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گرمازدگى چه بالیى سرتان مى آورد؟کاهش 80 درصدى تبلیغات مکتوبآثار طنز امروز حال و هواى سابق را ندارندافزایش قاچاق آجیل به ایران سپاهان به دنبال جذب  گلر استقالل؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اگر تبخال دارید 
خرما نخورید

چرا مزه آب اصفهان تغییر کرده است؟
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کمبود شدید گندم 
مخصوص ماکارونى

اصفهان در روز انتخابات 
خاموش نمى   شود

آتش سوزى پارك بازى 
مبارکه عمدى بود
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ترامواى اصفهان 
در انتظار تصویب 

شوراى عالى 
ترافیک

درست است که خرما دواى بسیارى از 
دردهاست، اما متخصصان معتقدند افرادى 

که تبخال دارند نباید به این خوراکى 
معجزه بخش لب بزنند چراکه خوردن خرما 

مانع از بهبود تبخال خواهد شد...

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: 
مطالعات تراموا در شــوراى عالى ترافیک کشور مراحل 
تصویب را پشت سر مى گذارد تا عملیات اجرایى آن آغاز 
شود. مســعود بنده خدا با بیان این که ایجاد خط تراموا 
حدفاصل میدان جمهورى اســالمى تا میدان آزادى در 
اولویت اســت، تصریح کرد: شــرایط ترافیکى شهرها، 
مشکالت و مسائل زیست محیطى و نیز هزینه هاى قابل 
توجه اجراى سیستم هاى ریلى سنگین، استفاده از تراموا را 
بر اساس مطالعات جامع حمل و نقل ضرورى ساخته است. 
وى ادامه داد: سابقه مطالعات تراموا در شهر اصفهان به 16 

سال پیش باز مى گردد و...

4 انتقاد استاندار از وضع تنظیم بازار در اصفهانانتقاد استاندار از وضع تنظیم بازار در اصفهان
عباس رضایى: نظارتى بر نحوه توزیع روغن، شکر، مرغ و تخم مرغ وجود نداردعباس رضایى: نظارتى بر نحوه توزیع روغن، شکر، مرغ و تخم مرغ وجود ندارد
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مدیر ارشد آبفاى اصفهان: مردم تصور مى کنند کیفیت آب کاهش یافته، در حالى که این طور نیست

مجید واشقانى: 
بازیگرى پژمان جمشیدى
 از فوتبالش هم بهتر است

یحیى بازیکن مورد عالقه اسکوچیچ 
را مى خواهد

ابوالفضل جاللى مدافع چپ جوان سایپا یکى از گزینه هاى پرسپولیس 
براى فصل بعد خواهد بود. بعد از جدایى محمد نادرى و محمد انصارى 
از پرسپولیس، قهرمان چهار دوره اخیر لیگ برتر فقط سعید آقایى را به 
عنوان یک مدافع چپ تخصصى در ترکیب تیمش دارد. وحید امیرى 

و على شجاعى به غیر از آقایى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کشف 11کیلوگرم 
تریاك در معده 

3مسا فر

98 درصد تاالب گاوخونى خشک شده است
3

مرزبان: هر مرزبان: هر 77 بازى  بازى 
براى سپاهان حکم بازى براى سپاهان حکم بازى 

حذفى را دارد

http://www.Instagram.com/FarabiPharmahttp://www.FarabiPharma.ir

خالصه مجامع عمومى 
سال 1399 شرکت هاى 

تابعه شستا
  مجمع عمومى شــرکت داروســازى فارابى در روز 
چهارشــنبه مورخ 19 خرداد ماه 1400  راس ساعت 
10 صبح با حضور 73/2 درصــد نمایندگان صاحبان 
ســهام،اعضاى هیئت مدیره شــامل دکتر پویا فرهت 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذارى دارویى تامین به عنوان 
رئیس مجمع، مهندس برقــى و دکتر صفاجو به عنوان 
ناظران مجمع و مهندس جعفرى نســب به عنوان دبیر 
مجمع  و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده 
بازرس قانونى  در محل مجموعه فرهنگى ، ورزشى تالش 

برگزار گردید.

  تحقق سود 314 میلیارد تومانى در سال 99 (علیرغم کاهش مصرف آنتى بیوتیک هاى خوراکى به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
رعایت پروتکل هاى مربوط)

  تقسیم 5389 ریال سود به ازاى هر سهم
  وصول اصل مطالبات و جرائم تاخیر از شرکت توسعه دارویى رسا

  خرید و انتقال سند رسمى 16 هکتار از زمین هاى کارخانه
  انتقال دانش فنى چهار محصول ضد سرطان به شرکت

  اخذ گواهینامه ملى رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان صنعت،معدن و تجارت

اهم نکات قابل توجه در این خصوص به شرح زیر است:

  در این جلســه گزارش جامعى 
از وضعیت عملکرد ســال 1399 
توســط مهندس جعفرى نسب، 
مدیرعامل شرکت ارائه شد و پس از 
گزارش بازرس قانونى و حسابرس, 
درخصوص دســتور جلسه مجمع 

تصمیم گیرى شد.
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عال ی،  د فاف، 

کد انتخاباتى: 1552
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رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســى دانشــگاه علوم 
پزشــکى شــهید بهشــتى با تأکید بر اینکه براى آغاز 
واکسیناسیون گسترده با واکسن هاى ایرانى، مجوز سازمان 
غذا و دارو کفایت مى کند گفت: حتى در صورت داشــتن 
مجوز مصرف اضطرارى از ســازمان جهانى بهداشت، باز 
هم کشورها براى تزریق واکسن بر اساس قوانین خودشان 
تصمیم مى گیرند. ســیدعلیرضا ناجى درباره روند صدور 
مجوز مصرف اضطرارى واکسن ها و اینکه آیا نیاز به تأییدیه 
سازمان بهداشت جهانى براى تزریق واکسن در کشور داریم 
یا خیر؟گفت: اینکه واکسن تأییدیه سازمان جهانى بهداشت 
را داشته باشد، یک اصل نیست. واکسن مقوله اى است که 

هر کشور براى خود یکســرى قوانین و مقررات مشخص 
دارد که اگر واکسن بر آن اساس پیش برود، مى تواند مجوز 
مصرف بدهد. همانطور که سایر واکسن هاى خارجى هم 
که شاید جدیداً مجوز سازمان جهانى بهداشت را اخذ کردند، 
مجوزهاى کشور خودشان را داشــتند و مصرف کردند و 
کشورهاى دیگر هم بر اساس آن مجوزها و اطالعاتى که 

از کشور سازنده گرفتند، واکسن را مورد مصرف قرار دادند.
ناجى تأکید کرد: مصرف واکسن هاى تولید کشورها منوط 
به اخذ مجوز سازمان بهداشت جهانى نیست؛ البته وجهه 
واکسن با صدور مجوز اضطرارى از سوى سازمان جهانى 

بهداشت باالتر مى رود. 

حجم قاچاق آجیل و خشکبار به ایران افزایش داشته است. 
عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوى با اعالم این 
خبر گفت: آجیل و خشکبار خارجى به صورت چمدانى به 
ایران قاچاق مى شود و با وجود افزایش قیمت دالر، ارزان تر 
از آجیل ایرانى تمام مى شود. درست در سخت ترین شرایط 
تحریم، گردو و بادام آمریکایى در بازار خشــکبار ایران به 
چشم مى خورد. محمدرضا حســینا گفت: گردو خارجى از 
شیلى قاچاقى وارد مى شــود و با قیمت 98 هزار تومان و 
گردو ایرانى با قیمت 120 هزار تومان فروخته مى شود و این 
نشان مى دهد که حتى با وجود رشد قیمت دالر، قیمت گردو 

خارجى ارزان تر از گردوى ایرانى تمام مى شود!

وى ادامه داد: عالوه بر گردو و با وجود اینکه واردات بادام 
هندى ممنوع است اما در مناطق مختلف این نوع بادام با 
قیمت کیلویى 382 تا 400 هزار تومان فروخته مى شود.

براساس بررسى هاى انجام شــده هر کیلو بادام هندى در 
فروشــگاه هاى آنالین با قیمت 382 هزار تومان و بادام 

ایرانى با قیمت 265 هزار تومان فروخته مى شود.
او تأکید مى کند: در شرایط تنگناى ارزى و درست زمانى 
که براى واردات قطعات کارخانه ها با چالش هاى مختلف 
و بزرگ رو به رو هســتیم، ســئوال این است که چگونه 
کاالهایى همچون گردو و بادام با حجم گسترده قاچاقى 

وارد مى شود؟

چرا «کووایران برکت» 
مجوز بهداشت جهانى ندارد؟

افزایش قاچاق آجیل 
به ایران

رئیسى جانشین خود را 
پیشنهاد کرده؟

  اعتمادآنالین| با توجــه بــه قطعیت 
پیروزى سیدابراهیم رئیسى در انتخابات ریاست 
جمهورى پیش رو و رفتــن وى از قوه قضاییه به 
دولت، بحث در خصوص جانشین رئیسى در مقام 
ریاست قوه قضاییه در محافل سیاسى و رسانه  اى 
مطرح است. بر همین اساس، شنیده ها حاکى از 
آن است که رئیسى طى نامه اى به محضر مقام 
معظم رهبرى، جانشــین خود را پیشنهاد کرده 
است و این شخص پیشنهادى کسى جز حجت 
االسالم و المسلمین سید احمد مرتضوى مقدم 

رئیس فعلى دیوان عالى کشور نیست.

اشتباه فکر مى کردیم
وزیر نیرو در آیین بهره بردارى    تسنیم|
از پروژه آبرسانى به 20 روستاى شهرستان بافق 
اظهار کرد: ما در مصرف آب کشاورزى در کشور 
قطعًا باید چاره اندیشى کنیم و اگر فکرى به حال 
آن نکنیم با وجود تمام پروژه هــاى انتقال آب، 
نابود شدن این تمدن را فقط به تعویق انداخته ایم. 
رضا اردکانیان با تأکیــد بر اینکه تمام طرح هاى 
آبى از جمله تأمین آب و مدیریت مصرف باید با 
همدیگر انجام شود گفت: در هنگام افتتاح پروژه 
خط اول انتقال آب به یزد، همه فکرها بر این بود 
که مشکل آب یزد حل شد ولى این اتفاق نیافتاد 
و در صورتى که مدیریت مصرف نباشــد اتفاق 

هم نمى افتد.

پایان ماسک در فرانسه
روزنامه «لوفیگارو» در گزارشى با    ایسنا|
عنوان «پایانى بر ماسک»، نوشته است: ماه دیگر 
میالدى، فرانسویان در فضاى باز هم ماسک بر 
چهره نخواهند زد. به نظــر مى آید این مى تواند 
پایانى براى بسیارى از کشــورهاى دیگر باشد. 
گزارش ها و معیارهاى تــازه این را مى گوید که 
یک میلیارد دوز واکســن کرونا اهدایى گروه 7، 
شاید نوید این پایان را در جهان بدهد. اما خبر بد 
از پرو مى آید که مبتالیان به کرونا در آنجا به دو 

میلیون تن رسیده است.

ابتکارى دیگر از فرهنگستان!
معــادل کلمــه «برند»    سینماپرس|
مصوب فرهنگســتان زبان و ادب فارسى اعالم 
شد. محمود شــالویى، دبیر شــوراى کارگروه 
پاسداشــت زبان فارســى اعالم کرد از سوى 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسى از این پس به 
جاى کلمه «برنــد»، کلمه «ویژند» اســتفاده 

مى شود.

پافشارى بر یک نظریه
وزیر خارجه دولــت «ترامپ»    ایسنا|
در مصاحبه با «فاکس نیوز» مدعى شــد کوهى 
از شواهد براى پشــتیبانى از ادعاهایى مبنى بر 
اینکه مؤسسه ویروس شناسى ووهان به شکل 
مصنوعى این ویروس کشنده را ایجاد کرد، وجود 
داشت. «مایک پامپئو» تأکید کرد:  شواهد زیادى 
هست که نشان مى دهد نشت ویروس از مؤسسه 
ویروس شناسى ووهان رخ داده است. وى افزود: 
انبوهى از شواهد به ارتفاع صد فوت وجود دارد و 
من اطمینان زیادى دارم که مسئله همین است. 

بورس هم مثل سکه
محمدعلى دهقــان دهنوى،    تسنیم|
رئیس ســازمان بورس  گفت: همــه بازارها در 
چند وقت گذشته با نوسان قیمتى همراه بودند، 
افرادى بودند که ســکه را در قیمت 16 میلیون 
خریدارى کردنــد اما اکنون قیمــت آن به 10 
میلیون رسیده اســت که این آمار نشان دهنده 
کاهش قیمت ســکه اســت؛ بنابراین شاخص 
بورس هم همسو با دیگر بازارها حرکت کرده و 

حدود 40 درصد کاهش داشته است.

انتخابات شوراها در
 1389 شهر و 40 هزار روستا 
  ایسنا| معاون عمرانى وزیر کشــور و رئیس 
سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور از  برگزارى 
انتخابات شــوراها در 1389 شــهر و 40 هزار روستا 
خبر داد. جمالى نژاد گفت: 51 هــزار و 600 نفر براى 
شــوراهاى شــهر ثبت نام کردند که 12 درصد آنها را 
خانم ها تشکیل مى دهند. همچنین 248 هزار نفر نیز 
در روســتاها ثبت نام کردند که بیش از 85 درصد آنها 
تأیید صالحیت شدند. وى با اشــاره به اینکه در هفت 
شــهر کاندیداها به حد نصاب نرسیدند، اظهار کرد: در 
این شهرها قائم مقام ها از سوى وزارت کشور کار اداره 

شوراها را انجام مى دهند.

میزان مشارکت؛ 42درصد 
بر اســاس نتایج آخرین نظرسنجى    ایسنا|
مرکز افکارسنجى ایران بعد از برگزارى سومین مناظره 
تلویزیونى کاندیداهاى انتخابات ریاســت جمهورى 
میزان مشارکت در انتخابات 42 درصد محاسبه شده 
است. از میان افرادى که در انتخابات شرکت مى کنند، 
60/6 درصد ابراهیم رئیســى و 3/7 درصد عبدالناصر 

همتى را برگزیده اند. 

جبهه اصالحات نامزد ندارد
جلســه  در    خبرگزارى صدا و سیما |
دوشنبه شب جبهه اصالح طلبان ( نهاد اجماع ساز) این 
جبهه کماکان بر رأى قبلى خویش ( نداشــتن کاندیدا 
وعدم حمایت) در ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهورى رأى داد. بنابر این گزارش از 46 رأى جبهه 
اصالحات، حمایت از همتى حائز 23 رأى موافق شد که 

براى این مهم، نیاز به 30 رأى بود.

الریجانى حمایت نمى کند
  دیده بان ایران| محمد مهاجرى، کنشــگر و 
روزنامه نگار اصولگرا  درباره اینکه آیا الریجانى از کسى 
حمایت خواهد کرد یا نه، خاطرنشان کرد: فکر نمى کنم 
ایشان از کســى حمایت کند و براى تأیید صالحیت 
ایشان نیز فکر نمى کنم برنامه اى باشد. اما در صورتى که 
تأیید صالحیت صورت گیرد، قطعاً انتخابات باید حداقل 

یک ماه عقب بیافتد.

نامه عارف به مردم 
محمدرضــا عارف رئیــس بنیاد امید    جماران|
ایرانیان با انتشــار نامه اى خطاب به مــردم ایران با 
بیان اینکه خشــم و نارضایتى عمیق مردم از وضعیت 
موجود را درك مى کنم و به احساسات پاك آنها احترام 
مى گذارم، تأکید کرد: صندوق رأى نهاد مردم ساالرى 
و جمهوریت نظام، شاید مهمترین جایگاهى باشد که 
در آن رأى و نظر عموم مردم مى تواند به حساب بیاید. 
این فرصت و این جایگاه با بى تدبیرى از دست خواهد

 رفت.

ستاد نیست
 میتینگ هم نیست

  ایسنا| وزیــر کشــور با اشــاره بــه برخى 
نگرانى ها  بابت کاهش تبلیغات انتخاباتى، اظهار کرد: 
مدارس، دانشــگاه ها و مســاجد تقریبًا تعطیل است. 
متأسفانه نامزدهاى انتخابات، طرفداران و احزاب این 
دوره حتى در خیلى استان ها ستاد تشکیل ندادند و وقتى 
ستاد نباشد، تجمعات و میتینگ نیست و همه اینها دست 
به دست هم داد تا در کنار یک رقابت تقریبًا ضعیف ما 
مواجه با شرایطى هســتیم که صدا و سیما، رسانه ها، 

استانداران و مردم در عمل جبران کنند.

وعده رضایى به مادران
محسن رضایى در توییتر نوشت: «سالم    ایسنا|
بر مادران مهربان سرزمینم؛ پرداخت حقوق مادام العمر 
به شــما از افتخارات دولت ما خواهد بود.» او پیش تر 

اعالم کرده بود به زنان خانه دار، حقوق خواهد داد.

