازیکن آزاد 

مانع بزرگ انتقال آزمون 
به لیون 

باشگاه نســاجى مازندران با مدافع راست سپاهان 
قرارداد بست.

مرتضى منصورى که طى دو فصل اخیر در سپاهان 
عضویت داشت، پس از یک دوره پر فراز و نشیب در 
این باشگاه تصمیم به جدایى گرفت و راهى نساجى 

مازندران شد.
این بازیکن که ســابقه بازى در خونه به خونه بابل 
و شهرخودرو مشــهد را هم دارد، در نخستین سال 
حضورش در سپاهان فرصت بیشترى براى بازى 
داشت، اما در فصل گذشــته بیشتر نیمکت نشین 
دانیال اسماعیلى فر بود یا به عنوان یار جانشین به 

زمین مى رفت که در نهایت هــم از جمع طالیى 
پوشان جدا شد.

این مدافع راســت در حالى با نســاجى مازندران 
قراردادى به مدت دو فصل امضاء کرده که همچنان 
با سپاهان قرارداد داشــت، اما در ازاى انتقال نیما 

میرزازاد به اصفهان، او نیز راهى قائم شهر شد. 
مرتضى منصــورى پنجمین بازیکنى اســت که 
به صورت رســمى در نقل و انتقاالت تابستانى از 
سپاهان جدا شده و چهارمین خرید نساجى مازندران 
پس از رضا جعفرى، امیرحسین باقرپور و علیرضا 

حقیقى است.

زولزوما نیازى به پول نــدارد، بلکه بهشــگاه روسى 
گلزن  دارد و حاضر است ریسک ازـک  ننییاز
6ببازیکن 26 ساله ایرانى به عنوانست دادن

2در تابستان 2022 را بپذیرد.یکن آزاد 
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود  ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 626 باقیمانده فرعى که به 
پالك 4983  فرعى اصالح شده است  واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى قنبر على یزدانى کیا   فرزند على محمد و غیره در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدیــد حدود ملک مرقوم در روز 
پنج شنبه مورخ 1400/07/01 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار: سه شنبه 
1400/06/09 - 1178536/ م الف - رئیس اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت  

- محمد على ناظمى /6/175

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود  ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 4982 فرعى مجزى شده فرعى از  
پالك 1915 فرعى اصالح شده است  واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى محمد رضا راعى دهقى فرزند غالمحسین  و غیره در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 
1400/07/01 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 

مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: سه شنبه 1400/06/09  -   1168227/ م الف - رئیس 

اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت  - محمد على ناظمى /6/176

فقدان سند مالکیت
آقاى محمد رجبى دهقى  فرزند قدمعلى به وکالت از طرف وراث حســین بنى اســد 
(تنها ورثه وى عباسعلى بنى اسد )  باســتناد دو برگ  استشهاد محلى که تحت شماره 
4005 - 1400/04/23 به تایید دفترخانه 24 دهق رسیده است ، مدعى است  که سند 
مالکیت دو دانگ مشاع  از ششدانگ پالك  شــماره 1092 واقع در دهق 4 بخش 15 
ثبت اصفهان که درصفحه 94 دفتر 22 امالك ذیل ثبت 2840 بنام حســین بنى اسد 
دهقى  صادر و معامله دیگرى انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
بى احتیاطى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار سه شنبه 1400/06/09، 1178606/م الف- 

سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - محمد على ناظمى /6/177

راى شورا
شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد. کالســه پرونده 460/97 دادنامه 689-

97/6/13مرجع رسیدگى شــعبه یازدهم  شــوراى حل اختالف نجف آباد  خواهان: 
محمد فاضل  نشانى: نجف آباد خ 17 شــهریور غربى بن بست کمال پالك 3  وکیل 
خواهان  : حمید محمد کبیرى  نشانى نجف آباد - خیابان امام غربى ( چهار باغ ) مقابل 
تاالر چهارباغ ، جنب مسجد امام حسن (ع ) کد پستى 8518634583 خوانده: یوسف 
حســن پور   نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
11356292 جمعا به مبلغ 30/000/000 (ســى میلیون ریال ) گردشــکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى محمد 
فاضل با وکالت حمید محمد کبیرى  به طرفیت یوسف حسن پور  به خواسته به خواسته 
مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت 
بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور 
در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه 
و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى 
مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/0000/000 (سى 
میلیون ریال ) بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/465/000  ریال به عنوان هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 96/2/22 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 

غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 1180843/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه یازدهم /6/178

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

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

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 1988 و 1989 مورخه 1400/04/12 آقاى محمد ایزد پناه فرزند اسداله 
سبت به سه دانگ مشاع و خانم فهیمه ایمانیان نجف آبادى فرزند محمود نسبت به سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 148 مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 1  فرعى از 471 اصلى واقعى در قطعه6 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضیان از طریق انتقال قطعى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/09 - تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1400/06/24 - 1182436/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف 

آفرین میر عباسى /6/179

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکى گیالن در یک مطالعه 
میزان ماندگارى ویروس کرونا را در نمونه هاى گرفته شده از 
بینى، حلق، خون، ادرار و مدفوع بیماران مبتال به کووید-19 

بررسى کردند.
در این مطالعــه، 100 مــورد تأیید شــده کووید -19 
بین فروردین تا شــهریور ماه 1399 در استان گیالن، 
بررسى شــدند و از ناحیه حلق، خون، ادرار و مدفوع هر 
یک از شــرکت کنندگان در زمان هاى بسترى شدن در 
بیمارستان، هنگام ترخیص، یک هفته پس از ترخیص 
و هر دو هفته یک بار نمونه گرفته شد. این نمونه گیرى 
تا زمان منفى شدن تست PCR همه شرکت کنندگان 

ادامه یافت. بررسى هاى این مطالعه نشان داد که طول 
مدت ماندگارى RNA ویروسى در نمونه هاى حلق از 
اولین نتیجه مثبت PCR در هنگام پذیرش هشت روز 
بود. همچنین در این بررســى حداکثر مدت زمان دفع 
ویروس 25 روز از زمان پذیــرش بود. به عالوه؛ حضور 
ویروس در خون، ادرار و مدفوع به ترتیب در 24 درصد، 
هفت درصد و شش درصد از بیماران تشخیص داده شد.

متوسط مدت ماندگارى ویروس نیز به ترتیب در نمونه هاى 
خون هفت روز، ادرار 6 روز و مدفوع 13 روز بود. همچنین 
بیشترین مدت ماندگارى ویروسى در نمونه هاى خون، ادرار 

و مدفوع به ترتیب 17، 11 و 42 روز از زمان پذیرش بود.

محققان با بررسى بهبودیافتگان از کوید19متوجه شده اند 
مقدار ویروس موجود در بدن آنها پس از ابتالى مجدد به 

کرونا، حدود یک سوم کمتر از بار اول بوده است. 
بنابه گفته متخصصان بهداشــت و درمان، افرادى که 
یکبار به بیمارى کرونا مبتال شده و بهبود یافته اند، امکان 
دارد دوباره به این بیمارى مبتال شــوند. اما این بار درد 
و ناراحتى بســیار کمترى تجربه خواهند کرد. در واقع 
سیستم ایمنى بدن که یکبار با ویروس کرونا آشنا شده 
است، مى تواند با آن مقابله کرده و حداقل از مرگبار شدن 

آن پیشگیرى کند.
نتایج بررسى آنها نشان مى دهد، ابتال به این بیمارى در 

صورت بهبودى مى تواند ایمنى خوبى در بدن ایجاد کند 
اما آنقدر کافى نیست که فرد دوباره به این بیمارى مبتال 
نشــود. با اینحال مقدار ویروس در بینى و گلوى آنها در 
مقایسه با بار اول ابتالیشان به کرونا بسیار کمتر است و 

به همین دلیل هم از شدت بیمارى شان کاسته مى شود.
محققان مى گویند، ایمنى قبلى بــدن در برابر ویروس 
کرونا، اگرچه جلوى ابتالى مجدد به کرونا را نمى گیرد، 
اما از تعداد تکثیر ویروس کرونا در بدن پیشگیرى مى کند 
که نشــان مى دهد افرادى که دوباره بــه کرونا مبتال 
شده اند، این ویروس مهلک را کمتر از بار قبل به دیگران 

منتقل مى کنند.

ویروس کرونا چقدر در
 بدن بیمار مى ماند؟

بهبودى بعد از کرونا 
باعث ایمنى مى شود

قطره  چشم و بینى 
اثر ضد کرونا ندارند

   ایرنا | معاون غذا و داروى دانشـگاه علوم پزشـکى 
لرستان در اطالعیه اى اعالم کرد: قطره و اسپرى هاى 
مخصوص چشم و بینى اثر ضد ویروسى براى مقابله با 
کرونا ندارند. در این اطالعیه آمده است: در روزهاى اخیر 
شایعاتى مبنى بر تاثیر قطره هاى بینى و چشمى در درمان 
بیمارى کووید-19 در فضاى مجازى منتشر شده است 
که این موضوع نه تنها فاقد مبناى علمى مى باشد، بلکه 
مى تواند سالمت افراد را نیز به مخاطره بیاندازد. بنابراین 
قطره ها و اسپرى هاى مخصوص بینى و یا چشم مانند 
نفازولین، فنیل افرین و اکسـى متازولیـن معموال براى 
درمان هاى کوتاه مدت در رفع احتقان و یا گرفتگى بینى 

و یا قرمزى چشم بکار مى روند.

مبتالیان به کرونا  مى توانند 
واکسن تزریق کنند؟

   ایسنا | رئیس دانشگاه علوم پزشکى بیرجند اظهار 
کرد: افرادى کـه کرونا گرفتند، چهار تا شـش هفته بعد 
از بهبودى بـراى واکسیناسـیون مى توانند اقـدام کنند. 
محمددهقانى گفت: افرادى که به کرونا مبتال شده اند، در 
صورتى که ریه آنها درگیر نشده باشد، چهار هفته و افرادى 
که در دوران بیمارى دچار درگیرى ریوى شدند تا شش 
هفته پس از بهبـودى مى توانند واکسـن کرونا دریافت 
کننـد. وى گفت: افـرادى که واکسـن دریافت مى کنند 

ناقل کرونا نیستند و مردم از این جهت نگران نباشند.

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندسى راســتین مهر 
ســپاهان شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 41389 و شناســه ملى 
10260591042 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/04/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على تحویلیان 
به کدملــى 1292519002 و علیرضا 
صادق البنائى به کدملى 1285692535 
و نویــد صــادق البنائــى بــه کدملى 
1271499071 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند.حسن شــفیعى نیا به کدملى 
1291035311 و محســن محبى به 
کدملى 1292256397 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1181428)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندسى فرا طرح آروین ســهامى خاص به 
شماره ثبت 37909 و شناسه ملى 10260554919 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/05/25 
علیرضا قربانى ریزى بشــماره ملى1819664031 
بعنوان رئیس هیــات مدیره و مدیرعامــل - فرخنده 
قربانى ریزى بشــماره ملى1170467881 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره - اکرم نعیمى گرمى بشماره 
ملى5049641799 بســمت عضو هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شــدند . کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر اســت . مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1181441)

آگهى تغییرات
شرکت زیســت فناوران نوین راد مهر شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 43670 و شناسه 
ملى 10260615329 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 
یک میلیون ریال به مبلغ نهصد میلیون ریال از محل 
مطالبات سهامداران و صدور سهام جدید افزایش 
یافت و ماده 5 اساســنامه بشرح زیر اصالح شد 
:سرمایه شــرکت مبلغ نهصد میلیون ریال نقدى 
است منقسم به نود هزار ســهم با نام عادى ده 
هزار ریالى که تماما پرداخت شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1182223)

آگهى تغییرات
شرکت پایا انرژى کاوه ایرانیان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 62609 و شناســه ملى 
14008426459 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/05/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت 
به نشانى اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله آهنگران 
، کوچه 22 بهمن ، کوچه 17 شــهریور ، پالك 2 
، مجتمع تجارى مهتاب ، طبقــه دوم ، واحد 2.3 
کدپســتى 8138773919 تغییر یافت و ماده 
مربوطه اساســنامه اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1182231)

فقدان مدارك
بــرگ ســبز و ســند کمپانــى یک 
دســتگاه موتور ســیکلت سیســتم 
 125 CC جــت رو بــى کالج تیــپ
مــدل 1390 بنزینى به شــماره موتور 
NCW125404350 و شــماره تنــه 
بــه   NCW***125T9035412
شماره پالك 623/25182 ایران متعلق 
به امیرحســین منتظرى به شماره ملى 
1281859699 فرزند حسنعلى مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى انتقالى
شــرکت آرمان سازه آســاك سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 68489 و 
شناســه ملــى 10320242972 به 
موجــب آگهى تغییــرات شــماره ى 
140030402096000419 مــورخ 
1400/05/10 و صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/05/02 
مرکز اصلى شــرکت آرمان سازه آساك 
سهامى خاص به شــماره ثبت 2005 از 
واحد ثبتى لنجان به واحد ثبتى اصفهان 
به نشانى ، استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله سیچان ، کوچه ایزدى[29] ، کوچه 
اردیبهشت ، پالك - 131 ، طبقه سوم ، 
کدپستى 8173783738 انتقال یافت و 
در این اداره تحت شماره 68489 به ثبت 
رسید و جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1182233)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى تجارى آرام البرز آرتا 
سهامى خاص به شماره ثبت 64677 و 
شناسه ملى 14009159749 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1400/05/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محمدرضا 
زارعان به شماره ملى 1270440446، 
غالم رضــا زارعــان به شــماره ملى 
6609620542 و منیــره همت زاده به 
شــماره ملى 1281896500 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. - موسسه حسابرسى 
پایش پرگاس کاردان به شــماره ثبت 
4761 و شناسه ملى14006093996 
به ســمت بــازرس اصلــى و علیرضا 
معتمــدى محمدآبادى به شــماره ملى 
1292485833 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1182239)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى فرا طرح آروین ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 37909 و شناســه ملى 
10260554919 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/05/25 علیرضا قربانى ریزى بشــماره 
ملى1819664031و اکرم نعیمى گرمى بشماره 
ملى 5049641799 و فرخنــده قربانى ریزى 
بشماره ملى 1170467881بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند 
. روزنامه نصف جهــان براى چــاپ آگهیهاى 
شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1181438)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى راســتین مهر سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 41389 و شناسه ملى 
10260591042 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/04/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : على 
تحویلیان به کدملى 1292519002 به سمت مدیرعامل 
وعلیرضا صادق البنائى بــه کدملى 1285692535 به 
سمت رئیس هیات مدیره و نوید صادق البنائى به کدملى 
1271499071 به سمت نایب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر است مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1181424)

روى موج کووید-19

شهرام غفارى مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان 
تامین اجتماعى در خصوص هزینــه درمان بیماران 
کرونایى اظهار کرد: در شرایط عادى اگر درمان افراد 
بیمه شده  سازمان تامین اجتماعى در مراکز درمانى این 
سازمان صورت بگیرد صرف نظر از اینکه فرد کرونا دارد 
یا خیر، صد در صد رایگان است، درصورتى که طرف 
قرار داد مراکز درمانى دولتى و دانشگاهى باشد و نیز 
درمان به صورت سرپایى انجام شود، 70 درصد هزینه 
درمان به عهده سازمان تامین اجتماعى خواهد بود و 30 

درصد باقى مانده با فرد بیمه شده است.
وى افزود: در شرایط عادى اگر درمان در قالب بسترى 
باشــد، 10 درصد را بیمه شــده پرداخت مى کند، اما 
براى بیمارى کرونا از سوى مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعى و مدیریت ارشــد تصمیمى گرفته شده که 
تا اطالع ثانوى درمــان در مراکز درمانــى دولتى و 
دانشگاهى طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعى در 
صورت بسترى در بیمارســتان و یا دارا بودن پرونده 
بسترى موقت دیگر نیاز به پرداخت فرانشیز 10 درصد 

(حق بیمه هر فرد)  وجود نخواهد داشت.
غفارى یادآور شد: درمان بیمارى کرونا در تمام مراکز 
درمانى دولتى و دانشگاهى طرف قرار داد سازمان تامین 
اجتماعى رایگان است اما  درمان رایگان شامل بخش 
خصوصى نخواهد شد، همچنین تمام هزینه ها توسط 
بیمه پرداخت خواهد شد و بیمار نیاز به پرداخت هزینه 

نخواهد داشت.
وى ضمن اشاره به اینکه تست PCR در همه   مراکز 
کشور رایگان نیســت، افزود:طبق ابالغ مصوبه اخیر 
شوراى عالى بیمه باید تست PCR با دو شرط تحت 
پوشــش بیمه ها قرار بگیرد، این دو شرط هم شامل 
مراکزى اســت که از طریق وزارت بهداشت معرفى 
خواهد شد و نیز بر اساس ضوابطى که دبیر خانه   شوراى 

عالى بیمه ابالغ مى کند انجام تست PCR در آن ها 
رایگان خواهد بود.