خبرخوان

سد شهید عباســپور یکى از بزرگ ترین سدهاى ایران 
که روى رودخانه کارون احداث شــده ، یکى از سدهاى 
خوزستان است که اکنون با تنش آبى شدیدى مواجه شده 
و مخزن آن خالى تر از همیشه به چشم مى آید. این سد در 
استان خوزستان و در 50 کیلومترى شرق مسجدسلیمان 

واقع شده  است.
فرزاد جونعلى وند، مدیرعامل سد شهید عباسپور گفت: 
آورد سد شهید عباسپور در سال 1400 در مقایسه با سال 
گذشته، حدود 4 میلیارد مترمکعب کاهش داشته و تراز 
امســال حدود 20 متر در مقایسه با سال گذشته کاهش 

داشته است.
جونعلى وند گفت: این وضعیت به وجود آمده در مخزن 
سد شهید عباسپور اصًال نشانه خوبى براى تولید برق و 
همچنین تأمین آب نیســت. با توجه به وضعیت بى آبى 
و بى برقى امســال، اگر این وضعیت ادامه داشته باشد و 
ما نتوانیم وضعیت مصرف آب و بــرق را مدیریت کنیم 
قطعًا با بحران هاى شــدیدى در تأمین آب و برق مواجه 

خواهیم شد.
مدیرعامل سد شهید عباســپور گفت: با توجه به اینکه 
باالدست سد شهید عباسپور، ســد کارون 3 قرار دارد و 
وضعیت سد کارون 3 نیز چندان مناسب نیست، رهاسازى 
آب از سد کارون 3 هیچ کمکى به افزایش ارتفاع آب در 

سد شهید عباسپور نمى کند. 
جونعلى وند ادامه داد: قطعًا اوج مصرف بسیار نامطلوبى 
در ماه هــاى پیش رو خواهیم داشــت و ممکن اســت 
خاموشــى ها و بى آبى هاى بسیارى در روزهاى پیش رو 

در سطح استان خوزستان داشته باشیم.
وى گفت: در حال حاضر تراز سد 513 متر از سد آب هاى 
آزاد اســت و اگر به تراز 504 متر از سطح آب هاى آزاد 

برسیم، نیروگاه دوم سد شــهید عباسپور که چهار واحد 
250 مگاواتى اســت از مدار خارج خواهد شد. بنابراین 
اگر تراز آب تنهــا 9 متر دیگر در ســد پایین برود، یکى 
از نیروگاه هاى سد شــهید عباسپور به طور کامل از مدار 

بهره بردارى خارج مى شود.
وى افزود: نیروگاه دوم نیــز در ترازى 13 متر پایین تر از 

تراز 504 متر است و اگر تراز ســد شهید عباسپور از این 
میزان نیز پایین تــر برود، عمًال دو نیروگاه ســد از مدار 
بهره بردارى به طــور کامل خارج خواهند شــد و دیگر 

نمى توان تولید برق داشت.
مدیرعامل سد شهید عباسپور گفت: اگر رویه فعلى در سد 
شهید عباسپور به همین شکل ادامه پیدا کند، در تیرماه یا 

مردادماه یکى از نیروگاه هاى سد از مدار خارج خواهد شد.
وى افزود: روزانه بیش از 30 تا 40 ســانتیمتر از سطح 
آب مخزن کم مى شــود واگر این روند پــس از خارج 
شــدن نیروگاه اول از مدار همچنان ادامه داشته باشد، 
در مردادماه یــا شــهریورماه با بحران جــدى مواجه 

خواهیم شد.

توانایى تولید برق و تأمین آب توسط سد شهید عباسپور رو به پایان است

خوزستان در آستانه خاموش شدن

پدر و مادر «بابک خرمدین» به مدت ســه ســاعت در 
خانه شان چگونگى قتل بابک و قربانیان دیگر را بازسازى 

کردند.
خودروى ویژه انتقال بازداشتى هاى پلیس آگاهى تهران 
در برابر بلوك در شهرك اکباتان توقف کردند و در حالى 
که دقایقى قبل از حضور آنها مأموران کالنترى اکباتان 
شرایط امنیتى را فراهم کرده بودند در آرامش و سکوت 
وارد بلوك شــدند. پدر و مادر بابــک خرمدین به داخل 
خانه شان که قتلگاه بابک و آرزو خرمدین و شاید داماد 
خانواده مى بود رفتند تا به بازســازى یکى از فجیع ترین 

جنایات تاریخ ایران بپردازند.
بازسازى این صحنه قتل ها حدود سه ساعت طول کشید 
و اکبر خرمدین و همســرش چگونگى بیهوش کردن 
بابک و آرزو با خوراندن آب گوشــت و کله پاچه آغشته 
به داروى بیهوشــى را تشریح کردند ســپس پدر بابک 
خرمدین نشــان داد که در کجاى خانه وقتى بابک نیمه 
بیهوش چهاردست و پا به سمت آشــپزخانه مى رفت با 
چاقو به او حمله کرده و سپس با قتل پسرش او را به داخل 

حمام برده است.

اکبر خرمدین سپس نحوه مثله کردن اجساد بابک و آرزو 
را در حمام خانه به نمایش گذاشت و جلو دوربین پلیس 
بازسازى کرد و تشریح کرد که چگونه اجساد قطعه قطعه 
شده را داخل چمدان و کیســه هاى زباله قرار داده است 
سپس دقیقًا شــبیه به فیلم دوربین مداربسته آسانسور 
ساختمان نحوه انتقال اجساد را بازسازى کرد. بعد از اتمام 
بازسازى صحنه جنایت مادر و پدر بابک خرمدین باز هم 

سوار بر خودروى پلیس آگاهى محل را ترك کردند.
به نظر مى رســد با توجه به رونــد پرونده هاى جنایى که 
بازســازى صحنه قتل جزو مراحل نهایــى تحقیقات در 
دادسرا و پلیس آگاهى تهران است پرونده این سه جنایت 
آماده صدور کیفرخواست براى ارسال به دادگاه کیفرى یک 
استان تهران است و مطمئناً پدر و مادر بابک خرمدین پس از 
اقرار کامل به جزئیات این سه جنایت به زندان انتقال خواهند 
یافت تا در آینده نزدیک توسط سه قاضى عالیرتبه دادگاه 
کیفرى یک استان تهران تحت محاکمه قرار گیرند و بنا به 
خواسته اولیاى دم که به جز دامادشان که خواهرزاده اکبر 
خرمدین اســت در دو قتل دیگر فرزندان این زن و شوهر 

جنایتکار محسوب مى شوند به مجازات برسند.

«کریســتین امانپور»، خبرنگار شبکه CNN که طى 
دهه هاى گذشته از مشهورترین چهره هاى رسانه هاى 
خبرى بوده، از ابتالى خود به سرطان تخمدان خبر داده 
اســت. امان پور دوران کودکى خود را در ایران گذرانده 

است.
او در حین مجریگرى در یکى از برنامه هایش در شبکه 
CNN درباره این مســئله گفت: مــن عمل جراحى 
موفقیت آمیز را براى مقابله با سرطان پشت سر گذاشتم و 
در ادامه درمان باید چند ماه شیمى درمانى شوم تا بتوانم 
بیشترین شانس را براى ادامه زندگى به دست آورم. من 

خوشبین هستم.
او ضمن اشاره به اینکه در حین شیمى درمانى به اجراى 
برنامه در CNN ادامه خواهد داد افزود، خبردهى در باره 
بیمارى اش به این دلیل اســت که قصد دارد بر اهمیت 

تشخیص زودهنگام این بیمارى تأکید کند.
کریستین امانپور که پدرش ایرانى و مادرش بریتانیایى 
است، تا 11 سالگى در تهران بزرگ شده است.  او از جمله 
به دلیل تهیه گزارش از مناطــق بحرانى و جنگ هاى 
سراســر جهان، مانند جنگ اول خلیــج فارس و جنگ 

بوسنى شناخته شده است.

کمبود شدید گندم مخصوص ماکارونىحضور خرمدین ها  در قتلگاه فرزندان 

ابتالى «کریستین امانپور» به سرطان

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفــى ماکارونى ایران از 
کمبود گندم مخصوص ماکارونى (دروم) خبر داد و گفت: 
پیش بینى ما این اســت که کمبود گندم تأثیر خود را در 
آینده نزدیک بر تولید و بازار بگذارد و ما شاهد تنش هاى 

مشابه بازار روغن و مرغ باشیم.
مهرداد نورى با اشاره به آمار اعالمى از سوى سازمان هاى 
مختلف براى تولید گندم، اظهار کرد: آمار اعالم شده با 
واقعیت موجود متفاوت اســت، چراکــه در حالى اعالم 
مى شود کمبود تولید گندم نداریم که در گندم دروم کمبود 
به شدت احساس مى شود و تولیدکنندگان ماکارونى در 

تأمین آرد با مشکل روبه رو هستند.
وى ادامه داد: آمار ســاختگى نمى تواند پاسخگوى نیاز 
تولیدکنندگانى باشــد که منتظر دریافت آرد براى ادامه 

تولید هستند.
وى یادآور شد: در مجموع صنایع ماکارونى به یک میلیون 
تن آرد مخصوص نیاز دارد که کمتــر از 10 درصد آمار 

تولیدى گندم وزارت جهادکشاورزى است.
نورى تصریح کــرد: تولیدکنندگان ماکارونى نســبت 
به مشــکالتى که امروز درگیر آن شــده ایم، پیش تر به 
مسئوالن هشدار داده و از آنها خواستیم راهکارهایى را مد 

نظر قرار دهند، اما به هشدارها توجه نشد.
نورى تصریح کرد: ما یارانه ا ى کــه از طریق آرد دولتى 
به صنایع ماکارونــى تعلق مى گیــرد را نمى خواهیم و 
حاضر هســتیم اگر گندمى وجود دارد بــراى تأمین به 
موقع و کافى، آن را با قیمت بیش از نرخ مصوب دولتى از 

کشاورزان خریدارى کنیم.

امروز نگاهى به حدود قیمت اجاره و فروش مسکن در 
محالت مرفه نشین تهران انداخته ایم.

از ازگل و جردن و شهرك غرب که در این فهرست جزو 
ارزان قیمت ها هســتند تا کامرانیه و ولنجک و الهیه که 

قیمت هایشان سر به فلک مى زند.
براى فهم درســت قیمت ها بد نیست اشــاره کنیم که 

یک ماه اجاره خانه اى 80 متــرى در الهیه کم و بیش 
به اندازه هفــت ماه حقوق یک کارمند یا کارگر ســاده 
آب مى خورد! اما اگر قصد خرید خانه دارید بد نیســت 
بدانید که با دو ســال حقوق کارگرى مى توانید یک متر 
خانه در همین الهیه تهیــه کنید. بله یک متر. مبارکتان

 باشد!

یک متر خانه در پایتخت به قیمت 2 سال حقوق!
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کاهش 80 درصدى 
تبلیغات مکتوب 

رئیـس اتحادیـه کانون هاى آگهـى و تبلیغـات اصفهان 
گفت: تبلیغات این دوره از انتخابـات به علت گرانى کاغذ 
و دستگاه هاى چاپ نسبت به دوره قبل 80 درصد کاهش 
یافته است. شـهروز آقایى ادامه داد: در خیابان ها و اماکن 
عمومى، پوستر ها و بنر هاى کمترى را مشاهده مى کنیم، 
چون بیشـتر تبلیغات به صـورت مجازى انجام مى شـود 
هرچند که همیشه تبلیغات مکتوب، جایگاه خودش را دارد.

دلیل جمع آورى 
بنرهاى تبلیغاتى 

مدیر روابط عمومى فرماندارى اصفهان در خصوص جمع 
آورى بنرهاى یکى از لیست هاى انتخاباتى توضیحاتى را 
ارائه داد. على اصغر احمدى اظهار داشت: 15 اکیپ برخورد 
با تخلفات انتخاباتى در سطح شهر اصفهان فعال هستند 
که هیچ یک از اکیپ ها برایشان گروه ها، احزاب و جناح ها 
مطرح نبوده است. وى افزود: صرفاً برخورد با تبلیغات خارج 
از ضوابط و مقررات صورت گرفته و از همه جناح ها بنر جمع 
آورى شـده و همانگونه که از عکس ها و داربست ها پیدا 
است تبلیغات در مکان هاى ممنوعه نصب شده یا ابعاد آن 

برخالف ابعاد ذکر شده بوده است.

هواى اصفهان گرم تر مى شود
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى اصفهان از افزایش 
2 درجه اى دماى هوا در بسیارى از مناطق استان خبر داد. 
ابراهیم هنرمند اظهار داشت: الگوهاى هواشناسى بیانگر 
اسـتقرار جوى پایدار تا پایان هفته در سطح استان است 
و وزش باد به نسبت شدید در مناطق شرقى، شمالى و تا 

حدى مرکزى با خیزش گرد و خاك همراه خواهد بود. 

اصالح مسیر شبکه فاضالب 
واحد بهره برداري و توسـعه فاضالب امور آبفا منطقه 5 
اقدام به اصالح شـبکه فاضالب خیابان رباط دوم جنب 
درمانگاه مهدیه کرد. به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه 
5، در این عملیات 30 متر لوله به عمق 3 متر و 70 سانتی 
متر و با قطر 250 میلى متر پلی اتیلن اجرا شـد. هدف از 
این عملیات، اصالح مسیر شبکه فاضالب در این خیابان 
بود که مانع از گود برداري و عملیات ساختمانی شده بود.

مانورمروجین مصرف بهینه 
مانور مروجین مصرف بهینه آب همزمان با سراسر استان 
در شهرستان لنجان برگزار شد. به گزارش روابط عمومى 
آبفا لنجان، همزمان با مانور بزرگ مروجین مصرف بهینه 
آب شرب اسـتان اصفهان، چهار گروه مروجین مصرف 
بهینه آب شهرستان لنجان نیز با حضوردر مرکزعملیات 
آبفا زرین شـهر، برنامه ریزى الزم جهت انجام موفقیت 

آمیز مانور را انجام دادند.

نشست کارگروه 
اشتغال زندان ها

به گزارش روابط عمومى بنیاد تعـاون زندانیان اصفهان؛ 
پنجمین نشسـت کارگـروه اشـتغال زندان هاى اسـتان 
اصفهان به میزبانى زندان شهرضا برگزار شد. در این نشست 
مسـئولین اداره کل زندان ها، بنیاد تعاون زندانیان استان 
اصفهان و ... پس از نشستن پاى صحبت زندانیان و بازدید 
از کارگاه هاى حرفه آموزى، در مورد طرح هاى تجارى و 
کارگاهى جدید جهت افزایش اشـتغال زندانیان به بحث 

پرداخته و آمار عملکرد اشتغال را مورد ارزیابى قراردادند.

قدم اول برگزارى 
جشنواره کودك

مقررات و فراخوان سى و چهارمین جشنواره بین المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان که پاییز امسال با مشارکت 
سـازمان سـینمایى، بنیاد سـینمایى فارابى و شهردارى 
اصفهان برگزار مى شود، منتشر شد. این جشنواره از 16 
الى 21 مهر 1400 برابر با 8 تا 13 اکتبر 2021 در 2 بخش 

مسابقه ایران و مسابقه بین الملل برگزار مى شود.

خبر

استاندار اصفهان گفت: گزارش ها و آمار ستاد تنظیم بازار با 
وضعیت موجود در میدان و بازار  این استان مطابقت ندارد.
عباس رضایى روز سه شنبه در جلســه ستاد تنظیم بازار 
استان اصفهان افزود: اکنون نظارتى بر نحوه توزیع روغن، 
شــکر، مرغ و تخم مرغ در مرکز استان وجود ندارد و این 

وضعیت در شهرستان ها بدتر است.
جلسه ستاد تنظیم بازار استان اصفهان  با حضور استاندار و 
با هدف تنظیم بازار جمله  ازگوشت، شکر، مرغ و  بررسى 

برخى گرانى هاى اقالم مصرفى مردم برگزار شد.
وى ادامه داد: نباید با آمار ارقام سر یکدیگر کاله بگذاریم 
و باید مرد عمل باشیم و بیشتر به صورت میدانى کار کنیم .

رضایى با بیــان اینکه گزارش هاى ســتاد تنظیم بازار 
باید به صورت میدانى ارائه شود گفت: مخالف استفاده 
از ســامانه رهتاب و اینگونه ســامانه هاى هوشــمند 
نیســتم اما باید آمــار و اطالعــات واقعى و مســتند

 ارائه شود.  
وى با اشاره به اینکه اکنون قیمت کاالهاى مشابه در بازار 
با هم متفاوت است و کسى پاسخگو نیست تصریح کرد: 
باید قیمت ها را ثابت نگه داریم و افرادى را که درســت 
عمل مى کنند تشویق و متخلفان را مجازات و تنبیه کنیم. 
سامانه الکترونیکى تنظیم و نظارت موسوم به رهتاب براى 

کنترل و مدیریت بازار راه اندازى شده است.

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان گفت: با اقدامات 
انجام شــده در مدیریت بار و همکارى مــردم و صنایع با 
شرکت هاى توزیع برق، اســتان اصفهان در روز انتخابات 

ریاست جمهورى خاموشى نخواهد داشت.
محمدرضا نوحى در خصوص وضعیت تامین برق اصفهان 
طى روز جمعه (28 خرداد) در انتخابات ریاست جمهورى 
با توجه به فعالیت 3467 شــعب اخذ راى در استان، اظهار 
کرد: باید توجه داشت که همواره با افزایش دماى هوا روبرو 
هستیم، اما با توجه به مدار آمدن نیروگاه اتمى بوشهر، در 
حال حاضر هزار مگاوات برق به شــبکه سراسرى تحویل 
مى شــود، از ســوى دیگر با اتمام تعمیرات اساسى برخى 

نیروگاه ها، آنها نیز به کمک شبکه برق آمده اند.
سخنگوى صنعت برق استان اصفهان با اشاره به جلسه اخیر 
برق استان و با حضور استاندار و دادستان اصفهان و تاکید بر 
کاهش مصرف برق ادارات، توضیح داد: خوشبختانه امروز با 

کاهش 50 درصدى مصرف برق در ادارات مواجه هستیم.
وى گفت: از سوى دیگر براى مدیریت بار اقدام به جابجایى 
شیفت هاى یک روز کارى در صنایع کرده ایم که با توجه به 

ابالغ هیات وزیران این تغییر شیفت کارى انجام مى شود.
نوحى تصریح کرد: با اقدامات انجام شــده در مدیریت بار، 
اســتان اصفهان روز انتخابات ریاست جمهورى خاموشى 

نخواهد داشت.