غفارى گفت: ایــن ضوابط در حــال حاضر به تامین 
اجتماعى اعالم نشده است مبنى بر اینکه هر فرد چند 
بار مى تواند تست PCR  انجام دهد، در صورت ابالغ 
دبیر خانه از تاریخى که مقرر شده این تست در پوشش 
بیمه ها قرار خواهد گرفت، همچنین این دستور العمل 

به وجود آمده، اما هنوز به مرحله   اجرا نرسیده است.
وى بیان کرد: یکى از اقدامــات و تصمیم هاى موثر 
سازمان تامین اجتماعى و سایر سازمان هاى بیمه گر 
در تسهیل مشــکالت به وجود آمده از طریق بیمارى 
کرونا این است که تمام دارو هایى که وزارت بهداشت 
در لیست درمانى خود آورده و به دبیر خانه   شوراى عالى 

بیمه ابالغ شده تحت پوشش قرار داده است.

در چه مواردى درمان کرونا و
پزشکان فعال در بیمارســتان هاى آمریکا مى گویند که ویروس کرونا  انجام تست PCR رایگان است؟

حالت هاى نگران کننده جدیدى بروز داده است که بسیارى از این موارد 
در افراد زیر 50 سال است و وضعیت آن ها در مقایسه با مواردى که سال 

گذشته به بیمارستان ها آمده بودند به سرعت رو به وخامت مى رود.
پزشکان مى گویند بسیارى از بیماران بیست و سى ساله که قبًال واکسن 
ضد این بیمارى را دریافت نکرده اند به نظر مى رسد حالت آن ها نسبت به 
افراد جوانى که در طول یک سال گذشته مبتال شده اند، بدتر و سرعت 

ابتالى آن ها بیشتر است.
بسیارى از پزشکان مشکوك هستند که جهش "دلتا" که در حال حاضر 
حدود 80 درصد از عفونت هاى جدید را در سراســر این کشور تشکیل 

مى دهد، ممکن است در این حالت نقش داشته باشد.
مطالعات نشــان مى دهد که این گونه جهش یافته ممکن است باعث 
بیمارى شدید شــود، اما داده هاى تأیید شده اى به ویژه در بزرگساالن 
جوان وجود ندارد. برخى از کارشناســان معتقدند که دلیل شیوع موارد 
جدید در افراد زیر 50 سال، میزان پایین واکسیناسیون در این گروه است.

مطالعات نشان مى دهد که واکســن هاى فعلى در برابر عالئم شدید و 
مرگ ناشى از هر گونه ویروس، از جمله دلتا موثر هستند. اکثریت قریب 
به اتفاق (97 درصد) از افرادى که به دلیل عفونت در بیمارستان بسترى 

شده اند از جمله افرادى بودند که واکسن دریافت نکرده بودند.
کام پترسون رییس دانشگاه علوم پزشکى آرکانزاس، به نیویورك تایمز 
گفت که میانگین سن بیماران بسترى در مرکز درمانى این دانشگاه، 
در زمستان گذشته، 60 ســال بود، اما در حال حاضر میانگین 40 سال 
اســت. او انتظار دارد که افراد جوانتر و ســالمتر مستعد ابتال به جهش 

"دلتا" هستند.
نگرانى ها در مورد ویروس اخیراً دوباره ظاهر شــده اســت؛ تحقیقات 
نشان مى دهد که نوع رایج "دلتا" ممکن است بتواند حتى در افراد کامًال 

واکسینه شده نیز گسترش یابد.

حالت هاى جدید 
ونگران کننده کرونا 
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بادام زمینى عــالوه بر خواص زیاد، داراى مضراتى هم اســت و در 
مصرف آن باید حد تعادل رعایت شود.

بادام زمینى یکى از مهم ترین خوراکى هاى مغذى براى بدن و سرشار 
از منابع عالى منگز، نیاسین، فیبر، فسفر، ویتامین E و براى کاهش 

بیمارى هاى قلبى و افزایش متابولیک بدن مفید است.
بادام زمینى خواص پروتئینى زیادى دارد و به علت داشتن مواد مغذى 

مهم، در برابر هزاران بیمارى و تقویت ذهن حائز اهمیت است.
هر 100 گرم بــادام زمینى ها شــامل 567 عدد کالــرى، 49 گرم 

چربى کامل، 18 میلى گرم سدیم، 705 میلى گرم پتاسیم، 16 گرم 
کربوهیدرات کل و 26 گرم پروتئین است.

پیشــگیرى از انواع ســرطان ها، بیمارى هاى قلبــى – عروقى، 
بیمارى هاى عصبى یا هر نوع قارچ ویروسى، افزایش تولید اکسید 
نیتریک از ارزش هاى تغذیه اى بادام زمینى است. همچنین مراقبت 
از پوست و مو، تقویت مفاصل و اســتخوان ها و… از دیگر خواص 

مصرف این مواد غذایى است.
از آن جایى که بانوان به نسبت آقایان بیشتر در معرض چاقى هستند، 
متخصصان تغذیه و رژیم درمانى به آن ها توصیه مى کنند که با قرار 
دادن هفته اى دو بار کره بادام زمینى در برنامه غذایى خود، از افزایش 
ســلول هاى چربى جلوگیرى کنند و با انجام این کار باعث الغرى 

خود شوند.

باید بدانیم که آرد بادام زمینى ها چربى کمترى نسبت به کره بادام 
زمینى دارد و عالوه بر باال بودن محتواى پروتئینى طعم خوبى دارد. 
مصرف متعادل این مواد غذایى در کشــور هاى چین، هند و غرب 
آفریقا باعث مقابله با سوءتغذیه شده است و براى درمان مشکالت 

پوستى از قبیل خارش و آکنه تاثیر زیادى دارد.
اما مضرات بادام زمینى را هم بشناسید:

1_ آلودگى موجود در این مواد غذایى گاهى منجر به تولید مواد سمى 
مى شود که در نتیجه اســتفاده بیش از حد، باید انتظار بى اشتهایى و 

تغییر رنگ چشم ها را داشته باشیم.
2_ متخصصان طب سنتى توصیه مى کنند افرادى که به این مواد 
غذایى یا محصوالت آن آلرژى دارند نباید این خوراکى خوشمزه را 

مصرف کنند.

3_ معضل کیسه صفرا و درد ناگهانى در سمت راست شکم 
ممکن است از مصرف بادام زمینى باشد که در نهایت باید از 

خوردن آن اجتناب کرد.
محققان به این نتیجه دســت یافته اند که مصرف متعادل 
کره بادام زمینى ها باعث کاهش 25 درصدى سنگ صفرا 

مى شود؛ چراکه بادام زمینى ها توانایى کاهش کلسترول تا حد 
زیاد را دارند.

بادام زمینى ها پتاسیم باالیى دارد و میزان آن  دو برابر سدیم 
است؛ بنابراین مصرف کره بادام زمینى براى بیماران 

قلبى و کسانى که فشار خون باالیى دارند بسیار 
مفید است.