اصفهان در روز انتخابات 
خاموش نمى   شود

انتقاد استاندار از وضع 
تنظیم بازار در اصفهان

وقوع حوادث مختلف در 24 ساعت منتهى به روز سه 
شنبه در شهر اصفهان موجب جان باختن یک نفر و 

مصدومیت سه َتن دیگر شد.
سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: عصر روز دوشنبه براثر 
گازگرفتگــى در داخل چاه فاضــالب 10 مترى در 
منطقه اى کارگاهى واقع در زینبیه یک کارگر مقنى 
حدود 45 ساله از اتباع افغانستان جان خود را از دست 

داد.
فرهــاد کاوه آهنگران درباره آتش ســوزى و انفجار 
کوچک یک دســتگاه خودروى ســمند در خیابان 
بهارآزادى اصفهان نیز گفت: در ایــن حادثه راننده 
خودرو دچار ســوختگى سطحى و مصدومیت جزئى 

شد.
کاوه آهنگران همچنین از آتش سوزى گسترده در انبار 
علوفه یک مجتمع گاودارى واقع در روستاى حاجى آباد 
شرق اصفهان خبرداد و اظهارداشت: نیروهاى عملیاتى 

از چهار ایستگاه همراه با خودروهاى اطفائیه سنگین 
به محل حادثه اعزام شدند و به مهار و خاموش کردن 
آتش و جلوگیرى از سرایت به سایر انبارهاى علوفه 

واقع در گاودارى پرداختند.
وى با اشاره به اینکه این عملیات پنج ساعت به طول 
انجامید گفت: با تخلیه ســریع گاودارى هیچ یک از 

دام ها آسیب ندیدند.
وى درباره حادثه واژگونى یک دستگاه وسیله نقلیه 
بارى در بزرگراه شهید دستجردى اصفهان نیز افزود: 
بار این کامیون لوازم آرایشــى، بهداشــتى و اسباب 
بازى بود و در جریان آن دو مرد 39 و 53 ســاله دچار 

مصدومیت شدند.
وى درباره آتش سوزى یک اصله درخت کاج و سرایت 
این آتش به کابین کشنده نیسان در پایانه خودروهاى 
سنگین خیابان باباگلى گفت: این حادثه مصدوم جانى 
نداشت و نیروهاى آتش نشانى از ایستگاه 10 و 22 این 

آتش را مهار کردند.

حوادث اصفهان یک کشته و 3 مصدوم داشت

ماموران پلیس شهرســتان نایین در شرق استان 
اصفهان در بازرســى از 3 مســافر اتوبوس موفق 
به کشــف 10 کیلو و 975گرم تریاك از معده آنان 

شدند.
ســرگرد هادى کیان مهر فرمانده انتظامى نایین 
گفت: ماموران ایستگاه ایســت و بازرسى  شهید 
شــرافت نایین هنگام کنترل خودروهاى عبورى 
یک دســتگاه اتوبوس ولوو  را که در مسیر زاهدان 

عازم اصفهان بود براى بازرســى متوقف کردند. 
ماموران پلیس در بازرســى از این اتوبوس متوجه 
حاالت و رفتار مشکوك سه نفر از مسافران شدند و 
به همین منظور آنان را براى بازرسى بدنى به اداره 

پلیس منتقل کردند.
فرمانده انتظامى نایین افزود: در بازرسى از این سه 
نفر بیش از 10 کیلو گــرم تریاك که به صورت بلع 

داخل معده  آنان جاساز شده بودکشف شد.

کشف 11کیلوگرم تریاك در معده 3 مسافر 

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى مبارکه گفت: آتش ســوزى وسایل بازى 

پارك محله 10 صفاییه این شهر، عمدى بوده است.

کیومرث مختارى با بیان اینکه در بررسى ها مشخص 
شد که این آتش سوزى توسط فرد یا افرادى با استفاده 
از بنزین و مواد آتش زا انجام شده است، افزود: بامداد 
روز دوشنبه وسایل بازى پارك محله10 صفاییه شهر 
مبارکه دچار حریق شــد که آتش نشــانان با تالش 

بى وقفه خود، آن را مهار کردند.
وى با بیان اینکه 5 تا 6 حریق مشابه در ماه هاى گذشته 
در این شهر ُرخ داده است، خاطرنشان کرد: رسیدگى 
فورى به این مسئله توسط مسئوالن 
مبارکه که در فضاى مجازى نیز به 
عنوان مطالبه جدى شــهروندان 

مطرح شده، ضروریست.
وى با بیان اینکــه تاکنون چندین 
مکاتبه بــا فرماندار و مســووالن 
انتظامى شهرستان براى پیگیرى 
اینگونه حوادث انجام شــده اما به 
نتیجه نرسیده اســت، گفت: دلیل 
وقوع این آتش سوزى بطور جدى 
در دست بررسى است و بطور قطع با 

فرد یا افراد خاطى برخورد خواهد شد.
این آتش سوزى بامداد امروز(دوشنبه) از سوى عوامل 
ناشناس در پارك محله 10 صفاییه مبارکه ُرخ داد و در 
جریان آن تعدادى از وسایل بازى و کفپوش هاى پارك 

در آتش سوخت.

آتش سوزى پارك بازى مبارکه عمدى بود

مدیر مرکز پایــش و نظارت بر کیفیــت آب و فاضالب 
شرکت آبفاى استان اصفهان با تاکید بر اینکه کیفیت آب 
شرب خط قرمز این شرکت است، گفت: تمام چاه هایى 
که وارد مدار آبرســانى شــده اند، مجهز به سامانه هاى 

گندزدایى هستند و بعد از کلرزنى، وارد مدار مى شوند.
فهیمه امیرى در گفتگو با ایســنا دربــاره گالیه برخى 
شــهروندان از تغییر مزه آب با توجه به وارد مدار شــدن 
چاه ها و نگرانى بابت آلودگــى آب، اظهار کرد: همواره 
چاه ها پیش از اینکه وارد مــدار بهره بردارى قرار گیرند، 
توسط آزمایشگاه مرجع شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان مــورد پایش قرار گرفته و بــر روى آنها آزمون 
هاى میکروبى، شیمیایى و فلزات سنگین انجام مى شود.

وى با تاکید بر اینکه شــرکت آبفا اصال نمى تواند هیچ 

چاهى را بدون اطالع مرکز بهداشت استان وارد مدار کند، 
توضیح داد: ابتدا باید به مرکز بهداشت استان نامه نگارى 
کنیم که بعد از نمونه بردارى و در صورت تاییدیه بهداشت 

چاه به آبفا، آن چاه وارد مدار مى شود.
مدیر مرکز پایــش و نظارت بر کیفیــت آب و فاضالب 
شــرکت آبفاى اســتان اصفهان درباره نگرانى برخى 
اصفهانى ها بابت هر گونه بیمــارى از آب چاه ها، اظهار 
کرد: تمام چاه هایى که وارد مدار آبرسانى شده اند، مجهز 
به سامانه هاى گندزدایى هستند که بعد از کلرزنى، وارد 

مدار مى شوند.
وى با تاکید بر اینکه هر روز کلر این چاه ها اندازه گیرى 
مى شود، گفت: اگر چاهى کلر نداشته باشد، خاموش و در 

مدار قرار نمى گیرد.

امیرى، درباره آبرسانى سیار در اصفهان و سالمت این آب، 
گفت: آبرسانى سیار از آب تصفیه شده است که ضدعفونى 
و گندزدایى مى شود. تانکرهاى سیار شرکت آبفا هر روز 

با کلر، شستشو و ضدعفونى و سپس بارگیرى مى شود.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شرکت 
آبفاى استان اصفهان در مورد تغییر ذائقه مردم نسبت به 
آب، توضیح داد: دلیل این تغییر ذائقه مربوط به وارد مدار 
شدن چاه ها است، چراکه پیش از این آب شرب مردم به 
طور خالص از تصفیه خانه باباشیخعلى تامین مى شد، اما 
زمانى که آب هاى زیرزمینى وارد مدار بهره بردارى قرار مى 
گیرد با توجه به امالح بیشتر این آب، مردم متوجه تغییر مزه 
آب مى شوند و در این شرایط تصور مى کنند که کیفیت آب 

کاهش یافته، در حالیکه این گونه نیست.

چرا مزه آب اصفهان
 تغییر کرده است؟

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با اشاره به تنش خشکســالى و تأثیر آن بر 
فضاى سبز شهر اظهار کرد: در ســال 97 اصفهان 
تنش خشکسالى سنگینى داشــت چرا که رودخانه 
زاینده رود حدود یک سال و نیم بسته شد در حالى که 
اکثر چاه هاى آب وابسته به رودخانه بود البته امسال 
میانگین دما باالتر و شرایط سخت تر است بنابراین 
143 هزار تانکر آب براى شرایط اضطرار مناطق پیش 

بینى شده است.

فروغ مرتضایى نژاد تأکید کرد: در سال هاى اخیر سعى 
کردیم، وابســته به چاه هاى فلمن نباشیم زیرا از آب 
آن ها در بخش شرب استفاده مى شود. مردم باید بدانند 
آبى که در جوى هاى سطح شهر مى بینند آب شرب 

نیست بلکه این آب اى سى باالیى دارد.
وى با بیان اینکه اولویت تأمین آب شرب شهروندان 
است، گفت: اولویت نخست شرب شهروندان است و 
اگر مشکلى در این بخش وجود نداشته باشد اولویت 

بعدى فضاى سبز است.

آبى که در جوى ها مى بینید آشامیدنى نیست

معــاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: 
مطالعات تراموا در شــوراى عالى ترافیک کشــور مراحل 
تصویب را پشت سر مى گذارد تا عملیات اجرایى آن آغاز شود.

مســعود بنده خدا با بیان این که ایجاد خط تراموا حدفاصل 
میدان جمهورى اســالمى تــا میــدان آزادى در اولویت 
است، تصریح کرد: شــرایط ترافیکى شهرها، مشکالت و 
مسائل زیست محیطى و نیز هزینه هاى قابل توجه اجراى 
سیستم هاى ریلى سنگین، اســتفاده از تراموا را بر اساس 

مطالعات جامع حمل و نقل ضرورى ساخته است.
وى ادامه داد: سابقه مطالعات تراموا در شهر اصفهان به 16 

سال پیش باز مى گردد و در دوره هاى مختلف مورد بررسى 
قرار گرفت، اما با توجه به این که این پروژه در کشور اجرایى 
نشده و سرمایه گذارى قابل توجهى نیاز دارد، اجرایى نشد 
تا این که در این دوره مدیریت شــهرى، دغدغه شهردارى 
عملیاتى کردن آن با رعایت ضوابط الزم و بر اساس مطالعات 

جامع حمل و نقل است.
بنده خدا با بیان این که براى اصفهان سه مسیر تراموا پیش 
بینى شده است، ادامه داد: مبدا هر سه مسیر میدان جمهورى 
اسالمى است و از این نقطه شــهر خطوط تراموا به سمت 
خیابان امام خمینى(ره)، میدان شهدا و میدان آزادى تعریف 

شده است. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با 
اشاره به ایجاد خط پرش در خیابان امام خمینى(ره)، افزود: 
براى افزایش سرعت حمل و نقل عمومى به ویژه اتوبوس ها 
در خیابان امام خمینى (ره)، حــدود 150 متر قبل از تقاطع 
خیابان شــریف، اتوبوس ها به ســمت زیر پل و سپس به 
تقاطعى که چراغ راهنمایى و رانندگى آن ابتدا براى اتوبوس 
سبز شده و با فاصله اندکى براى ســایر خودروها نیز سبز 
مى شود، مى رسند. هدف از ایجاد خط پرش در خیابان امام 
خمینى (ره) افزایش سرعت ناوگان حمل و نقل عمومى و 

جلب رضایتمندى شهروندان است.

ترامواى اصفهان در انتظار تصویب شوراى عالى ترافیک 

معاون نظارت و پایش حفاظت ادراه کل محیط زیســت 
استان اصفهان گفت: در 20 سال اخیر تاالب گاوخونى به 
سمت خشکى کامل رفت و 98درصد تاالب به کلى خشک 
است؛  دو درصد بخش هاى شمالى یک رطوبت جزئى و نه 
اینکه آبى داشته باشــد و چند هکتارى نیز چند سانتى متر 
پساب دارد اما به طور کلى مى توان گفت تاالب در خشکى 

کامل است.  
حسین اکبرى اظهار کرد: به جز نیمه دوم سال 98 که بعد 
از  15 ســال  حدود 41 میلیون متر مکعب آب براى تاالب 
رهاسازى شد، دیگر هیچ آبى رها سازى نشد. در این مدت 
فقط مقدار کمى زه آب و پساب کشاورزى به سمت تاالب 
جارى شد. اکبرى ادامه داد: وضعیت تاالب گاوخونى و زاینده 
رود براى حیات وحش جانــورى، گیاهى و ذخائر ژنتیکى 
وابسته به آن بسیار زیان بار بوده است؛ تاالب گاوخونى در 
سال هاى پرآبى بصورت میانگین پذیراى 20 هزار پرنده از 
حداقل 137 گونه مختلف بوده است. ما در سال هاى اخیر 
که سرشمارى و رصد کردیم این آمار و ارقام کم شده و در 
چند سال اخیر شاید بیش از 20 الى 25 نوع پرنده و حداکثر 

1000 پرنده به سمت تاالب مهاجرت کردند.
وى با اشــاره به خشــکى زاینده رود عنوان کرد: پوشش 

گیاهى متنوعى که در بستر این رودخانه بوده از دست رفته 
است همچنین در تاالب گاوخونى یک ماهى ارزشمند به 
نام ماهى گوره خرى  وجود دارد که در اندك پســابى که 
درقسمت شمالى تاالب بوده دیده شده ولى متاسفانه چون 
تاالب رو به خشکى صددرصدى مى رود این ذخائر را نیز از 

دست خواهیم داد. وى خاطرنشان کرد: اگر تاالب گاوخونى 
به طور کلى خشک شــد پدیده گرد و غبار و ریزگردها در 
شهر اصفهان مشکل ساز مى شود، همچنین 500 کیلومتر 
وســعت فالت مرکزى ایران تحت تاثیر این موضوع قرار 

مى گیرد.

98 درصد تاالب گاوخونى خشک شده است
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73 سال اســت که در دنیاى موســیقى با نت ها زندگى 
مى کند، 96 سال دارد و صاحب صدایى گرم و آرام  است 
که با چهره پر آرامشش در گوش ذهن هر کسى مى ماند؛ 
«امین ا... رشــیدى» را مى گوییم که البته قدیمى ترها با 
صدایش خاطره ها دارند و جوان ترها اما بیشتر در تلویزیون 
و برنامه هاى مختلف با او آشنا شده اند. رشیدى نخستین 
خواننده ایرانى اســت که نت ها را مى دانست، فهرست 
بلندباالیى از قطعات و آهنگ هایى به چشم مى خورد که 
توسط او ساخته و خوانده شده اند که تعداد آنها از شمارش 
خارج است. او تا سال 1344 بیشتر از 120آهنگ ساخت و 

آلبوم هاى مختلفى را هم بعد از آن منتشر کرد. 
شما سال ها پیش در کاشان بودید؛ 
اما عرق خاصى به آن دارید، درست 

است؟
بله، کاشان شهرى است که نخستین سال هاى زندگى ام 
آنجا سپرى شــد و به یاد دارم آنقدر زیبا بود که مى شد 
شــب ها یکى یکى ســتاره ها را در آن چید. انگار هیچ 
فاصله اى بین ما و آســمان نبود. کاشــان، مهد هنر و 
فرهنگ و تاریخ و دروازه هاى تمدن جهان است. تپه هاى 
قدیمى سیلک این ماجرا را اثبات مى کند. ما در فضایى 
به دنیا آمدیم و بزرگ شــدیم که دیگر تکرار نمى شود. 
دیگر آن معلم ها را نمى بینیم. البتــه این قانون زندگى 
اســت و هر کس هر فضایى را که دارد یک بار تجربه

 مى کند.
پــس از دوران تحصیل تان در آنجا 

باید خاطره ها داشته باشید.
البته احتماال مى دانید من متولد کاشــان نیستم، من در 
راوند متولد شــدم و تا چهار ماه آنجا بودم. بعد خانواده ام 
به کاشان آمدند و من تا بیست ســالگى در کاشان بودم 
و دوران مکتب و دبستان و دبیرستان را در همین کاشان 
گذراندم، ما به مکتب خانه مى رفتیم. یک تشکچه داشتیم، 
برمى داشتیم و به مســجد گذر باباولى کاشان مى رفتیم. 
کف مســجد زیلو انداخته بودند. ما تشــکچه هایمان را 
مى گذاشتیم و مى نشستیم روى زمین. نمى دانم چطور بود 
که من اینقدر از مدرسه گریزان بودم. یک فراش داشتیم 
که وقتى ما نمى رفتیم مکتــب یا فرار مى کردیم، مى آمد 
دنبالمان. یادم اســت من هم بارها فرار کردم و او آمد و 

مرا پیدا کرد. البته طبیعى بود که ما دوست نداشته باشیم 
برویم مکتب، آن زمان معلم ها سخت مى گرفتند و مثل 

حاال بچه ساالرى نبود.
هنر و موسیقى از کى و چطور پایش به 
زندگى تان باز شد؟ اصًال در آن زمان 
سراغ یادگیرى موسیقى هم رفتید؟

من تا کالس نهــم را خواندم و رها کردم  چون ســه ماه 
تعطیلى رفته بودم  کار یاد گرفته بودم، مى خواستم دیگر 
کار کنم و به قول شــما امروزى ها وارد بازار کار شوم به 
همین خاطر من سه ماه تابستان را نجارى و نقاشى کردم. 
البته همه هنرها با هم ارتباط دارند. شاید باید همه را یاد 

مى گرفتم تا به جایگاهى که باید برسم.
بعد هم که به تهران آمدید، در واقع 
مى شود گفت که در همین تهران بود 
که به طور جدى وارد موسیقى  شدید؟

بله، یادش به خیر. یک روز در روزنامه اطالعات یک آگهى 
دیدم که هنرستان تهران در نوبت شبانه به صورت رایگان 
هنرجوى موسیقى و آواز مى پذیرد. هنرستان در خیابان 
ارفع بود همین خیابان شــهریار امــروز. آمدم و ثبت نام 
کردم. از محضر که کارم تمام مى شد، پیاده مى آمدم در 
کالس هاى شبانه شرکت مى کردم. تهران آنقدر کوچک 

بود مى شد که پیاده آمد و رفت.
استادان شــما در این کالس ها چه 

کسانى بودند؟
اســتاد تار من آقاى موســى معروفى، پدر جواد معروفى 
و اســتاد آوازم دکتر مهدى فروغ بود. او رئیس دانشکده 
هنرهاى دراماتیک هم بود. آموزش هاى فروغ، ســنتى 
نبود؛ مثال نمى گفت شــور را بخوان، حاال ماهور را و... او 
به طور علمى آموزش مى داد که چگونه بخوانیم. با تحریر 
زیاد هم موافق نبود. بعضى از همشاگردى هایم را هم به 

یاد دارم؛ آقایان مشروطه، معنوى و حسن گل نراقى. یکى 
هم نصرت ا... خان که از بچه هاى جنوب شهر بود و بسیار 

با مرام بود. دو تا دندان طال هم داشت.
ترانه مانــدگارى از آن روزها یادتان 
هست؟ قطعه اى که شاید به گوش ما 

هم آشنا باشد؟
من اهل تصنیف بودم. گل نراقى اهل طنز و شــوخى بود 
و همان یک ترانــه مرا ببوس را خواند. هزاران افســانه 
براى این ترانه آورده اند که همه اش نادرســت است. این 
ترانه را دکتر حیدر رقابى براى دوســتش ســاخته بود. 
گل نراقى بسیار شوخ بود به جز مرا ببوس یک چیز دیگر 
هم مى خواند. آن زمان پل تجریش گردشگاه اشراف بود. 
آنجا بعضى کاسب ها جنسشــان را با آواز ارائه مى دهند. 
حسن گل نراقى از او یاد گرفته بود و مى خواند. من درآمد 

مى خواندم و معنوى سه گاه و...

خواننده  پیشکسوت از گذشته هاى دور و خاطراتش مى گوید

امین ا... رشیدى: در شب هاى کاشان مى شد 
ستاره ها را چید

کمند امیرسلیمانى مى گوید، حال برادرش که پس 
از تزریق داروهاى کرونا، به دلدرد شدیدى دچار 

و دوباره راهى بیمارستان شده بود، خوب است.
این بازیگر درباره وضعیت ســالمتى برادرشـ  
سپند امیرسلیمانىـ  که یک عمل جراحى را پشت 
سر گذاشته است، گفت: برادرم عمل کرد و پس از 
چند ساعت، عملش موفقیت آمیز بوده و به بخش 

منتقل شده است. من خودم به دیدنش رفتم.
امیرسلیمانى درباره علت جراحى شدن برادرش 
توضیح داد: بــرادرم به کرونا مبتال شــده بود، 
وقتى ریه اش درگیر بیمارى شد شروع به تزریق 
داروهاى کرونا کردند. شــامگاه یکشنبه دل درد 
خیلى عجیبى گرفت به نحوى کــه دوباره او را 
به بیمارستان بردیم. سیتى اسکن کردند و گفتند 
یک تکه از روده اش پاره شده است. البته من هنوز 
دکترش را ندیده ام که ببینم همین بوده است یا نه. 
گفته اند احتمال دارد عوارض ناشى از آمپول ها و یا 

مسکن هاى زیاد باشد.

مجید واشــقانى که همزمان در حوزه هاى اجرا و 
بازیگرى فعال اســت، مجرى گرى را کارى بسیار 
دشوارى مى داند و یادآور مى شود که یک مجرى 
براى اینکه در دل مردم بنشیند، نیازمند به کارگیرى 
ابزار یا همان اطالعات و کلماتى است که از دانش 

باالى او نشأت مى گیرد.
واشقانى همچنین در زمینه اجرا توضیح داد: مجرى 
عالوه بر اینکه باید خودش باشد و اینکه چقدر این 
خود فرد بودن، به دل مردم مى نشیند، باید از دانش 
کافى برخوردار باشد. مجرى گرى فراى بازیگرى 
دانش مى خواهد؛ و این دانش به لحاظ اطالعات و 
کلماتى است که از طریق مطالعه به دست مى آید و 

البته خیلى از مجریانمان این ویژگى را ندارند.
او در پاســخ به اینکه آیا حضور همزمان 

در اجرا و بازیگــرى را براى خود یک 
ریسک تلقى نمى کند؟ توضیح داد: 
من هیچ گونه مشکلى ندارم با اینکه 
که اگر کسى توانایى انجام کارى را 
دارد، عالوه بر تخصص اصلى خود 

انجام دهد. در حــال حاضر بازیگران 
بزرگى در دنیا داریــم که همزمان کار 

اجرا هم انجام مى دهند.
واشــقانى در این زمینه به ایفاى نقش 

پژمان جمشیدى در فیلم ها 
و سریال ها، در مقام 

یــک بازیکن 

فوتبال اشــاره کرد و گفت: حتى بازیگرى پژمان 
جمشیدى از فوتبالش هم بهتر است؛ این چه ایرادى 
دارد. اگر فرد توانایى آن را داشــته باشد. البته هنوز 
هم این معادالت هست که مى گویند بازیگر نباید 
همزمان با تخصص اصلى خود، کار اجرا هم انجام 
دهد یا بالعکس؛ چراکه در ذهنیت تماشــاگر تاثیر 
مى گذارد، اما به نظر من این اتفاق صدمه اى نمى 
زند، به شــرط اینکه به کارى که انجام مى دهید، 
واقف باشید و علمش را داشته باشید. ضمن اینکه 
تعداد انگشت شــمارى از سوپراســتارهاى ما در 
ســینما، از حوزه اجرا و بازیگرى در تلویزیون، وارد 

سینما نشده اند.
او دربــاره انتقادهایــى کــه بعضا 
بــه اجــراى بازیگــران وارد 
مى شــود، هم تصریح کرد: 
در این مورد، مشکل از تهیه 
کننده هاســت که گاهى 
بلد نیستند درست انتخاب 
کنند. فردى که نمى دانند 
توانایى اجــرا دارد یا خیر، به 
صرف اینکه دیده شــده، در 
مقام مجــرى مى آورنــد و او 
نمى تواند اجرا کند و برنامه 
با ســر بــه زمین 

مى خورد.

مجید واشقانى: 

بازیگرى پژمان جمشیدى
 از فوتبالش هم بهتر است

یوسف تیمورى بازیگر نام آشناى تلویزیون که چهره 
او با مجموعه هاى تلویزیونى پرطرفدار همانند «زیر 
آسمان شهر»، «کوچه اقاقیا»، «قطار ابدى»، «براى 
آخرین بار» و ... در ذهن مخاطب حک شده است، 
درباره وضعیت فعلى ســینما گفت: در حال حاضر 
همه مردم جهــان درگیر ویروس کرونا هســتند. 
پس اگر بگوییم تعداد ســینما ها باید بیشــتر شود 

یا هر مورد دیگر، عمــًال فایده اى 
ندارد. فعًال باید منتظر بمانیم 

تا کرونا تمام شده و بعد از 
آن تصمیم هــاى جدید 

گرفته شود.
وى در خصــوص آثــار 

کمدى فعلى سینما اظهار 
کرد: آثار طنز امروز حال و 

هواى سابق را ندارند. 
در گذشته تعدادى 
هنرمنــدان  از 
کــه همدیگــر را 

مى شــناختند، با هم 
کار مى کردنــد. حاال 

همین افراد با هنرمندان 
نسل جدید کار مى کنند. 

به نظرم باید هماهنگى بین بازیگران و آثار بیشتر 
شود و مردم بر این باور نباشند که هنرمندان دوره ما 
فرق داشتند. از طرفى با محتواى قوى و رنگ و لعاب 
اثر مى توان حال و هواى قبل را به آثار طنز برگرداند.
بازیگر فیلم «شهربانو» با بیان اینکه امروز برخى از 
طعنه  ها و کنایه هاى طنز فیلم ها کارایى ندارند، گفت: 
این کنایه ها جذابیت فیلم را مى گیرند و تاریخ مصرف 
به اثر مى دهد. قطعًا باید مسائل جامعه به زبان طنز 
نقد شود، اما در کشور ما وقتى نقد ها جهت 
پیدا مى کنند، موضــوع اصلى فیلم از بین 
مى رود. به اعتقاد من یا کامًال باید مسائل 
را نقد کنیم و یا صرفــًا اثرى کمدى 

بسازیم.

یوسف تیمورى:

آثار طنز امروز حال و هواى سابق را ندارند

مجموعه طنــز «حاال برعکس» بــراى پخش از 
شبکه نسیم ساخته شد. این مجموعه طنز از شنبه، 
29 خرداد ماه هر شــب به روى آنتن شبکه نسیم 

مى رود.
رامبد جوان در صفحه شــخصى خــود در فضاى 
مجــازى این خبر را اعــالم کــرده و در ادامه آن 
آورده است: این ســریال که در استودیوى برنامه 
خندوانه ضبط شده، به کارگردانى محمود کریمى 

و تهیه کنندگى سید على احمدى تولید شده است.
از نکات جالب توجه این مجموعه تلویزیونى، حضور 
حامد همایون خواننده پاپ در این سریال است که 

در اولین تجربه بازیگــرى خود جلوى دوربین این 
سریال طنز رفته است.

این مجموعه طنز با نگاه متفــاوت به فرایند تولید 
برنامه تلویزیونى، پشــت صحنه خندوانه را بستر 
روایت خود قرار داده و اتفاقات تولید را از دریچه اى 

متفاوت و با لحنى شیرینى به نمایش مى گذارد.
«حاال برعکس» هر شب ساعت 21 پخش شده و 
تکرار آن ســاعت 2، 9 و14 از شبکه نسیم به روى 

آنتن  مى رود.
جمعى از بازیگران باسابقه تئاتر نیز در این مجموعه 

حضور دارند.

مــال فایده اى 
ظر بمانیم 

 بعد از 
جدید 

ثــار 
 اظهار

 حال و 
د. 

ا 
هم 

حاال 
ندان

 کنند. 

به اثر مى دهد. قطعا باید مسائل جامعه به زبان طنز 
شود، اما در کشور ما وقتى نقد ها جهت  نقد
پیدا مى کنند، موضــوع اصلى فیلم از بین 
مى رود. به اعتقاد من یا کامًال باید مسائل 
را نقد کنیم و یا صرفــًا اثرى کمدى 

بسازیم.

 کاظم ســیاحى بازیگر جدید سریال سیروس 
مقدم است که مقابل دوربین «جزیره» رفته 

است.
ســیاحى که با بازى در فیلم ها و سریال هاى 
مطرحى، چون «جهان با من برقص»، «طبقه 
هساث» و «لیسانسه ها» مخاطبان زیادى را با 
خود همراه کرده است حاال به جمع بازیگران 
«جزیره» اضافه شــده اســت تــا در عرصه 

بازیگرى تجربه متفاوتى را پشت سر بگذارد.
صداپیشه شــخصیت «جیگر» در مجموعه 
کاله قرمزى پیش از سریال «جزیره» در دو 
سریال «کرگدن» و «میدان سرخ» نیز حضور 
داشته است و این سومین حضور او در نمایش 

خانگى است.
فیلمبــردارى «جزیره» جدیدترین ســاخته 
ســیروس مقدم خالق آثار مطرحى همچون 

«پایتخت» با فیلمنامه اى از على طالب آبادى 
در جزیره کیش ادامه دارد و به زودى از فیلیمو 

پخش مى شود.
پیش از این حضور محمدرضا فروتن، هنگامه 
قاضیانى، میترا حجار، امیر مقاره، غزل شاکرى 
و حسام منظور در این ســریال قطعى شده و 
دیگر بازیگران این ســریال به زودى معرفى 

مى شوند.

و شب ین و و ى ش
تى است که از طریق مطالعه به دست مى آید و 

خیلى از مجریانمان این ویژگى را ندارند.
پاســخ به اینکه آیا حضور همزمان 

را و بازیگــرى را براى خود یک 
ک تلقى نمى کند؟ توضیح داد: 
هیچ گونه مشکلى ندارم با اینکه 
گر کسى توانایى انجام کارى را 
 عالوه بر تخصص اصلى خود 

مدهد. در حــال حاضر بازیگران 
ى در دنیا داریــم که همزمان کار 

هم انجام مى دهند.
ـقانى در این زمینه به ایفاىنقش

ن جمشیدى در فیلم ها 
یالها، در مقام

ک بازیکن 

ر و ویزیون ر رى زی ب و جر وز ز ی
سینما نشده اند.

دربــاره انتقادهایــى کــه بعضا  او
بــه اجــراى بازیگــران وارد 
مى شــود، هم تصریح کرد: 
در این مورد، مشکل از تهیه 
کننده هاســت که گاهى

بلد نیستند درست انتخاب 
کنند. فردى که نمى دانند 
توانایى اجــرا دارد یا خیر، به 
صرف اینکه دیده شــده، در 
مقام مجــرى مى آورنــد و او 
نمىتواند اجرا کند و برنامه 
با ســر بــه زمین 

مى خورد.

«برادر» جایگزین ســریال نفس در ساعت 20 هر 
شب خواهد شد.

در خالصه داستان این سریال آمده است: حاج کاظم 
پهلوان مردى خیر و از تجار سرشــناس برنج ایران 
است که فقط در زمینه تجارت برنج ایرانى فعالیت 
مى کند. او همراه پسرش و دخترش که روزنامه نگار 
اســت، ضد واردات قاچاق برنج هاى تاریخ گذشته 
و مســموم به ایران مبارزه مى کند. این اقدام باعث 
دشــمنى دالالن و قاچاقچیان این تجارت با وى 
شده است. دشمنان با اغفال ناصر پسر دیگر او، وارد 
تجارت سالم حاج کاظم شده و همین امر به وقوع 

ماجراهایى منجر مى شود که... .
از بازیگران این ســریال مى توان به حسین یارى، 
حسن پورشــیرازى، پوریا پورسرخ، گالره عباسى، 
کاظم بلوچى، ســهیال رضوى، سوگل طهماسبى، 
کاوه خداشناس، رضا توکلى، مجید واشقانى، سید 
مهرداد ضیایى، قدرت ا... صالحــى، محمدهادى 
قمیشى، نســرین نکیسا، محمد رســول صفرى، 

مژگان بیات و فرشید صمدى پور اشاره کرد.
«برادر» از پنجشنبه 27 خرداد هر شب ساعت 20 
روى آنتن مى رود و بازپخش آن در ساعت هاى 4 و 

12 روز بعد خواهد بود.

پورشیرازى و پورسرخ 
با «برادر» به آى فیلم مى آیند

کاظم سیاحى به «جزیره» رفت

کار سپند امیرسلیمانى 
به جراحى کشید

حامد همایون بازیگر سریال طنز شد

تهیه کننده فیلم سینمایى «داستان دست انداز» از بستن قرارداد پخش داخلى این فیلم 
با خانه فیلم خبر داد.

محمد آفریده تهیه کننده فیلم سینمایى «داستان دســت انداز»به کارگردانى کمال 
تبریزى که به تازگى پروانه نمایش آن صادر شده است درباره داستان این فیلم گفت: 
«داستان دست انداز» فیلمى کمدى- اجتماعى و یکى از متفاوت ترین آثار کمال تبریزى 

است این فیلم داستان رها نویسنده جوانى ست که آخرین داستان خود را با آرزوهایش 
همراه مى کند.

او درباره نمایش این فیلم بیان کرد: قرارداد پخش داخلى فیلم سینمایى «داستان دست 
انداز» از مدت ها قبل با خانه فیلم به مدیریت سعید خانى امضا شده است و با مساعد 
شدن شرایط، اکران مى شود؛ شرایطى که هم کشور از نظر شیوع ویروس کرونا بهتر 

شود و هم واکسیناسیون اقشار بیشتر جامعه انجام شده باشد.
آفریده خاطرنشان کرد: سینما در حال حاضر جزئى از زندگى بشر است، مطمئن باشید 
سینما با قدرت و امکانات بیشترى باز به زندگى عادى مردم باز خواهد گشت، مهم اعتقاد 
به سینما و فرهنگ و هنر است. باید همه، مخصوصا مسئوالن با حمایت و پشتیبانى از 
هنر و صنعت سینما، این هنر برتر را که حاصل تالش همه طیف ها و سلیقه ها است، 
حفظ کنند. در فیلم «داســتان دســت انداز» بازیگرانى همچون رضا کیانیان، حبیب 

رضایى، هدى زین العابدین، رویا نونهالى، همایون ارشادى و امید نعمتى حضور دارند.