از آن جایى که مغز ها هنگام تفت دادن، حاوى 

مقدار زیادى نمک مى شوند، بهترین کار این است که هنگام مصرف 
پوست آن ها کنده شود تا مواد 

مضر به بدن نرسد.

عمر طوالنى نیازمند تعهد داشــتن به یک سبک زندگى 
ســالم اســت. نتایجى که افراد در قرن 21 به آن دست 
پیدا کرده اند هم این موضوع را به اثبات رســانده است. 
علمى که توانسته اســت از عادت هاى مربوط به سبک 
زندگى پرده بردارى کند، مى تواند طول عمر افراد را نیز 

افزایش دهد. 

هر روز سر ساعت مشخص از خواب بیدار 
شوید 

محققان بر روى 433268 نفر بین سنین 38 تا 73 سال 
مطالعه اى انجام دادند. در ایــن مطالعه این افراد خود را 
کامال صبح گرا، نیمه صبح گــرا، کامال عصرگرا یا نیمه 
عصرگرا مى دانستند. ســالمت آن ها به مدت 6 سال و 
نیم زیر نظر بود و علت مرگ آن ها هم با مدارك پزشکى 

به ثبت رسید.
محققان بعد از توجه به موضوع سن و جنسیت، مصرف 
سیگار، شاخص توده بدنى، میزان خواب و دیگر متغیرها به 
این نتیجه رسیدند که افراد کامًال صبح گرا و کامًال عصر 
گرا 10 درصد احتمال مرگ بیشــترى به دالیل مختلف 
دارند. در واقع هر گونه سحرخیزى یا عصرگرایى کامل 
مى تواند عامل افزایش دهنده احتمال مرگ باشد. شب 
زنده دارها تقریبًا دو برابر احتمال بیشترى نسبت به افراد 
سحرخیز براى اختالالت فیزیولوژیکى دارند، عالوه براین 

30 درصد بیشتر در معرض دیابت هستند.
خطر بیمارى تنفســى 23درصد و خطــر بیمارى هاى 
گوارشى براى این افراد 22 درصد باالتر است. اختالالت 
گوارشــى شــامل وضعیت هایى مثل یبوست، سندروم 
روده بى قرار، بواسیر، فیستول، عفونت مقعدى، بیمارى 

دیورتیکولى، کولیتیس، پولیپ روده و سرطان هستند.
بر اساس مطالعات انجام شده و طبق گفته کریستین ال 
نوتسون، پروفسور نورولوژى، بخشى از شب زنده دار بودن 
به ژنتیک مربوط اســت، اما افراد مى توانند آن را تنظیم 
کنند. نوتسون در این زمینه مى گوید :بهتر است به تدریج 
و با تمرین، خود را به زودتر خوابیدن عادت دهید. قبل از 
خواب با گوشى تلفن همراه کار نکنید تا بتوانید خودتان را 

از شب زنده دارى نجات دهید.

راهکارهایى براى خوابیدن
اگر نمى توانید در ساعات اولیه شب بخوابید و صبح هم 
دیر بیدار مى شــوید، راهکارهاى ساده اى براى رفع این 

مشکل وجود دارد که که برخى از آن ها عبارتند از :
براى این که روتین خواب خود را بهبود ببخشید، اول از 
همه ساعت خواب خود را منظم کنید. این کار شما باعث 
برنامه ریزى مغز و تنظیم ســاعت بیولوژیکى بدن براى 

خواب و بیدارى در ساعت مشخص مى شود.
طبق مطالعات انجام شــده، بیشــتر جوانان به 6 الى 9 
ساعت خواب شــبانه نیاز دارند. با تمرین و بیدار شدن در 
این محدوده ساعت، مى توانید یک برنامه منظم خواب 
داشته باشید. بسیار مهم است که سعى کنید هر روز سر 
یک ساعت از خواب بیدار شوید. متخصصان در این زمینه 
مى گویند: شاید ایده خوبى باشــد که بعضى از شب ها 
ساعت خواب خود را عقب بیندازیم، اما انجام چنین کارى 
قطعاً باعث بهم زدن روتین خواب مى شود و به مرور براى 

سالمتى مضر خواهد بود.

اجتناب از مصرف دخانیات
همیشــه و همه جا با بیان عوارض مصرف دخانیات به 

ترك سیگار تاکید شده است و قطعا همه شما میدانید که 
این عادت مخرب چطور جسم و روح فرد مصرف کننده را 
دچار آسیب مى کند پس با ترك آن براى همیشه به سمت 

زندگى سالم تر و عمر طوالنى تر بروید.

کاهش وزن و تناسب اندام
از عوارض کاهــش وزن همین بس کــه عامل ابتال به 
بیمارى هاى کشــنده قلبى و عروقى اســت و چنانچه 
مى دانید حمالت قلبى یکى از اصلى ترین عوامل مرگ 
و میر در جهان اســت پس براى مصون نگه داشتن خود 
از این عامل مرگ براى کاهــش وزن و عمر طوالنى تر 

اقدام کنید.

انجام حرکات ورزشى حداقل یک ساعت در 
هفته

ورزش تمــام اعضاى جســم و اجزاى روح تــان را به 
سمت سالمت بیشتر ســوق مى دهد و شما را از عوامل 

بیمارى زا دور خواهد کرد پــس عالوه بر دریافت اثرات 
نشــاط آور ورزش براى افزایش طول عمر ســالم خود 

ورزش کنید.
پیاده روى و یا دوچرخه سوارى به مدت 40 دقیقه در روز

تحقیقات انجام شــده بر روى 20721 مرد اهل ســوئد 
در ســنین بین 45 تا 79 ســال به مدت 11 سال نشان 
داده اســت که 4 مرد از 5 مرد با دنبال کــردن این نوع 
ســبک زندگى از حمالت و ســکته هاى قلبى در امان

 بوده اند.
مردانى که از مصرف دخانیات و مشروبات الکلى خوددارى 
کردند، در رژیم غذایى خود مواد غذایى سالم به خصوص 
ســبزى و میوه جات قرار دادند و مهمتــر از همه ورزش 
و پیاده روى انجام داده اند تا 35 درصــد از بیمارى ها و 

خطرات جدى سالمتى به دور مانده اند.
بنابراین براى داشتن زندگى ســالم و عمر طوالنى باید 
خواب مناســب، خوددارى از مصرف دخانیات، تناسب 

اندام و ورزش مناسب را در برنامه روزانه خود قرار دهیم.

5 راز براى داشتن عمر طوالنى 

بادام زمینى؛ خواص
و عوارض آن

محققان دریافتند افراد مبتال به میگرن کمتر از سایرین 
دچار بیمارى دیابت نوع 2 مى شوند و مبتالیان به این نوع 

دیابت نیز استعداد کمترى براى ابتال به میگرن دارند.
محققان انجمن شــیمى آمریکا با مطالعه ارتباط بین 
میگرن و دیابت در موش ها دریافتند پپتیدهایى که در 
میگرن موجب بروز درد مى شوند، توانایى اثرگذارى بر 
میزان تولید انسولین را از طریق افزایش تعداد سلول هاى 
تولیدکننده انسولین در پانکراس دارند. پپتیدها پلیمرهاى 
کوچکى هستند که از به هم پیوستن اسیدهاى آمینو در 

زنجیره هاى کوتاه تشکیل مى شوند.
پیش از این محققان مى دانســتند که دو نوع پپتید در 
سیســتم عصبى وجود دارند که نقش مهمى در ایجاد 
دردهاى میگرنى ایفا مى کنند. اکنون مشــخص شده 

است این پپتیدها به همراه پپتید دیگرى در پانکراس نیز 
وجود دارند و میزان ترشح انسولین در سلول هاى بتا را 

افزایش مى دهند.
با وجود این که ارتباط بین دو بیمارى هنوز به درســتى 
مشخص نشده است، به اعتقاد محققان همین افزایش 
میزان ســلول هاى بتا و ترشح انســولین عامل مهمى 
اســت که از بدن در برابر ابتال به بیمارى دیابت نوع 2 

محافظت مى کند.
به اعتقاد محققان شناسایى این ارتباط بین پپتیدهاى 
عامل درد در میگرن و میزان ترشــح انسولین در بدن، 
هدف هاى جدیدى را براى توسعه روش هاى درمانى و 
تولید داروهاى جدید براى مقابله با میگرن و دیابت نوع 

2 فراهم مى کند.