«داستان دست انداز» آماده نمایش شد
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مربى تیم فوتبال سپاهان اظهارکرد: در مورد بازى هاى 
باقیمانده لیگ که هفت بازى اســت، تمرکز و تفکر ما 
این اســت که به هر بازى به عنوان یــک بازى حذفى 

نگاه کنیم.
علیرضا مرزبان در خصوص وضعیت تیم فوتبال سپاهان، 
اظهارکرد: بعد از اینکه فیفــاِدى و زمان بازى هاى ملى 
مشخص شد، این آمادگى را داشتیم که تیم سپاهان را 
آماده کنیم. بحث آماده کردن همه بازیکنان بود که ما 
بتوانیم نفرات را پله پله به آمادگى برسانیم، به همین دلیل 
برنامه ریزى طوالنى مدت کردیم و خوشبختانه موفق 
بودیم و تا امروز همه بازیکنان با شرایط خیلى خوب به 

تمرینات خود ادامه مى دهند.
وى افزود: مصدومانــى که مصدومیت هاى مختصرى 
داشــتند همه به تیم برگشــتند و خیلى خوب تمرین 
مى کنند و در اردویى که در کردان برگزار شــد احساس 
خوبى داشتیم، چراکه توانستیم خیلى خوب تمرین کنیم 
و بازى هاى دوستانه خوبى را برگزار کنیم و معیارهاى 
اصلى بحث مسائل تاکتیکى بود که روى آنها کار کردیم 
و  بر روى انضباط تیمى که محرم نویدکیا - سرمربى تیم 
روى آن تأکید دارد، تمرینات خوب و زیادى انجام دادیم.
مرزبان درباره جدایى و یا اضافه شــدن بازیکن به تیم 
سپاهان، خاطرنشان کرد: این بحثى است که نمى توان 
االن باز کرد، چراکه یک پروسه بلند مدت است، البته در 
نظر داریم همه بازیکنان خود را نگه داریم، این بازیکنان 
بودند که این نتایج خوب را رقــم زدند، حتى نفراتى که 
فرصت زیادى براى بازى کردن به آنها نرسید احساس 
و انرژى خوبى به تیم منتقل کردند، تیم خوبى هستیم و 

سعى مى کنیم همه را نگه داریم.
مربى تیم فوتبال ســپاهان در ارتباط با صحبت هایى 

مبنى بر جدایى پیام نیازمند یا کى روش استنلى، گفت: 
در مورد پیام نیازمند گفتگوهــاى خیلى خوبى را با هم 
داریم و امیدواریم که نتایج مثبتى به ســود سپاهان در 
پى داشته باشــد، همچنین با کى روش استنلى و سایر 
بازیکنان مذاکرات خوبى داشته ایم. از بازیکنان رضایت 
کامل داریم و این موضوع حرف اول را براى ادامه کار با 

سپاهان براى ما مى زند.
وى تاکیدکرد: بازیکنان نشان دادند به تیم وفادار هستند، 
آرمان هاى سپاهان را مى شناسند و آن را دوست دارند. به 
همین دلیل تأکید داریم که تیم با کیفیت باال به کار خود 

ادامه دهد و به همه بازیکنان تیم اعتقاد داریم.
مرزبان در خصوص قرعه کشــى جام حذفى و بازى با 
فوالد در لیگ و جام حذفى، گفت: در مورد قرعه کشى 
جام حذفى چیزى نیست که ما در مورد آن حرف بزنیم، 
در قرعه کشى این مســئله رخ داده، تیم فوالد رقیب ما 
اســت و ما در دو مســیر کار مى کنیم، مى دانیم که اگر 
موفق شویم فوالد را شکســت دهیم بازى بعدى 100 
درصد خانگى خواهد بود و این مســئله مــا را به فینال 
نزدیک مى کند و این امر براى ما حائز اهمیت است که 
بتوانیم روى کار خودمان تمرکز کنیم. در جام حذفى هم 
بازى سختى با فوالد خواهیم داشت، با این تفاوت که از 
این بازى تنها یک تیم مى تواند باال برود و بعد از 90 یا 
120 دقیقه تمام مى شود. به این مطلب واقف هستیم و 
با اعتماد به نفس باال روى این مهم کار مى کنیم تا در 90 

دقیقه کار را تمام کنیم.
وى با بیان اینکه رقابت با پرسپولیس رقابت تنگاتنگى 
خواهد بود، اضافه کرد: این رقابت تا روز آخر بازى ها ادامه 
خواهد داشــت، چراکه هر دو تیم سپاهان و پرسپولیس 
کیفیت فوتبالى بسیار باالیى دارند و بازیکنان فوق العاده 

قوى در دو تیم بازى مى کنند و این 
رقابت شانه به شــانه تا پایان لیگ 

خواهد بود و احســاس من این است که 
قهرمان روز آخر مشخص مى شود وامیدوارم 

در این زمینه موفق باشیم.
مرزبان افزود: باتوجه به حضور نداشتن سپاهان 
در رقابت هاى فصل گذشــته لیگ قهرمانان 
آســیا، در این فصل با وجودى که هفت هفته تا 
پایان لیگ برتر باقى مانده اســت از هم اکنون با 
قاطعیت مى توانیم بگوییم که سهمیه آسیا را به 
دســت آورده ایم که این امر براى سپاهان مهم 
است، چراکه سپاهان حس آسیایى و بین المللى 
دارد. بحث دیگر این اســت که در رقابت هاى 
لیگ و حذفى تا قهرمانى با تمرکز جلو برویم 

و موفق شویم.
مربى تیم فوتبال سپاهان اظهارکرد: در مورد 
بازى هاى باقیمانده لیگ که هفت بازى است، 
تمرکز و تفکر ما این است که به هر بازى به 
عنوان یک بازى حذفى نگاه کنیم. کارى به 
نتایج دیگر تیم ها نداریم و مهم نتایجى است 
که تیم خودمان به دست مى آورد، مهم ترین 
تمرکز فعلى ما فوالد است و بعد از این بازى 

در خصوص بازى بعدى صحبت مى کنیم. 
مرزبان گفت: باید به این فکر کنیم که چه 
ابزارى براى این بازى نیــاز داریم، آنالیز 
خوب داشــتن از فوالد، مشخص کردن 
ترکیب مناسب و خوب براى این بازى از 
اهمیت خاصى برخوردار است، چراکه در 

اهواز و در خانه حریف بازى داریم.

مرزبان:

هر 7 بازى براى سپاهان 
حکم بازى حذفى را دارد
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قوى در دو تیم بازى مى کنند و این 
رقابت شانه به شــانه تا پایان لیگ 

خواهد بود و احســاس من این است که 
قهرمان روز آخر مشخص مى شود وامیدوارم 

در این زمینه موفق باشیم.
مرزبان افزود: باتوجه به حضور نداشتن سپاهان 
در رقابت هاى فصل گذشــته لیگ قهرمانان 
آســیا، در این فصل با وجودى که هفت هفته تا 
هماکنون با  باقى مانده اســت از پایان لیگ برتر
قاطعیت مى توانیم بگوییم که سهمیه آسیا را به 
دســت آورده ایم که این امر براى سپاهان مهم 
است، چراکه سپاهان حس آسیایى و بین المللى 
دارد. بحث دیگر این اســت که در رقابت هاى 
لیگ و حذفى تا قهرمانى با تمرکز جلو برویم 

و موفق شویم.
در مورد مربىتیمفوتبال سپاهان اظهارکرد:
بازى هاى باقیمانده لیگ که هفت بازى است،
ما این است که به هر بازى به  تمرکز و تفکر
عنوان یک بازى حذفى نگاه کنیم. کارى به 
نتایج دیگر تیم ها نداریم و مهم نتایجى است 
کهتیم خودمان به دست مى آورد، مهم ترین 
این بازى تمرکز فعلى ما فوالد است و بعد از
در خصوصبازى بعدى صحبت مى کنیم. 
مرزبانگفت: باید به این فکر کنیم که چه

ابزارى براى این بازى نیــاز داریم، آنالیز 
خوب داشــتن از فوالد، مشخص کردن 
ترکیب مناسب و خوب براى این بازى از 
اهمیت خاصى برخوردار است، چراکه در 

اهواز و در خانه حریف بازى داریم.

 
د

شادى گل لیونل مسى در دیدار نخست آرژانتین مقابل شــیلى در کوپا آمریکا باعث شده او را باز هم با دیگو 
مارادونا مقایسه کنند.

توییتر «فاکس ساکر» پس از این که لیونل مسى در نخســتین بازى آرژانتین در کوپا آمریکا به زیبایى دروازه 
شیلى را باز کرد، شادى گلش را کنار شادى گل دیگو مارادونا قرار داده تا با این تشابه دوباره اسطوره هاى فوتبال 

آرژانتین با یکدیگر مقایسه شوند.
مسى خیلى امیدوار است سرانجام یک قهرمانى ملى بیاورد و این یکى از آخرین فرصت هایش خواهد بود، اگرچه 

آلبى سلسته در دیدار نخست مقابل شیلى متوقف شد.
البته باید یادآورى کنیم که مارادونا هم با وجود قهرمانى در جام جهانى، قهرمان کوپا آمریکا نشده. ُدن دیگو 3 

مرتبه در کوپا آمریکا پیراهن آرژانتین را پوشید که بهترین عملکرد تیمش سومى در سال 1989 بود.

باز هم مسى و مارادونا

رامین رضاییان ستاره پرسپولیسى فوتبال ایران و شاغل در فوتبال 
قطر نمى تواند براى تیم ملى قطر بازى کند.

قرار دادن پرچم قطر در بخش بیوگرافى پیج اینستاگرام رامین رضاییان 
حاشیه ساز شــده و در فضاى مجازى شایعه شده که او 

قصد دارد براى تیم ملى قطر براى بازى هاى جام 
جهانى 2022 به میدان برود.

طبق قوانین فیفا اگر بازیکنى سه سال براى 
کشورش بازى نکند مى تواند ملیت خود 
را تغییر دهد. آخریــن بار رامین رضاییان 
در بازى بــا عراق براى تیــم ملى ایران 
به میــدان رفت که مربوط بــه آبان ماه 
سال 1398 مى شود و تا آبان سال 1401 
نمى تواند تغییر ملیــت بدهد. این یعنى 
رامین نمى تواند در جام جهانى 2022 

براى قطر بازى کنــد. البته قانون 
مهمترى هم وجود دارد که بعد از 
سه ســال هم رامین نتواند براى 
هیچ کشورى بازى کند. رامین 
رضاییان به دلیل بازى در جام 
جهانى براى تیم ملى ایران 
امکان تغییــر ملیت ندارد 
و پرونده قطرى شــدن 
او براى همیشــه بسته 

مى ماند.

رامین رضاییان
 مى تواند تغییر ملیت بدهد؟

هافبک تیم فوتبال آلومینیوم اراك به انتقاد از رویه برگزارى مسابقات لیگ برتر پرداخت و گفت بازیکنان و 
مربیان ناچار به کنار آمدن با این شرایط هستند.

معین عباسیان در مورد اینکه از بین پرسپولیس و سپاهان کدام تیم شانس بیشترى براى قهرمانى دارد، اظهار 
کرد: هر دو تیم با کیفیت هستند و فکر مى کنم شانس برابرى خواهند داشت، ولى سپاهان مى تواند از خستگى 

احتمالى پرسپولیس استفاده کند. به هر حال پرسپولیس پنج بازیکن در تیم ملى دارد و ممکن 
است که این موضوع در بازى هاى آینده این تیم تأثیرگذار باشد.

سپاهان مى تواند 
از خستگى 

پرسپولیس 
استفاده کند

تیم ذوب آهن اصفهان دو بازى دوستانه را تا شروع دوباره 
بازى هاى لیگ برتر برگزار مى کند.

ذوب آهن پس از پایان تورنمنت امام رضا (ع) روز دوشنبه 
یک جلسه تمرینى را در مشهد پشت سر گذاشت و سپس 
راهى اصفهان شد. شاگردان مجتبى حسینى طبق برنامه 

یک  به اســتراحت پرداختند و سپس تمریناتشان را امروز 
چهارشــنبه از ســر مى  گیرند. تیم ذوب آهن اصفهان با 
نظر ســرمربى دو بازى دوســتانه را مقابل سپاهان نوین 
(28خرداد) و صنعت ابریشــم (29خرداد) پشــت ســر 

مى گذارد.

اعالم برنامه ذوب آهن پس از تورنمنت امام رضا (ع)

رشید مظاهرى که سال گذشته از ذوب آهن به استقالل آمد، 
عملکرد خوبى در این تیم داشت اما از شرایطش در استقالل 

راضى نیست.
 شنیده مى شود باشــگاه ســپاهان در صورت لژیونر شدن 
پیام نیازمند به دنبال جذب رشید مظاهرى خواهد بود و این 

دروازه بان هم بى میل به این انتقال نیست.

سپاهان به دنبال جذب
 گلر استقالل؟

همچنان حمله بــه اتوبوس قرمزهــا در اصفهان 
سوژه است.

قبل از بازى ذوب آهن و پرسپولیس در اصفهان اتفاق 
عجیب و غریبى رخ داد. عده اى با نارنجک به اتوبوس 
قرمزها حمله کردند که نزدیک بود حتى چپ کند. 
چند وقتى است پرسپولیسى ها شدیداً دنبال صدور 

رأى این پرونده هستند. 
دیروز هم ابراهیم شــکورى، قائم مقام، سخنگو و 

معاونت اجرایى باشــگاه فوتبال پرسپولیس نسبت 
به آن اتفاق جنجالى چنین واکنشى نشان داد: «آیا 
همچنان به دنبال دالیل سلب میزبانى از تیم هاى 
ایرانى هســتید؟! حمله... به اتوبوس یک تیم کامًال 
ورزشى! حمله به اتوبوس باشگاه پرسپولیس، از طریق 
دادسراى فالورجان استان اصفهان عالوه بر ارکان 
قضایى فدراسیون در حال پیگیرى است و منتظر یک 

تصمیم سریع و قاطع هستیم.»

هنوز داستان آن ترقه...

ابوالفضل جاللى مدافع چپ جوان سایپا یکى از گزینه هاى 
پرسپولیس براى فصل بعد خواهد بود.

بعد از جدایى محمد نادرى و محمد انصارى از پرسپولیس، 
قهرمان چهار دوره اخیر لیگ برتر فقط سعید آقایى را به 

عنوان یک مدافع چپ تخصصى در ترکیب تیمش دارد.
وحید امیرى و على شــجاعى به غیر 

از آقایى دو بازیکنى هستند که 
در چند بازى در پست مدافع 
چپ به میدان رفتند. امیرى 
آنقدر در این پست خوب بود 
که حتى اسکوچیچ هم در 
بازى مقابل هنگ کنگ 
از وحید در پست مدافع 
چپ اســتفاده کرد ولى 

همه مى داننــد که امیرى در 
خط میانى یا حتى خط حمله 

کیفیت باالترى دارد. على 
شجاعى هم 

که ذاتا یک وینگر است در یکى دو بازى و در غیاب سعید 
آقایى به عنوان مدافع چپ کار کرد ولى این بازیکن هم در 

پست اصلى اش کارایى بیشترى دارد.
از همین رو یکى از اهداف نقل و انتقاالتى پرسپولیس براى 
فصل آینده خرید یک مدافع چپ خواهد بود که بتواند با 
سعید آقایى براى رســیدن به ترکیب اصلى سرخ پوشان 
رقابت کند. اما گزینه یحیى براى این پست چه کسى 
است؟ ابوالفضل جاللى مدافع چپ جوان سایپا که 
عملکرد خوبى در این فصل از خودش نشان داده و 
حتى توسط اسکوچیچ در بازى مقابل سوریه به تیم 
ملى دعوت شد و در آن بازى توانست یک پاس 
گل هم به کریم انصارى فرد بدهد. یحیى در نقل 
و انتقاالت نیم فصل هــم به دنبال جذب جاللى 
بود ولى باشگاه سایپا حاضر نشــد رضایتنامه این 
بازیکن را صادر کند و اعالم کرد به ابوالفضل نیاز دارد. 
طى روزهاى اخیر این بازیکن به پرســپولیس لینک 
شــده و نزدیکان جاللى هم پیشنهاد پرسپولیس را 

تأیید کرده اند.
حــال باید دیــد تکلیــف این 
بازیکن آینــده دار چه 
خواهد شــد. هرچند 
در صــورت وقوع 
این انتقال جاللى 
کار سختى براى 
براى بازى کردن 
در پرســپولیس 

خواهد داشت.

یحیى بازیکن مورد عالقه اسکوچیچ را مى خواهد

عنوان یک مدافع چپ تخصصى در ترکیب تیمش دارد.
وحید امیرى و على شــجاعى به غیر 

از آقایى دو بازیکنى هستند که 
در چند بازى در پست مدافع
چپ به میدان رفتند. امیرى 
آنقدر در این پست خوب بود 
که حتى اسکوچیچ هم در 
بازى مقابل هنگ کنگ 
از وحید در پست مدافع 
ولى چپ اســتفاده کرد

همه مىداننــد که امیرى در 
خط میانى یا حتى خط حمله 

کیفیت باالترى دارد. على 
شجاعى هم 

فصل آینده خرید یک مدافع چپ خواهد بود که بت
سعید آقایى براى رســیدن به ترکیب اصلى سرخ پوش
رقابت کند. اما گزینه یحیى براى این پست چه کس
است؟ ابوالفضلجاللى مدافع چپ جوان سایپا
خوبى در اینفصلاز خودش نشان داد عملکرد
بازى مقابل سوریه بهت حتىتوسط اسکوچیچ در

ملى دعوت شد و در آن بازى توانست یک پاس
گل هم به کریم انصارى فرد بدهد. یحیى در نق
و انتقاالت نیم فصل هــم به دنبال جذب جال
نشــد رضایتنامه ا بود ولى باشگاه سایپا حاضر
اعالم کرد به ابوالفضل نیاز دا بازیکن را صادر کند و

طى روزهاى اخیر این بازیکن به پرســپولیس لینک
شــده و نزدیکان جاللى هم پیشنهاد پرسپولیس

تأیید کرده اند.
حــال باید دیــد تکلیــف ا

چ بازیکن آینــده دار
خواهد شــد. هرچ
در صــورت وقو
این انتقال جال
کار سختى برا
براى بازى کرد

در پرســپولیس
خواهد داشت.

اصلى بح
و  بر روى
روى آن
مرزبان
سپاهان
االن باز
نظر دار
بودند ک
فرصت
و انرژى
سعى مى
مربى ت

پرسپولیسى فوتبال ایران و شاغل در فوتبال 
م ملى قطر بازى کند.

 بخش بیوگرافى پیج اینستاگرام رامین رضاییان 
 فضاى مجازى شایعه شده که او 

ى قطر براى بازى هاى جام 
 برود.

یکنى سه سال براى 
مى تواند ملیت خود 
 بار رامینرضاییان
ى تیــم ملى ایران 
ربوط بــه آبان ماه 
1تا آبان سال 1401
ت بدهد. این یعنى 

2م جهانى 2022
د. البته قانون 
رد که بعد از
تواند براى 
د. رامین 
 در جام 
یران 
دارد 
دن 
ته 

مین رضاییان
تغییر ملیت بدهد؟

سپا

تیم ذوب
بازى هاى
ذوب آهن
یک جلسه
راهى اصف

اع

ی

به نظر مى رسد گلر سابق پرسپولیس تمایلى براى همکارى با تیم فوتبال استقالل ندارد.
در فصل بیستم لیگ برتر رشید مظاهرى و سیدحسین حسینى دو سنگربان استقالل هستند، اما از زمان حضور 
فرهاد مجیدى و دستیارانش به مظاهرى فرصت بیشترى براى حضور در میدان داده شده است. از سوى دیگر 
احتمال پایان همکارى حسینى با آبى پوشان در انتهاى فصل جارى وجود دارد؛ چرا که حسینى عالقه مند است 
در ترکیب اصلى قرار بگیرد و از طرفى در پایان فصل، قراردادش به اتمام مى رسد. با توجه به شرایط مظاهرى، 

احتمال زیاد وى در فصل آینده هم سنگربان اصلى استقالل خواهد بود.
در این میان گمانه  زنى هایى وجود داشت که سوشا مکانى دروازه بان اسبق پرسپولیس که با پست هایش اخیراً 
حسابى خبرساز شده و از تمایل قدیمى اش به تیم فوتبال استقالل پرده برداشته بود، راهى تیم آبى پوش پایتخت 
خواهد شد. از سوى دیگر مکانى بخاطر مطالبتش اختالف زیادى با پرسپولیسى ها پیدا کرده و در حال حاضر 
رابطه خوبى با هواداران استقالل دارد. در همین راستا یکى از نزدیکان سوشا مکانى، اظهار کرد: مکانى در کشور 
نروژ به صورت ارزى حقوق دریافت مى کند و آرامش زیادى دارد. با این شرایط بعید مى دانم حاضر شود به لیگ 

ایران برگردد و به بازى خود در نروژ ادامه خواهد داد؛ مگر اینکه اتفاق خاصى بیافتد.

دست رد گلر پرسپولیسى به استقاللى ها؟

را امروز 
فهان با 
ن نوین 
ت ســر 

رشید مظاهرى که سال گذشته از ذوب آه
عملکرد خوبى در این تیم داشت اما از شر

راضى نیست.
ص  شنیده مى شود باشــگاه ســپاهان در
پیام نیازمند به دنبال جذب رشید مظاهر
دروازه بان هم بى میل به اینانتقال نیست

سپاهان به دنبال
 گلر استقالل

ب سعید 
 هم در 

س براى 
تواند با 
شان 
تواند
پوش
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آگهى تغییرات
 شــرکت مهندسین مشــاور رهاب طرح آپادانا 
سهامى خاص به شماره ثبت 30625 و شناسه 
ملى 10260512066 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى 
استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله خلجا ، خیابان شیخ 
بهایى ، بن بست مینا[29] ، پالك - 10 ، طبقه دوم 
، واحد واحد 10 کدپستى 8135818336 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

 (1148418)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین مشــاور رهاب طرح 
آپادانا ســهامى خاص به شــماره ثبت 
30625 و شناسه ملى 10260512066 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى به طــور فــوق العــاده مورخ 
1400/03/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - علیرضا مصرى نــژاد به کدملى 
1285904788، علــى عالئــى نیا به 
کدملى 1285915178 و روح اله ربانى 
خوراسگانى به کدملى 1282871714 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مرضیه 
ساالرى مقدم به کدملى 1292823364 
و الهه قراچه به کدملى 2296922546 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1148637)

آگهى تغییرات
شرکت کشت وصنعت احیاء حامد سپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 13148 و شناســه ملى 
10260341640 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1400/02/26 محمدحسین 
مداحیان بشماره ملى 1270414836 - شهین 
شریف سامانى بشــماره ملى 4621371967 
- محمدرضا شــریف ســامانى بشــماره ملى 
1291020251 بعنوان اعضــاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخــاب گردیدند . 
روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت 
تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهــان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1148646) 
فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 140085602030004370     آقاى حمید رضا شکرانى کوشــکى  فرزند مصطفى باستناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت تک برگ یک سهم مشاع از هشت سهم  
ششدانگ پالك ثبتى  شماره 340 فرعى از 8 فرعى از 433 اصلى  واقع در بخش نه  ثبت اصفهان که درصفحه 536 دفتر 
85 امالك ذیل ثبت 19692 بنام نامبرده ثبت و سند  بشماره چاپى 031226 ســرى الف /94  صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند 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) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار 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 ســند 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 
انتشــار: 1400/03/26 - 1149277/م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى /3/133

تاسیس
شرکت سهامى خاص تولیدى بازرگانى نســاجى تاو ریس پارتاك درتاریخ 1400/03/10 به شماره ثبت 
67977 به شناســه ملى 14010066310 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیت هاى تولیدى در حوزه نســاجى بالخص 
ریسندگى نخ پلى استر و پلى استر-پنبه ، دوالتابى ،بافندگى ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
، خرید و فروش به خصوص در صنعت نساجى از جمله الیاف ، نخ و پارچه و صنایع تکمیلى مصنوعات الیاف 
شیشه ، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى ، گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانک ها ، اخذ و اعطاى 
نمایندگى هاى مجاز بازرگانى در داخل و خارج از کشور ، شرکت در نمایشگاه ها و غرفه آرایى در داخل و خارج 
از کشور ، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى صرفاً در راستاى تحقق اهداف کشور. 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله همدانیان ، کوچه شهید 
محسن مدرس غربى 68 ، خیابان رشحه ، پالك 25 ، ساختمان خلیج فارس ، طبقه سوم ، واحد 32 کدپستى 
8156917207 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 10000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 294 مورخ 1400/02/18 نزد بانک سینا شعبه بزرگمهر با کد 294 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سید کوروش دوستانى نژاد به شماره 
ملى 1281876992 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا پور نقش بند به شماره ملى 
1286522110 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شهرزاد چراغى به شماره ملى 
4269546328 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسین شهودى به شماره ملى 1271102625 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى مجتبى شهودى به شماره ملى 1284550109 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1148653)

با نزدیک شدن فصل انتخابات، همه مردم اعم از کاندیداها 
و هوادارانشان، مخالفین کاندیداها و منتقدان شان، کسانى 
که رأى مى دهند و کسانى که رأى نمى دهند، وفاداران به 
نظام و انقالب و کشور و میهن همگى در معرض امتحان 
هســتند که امیدواریم ملت بزرگ ایران از این امتحان 

عظیم نیز همانند گذشته سربلند و سرافراز بیرون آید.
رعایت موازین اخالقى و شــرعى و قانونى وظیفه اول 
همه مردم است و هر کس به میزان ورود خود در مسائل 
و مواضع و جهت گیرى هایش و یــا در عدم ورود خود و 
انزواطلبى مسئول اســت. بعضى تصور مى کنند که اگر 
هیچ موضعى نگیرند و یا اگر در انتخابات شرکت نکنند،  
راه صحیح و دور ماندن از خطاست و حال آنکه این یک 
اشتباه بسیار بزرگ اســت و بى تفاوتى در مسئله مهمى 
مانند انتخابات ریاســت جمهورى که سرنوشت کشور و 
انقالب به آن بستگى دارد، اصًال راهکار عاقالنه اى نیست 
و دقیقًا همان چیزى است که دشمنان پیشرفت کشور و 

نظام اسالمى ایران مى خواهند.
احساس وظیفه باید در آحاد مردم پدیدار باشد؛ «کلکم راع 
و کلکم مسئول عن رعیته» این فرمایش پیامبر اکرم(ص) 
است که مى فرماید همه شما مسئول هستید و همه شما در 
برابر زیردستان تان بازخواست مى شوید، فرمانرواى مردم، 
مسئول مردم اســت و در برابر آنان باید پاسخگو باشد، 
مرد سرپرست خانواده اســت و نسبت به آنان بازخواست 
مى شود، زن مسئول خانه شــوهر و فرزندان اوست و در 
برابر آنان مسئولیت دارد، خالصه همه و هر کس به نوعى 
وظیفه و مسئولیت دارند، کنار کشیدن و فرار از مسئولیت 
راه چاره نیست، بلکه به مسئولیت درست عمل کردن راه 

چاره و رستگارى است.
هوشیارى و بیدارى نسبت به شــرایط کشور و منطقه، 
وضعیت نظام جمهورى اســالمى در مواجهه با دشمنان 
بشــریت و اســتکبار جهانى هم یکى از نکاتى است که 
باید در اقدامات و موضعگیرى ها مدنظر باشد و از همین 
رو فرموده اند: «العالم بزمانه ال تهجــم علیه اللوابس» 
فرمایش حضرت امام جعفر صادق (ع) است که هر کس 

زمانه خود را بشناسد،  شبهات به سوى او روى نمى آورد.
شــبهات، نادانى ها و نفهمى ها معموًال زمانى به انسان 
هجوم مى آورد که ما شرایط خود و زمان خود را نشناخته 

باشیم، لذا دچار تردید و اشتباه در تصمیمات مى شویم.
هم اکنون همه ما در معرض یک آزمون و امتحان بزرگى 
به نام انتخابات قرار گرفته ایم و تمام جهان چشم دوخته اند 
که اوًال میزان حضور مردم ایران را در این صحنه ببینند 
و ثانیًا نوع انتخاب و نگاه ملت ایران را هم ارزیابى کنند، 
بنابراین عقل سلیم اقتضا مى کند که با حضور گسترده در 
وهله اول و انتخاب برتــر در مرحله بعد، موجبات تقویت 

نظام مقدس جمهورى اسالمى که ما حصل خون هزاران 
شهید واال مقام است را پدید آورده و خطرات و نقشه هاى 

دشمنان را خنثى نماییم.
نظام جمهورى اســالمى عطیه اى الهى است که خداى 
متعال بــه ملت ایران عطــا فرمود و همه بــراى حفظ و 
نگهدارى آن مسئول هستند، همه کسانى که در جمهورى 
اسالمى پســت و مسئولیتى را به دســت مى آورند باید با 
خدمت خالصانه به مردم در حفــظ وفادارى مردم به نظام 
بکوشند و اگر در اعمال آنان سوء رفتار باشد به همان میزان 
در بدبین کردن مردم به نظام جمهورى اسالمى مسئولیت 
دارند، گر چه سوء عملکرد مسئوالن ربطى به نظام ندارد و 
مربوط به خود آنان است، ولیکن مردم که براى ایجاد و بقاى 
این نظام زحمت کشیده اند و خون عزیزان خود را فداى آن 
کرده اند نمى توانند ببینند که مسئولى در جمهورى اسالمى 
به آرمان هاى شهدا و محرومین و مستضعفین خیانت کند و 
همانطور که امام راحل(ره) بارها توصیه فرموده اند مسئولیت 
در جمهورى اسالمى، پســت و مقام نیست بلکه فرصتى 
براى خدمتگزارى خالصانه به مردم است واقعًا کسانى که 
در هر عرصه اى کاندیدا مى شوند اعم از ریاست جمهورى 
اسالمى،  مجلس شوراى اسالمى، شوراى شهر و یا دیگر 
ارکان باید این معنا را ابتدا در نفس خودشان بپذیرند که براى 
خدمتگزارى مى روم و قصد اشغال پست و مقام گرفتن ندارم 
و اگر با صالح و ِسداد پیش رفتند قطعاً خدا هم آنان را یارى 

مى کند «و هو یتولى الصالحین».

مسلماً با وجود هزاران مسئول در این کشور پهناور قطعاً به 
آحادى از مردم توسط مسئولینى که شایستگى نداشتند، 
تعدى شــده است و وظیفه همه هم هســت که به دفاع 
از مظلوم بپردازند و آن مســئوالن هم باید پاسخگوى 
اعمال و رفتار خود باشند، اّما کلّیت جمهورى اسالمى با 
رهبرى هاى خردمندانه رهبرى معظم انقالب حضرت 
آیت ا... خامنه اى (مدظله العالى) مسیر صحیحى را طى 
مى کند و از دشــمنى هاى پى در پى و هر روزه آمریکا و 
اسرائیل و همدستانشان با این کشور و نظام معلوم مى شود 
جمهورى اسالمى همچنان بر آرمان هاى امام راحل(ره) 
و شهیدان عزیزش پایدار مانده و تاکنون نگذاشته دشمنان 
با نفوذ در حلقه مدیران و مسئوالن به اهدافشان برسند و 

اال این همه دشمنى معنا نداشت.
على اى حال بحث حضور در انتخابات بسیار مهم است و 
رهبرى معظم هم عالوه بر دعوت مکرر مردم به حضور 
در انتخابات و انتخاب صحیح، همه  آحاد مردم را موظف 
کردند که بین اقوام و خویشان و هم صنفان خود در این 
باره گفتگو کنند و آنان را نســبت به حضور در انتخابات 

دعوت نمایند.
نغمه هاى عدم شــرکت در انتخابات، مســلمًا از ناحیه 
دلســوزان مردم و کشــور نیســت و باید همه احساس 
مســئولیت کنند و بدانند بى تفاوتى آنها بسیار ضرر دارد 
و خداى ناکرده امنیت و اســتقالل و یکپارچگى کشور را 
با خطر مواجه مى کند و این حضور گسترده مردم در پاى 

صندوق هاى رأى است که ارواح طیبه امام(ره) و شهدا 
را شاد و نقشه هاى خائنانه دشــمنان ملت ایران را نقش 

بر آب مى کند.
روح بلند سرداران جهاد و شــهادت،  قاسم سلیمانى ها، 
حججى ها، خرازى ها، باکــرى ها، همت ها، چمران ها،  
برونســى ها، آوینى ها، کاظمى ها،  صیاد شــیرازى ها، 
فالحى ها، نامجوها، کالهدوزها و همه  شهیدان ارتش و 
سپاه و بسیج در طول هشت سال دفاع مقدس و شهداى 
دفاع از حرم همگى شــاهد و ناظر هستند که ما با میراث 

آنان چه مى کنیم.
امروزه بمباران تبلیغاتى دشمن بسیار است و ما باید با مدد 
از روح شهدا به مقابله با آنان برویم. وفاداران مخلص نظام 
جمهورى اسالمى در فرصت باقیمانده تا انتخابات تمام 
سعى و تالش خود را در آگاهى بخشى به اقشار مختلف 
جامعه به کار گیرند و ان شــاء ا... در روز بیست و هشتم 
خرداد با وضو در پاى صندوق هاى رأى حاضر شــده و 
بخاطر اعالم وفادارى بــه روح مطهر حضرت امام (ره) 
که همواره یار و یاور مستضعفین بود و این نظام را براى 
احیاى حقوق آنان و برقرارى مقدمات ظهور منجى عالم 
بشریت حضرت حجت ثانى عشر (ارواح العالمین لتراب 
مقدمه الفداء) بر پا کرد و براى پیمان مجدد با ارواح همه 
شهداى واالمقام در انتخابات،  آگاهانه شرکت کنیم و به 
هشدارهاى این رهبر خبیر و دلسوز توجه کرده و به آن 

عمل نماییم. 

حضور در انتخابات، پیمان مجدد با شهداست سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى، میدانى 
شده تا دشــمن همه تالش خود را براى کاشت بذر 
تردید و دودلى در اذهــان عمومى به کار گیرد، اما در 
مقابل، مردم رشید ایران، پس از ســال ها، به چنان 
بصیرت و پختگى  در دشمن شناســى رسیده اند که 
بى اعتنا به آن، به جز انتخاب افراد اصلح دل مشغولى 

ندارند.

مردم ایران پس از سال هاى پرفراز و نشیب به ایستگاه 
ســیزدهم انتخابات ریاســت جمهورى رسیده اند، 
که به لحاظ مشــکالت اقتصادى ناشــى از تحریم 
هاى ناجوانمردانه اســتکبار جهانى، افزایش تورم و 
بیکارى و پیامدهاى آن از حساسیت ویژه اى نسبت به 

دوره هاى قبل برخوردار اســت و  دشمنان انقالب 
اسالمى با ابزارهاى تبلیغاتى خود با تمام توان درصدد 
ایجاد تردیدافکنى در میان اقشار مختلف براى کاهش 
مشارکت عمومى در این عرصه سرنوشت ساز هستند.

اغلب کارشناسان بر این عقیده اند که علیرغم همه اما و 
اگرها که از سوى فعاالن حزبى و کنشگران سیاسى در 
خصوص بررسى صالحیت نامزدها و میزان مشارکت 
عمومــى مطرح مى شــود، 
بدنه اصلــى جامعه و ملت به 
درجه اى از رشــد، پختگى و 
آگاهى رسیده است که شرکت 
در انتخابات را بهتر و موثرتر از 
شرکت نکردن در این عرصه 
مى داند و عموم مردم خود را 
در انتخاب سرنوشــت کشور 
مسئول مى دانند و به این باور 
رسیده اند که در هر وضعیتى و 
بنا به ادله شرعى، ملى و قانونى 
شرکت کردن آنها در انتخابات 
در تعیین سرنوشت موثرتر از 
همصدا شدن با دشمنان و قهر 

با صندوق هاى راى است.
مردم آگاه ایران اسالمى به 
این رسیده اند که پشت کردن به صندوق راى، وحدت 
ملى و پکپارچگى کشــور را به خطر انداخته و اقتدار 
و مقبولیت دولت انتخابــى را در مجامع بین المللى 
کمرنگ کرده و قدرت چانه زنى آنان بر سرمنافع مردم 

را به شدت مى کاهد.