میگرن از دیابت پیشگیرى مى کند!

نتایج یک مطالعه جدید انجام شده توسط دانشمندان 
آمریکایى نشــان مى دهد که حفظ هیدراتاسیون و 
آب رسانى خوب به بدن مى تواند از تغییرات درون 
قلب که منجر به نارسایى این عضو زندگى بخش 
مى شــوند جلوگیرى کند یا حداقل رونــد آن ها را 

کند نماید.
طبق این یافته ها، ما باید به میزان مایعاتى که هر روز 
مصرف مى کنیم توجه کرده و در صورت کمبود در 

این زمینه، نسبت به اصالح آن اقدام نماییم..
به طور کلى، شاخص سدیم سرم خون، معیار دقیقى 

براى وضعیت هیدراتاسیون و آب موجود در بدن است. 
هنگامى که مردم مایعات کمترى مى نوشند، غلظت 
سدیم سرم افزایش مى یابد. لذا بدن سعى مى کند آب 
موجود در بدن را ذخیره کند و به دنبال آن، فرایندهایى 

را که در ایجاد نارسایى قلبى نقش دارند، فعال نماید.
بررسى ها نشــان مى دهند که هیدراتاسیون خوب 
در طول زندگى، یعنى رســاندن آب کافى به بدن 
در بازه هاى زمانى درســت مى توانــد خطر ایجاد 
هیپرتروفى بطن چپ و نارســایى قلبى را کاهش 

دهد.

با نوشیدن آب کافى از قلبتان محافظت کنید

سید على جواد موسوى فوق تخصص ریه درباره اینکه 
«آیا هر نوع سرفه اى نشــان از ابتال به کروناست؟» 
اظهار داشت: متأسفانه روشى وجود ندارد که بگوییم 
سرفه کردن نشــانه کروناست یا ســرفه فرد، علت 

دیگرى دارد..
وى ادامه داد: مهمترین چیز این است که براى نمونه، 
فردى دچار سرفه شــده اســت و به مراکز درمانى 
مراجعه مى کند و مى گوید پدرم مبتال به کرونا شده و 
ما مى گوییم این فرد نیز به دلیل نزدیک بودن به فرد 
مبتال به کرونا به این بیمارى دچار شده است؛ یعنى 

اینها فاکتورهاى کمک کننده است.
ایــن فــوق تخصــص ریــه با 

بیان اینکــه ابتال بــه کرونا 
مجموعــه اى از یکســرى 
عالئم است، افزود: بیمارى 
که دچار ســرفه، بدن درد، 
ضعف، تب، اختالل بویایى و 

چشایى شده است احتماال به کرونا مبتال شده اما براى 
نمونه فردى اعالم مى کند در اثر برخورد با دود دچار 
سرفه شده اســت؛ در نتیجه ما مى گوییم این دیگر 
نشانه ابتال به کرونا نیست و بیشتر منشأ آلرژى است.

این فوق تخصص ریه در پاسخ به این پرسش که «آیا 
به فردى که در مجاورت بیمار کرونایى بوده و فقط 
سرفه مى کند مى توانیم بگوییم مبتال به کرونا شده 
است؟» بیان داشت: بله، کرونا شدت مختلفى دارد و 
برخى بدون عالمت هستند، برخى افراد فقط سرفه 
مى کنند؛ یکى با اختالل چشایى و دیگرى با اختالل 

بویایى مراجعه مى کند.
موسوى در پاسخ به این پرسش که «آیا افراد مبتال به 
آسم و آلرژى در خط ابتال به کرونا هستند؟»، تصریح 
کرد: خوشــبختانه بیماران آسمى کمتر دچار کرونا 
مى شوند؛ البته این به معناى آن نیست که این افراد 

نباید نکات بهداشتى الزم را رعایت کنند.
وى متذکر شد: وقتى بیمارى این افراد خیلى 
شــدید شــده و دچار تب، بدن درد، 
خســتگى و کوفتگى شوند؛ این 
افراد باید به این عالئم شک 
کرده و احساس کنند همراه 
با آسم و آلرژى مبتال به 

کرونا شده اند.

چه نوع سرفه نشانه کروناست؟

باالترین قسمت ستون فقرات، قسمت گردنى آن 
اســت که قوس طبیعى آن به گونه اى است که در 
پشــت گردن گودى مختصرى ایجاد مى کند. قرار 
گرفتن گردن در شکل طبیعى قوس آن سبب توزیع 
متناسب وزن جمجمه روى مهره ها و دیسک هاى 

گردن و پس از آن روى بقیه ستون فقرات مى شود.
زندگى متفاوت امروزى نســبت به سال هاى قبل 
ســبب قرار گرفتن طوالنى مدت ســر و گردن در 
وضعیت خمیده به جلو شــده اســت که با افزایش 
چند برابرى فشار روى اجزاى ستون فقرات گردنى 
همراه است. نشستن هاى طوالنى مدت پشت میز 
کار، ساعت ها مطالعه و درس خواندن، استفاده مکرر 
از تلفن همراه و موارد مشــابه سبب خم  ماندن سر 
و گردن به سمت جلو در شرایطى مى شود که خود 
فرد دقت و توجهى به آن ندارد. حتى اکنون که شما 
مشغول مطالعه این یادداشت هستید ممکن است سر 
و گردن شما وضعیت نامناسبى داشته باشد.ایجاد قوز 
گردنى ممکن است به دالیل غیرشایع دیگرى مثل 

عفونت ها و تومورها هم رخ بدهد.
ولى شیوع عادت غلط وضعیت هاى نامناسب گردن 
به عنوان علت، آنقدر زیاد اســت که ســایر علل را 

کمرنگ مى کند. قوز گردن با کشــیدگى و اسپاسم 
در عضالت پشت گردن همراه است که به دنبال آن، 
درد گردن و حتى سردرد در ناحیه پشت سر ممکن 
است ایجاد شود. به عالوه، خم  شدن گردن به جلو با 
ایجاد اثر فشارى روى عصب هاى گردنى که از بین 
مهره ها و در مجاورت دیسک ها خارج مى شوند هم 
باعث عالئمى مانند گزگز، خواب رفتگى و بى حسى 

در دست ها مى شود.
با گذر زمــان، تخریب دیســک هاى بین مهره اى 
و ایجاد زواید اســتخوانى که ما بــه مجموعه آنها 
«آرتروز» مى گوییم بر شــدت عالئم مى افزاید.اگر 
بررســى علت این عالئم با معاینه، ام آرآى، عکس 
ساده و ســایر ابزارهاى تشخیصى سبب مشخص  
شدن علت ایجاد آنها، یعنى قوز گردنى شود، درمان 
اصلــى معموال اصــالح عادت هاى غلــط، انجام 
ورزش هاى تقویت کننده عضالت پشــت گردن، 
مصرف داروها براى مدت زمان کوتاه یا طوالنى و 
فیزیوتراپى و آب درمانى خواهــد بود. این درمان ها 
اگر صحیح انجام و پیگیرى شوند در بسیارى موارد 
از پیشرفت عارضه جلوگیرى کرده و حتى روند آن را 

معکوس مى کنند.

قوز گردن را جدى بگیرید

معموال سالمندان از خشکى دهان و احساس سنگینى 
زبان رنج مى برند.

معموال سالمندان از خشکى دهان و احساس سنگینى 
زبان رنج مى برند زیرا با افزایش ســن، ترشح بزاق 
دهان کاهش مى یابــد. برخى داروهــا مانند آنتى 
هیســتامین، آرام بخش ها، ضد افسردگى، مسکن، 
کاهنده فشــار خون و شــیمى درمانى کــه عموما 
سالمندان مصرف مى کنند و همچنین بیمارى هایى 
نظیر پارکینسون، ســکته مغزى، آلزایمر، افسردگى، 
اضطراب و بیمارى هاى خود ایمنى از جمله عواملى 
هستند که خشــکى دهان را تشدید مى کند. البته در 
این زمینه حتما باید به افزایــش قند خون هم توجه 

داشت.