امیدى پررنگ تر از تردید در آستانه انتخابات 

 «هدایت نقدینگى» یکى از کلیدواژه هاى پر تکرار در 
تبلیغات نامزدهاست که در نخستین مناظره تلویزیونى 
نیز به آن پرداخته شد. پرســش اینجاست که وعده 
«هدایت نقدینگى» تا چه میــزان قابلیت اجرا دارد؟ 
پیش از پاسخ به این پرسش باید دید نقدینگى چیست؟

اقتصاددان ها در یک تعریف ساده مى گویند نقدینگى، 
جمع پول و شبه پول است؛ پول همان سکه و اسکناسى 
اســت که افراد جامعــه در اختیار دارنــد. موجودى 
حســاب هاى جارى بانکى نیز در تعریــف پول قرار 

مى گیرد.
شبه پول، ســایر انواع ســپرده هاى بانکى است که 
مانند سپرده جارى که به راحتى در دسترس نیستند. 
سپرده هاى کوتاه مدت و بلندمدتى که باید مدت زمان 
مشخصى در بانک بمانند، شبه پول را تشکیل مى دهند.
آمارهاى بانک مرکزى نشــان مى دهد در پایان سال 
1399 حجم پول بیــش از 690 هزار میلیارد تومان و 
حجم پول بیش از 2785 هزار میلیارد تومان بوده است. 
بنابراین حجم نقدینگى در پایان سال گذشته، تقریبًا 
برابر با 3476 هزار میلیارد تومان بود. پرســش بعدى 
اینجاست که چرا تاکنون این حجم عظیم نقدینگى به 
بخش تولید هدایت نشده است و اگر بتوان نقدینگى 
را به سمت تولید هدایت کرد، چرا باید نسبت به رشد 

آن هشدار داد؟
اسکناس و سکه در دســت مردم، همان بدهى بانک 
مرکزى به مردم و ســپرده هاى بانکى در بانک هاى 
تجارى، همان بدهى بانک ها به سپرده گذاران است. 
بنابراین مى توان گفت پول و شبه پول، بدهى بانک ها 
هستند. آیا مى توان این «بدهى» را به سمت «تولید» 
هدایت کرد؟ نقدینگى پس از ایجــاد، قابل هدایت 
نیســت، اما مى توان خلق و ایجاد نقدینگى را کنترل 
کرد. با توجه به شرایط اقتصادى، تقاضا براى دریافت 
اعتبار یا تسهیالت نیز تغییر مى کند و بر اساس همین 

تقاضا، نقدینگى نیز تحت تأثیر قرار مى گیرد. رشــد 
نقدینگى زمانى مى تواند پیامدهاى منفى براى اقتصاد 
کشور داشته باشد که سرعت بیشترى نسبت به رشد 

تولید پیدا کند.
تازه ترین گــزارش بانک مرکزى از رشــد اقتصادى 
مربوط به 9 ماه نخست ســال 1399 است که در آن 
رشــد تولید ناخالص تولید داخلى با نفت برابر با 2/2 
درصد و رشــد تولید ناخالص داخلى بدون نفت برابر 
با 1/9 درصد اعالم شده  و این در حالى است که رشد 
نقدینگى در پایان آذر 1399 نسبت به آذر 1398 بیش 
از 38 درصد و نسبت به اسفند 1398 حدود 27 درصد 

رشد داشته است.
پرســش بعدى این اســت که مى توان نقدینگى را 

مدیریت کرد؟
بانک مرکــزى مى تواند از طریق عملیــات بازار باز، 
برآوردى از نقدینگى مورد نیاز به دســت آورد و از این 
طریق، خلق نقدینگى در شبکه بانکى را مدیریت کند. 
عالوه بر این، عملیات بــازار باز مى تواند با جلوگیرى 
از پولى شدن کســرى بودجه، مانع استقراض دولت 
از بانک مرکزى شود و از این دو مســیر، نرخ تورم را 

کنترل کند.
عملیات بــازار پس از اینکه ســال ها و در دولت هاى 
مختلف مورد غفلت واقع شــده بود، از ســوى بانک 

مرکزى و در دولت کنونى مورد استفاده قرار گرفت.
فروش اوراق بدهى دولتــى که وزارت امور اقتصادى 
و دارایى آن را منتشــر مى کند و توسط بانک مرکزى 
به عنوان کارگزار در بازار بین بانکى مورد معامله قرار 
مى گیرد، روشى است که در آن بدون خلق نقدینگى 
نه تنها کســرى بودجه دولت تأمین مى شــود، بلکه 
از تزریق منابع توســط بانک مرکزى نیز جلوگیرى 
مى کند و به این صورت، خلــق و ایجاد نقدینگى نیز 

مدیریت مى شود.

رئیس جمهورى آینده
 چگونه نقدینگى را هدایت مى کند؟

در اندیشه سیاســى حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)، 
حضور حداکثرى و فعال مردم در عرصه انتخابات یک اصل است و اهمیت 
ویژه اى دارد؛ زیرا مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعى و سیاسى، حق همه 
آحاد جامعه و اصلى عقالنى و شرعى است. لزوم احساس مسئولیت انسان 
نسبت به سرنوشــت فردى و جمعى خویش، از ارزش هاى پذیرفته اسالم 
اســت؛ به گونه اى که این مطلب در آیات، روایات و سیره مسلمانان مورد 
تأکید قرار گرفته است. بر همین اساس، مشارکت افراد در اداره امور اجتماعى 
و تعیین کارگزاران، از حقوق اولیه هر مســلمانى به حساب مى آید. طبیعى 
است که هر انسانى حق دارد از حق خود استفاده نماید و در سرنوشت جامعه 
خود تأثیرگذار باشد. از همه مهمتر اینکه در جامعه دینى، حفظ نظام و تعیین 
سرنوشت جامعه وظیفه الهى است؛ از این رو حضرت امام خمینى(ره) همواره 
در پیام ها و سخنرانى هاى خویش، بر اهمیت انتخابات و ضرورت مشارکت 
حداکثرى مردم در انتخابــات تأکید داشــتند. در منظومه فکرى حضرت 
آیت ا... خامنه اى(مدظله العالى) نیز، شرکت در انتخابات مظهر احقاق حق 

و وظیفه الهى است.
یکى از پرسش هاى مهم، چرایى شرکت حداکثرى مردم در انتخابات است؛ 
یعنى فلسفه و دلیل حضور حداکثر در انتخابات چیست که حضرت امام(ره) 

و مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) بدان تأکید نموده اند؟
امام خمینى(ره)، لزوم حداکثرى را تکلیف عقلى و شــرعى دانسته و آن را 
موجب حفظ جمهوریت نظام مى داند. مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) نیز، 
ضمن تکلیف خواندن لزوم حداکثرى، عزت مندى، وفاق ملى، اقتدار ملى، 
استقالل، تحکیم نظام، آبروى اسالم، آبروى ملت و تقویت نظام جمهورى 

اسالمى را به عنوان عوامل و آثار لزوم حضور حداکثرى یاد کرده است. 
بر این اساس با مرورى بر رهنمودهاى امام راحل(ره) و رهبر معظم انقالب 
اسالمى(مدظله العالى)، مى توان عوامل زیر را از آثار و علل بایستگى حضور 
حداکثرى در همه انتخابات  به ویژه انتخابات ریاست جمهورى  دانست که 

در کنار عوامل دیگر، سبب لزوم حضور حداکثرى است: 
1) حفظ حق و انجام تکلیف الهى. 2) حفظ جمهوریت نظام اسالمى.3) حفظ 
استقالل وآزادى.4) افزایش عزتمندى. 5) اقتدار و امنیت افزایى. 6) تبلور 
مردم ساالرى دینى.7) نماد خداباورى، مردم باورى و خودباورى .8) افزایش 

کارآمدى نظام اسالمى.

علل لزوم مشارکت حداکثرى در انتخابات 

  مرتضى نجفى قدسى |
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پزشکان شایع ترین عالئم نشان دهنده مرگ قریب الوقوع یک فرد را اعالم کردند.
انستیتوى ملى بهداشت ایاالت متحده، شایع ترین نشانه هاى مرگ قریب الوقوع را تنگى نفس و 
احساس کمبود هوا نامید. افراد مسن یا افرادى که داراى بیمارى جدى هستند ممکن است قبل از 

مرگ دچار اضطراب و افسردگى شوند.
از نشانه هاى مرگ قریب الوقوع در افراد بیمار این است که به سرعت خواب آلود و خسته مى شوند. 
پزشکان همچنین تصریح کردند که هر یک از این عالئم به صورت جداگانه پایان زندگى را نشان 
نمى دهند، اما براى کسى که بیمارى جدى دارد یا سالمت وى رو به زوال است، این موارد مى توانند 

نشان دهنده مرگ او باشند.
قبل از مرگ از دقت فرد، اشتها و همچنین میل به نوشیدن کاسته مى شود. دست ها و پا هاى فرد در 
حال مرگ سرد مى شوند. عالوه بر این، پوست بدن مى تواند سایه هاى آبى و تیره به خود بگیرد، 
تنفس و ضربان قلب به تدریج کند شود، حرکت قفسه سینه متوقف شود و نبض عمال از بین برود.

شایع ترین عالئم مرگ قریب الوقوع 

مدیر نظارت بر مواد غذایى، آشامیدنى معاونت غذا و دارو خراسان 
شمالى گفت: ظروف مسى که براى پخت و پز استفاده مى شود حتما 

بایستى قلع اندود شوند.
دکتر حسن براتى زاده اظهار کرد: استفاده از ظروف مناسب براى 
پخت و پز، نگهدارى و سرو مواد غذایى، اهمیت ویژه اى به منظور 

حفظ سالمت و بهداشت در تغذیه دارد.
وى بیان کرد: برخــى از ظروف با آزاد کردن یــون ها و ترکیبات 
مختلفى که در جنس، رنگ، لعاب آن ها به کار رفته است، موجب 
ایجاد اثرات سوئى بر بدن مى شوند بنابراین، عالوه بر کیفیت و طعم 
مواد غذایى، نوع ظرفى که براى پخــت، نگهدارى و مصرف مواد 

غذایى استفاده مى شود نیز به همان اندازه مهم است.
براتى زاده درخصوص ظروف مسى گفت: این ظروف حتما بایستى 
قلع اندود شده باشد و استفاده زیاد و یا پخت غذاهاى اسیدى و ترش 
در این ظروف موجب از بین رفتن الیه رویى ظروف مسى مى شود 
لذا هر چند وقت یکبار بایستى قلع اندود شــوند در غیر اینصورت 
مس وارد غذا شده و با ترکیبات غذا وارد فعل و انفعاالت شیمیایى 
مى شــود و در دراز مدت اثرات نامطلوبى بر روى سالمتى خواهد 
داشت. وى خاطرنشان کرد: متاســفانه بدلیل قیمت ارزانتر سرب، 
براى اندود کردن ظروف مسى از سرب به جاى قلع استفاده مى شود 

که خطر مسمومیت با سرب را به دنبال خواهد داشت.
براتى زاده با بیــان این که چدن 
ها، خانواده اى از آلیاژهاى فلزى 
هســتند که به طور عمده از آهن، 
کربن و سیلیسیم تشکیل مى شوند، 
گفت: ظروف چــدن اصلى کمیاب و 
گران هســتند لذا بســیارى از ظروف که 
به نام چدنى عرضه مى شــوند، در حقیقت 
آلومینیــوم فشــرده هســتند که بــا فرآیند 

ریخته گرى تهیه مى شوند.
وى افزود: ظروف چدن اصل سنگین هستند 
و آهن ربــا به آن مى چســبد و در 
صورتى که با نیروى زیاد و 
از ارتفاع بلند به زمین 

بیافتند، مى شکنند.

ظروف مسى براى استفاده در پخت و پز باید چگونه باشد؟

درست است که خرما دواى بسیارى از دردهاست، اما متخصصان معتقدند افرادى که تبخال دارند نباید به 
این خوراکى معجزه بخش لب بزنند چراکه خوردن خرما مانع از بهبود تبخال خواهد شد.

از نظر آنها خرما یکى از میوه هایى اســت که در رژیم غذایى هر فردى باید قرار بگیرد که قند موجود در آن 
انرژى رسان است و دیابتى ها هم مى توانند روزانه 2 خرماى متوسط را در رژیم غذایى خود جا دهند.

اما آنها مى گویند از آنجا که خرما قند خون را باال مى برد و ویروس هاى تبخال در رشد خود از قند موجود در 
آن استفاده مى کنند تا تمام شدن دوره درمان تبخال، نباید سراغ این قند طبیعى بروید.

اگر تبخال دارید، خرما نخورید

انسان داراى مکانیسم هاى بیولوژیکى زیادى از جهت تنظیم 
دماست. این مکانیسم ها توسط توانایى خودآگاه و ارادى ما در 
استفاده از وسایل و لباسى که براى گرفتن گرما یا از دست دادن 

گرماى زیاد طراحى شده اند اجرا مى شوند.
بدن این قابلیت را دارد که خودش را با شرایط آب و هوایى وفق 
بدهد و این را مدیون سیستم ها و ارگان هاى زیادى است مانند 

سیستم قلبى و عروقى و سیستم نورولوژیکى.
مثًال در هواى گرم، رگ هایى که در سطح بدن قرار گرفته اند 
گشاد مى شوند تا مایعات به شکل عرق از بدن دفع شوند. عکس 
این اتفاق زمانى مى افتد که هوا ســرد است؛ جریان خون به 

سمت اندام هاى حیاتى مى رود.
در شرایط جوى نامساعد، دماى هوا در صورت تداوم مى تواند 
عواقبى براى سالمتى داشته باشد. ضمنًا دماى هوا در مناطق 
گوناگون متفاوت است. به همین دلیل مکانیسم هاى سازگارى 

بدن به محیط زندگى فرد بستگى دارند.
وقتى اتومبیل را در آفتاب پارك مى کنید، دماى داخل اتومبیل 
در عرض ده دقیقه بیش از 6/7 درجه سانتى گراد باال مى رود. 
بنابراین اصًال نباید کســى را در هواى گرم در اتومبیل پارك 

شده با پنجره هاى بسته رها کنید.
عالئم و واکنش هاى قرار گرفتن در معرض هواى بسیار گرم 
عبارت است از: شکم درد و درد عضالت و سردرد، تعریق زیاد، 

خستگى و بى حالى، حالت تهوع و افزایش ضربان قلب.
باید بدانید که خیلى از این عالئم از پیامدهاى طبیعى دهیدراته 
شدن بدن هستند. در صورت وقوع این عالئم باید سریع تر به 

اورژانس مراجعه کنید.
وقتى احتمال گرمازدگى وجود دارد باید توصیه هایى را به کار 
ببرید تا از بروز هرگونه آسیب به سالمتى تان پیشگیرى شود. 
اساسى ترین کارى که مى توانید انجام دهید استفاده از پنکه 

و کولر است.
نوشیدن آب زیاد و پوشیدن لباس هاى نخى و گشاد نیز هم در 
خانه و هم در بیرون به خنک نگه داشتن بدن کمک مى کنند.

هم افراد سالمند و هم کودکان بیشــتر از سایرین در معرض 
عوارض ناشــى از گرمازدگى و سرمازدگى هستند. همچنین 
کسانى که بیمارى هاى مزمن دارند، خصوصًا بیماران قلبى و 

بیماران کلیوى باید بیشتر مراقب باشند.
حواستان به یک سرى از داروها باشــد. اگر دارویى مصرف 

مى کنید که مى تواند بر توانایى بدن در هیدراته ماندن و دفع 
گرماى زیاد اثر بگذارد پس باید بیشتر مراقب باشید.

هرگز کســى را در اتومبیل پارك شده که در و پنجره هاى آن 
را بسته اید ترك نکنید. این هم یکى از دالیل شایع مرگ هاى 
ناشى از گرمازدگى در کودکان است. وقتى اتومبیل را در آفتاب 
پارك مى کنید، دماى داخل اتومبیل در عرض ده دقیقه بیش 
از 6,7 درجه سانتى گراد باال مى رود. بنابراین اصًال نباید کسى 
را در هواى گرم در اتومبیل پارك شــده با پنجره هاى بسته 

رها کنید.
در گرم ترین ساعات روز بیرون نروید. اگر امکان دارد سعى کنید 
در ساعاتى از روز که هوا گرم تر است بیرون نروید، مایعات زیاد 
بنوشید و در جایى خنک استراحت کنید. سعى کنید ورزش یا 
فعالیت هاى بدنى دیگر را به ساعت هاى خنک تر روز موکول 

کنید، مثًال غروب یا اول صبح.
صبر کنید تا با آب و هواى جدید ســازگارى پیدا کنید. اگر به 
منطقه اى رفته اید که به آب و هواى آنجا عادت ندارید، زمان 
ورزش و فعالیت خود را محدود کنید تا کم کم بدنتان به دماى 

جدید عادت کند. شاید این پروسه چندین هفته طول بکشد.

گرمازدگى چه بالیى سرتان مى آورد؟

وجود عالئم و عارضه هایى همچون سوزش معده 
یا دل درد که با داروهاى بدون نسخه بهبود پیدا 
نمى کند یا احساس درد شدید نشان دهنده لزوم 

مراجعه به یک متخصص گوارش است.
پزشک گوارش در درمان بیمارى ها و اختالالت 
دســتگاه گوارش و کبد تخصص ویژه دارد که به 
تشخیص و درمان انواع سرطان ها، بیمارى هاى 
کبدى، ســوزش معده، مشــکالت کیسه صفرا، 
بیمارى کرون، کولیت اولســراتیو، سندرم روده 
تحریک پذیر، خونریزى داخلى، بیمارى سلیاك 

و سایر اختالالت دستگاه هاضمه اقدام مى کند.
همچنین متخصص دستگاه گوارش مى تواند در 
مورد چگونگى سالم نگه داشتن سیستم گوارشى 

به فرد آموزش دهد.
اما چه زمانى الزم اســت به متخصص گوارش 

مراجعه کنیم؟
در صورت داشــتن هر یک از عالئم زیر پزشک 
عمومى ممکن است شــما را به یک متخصص 

گوارش ارجاع دهد. 
- وجود عارضه سوزش معده که با داروهاى بدون 
نســخه بهبود پیدا نمى کند: اگرچه سوزش معده 
گاه به گاه در میان افراد شایع است اما درصورتیکه 
حالت تهوع، استفراغ یا مشکل در بلع وجود داشته 
باشد یا فرد به دلیل دل درد شبانه نتواند به خواب 

رود، الزم است از متخصص کمک بگیرد.
- درد مداوم یا شدید معده: ناراحتى شکمى معموال 
به دلیل ویروس معده، ســوء هاضمه یا گاز ایجاد 
مى شود. درد شدیدتر ممکن است نشانه انسداد 

روده باشد.
- وجود خون در مدفوع: وجود خون در مدفوع چه 
قرمز یا سیاه موردى اســت که باید بررسى شود 
چرا که مى تواند خونریزى در دســتگاه گوارش 

را نشان دهد.
- گیر کردن غذا در مرى: این شرایط ممکن است 
به صورت وجود یک توده در گلو احساس و باعث 
بلع سخت و دردناك شود. همچنین مى تواند باعث 
از دست دادن اشتها یا استفراغ شود و ممکن است 

نشانه اى از بیمارى یا نوعى ناهنجارى باشد.
- سن باالى 45 سال: حتى اگر احساس کسالت 
و عالئم بیمارى ندارید، انجمن ســرطان آمریکا 
توصیه مى کند که اولین کولونوسکوپى غربالگرى 
در سن 45 سالگى و پس از آن هر 10 سال انجام 

شود.