براى بهبود خشکى دهان توصیه هایى شده است:
آب بهترین نوشیدنى است که البته آب یخ، آب میوه، 
نوشــیدنى هــاى گازدار و... هم مفیــد خواهد بود. 
همچنین هنــگام صحبت کردن زیــاد باید مایعات 
بیشــترى مصرف کرد. کاهش  مصرف  نوشیدنى ها 
و خوراکى هاى کاهش دهنــده آب بدن مانند قهوه، 
غذاهاى ادویه دار و خیلى شــور. مصرف میوه هاى 
تازه به خصوص آناناس، پرتقــال و طالبى. مکیدن 
یخ و بســتنى. جویدن آدامس بــدون قند و مکیدن 
آب نبات هاى بدون قند البته در حد متعادل.  استفاده 
از دســتگاه بخور در اتاق خواب. شست وشوى مکرر 
دهان و در صورت نیاز اســتفاده از اسپرى آب براى 

کمک به ترشح بزاق.

دلیل خشکى بیش از حد دهان

عسل یک غذاى سرشار از مواد مغذى است که از ارزش غذایى باالیى برخوردار مى باشد و مصرف 
عسل قبل از خواب فواید بى نظیرى را براى بدن به همراه دارد. بسیارى از ما به خوبى آگاه هستیم 
که عسل مى تواند براى مقابله با سرماخوردگى و مرطوب کردن پوست ما مورد استفاده 
قرار گیرد اما ممکن است آگاه نباشیم که دانشمندان به دلیل ویژگى هاى بسیار 
دیگرى که ممکن است هرگز نشنیده باشید ، عسل را یک غذاى عالى (غذاى 
سرشار از مواد مغذى ) مى نامند.عسل یک غذاى سرشار از مواد مغذى است 
که از ارزش غذایى باالیى برخوردار مى باشد و مصرف عسل قبل از خواب 

فواید بى نظیرى را براى بدن به همراه دارد.

خواب راحت شبانه
عســل حاوى ماده مغذى اى به نام تریپتوفان است. این ماده نوعى 

هورمون است که به شــما کمک مى کند آرام شوید و با مصرف عســل قبل از خواب به
 بدن تان این سیگنال را مى دهد که «وقت خواب فرا رسیده».

کمک به کاهش فشار خون
عسل حاوى آنتى اکسیدان است. آنتى اکسیدان ها فشار خون را کاهش مى دهند.

کاهش ترى گلیسریدهاى خون
عسل سطح ترى گلیسیریدها را در بدن کاهش مى دهد و آن ها را تبدیل به یک متحد مؤثر 

مى کند که خون را از چربى هاى غیر ضرورى پاکسازى مى کند.
فوایددیگر عسل براى بدن: تقویت سیستم ایمنى بدن، افزایش سرعت چربى سوزى، درمان 

سرفه، خواص ضد پیرى و جلوگیرى از افسردگى.

مصرف عسل قبل از خواب فواید بى نظیرى دارد!

ایــن فــوقتخصــص ریــه با 
بیان اینکــه ابتال بــه کرونا 
مجموعــه اى از یکســرى
عالئم است، افزود: بیمارى 
که دچار ســرفه، بدن درد،
ضعف، تب، اختالل بویایى و 

موسوى در پاسخ به این پرسش که «آی
آسم و آلرژى در خط ابتال به کرونا هس
کرد: خوشــبختانه بیماران آسمى کم
مى شوند؛ البته این به معناى آن نیست
نباید نکات بهداشتى الزم را رعایتک
وى متذکر شد: وقتى بیمارىا
شــدید شــده و دچار
خســتگى و کوفتگ
باید به این افراد
کرده و احساس
آسم و آل با
کرونا شد

عسل یک غذاى سرشار
عسل قبل از خواب فواید
که عسل مى تو
قرار گیرد
دیگرى
سر
ک
ف

عسـ

 سمت راست شکم
ه در نهایت باید از 

ه مصرف متعادل
صدى سنگ صفرا

هش کلسترول تا حد 

ن آن  دو برابر سدیم 
راى بیماران 

د بسیار 

حاوى 

زیادى نمک مى شوند، بهترین کار این است که هنگام مصرف مقدار
تا مواد پوست آن ها کنده شود

به بدن نرسد. مضر



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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دبیر شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى استان در 
یکصد و پنجمین جلسه شوراى گفت و گوى دولت و بخش 
خصوصى استان اصفهان که با حضور استاندار برگزار شد، 
با اشاره به این که توجه به شاخص هاى محیط کسب و کار 
استان و تالش در راستاى بهبود این شاخص ها به عنوان 
معیار اثربخشى و عملکرد دستگاه هاى اجرایى در رأس 
برنامه هاى شوراى گفت و گوى استان قرار دارد، تصریح 
کرد: خوشبختانه گزارش نتایج پایش محیط کسب و کار 
بهار 1400 حاکى از حفظ روند مثبت اســتان اصفهان در 
بهبود محیط کســب و کار بوده، در حالى که شاهد بدتر 

شدن میانگین شاخص محیط کسب و کار کشور بودیم. 
به گــزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانــى اصفهان، 
گلشــیرازى این امــر را نتیجــه همدلــى و همکارى 
بخش هاى خصوصى و دولتى  و انضباط در رفتار دانست 
و ابراز امیــدوارى کرد با آغاز فعالیت دولت ســیزدهم و 
جایگزینى نیروهاى تازه نفس در شرایط جنگ اقتصادى 
موجود، شرایط مطلوب اقتصادى ایجاد شده و دولت بتواند 

به اهداف خود دست یابد. 
گلشیرازى همچنین گفت: امیدوارم پروژه هاى خط هوایى 
اصفهان، دهکده لجستیک، آب، قطار پرسرعت و قطار 
بین شهرى به عنوان زیرســاخت هاى توسعه اى استان 
اصفهان در دولت جدید مورد توجه ویژه قرار گرفته و در 

اسرع وقت منتج به نتیجه نهایى شود. 
در ادامه این جلسه بهنام ابراهیمى، جانشین دبیر کل اتاق 
بازرگانى اصفهان به ارایه گزارشى از نتایج پایش محیط 

کسب و کار بهار 1400 پرداخت. 
وى غیرقابل پیش بینى بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه 
ومحصوالت، بى ثباتى سیاســت ها، قوانین و مقررات و 
رویه هاى اجرایى ناظر بر کسب و کارو همچنین دشوارى 

تأمین مالى از بانک ها را از نامناســب ترین مولفه هاى 
حوزه کسب و کار استان معرفى کرد. 

ابراهیمى با اشــاره به حفظ روند مثبت شاخص محیط 
کسب و کار اســتان در این گزارش، آمار باالى رضایت 
فعاالن اقتصادى اصفهان از عملکرد دستگاه هاى اجرایى 
در مبارزه با کرونا را در این روند مثبت بســیار تاثیرگذار 

دانست و گفت: استان اصفهان بعد از استان هاى مرکزى 
و سمنان در رتبه سوم از لحاظ بهترین عملکرد در شرایط 

کرونایى قراردارد.
وى افزود: خوشبختانه به رغم آسیب هاى ناشى از پاندمى 
کرونا و اعمــال تحریم هاى ظالمانه بر اقتصاد کشــور، 
شاهد بهبود 6 رتبه اى شاخص فضاى کسب و کار استان 

در فصل بهار 1400 بودیم که بر اساس طرح ملى پایش 
محیط کسب و کار، رتبه استان اصفهان در این شاخص از 

14 به 8 بهبود یافت. 
الزم به ذکر است در زمســتان 1399 نیز شاخص بهبود 
محیط کسب و کار استان با ارتقاء 12 پله اى، از رتبه 26 به 

14 کاهش یافته بود.

ارتقاى 6رتبه اى شاخص محیط کسب و کار 
استان اصفهان در بهار 1400

به مناســبت گرامیداشــت هفته دولــت جمعى از 
بسیجیان آبفاى استان اصفهان با حضور وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمى، با آرمان هاى شــهیدان انقالب 

اسالمى و دوران دفاع 
مقــدس تجدید میثاق 

کردند. 
مراســم،  ایــن  در 
بسیجیان آبفاى استان 
اصفهان، مزار شهداى 
شرکت را نیز غبارروبى 
و گلبــاران کردنــد. 
شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان تا کنون 
11 شهید تقدیم انقالب 

اسالمى کرده است. 
همچنین در طول هفته دولت، 20 نفر از بســیجیان 
آّبفاى اســتان اصفهان با هدف کمــک به بیماران 
نیازمند با حضور در مرکز انتقال خون اصفهان، بخشى 

از خون خود را اهدا کردند.  
اقدام دیگرى که به مناســبت هفتــه دولت انجام 

شد، رژه خودرویى 90 دســتگاه خودروى امدادى و 
خدمت رسان از ایستگاه قطار شهرى کاوه تا گلستان 
شــهدا بود که دو خودروى تخصصى آبفاى استان 

اصفهان نیز در این رژه حضور داشتند. 
اضافه مى شود بسیجیان شــرکت در طول سال با 
مشارکت در طرح هاى جهادى، 1300 بسته معیشتى 
در قالب سه دوره کمک هاى مومنانه و مبارزه با کرونا 

به خانواده هاى نیازمند اهدا کردند.

تجدید میثاق بسیجیان آبفاى استان اصفهان با شهدا

بیش از 252 میلیون کیلووات ساعت انرژى خالص مرداد 
امسال در واحد هاى بخارى نیروگاه اصفهان تولید و به 

شبکه سراسرى تحویل شد.
سرپرست شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، گفت: 
میزان تولید انرژى در پنجمین ماه امســال، به میزان 
252 میلیون و 30 هزار کیلووات ساعت انرژى خالص 
در واحد هاى بخارى نیروگاه اصفهان ، تولید و به شبکه 

سراسرى تحویل شده است.
عباس کریم افزود: این مقدار تولید برق با لحاظ متوسط 

مصرف ماهیانه 200 کیلووات براى هر خانوار، معادل 
مصرف ماهیانه بیش از یک میلیون و 260 هزار خانوار 
است. نیروگاه اصفهان داراى 5 واحد بخارى مولد برق 
با ظرفیت هاى متنوع و مجموع توان اسمى تولید 835 
مگاوات برق اســت که در صورت تامین آب و سوخت 
مورد نیاز، توانایى تولید مقدار معادل برق مورد نیاز کالن 

شهر اصفهان در بیشتر فصول سال را دارد.
این نیروگاه در جنوب غربى اصفهــان و در مجاورت 

رودخانه زاینده رود واقع شده است.

تولید بیش از 252 میلیون کیلووات برق در 
نیروگاه اصفهان

طرح ساخت مسکن براى خانوار هاى داراى حداقل دو 
عضو معلول در خمینى شهر آغاز شد.

داوود ترابــى  رئیــس اداره بهزیســتى شهرســتان 
خمینى شهر گفت: واحد هاى مسکونى براى خانوارهاى 
داراى حداقل دو عضو معلول در قالب 104 واحد ساخته 

مى شوند.
وى با بیان اینکه هزینه تکمیل هر واحد مســکونى 10 
میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: در این طرح زمین، 
انشــعابات، نظارت و صدور پروانه به صورت رایگان و 
سهم مشــارکت دولت 2 میلیارد ریال بالعوض در نظر 

گرفته شده است، همچنین  ســهم آورده مددجویان 3 
میلیارد ریال براى هر واحد مسکونى خواهد بود.

رئیس اداره بهزیستى شهرستان خمینى شهر  بیان کرد: 
این واحد هاى 75 مترى در 4 بلوك هفت طبقه تا سال 

آینده تکمیل مى شوند.

ساخت مسکن براى خانوارهاى داراى 2 عضو معلول

نجاتگران جمعیت هالل احمر استان اصفهان به 86 آسیب دیده ناشى از 50 حادثه در 
هفته گذشته امدادرسانى کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: در این مدت 23 حادثه 
جاده اى، 14 حادثه شهرى، هفت خدمت حضورى و شش حادثه صنعتى و کارگاهى به 

وسیله نیرو هاى امدادى جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شده است.
داریوش کریمى افزود: در این حوادث به 48 نفر امدادرســانى شد که از این تعداد 31 

نفر به بیمارستان ها منتقل شدند و 17 نفر هم خدمات درمانى سرپایى دریافت کردند.
وى گفت: 132 نفر نیــروى عملیاتى نجاتگر و امدادگر ایــن جمعیت در قالب 57 تیم 
عملیاتى با به کارگیرى 51 دســتگاه خودروى امدادى و همراه داشتن تجهیزات الزم 

امدادى در این عملیات ها فعالیت کرده اند.

امدادرسانى به 86 آسیب دیده در 50 حادثه

رئیس اداره امور قرآنــى اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان، گفت: در مسابقات استانى قرآن کریم 417 نفر 

از 25 شهرستان استان اصفهان به رقابت مى پردازند.
حمید بخشــى اظهار کرد: مرحله شهرســتانى چهل و 
چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم به اتمام رسیده است 
و دهم و یازدهم شهریور ماه مرحله استانى آن به صورت 

همزمان براى خواهران و برادران برگزار مى شود.
وى افزود: در این دوره از مســابقات استانى قرآن کریم 
417 نفر از 25 شهرســتان اســتان اصفهان به رقابت 
مى پردازند. در مسابقه خواهران رشته هاى «دعا خوانى» 
79 نفر، «حفظ 10 جز» 28 نفر، «حفظ 20 جز» 20 نفر، 
«حفظ کل» 18 نفر، «قرائت ترتیل» 16 نفر، «قرائت 

تحقیق» هشت نفر و «حفظ پنج جز» هفت نفر شرکت 
کرده اند.

رئیس اداره امور قرآنــى اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان، ادامه داد: در بخش برادران نیز «دعا خوانى» 
146 نفر، «حفظ 5 جز» سه نفر، «حفظ 10 جز» 4 نفر، 
«حفظ 20 جز» 12 نفر، «حفــظ کل» 11 نفر، «قرائت 
ترتیل» 29 نفر، «قرائــت تحقیق» 28 نفر، «اذان» 13 

نفر است، بنابراین جمع برادران 245 نفر خواهد بود.
بخشى خاطر نشــان کرد: امسال در هر رشته اى دو تیم 
داورى قرار دادیم و خواهران و برادران در هفت سالن به 
صورت زمان بندى شــده آزمون مى هند. علت این کار 
نیز جلوگیرى از تجمع و رعایت پروتکل هاى بهداشتى 

است. پیش از مسابقات به شرکت کنندگان پیام دادیم 
که اگر کسالتى دارند، حضور در مسابقه شرعا اشکال دارد 

و بر همین اساس چند نفر انصراف خود را اعالم کردند.
وى خاطر نشان کرد: مســابقات را در روزهاى دهم و 
یازدهم شهریور از ساعت هشــت صبح تا پیش از اذان 
مغرب و عشا برگزار مى کنیم. برخى از شهرستان ها روز 
دهم و برخى دیگر روز یازدهم براى مسابقه خواهند آمد.

رئیس اداره امور قرآنــى اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان، اضافه کرد: با مشــخص شــدن برگزیدگان، 
مرحله استانى به پایان مى رســد و افراد در نیمه نهایى 
کشورى و پس از آن در مرحله کشورى مسابقات قرآن 

کریم شرکت خواهند کرد.