5 دلیل براى مراجعه به 
متخصص گوارش

متخصصان علوم پزشــکى آمریکا در مطالعه اى 
بار دیگر هشدار دادند که بین مصرف رژیم غذایى 
سرشار از چربى و خطر ابتال به سرطان روده ارتباط 

آشکارى وجود دارد.
از چندین دهه گذشته، پزشــکان و متخصصان 
رژیم درمانى با استناد به تاثیر نامطلوب رژیم هاى 
غذایى پرچرب بر سالمت و برخى از دالیل اصلى 
مرگ و میر در ایاالت متحــده همچون دیابت، 
بیمارى هاى قلبى و ســرطان به افــراد توصیه 
کرده اند که مصــرف این گونه مــواد غذایى را 
محدود کنند. طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیرى 
از بیماریها در آمریکا تصور مى شود که ترکیبهاى 
خوراکى موجــود در رژیــم غذایى سرشــار از 
چربى هاى اشباع مانند گوشت قرمز از عوامل خطر 
سرطان روده بزرگ هســتند. این باور وجود دارد 
که رژیم غذایى به طور چشمگیرى بر خطر ابتال 
به سرطان روده بزرگ تاثیر مى گذارد و تغییر در 
عادات غذایى ممکن است تا 70 درصد بار سرطان 

را کاهش دهد.
از ســایر عوامل خطرزاى اپیدمیولوژیک شناخته 
شده مى توان به سابقه خانوادگى، بیمارى التهابى 

روده، استعمال سیگار و دیابت نوع دو اشاره کرد.
محققان آمریکایى اظهار داشتند: اما از بین تمام 
عوامل خطرزا که خطر ابتال به سرطان روده بزرگ 
را افزایش مى دهد، رژیم غذایى یکى از فاکتورهاى 
محیطى و ســبک زندگى است که به سادگى و با 
تغییر در رفتار افراد و عــادات تغذیه قابل کنترل 
است. شواهد اپیدمیولوژیکى وجود دارد که حاکى از 
ارتباط قوى بین چاقى و افزایش خطر تومور است.

با یک راهکار ساده
 از سرطان روده 

دور بمانید

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى گفت: مصرف روغن هاى 
جامد و نیمه جامد، باعث رسوب اسیدهاى چرب 
اشباع در رگها، تنگى و انسداد عروق قلب و سکته 
قلبى مى شود پس براى حفاظت از قلب خود این 

روغن ها را مصرف نکنید.
زهرا عبداللهى افــزود: بر اســاس نتایج آخرین 
یافته هاى علمى در جهــان، مصرف روغن هاى 
جامد و نیمه جامد هم چنین به علت دارا بودن اسید 
چرب ترانس باال خطر بروز سرطان سینه در زنان 

و سرطان پروستات در مردان را افزایش مى دهد.
عبداللهى ادامه داد: روغن جامــد به علت بافت 
مورد نیاز شــیرینى ها، عمدتا در قنادى ها کاربرد 
دارد، اسید هاى چرب اشباع موجود در روغن جامد 
ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى و انواع سرطان ها 
را بدنبال دارد. اگر چه این روغن ها درحال حاضر 
در کشور ما با اصالح فرموالسیون و بهبود کیفیت 
به روغن نیمه جامد تبدیل شــده انــد که مقدار 
اسید هاى چرب اشباع و ترانس کمترى نسبت به 

روغن جامد دارند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى خاطرنشان کرد: روغن 
نیمه جامد هم در مقایســه با روغن هاى گیاهى 
مایع، مقادیر بیشترى اســید چرب اشباع و اسید 
چرب ترانس داشــته و مصرف آن هــا خطراتى 
مانند افزایش کلسترول بد خون LDL، تنگى و 
انسداد عروق قلبى و نهایتا سکته قلبى را بدنبال 
دارند بویژه افرادى که دچار اختالالت چربى خون 
و کلسترول باال هستند نباید از روغن جامد و نیمه 

جامد استفاده کنند.
وى تصریح کرد: توصیه مى شود براى پیشگیرى 
از بیمارى هاى قلبى عروقى از روغن هاى مایع با 
منشاء گیاهى استفاده شود و چربى هاى مایع، روند 
بروز آترواسکلروز (سفت شــدن جدار عروق) را 

کند مى کند.
به گفته عبداللهى، روغن نباتى مایع درصد بسیار 
کمى اسید چرب اشباع و مقادیر قابل مالحظه اى 
اسید هاى چرب غیر اشباع که براى حفظ سالمت 
قلب ضــرورى اســت، را دارند و میزان اســید 
چرب ترانس آن کمتر از 2 درصــد و در بعضى از 
روغن هاى مایع تقریبا صفر است که زیرو ترانس 
نامیده مى شــوند و مصرف روغن هاى مایع قطعا 
براى حفظ سالمت به روغن حیوانى و روغن نباتى 

جامد و نیمه جامد ارجحیت دارد.

مصرف روغن هاى جامد باعث سکته قلبى مى شود

متخصصان توصیه مى کنند در تابستان بیشتر از گذشته خیار بخورید، اما هرگز آن را همراه با 
بادام زمینى مصرف نکنید.

خیار حاوى بسیارى از مواد مفید اســت که وظیفه موثر در عملکرد مغز و سیستم عصبى را بر 
عهده دارند، داراى اثر تب بر و از بین بردن سموم بدن هستند. همچنین، این سبزى در مبارزه 
با لکه هاى پیرى (به سفید شدن آن ها کمک مى کند) و وزن اضافى موثر است. فیبر موجود در 

خیار باعث بهبود عملکرد روده مى شود.
 بادام زمینى نیز داراى خواص مفید بسیارى اســت. بادام زمینى حاوى اسید هاى چرب اشباع 
نشده، فیبر غذایى و فاقد کلسترول است. عالوه بر این، داراى اثرات ضد پیرى و انرژى بخشى 

است.
با این حال، خوردن بادام زمینى با خیار مى تواند باعث ناراحتى گوارشى و اسهال شود. در این 
راستا کارشناســان توصیه مى کنند براى خوردن این محصوالت پشت سر هم، حداقل یک 

ساعت فاصله داشته باشید.
پیش از ایــن در خبر ها آمده بود که بیشــترین ویتامین E در بادام، دانــه کاج، فندق و تخمه 

آفتابگردان وجود دارد.
ویتامین هاى فوق العاده در آجیل ها غنى از ویتامین هاى گروه B، به خصوص B1 و B6 هستند 
و همچنین داراى غلظت باالیى از مس، فسفر، منیزیم، منگنز و سلنیوم هستند. بادام به طور 
کلى از ترکیب ویتامین و مواد معدنى یکسان، با محتواى باالى ویتامین B2 متمایز مى شود؛ و 

دانه کاج سرشار از ویتامین A است.

خوراکى که مصرف همزمان آن با خیار 
خطرناك است در

این
از
انر
ام
آن

خطرناك است

متخصصان توصیه مى کنند در تابستان بیشتر از گذشته خیار بخورید، اما هرگ
بادام زمینى مصرف نکنید.

در جوامع شهرى امروزى، بى خوابى یکى از مشکالتى محسوب مى شود که مى توان بروز آن 
را در میان بسیارى از افراد به روشنى دید. در سال 1942 میالدى متوسط ساعت خواب 8 ساعت 
بود، اما هم اکنون این میزان به 6/8 ساعت در هر شب رسیده است. میزان متوسط خواب ایده 

آل براى هر فرد بالغ در طول 24 ساعت شبانه روز بین 7 تا 9 ساعت است.
برخى از آسیب ها، مشکالت و خطراتى که احتمال بروز آن ها در صورت کم خوابى زیاد خواهد 

بود در ادامه ذکر شده است:
 کج خلقى، سردرد، ناتوانى در یادگیرى، افزایش وزن، کاهش بینایى،  بیمارى قلبى، کند شدن 
تصمیم گیرى،  آسیب پذیرى در مقابل بیمارى ها، ادرار بیش از حد معمول، حواس پرتى، باال 
رفتن احتمال ابتال به بیمارى،  اختالل در تکلم، احســاس سرما، مشکالت سیستم گوارشى، 
دردهاى مزمن، دیابت، به هم ریختگى، ســرطان، مشــکالت حافظه، اختالالت ژنتیکى،  

ناخشنودى و افسردگى، مرگ.

اگر به اندازه کافى نخوابید...

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد ترکیب بدخوابى و دیابت به طور قابل توجهى خطر مرگ زودرس را 
در افراد افزایش مى دهد.

«کریستن ناتسون»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه نورث وسترن آمریکا، در این باره مى گوید: «اگر دیابت 
ندارید، اختالالت خواب خطر مرگ را افزایش مى دهد، اما براى مبتالیان به دیابت این خطر بیشتر است.»

ارتباط بین کم خوابى و بروز مشــکالت سالمت از قبل مشخص شــده بود اما نتایج این مطالعه، عوارض 
شدیدترى را نشان مى دهد.

محققان تاکید دارند پزشکان باید مشــکالت خواب بیماران دیابتى خود را جدى بگیرند و درصدد کاهش 
عوارض خطر آن برآیند.

ارتباط 
بدخوابى 

و دیابت با 
بروز مرگ 
زودهنگام

ر ی ر به و
وى بیان کرد: برخــى از ظروف با آزاد کردن یــون ها و ترکیبات 
مختلفى که در جنس، رنگ، لعاب آن ها به کار رفته است، موجب 
ایجاد اثرات سوئى بر بدن مى شوند بنابراین، عالوه بر کیفیت و طعم 
مواد غذایى، نوع ظرفى که براى پخــت، نگهدارى و مصرف مواد 

لو ر و یب ر ب و ر سو
مى شــود و در دراز مدت اثرات نامطلوبى بر روى سال
داشت. وى خاطرنشان کرد: متاســفانه بدلیل قیمت ار
براى اندود کردن ظروف مسى از سرب به جاى قلع استف

که خطر مسمومیت با سرب را به دنبال خواهد داشت.
براتى زاده با بیــان ا
ها، خانواده اى از آلیا
هســتند که به طور ع

کربن و سیلیسیم تشکیل
گفت: ظروف چــدن اصل
گران هســتند لذا بســیارى
به نام چدنى عرضه مى شــوند
آلومینیــوم فشــرده هســتند که

ریخته گرى تهیه مى شوند.
وى افزود: ظروف چدن اصل سنگ
و آهن ربــا به آن مى چ
صورتى که با ن
ب از ارتفاع
بیافتند، م
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

نشانه عبرت انگیز بودن دنیا، آنکه آدمى پس از تالش و انتظار 
تا مى رود به آرزوهایش برســد، ناگهان مرگ او فرا مى رســد، 
امیدش را قطع مى کند، نه به آرزو مى رسد و نه آنچه آرزو داشته 
باقى مى ماند. سبحان ا...، شادى دنیا چه فریبنده و سیراب شدن 
از آن، چه تشــنگى زاست! و سایه آن، چه ســوزان است! نه زمان 
آمده را مى شــود رد کرد و نه گذشــته را مى تــوان بازگرداند، 

موال على (ع)پس منزه و پاك است خداوند!

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.
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پیامک: 30007642       و      09132008640
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شهردارى گز برخوار در نظر دارد
به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شــهر و مفاد بودجه ســال هاى 1400 و 1401 شمسى بهره بردارى و 
سرویس دهى در خطوط اتوبوسرانى شهر گز به شهرهاى اصفهان و شاهین شهر و بالعکس را از طریق مناقصه 
عمومى به اشخاص حقوقى واجد شــرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك 
مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز شــنبه به تاریخ 1400/4/5 به واحد حمل ونقل شهردارى گزبرخوار مراجعه 
 www.gazborkhar.ir نمایند. ضمنًا اطالعات تکمیلى مناقصه فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى

در دسترس  مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى

م.الف:1147326روابط عمومى شهردارى گزبرخوار  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1400/04/05
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/04/06

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

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(  داخلی 334  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1400/03/26

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

مبلغ برآورد 
(ریال)

مبلغ تضمین
(ریال)

400 - 1 - 61/2
عملیات بهره بردارى آب و 

فاضالب،خدمات مشترکین 
منطقه بوئین و میاندشت

14,941,219,714538,236,000جارى

نوبت اول

امروز بى شک،حضور در عرصه سرنوشت ساز انتخابات درادامه 
رشادت هایى است که فرزندان ایران براى حراست از وجب به 
وجب این خاك زرخیز از خویش نشان دادند و چه خون ها که براى 

تنومندى درخت انقالب زمین ســرزمینمان را رنگین کرد و به حرمت 
این خون هاست که برما واجب است باحضورمان در مسیرنورانى شهدا 

قدم برداریم.
امروز درشرایطى که بدخواهان ایران اسالمى که طماعى شان اظهرمن الشمس 

است، وقتى خود را ناامید از هر تالشى مى بینند، تمام چشم امیدشان را به عدم حضور مردم 
در انتخابات 28 خردادماه دوخته اند و البد فراموششان شده است که اینجا ایران است.

یقینا مشت هاى گره شده مردم ایران در سایه حضور حداکثرى در انتخابات پیش رو قلب بدخواهان 
ایران عزیزمان را نشانه خواهد رفت.

بدینوسیله برخویش واجب مى دانم و به همه آنها که دل در گرو عزت و اقتدار ایران اسالمى دارند نیز این واجب را 
یادآور مى شوم که در روز جمعه 28 خردادماه سال 1400با حضور حداکثرى خویش در انتخابات،ایران را آنگونه که شایسته 

مردمان نجیب و رشید آن است به دنیا معرفى کنیم.

براى سربلندى ایران اسالمى
 همه مى آییم...

مسعود منتظرى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

ىبلندىایران اسالمى

هیئت مدیره شرکت آذرخش خودرو مبین

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا وکالى قانونى سهامداران شرکت آذرخش خودرو مبین (سهامى خاص)
دعوت میگردد در جلسه مجمع عمومى عادى که در روز شنبه مورخ 1400/04/05 ساعت 10 صبح در 

محل قانونى شرکت برگزار خواهد شد حضور یابند.
دستورجلسه:

- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونى
- رسیدگى و تصویب صورت هاى مالى

- انتخاب(تغییر) اعضاى هیئت مدیره و تعیین سمت و حق الزحمه آنها
-انتخاب بازرس قانونى و تعیین حق الزحمه بازرس

- تعیین حق امضا شرکت
- شور و اتخاذ تصمیم در مورد موضوعاتى که در صالحیت مجمع عمومى عادى میباشد

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه صاحبان 
سهام شرکت آذرخش خودرو مبین (سهامى خاص)
شماره ثبت 56770 و شناسه ملى 14006086523

شهردارى سده لنجان در نظردارد تعداد 2پالك زمین نبش خیابان میرداماد با کاربرى تجارى مسکونى خودرا طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق مزایده 
به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و  نیز جهت کسب اطالعات 
بیشتر به سایت شهردارى و یا با شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند .

آگهى مزایده

حسین ناظم الرعایا - شهردار سده لنجان 

نوبت دوم

م.الف:1146855

قیمت پایه کل (ریال)قیمت پایه هرمتر مربعکاربرى-موقعیت زمینمساحتشماره پالكشماره مجوز شورانوبت آگهىردیف

35/000/0005/950/000/000تجارى مسکونى-نبش خیابان میرداماد170-997/ش/99نوبت دوم1

35/000/0006/055/000/000تجارى مسکونى-نبش خیابان میرداماد173-997/ش/99نوبت دوم2

نوبت دوم

از 16 نفــر کارکنان آبفاى اســتان اصفهان به دلیــل ارائه بهترین 
پیشنهادها در خصوص شعار سال 1400 شرکت، تقدیر شد. 

معاون منابع انسانى و برنامه ریزى شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: در سامانه نظام پیشنهادات ویژه فراخوان انتخاب شعار  
سال 1400  آبفاى استان اصفهان، بیش از 420 پیشنهاد توسط 165 

نفر از کارکنان ارائه و ثبت شد.
مجتبى قبادیان افزود: آبفاى اســتان اصفهان امسال نیز همچون 
گذشته، با توجه به رویکرد ارائه خدمات به مردم در شهرها و روستاها، 
"حفظ ارزش آب، ارتقاى دانش سازمانى، خدمات نوین و پایدار" را به 

عنوان شعار سال  1400 این شرکت برگزید.
وى فعال بودن نظام پیشنهادها را موجب افزایش انگیزه و تعامل بیشتر 
در کارکنان دانســت و عنوان کرد: مشارکت هرچه بیشتر کارکنان در 
ارائه پیشنهادهاى ســازنده، موجب ارتقاى کمى و کیفى برنامه ها و 
طرح هاى شرکت مى شود. قبادیان موفقیت هر سازمانى را مرهون 
مشارکت همگانى کارکنان آن دانست و افزود: پیاده سازى سیستم هاى 
مدیریتى نیازمند حمایت  مدیران و کارکنان یک سازمان است که حضور 
مدیرعامل شــرکت به عنوان رئیس کمیته اجرائى پذیرش و بررسى 

پیشنهادها در جلسات این کمیته نشانگر این امر مهم است.

تقدیر از برترین هاى فراخوان انتخاب شعار سال 1400 آبفاى اصفهان
با شروع فصل گرما مصرف برق در شهرستان آران و بیدگل حدود 80 

درصد افزایش یافته است.
رئیس اداره توزیع برق آران و بیدگل گفت: با شروع فصل گرما مصرف 
برق در شهرستان به 90 مگاوات ساعت رســید در حالى که مقدار 

مصرف برق در زمستان 50 مگاوات ساعت بوده است.
حمید رضا رجبى گرما و استفاده از وسایل سرمایشى را علت افزایش 

مصرف برق در آران و بیدگل عنوان کرد.
وى تعداد مشــترکان برق آران و بیدگل را 51 هزار و 900 مشترك 
برشمرد و افزود: 80 درصد مشترکان خانگى و تجارى هستند و 25 

درصد حجم مصرف شهرستان را تشکیل مى دهند.
رییس اداره توزیع بــرق آران و بیدگل گفت: اکنــون مصرف برق 
شهرستان هاى استان اصفهان به جز مرکز استان نزدیک 2 هزار وات 
است که مصرف برق آران و بیدگل با حدود 89 مگاوات ، 4/5 درصد 

مصرف کل استان را تشکیل مى دهد.
وى، سهمیه قطعى برق آران و بیدگل را روزانه 10 مگاوات برشمرد 
و گفت: این قطعى به صورت 2 ساعته در مناطق مختلف شهرستان 
اجرا و در شهرك هاى صنعتى نیز ساعت 2 تا چهار روزهاى شنبه و 

دوشنبه برق قطع مى شود.

افزایش 80 درصدى مصرف برق در آران و بیدگل