رقابت 417 نفر در مسابقات استانى قرآن کریم اصفهان 

با توجه به راه اندازى واحد بنزین سازى، واحد تقطیر سوم 
وتعدادى پروژه هاى جانبى دیگر و با هدف افزایش تولید 
و تأمین بخار مورد نیاز پاالیشگاه، 2 دستگاه دیگ بخار 
جدید 227 تنى و آب DM (مقطر)در شرکت پاالیش 

نفت اصفهان ساخته مى شود.
مدیرمهندســى و اجراى پروژه ها شــرکت، با اشاره به 
تکمیل شدن طرح افزود: طراحى، تهیه، ساخت، نصب و 
راه اندازى دو دستگاه دیگ بخار با ظرفیت خروجى 227 

تن بر ساعت و یک واحد آب DM با ظرفیت خروجى 
دائم 500 مترمکعب در ساعت، از سالهاى قبل آغاز شده 
و در مردادماه ســال جارى تکمیل و در شهریور ماه راه 

اندازى خواهد شد.
سیدمنصور سیدفتاحى همچنین گفت: عالوه برساخت 
دودســتگاه دیگ بخــار وآب DM، یک ســاختمان 
کنترل و مرکز فرعى برق شــماره 32 نیزساخته شده و 
اطراف دیــگ بخار و واحد آب DM محوطه ســازى 
مى شود و در کنار آن، اجراى تمام مسیرهاى ارتباطى، 
لوله کشى ها، کابل ها و سیگنال هاى ارتباطى حد فاصل 
واحدهاى فوق الذکر و تأسیســات موجود پاالیشــگاه 
اجرایى مى گردد. وى قیمت برآوردى براى اجراى طرح 

را حدود40 میلیون یورو اعالم کرد.
گفتنى اســت در حال حاضر 6 دیگ بخار 227 تنى در 
شرکت پاالش نفت اصفهان به منظور تولید بخار مورد 
نیاز واحدهاى عملیاتى فعال هستند که با راه اندازى این 

طرح به8 دستگاه افزایش مى یابد.

ساخته شدن 2 دستگاه دیگ بخار جدید در شرکت پاالیش نفت 

معاون بهره بردارى شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه 
در راستاى پیروى از منویات مقام معظم رهبرى و با سهم 5 
درصدى از تولید ناخالص ملى، پشتیبانى همه جانبه از تولید 

را محقق کرده است.
عباس اکبرى محمدى گفت: رد پاى شــرکت فوالد 
مبارکه در پشتیبانى از تولید و زدودن موانع در صنعت 
کشور مشهود است و سهم این شرکت تأمین 5 درصد 

تولید ناخالص ملى در بخش صنعت است.
وى افزود: از سال هاى گذشته، شرکت فوالد مبارکه 
با برنامه ریزى و توسعه بومى سازى توانست وابستگى 
به واردات را کاهش دهــد؛ به گونه اى که امروز بالغ بر 
144 هزار قطعه در این شرکت بومى سازى شده است. 
تاکنون شرکت فوالد مبارکه تجربه 3 بار تحریم شدن را 

از سر گذرانده و با حمایت الهى و تکیه بر توان و دانش داخلى 
توانست از این بحران ها رهایى یابد.

معاون بهره بردارى شــرکت فــوالد مبارکه با اشــاره به 
محصوالت جدید شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در 

حال حاضر تمرکز این شرکت بر تولید محصوالتى است که 
به نیاز صنایع داخلى کشور پاسخ دهد. در ابتداى راه اندازى 
تعداد گریدهایى که فوالد مبارکــه در زمینه تختال تولید 

مى کرد نزدیک به 130 گرید بوده که این تعداد در حال حاضر 
به بیش از 350 گرید مختلف رسیده است.

وى ادامه داد: فوالد مبارکه در زمینه تولید ورق هاى سرد و 
گرم نوردشده از 130 گرید مختلف در حال حاضر به بیش از 

530 گرید رسیده که نشان دهنده توسعه محصوالت جدید 
در این شرکت است؛ اهمیت تولید و تعیین شعارهایى در این 
حوزه توسط مقام معظم رهبرى، گروه فوالد مبارکه را بر آن 
داشت تا با تقویت تولید، به جد در تحقق این شعارها 
بکوشــد. اکبرى در گفته هاى خود نیروى انسانى را 
مهم ترین عامــل موفقیت شــرکت ها معرفى کرد و 
افزود: مهم ترین نقش در تحقق اهداف و رسیدن به این 
رکوردها در شرکت فوالد مبارکه قطعا نیروى انسانى 
متعهد آن است. با همت و تالش و انگیزه روزافزون این 
کارکنان و همچنین انسجام تیم مدیریتى و تیم عملیاتى 
شرکت این دستاوردهاى مهم در شرکت رقم خورد. وى 
خاطرنشان کرد: در تولید همواره اولویت ما تأمین بازار 
داخل و نیازمندى هاى صنایع داخلى بوده اســت. به 
همین منظور تولید محصوالت ویژه براى پاســخگویى به 
بازار داخل و در پى آن صادرات و حضور در بازارهاى خارجى 
در برنامه تولید ما قرار دارد. این امر عالوه بر ارزآورى باعث 

ارتقاى جایگاه فوالد مبارکه در بازار بین المللى مى شود.

ردپاى فوالدمبارکه در پشتیبانى از تولید و زدودن موانع در صنعت کشور 

به گزارش روابط عمومى فرماندارى اصفهان، حســین 
سیستانى معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان همزمان با 
هفته دولت، ضمن تبریک این هفته و گرامیداشــت یاد و 
خاطره شــهیدان رجایى و باهنر اظهار داشت: همزمان با 
هفته دولت امسال، 120 پروژه عمرانى، خدماتى و فرهنگى 
با اعتبارى بالغ بر 5 میلیون و 619 هزار و 678 میلیون ریال، 

از محل اعتبارات ملى، ملى-استانى، استانى، منابع داخلى 
شــهردارى ها و دهیارى ها، منابع داخلى دستگاه هاى 
اجرایى، ســرمایه گذارى بخش خصوصى و تسهیالت 

بانکى، در شهرستان اصفهان به بهره بردارى رسید.
فرماندار اصفهان افزود: از این تعــداد پروژه،  62 پروژه با 
اعتبارى افزون بر 449 هزار و 736 میلیون ریال در روستاها 

و 58 پروژه نیز با اعتبار 5 میلیون و 169 هزار و 942 میلیون 
ریال در شهرهاى شهرستان تکمیل و به بهره بردارى رسید. 
سیستانى با بیان اینکه مردم از مسئوالن انتظار خدمت بى 
منت دارند، خاطرنشان کرد: مسئوالن باید خدمتگزار مردم 
باشند و در جهت رفع مشکالت و ایجاد رفاه آنان از هیچ 

کوششى دریغ نکنند.

بهره بردارى از 120 پروژه در شهرستان اصفهان

بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره کل آمــوزش 
فنى وحرفه اى استان اصفهان، طى مراسمى از دبیرخانه 
مانع زدایى وتصمیم سازى براساس مشارکتهاى مردمى 

بصورت مجازى رونمایى شد.
در این مراسم احمدرضا منتظرى معاون ادارى پشتیبانى 
و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید هادى توسلى اداره 
کل فنى و حرفه اى اســتان اصفهان هــدف از رونمایى 

از این دبیرخانــه را تحقق مطالبات بحــق مقام معظم 
رهبرى ( مدظله العالى ) در بیانیه گام دوم انقالب وارتقاى 
سطح معیشــتى ورفع مشــکالت مردم با ایجاد نهضت 
مهارت آموزى در راستاى حمایت گسترده از آموزشهاى 
مهارتى بعنوان موتورمحرك رونق تولید، پایش تهدیدات 
وبرداشــتن بروکراســى هاى دســت وپا گیر و قوانین 
محدود کننده بخشــى از الزامات تحقق شــعار جهش 

مهارت ، جهش تولید، دریافت مطالبات و پیشــنهادات 
جهت ارزیابى، اصالح فرآیندها وایجاد یک نظام ادارى 
کارآمد وپاسخگو وشفاف، شناسایى فرصتهاى پنهان و

ظرفیت هــاى معطل مانده آموزشــى، ســرمایه اى و 
منابع انســانى بخش دولتى وغیردولتى بمنظور تقویت 
زیرساختهاى مهارت افزایى وخلق فرصتهاى جدید شغلى، 

حمایت از کارمندان شایسته و نخبگان مهارتى دانست.

رونمایى از دبیرخانه مانع زدایى وتصمیم سازى براساس مشارکت هاى مردمى 


